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 البيان الختامي

  ةالصادر والقرارات

  والعشرينالثالث عن المؤتمر 

 لالتحاد البرلماني العربي 

 11/4/2016 -10 القاهرة  –مقر جامعة الدول العربية 

 

إعمااًل لميثاق االتحاد البرلماني العربي، وبدعوة كريمة من دولة الرئيس االستاذ نبيه 
جامعة  انعقد في مقر، رئيس مجلس النواب اللبنانياالتحاد البرلماني العربي،بري ، رئيس 

لالتحاد  والعشرونالمؤتمر الثالث  ،2016أبريل / –نيسان  11و  10الدول العربية يومي 
 البرلماني العربي.

شاركت في أعمال المؤتمر وفود تمثل الشعب البرلمانية األعضاء في االتحاد البرلماني 
 في البلدان اآلتية :العربي 

 المملكة األردنية الهاشمية. -1
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. -2
 مملكة البحرين. -3
 الجمهورية التونسية. -4
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -5
 جمهورية السودان. -6
 جمهورية العراق. -7
 سلطنة عمان. -8
 دولة فلسطين. -9

 دولة قطر. -10
 دولة الكويت. -11
 بنانيةالجمهورية الل -12
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 ولة ليبيا.د -13
 جمهورية مصر العربية. -14
 المملكة المغربية. -15

 وشارك في أعمال المؤتمر بصفة مراقب ممثلو المنظمات التالية :

 جامعة الدول العربية. -
 البرلمان العربي. -
 مجلس الشورى التحاد المغرب العربي. -
 .التعاون الخليجي مجلس -
 جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية. -
 .للسكان والتنمية العرب البرلمانيينمنتدى  -
 اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. -
 االتحاد البرلماني االفريقي. -
 الجمعية البرلمانية المتوسطية. -

 
من الدذكر الحكي.. ث. اسدددددددددددددددتم  أعضدددددددددددددددداء المؤتمر  بينداتابتددأ الحفدل بتالوة   ايدات 

 والضيوف المشاركون إلى كلمات كل من :
  

 .رئيس مجلس النواب المصري معالي الدكتور علي عبد العال

 .رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب اللبناني دولة االستاذ نبيه بري       

 ، رئيس االتحاد البرلماني العربي السابق.رئيس مجلس األمة الكويتي علي الغان. مرزوقمعالي االستاذ 

 .لجامعة الدول العربيةاألمين العا.  العربي معالي الدكتور نبيل
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ه. العربي المشترك، ووقوفهمية تعزيز العمل أ و أكدوا في كلماته. على ضرورة  حيث
 شكروا في كلماته. رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاحو  ودعمه. للقضايا العربية العادلة،جميعًا 

قدموا الشكر الى مجلس النواب للمؤتمر، وكذلك  ،، رئيس جمهورية مصر العربيةسيسيال
مات )وسوف ترفق جمي  الكل العربية على استضافته. أعمال المؤتمر الدولوجامعة  ،المصري

 .كاملة بمحضر الجلسة، وسيت. نشرها على الموق  اإللكتروني لالتحاد(
 

 : جدول األعمال –انتخاب رئيس المؤتمر  –جلسات العمل 
 

ترأس المؤتمر دولة الرئيس نبيه بري، رئيس االتحاد في بداية جلسة العمل األولى 
البرلماني العربي ، رئيس مجلس النواب اللبناني. ث. وافق المؤتمر على جدول األعمال المقترح 

أصبحت البنود  حيث بتقدي. بعض البنود في ترتيب جدول األعمال من اللجنة التنفيذية لالتحاد
 :على النحو التالي

 .إقرار جدول األعمال .1
 برنامج تكري. كل من: .2

 معالي األستاذ مرزوق علي الغان.، رئيس االتحاد البرلماني العربي .1
 ، رئيس مجلس األمة الكويتي.السابق

رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد، وكيل ممثل السيد فيصل الشاي ،  .2
 .الشعبة البرلمانية الكويتية

البرلماني  السيد نور الدين بوشكوج، األمين العا. السابق لالتحاد .3
 العربي.

 .األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي .4
 تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التمّيز البرلماني العربي. .3
 تقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر العشرين. .4
 تقرير األمين العا. لالتحاد حول أوضاع االتحاد وأنشطته. .5
للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي )عرض  (18-16-15-14تقارير الدورات ) .6

 التقارير والمصادقة عليها(.
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ورؤساء الوفود حول الوض  العربي  المجالسرؤساء  السيدات والسادةمداخالت  .7
 الراهن.

 النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد. .8
 اجتماعات اللجان الدائمة في االتحاد: .9

 البرلمانية.لجنة الشؤون السياسية والعالقات  .1
 لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. .2
 لجنة شؤون المرأة والطفولة. .3

 الشؤون المالية: .10
 .2016خطة عمل االتحاد لعا.  .1
 .2016ميزانية االتحاد لعا.  .2

 ما يستجد من أعمال. .11

وافق المؤتمر على التقرير المقد. من معالي االسدددددددتاذ مرزوق علي الغان.  بعد ذلك
اني العربي السدددددددابق ، رئيس مجلس األمة الكويتي  ،المتضدددددددمن ، رئيس االتحاد البرلم

 ونشاط اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر العشرين. ،نشاطه
مين العددا. لالتحدداد البرلمدداني العربي ألكمددا وافق المؤتمر على التقرير المقددد. من ا

 المؤتمر الحالي. انعقادولغاية ، 1/1/2016للفترة من 
( للجنة 18-16-15-14المؤتمر التوصددددددددددديات الصدددددددددددادرة عن الدورات ) أقركما 

 . التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي 
المؤتمر التوصددددديات الصدددددادرة عن الدورة التاسدددددعة عشدددددرة للجنة التنفيذية  أقركذلك 

 لالتحاد البرلماني العربي.
 المجالس،رؤسددددددداء  السددددددديدات والسدددددددادةث. انتقل المؤتمر لالسدددددددتماع إلى مداخالت 

ل والبنود األخرى المدرجة في جدو  ،الذين تناولوا األوضدداع العربية الراهنة ،ورؤسدداء الوفود
أعمال المؤتمر. كذلك  اسددددددددددددتم  أعضدددددددددددداء المؤتمر في جلسددددددددددددة أخرى إلى كلمات ممثلي 

 المنظمات الشقيقة والصديقة الذين حضروا بصفة مراقبين. 
مؤتمر )لجنة الشددددؤون السددددياسددددية والعالقات الثالث المشددددكلة من قبل ال اجتمعت اللجان 

عقاد خالل انالبرلمانية، ولجنة الشددددددددؤون المالية واالقتصددددددددادية، ولجنة شددددددددؤون المرأة والطفولة( 
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وناقشدددددددددددددت بنود جدول األعمال الواقعة في نطاق  اً ومقرر  اً وانتخبت كل لجنة رئيسددددددددددددد ،المؤتمر
مية مؤتمر في جلسدددددته الختااختصددددداصدددددها، وأعدت تقاريرها وتوصدددددياتها التي عرضدددددت على ال

 وافقة عليهما.وتمت الم
اد البرلماني لالتح والعشدددددددددرين الثالثوفيما يلي عرض للقرارات التي وافق عليها المؤتمر 

 العربي:
 

 23/ مؤ  1القرار رقم 

  برنامج التكريمحول 

 تحاد البرلماني العربي:المؤتمر الثالث والعشرين لل 
 

( المتضمنة 18-16-15التنفيذية لالتحاد في دوراتها ) اللجنة على توصية وافق المؤتمر

 تكريم كل من :

ئيس ، ر السابق معالي األستاذ مرزوق علي الغان.، رئيس االتحاد البرلماني العربي .1
 مجلس األمة الكويتي.

رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد، وكيل الشعبة البرلمانية  ممثل السيد فيصل الشاي ، .2
 .الكويتية

 السيد نور الدين بوشكوج، األمين العا. السابق لالتحاد البرلماني العربي. .3
 .األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي .4

 
 23/ مؤ  2 القرار رقم

 حول   جائزة التمييز البرلماني :
 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

لخرطوم التي انعقدت في ا على تقرير اللجنة الخاصة بالتمييز البرلماني وافق المؤتمر
لتي اعلى توصية اللجنة التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة و ،3/2/2015بتاريخ 

 منح جوائز التمييز وفقا لما يلي:ب، 2015-2-5عقدت في الخرطوم بتاريخ ان
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 : رئيس برلمان -مرشح الفئة الأولى  -1

  معالي المهندس عبد الهادي المجالي، رئيس مجلس النواب األسبق في المملكة األردنية
 الهاشيمة.

  سعادة األستاذ أحمد ابراهي. الطاهر، رئيس المجلس الوطني األسبق في جمهورية
 .السودان 

 :عضو البرلمان –مرشح الفئة الثانية  -2

  لمملكة األردنية الهاشميةاب في اسعادة المحامي محمود الخرابشة ، عضو مجلس النو. 
  سعادة الدكتور عبد الرحي. عبد اللطيف شاهين ، عضو سابق في اللجنة التنفيذية

 .ةي دولة االمارات العربية المتحدلالتحاد ، عضو سابق في المجلس الوطني االتحادي ف
  مملكة البحرين سعادة جمال محمد فخرو، عضو مجلس الشورى في. 
  هورية أحمد الشيخ الفادني ، عضو المجلس الوطني في جماالستاذ عبد الرحمن

 .السودان
 

 :أمين عام البرلمان –مرشح الفئة الثالثة  -3

  معالي الدكتور محمد بن عبد هللا ال عمرو ، أمين عا. مجلس الشورى في المملكة
 العربية السعودية.

  ية في جمهور االستاذ إبراهي. محمد إبراهي. ، األمين العا. السابق للمجلس الوطني
 السودان.

 :باحث برلماني –مرشح الفئة الرابعة  -4

  المستشار خالد بن محمد المنصور ، مدير عا. اإلدارة العامة للشعبة البرلماني في
 .مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية 

  األستاذ لحسن بنساسي، مدير إدارة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب
 .المملكة المغربية  في



 
13 

 

 

 23/ مؤ   3 القرار رقم

 حول تقرير الرئيس 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 
 
على التقرير الذي قدمه معالي االستاذ مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس  وافق المؤتمر  

األمة في دولة الكويت، رئيس االتحاد البرلماني العربي السابق، حول أنشطة اللجنة التنفيذية 

ر على ي العربي) تم نشر التقريونشاط رئيس االتحاد منذ المؤتمر العشرين لالتحاد البرلمان

 تحاد. الموقع اإللكتروني لال

 23/ مؤ  4القرار رقم 

 حول تقرير األمين العام 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

على التقرير الذي قدمه السيد فايز الشوابكة، األمين العام لالتحاد حول  وافق المؤتمر  

   2016ولغاية بداية شهر نيسان  1/1/2016أوضاع االتحاد وأنشطته منذ 

 23/ مؤ  5القرار رقم 

 الهيكل التنظيمي للعاملين في األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي:حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

لدورة االرابعة عشرة و الدورةعلى توصية اللجنة التنفيذية لالتحاد في  وافق المؤتمر 

الهيكل التنظيمي التالي للعاملين في األمانة العامة لالتحاد ب والمتعلقتين ،الخامسة عشرة

البرلماني العربي:
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األمين العام

إدارة الموارد البشرية 
والمالية

وحدة المالية والحسابات

وحدة الموارد البشرية 
والخدمات اإلدارية

وحدة التطوير والتدريب 
والتخطيط االستراتيجي

إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

وحدة العالقات العامة

وحدة اإلعالم

العالقات البرلمانيةإدارة

وحدة البحوث 
والدراسات القانونية

وحدة المتابعة والتنفيذ

التدقيق المالي مكتب األمين العام

األمين العام المساعد

 الهيكل التنظيمي للعاملين في االتحاد البرلماني العربي

 23/ مؤ   5القرار رقم 
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 23/ مؤ  6القرار رقم 

 بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في األمانة العامة :حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

لدورة االرابعة عشرة و الدورةعلى توصية اللجنة التنفيذية لالتحاد في وافق المؤتمر  

العامة  للعاملين في األمانةبطاقات الوصف الوظيفي التالية ب والمتعلقتين ،الخامسة عشرة

  :لالتحاد وفقاً للهيكل التنظيمي
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23/ مؤ 1-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 األمين العام

  وظيفة الرئيس المباشر: األمين العام اسم الوظيفة:

 دبلوماسية / دولية تصنيف الوظيفة: األمين العام المساعد وظيفة من ينوب عنه:

 وفقاً ألحكام ميثاق االتحاد البرلماني العربي التعيين:

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

ملماً وعلى دراية واسعة بعمل المؤسسات البرلمانية الوطنية، واإلقليمية ، والدولية، وكذلك خصائص  -1 المؤهل:

 البرلمانية.هذه األعمال،والمبادىء األساسية التي تحكم عمل هذه البرلمانات واالتحادات 

 ( سنوات.10لديه خبرة في العمل البرلماني التقل عن ) -2

 حاصالً على األقل على مؤهل جامعي. -3

 إجادة احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنجليزية أو الفرنسية (.-4

المؤتمر  المعدلة فيتم اقرار هذه الفقرة بصيغتها )( عاماً.65( عاما واليزيد عن )18اليقل عمره عن )-5

 (.17/10/2015جنيف  22

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 .يمارس المهام المحددة في ميثاق االتحاد البرلماني العربي 

 .يدير أعمال االتحاد الدبلوماسية واإلدارية والمالية 

 .يمثل االتحاد أمام الغير 

 األخرى إلى الشعب األعضاء. اإلشراف على إرسال تقارير اللجان وسائر الوثائق 

 .اقتراح تطوير عمل االتحاد 

 .اعداد خطط عمل االتحاد السنوية واألنشطة التفصيلية لألمانة العامة 

 .إعداد بيانات الحسابات الختامية وميزانية االتحاد 
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23/ مؤ  2-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 األمين العام المساعد

 األمين العام وظيفة الرئيس المباشر: األمين العام المساعد اسم الوظيفة:

 فئة أولى -دبلوماسية / دولية تصنيف الوظيفة: أقدم المديرين وظيفة من ينوب عنه:

 وفقاً ألحكام ميثاق االتحاد البرلماني العربي التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 المؤهل:
المؤسسات البرلمانية الوطنية، واإلقليمية ، والدولية، وكذلك خصائص ملماً وعلى دراية واسعة بعمل  -1

 هذه األعمال،والمبادىء األساسية التي تحكم عمل هذه البرلمانات واالتحادات البرلمانية.

 ( سنوات.5التقل عن ) واإلداري لديه خبرة في العمل البرلماني -2

 حاصالً على األقل على مؤهل جامعي. -3

 اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنجليزية أو الفرنسية (. إجادة احدى-4

 تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في)( عاماً.65( عاما واليزيد عن )18عمره عن )اليقل -5

 (.17/10/2015جنيف  22المؤتمر 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 

 األمين العام في أعمال المؤتمرات البرلمانية الدولية واإلقليمية. مساعدة 

 .اإلشراف على البحوث، والدراسات وجداول األعمال المقترحة للمؤتمرات البرلمانية 

 .متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االتحاد، وإبالغ االمين العام ببيانات دورية في هذا الشأن 

  العامة، واإلعالم ومايتضمن ذلك من المطبوعات الصادرة بإسم اإلتحاد وتقديم بيانات دورية لألمين اإلشراف على وحدة العالقات
 العام في هذا الشأن.

 .التخطيط إلدارة الموارد البشرية باالتحاد 

 .اإلشراف على كل الخدمات اإلدارية، واللوجستية لمقر االتحاد 

 ختامية.اإلشراف على إعداد ميزانية االتحاد، وحساباته ال 

 .اإلشراف على وحدة المالية والحسابات ، ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات السنوية لالتحاد 

 .إعداد المقتراحات الخاصة بالتدريب والتطوير لالمانات العامة للبرلمانات العربية 

 .أية مهام أخرى يطلبها األمين العام 
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23/ مؤ  3-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 مدير الموارد البشرية والمالية

 األمين العام المساعد وظيفة الرئيس المباشر: مدير الموارد البشرية والمالية اسم الوظيفة:

 إدارية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي النظام األساسي للعاملين فيوفقاً ألحكام  التعيين:

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 .( سنوات في مجال الموارد البشرية والمالية10لديه خبرة التقل عن ) -1 المؤهل:

 .حاصالً على األقل على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة الوظيفية -2

والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم وتحفيز لديه مهارات التخطيط ، واتخاذ القرار، -3

 المرؤوسين.

لديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل وعلى المتابعة والتحفيز وتقييم -4

 االداء.

 إجادة احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنجليزية أو الفرنسية(.-5

ً 65)اليزيد عمره عن  -6 جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في). ( عاما

17/10/2015.) 

 

 ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة مهام

 

 .وضع أهداف وخطط اإلدارة وفق ميثاق االتحاد والئحته الداخلية 

 . إعداد مشروع الميزانية السنوية لإلدارة في ضوء خططها التشغيلية 

  مشروعي ميزانية االتحاد والحساب الختامي وفقا ً لألنظمة المالية المتعارف عليها .االشراف على 

  متابعة االجراءات المالية الخاصة مع االتحاد واألمانة العامة بشكل دوري ً   لألنظمة . ًوفقا

 . متابعة تنفيذ االجراءات المالية 

 المحددة لذلك.  تقييم األداء المالي لألمانة العامة وفقا ً لألنظمة المالية 

 فات بكل أنواعها بغرض التحقق من سالمة إجراءاتها المالية. ومراقبة المصر 

 .التدقيق على بيانات الحساب الختامي والتحقق من صحة األرقام الواردة فيه ومطابقتها لألنظمة 

  الكوادر البشرية.اإلشراف على الخطط والسياسات التي تساهم في تلبية احتياجات األمانة العامة بأفضل 
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  للموظفين الجدد يركز على إحداث توافق بين قدراتهم ومهاراتهم والمهارات والقدرات التي األولية االشراف على برنامج تهيئة

 يتطلبها العمل.

 المتابعة الدورية لنظام تقييم األداء الوظيفي ، ومعاونة اإلدارات في تطبيقه بشكل سليم وفقا ً للمنهجية المعتمدة 

 لعمل على تنفيذ المنهجيات الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات البشرية التي تقابل احتياجات األمانة العامة في مختلف ا

 التخصصات الفنية واإلدارية وانتقاء األفضل من بينها اعتمادا على األدوات الحديثة. 

 .إعداد تصورات مستقبلية لتطوير مخرجات عمل االتحاد 

 لتي تحول دون تطوير مخرجات عمل االتحاد واقتراح آليات للتغلب على الصعوبات.دراسة الصعوبات ا 

  .إعداد تقارير شهرية ودورية وفصلية عن إنجازات وأنشطة اإلدارة المحققة 
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23/ مؤ  4-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

العالقات البرلمانيةمدير   

 األمين العام المساعد وظيفة الرئيس المباشر: مدير العالقات البرلمانية اسم الوظيفة:

 إدارية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي النظام األساسي للعاملين فيوفقاً ألحكام  التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 في مجال العمل البرلماني والبحوث البرلمانية. ( سنوات10تقل عن ) لديه خبرة ال  المؤهل:

 يناسب مع طبيعة الوظيفة.  حاصالً على األقل على مؤهل جامعي 

  وتحفيزلديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم 

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

 .)إجادة احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنجليزية أو الفرنسية    

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في). ( عاما

17/10/2015.) 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 

 .وضع أهداف وخطط اإلدارة وفق ميثاق االتحاد والئحته الداخلية 

 .إعداد مشروع الميزانية السنوية لإلدارة في ضوء خططها التشغيلية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمالية 

  التي تعد من وحدة البحوث والدراسات ورفعها لألمين العام.التشريعية  اإلشراف على البحوث والدراسات 

  .اإلشراف على االستشارات القانونية المقدمة من الوحدة القانونية تمهيدا ً لرفعها لألمين العام 

  .اإلشراف على بناء وتحديث قواعد البيانات والمعلومات بما يضمن تدفق المعلومات الحديثة والمتطور لدعم اتخاذ القرارات 

  تقديم الدعم الفني لعمل الشععععب األعضعععاء في االتحاد البرلماني العربي من خالل تقديم دراسعععات برلمانية متخصعععصعععة حول

 المشاريع التي تقدم لالتحاد. 

 ستشارات والخدمات القانونية حول العمليات واألنشطة التي تؤرر على عمل االتحاد ورفعها لألمين العام .توفير اال 
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 .توفير االستشارات والخدمات لألمين العام فيما يخص الشؤون القانونية لالتحاد 

 .متابعة تنفيذ قرارات ومشاريع االتحاد ونتائج أعماله 

  قبل وحدة المتابعة والتنفيذ فيما يخص قرارات ومشاريع االتحاد.اإلشراف على المقترحات المقدمة من 

  اإلشراف على االتصاالت الالزمة 

 .اإلشراف على دراسة المتطلبات والموارد للقرارات والمشاريع الالزمة  على البرلمانات العربية  لتنفيذ قرارات االتحاد 

 يذ بشأن تالفي العوائق التي قد تحول دون تنفيذ قرارات ومشاريع االشراف على المقترحات المقدمة من وحدة المتابعة والتنف

 االتحاد ورفعها إلى األمين العام. 

  رفع تقارير دورية إلى األمين العام تبين االجراءات التي تمت بشأن قرارات ومشاريع االتحاد وحالة ومستوى تنفيذ

 القرارات

 طة اإلدارة المحققة. إعداد تقارير شهرية ودورية وفصلية عن إنجازات وأنش 
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23/ مؤ  5-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 مدير العالقات العامة واإلعالم

 األمين العام المساعد وظيفة الرئيس المباشر: مدير العالقات العامة واإلعالم اسم الوظيفة:

 إدارية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي النظام األساسي للعاملين فيوفقاً ألحكام  التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 المؤهل:
 في مجال العالقات العامة واإلعالم. ( سنوات10تقل عن ) لديه خبرة ال 

 يناسب مع طبيعة الوظيفة.  حاصالً على األقل على مؤهل جامعي 

  لديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم وتخفير

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

 ليزية أو الفرنسية(.إجادة احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنج 

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في).( عاما

17/10/2015.) 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 وضع أهداف وخطط اإلدارة وفق ميثاق االتحاد والئحته الداخلية. .1

 خططها التشغيلية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمالية. إعداد مشروع الميزانية السنوية لإلدارة في ضوء .2

 تنسيق العمل بين مختلف الوحدات التنظيمية ، ومتابعة تنفيذ المهام واإلشراف على إجراءات العمل. .3

 متابعة الترتيبات الخاصة بخدمات الضيافة وكافة االحتفاالت والمناسبات التي ينظمها االتحاد واألمانة  العامة. .4

متابعة ترتيب القاعات التي تنفذ بها األنشطة المختلفة وبما يرتبط بها من تنسيق أمني وخدمات ضيافة مع الدول المنظمة  .5

 الجتماعات االتحاد. 

 اإلشراف على النشاط اإلعالمي ، والتغطية اإلعالمية لمختلف أنشطة االتحاد.  .6

 إلدارة المحققة.إنجازات وأنشطة اإعداد تقارير شهرية ودورية وفصلية عن  .7
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23/ مؤ  6-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 رئيس وحدة البحوث والدراسات القانونية

رئيس وحدة البحوث والدراسات  اسم الوظيفة:

 القانونية

 مدير العالقات البرلمانية وظيفة الرئيس المباشر:

 إدارية / فنية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي النظام األساسي للعاملين فيوفقاً ألحكام  التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 في مجال العمل البرلماني والبحوث التشريعية. ( سنوات5تقل عن ) لديه خبرة ال - 1 المؤهل:

 يناسب مع طبيعة الوظيفة.  حاصالً على األقل على مؤهل جامعي 

  وتحفيزلديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم 

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

  ( إجادة احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة.)اإلنجليزية أو الفرنسية 

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في).( عاما

17/10/2015.) 

 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 

  .بناء وتحديث قواعد البيانات والمعلومات التشريعية بما يضمن تدفق المعلومات الحديثة والمتطور لدعم اتخاذ القرارات 

  تقديم الدعم الفني التشريعي لعمل الشعب األعضاء في االتحاد البرلماني العربي من خالل تقديم دراسات برلمانية متخصصة حول

 المشاريع التي تقدم لالتحاد. 

 وفير االستشارات والخدمات القانونية حول العمليات واألنشطة التي تؤرر على عمل االتحاد ورفعها لألمين العام .ت 

  .توفير االستشارات والخدمات لألمين العام فيما يخص الشؤون القانونية لالتحاد 

  .تفسير األنظمة واللوائح الداخلية المنظمة لعمل االتحاد 



24 
 

 عية للقضايا والموضوعات ذات الصلة بنشاط االتحاد .إعداد الدراسات التشري 

  .إجراء البحوث والدراسات التي تتطلبها  أي تعديالت على اللوائح الداخلية وأنظمة االتحاد 

  .إجراء البحوث والدراسات للمشروعات القانونية التي تطرح من أعضاء البرلمانات وفق المنهجيات البرلمانية الحديثة 
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23/ مؤ  7-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 رئيس وحدة المتابعة والتنفيذ

 مدير العالقات البرلمانية وظيفة الرئيس المباشر: رئيس وحدة المتابعة والتنفيذ اسم الوظيفة:

 إدارية / فنية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي األساسي للعاملين فيالنظام وفقاً ألحكام  التعيين:

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 في مجال العمل البرلماني و اإلدارة.  ( سنوات5تقل عن ) لديه خبرة ال  المؤهل:

 يناسب مع طبيعة الوظيفة.  حاصالً على األقل على مؤهل جامعي 

  وتحفيزلديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم 

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

 ليزية أو الفرنسية(.إجادة احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنج 

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في).( عاما

17/10/2015.) 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 .متابعة تنفيذ قرارات ومشاريع االتحاد ونتائج أعماله 

  لتنفيذ قرارات االتحاد.اقتراح سبل التنفيذ الالزمة على البرلمانات العربية 

  اجراء االتصاالت الالزمة مع المنظمات والبرلمانية اإلقليمية االخرى في شأن الخطط المقدمة لتعزيز عالقة التعاون بين االتحاد

 وغيره من المنظمات. 

 تحاد. دراسة المتطلبات والموارد للقرارات والمشاريع الالزمة  على البرلمانات العربية  لتنفيذ قرارات اال 

  .تقديم مقترحات لتالقي العوائق التي قد تحول دون تنفيذ قرارات ومشاريع االتحاد ورفعها إلى األمين العام 

  إعداد تقارير دورية تبين االجراءات التي تمت بشأن قرارات ومشاريع االتحاد وحالة ومستوى تنفيذ القرارات تمهيدا ً لرفعها لألمين

 العام. 
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23/ مؤ  8-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 رئيس وحدة العالقات العامة

وظيفة الرئيس  رئيس وحدة العالقات العامة اسم الوظيفة:

 المباشر:

 مدير العالقات العامة واإلعالم

 إدارية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي النظام األساسي للعاملين فيوفقاً ألحكام  التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 في مجال العالقات العامة واإلعالم. ( سنوات5تقل عن ) لديه خبرة ال  المؤهل:

 يناسب مع طبيعة الوظيفة.  حاصالً على األقل على مؤهل جامعي 

  وتحفيزلديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم 

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

 ليزية أو الفرنسية(.إجادة احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنج 

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في).( عاما

17/10/2015.) 

 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 

 العامة.  اإلشراف على الترتيبات الخاصة بخدمات الضيافة وكافة االحتفاالت والمناسبات التي ينظمها االتحاد واألمانة 

  اإلشراف على ترتيب القاعات التي تنفذ بها األنشطة المختلفة وبما يرتبط بها من تنسيق أمني وخدمات ضيافة مع الدول المنظمة

 الجتماعات االتحاد. 

  .القيام بحجز الفنادق وتذاكر السفر للمشاركات وفقا  ً لمتطلبات العمل في االتحاد والقواعد المنظمة لذلك 

 ئم بأسماء وجهات االتصال مع البرلمانات العربية والمؤسسات البرلمانية اإلقليمية والدولية للتواصل معهم في كافة إعداد قوا

  المناسبات.
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23/ مؤ  9-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 رئيس وحدة اإلعالم

 العامة واإلعالممدير العالقات  وظيفة الرئيس المباشر: رئيس وحدة اإلعالم اسم الوظيفة:

 إدارية /فنية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي النظام األساسي للعاملين فيوفقاً ألحكام  التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 في مجال العالقات العامة واإلعالم. ( سنوات5تقل عن ) لديه خبرة ال  المؤهل:

  يناسب مع طبيعة الوظيفة.  األقل على مؤهل جامعيحاصالً على 

  وتحفيزلديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم 

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

  احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنجليزية أو الفرنسية(.إجادة 

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في).( عاما

17/10/2015.) 

 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 

  .تطوير التغطية اإلعالمية ألنشطة فعاليات االتحاد في وسائل االتصال التقليدية ووسائل االجتماعي 

 .بناء الشراكات االستراتيجية الفاعلة مع القطاعات والبرلمانات العربية والمؤسسات البرلمانية واإلقليمية والدولية 

 والدولية. تفعيل مجاالت التواصل مع المنظمات البرلمانية واإلقليمية 

  .اإلشراف على بحوث ودراسات اإلعالم البرلماني 

 . اإلشراف على إنتاج المواد اإلعالمية الداعمة ألنشطة االتحاد والشعب البرلمانية األعضاء 

  .تصميم ومتابعة طباعة كافة إصدارات ومطبوعات االتحاد في ضوء الخطة الموضوعة لذلك 
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23/ مؤ  10-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 رئيس وحدة المالية والحسابات

 مدير الموارد البشرية والمالية وظيفة الرئيس المباشر: رئيس وحدة المالية والحسابات اسم الوظيفة:

 إدارية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي النظام األساسي للعاملين فيوفقاً ألحكام  التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 في مجال المحاسبة .  ( سنوات5تقل عن ) لديه خبرة ال  المؤهل:

 يناسب مع طبيعة الوظيفة.  حاصالً على األقل على مؤهل جامعي 

  وتحفيزلديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم 

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

 )إجادة احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) اإلنجليزية أو الفرنسية. 

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في).( عاما

17/10/2015.) 

 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 إعداد مشروعي ميزانية االتحاد والحساب الختامي وفقا ً لألنظمة المالية المتعارف عليها تمهيدا ً لرفعها لألمين العام.  .1

 تحاد بشكل دوري وقفا ً لألنظمة.اتخاذ االجراءات المالية الخاصة بصرف رواتب الموظفين في األمانة العامة لال .2

 تنفيذ االجراءات المالية لصرف مستحقات الموردين والمتعاملين مع االتحاد واألمانة العامة . .3

 مراجعة حسابات االتحاد بالبنوك والتدقيق عليها بشكل دوري تمهيدا ً لعرضها على األمين العام.  .4

 تقييم األداء المالي لألمانة العامة وفقا ً لألنظمة المالية المحددة لذلك.  .5

 مراقبة المصرفات بكل أنواعها بغرض التحقق من سالمة إجراءاتها المالية.  .6

 التدقيق على جميع المستندات المالية والتحقق من تطابقها مع اللوائح والنظم والقوانين.  .7

 والتحقق من صحة األرقام الواردة فيه ومطابقتها لألنظمة.تدقيق بيانات الحساب الختامي 
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23/ مؤ  11-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 رئيس وحدة الموارد البشرية والخدمات اإلدارية

رئيس وحدة الموارد البشرية  اسم الوظيفة:

 والخدمات اإلدارية

 مدير الموارد البشرية والمالية وظيفة الرئيس المباشر:

 إدارية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي النظام األساسي للعاملين فيوفقاً ألحكام  التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 في مجال الموارد البشرية.   ( سنوات5تقل عن ) لديه خبرة ال  المؤهل:

 يناسب مع طبيعة الوظيفة.  حاصالً على األقل على مؤهل جامعي 

  وتحفيزلديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم 

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

  اإلنجليزية أو الفرنسية(.تامة إجادة إجادة احدى اللغات الجنبية على األقل ( 

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في).( عاما

17/10/2015.) 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 

  احتياجات األمانة العامة بأفضل الكوادر البشرية.بناء الخطط والسياسات التي تساهم في تلبية 

  تنفيذ المنهجيات الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات البشرية التي تقابل احتياجات األمانة العامة في مختلف التخصصات الفنية

 واإلدارية وانتقاء األفضل من بينها اعتمادا على األدوات الحديثة. 

 دارات من الكوادر البشرية في ضوء التطورات المستمرة في نظم وأساليب العمل ، وأي تطوير أو تنفيذ خطة دورية احتياجات اإل

 تعديل يطرأ على الهيكل التنظيمي والوظيفي. 

  . ً وضع وتطبيق نظام متطور لتحفيز العاملين ماديا ً ومعنويا 

 قدراتهم ومهاراتهم والمهارات والقدرات التي يتطلبها  تنفيذ برنامج للتهيئة األولية للموظفين الجدد يركز على إحداث توافق بين

 العمل.

 .المتابعة الدورية لنظام تقييم األداء الوظيفي ، ومعاونة اإلدارات في تطبيقه بشكل سليم وفقا ً للمنهجية المعتمدة 

  العاملين ماديا ً ومعنويا ً.  لتحفيزوضع وتطبيق متطور 
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23/ مؤ  12-6القرار رقم   

 بطاقة الوصف الوظيفي 

 رئيس وحدة التطوير والتدريب والتخطيط االستراتيجي

رئيس وحدة التطوير والتدريب  اسم الوظيفة:

 والتخطيط االستراتيجي

 مدير الموارد البشرية والمالية وظيفة الرئيس المباشر:

 إدارية تصنيف الوظيفة:  وظيفة من ينوب عنه:

 االتحاد البرلماني العربي األساسي للعاملين فيالنظام وفقاً ألحكام  التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

 في مجال الموارد البشرية.   ( سنوات5تقل عن ) لديه خبرة ال  المؤهل:

 يناسب مع طبيعة الوظيفة.  حاصالً على األقل على مؤهل جامعي 

  وتحفيزلديه مهارات التخطيط، واتخاذ القرار ، والقيادة واإلشراف ، ومهارات متابعة وتقييم 

 المرؤوسين . 

  وتقييم  زوالتحفيلديه القدرة على قيادة التغيير والتطوير، وعلى حل مشكالت العمل ، وعلى المتابعة

 االداء. 

  اإلنجليزية أو الفرنسية(.احدى اللغات األجنبية على األقل إجادة تامة ) إجادة 

 ( 65اليزيد عمره عن ً جنيف  22المؤتمر  تم اقرار هذه الفقرة بصيغتها المعدلة في).( عاما

17/10/2015.) 

 

 

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 

  إعداد السجالت التدريبة الخاصة بموظفي األمانة العامة لالتحاد، والتسجيل الدوري لكافة األنشطة التدريبة التي شارك بها كل

 فرد في السجل الخاص به.

  تصميم وتنفيذ خطط تحدد االحتياجات التدريبة  لموظفي األمانة العامة بالتنسيق مع اإلدارات المختلفة اعتمادا على أدوات

 اليب فعالة ودقيقة .وأس

 .ترجمة االجتياحات التدريبية في شكل أنشطة تدريبة 

  .وضع اآلليات العملية والعلمية لتنفيذ برامج الخطة التدريبة بأعلى مستوى من الجودة 

 يذ البرامج. تنفمتابعة وتقييم التدريب الداخلي والخارجي وقفا ً ألليات عمل محددة، والتنسيق مع اإلدارات المختلفة ذات العالقة ب 



31 
 

  .إعداد األنظمة الخاصة بمتابعة وتقييم التدريب بعد التنفيذ للتحقق من مدى االستفادة من تلك البرامج ومن رم قياس العائد منها 

 .إعداد المنهجية المساعدة على رسم الخطط االستراتيجية والتشغيلية ووضع السياسات واوليات التنفيذ 

 ير مخرجات عمل االتحاد.إعداد تصورات مستقبلية لتطو 

 .دراسة الصعوبات التي تحول دون تطوير مخرجات عمل االتحاد واقتراح آليات للتغلب على الصعوبات 

  تحقيق التوافق بين خطط العمل االستراتيجي في األمانة العامة ومعايير القياس ووضع وإعداد تقارير األداء لكافة الوحدات

 التنظيمية باألمانة العامة. 

  .تطوير أدلة ولوائح وإجراءات العمل وإعادة هندستها وإعداد مختلف الدراسات الخاصة بتطوير العمل وفقا ً لنتائج قياس األداء 

 .تطبيق أنظمة للتدقيق تساعد في التحقق من التزام الوحدات التنظيمية بالنظم واللوائح ومعايير الجودة 
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 23/ مؤ  7القرار رقم 

 مالك العاملين في األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي :حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

رة الرابعة عشععععع الدورةعلى توصعععععية اللجنة التنفيذية لالتحاد في وافق المؤتمر -7-1

العاملين  في األمانة العامة لالتحاد البرلماني  بمالك والمتعلقتين ،الخامسععععة عشععععرةالدورة و

 :  العربي وفقاً لفئات الوظائف
 

 الفئة الوظيفة

 العدد

 ذوي المناصب أمين عام 1

 األولى أمين عام مساعد 1

 الثّانية مدير إدارة 3

 رئيس وحدة 7

 الثّالثّة مدير مكتب اآلمين العام 1

 المدقق الداخلي 1

 المعلوماتيّةرئيس شعبة  1

 الّرابعة سكرتير/ طابع 2

 إداري/ فنّي 2

 الخامسة سائق 2

 مراسل 1

 حارس/ آذن 1

 المجموع   23
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رة الرابعة عشععععع الدورةعلى توصعععععية اللجنة التنفيذية لالتحاد في وافق المؤتمر -7-2

ي التحاد البرلمانبمالك العاملين  في األمانة العامة ل والمتعلقتين ،الخامسععععة عشععععرةالدورة و

 :العربي التالي حيث أصبح على النحو التالي
 

 

 العدد
 الفئة التصنيف اسم الوظيفية

 ذوي المناصب أمين عام أمين عام 1

 األولى أمين عام مساعد أمين عام مساعد 1

 الثّانية مدير إدارة مدير الموارد البشرية والمالية 1

 إدارةمدير  مدير العالقات البرلمانية 1

 مدير إدارة مدير العالقات العامة واإلعالم 1

 رئيس وحدة رئيس وحدة البحوث والدراسات القانونية 1

 رئيس وحدة رئيس وحدة المتابعة والتنفيذ 1

 رئيس وحدة رئيس وحدة العالقات العامة 1

 رئيس وحدة رئيس وحدة اإلعالم 1

 وحدةرئيس  رئيس وحدة المالية والحسابات 1

رئيس وحدة الموارد البشرية والخدمات  1

 اإلدارية

 رئيس وحدة

رئيس وحدة التطوير والتدريب والتخطيط  1

   االستراتيجي

 رئيس وحدة

 الثّالثّة أخصائي  مدير مكتب األمين العام 1

 أخصائي   مدقق داخلي 1

 أخصائي  رئيس شعبة المعلوماتية 1
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 العدد
 الفئة التصنيف اسم الوظيفية

 الّرابعة إداري  سكرتير / طابع 2

 إداري  إداري / فني 2

 الخامسة إداري  سائق 2

 إداري مراسل 1

 إداري  حارس / آذن 1

 المجموع   23
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 23/ مؤ   8القرار رقم 

 :معايير وآليات إعفاء بعض الشعب البرلمانية من الديون المترتبة عليهاحول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

 

لدورة االرابعة عشعععرة و الدورةعلى توصعععية اللجنة التنفيذية لالتحاد في وافق المؤتمر

ميثاق االتحاد وأنظمته وفقاً لمعايير وآليات اعفاء بعض  والمتعلقتين بتعديل ،الخامسة عشرة
الشععععععب البرلمانية من الديون المترتبة عليها حيث أصعععععبحت المواد بعد التعديل على النحو 

 التالي: 
 بعد التعديلالنص  رقم المادة

تساهم الشعب في موازنة االتحاد وفقاً للنسب المبينة في النظام الداخلي ومايقره مؤتمر  من ميثاق االتحاد 23

السداد تتخذ االجراءات المنصوص عليها في النظام  عدماالتحاد من تعديالت ، وفي حال 

 المالي لالتحاد.

إال في نفقات االتحاد،ويحدد مؤتمر االتحاد في كل سنة نسبة إسهام كل شعبة برلمانية  من النظام الداخلي 54

السداد تتخذ االجراءات  عدمفإن النسب المعمول بها تبقى على حالها، وفي حال 

 المنصوص عليها في النظام المالي لالتحاد.

يحدد مؤتمر االتحاد في كل سنة نسبة إسهام كل شعبة برلمانية في نفقات االتحاد،وإال  -أ  من النظام المالي 10

 بها تبقى على حالها.فإن النسب المعمول 

اليحق للشعبة البرلمانية غير المسددةاللتزاماتها المالية دون عذر مقبول من اللجنة -ب

 التنفيذية :

الترشح للمناصب داخل اجهزة االتحاد البرلماني العربي اذا لم تسدد لسنتين  -1

 متتاليتين.

 لثالثة سنوات متتالية. السدادالتصويت داخل اجهزة االتحاد اذا كان عدم  -2

ً للمادة  أ من النظام المالي -57وفي حال شطب ديون شعبة غير مسددة وفقا

 تسقط االجراءات المتخذة ضدها.

اليجوز شطب ديون االتحاد بذمة الغير إال بقرار من المؤتمر وبناء على توصية  –أ  أ من النظام المالي -57

 من اللجنة التنفيذية.
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 23/ مؤ   9القرار رقم 

 تشكيل لجنة جائزة التميز البرلماني العربي:حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

على توصععععععية اللجنة التنفيذية لالتحاد في الدورة الخامسععععععة عشععععععرة ، وافق المؤتمر

الشكككككل  على حيث أصككككبحت لجنة جائزة  التميز البرلماني العربي بإعادة تشكككككيل والمتعلقة
 التالي:

 رئيس االتحاد البرلماني العربي أو من ينيبه  -1

نة سلط –الجزائر  وهم ممثلو كل منأربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني  -2
 لبنان  –فلسطين  –عمان 

 

 :ثالثة أعضاء من الخبراء البرلمانيين تم تعيينهم من قبل رئيس االتحاد وهم السادة  -3

 يامين من االردن  مبارك ابو 

  ابراهيم محمد ابراهيم من السودان 

  أمجد عبد المجيد الدوري من العراق 

 

 رئيس جمعية األمناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية االستاذ عالم علي الكندري  -4
 

 األمين العام لالتحاد البرلماني العربي  -5
 

 

 23/ مؤ   10القرار رقم 

 التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي:تعديل الالئحة حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

 والمتعلقة عشرة ، الرابعةعلى توصية اللجنة التنفيذية لالتحاد في الدورة وافق المؤتمر

 ي:التالعلى الشكل حيث أصبحت الالئحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي  بتعديل
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 الالئحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي

 

 .1المادة )

 ينشىء االتحاد البرلماني العربي جائزة سنوية تسمى "جائزة التميز البرلماني العربي"

 

 .2المادة )

 الهدف

 تهدف الجائزة إلى:

 ينواألمناء العامتكريم المتميزين في المجال البرلماني العربي كالبرلمانيين والباحثين   1
 للبرلمانات العربية الحاليين والسابقين 

 تطوير الممارسات البرلمانية العربية لدعم األدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية   2
تميز البرلمانيين العرب، وتعريف الرأي العام العربي بجهودهم وأعمالهم البرلمانية الوطنية   3

 والعربية 
 ، والباحثين العرب األمناء العاميناالرتقاء بالمستويات المهنية ألداء   4
 إذكاء روح المنافسة بين البرلمانات العربية، لتطوير الممارسات، وحقول المعرفة البرلمانية   5

 

 .3المادة )

 لجنة الجائزة

 التشكيل والعضوية        

رئيس االتحاد البرلماني العربي أو من ينيبه، تشكل لجنة جائزة التميز البرلماني العربي برئاسة  -أ 

 وعضوية كل من:

 أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني   1
ثالثة أعضاء من الخبراء البرلمانيين يتم تعيينهم من قبل رئيس االتحاد باقتراح من االمين العام   2

  
 رئيس جمعية األمناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية   3
 األمين العام لالتحاد البرلماني العربي، بحكم منصبه سكرتيراً عاماً للجنة   4

 مدة العضوية في اللجنة سنتان، باستثناء رئيس االتحاد  -ب 
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 .4المادة )

 اختصاصات لجنة الجائزة

 تختص لجنة الجائزة باآلتي:

 اإلشراف العام على الجائزة وتنظيم إجراءات منحها وتطويرها   1
 طلبات الترشيح لفئات الجائزة تلقي   2
 دراسة طلبات الترشيح للجائزة، ورفع تقرير عنها إلى اللجنة التنفيذية لالتحاد   3
 اقتراح وضع وتعديل معايير الجائزة وشروطها وفئاتها   4
 اقتراح ميزانية الجائزة   5
 التعريف بالجائزة، والفائزين بها لدى اإلعالم والرأي العام العربي   6

 

 . 5المادة  ) 

 اجتماعات لجنة الجائزة

 –األول  وكانون -نوفمبر –تعقد اللجنة اجتماعاتها للنظر في الترشيحات خالل شهري تشرين الثاني  -أ 

 من كل عام  -ديسمبر

يعتبر االجتماع صحيحا بحضور ثلثي أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها  -ب

 عادل األصوات ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حال ت

 . 6المادة ) 

 فئات الجائزة

 تمنح الجائزة للفئات األربع األتية: -أ 

 . 2رئيس البرلمان فيما اليزيد عن ) -1
 . يمثلون مختلف أقاليم الوطن العربي  4عضو البرلمان فيما اليزيد عن ) -2
 . 2أمين عام البرلمان فيما اليزيد عن ) -3
 . 2الباحث البرلماني فيما اليزيد عن ) -4

 للجنة الجائزة أن تضيف فئات ومجاالت جديدة للجائزة  - ب
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 . 7المادة ) 

 شروط الترشيح للجائزة

 تمنح جائزة التميز البرلماني العربي لرؤساء البرلمانات العربية السابقين على أن يكونوا قد:-أ 

 ساهموا في تطوير مجاالت التعاون البرلماني العربي  -1
 هم تجاه دعم القضايا العربيةأثروا في قيادة برلمان دولت -2
 ساهموا بفعالية في أعمال أجهزة االتحاد، أو المنظمات البرلمانية اإلقليمية والدولية األخرى  -3

 تمنح الجائزة للبرلمانيين العرب شريطة أن يكونوا : -ب 

 أعضاء حاليين أو سابقين في أحد برلمانات الشعب األعضاء في االتحاد البرلماني العربي  -1
 مساهمين بفعالية في العمل البرلماني سواء في برلمانهم الوطني أو االتحاد البرلماني العربي  -2
حاصلين على عضوية جهاز أو أكثر من أجهزة إحدى المنظمات أو الملتقيات البرلمانية العربية  -3

 أو اإلقليمية أو الدولية 
 يطة أن يكونوا: تمنح هذه الجائزة لألمناء العامين للبرلمانات العربية شر -ج 

 مواكبين للتطور البرلماني العالمي في دعم ومساندة عمل النواب   1

 متطورين في أدائهم المهني، وبما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية   2

 لهم إسهاماتهم المؤثرة في نشاط أعضاء مجالسهم في أعمال االتحاد البرلماني العربي   3

 برلمانين عرب وفق الضوابط اآلتية:تمنح الجائزة ألفضل باحثين  -د 

 أن يتم ترشيحهم من قبل أمانتهم العامة   1

 أن ترسل أمانتهم العامة قائمة بأعمالهم البحثية ، ومبررات ترشيحهم   2

أن تقدم أمانتهم العامة مذكرة حول مدى االستفادة من أعمالهم في أحد المجاالت التشريعية، أو   3

 الرقابية ، أو السياسية 

 

 .8)المادة 

 شروط عامة للترشيح للجائزة

تقدم الشعب األعضاء اسماء مرشحيها للجائزة الى ألمانة االتحاد البرلماني العربي في بداية شهر   1

 مرفقة بالسيرة الذاتية للمرشح وتقرير -اكتوبر –ولغاية شهر تشرين األول  -سبتمبر –أيلول 

 مفصل عن إجمالي إنجازاته ونشاطاته وأعماله 

 رشحين للنماذج الخاصة بكل فئة تعبئة الم  2

 للجنة الجائزة أن تعدل شروط نيل الجائزة   3

 

 

 

 



40 
 

 .9المادة )

 قيمة الجائزة

 يمة الجائزة المادية أو العينية تقترح اللجنة ق

 .10المادة )

 أحكام عامة

قريراً تللجنة الجائزة أن تتخذ كل ما تراه الزماً الستيفاء دراستها حول المرشحين  على أن تقدم   1

 إلى اللجنة التنفيذية لالتحاد، مبينة فيه التوصية بالموافقة أو الحجب 

 يعد األمين العام تقريراً ختامياً عند انتهاء كل دورة من دورات الجائزة، يقدم إلى اللجنة    2

 ال يجوز لرئيس لجنة الجائزة أو أحد أعضائها الترشيح لنيل الجائزة عن إحدى فئاتها   3

 .11المادة )

 عديل نظام الجائزةت

شعب أعضاء على األقل، ويعد المقترح نافذاً إذا وافق عليه ثلثا أعضاء  3يعدل هذا النظام باقتراح من 

 اللجنة التنفيذية 

********* 

 23/ مؤ  11القرار رقم 

 اجتماع لجنة جائزة التميز البرلماني العربي:حول 

 العربي:تحاد البرلماني لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

والمتعلقة  ، التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر

دعوة لجنة جائزة التميز البرلماني العربي  الى اجتماع  في تاريخ تحدده اللجنة التنفيذية لدراسة  وضع ب

 ،حينفي الفصل بين المرش وتحويلها الى تنقيط يمكن من المزيد من الموضوعية، ضوابط ومعايير محددة 

وذلك استنادا للمقترحات التي توصلت بها األمانة العامة من السادة الخبراء، والعمل مستقبالً على منح 

 الجائزة وفقاً للمعايير التي سيتم تحديدها 
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 23/ مؤ  12القرار رقم 

 المقر والموظفون: –أوضاع األمانة العامة لالتحاد حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

 
و  16و  15و  14التنفيذية لالتحاد في دوراتها ) اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر

 النحو علىحيث أصبحت  –المقر والموظفون  –حول أوضاع األمانة العامة لالتحاد ( 18

 التالي:

لعام مين اوتكليف األ ،في بيروت بقاء المقر المؤقت لألمانة العامةتم االتفاق على  -1

مكن وي يمكن األمانة العامة من القيام بمهامها، ،لالتحاد بإيجاد مقر مستقل في بيروت

ع تقريره يرف أن على ،ا للهيكلية التنظيمية الجديدةوفقً  ،أن يستوعب جهاز األمانة العامة

 .في االجتماع القادم للجنة التنفيذية

ولة والمؤلفة من )د، لجنة التنفيذية لالتحادثقة عن الاللجنة المصغرة المنبتكليف  -2

 جمهورية –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –اإلمارات العربية المتحدة 

عامة االمانة ال إلى إضافة  المملكة المغربية، –دولة الكويت  –دولة فلسطين  –السودان 

 – الهاشمية)المملكة األردنية الطلبات المقدمة من قبل  موضوعدراسة ( لالتحاد

المملكة  –جمهورية مصر العربية  –الجمهورية اللبنانية  –جمهورية السودان 

 .لألمانة العامة  لالتحاد حول استضافة المقر المؤقت (المغربية

 

 23/ مؤ  13القرار رقم 

 :2015-12-31ولغاية  20تقرير األمين العام السابق  لالتحاد منذ المؤتمر حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

الدورة عشرة و السادسة الدورةعلى توصية اللجنة التنفيذية لالتحاد في وافق المؤتمر

حععاد لالتالسعععععععابق بععالموافقععة على محتوى تقرير األمين العععام  والمتعلقتين ،عشععععععرة الثععامنععة

المؤتمر العشرون  لالتحاد في الكويت البرلماني العربي حول أوضاع االتحاد وأنشطته  منذ 

 .2015-12-31ولغاية 
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 23/ مؤ  14القرار رقم 

 اجراء عمليات توأمة بين القدس الشريف ومدنهم:حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة، والمتعلقة  اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر

رؤساء المجالس العربية للتدخل لدى السادة رؤساء  السادة األمانة العامة لالتحاد بمخاطبة قيامب

مجالس العواصم والمدن الكبرى لحثهم على الموافقة على اجراء توأمة بين القدس الشريف 

 ومدنهم. 

 

 23/ مؤ  15القرار رقم 

 لالتحاد: 23قائمة المنظمات المدعوة لحضور أعمال المؤتمرول ح

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

دعوة ب لقة، والمتعالتنفيذية في دورتها السادسة عشرة اللجنة وافق المؤتمر على توصية

 لالتحاد: 23المنظمات التالية لحضور أعمال المؤتمر 

ًوالهيئاتًالعربية:المنظماتًً-أولاً

 

 جامعة الدول العربية و الهيئات التابعة لها .1

 البرلمان العربي .2

 اتحاد المغرب العربي .3

 مجلس الشورى التحاد المغرب العربي .4

 اتحاد المحامين العرب .5

 اتحاد الحقوقيين العرب .6

 رابطة األمناء العامين للبرلمانات العربية  .7

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي .8
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 رأة العربيةمنظمة الم .9

 االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .10

 االتحاد العام للكتاب العرب .11

 اتحاد الشباب العربي .12

 اتحاد الصحفيين العرب .13

 االتحاد العام للطلبة العرب .14

 االتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب .15

 منتدى برلمانيي أفريقيا والدول العربية للسكان والتنمية .16

 والصناعة والزراعة العربيــة االتحاد العام لغرف التجارة .17

 

ًا ً اتًوالهيئاتًالدوليةًواإلقليمية:المنظمً-ثانيا

 االتحاد البرلماني الدولي  .1

 االتحاد البرلماني اإلفريقي .2

 منظمة المؤتمر اإلسالمي .3

 اإلسالمي التعاوناتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة  .4

 األوروبي-الرابطة البرلمانية للتعاون العربي .5

 البرلمان األوروبي .6

 اتحاد برلمانات دول أمريكا الالتينية  .7

 برلمان اآلند .8

 الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا .9

العربية لمجلس الفيدرالية لبرلمان روسيا -الرابطة البرلمانية الروسية .10

 االتحادية 

 برنامج األمم المتحدة للتنمية .11

 المركز البرلماني الكندي .12

 رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية العربية  .13

 رابطة برلمانات آسيا .14

 الجمعية البرلمانية للمتوسط .15

 (.  NCSLالمؤتمر الوطني لمشرعي الواليات المتحدة األمريكية ) .16

  UNDPبرنامج األمم المتحدة االنمائي  .17

مجالس الشيوخ والشورى والمجالس الممارلة في افريقيا والعالم رابطة  .18

 .العربي
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 23/ مؤ  16القرار رقم 

 :2015النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد خالل العام حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة،  اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر

 2015النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد خالل العام والمتعلقة ب

 

 23/ مؤ  17القرار رقم 

 : تعديل اللئحة الداخلية للمجموعة العربية في االتحاد البرلماني الدوليحول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

 التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة، والمتعلقة اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر
قبل الشعبة البرلمانية االماراتية بخصوص الالئحة الداخلية للمجموعة التعديالت المقترحة من ب

 العربية في االتحاد البرلماني الدولي حيث أصبحت بعد التعديل كما يلي:

 اللئحة الداخلية للمجموعة

  العربية في االتحاد البرلماني الدولي 

 (1المادة ) 

مانية العربية " . وتتكون المجموعة من ُينشئ االتحاد البرلماني العربي "  المجموعة البرل
 وفود البرلمانات العربية األعضاء في االتحاد البرلماني الدولي .
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 (2المادة )

تهدف المجموعة العربية إلى تنسيق مواقف البرلمانات العربية داخل االتحاد البرلماني الدولي 
  .االتحاد البرلماني الدوليتجاه القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعات 

 (3المادة ) 

 تختص المجموعة العربية باآلتي: 

 إقرار جدول أعمال االجتماع  .1

 إقرار الترشيحات العربية  للمناصب الشاغرة في أجهزة االتحاد. .2

 إقرار المقترحات العربية المقدمة إلى أجهزة االتحاد . .3

 على أجندة االتحاد .إقرار البنود الطارئة المقدمة من الجانب العربي  .4

 دع. طلبات البرلمانات العربية  لالنضما. لعضوية االتحاد البرلماني الدولي. .5

 من هذه الالئحة. -10-الموافقة  على تعديل نظا. المجموعة العربية  وفق المادة  .6

 

 (4المادة ) 

 للمجموعة هيئة استشارية تتكون من : 

 ينوب عنه.رئيس االتحاد البرلماني العربي ، أو من  .1
 ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي. .2
 ممثلي المجموعة العربية في مكاتب اللجان الدائمة باالتحاد البرلماني الدولي. .3
 ممثلي المجموعة العربية في الهيئات األخرى. .4
 يئة. ًا للهاألمين العا. لالتحاد البرلماني العربي، بحك. منصبه سكرتيرًا عام .5
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 (5المادة )

 تختص الهيئة االستشارية باآلتي:

 إعداد جدول أعمال اجتماع المجموعة العربية . .1

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنسيق المواقف البرلمانية العربية تجاه القضايا  .2
والموضوعات المدرجة على جدول أعمال االتحاد البرلماني الدولي، كذلك تجاه 

ب الشاغرة في االتحاد البرلماني الدولي، والبنود الطارئة، ومتابعة ما ت. عليه المناص
 االتفاق في تلك االجتماعات.

عقد اجتماعات تنسيقية م  ممثلي المجموعات الجيوسياسية األخرى لنقل وجهة النظر  .3
العربية إلى تلك المجموعات، وتنسيق المواقف معها للتوصل إلى رؤية مشتركة معها 

بالغ المجموعة العربية بنتائج و صول على تأييدها لوجهة النظر العربية، والح ا 
 االتصاالت.

 دراسة مقترحات تعديل نظا. المجموعة العربية، ورف  تقرير عنها للمجموعة العربية. .4

 

 (6المادة ) 

تعقد المجموعة العربية اجتماعين بالتزامن م  دورتي الجمعية ومجلس االتحاد البرلماني 
، وللمجموعة أن تعقد اجتماعات أخرى. ويشترط لصحة االجتماع حضور أغلبية أعضاء الدولي

 المجموعة.

 (7المادة )

 

على ممثلي المجموعة العربية في االتحاد البرلماني الدولي تقدي. تقارير دورية عن 
 أنشطته. وأعماله. إلى المجموعة العربية.
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 (8المادة )

 التصويت برف  األيدي ما ل. يتعلق األمر بترشيحاتلكل شعبة وطنية صوت واحد، ويكون 
 المناصب فيكون سريا.

 (9المادة )

األمانة العامة للمجموعة -بحك. اختصاصها–األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي هي
 للعربية وتتولى االختصاصات التالية: 

 التحضير واإلعداد الفني الجتماعات المجموعة العربية . .1

جموعة البرلمانية العربية بنتائج اتصاالت الهيئة االستشارية م  المجموعات إبالغ الم .2
 الجيوسياسية األخرى .

تعمي. النتائج وما ت. التوصل إليه من اتفاقات بشأن تنسيق المواقف والقضايا المدرجة  .3
 الشعب األعضاء في االتحاد. ىعلى جدول أعمال االتحاد إل

ئة االستشارية للمجموعة سواء في إطار االتصال تنفيذ التكليفات الصادرة من الهي .4
 بالدول األعضاء أو غيرها من المجوعات الجيوسياسية األخرى. 

رصد مواقف المجموعات الجيوسياسية األخرى تجاه القضايا ، والمناصب الشاغرة ،  .5
والبنود الطارئة  المدرجة على جدول أعمال اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي ، 

 مواقف الدول العربية األعضاء بشأنها.وتلقي 

إبالغ الدول األعضاء بجدول أعمال المجموعة العربية الذي انتهى اليه اجتماع الهيئة  .6
 االستشارية للمجموعة العربية . 

تقدي. الدع. الالز. لممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لنقل وجهة النظر العربية  .7
 إذا طلب ذلك. هالتنفيذية واإلجابة على استفساراتفي اجتماعات اللجنة 

بالغها لوسائل  .8 إصدار نشرة إعالمية عن اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي ، وا 
 اإلعال.
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 (10مادة )

شعب أعضاء على األقل، ويعد المقترح نافذًا إذا وافق عليه  3يعدل هذا النظا. باقتراح من 
 ثلثا أعضاء المجموعة.

****** 

 

 23/ مؤ  18القرار رقم 

الالئحة الداخلية للمجموعة العربية في اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة تعديل حول 

 :اإلسالمي التعاون

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

 

 التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة، والمتعلقة اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر
المقترحة من قبل الشعبة البرلمانية االماراتية بخصوص الالئحة الداخلية التعديالت ب

 للمجموعة العربية في اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:

 الالئحة الداخلية للمجموعة العربية 

اإلسالمي التعاونفي اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة   

 (1المادة )

ود وتتكون المجموعة من وف .التحاد البرلماني العربي "المجموعة البرلمانية العربية"ينشئ ا

 .اإلسالمي التعاونالبرلمانات العربية األعضاء في اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة 

 

 (2المادة )

تنسيق مواقف البرلمانات العربية داخل اتحاد مجالس الدول  إلىتهدف المجموعة العربية 

اإلسالمي تجاه القضايا والموضوعات المطروحة على جدول  التعاوناألعضاء في منظمة 

 أعمال اجتماعات االتحاد.
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 (3المادة )

 تختص المجموعة العربية باآلتي: 

 إقرار الترشيحات العربية للمناصب الشاغرة في أجهزة االتحاد. .1
 قرار المقترحات العربية المقدمة إلى أجهزة االتحاد.إ .2
التنسيق بين المواقف العربية في الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال  .3

 االتحاد.
تشكيل مجموعات اتصال للتعاون والتنسيق مع الدول اإلسالمية األخرى لتأكيد  .4

 المواقف العربية.
 ب العربي على أجندة االتحاد.إقرار البنود الطارئة المقدمة من الجان .5

 

 (4المادة )

 للمجموعة هيئة استشارية تتكون من :

 رئيس االتحاد البرلماني العربي ، أو من ينوب عنه. .1
ممثلي المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة  .2

 اإلسالمي. التعاون
 المتخصصة الدائمة باالتحاد.ممثلي المجموعة العربية في اللجان  .3
 األمين العام لالتحاد البرلماني العربي ، بحكم منصبه سكرتيرا عاماً للهيئة. .4

 

 (5المادة )

 تختص الهيئة االستشارية باآلتي:

 إعداد جدول أعمال اجتماع المجموعة العربية. .1

لقضايا ه ااتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنسيق المواقف البرلمانية العربية تجا .2

والموضوعات المدرجة على جدول أعمال اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة 

اإلسالمي، كذلك تجاه المناصب الشاغرة في االتحاد، والبنود الطارئة،  التعاون

 ومتابعة ما تم عليه االتفاق في تلك االجتماعات.

ية هة النظر العربعقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الدول اإلسالمية األخرى لنقل وج .3

إلى تلك الدول، وتنسيق المواقف معها للتوصل إلى رؤية مشتركة معها والحصول 

 على تأييدها لوجهة النظر العربية، وإبالغ المجموعة العربية بنتائج االتصاالت.

مجموعة إلى الدراسة مقترحات تعديل نظام المجموعة العربية، ورفع تقرير عنها  .4

 العربية.
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 (6المادة )

على ممثلي المجموعة العربية في مناصب االتحاد تقديم تقارير دورية عن أنشطتهم إلى 

 .المجموعة العربية

 (7المادة )

د ومؤتمر اتحا اللجنة العامةتعقد المجموعة العربية اجتماعاً سنوياً بالتزامن مع اجتماعات 

اجتماعات أخرى. وعة أن تعقد ماإلسالمي، وللمج التعاونمجالس الدول األعضاء بمنظمة 

 ويشترط لصحة االجتماع حضور أغلبية أعضاء المجموعة.

 

 (8المادة )

ويكون التصويت برفع األيدي ما لم يتعلق األمر بترشيحات  .لكل شعبة وطنية صوت واحد

 المناصب فيكون سرياً.

 

 (9لمادة )ا

األمانة العامة للمجموعة  –بحكم اختصاصها  -األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي هي 

 العربية وتتولى االختصاصات التالية: 

 التحضير واإلعداد الفني الجتماعات المجموعة العربية .  .1

إبالغ المجموعة البرلمانية العربية بنتائج اتصاالت الهيئة االستشارية مع الدول  .2

 اإلسالمية األخرى.

تعميم النتائج وما تم إليه من اتفاقات بشأن المواقف و القضايا المدرجة على جدول  .3

 أعمال االتحاد إلى الشعب األعضاء في االتحاد.

الهيئة االستشارية للمجموعة سواء في إطار االتصال  عنتنفيذ التكليفات الصادرة   .4

 ة األخرى. بالدول األعضاء أو غيرها من الدول اإلسالمي

رصد مواقف الدول اإلسالمية األخرى تجاه القضايا، والمناصب الشاغرة، والبنود  .5

الطارئة المدرجة على جدول أعمال االتحاد، وتلقي مواقف الدول العربية األعضاء 

 بشأنها. 

إبالغ الدول األعضاء بجدول أعمال المجموعة العربية الذي انتهى إليه اجتماع الهيئة  .6

 للمجموعة العربية.  االستشارية
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تقديم الدعم الالزم لممثلي المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لنقل وجهة النظر  .7

 ك.إذا طلب ذل مالعربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية واإلجابة على استفساراته

 التعاونإصدار نشرة إعالمية عن اجتماعات اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة  .8

 وإبالغها لوسائل اإلعالم. اإلسالمي، 

 

 (10المادة )

شعب أعضاء على األقل، ويعد نافذاً إذا وافق عليه ثلثا أعضاء  3يعدل هذا النظام باقتراح من 

 المجموعة. 

 

****** 

 

 

 23/ مؤ  19القرار رقم 

 :2014الحساب الختامي لعام حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة، والمتعلقة  اللجنة توصيةعلى المؤتمروافق 

 والمتضمن : 2014الختامي لميزانية االتحاد لعام  بالحساب

  :والمتضمـــــن  2014لعام المالي التقرير على الموافقة- -أوال 

 :فيها بما لالتحاد العامة األمانة مذكرة -1

 .دوالر أمريكي (856,236)والبالغة  2014النفقات التي صرفت خالل عام   أ

دوالر  (1,086,886 )والبالغة  2014إجمالي اإليرادات التي حصلت خالل عام   ب

 :أمريكي والمكونة من 

  البالغة  2014اإليرادات المحصلة من مساهمات الشعب البرلمانية لعام

 .دوالر أمريكي (844,100)
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  وما قبل والبالغة  2013اإليرادات المحصلة من ديون الشعب البرلمانية لعام

 .دوالر أمريكي (219,700)

  الفوائد الدائنة وفروقات تحويل )اإليرادات المحصلة من واردات أخرى

 .( دوالر أمريكي23,086والبالغة   ) ( مدينة–عمالت 

دوالر أمريكي إلى حساب االحتياطي  (332,950)تحويل وفر الدورة الحالية البالغ  -ج

 .العام

 .31/12/2014 في هي كما لالتحاد الختامية الحسابية البيانات على الموافقة -2

 .2014  لعام الحسابات مدقق تقرير -3

 الثابتة الموجودات وتصفية ،12 رقم الكشف في وردت كما الثابتة الموجودات قائمة  -4

 .األصولية اإلجراءات وفق لالستعمال الصالحة غير

 (69,769)تحويل المبلغ المتبقي من الرصيد النقدي الخاص بندوة القدس والبالغ  ً-ثانياًًًً

 .بحيث يضاف الى اعتمادات األنشطة البرلمانية   2015دوالر أمريكي الى ميزانية عام 

 :والمتضمن بدمشق لالتحاد الدائم المقر بناء مشروع حول المقدم التقرير على لموافقةا -ثالثًاًًً

 .لالتحاد العامة األمانة مذكرة ـ  أ

 .الحسابات مدقق تقرير ـ ب

 

 23/ مؤ  20القرار رقم 

 :2015خطة عمل االتحاد لعام حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة، والمتعلقة  اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر

 وتنفيذ العامة، األمانة مذكرة في وردت كما،  2015 لعام االتحاد عمل خطةبالموافقة على 

 .المتوفرة المالية السيولة حدود في مبادرات من فيها ورد ما
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 23/ مؤ  21القرار رقم 

 :2015موازنة االتحاد لعام حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها السادسة عشرة، والمتعلقة اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر  

 :والمتضمنة 2015موازنة االتحاد لعام ب

والبالغة  2015الموافقة على االعتمادات المرصودة في مشروع موازنة االتحاد للعام -1

فقط مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة دوالر أمريكي  وفقا للجدول  (1,166,100)

 (.1)جدول رقم  )المرفق بهذا التقرير

إقرار النسب المقترحة لتوزيع االعتماد المرصود على الشعب البرلمانية األعضاء في  -2

ً للجدول المرفق بهذا التقرير مطالبة الشعب ( واإلسراع في 2)جدول رقم  االتحاد وفقا

مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة العامة القيام  لسدادالبرلمانية 

 .بواجباتها ومواصلة أنشطتها

وما قبل وفقا للجدول المرفق بمذكرة  2014مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عام  -3 

سديد ما عليها من مستحقات في أقرب ،  لت ( 2-2جدول رقم ) األمانة العامة لالتحاد 

 .وقت

 والكويت الرباط في التنفيذية اللجنة  اجتماعي عن الصادرة بالقرارات العمل تمديد -4

 االتحاد رئيس عن الصادرة والقرارات عشر التاسع المؤتمر عن الصادر والقرار

 وتكليف ، بيروت الى دمشق من العربي البرلماني االتحاد لمقر المؤقت بالنقل والمتعلقة

 .العامة األمانة عمل سير لحسن الالزمة  القرارات باتخاذ االتحاد رئيس

 دوالر (69,769) والبالغ القدس بندوة الخاص النقدي الرصيد من المتبقي المبلغ تحويل  -5

   البرلمانية األنشطة اعتمادات الى يضاف بحيث 2015 عام ميزانية الى أمريكي

 االتحاد حسابات بتدقيق   الرضا عقبة الدكتور القانوني المحاسب تكليف على الموافقة -6

 .2015  للعام

ً  الموازنة أحكام بتنفيذ العربي البرلماني لالتحاد العام األمين تكليف -7  االتحاد لميثاق وفقا

 .النافذة وأنظمته
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 23/ مؤ  22القرار رقم 

 :2015لعام  الحساب الختاميحول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها الثامنة عشرة، والمتعلقة اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر  

 المتضمن:  2015الختامي لعام  بالحساب

ًوالمتضمن:2015ًالموافقةًعلىًالتقريرًالماليًللعامًً–أولًا

 فيها :الموافقة على مذكرة األمانة العام لالتحاد بما  -1

 اً ( دوالر958,981والبالغة ) 2015النفقات التي صرفت خالل عام  –أ     

ً أمريكي  .ا

( 996,102والبالغة ) 2015إجمالي اإليرادات التي حصلت خالل عام –ب    

ً أمريكي اً دوالر  والمكونة من : ا

  2015اإليرادات المحصلة من مساهمات الشعب البرلمانية لعام 

 دوالر أمريكي.( 866,800والبالغة )

 وما 2014لعام  ةاإليرادات المحصلة من ديون الشعب البرلماني 

 ( دوالر أمريكي.112,000قبل والبالغة )

  اإليرادات المحصلة من واردات أخرى ) الفوائد الدائنة وفروقات

 ( دوالر أمريكي.17,302تحويل عمالت ( والبالغة )

 

ً أمريكي اً ( دوالر224,421تحويل وفر الدورة الحالية البالغ ) –ج     إلى حساب  ا

 العام. االحتياطي

 .31/12/2015الموافقة على البيانات الحسابية الختامية لالتحاد كما هي في  -2
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والعمل على دعوة مفتش  .2015الموافقة على تقرير مفتش الحسابات لعام  -3

، لحضور اجتماع اللجنة 2016الحسابات الذي سيكلف بتدقيق الحسابات لعام 

 فيذية عند مناقشة الحساب الختامي لميزانية االتحاد.التن

، وتصفية الموجودات 12قائمة الموجودات الثابتة كما وردت في الكشف رقم  -4

 ستعمال وفق اإلجراءات األصولية.الثابتة غير الصالحة لال

األمين العام السابق لالتحاد البرلماني نور الدين بوشكوج، منح براءة الذمة للسيد  -5

ه ين إدارة موارد االتحاد ومصاريفه خالل تول  س  وتوجيه الشكر له على ح   ،العربي

ً  امهمته أمينً   لالتحاد. عاما

ًا وتقرير مفتش الحسابات حول حسابات  ،مذكرة األمانة العامة لالتحاد :الموافقة علىً–ثانيا

ًبناء المقر الدائم لالتحاد.

 

 23/ مؤ  23القرار رقم 

 االتحاد البرلماني العربي:إستراتيجية عمل حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها الثامنة عشرة، والمتعلقة اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر  

مارات والمؤلفة من )دولة اإل لالتحادرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية اللجنة المصغّ تكليف ب

ولة د –جمهورية السودان  –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –العربية المتحدة 

ة بدراس (لالتحاداالمانة العامة  إلى إضافة  ،المملكة المغربية –دولة الكويت  –فلسطين 

ات ودراسة المعوق ،هوأليات وسبل تطوير عمل ،البرلماني العربي االتحادستراتيجية عمل إ

 ورفع تقريرها للجنة التنفيذية. ،ووضع خطه لمعالجه تلك المعوقات ،التي تواجه االتحاد
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 23/ مؤ  24القرار رقم 

 توحيد التشريعات غير الخالفية  في الدول العربية:حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها الثامنة عشرة، والمتعلقة  اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر

 الهاشميةردنية )المملكة األ :منبثق عن اللجنة التنفيذية لالتحاد يتألف من ،تشكيل فريق قانونيب

 المملكة المغربية، إضافة –سلطنة عمان  –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية المتحدة  –

ير غ التشريعاتبدراسة بعض األمور المتعلقة بتوحيد  ف  مكل    ،العامة لالتحاد( إلى األمانة

 . اللجنة التنفيذية في أول اجتماع تعقده إلىعلى أن يرفع تقريره  ،الخالفية

 

 23/ مؤ  25القرار رقم 

 مشكلة المشاركة المالية :حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

التنفيذية لالتحاد في دورتها الثامنة عشرة، والمتعلقة  اللجنة توصيةعلى المؤتمروافق 

 مشكلة المشاركة المالية للشعب التي اليمكنها ذلك بما يلي:  بحل

هذه  نبرلمان م من كل   لعضوين تذكرتَي  سفراالتحاد البرلماني العربي تتحمل ميزانية  -أ 

 الدول، كما تتحمل الدولة المضيفة للمؤتمر نفقات إقامتهم.

تم تبحيث ( %10)بنسبة  2017ا من العام البرلماني العربي بدءً زيادة  ميزانية االتحاد -ب 

بمبلغ يزيد  2017مطالبة الشعب البرلمانية األعضاء في االتحاد بمساهماتهم في ميزانية عام 

 .2016 ميزانية العام الحالي ( عن مساهمتهم في %10بنسبة )
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 23/ مؤ  26القرار رقم 

 مشكلة النصاب:حول 

 تحاد البرلماني العربي:لل  والعشرونالمؤتمر الثالث 

 

 التنفيذية لالتحاد في دورتها الثامنة عشرة، والمتعلقة بحل اللجنة توصيةعلى وافق المؤتمر

 مشكلة النصاب على األتي: 

بحيثًتصبحًعلىًالشكلًًً،(ًمنًميثاقًالتحاد5فقراتًالمادة)ًإعادةًصياغةًوترتيبً ورفعهًا

 التاليً:

 تبقى كما هي. –أ 

يعاد ترقيمها بحيث تصبح ) ج ( وتبقى بالن ص نفسه، وإضافة الفقرة )ب(  –ب 

 مكانها بالنص التالي:

يستثنى من تطبيق الفقرة )أ( من هذه المادة الشعب التي حلت برلماناتها   " )ب(

بحيث ال تحسب من النصاب )بصفة مؤقتة  ،أو التي لم تستكمل أدوار تشكيلها

 (  في اجتماعات المؤتمر واللجنة التنفيذية.
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 القرارات السياسية
 

ه يعبر عن أسفه لما الت إلي ،إن مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الثالث والعشرين
األمر الذي يستدعي إعادة الروح إلى التضامن والعمل العربي  ،أوضاع بعض الدول العربية

 المشترك ، لذلك فإن مؤتمر االتحاد يؤكد :
 

 23/ مؤ  27القرار رقم 

 المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:
 ،عربيةقطار الألالحوار بين ا تشجي تبني تفعيل دبلوماسية برلمانية تعمل على 

 ة.القائمة والصراعات الداخلي للمشكالتتوصاًل لحلول  ،والمكونات الداخلية لكل بلد عربي
 

 23/ مؤ  28القرار رقم 

 حول القضية الفلسطينية:
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

 
 الب بتنفيذطيؤكد مجددا أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية األولى لألمة العربية، وي :الا أو 

 .جمي  القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة حول القضية الفلسطينية

نية ييؤكد أنه ال سال. وال استقرار في منطقة الشرق األوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسط :اا ثاني
على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي االحتالل اإلسرائيلي لكافة األراضي العربية المحتلة عا. 

 قدس،وعاصمتها ال 1967ويؤدي الى قيا. دولة فلسطينية مستقلة على حدود الراب  من حزيران  1967
 الخاص بحق العودة.  194رق.  الدوليويؤكد على القرار 
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 ،يطالب البرلمانات العربية اتخاذ اإلجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة :اا ثالث
وتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجل حماية القدس في وجه األخطار وسياسات  

يلية الهادفة إلسرائالتهويد التي تتعرض لها المقدسات المسيحية واإلسالمية ورفض كافة المشاري  ا
لتهويد المدينة ومحاوالت التقسي. الزماني والمكاني للمسجد األقصى،  والتصدي لسياسات التطهير 

 .العرقي للمقدسيين في مدينته.

دعوة البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدع. الالز. إلنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية  :اا رابع
لعقد مؤتمر دولي للسال. لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، إلنهاء االحتالل 

، 1967  من حزيران عا. اإلسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الراب
والعمل على توفير الدع. للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خالل مجلس 

دانة االستيطان ووقفه تماما .  األمن الدولي وا 

يتوجه المؤتمر بالتحية واالعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة  :اا خامس
 . ينالمستوطنيفي تقرير مصيره والتصدي لجرائ. االحتالل اإلسرائيلي وغالة حقه المشروع 

يؤيد اقتراح رئيس االتحاد البرلماني العربي السيد نبيه بري بتشكيل لجنة برلمانية خاصة  لدع.  :اا سادس
 ةصمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغان. رئيس مجلس األمة الكويتي رئيس الدورة السابق

ملكة االردنية ورؤساء برلمانات الملالتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
 -المملكة المغربية.  –طية الشعبية االجمهورية الجزائرية الديمقر  –الهاشمية 

يؤكد المؤتمر أن من أشكال الدع. العملية والملموسة من قبل البرلمانات العربية للقضية  :اا سابع
 الفلسطينية وللهبة الشعبية الجماهيرية، االلتزا. بتنفيذ اآلليات اآلتية:

رمي كبير من القوانين العنصرية ت عدد .إدانة ما تقو. به "الكنيست االسرائيلية" من إقرار  .أ
فلسطيني قسرا  من وطنه من خالل مصادرة أراضيه والتوس  إلى تهجير الشعب ال

وايقاع العقوبات التي تنال من األطفال وتصل  لحد  األطفالاالستيطاني وهد. المنازل 



60 
 

اإلعدا. بد. بارد، ويؤكد المؤتمر رفضه لهذه القوانين التي تتعارض م  القانون الدولي 
 البرلمانية والدولية. وميثاق االم. المتحدة والتصدي لها في المحافل 

توثيق ونشر االنتهاكات والجرائ. التي ترتكبها قوات االحتالل وقطعان المستوطنين  .ب
رسالها لكافة برلمانات العال.، بهدف فضح الجرائ. اإلسرائيلية من  بالصوت والصورة، وا 
خالل لجنة متخصصة بين االتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن 

 .يرغب من البرلمانات العربية
انين إلعداد ملف شامل حول القو  العربيتكليف اللجنة القانونية في االتحاد البرلماني  .ج

العنصرية التي أقرتها الكنيست اإلسرائيلية أو تلك التي في طور اإلقرار، وبيان 
اتها الجسيمة اكتحاد البرلماني الّدولي وانتهالمخالفاتها الخطيرة والّدائمة لميثاق وأنظمة ا

للقانون والمعاهدات الّدولّية ولمبادئ حقوق اإلنسان، والمطالبة باتخاذ إجراءات عملية 
 .بحق الكنيست

العمل على تفعيل المقاطعة العربية لالحتالل اإلسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة  .د
 طريقا للتصدي لسياسة االحتالل العنصرية.  .B.D.S حركة العالمية 

الحكومات العربية ومنظمات المجتم  المدني لتأمين الدع. المادي ألسر  العمل م  .ه
شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوته.، والعمل على شرح عدالة قضية األسرى 

 لى إلزا.عوالمعتقلين في المؤتمرات البرلمانية، وبشكل خاص البرلمانيين منه.، والعمل 
 .تحتجزه.هداء الذين إسرائيل لإلفراج عن العديد من جثامين الش

التواصل م  رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العال. وم  االتحادات البرلمانية،  .و
ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من 

 إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.
زالة أسبابه وتشكيل التأكيد على  .ز استمرار الجهود الفلسطينية والعربية إلنهاء االنقسا. وا 

حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تعمل على إجراء انتخابات شاملة تنهي االنقسا. 
 .الفلسطيني



61 
 

 23/ مؤ  29القرار رقم 

 :جمهورية مصر العربيةحول  
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

المؤتمر بعودة الحياة البرلمانية الى جمهورية مصددددددددددددر العربية الشددددددددددددقيقة  رحب .1
كد دعمه لمصدددددددددر في أخير على جدول خريطة الطريق ، و ألاسدددددددددتكمااًل للبند ا

المحادثات الجارية حول نهر النيل ، واطل  باهتما. على المشددددروعات الحيوية 
لد واالسدددتثماري في هذا البالكبرى الجارية إلطالق العمل االقتصدددادي والتنموي 

 .الشقيق
رهددابيددة الدددمويددة المرتكبددة ضددددددددددددددددد أمن واسدددددددددددددددتقرار إلا الجرائ.وأدان المؤتمرون  .2

 جمهورية مصر العربية.
وأكد وقوفه بجانب جمهورية مصددر العربية والسددودان حول قضددية سددد النهضددة  .3

 له من اثار سلبية على الحصة المائية المقررة لهما.لما األثيوبية 

 
 23/ مؤ  30رقم  القرار

 :الجمهورية اللبنانيةحول 
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

دع. لبنان لتمكينه من استكمال تحرير ارضه وتنفيذ كامل مندرجات قرار مجلس  .1
 وكذلك ترسي. حدوده البحرية. 1701االمن الدولي رق. 

قيق السوري الش نزوح الشعبزمة أدع. لبنان لمواجهة االستحقاقات المترتبة على  .2
من مخيمات سورية من االشقاء الفلسطينيين، إضافة الى المخيمات  وما وفد اليه
 .فيه مسبقاً  الموجودةالفلسطينية 
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ستعادة عافيته وتجاوز الضغوط السياسية واالقتصادية عبر اتخاذ الدع. لبنان  .3
ق اليات للجمهورية، والطالانجاز استحقاقاته الدستورية وفي الطليعة انتخاب رئيس 

 التشري  وخصوصًا صياغة قانون جديد لالنتخابات التشريعية.
منية اللبنانية بالسالح والعتاد لمواجهة االرهاب على حدوده ألجهزة األدع. الجيش وا .4

 الوطنية وعلى حدود مجتمعه.

 

 23/ مؤ  31القرار رقم 

 : الجمهورية العربية السوريةحول 

 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

يؤكد تضامنه م  سورية ومساندتها  ودع. حقها المشروع  في استرجاع كامل  .1

.، وفقًا 1967الجوالن السوري المحتل حتى حدود الراب  من حزيران )يونيو( 

رائيل سلقرارات األم. المتحدة ذات الصلة، ويعتبر جمي  اإلجراءات التي اتخذتها إ

 لض. الجوالن السوري الغية وباطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية، 

يؤكد على وحدة سوريا ارضًا وشعبًا ويرفض بشدة أية طروحات عن فيدرالية أو  .2

 غيرها من أشكال التقسي..

يؤكد دعمه للحوار الجاري بين المكونات السورية توصاًل لحلول سياسية بناء  .3

 من وتفاهمات دولية.على قرارات مجلس األ
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 23/ مؤ  32القرار رقم 

  : المملكة االردنية الهاشيمةحول  
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

ردنية الهاشمية لمواجهة االستحقاقات الملتز. بها دوليًا  أليدعو الى دع. المملكة ا .1
 بشأن أزمة نزوح الشعب السوري إلى أراضيها.

ردن في مواجهة اسرائيل حول االنتهاكات المتكررة للمسجد ااٌلقصى ألادع. جهود  .2
سالمية إلوالمقدسات المسيحية في القدس ، ويقدر عالياً دوره في رعاية المقدسات ا

 والمسيحية.

 
 23/ مؤ  33القرار رقم 

  : جمهورية العراقحول 
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

يتاب  التحديات التي يواجهها العراق، ويشيد بدوره وتضحياته في محاربة االرهاب،  .1
سراع في انجاز االصالح والتغيير والمصالحة الوطنية، إليناشد قياداته السياسية او 

 على طريق ترسيخ مبادىء الحك. الرشيد وبناء دولة المؤسسات.
 اندةمسالدول الصديقة على عضاء في االتحاد البرلماني العربي و أليحث الدول ا .2

ة الفرصة تاحإلالعراق وشعبه في تحدياته واعادة االعمار وتأهيل المناطق المنكوبة 
 لى مناطقه. والعيش بكرامة.إللمهجرين العودة 
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 23/ مؤ  34القرار رقم 

 : حول دولة اإلمارات العربية المتحدة

 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

مارات العربية المتحدة الكامل والمشروع على جزرها الثالث إلحق دولة اليجدد دعمه  .1

المحتلة ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ويؤيد كافة اإلجراءات والوسائل 

السلمية التي تتخذها دولة اإلمارات العربية المتحدة الستعادة سيادتها على جزرها 

 المحتلة.

ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العالقات م  الدول العربية، إلى يطالب إيران بترجمة  .2

، باالستجابة إلى الدعوات الصادقة والجادة من الً وفع الً خطوات عملية وملموسة، قو 

دولة اإلمارات العربية المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر اإلماراتية الثالث 

المباشرة الجادة أو باللجوء إلى محكمة المحتلة بالطرق السلمية، سواء بالمفاوضات 

 العدل الدولية.

ذ يناشد جمهورية إيران االسالمية بعد. التدخل في الشؤون إإن االتحاد البرلماني العربي  .3
الداخلية لبعض الدول العربية واحترا. عالقات حسن الجوار، والتوجه للحوار في حل 

يران، بإثارة اتصاالتها م  إ استمرار على البرلمانات العربيةالقضايا الخالفية فإنه يحث 
قضية احتاللها للجزر اإلماراتية الثالث، والتأكيد على ضرورة إنهائه، انطالقًا من ان 

 في المحافل الجزر هي أرض عربية محتلة، م  تأكيدها على ذلك اثناء مشاركتها
 .البرلمانية المختلفة
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 23/ مؤ  35القرار رقم 

 :اليمنيةالجمهورية حول 
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

  حل ل الدولية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السدددددددددددددددعوديةيثمن عالياً الجهود
طبقًا لقرارات األم. المتحدة ويشددير بشددكل خاص الى جهود دولة  سددلمياً االزمة اليمنية 

ستعيد ويتمنى أن ي، الكويت الدبلوماسية الحالية الهادفة  الى وض  حد للصراع الدائر
 اليمن عافيته واستقراره في أقرب فرصة.

 
 23/ مؤ  36القرار رقم 

 :ليبيا دولة حول
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

ل الذي يمهد لتشدددددددددددددددكيلمغربية الذي رعته األم. المتحدة، ا يرحب باتفاق الصدددددددددددددددخيرات .1
حكومة وفاق وطني م  التأكيد على أن مجلس النواب الليبي المنتخب والمعترف به 

توري جراء تعديل دسإقليميًا هو صاحب الحق األصيل في اعتماد االتفاق بعد ا  دوليًا و 
 يشرعن له، كما نص عليه االتفاق السياسي.

كما يطالب  األم. المتحدة برف  الحظر المفروض على الجيش الليبي حتى يتصددددددددددى  .2
 من القومي الليبي واالمن القومي العربي.أللهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد ا

مسددتوى الخالفات على ال في حل سددلطنة عمان الشددقيقة الجهود التي تبذلهايثمن عاليًا  .3
 العربي  كما يثمن عاليًا نتائج االجتماعات التي عقدت في سددددددددددددلطنة عمان الشددددددددددددقيقة 
لجهة صددددياغة دسددددتور جديد للبالد ، ويتمنى وحدة المكونات الليبية لما فيها مصددددلحة 

 ليبيا الشقيقة.
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 23/ مؤ  37القرار رقم 

 السودان :جمهورية حول 
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

يؤكد دعمه القوى ومسدددددداندته المتواصددددددلة للسددددددودان في مواجهة كل ما يتهدد سددددددالمته  .1
لها في دع. سدددائر الجهود التي تبذ معهويعرب عن تضدددامنه  ،ووحدته وأمنه واسدددتقراره

 إلحالل السال.. حكومته
السدددددددددددددددودان في مواجهدددة المؤامرات والتهدددديددددات يجددددد التدددأكيدددد على الوقوف بقوة م   .2

مسدددددددددددددتغاًل نفوذه وعالقاته م  بعض دول  ،الخارجية التي يحركها الكيان الصدددددددددددددهيوني
 وتعريض وحدة أرضه وشعبه للخطر.ه الجوار لزعزعة استقرار 

يعرب عن تقديره الكبير لكل الجهود التي بذلتها الوسددددددددددداطة المشدددددددددددتركة لألم. المتحدة  .3
ي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسددددددددالمي إلحالل السددددددددال. فريقألتحاد االوا

في السدددددودان، ويقدر بشدددددكل خاص تلك الجهود البناءة والمثابرة التي بذلتها دولة قطر 
 في سبيل التوصل إلى وثيقة الدوحة لسال. دارفور.

يدعو إلى تكاتف جهود جمي  األطراف للعمل على تنفيذها من أجل إرسددددددددددددددداء قاعدة  .4
لى إلى حث حكوماتها ع البرلمانات العربيةينة لألمن واالسددددددددددددتقرار والتنمية، ويدعو مت

طالق جهود  تقددددي. الددددع. المدددادي والمعنوي الدددذي يمّكن من إنفددداذ اتفددداقيددده الددددوحدددة وا 
 التنمية للعودة باإلقلي. إلى سابق عهده.

لجنائية ة ايجدد التأكيد على قراراته السددددددددددابقة ويعلن عن رفضدددددددددده الكامل لقرار المحكم .5
بحق فخامة السددددددددديد رئيس جمهورية السدددددددددودان  2009مارس  4الدولية الصدددددددددادر في 

وبعض القيادات السددددددودانية، ويعتبره خرقًا فاضددددددحًا للقانون الدولي وسددددددابقة خطيرة في 
وقفه م ويؤكدالعالقات الدولية وانتهاكا سدددددددددافرًا للسددددددددديادة الوطنية لجمهورية السدددددددددودان. 

فريقي وجددامعددة الدددول العربيددة والبرلمددان ألاإلتحدداد ا ااتخددذهدد يالثددابددت من القرارات الت
هذا الشدددددأن.والوقوف م  السدددددودان لرف  العقوبات االقتصددددداية المفروضدددددة فريقي في ألا

 عليه.



67 
 

 
يعرب عن قناعته بأن السددودان يمثل عمقًا إسددتراتيجيًا لألمة العربية ومصدددرًا هامًا من  .6

العربي، ويشددددددددددددديد بالجهود التي تبذلها حكومة مصدددددددددددددادر تحقيق األمن الغذائي للوطن 
السددددددودان في سددددددبيل تحقيق التنمية الشدددددداملة وتشددددددييد البنية التحتية واسددددددتغالل الموارد 
الطبيعية الكبيرة التي يزخر بها السدددددددددددددددودان، ويدعو إلى زيادة وتعزيز االسدددددددددددددددتثمارات 

من ق األالعربية في السددددددددددددودان في مجاالت التعدين والصددددددددددددناعة والزراعة بهدف تحقي
 الغذائي المنشود، وفي سائر المجاالت الحيوية األخرى.

 
 23/ مؤ  38القرار رقم 

  الصومال :جمهورية حول 
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

يرحدددب بدددالقرارات الصدددددددددددددددددادرة عن مؤتمر لنددددن للمصدددددددددددددددددالحدددة بين مختلف األطراف  .1
 جادة على طريق حل األزمة الصومالية.الصومالية، ويعتبر هذه القرارات خطوة 

 
يطالب المنظمات العربية واإلقليمية والدولية بتقدي. المسددددددددددددددداعدات اإلنسدددددددددددددددانية والدع.  .2

 الغذائي والطبي لمواجهة اثار النزاعات المسلحة في الصومال.
 

 23/ مؤ  39القرار رقم 

 : حول اإلرهاب
 :المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي 

ونة آلشهدته الساحة الدولية في ا إن االتحاد البرلماني العربي تاب  بدقة ما .1
لدائرة العنف، وذلك نتاجًا للنشاطات االرهابية العابرة  كبير اتساعاالخيرة من 
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نماىتستهدف طرفاً أو شعباً أو دولة دون أخر  للحدود التي ال  ،جمي تشمل ال ، وا 
 وطبيعة الجهات التي تغذيه.هدافه أ بغض النظر عن أسبابه و 

إننا نواجه اليو. خطر تمدد العنف االعمى في شتى ارجاء الوطن العربي والذي  .2
شوبها و دينية، وتأتصاحبه موجة تكفيرية غير مسبوقة ليس لها هوية وطنية 
ياء ف من االبر آلآلاالساليب الهمجية من قط  الرؤوس وسبي النساء وتهجير ا

 ع أو رادع.والقتل الجماعي دون واز 
 2014عا. نه خالل أ 2015ن اخر الدراسات الصادرة عا. ألى إواذ نشير  .3

الف شخص ومعظ. هؤالء من منطقة الشرق  32,700قتل مايقارب ب والتي تفيد
خر احصائيات لألم. المتحدة الصادرة في مطل  اكما وتشير  االوسط وافريقيا.

قائمة دول العال. في عدد  يتصدرلألسف  اليزالعلى أن العراق  ،2016عا. 
ا هذا باإلضافة الى سوري ،رهابية المتطرفةإلالضحايا الناتجة عن العمليات ا

 واليمن.
رهقت اقتصاديات الدول أكبيرة قد الواذ يرى ان الخسائر البشرية والمادية  .4

ي معظ. مني فألمر الذي عرقل خطط التنمية واالستقرار السياسي واألا ،العربية
 العربي. بلدان الوطن

لثقافي االتراث   التعدي علىواجه موجة عنيفة من تن أمتنا العربية أواذ يالحظ  .5
ا مدننا ثار التاريخية التي تزخر بهألسرقة وتدمير المعال. واتتمثل ب ،والتاريخي
 ،بيعها لتمويل العمليات االرهابيةالعربية و 

 انه التنفيذيةولج جالسهيؤكد على تنفيذ قرارات م ذإفان االتحاد البرلماني العربي 
 : إلى يدعو ،ومؤتمراته السابقة

توحيد التشريعات في العال. العربي من خالل االتحاد البرلماني العربي  .أ
والتأكيد على قرارات جامعة الدول ، رهاب في كافة أشكالهإللمواجهة ا

 العربية ذات الصلة .
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رهاب والفكر التكفيري المتطرف واتخاذ السبل إلالوقوف على أسباب ا .ب
 .صفوف أبنائنا الالزمة لمواجهة التمدد االرهابي بين 

ذات الصفة التعددية في الدول العربية  المجتمعاتالمحافظة على  .ج
 ودعمها.

لى كشف زيف هذه الجماعات إعالمية والدينية الرامية إلتوحيد الجهود ا .د
المتطرفة والعمل على دمج النسيج االجتماعي والمذهبي في الوطن 

. حقه واحترا خرآلاالعربي من خالل اتباع السياسات القائمة على تقدير 
 في الحياة والمعتقد.

التمييز بين اإلرهاب وحق الشعوب في المقاومة من أجل تحرير ضرورة  .ه
ادة حقوقها المشروعة، وفقًا للمواثيق أراضيها من االحتالل واستع

 والقرارات الدولية.
ي رهاب التكفيري الدمو إلسرائيل واإرهاب الدولة التي تمارسه إيرى أن  .و

هما وجهان لعملة واحدة يستدعي  توحيد  ،االقطار العربية يستهدفالذي 
رهاب من أجل إلوتوحيدها في الحرب ضد امكانيات إلالطاقات وا

ودع. الشعب  ،أراضي ومؤسسات أقطارنا واستقرارهااستعادة وحدة 
 الفلسطيني في نضاله لتحقيق امانيه الوطنية.

اإلرهاب بجمي  أشكاله وصوره وممارساته، ويدعو إلى تضافر يدين  .ز
 ،الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية لوض  حد لهذه الظاهرة الخطيرة

دية ري. دف  الفمناب  تمويله وتجوضرورة تجفيف موارده البشرية و 
والتصدي لكافة أشكال عبور السالح والمسلحين .للتنظيمات اإلرهابية

 للحدود الوطنية والقارية.
الربط المتعمد بين اإلرهاب واإلسال.، دين التسامح والسل.، يستنكر  .ح

 .ويؤكد أن اإلرهاب ال دين له
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 وربيةألفريقية والقارة األرهابية التي استهدفت القارة اإلالعمليات ايدين  .ط
لى إمشترك مستند  دوليلى جهد إويدعو  ،لى الدول العربيةإضافة إلبا

هذا السرطان الذي يهدد استقرار  ستئصالالقرارات مجلس األمن الدولي 
 النظا. العا. االقليمي والدولي.

لك من ، وذلكراهية وخطاب التحريض على العنفثقافة اتحري. وتجري.  .ي
تؤمن مجتمعية خالل تشريعات ملزمة، لبناء منظومة قي. وثقافات 

خر والتعايش السلمي بين مكونات المجتم  بغض آلبالتعددية وقبول ا
 النظر عن الهويات الفرعية.

عمال تنية واسيطالب برف  الحصار المفروض على التجمعات المد .ك
 بشرية في إطار الحروب،كدروع المدنيين 

احترا. قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف بما يخص  لىإيدعو  .ل
قدي. ، وتمنها امنة للمدنيين الى مناطقه. التي هجرو آلالحروب والعودة ا

 .كافة المساعدات اإلغاثية
بإنشدددداء صددددندوق على مسددددتوى جامعة الدول العربية يمول من  يوصددددي ..

ول الد رهاب على مسدددتوى كافةإلجمي  الدول العربية ، وذلك لمكافحة ا
 العربية.
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 البرلمانية بالشؤون المتعلقة القرارات
 

 23/ مؤ  40القرار رقم 

 ط داخل االتحاد البرلماني الدوليحول النشا
 المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

( التي عقدددت في 134الجمعيددة ) إعددداد تقرير عن القرارات التي صدددددددددددددددددرت في -أ
الجمعية والمشددددددددددددددداركة في  ، 2016مدينة لوسددددددددددددددداكا )زامبيا ( في مارس )اذار( 

، 2016( التي سددددتعقد في جينيف )سددددويسددددرا( في أكتوبر )تشددددرين األول( 135)
عن قرير ت، وا عداد الجمعيةالمشدداركة في و للوفود العربية  تنسدديقي اجتماعوتنظي. 

 .نتائج أعمال الجمعية
 .(135الجمعية )ج بنود طارئة في جدول أعمال اسة إمكانية إدرادر  -ب
التشددددددددداور بين الوفود العربية لملء الشدددددددددواغر الخاصدددددددددة بالمجموعة العربية في  -ج

  هيئات االتحاد البرلماني الدولي.

 
 23/ مؤ  41القرار رقم 

  : العربي –فريقي ألحول التعاون البرلماني ا
 البرلماني العربي يدعو إلى: المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد

 
 : فريقي من اجلألالتنسيق م  األمانة العامة لالتحاد البرلماني ا .1
 

o  العربي . -عقد اجتماع لجنة المتابعة للمؤتمر البرلماني االفريقي  
o العربي الراب  عشددر في أبيدجان ) سدداحل  –فريقي ألعقد   المؤتمر البرلماني ا

والطلب من البرلمانات العربية ، م2016مايو  -أيار  5و 4 يومي العاج ( 
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المشددددددداركة بشدددددددكل فعال في هذا المؤتمر وذلك لتوحيد المواقف بين البرلمانات 
العربية واالفريقية فيما يخص تبني البند الطارىء الذي سددديقد. باسددد. المجموعة 

في  2016المقرر عقدها في شددددددددددددهر تشددددددددددددرين اول  135العربية في الجمعية 
طرد الكنيسددددت االسددددرائيلي من عضددددوية االتحاد الدولي لسددددنه جنيف القاضددددي ب

هدددداف ومبدددادىء االتحددداد أ حكدددا. القدددانون الددددولي و أتشدددددددددددددددريعدددات تتعدددارض م  
 البرلماني الدولي.

مشدددددداركة في فريقية الألتحسددددددين عملية التنسدددددديق بين الوفود البرلمانية العربية وا .2
 .جمعيات االتحاد البرلماني الدولي

 .المؤتمرات النظامية لالتحادينتبادل الزيارات في  .3
 .فريقيألتسديد المساهمة المالية السنوية لالتحاد البرلماني ا .4
 ية.فريقي واجتماعات لجنته التنفيذألالمشاركة في مؤتمرات االتحاد البرلماني ا .5

 
 

 23/ مؤ  42القرار رقم 

 : حول العلقات مع البرلمانات والمنظمات األخرى
 تحاد البرلماني العربي يدعو إلى:لل  المؤتمر الثالث والعشرون

لتي اتعزيز العالقة م  جامعة الدول العربية وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية  .أ
 ينظمها الطرفان.

 تعزيز العالقة م  جمعية األمناء العامين للبرلمانات العربية. .ب
التعاون مواصلة وتعزيز العالقات م  اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة  .ج

اإلسالمي، وتبادل الزيارات في المؤتمرات النظامية والدورات التي ينظمها الطرفان، 
 والعمل على توقي  اتفاق تعاون وتنسيق م  هذا  االتحاد.

 المشاركة في المؤتمر السنوي الدوري لالتحاد البرلماني االفريقي. .د
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ية ة والجمعية البرلمانالمشاركة في االجتماع السنوي للجمعية البرلمانية المتوسطي .ه
 متوسطية.  -األورو

المشاركة في المؤتمرات السنوية لكل من رابطة البرلمانات اآلسيوية، ورابطة الدول  .و
 المستقلة، وهيئة مشرعي الواليات االمريكية. 

توجيه الدعوات لممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية التي يتعامل معها االتحاد لحضور  .ز
 لالتحاد.  مقبلالأعمال المؤتمر 

 23/ مؤ  43القرار رقم 

 النشاط اإلعلمي للتحاد  حول 

 تحاد البرلماني العربي يدعو إلى:المؤتمر الثالث والعشرون لل 
 تطوير النشاط اإلعالمي لالتحاد، و تطوير موق  االتحاد على شبكة اإلنترنيت. -
 

 23/ مؤ  44القرار رقم 

 السوق العربية المشتركة  حول 

 تحاد البرلماني العربي يدعو إلى:المؤتمر الثالث والعشرون لل 
 إعادة إحياء اللجنة الخاصة بالسوق العربية المشتركة 
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 القرارات المتعلقة بالشؤون المالية واالقتصادية

 

 23/ مؤ  45القرار رقم 

 2016حول خطة عمل االتحاد لعام 
 البرلماني العربي يدعو إلى:المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد 

 
كمدا وردت في مدذكرة األمداندة العدامدة،  2016الموافقدة على خطدة عمدل االتحداد لعدا. 

وتنفيددذ مددا ورد فيهددا من مبددادرات في حدددود السددددددددددددددديولددة المدداليددة المتوفرة بعددد اجراء التعددديالت 
 التالية:

تعديل بنود االهداف من فقرة متابعة التطورات المستجدة في القضية الفلسطينية  أوال :
ودع. النضددددال العادل للشددددعب الفلسددددطيني بكل الوسددددائل المتاحة لالتحاد لتصددددبح على النحو 

 التالي:

  مسدددداندة الشددددعب الفلسددددطيني ونضدددداله الباسددددل حتى يت. طرد االحتالل وتحرير
قامة الدولة  المسدددددددددددددددتقلة على التراب الوطني الفلسدددددددددددددددطيني األرض، والعودة، وا 

 وعاصمتها القدس. 
  زالة أسدددددددددبابه الفلسدددددددددطينيةدع. اسدددددددددتمرار الجهود  ،والعربية إلنهاء االنقسدددددددددا. وا 

ة شدددددددامل عمل على إجراء انتخاباتتوتشدددددددكيل حكومة وحدة وطنية فلسدددددددطينية، 
  تنهي االنقسا. الفلسطيني.

  الفلسدددددددطينية في طرح القضدددددددية الفلسدددددددطينية في مختلف  الدولةمسددددددداندة مبادرة
 مكاسب بما يخد. القضية. الالمحافل الدولية لتحقيق مزيد من 

  نقاذها أنشدددددددئتتفعيل الصدددددددناديق المالية العربية التي  من أجل حماية القدس وا 
 من سياسات التهويد التي تتعرض لها.
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 تشدددددددددريعات وقرارات  تؤأمة المدن العربية م  مدينة القدس، من خالل إصددددددددددار
خدداصددددددددددددددددة بتنفيددذًا لقرارات االتحدداد البرلمدداني العربي  الهدددفعربيددة تحقق هددذا 

 .19مؤتمر رق. 
  التوصية باحالة موضوع القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست اإلسرائيلي الى

 مقبلال اللجنة القانونية في االتحاد إلعداد ملف متكامل لعرضدددددده على المؤتمر
 لالتحاد البرلماني العربي .

 لس مجددالقدددس، بددالتعدداون م  اتحدداد تتعرض لدده ا تنظي. ندددوة برلمددانيددة حول مددا
 .الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

تعديل فقرة العمل على تحسددددددددين مسددددددددتوى مشدددددددداركة البرلمانيات العربية  ثانياا :
 لتصبح على النحو التالي:

 

كة العمل على تحسين مستوى مشار  .1
 البرلمانيات العربيات في :

 انشطة االتحاد. .أ
 في العمل البرلماني .ب
 المدني عمومًا.العمل في   .ج

 

  اإلسها. في النشاط اإلقليمي والدولي الداعي إلى تمكين
شراكها في مختلف األنشطة.  المرأة ورف  مكانتها وا 

  .دع. العمل البرلماني النسائي 
  إبراز وجوه نسائية عربية قادرة على الدفاع عن القضايا

العربية وقضايا حقوق المرأة والقضاء على كل أشكال 
 التمييز ضدها في المحافل البرلمانية الدولية. 

  عقد المؤتمر البرلماني العربي الخاص بد" تفعيل دور المرأة
 .   2016العربية "خالل عا. 
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تعديل فقرة إيالء االهتما. لقضدددددددددايا إشددددددددداعة الديمقراطية لتصدددددددددبح على  ثالثاا :
 النحو التالي:

 

إيلء االهتمام لقضايا إشاعة الديمقراطية  .2
واحترام حقوق اإلنسان، وتعزيز الحريات 
العامة وترسيخ الديمقراطية البرلمانية 

 والتعددية السياسية 

 

  نشر الثقافة الديمقراطية بين الجماهير العربية، ال سيما
في أوساط الشباب، وتربية أجيال واعية تعرف حقوقها، 

 وتؤمن بالحرية والديمقراطية والعمل البرلماني. 
 

 
 العمل القانوني فريقيدعو مؤتمر االتحاد الى وضددددددددددددد  ألية الجتماعات : رابعاا 

في  تدورتها الثامنة عشرة التي انعقد في التنفيذيةالمشكل بموجب قرار اللجنة 
 .16/02/2016المملكة االردنية الهاشمية بتاريخ  –عمان 

 
 23/ مؤ  46القرار رقم 

 2016حول مشروع موازنة االتحاد لعام 
 المؤتمر الثالث والعشرون للتحاد البرلماني العربي يدعو إلى:

 2016 لعا.الموافقة على االعتمادات المرصودة في مشروع موازنة االتحاد   -1

( فقط مليون ومئة وستة وستون ألفًا ومئة دوالر أمريكي، 1,166,100والبالغة )

والمذكرة المبين فيها تفاصيل ، (1بهذا التقرير )جدول رق.  وفقًا للجدول المرفق

 ة الصرف .صرف االعتمادات حسب الباب والبند والنوع وجه
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إقرار النسب المقترحة لتوزي  االعتماد المرصود على الشعب البرلمانية األعضاء   -2

ومطالبة الشعب  (،1-2في االتحاد وفقًا للجدول المرفق بهذا التقرير ) جدول رق. 

، حتى يتسّنى 2016سداد مساهمتها بدًءًا من شهر كانون الثاني بالبرلمانية 

ولألمانة العامة لالتحاد القيا. بواجباتها، ومواصلة  لالتحاد الوفاء بالتزاماته،

 أنشطتها.

وما قبل، وفقاً للجدول المرفق  2015مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عا.   -3

عليها من مستحّقات في أقرب  (،  للتكر. بسداد ما2-2بهذا التقرير ) جدول رق. 

 وقت.

اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومؤتمرات تمديد العمل بالقرارات الصادرة عن   -4

االتحاد، ورئاسة االتحاد، والمتعلقة بالنقل المؤقت لمقر االتحاد البرلماني العربي 

( فقط خمسون ألف دوالر أمريكي 50,000من دمشق إلى بيروت، وصرف مبلغ )

من األموال االحتياطية من ميزانية االتحاد، وتكليف السيد رئيس االتحاد واألمين 

العا. لالتحاد باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدامة ُحسن سير عمل األمانة العامة 

 لالتحاد.

( 69,769تحويل المبلغ المتبقي من الرصيد النقدي الخاص بندوة القدس والبالغ )  -5

، بحيث يضاف إلى 2016دوالر أمريكي إلى اعتمادات ميزانية االتحاد لعا. 

 اعتمادات األنشطة البرلمانية.
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عا. لوس سمعان بتدقيق حسابات االتحاد ليف المحاسب القانوني فاروق طانيتك  -6

2016. 

الموافقة على استثمار مبلغ الوديعة العائدة لحساب بناء مقر االتحاد البرلماني   -7

المتوسط في  لدى بنك البحر MED INCOME FUND I   العربي عبر

 انية االتحاد.لى ميز إتحويل الفائدة الناجمة  عن االستثمار و  ،بيروت

تكليف األمين العا. لالتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكا. الموازنة وفًقًا لميثاق   -8

 االتحاد وأنظمته النافذة.

 
 

 المتعلقة بشؤون المرأة والطفولة القرارات
 

 23/ مؤ  47القرار رقم 

 للتحاد البرلماني العربي: والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

تشكيل لجنة تحضيرية من كل من: )المملكة األردنية وافق المؤتمر على   
ولة د -جمهورية السودان –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية المتحدة  –الهاشمية 
المملكة المغربية، إضافة إلى األمانة العامة لالتحاد(  –جمهورية مصر العربية  -فلسطين  
 مهمتها:

 .المقبلةخالل الفترة  طفولةعمل للجنة شؤون المرأة وال وض  خطة -1
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 التحضير النعقاد المؤتمر البرلماني العربي الخاص حول تفعيل دور المرأة العربية، -2
وتكليف األمانة العامة لالتحاد باجراء االتصاالت الالزمة م  الشعب البرلمانية األعضاء 

 . 2016عا. إمكانية استضافة المؤتمر خالل  في اللجنة التحضيرية حول
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 23/ مؤ  48  القرار رقم

 :فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربيةحول برقية الشكر الموجهة إلى 

 للتحاد البرلماني العربي: والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح  التالية متناناالشككككككككككر و القرر المؤتمر توجيه برقية 
السكككككككيسكككككككي،رئيس جمهورية مصكككككككر العربية  تعبيراا عن تقدير المؤتمر لرعايته واهتمامه 

 :بأعماله
 فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المحترم

 رئيس جمهورية مصر العربية
 يتوجه المؤتمر الثالث والعشددددددددددددرين لالتحاد البرلماني العربي، الذي انعقد برعاية كريمة

نيسان / أبريل  11و  10من فخامتك.، في مقر جامعة الدول العربية، يومي االحد واالثنين )
(، بالشددكر واالمتنان الخالصددين على دعمك. المسددتمر إلطاره التمثيلي كصدديغة مكملة 2016

 وضرورية من صيغ العمل المشترك.
 

ننا في االتحاد البرلماني العربي، إذ نؤكد على التزامنا بتحقيق  أنشىءي األهداف الت وا 
من اجلها االتحاد، فإننا سدددنواصدددل العمل على تعزيز العالقات بين أقطارنا، وتنسددديق مواقفنا، 
وتوحيد تشدددددددددددددددريعاتنا، والتصددددددددددددددددي لكافة األخطار المحيطة باألمة، ومواجهة التحديات بروح 
التعاون والعصددددددددددر، وصددددددددددواًل إلى توسددددددددددي  مشدددددددددداركة شددددددددددعوبنا في كل مايصددددددددددن  حياة دولها 

 جتمعاتها.وم
 حفظ هللا مصر وحفظك. هللا.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترا. والتقدير،،،
 11/04/2016القاهرة  

 نبيه بري
 

 رئيس االتحاد البرلماني العربي
 رئيس مجلس النواب اللبناني       
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 23/ مؤ  49القرار رقم 

 :مجلس النواب المصريمعالي الدكتور علي عبد العال، رئيس حول برقية الشكر الموجهة إلى 

 للتحاد البرلماني العربي: والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

الى معالي الدكتور علي عبد العال ، رئيس التالية شكر القرر المؤتمر توجيه برقية 
ال نجاح أعمإتعبيراا عن شكككر المؤتمر الهتمام المجلس ودوائرب ب مجلس النواب المصككري ،

 :المؤتمر 
 

 الدكتور علي عبد العال المحترمدولة االخ الرئيس 
 رئيس مجلس النواب

 جمهورية مصر العربية     
 

 
يتوجه المؤتمر الثالث والعشدددددددددددددددرين لالتحاد البرلماني العربي، الذي انعقد تحت رعاية 

 10فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يومي االحد واالثنين )
، بالشكر إلى شخصك. الكري. لمشاركتك. في جلسته االفتتاحية، (2016نيسان /أبريل  11و 

لى مجلسك. الكري. لمشاركته في كافة أعمال المؤتمر.  وا 
دارة، على دع. أعمال المؤتمر وحسدددددددن الوفادة  كما يشدددددددكر مجلسدددددددك. رئاسدددددددة ونوابًا وا 

 والضيافة، وصواًل لتحقيق األهداف، من انعقاد واجتماع مؤتمرنا.
 

 فائق االحترا. والتقدير،،،وتفضلوا بقبول 
 11/04/2016القاهرة  

 نبيه بري
 

 رئيس االتحاد البرلماني العربي
 رئيس مجلس النواب اللبناني       
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 23/ مؤ  50القرار رقم 

 :معالي الدكتور نبيل العربي، األمين العام لجامعة الدول العربيةحول برقية الشكر الموجهة إلى 

 للتحاد البرلماني العربي: والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

ن العام ، األميلمعالي الدكتور نبيل العربي التالية شكككككككرالتوجيه برقية  قرر المؤتمر
 :لجامعة الدول العربية على استضافة مقر الجامعة ألعمال المؤتمر

 
 معالي الدكتور نبيل العربي المحترم
 األمين العام لجامعة الدول العربية

      
 

البرلمدداني العربي، الددذي انعقددد برعددايددة فخددامددة الرئيس عبددد الفتدداح  يشدددددددددددددددكر االتحدداد
نيسددددددان  11و  10السدددددديسددددددي، رئيس جمهورية مصددددددر العربية، يومي االحد واالثنين )

( في بيت العرب ، بجامعة الدول العربية مشددددددددددددددداركتك. في الجلسدددددددددددددددة 2016/أبريل 
 االفتتاحية للمؤتمر.

 
أعمال المؤتمر في رحاب الجامعة العربية،  كما نشدددكر لك. وإلدارتك. قبولك. اسدددتضدددافة
 وتقدي. الدع. اللوجستي الالز. لحسن سير أعماله. 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترا. والتقدير،،،

 11/04/2016القاهرة  
 نبيه بري

 
 رئيس االتحاد البرلماني العربي
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 23/ مؤ  51القرار رقم 

 الشكرحول توجيه 

 للتحاد البرلماني العربي: والعشرونالمؤتمر الثالث 
 

 لشكرادولة الرئيس نبيه بري ، رئيس االتحاد البرلماني العربي ،  وجه  
االعضاء الذين شاركوا و ورؤساء الوفود  المجالسرؤساء  السيدات والسادةالى 

الى الغائبين عن المؤتمر متمنياا أن  الشكر وجه كمافي أعمال هذا المؤتمر، 
 في المؤتمرات واالنشطة البرلمانية القادمة. ايشاركو 
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