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 1725 ويولي/  تموز 12 هولندا، الهاي،

 
 األعزاء، الزميل العام، األمين عزيزي
 وبالتـالي لزامبيـا، الوطنيـة الجمعيـة فـي ككاتبـة موينغـا دوريـس السـيدة استقالة أعلن أن جدا   آسف كنت تعلمون، كما
 .المقبل مؤتمرنا خالل جديد، رئيس انتخاب حتى عنها كبديل أعمل أن مني وطلبت. جمعيتنا رئيس

 
 ،1725 أكتــوبرتشــرين األول/  21 األربعــاء إلــى 27 األحــد مــن( روســيا)ت بطرســبر  ســان فــي الجمعيــة وســتجتم 
 المرفقـة الرسـالة فـي التفاصـيل مـن مزيـد علـى االطـال  ويمكـن. الـدولي البرلمـاني لالتحاد 235 الــــ الدورة م  بالتوازي

 .المشتركين السكرتيرين من
 

 وسـيت . للتغييـر عرضـة األعمـال جـدول يكـون وقد. بطرسبر  تسان في اجتماعاتنا أعمال جدول مشرو  طيه تجدون
 تشــرين 21 االثنــين يــوم صــباحا   22 الســاعة فــي ســتبدأ التـي األولــى العامــة جلســتنا خــالل نهائيــة نســخة علــى االتفـا 
 األول اليــوم فــي تجــري أن المقــرر مــن رحلــة ذلــ  فــي بمــا أيــام، أربعــة مــد  علــى عملنــا يــت  وســو . أكتــوبر/  األول

 (.أكتوبر 27 األحد)



 :اقتراحها ت  التي الثالث العامة المناقشات في واتساهم أن وآمل
 البرلمانية المناقشات في التحدث وقت إدارة 
 األزمات حاالت في وأعماله البرلمان دور 
 المعارضة 

 
 .تقديمها ونه يمكن  تحديثها دأن من الرغ  على ،مسبقا   المكتوبة المساهماتويرحب بتقدي  

 
 إدارة االنتخابــات  واالتصــال  العامــة المشــاركة :عنــاوين تحــت فرديــة برلمانــات مــن الــواردة االتصــاالت تجميــ  تــ  وقــد

ـــــة والتجمعـــــات الوقـــــت  ـــــة الجماعـــــات) البرلماني ـــــة، البرلماني ـــــوادي ،الصـــــداقةجماعـــــات  الدولي ـــــة والن  تبقـــــى (.البرلماني
 .1725 سبتمبرأيلول/  21 حتى ترحيب موض  وغيرها الموضوعات هذه حول االتصاالت

 
 فـــي العـــاديين األعضـــاء مـــن ووظيفتـــين ،الـــرئيس نائـــب ،الـــرئيس مناصـــب لشـــغل المـــؤتمر خـــالل االنتخابـــات وســـتجر 

 ضـمان وضـرورة ،الجمعيـة في نشطين أعضاء المرشحون يكون أن في التنفيذية اللجنة برغبة وأذكرك . التنفيذية اللجنة
 .العال  مناطق ومختلف اللغوية، المجموعات للمرأة، الكافي التمثيل

 
 .الطيبة التمنيات كل م . بطرسبر  تسان في رؤيتك  إلى أتطل  وإنني

 
 هاميلتون. أ جان جيرت
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