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  والعشرين الثانيةالدورة 
 للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب

 2017/  ديسمرب – كانون األول  /05الرباط 
 

 من جدول األعمال   22/ل.ت  6البند 
 

 
 مذكرة األمانة العامة حول

 والعشرين لالحتاد الربملاين العريب املؤمتر السادس
 
 

 املتعّلق بانعقاد املؤمتر والذي يتضّمن اآليت:إىل ميثاق الحتاد ونظامه الداخلي استناداا  - أّولا 
  ( من  املادة ) اآليت( من ميثاق االحتاد اليت تنص على  5استناداً إىل الفقرة ) أ: 

ينعقددد املددؤمتر ر آددرر ماار/ مددارس مددن كددم عددام ر بلددد مقددر األمانددة العامددة لالحتدداد الربملدداين   أ." 
العريب، وجيوز ألية آعبة برملانيدة عربيدة استفدا ته بنداى علد  نلد  منردا واوا قدة اللجندة التنفيذيدة 

 لالحتاد باألغلبية املطلقة."
 

  ( من  املادة ) اآليت( من النظام الداخلي لالحتاد اليت تنص على  5استناداً إىل الفقرة ) أ: 
ينعقد املؤمتر ر آرر ماار/ مارس من كم سنة ر بلد مقر األمانة العامة لالحتداد. وجيدوز أليدة  أ.  "

آددعبة استفددا ته بندداى علدد  نلدد  منرددا وموا قددة اللجنددة التنفيذيددة باألغلبيددة املطلقددة، وحتدددد اللجنددة 
إىل احملددد تارخيه وجدول أعماله، ويدعو رئيس الحتاد الشُّع  قبم آدررين علد  األقدم مدن التداري  

 انعقاده ما مل تقرر اللجنة التنفيذية غري الك ر احلالت الطارئة."
 
 

  ( من  املادة ) اآليت( من ميثاق االحتاد اليت تنص على  18استناداً إىل الفقرة ) أ: 
 :اآلتيةتتوىل اللجنة التنفيذية الختصاصات  "  

 اقرتاح جدول أعمال املؤمتر وموعد ومكان انعقاده ." .أ
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 ( لالحتاد:26حتديد الزمان واملكان ومشروع جدول أعمال املؤمتر ) –انياا ث

 

 حتديد الزمان واملكان: –أ 
 

، يف املكان الذي جيري 2018تقرتح األمانة العامة لالحتاد أن يعقد املؤمتر يف األسبوع األخري من شهر آذار )مارس( 
 االتفاق عليه يف االجتماع الراهن للجنة التنفيذية.

 
 مشروع جدول األعمال: – ب
 

 إقرار جدول األعمال. .1
 والعشرين. الرابعتقرير الرئيس عن نشانه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ املؤمتر  .2
 والعشرين. الرابعتقرير األمني العام حول أوضاع الحتاد وأنشطته منذ املؤمتر  .3
 .ة عليراللمصادقللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب  22 الدورةتقرير  .4
 مناقشة عامة حول الوضع السياسي والقتصادي والجتماعي ر العامل العريب.    –أ   .5

 مداخالت السيدات والسادة رؤساى الربملانات واجملالس ورؤساى الو ود.   -ب 
 .2018خالل عام ر النشاط الدويل واإلقليمي لالحتاد  .6
 :اجتماعات اللجان الدائمة ر الحتاد .7

 السياسية والعالقات الربملانية.جلنة الشؤون  .أ
 جلنة الشؤون املالية واالقتصادية. .ب
 جلنة شؤون املرأة والطفولة. .ج

 تشكيم جلنة الصياغة. .8
 .2017لعام  احلساب اخلتامي .9

 .2018الحتاد لعام  موازنةمشروع مشروع برنامج العمم و  .10
 انتقال الرئاسة. .11
 ما يستجد من أعمال. .12

 
 واألمر معروض عل  اللجنة.   

*  *  * 


