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 مذكرة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
ملؤمتر عشرة الثانيةالدورة حول اجتماعات   

 احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون األسالمي
يفستنعقد اليت  واالجتماعات املصاحبة األخرى  

( 28/01/2017-23 مجهورية مايل/  باماكو)   
 

 مقدمة :
  

عشرة ملؤمتر  الثانيةاجتماعات الدورة  28/01/2017 إىل 23يف الفرتة من تنعقد يف باماكو 
احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي ، واالجتماعات املصاحبة هلا. وتشارك يف هذه 
االجتماعات وفود برملانية متثل الربملانات األعضاء يف االحتاد. وحيضر االجتماعات بصفة عضو مشارك 

 اإلقليمية، ومن بينها االحتاد الربملاين العريب. الدولية و  من املنظمات الربملانية عديدأو مراقب ممثلو 
 

ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء الوفود الربملانية العربية املشاركني يف 
، ماعاتيا اليت ستناقشها هذه االجتهذه املذكرة اليت تلقي ضوءاً على أهم القضا باماكواجتماعات 

. وتأمل األمانة ادحملة عن االحت إىلإضافة  هبا هيئات االحتاد املختلفةوعلى أبرز األنشطة اليت ستقوم 
مالً أن تتلقى أ العامة أن تكون هذه املذكرة عوناً هلم يف نشاطهم ويف أدائهم ملهماهتم على أكمل وجه.

ا أخذها ليتسىن لن ،أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد هذه املذكرة لالحتاداألمانة العامة 
 املرجوة. األهداف إىلتعميماً للفائدة ووصوالً  أخرى مذكرات مستقبلية أي إعدادعند 

 
 

*        *       * 
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 حملة عن

 
 احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

 
 

 :التأسيس والعضوية .1
 

 يتكون االحتاد من جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي. 
  م .1999حزيران /–/ يونيو 17تأسس االحتاد يف 
 وتقرر أن يكون مقره الدائم يف طهران عاصمة  ،عقد املؤمتر التأسيسي لالحتاد يف طهران

 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 .الحتول عضوية االحتاد دون العضوية يف أي جمموعة برملانية أقليمية أو دولية 
  ميكن للمنظمات األقليمة أو الدولية حضور مؤمترات االحتاد بصفة مراقب وذلك بتوصية من

 ر.جلنته التنفيذية وموافقة املؤمت
 
 
 األهداف: .2
 

 حلضارة على شىت مزايا ا التعريف بسمو التعاليم اإلسالمية والعمل على نشرها مع التأكيد
 نسانيتها .إاإلسالمية ومدى 

 يف مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون  ودعمه تعزيز تطبيق مبدأ "الشورى" اإلسالمي
 .اعاة دستور كل دولة عضو وظروفها اإلسالمي، مع مر 

  توفري إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملني مثمرين فيما بني جمالس الدول األعضاء يف منظمة
 .، يف احملافل واملنظمات الدولية التعاون اإلسالمي 



 5 

  تعزيز اللقاءات واحلوار فيما بني جمالس دول منظمة التعاون اإلسالمي ، وفيما بني أعضاء
تماعية ، ومناقشة القضايا االقتصادية والثقافية واالجهذه اجملالس ، وتبادل اخلربات الربملانية 

والسياسية اليت هتـم الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ، والتصدي للتحديات 
اخلطرية اليت تواجهها، واحلد من حماوالت فرض اهليمنة الثقافية والسياسية واالقتصادية عليها، 

 .أن مثل هذه القضايا املالئمة بش واختاذ التوصيات واملقررات
  مية وغري املنظمات احلكو تدعيم االتصال والتعاون والتنسيق مع سائر املنظمات الربملانية و

 .احلكومية، بغية بلوغ الغايات املشرتكة 
  إلنسانية والدفاع ا واملبادئتعزيز التنسيق فيما بني شعوب العامل بقصد احرتام حقوق اإلنسان

 . عنها، وإرساء أركان السلم القائم على العدل
 لشئون أجهزته أن تتدخل يف النظام األساسي ما يسوغ لالحتاد و التأكيد على أنه ليس يف ا

وکل ما له صلة بتلك الشؤون طبقا  ،لدولة ما الداخلية السلطاتاليت تكون من صميم 
 .منظمة األمم املتحدة مليثاق منظمة التعاون اإلسالمي وميثاق

 
 أجهزة االحتاد: .3
 

 املؤمتر: .أ
  ة برملانيني، أربع إىليتكون من رؤساء اجملالس األعضاء يف االحتاد أو من ينوب عنهم، إضافة

 .على األكثر، من كل عضو يف االحتاد
 ة املنتهية إدارة ويتوىل رئيس الدور  .ملدة سنة يكون رئيس جملس البلد املضيف رئيساً للمؤمتر

وقد فيق.الرئيس الذي ينتخب يف بداية اجللسة األوىل بالتص انتخاباجللسة االفتتاحية حلني 
الل خالدكتور سليم اجلبوري ، رئيس جملس النواب يف مجهورية العراق رئاسة املؤمتر ترأس 
اجلمعية يس ، رئإيساكا سيد ييباألستاذ وسوف يرتأس  ،ملؤمتر االحتاد احلادية عشرةالدورة 
اد املقرر عقده عشرة ملؤمتر االحت الثانيةخالل الدورة يف رئاسة املؤمتر  جلمهورية مايل، الوطنية

 .25/01/2017-23  -مجهورية مايل  - باماكو يف 
  ،ينتخب املؤمتر هيئة مكتبه : نائبني للرئيس من بني رؤساء وفود املناطق اجلغرافية األخرى

 من بني املندوبني. ومقرراً 
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  ء على اقرتاح وبنا ،العامة يف املكان واملوعد اللذين حتددمها اللجنة مرة كل عام يعقد املؤمتر
ذا وقد ه وجيوز للجنة العامة تغيري مكان وموعد املؤمتر أو تأجيل انعقاده. ،اللجنة التنفيذية

 25/01-24يومي  –العراق مجهورية  –يف بغداد لالحتاد  احلادي عشر انعقد املؤمتر 
 -ورية مايلمجه –باماكو يف ملؤمتر االحتاد، فسوف تعقد عشرة  أما الدورة الثانية. 2016/

 .28/01/2017-27يومي 
 املضيف ،  دتقوم اللجنة العامة، بناء على اقرتاح اللجنة التنفيذية ، بالتشاور مع برملان البل

 موعد انعقاده إذا أمكن.أشهر من  6، وذلك قبل بتحديد موعد أي مؤمتر
 . يعقد املؤمتر حبضور أكثر من نصف أعضاء االحتاد 
  هنا تتخذ بأغلبية ، قدر اإلمكان، وإال فإبالتوافقوتوصياته  ومقرراتهيتخذ املؤمتر مجيع قراراته

 ثلثي األعضاء احلاضرين املشرتكني يف التصويت.
  أو احتادات الربملانات املشاركة يفجيوز لرؤساء أو ممثلي املنظمات اإلقليمية أو الدولية 

والجيوز  ولكن الحيق هلم التصويت ، ،اء الرأيوحيق للمراقبني إبد املؤمترات بصفة مراقب،
 من الرئيس. بإذنهلم التحدث إال 

  املؤمتر  لأعما متابعةوالباحثني والعلماء والشخصيات البارزة  احلكوميةجيوز للمنظمات غري
 عضو.بناء على طلب أي برملان 

 :عقد املؤمتر دورات يف املواعيد واألماكن التالية 
 

لالحتاد يف طهران يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف الفرتة  ( األوىلالدورة  عقد املؤمتر التأسيسي ) -1
  .م 1999يونيو  17 إىل 15من 

 .م 2001سبتمرب  28و  27غربية يومي عقدت الدورة الثانية لالحتاد يف الرباط يف اململكة امل -2
عقدت الدورة الثالثة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ىف داكار/ مجهورية   -3

 .م 2004مارس  10 – 9 –السنغال 
 .م 2006أبريل  13 -12يومي  الرتكيةباجلمهورية  إسطنبول ىف  االحتادعقدت الدورة الرابعة ملؤمتر  -4
 .م 2008 يناير 31-30 يف القاهرة يف مجهورية مصر العربية يف االحتادعقدت الدورة اخلامسة ملؤمتر  -5
 .م 2010 يناير 31 – 30يف كمباالـ مجهورية يوغندا  االحتادملؤمتر  ةعقدت الدورة السادس -6
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املؤمتر االستثنائي األول الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي حول فك  عقد -7
 .م 2010يونيو  30اجلمهورية العربية السورية  –احلصار اجلائر عن غزة يف دمشق 

 أبو ظيب يف يإلسالمااملؤمتر االستثنائي الثاين الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون  عقد -8
 .م 2011يناير  19دولة اإلمارات العربية املتحدة فـي  –

 –باملبانغ  يف عقدت الدورة السابعة ملؤمتر الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي -9
 م.2012يناير  31 – 30مجهورية إندونيسيا 

 يف ميإلسالعقدت الدورة الثامنة ملؤمتر الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون ا -10
 .م2013يناير  22 – 21مجهورية السودان  –اخلرطوم 

 يفعقدت الدورة التاسعة ملؤمتر الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  -11
 .م 2014فرباير  19-18اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  -طهران 

  يفالعاشرة ملؤمتر الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  الدورةعقدت  -12
 .م 2015يناير  22-21مهورية الرتكية اجل - إسطنبول 

ملؤمتر الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  احلادية عشرة الدورةعقدت  -13
 .م 2016يناير  25-24 مجهورية العراق -بغداد يف 
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 الثالثية الرئاسية : .ب
 تتكون الثالثية الرئاسية من الرئيس احلايل للمؤمتر ورئيسه السابق ورئيس املؤمتر القادم: 

 رئيس املؤمتر القادم الرئيس السابق الرئيس احلايل السنة
يس رئ –الدكتور سليم اجلبوري  2016

 جملس النواب يف مجهورية العراق.
 –األستاذ عصمت يلماز 

رئيس اجمللس الوطين الرتكي 
 الكبري يف اجلمهورية الرتكية.

 – سيدي بيه أسحاقالسيد 
رئيس اجلمعية الوطنية 

 جلمهورية مايل.
س رئي –السيد إيساكا سيدييب  2017

 اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل.
 –الدكتور سليم اجلبوري 

رئيس جملس النواب يف مجهورية 
 العراق.

 -سيتيا نوفانتو  السيد
رئيس جملس النواب يف 

 مجهورية إندونيسيا
 

  مصاحل االحتاد  دمخيتقرتح الثالثية على املؤمتر أو اللجنة العامة أو اللجنة التنفيذية ماتراه
 ألهداف اليت أنشىء من أجلها .حيقق او 
 

 
 العامة : اللجنة .ج

  األمور احملالة  املؤمتر مباشرة لبحثيشكل املؤمتر جلنة عامة جتتمع ملدة يومني سابقني على
وتعد تقريرها للعرض على املؤمتر يف أول اجتماع له إلقرارها بدون مناقشة مامل  ،إليها

 يتقرر غري ذلك.
  تتكون اللجنة العامة من عضوين من كل وفد من الوفود األعضاء يف االحتاد، يعينهما

أعضاء اللجنة  وجيب أن يكون ر املقبل.وفدمها يف املؤمتر، ومتتد والية األعضاء حىت املؤمت
 أعضاء حاليني يف جمالسهم. مجيعهم العامة

 ذلك و  ،جتتمع اللجنة العامة مرة واحدة كل عام حبضور أكثر من نصف أعضاء االحتاد
 يف البلد املضيف للمؤمتر.

 متر ؤ يتم اختيار رئيس اللجنة العامة من بني رؤساء اجملالس األعضاء احلاضرين بقرار من امل
وتطبق  ،بناء على توصية اجملموعة اإلقليمية املعنية ،فيه قاعدة التناوب اجلغرايف تراعى

 جراءات نفسها يف حالة انتخاب نائيب الرئيس.إلا
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  :يناط باللجنة العامة املهام التالية 
 النظر يف التقرير السنوي لألمني العام. -
 لالحتاد وأجهزته.وضع وتعديل اللوائح الداخلية املالية واإلدارية  -
 حتديد مكان وموعد عقد املؤمتر . -
ا على ها وعرض ماتراه منهتلقي االقرتاحات من الوفود األعضاء ودراستها والبت في -

 .املؤمتر
ية املنصرمة املالومراجعة حسابات السنة  ،دراسة وإقرار مشروع امليزانية السنوية لالحتاد -

 .والتصديق عليها
 .مدفوعاته راجعة حسابات االحتاد وتسويةتعيني مراجعني خارجيني مل -
 االحتاد ىلإالبت يف الطلبات املقدمة من اجملالس التشريعية وجمالس الشورى لالنضمام  -

 .إعادة العضوية أو تعليق العضوية أو
نفيذية من اللجنة الت املقرتحةإبداء الرأي يف طلبات قبول االنضمام بصفة مراقب  -

 املؤمتر. إىللرفعها 
 

  :عقدت اللجنة العامة )اجمللس سابقاً( دورات يف املواعيد واألماكن التالية 
 

  .م 1999يونيو  17عقدت الدورة األويل جمللس االحتاد يف طهران يف  -1
 29و  28عقدت الدورة الطارئة جمللس االحتاد يف طهران يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يومي  -2

 .م 2000فرباير 
 .م 2000يوليو  4و  3الثانية جمللس االحتاد يف القاهرة يف مجهورية مصر العربية يومي عقــدت الــدورة  -3
 .م 2001سبتمرب  26 و 25عقدت الدورة الثالثة جمللس االحتاد يف الرباط يف اململكة املغربيـــة يومـي  -4
 م. 2002سبتمرب  26عقدت الدورة الرابعة جمللس االحتاد يف الرباط يف اململكة املغربية يوم  -5
 م.2003يناير  18 – 17 ،يف ياوندي / مجهورية الكامريون  االحتادعقدت الدورة اخلامسة جمللس  -6
 م. 2004مارس  8 – 7ىف داكار/مجهورية السنغال  االحتادعقدت الدورة السادسة جمللس  -7
 م.2005فرباير  10و 9يف بريوت باجلمهورية اللبنانية يومى  االحتادعقدت الدورة السابعة جمللس  -8
 م.2006أبريل  11و  10باجلمهورية الرتكية يومي  إسطنبول  ىف  االحتادعقدت الدورة الثامنة جمللس  -9

 م.2007فرباير  16و  15ماليزيا يومي  –ىف كواال ملبور  االحتادعقدت الدورة التاسعة جمللس  -10
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 م.2008يناير 28و  27مجهورية مصر العربية يف  –ىف القاهرة  االحتادعقدت الدورة العاشرة جمللس  -11
 م.2008مارس  23اجلمهورية الرتكية يف  – إسطنبول عقدت الدورة االستثنائية الثانية جمللس االحتاد يف  -12
 م.2009فرباير  19و  18مجهورية النيجر يف  –ىف النيامي  االحتادعقدت الدورة احلادية عشرة جمللس  -13
 م.2010يناير29-28-مجهورية يوغندا-كمباال  –عقدت الدورة الثانية عشرة جمللس االحتاد  -14
 م.2011يناير 18العربية املتحدة يف الدورة الثالثة عشرة جمللس االحتاد يف دولة اإلمارات عقدت  -15
 م.2012يناير 28هورية إندونيسيا يف مج –يف باملبانغ لالحتاد لعامة عقدت الدورة الرابعة عشرة للجنة ا -16
 م.2013يناير  20مجهورية السودان، يف  -عقدت الدورة اخلامسة عشرة للجنة العامة لالحتاد يف اخلرطوم  -17
 م.2014فرباير  17سالمية اإليرانية يف طهران اجلمهورية اإللالحتاد للجنة العامة  الدورة السادسة عشرةعقدت  -18
 .م2015يناير 20  مجهورية تركيا - إسطنبول  يف لالحتاد السابعة عشرة للجنة العامة  عقدت الدورة -19
 .م2016يناير 23  العراقمجهورية  - بغداديف لالحتاد عشرة للجنة العامة  الثامنة عقدت الدورة -20

 
 اللجنة التنفيذية: .د

  ثالث من الوفد احلايل ، و تتألف من عضو من الوفد املضيف للمؤمتر األخري، وعضو
املؤمتر من  ثين عشر عضواً ينتخبهما إىلباإلضافة ن الوفد املضيف للمؤمتر التايل، م

نة دل، وذلك لوالية مدهتا سبني أعضائه على أساس قاعدة التوزيع اجلغرايف العا
 .واحدة

 للرئيس،نائبان  هان البلد املضيف للجنة ، ويساعديرأس اللجنة التنفيذية رئيس برمل 
 ضائها عن عشرة من أع يقل ال جتتمع اللجنة مرتني على األقل يف العام حبضور ما

 .اخلمسة عشرة
  ا تتخذ قدر اإلمكان ، وإال فإهن بالتوافقتتخذ اللجنة قراراهتا ومقرراهتا وتوصياهتا

 بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين املشرتكني يف التصويت.
  التالية:تناط باللجنة التنفيذية املهام 

o  اد أو تعليق عضوية االحت إىلدراسة طلبات االنضمام أو إعادة االنضمام
 .بتوصياهتا ةوإبالغ اللجنة العام ،أعضاء االحتاد

o عامة لجنة الدراسة طلبات قبول االنضمام لالحتاد بصفة مراقب وابالغ ال
 .بتوصياهتا للبت فيها

o واملؤمترال كل من اللجنة العامة إعداد مشروع جدول أعم. 
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o كل من   إبداء الرأي بشأن طلبات إدراج بنود إضافية يف جدول أعمال
 .اللجنة العامة أو املؤمتر

o  فيما يتصل بتنفيذ القرارات واملقررات وأنشطتها رصد عمل األمانة العامة
 .والتوصيات اليت تصدرها اللجنة العامة أو املؤمتر

 
  يف املواعيد واألماكن التالية: اجتماعاهتاعقدت اللجنة التنفيذية 

يونيو  17عقـــد االجتماع التأسيسى للجنة التنفيذية يف طهران يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف  -1
 م. 1999

 11و  10عقد االجتماع األول للجنة التنفيذية يف إسالم آباد يف مجهورية باكستان اإلسالمية يومي  -2
 م. 1999أغسطس 

 علىم. ) 1999أكتوبر  15ين للجنة التنفيذية يف برلني يف اجلمهورية األملانية يف عقد االجتماع الثا -3
 الربملاين الدويل(. االحتادمش مؤمتر ها

بالتزامن )عقد االجتماع  .م 2000فرباير  27عقد االجتماع الثالث للجنة التنفيذية يف طهران ىف  -4
 .الدورة االستثنائية للمجلس( مع عقد

 م . 2000يوليو  2بع للجنة التنفيذية يف القاهرة يف مجهورية مصر العربية يف عقد االجتماع الرا -5
مارس  18و  17عقد االجتماع اخلامس للجنة التنفيذية يف القاهرة يف مجهورية مصر العربية يومي  -6

 م . 2001
م .  2001سبتمرب  25و 24عقد االجتماع السادس للجنة التنفيذية يف الرباط يف اململكة املغربية يومي  -7

 الدورة الثانية للمؤمتر(. بالتزامن مع عقد)
 م.2002أبريل  29و  28عقد االجتماع السابع للجنة التنفيذية يف الكويت يومي  -8
عقد االجتماع الثامن للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف ياوندي  -9

 الدورة اخلامسة للمجلس(. بالتزامن مع عقد.)م 2003يناير  16-15/ مجهورية الكامريون ، 
عقد االجتماع التاسع للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف  -10

 .م 2003سبتمرب  18-17إلندونيسية ، جاكارتا / اجلمهورية ا
مي ىف األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالعقد االجتماع العاشر للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول  -11

 الدورة الثالثة للمؤمتر(. بالتزامن مع عقد) .م 2004مارس  6-5رية السنغال ىف داكار/مجهو 
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 .م 2004اكتوبر  8 و 7عقد االجتماع احلادي عشر للجنة التنفيذية ىف بريوت باجلمهورية اللبنانية يومى  -12
 .م 2005فرباير  8و7اللبنانية يومي عقد االجتماع الثاىن عشر للجنة التنفيذية ىف بريوت باجلمهورية  -13

 الدورة السابعة للمجلس(. بالتزامن مع انعقاد)
 اإليرانيةة يف طهران باجلمهورية اإلسالمي االحتادعقد االجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية مبقر  -14

 .م 2005نوفمرب  21و  20يومي 
أبريل  9و  8 باجلمهورية الرتكية يومي إسطنبول  عقد االجتماع الرابع العشر للجنة التنفيذية ىف  -15

 الدورة الرابعة للمؤمتر(. انعقادبالتزامن مع ) .م 2006
 .م 2006نوفمرب  29و 28ماليزيا يومي  –عقد االجتماع اخلامس العشر للجنة التنفيذية ىف كواالملبور  -16
 .م 2007فرباير  14و 13ماليزيا يومي  –السادس العشر للجنة التنفيذية ىف كواالملبور عقد االجتماع  -17
 .م 2007سبتمرب  5و  4مجهورية السودان، يومي  عقد االجتماع السابع العشر للجنة التنفيذية ىف اخلرطوم، -18
يناير  26و  25جتماع الثامن العشر للجنة التنفيذية ىف القاهرة، مجهورية مصر العربية، يف عقد اال  -19

 .الدورة اخلامسة للمؤمتر( انعقادبالتزامن مع ) .م 2008
اكتوبر  8و 7ومي ي عقد االجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية ىف مدينة نيامي، جبمهورية النيجر،  -20

 الدورة احلادية عشرة للمجلس(. انعقادبالتزامن مع ) .م 2008
 .م 2009يناير  14، باجلمهورية الرتكية يوم إسطنبول االجتماع الطارئ األول للجنة التنفيذية ىف  عقد -21
فرباير  16عقد االجتماع العشرون للجنة التنفيذية ىف مدينة نيامي، جبمهورية النيجر،بتاريخ   -22

 الدورة احلادية عشرة للمجلس(. انعقادبالتزامن مع ) .م 2009
عقد االجتماع احلادي و العشرون للجنة التنفيذية ىف مدينة اجلزائر عاصمة اجلمهورية اجلزائرية   -23

 .م 2009يونيو  29-28الدميقراطية الشعبية، يف 
 25- 24عقد االجتماع الثاين والعشرون للجنة التنفيذية ىف مدينة كمباال، جبمهورية يوغندا، يومي -24

 .م 2010يناير 
 .م 2010مايو  10، باجلمهورية الرتكية ، يف  إسطنبول عقد االجتماع الطارئ الثاين للجنة التنفيذية مبدينة   -25
-20 دة يفدولة اإلمارات العربية املتح –عقد االجتماع الثالث والعشرون للجنة التنفيذية يف ديب  -26

 .م 2010يونيو  21
 ملتحدة.دولة اإلمارات العربية ا –عقد االجتماع الرابع والعشرون للجنة التنفيذية يف أبوظيب   -27
ملتحدة يف دولة اإلمارات العربية ا –عقد االجتماع اخلامس والعشرون للجنة التنفيذية يف أبوظيب   -28

 .الدورة الثالثة عشرة للمجلس( انعقاد)بالتزامن مع  .م 2011يناير  14

http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-00-59
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-00-59
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-59-47
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-59-47
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-57-59
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-57-59
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-56-28
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-56-28
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-55-13
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-55-13
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-23-29
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-22-26
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-22-26
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-19-10
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-53-21
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-53-21
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 .م 2011نوفمرب  20اجلمهورية الرتكية  –للجنة التنفيذية يف أنقرة  والعشرونعقد االجتماع السادس  -29
 .م 2012يناير  25-24اجلمهورية االندونيسية  –للجنة التنفيذية يف باملبانغ  والعشرونعقد االجتماع السابع  -30
 .م 2012سبتمرب  29اجلمهورية االسالمية االيرانية  –للجنة التنفيذية يف اصفهان  والعشرونعقد االجتماع الثامن  -31
 .م 2013يناير  17مجهورية السودان، يف  -التاسع والعشرون للجنة التنفيذية يف اخلرطوم عقد االجتماع    -32
 .م 2013يونيو  19للجنة التنفيذية االحتاد يف باكو، مجهورية أذربيجان، يف  الثالثون عقد االجتماع -33
 .م 2014فرباير  14اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  –عقد االجتماع احلادي والثالثون للجنة التنفيذية يف طهران   -34
 .م 2014يونيو  10اململكة املغربية   -  للجنة التنفيذية يف الرباطوالثالثون الثاين  عقد االجتماع  -35
 .م 2015يناير  17اجلمهورية الرتكية  – إسطنبول للجنة التنفيذية يف والثالثون عقد االجتماع الثالث   -36
 ديسمرب 8-7 باكستان اإلسالمية  مجهورية – إسالم أبادللجنة التنفيذية يف والثالثون  الرابععقد االجتماع   -37

 .م 2016
 .م 2016يناير  20 العراق مجهورية – بغدادوالثالثون للجنة التنفيذية يف  اخلامسعقد االجتماع   -38
 .م 2016 أكتوبر 18-17اجلمهورية الرتكية  – أنقرةوالثالثون للجنة التنفيذية يف  السادسعقد االجتماع   -39

  اللجان الدائمة املتخصصة:  .ه
 اللجان األربعة: –أوالً 
 :يتم تشكيل أربع جلان دائمة متخصصة على النحو التايل 

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. -1
 وشؤون البيئة. االقتصاديةجلنة الشؤون  -2
 .ة واألسرةجلنة حقوق اإلنسان واملرأ -3
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان.   -4

  متخصصة من اثين عشر عضواً برملانيًا يسميهم املؤمتر ملدة دائمة تتكون كل جلنة
ناوب الت ترشحهم كل جمموعة جغرافية مع مراعاة قاعدة ،بواقع أربعة أعضاء، عام

 اجلغرايف.
  جتتمع اللجان مرة واحدة على األقل يف العام بناء على دعوة من األمني العام

أحدمها يكون سابقًا مباشرة على اجتماع اللجنة العامة واملؤمتر يف البلد  ،لالحتاد
 املضيف والثاين نصف سنوي.

http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-14-16
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-49-32
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-06-47
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-47-01
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-07-11-43-56
http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-03-11-08-10
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-12-25-10
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-11-34-15
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-11-34-15
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-11-34-15
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-11-34-15
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-11-34-15
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  ًويف حالة غياب املقرر تقوم اللجنة بانتخابعامهلا ملدة تنتخب كل جلنة مقررا ، 
النصف لصحة انعقاد كل جلنة ، وتصدر اللجنة  نصابمقرر مؤقت هلا، ويلزم توفر 

 توصياهتا بأغلبية ثلثي احلاضرين املشرتكني يف التصويت.
  يتحمل الربملان العضو نفقات سفر وإقامة ممثله يف اللجان الدائمة األربع ، على

اعات ق بتوفرين يتكفل الربملان املضيف لدورة املؤمتر أو دورة اللجنة العامة أ
لفنية ا االحتياجاتوسائر  ،اجتماعات اللجان وأفراد الرتمجة الفورية والتحريرية

 الالزمة.
 عهد إليها ة خاصة ، يبناء على اقرتاح اللجنة التنفيذية ، إنشاء جلن ،للمؤمتر جيوز

 ة مقررها.ويقوم املؤمتر بتسمي ،تشكيلها القواعد السالفة ، يراعى يفمبوضوع حمدد
  جدول أعماهلا إىلجيوز للجان الدائمة أن تضيف أي موضوعات تتفق عليها. 
  لشؤونلجيوز للجنة الدائمة للشؤون السياسية والعالقات اخلارجية واللجنة الدائمة 

ية يف ضوء املعناالقتصادية والبيئة تشكيل جلان خاصة تتوىل استعراض املسألة 
 املستجدات.

  ينظر مؤمتر االحتاد أو اللجنة العامة يف تقارير اللجان الدائمة املتخصصة األربع
ومشروعات القرارات املقدمة إليه من مقرري اللجان ، متهيدًا إلقرارها أو تعديلها 

ليتوىل مقرر املؤمتر أو مقرر اللجنة العامة إعادة عرضها  ،جلنة الصياغة إىلإحالتها  أو
 على املؤمتر بالصيغة املناسبة إلقرارها.

 :عقدت اللجان املتخصصة الدائمة اجتماعات يف املواعيد واألماكن التالية 
 
 
 .م 2007فرباير  14، ماليزيا ، يف  عقد االجتماع األول هلذه اللجان يف كواالملبور .1
 2008يناير  29مصر العربية ، يف تماع الثاين يف القاهرة ، مجهورية عقد االج .2
 .م 2009فرباير  17عقد االجتماع الثالث يف نيامي ، مجهورية النيجر ، يف  .3
 .م 2010يناير  27-26وغندا أمجهورية  ،. عقد االجتماع الرابع يف كمباال4
لعربية دولة اإلمارات ا -عقد االجتماع اخلامس بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة للمجلس يف أبوظيب  -5

 .م 2011يناير  17-16املتحدة يف 
ونيسيا مجهورية إند –عقد االجتماع السادس بالتزامن مع الدورة الرابعة عشرة للمجلس يف باملبانغ  -6 

http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-06-34
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-06-34
http://www.puic.org/arabic/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=154&Itemid=143
http://www.puic.org/arabic/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=154&Itemid=143
http://www.puic.org/arabic/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=154&Itemid=143
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-04-49
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-04-49
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-06-34
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-06-34
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 .م 2012يناير  27 -26
عقد االجتماع األول ألربع اللجان الدائمة املتخصصة بالتزامن مع الدورة اخلامسة عشرة للجنة العامة  -7

 .م 2013يناير  19-18مجهورية السودان، يف  -يف اخلرطوم  لالحتاد
 .م 2014فرباير  16-15الدائمة املتخصصة يف طهران اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  للجانعقد االجتماع الثاين   -8      
 .م 2016 يناير 22-21 اجلمهورية الرتكية –إسطنبول  الدائمة املتخصصة يف  للجان الثالثعقد االجتماع   -9      
 .م 2016 يناير 22-21 مجهورية العراق –  بغدادالدائمة املتخصصة يف  للجان الرابععقد االجتماع   -10      

 
 :جلنة فلسطني –ثانياً 
  تنفيذاً للقرار رقمCON-7/PE-2    الصادر عن مؤمتر االحتاد يف دورته السابعة اليت

، مت تشكيل  2012يناير  31-30بتاريخ  ،عقدت يف مدينة باملبانغ مجهورية إندونيسيا
 جلنة برملانية دائمة تعىن بشؤون فلسطني.

 هداف التالية:ألاللجنة على حتقيق ا تعمل 
مل وذلك لتمكينه من حت ،مكانيات املتاحةإلالعمل الربملاين الفلسطيين بكل ادعم  -1

 مسئولياته كاملة يف حتقيق أهدافه املنشودة.
يف هذا املنحى التارخيي الدقيق الذي متر به القضية  –دعم الوحدة الفلسطينية  -2

 ،باعتبارها صمام األمان لوحدة الشعب الفلسطيين الصامد بكل مكوناته -الفلسطينية
 من أجل مواصلة مقاومته املشروعة الستعادة حقوقه املغتصبة.

أن تظل  وجيب ،التشديد على أن قضية فلسطني هي لب الصراع يف الشرق األوسط -3
اليت على برملانات الدول األعضاء اختاذ موقف إسالمي موحد بشأهنا  الرئيسة القضية

 يف احملافل الدولية واإلقليمية.
مواجهة حماوالت الكيان اإلسرائيلي غري الشرعية لفرض اهليمنة الثقافية والسياسية  -4

والتوصيات راءات جإلواختاذ ا ،واالقتصادية على اجملتمع الفلسطيين يف األراضي احملتلة
 واملقررات املالئمة بشأن مثل هذه القضايا.

هناء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي بعزهلا وحصارها للشعب الفلسطيين ، إالعمل على  -5
القمعية القائمة على االغتيال واالعتقال وهدم املنازل وجتريف  إسرائيل وإلجراءات

صار احل وإهناءوسرقة املياه  ،األراضي وإقامة املستوطنات وبناء جدار الفصل العازل
 قطاع غزة. وخباصة يف ،على الشعب الفلسطيين الصامد إسرائيلالظامل الذي تفرضه 

http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-03-54
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-12-23
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-12-23
http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-03-11-06-58
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-12-26-52
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-12-26-52
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نظمة التعاون فيما بني اجملالس األعضاء يف م ،توفري إطار لتحقيق تعاون وتنسيق مثمرين -6
وخباصة  ،فيما خيص القضية الفلسطينية ،والدوليةاإلقليمية اإلسالمي على املستويات 

ض كامال يف األمم املتحدة، ورف  عضواً طلب االعرتاف بالدولة الفلسطينية وقبوهلا 
 وللشعب اليهودي. إلسرائيلإسرائيل مدينة القدس احملتلة عاصمة  إعالنمشروع 

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤمتر االحتاد واللجنة العامة واملنظمات الدولية  -7
تقدمي و االتصال مع اهليئات األخرى، و ، ادفق مع موقف االحتاألخرى اليت تؤيد أو تت

اجملالس األعضاء تراها مناسبة لتنفيذ القرارات وحتقيق أهدافها، و اختاذ  إىلمقرتحات 
 التطورات اليت قد حتدث يف إطار صالحيات اللجنة. إزاءخطوات 

ة وكذلك تراث املدين ،استعادة املسجد األقصى ومحاية األماكن املقدسة يف املدينة -8
 الثقايف والديين واملعماري.

 نقاذ مدينة القدس الشريف.إالعمل الفوري على  -9
تقدمي املساعدات املادية والعينية للشعب الفلسطيين واملؤسسات الفلسطينية  -10

 وللفلسطينيني املقدسيني لتمكينهم من املقاومة والصمود.
 لس األعضاء يف االحتاد . )على أن تشمل تتكون اللجنة من عشرين عضوًا دائمًا من اجملا

 إىلأعضاء جدد باإلضافة  6عضواً مت اختيارهم يف مؤمتر باملبانغ يضاف إليهم   13اللجنة 
 جملس البلد املضيف لالجتماع(.

 املشاركة يف االجتماعات بدون حق التصويت. ،جيوز للمجالس األعضاء األخرى 
 تماعات اللجنة لدورتنيعن حضور اج تسقط عضوية أي جملس يف اللجنة عند تغيبه 

 .متتاليتني
  تعقد اللجنة اجتماعا يف املكان واملوعد اللذين تقررمها اللجنة مرة واحدة يف السنة على

 األقل.
 بية موافقة أغل لب عقد اجتماع استثنائي. ويف حالجيوز ألي من أعضاء االحتاد أن يط

 عقد االجتماع. إىلأعضاء اللجنة يدعو رئيسها 
  عد سبوعني على األقل من مو أاللجنة الدعوة الجتماعها قبل  أعضاء إىلترسل األمانة العامة

 انعقادها.
 .ينتخب يف بداية اجللسة األوىل رئيس جملس البلد املضيف رئيسا دورياً للجنة 
  .يستهل اجللسة االفتتاحية رئيس الدورة املنتهية واليته حلني انتخاب الرئيس 
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  تنتخب اللجنة نائبني للرئيس من بني رؤساء الوفود على أن يكون النائب األول من فلسطني
 املقرر. إىلوالنائب الثاين من الوفود األخرى ، باإلضافة 

  .تتألف هيئة مكتب اللجنة من رئيس اللجنة ونائيب الرئيس واملقرر 
 فقط تناقش اللجنة املوضوعات املتعلقة بشؤون فلسطني. 
  حبضور أغلبية أعضاء اللجنة. إالد االجتماع ال يعق 
  .يتحقق النصاب على أساس عدد الوفود اليت تشارك بالفعل يف اجللسة األوىل 
  يف وإال فبأغلبية ثلثي األعضاء املشاركني –ما أمكن  – بالتوافقتتخذ اللجنة توصياهتا 

 االجتماع.
  ها.قرار ترفع اللجنة توصياهتا ملؤمتر االحتاد إل 
  اجتماعات يف املواعيد واألماكن التالية:عقدت جلنة فلسطني 

 .م 2012يونيو  3-2مجهورية تركيا  – إسطنبول عقد االجتماع األول للجنة فلسطني يف  -1
 .م 2013يناير  17مجهورية السودان، يف  -عقد االجتماع الثانی للجنة فلسطني يف اخلرطوم   -2
ث للجنة الدائمة لفلسطني الذي عقد يف طهران يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران عقد االجتماع الثال -3

 .م 2014فرباير  14
 .م 2014يونيو  11 اململكة املغربية -  عقد االجتماع الرابع للجنة الدائمة لفلسطني الذي عقد يف الرباط -4
 .م 2015يناير  17مجهورية تركيا  – إسطنبول عقد االجتماع اخلامس للجنة الدائمة لفلسطني الذي عقد يف  -5
  .م 2016يناير  20 العراقمجهورية  – بغدادللجنة الدائمة لفلسطني الذي عقد يف  السادسعقد االجتماع  -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-07-58
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-09-10
http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-03-11-05-29
http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-03-11-05-29
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-12-25-59
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 :مؤمتر الربملانيات املسلمات  –ثالثاً 
  يشكل مؤمتر الربملانيات املسلمات من ممثلي اجملالس األعضاء يف منظمة التعاون

 اإلسالمي املرشحني من قبل جمالسهم.
  بناء على توصية اللجنة التنفيذية وموافقة مؤمتر الربملانيات املسلمات جيوز ملمثلي

د بصفة اة يف مؤمترات االحتاملنظمات اإلقليمية أو الدولية أو الربملانات املشارك
، والربملانات األعضاء املراقبة مبنظمة التعاون اإلسالمي املشاركة يف مؤمتر مراقب

 الربملانيات املسلمات بصفة مراقب.
  من الرئيس. بإذنال جيوز للمراقبني أن يتحدثوا إال 
  مؤمتر الربملانيات املسلمات مرة كل سنة ويكون متزامنا مع مؤمتر احتاد جمالس يعقد

 ناللذيالدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي السنوي يف املوعد واملكان 
 تقرتحهما اللجنة التنفيذية و توافق عليهما اللجنة العامة.

  منظمة دول األعضاء يفمؤمتر احتاد جمالس ال إىليرفع مؤمتر الربملانيات توصياته 
 التعاون اإلسالمي.

 ا للمؤمتر ، بالتصفيق، رئيس وفد البلد املضيف رئيسيف  بداية اجللسة األوىل ينتخب
 ملدة سنة.

 .رئيس الدورة املنتهية يستهل اجللسة االفتتاحية حلني انتخاب رئيس الدورة اجلديدة 
  من منطقتني  ساء الوفودينتخب املؤمتر مكتبا يتكون من نائبني للرئيس من بني رؤ

العام  مقرر. و يتوىل املكتب مبساعدة األمني إىلجغرافيتني خمتلفتني باإلضافة 
 لالحتاد أو من ينوب عنه سري أعمال املؤمتر.

  املؤمتر حبضور نصف اجملالس األعضاء املشاركة فيه .يعقد 
  لعامة ايتحقق النصاب على أساس عدد الوفود اليت تشارك بالفعل يف اجللسة

 حيث يعلن األمني العام هذا النصاب. ،األوىل
 ية ثلثي أصوات تتخذ بأغلب فإهنا، و إال بتوافق اآلراءمجيعها لقرارات واملقررات تتخذ ا

 اجملالس األعضاء املشاركة يف اجللسة العامة األوىل للمؤمتر.
 .لكل عضو من كل وفد صوت واحد حبد أقصى ثالثة أصوات لكل وفد 
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  ال حيق للرئيس التصويت إال إذا كان أحد األعضاء الثالثة الذين يتألف منهم وفد
 املؤمتر. إىلجملسه 

  ر يف عدد الوفود املشاركة يف املؤمت نصفالجيوز التصويت إال حبضور ما اليقل عن
 ذلك االجتماع.

  التصويت يف املؤمتر عادة برفع األيدي أو بالوقوف واجللوس. و مع ذلك جيوزيتم 
يف أي وقت يراه الرئيس ضروريا أو يطلب من أحد أعضاء املؤمتر ، إجراء التصويت 

 مساء أو باالقرتاع السري.ألبنداء ا
 .عند التصويت ال يعتد إال بأصوات املؤيدين واملعارضني 
  ن التالية:يف التواريخ واألماك لالحتاداجتمعت مؤمترات للنساء الربملانيات املسلمات 

. املؤمتر األول للنساء الربملانيات املسلمات لالحتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي املنعقد 1
 .م 2012يناير  27يف باملبانغ، إندونيسيا، 

 .م 2013يناير  19مجهورية السودان  -للنساء الربملانيات املسلمات لالحتاد عقد يف اخلرطوم  . املؤمتر الثاين2

 .م 2014فرباير  16مجهورية إيران اإلسالمية  -للنساء الربملانيات املسلمات لالحتاد الذي عقد يف طهران  . املؤمتر الثالث3

 .م 2015يناير  19اجلمهورية الرتكية  – إسطنبول حتاد الذي عقد يف . املؤمتر الرابع للربملانيات املسلمات لال4

 .م 2016يناير  22 العراق مجهورية – بغدادللربملانيات املسلمات لالحتاد الذي عقد يف  اخلامس. املؤمتر 5

  العامة :األمانة  .و
  اخلامس من أجهزة االحتاد ، ومقرها طهران. اجلهازمتثل األمانة العامة 
  ينتخب املؤمتر األمني العام بناء على ترشيح الوفود األعضاء يف االحتاد وفقاً ملبدأ التناوب

وإال فإنه ينتخب بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين  –أمكن  ما – بالتوافقاجلغرايف.
 ويشغل املنصب حالياُ الربوفسور حممود إرول قليح. التصويت،املشرتكني يف 

 يكون من  أن، قابلة للتجديد مرة واحدة، وعلى ة والية األمني العام أربع سنواتمد
 خارج البلد املضيف ملقر االحتاد.

http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-11-05-32-54
http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-11-05-32-54
http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-11-05-33-25
http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-11-05-33-53
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-11-30-23
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-11-30-23
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 ناء على املوظفني ب كباروغريهم من   ،يعني املؤمتر األمناء العامني املساعدين واملديرين
عامني ويكون عدد األمناء ال ترشيح األمني العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع اإلقليمي العادل.

ط يكون أحدهم من دولة املقر. بشر  على أنثالثة مع مراعاة التقسم اإلقليمي  املساعدين
 .ذاهتا أال يكون األمني العام وأحد مساعديه من الدولة

 ة املهام التالية:باألمانة العام تناط 
د ، وبني االحتااملستمرة فيما بني أعضاء االحتادتيسري االتصاالت  -

 الدوليةو وبني غريه من اهليئات واملنظمات اإلقليمية  وبينهوالربملانات، 
 األخرى.

 تويل الشؤون املالية واإلدارية لالحتاد. -
ثائق اد الو وكذلك إعد ،إعداد املواضيع اليت يدرسها املؤمتر واللجنة العامة -

 والتقارير واملضابط واملراسالت الالزمة.
 العناية مبحفوظات االحتاد. -
عامة لإبالغ أعضاء االحتاد وسائر اهليئات املعنية مبا يتخذه املؤمتر واللجنة ا -

 .من قرارات ومقررات وتوصيات
 اختاذ التدابري الالزمة لكفالة تنفيذ مايقرره االحتاد. -

 
 

 جملساً: 54تتكون عضوية االحتاد حالياً من  :األعضاء .4
 سنة العضوية اجمللس البلد الرقم

 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية أذربيجان 1
 جملس النواب  اململكة األردنية اهلاشيمة 2

 جملس األعيان
 

1999 

 جملس الشعب مجهورية أفغانستان اإلسالمية 3
 جملس الشيوخ

2008 

 1999 الربملان مجهورية ألبانيا 4



 21 

 سنة العضوية اجمللس البلد الرقم
 1999 الوطين االحتادي اجمللس دولة اإلمارات العربية املتحدة 5
 1999 جملس النواب مجهورية إندونيسيا 6
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية أوغندا 7
 1999 الربملان اإلسالمي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 8
  اجلمعية الوطنية باكستان اإلسالميةمجهورية  9

 جملس الشيوخ
1999 

 جملس النواب مملكة البحرين 10
 جملس الشورى

1999 

 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية بنغالدش الشعبية  11
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية بنني 12
 1999 اجلمعية الوطنية بوركينا فاسو 13
 1999 اجلمعية الوطنية تركمانستان 14
 1999 اجلمعية الوطنية الكربى الرتكي اجلمهورية الرتكية 15
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية تشاد 16
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية توغو 17
 1999 جملس نواب الشعب اجلمهورية التونسية 18
 اجمللس الشعيب الوطين اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 19

 األمةجملس 
1999 

 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية جيبويت 20
 1999 جملس الشورى اململكة العربية السعودية 21
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية السنغال 22
 1999 جملس الشعب اجلمهورية العربية السورية 23
 اجمللس الوطين مجهورية السودان 24

 جملس الواليات
1999 

 1999 اجلمعية الوطنية سرياليونمجهورية  25
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 سنة العضوية اجمللس البلد الرقم
 2007 جملس الشعب مجهورية الصومال 26
 جملس النواب مجهورية طاجيكستان 27

 جملس األعيان
2006 

 1999 جملس النواب مجهورية العراق 28
 جملس الشورى سلطنة عمان 29

 جملس الدولة
1999 

 اجلمعية الوطنية مجهورية الغابون 30
 جملس الشيوخ

1999 

 2009 اجلمعية الوطنية مجهورية غامبيا 31
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية غينيا 32
 1999 اجلمعية الشعبية الوطنية مجهورية غينيا بيساو 33
 1999 اجلمعية الوطنية  مجهورية غويانا 34
 اجمللس الوطين دولة فلسطني 35

 اجمللس التشريعي
1999 

 1999 اجمللس األعلى مجهورية قريغيزيا 36
 1999 جملس الشورى دولة قطر 37
 2013 االحتادي اجمللس االحتاد القمري 38
 جملس النواب مجهورية كازاخستان 39

 جملس الشيوخ
1999 

 اجلمعية الوطنية مجهورية الكامريون 40
 جملس الشيوخ

1999 

 1999 جملس األمة دولة الكويت 41
 1999 اجلمعية الوطنية ساحل العاج مجهورية  42
 1999 جملس النواب اجلمهورية اللبنانية 43
 1999 جملس النواب دولة ليبيا 44
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 سنة العضوية اجمللس البلد الرقم
 2012 جملس الشعب مجهورية املالديف 45
 جملس النواب ماليزيا 46

 جملس الشيوخ
1999 

 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية مايل 47
 1999 جملس النواب مجهورية مصر العربية 48
 جملس النواب اململكة املغربية 49

 جملس املستشارين
1999 

 اجلمعية الوطنية مجهورية موزمبيق 50
 جملس الشيوخ

1999 

 اجلمعية الوطنية اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية 51
 جملس الشيوخ

1999 

 1999 الوطنيةاجلمعية  مجهورية النيجر 52
 2015 جملس النواب مجهورية نيجرييا االحتادية 53
 جملس النواب اجلمهورية اليمنية 54

 جملس الشورى
1999 

 
 
 من املنظمات اإلقليمية والدولية واجملالس: 22يتكون املراقبون يف االحتاد من  :املراقبون .5

 
تاريخ احلصول على  املراقب الرقم

 وضعية مراقب
 2001 الربملاين الدويلاالحتاد  1
 2001 االحتاد الربملاين العريب 2
 2001 فريقيإلاالحتاد الربملاين ا 3
 2001 اآلسيويةاجلمعية الربملانية  4
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تاريخ احلصول على  املراقب الرقم
 وضعية مراقب

 2001 حتاد املغرب العريبالاجمللس االستشاري  5
 2001 منظمة التعاون اإلسالمي 6
 2001 الدول العربيةجامعة  7
 2001 فريقية سابقا(إل) منظمة الوحدة ا اإلفريقياالحتاد  8
 2004 اللجنة الدولية للصليب األمحر 9

 2004 اجلمهورية الرتكية لشمال قربص 10
 2006 اجلمعية الربملانية لدول الكومنولث املستقلة 11
 2009 اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط 12
 2010 منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي من أجل احلوار والتعاون 13
 2011 مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية 14
 2011 املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 15
 2011 اجلمعية الربملانية للتعاون االقتصادي بني بلدان البحر األسود ) بابسك( 16
 2011 الربملانية للبلدان الناطقة بالرتكيةاجلمعية  17
 2012 جبهة حترير مورو الوطنية 18
 2012 مركز البحوث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب 19
 2012 الروسي داجلميعة الربملانية لروسيا البيضاء واالحتا 20
 2013 الربملان العريب 21
 2016 (PAECOاجلمعية الربملانية لبلدان منظمة التعاون االقتصادي)  22

 
 
 
 
 

 



 
 

 عشرة ملؤمتر االحتاد الثانيةالدورة حول أعمال 
 

 مكان االجتماعات -أوالً 
 تايل:وفق الربنامج ال باماكوعشرة ملؤمتر االحتاد ، وكذلك أعمال االجتماعات املصاحبة هلا يف مدينة  الثانيةجتري مجيع االجتماعات اخلاصة بالدورة 

 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
األحد 

22/01/2017 
  التسجيل وتوزيع البطاقات  

 االثنني
23/1/2017 

09:00 – 13:00 
 19:00- 20:00 

 ونوالثالث السابعاالجتماع  Laïco l’Amitiéفندق 
 للجنة التنفيذية

 
 
 
 
 
 

والسادس ني والثالث اخلامستألفت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع 
 من السادة األعضاء:والثالثني 
اجملموعة  يةالعرب اجملموعة

 اآلسيوية
 اجملموعة

 فريقيةإلا
 الرتويكا

 احلايل – العراق تشاد أفغانستان اجلزائر
 القادم – مايل موزمبيق أذربيجان لبنان

 السابق – تركيا النيجر إيران السعودية
نيجرييا  الباكستان السودان

 االحتادية
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 االثنني

23/01/2017 
 Azalaï Salamفندق  19:00  - 16:00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

للجنة  السابعاالجتماع 
 فلسطني الدائمة

 اء:من السادة األعض السادستألفت جلنة فلسطني خالل االجتماع 
 يةفريقإلا اجملموعة اآلسيوية اجملموعة العربية اجملموعة

 بوركينا فاسو أندونيسيا فلسطني
 الكامريون يرانإ اجلزائر

 تشاد تركيا البحرين
 غينيا  العراق

 السنغال  ردنألا
   املغرب

   السعودية
   السودان

    مارات إلا

 االثنني
23/01/2017 

09:00 – 13:00 
 

خر موعد لتقدمي التعديالت املتعلقة مبشروعات القرارات من آ  
 األمانة العامة. إىلاجملالس األعضاء 
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 الثالثاء

24/01/2017 
 
 

 و
 

 األربعاء
25/01/2017 

09:00 – 13:00 
17:00 – 20:00 

 
 
 

17:00 – 20:00 

 Laïco l’Amitiéفندق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للجنة  اخلامساالجتماع 
الدائمة املتخصصة للشؤون 

السياسية والعالقات 
 اخلارجية

تألفت جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية خالل االجتماع 
 من السادة األعضاء: الرابع

 ةفريقيإلا اجملموعة اآلسيوية اجملموعة ةالعربي اجملموعة
 تشاد أذربيجان موريتانيا
 ساحل العاج إيران املغرب

 مايل ندونيسياإ فلسطني
 أوغندا تركيا ماراتإلا
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 الثالثاء

24/01/2017 
09:00 – 13:00 
17:00 – 20:00 

للجنة  اخلامساالجتماع  Laïco l’Amitiéفندق 
الدائمة املتخصصة حلقوق 

  واألسرة.اإلنسان واملرأة 
 
 
 
 
 

 لرابعاخالل االجتماع  واألسرةتألفت جلنة حقوق اإلنسان واملرأة 
 من السادة األعضاء:

 ةفريقيإلا اجملموعة اآلسيوية اجملموعة ةالعربي اجملموعة
 ساحل العاج أذربيجان األردن

 مايل إندونيسيا الكويت
 موزمبيق الباكستان موريتانيا

  النيجر تركيا تونس

 الثالثاء
24/01/2017 

09:00 – 13:00 
17:00 – 20:00 

للجنة  اخلامساالجتماع  Azalaï Salamفندق 
الدائمة املتخصصة للشؤون 

ني الثقافية والقانونية واحلوار ب
 واألديان. احلضارات

 
 
 
 

حلضارات خالل ا واحلوار بنيتألفت جلنة الشؤون الثقافية والقانونية 
 من السادة األعضاء: الرابعاالجتماع 
 ةاألفريقي اجملموعة اآلسيوية اجملموعة ةالعربي اجملموعة

 القمر االحتادية أفغانستان مصر
 ساحل العاج أذربيجان ليبيا

 مايل إيران سلطنة عمان
  نيجرييا االحتادية تركيا سوريا
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 األربعاء

25/01/2017 
09:00 – 13:00 
17:00 – 20:00 

للجنة  اخلامساالجتماع  Laïco l’Amitiéفندق 
الدائمة املتخصصة للشؤون 

 .االقتصادية والبيئة
 
 
 
 
 

من  لرابعاتألفت جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة خالل االجتماع 
 السادة األعضاء:

 ةفريقيإلا اجملموعة اآلسيوية اجملموعة ةالعربي اجملموعة
 تشاد أفغانستان جيبويت
 غينيا ندونيسياإ البحرين
 نيجرييا االحتادية الباكستان العراق
  موزمبيق تركيا املغرب

 األربعاء
25/01/2017 

09:00 – 13:00 
 

آخر موعد لتقدمي الرتشيحات لعضوية اللجنة التنفيذية واللجان   
األربع الدائمة واستضافة املؤمتر الرابع عشر واملؤمتر اخلامس عشر 

 .الثالثني للجنة التنفيذيةو الثامن  االجتماعوكذلك  لالحتاد،
 األربعاء

25/01/2017 
للنساء  السادساملؤمتر  Laïco l’Amitié فندق 13:00 – 10:00

 الربملانيات
 

 األربعاء
25/01/2017 

التشاوري لألمناء  االجتماع Azalaï Salam فندق 20:00 – 15:00
 العامني للمجالس األعضاء
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 اخلميس

26/01/2016 
09:00 – 13:00 
19:00 – 20:00 

 عشرة للجنة التاسعةالدورة  Laïco l’Amitié فندق
 .العامة لالحتاد

 

 اخلميس
26/01/2016 

15:00 – 18:00 
 

ة مفتوحصياغة الاجتماع جلنة  Laïco l’Amitié فندق
العضوية برئاسة مقرر املؤمتر 
ومقرري اللجان األربع لصياغة 

 .البيان اخلتامي للمؤمتر

 

 اخلميس
26/01/2016 

االجتماع التشاوري   15:00-16:00
 فريقيةإلللمجموعة ا

 

 اخلميس
26/01/2016 

االجتماع التشاوري   17:00-18:00
 للمجموعة العربية

 

 اخلميس
26/01/2016 

االجتماع التشاوري   19:00-20:00
 اآلسيويةللمجموعة 

 

 اجلمعة
27/01/2017 

 السبت
28/01/2016 

09:00 – 13:00 
16:00 – 19:30 
09:00 – 13:00 
16:00 – 19:30 

باماكو الدويل مركز 
 للمؤمترات

  ادعشرة ملؤمتر االحت الثانيةالدورة 



 
 

 االحتاد واالجتماعات األخرى املصاحبةعشرة ملؤمتر  الثانيةمشروع جداول أعمال الدورة  -ثانياً 

 :والثالثني للجنة التنفيذية  السابعاالجتماع  وبرنامج عمل مشروع جدول أعمال – 1

 باماكو ـ مجهورية مايل
 .م 2017 كانون الثاين / يناير  23

 :أعمالجدول  مشروع
 جدول األعمال و برنامج العمل.  إقرار -1
 تقرير األمني العام لالحتاد.  -2
 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل عام  -3
 :للجان املتخصصة الدائمةا

 : اخلامس للجان التالية حتديث مشروع جدول أعمال االجتماع -4
 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 4-1
 والبيئة.جلنة الشؤون االقتصادية  4-2
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. 4-3
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان. 4-4

 األجهزة املتفرعة:
 :حتديث مشروع جدول أعمال  -5

 االجتماع السابع للجنة فلسطني الدائمة. 5-1
 الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 5-2
 العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد.االجتماع التشاوري لألمناء  5-3

 .عشرة للجنة العامة لالحتاد حتديث مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة -6
 الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد. الدورة حتديث مشروع جدول أعمال -7
 تقرير االجتماع السابع والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد. إقرار -8
 .مايستجد من أعمال -9
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 برنامج عمل:  مشروع
 13:00 –09:00الساعة 

 جلسة العمل  األوىل
 تالوة آيات من الذكر احلكيم.

 جدول األعمال و برنامج العمل.  إقرار -1
 تقرير األمني العام لالحتاد.  -2
 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل عام  -3

 للجان املتخصصة الدائمة:ا
 : اخلامس للجان التالية حتديث مشروع جدول أعمال االجتماع -4

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 4-1
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 4-2
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. 4-3
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان. 4-4

 األجهزة املتفرعة:
 :حتديث مشروع جدول أعمال  -5

 فلسطني الدائمة.االجتماع السابع للجنة  5-1
 الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 5-2
 االجتماع التشاوري لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد. 5-3

 .عشرة للجنة العامة لالحتاد حتديث مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة -6
 الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد. الدورة حتديث مشروع جدول أعمال -7

 18:00 -14:00الساعة 
 إعداد و إجناز تقرير االجتماع السابع والثالثني للجنة التنفيذية بواسطة األمانة العامة لالحتاد. 

  20:00 – 19:00الساعة 
 اجللسة اخلتامية  

 تقرير االجتماع السابع والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد. إقرار -8
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 :للجنة فلسطني  السابعمشروع جدول أعمال االجتماع  – 2

 باماكو ـ مجهورية مايل
 .م 2017كانون الثاين / يناير    23

 
 جدول األعمال. إقرارـ  1
 ـ كلمة األمني العام لالحتاد. 2
ـ استعراض آخر التطورات يف الساحة الفلسطينية )ممثل اجمللس الوطين الفلسطيين ـ نائب رئيس  3

 اللجنة(:
 االعتداءات الصهيونية على املسجد األقصى واجلهود املبذولة حلمايته. .1ـ  3
 االعرتاف بالدولة الفلسطينية. .2ـ  3

عة  تدرس يف دول اجملالس األعضاء حول طبيـ إعادة النظر يف املناهج الدراسية جلميع املراحل اليت 4
 الصراع وواجبات القضية الفلسطينية.

 ـ حتديد مواد دراسية يف جامعات الدول األعضاء خاصة بقضية فلسطني. 5
يق ومعارض يف الدول األعضاء للتعريف باملسجد األقصى وفلسطني وتوث ،ـ املطالبة بتأسيس متاحف 6

ليت تعرب عن وجهة وا ،ومتاحف ما يسمى باهلولوكوست املنتشرة يف أوروبا ،فهمجرائم الصهاينة على غرار متاح
 نظر الصهاينة.

 ـ موعد ومكان االجتماع الثامن للجنة فلسطني. 7
 تقرير اللجنة. إقرارـ  8
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 :للجنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية  اخلامسمشروع جدول أعمال االجتماع  – 3

 باماكو ـ مجهورية مايل
 .م 2017كانون الثاين / يناير   25- 24

 
 الدائمة املتخصصة للشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.ـ انتخاب مقرر اللجنة  1
 ـ استعراض ما مت من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة. 2
 ـ القدس الشريف والقضية الفلسطينية واألراضي احملتلة يف سوريا ولبنان: 3

 الوضع يف فلسطني. .1.3
تصدي للمخططات اإلسرائيلية بشأن يهودية إسرائيل دور الربملانات اإلسالمية يف ال. 2.3

 وهتويد   القدس.
 األراضي العربية احملتلة يف سوريا ولبنان.. 3.3
 الوضع اإلنساين يف سوريا. .4.3

 ـ مكافحة اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره: 4
وإعادة التأكيد على احلق الشرعي يف  ،مكافحة اإلرهاب حتت مظلة األمم املتحدة .1.4

 مقاومة االحتالل والعدوان اخلارجي.
 اإلدارة املنسقة للوضع املتعلق باألعمال اإلرهابية يف منطقة حبرية تشاد وأفريقيا عموماً. .2.4
 رفض مجيع أنواع العقوبات املفروضة على أي من البلدان اإلسالمية. .3.4

ديثة وحرية يف حرية احلصول على التقنيات احل للشعوب كافةواملتوازنة  ـ احلقوق الثابتة واملتساوية 5
 استخدامها لألغراض السلمية.

ـ جعل منطقة الشرق األوسط بكاملها منطقة خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً  6
 األسلحة النووية دون استثناء.

 ـ الوضع يف العراق. 7
 ـ الوضع يف السودان. 8
 ع يف الصومال.ـ الوض 9

 ـ الوضع يف أفغانستان. 10
 ـ دراسة الوضع يف مايل وتأثريه على الدول اجملاورة هلا. 11
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 ـ دراسة الوضع األمين ووضع الالجئني والعائدين يف تشاد. 12
 ـ مشكلة اهلجرة والالجئني يف البلدان اإلسالمية التالية: 13

 اجلمهورية العربية السورية. .1.13
 ة العراق.مجهوري. 2.13
 مجهوري أفغانستان اإلسالمية.. 3.13
 ميامنار.. 4.13

ـ التعاون والتنسيق بني الدول واجملتمعات اإلسالمية إلظهار القيم الرفيعة لإلسالم والعمل على  14
 احلد من ظاهرة التطرف والعنف املنتشرة يف العامل اإلسالمي ومعاجلة جذورها.

 ـ الوضع يف قربص. 15
  جامو وكشمري.ـ الوضع يف 16
 ـ التضامن مع األقليات املسلمة يف العامل: 17

 وضع األقلية اإلسالمية الرتكية يف تراقيا الغربية ومسلمني دوديكانيز. .1.17
 وضع مسلمي الروهينجيا يف ميامنار.. 2.17
 قضية املسلمني يف جنوب الفلبني.. 3.17
 األقلية املسلمة يف أفريقيا الوسطى.. 4.17
 وضع التتار املسلمني يف القرم.. 5.17

 ـ النظر يف احتالل أرمينيا ملنطقة قرة باغ اجلبلية األذربيجانية. 18
 ـ مكافحة التعصب واإلسالموفوبيا وكراهية األجانب. 19
 ـ تسهيل إجراءات تأشرية الدخول بني البلدان اإلسالمية. 20
 من أجل احلوار والتعاون. ـ التعاون بني االحتاد ومنتدى شباب املؤمتر اإلسالمي 21
 ـ التأثريات السلبية احملتملة يف إجازة قانون جاستا. 22
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 :للجنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة  اخلامسمشروع جدول أعمال االجتماع  – 4

 اماكو ـ مجهورية مايلب
 .م 2017كانون الثاين / يناير   24

 
 ـ انتخاب مقرر اللجنة الدائمة املتخصصة حلقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. 1
 ـ استعراض ما مت من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة. 2
لوسائل يف دول اجملالس األعضاء وإجياد اـ طلب اللجنة الدولية للصليب األمحر التعريف بأنشطتها  3

 والسبل لدعم هذه األنشطة.
 حقوق اإلنسان:

 سان يف جامو وكشمري احملتلة بواسطة اهلند.ـ االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلن 4
األعضاء س ، فيما بني دول اجملالـ التنسيق يف املنابر الدولية واإلقليمية حول قضايا حقوق اإلنسان 5

 التعاون اإلسالمي.يف منظمة 
 شؤون املرأة:

ـ تعزيز دور املرأة يف مجيع جوانب التنمية يف الدول األعضاء يف االحتاد، مبا يف ذلك مشاركتها يف  6
 مواقع اختاذ القرار.

 ـ احليلولة دون استغالل املرأة يف الرتويج السلعي. 7
 ـ مشاركة املرأة يف الوفود املشاركة يف مؤمترات االحتاد. 8
 سرة:األ
 ـ تعزيز مكانة الشباب يف العامل اإلسالمي. 9

 ـ رعاية الطفل ومحايته يف العامل اإلسالمي. 10
 ـ دور الربملانات اإلسالمية يف تعزيز الصحة األساسية فيما بني الدول واألعضاء يف االحتاد. 11
 ـ حل مشكالت احلضانة اليت تواجهها العائالت املسلمة املهاجرة يف أوروبا. 12
 ـ دعم السلم اجملتمعي يف املناطق اليت مت حتريرها من سيطرة اجلماعات اإلرهابية. 13
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للجنة الدائمة املتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار  اخلامسمشروع جدول أعمال االجتماع  – 5
 :احلضارات واألديان 

 باماكو ـ مجهورية مايل
 .م 2017كانون الثاين / يناير    24

 
 ـ انتخاب مقرر اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان. 1
 وتنفيذ للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة.ـ استعراض ما مت من متابعات  2
 

 الشؤون الثقافية والقانونية:
 ـ تشجيع تدريس اللغة العربية لطالب الدول اإلسالمية الناطقة بغريها. 3
 ـ محاية املسجد األقصى من التهديدات اإلسرائيلية. 4
 ـ محاية املقدسات يف الدول اإلسالمية. 5
 ث الثقايف اإلسالمي واملؤسسات الدينية والوقفية يف البلدان غري اإلسالمية.ـ متابعة محاية املورو  6
 ـ التعاون بني جمالس الدول األعضاء يف الشؤون التشريعية والقانونية والربملانية. 7
 

 حوار احلضارات واألديان:
 إلسالمية.ا مع تركيز خاص على التصدي للحمالت الغربية املناهضة للقيم ،ـ احلوار بني احلضارات 8
 ـ تعزيز مبادرة حتالف احلضارات. 9

إقامة حوار مستدام بني الربملانات اإلسالمية والغربية بغية القضاء على  إىلـ دعم اجلهود الرامية  10
د األشخاص على والعنف ض ،مجيع أشكال التعصب والنمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف

 أساس الدين أو العقيدة.
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 :للجنة الشؤون االقتصادية والبيئة  اخلامسمشروع جدول أعمال االجتماع  – 6

 باماكو ـ مجهورية مايل
 .م 2017كانون الثاين / يناير    25

 الدائمة املتخصصة للشؤون االقتصادية والبيئية.ـ انتخاب مقرر اللجنة  1
 ـ استعراض ما مت من متابعات وتنفيذ للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة. 2

 الشؤون االقتصادية:
ـ زيادة التبادل التجاري وختفيض احلواجز اجلمركية فيما بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون  3

 اإلسالمي.
بات األحادية واملتعددة األطراف املؤثرة على شعوب الدول األعضاء، املفروضة عليها ـ مواجهة العقو  4

 تلك العقوبات.
 ـ تفعيل ودعم املؤسسات االقتصادية النشطة يف جمال التنمية يف العامل اإلسالمي. 5
 الديون اخلارجية للدول اإلسالمية. معاجلةـ  6
 تشاد. ـ األزمة االقتصادية يف 7

 البيئة:
 قضايا البيئة والتنمية املستدامة. ـ 8
 ال سيما يف بلدان الساحل اإلفريقي.ـ مكافحة التصحر  9

 ـ التعاون يف جمال احلفاظ على املوارد املائية يف الدول األعضاء. 10
 ـ مكافحة العواصف الرملية والرتابية. 11
 ومكافحة التغري املناخي. ،ـ تعزيز التعاون يف جمال محاية البيئة 12
 ـ التعاون العلمي والتقين فيما بني اجملالس األعضاء يف االحتاد. 13
 .LCBCـ تبين مشروع السرتداد حوض حبرية تشاد  14
 ـ التعاون الربملاين الدويل ملواجهة الكوارث الطبيعية يف إطار تقدمي اإلغاثة. 15
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 :للربملانيات املسلمات  السادسمشروع جدول أعمال املؤمتر  –7

 باماكو ـ مجهورية مايل
 .م 2017كانون الثاين / يناير    25

 ـ انتخاب أعضاء هيئة املكتب كما يلي: 1
 املؤمتر.رئيسة   1ـ  1
 الرئيسة من اجملموعة العربية. نائب 2ـ  1
 الرئيسة من اجملموعة اآلسيوية. نائب 3ـ  1
 املقررة. 4ـ  1

 جدول األعمال. إقرارـ  2
 ـ كلمة األمني العام. 3
 ـ تقرير مكتب املؤمتر اخلامس حول التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات املؤمتر اخلامس للربملانيات املسلمات. 4
 قدرات النساء يف حل املشكالت والنزاعات احمللية واإلقليمية. ـ 5
األخرى  وخباصة يف فلسطني والبلدان ،ـ محاية املرأة املسلمة والطفل يف مناطق االحتالل والنزاعات 6

 اليت تعاين من النزاعات.
 رخيصة.ال وعدم استغالل املرأة يف الدعايات التجارية ،ـ منع حدوث العنف ضد النساء واألطفال 7
 ـ موعد ومكان عقد املؤمتر السابع للربملانيات املسلمات. 8
 ـ ما يستجد من أعمال. 9
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عشرة للجنة العامة الحتاد جمالس الدول األعضاء  التاسعةالدورة وبرنامج عمل مشروع جدول أعمال  –8
 :يف منظمة التعاون اإلسالمي 

 باماكو ـ مجهورية مايل
 .م 2017كانون الثاين / يناير    26

 :أعمالجدول  مشروع
 جدول األعمال وبرنامج العمل . إقرار -1
 العربية و اآلسيوية وانتخاب املقرر. انتخاب نائيب الرئيس من اجملموعتني -2
 األمني العام . تقرير -3
  الثالثني و تقريري اللجنة التنفيذية الجتماعيها السادس والثالثني و السابع إقراردراسـة و  -4

 . وملحقاهتما
 الشؤون املالية:

 الوثائق املالية التالية: إقرار -5
 .م 2016تقرير جلنة الرقابة املالية عن حسابات عام .1.5
 .م 2017امليزانية املقرتحة للسنة املالية .2.5

 
 املسائل التنظيمية :

وية ومبشاركة مقرري اللجان الدائمة املتخصصة األربع مفتوحة العض ،تشكيل جلنة برئاسة مقرر املؤمتر -6
 لصياغة البيان اخلتامي للمؤمتر.

 .االحتادملؤمتر  عشرة ةثانيمشروع جدول أعمال الدورة الحتديث  -7
 تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة لالحتاد . إقرار -8
 ما يستجد من أعمال. -9
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 :برنامج العمل مشروع
              13:00 – 09:00الساعة 

 آيات من الذكر احلكيم. تالوة
 جدول األعمال وبرنامج العمل . إقرار -1
 املقرر.العربية و اآلسيوية وانتخاب  انتخاب نائيب الرئيس من اجملموعتني -2
 تقرير األمني العام . -3
  الثالثني و تقريري اللجنة التنفيذية الجتماعيها السادس والثالثني و السابع إقراردراسـة و  -4

 . وملحقاهتما
 الشؤون املالية:

 الوثائق املالية التالية: إقرار -5
 .م 2016تقرير جلنة الرقابة املالية عن حسابات عام  .1.5
 .م 2017امليزانية املقرتحة للسنة املالية  .2.5

 املسائل التنظيمية :
تشكيل جلنة برئاسة مقرر املؤمتر ومبشاركة مقرري اللجان الدائمة املتخصصة األربع مفتوحة العضوية  -6

 لصياغة البيان اخلتامي للمؤمتر.
 .االحتادملؤمتر  عشرة ةثانيمشروع جدول أعمال الدورة الحتديث  -7

 تناول طعام الغداء.                      13:00الساعة  
  18.00 – 14.00الساعة 

 عشرة للجنة العامة بواسطة األمانة العامة لالحتاد. التاسعة اعداد و إجناز التقرير اخلتامي للدورة
 15.00-18.00الساعة 

 .............................  :قاعة
العضوية برئاسة مقرر الدورة ومبشاركة مقرري اللجان الدائمة املتخصصة األربعة اجتماع جلنة الصياغة مفتوحة 

 لصياغة البيان اخلتامي للمؤمتر.
 19:00 – 20:00الساعة 

 عشرة للجنة العامة لالحتاد. التاسعةللدورة  التقرير اخلتامي إقرار 8-
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عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف  الثانية الدورةوبرنامج العمل  مشروع جدول أعمال –9
 :منظمة التعاون اإلسالمي 

 باماكو ـ مجهورية مايل
 .م 2017ير كانون الثاين / ينا   28 – 27

 :أعمالجدول  مشروع
 انتخاب أعضاء هيئة املكتب كما يلي : -1

 من اجملموعة العربية( . نائب الرئيس )  .1-1
 نائب الرئيس)من اجملموعة اآلسيوية(. .1-2    
 .املقرر .1-3     

 ملؤمتر االحتاد . الثانية عشرةجدول أعمال وبرنامج عمل الدورة  إقرار -2
 تقرير األمني العام . -3
 كلمات رؤساء الوفود. -4
 .تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة لالحتاد إقرار -5

 اللجان الدائمة املتخصصة : 
 التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من:  إقراردراسة و  -6

 والعالقات اخلارجية.الشؤون السياسية  للجنة اخلامساالجتماع .1.6
 والبيئة.اخلامس للجنة الشؤون االقتصادية االجتماع .2.6
 واملرأة واألسرة.  اإلنسانحقوق اخلامس للجنة االجتماع .3.6
 والقانونية وحوار احلضارات واألديان.اخلامس للجنة الشؤون الثقافية االجتماع .4.6

 
  األجهزة املتفرعة:

 التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من:  إقراردراسة و  -7
 للجنة فلسطني الدائمة. السابعةاالجتماع  .1-7
 الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. .2-7
 للمجالس االعضاء يف االحتاد االجتماع التشاوري لألمناء العامني. 3-7
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 الشؤون التنظيمية:
 .م 2017ترشيح أعضاء اللجنة العامة لالحتاد لعام   -8
 ..م 2017ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد لعام  -9

 :م 2017ترشيح أعضاء اللجان الدائمة املتخصصة التالية لعام  -10
 الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. .  جلنة1-10
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.. 2-10 
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.. 3-10 
 الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان.جلنة الشؤون . 4-10 

حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. )جملس النواب اإلندونيسي من  -11
 . اجملموعة اآلسيوية(

 . حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد. )من اجملموعة العربية( -12
 ) .فريقيةإلمن اجملموعة ا(ملؤمتر االحتاد  انعقاد الدورة اخلامسة عشرةحتديد زمان ومكان  -13
 حتديد موعد ومكان انعقاد االجتماع الثامن و الثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد. -14

 اجللسة اخلتامية :
  . ملؤمتر االحتاد الثانية عشرةالتقرير اخلتامي للدورة  إقرار  -15
 .اخلتامي للمؤمترالبيان و باماكوإعالن  إقرار -16
 ما يستجد من أعمال. -17
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 برنامج عمل  مشروع
  

 م.2017يناير – 27 اجلمعة
 

 اجللسة االفتتاحية:
 10:00 – 09:00الساعة  

 تالوة آيات من الذكر احلكيم.
ملؤمتر االحتاد  ةاحلادية عشر معايل الدكتور سليم اجلبوري رئيس جملس النواب جبمهورية العراق رئيس الدورة 

يفتتح االجتماع و يلقي كلمته، مث يدعو معايل السيد إسحاق سيدي يب رئيس اجلمعية الوطنية يف مجهورية 
 الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد.)تفاصيل حفل افتتاح الدورة ستقدم منفصلة(. لتويل رئاسة الدورة ،مايل

 
  اسرتاحة:
 10:30 –10:00الساعة 

 
  جلسة العمل األوىل

 13:00 –10:00الساعة 
 انتخاب أعضاء هيئة املكتب كما يلي : 1.

 من اجملموعة العربية( . نائب الرئيس ) 1.1.

 نائب الرئيس)من اجملموعة اآلسيوية(.2.1.

 .املقرر 3.1.
 ملؤمتر االحتاد. الثانية عشرةجدول أعمال وبرنامج عمل الدورة  إقرار 2.
 تقرير األمني العام. 3.
للغة  ألجبديامواصلة كلمات أصحاب املعايل رؤساء اجملالس ورؤساء الوفود واملراقبني. )حسب الرتتيب  4.

 .(اإلجنليزية
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 جلسة العمل الثانية
 17:30 – 16:00الساعة 

للغة  دياألجب)حسب الرتتيب  مواصلة كلمات أصحاب املعايل رؤساء اجملالس ورؤساء الوفود واملراقبني5.
 .(اإلجنليزية

17:30  – 18:00  
 .رفع اجللسة إلقامة الصالة و تناول املرطبات

18:00 – 19:30  
للغة  دياألجب)حسب الرتتيب مواصلة كلمات أصحاب املعايل رؤساء اجملالس ورؤساء الوفود واملراقبني. 6.

 .(اإلجنليزية
 
 

 م.2017 يناير28 - السبت
 

 جلسة العمل الثالثة: 
 13:00 – 09:00الساعة 

للغة  ألجبديا)حسب الرتتيب مواصلة كلمات أصحاب املعايل رؤساء اجملالس ورؤساء الوفود واملراقبني. 7.
 .(اإلجنليزية

 .تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة لالحتاد إقرار 8.
 اللجان الدائمة املتخصصة : 

 التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من:  إقراردراسة و  9.
 والعالقات اخلارجية.الشؤون السياسية  للجنة اخلامساالجتماع . 1.9
 والبيئة.اخلامس للجنة الشؤون االقتصادية الجتماع . ا2.9
 واملرأة واألسرة.  اإلنسانحقوق اخلامس للجنة االجتماع . 3.9
 والقانونية وحوار احلضارات واألديان.اخلامس للجنة الشؤون الثقافية االجتماع . 4.9
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  األجهزة املتفرعة:
 التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من:  إقراردراسة و   10.

 للجنة فلسطني الدائمة. السابعاالجتماع . 1-10
 الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.. 2-10
 للمجالس االعضاء يف االحتاد االجتماع التشاوري لألمناء العامني. 3-10

  19:00  -  09:00الساعة 
ة عشرة ملؤمتر االحتاد بواسطة األمان الثانيةو القرارات وتقرير الدورة  باماكو إعالنإعداد و استكمال 

 العامة لالحتاد.

 جلسة العمل الرابعة:
  18:00 – 16:00الساعة 

مواصلة كلمات أصحاب املعايل رؤساء اجملالس ورؤساء الوفود واملراقبني. )حسب الرتتيب االجبدي للغة  11-
 االجنليزية(

 
 الشؤون التنظيمية:

 م.2017ترشيح أعضاء اللجنة العامة لالحتاد لعام  12.
 م.2017ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد لعام  13.
 :م2017ترشيح أعضاء اللجان الدائمة املتخصصة التالية لعام  14.

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.1-14 
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.2-14 
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.3-14 
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان.4-14 

ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. )جملس النواب اإلندونيسي من اجملموعة حتديد زمان  15.
 . اآلسيوية(

 . حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد. )من اجملموعة العربية(  16.

 ) .فريقيةإلموعة امن اجمل(ملؤمتر االحتاد حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة اخلامسة عشرة  17.

 ومكان انعقاد االجتماع الثامن و الثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد. زمانحتديد   18.
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 اجللسة اخلتامية :
 19:30 – 18:00الساعة 
  .ملؤمتر االحتاد الثانية عشرةالتقرير اخلتامي للدورة  إقرار  19.
 .البيان اخلتامي للمؤمترو باماكوإعالن  إقرار 20.

 اختتام اجللسة بتالوة آي من القرآن الكرمي .
 
 

 
 لألمناء العاميني للمجالس األعضاء يف االحتاداالجتماع التشاوري  –رابعاً 

 
 

الواقع يف  األربعاءيوم  اجتماعًا تشاورياً  األعضاء للمجالسالسادة األمناء العاميني  يعقد
يتضمن جدول أعمال االجتماع و  ،(20:00الساعة ) إىل( 15:00من الساعة ) م25/01/2017

 التشاوري البنود اآلتية:
 .رئيس االجتماع وأعضاء هيئة املكتبانتخاب  -1
 .األعمالجدول  إقرار -2
 .كلمة األمني العام لالحتاد -3
مسودة األهداف والالئحة التنظيمية جلمعية األمناء العامني اليت اعدهتا األمانة العامة لالحتاد  مناقشة  -4

جملالس ومت تعميمها على ا –رئيس االجتماع  -بالتنسيق مع األمانة العامة جمللس النواب العراقي 
 أية مقرتحات جديدة. إىلاألعضاء املوقرة ، باإلضافة 

 .دم لألمناء العامنيومكان االجتماع القاموعد  -5
 . تقرير االجتماع إقرار  -6
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 اإلفريقية:االجتماع التشاوري للوفود الربملانية  – خامساً 

 
 

اً للتشاور حول اجتماعاً تشاورياً  خمصص باماكواملشاركة يف اجتماعات  الربملانية اإلفريقيةتعقد الوفود 
وكذلك االتفاق على ملء الشواغر يف جلان وهيئات اإلحتاد  ،املوضوعات املدرجة على جدول أعمال املؤمتر

الساعة  إىل( 15:00من الساعة ) 26/01/2017الواقع يف  اخلميسوذلك يوم  ،أعمالومايستجد من 
 يتضمن جدول أعمال االجتماع التشاوري البنود اآلتية:، و (16:00)

 والستضافة الدورة .، ملؤمتر االحتاد الدورة اخلامسة عشرة لتشاور النتخاب رئيسا -1
 .2017لعضوية اللجنة التنفيذية للعام  فريقيةإلالتشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة ا 2-
  .مشاورات الستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد 3-
 فريقيةإلالتشاور لرتشيح إربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع من اجملموعة ا 4-

 :م2017للعام 
 الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية جلنة 1-4-
 الشؤون االقتصادية والبيئة جلنة 2-4-
 حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة جلنة 3-4-
 الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان جلنة 4-4-

 
 قية للعامفريإلالعامة من اجملموعة االتشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية اللجنة  5-

 .م2017
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 اآلسيوية:االجتماع التشاوري للوفود الربملانية  – سادسا

 
 

لتشاور حول اجتماعاً تشاورياً  خمصصاً ل باماكواملشاركة يف اجتماعات  الربملانية اآلسيويةتعقد الوفود 
وكذلك االتفاق على ملء الشواغر يف جلان وهيئات اإلحتاد  ،املوضوعات املدرجة على جدول أعمال املؤمتر

الساعة  إىل( 19:00من الساعة ) م26/01/2017الواقع يف  اخلميسوذلك يوم  ،أعمالومايستجد من 
 يتضمن جدول أعمال االجتماع التشاوري البنود اآلتية:، و (20:00)

 .م2017التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة اآلسيوية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام  1-
التشاور لرتشيح إربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع التالية من اجملموعة  2-

 :م2017اآلسيوية للعام 
 .الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية جلنة 1.2.
 .الشؤون االقتصادية والبيئة جلنة 2.2.
 .حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة جلنة 3.2.
 .لشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديانا جلنة 4.2.

 
التشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية اللجنة العامة من اجملموعة اآلسيوية للعام  3-

 .م2017
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 االجتماع التشاوري للوفود الربملانية العربية – سابعاً 

 
 

وضوعات اجتماعاً تشاورياً  خمصصاً للتشاور حول امل باماكوتعقد الوفود العربية املشاركة يف اجتماعات 
وكذلك االتفاق على ملء الشواغر يف جلان وهيئات اإلحتاد ومايستجد من  ،املدرجة على جدول أعمال املؤمتر

 (.18:00الساعة ) إىل (17:00)من الساعة  م26/01/2017الواقع يف  اخلميسوذلك يوم  أعمال،
 وتقرتح األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب أن يتضمن جدول أعمال االجتماع التشاوري البنود اآلتية:

 إقرار جدول األعمال. .1
 التشاور حول املوضوعات املدرجة على جدول أعمال املؤمتر. .2
 ستضافة هذه الدورة .االتشاور النتخاب رئيس الدورة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد ، و  .3
 انتخابات أعضاء اللجان التالية: .4

هناك قرار سابق بالنسبة اىل انتخابات ممثلي اجملموعة العربية يف اللجان الدائمة الحتاد جمالس : مالحظة 

 ، حيث يتم التوزيع على النحو التايل:الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

 .متثيل املنطقة األفريقية من اجملموعة العربية يف كل جلنة بعضوين 

 .متثيل  املنطقة األسيوية من اجملموعة العربية يف كل جلنة بعضو واحد 

 متثيل منطقة اخلليج من اجملموعة العربية يف كل جلنة بعضو واحد 

 :2017ترشيح أعضاء اللجنة العامة لالحتاد لعام -3-1

 .م2017  لعاملنة العامة من اجملموعة العربية  لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية اللجالتشاور 

 :2017ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد لعام -3-2

 .م2017لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام التشاور 
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 :2017ترشيح أعضاء اللجان الدائمة املتخصصة التالية لعام -3-3

أعضاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع من اجملموعة العربية للعام  أربعةلرتشيح التشاور 
 : م2017

 .اخلارجية جلنة الشؤون السياسية والعالقات -3-3-1

 .جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة -3-3-2

 .جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة -3-3-3

 .قانونية وحوار احلضارات واألديانجلنة الشؤون الثقافية وال -3-3-4

 ما يستجد من أعمال. .5
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 معلومات تنظيمية – ثامناً 

 

 رتحيبية من رئيس اجلمعية الوطنيةالالدعوة 

بصفتنا مضيفني للدورة الثانية عشرة ملؤمتر األحتاد يسرنا أن ندعوكم حلضور أعمال الدورة يف باماكو، حاضرة 
 26إيل  23. ويسبق املؤمتر عقد أجتماعات نظامية يف الفرتة من 2017يناير  28و 27مجهورية مايل يومي 

 .2017يناير 

يجر الذي ينساب هنر الن علىتعقد هذه الدورة يف مركز باماكو الدويل للمؤمترات الذي حيتل موقعا مجيال يطل 
 الشرق وقد لعب هذا النهر دورا رئيسا يف تاريخ مايل الطويل. إىلعرب مايل من الغرب 

ا يعكس األمهية مرئيس مجهورية مايل، براهيم بوبكر كيتا، إجتري مراسم أفتتاح الدورة برئاسة فخامة السيد 
 الكربي اليت توليها حكومة مايل ومجعيتها الوطنية وشعبها هلذا احلدث.

 نني.امتداد مئات الس علىسالم إلوتنعقد الدورة يف حلظة حمورية يف تاريخ مايل، األمة العريقة وأرض ا

ا الصفوف األمامية خدمة للقضاي ومايل هي بلد تصاحل أبناؤه من أجل بناء وطن جديد وموحد، يقف يف
 هللا. بإذن اإلسالمية

ما جعلهم ، على بعد نظرهم وحكمتهمفيهم مايل،  مبن، لالحتادأود أن أوجه الشكر والتهنئة لآلباء املؤسسني 
 .إلسالماكراما هلذه املؤسسة اليت حتتضن يف بوتقة واحدة شعوبا من خمتلف القارات جيمع بينهم ًء  آبا

تكم لوطنية املالية تتطلع للرتحيب بكم يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األحتاد وتعول كثريا علي مشاركإن اجلمعية ا
 الكبرية يف أعماهلا لكي حتقق النجاح إنتصارا لقضية االسالم، ديننا اجلامع.

 بيه أسحاق سيدي             

 يف مجهورية مايلرئيس اجلمعية الوطنية 

 الوسام الوطين برتبة قائد علىاحلائز      
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 دمة واألتصاالت:املق

 املشاركون املوقرون

تتطلع اجلمعية الوطنية املالية للرتحيب بكم يف باماكو، مجهورية مايل، مبناسبة إنعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر 
 .م2017يناير  28 إىل 23يف الفرتة من  األخرىجتماعات املصاحبة الوا االحتاد

رتتيبات جراءات والإلوا اإلداريإن اهلدف من هذا الدليل هو تزويد املشاركني مبعلومات مفيدة علي الصعيد 
 اليت تعمل علي إنعقاد هذا الدورة بكل يسر وسالسة وإتاحة األقامة الطيبة هلم يف مايل. األخرى

لتنسيقية باألمانة ا االتصالوإذا كانت لديكم أي استفسارات خبصوص هذه الدورة أو تريدون املساعدة، نرجو 
 للمؤمتر ومبساعد املنسق الذي يتحدث اللغة اليت ترغبوهنا:

 اجلهاز التنسيقي

S. 
No. 

 عنوان االتصال اسم املسؤول املسؤولية

كبري منسقي اإلجراءات  1
 سلميان كماراالسيد  التنظيمية 

 22376232128+ رقم املوبايل
+22389108940 

الربيد 
 االلكرتوين

coordination.puicmali2017@gmail.com 

 22320210374+ رقم الفاكس

2 

 مساعدة املنسق
  (اإلجنليزية)متحدثة باللغة 

 
 
 
 
 

 السيدة تاكو نيامبيلي

 22389108938+ رقم املوبايل
+22370086005 

الربيد 
 االلكرتوين

info.english.puicmali2017@gmail.com 

 22320210374+ رقم الفاكس
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S. 
No. 

 عنوان االتصال اسم املسؤول املسؤولية

3 
 ضابط مراسم

 السيد مصطفي هوسا )متحدث باللغة العربية(

 22389108934+ رقم املوبايل
+22366797451 

الربيد 
 االلكرتوين

protocol.arabic.puicmali2017@gmail.com 

 22320210374+ رقم الفاكس

4 
 ضابط املراسم

 السيدة سليمتا سيال )متحدث باللغة الفرنسية(

 22389108936+ رقم املوبايل
+22366738990 

الربيد 
 االلكرتوين

french.protocol.puicmali2017@gmail.com 

 22320210374+ رقم الفاكس

 ضابط املراسم 5
 ( اإلجنليزية )متحدث باللغة 

السيد أمادو برازي 
 مايغا

 22389108935+ رقم املوبايل
+22376223869 

 protocol.english.puicmali2017@gmail.com الربيد االلكرتوين

 22320210374+ رقم الفاكس

6 
 مساعد املنسق 

 السيد عمر سيسوكو )متحدث باللغة العربية(

املوبايلرقم   +22389108937 
+22378661087 

 info.arabic.puicmali2017@gmail.com الربيد االلكرتوين

 22320210374+ رقم الفاكس

 مساعد املنسق  7
 السيد حممد كوليبايل )متحدث باللغة الفرنسية(

 22389108939+ رقم املوبايل
+22366761668 

 info.french.puicmali2017@gmail.com الربيد االلكرتوين

 22320210374+ رقم الفاكس

mailto:info.arabic.puicmali2017@gmail.com
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 معلومات عامة

 

 مكان املؤمتر -1

 
يف مركز باماکو الدويل للمؤمترات  م2017يناير  28و  27يومي االحتادالدورة الثانية عشرة ملؤمتر تعقد 

 .م2017يناير  26 إىل 23يف الفرتة من  األخرىاملصاحبة  االجتماعاتمجهورية مايل. ويسبقها عقد  -
 
 

 تأشريات الدخول -2

 
رة أو قنصلية مجهورية سفا إىلمايل )بعد تقدمي الوثائق  إىلتأشرية الدخول  احلصول علىتستغرق عملية 

ة مجهورية مايل يف قنصليبالبعثات الدبلوماسية أو مايل( أسبوعي عمل. ويرجى من املشاركني التكرم باالتصال 
بغية احلصول على تأشريات الدخول. جيب تقدمي الطلبات قبل وقت كاف. والوثائق املطلوبة يف هذا  ،بلداهنم

 اخلصوص هي: 

هاء فرتة على األقل بعد انت أشهرجواز سفر ساري املفعول على أن يظل اجلواز ساري املفعول ملدة ستة  -
 .مايل إىل الدخولتأشرية 

 استمارة طلب احلصول على تأشرية الدخول بعد استيفائها. -
 .جواز السفر الصورة املوضوعة على  جمحبصور فوتوغرافية  4 -

ميكن  مهورية مايلجل القادمني من بلدان ال يوجد هبا متثيل دبلوماسي أو قنصلي إىل املشاركني بالنسبة
من إدارة اهلجرة بعد تقدمي جواز سفر ساري املفعول أو املطار  إىلاحلصول على التأشرية عند وصوهلم 

 الصورة املوضوعة على جواز السفرصور فوتوغرافيه حبجم  4و(،  Laisser - Passer)فروثيقة س
ة من إرسال صور  –يف هذه احلالة  –ويتعني على املشاركني ، يورو 23دوالر أمريكي أو  30ودفع مبلغ 
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ة الختاذ فرصة ممكن أقربيف  اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل إىلجوازات سفرهم وصور شخصية 
 .األمانة العامة لالحتاد يف طهران إىلاإلجراءات الالزمة ، وكذلك إرسال صورة أخرى 

 اجلزائر واملغرب والكامريون وموريتانيا وتشاد إىلمواطنو دول منظمة غرب أفريقيا )أكواس( باألضافة 
 تأشرية دخول.  علىوإمارة موناكو وأندورة معفيون من احلصول 

 إىل:أي تساؤالت خبصوص احلصول علي تأشرية الدخول ترسل 
 منسق سكرتارية املؤمتر  

 coordination.puicmali2017@gmail.comالربيد االلكرتوين: 
  22371718686+ /22389108940+:      هاتف رقم 

 رئيس املراسم باجلمعية الوطنية املالية: إىلمع نسخة 
   protocol.puicmali2017@gmail.comالربيد األلكرتوين:  

 .22366733618+ /22317718686+: رقم      هاتف
 

 

 اإلجراءات الصحية -3

 
م عند براز شهادة التطعيإمجهورية مايل. الرجاء  إىلللدخول  إلزاميالتحصني ضد احلمي الصفراء 

 الوصول.
 

 

 االستقبال -4

 
مهورية مطار موديبوكيتاسنو الدويل بواسطة فريق يضم مراسم اجل إىليتم استقبال املشاركني لدي وصوهلم 

بوط من مجهورية مايل. وعند اهل إىلجراءات الدخول إوموظفني آخرين يتولون املساعدة يف استكمال مجيع 
 ظفي االستقبال عند سلم الطائرة.مو  إىلالطائرة يرجي التوجه 

 

mailto:coordination.puicmali2017@gmail.com
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 وسائل االنتقال -5

 
سيقوم الربملان املضيف بتوفري وسائل االنتقال للوفود املشاركة بني املطار والفنادق ذهابا و إيابا، 

 وكذلك بني الفنادق و مكان املؤمتر ذهابا وإيابا. 
 

 

 اإلقامة -6

 
تغطية  جراءات احلجوزات الفندقية. يتوىل الربملان املضيفإستقوم اللجنة املنظمة احمللية جبميع 

 30 - 19ن وذلك يف الفرتة م لالحتادتكلفة اإلقامة وتوفري املواصالت احمللية ملوظفي األمانة العامة 
 29 - 23ولرئيس الربملان أو رئيس الوفد وأثنني من أعضاء الوفد وذلك يف الفرتة  م،2017يناير 
. أما رؤساء الوفود م،2017يناير  29 إىل 20اجلهاز الفين يف الفرتة من  وأعضاء م،2017يناير 

يتحملها  أخرى. أي خدمات أضافيه م2017يناير  29 إىل 26املراقبة فتقدم هلم الضيافة يف الفرتة من 
 املشاركون. مجيع املشاركني اآلخرين يتحملون تكاليف اقامتهم يف الفنادق اليت خيتاروهنا. 

 (CONF/12-2017/Form.2)لتأكيد اإلقامة يرجى من املندوبني تعبئة استمارات احلجز الفندقي 
 األمانة العامة لالحتاد.  إىلأمانة الربملان املضيف وكذلك  إىلوإرساهلا 

رفاقها إإذا كانت تشكيلة الوفد تزيد عن حيز استمارات احلجز فالرجاء استيفاء استمارة أخرى و 
 وآخر موعد لتقدمي قوائم األمساءاجلهتني املذكورتني أعاله.  إىلرساهلا إلية و صألباالستمارة ا

 .2016ديسمرب  30واستمارات احلجز الفندقي املستوفاة هو
 االلكرتوين التايل:عنوان الربيد  إىلترسل طلبات احلجز 

coordination.puic2017@gmail.com   
 االلكرتوين التايل: عنوان الربيد إىل مع نسخة 

reservation.puicmali2017@gmail.com 
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 اصة للمؤمتر:فطار( خإلوا الغرفةمساء الفنادق املرشحة وهي بأسعار تفضيلية )شاملة أجرة أفيما يلي قائمة ب
 

أمساء 
 الفنادق

 نوع الغرف:

Laico 
L’Amitie 

Laico 
El 

Farouk 

Laico 
Afriqya 

Azalai 
Salam 

Azalai 
Grand 
Hotel 

Radisson 
Blu 

 F170500 F150500 F170500 F150500 F140500 F165500 غرفة عادية
  F160500 F150500    غرفة سنيور

غرفة 
لوكس/ 
رجال 
 أعمال

F185500 F160500 F185500 F180500 F160500 F190000 

 F260500  F260500 F350500 F250500 F210000 جناح صغري
جناح 

لوكس/ 
 تنفيذي

F290500  F290500   F410000 

 علىجناح 
 النهر

 F225500     

     F275500  جناح سفراء 
 F870500  F870500 F500500 F350500 F710000 جناح رئاسي

 
 فرنك أفريقي 600الدوالر األمريكي= 
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 الطعام -7

 
 30 إىل 21سيوفر الربملان املضيف وجبات الطعام والشاي والقهوة  جلميع املشاركني اعتبارا من 

. املندوبون حتت ضيافة اجلمعية الوطنية املالية سيتناولون طعام الغداء يف أماكن األجتماعات م2017يناير 
قيمون فيها. املشاركون يف الفنادق اليت ي األخرى، ويف األيام م2017يناير  28 إىل 23اعتبارا من 

 .م2017يناير  26 إىل 23اآلخرون يتناولون الغداء جمانا يف مكان األجتماعات من 
 

 األمن -8

 
تقوم قوات األمن والدفاع جبمهورية مايل بتوفري األمن يف الفنادق اليت يقيم هبا املشاركون، وكذلك 

 ضباط من بعثة األمم املتحدة لتحقيق األمنيف أماكن األجتماعات. ويساعد هذه القوات يف أداء مهامها 
تم عند املداخل حيث ي ،يرجى من املندوبني التعاون يف حالة إجراءات التفتيش األمين ،يف مايل )منسوما(

تفتيش مجيع احلقائب واملتعلقات الشخصية. وال يتم تفتيش رؤساء الوفود. وألسباب أمنية ال يسمح 
ات. كما يرجى من السادة املشاركني محل بطاقاهتم معهم طوال فرتة غرف االجتماع إىلبادخال احلقائب 

 وجودهم. 
 

 ضباط االتصال -9

 
سيكون هناك ضابط اتصال لكل وفد ويف ردهات الفنادق و يف مكان االجتماعات ملساعدة 

 املندوبني فيما خيص املسائل اإلدارية والفنية.
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 الرتمجة -10

 
ة الوطنية يف مجهورية اجلمعي جنليزية والفرنسية. وستوفرإلالعربية وااللغات الرمسية لالحتاد هي 
ثائق اللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية. وستتم ترمجة مجيع و  إىلمايل خدمات الرتمجة الفورية من و 

هذه اللغات الثالث وتوزيعها يف غرف االجتماعات. سيوفر الربملان املضيف ثالث   إىلاالجتماعات 
 سبقية تقدمي الطلب.أوملؤمتر الربملانيات وللجنة العامة على أساس  12كبائن إضافية للدورة 

 

 األمانة الفنية -11

 
ضيف ألداء مجيع املسيتم إنشاء أمانة فنية حتت إشراف األمني العام لالحتاد وبالتنسيق مع اجمللس 

األعمال املتعلقة بالتوثيق. ويتم عمل مجيع التوثيق يف األمانة. وستسلم وثائق العمل والبطاقات للمندوبني 
 عند وصوهلم.

وسيكون هناك مكتب لطباعة الوثائق للمندوبني. وعلى املندوبني الذين يودون تقدمي وثائق ختص 
  بإعداد الوثائق الرمسية للتوزيع. األمانةالفنية. وستقوم هذه  األمانةأعمال االجتماعات االتصال ب

 

 اخلدمة الطبية -12

 
ار الساعة سعاف على مدإلتوجد مرافق لالسعافات األولية يف مجيع الفنادق. وستعمل أطقم ا

يف كل مواقع الفعاليات ومكان املؤمتر. وسيكون هناك فريق للحماية املدنية. وسيتم حجز غرف يف 
 .89108933يف حالة الضرورة. ورقم هاتف اخلدمة الطبية هو  للنوممركز باستري 
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 أرقام هواتف الطوارئ -13

 
 تصال باألرقام التاليه: الأو النهار يرجي ا الليليف حالة الطوارئ يف أي وقت من 

 .89108940منسق املؤمتر  -18املطايف  -17الشرطة        
 
  

 التسجيل -14

 
يرجى من اجملالس األعضاء واملراقبني التكرم بإرسال مذكرة مع قائمة تضم أمساء مجيع أعضاء 

كل من الدولة املضيفة واألمانة العامة لالحتاد. ويف حالة حدوث   إىلالوفد وفق األسبقيات املرامسية 
تغيريات يرجى تقدمي قائمة األمساء اجلديدة على الفور. آخر موعد لتقدمي القوائم وملء استمارات 

 العنوانني التاليني: إىلوذلك   2016ديسمرب  30 التسجيل هو 
مجهورية مايلاجلمعية الوطنية يف  األمانة العامة لالحتاد   

 Place de Ia Republique, BP 284 Bamako, Mali العنوان: 19395 – 3851العنوان: ص . ب   
 62/61/22418860اهلاتف: 

 22376232128+ /22389108940+ اهلاتف: (009821)

 59/22418858الفاكس:  
(009821) 

 22320210374+الفاكس: 

الربيد اإللكرتوين:  
g.s@puic.org 

الربيد اإللكرتوين:  
coordination.puicmali2017@gmail.com 
Cc: 
reservation.puicmali2017@gmail.com 

 

mailto:g.s@puic.org
mailto:reservation.puicmali2017@gmail.com
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الصورة للجواز وصور شخصية يف حجم  scanجيب أن تكون قائمة أعضاء الوفد مصحوبة بصورة  -
 لكل عضو. اجلواز املوضوعة على

الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد واالجتماعات املصاحبة يتوقف على وجود  قاعات الدورة إىلدخول املشاركني  -
 البطاقات والدبابيس. وستكون هناك مكاتب معلومات يف الفنادق املخصصة للمؤمتر ويف مركز املؤمترات.

-  

 ضابط األمن -15

 
نفسها املطبقة على أعضاء الوفود املشاركة. جيب كتابة أمساء  قرارجراءات اإلإلسوف خيضع ضباط األمن 

حتاد.  كما جيب األمانة العامة لال إىلسكرتارية البلد املضيف و  إىلهؤالء الضباط يف مذكرة شفهية منفصلة وإرساهلا 
احلصول على تصريح حلمل السالح ومعدات االتصال الالسلكي. وللحصول على مثل هذا التصريح جيب إرسال 

 سكرتارية البلد املضيف  يف العنوان االلكرتوين التايل:  إىلمذكرة شفهية 
coordination.puicmali2017@gmail.com 

 تتضمن التفاصيل التالية: 
 .نوعية السالح الناري ورقمه املتسلسل -
 .كمية الذخرية -
 .أي معدات إضافية وخاصة -
 .أسم الشخص الذي حيمل السالح الناري ، تاريخ ومكان ميالده ورقم جواز سفره -
 .تاريخ و وقت الوصول واملغادرة -
 .أرقام رحليت الوصول واملغادرة -
 .االتصاالت )الرتدد ونوعية اجلهاز( -

 يتعني على ضباط األمن املسلحني محل التصاريح املكتوبة معهم طوال الوقت. 
 

يطلب من مجيع الوفود تقدمي بيانات عن أنواع أجهزة االتصال الالسلكية املستخدمة ألغراض : مالحظة
  .عالم وغريهاإلاملراسم وا
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 اإلعالم -16

 املركز اإلعالمي
،  م2017 28 إىل 22عالمي يف مركز املؤمترات وسيكون مفتوحًا من يوم إسيكون هناك مركز 

 الثامنة مساء. إىلوذلك من الساعه التاسعة صباحاً 
 نرتنت وآالت تصوير وشبكة آالت طباعة.إلواملركز اإلعالمي مزود بأجهزة حاسوب وخدمات ا

 
 التسجيل للوسائل اإلعالمية

يتعني على ممثلي مجيع الوسائل اإلعالمية الراغبني يف متابعة أعمال الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد 
 العنوانني املوضحني أدناه: إىلإرسال طلباهتم 

 اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل األمانة العامة لالحتاد 
 – 3851العنوان: ص . ب   

19395 
 Place de Ia Republique, BP 284 Bamako, Mali العنوان:

اهلاتف: 
62/61/22418860 

(009821) 
 22376232128+ /22389108940+ اهلاتف:

 59/22418858الفاكس:  
(009821) 

 22320210374+الفاكس: 

الربيد اإللكرتوين:     
g.s@puic.org 

 الربيد اإللكرتوين:  
coordination.puicmali2017@gmail.com 
Cc: 
reservation.puicmali2017@gmail.com 

 
 

mailto:g.s@puic.org
mailto:reservation.puicmali2017@gmail.com
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 استبدال العملة -17

 
قتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. والعملة املتداولة هي الفرنك الا االحتادمايل عضو يف 

. وهناك 10000و 5000و 2000و 1000و 500وتتكون العمله الورقية من فئات  ،فريقيإلا
 100و 50بيضاء اللون من فئات  وأخرى، 25و 10و 5عمله معدنية صفراء اللون من فئات 

 . وهلا قيمة تبادليه ثابته مع اليورو:500 250و 200وكذلك بيضاء وصفراء من فئات 
 ىلإمة الصرف بالنسبة للدوالر األمريكي تتغري من يوم فريقي. وقيإ فرنك 655.957يورو واحد=  

 الواحد. إىل الدوالرفرنك أفريقي  600يوم. وتبلغ اآلن حوايل 
وال توجد قيود على استبدال العمالت. وبالرغم من أن البنوك والصرافات يف باماكو تتعامل 

كون هناك ر أو اليورو. وسييف مجيع العمالت تقريبا، إال أنه من املستحسن إحضار بنكنوت بالدوال
 مكتب صرافة يف مركز املؤمترات.

 

 املصلى -18

 
 ماكن للصالة يف مجيع الفنادق ومركز املؤمترات.أستكون هناك 

 

 الطقس -19

 
 درجة منوية. 30و 20شهر يناير يقع يف موسم الربد يف باماكو وترتاوح درجة احلرارة ما بني 

 التوقيت
 توقيت غرينتش.التوقيت يف باماكو هو 
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 الكهرباء -20

فولط واملقابس هبا فتحتان. 220فولطية التيار املرتدد تتكون من   

 شراء اهلدايا -21

"دارالفنون"  ىلإسيتم تنظيم معرض لألعمال اليدوية املالية يف مركز املؤمترات وميكن شراء هدايا منه أو الذهاب 
 بالقرب من السوق الرئيسي يف باماكو.

 مواقع الزيارات بعض -22

 متحف باماكو -
 احلديقة الوطنية -
 ميدان كوامي نكروما -
 فريقيإلالربج ا -
 املسلة -
 طريق كولوبا السياحي -
 معسكر كانغابا -
 كيلومرت من باماكو(  45موقع سييب السياحي )علي مسافة  -

*  * 
 ىلإمكرراً أملي أن حتقق  هذه املذكرة الفائدة املرجوة ، ورجائي إبداء أية مالحظات من شاهنا أن تؤدي 

 تطوير نوعية املذكرات املستقبلية املتعلقة بالفعاليات الربملانية املختلفة.
 .وتفضلوا بقبول وافر احرتامي وتقديري    

 
 


