
 

 البرلمانيالمعيد العربي لمتدريب دور 
 والدراسات التشريعية   

 
 في 
 

 لممستقبلالبرلمانات العربية إعداد 
 

 ومساعدتيا وتحفيزىا عمى مواجية التحديات المقبمة 
  

 ********* 
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 :إعــداد 
 

 بـــالل شـراره
 الخـارجيـةأمـين عـام الشـؤون 

 
 العـربيمـدير عام المعيد 

 التشـريعيـةلمتـدريب البرلمـاني والدراسـات    
 

   2013ابريل / نيسان 



 

  
 حديثة برلمانية ادارة لبناء الموجبة األسباب في -1 
 

 .العربي البرلماني االتحاد ومجمس بمؤتمر المتمثمة القرار سمطة -أ
 
 واالداري الوظيفي الخمل ترى التي العامين األمناء جمعية -ب

 اداء من البرلمانية االدارات تمكن دون تحول التي والموانع
   .وظائفها

 
  .التشريعية والدراسات البرلماني لمتدريب العربي المعهد -ج
 
 من ادائها لتطوير العمل في نفسها البرلمانية االدارات دور -د

 .الوطنية المؤسسات من االستفادة خالل
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 العربيواقع االوضاع البرلمانية في الوطن في . 2
 
العمل البرلماني في الوطن العربي يخضع لصيغ دستورية متنوعة  
 (.والديمقراطيةنقاش مستمر عمى مفيوم الشورى ) 
 
تهميش البرلمانات ومجالس الشورى العربية ال زال مسألة طـاغية. 
 
غياب الحصانة النيابية. 
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في قرار إنشاء المعيد . 3
العربي لمتدريب البرلماني 
 والدراسات التشريعية 

 
 صادر بقرار المعهد إنشاء تم  

 عشر السادس المؤتمر عن
 لذي العربي البرلمـاني لالتحاد
   آذار في القـاهرة في انعقـد

 2010 ( مارس )
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 اطالق المعهد العربي لمتدريب البرلماني
2011تموز      
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 الحديثة البرلمانية االدارة مؤىالت في -4  
  ( انموذجاً  لبنان ) البرلمانية االدارة تجربة 

 
المبناني النواب لمجمس االدارية الييكمية: 

 
 العامة األمانة 
النواب مجمس عام أمين 
والمالية اإلدارية لمشؤون العامة المديرية 
الرئاسة لشؤون العامة المديرية 
والمجان لمجمسات العامة المديرية 
والمعمومات لمدراسات العامة المديرية 
الخارجية لمشؤون العامة المديرية 
العامة المفتشية   
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النفقات عقد مراقبة 
المشتركة اإلدارية المصمحة 
المعموماتية مصمحة 

 
االختصاصــــــات الوظيفيــــــة لــــــالدارة جميــــــع هــــــذا التوزيــــــع االداري  لحــــــظ

وشــؤون النــواب وشــؤون المــوظفين بالشــؤون الماليــة البرلمانيــة المتعمقــة 
والموارد البشرية وكذلك االدارات المختصة بعممية صنع القوانين وتحميـل 

 .  الموازنة والعالقات البرلمانية الدولية والمختمفة
  

االداريـة المتعمقـة بالرئاسـة والعالقـات العامـة والمراسـم الشـؤون كما لحـظ 
 .  واالعالم والتواصل

 



  ------------------------------------------------------------------------------------       
 لبنان     –بيروت    -ساحة النجمة   -مجمس النواب       –المعيد العربي لمتدريب البرلماني والدراسات التشريعية 

 www.arabparliamentaryinstitute.org +          1961 981474: فاكس+     961 1 955230: ىاتف          

 الحديثة البرلمانية االدارة أدوار في -5
 

دعم الى ذلك يتجاوز بل فقط ادارياً  ليس البرلمانية االدارة دور إن 
 صنع اطار في برلمانية مبادرات اتخاذ عمى النواب مجالس قدرات

 (مؤتمرات او ندوات او عمل ورش) العامة السياسات
 

 االدارة البرلمانيــــة هــــو اساســــي الــــى جانــــب المشــــرعين فــــي دور
 : تطوير وسائل التربية عمى الديمقراطية عبر

 
o التربوي وهو االمـر الـذي يحتـاج الـى تشـريعات النظام

مالئمــة تمحــظ وجــود كتــاب تربيــة مدنيــة وطنيــة يركــز 
ـد لــ  ـد ومووح  الـوطن  المـواطن  : عمى بناء مفهـوم مووحد

 .  المواطنية  العاصمة والحدود
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o دة لمنظام البرلماني الديموقراطي بناء دة وموح   مفاهيم موحد
 (.لبنان انموذجاً ) 

  
o بنــــاء ثقافــــة تؤســــس لجعــــل العمميــــة الديمقراطيــــة نهــــ  حيــــاة

 .وليس مجرد عممية انتخابية وبناء ثقافة الحوار
 

الجهود تركيز - النواب لمجمس الداعمة الدولية المؤسسات 
 :عمى
oواداراتها البرلمانية العممية. 
 
oيؤدي ما كل في الشباب ومشاركة المرأة مشاركة 

 .والمجتمعات  الدول  حياة تطوير الى
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o البرلمانية واعداد الموازنةالرقابة . 
 
o  النفــــاذ الــــى المعمومــــات وفــــي هــــذا االطــــار تطــــوير

بــرام  تــدريب الصــحافيين المعتمــدين لــدى المجــالس 
 :النيابية والشوروية عمى

 
 ـــــــاء واقامـــــــة الجســـــــور مـــــــع االعـــــــالم وادارة بن

 .األزمات
  تغطية اعمال المجمس . 
  اعمال المجان النيابية وتحدياتها  . 
  الدبموماسية البرلمانية  . 

 



  

النشاطات المحققة 
 

 عمى صعيد الرقابة المالية: 
 2010تموز  30الى  26الرقابة المالية : ورشة عمل تحت عنوان-

 4و  2إعــداد الموازنــة العامــة فــي لبنــان : ورشــة عمــل تحــت عنــوان-
 .2011آذار 

  الثاني تشرين 29و 28 البرلمانية  المالية الرقابة تقوية " :مؤتمر -
2011   

 

  دراتيا وحكم القانون  :عمى صعيد العممية البرلمانية وا 
 2010شباط  12الى  10  "الديمقراطية البرلمانية" ندوة -

 2010/أذار  12الى  10  "العمل في الخدمة البرلمانية" ندوة -
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 20الـى  18  "حكم القانون وحقوق االنسان في الخدمة البرلمانيـةندوة -
 2010اذار 

 2011اذار  25الى  23( 2" )الديمقراطية البرلمانية" ندوة -
 

توصـيف عمميـة المـؤىالت الوظيفيـة انطالقـًا مـن في 6.
 الوظيفة

 
 المؤىالت الشخصية لمموظفين في االدارة البرلمانية 

 وظيفي توصيف •

 شهادات اختصاص•

 لغوية قدرات •
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 دور أمناء ســر المجان  –عمل المجان النيابية 
 

o دعــــوة الخبــــراء المكمفــــين مــــن قبــــل رئــــيس المجمــــس فيمــــا يتعمــــق
 .  بإقتراح او مشروع القانون

o دعوة ممثمي القطاعات الرسـمية الحكوميـة او المجتمعيـة المعنيـة
بمشروع او اقتراح القانون لممشاركة في النقاشـات بإشـراف رئـيس 

 .المجنة النيابية
o المجنـــة بالمعمومـــات المتـــوفرة عمـــى االنترنـــت فيمـــا يخـــص تزويـــد

 .  اقتراح او مشروع القانون
o تزويــد المجنــة بجــدول مقــارن لــنفس القــانون المقتــرح فــي عــدد مــن

 . البمدان المتطورة

o  محاضــــــر جمســــــات المجــــــان وتفريغهــــــا مــــــن التســــــجيل تســــــجيل
الصـــــوتي وضـــــبطها كتابيـــــًا والتوقيـــــع عميهـــــا مـــــع رئـــــيس المجنـــــة 

 .والمقرر وتسميمها لمحفظ في دائرة المجان النيابية
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 بالتشريع التكنولوجيا عالقة بناء في7.
 

  رئيسياً  وعنصراً  المختمفة  المؤسسات فى أساسية سمة الحديثة التقنيات
 :المعاصرة البرلمانات تطوير فى
 

   واالتصاالت المعمومات بتكنولوجيا البرلمانات عالقة :أوالً  
  e-parliamentااللكتروني البرلمان خدمات •

أعضاء البرلمان 
 في البرلمان العاممين 
 الضغطوجماعات األهمية والجمعيات المواطنون. 
االحزاب والبرلمانات االخرى  . 



  

  
  

   
 في واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا استخدامات :ثانياً 

 البرلمانات
 
  :البرلمان بو يقوم الذي والسياسي التشريعي العمل دعم•

 
 .محددة قطاعات في المتخصصة البرلمانية المجان دعم1.

 
  المجالس بجمسات الخاصة المضابط اعمال توثيق2.

   .النيابية
 

 أعضاء امام واشكالها صورها بكافة المعمومات توفير3.
 :البرلمان
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المصالح اصحاب امام متكاممة معموماتية منظومة توافر 
 :البرلمان في

   
 .  المجمس النيابي المنتخبون او المعينونأعضاء   –أ 
 
 .العاممون في االدارة البرلمانية  –ب
 
 . واالعالميونوجماعات الضغط السياسي االحزاب   –ت
 
 .  الناخبون وهم يمثمون فئات الشعب المختمفة   –د
 
 في العمل النيابي من الحكومة المشاركون   –ه

 (.السمطة التنفيذية)   



 :بيان منظومات العمل في ادارة البرلمان:  ثالثاً  
 

 الموارد البشرية إدارة 1.
 العاممين ممفات   -أ 
  الوظيفي التوصيف ممفات -ب 

 التدريب – البعثات – الترقيات – االجازات ممف  –ج
 العمل تدقيق ممفات   –د
   وتقاريرهم لمعاممين الفردية االداء مؤشرات ممفات  –هـ
 

 المالية الموارد إدارة .2
  والعالوات والمكافآت الرواتب ممفات – أ 
  الموردين ممفات  –ب
   المشتريات ممفات  –ج
   والموازنات الصرف مصادر ممفات  –د
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   والمنصرفة المستهمكة المواد ممفات –هـ  
  المخازن ممفات  –و  
 والوحدات االدارات احتياجات ممفات  –ز  

 
 المجمس أعضاء -3

 البرلمان أعضاء ممفات   –أ
   عضو بكل الخاصة األسئمة ممفات –ب
   والرقابة المجان في األعضاء مواقع ممفات -ج
  األعضاء وغياب حضور ممفات  –د
 األعضاء وسفريات انتقاالت ممفات –هـ
   األعضاء اخبار ممفات –و
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 النيابيةالجمسات والمجان محاضر . 4
 

 .  صورة/ المضابط المسجمة صوتيًا ممفات    –أ
 full textالمضابط النصية ممفات   –ب
 فهرست وتنظيم المضابط ممفات   –ج
 البحث واالسترجاع لممضابط ممفات    –د
 النسخ االحتياطية لممضابط ممفات   –هـ
 المجان واقسامها والعاممين بها ممفات    –و
 اجتماعات المجان ومحاضر االجتماعات ممفات    –ز
 المجانقرارات ممفات    –ح
 الممفات التي تحت الفحص والدراسة   –ط

 الممفات المنتهية والتي اتخذت بها قرارات  –ي  
 الممفات المنتهية ولم تتخذ بها قرارات  –ك  
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  الرقمية المكتبة .5 
 

 االلكتروني االرشيف      –أ

 محددةممفات القصاصات الصحفية المتعمقة بقضايا    –ب
 البيميوجرافية الممفات     –ج

 االجنبية ذات النص الكامل / البيانات العربية قواعد      –د

 تحميــــل االعمــــدة االخباريــــة المتعمقــــة بمشــــكالت الدولــــة ممفــــات  –ه
 . لهاالمحمية ومقترحات الحمول والمشكالت 

   

 االنترنتموقع البرلمان عمى . 6
 البرلمان عن    –أ 

 البرلمان اخبار   –ب
 األعضاء اخبار    –ج
  . األعضاء وبياناتهم وطرق االتصال بهمممفات    –د



  ----------------------------------------------------------------------------------  
   لبنان  –بيروت    -ساحة النجمة   -  مجمس النواب     –العربي لمتدريب البرلماني والدراسات التشريعية المعيد       
 www.arabparliamentaryinstitute.org          + 1961 981474: فاكس+     961 1 955230 :ىاتف          

  
  

  

 
 منتدى البرلمان   –ـه
 ممفات تمقي المشكالت   –و
 ممفات حمول المشكالت   –ز
 البث الصوتي والفيديو لجمسات البرلمان  –ح
 ( شهري ) ممفات اداء البرلمان   –ط
 القصيرة لالعالم  SMSرسائل   –ي
 القصيرة لمعاممين  SMSرسائل   –ك
 القصيرة لألعضاء  SMSرسائل   –ل

  
 االقتراع االلكتروني. 7

  
 اعتماد آليات التصويت االلكتروني •
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 التجــربة المبنـانيـة: رابعاً 
 

 عمى صعيد الموظفين واالدارة البرلمانية: أوالً 
 

 وضع برام  تدريب مكثفة وندوات متعددة في لبنان والخارج. 
 اإلنتساب لشبكة GLIN  والتدريب عميها. 
  السعي لتطوير برنام  متابعة القوانين"( Bungini ) "   

    
 عمى صعيد أعضاء البرلمان  :ثانياً 

 
  توفير الخدمات التفاعمية (Facebook – U-Tube – Twitter… ) 
 يجاد لمنواب الكترونية مواقع توفير  الرسائل " إلدارة آلي نظام وا 

 ."األلكترونية
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   خالصة•

ــــي 1. ــــى صــــعيد ادارة المعمومــــات جــــوهري ف دور االدارة عم
 .  المحافظة عمى الشفافية البرلمانية

ادارة البرلمـــــان فريـــــق عمـــــل كفـــــوء يحســـــن الحاحـــــة الـــــى 2.
 .االلكتروني

مراكــــز دراســــات وابحــــاث برلمانيــــة وبنــــاء اهميــــة إنشــــاء 3.
 .الوطنيةتفاهمات مع الجامعات 

ــــــز 4. ــــــات لعالقاتهــــــا مــــــع منظمــــــات المجتمــــــع تعزي البرلمان
 . المدني
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 في تحديث الدور الوظيفي لالدارة البرلمانية   -8
 

 في عممية الرقابة البرلمانية  -أ 
 

   من الييئة االستشاريةالغرض 
 
 تقــديم وتـــأمين المســـاندة والــدعم الفنـــي والمهنـــي والمشـــورة

 .  لمجان النيابية
 
الحكومة ترفعه الذي العامة الموازنة مشروع مراجعة 

   .النيابي المجمس الى
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  النيابية لمجان المطموب والتوجيه القانونية المشورة توفير 
 .التشريعية االمور في
تنفيذ عمى االشراف في والموازنة المال لجنة مساعدة 

 .لمدولة والنقدية المالية السياسة
 
الموازنة قانون في الواردة والمشاريع البرام  تنفيذ متابعة 

 االدارية والتقارير البيانات مراجعة ذلك في بما العامة
 .والموازنة المال لجنة الى الواردة

 
القوانين تنفيذ مراقبة في والعدل االدارة لجنة مساعدة 

 القوانين انتهاك في المتعمقة القضايا ومتابعة واالنظمة
   .واالنظمة
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 الميام الرئيسية 
 

 دعـــم لجنـــة المـــال والموازنـــة بجـــرد وتحميـــل وتفســـير وتوضـــي  بنـــود
 .  وفذلكة الموازنة

 دعــم لجنــة االدارة والعــدل فــي مراجعــة الوثــائق القانونيــة والــرد عمــى
 .االسئمة القانونية

 ترجمــــة الموازنــــة الــــى لغــــة ســــهمة بعــــد تــــدقيقها وتحميمهــــا ومقارنتهــــا
 .  بالسنين السابقة والتأكد من تفاصيمها وربطها بالمشاريع المعتمدة

 تحميــــل المعمومــــات والبيانــــات المتعمقــــة بالماليــــة العامــــة والتقــــديرات
 .وحسابات الموارد واالداء المالي وموازنة الدولة

 المشـــورة بخصـــوص االوضـــاع الماليـــة والنقديـــة واالقتصـــادية ابـــداء
 .  وتحميمها وتقويم السياسات واالجراءات الضريبية المتبعة
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   ابــــداء الــــرأي والمشــــورة فــــي مشــــاريع القــــوانين واالنظمــــة واالتفاقيــــات
 . والقروض وبرام  القوانين وتعديالتها

 تقــارير مــدققي حســابات المؤسســات العامــة  ومتابعــة تــدقيق مراجعــة
ومراقبــة صــرف االمــوال والمخصصــات العائــدة لهــا وتحديــد الثغــرات 

 .واعداد المقترحات حولها
 ــًا مســاعدة المجــان فــي متابعــة تنفيــذ بنــود الموازنــة بعــد اعتمادهــا وفق

 .  لالنظمة الداخمية والممارسات الفضمى المعتمدة عالمياً 
 لجنـــة االدارة والعـــدل فـــي مراقبـــة وتعزيـــز القواعـــد واالنظمـــة مســـاعدة

 .  وفقًا لمممارسات الفضمى العالمية
 ـــى التشـــريعات والقـــوانين والممارســـات الفضـــمى المتبعـــة االطـــالع عم

العامـــة والموازنـــة واالسترشـــاد بهـــا بغيـــة الماليـــة عالميـــًا فـــي مجـــاالت 
 .  اقتراح التوصيات المناسبة
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 عممية صناعة القوانينفي  -ب 

 

 الرسميةاشراك جميع القطاعات التمثيمية االهمية كما. 
 اقامــة ورش عمــل ونــدوات ومــؤتمرات حــول مشــاريع او اقتراحــات

القوانين ودعـوة ممثمـين عـن االحـزاب الممثمـة او غيـر الممثمـة فـي 
البرلمان والنقابـات المختصـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني المعنيـة 
والخبراء لالدالء بـأرائهم وتقـديم اقتراحـاتهم فيمـا يخـص مشـروع او 

 .القانوناقتراح 
 مـن اجـل "  منتـدى الحـوار البرلمـاني" دعم مجمـس النـواب انشـاء

ان يشـــكل تجربـــة مؤسســــاتية لتفعيـــل التواصـــل والتفاعــــل مـــا بــــين 
 .  المجتمع المدني والبرلمان
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 منتدى الحوار البرلماني 
 

 األىداف 1.
المنظمات برام  حول لمبرلمانيين المعمومات تأمين 

 .وخبراتها واهتماماتها الحكومية غير
بين عمل واجتماعات مشتركة نشاطات تنظيم 

 .المدني المجتمع ومنظمات البرلمانية المجان
المعمومات عمى المدني المجتمع حصول تسهيل 

 .البرلمان من والمراجع
المنظمات بين والحوار التواصل عممية تأمين 

 الخ....... .والنواب
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 المنتدىنشاطات . 2
 تنظـــــــيم الـــــــدورات التدريبيـــــــة وورش العمـــــــل لتفعيـــــــل مهـــــــام

 .  ومهارات الكادر االداري
 ودور السياســات العامــة عقــد المــؤتمرات حــول كيفيــة صــنع

 .البرلمانومهام 
 

 حول المنتدى وادائو . 3
 تمــــــثالن هيئــــــات المجتمــــــع ) عامــــــة وهيئــــــة اداريــــــة هيئــــــة

 .استشاريةىيئة بمعاونة ( المدني
 فــي معــرض تأسيســه آليــة واســعة وشــفافة  المنتــدىلــم يتبــع

 .بأهدافهتشرك النواب والهيئات المعنية 
 
بروز اىمية المعيد العربي عمى ىذا ىالصعيد. 
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 االعالم البرلماني  -9
 

تجربة االدارة البرلمانية المبنانية: 
 

 االضــاءة عمــى مهمــة االعــالم البرلمــاني وتقويــة مهــارات
 .االعالميين البرلمانيين

  تنظــيم العديــد مــن ورش العمــل والتــدريبات بالتعــاون مــع
منتـــــــدى الحـــــــوار البرلمـــــــاني  وبرنـــــــام  االمـــــــم المتحـــــــدة 

 .  االنمائي

 انشــــــطة وتــــــدريبات بالتعــــــاون مــــــع مؤسســــــة وستمنســــــتر
 . لمديمقراطية حول موضوع النفاذ الى المعمومات
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المعيــد العربــي دور  -10
ــــــــــاني  ــــــــــدريب البرلم لمت

 والدراسات التشريعية 
 
oالميمة 

  القــــــــــــــــــدرة تعزيــــــــــــــــــز
 المؤسساتية 

 ــــــــــــــدريب تســــــــــــــهيل الت
والبحـــــــــــث االقميمـــــــــــي 
وتشـــــارك الممارســـــات 

 .الفضمى
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oاألىداف 
 

 تزويـــــد البرلمـــــانيين العــــــرب بـــــا راء والمعرفـــــة الالزمــــــة
 .  لمساعدتهم عمى اداء واجباتهم التشريعية

 ــــــد ــــــة تزوي ــــــاالراء والمعرف ــــــة ب ــــــة العربي االدارات البرلماني
 . الالزمة لتحسين خدمات الدعم البرلماني لديها

 تقويــــة ودعــــم ووضــــع دراســــات وابحــــاث حــــول الشــــؤون
التشـــريعية والممارســـات الفضـــمى ضـــمن العـــالم العربـــي 

 .  وخارجه

 شـــــبكة لتبـــــادل المعمومـــــات فـــــي القـــــرن الحـــــادي انشـــــاء
 . والعشرين بين البرلمانات العربية
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o المعيدعمل 
 :البرلمانيحول آليات العمل  عمى صعيد الدورات التدريبية  :أوالً  

عمل المجان النيابية وتحدياتها 
 2011تشرين الثاني  24و 23
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 المؤتمر اإلقميمي حول استعمال تكنولوجيا
 العربيةالمعمومات واإلتصاالت في البرلمانات 

 2012كانون الثاني /  17و16
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 العربيةالمؤتمر اإلقميمي األول لممكتبات البرلمانية 
 2012كانون الثاني / يناير 20و 19
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 العربيةالرقابة المالية في البرلمانات تعزيز 
   2012مارس /آذار 15و  12

 سياسة تواصل فعالة لمبرلمانات في منطقة التعاون
   2012ايمول  27الى  24 العربي البرلماني
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 دور البرلمان في احترام سيادة القانون وتطبيق
 االنسانالموجبات الدستورية وموجبات حقوق 

   2013فبراير  / شباط  28و  27
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 العامةدور البرلمان في تحسين السياسات 
 العامةبين البرلمانيين وخبراء تحميل السياسات العالقة 

 2013آذار  8و  7
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 عمى صعيد النشاطات المحمية والخارجية: ثانياً 
  ـــدوات ومـــؤتمرات وورش عمـــل فـــي المشـــاركة فـــي ن

 الخارج
كينيـــا حـــول معاهـــد التـــدريب  -عمـــل فـــي نيروبـــي ورشـــة 1.

 2012آب  3-تموز  29  الخبراتالبرلماني وتشارك 
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 2012تشرين الثاني   9- 6لندن  -والجندرالمؤتمر البرلماني الدولي حول السياسة 
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 عن ممثمين أو الطالبية أو البرلمانية الوفود استضافة-
 .المدني المجتمع ىيئات
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 2013خطة عام 
 

دورات تدريبية وورش عمل وندوات حول: 
 

 العمميـــــة التشـــــريعية فـــــي ظـــــل التحـــــول الـــــديمقراطي فـــــي تحـــــديات
 .  العربيةالمنطقة 

  دورة مخصصــــة لمبرلمــــانيين ) كيفيــــة صــــياغة السياســــات العامــــة
 (. حول عممية تطوير السياسات العامة والقطاعات التنموية 

 دور مؤسســـــــات وهيئـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني فـــــــي صـــــــنع
 .السياسات العامة

 فـــــــي العمميـــــــة مـــــــنهن  دور النســـــــاء البرلمانيـــــــات خاصـــــــة الجـــــــدد
 .  التشريعية

 العربيةالثنائية البرلمانية وتطبيقاتها. 
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 الموازنـــة كـــأداة لصـــنع وتنفيـــذ السياســـة  -اعـــداد وتحميـــل الموازنـــة

 .العامة لمحكومة
 
صياغة مشاريع واقتراحات القوانين  . 
 
 البحث المتقدمة والتدريب عمى مهارات اساسية لمباحثيناساليب  . 
 
 المجان البرلمانية وصياغة التقاريراعمال. 

 
  استقبال النواب الجددبرام. 
 
القرصنة االلكترونية وآليات العمل عمى مكافحتها. 
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 خــاتــمة  -11

 

 حاجة النظام العربي الى تطوير الصيغة الدستورية وتحديـد وظيفـة
ومهمــة الســمطات التشــريعية مــن اجــل بنــاء ادارات برلمانيــة مالئمــة 

 .لمهمة المؤسسات التشريعية
 زيـــادة مشـــاركة المـــواطنين خصوصـــًا النســـاء والشـــباب فـــي كـــل مـــا

يصــنع حيــاة الدولــة والمجتمــع السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة 
 . والثقافية

 تبــــادل الخبــــرات بــــين البرلمانــــات العربيــــة يمعــــب دورًا اساســــيًا فــــي
 .تطوير وسائل اداء البرلمانات الدوارها وتطوير اداء اداراتها

 
 

****************** 


