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 2762 يناير/  الثاين كانون 27 سويسرا، برن،

 
 

 ،العزيز الزميل العام، األمني عزيزي
 
 

 عـــرب الثقـــة الـــت أع يتمـــوين إياهـــا علـــ  أشـــكرك  نأن ،2762عـــام ل ســـنة ســـعيدة مجيعـــاا  لكـــ  أمتـــى أن يل امسحـــوا ،أنلا 
 .األمناء العامني للربملانات الوطنية جلمعية رئيساا  انتخايب
 مــن( سويســرا) جنيــف يف األمنــاء العــامني للربملانــات الوطنيــة جلمعيــة املقبــل الجتمــاع يف معكــ  أعملســ ينأنــ نيســرين
ـــالتوا ي ،2762 مـــار / آذار 22 األربعـــاء إىل 21 اإلثنـــني ــــ مـــ  ب ـــة العامـــة الــ . الـــدنيل الربملـــاين لالحتـــاد 632 اجلمعي
 .املشوركنيالعامني األمينني  من املرفقة الرسالة يف التفاصيل من مزيد عل  الطالع نميكن

 

 التفــا  نســيت . للتغيــري عرضــة األعمــال جــدنل يكــون نقــد. جنيــف يف اجتماعاتنــا أعمــال جــدنل مشــرنع طيــ  جتــدنن
. مــار / آذار 21 اإلثنــني يــوم صــبا اا  66 الســاعة عنــد ســتبدأ الــت األنىل، العامــة جلســتنا خــالل هنائيــة نســخة علــ 
 .أيام ثالثة مدى عل  عملنا ستمرنسي
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 :اقورا ها مت الت الثالث العامة املناقشات يف واتسامه أن نآمل
 (الرمسية غري املناقشة جمموعات م ) ناحلكومة الربملان بني العالقة 
 الربملانات يف البتكار عملية يف اجملتم  مشاركة 
 الداخلية الربملانية لشؤننل ةالقضائي راقبةامل 

 .تقدميها نند قد تتحدث كأن من الرغ  عل  ،مسبقاا اخل ية  املسامهاتنير ب بتقدمي 
 الت ـورات ؛ناحلكومـة الربملـان ؛األخبـار يف :عنـانين حتـ موضـوعياا  فرديـة برملانـات مـن الـواردة املـداخالت جتمي  مت نقد
 موضــــ  نغريهــــا املواضــــي  هــــ   بشــــأن املــــداخالت تــــزال نل. "المتيــــا ن اجملتمــــ ن الربملــــان ؛ناملمارســــات اإلجـــراءات يف

 .2762 فرباير/  شباط 21  ىت تر يب
 

. التنفي يـة اللجنـة يف العـاديني األعضـاء مـن نمنصـبني الـرئيس، نائـب صـبمن لشـغل املؤمتر خالل النتخابات نستجرى
 الكـــايف التمثيـــل ضـــمان نضـــرنرة ،اجلمعيـــة يف فـــاعلني أعضـــاء املرشـــحون يكـــون أن يف التنفي يـــة اللجنـــة برغبـــة نأذكـــرك 
 .العامل مناطق نخمتلف اللغوية، ناجملموعات للمرأة،

 
 .أطيب التمنيات م . جنيف يف رؤيتك  إىل أت ل  نإنين
 

 شواب فيليب
 

 رئيس مجعية األمناء العامني للربملانات الوطنية
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INTER-PARLIAMENTARY UNION 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Bern, Switzerland, 25 January 2018 

Dear Secretary General, Dear Colleague, 
 
First of all, allow me to wish you all a very happy new year for 2018, and to thank you for the confidence 
you have invested in me by electing me as President of the ASGP. 
  
I’m delighted that I will be working with you at the next meeting of the ASGP in Geneva (Switzerland) 
from Monday 26 until Wednesday 28 March 2018, in parallel with the 138th session of the Inter-
Parliamentary Union (IPU). Further details can be found in the enclosed letter from the two joint 
secretaries. 
 
Please find enclosed the draft agenda for our meetings in Geneva. The agenda may be subject to 
change. A finalised version will be agreed during our first plenary sitting, which will begin at 11am on 
Monday 26 March. Our work will take place over three days. 
 
I hope that you will contribute to the three general debates that have been proposed: 

 The relationship between Parliament and Government (with informal discussion groups)  
 Participation of society in the innovation process in parliaments 
 Judicial scrutiny over internal parliamentary affairs 

Written contributions are welcome in advance, although you may speak without having submitted. 

Communications from individual parliaments have been thematically grouped under the headings of In 
the news; Parliament and Government; Developments in procedure and practice; Parliament and 
society and Privilege. Communications on these and other subjects remain welcome until 26 February 
2018. 
 
Elections will be held during the conference to fill one post of Vice-President, and two posts of ordinary 
member of the Executive Committee. I remind you of the wish of the Executive Committee that 
candidates should be active members of the Association, and of the need to ensure adequate 
representation of women, and language groups, and of the various regions of the globe. 
 
 I am looking forward to seeing you in Geneva. With all good wishes. 

 
 

Philippe SCHWAB 
President of the ASGP 
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