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 أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية 

 األخوة واألخوات الزمالء .. أعضاء المجموعة العربية ،،

 

 وبعد ،، ..ه ـــة هللا وبركاتــــم ورحمـــالم عليكــــالس

 

 تانعقد تي( ال  275يسعدني أن أقدم لكم هذا التقريــر للموضوعـــات التي تم تدارسها في اللجنـــة التنفيذية الـ )

التقرير  من خالل هذا وضحأ، حيث س 2017 مارس  29 – 30 - 31في  جمهورية بنغالديش الشعبية/  دكافي 

القضايا المتعلقة بالبعد العربي وكذلك ما يتعلق بعمل االتحاد البرلماني الدولي ، باإلضافة إلى النتائج التي توصلت 

 إليها اللجنة المالية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي .

 

 ر إلى :ـــم التقريـوسينقس

  أوضاع البرلمانات العربية ( العربي )القضـــايا المتعلقــــة بالبعد. 

 ( إستراتيجية االتحاد البرلماني الدولي لألعوام  القضايا المتعلقة بعمل االتحــــاد البرلمـــاني الدولي

 .( ، التعديالت المتعلقة بقواعد وأنظمة االتحــاد" 2021 – "2017

  اللجنة التنفيذية والقرارات الصادرة عنها . المسائل المالية في 

 

                                                                                                          

 أحمـــد جاســـمعلــي                                                                                                     

 ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية
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 القضــــــايا المتعلقة بالبعـد العربي : –أوالً 

 

 اد :الموضوعات المتعلقة بالبرلمانات العربية األعضاء في االتحـــــ

) إعاادة انضامام إلاي عضاوية أود إحاطتكم علما أنه لم يتم تقديم أية طلباا  شأا ا ملمئااال ملمتةلقاة ش الاة م ع اا  

 من ملبرلمانا  ملةرشية في دورتها مل الية . االتحاد ، وطلبات الحصول على صفة مراقب في االتحاد (

فإا م مين ملةام لالت ااد متاتةرت تقريارمو حاهم ألام ملت اهرم  ملئياتاية أما ما يتعلق بأوضاع البرلمانات العربية 

) ملجمههرياة مليميياة و وملجمههرياة ملةرشياة ملئاهرية و ليب،ا،يا و مل اهمام  مانملتي تأهدلا ملدوم م ع ا  فاي لال 

 وجيهب ملئهدما (.

فقد أوضح م ماين ملةاام شا ا م وضاام م ميياة وملئياتاية ملرملياة فاي تاهريا ت اهم ما يتعلق باألوضاع في سوريا 

و إرتام شةثة لتق ي مل قااق على م رمضي ملئهرية شيا  على ما تم مالدوا  و لما أوضا   مللجياة  تفاق شأ نه مئبقا

ملتيفيذية ش ا م ادثا  " أتتانا " شرعاية روتايا مالت ادياة وترلياا وملجمههرياة ميتاالمية مييرمنياة وملتاي متاتمر  

في تبيل  إيجاشيةم مم ملمت دة  و مثل  خ هة وملمةارضة  وممثلين عنعلى مدى يهمين شمأارلة مل كهمة ملئهرية 

و وشياا  علاى كلا  إال أا مل رمعا  الزمل  قاامة شين م طرمف ملمتيازعة في تهريا  قف إطالق النار "" تعزيز و

مكهنة من تتة أع ا  يمثلها ملمجمهعا  ملجيهتياتية في مالت اد  مقترح  مللجية ملتيفيذية تأكيل مجمهعة عمل -

علاى متاااك ملتادمشير ملالزماة ملاذي يتةاين علاى مالت ااد ملبرلمااني  مياقأة ملهضع ملئياتي فاي تاهريا وملةمالل وكل 

علاى أا تةارت ملمجمهعاة تقريرلاا فاي مالجتماام ملقاادم للجياة  –ملدولي متااكلا لت قياق تئاهية مااملة فاي تاهريا 

يتم تا هأنا وتجادر ميماارة إلاى. 2017فاي ألتاهشر  روتايا مالت ادياةملتيفيذية ملذي تييةقد فاي تاان  ش رتابري فاي 

   .2017إشريل   4في في مالجتمام ملقادم للجية ملتيفيذية  للمقترحمياقأة ميطار ملةام 

 

أماار م ماين ملةاام ش ناه تام وضاع ملبرلمااا مليمياي ت ا  ملمرمقباة  – الجمهورياة اليمنياةأما ما يتةلق شا وضام في 

شئبب م وضاام ملئياتاية وم ميياة  ملم ا رشة مياذ قياام جماعاة مل اهثي شااالنقالب علاى مل كهماة ملأارعية و وأا 

ومجمهعاة  ةمقرلا جاد إلى مجمهعة تدعم مل كهمة مليميية  ملبرلماا على إثره منقئمملذي و تم حلهملبرلماا ملميتاب 

 ومقرلا صيةا  .  أخرى تدعم جماعة مل هثي
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لتمثيال ملبرلمااا مليمياي في دلاا   شايدالدي  حاليا  م مل كهمة مليميية متهمجدأمار رايس مالت اد ش ا ملهفد ملذي يدعو

ياتمكن مان ملمأاارلة فاي مجتماعاا  ملجمةياة ن ارم  لان شييماا ملهفاد ملاذي يادعم جماعاة مل اهثي( 136في ملجمةياة )

تيتم عقد مجتمام تأاوري شين رايس  وشيا  على كل  قرر  مللجية ملتيفيذية  – لل روف ملئياتية ملرملية في مليمن 

 مالت اد وم مين ملةام ممثل ملمجمهعة ملةرشية وملهفد مليميي ملمتهمجد فاي شايدالدي    دلاا  لدرمتاة إمكانياة مأاارلة

( لالت ااد ملبرلمااني ملادولي  و ن ارم لتا خر ح اهر ممثلاي مل كهماة ملأارعية وعادم 136ملهفد مليميي في ملجمةية )

تجمياد مأاارلة ملتمام ملهفد شرااتة ملئيد   م مد ملأدمدي  م مر ملذي أدى إلى إلدا  مالجتماام ملمقارر وشالتاالي تام 

( ملاذي 137 ااد ملبرلمااني ملادولي إلاى ملادورة ملقادماة للجمةياة )( لالت136ملبرلماا مليميي في مجتماعا  ملجمةياة )

شأ ا  وحل ملاالف شين ملمجمهعتينوكل  يتاحة ملفرصة للت اور روتيا مالت ادية  تان  ش رتبرغ في تييةقد في

ملاذي تاييةقد فاي روتايا ( لالت اد ملبرلماني ملادولي 137أي من ملهفدين تيمثل ملبرلماا مليميي في أعمام ملجمةية )

 . 2017مالت ادية في ألتهشر 

 

 

 

 ً  القضـــــــايا المتعلقــــة بعمل االتحــــاد البرلمـــاني الدولي : - ثانيا

 

 ( :  2021 – 2017إستراتيجية االتحاد البرلماني الدولي )  .1

 

 2017ملبرلماني ملدولي خالم ملفترة )  متتةرض  مللجية ملتيفيذية ملهتاال ملمقترحة لت بيق إتترمتيجية مالت اد

 ولي :  –( مأروعا  رايئية  3رلز  على ) و(  2021 –

 

 البرلمان :  في لالبتكار مركز إنشاء 

شأااكل رايئااي علااى زيااادة ملقاادرم  ملتااي يمكاان للبرلمانااا  أا تئتال ااها ماان متااتادمم  يهاادف ملمأااروم 

نأر ملممارتا  ملبرلمانية على ن اق ومتع   إلى شدوره يؤديملذي وم دوم  ملرقمية في ملةمليا  ملبرلمانية 

وتقااديم مالتتأااارم  ملتااي تتئاام شااالابرة حااهم شيااا  ملقاادرم  ومتااتادمم م دوم  ملبرلمانيااة ش ريقااة مبتكاارة 

 و لما أا لذم ملمأروم يئتهدف شأكل أتاتي ملماتلفة شايضافة إلى إمكانية ملهصهم إلى مبكا  ملمةرفة 
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مهظفاها ملبرلماانيها ومي ماا  ملمجتماع ملمادني شايضاافة إلاى ملهلااال  ملدولياة ملتاي ملرلماا وأع ا  ملب

إلى تجرشة ملمجالس ملتأريةية لدوم مجلس ملتةاوا   -في لذم مل دد  وأمر   تدعم تةزيز ملةمل ملبرلماني . 

ا قاعادة مةلهماتياة ت ام شاعتبارلا  " الشابكة المعلوماتياة اليليجياة " لدوم ملالاي  ملةرشياة شأا ا مأاروم

ملمئااتهى ملتأااريةي وملرقاااشي  فااي ملب ااهل وملدرمتااا  علااىلالتااتفادة ميهااا  جميااع ملمةلهمااا  وملبيانااا 

  قرر  مللجية ملتيفيذية –شيا  على كل  . مؤخرم ملتي ترشط شين ملبرلمانا  ملاليجية ملذي تم تفةيله وملئياتي

مللجيااة ملتيفيذيااة شتةماايم ملتجرشااة ملاليجيااة علااى ملمجمهعااا  تبيااي مقتاارح ممثاال ملمجمهعااة ملةرشيااة فااي 

 ملجيهتياتية في مالت اد ملبرلماني ملدولي .

 

  للديمقراطية العالمي لإلعالن (20 ) االحتفال بالذكرى 

( لإلعالا ملةاالمي للديمقرمطياة و علاى أا ياتم تي ايم 20)،يتمثل لذم ملمأروم في ألمية مالحتفام شالذلرى مل

فااي ش رتاابري  –( ملااذي تااييةقد فااي تااان  137شأاا ا ميعااالا ملةااالمي للديمقرمطيااة فااي ملجمةيااة )محتفااام 

 .  2017في ألتهشر روتيا مالت ادية 

 

 الدولي البرلماني االتحاد في الشباب مشاركة تعزيز 

في مالت ااد ملبرلمااني تمثيل ملأباب ملبرلمانيين ل %  25ملهصهم إلى مل د م دنى يهدف ملمأروم إلى ضرورة 

  و ومقترح  مللجية ملتيفيذية مقترحين شأ ا كل  : ملدولي 

 و  45للهفهد ملتي يتم ت امين ملأاباب فاي شرلماناتهاا ) مااب أو مااشة ( دوا تان  :األول  المقترح

فاي ملمياقأاة ملةاماة فاي ملجمةياة ولاذل  مياقأاا   للكلماةيه مان مل  اهم علاى وقا  إضاافي مكو ي  

 مري ة أا يميح ملهق  ميضافي إلى ع ه ملبرلماا ملأاب فقط .  للجمةيةمللجاا ملدمامة 

 و  45للهفهد ملتي يتم ت مين ملأباب فاي شرلماناتهاا ) مااب أو مااشة ( دوا تان  :الثاني  المقترح

ةدد ملرتمي للهفاد ) شاليئابة للادوم ملتاي يقال عادد يه من تئجيل ع ه إضافي شايضافة إلى ملمكو ي  

 أع ا ( .  9مليها نئمة و حيث يمكن أا ي ل عدد وفدلا إلى  100تكانها عن 

 . 2020على أن يتم تنفيذ هذا المشروع في العام 
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 ي :ــاد البرلماني الدولـــة االتحـــد وأنظمـالت على قواعــ. التعدي2

و مللجية ملتيفيذية ملتةديال  ملمتةلقة شقهمعد وأن مة مالت اد ملبرلماني ملدولي  معتمد   تي :لآل -وكل  وفقا

 (1.25المادة )

 

 

إلاى  ييتماها ع اهم 15 و ملبرلمااني ملادوليو مالت ااد راايس مان مللجياة ملتيفيذياة تتكاها أا يجاب

 لالتحااد الشاباب البرلماانيين منتادى مكتاب ملبرلمانياا  مكتاب مليئاا  وراايس ملماتلفاةو ملبرلماناا 

 .الدولي البرلماني

 

 (25.2المادة )

 

 ملمجلس مل الم ييتاب .ملتيفيذية رايئا للجية مي به ش كم ملدولي مالت اد ملبرلماني رايس يكها

 تئتمر ع هيتهم .مل الم ملمجلس من أع ا  م قل على م ع ه عأر ميهم مثيي ع همو عأر خمئة

 ويكون.مليئا من  م قل على ثالل ملميتابين شين م ع ا  من يكها أا ويجبواليتهمو  فترة طيلة فيه

 .األعضاء المنتيبين من) ثلث(  1 /3  عن ال تقل بنسبة جنس كل تمثيل

 

 

 

 ( ( 4 القاعدة 

 ملثانية تيةقد ملدورة .أيام أرشةة لمدة تئتمر ما ملئيةو وعادة في مرتين ملةامة ملجمةية تجتمع - 1

 ملبرلماني لالت اد مل المة تقرر ملهيئا  لم ما جنيف، في األقل على دورة واحدة وتنعقد شجييف

 . كل  ملدولي خالف

 ملي ام رمجع(أمكن  إا منةقادلا من تية قبل عامة لل جمةية وتاريخ مكاا مل الم ملمجلس ي دد - 2

 البلد في العامة الجمعية يجوز عقد .( 6ملقاعدة ملةامةو ملجمةية و قهمعد)ب( 21 ملمادة م تاتي

 والمراقبين المنتسبين واألعضاء البرلماني الدولي، االتحاد أعضاء جميع منح تم فقط، إذا المضيف

 األجهزة ال تقررن وا .المضيف البلد قبل حكومة من للمشاركة المطلوبة التأشيرات وجميع ممثليهم

 ملةامة لةقد ملجمةية ملدعهة وترتل الثانية في جنيفالدولي عقد الدورة  البرلماني لالتحاد الحاكمة

 .ملدورة مفتتاح من م قلعلى  أمهر أرشةة قبل ملدولي ملبرلماني في مالت اد م ع ا  ملدوم جميع إلى
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 القاعدة

11.2)) 

 :ملتالية لألحكام أعمالها على جدوم طارئ شيد إدرمي وقبهلها ل لب ملجمةية ش ث يا ع . 2 

 ملبرلماني مالت اد يتةيَن على لاما دوليا  لام شمهقف شيد طارئ إدرمي طلب يرتبط أا يجب )أ(

اتياذ  ضروري بشكل أنه يتطلب يبدو والذي األخيرة، في اآلونة تم شأ نه متااك مهقف ملدوليو

 التعبير الدولي البرلماني المناسب لالتحاد من كان والذي المجتمع الدولي قبل من عاجلة إجراءات

م صهم   ثلثي على أا ي  ل ييبدي مل لب لذم مثل ولقبهم .برلمانية استجابة وتعبئة رأيه عن

 ملت هي . في ملمأارلة

 

 القاعدة

15.1)) 

 

يجهز  ملةامةو ملمياقأة لذه وخالم .عام مهضهم حهم عامة شإجرم  مياقأة ملجمةية تبدأ  -1

إلى  مليقاش لذم يؤدي وال .ملةالم في ومالجتماعيومالقت ادي  ملهضع ملئياتي تياوم أي ا لألع ا 

 تقرره لما وفقا ختامية، اعتماد وثيقة إلى النقاش هذا ال يؤدي وقد.قرمر مأروم أو مقترمح تبيّي

 .الدولي لالتحاد البرلماني التنفيذية اللجنة من قبل عليه الموافقة وتمت اللجنة التوجيهية

 

  (7.5)  القاعدة

 

 .منتااشية ومحد    جهلة في أع ا  مكتبها شين من للرايس رايئا وناابا  ملدمامة مللجاا تيتاب  - 5

على  ويجب .واحدة انتيابية في جولة الرئيس ونائب الرئيس ملء وظيفتي يكون ما وعادة

ونااب  ملرايس لمياصب ملتهزيع ملةادم ل مااو وكل  شييها فيما تنسق أا ملجيهتياتية ملمجمهعا 

 .ممكن حد أق ىإلى  .ملدمامة مللجاا في ملرايس

 

  (18 )القاعدة

 

 لجية دمامة قبل من مياقأته لتتم شيد مةين مقترمح تقديم ملدولي مالت اد ملبرلماني في ع ه  ي يجهز

 ملبرلماني لالت اد م مانة ملةامة لدى ملمقترحا  إيدمم لذه ويتم .ملةامة مئتقبلي للجمةية مجتمام في

 قبل خاللها ملمهضهم مياقأة تتتمملتي  تل  تئبق ملتي ملةامةو مفتتاح ملجمةية يهما من  15قبلملدولي 

 المعنية الدائمة اللجنة اجتماع مكتب قبل واحد يوم
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  5.10))القاعدة

 

تجاه  ملمالية شالتزمماته وفااه شئبب عدم ع هيته إيقاف تم ملبرلماني ملدولي مالت اد في ع ه أي -10

 فيما العضو هذا مثل وإذا قدم .ملمت خرة مئالماته عن مدييا لالت اد ي ل ملدوليو ملبرلماني مالت اد

إعادة  عيد – يئدد أا عليه تعليقها، تاريخ بعد سنوات 10فترة  خالل العضوية إلعادة بعد طلب

ملمتبقي  ملمبلغ لتئهية خ ة أا يقدم ويجب م قلو على ملمت خرم  ملمئت قة لذه ثلث – من مامه

وال  خاصا دييا ملمبلغ لذم و ي لكامال المبلغ دفع يتم وحتى .من ملزمن مةقهلة فترة خالم في لامال

 .م تاتي من ملي ام 5.2 و 4.2 ملمادتين شمهجب أحكام ملمت خرم  من معتباره يجهز

 

 

 االجتماعات المستقبلية لالتحاد البرلماني الدولي :  .3

ملبرلماني لالت اد  137)للجمةية )  – روتيا مالت ادية   تان  ش رتبريمتت افة  -معتمد  مللجية ملتيفيذية 

ومتتةرت م مين ملةام مل لبا  ملمقدمة شاتت افة مالجتماعا  ملدورية لالت اد حيث لياك طلب مقدم و  ملدولي 

وتم تفهيض م مين ملةام    2019و وطلب مقدم من م رجيتين في إشريل  2018من جمههرية رومندم في ألتهشر 

 شف ص لذه مل لبا  وملتقدم شتقرير خالم  مالجتمام ملقادم للجية ملتيفيذية . 

 

 

 ة :ـــة التنفيذيـــاللجن في المسائل المالية –ثالثاً 
 

 

و حياث أماار ملتقريار إلاى  2016مليتاا  ملمالياة لالت ااد ملبرلمااني ملادولي عان ملةاام  - مللجية ملتيفيذيةمتتةرض  

( فرنا  تهيئاري علاى ملارنم مان منافاات مئاالما  13.363.062)% لت ل إلى 1.6مرتفام مييرمدم  شيئبة 

 ن لالتحادمن األعضاء المنتسبي المساهمات المقدمةحيث شلد   -فرن  تهيئري  (500.491)  همليم ع ا  ش

فرناا  تهيئاااري ماان مئاااالما   (500.491)و لمااا تاام جماااع مبلااغ  فرناا  تهيئاااري (10.066.000)ش ااهملي 

المساااعدات والماانح المقدمااة  شلداا . لمااا  % عاان ملةااام ملماضااي8م ع ااا  فااي نهايااة ملةااام مااع منافااات شيئاابة 

 في حين شلد  و مليها فرن  تهيئري 2.8مليها فرن  تهيئري مع صرف  4.3 حهملي 2016في ملةام  لالتحاد

فرناا  تهيئااري حيااث تاا تي أنلبيااة لااذه ميياارمدم  ماان فهماااد  (411.823حااهملي ) الفوائااد واإلياارادات األخاارى

 . 2016مالتتثمارم  ملااصة شاالت اد وملتي تجل  ت ئياَ نتيجة منتةاش م تهمق ملةالمية في عام 
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%  83فقاد أنفاق مالت ااد ( 2017-2012يتترمتيجية مالت ااد ملبرلمااني ملادولي )فإنه وفقا  –أما ما يتةلق شاليفقا  

 نفقاا  مالت ااد إجمااليفاي حاين  % لليفقا  ميدمرية وملماهظفين17على م نأ ة ملدمعمة  لدمف ميتترمتيجيةو و

 .( فرن  تهيئري 13.659.436) شلغ

 

 

 يــتقرير المدقق اليارج : 

عارت  جمياع ملجهمناب شمهجباه معتمد ملمادقق ملااارجي ملئاجال  ملم اتابية لالت ااد ملبرلمااني ملادولي ملاذي تام 

ماع قياام مالت ااد شتيفياذ جمياع وملاذي عكاس ملهضاع ملماالي لالت ااد ( IPSAS) يملمالية شيا  علاى ملي اام ملم اتاب

ملمةااايير ملااصااة شالي ااام ملم اتاابي ملجديااد ملتهصاايا  ملمقترحااة فااي ملتقرياار ملمااالي ملئاااشق شأاا ا ت بيااق جميااع 

(IPSAS . و مع إمكانية ت ئين ت بيق ن ام ملرقاشة ملدمخلية) 

 

 

 :الوضع المالي لالتحاد 

، مبلى  2017مىار   30، حيث تلقى االتحاد حتىى تىاري   استعرضت اللجنة وثيقة حول الوضع المالي لالتحاد

% مىن المبلى   50، أي مىا يعىادل 2017مليون فرنك سويسري مىن مسىاامات البرلمانىات ااءضىاع للعىا  ( (6

مدروسىة  ليىاتضىرور  تقىدي  بىرامأ وأنشىفة وفىق آفىف و  ءلىى -بشأن ميزانية االتحاد  اقترحت  والمستحق. 

 االتحاد.  مما قد يترتب ءليه تآفيف العبع ءلى ميزانية دءمهاتستقفب البرلمانات القادر  ءلى 

 

 :التمويل الطوعي لالتحاد 

متتةرض  مللجية ملتمهيل مل هعي ملمقدم لالت اد ملبرلماني ملدوليو خاصة مان ملهلالاة ملئاهيدية للتيمياة وملهلالاة 

و وملتي ترلز في تمهيلها للبرمم  ملااصة شالمئاومة شين ملجيئاين ودعام ملماؤتمرم  م خرىماليرليدية وملمي ما  

 وأماار م ماين ملةاامو وشيا  ملقدرم  ملتي تقادم للبرلماناا  ميتايهية. مينئااملااصة شالأباب ملبرلمانيينو وحقهق 

ق اب ملمزياد يةمل علاى متاتتأا مالت اد   ماتلفة لدعم أنأ تها وشرممجها وش ا مالت اد ح ل على ميح من جها

 مالتفاقية ملمهقةة مع إلىأي ا  تةادته وأمارملدمعمة حاليا.  م خرىملتجديد مع ملجها  من ملجها  ملمان ة و
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لاادعم  فرناا  تهيئااري 300.000ملمجلااس ملااهطيي مالت اااديو وملااذي ي  اال مالت اااد شمهجبااه علااى مبلااغ قاادره  

 شيا  ملقدرم  وملب هل.ملق ايا ملمرتب ة شالمئاومة شين ملجيئين و

 

" صااندوق حااهم  ا مقاادما ماان م مانااة ملةامااة لالت ااادمقترحاا لتيفيذيااةمللجيااة م متتةرضاا  -شايضااافة إلااى كلاا  

آلياة  وله 2016 مارس  جييف في وملذي تم تقديمه في مجتمام مللجية ملتيفيذية ملميةقد في  التضامن البرلماني "

ة لالت اااد ل ااماا مأااارلتها فااي م نأاا ة ملرايئااي ملجاازر مل ااديرة ملياميااة لتقااديم ملمئاااعدة ملماليااة لبرلمانااا  

شان امام ألبار عادد مان  الت ااد ملبرلمااني ملادوليتهتايع ع اهية مهادف شأاكل رايئاي إلاى ملبرلماني ملادولي وي

ملبرلماناا  الت ااد مئاالما  طهعياة مان تايتلقى م أماار م ماين ملةاام ش ناه –وشياا  علاى كلا   –ملبرلمانا  إلياه 

وملمي ما  ومل كهما  لدعم ملبرلمانا  ملفقيرة للمأاارلة فاي أعماام مالت ااد ملبرلمااني ملادولي مان خاالم تكفال 

من رأس  فرن  تهيئري 20.000مقترح  ملهثيقة تا يص لما  مل يدوق لجميع ملتكاليف ملااصة شالمأارلة.

و وتجدر ميمارة إلى أا ملمملكة ملمت ادة تاالم   ة فقطلمرة ومحد تميح ملمام ملةامل من ميزمنية مالت اد على أا

واقترحُت فاي   م مر ملذي أدى إلى عدم مالتتةانة شرأس ملمام ملةامل من ملميزمنية .فرن  تهيئري 30.000 ب

وأا ال يقت اار و  ماروط ماايح ملمئااعدم  للبرلمانااا و ضاع ن ااام قاانهني لل اايدوق ي ادد ألدمفااهشه -شاأن ذلااك 

دفع تكاليف مأاارلة ملبرلماناا  نيار ملقاادرة علاى ملمأاارلة فاي أعماام مالت ااد و شال أا يةمال  ملهدف ميه على

 . ملدعم مينئاني للأةهب ا مع شرمم  م مم ملمت دة في مل يدوق شالتةاو
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 : بها المجموعة العربية  إحاطةالمواضيع المطلوب 

  مالت اد ملبرلماني ملدولي . حث ملبرلمانا  ملةرشية على تئديد مئالماتها في 

  فرنا  تهيئاري 20.000إحاطة ملمجمهعة ملةرشياة شأا ا صايدوق ملت اامن ملبرلمااني وملاذي تام تا ايص 

مئالما  طهعياة مان ملبرلماناا  وملمي ماا  ومل كهماا  لادعم ملبرلماناا   و حيث تيتلقى مالت اد لل يدوق

 ملفقيرة للمأارلة في أعمام مالت اد ملبرلماني ملدولي .

  حث ملبرلمانا  ملةرشية على ألمية زيادة نئبة تمثيل ملمرأة في ملهفهد ملبرلمانية ومأارلتهم في لجااا مالت ااد

خاصة أا ليااك ملةدياد مان ملمهضاهعا  وملق اايا   ) ثلث( 3  1ملبرلماني ملدولي وأجهزته شيئبة ال تقل عن 

 .ملمتةلقة شاليئا  وملتي يتم مياقأتها في لجاا مالت اد ملبرلماني ملدولي

  25ملهفهد ملبرلمانية ل د أدنى في 45 دوا تن  ملأباب تمثيلحث ملمجمهعة ملةرشية على ألمية. % 

  حث ملبرلماناا  ملةرشياة فاي ملمئالم،،ا،ة فاي عقاد أنأ ،ا،ة وشارمم  عمال ماع مالت ااد ملبرلمااني ملادولي خاالم

لفتارة ملقادمااة التاايما أا لياااك شاارمم  وأنأاا ه تاام عقادلا مااع ملمجمهعااا  ملجيهتياتااية م خاارى فااي مالت اااد م

 ملبرلماني ملدولي . 

  ألتاهشرفي  137)للجمةية )  – روتيا مالت ادية في تان  ش رتبرغإحاطة ملمجمهعة ملةرشية شأ ا متت افة 

2017 . 

  


