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  در تَاًذ هی طرف یک از دارد، هتفاٍتی ّای ٍیژگی اسالهی شَرای هجلس•
  از کٌذ، حاکن کشَر ادارُ چگًَگی در را هلت ًظر هقتذراًِ ٍ تاشذ اهَر راس

  جاهعِ، عوَهی هطالثِ یا عوَهی افکار در غالة فضای تاثیر تحت دیگر طرفی
 .کٌذ هی تٌظین را خَد رفتار

 
 

  خَد، اٍلَیت ّای گری هطالثِ تا هی تَاًٌذ هردم کِ است هعٌا تذاى سخي ایي •
  اصحاب ٍ فرّیختگاى خَاص ًقش هیاى ایي در .دٌّذ شکل را آتی هجلس رفتار
  کِ خصَصاً است، کٌٌذُ تعییي العادُ فَق جاهعِ داراى تریثَى ٍ قلن ٍ سخي

 . است کردُ ترطرف را ایذُ ٍ ًظر صاحثاى هاًذى سایِ در آسیة هجازی فضای



  ّز ، کار ٍ کسة رًٍك ٍ تَلیذ جْص ٍ هماٍهتی التصاد پیطزفت حَسُ در .۱
 .کٌذ ارائِ خَد تاثیزگذار الذاهات اس صزیح گشارش یک هجلس هاُ، ضص

  هاُ سِ ظزف اسالهی، ایزاًی َّیت اس صیاًت ٍ فزٌّگی حَسُ در  .۲ 
  آًْا تحمك هیشاى اس ساالًِ گشارش ٍ کزدُ تعییي را خَد کاری ّای اٍلَیت

 .کٌذ ارائِ

  تعویك اًتخاتات، لاًَى اصالح ّوچَى اٍلَیت ّایی سیاسی حَسُ در .۳ 
  سزهایِ افشایص ٍ ًظام درًٍی ساخت استحکام راّْای هلی، اًسجام

  در خَد عولکزد اس سٌجص، لاتل گشارش ساالًِ ٍ کزدُ هطخص را اجتواعی
 . کٌذ ارائِ هَضَعات ایي

 مطالبه گری



  ٍ فزٌّگی تجاری تعاهالت عوَهی، دیپلواسی تمَیت ای هٌطمِ حَسُ در . ۴
  حَسُ تا هستطاری ّای عولیات دستاٍردّای تکویل ٍ ّوسایگاى تا سیاسی

 .کٌذ ارائِ ساالًِ عولکزد گشارش ٍ کزدُ دًثال را ضذُ گفتِ ّای

ِ ّای خارجی سیاست در .۵   تِ التواسی دیپلواسی تغییز تزای خَد تزًاه
  در هلی عشت حفظ ٍ الوللی تیي هختلف ّای حَسُ در اًمالتی دیپلواسی

  را ضزق تِ ًگاُ تِ هحَری غزب تغییز ٍ ارٍپا ٍ آهزیکا ّای گستاخی تزاتز
 .دّذ ارائِ ساالًِ عولکزد گشارش ٍ اجزا تذٍیي،

 مطالبه گری



ُ ّای در هجلس ًوایٌذگاى   تا ّوَارُ تایذ اًتخاتی، حَس

 تزای سالِ چْار فزصت اس تا ضًَذ هَاجِ ًَع ایي اس هطالثاتی

 .تثزًذ را استفادُ ًْایت ایزاى هزدم ٍ کطَر تِ خذهت
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