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 1725 ويولي/  تموز 12لندن، 

 
 ،العام األمين عزيزي
 السـيدة ،رئـيس ممعيـة األمنـال العـامين للبرلمانـات الوطنيـة قاعـدبتاألمانـة أذـ ت علمـا   أن األسـ  دواعي من كانلقد  

ــحيــ   ،اهــذليفــا  ل انتخــا  يــت  أن وإلــ . موينغــا دوريــس فإنــل لمــن دواعــي  القــادم، المــمتمر فــينتــائذ كلــ   عرفت  س 
 فــي منــل رســالة أرفقــ  وقــد. بالنيابــة الــرئيس القيــام بمهــام علــ ، هــاميلتون ميــرت الســيد الــرئيس نائــ ســروري موافقــة 

 .الدعوة ه ه إطار
 

   .1725 أكتوبرتشرين األول/  21 األربعال حت  27 األحد من ،(روسيا) بطرسبرغ  سان في الجمعية ستجتمع
 

 برنـامذ: الـرو  المضـيفون ينظمهـا ثقافية رحلة شكل تتخ  سوف( أكتوبرتشرين األول/  27 األحد) األول اليوم في
 .هناك منك  ممكن عدد أكبر نرى أن الرائع من وسيكون للغاية، مثيرة تبدو اليوم كل 

 
 



 المكان
 الـدول رابطـة فـي األعضـال للـدول البرلمانيـة للجمعيـة الثـاني المقـر وهـو البرلمـاني، المركز في االمتماعات ه ه عقدت  س  

 أن للمشـــاركين ينبغـــي وكالمعتـــاد،. تافريتشســـكي قصـــر مـــن بــالقر  مباشـــرة تقـــع التـــي بطرســـبرغ،  ســـان فـــي المســتقلة
 قائمـة فـي أسـمائه  إدراج لضـمان، الـدول البرلمـاني االتحـاد أمانـة مع ،ممكن وق  أقر  في الحضورب نيته  يسجلوا

 .الممتمرات مركز إل  الوصول إمكانية تمنحه  شارة عل  سيحصلون ال ين المندوبين
 

 االجتماعات
ـــ أعـــ ه، كـــرك   كمـــا  مـــنو . أكتـــوبر/  األول تشـــرين 27 األحـــد المـــمتمر، مـــن األول اليـــوم فـــي الثقافيـــة الرحلـــة تجريس 

 يمكنــ . ترافق كانــ  زومتــ  ســ إكا ومــا ،الحضــور مــن ســتتمكن كنــ  إكا مــا حــول مســبقا   تخطرنــا أن الضــروري
 البريــــــــــد ا لكترونــــــــــي:علــــــــــ   إلينــــــــــا وإرســــــــــالها المرفقــــــــــة، التســــــــــجيل اســــــــــتمارة مــــــــــلل طريــــــــــ  عــــــــــن بــــــــــ ل  القيــــــــــام

asgp@parliament.uk 1725 تشـــرين األول/ أكتـــوبر 2 بـــلق ،حـــال أي وعلـــ  ممكـــن، وقـــ  أقـــر  فـــي .
 .أوال يخدم أوال، يأتي من أسا  عل  تخصيصها وسيت  محدودة األماكنف
 

 الحــين كلــ  ومنــ . صــباحا   22:77 الســاعة أكتــوبر،/  األول تشــرين 21 االثنــين يــوم األولــ  العامــة الجلســة وســتبدأ
ـــ ،فصـــاعدا    يـــوم باســـتثنال يـــوم، كـــل مـــن ظهـــرا   والنصـــف والثانيـــة صـــباحا   العاشـــرة الســـاعة فـــي العامـــة الجلســـات عقدت  س 
 إلـــ  الغـــدال وقــ  زيـــارة بعـــد 3:37 الســاعة فـــي الظهـــر بعــد ملســـة تبـــدأ، حيــ  أكتـــوبر/  األول تشـــرين 25 الث ثــال
 25 الث ثـال و 21 االثنين يوم التنفي ية اللجنة تجتمعوس  (. ماريانسكي قصر) غبطرسبر   سان في التشريعية الجمعية
 .صباحا   0:37 الساعة أكتوبر في/  األول تشرين 21 واألربعال

 

 بحقهــا التنفي يــة اللجنــة وتحــتف . 1725 ســبتمبر/  أيلــول 21 هــو االتصــاالت مقترحــات الســت م النهــائي والموعــد
 .النهائي الموعد انقضال بعد تصل التي المقترحات قبول عدم في

 

 الفرنسـية بـاللغتين ،العامـة المناقشـات فـي والمسـاهمات االتصـاالت مميـع نصـو  بتعمـي  تفضـلت  لو ممتنا   كونوسأ
/  أيلــول 17 االثنــين يــوم قبــل حــال أي وعلــ  ،ممكــن وقــ  أقــر  فــي ملــف وورد مــع متوافــ  شــكل فــي ،ليزيــةوا نج
 ذـ ل تـ  اتخـاكه الـ ي التنفي يـة، اللجنـة قـرار إلـ  انتباهك  وأسترعي. موقعنا عل  متاحة تكون أن أمل من سبتمبر،
 دورة إلــ  يــت  تأميلــل علــ  األرمــ  ،النهــائي الموعــد انقضــال بعــد مقــدم نــ  أي بــأن منيــف، فــي 1721 عــام دورة
 .عرض أي تقدي  دون ا نترن  عل  نشره أو ،الحقة

 



 مهـازك علـ  ا لكتروني الموقع عبر والمساهمات االتصاالت نصو بخصو   استشارة من  يطل  الدورة، ذ ل
 تتعلـــ  وأســـبا  بيئيـــة ألســـبا  الـــدولي البرلمـــاني االتحـــاد اتخـــ ها التـــي القـــرارات مـــع وتمشـــيا  . الحاســـ  أو اللـــوحي

 .ورقية نسخيت  إصدار  لن بالتكاليف،
 أن ،مــا بتقــدي  اتصــال يقومــون الــ ين األعضــال مــن طلــ ي   ،التنفي يــة اللجنــة وضــعتها التــي التوميهيــة للمبــاد  ووفقــا  

 وتقتصـــــر. لألســـــئلة الكـــــافي الوقـــــ  إتاحـــــة أمـــــل مـــــن دقـــــائ  عشـــــر أقصـــــاها لمـــــدة المنطوقـــــةاته  م حظـــــ يســـــجلوا 
 نــــ  قــــرالة ببســــاطة يعتــــزم عضــــو أي اســــتدعالقــــد ال يــــت  و  دقــــائ ، ذمــــس علــــ  العامــــة المناقشــــة فــــي المســــاهمات
 .قصيرا   الوق  كان إكا المنشورة المساهمة
 العــــامين األمنــــال ممعيــــةو  المضــــيف البرلمــــان دعــــ  وبفضــــل والفرنســــية، ليزيــــةا نج بــــاللغتين الفوريــــة الترممــــة وســــتقدم
 .أيضا   والعربية بالروسية التوالي، عل  العربية للبرلمانات

 

 الحضور
 فــي إظهارهــا تــودون تغييــرات أيــةعلــ   الجلســة قبــل يطلــع، أن مــويلر لــدانيال الســما  أمكــنك  لــو مــدا   ممتنــا  ســأكون 
مــن  دانيــالمــع  االتصــال يمكــن. المرفقــة العضــوية اســتمارة مــلل الجــدد العــامين األمنــال مــن ويطلــ . األعضــال قائمــة

 moellerd@parliament.ukذ ل البريد ا لكتروني: 
 

 إع منــا يرمــ  الجمعيــة، قواعــد مــع تمشــيا   الــدورة، فــي زم ئــ أحــد  قبــل مــن مــث   م   تكــون أن فــي ترغــ  كنــ  إكا
 اســ  الرسـالة تتضـمن أن يجــ و . بالنيابـة الجمعيـة رئــيس هـاميلتون، ميـرت الســيد إلـ  مومهـة رســالة طريـ  عـن مقـدما  

 كنــ  إكا ،ا لكترونــي البريــدعبــر  أو الفــاكس عبــر إمــا الرســالة إرســال يمكــنو  .محلــ  يحــل ســوف الــ ي الشــخ 
 .كل  تفضل

 

 الموقع اإللكتروني للجمعية
 صــفحت  تكــن لــ  إكا. لألعضــال وصــوره  ال اتيــة الســير مــع ،(www.asgp.co) االنترنــ  علــ  موقعنــا تحــدي 
 .asgp@parliament.uk البريد ا لكتروني: إل  غير المومودة المعلومات إرسال يرم  ثة،محد   الشخصية

 

ممعيـــة األمنـــال العـــامي ن  حـــول أو ،القادمـــة الـــدورة حـــول أذـــرى أســـئلة أي أمـــل مـــن التواصـــل فـــي التـــردد عـــدم يرمـــ 
 .للبرلمانات الوطنية بشكل عام

 

 االحترام، فائ  بقبول تفضلوا
 

 كوماندر إميلي                 
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ــــة المشــــترك األمــــين ــــات  لجمعي ــــال العــــامين للبرلمان األمن
 الوطنية


