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 مذكرة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
ملؤمتر عشرة الثالثةالدورة حول اجتماعات   

سالمياألعضاء مبنظمة التعاون اإلالدول احتاد جمالس   
يفستنعقد اليت  واالجتماعات املصاحبة األخرى  

( 17/01/2018-13 يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية /  طهران)   
 

 :مقدمة
  

عشرة ملؤمتر  الثالثةاجتماعات الدورة  ،17/01/2018 إىل 13يف الفرتة من  طهرانتنعقد يف 
واالجتماعات املصاحبة هلا. وتشارك يف هذه  ،احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي

االجتماعات وفود برملانية متثل الربملانات األعضاء يف االحتاد. وحيضر االجتماعات بصفة عضو 
اإلقليمية، ومن بينها االحتاد الربملاين الدولية و  من املنظمات الربملانية عديدمشارك أو مراقب ممثلو 

 العريب.
 

ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم لألخوة أعضاء الوفود الربملانية العربية املشاركني يف 
، يا اليت ستناقشها هذه االجتماعاتهذه املذكرة اليت تلقي ضوءاً على أهم القضا طهراناجتماعات 

. وتأمل األمانة حملة عن االحتاد إىلإضافة  ا هيئات االحتاد املختلفةوعلى أبرز األنشطة اليت ستقوم هب
أماًل أن  العامة أن تكون هذه املذكرة عونًا هلم يف نشاطهم ويف أدائهم ملهماهتم على أكمل وجه.

ليتسىن لنا  ،أية مالحظات أو اقرتاحات على أسلوب إعداد هذه املذكرة لالحتادتتلقى األمانة العامة 
 املرجوة. األهداف إىلتعميماً للفائدة ووصوالً  أخرى مذكرات مستقبلية أي إعدادند أخذها ع

 
 

* * *  



 3 

 الفهرس
 الصفحة املوضوع

 4 يف احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي التأسيس والعضوية
 4 أهداف احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي

 5 االحتادمؤمتر 
 8 الثالثية الرئاسية

 8 اللجنة العامة
 11 اللجنة التنفيذية

 15 اللجان األربعة الدائمة
 17 جلنة فلسطني

 20 مؤمتر الربملانيات املسلمات
 22 األمانة العامة لالحتاد

 23 األعضاء يف االحتاد
 26 املراقبون يف االحتاد

 27 واالجتماعات املتعلقة هبا عشرة ملؤمتر االحتاد الثالثةمكان االجتماعات للدورة أواًل: 
 33 ثانياً: مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد وجداول أعمال االجتماعات األخرى املصاحبة

 33 والثالثني للجنة التنفيذية التاسعاالجتماع  أعمالمشروع جدول 
 36 للجنة فلسطني الثامنمشروع جدول أعمال االجتماع 

 37 للجنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية الساساالجتماع  أعمالمشروع جدول 
 39 للجنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة السادساالجتماع  أعمالمشروع جدول 
 40 وحوار احلضارات واألديان والقانونيةللشؤون الثقافية  املتخصصة الدائمةللجنة  السادساالجتماع  أعمالمشروع جدول 

 41 للجنة الشؤون االقتصادية والبيئة السادساالجتماع  أعمالمشروع جدول 
 42 للربملانيات املسلمات عبالسااملؤمتر  أعمالمشروع جدول 

 43 للجنة العامة الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي العشرين مشروع جدول أعمال الدورة
 44 يف منظمة التعاون اإلسالمي األعضاءعشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول  الثالثةمشروع جدول أعمال الدورة 

 46 لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتادالتشاوري  االجتماعثالثاً: 
 47 التشاوري للوفود الربملانية العربية االجتماعرابعاً: 

 49 اإلفريقيةالتشاوري للوفود الربملانية  االجتماعخامساً: 
 50 اآلسيويةالتشاوري للوفود الربملانية  االجتماعسادساً: 
 51 معلومات تنظيميةسابعاً: 



 4 

 عامةحملة 
 

 احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
 

 
 :التأسيس والعضوية .1
 

 التعاون اإلسالمي يتكون االحتاد من جمالس الدول األعضاء يف منظمة. 
  م1999 حزيران/ يونيو 17تأسس االحتاد يف. 
 وتقرر أن يكون مقره الدائم يف طهران عاصمة  ،عقد املؤمتر التأسيسي لالحتاد يف طهران

 .يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية 
 قليمية أو دولية.إحتول عضوية االحتاد دون العضوية يف أي جمموعة برملانية  ال 
  ة أو الدولية حضور مؤمترات االحتاد بصفة مراقب وذلك بتوصية يقليمإلللمنظمات اميكن

 من جلنته التنفيذية وموافقة املؤمتر.
 
 
 األهداف: .2
 

  على شىت مزايا احلضارة  والعمل على نشرها مع التأكيد اإلسالميةالتعريف بسمو التعاليم
 .نسانيتهاإومدى  اإلسالمية

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

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

 وفيما بني أعضاء  ،يما بني جمالس دول منظمة التعاون اإلسالميتعزيز اللقاءات واحلوار ف
ومناقشة القضايا االقتصادية والثقافية واالجتماعية  ،وتبادل اخلربات الربملانية ،هذه اجملالس
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والتصدي للتحديات  ،والسياسية اليت هتـم الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
حماوالت فرض اهليمنة الثقافية والسياسية واالقتصادية اخلطرية اليت تواجهها، واحلد من 

 .املالئمة بشأن مثل هذه القضايا عليها، واختاذ التوصيات واملقررات
  املنظمات احلكومية وغري تدعيم االتصال والتعاون والتنسيق مع سائر املنظمات الربملانية و

 .احلكومية، بغية بلوغ الغايات املشرتكة
  اإلنسانية  واملبادئبني شعوب العامل بقصد احرتام حقوق اإلنسان تعزيز التنسيق فيما

 .والدفاع عنها، وإرساء أركان السلم القائم على العدل
 ون ؤ أجهزته أن تتدخل يف الشلنظام األساسي ما يسوغ لالحتاد و التأكيد على أنه ليس يف ا

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

 
 

 أجهزة االحتاد: .3
 

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

 .برملانيني، على األكثر، من كل عضو يف االحتاد
  ويتوىل رئيس الدورة املنتهية  .ملدة سنة البلد املضيف رئيسًا للمؤمتريكون رئيس جملس

الرئيس الذي ينتخب يف بداية اجللسة األوىل  انتخابإدارة اجللسة االفتتاحية حلني 
 جلمهورية مايل اجلمعية الوطنية، رئيس ييب األستاذ إيساكا سيدوقد ترأس  بالتصفيق.

معايل الدكتور علي وسوف يرتأس  ،ملؤمتر االحتاد عشرة الثانيةخالل الدورة رئاسة املؤمتر 
رئاسة املؤمتر خالل  ،يرانيةاإل اإلسالميةرئيس جملس الشورى يف اجلمهورية  ،الرجياين
 – يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  - طهرانعشرة ملؤمتر االحتاد املقرر عقده يف  الثالثةالدورة 

 .17/01/2018و16
  مكتبه: نائبني للرئيس من بني رؤساء وفود املناطق اجلغرافية األخرى، ينتخب املؤمتر هيئة

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

 27يومي  -مجهورية مايل –يف باماكو لالحتاد  عشر الثاينهذا وقد انعقد املؤمتر 
 - طهرانيف ملؤمتر االحتاد، فسوف تعقد عشرة  الثالثةأما الدورة  .28/01/2017و

 .17/01/2018و16يومي  - يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية 
  ،د املضيفبالتشاور مع برملان البل ،على اقرتاح اللجنة التنفيذية بناءً تقوم اللجنة العامة، 

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

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

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

  لمتابعة أعماوالباحثني والعلماء والشخصيات البارزة  احلكوميةجيوز للمنظمات غري 
 على طلب أي برملان عضو. بناءً املؤمتر 

 :عقد املؤمتر دورات يف املواعيد واألماكن التالية 
 

يف الفرتة  يرانيةاإل اإلسالميةلالحتاد يف طهران يف اجلمهورية  ( األوىلالدورة  عقد املؤمتر التأسيسي ) -1
  م.1999 حزيران/ يونيو 17 إىل 15من 

 أيلول/ سبتمرب 28 و 27غربية يومي عقدت الدورة الثانية لالحتاد يف الرباط يف اململكة امل -2
 .م2001

 يف داكار عقدت الدورة الثالثة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف  -3
 م.2004 آذار/ مارس 10 و 9 يوميمجهورية السنغال 

 نيسان/ أبريل 13 و12يومي  الرتكيةاجلمهورية يف  إسطنبول يف االحتادعقدت الدورة الرابعة ملؤمتر  -4
 .م2006
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كانون الثاين/   31و 30 يومييف القاهرة يف مجهورية مصر العربية  االحتادعقدت الدورة اخلامسة ملؤمتر  -5
 م.2008 يناير

كانون الثاين/   31 و 30 يومي مجهورية يوغندا يف يف كمباال االحتادملؤمتر  ةعقدت الدورة السادس -6
 م.2010 يناير

حول فك  املؤمتر االستثنائي األول الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي عقد -7
 م.2010 حزيران/ يونيو 30 يوم اجلمهورية العربية السورية يفيف دمشق  احلصار اجلائر عن غزة

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

 يفباملبانغ  يف عقدت الدورة السابعة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي -9
 م.2012 ينايركانون الثاين/   31 و 30 يومي إندونيسيامجهورية 

اخلرطوم  يف عقدت الدورة الثامنة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي -10
 .م2013 ينايركانون الثاين/   22 و 21 يومي مجهورية السودان يف

طهران يف عقدت الدورة التاسعة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي   -11
 م.2014 شباط/ فرباير 19و  18 يومي يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  يف

 يفالعاشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  الدورةعقدت   -12
 م.2015 ينايركانون الثاين/   22و  21 يومي مهورية الرتكيةاجل يف إسطنبول

يف ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  احلادية عشرة الدورةعقدت   -13
 م.2016 ينايركانون الثاين/   25و  24 يومي مجهورية العراق يفبغداد 

يف ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  الثانية عشرة الدورةعقدت  -14
 .م2017 ينايركانون الثاين/   28و  27 يومي مجهورية مايل يفباماكو 
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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

رئيس  –السيد إيساكا سيدييب  2017
 اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل.

رئيس  –الدكتور سليم اجلبوري 
 جملس النواب يف مجهورية العراق.

 -معايل الدكتور علي الرجياين
رئيس جملس الشورى يف 

 .يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية 
رئيس  -معايل الدكتور علي الرجياين 2018

جملس الشورى يف اجلمهورية 
 يرانيةاإل اإلسالمية

رئيس  –السيد إيساكا سيدييب 
 اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل.

معايل األستاذ احلبيب املالكي، 
رئيس جملس النواب يف اململكة 

 املغربية.
 

 مصاحل  خيدمجنة التنفيذية ماتراه تقرتح الثالثية على املؤمتر أو اللجنة العامة أو الل
 .ألهداف اليت أنشىء من أجلهاحيقق ااالحتاد و 

 
 :العامة اللجنة .ج

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

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

وجيب أن يكون أعضاء  املؤمتر املقبل. إىل يف املؤمتر، ومتتد والية األعضاء اميهوفد
 أعضاء حاليني يف جمالسهم. مجيعهم امةاللجنة الع

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

  يتم اختيار رئيس اللجنة العامة من بني رؤساء اجملالس األعضاء احلاضرين بقرار من
 ،على توصية اجملموعة اإلقليمية املعنية بناءً  ،فيه قاعدة التناوب اجلغرايف تراعىاملؤمتر 

 جراءات نفسها يف حالة انتخاب نائيب الرئيس.إلوتطبق ا
  :يناط باللجنة العامة املهام التالية 



 9 

 النظر يف التقرير السنوي لألمني العام. -
 وضع وتعديل اللوائح الداخلية املالية واإلدارية لالحتاد وأجهزته. -
 .ؤمترحتديد مكان وموعد عقد امل -
ها وعرض ماتراه منها تلقي االقرتاحات من الوفود األعضاء ودراستها والبت في -

 .على املؤمتر
املالية ومراجعة حسابات السنة  ،دراسة وإقرار مشروع امليزانية السنوية لالحتاد -

 .املنصرمة والتصديق عليها
 .مدفوعاته خارجيني ملراجعة حسابات االحتاد وتسوية مدقّقنيتعيني  -
 إىلالبت يف الطلبات املقدمة من اجملالس التشريعية وجمالس الشورى لالنضمام  -

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

 املؤمتر. إىللرفعها 
 

  :عقدت اللجنة العامة )اجمللس سابقاً( دورات يف املواعيد واألماكن التالية 
  م.1999 حزيران/ يونيو 17جمللس االحتاد يف طهران يف  عقدت الدورة األوىل -1
 29 و 28يومي  يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  -عقدت الدورة الطارئة جمللس االحتاد يف طهران  -2

 .م2000 شباط/ فرباير
 .م2000 يوليومتوز/  4 و 3مجهورية مصر العربية يومي  /عقــدت الــدورة الثانية جمللس االحتاد يف القاهرة  -3
 أيلول/ سبتمرب 26 و 25اململكة املغربيـــة يومـي  /عقدت الدورة الثالثة جمللس االحتاد يف الرباط  -4

 .م2001
 م.2002 أيلول/ سبتمرب 26اململكة املغربية يوم  /عقدت الدورة الرابعة جمللس االحتاد يف الرباط  -5
كانون الثاين/   18و  17 يومي يف ياوندي / مجهورية الكامريون االحتادعقدت الدورة اخلامسة جمللس  -6

 م.2003 يناير
 آذار/ مارس 8 و 7 يومي داكار/مجهورية السنغال يف االحتادعقدت الدورة السادسة جمللس  -7

 م.2004
 فربايرشباط/  10 - 9 ياجلمهورية اللبنانية يوم /يف بريوت  االحتادعقدت الدورة السابعة جمللس  -8

 م.2005
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 نيسان/ أبريل 11 - 10اجلمهورية الرتكية يومي  / إسطنبول يف االحتادعقدت الدورة الثامنة جمللس  -9
 م.2006

 م.2007 شباط/ فرباير 16 - 15ماليزيا يومي  /كواال ملبور   يف االحتادعقدت الدورة التاسعة جمللس  -10
كانون الثاين/   28 و 27 يوميمجهورية مصر العربية  /القاهرة  يف االحتادعقدت الدورة العاشرة جمللس  -11

 م.2008يناير
 آذار/ مارس 23 يوماجلمهورية الرتكية  يف إسطنبول /عقدت الدورة االستثنائية الثانية جمللس االحتاد  -12

 م.2008
 فربايرشباط/  19 و 18 يوميمجهورية النيجر  /النيامي  يف االحتادعقدت الدورة احلادية عشرة جمللس  -13

 م.2009
كانون الثاين/   29و  28يومي  مجهورية يوغندا / كمباال  يفعقدت الدورة الثانية عشرة جمللس االحتاد  -14

 م.2010 يناير
كانون الثاين/   18 يومالعربية املتحدة دولة اإلمارات  الدورة الثالثة عشرة جمللس االحتاد يفعقدت  -15

 م.2011يناير
كانون الثاين/   28 يوم إندونيسياهورية مج /يف باملبانغ لالحتاد عقدت الدورة الرابعة عشرة للجنة العامة  -16

 م.2012يناير
كانون   20 يوممجهورية السودان،  يفعقدت الدورة اخلامسة عشرة للجنة العامة لالحتاد يف اخلرطوم  -17

 م.2013 ينايرالثاين/ 
 17 يوم يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية /يف طهران لالحتاد للجنة العامة  الدورة السادسة عشرةعقدت  -18

 م.2014 شباط/ فرباير
كانون الثاين/   20 يوم مجهورية تركيا / إسطنبوليف لالحتاد السابعة عشرة للجنة العامة  عقدت الدورة -19

 .م2015 يناير
 كانون الثاين/ يناير  23 يوم العراقمجهورية  / بغداديف لالحتاد عشرة للجنة العامة  الثامنة الدورةعقدت  -20

 .م2016
كانون   28و  27 يومي مجهورية مايل /باماكو يف عشرة للجنة العامة لالحتاد  التاسعة عقدت الدورة -21

 .م2017 ينايرالثاين/ 
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 اللجنة التنفيذية: .د
  املضيف للمؤمتر األخري، وعضو من الوفد احلايلتتألف من عضو من الوفد، 

ثين عشر عضوًا ينتخبهم ا إىلباإلضافة ن الوفد املضيف للمؤمتر التايل، وثالث م
دل، وذلك لوالية املؤمتر من بني أعضائه على أساس قاعدة التوزيع اجلغرايف العا

 .مدهتا سنة واحدة
 ه نائبان للرئيس،ويساعد ،للجنة ان البلد املضيفيرأس اللجنة التنفيذية رئيس برمل 
 عن عشرة من أعضائها  يقل ال جتتمع اللجنة مرتني على األقل يف العام حبضور ما

 .اخلمسة عشر
  وإال فإهنا تتخذ  ،قدر اإلمكان بالتوافقتتخذ اللجنة قراراهتا ومقرراهتا وتوصياهتا

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

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

o  لجنة العامة بالغ الإدراسة طلبات قبول االنضمام لالحتاد بصفة مراقب و
 .بتوصياهتا للبت فيها

o كل من اللجنة العامة واملؤمتر  الإعداد مشروع جدول أعم. 
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 

حزيران/  17يف  يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  /عقـــد االجتماع التأسيسى للجنة التنفيذية يف طهران  -1
 م.1999 يونيو

 و 10يومي  اإلسالميةمجهورية باكستان  /عقد االجتماع األول للجنة التنفيذية يف إسالم آباد  -2
 م.1999 آب/ أغسطس 11
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أكتوبر تشرين األول/  15 يوماجلمهورية األملانية  /عقد االجتماع الثاين للجنة التنفيذية يف برلني  -3
 الربملاين الدويل(. االحتادمش مؤمتر ها علىم. )1999

شباط/  27 يوم اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية / عقد االجتماع الثالث للجنة التنفيذية يف طهران -4
 .الدورة االستثنائية للمجلس( بالتزامن مع عقد)عقد االجتماع  م.2000 فرباير

 م.2000 يوليومتوز/  2 يوممجهورية مصر العربية  /عقد االجتماع الرابع للجنة التنفيذية يف القاهرة  -5
آذار/  18 و 17مجهورية مصر العربية يومي  /عقد االجتماع اخلامس للجنة التنفيذية يف القاهرة  -6

 م.2001 آذار/ مارس
 سبتمربأيلول/  25 و 24اململكة املغربية يومي  /عقد االجتماع السادس للجنة التنفيذية يف الرباط  -7

 الدورة الثانية للمؤمتر(. بالتزامن مع عقد) م.2001
 م.2002 نيسان/ أبريل 29 - 28الكويت يومي  دولة عقد االجتماع السابع للجنة التنفيذية يف -8
عقد االجتماع الثامن للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف ياوندي  -9

الدورة اخلامسة  بالتزامن مع عقد) م.2003 ينايركانون الثاين/   16و  15 يومي مجهورية الكامريون يف
 للمجلس(.

األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي عقد االجتماع التاسع للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول  -10
 م.2003 أيلول/ سبتمرب 18و  17 يومي إلندونيسيةيف جاكارتا / اجلمهورية ا

عقد االجتماع العاشر للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  -11
الدورة الثالثة  مع عقدبالتزامن ) م.2004 آذار/ مارس 6و  5 يفرية السنغال مجهو  / داكار يف

 للمؤمتر(.
تشرين  8 و 7 ياجلمهورية اللبنانية يوم /بريوت  يفعقد االجتماع احلادي عشر للجنة التنفيذية  -12

 م.2004اكتوبر  األول/
شباط/  8و7اللبنانية يومي  اجلمهورية /بريوت  يفعشر للجنة التنفيذية  عقد االجتماع الثاين -13

 الدورة السابعة للمجلس(. انعقادبالتزامن مع ) م.2005 فرباير
 يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  /يف طهران  االحتادعقد االجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية مبقر  -14

 م.2005 نوفمرب/ الثاينتشرين  21و  20يومي 
 نيسان/ 9 و 8اجلمهورية الرتكية يومي  / إسطنبول يفعقد االجتماع الرابع العشر للجنة التنفيذية  -15

 الدورة الرابعة للمؤمتر(. انعقادبالتزامن مع ) م.2006 أبريل
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تشرين  29 و 28ماليزيا يومي  /كواالملبور   يفعقد االجتماع اخلامس العشر للجنة التنفيذية  -16
 م.2006 نوفمرب/ الثاين

شباط/  14 و 13ماليزيا يومي  /كواالملبور   يفعقد االجتماع السادس العشر للجنة التنفيذية  -17
 م.2007 فرباير

 5 - 4مجهورية السودان، يومي  / اخلرطوم يفعقد االجتماع السابع العشر للجنة التنفيذية  -18
 م.2007 أيلول/ سبتمرب

  26و  25ي يوم مجهورية مصر العربية /القاهرة يفعقد االجتماع الثامن العشر للجنة التنفيذية   -19
 .الدورة اخلامسة للمؤمتر( انعقادبالتزامن مع ) م.2008 ينايركانون الثاين/ 

 8 و 7يومي  مجهورية النيجر / مدينة نيامي يفعقد االجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية   -20
 الدورة احلادية عشرة للمجلس(. انعقادبالتزامن مع ) م.2008اكتوبر تشرين األول/ 

كانون   14اجلمهورية الرتكية يوم  / إسطنبول يفاالجتماع الطارئ األول للجنة التنفيذية  عقد -21
 م.2009 ينايرالثاين/ 

 شباط/ فرباير 16 يوم النيجر، مجهورية /مدينة نيامي يفعقد االجتماع العشرون للجنة التنفيذية   -22
 الدورة احلادية عشرة للمجلس(. انعقادبالتزامن مع ) م.2009

اجلمهورية اجلزائرية  /مدينة اجلزائر  يفالعشرون للجنة التنفيذية عقد االجتماع احلادي و   -23
 م.2009 حزيران/ يونيو 29و  28 يوميالدميقراطية الشعبية، 

 و 24 وغندا يوميأ مجهورية /مدينة كمباال  يفعقد االجتماع الثاين والعشرون للجنة التنفيذية  -24
 م.2010 ينايركانون الثاين/   25

أيار/  10 يومالرتكية  اجلمهورية / إسطنبولعقد االجتماع الطارئ الثاين للجنة التنفيذية مبدينة  -25
 م.2010 مايو

 يوميدولة اإلمارات العربية املتحدة  /عقد االجتماع الثالث والعشرون للجنة التنفيذية يف ديب  -26
 م.2010 حزيران/ يونيو 21و  20

يوم  دولة اإلمارات العربية املتحدة /عقد االجتماع الرابع والعشرون للجنة التنفيذية يف أبوظيب   -27
  .2010 أكتوبر/ تشرين األول 24

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف  يفعقد االجتماع اخلامس والعشرون للجنة التنفيذية يف أبوظيب   -28
 .الدورة الثالثة عشرة للمجلس( انعقاد)بالتزامن مع  م.2011 ينايركانون الثاين/   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/2013-05-06-11-23-29
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/2013-05-06-11-19-10
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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تشرين  20 يوم اجلمهورية الرتكية يفللجنة التنفيذية يف أنقرة  والعشرونعقد االجتماع السادس   -29
 م.2011 نوفمرب/ الثاين

و  24 يومي ندونيسيةإلاجلمهورية ا يفللجنة التنفيذية يف باملبانغ  والعشرونعقد االجتماع السابع  -30
 م.2012 ينايركانون الثاين/   25

 يوم يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  يفصفهان أللجنة التنفيذية يف  والعشرونعقد االجتماع الثامن  -31
 م.2012 أيلول/ سبتمرب 29

كانون   17 يوممجهورية السودان  يفعقد االجتماع التاسع والعشرون للجنة التنفيذية يف اخلرطوم   -32
 م.2013 ينايرالثاين/ 

 م.2013 حزيران/ يونيو 19 يوممجهورية أذربيجان  يف للجنة التنفيذية يف باكو الثالثون االجتماع عقد  -33
 يوم يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  يفعقد االجتماع احلادي والثالثون للجنة التنفيذية يف طهران   -34

 م.2014 شباط/ فرباير 14
 حزيران/ يونيو 10 يوم اململكة املغربية يف للجنة التنفيذية يف الرباطوالثالثون الثاين  عقد االجتماع  -35

 م.2014
كانون الثاين/   17 يوم اجلمهورية الرتكية يف إسطنبولللجنة التنفيذية يف والثالثون عقد االجتماع الثالث   -36

 م.2015 يناير
 اإلسالميةباكستان  مجهورية يف بادآإسالم للجنة التنفيذية يف والثالثون  الرابععقد االجتماع   -37

 م.2016 كانون األول/ ديسمرب  8و  7 يومي
كانون الثاين/   20 يوم العراق مجهورية يف بغدادوالثالثون للجنة التنفيذية يف  اخلامسعقد االجتماع   -38

 م.2016 يناير
 18 و 17 يومي اجلمهورية الرتكية يف أنقرة والثالثون للجنة التنفيذية يف السادسعقد االجتماع   -39

 .2016تشرين األول/ أكتوبر 
  28و  27 يومي مجهورية مايل يفباماكو يف  والثالثون للجنة التنفيذية  السابععقد االجتماع   -40

 .2017كانون الثاين/ يناير 
 يوم يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  يفطهران   والثالثون للجنة التنفيذية يف الثامنعقد االجتماع   -41

 م.2017 تشرين األول / أكتوبر 07

 

http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-14-16
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/2013-05-09-19-49-32
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-06-47
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-06-11-06-47
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-47-01
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-19-47-01
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/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/2015-03-08-12-25-10
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
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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  . اللجان املتخصصة الدائمة:ه

 اللجان األربعة: –أواًل 
 :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 عضوًا برملانيًا يسميهم املؤمتر ملدة دائمة تتكون كل جلنة
التناوب  ترشحهم كل جمموعة جغرافية مع مراعاة قاعدة ،بواقع أربعة أعضاء، عام

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

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

  ًويف حالة غياب املقرر تقوم اللجنة بانتخاب عامهلا ملدة  تنتخب كل جلنة مقررا ،
وتصدر اللجنة  ،النصف لصحة انعقاد كل جلنة نصابمقرر مؤقت هلا، ويلزم توفر 

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

قاعات اجتماعات  بتوفرييتكفل الربملان املضيف لدورة املؤمتر أو دورة اللجنة العامة 
 الفنية الالزمة. االحتياجاتوسائر  ،اللجان وأفراد الرتمجة الفورية والتحريرية

 يعهد إليها  ،ة خاصةإنشاء جلن ،على اقرتاح اللجنة التنفيذية بناءً  ،للمؤمتر جيوز
 ويقوم املؤمتر بتسمية مقررها. ،تشكيلها القواعد السالفة، يراعى يف مبوضوع حمدد

  جدول أعماهلا. إىلجيوز للجان الدائمة أن تضيف أي موضوعات تتفق عليها 
  للشؤونجيوز للجنة الدائمة للشؤون السياسية والعالقات اخلارجية واللجنة الدائمة 

االقتصادية والبيئة تشكيل جلان خاصة تتوىل استعراض املسألة املعنية يف ضوء 
 املستجدات.
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 املتخصصة  األربع الدائمة ينظر مؤمتر االحتاد أو اللجنة العامة يف تقارير اللجان
متهيدًا إلقرارها أو تعديلها  ،ومشروعات القرارات املقدمة إليه من مقرري اللجان

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

 :عقدت اللجان املتخصصة الدائمة اجتماعات يف املواعيد واألماكن التالية 
 
 م.2007 شباط/ فرباير 14يف  ،ماليزيا /عقد االجتماع األول هلذه اللجان يف كواالملبور .1
 .2008 ينايركانون الثاين/   29يف  ،مصر العربيةمجهورية  /عقد االجتماع الثاين يف القاهرة .2
 م.2009 شباط/ فرباير 17يف  ،مجهورية النيجر /عقد االجتماع الثالث يف نيامي .3
 م.2010 ينايركانون الثاين/   27و  26 يومي وغنداأمجهورية  /. عقد االجتماع الرابع يف كمباال4
دولة اإلمارات العربية  / بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة للمجلس يف أبوظيبعقد االجتماع اخلامس  -5

 م.2011 ينايركانون الثاين/   17و  16 يومياملتحدة 
يومي  إندونيسيامجهورية  /عقد االجتماع السادس بالتزامن مع الدورة الرابعة عشرة للمجلس يف باملبانغ  -6 

 م.2012 ينايركانون الثاين/   27 و 26
بالتزامن مع الدورة اخلامسة عشرة للجنة العامة  املتخصصةاألربع  الدائمة للجانعقد االجتماع األول  -7

 م.2013 ينايركانون الثاين/   19و  18 يومي مجهورية السودان /يف اخلرطوم  لالحتاد
و  15 يومي يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية / يف طهران  املتخصصة الدائمة للجانعقد االجتماع الثاين  -8 

 م.2014 شباط/ فرباير 16
  22و  21 يومي اجلمهورية الرتكية / إسطنبوليف  املتخصصة الدائمة للجان الثالثعقد االجتماع  -9 

 م.2016 ينايركانون الثاين/ 
كانون   22و  21 يومي مجهورية العراق / بغداديف  املتخصصة الدائمة للجان الرابععقد االجتماع  -10 

 م.2016 ينايرالثاين/ 
كانون   28و  27 يومي مجهورية مايل /باماكو يف  املتخصصة الدائمة للجان اخلامسعقد االجتماع  -11 

  .2017الثاين/ يناير 

  

http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-06-34
http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-05-44
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/2013-05-09-20-03-54
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/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
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
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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 :جلنة فلسطني –ثانياً 
  تنفيذًا للقرار رقمCON-7/PE-2  عن مؤمتر االحتاد يف دورته السابعة اليت الصادر

 ينايركانون الثاين/   31و  30 يومي إندونيسيامجهورية  يف عقدت يف مدينة باملبانغ
 مت تشكيل جلنة برملانية دائمة تعىن بشؤون فلسطني. ،2012

 هداف التالية:ألاللجنة على حتقيق ا تعمل 
وذلك لتمكينه من حتمل  ،املتاحةمكانيات إلالعمل الربملاين الفلسطيين بكل ادعم  -1

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

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

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

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

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

 ،ات االحتالل اإلسرائيلي بعزهلا وحصارها للشعب الفلسطيينارسممالعمل على  -5
القمعية القائمة على االغتيال واالعتقال وهدم املنازل وجتريف  إسرائيل وإلجراءات

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

فيما بني اجملالس األعضاء يف منظمة  ،نتوفري إطار لتحقيق تعاون وتنسيق مثمري -6
 ،فيما خيص القضية الفلسطينية ،والدوليةاإلقليمية التعاون اإلسالمي على املستويات 

يف األمم املتحدة،  كامالً   عضواً وخباصة طلب االعرتاف بالدولة الفلسطينية وقبوهلا 
وللشعب  إلسرائيلإسرائيل مدينة القدس احملتلة عاصمة  إعالنورفض مشروع 

 اليهودي.
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متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤمتر االحتاد واللجنة العامة واملنظمات الدولية  -7
تقدمي و االتصال مع اهليئات األخرى، و ، اداألخرى اليت تؤيد أو تتفق مع موقف االحت

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

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

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

 وللفلسطينيني املقدسيني لتمكينهم من املقاومة والصمود.
 على أن تشمل  .تتكون اللجنة من عشرين عضوًا دائمًا من اجملالس األعضاء يف االحتاد(

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

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

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

 األقل.
  موافقة أغلبية  لب عقد اجتماع استثنائي. ويف حالألي من أعضاء االحتاد أن يطجيوز

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

 موعد انعقادها.
 دورياً للجنة. ضيف رئيساً ينتخب يف بداية اجللسة األوىل رئيس جملس البلد امل 
  .يستهل اجللسة االفتتاحية رئيس الدورة املنتهية واليته حلني انتخاب الرئيس 
  تنتخب اللجنة نائبني للرئيس من بني رؤساء الوفود على أن يكون النائب األول من

 املقرر. إىلباإلضافة  ،فلسطني والنائب الثاين من الوفود األخرى
   اللجنة من رئيس اللجنة ونائيب الرئيس واملقرر.تتألف هيئة مكتب 
 فقط تناقش اللجنة املوضوعات املتعلقة بشؤون فلسطني. 
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   حبضور أغلبية أعضاء اللجنة. إالال يعقد االجتماع 
  .يتحقق النصاب على أساس عدد الوفود اليت تشارك بالفعل يف اجللسة األوىل 
  وإال فبأغلبية ثلثي األعضاء املشاركني يف  –ما أمكن  – بالتوافقتتخذ اللجنة توصياهتا

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

 حزيران/ يونيو 3و  2 يومي مجهورية تركيا / إسطنبولعقد االجتماع األول للجنة فلسطني يف  -1
 م.2012

 ينايركانون الثاين/   17 يوممجهورية السودان  /للجنة فلسطني يف اخلرطوم  عقد االجتماع الثاين  -2
 م.2013

 14 اإليرانية يوم اإلسالميةاجلمهورية  /عقد االجتماع الثالث للجنة الدائمة لفلسطني يف طهران  -3
 م.2014 شباط/ فرباير

 حزيران/ يونيو 11 يوم اململكة املغربية يف عقد االجتماع الرابع للجنة الدائمة لفلسطني يف الرباط -4
 م.2014

كانون الثاين/   17يوم مجهورية تركيا  / إسطنبولعقد االجتماع اخلامس للجنة الدائمة لفلسطني يف  -5
 م.2015 يناير

كانون الثاين/   20 يوم العراقمجهورية  / بغدادللجنة الدائمة لفلسطني يف  السادسعقد االجتماع  -6
  م.2016 يناير

كانون   28و  27يومي  مجهورية مايل /باماكو يف للجنة الدائمة لفلسطني عقد االجتماع السابع  -7
 .2017الثاين/ يناير 

  

http://www.puic.org/newar/index.php/2013-05-09-20-07-58
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/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
http://www.puic.org/newar/index.php/2015-03-08-12-25-59
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 :الربملانيات املسلماتمؤمتر  –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

ة يف مؤمترات االحتاد بصفة املشاركاملنظمات اإلقليمية أو الدولية أو الربملانات 
، والربملانات األعضاء املراقبة مبنظمة التعاون اإلسالمي املشاركة يف مؤمتر مراقب

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

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

  مؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة  إىليرفع مؤمتر الربملانيات توصياته
 التعاون اإلسالمي.

 بالتصفيق، رئيس وفد البلد املضيف رئيساً اجللسة األوىل ينتخببداية  يف ، 
 للمؤمتر ملدة سنة.

  رئيس الدورة املنتهية يستهل اجللسة االفتتاحية حلني انتخاب رئيس الدورة
 اجلديدة.

  ًيتكون من نائبني للرئيس من بني رؤساء الوفود من منطقتني  ينتخب املؤمتر مكتبا
مقرر. و يتوىل املكتب مبساعدة األمني العام  إىلفة جغرافيتني خمتلفتني باإلضا

 لالحتاد أو من ينوب عنه سري أعمال املؤمتر.
  اجملالس األعضاء املشاركة فيهعدد املؤمتر حبضور نصف يعقد. 
  يتحقق النصاب على أساس عدد الوفود اليت تشارك بالفعل يف اجللسة العامة

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

 أصوات 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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 إذا كان أحد األعضاء الثالثة الذين يتألف منهم ال حيق للرئيس التصويت إال 
 املؤمتر. إىلوفد جملسه 

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

  التصويت يف املؤمتر عادة برفع األيدي أو بالوقوف واجللوس. و مع ذلك جيوز يتم
إجراء  ،أو يطلب من أحد أعضاء املؤمتر رورياً يف أي وقت يراه الرئيس ض

 مساء أو باالقرتاع السري.ألالتصويت بنداء ا
 .عند التصويت ال يعتد إال بأصوات املؤيدين واملعارضني 

 
 :يف املواعيد واألماكن التاليةمؤمتراهتا لنساء الربملانيات ا عقدت

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

  19 يوم مجهورية السودان /عقد يف اخلرطوم الذي للنساء الربملانيات املسلمات لالحتاد  . املؤمتر الثاين2
 م.2013 كانون الثاين/ يناير

 يوم اإلسالميةمجهورية إيران  /للنساء الربملانيات املسلمات لالحتاد الذي عقد يف طهران  . املؤمتر الثالث3
 م.2014 شباط/ فرباير 16

كانون الثاين/   19 يوم اجلمهورية الرتكية / إسطنبول. املؤمتر الرابع للربملانيات املسلمات لالحتاد الذي عقد يف 4
 م.2015 يناير

كانون الثاين/   22 يوم العراق مجهورية / بغدادللربملانيات املسلمات لالحتاد الذي عقد يف  اخلامس. املؤمتر 5
 م.2016 يناير

كانون   28و  27 يومي مجهورية مايل /باماكو يف عقد للربملانيات املسلمات لالحتاد الذي  السادس. املؤمتر 6
  .2017الثاين/ يناير 

  

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/2014-06-11-05-33-25
http://www.puic.org/newar/index.php/2014-06-11-05-33-53
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
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
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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  :األمانة العامةو. 
  ومقرها طهران. ،اخلامس من أجهزة االحتاد اجلهازمتثل األمانة العامة 
  ترشيح الوفود األعضاء يف االحتاد وفقًا ملبدأ  بناًء علىينتخب املؤمتر األمني العام

وإال فإنه ينتخب بأغلبية ثلثي األعضاء  –أمكن  ما – بالتوافق التناوب اجلغرايف.
 .احلاضرين املشرتكني يف التصويت

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

 بناًء علىاملوظفني  كباروغريهم من   ،يعني املؤمتر األمناء العامني املساعدين واملديرين 
ويكون عدد األمناء  ترشيح األمني العام، مع مراعاة مبدأ التوزيع اإلقليمي العادل.

يكون أحدهم من دولة  ى أنعلم اإلقليمي يثالثة مع مراعاة التقس املساعدينالعامني 
 .ذاهتا املقر. بشرط أال يكون األمني العام وأحد مساعديه من الدولة

 باألمانة العامة املهام التالية: تناط 
، وبني االحتاد املستمرة فيما بني أعضاء االحتادتيسري االتصاالت  -

 والدوليةوبني غريه من اهليئات واملنظمات اإلقليمية  وبينهوالربملانات، 
 األخرى.

 تويل الشؤون املالية واإلدارية لالحتاد. -
وكذلك إعداد الوثائق  ،إعداد املواضيع اليت يدرسها املؤمتر واللجنة العامة -

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

 .مة من قرارات ومقررات وتوصياتلعاا
 اختاذ التدابري الالزمة لكفالة تنفيذ مايقرره االحتاد. -
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 جملساً: 54تتكون عضوية االحتاد حالياً من  :األعضاء .4
 سنة العضوية اجمللس البلد الرقم

 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية أذربيجان 1
  األعيانجملس  اململكة األردنية اهلاشيمة 2

 النوابجملس 
1999 

 جملس الشعب اإلسالميةمجهورية أفغانستان  3
 جملس الشيوخ

2008 

 1999 الربملان مجهورية ألبانيا 4
 1999 الوطين االحتادي اجمللس دولة اإلمارات العربية املتحدة 5
 1999 جملس النواب إندونيسيامجهورية  6
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية أوغندا 7
 1999 جملس الشورى يرانيةاإل اإلسالميةاجلمهورية  8
 اجلمعية الوطنية اإلسالميةمجهورية باكستان  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  اجلمهورية الرتكية 15
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية تشاد 16
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية توغو 17
 1999 جملس نواب الشعب اجلمهورية التونسية 18
 اجلزائري اجمللس الشعيب الوطين الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية  19

 جملس األمة
1999 



 24 

 سنة العضوية اجمللس البلد الرقم
 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 مجهورية سرياليون 25
 2007 جملس الشعب  مجهورية الصومال 26
 جملس النواب كستانمجهورية طاج 27

 جملس األعيان
2006 

 1999 جملس النواب مجهورية العراق 28
 الشورىجملس  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
 االحتادي اجمللس االحتاد القمري 38

 
2013 
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 سنة العضوية اجمللس البلد الرقم
 جملس النواب مجهورية كازاخستان 39

 جملس الشيوخ
1999 

 اجلمعية الوطنية الكامريونمجهورية  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
 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 

 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية موزمبيق 50
 1999 اجلمعية الوطنية املوريتانية اإلسالميةاجلمهورية  51
 1999 اجلمعية الوطنية مجهورية النيجر 52
 2015 جملس النواب مجهورية نيجرييا االحتادية 53
 جملس النواب اجلمهورية اليمنية 54

 جملس الشورى
1999 
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 من املنظمات اإلقليمية والدولية واجملالس: 22يتكون املراقبون يف االحتاد من  :املراقبون .5
تاريخ احلصول على  املراقب الرقم

 وضعية مراقب
 2001 االحتاد الربملاين الدويل 1
 2001 االحتاد الربملاين العريب 2
 2001 فريقيإلاالحتاد الربملاين ا 3
 2001 اآلسيويةاجلمعية الربملانية  4
 2001 حتاد املغرب العريبالاجمللس االستشاري  5
 2001 منظمة التعاون اإلسالمي 6
 2001 جامعة الدول العربية 7
 2001 سابقا( اإلفريقية) منظمة الوحدة  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 اإلسالمي من أجل احلوار والتعاونمنتدى شباب املؤمتر  13
 2011 اإلسالميةمركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة  14
 2011 للرتبية والعلوم والثقافة اإلسالميةاملنظمة  15
 2011 اجلمعية الربملانية للتعاون االقتصادي بني بلدان البحر األسود ) بابسك( 16
 2011 الناطقة بالرتكيةاجلمعية الربملانية للبلدان  17
 2012 جبهة حترير مورو الوطنية 18
 2012 مركز البحوث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب 19
 2012 الروسي دة الربملانية لروسيا البيضاء واالحتاياجلمع 20
 2013 الربملان العريب 21
 2016  (PAECO)  اجلمعية الربملانية لبلدان منظمة التعاون االقتصادي 22
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 عشرة ملؤمتر االحتاد الثالثةالدورة حول أعمال 
 

 مكان االجتماعات -أواًل 
 

 وفق الربنامج التايل: طهرانوكذلك أعمال االجتماعات املصاحبة هلا يف مدينة  ،عشرة ملؤمتر االحتاد الثالثةجتري مجيع االجتماعات اخلاصة بالدورة 
 

 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 اجلمعة

12/01/2018 
أمانة  إىلآخر موعد لتسليم مشروعات القرارات واملذكرات التفسريية  التسجيل وتوزيع البطاقات  

 .االحتاد
 السبت

13/1/2018 
09:00 – 12:00 

 19:00- 20:00 
 والثالثون التاسعاالجتماع  فندق قصر سبيناس 

 للجنة التنفيذية
 
 
 
 
 

 

 والثامنوالثالثني  السابعتألفت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع 
 من السادة األعضاء:والثالثني 
اجملموعة  العربية اجملموعة

 اآلسيوية
 اجملموعة
 اإلفريقية

 الرتويكا

 احلايل – مايل بنني أذربيجان اجلزائر
 القادم – إيران الكامريون إندونيسيا لبنان

 السابق – العراق موزمبيق باكستان موريتانيا
   السنغال تركيا السعودية

  



 28 

 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 السبت

13/01/2018 
للجنة  الثامناالجتماع  فندق قصر سبيناس  19:00 - 16:00

 فلسطني بشأن الدائمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من السادة  السابعتألفت جلنة فلسطني خالل االجتماع 
 األعضاء:
 اإلفريقية اجملموعة اآلسيوية اجملموعة العربية اجملموعة

 بوركينا فاسو إندونيسيا فلسطني
 الكامريون يرانإ اجلزائر

 تشاد تركيا البحرين
 غينيا  العراق

 السنغال  ردنألا
   املغرب

   السعودية
   السودان

    مارات إلا

 السبت
13/01/2018 

16:00 – 19:00 
 

التشاوري لألمناء  االجتماع فندق قصر سبيناس 
 العامني للمجالس األعضاء
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 األحد

14/01/2018 
 
 
 

 

09:00 – 12:00 
15:00 – 19:00 

 
 
 

 

 فندق قصر سبيناس 
 
 
 
 
 
 

 

للجنة  السادساالجتماع 
املتخصصة الدائمة للشؤون 

 .السياسية والعالقات اخلارجية

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

 اإلفريقية اجملموعة اآلسيوية اجملموعة العربية اجملموعة
 بوكينا فاسو أذربيجان مصر

 الكامريون إيران األردن
 موزمبيق باكستان الكويت
  أوغندا تركيا السودان

 األحد
14/01/2018 

09:00 – 12:00 
 

للجنة  السادساالجتماع  فندق قصر سبيناس
املتخصصة الدائمة حلقوق 

  واألسرة.اإلنسان واملرأة 
 
 
 
 

 

خالل االجتماع  واألسرةتألفت جلنة حقوق اإلنسان واملرأة 
 من السادة األعضاء: اخلامس

 اإلفريقية اجملموعة اآلسيوية اجملموعة العربية اجملموعة
 الكامريون أذربيجان مصر

 غينيا بنغالدش الشعبية العراق
 مايل باكستان الكويت
  أوغندا تركيا السودان
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 األحد

14/01/2018 
15:00 – 19:00 

 
للجنة  السادساالجتماع  فندق قصر سبيناس

املتخصصة الدائمة للشؤون 
الثقافية والقانونية وحوار 

 واألديان. احلضارات
 
 
 

 

 واألديان احلضاراتوحوار تألفت جلنة الشؤون الثقافية والقانونية 
 من السادة األعضاء: اخلامسخالل االجتماع 

 اإلفريقية اجملموعة اآلسيوية عةاجملمو  العربية اجملموعة
 بوركينا فاسو أفغانستان اجلزائر
 النيجري أذربيجان املغرب

 تشاد إندونيسيا سلطنة عمان
  أوغندا إيران فلسطني

 األحد
14/01/2018 

15:00 – 19:00 
 

للجنة  السادساالجتماع  فندق قصر سبيناس 
للشؤون  املتخصصة الدائمة

 .االقتصادية والبيئة
 
 
 
 

 

 اخلامستألفت جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة خالل االجتماع 
 من السادة األعضاء:

 اإلفريقية اجملموعة اآلسيوية اجملموعة العربية اجملموعة
 تشاد بنغالدش  البحرين
 نيجرييا االحتادية إندونيسيا موريتانيا
 موزمبيق إيران املغرب

  توغو تركيا اإلمارات العربية املتحدة
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 األحد

14/01/2018 
09:00 – 12:00 

 
آخر موعد لتقدمي الرتشيحات لعضوية اللجنة التنفيذية واللجان   

 .األربع الدائمة
 اإلثنني

15/01/2018 
للجنة العامة  العشرونالدورة  فندق قصر سبيناس 12:00 – 09:00

 .لالحتاد
 

 

 اإلثنني
15/01/2018 

 للنساء الربملانيات  السابعاملؤمتر  فندق قصر سبيناس 20:00 – 15:00
 

 

 اإلثنني
15/01/2018 

15:00 – 18:00 
 

مفتوحة صياغة الاجتماع جلنة  فندق قصر سبيناس
مبشاركة العضوية برئاسة مقرر املؤمتر و 

 املتخصصةاألربع  مقرري اللجان
 .البيان اخلتامي للمؤمترلصياغة 

 

 اإلثنني
15/01/2018 

17:00 – 18:00 
 

االجتماع التشاوري للمجموعة  فندق قصر سبيناس
 .العربية

 

 اإلثنني
15/01/2018 

االجتماع التشاوري للمجموعة  فندق قصر سبيناس 18:00-19:00
 .اإلفريقية

 

 اإلثنني
15/01/2018 

االجتماع التشاوري للمجموعة  فندق قصر سبيناس 19:00-20:00
 .اآلسيوية
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 توضيحات اسم االجتماع املكان التوقيت التاريخ
 الثالثاء

16/01/2018 
09:00 – 12:00 
16:00 – 19:30 

  .عشرة ملؤمتر االحتاد الثالثةالدورة  فندق قصر سبيناس

 األربعاء
17/01/2018 

09:00 – 12:00 
16:00 – 19:30 

  .عشرة ملؤمتر االحتاد الثالثةالدورة  فندق قصر سبيناس

 اخلميس
18/01/2018 

   الوفودمغادرة   
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 االجتماعات األخرى املصاحبةجداول أعمال  االحتاد وعشرة ملؤمتر  الثالثةأعمال الدورة  جدولمشروع  - ثانياً 

 

 :لالحتاد والثالثني للجنة التنفيذية التاسعاالجتماع  وبرنامج عمل مشروع جدول أعمال – 1

 يرانيةاإل اإلسالميةطهران ــ اجلمهورية 
 م2018 كانون الثاين/ يناير  13

 ه1439الثاين ربيع  25
 عمال:األمشروع جدول 

 ــ انتخاب أعضاء هيئة املكتب. 1
 وبرنامج العمل. عمالجدول األ إقرارــ  2
 ــ تقرير األمني العام لالحتاد. 3
 ــ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل عام. 4

 اللجان املتخصصة الدائمة:
 االجتماع السادس للجان التالية: أعمالوضع مشروع جدول ــ  5

 للشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. املتخصصة الدائمةاللجنة  1.5
 للشؤون االقتصادية والبيئة. املتخصصة الدائمةاللجنة  2.5
 حلقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. املتخصصة الدائمةاللجنة  3.5
 للشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان. املتخصصة الدائمةاللجنة  4.5

 األجهزة املتفرعة:
 عمال:األــ وضع مشروع جدول  6

 االجتماع الثامن للجنة فلسطني الدائمة. 1.6
 الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 2.6
 االحتاد.االجتماع التشاوري الثالث لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف  3.6

http://www.puic.org/newar/index.php/2015-10-20-11-39-39/3234-2015-10-21-07-56-36
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 الدورة العشرين للجنة العامة لالحتاد. أعمالــ وضع مشروع جدول  7
 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. أعمالــ وضع مشروع جدول  8
 ــ شعار املؤمتر الثالث عشر لالحتاد واالجتماعات املصاحبة األخرى. 9

 ذية لالحتاد.تقرير االجتماع التاسع والثالثني للجنة التنفي إقرارــ  10
 .أعمالــ ما يستجد من  11

 
 :مشروع برنامج عمل

 12:00ــ  9:00الساعة 
 جلسة العمل األوىل

 تالوة آيات من الذكر احلكيم.
 . انتخاب أعضاء هيئة املكتب.1
 جدول األعمال وبرنامج العمل. إقرار. 2
 . تقرير األمني العام لالحتاد.3
 االحتاد بشكل عام. . متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن4

 اللجان املتخصصة الدائمة:
 التالية: املتخصصة الدائمة. وضع مشروع جدول أعمال االجتماع السادس للجان 5

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 1.5
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 2.5
 رة.جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألس 3.5
 افية والقانونية وحوار احلضارات واألديان.جلنة الشؤون الثق 4.5

 األجهزة املتفرعة:
 عمال:األــ وضع مشروع جداول  6

 االجتماع الثامن للجنة فلسطني الدائمة. 1.6
 الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 2.6
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 االجتماع التشاوري الثالث لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد. 3.6
 وضع مشروع جدول أعمال الدورة العشرين للجنة العامة لالحتاد. ــ 7
 ــ وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. 8
 ــ شعار املؤمتر الثالث عشر لالحتاد واالجتماعات املصاحبة األخرى. 9

 18:00ــ  14:00الساعة 
 للجنة التنفيذية بواسطة األمانة العامة لالحتاد.إعداد وإجناز تقرير االجتماع التاسع والثالثني 

 20:00ــ  19:00الساعة 
 اجللسة اخلتامية

 تقرير االجتماع التاسع والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد. إقرار. 10
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 :للجنة فلسطني الثامنمشروع جدول أعمال االجتماع  – 2

 يرانيةاإل اإلسالمية اجلمهورية - طهران
 2018 كانون الثاين/ يناير15

 ه1439 الثاين ربيع 27
 
 .عمالاأل جدول إقرار - 1
 .لالحتاد العام األمني كلمة  - 2
 (.اللجنة رئيس نائب - الفلسطيين الوطين اجمللس ممثل) الفلسطينية الساحة يف التطورات آخر استعراض - 3
 .نرتبولاأل منظمة يف فلسطني دولة بانضمام الرتحيب - 4
 .الوطنية واملصاحلة الفلسطيين الصف وحدة أمهية على التأكيد - 5
 .فلسطني للجنة التاسع االجتماع ومكان موعد - 6
 .اللجنة تقرير إقرار - 7
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السياسية والعالقات  الدائمة املتخصصة للشؤونللجنة  السادسمشروع جدول أعمال االجتماع  – 3
 :اخلارجية 

 يرانيةاإل اإلسالميةطهران ــ اجلمهورية 

 2018 كانون الثاين/ يناير  14
 ه1439ربيع الثاين  26

 .اخلارجية العالقاتو  السياسية للشؤون املتخصصة الدائمة اللجنة مقرر انتخاب - 1
 .اللجنة اختذهتا اليت والتوصيات للقرارات تنفيذو  متابعات من مت ما استعراض - 2
 :ولبنان سوريا يف احملتلة واألراضي الفلسطينية القضيةو  الشريف القدس - 3

 .فلسطني يف الوضع 1.3
 .القدس وهتويد إسرائيل يهودية بشأن اإلسرائيلية للمخططات التصدي يف اإلسالمية الربملانات دور 2.3
 .ولبنان سوريا يف احملتلة العربية األراضي 3.3

 :ومظاهره أشكاله جبميع رهابإلا مكافحة - 4
 االحتالل مقاومة يف الشرعي احلق على التأكيد وإعادة املتحدة األمم مظلة حتت اإلرهاب مكافحة 1.4

 .اخلارجي والعدوان
 .عموماً  فريقياإو  تشاد حبرية منطقة يف اإلرهابية عمالباأل املتعلق للوضع املنسقة اإلدارة 2.4
 (.الرتكية اجلمهورية من مقرتح) ،(فيتو ـبــ املعروفة) اإلرهابية غولن هللا فتح منظمة 3.4
 بني والتعاون للتنسيق اإلسالمي التعاون منظمة ملركز ساسيألا املشروع استكمال يف احملرز التقدم 4.4

 .الشرطة أجهزة
 .اإلسالمية البلدان من أي على املفروضة العقوبات نواعأ مجيع رفض - 5
 ".جاستا" قانون إجازة من احملتملة السلبية التأثريات - 6
 وحرية احلديثة التقنيات على احلصول حرية يف الشعوب جلميع واملتوازنة واملتساوية الثابتة احلقوق - 7

 .السلمية لألغراض استخدامها
 األسلحة وخصوصاً  الشامل الدمار أسلحة مجيع من خالية منطقة بكاملها األوسط الشرق منطقة جعل - 8

 .استثناء دون النووية
 .العراق يف الوضع - 9
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 .السودان يف الوضع - 10
 .سوريا يف اإلنساين الوضع - 11
 .الصومال يف الوضع - 12
 .أفغانستان يف الوضع - 13
 .هلا اجملاورة الدول على تأثريهو  مايل يف الوضع دراسة - 14
 .تشاد يف والعائدين الالجئني وضعو  األمين الوضع دراسة - 15
 .النزاعات فض آليات - 16
 :التالية البلدان يف والنازحني والالجئني اهلجرة مشكلة - 17

 السورية العربية اجلمهورية 1.17
 العراق مجهورية 2.17
 اإلسالمية فغانستانأ مجهورية 3.17
 ميامنار 4.17

 من احلد على والعمل لإلسالم الرفيعة القيم إلظهار اإلسالمية واجملتمعات الدول بني والتنسيق التعاون - 18
 .جذورها ومعاجلة اإلسالمي العامل يف املنتشرة والعنف التطرف ظاهرة

 . ( الرتكية اجلمهورية من مقرتح) قربص يف الوضع - 19
 .وكشمري جامو يف الوضع - 20
 :العامل يف املسلمة لياتألقا مع التضامن - 21

 .(الرتكية اجلمهورية من مقرتح) دوديكانيز ومسلمي الغربية تراقيا يف الرتكية املسلمة األقلية وضع 1.21
 .ميامنار يف اغالروهين مسلمي وضع 2.21
 .بنييالفل جنوب يف املسلمني قضية 3.21
 .الوسطى فريقياإ يف املسلمة األقلية 4.21
 .القرم يف املسلمني التتار وضع 5.21

 .األذربيجانية اجلبلية باغ قرة ملنطقة رمينياأ احتالل يف النظر - 22
 .جانبألا كراهيةو  اإلسالموفوبياو  التعصب مكافحة - 23
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قو  اإلنسان واملرأة الدائمة املتخصصة حلللجنة  السادسمشروع جدول أعمال االجتماع  – 4
 :واألسرة

 يرانيةاإل اإلسالمية اجلمهورية - طهران
 2018 كانون الثاين/ يناير  14

 ه1439 الثاين ربيع 26
 

 .واألسرة واملرأة اإلنسان حلقوق املتخصصة الدائمة اللجنة مقرر انتخاب - 1
 :اللجنة اختذهتا اليت والتوصيات للقرارات تنفيذو  متابعات من مت ما استعراض - 2

 :اإلنسان حقو 
 .ميامنار يف الروهينغا مسلمي ضد اإلنسان حلقوق اجلارية االنتهاكات - 3
 .اهلند بواسطة لةتاحمل وكشمري جامو يف نسانإلا حلقوق اجلارية االنتهاكات - 4
 منظمة يف األعضاء اجملالس دول بني فيما اإلنسان حقوق قضايا حول اإلقليميةو  الدولية املنابر يف التنسيق - 5

 .اإلسالمي التعاون
 :املرأة شؤون

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

 .السلعي الرتويج يف املرأة استغالل دون احليلولة - 7
 .االحتاد مؤمترات يف املشاركة الوفود يف املرأة مشاركة - 8

 :األسرة
 .اإلسالمي العامل يف الشباب مكانة تعزيز - 9

 .اإلسالمي العامل يف محايتهو  الطفل رعاية - 10
 .حتادالا يف عضاءألا الدول بني فيما األساسية الصحة تعزيز يف اإلسالمية الربملانات دور - 11
 .بالسودان الصحي اإلسالمي املركز استضافة حول السوداين الوطين اجمللس يقدمها دراسة - 12
 .أوروبا يف املهاجرة املسلمة العائالت تواجهها اليت احلضانة مشكالت حل - 13
 .اإلرهابية اجلماعات سيطرة من حتريرها مت اليت املناطق يف اجملتمعي السلم دعم - 14
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الثقافية والقانونية  الدائمة املتخصصة للشؤونللجنة  السادسمشروع جدول أعمال االجتماع  – 5
 :وحوار احلضارات واألديان 

 يرانيةاإل اإلسالمية اجلمهورية - طهران
 2018 يناير/ الثاينكانون  14

 ه1439 الثاين ربيع 26
 

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

 :والقانونية الثقافية الشؤون
 .بغريها الناطقة اإلسالمية الدول لطالب العربية اللغة تدريس تشجيع. 3
 .اإلسرائيلية التهديدات من األقصى املسجد محاية. 4
 .اإلسالمية الدول يف املقدسات محاية. 5
 .اإلسالمية غري البلدان يف والوقفية الدينية واملؤسسات اإلسالمي الثقايف املوروث محاية متابعة. 6
 

 :واألديان احلضارات حوار
 .اإلسالمية للقيم املناهضة الغربية للحمالت التصدي على خاص تركيز مع احلضارات بني احلوار. 7
 (الرتكية اجلمهورية من مقرتح. )احلضارات حتالف. 8
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 :االقتصادية والبيئة  الدائمة املتخصصة للشؤونللجنة  السادسمشروع جدول أعمال االجتماع  – 6

 
 يرانيةاإل اإلسالمية اجلمهورية - طهران

 2018 يناير/ كانون الثاين 14
 ه1439 الثاين ربيع 26

 
 
 .والبيئة االقتصادية للشؤون املتخصصة الدائمة اللجنة مقرر انتخاب .1
 .اللجنة اختذهتا اليت والتوصيات للقرارات تنفيذو  متابعات من مت ما استعراض. 2

 :االقتصادية الشؤون
 .سالميإلا التعاون منظمة يف األعضاء الدول بني فيما اجلمركية احلواجز وختفيض التجاري التبادل زيادة. 3
 تلك عليها املفروضة األعضاء، الدول شعوب على املؤثرة األطراف واملتعددة األحادية العقوبات مواجهة. 4

 .العقوبات
 .اإلسالمي العامل يف التنمية جمال يف النشطة االقتصادية املؤسسات ودعم تفعيل. 5
 .اإلسالمية للدول اخلارجية الديون معاجلة. 6

 :البيئة
 .املستدامة والتنمية البيئة قضايا. 7
 .فريقيإلا الساحل بلدان يف السيما التصحر مكافحة. 8
 .األعضاء الدول يف املائية املوارد على احلفاظ جمال يف التعاون. 9

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

 
 يرانيةاإل اإلسالمية اجلمهورية - طهران

 2018 يناير/ كانون الثاين 15
 ه1439 الثاين ربيع 27

 
 :يلي كما  املكتب هيئة أعضاء انتخاب - 1

 )رئيسة املؤمتر من الدولة املضيفة(. املؤمتر رئيس 1-1
 (.اإلفريقية اجملموعة من) الرئيس نائب 1-2
 (.العربية اجملموعة من) الرئيس نائب 1-3
 وال يشرتط التوزيع اجليوسياسي(.)يتّم انتخابه من قبل األعضاء  املقرر 1-4

 
 .األعمال جدول إقرار - 2
 .العام األمني كلمة  - 3
 .املسلمات للربملانيات السادس املؤمتر قرارات تنفيذ يف احملرز التقدم حول السادس املؤمتر مكتب تقرير - 4
 .قليميةإلوا احمللية والنزاعات املشكالت حل يف النساء قدرات - 5
 اليت األخرى والبلدان فلسطني يف وخباصة والنزاعات االحتالل مناطق يف والطفل املسلمة املرأة محاية - 6

 .النزاعات من تعاين
 .املسلمات للربملانيات الثامن املؤمتر عقد ومكان موعد - 7
 .أعمال من يستجد ما - 8
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للجنة العامة الحتاد جمالس الدول األعضاء  العشرينالدورة وبرنامج عمل مشروع جدول أعمال  – 8
 :يف منظمة التعاون اإلسالمي 

 
 يرانيةاإل اإلسالميةطهران ــ اجلمهورية 

 م2018الثاين/ يناير كانون   15
 ه1439ربيع الثاين  27

 
 عمال:األجدول  مشروع

 .العمل وبرنامج األعمال جدول إقرار - 1
 .املقرر وانتخاب والعربية اإلفريقية اجملموعتني من الرئيس نائيَبي  انتخاب - 2
 .العام األمني تقرير - 3
 .وملحقاهتما والثالثني والتاسع والثالثني الثامن الجتماعيها التنفيذية اللجنة تقريري إقرارو  دراسـة - 4

 :املالية الشؤون
 :التالية املالية الوثائق إقرار - 5

 .2017 عام حسابات عن املالية الرقابة جلنة تقرير 1.5
 .2018 املالية للسنة املقرتحة امليزانية 2.5

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

 .للمؤمتر اخلتامي البيان لصياغة
 .حتادالا ملؤمتر عشرة الثالثة الدورة أعمال جدول مشروع حتديث - 7
 .لالحتاد العامة للجنة العشرون الدورة تقرير إقرار - 8
 .أعمال من يستجد ما - 9
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عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف  الثالثة الدورةوبرنامج العمل  مشروع جدول أعمال – 9
 :منظمة التعاون اإلسالمي

 يرانيةاإل اإلسالميةطهران ــ اجلمهورية 
 2018 كانون الثاين/ يناير  17و  16األربعاء و الثالثاء  يومي

 ه1439ربيع الثاين  29ــ  28
 :أعمالجدول  مشروع

 ــ انتخاب أعضاء هيئة املكتب كما يلي: 1
 (.اإلفريقيةنائب الرئيس )من اجملموعة  1ــ  1 
 نائب الرئيس )من اجملموعة العربية(. 2ــ  1 
 وإن مل حيصل التوافق جيري انتخابه(. املقرر )يتم التوافق عليه 3ــ  1 

 جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. إقرارــ  2
 ــ تقرير األمني العام. 3
 ــ كلمات رؤساء الوفود. 4
 تقرير الدورة العشرين للجنة العامة لالحتاد. إقرارــ  5

 :املتخصصة الدائمةاللجان 
 التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من: إقرارــ دراسة و  6

 لشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.الدائمة املتخصصة لاالجتماع السادس للجنة  1.6 
 لشؤون االقتصادية والبيئة.الدائمة املتخصصة ل االجتماع السادس للجنة 2.6 
 واألسرة. قوق اإلنسان واملرأةالدائمة املتخصصة حلاالجتماع السادس للجنة  3.6 
لشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات الدائمة املتخصصة لاالجتماع السادس للجنة  4.6 
 واألديان.

 األجهزة املتفرعة:
 التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من: إقرارــ دراسة و  7

 االجتماع الثامن للجنة فلسطني الدائمة. 1.7 
 الربملانيات املسلمات.الدورة السابعة ملؤمتر  2.7 
 .االجتماع التشاوري الثالث لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد 3.7 
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 الشؤون التنظيمية:
: سيجرى يف هذه الدورة انتخاب أمني عام جديد إلنتهاء والية األمني العام ــ انتخاب األمني العام لالحتاد 8

 احلايل.
 املساعد لالحتاد لفرتة والية أخرى. )مرشح من دولة املقر(ــ إعادة تعيني األمني العام  9

 .2018ــ ترشيح أعضاء اللجنة العامة لالحتاد للعام  10
 .2018ــ ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد للعام  11
 :2018التالية للعام  املتخصصة الدائمةــ ترشيح أعضاء اللجان  12

 قات اخلارجية.جلنة الشؤون السياسية والعال 1.12 
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 2.12 
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. 3.12 
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان. 4.12 

 ــ حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد. )جملس النواب باململكة املغربية من 13
 اجملموعة العربية(.

 (.اإلفريقيةــ حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد. )بوركينا فاسو من اجملموعة  14
 ــ حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة ملؤمتر االحتاد )من اجملموعة اآلسيوية(. 15
 بعني للجنة التنفيذية لالحتاد.ــ حتديد موعد ومكان انعقاد االجتماع األر  16

 اجللسة اخلتامية:
 التقرير اخلتامي للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. إقرارــ  17
 إعالن طهران والبيان اخلتامي للمؤمتر. إقرارــ  18
 ــ ما يستجد من أعمال. 19
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 االحتادلألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االجتماع التشاوري  – ثالثاً 
 

 
 السبتيوم  اجتماعًا تشاورياً  األعضاء للمجالسالعاميني  لألمناء االجتماع التشاوري الثالث يعقد

يتضمن جدول أعمال و  ،(19:00الساعة ) إىل( 16:00من الساعة ) ،م13/01/2018الواقع يف 
 االجتماع التشاوري البنود اآلتية:

 
 .املكتب هيئة وأعضاء االجتماع رئيس انتخاب - 1
 .عمالاأل جدول إقرار - 2
 .لالحتاد العام األمني كلمة  - 3
 .التنظيمية الالئحة ضوء على اجلمعية نشطةأ تطوير حول املناقشة - 4
 .العامني لألمناء القادم االجتماع ومكان موعد - 5
 .االجتماع تقرير إقرار - 6
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 الربملانية العربيةاالجتماع التشاوري للوفود  – رابعاً 

 
 

خمصصاً للتشاور حول املوضوعات  اجتماعاً تشاورياً  طهرانتعقد الوفود العربية املشاركة يف اجتماعات 
حتاد ومايستجد الوكذلك االتفاق على ملء الشواغر يف جلان وهيئات ا ،املدرجة على جدول أعمال املؤمتر

( إىل الساعة 17:00من الساعة ) ،م15/01/2018الواقع يف  اإلثننيوذلك يوم  أعمال،من 
 يتضمن جدول أعمال االجتماع التشاوري البنود اآلتية:و  (.18:00)

 
 باململكة النواب جملس) الدورة هذه والستضافة ،االحتاد ملؤمتر عشرة الرابعة الدورة رئيس النتخاب التشاور - 1

 (.العربية اجملموعة من املغربية
 .2018 للعام التنفيذية اللجنة لعضوية العربية اجملموعة من أعضاء أربعة لرتشيح التشاور - 2
 .لالحتاد التنفيذية للجنة القادم االجتماع الستضافة مشاورات - 3
 للعام العربية اجملموعة من األربعة املتخصصة الدائمة اللجان من جلنة لكل أعضاء بعةأر  لرتشيح التشاور - 4

2018: 
 .اخلارجية والعالقات السياسية الشؤون جلنة 1ـ  4
 .والبيئة االقتصادية الشؤون جلنة 2. 4
 .واألسرة واملرأة اإلنسان حقوق جلنة 3. 4
 .واألديان احلضارات وحوار والقانونية الثقافية الشؤون جلنة 4. 4

 .2018 للعام العربية اجملموعة من العامة اللجنة لعضوية جملس كل  من ثننيا عضوين لرتشيح التشاور - 5
 

  :مالحظة
ىل انتخابات ممثلي اجملموعة العربية يف اللجان الدائمة الحتاد جمالس الدول إهناك قرار سابق بالنسبة 

 األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، حيث يتم التوزيع على النحو التايل:
  من اجملموعة العربية يف كل جلنة بعضوين. اإلفريقيةمتثيل املنطقة 
 سيوية من اجملموعة العربية يف كل جلنة بعضو واحد.آلاملنطقة ا متثيل 
 متثيل منطقة اخلليج من اجملموعة العربية يف كل جلنة بعضو واحد. 
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 : هامةمالحظة 

مت حتديد تاريخ، مكان وجدول أعمال االجتماع من ِقبل األمانة العامة الحتاد جمالس الدول 
، 15/01/2018ونظرًا ألن موعد االجتماع سيكون بتاريخ األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، 

فقد مّت الطلب من اجلهة املعنّية تغيري موعد االجتماع حبيث يسبق بدء فعاليات املؤمتر، ليتسىن للوفود 
العربية الّتوافق على كافة األمور املتعّلقة باملؤمتر، من حيث املوضوعات والشواغر، وسيتّم إحاطة 

نية العربية كافًة باملوعد اجلديد وجدول األعمال حال االتّفا  على ذلك، ما بني األمانة ب الربملاع  الش  
مانة العامة جملالس الدول األعضاء يف منظمة الّتعاون اإلسالمي. ألالعامة لالحتاد الربملاين العريب، وا

يف االجتماع الّتنسيقي، ويكون عب الربملانية العربية وذلك كي يتّم العمل مبا سيتّم االتّفا  عليه بني الش  
 موقف اجملموعة الربملانية العربية موّحداً إزاء كافة القضايا.
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 :اإلفريقيةاالجتماع التشاوري للوفود الربملانية  – خامساً 
 

 
خمصصًا للتشاور حول  اجتماعًا تشاورياً  طهراناملشاركة يف اجتماعات  اإلفريقيةالربملانية تعقد الوفود 

حتاد ى ملء الشواغر يف جلان وهيئات االوكذلك االتفاق عل ،املوضوعات املدرجة على جدول أعمال املؤمتر
الساعة  إىل( 18:00من الساعة ) ،15/01/2018الواقع يف  اإلثننيوذلك يوم  ،أعماليستجد من  وما

 يتضمن جدول أعمال االجتماع التشاوري البنود اآلتية:، و (19:00)
 
 من فاسو بوركينا) الدورة والستضافة، االحتاد ملؤمتر عشرة اخلامسة الدورة رئيس النتخاب التشاور -1

 (.اإلفريقية اجملموعة
 .2018 للعام التنفيذية اللجنة لعضوية اإلفريقية اجملموعة من أعضاء أربعة لرتشيح التشاور - 2
 . لالحتاد التنفيذية للجنة القادم االجتماع الستضافة مشاورات - 3
 اإلفريقية اجملموعة من األربعة املتخصصة الدائمة اللجان من جلنة لكل أعضاء ربعةأ لرتشيح التشاور - 4

 :2018 للعام
 .اخلارجية والعالقات السياسية الشؤون جلنة 1-4
 .والبيئة االقتصادية الشؤون جلنة 2-4
 .واألسرة واملرأة اإلنسان حقوق جلنة 3-4
 .واألديان احلضارات وحوار والقانونية الثقافية الشؤون جلنة 4-4

 للعام اإلفريقية اجملموعة من العامة اللجنة لعضوية جملس كل  من ثننيا عضوين لرتشيح التشاور - 5
2018. 
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 اآلسيوية:االجتماع التشاوري للوفود الربملانية  – سادساً 
 

 
خمصصًا للتشاور حول  اجتماعًا تشاورياً  طهراناملشاركة يف اجتماعات  الربملانية اآلسيويةتعقد الوفود 

حتاد ى ملء الشواغر يف جلان وهيئات االوكذلك االتفاق عل ،املوضوعات املدرجة على جدول أعمال املؤمتر
الساعة  إىل( 19:00من الساعة ) م15/01/2018الواقع يف  اإلثننيوذلك يوم  ،أعمالومايستجد من 

 التشاوري البنود اآلتية:يتضمن جدول أعمال االجتماع ، و (20:00)
 .الدورة هذه والستضافة االحتاد، ملؤمتر عشرة السادسة الدورة رئيس النتخاب التشاور - 1
 .2018 للعام التنفيذية اللجنة لعضوية اآلسيوية اجملموعة من أعضاء أربعة لرتشيح التشاور - 2
 .لالحتاد التنفيذية اللجنة اجتماع الستضافة مشاورات - 3
 اآلسيوية اجملموعة من األربعة املتخصصة الدائمة اللجان من جلنة لكل أعضاء ربعةأ لرتشيح التشاور - 4

 :2018 للعام
 .اخلارجية والعالقات السياسية الشؤون جلنة 1.4
 .والبيئة االقتصادية الشؤون جلنة 2.4
 .واألسرة واملرأة اإلنسان حقوق جلنة 3.4
 .واألديان احلضارات وحوار والقانونية الثقافية الشؤون جلنة 4.4

 للعام اآلسيوية اجملموعة من العامة اللجنة لعضوية جملس كل  من ثننيا عضوين لرتشيح التشاور - 5
2018. 
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 معلومات تنظيمية – سابعاً 
 

 اجلهاز التنسيقي
s. 

No. 
 عنوان االتصال اسم المسؤول ةيالمسؤول

 H.E. Mr. Ali Afrashteh التنظيميةكبري منسقي اإلجراءات  1

 3 & 33440322-9821+ هاتف املكتب

 22 33 111 912 (0) -98+ رقم املوبايل

puic13@parliran.ir اإللكرتوينالربيد   

 33440321-9821+ رقم الفاكس

 Mr. Mohammad Yasrebi رئيس جهاز املراسم 2

 3 & 33440322-9821+ هاتف املكتب

 04 19 105 912 (0) -98+ رقم املوبايل

puic13@parliran.ir اإللكرتوينالربيد   

 33440321-9821+ رقم الفاكس

3 
اءات التنظيمية )متحدث املنسق لإلجر 

 Mr. Babak Ahmadi جنليزية(باللغة اإل

 3 & 33440322-9821+ هاتف املكتب

 83 37 247 912 (0) -98+ رقم املوبايل

 
 (0) 912 148 29 33 

puic13@parliran.ir اإللكرتوينالربيد   

 33440321-9821+ رقم الفاكس

4 
 اءات التنظيميةمساعد املنسق لإلجر 

 Mr. Mohammad Hossainkordlu جنليزية()متحدث باللغة اإل

 3 & 33440322-9821+ هاتف املكتب

 47 88 280 919 (0) - 98 + رقم املوبايل

puic13@parliran.ir اإللكرتوينالربيد   

 33440321-9821+ رقم الفاكس

5 
لإلجراءات التنظيمية مساعد املنسق 

 Mr. Emad Afkhami )متحدث باللغة العربية(

 3 & 33440322-9821+ هاتف املكتب

 48 75 148 912 (0) -98+ رقم املوبايل

puic13@parliran.ir اإللكرتوينالربيد   

 33440321-9821+ رقم الفاكس

6 
املنسق لإلجراءات التنظيمية مساعد 

  Mrs. Maryam Da'emi )متحدث باللغة الفرنسية(

 3 & 33440322-9821+ هاتف املكتب

 13 43 136 912 (0) -98+ رقم املوبايل

puic13@parliran.ir اإللكرتوينالربيد   

 33440321-9821+ رقم الفاكس

 
  

mailto:puic13@parliran.ir
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mailto:puic13@parliran.ir
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 معلومات عامة

 
 مكان املؤمتر

يف  -تعقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد واالجتماعات املصاحبة بفندق قصر سبيناس يف طهران 
 .2018 كانون الثاين/ يناير  17 إىل 13يف الفرتة من  يرانيةاإل اإلسالمية اجلمهورية

 التسجيل
بإرسال مذكرة شفهية مع استمارة التسجيل املرفقه تضم  يرجى من وفود اجملالس األعضاء واملراقبني التكرم

مجيع أعضاء كل وفد وفق األسبقيات املرامسية إىل كل من اجمللس املضيف واألمانة العامة لالحتاد. ويف حالة 
حدوث تغيريات يرجى تقدمي قائمة األمساء اجلديدة على الفور. آخر موعد لتقدمي القوائم واستمارات 

 وميكن أيضاً  2017 كانون األول/ ديسمرب  15هو  (CONF/13-2018/GEN.2) فاهالتسجيل املستو 
 .استيفاؤها باملوقع

http://www.puic.org/new/index.php/component/rsform/form/8-registration-
form-for-the-13th-session-of-the-puic-conference-and-other-related-

meetings-tehran-islamic-republic-of-iran-13-17-january-2018?Itemid=303  
 :وذلك إىل العنوانني التاليني

 األمانة العامة لالحتاد جملس الشورى اإلسالمي اإليراين
 -Tehran – Baharestan Squarالعنوان: 

Mojahedin Ave. Zip code 
1157612811 

 19395 – 3851 ب .العنوان: ص

 )009821) 62/61/22418860اهلاتف:  3-00982133440322اهلاتف: 
 )009821) 59/22418858 الفاكس: 00982133440321الفاكس: 

  g.s@puic.org: اإللكترونيالبريد  : puic13@parliran.ir اإللكترونيالبريد 
 .وصورة جواز لكل عضو scan) املسح الضوئي ) الوفد مصحوبة بصورةجيب أن تكون قائمة أعضاء  -
حيتم محل بطاقات دخول املشاركني إىل قاعات الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد واالجتماعات املصاحبة  -

 خاصة بالدورة.

mailto:puic13@parliran.ir
mailto:g.s@puic.org
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 اإلقامة
ثنني ارئيس الوفد زائد  الربملان/يتوىل الربملان املضيف تغطية تكلفة اإلقامة و توفري املواصالت احمللية لرئيس 

كانون   18 – 15وذلك يف الفرتة  واحداً  فتشمل الضيافة شخصاً  املراقبني بالنسبة إىلمن األعضاء املرافقني. 
 .. يتحمل مجيع املرافقني اآلخرين تكاليف اإلقامة والطعام2018 الثاين/ يناير

 
لس املضيف من مجيع الوفود املشاركة حجز جتماعات يف فندق سبيناس، ولذا يطلب اجملستعقد مجيع اال

للغرفة القياسية  دوالر أمريكي أجرة 195.00تقاضي ىفندق سبيناس. وقد وافق الفندق علالغرف يف 
 .(فطار والضريبة)شاملة طعام اإل

و إرساهلا  (CONF/13-2018/GEN.3) لتأكيد اإلقامة يرجى من املندوبني تعبئة استمارات احلجز الفندقي
)يتوىل كل مندوب سداد تكلفة أي خدمات  ،كذلك إىل األمانة العامة لالحتادأمانة الربملان املضيف و إىل 

 .(كسربس، داينرزإئتمان للسداد )فيزا، ماسرتكارد، أمريكان ( والتقبل مجيع بطاقات االإضافية
 التنقلوسائل 

 من للوفود املشاركة املمثلة للمجالس أعضاء االحتاد اعتباراً  االنتقالقوم الربملان املضيف بتوفري وسائل يس
مكان املؤمتر ، وكذلك بني الفنادق و إياباً و  بني املطار والفنادق ذهاباً  2018 كانون الثاين/ يناير  12-18

 نايركانون الثاين/ ي  18-15يف الفرتة من  االنتقالسيتم توفري وسائل  إىل املراقبنيبالنسبة  .إياباً و  ذهاباً 
2018. 

 خدمة الشاي والقهوة
 .سيوفر الربملان املضيف الشاي والقهوة

 ضباط االتصال
يف مكان االجتماعات ملساعدة املندوبني فيما خيص ك ضباط اتصال يف ردهات الفنادق و سيكون هنا

 .املسائل اإلدارية والفنية

 الرتمجة
يراين خدمات سالمي اإللس الشورى اإلوسيوفر جم جنليزية والفرنسية.الرمسية لالحتاد هي العربية واإل اللغات

الرتمجة الفورية من وإىل اللغات العربية واإلجنليزية والفرنسية. وستتم ترمجة مجيع وثائق االجتماعات إىل هذه 
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اللغات الثالث وتوزيعها يف غرف االجتماعات. وميكن احلصول على نسخ إضافية من الوثائق من مركز 
 .يف مركز املؤمتراتصر سبيناس و ق هبو فندقالتوزيع املوجود يف 

 .سبقية تقدمي الطلبأضيف ثالث كبائن إضافية على أساس سيوفر الربملان امل
 

 سكرتارية االجتماعات
سيتم إنشاء سكرتارية فنية حتت إشراف األمني العام لالحتاد وبالتنسيق مع اجمللس املضيف ألداء مجيع األعمال 

 .املتعلقة بالتوثيق
وسيكون هناك مكتب لطباعة الوثائق للمندوبني. وعلى املندوبني الذين يودون تقدمي وثائق ختص أعمال 

 .االجتماعات االتصال بالسكرتارية الفنية. وستقوم هذه السكرتارية بإعداد الوثائق الرمسية للتوزيع
 ترتيبات االجتماعات الثنائية

-CONF/13) استمارة حجز خاصةجيب حجز الغرف لالجتماعات الثنائية على أساس 
2018/GEN.4).  اإللكرتوينيتعني إرسال استمارات احلجز إىل الربيد puic13@parliran.ir 

وسيتم توفري هذه الغرف على أساس أسبقية تقدمي الطلب.  .g.s@puic.org اإللكرتوينوكذلك إىل العنوان 
ب أن ال يستغرق زمن االجتماع أكثر من وميكن حجز الغرف لالجتماعات الثنائية من مكتب التسجيل. وجي

 .ثالثني دقيقة
 األمن

يرجى من املندوبني التعاون يف حالة إجراءات التفتيش األمين حيث يتم عند املداخل تفتيش مجيع احلقائب 
دخال احلقائب إىل غرف إالوفود. وألسباب أمنية ال يسمح بواملتعلقات الشخصية. وال يتم تفتيش رؤساء 

 .االجتماعات. كما يرجى من السادة املشاركني محل بطاقاهتم معهم طوال فرتة وجودهم
 ضابط األمن

جراءات االعتماد نفسها املطبقة على أعضاء الوفود املشاركة. جيب كتابة أمساء سوف خيضع ضباط األمن إل
كما    األمانة العامة لالحتاد.هؤالء الضباط يف مذكرة شفهية منفصلة وإرساهلا إىل سكرتارية البلد املضيف وإىل

جيب احلصول على تصريح حلمل السالح ومعدات االتصال الالسلكي. وللحصول على مثل هذا التصريح جيب 
 :تتضمن التفاصيل التالية puic13@parliran.ir إرسال مذكرة شفهية إىل سكرتارية البلد املضيف بعنوان

 .نوعية السالح الناري ورقمه املتسلسل -
 .كمية الذخرية  -
 .أي معدات إضافية وخاصة -
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 .تاريخ ومكان ميالده ورقم جواز سفره ،سم الشخص الذي حيمل السالح الناريا -
 .تاريخ ووقت الوصول واملغادرة -
 .أرقام رحليت الوصول واملغادرة -
 .(االتصاالت )الرتدد ونوعية اجلهاز -

 .كتوبة معهم طوال الوقتيتعني على ضباط األمن املسلحني محل التصاريح امل
تصاالت الالسلكية املستخدمة يف املعلومات اخلاصة جبميع أنواع االمن مجيع الوفود تقدمي  ىجمالحظة: ير 
 .ىعالم واألغراض األخر املراسم واإل

 اإلسناد الطيب
مواقع سعاف على مدار الساعة يف كل يف مجيع الفنادق. وستعمل أطقم اإلسعافات األولية توجد مرافق لإل

 .الفعاليات ومكان املؤمتر
 

 تأشريات الدخول
ي سبوعَ أ( يرانية)بعد تقدمي الوثائق إىل السفارة أو القنصلية اإل يرانيةتستغرق عملية استخراج تأشرية الدخول اإل

صول يف بلداهنم بغية احل يرانية. ويرجى من املشاركني التكرم باالتصال بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية اإلعمل
 :والوثائق املطلوبة يف هذا اخلصوص هي .قدمي الطلبات قبل وقت كاف  على تأشريات الدخول. جيب ت

على األقل بعد انتهاء فرتة  أشهرجواز سفر ساري املفعول على أن يظل اجلواز ساري املفعول ملدة ستة  -
 .يرانيةتأشرية الدخول اإل

 .استمارة طلب احلصول على تأشرية الدخول -
 .سم( 3.5x4.5)صورة فوتوغرافية  -
 

ميكن احلصول على  ،يراينإجد هبا متثيل دبلوماسي أو قنصلي القادمني من بلدان ال يو  إىل املشاركنيبالنسبة 
إرسال صورة من جوازات  –يف هذه احلالة  –ويتعني على املشاركني  التأشرية عند وصوهلم إىل مطار طهران

 ،قرب فرصة ممكنة الختاذ اإلجراءات الالزمةيراين يف أسالمي اإلالشورى اإلصية إىل جملس سفرهم وصور شخ
 .وكذلك إرسال صورة أخرى إىل األمانة العامة لالحتاد يف طهران

 ب:  يف حالة حدوث مشكالت فيما خيص تأشرية الدخول الرجاء االتصال
أو  ،3-00982133440322 مأو هاتف رق puic13@parliran.ir :اإللكرتوينالربيد  ،الربملان املضيف

 00982133440321فاكس رقم: 
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 اإلجراءات الصحية
على املشاركني القادمني من بلدان تطلب فيها منظمة الصحة العاملية التحصني ضد احلمى الصفراء إبراز 

 .الشهادات الصحية عند وصوهلم
 

 اإلعالم
 املركز اإلعالمي

 كانون الثاين/ يناير  17إىل  13عالمي يف فندق قصر سبيناس وسيكون مفتوحًا من يوم إسيكون هناك مركز 
 ةوذلك من الساع 2018 كانون الثاين/ يناير  17إىل  13، وسيكون مركز املؤمترات مفتوحًا من يوم 2018

 .مساءً إىل الثامنة  التاسعة صباحاً 
 منطقة عمل املركز اإلعالمي

نرتنت وآالت تصوير متوسطة السرعة وذات ب هبا أجهزة حاسوب وخدمات اإلكاتاملركز اإلعالمي مزود مب
 .سرعة عالية وشبكة آالت طباعة ألجهزة احلاسوب احملمولة

 التسجيل للوسائل اإلعالمية
يتعني على ممثلي مجيع الوسائل اإلعالمية الراغبني يف متابعة أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد إرسال 

 :ت التالية إىل العنوانني املوضحني أدناهالبيانا
 األمانة العامة لالحتاد جملس الشورى اإلسالمي اإليراين

 العنوان:
 Tehran – Baharestan Squar- Mojahedin 
Ave. Zip code 1157612811 

 العنوان:
 19395 – 3851 ب .ص

 )009821) 62/61/22418860: اهلاتف 3-00982133440322اهلاتف: 
 )009821) 59/22418858 :الفاكس 00982133440321الفاكس: 

  g.s@puic.org: اإللكرتوينالربيد  : puic13@parliran.ir اإللكرتوينالربيد 
 .نسخة مستوفاة من استمارة التسجيل اإلعالمي لكل مشارك -
مع اسم العائلة و االسم   (JPEG format, 300 dpi resolution) سم 3.5x4.5 صورة ملونة -

 .األول حسب ما ورد يف امللف
 غرفة املؤمترات الصحفية

 .سيتم ترتيب غرفة للمؤمترات الصحفية اليت يعقدها رؤساء الوفود أو الناطقون الرمسيون يف املركز اإلعالمي

mailto:puic13@parliran.ir
mailto:g.s@puic.org
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 لإلعالميني االنتقالوسائل 
 :للصحفيني واإلعالميني كاآليت االنتقالسيتم ترتيب وسائل 

 .املطار - الفندق –املطار  -
 .الفندق –مركز املؤمترات  –الفندق  -

كانون الثاين/   17 إىل 13من يوم  اعتباراً  من الفندق إىل املركز اإلعالمي والعودة منه سيكون متوفراً  االنتقال
 .أ املركز اإلعالمي العمل. وستقوم حافالت برحالت مكوكية يف خطوط حمددةعندما يبد 2018 يناير

 
 معلومات مفيدة

 
 الطقس

 .تساقط للثلوجتو قد  يكون الطقس يف طهران بارداً 
 التوقيت

 .ساعات 3:30التوقيت يف طهران هو: غرينتش + 
 املصلى

 .ماكن للصالة يف مجيع الفنادق ومركز املؤمتراتأستكون هناك 
 استبدال العملة

تتعامل يف مجيع العمالت  يرانيةال توجد قيود على استبدال العمالت. وبالرغم من أن البنوك والصرافات اإل
 .أو شيكات مسافرين بالعمالت العاملية الرئيسية بنكنوت، إال أنه من املستحسن إحضار تقريباً 

 .الريال يران هيإالعملة يف 
 .داينرز( غري مقبولة ،أمريكان اكسربس ،ماسرتكارد ،الرئيسية )فيزامجيع بطاقات االعتماد  -

 خدمات اهلاتف
يف  خدمات اهلاتف متوفرة يف الفنادق واملطاعم واملقاهي وتوجد بطاقات اهلاتف اجلوال مدفوعة األجر مقدماً 

 .الفنادق وحمالت بيع اهلواتف اجلوالة
 طريقة االتصال

 .بالرقم مباشرةاملكاملات احمللية: االتصال  - أ
 .( + الرقم املطلوبإىل طهرانبالنسبة  021املكاملات البعيدة داخل ايران: مفتاح املنطقة ) -ب
 .( + مفتاح البلد + مفتاح املنطقة + الرقم املطلوب00املكاملات الدولية: رقم االتصال الدويل املباشر ) –ج 
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 :يران من اخلارجإلالتصال ب
( + الرقم إىل طهرانبالنسبة  21( + مفتاح املنطقة )98( + مفتاح البلد )00ر)رقم االتصال الدويل املباش

 .املطلوب
 

 الكهرباء
سب املعايري األوروبية هريتز، واملقابس ح 50/60مع تردد مقداره فولط و  220تتكون من  فولطية التيار املرتدد

 .مستديرتان فتحتانوهبا 
 

 .وفدكم املشارك من جملسكم املوّقر هباوإحاطة ، والعلم باالطالع التفضلبرجاء 
 

تطوير  إىلهنا أن تؤدي أورجائي إبداء أية مالحظات من ش ،هذه املذكرة الفائدة املرجوة مكرراً أملي أن حتقق
 نوعية املذكرات املستقبلية املتعلقة بالفعاليات الربملانية املختلفة.

     
 وتفضلوا بقبول وافر احرتامي وتقديري

 
     


