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 1725 وييون/  حزيران 12 ،لندن

 األمناء العامّين للبرلمانات الوطنيةإلى أعضاء جمعية 
 

 األعزاء، الزميل العام، األمين عزيزي
 

 .جمعيتنا في متوقع غير حدث عن إلبالغكم إليكم أكتب
 

 فجـنة تتقاعـد قـد موينغـا كـاتبي كاتـاي دوريـس رئيسـنا بـنن الجمعيـة أمانـة أبلغـ  مايو،/  أيار 21 الخميس يوم في
لجمعيــــة األمنــــاء العــــامي ن  كــــرئيس امنصــــب  عــــن أيضــــا  حــــ  تن لــــ ل  ونتيجــــة. لزامبيــــا الوطنيــــة الجمعيــــة فــــي ككاتــــب

، أنــو من ــا وطلبـ  كومانــدر إميلـي إلــ  اإللكترونـي البريــدعـن طريــ   رســالة فـي اســتقالت ا وأكـدت. للبرلمانـات الوطنيــة
 .إميلي ، وه ا ما قام  به(شواب فيليبأنا و ) الجمعية رئيس نائبي تقوم أوال  إبالغ

 

 أن البيـان عـن وغنـي. جيـدة صـحة فـي تكـون أن آمـل. إال أنـه فلـل دوريـسمـع  االتصـا  حاولنا الماضية األسابيع في
 وسنواصـــل. 1722 عـــام منـــ  ئيسكـــر  ســـيما وال ببراعـــة، جمعيـــة األمنـــاء العـــامي ن للبرلمانـــات الوطنيـــة خـــدم  دوريـــس
 .وضع ا عن المزيد معرفة محاولة

 



 

 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 وجـــود حالـــة فـــي الوضـــع الجمعيـــة قواعـــد مـــن 21 القاعـــدة وتحـــدد. الـــرئيس منصـــب شـــغور المفـــاج  تقاعـــدهايعنـــي و 
 :شاغر

 

 21 القاعدة
 اللـاغر لمـلء انتخابـات تجـر  التنفي يـة، اللجنـة أعضـاء أحـد عضـوية مدة خال في حا  شغور أحد المقاعد، ( 2)

 .كاملة جديدة والية لفترة
 م ــام ســابقا   المنتخــب الــرئيس نائــب –مؤقتــا   - يتــول  الــرئيس، منصــب فــي شــغور حــدث أو الــرئيس بتغي ــ إذا( 1)

 وفـي. األسـا  نفـس علـ  اختيـار  ويـتم التنفي يـة، اللجنـة فـي اآلخـرين األعضـاء أحد يتول  م ام الرئيس ،وإال. الرئيس
 .األقدم للعضوتكون األسبقية  االنتخابات، في األقدمية في المساواة حالة

 

بالنيابــة  الــرئيس مســؤولية توليــ  قــد بــننني التنفي يــة، اللجنــة ألعضــاء الســاب  إخطــاري بعــد أبلغكــم، ذلــ ، علــ  وبنــاء
 ســــتجر حيــــ  . بطرســـبرغ  ســــان فــــي المـــؤتمر ن ايــــة حتـــ  بــــ ل  القيــــام أواصـــل وســــو  مــــايو،/  أيـــار ن ايــــة منـــ 
 .بطرسبرغ سان  اجتماعات جديد في رئيسالنتخاب  نتخاباتاال

 

ــ التــي للجمعيــة المقبلــة الجتماعــاتقوم باإلعــداد لســن أمانتنــا، مــع الوثيــ  وبالتعــاون  21 إلــ  27 مــن الفتــرة فــي عقدي  س 
 هـ   وأغتـنم. هنـا  منكم الكثير أر  أن أتمن . روسيا االتحادية بطرسبرغ،  سان في 1725 أكتوبر/  األو  تلرين
 يرجـــ  مســـاهمة، تقـــديم فـــي ترغـــب كنـــ  إذاو . العامـــة للمناقلـــات ومقترحـــات اتصـــاالت تقـــديم إلـــ  ألدعـــو الفرصـــة
 .يوليوتموز/  ش ر في المعلومات من المزيد تتلق  سو . باألمانة االتصا 

 
 تحياتي، أحر مع
 

 هاميلتون جان جيرت


