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عشرة الرابعةتقرير عن أعمال ونتائج الدورة   

 للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

 ) مراكش 2014/06/05 (

 

سم هللا الرحمن الرحيم ب  

 

 

 

رلماني اللجنة التنفيذية لالتحاد الب تلبية لدعوة كريمة من برلمان المملكة المغربية عقدت

 .05/06/2014 بتاريخ مراكشعشرة في  الرابعةالعربي دورتها 

 البرلمانية اآلتية : للشعب الممثلينشارك في أعمال الدورة أعضاء اللجنة التنفيذية 

 – البحرينمملكة  –اإلمارات العربية المتحدة دولة  – المملكة األردنية الهاشمية 

 -جيبوتي جمهورية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية– التونسية الجمهورية

دولة  –سلطنة عمان  - العراقجمهورية   -السودان جمهورية  –السعودية المملكة العربية 

 . المملكة المغربية –الجمهورية اللبنانية –الكويت دولة  –قطر دولة  –فلسطين 

 

 : أوال جلسة االفتتاح

 النواب، سمجل رئيس نائب وهبي، اللطيف عبد األستاذ بداية جلسة االفتتاح تحدث في 

 محمد روالدكتو النواب، مجلس رئيس العلمي، الطالبي راشيد السيد باسم كلمته الذي أكد في

 مدعوون ربية،الع العائلة داخل العرب البرلمانيين أن  المستشارين، مجلس رئيس هللا بيد الشيخ

 نم يملكونه بما العربي الرسمي القرار ومواكبة الرأي، وإبداء الصوت رفع إلى الدوام على
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 لعربا البرلمانيين مسؤوليات من أنه وأضاف. والمحاسبة والمراقبة والرصد التتبع وسائل

هوا، وينَصحوا، يضغطوا، أن  العربية أمتنا حاضر حول العربي القرار ويَقووا ويَوج ِّ

 .ومصيرها

 تجةمن إيجابية تحوالت تعيش المغربية المملكة أن وهبي األستاذ أبرز أخرى جهة من

 جرأة   الخطوات أهم إحدى اْعتُبر الذي 2011 لسنة الدستوري اإلصالح منذ،  حيث. ومثمرة

 ربالمغ ظل التي االصالحات وفَْضلِّ  بَفْضله والذي" والدستوري، السياسي اإلصالح في

 ناطقم عن بنفسها تنأى أن للمملكة أمكن بالخصوص، األخيرة الثالثة العقود خالل يراكمها،

 ".األخرى العربية األقطار بعض عاشتها التي واالنزالق التجاذب وأشكال

 يف ودقتها المرحلة بطبيعة واعون أننا في شك من ما" بالقول وهبي األستاذ وأردف

 لىع عميقة تحوالت األخيرة، الثالث السنوات خالل عاشت، التي الشقيقة األقطار من عدد

 التي الروح البلدان هذه بعض في أكبرنا ولقد. والسياسية المدنية وهياكلها أنظمتها مستوى

 ماك الدستوري نظامها إرساء في موفقة خطوات من حققته وما االنتقالية المرحلة بها َعبََرتْ 

 بالغ   باهتمام   ونتتبع واالعتبار، التحية منا استحق ما وهو تونس، في ألشقائنا بالنسبة الحال هو

 في عزاءاأل إخوتُنا يجتازها التي الجديدة السياسية للمراحل أحيانا، القاسية الوعرة، التحوالت

 مقراطيةالدي الوطنية الدولة ترسيخ نحو التوفيق لهم آملين اليمن في أو ليبيا في أو مصر

 ".الحيوية وحاجاتها والكرامة الحرية في الشعبية للتطلعات واالستجابة وتقويتها،

 هوكرامت حريته نحو شعبي تطلع عن تعبيرا   جوهره في المشكل كان لقد" وأضاف

 فيها تعددت كارثية، أهلية حرب نحو الوضع تطور ثم والمدنية، االنسانية وحقوقه ومواَطَنتِّهِّ 

 شقيقال السوري الشعب وكان الخارجية، والمصالح والحسابات الرهانات وتقاطعت التدخالت،

 النماذج أفضل دائما   أعطت ألمة البريئة األرواح والسترخاص المهولة، للتضحيات مثاال  

 ".العربية واالنسانية والفكرية والثقافية الحضارية

 ي،العرب البرلماني لإلتحاد الحالي العام األمين بالشكر وهبي السيد خص ذلك إلى

 قيمو ومبادئ أهداف لخدمة بذلها التي المتميزة المجهودات على بوشكوج، الدين نور األستاذ

 تهومواظب أدائه وحسن المهني، وبحرصه واإلنساني، المنهجي بأسلوبه طبعها والتي االتحاد

 .لعربيةا البرلمانية للقضية وهبه ما كل على وشكر وامتنان تقدير تحية له وجه كما. وإخالصه

 

 وكيل الشعبة –الشايع االستاذ فيصل فهد  ثم استمع أعضاء اللجنة إلى كلمة من

رئيس اللجنة  ، الذي رحب بالمشاركين في بلدهم الثاني المملكة المغربية  -البرلمانية الكويتية

كما توجه بالشكر الوفير لمجلس النواب اللبناني على استضافته الكريمة الجتماع اللجنة .
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-3يومي  المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالتحاد والتي عقدت في بيروت

4/04/2014. 

الى أن مسيرة عمل االتحاد البرلماني العربي المتميزة  والحافلة األستاذ فيصل وأشار 

باالنجازات تحتم علينا التطلع دائما الى العمل على إعالء مكانته وتفعيل مساعيه وجهوده من 

عالمية تحادات الاال ومواكبةخالل تطوير نظمه ولوائحه بما يتيح مساحة أكبر لإلنتاج والبناء،

 المماثلة دوليا واقليميا.

إن اعظم مسؤولية نحملها على عاتقنا كبرلمانيين عرب هي وأضاف االستاذ فيصل  

أن نعمل على نشر مفهوم الديمقراطية وتعزيز المحافظة على حقوق اإلنسان وحريته األساسية 

جه ولنا، وهو مايصب على و، لنشكل من موقعنا نموذجا برلمانيا مشرقا  يحتذى به لشعوبنا ود

التأكيد في صالح وطننا العربي في سعيه الدؤوب ليكون في مصاف الدول المقدمة ، والعمل 

 الجاد لتحقيق الرخاء واألمن واالستقرار لشعبوه.

نا ان يخرج االجتماع بالنتائج المرجوة التي تعيي االستاذ فيصل  وفي نهاية كلمته تمنى

على أداء األمانة وتحمل المسؤولية التي كلفنا بها كبرلمانيين عرب تحت مظلة االتحاد 

 البرلماني العربي لتحقيق صالح شعوبنا وبالدنا.

 

  : ثانيا إقرار جدول األعمال

الذي تضمن البنود التالية جنة رة وافق األعضاء على جدول أعمال اللبعد افتتاح أعمال الدو

: 

 إقرار جدول األعمال. -1

( المتضةةةةمن البنةةةةود 4/04/2014-3دراسةةةةة واقةةةةرار تقريةةةةر اللجنةةةةة المصةةةةغرة   بيةةةةروت  -2

 التالية:

ة لإلت حاد. -1  دراسة الهيكل الت نظيمي للعاملين في األمانة العام 

الةةةةد يون المترت بةةةةة دراسةةةةة معةةةةايير وآلي ةةةةات إعفةةةةاء بعةةةةض الش ةةةةعب البرلماني ةةةةة مةةةةن  -2

 عنها.

 تحديد طريقة انتخاب األمين العام الجديد لإلت حاد. -3

 لجنة منح جائزة الت مييز البرلماني. -4
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ابعةةةةةة عشةةةةةرة للجنةةةةةة  -5 تبةةةةةادل اآلراء حةةةةةول مشةةةةةروع جةةةةةدول أعمةةةةةال الةةةةةد ورة الر 

 (2014يونيه  -ة لإلت حاد  مراكشالت نفيذي  

 ما يُستجد  من أعمال.     -6

 حاد البرلماني العربي :الوضع المالي لالت -3

  30/04/2014الى  1/01بيان موجز عن االيرادات والمصاريف من. 

 (:19/01/2014( لالتحاد   الكويت 20متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر   -4

 .تقرير االمين العام حول تنفيذه وبرمجة تنفيذ بقية قرارات المؤتمر 

 بي   المقر والموظفون(.أوضاع األمانة العامة لالتحاد البرلماني العر -5

 تحديد مكان وتاريخ الدورة الخامسة عشرة للجنة التنفيذية لالتحاد مع مشروع جدول أعمالها. -6

 تحديد مكان وتاريخ المؤتمر الواحد والعشرين لالتحاد مع مشروع جدول أعمالها. -7

 ما يُستجد  من أعمال. -8

 

 جلسات العمل والمناقشات  -ثالثا 

المقدمة من  المذكراتاستعرض أعضاء اللجنة جدول األعمال لالتحاد ،بعد إقرار  

حول بنود جدول األعمال والشعب البرلمانية األعضاء في اللجنة  األمانة العامة لالتحاد

 واالقتراحات الواردة فيها ،

         :اتخذت اللجنة القرارات التالية  حول بنود جدول األعمال ،  مستفيضة  وبعد مناقشات 

  4/04/2014-3بيروت –تقرير اللجنة المصغرة   (2) البند

 ، األستاذ فيصل الشايع ، رئيس اللجنة التنفيذية ،ورئيس اللجنة المصغرة قدم 

د وافقت اللجنة على محتواه بعد ادخال بعض التعديالت عليها عرضا لمحتويات التقرير. وق

 حيث اصبح التقرير على النحو التالي: 
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 الهيكل التنظيمي للعاملين في األمانة العامة لإلتحاد

تعديل الهيكل التنظيمي المقترح في االجتماع األول للجنة المصغرة وافقت اللجنة على 
 في بيروت فيما يتعلق بمنصب االمين العام المساعد حيث يصبح على النحو التالي:
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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
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 بطاقة الوصف الوظيفي 

وظيفة الرئيس  األمين العام اسم الوظيفة:

 المباشر:

 

وظيفة من ينوب 

 عنه:

 دبلوماسية / دولية تصنيف الوظيفة: األمين العام المساعد

 وفقا  ألحكام ميثاق االتحاد البرلماني العربي التعيين:

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

ملما  وعلى دراية واسعة بعمل المؤسسات البرلمانية الوطنية، واإلقليمية ،  -1 المؤهل:

والدولية، وكذلك خصائص هذه األعمال،والمبادىء األساسية التي تحكم عمل هذه 

 البرلمانية. البرلمانات واالتحادات

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

 حاصال  على األقل على مؤهل جامعي. -3

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

 ( عاما .60( عاما واليزيد عن  40اليقل عمره عن  -5

 

 شاغل الوظيفة:مهام ومسؤوليات وواجبات 

 .يمارس المهام المحددة في ميثاق االتحاد البرلماني العربي 
 .يدير أعمال االتحاد الدبلوماسية واإلدارية والمالية 
 .يمثل االتحاد أمام الغير 
 .اإلشراف على إرسال تقارير اللجان وسائر الوثائق األخرى إلى الشعب األعضاء 

 .اقتراح تطوير عمل االتحاد 
 ل االتحاد السنوية واألنشطة التفصيلية لألمانة العامة.اعداد خطط عم 
 .إعداد بيانات الحسابات الختامية وميزانية االتحاد 
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 بطاقة الوصف الوظيفي 

وظيفة الرئيس  األمين العام المساعد اسم الوظيفة:

 المباشر:

 األمين العام

وظيفة من ينوب 

 عنه:

 فئة أولى -دبلوماسية / دولية تصنيف الوظيفة: أقدم المديرين

 وفقا  ألحكام ميثاق االتحاد البرلماني العربي التعيين:

 

 مؤهالت وشروط شاغل الوظيفة:

ملما  وعلى دراية واسعة بعمل المؤسسات البرلمانية الوطنية، واإلقليمية ،  -1 المؤهل:

عمل هذه والدولية، وكذلك خصائص هذه األعمال،والمبادىء األساسية التي تحكم 

 البرلمانات واالتحادات البرلمانية.

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

 حاصال  على األقل على مؤهل جامعي. -3

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

 ( عاما .60( عاما واليزيد عن  35اليقل عمره عن  -5

 

 مهام ومسؤوليات وواجبات شاغل الوظيفة:

 

 األمين العام في أعمال المؤتمرات البرلمانية الدولية واإلقليمية. مساعدة 
 .اإلشراف على البحوث، والدراسات وجداول األعمال المقترحة للمؤتمرات البرلمانية 
  العام ببيانات دورية في هذا الشأن.متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االتحاد، وإبالغ االمين 
  اإلشراف على وحدة العالقات العامة، واإلعالم ومايتضمن ذلك من المطبوعات الصادرة بإسم

 اإلتحاد وتقديم بيانات دورية لألمين العام في هذا الشأن.
 .التخطيط إلدارة الموارد البشرية باالتحاد 
  لمقر االتحاد.اإلشراف على كل الخدمات اإلدارية، واللوجستية 
 .اإلشراف على إعداد ميزانية االتحاد، وحساباته الختامية 
 .اإلشراف على وحدة المالية والحسابات ، ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات السنوية لالتحاد 
 .إعداد المقتراحات الخاصة بالتدريب والتطوير لالمانات العامة للبرلمانات العربية 
  يطلبها األمين العام.أية مهام أخرى 
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 جدول فئات الوظائف والرواتب والعالوات الدّوريّة

 للعاملين في اإلتّحاد البرلماني العربي )بالدوالر األمريكي(

 الّراتب الّشهري األساسي العالوة الّشهريّة لكل سنة خدمة 

 الفئة الوظيفة

 أول مربوط آخر مربوط قيمة العالوة عدد العالوات العدد

 األولى أمين عام     1

 أمين عام مساعد     1

 الث انية مدير إدارة     3

 رئيس وحدة     7

 الث الث ة مدير مكتب اآلمين العام     1

 المدقق الداخلي     1

 رئيس شعبة المعلوماتي ة     1

ابعة طابعسكرتير/      2  الر 

 إداري/ فن ي     2

 الخامسة سائق     2

 مراسل     1

 حارس/ آذن     1

 المجموع       23
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 معايير وآليات إعفاء بعض الشعب البرلمانية من الديون المترتبة عليها

بعد دراسة هذا البند وتبادل االراء واالقتراحات حوله تمت الموافقة على ضرورة التزام 
كل البرلمانات العربية االعضاء في االتحاد بتسديد المساهمات المقررة لها في ميزانية االتحاد 

تحاد، أ ( من النظام المالي لال-57البرلماني العربي إال اذا قرر مؤتمر االتحاد ،بناء على المادة 
إعفاء أية شعبة برلمانية وفقا لتقديره بناء على طلب من الشعبة البرلمانية مبررة أسباب طلب 

رفض  ، وفي حال بما تراه مناسبااإلعفاء وذلك بعد عرضه على اللجنة التنفيذية التي توصي 
ي ستحدد تالطلب وتعذر االستجابة له ، فعلى الشعبة المبادرة بالتسديد أو تعرضها لالجراءات ال

ها القادم في اجتماعفي التعديالت على ميثاق االتحاد وانظمته  التي ستقترحها اللجنة المصغرة 
تعديالت ال السيماالمزمع عقدها خالل الخريف القادم ،  التنفيذية الدورة الخامسة عشرة للجنةعلى 

 :المتعلقة بالمواد التالية

   من ميثاق االتحاد. 23المادة ) 

   من النظام الداخلي لالتحاد. (54المادة 

   من النظام المالي لالتحاد.10المادة ) 

   لالتحاد أ ( من النظام المالي – 57المادة. 
 

 
 تحديد طريقة انتخاب األمين العام الجديد لالتحاد

 بعد دراسة هذا البند وتبادل االراء واالقتراحات حوله تمت الموافقة على :

 

 اإلعالن عن شغور المنصب:( 1

 -فبراير 7-6الص ادر عن المؤتمر البرلماني العربي  الد وحة  17مؤ 5تنفيذا  للقرار رقم     

(, ووفقا  لما تم  اإلت فاق عليه أثناء المؤتمر العشرين لإلت حاد  الكويت 2011شباط 

وذلك  1/7/2015اعتبارا من  (, فإن ه من المنتظر أن يُعلن عن شغور المنصب19/01/2014

اجتماعات دورتها الرابعة عشرة التي  خاللاللجنة التنفيذي ة لإلت حاد  الصادرعنرار قلل وفقا  

 .05/06/2014بتاريخ المملكة المغربي ة  -في مدينة مراكش ُعقدت
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 تقديم الترشيحات:( 2

سوف يفتح باب تقديم الترشيحات لمنصب األمين العام الجديد لإلت حاد البرلماني العربي, وفقا      

 -أغسطس 30إلى  2014تموز  -يوليو 01لقرارات المؤتمر العشرين لإلت حاد في الفترة من 

ه الت رشيحات إلى:2014آب   . وتوج 

 االستاذ نور الدين بوشكوج

 االمين العام

 اني العربيلالتحاد البرلم

 لبــــنان -بيروت

 البريد اإللكتروني: -

ipu.org-info@arab 

arab.ipu@gmail.com 

ة لإلت حاد, فور تسل م الترشيح, رسالة  لألمانة العامة لمجلس     ه األمانة العام  لمرشح ا وسوف توج 

 لتأكيد اإلستالم.

 مشتمالت ملف الت رشيح:( 3

 مرفقة  ,من قبل الشعبة البرلمانية ترسل مذك رة الت رشيح في اآلجال المحد دة للت رشيحات
 بملف يشمل:

غبة, ُمعد ة من قِّبل المرش ح. -  رسالة إبداء وتبرير الر 

 الس يرة الذ اتي ة للمرش ح. -

من قِّبل المرش ح طبقا  للمعايير والمواصفات المحد دة للت رشيح, الوثائق الث بوتي ة المعلنة  -

 مع نسخة مصد قة من الش هادات العلمي ة.

 

 

 

 

 

mailto:info@arab-ipu.org
mailto:arab.ipu@gmail.com
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 الد راسة األولي ة للت رشيح:( 4

واإلنتقاء,  بالد راسة اللجنة المصغ رة المعني ةعند انتهاء الفترة المحد دة إليداع الت رشيح, تتول ى     

دراسة ملف ات المرش حين وترتيبهم حسب األولوي ة وفقا  للمعايير والمواصفات المحد دة وذلك في 

 .االجتماع الثالث للجنة المصغرة الذي سينعقد في بيروت في النصف األول لشهر أيلول المقبل

 من أعضاء اللجنة المصغرة وقد رأت اللجنة أنه حفاظا  على الموضوعية والحياد يعتبر أي عضو

،الذي يتقدم بلده بترشيح،متنحيا  ويتولى السيد رئيس االتحاد والسيد االمين العام لالتحاد اختيار 

 عضو من بلد أخر لتعويضه في األعمال الخاصة بدراسة ملفات المرشحين.

 اإلعتماد:( 5

ية نفيذي ة لإلط الع ورفع الت وصتعرض لجنة الد راسة واإلنتقاء نتائج أعمالها على اللجنة الت      

لإلت حاد البرلماني العربي العتماد المرش ح المؤه ل للمنصب باألغلبي ة المطلقة  21للمؤتمر 

 ألعضاء اإلت حاد.

 واذا اقتضى األمر اجراء تصويت فسيتم ذلك وفقا  لإلجراءات التالية:

 يكون االقتراع سريا . .1

 لعربي صوت واحد.لكل دولة عضو في االتحاد البرلماني ا .2

يقوم رئيس اللجنة التنفيذية واالمين العام باالشراف على العملية االنتخابية وفرز  .3

 االصوات واعالن النتيجة.

يعتبر فائزا  من الدورة االنتخابية األولى المرشح الحاصل على االغلبية المطلقة العضاء  .4

 ( صوتا .12االتحاد البرلماني العربي أي  

اي من المرشحين على االغلبية المطلقة تجري دورة انتخابية ثانية  في حال عدم حصول .5

 ( اللذين حصال على أعلى االصوات.2بين المرشحين  

 في الدورة الثانية ، يعتبر فائزا  المرشح الذي يحصل على أعلى األصوات. .6

 مالحظة:( 6

يمكن, عند اإلقتضاء, للجنة الد راسة واإلنتقاء, إجراء مقابالت شخصي ة مع المرش حين     

مان ال ذي تحد ده اللجنة.  المستوفين للش روط, وذلك في المكان والز 
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 لجنة منح جائزة التميز البرلماني

لى التعديالت ععلى  بعد دراسة هذا البند وتبادل االراء واالقتراحات حوله تمت الموافقة
 البرلماني العربي حيث أصبحت على النحو التالي: زالالئحة التنظيمية لجائزة التمي

 

 مشروع التعديالت على

 الالئحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي

 

 

 (1المادة )

 

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

 

 (2المادة )

 الهدف

 تهدف الجائزة إلى:

تكريم المتميزين في المجال البرلماني العربي كالبرلمانيين والباحثين واألمانات العامة  .1
 للبرلمانات العربية الحاليين والسابقين.

تطوير الممارسات البرلمانية العربية لدعم األدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية  .2
 البرلمانية.

البرلمانيين العرب، وتعريف الرأي العام العربي بجهودهم وأعمالهم البرلمانية تميز  .3
 الوطنية والعربية.

 االرتقاء بالمستويات المهنية ألداء األمانة العامة، والباحثين العرب. .4
إذكاء روح المنافسة بين البرلمانات العربية، لتطوير الممارسات، وحقول المعرفة  .5

 البرلمانية.
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 (3المادة )

 لجنة الجائزة

 التشكيل والعضوية

 

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

 ينيبه، وعضوية كل من:

 أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني. .1
تراح من د باقيتم تعيينهم من قبل رئيس االتحا ثة أعضاء من الخبراء البرلمانيينثال .2

 االمين العام .
 رئيس جمعية األمناء العامين للبرلمانات والمجالس العربية. .3
 األمين العام لالتحاد البرلماني العربي، بحكم منصبه سكرتيرا  عاما  للجنة. .4
 

 ، باستثناء رئيس االتحاد.سنتينمدة العضوية في اللجنة  -ب 

 (4المادة )

 اختصاصات لجنة الجائزة

 الجائزة باآلتي:تختص لجنة 

 اإلشراف العام على الجائزة وتنظيم إجراءات منحها وتطويرها. .1
 تلقي طلبات الترشيح لفئات الجائزة. .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
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 ( 5المادة  ) 

 اجتماعات لجنة الجائزة

 

 -رنوفمب –تعقد اللجنة اجتماعاتها للنظر في الترشيحات خالل شهرين تشرين الثاني  -أ 

 من كل عام. -ديسمبر –وكانون األول 

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

 أعضائها ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حال تعادل األصوات.

 

 ( 6المادة ) 

 فئات الجائزة

 

 تمنح الجائزة للفئات األربع التالية: -أ 

 (.2د عن  يرئيس البرلمان فيما اليز -1
 الوطن العربي..( يمثلون مختلف أقاليم 4د عن  يعضو البرلمان فيما اليز -2
 (.2د عن  يأمين عام البرلمان فيما اليز -3
 (.2د عن  يالباحث البرلماني فيما اليز -4

 

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

 شروط الترشيح للجائزة

 

 كونواعلى أن ي السابقين تمنح جائزة التميز البرلماني العربي لرؤساء البرلمانات العربية-أ 

 :قد

 في تطوير مجاالت التعاون البرلماني العربي. ساهموا -1
 في قيادة برلمان دولتهم تجاه دعم القضايا العربية أثروا -2
بفعالية في أعمال أجهزة االتحاد، أو المنظمات البرلمانية اإلقليمية والدولية  ساهموا -3

 األخرى.
 شريطة أن يكونوا :تمنح الجائزة للبرلمانيين العرب  -ب 

ن أو سابقين في أحد برلمانات الشعب األعضاء في االتحاد البرلماني يأعضاءحالي -1
 العربي.

مساهمين بفعالية في العمل البرلماني سواء في برلمانهم الوطني أو االتحاد البرلماني  -2
 العربي.

ة رلمانيحاصلين على عضوية جهاز أو أكثر من أجهزة إحدى المنظمات أو الملتقيات الب -3
 العربية أو اإلقليمية أو الدولية.

 

 العربية شريطة أن يكونوا:  العامين للبرلماناتتمنح هذه الجائزة لألمناء  -ج 

 مواكبين للتطور البرلماني العالمي في دعم ومساندة عمل النواب. .1

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

 المؤثرة في نشاط أعضاء مجالسهم في أعمال االتحاد البرلماني العربي.هم اتلهم إسهام .3

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

 العامة. ممن قبل أمانته مأن يتم ترشيحه .1

 .مالبحثية ، ومبررات ترشيحه مالعامة قائمة بأعماله مأن ترسل أمانته .2

في أحد المجاالت  مالعامة مذكرة حول مدى االستفادة من أعماله مأن تقدم أمانته .3

 التشريعية، أو الرقابية ، أو السياسية.
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 (8المادة )

 شروط عامة للترشيح للجائزة

 

تقدم الشعب األعضاء اسم مرشحها ألمانة االتحاد البرلماني العربي في بداية شهر أيلول  .1

ر مرفقة بالسيرة الذاتية للمرشح وتقري -اكتوبر –ولغاية شهر تشرين األول  -سبتمبر –

 مفصل عن إجمالي إنجازاته ونشاطاته وأعماله.

 تعبئة المرشحين للنماذج الخاصة بكل فئة. .2

 للجنة الجائزة أن تعدل شروط نيل الجائزة. .3

 (9المادة )

 قيمة الجائزة

 

 تقترح اللجنة قيمة الجائزة المادية أو العينية.

 

 (10المادة )

 امةأحكام ع

للجنة الجائزة أن تتخذ كل ما تراه الزما  الستيفاء دراستها حول المرشحين. على أن تقدم  .1

 تقريرا  إلى اللجنة التنفيذية لالتحاد، مبينة فيه التوصية بالموافقة أو الحجب.

يعد األمين العام تقريرا  ختاميا  عند انتهاء كل دورة من دورات الجائزة، يقدم إلى اللجنة  .2

. 

 وز لرئيس لجنة الجائزة أو أحد أعضائها الترشيح لنيل الجائزة عن إحدى فئاتها.ال يج .3
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 (11المادة )

 تعديل نظام الجائزة

 

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

 أعضاء اللجنة التنفيذية.

  البرلماني العربيالوضع المالي لالتحاد   (3)البند 

الي المقدم السيد نور الدين بوشكوج ، األمين العام لالتحاد عرضا موجزا لمحتويات التقرير 

 . وقد وافقت اللجنة على محتوى التقرير .30/04/2014موقوفا في 

 لالتحاد  -20-تقرير االمين العام حول تنفيذ وبرمجة تنفيذ قرارات المؤتمر _  (4)البند 

ور الدين بوشكوج ، األمين العام لالتحاد عرضا موجزا لمحتويات التقرير. وقد قدم السيد ن

 وافقت اللجنة على محتوى التقرير .

 :-المقر والموظفون  –أوضاع األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي   (5)البند 

المتضمن  20لقرارات المؤتمر قدم السيد نور الدين بوشكوج ، األمين العام لالتحاد عرضا 

تمديد العمل بالقرارات الصادرة عن اجتماعي  اللجنة التنفيذية في الرباط والكويت والقرار 

الصادر عن المؤتمر التاسع عشر والقرارات الصادرة عن رئيس االتحاد والمتعلقة بالنقل المؤقت 

ات  رئيس االتحاد باتخاذ القرارلمقر االتحاد البرلماني العربي من دمشق الى بيروت ، وتكليف 

ث وعند الحدي.وافقت اللجنة على محتوى التقرير  . وقد .الالزمة لحسن سير عمل األمانة العامة

عن مقر االتحاد عبر بعض السادة األعضاء عن رأيهم فيما يخص المقر المؤقت وضرورة 

يام بمهمامها في ظروف اتخاذ قرارا يتناسب مع ميثاق االتحاد ويمكن األمانة العامة من الق

 .حسنة وفي مقر مستقل يمكن أن يستوعب جهاز األمانة العامة وفقا للهيكلية التنظيمية الجديدة

كما عبر بعض السادة األعضاء عن آرائهم حول استضافة المقر المؤقت في لبنان أو األردن 

ية برلمانات الدول المعن أو المغرب ،وكلفت اللجنة االمين العام لالتحاد باالتصال بالسادة رؤساء
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وتقديم تقرير شامل للجنة المصغرة في اجتماعها القادم يتضمن  اإلمكانات المادية والمعنوية 

 التي يتعهدوا بتوفيرها لألمانة العامة لالتحاد.

 : االجتماع القادم للجنة التنفيذية( 6)البند 

 –مبر نوففي شهر  األردنية الهاشمية في المملكة وافقت اللجنة على عقد اجتماعها القادم 
الدورة جدول أعمال اجتماع  باقتراحوتكليف اللجنة المصغرة ، 2014-تشرين الثاني 

 .التنفيذية الخامسة عشرة للجنة

 لالتحاد الحادي والعشرونالمؤتمر (  7 )البند

 
بع األول في الر  والعشرينالحادي المؤتمر  عقد تكليف اللجنة التنفيذية بدراسة موضوع -

وفقا لمقتضيات ميثاق االتحاد وانظمته في بيروت وان  تعذر في القاهرة  2015لعام 
وفقا للقرار الذي سبق ان اتخذه المؤتمر العشرون لالتحاد البرلماني  وان تعذر في الرباط 
 .العربي في الكويت

 

 مايستجد من أعمال(  8 )البند -

برقية شكر وتقدير واعتزاز الى جاللة المللك وافقت اللجنة التنفيذية على ارسال  -1
 محمد السادس ملك المملكة المغربية .

كلفت اللجنة التنفيذية رئيسها االستاذ فيصل الشايع باصدار بيان صحفي يتضمن  -2
مواقف اللجنة حول مباركة المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة التوافق 

والمعتقلين الفلسطينيين ، وكذلك المطالبة  ودعم مطالب األسرى اإلداريين الوطني
 السوريين. الالجئين إيواءبدعم لبنان واالردن ومساندتهم في 

عبر اعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود التي بذلها السيد نور الدين بوشكوج ،  -3
االمين العام لالتحاد البرلماني العربي طيلة واليته واقترحوا على اللجنة المصغرة 

 البرلمانية العربية برمجة تكريمه على هذه الجهود .والشعب 

 

    05/06/2014 مراكش

 اللجنة التنفيذية         

 لالتحاد البرلماني العربي            
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