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املادة 1 

الطبیعة واألھداف 

الجـمعیة الـبرلـمانیة لـالتـحاد مـن اجـل الـمتوسـط ("AP-UpM") ھي الـمؤسـسة الـبرلـمانیة لعملیة بـرشـلونـة وھي تـتمتع 1.
بسـلطة اسـتشاریة تـقوم عـلى إعـالن بـرشـلونـة. وھي تـساھم فـي تـعزیز وضـوح وشـفافیة العملیة، بحیث تـصبح الشـراكـة 

األورومتوسطیة أقرب إلى تحقیق مصالح العامة وتوقعاتھم. 

.2 ً فـَع والـمساھمة الـبرلـمانیة لـتعزیز وتـطویر عملیة بـرشـلونـة ،وتـناقـش الجـمعیة عـلنا ھدف الجـمعیة ھو تـوفیر الـدعـم والـَدْ
الـقضایا الـمتعلقة بعملیة بـرشـلونـة عـلى وجـھ الـخصوص، إضـافـة إلـى كـافـة الـقضایا ذات االھتمام المشـترك الـتي یمكن أن 

تكون ذات أھمیة للدول األعضاء فیھا. 

تـكون عـضویة الجـمعیة بـناء عـلى عـمل اختیاري، وسـوف تـعتمد الجـمعیة نھجا ً مـنفتحا ً فیما یتعلق بـالـمشاركـة فـي 3.
أعمالھا. وتظل المقاعد الشاغرة تحت تصرف البرلمانات التي خصصت ھذه المقاعد لھا. 

.4
املادة 2 

التكوین 

أعـضاء الجـمعیة ھم بـرلـمانیون معیّنون مـن قـبل بـرلـمانـات الـدول الـمشاركـة فـي عملیة بـرشـلونـة، إضـافـة الـى اولـئك المعینین 1.
من قبل البرلمان األوروبي. 

تـتكون الجـمعیة مـن  280 عـضوا، منھم 132 عـضوا مـن االتـحاد األوروبـي ( 83 عـضوا مـن الـبرلـمانـات الـوطنیة الـ 28 2.
، عـلى أسـاس التمثیل الـمتكافـئ لـثالثـة أعـضاء مـن كـل دولـة عـضو، بـاسـتثناء الـوفـد  1لـلدول األعـضاء فـي االتـحاد األوروبـي

الـبریطانـي، الـذي لـدیھ عـضو واحـد أقـل، بـاإلضـافـة إلـى 49 عـضوا مـن الـبرلـمان األوروبـي)،  و 8 أعـضاء مـن بـرلـمانـات 
الـبلدان األوروبیة الـمتوسـطیة وشـركـاء االتـحاد االوروبـي (عـضوین لـكل وفـد مـن وفـود ألـبانیا و الـبوسـنة والھرسـك و إمـارة 
ـسة، و10 اعـضاء مـن الـبرلـمان  مـونـاكـو والـجبل األسـود)، و 130 عـضوا مـن الـبرلـمانـات العشـرة لـلبلدان الـمتوسـطیة الـمؤسِّ

الموریتاني . 

حیثما أمكن ،یتم تعیین الممثلین لمدة سنة واحدة على األقل. 

تتكّون الجمعیة من وفود یتم تعیینھا من كل برلمان من البرلمانات الوطنیة ومن البرلمان األوروبي. 3.

تتعھد البرلمانات األعضاء بضمان تمثیل النساء البرلمانیات ضمن وفودھا بما یتماشى مع المقتضیات القانونیة لكل بلد. 4.

املادة 3 

1 , یأخذ ھذا بالفعل بعین االعتبار انضمام كرواتیا لالتحاد األوروبي في 1 تموز/یولیو 2013.
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الصالحیات 

یجوز للجمعیة أن تقرر بشأن كافة المواضیع المتعلقة بالشراكة األورومتوسطیة. وتقوم بضمان متابعة تطبیق اتفاقیات الشراكة 1.
األورومتوسطیة وتبني القرارات أو رفع التوصیات للمؤتمر الوزاري لتحقیق أھداف الشراكة األورومتوسطیة. وتقوم الجمعیة، 

بناء على طلب المؤتمر الوزاري، بتقدیم اآلراء، عن طریق اقتراح تبني التدابیر المناسبة لكل محور من المحاور الرئیسیة 
الثالثة لعملیة برشلونة، عند االقتضاء. 

مداوالت الجمعیة غیر ملزمة من الناحیة القانونیة. 2.

یجوز للجمعیة، بناًًء على اقتراح المكتب، أن تقرر إرسال وفود مخصصة. 3.

تعتمد الجمعیّّة الئحة مالیّّة تحدد القواعد األساسیّّة التي تنطبق على وضع وتنفیذ میزانیتھا التشغیلیة. 4.

تدرس الجمعیّّة، في جلسة عامة عقب إغالق الحسابات، التقاریر الخاّّصة بتنفیذ المیزانیّّة وتَُْحل مسؤولیة األمین العام وتبرئ 5.
ذمة المحاسب عن إدارتھما لھا. 

املادة 4 

رئاسة الجمعیة وھیئة مكتبھا 

تـتكون ھیئة مـكتب الجـمعیة مـن أربـعة أعـضاء، تعین بـرلـمانـات الـدول الـمتوسـطیة الشـریكة لـالتـحاد األوروبـي اثنین منھم 1.
وتعین البرلمانات الوطنیة لالتحاد عضوا واحداً، ویعین البرلمان األوروبي عضوا واحدا. 

تخضع ھذه التعیینات، بما فیھا ترتیب تناوب األعضاء، لموافقة الجمعیة. 2.

تـكون مـدة والیة أعـضاء مـكتب الجـمعیة أربـع سـنوات غیر قـابـلة للتجـدید. وتـتعارض عـضویة الـمكتب مـع الـمناصـب 3.
الحكومیة. وفي حالة استقالة أحد األعضاء أو إنتھاء خدمتھ، یتم تعیین بدیل یشغل مقعده للفترة المتبقیة من والیتھ. 

یرأس الجـمعیة أحـد أعـضاء الـمكتب بـالـتناوب وعـلى أسـاس سـنوي، بـما یضمن الـمساواة وتـناوب الـرئـاسـة بین بـلدان 4.
الشمال والجنوب، ویكون األعضاء الثالثة اآلخرون نوابا للرئیس. 

یكون الـمكتب مسـئوال الً عـن تنسیق عـمل الجـمعیة. وھو الھیئة الـمسؤولـة عـن تمثیل الجـمعیة فـي الـمسائـل الـمتعلقة 5.
بالعالقات مع المؤسسات األخرى. 

إذا قـررت الجـمعیة إرسـال وفـد مـخصص، فـإن الـمكتب ھو الـمناط بـإقـرار تشكیل وتـكوین ووالیة ھذا الـوفـد والـتزامـاتـھ 6.
التقریریة. 

في القضایا الملحة، یمكن للمكتب اتخاذ ھذا القرار من تلقاء نفسھ. 
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یقر الـمكتب مشـروع المیزانیّّة الـسنویّّة، الـذي یقدمـھ الـفریق الـعامـل الـمعني بـتمویل الجـمعیّّة، ومـراجـعة الئـحة الجـمعیّةّ 7.
الـبرلـمانیّّة لـالتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط بـموافـقة الـوفـود األعـضاء فـي الجـمعیة، وذلـك بـموجـب اإلجـراءات الـمنصوص علیھا 

في المادة 21 من الالئحة المالیّّة. 

مشـروع المیزانیّّة مشـروع تنفیّذّي ویقدم للجـمعیّّة العـتماده بـشكلھ النھائّـّي خـالل الجـلسة الـعامـة الـتالیة وذلـك بـقرار یتم اتـخاذه 
بموجب المادة 10، الفقرة 3 . 

یجوز للجمعیّّة في حالة الضرورة تحدید طرائق تنفیذ الالئحة المالیّّة المشار الیھا في المادة 3، الفقرة 4. 

املادة 5 

اللجان البرلمانیة  

تضم الجمعیة خمس لجان برلمانیة تتولى مسؤولیة متابعة مختلف جوانب الشراكة األورومتوسطیة: 1.

لجنة الشؤون السیاسیة واألمن وحقوق اإلنسان؛ (ا)

لجنة الشؤون االقتصادیة والمالیة والشؤون االجتماعیة والتعلیم؛ (ب)

(جـ)  لجنة تحسین نوعیة الحیاة والمبادالت بین المجتمعات المدنیة والثقافة؛ 

( د)   لجنة حقوق المرأة في البلدان األورومتوسطیة. 

(ه)   لجنة الطاقة والبیئة والمیاه. 

الخـطوط اإلرشـادیة الجـتماعـات لـجان الجـمعیة محـددة فـي الـمرفـق 1. یتم الـموافـقة عـلى الخـطوط اإلرشـادیة مـن قـبل 
المكتب ویتم إرفاقھا بالالئحة. 

تتكون اللجان البرلمانیة من 56 عضواً، منھا 28 عضواً من دول البحر األبیض المتوسط الشریكة لالتحاد األوروبي و 2.
28 عضوا أوروبیا  (19 عضوا من البرلمانات الوطنیة للدول األعضاء في االتحاد و 9 أعضاء من البرلمان 

األوروبي.) 

یمكن أن یبدي كـل مـن الـوفـود الـبرلـمانـات الـوطنیة األوروبیة الـتي لـدیـھا  ثـالثـة أعـضاء، رغـبتھ بـاالنـتماء إلـى فـي ثـالث 
لـجان . ویمكن لـلوفـد الـبریطانـي والـوفـود األربـعة لـلبرلـمانـات الـوطنیة مـن خـارج االتـحاد األوروبـي أن یبدوا رغبتھم 
بـاالنـضمام إلـى لجنتین. ال یمكن لـكل وفـد أوروبـي أن یرسـل سـوى عـضوا واحـدا فـقط لـكل لـجنة. ویتعین عـلى الـبرلـمان 
األوروبـي أن یقدم إلـى األمـانـة الـعامـة مـقترحـا بـتوزیع أعـضائـھ بـطریقة مـتوازنـة بین الـلجان الخـمسة. كـما تـقوم وفـود الـدول 

المتوسطیة الشریكة بتقدیم مقترحاتھا إلى األمانة بشأن توزیع أعضائھا بین اللجان الخمسة بشكل متوازن. 

وسـتحاول األمـانـة الـعامـة للجـمعیة الـتوفیق بین رغـبات الـوفـود بـأفـضل شـكل مـمكن . كـما سـتحاول ضـمان أن یتم تمثیل 
كـلروفـد وطـني أوروبـي فـي إحـدى الـلجان الـتي أبـدى تفضیلھ لھا عـلى األقـل. وفی مـا یتعلق بـأعـضاء الـبرلـمان األوروبـي 
ووفـود الـدول الـمتوسـطیة الشـریكة، سـتقوم األمـانـة بـضمان تـوزیع مـتوازن بین الـوفـود بین كـل مـن الـلجان الخـمسة. یمكن 
لـألعـضاء تغییر الـلجنة عـن طـریق تـبادل الـمناصـب بینھم، شـریطة أن یتم احـترام الـتوازن بین الـوفـود. كـما ینبغي إبـالغ 

األمانة العامة بذلك. 
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یجوز لـلوفـود تعیین أعـضاء بـدالء فـي لـجنة دائـمة، مـن أجـل ضـمان تمثیل كـافـة وفـود كـل مـن مـكونَـي الجـمعیة ،اي الـمكون 
األوروبي ومكون "الشركاء المتوسطیین". 

یحق لـلبدالء الـدائمین، الـذین یمثلون األعـضاء الـغائبین، حـضور اجـتماعـات الـلجنة والتحـدث فیھا. ومـع ذلـك، ال یسمح 
لھم بـالـتصویت إال فـي حـالـة غیاب األعـضاء الـكاملین مـن نـفس الـطرف، وھو بـالتحـدید مـكون "الشـركـاء الـمتوسـطیین"، و 
داخـل الـمكون األوروبـي، والـبرلـمانـات الـوطنیة لـلدول االعـضاء فـي االتـحاد االوروبـي والـبرلـمان األوروبـي. فـي حـالـة 
القیام بـتصویت بـدیل عـن عـضو كـامـل لـوفـد آخـر مـن نـفس الـمكون، یتعین عـلى الـوفـد الُُمسـتبًدل أن یبدي مـوافـقتھ قـبل 
الـتصویت. وال یجوز أن یتجاوز عـدد االصـوات الُـُمدلـى بھا مـن قـبل كـل مـن ھذه األطـراف الـثالثـة، وھي بـالتحـدید الـبلدان 
الـمتوسـطیة الشـریكة وبـرلـمانـات الـدول االعـضاء فـي االتـحاد االوروبـي والـبرلـمان األوروبـي، الـعدَد اإلجـمالـي لـألعـضاء 

الكاملین من كل طرف من األطراف للجنة المعنیة. 

تنتخب كل لجنة برلمانیة من بین أعضائھا  رئیساً وثالثة نواب للرئیس وفقا للمعیار المنصوص علیھ في المادة 4، الفقرة 3.
1، ووفقا ً للھیكل الذي اعتمدتھ الجلسة العامة بناًًء على اقتراح من المكتب؛ وتكون مدة والیتھم سنتین من حیث المبدأ. وال 

یمكن الجمع بین والیتي رئیس ونائب رئیس اللجنة ووالیة رئیس الجمعیة. 

تعین اللجان مقررین للبنود المعینة من جدول أعمالھا. ویقدم المقررون تقریراً للجنة المعنیة. 

تناقش اللجان القضایا والوثائق التي ترفعھا لھا الجمعیة. 

تجتمع كل لجنة برلمانیة مرة في السنة على األقل. 4.

یجوز للجان أن تجتمع فیما بین دورات الجمعیة. 5.

تـنطبق أحـكام الـمادة  9، الـفقرات 1 و 2 و 3، والـمادة 10، الـفقرات 2 و 3 و 4، ایضاایضاً عـلى اجـتماعـات 
اللجان. 

یجوز للجمعیة أن تقرر إنشاء لجان مخصصة، إذا لزم األمر، وتقرر ھیئة مكتب الجمعیة تشكیلھا ورئاستھا لضمان تحقیق 6.
التوازن والمساواة بین مكونات الجمعیة. 

املادة 6 

الوفود المخصصة 

یقوم الـمكتب، بـناًًء عـلى قـرار الجـمعیة الـعامـة، أو فـي حـالـة االسـتعجال، بـمبادرة مـنھ،  بـإنـشاء وفـود مـخصصة ویقرر بـشأن 1.
طبیعتھا ومدتھا وعدد أعضائھا وتكوینھا ووالیتھا والتزاماتھا التقریریة. 

عـند اتـخاذه لھذا الـقرار، یضع الـمكتب فـي االعـتبار الـمبادئ الـتي تـقوم علیھا عملیة بـرشـلونـة ویسعى لـضمان احـترام  ھذه 2.
الـمبادىء، وخـاصـة الـتوازن بین شـمال وجـنوب الـمتوسـط، والتمثیل الـكافـي لـمكونـات الجـمعیة الـثالثـة والـتفاھم الـمتبادل 

والشفافیة، بدون استبعاد مسبق وبحیاد تام . 

كما یعین المكتب العضو الذي سیترأس الوفد. 
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وفقا الختصاصاتھ، یقوم الوفد بعرض برنامج عملھ على المكتب للموافقة علیھ. 3.

عند االقتضاء، یجوز للمكتب أن یقرر أیضا اتخاذ أي اجراء ضروري آخر لتمكین الوفد من االضطالع بوالیتھ. 

تغطى مصاریف سفر أعضاء ھذه الوفود من قبل برلماناتھا الوطنیة المعنیة. 4.

یصوغ رؤسـاء الـوفـود مـسودة تـقریر حـول أنشـطة الـوفـد وانـجازاتـھ ویتم تـقدیمھ لـمكتب الجـمعیة الـبرلـمانیة لـالتـحاد مـن اجـل 5.
المتوسط ("AP-UpM") ومن ثم للجمعیة العامة. 

املادة 7 

العالقات مع مؤتمر وزراء الخارجیة األورومتوسطي 
والمفوضیة األوروبیة 

دور الجمعیة ُمكمِّل لدور مؤسسات عملیة برشلونة األخرى. 1.

یحضر النواب المعیّنین من قبل مؤتمر وزراء الخارجیة األورومتوسطي والمفوضیة األوروبیة اجتماعات الجمعیة 2.
العامة، ولھم حق تناول الكلمة فیھا. 

املادة 8 

المراقبون والضیوف 

المراقبون 1.
یجوز للجـمعیة الـعامـة، بـناء عـلى اقـتراح مـن ھیئة الـمكتب ووفـقا لـلمادة 10، الـفقرة 3، مـن ھذه الـالئـحة، مـنح صـفة 

المراقب الدائم في اجتماعاتھا لـ: 

مـمثلي الـبرلـمانـات الـوطنیة لـبلدان مـنطقة البحـر األبیض الـمتوسـط غیر األعـضاء فـي االتـحاد األوروبـي والـتي -
لم تشارك في عملیة برشلونة؛ 

مـمثلي الـبرلـمانـات الـوطنیة لـلبلدان غیرالـمتوسـطیة ولـكن الـمرشـحة لـالنـضمام بشـرط أن یكون االتـحاد -
األوروبي قد بدأ مناقشات ومفاوضات رسمیة مع البلدان المعنیة تمھیدا النضمامھا إلى االتحاد األوروبي؛ 

الھیئات االستشاریة المؤسسیة والمؤسسات المالیة لالتحاد من أجل المتوسط؛ -

الجمعیات البرلمانیة اإلقلیمیة لعدة دول أعضاء في االتحاد من أجل المتوسط التي تطلب منحھا ھذه الصفة. -

یحق للمراقبین الدائمین تناول الكلمة. وال یجوز لھم القیام بذلك إال حسب ما یتراءى للرئیس وفقاً لتوزیع وقت الحدیث، من 2.
أجل ضمان حسن سیر االجتماع. 

الضیوف 3.
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یجوز أیًًضا للمكتب أن یوجھ الدعوة إلى منظمات أخرى لحضور اجتماع للجمعیة. 

ویجوز للضیوف الجلوس في الجمعیة بدون التحدث، ما لم یتم دعوتھم للقیام بذلك من قبل الرئیس. 

املادة 9 

سیر الجلسات 

جلسات الجمعیة علنیة، ما لم یقرر خالف ذلك. 1.

یجوز ألعضاء الجمعیة أن یتناولوا الكالم بعد أن یأذن لھم رئیس الجلسة بذلك. 2.

یفتتح رئیس الجلسة ویؤجل ویرفع الجلسات، ویتعین علیھ ضمان مراعاة ھذه الالئحة وحفظ النظام، ودعوة المتدخلین لتناول 3.
الكلمة، وتحدید مدة كل مداخلة، وطرح المواضیع للتصویت، وإعالن نتائج التصویت، ورفع الجلسة. ویقرر رئیس الجلسة، 

باالتفاق مع أعضاء المكتب، بشأن التطرق ألي موضوع یطرح أثناء سیر الجلسة ولم تشملھ ھذه الالئحة. 

املادة 10 

المناقشات واتخاذ القرارات 

یجوز للجـمعیة اتـخاذ الـقرارات وإصـدار الـتوصیات الـتي تـتعلق بـاالتـحاد مـن أجـل الـمتوسـط ورفعھا لـعنایة مـؤتـمر وزراء 1.
الخارجیة األورومتوسطي ومجلس االتحاد األوروبي والمفوضیة األوروبیة وھیئة العمل الخارجي األوروبي. 

تقدم التعدیالت على النص المطروح للمناقشة واإلقرار من قبل الجمعیة خطیا ً في موعد یحدده رئیس الجلسة. 2.

یتعلق كـل تـعدیل بـفقرة واحـدة فـقط. ال یقبل أي تـعدیل ال یتصل مـباشـرة بـالـنص الـذي یسعى لـتعدیلھ .یسقط الـتعدیل إذا 
كان متناقضا. 

ا) تكون للتعدیالت أولویة بالنسبة للنص الذي تتصل بھ ویجري التصویت علیھا قبل النص. 

ب) إذا تـم تـقدیم تـعدیلین أو أكـثر یسـتبعد كـل مـنھما اآلخـر بـخصوص نـفس الجـزء مـن الـنص، فـإن الـتعدیل الـذي یبتعد أكـثر 
عـن الـنص األصـلي تـكون لـھ األولـویة ویعرض أوال لـلتصویت. وفـي حـالـة اعـتماده، فـإن الـتعدیالت األخـرى تـكون 
مـرفـوضـة. أمـا إذا تـم رفـضھ، یتم عـرض الـتعدیل الـذي یلیھ فـي األولـویة لـلتصویت وھكذا دوالیك بـالنسـبة لـلتعدیالت 
المتبقیة. عـندمـا یكون ھناك شـك حـول األولـویة، فـإن الـقرار یكون لـلرئیس .وفـي حـالـة رفـض كـل الـتعدیالت، فـإن الـنص 

األصلي یعتبر معتمداً ما لم یُطُلب إجراء تصویت منفصل قبل انتھاء المھلة المحددة. 

یمكن لـلمكتب بـناء عـلى طـلب لـجنة مـا اعـتمدت نـصا ً عـلى أسـاس اإلجـماع أن یقرر عـدم اعـطاء مھلة لـتقدیم الـتعدیالت 
في الجلسة العامة. 

تتخـذ الجـمعیة قـراراتھا بـإجـماع اآلراء، وبـحضور نـصف عـدد الـوفـود زائـد واحـد مـن كـل مـن الـطرفین الـمكونین للجـمعیة، 3.
وھما المكون األوروبي ومكون الدول الشریكة. 
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إذا تـعذر الـتوصـل إلـى إجـماع اآلراء، تتخـذ الجـمعیة قـراراتھا بـاألغلبیة الـمؤھلة وھي عـلى األقـل ثـلثي أصـوات األعـضاء 
الـحاضـرین مـن كـل مـن ضـفتي الـمتوسـط، وبـحضور نـصف األعـضاء زائـد واحـد عـلى األقـل مـن مـكونَـي الجـمعیة. یثبت 

الرئیس ھذا الحضور قبل بدء التصویت. 

لـكل وفـد عـدد أصـوات یساوي الـعدد الـمخصص لـھ. وخـالل عملیة الـتصویت، یكون لـھ الـحق فـي إبـداء تـحفظاتـھ و/ أو 4.
االمتناع بشكل بناء عن التصویت. تنطبق المادة 14، الفقرة 3، في حاالت معینة. 

املادة 11 

االجتماعات وجداول األعمال 

تـجتمع الجـمعیة مـرة واحـدة عـلى األقـل كـل عـام فـي الـمكان الـذي یتم اختیاره فـي جـلسة الجـمعیة الـعامـة. ویتعین اتـخاذ 1.
تـرتیبات خـاصـة فـي حـال اجـتماع الجـمعیة فـي إحـدى الـدول الـتي ال تـربطھا عـالقـات دبـلومـاسیة رسمیة مـع إحـدى الـدول 

األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط والجمعیة. 

تضع ھیئة المكتب مسودة جدول األعمال وتقرھا الجمعیة في جلسة عامة في بدایة عملھا. 2.

یُُرسل الرئیس مسودة جدول األعمال للبرلمانات الممثلة في الجمعیة قبل شھر على األقل من افتتاح الدورة. 3.

یجوز ألي وفـد أن یطلب إدراج نـقطة إضـافیة عـلى جـدول األعـمال. ویقترح الـمكتب عـلى الجـلسة الـعامـة إضـافـة بـنود 4.
إضافیة. 

المادة 12 

لجنة الصیاغة والفرق العاملة 

یجوز للجــمعیة أن تــقرر تشكیل لــجنة صیاغــة إلعــداد الــقرارات والــتوصیات واآلراء. ویتم تعیین أعــضاء لــجنة الصیاغــة  1.
بـاالتـفاق الـعام. وتـتألـف الـلجنة مـن خـمسة أعـضاء عـلى األقـل مـن الـبرلـمانـات الـوطنیة لـلدول األعـضاء فـي االتـحاد األوروبـي 
والـبرلـمان األوروبـي مـن جھة، ومـن خـمسة أعـضاء عـلى األقـل مـن بـرلـمانـات بـلدان البحـر األبیض الـمتوسـط الـمشاركـة فـي 

االتحاد من أجل المتوسط، من جھة اخرى. 

یجوز للمكتب، بعد استشارة البرلمانات الممثلة في الجمعیة، تشكیل فرق عاملة ویقوم بتحدید عضویتھا وصالحیاتھا . 2.
ویمكن أن یتم تكلیف ھذه الـفرق الـعامـلة بـإعـداد مـسودات تـقاریر ومـشاریع قـرارات للجـمعیة وذلـك بـعد الـمصادقـة عـلى ھذه 
الـنصوص مـن قـبل الـلجان المعنیة. ویجب أن ال یتجاوز عـدد الـفرق الـعامـلة فـریقین فـي الـسنة. ینطبق الجـزء الـثانـي مـن الـمادة 

5 الفقرة 5، مع تعدیل ما یلزم تعدیلھ ، على اجتماعات الفرق العاملة. 

املادة 13 

اللغات 

اللغات الرسمیة للجمعیة ھي اللغات الرسمیة لالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى اللغات العربیة والعبریة والتركیة. 1.
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تترجم الوثائق الرسمیة التي تعتمدھا الجمعیة إلى كافة اللغات الرسمیة للجمعیة. 2.

یوفر البرلمان المنُظِّم لالجتماع أوراَق العمل لألعضاء بالفرنسیة واإلنجلیزیة والعربیة، بوصفھا لغات العمل. 3.

مـسودة جـدول األعـمال والـبرنـامـج وتـقاریر الـلجان وقـرارات أو بیانـات الـلجان ومـسودة البیان النھائـي والـالئـحة وقـائـمة 
المشاركین ھي الوثائق الرسمیة الوحیدة للجمعیة ویتم توزیعھا عند التسجیل. 

یتم تـوفیر الـترجـمة الـفوریة أثـناء مـناقـشات الجـمعیة فـي ثـمان لـغات، بـما فـي ذلـك لـغات الـعمل، دون اإلخـالل بـأحـكام 4.
المادة 14، الفقرة 6، من ھذه الالئحة عند انعقاد جلسات الجمعیة في البرلمان األوروبي. 

تـتم اجـتماعـات الـلجان الـبرلـمانیة، وعـند اإلقـتضاء، الـفرق الـعامـلة، بـلغات الـعمل الـمشار إلیھا أعـاله، دون اإلخـالل بـأحـكام 
المادة 14، الفقرة 6، من ھذه الالئحة. 

املادة 14 

النفقات: تمویل تكالیف التنظیم والمشاركة والترجمة الفوریة والتحریریة 

یتم تغطیة نفقات سیر الجمعیّّة وأنشطتھا عن طریق المیزانیّّة السنویّّة للجمعیّّة باستثناء نفقات سفر األعضاء وإقامتھم. 1.

ترد شروط تنفیذ ووضع المیزانیّّة السنویّّة في الالئحة المالیة المنصوص علیھا في المادة 3، الفقرة 4. 2.

تنطبق االحكام التالیة في حالة عدم وفاء وفد ما بالتزاماتھ المالیة تجاه الجمعیة: 3.

أ. إذا أعـلن وفـد مـا صـراحـة بـأنـھ یرفـض دفـع مـساھمتھ الـمالیة، فـإنـھ یفقد حـقھ فـي الـمشاركـة فـي صـنع الـقرارات وكـذلـك فـي 
تبوء مناصب المسؤولیة في كافة ھیئات الجمعیة؛ 

ب .إذا قـام وفـد مـا بتعلیق مـساھمتھ الـمالیة لـمدة تـزید عـن 12 شھراً، فـإنـھ یفقد حـقھ فـي الـمشاركـة فـي صـنع الـقرارات 
وكـذلـك فـي تـبوء مـناصـب الـمسؤولیة فـي كـافـة ھیئات الجـمعیة. ویدخـل ھذا حیز الـنفاذ بـعد قـرار مـن الـمكتب یتم تبنیھ بـعد 

قیام الوفد المعني بتقدیم أسباب تعلیق مساھمتھ المالیة.  

ج. فـي حـال كـان الـوفـد الـمعني یشغل بـالـفعل مـثل مـناصـب الـمسؤولیة ھذه، فـإنـھ سیُستبدل بـوفـد آخـر مـن نـفس مـكّون 
الجمعیة وذلك بعد قرار من المكتب یُتّخذ بالتشاور مع رؤساء الھیئات األخرى. 

د. إذا تخـلف وفـد مـا عـن تسـدیـد مـساھـمتھ الـمالـیة لـسنتین مـتتالـیتین، یـجوز تـعلیق عـضویـتھ فـي الجـمعیة بـقرار مـن الجـمعیة 
العامة بناًء على مقترح من المكتب. 

تتحمل المؤسسة التي ینتمي إلیھا األعضاء المشاركون نفقات السفر واإلقامة الخاصة بھم. 4.

تتحمل كل الوفود تنظیم وتكالیف الترجمة الفوریة إلى لغات العمل المستخدمة في الجمعیة. 5.

یتحمل البرلمان األوروبي تكالیف ترجمة الوثائق الرسمیة التي تتبناھا الجمعیة إلى اللغات الرسمیة لالتحاد األوروبي . 6.
وتـقع  مسـئولیة تـرجـمة ھذه الـوثـائـق إلـى الـعربیة والـعبریة والـتركیة عـلى عـاتـق الـبرلـمانـات الـتي  تُسـتخدم فیھا ھذه 

اللغات. 
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كل وفد مسؤول عن ترجمة الوثائق التي یقدمھا إلى لغتین على األقل من لغات العمل. 7.

املادة 15 

األمانة 

یتم مساعدة المكتب وھیئات الجمعیة األخرى في تحضیر أعمال الجمعیة وتنفیذھا بشكل صحیح ومتابعتھا من قبل أمانة 1.
عامة  دائمة، بتنسیق وتحت إدارة األمین العام. 

یـعیَّن األمـین الـعام مـن قـبل الـمكتب لـفترة سـنتین، وھـي قـابـلة للتجـدیـد مـرة واحـدة. یمكن لـلبرلـمان االوروبـي وبـرلـمانـات 2.
الـبلدان االعـضاء أن تـوفـد مـوظـفین مـعاِریـن . ویـمكن تـعیین مـوظـفین مـن جھاز االجـراءت الـخارجیة االوروبیة والسـلك 
الـدبـلومـاسـي لـلدول االعـضاء. یكون لھذه األمـانـة الـعامـة الـدائـمة مـحاسـب. سیتم تحـدید تـركیبة األمـانـة الـعامـة وتشغیلھا مـن 

قبل المكتب في أقرب أجل. سیكون مقر األمانة العامة في روما. (فقرة جدیدة) 

یجـري تـبني قـواعـد عـمل األمـانـة مـن قـبل الـمكتب بـناء ً عـلى اقـتراح مـن األمـین الـعام أو مـن الـفریـق الـعامـل لـتمویـل الجـمعیة  3.
ومراجعة الئحة الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط. (فقرة جدیدة) 

یتحمل رواتب موظفي األمانة ومصاریفھم االخرى برلماُن البلد الذین ینتمي إلیھ ھؤالء الموظفین. 4.

على البرلمان الذي یستضیف إحدى دورات الجمعیة أو اجتماع إحدى لجانھا أو فرقھا العاملة أن یقدم المساعدة في 5.
تنظیم ھذه االجتماعات. 

ترَسل النسخ المترجمة للتقاریر إلى الوفود بأسرع وقت ممكن قبل الجلسة العامة. 6.

(اجراء مؤقت) أثناء املرحلة االنتقالية النطالق األمانة العامة الدائمة في روما، تعنّي الرئاسُة أميناً عاما مؤقتا. تدوم 7.
واليته طوال الفترة الالزمة إلنجاز إعداد األمانة العامة الدائمة. يقدم األمني العام املؤقت إلى املكتب مشروَع خطة 

توظيفية، ومشروَع الئحة مالية ومشروَع ميزانية وتقريراً سنوياً لسير األعمال. (فقرة جديدة) 

املادة 16 

تعدیل الالئحة 

یجوز ألي وفـد اقـتراح تـعدیالت عـلى ھذه الـالئـحة. ویتم  تـرجـمة الـتعدیالت الـمقترحـة وإحـالتھا إلـى الـمكتب الـذي یقوم بـدوره 1.
بعرضھا على الجلسة العامة التالیة. 

تُُعتمد التعدیالت على ھذه الالئحة بإجماع اآلراء. 2.

فیما عـدا االسـتثناءات الـتي تـوافـق علیھا الجـمعیة حسـب االصـول، تـدخـل الـتعدیالُت عـلى ھذه الـالئـحة حیّز الـنفاذ فـي الـدورة 3.
التي تلي اعتمادھا.
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