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 نيالعشر الدورة اجتماع   تقرير

 التنفيذية لالحتاد الربملاين العريبللجنة 

 مجهورية مصر العربية -القاهرة

 2016سبتمرب أيلول/ 08

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

اجتماعات الدورة ، القاهرة مجهورية مصر العربيةعاصمة  انعقدت يف ،2016أيلول /سبتمرب من  الثامنيف 

األستاذ نبيه بري، ل دولة ممثرئاسة األستاذ الدكتور ميشيل موسى، ب، للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب العشرين

 ، رئيس جملس النواب اللبناين.االحتاد الربملاين العريب رئيس

 لدان اآلتية :الب منالربملاين العريب  االحتادشارك يف اجتماع الدورة ممثلو الشعب الربملانية األعضاء يف  

 ة.ياململكة األردنية اهلامش .1

 اإلمارات العربية املتحدة.دولة  .2

 مملكة البحرين. .3

 قرايية الشعبية.مياجلمهورية اجلزائرية الد .4

 اململكة العربية السعودية. .5

 مجهورية السودان. .6
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 مجهورية العراق. .7

 سلطنة عمان. .8

 .دولة فلسطني .9

 دولة قطر. .10

 دولة الكويت. .11

 اجلمهورية اللبنانية. .12

 مجهورية مصر العربية. .13

 اململكة املغربية. .14

  :فتتاحجلسة اال -أوالً 

 حتدث األستاذ الدكتور ميشيل موسى، ممثل دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملايناالجتماع  يف بداية 

ه بري، رئيس حتيات دولة األستاذ نبي وأبلغهم، والسادة املشاركني اللجنة السادة أعضاءبالسيدات و حيث رحب  العريب،

برملاين  نهجم، مشريًا إىل دور االحتاد يف السري حنو تشكيل هلم النجاح يف مهمامهم ومتنياتهاالحتاد الربملاين العريب، 

، من أجل خالفية غري تشريعات عربية توحيد، والعمل على والغايات اليت أنشىء من أجلها ميثاق االحتاد يتماشى مع

 شكرك.املعريب العمل ال متتني

عب حتقيق الشدعم مكانيات للمة، وحشد الطاقات واإلاملوقف والككما أكد يف كلمته على ضرورة وحدة 

يتعلق بالقدس اليت  اً بند، مبينًا أن جدول أعمال االجتماع يتضمن واستعادة أرضه املغتصبة مانيه الوينيةالفلسطيين أل

د على احلرم القدسي ليا ووضع ،بقصد هتوديها ،سرائيليةحتالل اإلمهجية تقوم هبا سلطات االعىت محلة تتعرض اليوم أل

 إلسالمية واملسيحية.ومن مث على كل املقدسات ا ،الشريف
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م يف رفاه هن خالل بناء سوق عربية مشكركة تسم ،ةمتنا البشرية والطبيعياحلفاظ على موارد أونوه إىل ضرورة 

 الشعب العريب.

 جمتمعاتنا ودولنا. ماخيدم مصاحلمشاركة املرأة والشباب يف كل وأكد على ضرورة دعم 

يات يالق فعالإعلى ضرورة العمل على تأسيس مرحلة جديدة من عمل االحتاد، و أكد  ،يف هناية كلمتهو 

هارها واستعادة حلم قطارنا وازدأ استقراريف  همويس ،مالناآكي يتمكن االحتاد من أن يعرب عن ملانية لتفعيل دور املرأة،  بر 

 مل العريب املشكرك .االع

، االجتماع يف ع أعضاء اللجنة إىل كلمة األمني العام لالحتاد الربملاين العريب، الذي رّحب باملشاركنيكما استم
ما من أُّمٍة أراَدْت شيئاً حتققاِن املستحيَل،.فاجملتمعون  االيت ميتلكه أّن النوايا الصادقَة واإلرادَة الصلبَة يف العمِل مبينًا 

 بصدٍق وحزٍم إال وحتّقَق هلا. 
نشِر  تفعيِل العمل العريب املشكرِك ضمَن االحتاد الربملاين العريب، ليشّكَل الركيزَة األساَس يف وأضاف على ضرورة

ثقافِة التعاوِن على الصعِد األخرى يف ويِننا العريّب ككّل، وضمَن كّل ُقْطٍر )بلد( كذلك، وتكوُن يف ذلك حُتَّقُق اهلدَف 
 الربملاين العريب.الذي أُنِشَئ من أجله االحتاُد 

إىل الوحدة عرب إقرار التشريعات غري اخلالفية عرب قوانني موّحدة بالنص واجلوهر بني خمتلف  ودعى يف كلمته
 الدول العربية. 
اإلجراءاِت لتفعيِل دوِر املرأِة يف اجملاالِت مجيعاً، فال ميكُننا  أن هندَر ياقاِت نصِف  أن تُ ّتخَذ كل متىنكما 

 املؤمتِر من أجل هذِه الغايِة، آخذيَن بعنيِ االعتباِر خصوصيَة جمتمعاتِنا العربيِة. عقد ضرورة كداً علىمؤ اجملتمِع. 
ليِة ، وإجياِد احللوِل العربيِة ِلَدْرِء الّصراعاِت الداخ الربملانية وضِع خاريِة يريٍق لتفعيِل الدبلوماسيةِ  أمهيةوأوضح 

السلميِة لذلَك من جهٍة، وملواجهِة االعتداءاِت اإلسرائيليِة وغريِها من جهٍة أخرى، ملا فيه مصلحٌة للجميِع، ما جيعُل 
 ا.كُن ألحٍد أن يناَل منهمنَّا صوتاً وازناً يف احملافِل الدوليِة يؤّكُد أنَّنا شعوٌب هلا مصاحلُ مشكركٌة ال مي
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لى اإلشراِف املباشِر، ع ، ممثلة بشخص دولة الرئيس نبيه بري،رئاسِة االحتاد الربملاين العريب ويف هناية كلمته شكر
رؤساء اجملالس املوّقرين األعضاِء يف االحتاِد، وكذلك  ، كما شكر السيدات والسادةلعمل االحتادوالتوجيِه احلكيِم 

 .على تطويِر العمل املساعدةّمِة للمجالس على الدعِم املتواصِل، واملسامهِة املستمرِّة يف األماناِت العا
 سرتاحة.لفرتة وجيزة لالفعت اجللسة بعد ذلك ر  

 :واملناقشة والتوصيات جلسات العمل –ثانياً 

اين العريب، عضو الربملبرئاسة األستاذ الدكتور ميشيل موسى ، ممثل دولة رئيس االحتاد جلسة العمل  نفتؤ است

 :جملس النواب اللبناين

 : -البند األول  –إقرار جدول األعمال – 1.

 ن ماضافة بعض البنود ضمبعد إ ،وافقت اللجنة  على جدول أعمال االجتماع الذي تضمن البنود التالية
 :من أعمال يستجدّ 

 تقرير األمني العام لالحتاد حول: -1
 والعشرين لالحتاد.تنفيذ قرارات املؤمتر الثالث  .أ

للجنة  20لالحتاد، ولغاية تاريخ انعقاد الدورة  23أنشطة األمانة العامة لالحتاد، منذ انعقاد املؤمتر  .ب
 التنفيذية لالحتاد.

 تقارير اللجان اخلاصة: -2
 اللجنة اخلاصة جبائزة التميز الربملاين العريب. .أ

 اد.جلنة الفريق القانوين املنبثق عن اللجنة التنفيذية لالحت .ب
 اللجنة التحضريية املنبثقة عن جلنة املرأة والطفولة. .ج
 اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد. .د

 الشؤون املالية: -3
 الوضع املايل لالحتاد. .أ

 .2017مشروع موازنة االحتاد لعام  .ب
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حبث موضوع تنظيم ندوة برملانية، حول ما تتعرض له القدس، بالتعاون مع احتاد جمالس الدول األعضاء يف  -4
 منظمة التعاون اإلسالمي، واختاذ القرار املناسب حول انعقادها: 

 حتديد الزمان واملكان. .أ
 مشروع جدول األعمال. .ب

 للجنة التنفيذية لالحتاد : 21الدورة  -5
 حتديد الزمان واملكان. .أ

 مشروع جدول األعمال. .ب
 املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد: -6

 حتديد الزمان واملكان. .أ
 مشروع جدول األعمال. .ب

 ما يستجد من أعمال. -7
 

 :- الثاينالبند  – تقرير األمني العام لالحتاد -2

الحتاد ولغاية ل الثالث والعشريناألمني العام لالحتاد عن الفكرة منذ املؤمتر  تقريربعد استعراض حمتويات 

 الرابعملؤمتر إىل ا هورفع التقريرأوصت اللجنة باملوافقة على حمتوى  ،حولهوبعد مناقشات مستفيضة  ،31/08/2016

 .عليهوالعشرين لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة 

 :-البند الثالث  –تقارير اللجان اخلاصة  -3

 :     ِ تقارير اللجان اخلاصة ب حمتوياتبعد استعراض  

 اللجنة اخلاصة جبائزة التميز الربملاين العريب. .أ
 جلنة الفريق القانوين املنبثق عن اللجنة التنفيذية لالحتاد. .ج
 اللجنة التحضريية املنبثقة عن جلنة املرأة والطفولة. .د
 اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد. .ه
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ملؤمتر الرابع والعشرين إىل ا اتقارير ورفعهباملوافقة على حمتوى الا، أوصت اللجنة وبعد مناقشات مستفيضة حوهل

 :وقد تضّمنت التوصيات اآلتية عليها.لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة 

 اللجنة اخلاصة جبائزة التميز الربملاين العريب.توصيات -أ 

 أوال- معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات1:

 :رئيس الربملان  -رح  الفةة األوى وحساب الدرجات مل معايري التقييم وعناصره -1

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

 20 4 مدة رئاسته للربملان. اخلربة والتجارب 1
  4 مدة العضوية.  
خ           رى ال           يت تقل           دها ) املواق           ع الربملاني           ة األ  

رئاس         ة جل         ان، أمان         ة س         ر( نياب         ة ال         رئيس، 
 ومددها.

4  

ش        غلها يف املنظم        ات املواق        ع الربملاني        ة ال        يت   
 قليمية والدولية ومددها.الربملانية اإل

4  

  4 املواقع العليا الوينية اليت شغلها ومددها.  
أنش      طة االحت      اد الربمل      اين الع      ريب ال      يت نظم      ت  األداء واإلجناز 2

 خالل فكرة رئاسته.يف يف بلده 
5 20 

أنش        طة الربملان        ات الثنائي        ة ال        يت نظم        ت يف   
 بلده يف خالل فكرة رئاسته.

5  

                                                           
لجائزة التميز البرلماني ( من الالئحة التنظيمية  7في حال إقرار هذه التوصيات من قبل مؤتمر االتحاد القادم ، سوف يتم العمل على تعديل المادة )1

 العربي المتعلقة بشروط الترشيح للجائزة .
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

أنش         طة الربملان         ات متع         ددة األي         راف ال         يت   
 نظمت يف بلده يف خالل فكرة رئاسته.

5  

وب              ني رؤس              اء الزي              ارات املتبادل              ة بين              ه   
 اإلقليمية والدولية.الربملانات العربية و 

5  

س        اليب وال        نظم ال        يت اس        تحدثها لتط        وير األ املبادرات 3
األداء الربمل          اين يف أجه          زة الربمل          ان املختلف          ة       

) اللج           ان الربملاني            ة، إج           راءات اجللس            ات 
والت        داول، تط        وير األمان        ة العام        ة يف برمل        ان 

 بالده...إخل(.

5 20 

أفك       ار أو دراس       ات مقدم       ة لتط       وير جم       االت   
 التعاون الربملاين العريب.

5  

أفك           ار أو دراس            ات ق           دمها يف الربملان            ات   
اإلقليمي                    ة والدولي                    ة يف اجمل                     االت ذات 

 االهتمام املشكرك.

5  

دوره يف اخت            اذ الق             رارات يف برمل             ان دولت             ه   
الربملاني          ة ل          دعم مواق          ف عربي          ة يف احملاف          ل 

 املختلفة.

5  

مس           امهة الربمل           ان حت           ت رئاس           ته يف دع           م  التعاون والتفاعل 4
 القضايا العربية امللحة.

10 20 

التفاع          ل والتع          اون م          ع اجله          ات التنفيذي          ة   
 واألجهزة الرقابية ذات الصلة.

10  

املشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ة  5
 وااللتزام

 مشاركته يف أنشطة االحتاد الربملاين العريب.
 
 

7 20 
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

احملاف              ل الربملاني              ة  حض              وره ومش              اركته يف  
 قليمية.الدولية واإل

7  

املش          اركة يف أنش          طة العم          ل املش          كرك ب          ني   
 برملان دولته والربملانات العربية.

6  

 

 عضو الربملان : –رح  الفةة الثانية الدرجات ملمعايريالتقييم وعناصره وحساب  -2

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

 20 5 مدة عضويته الربملانية احلالية والسابقة. اخلربة والتجارب 1
م           دة رئاس           تة إلح           دى اللج           ان الربملاني           ة   

 الدائمة.
5  

املؤقت       ة ال       يت متت       ع بعض       ويتها داخ       ل اللج       ان   
 برملان بالده.

5  

  5 املواقع اليت شغلها ومددها.  
األنش         طة ال         يت مث         ل الربمل         ان فيه         ا ) داخ         ل  األداء واإلجناز 2

 بلده(.
7 20 

  7 اللجان واملؤسسات اليت مثل الربملان فيها.  
قليمي     ة والدولي     ة األنش     طة الربملاني     ة العربي     ة واإل  

 شارك فيها.اليت 
6  

مقكرحات             ه يف مش             اريع الق             وانني املقدم             ة يف  املبادرات 3
 الربملان.

 

7 20 



9 
 

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

مس               امهته يف مراقب               ة األجه               زة التنفيذي               ة   
 ومتابعتها.

7  

االنتخابي      ة املب      ادرات ال      يت ق      ام هب      ا يف دائرت      ه   
 والقضايا اليت ساهم فيها.

 

6  

املنظم      ات الربملاني      ة ال      يت س      اهم أو ش      ارك يف  التعاون والتفاعل 4
 تأسيسها مثل : ) برملانيون ضد الفساد(.

20 20 

املشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ة  5
 وااللتزام

 20 7 فعاليته يف أنشطة االحتاد الربملاين العريب.

حض              وره ومش              اركته يف احملاف              ل الربملاني              ة   
 الدولية واإلقليمية.

7  

املش      اركة التطوعي      ة يف ال      ور  وامل      ؤمترات ال      يت   
 هتم قضايا الوين.

6  

 
 رح  الفةة الثالثة :   أمني عام الربملان  معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات مل -3

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

 املدة اليت عمل فيها كأمني عام للربملان. اخلربة والتجارب 1
 

6 20 

  7 البحوث اليت أعدها يف اجملال الربملاين.  
 املواقع اليت شغلها ومددها.  

 
7  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

املب        ذول خ        الل ف        كرة عمل        ه ك        أمني اجله        د   األداء واإلجناز 2
 عام لبناء قدرات العاملني باألمانة العامة.

6 20 

اجله    د املب    ذول خ    الل ف    كرة عمل    ه ك    أمني ع    ام   
لكرقي     ة أداء الن     واب واعتم     اد أس     اليب جدي      دة 

 وآليات عمل.

7  

الكرتيب            ات ال            يت اخت            ذها لض            مان فعالي            ة   
 اإلعالم بنشاط الربملان إليصال املعلومات.

7  

التط        وير ال        ذي اس        تحدثه يف نظ        ام املعلوماتي        ة  املبادرات 3
 يف الربملان.

6 20 

اس        تخدام وس        ائل التكنولوجي        ا يف األرش        يف   
 والتوثيق للجلسات واالجتماعات.

7  

تش     جيع أعض     اء الربمل      ان عل     ى نش     ر مواض      يع   
 برملانية يف جملة االحتاد الربملاين العريب.

7  

االس           تفادة واالس           تعداد لتو ي           ف البح           ث  التعاون والتفاعل 4
 العلمي يف تطوير أداء الربملان.

10 20 

اإلج         راءات ال         يت اخت         ذها لض         مان التعام         ل   
الس         لس، والتن         اغم م         ع األجه         زة التنفيذي         ة 

 والرقابية ذات الصلة.

10  

املشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ة  5
 وااللتزام

االس          تفادة م          ن امل          ؤمترات الربملاني          ة العربي          ة 
والثنائي     ة ال     يت ش     ارك فيه     ا والدولي     ة واإلقليمي     ة 

 ملصلحة الربملان.

5 20 

دوره يف مجعي             ة األمن             اء الع             امني لالحت             اد   
الربمل              اين ال              دويل وماقدم              ه م              ن حب              وث 

 ودراسات عن وضع بالده وأنشطته.
 

5  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

األمن             اء الع             امني لالحت             اد دوره يف مجعي             ة   
قدم           ه م           ن حب           وث  الربمل           اين الع           ريب وم           ا

 ودراسات عن وضع بالده وأنشطته.

5  

تش        جيع املش        اركة يف جل        ان االحت        اد الربمل        اين   
الع        ريب، ونش        ر أنش        طة األعض        اء املس        امهني 

 يف جلانه.

5  

 

  الربملاين  الباحث: الفةة الرابعة رح وحساب الدرجات مل ،معايري التقييم وعناصره -4

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

امل    دة ال    يت عم    ل فيه    ا كباح    ث قب    ل االلتح    اق   اخلربة والتجارب 1
 بالربملان.

5 20 

امل     دة ال     يت قض     اها الباح     ث يف األمان     ة العام     ة   
 للربملان.

5  

  5 تلقاها الباحث.الدورات التدريبية اليت   
األعم           ال املناي           ة ب           ه يف الربمل           ان وم            دى   

 مالءمتها الختصاصه.
5  

ث ال             يت أع             دها الباح             ث أو ش             ارك يف األحب             ا األداء واإلجناز 2
 عدادها يف اجملال الربملاين.إ

10 20 

ملخ             ص ع             ن ع             دد البح             وث املقدم             ة   
 ونوعيتها.

 

10  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

املب    ادرات ال    يت ق    دمها الباح    ث يف جم    ال حت    ديث  املبادرات 3
نش                 اط البح                 وث والدراس                 ات بالربمل                 ان 

 وتطويرها.

6 20 

مس      امهات الباح      ث يف تط      وير حمت      وى املوق      ع   
 اإللككروين لربملان بالده.

7  

دوره يف تط           وير حمت           وى املوق           ع اإللك            كروين   
لالحت         اد الربمل         اين الع         ريب أو أي مواق         ع ذات 

 صلة.
 

7  

عالق       ة الباح       ث م       ع مراك       ز البح       وث والدراس       ات  التعاون والتفاعل 4
 العربية واإلقليمية والدولية.

10 20 

دوره كباح      ث يف دع      م املتع      املني م      ع الربمل      ان م      ن   
 يلبة الدراسات العليا والباحثني ياليب املعرفة.

10  

امل    ؤمترات الفني    ة واملهني    ة ال    يت ش    ارك فيه    ا وم    ا قدم    ه  وااللتزاماملشار ة  5
 من مسامهات.

10 20 

نش        ايه يف مجعي        ات ومنظم         ات البح        ث العلم         ي   
 داخل الوين.

10  

 

 االجتماع القادم للجنة: -ثانيا

يف خ        الل اجتم        اع  الح        ق يف ت        اريخ حت        دده اللجن        ة التنفيذي        ة  بال        دعوة إىلاللجن        ة  أوص        ت
وف       ق املع       ايري الس       ابقة ، إىل ح       ني  لدراس       ة  ملف       ات املرش       حني ،2016األول / ديس       مرب ش      هر ك       انون 

 قرار اللجنة التنفيذية.ؤمتر القادم على توصيات اللجنة و موافقة امل
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 توجيه الشكر: -ثالثاً 

عض      اء اللجن      ة ع      ن تق      ديرهم وش      كرهم للجه      ود ال      يت ب      ذهلا اخلب      ريان الربملاني      ان األس      تاذ أع      رب 
إب      راهيم م      ن مجهوري      ة الس      ودان، واألس      تاذ أجم      د عب      د احلمي      د عب      د اجملي      د ال      دوري م      ن  إب      راهيم حمم      د

 مجهورية العراق يف إعداد معايري وعناصر التقييم وحساب الدرجات .

**** 

 جلنة الفريق القانوين املنبثق عن اللجنة التنفيذية لالحتاد.توصيات -ب 
 

 العريب:توحيد التشريعات غري اخلالفية يف الوطن  -أوال

أوص     ت اللجن     ة بوض     ع إي     ار ع     ام ) ب     وذج اسكرش     ادي(  للق     وانني املبين     ة أدن     اه، م     ن قب     ل األمان     ة العام     ة 
لالحت     اد باالس     تعانة ب     اخلرباء الق      انونيني، عل     ى أن يع     رض عل      ى االجتم     اع الق     ادم للجن      ة الفري     ق الق     انوين ملناقش      ته 

(، متهي      دا ملناقش      ته وإق      راره، ورفع      ه إىل امل      ؤمتر الق      ادم 21وإق      راره، وم      ن مث رفع      ه إىل اللجن      ة التنفيذي      ة يف دورهت      ا )
 لالحتاد:

 البيئة. .1
 اإلرهاب. .2
 التعليم. .3
 مكافحة املخدرات. .4
 املرأة والطفولة. .5
 اجلرائم اإللككرونية. .6
 االستثمار والتنمية. .7
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 القوانني العنصرية الصادرة عن الكنيست اإلسرائيلي: -ثانيا

الق     وانني العنص     رية، ال      يت أقرّه     ا الكنيس      ت اإلس     رائيلي، أو تل      ك تدارس     ت اللجن     ة وجه      ات النظ     ر ح      ول 
 بي       ان خمالفاهت       ا اخلط       رية والّدائم       ة مليث       اق االحت       اد الربمل       اين ال       ّدويلوتوص       لت إىل ض       رورة  ال       يت يف ي       ور اإلق       رار،

 وميث         اق األم         م، وانتهاكاهت         ا اجلس         يمة للق         انون، واملعاه         دات الّدوليّ         ة، وملب         اد  حق         وق اإلنس         ان، وأنظمت         ه
، و ترمجته       ا إىل اللغ       ة اإلاليزي       ة، وإع       الم اجله       ات واملطالب       ة باخت       اذ إج       راءات عملي       ة حب       ق الكنيس       ت املتح       دة،

خاص         ة املتوس         طية  ،ذات الص         لة، وعل         ى رأس         ها االحت         اد الربمل         اين ال         دويل، وغ         ريه م         ن اجلمعي         ات الربملاني         ة
ويل أن  يظ      ل ص      امتا أم      ام خمالف      ة مبادئ      ه واألورومتوس      طية، إذ إن      ه م      ن غ      ري املقب      ول عل      ى االحت      اد الربمل      اين ال      د

عل      ى مس      مع وم      رأى م      ن  ،م      ن قب      ل عض      و في      ه ) الكنيس      ت اإلس      رائيلي( ،وانته      اك ميثاق      ه ونظام      ه األساس      ي
برمل       انيي الع       امل، دون اخت       اذ أي       ة إج       راءات حبق       ه أو مطالبت       ه ب       التوقف ع       ن تل       ك االنتهاك       ات اجلس       يمة مليثاق       ه 

 ونظامه األساسي.

 ة بالكركيز على قطاع اإلعالم من أجل فضح هذه  القوانني العنصرية.كما أوصت أيضا اللجن

دعم ص      مود الش      عب الفلس      طيين ب      اص      ة اخلربملاني      ة ال ومثن      ت اللجن      ة اجله      ود املبذول      ة م      ن قب      ل اللجن      ة
،  وأوص     ت بالتنس     يق م     ع ه     ذه اللجن     ة، رئ     يس جمل     س األم     ة الك     وييت ،الغ     امعل     ي م     رزوق  مع     ايل األس     تاذبرئاس     ة 

 27و  23 م       ا ب       نية العربي       ة املش       اركة يف ال       دورة القادم       ة لالحت       اد الربمل       اين ال       دويل ال       يت س       تعقد وم       ع اجملموع       
أكت        وبر الق        ادم يف جني        ف، وص        والً إىل  اخت        اذ الق        رار املناس        ب ال        ذي يتواف        ق علي        ه الربمل        انيون تش        رين أول /

 العرب.

والدراس       ة ال       يت أع       دهتا  وأوص       ت اللجن       ة باعتم       اد الدراس       ة املع       دة م       ن قب       ل جمل       س الن       واب اللبن       اين، 
 .حول القوانني العنصرية اليت أقّرها الكنيست اإلسرائيلي الشعبة الربملانية لدولة اإلمارات العرابية املتحدة،

**** 
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 اللجنة التحضريية املنبثقة عن جلنة املرأة والطفولة.توصيات  –ج 
 

 خطة عمل للجنة حؤون املرأة والطفولة: -اوالً 

وض       ع آلية تواص       ل بني االحتاد الربملاين العريب واملنظمات الدولية واهليئات الربملانية املعنية بش       ؤون املرأة  .1
والطف   ل .الس              يم   ا يف اللق   اءات واملؤمترات اليت تعق   د يف إي   ار االحت   اد الربمل   اين ال   دويل، واإلفريقي، 

 .يقي اإلفر  -واإلسالمي، وكذلك يف مؤمترات التعاون الربملاين العريب 
ملانيات من خمتلف رب تنظيم ندوات برملانية للنس             اء الربملانيات، وإقامة حوار للربملانيات العربيات مع ال .2

 .قارات العامل
التأكيد على مش              اركة الربملانيات العربيات يف الوفود الربملانية العربية املش              اركة يف املؤمترات اإلقليمية  .3

 والدولية .
 إللككرويناتزويد األمانة العامة لالحتاد بالتش      ريعات العربية يف جمال املرأة والطفولة لنش      رها على املوقع  .4

 لالحتاد. 
 دعوة الشعب الربملانية للعمل على:   .5

اختاذ مجيع التدابري املناس   بة للقض   اء على املس   اس ابدأ العدالة واالنص   اف وتكافؤ الفر    .أ
 .بني املرأة والرجل

 .من كرامة املرأةإىل االنتقا  حظر كل مايؤدي  .ب
ش      راكها يف رس      م الس      ياس      ات الوينية إو فعاليتها، فرض احلماية القانونية للمرأة، وض      مان  .ج

 .لتحقيق تنمية مستدامة
 املرأة لتقدم ش        خص        ية ،خالقية ، وثقافية، واجتماعية مناس        بةأإجياد بيئة و روف روحية و  .د

 ها.وتطور 
 األجهزة اا حيفظ كرامتها عرب ،يف اجملتمع اإلجيايبلمرأة ودورها الص       ورة الص       حيحة ل تقدمي .ه

 .واملناهج التعلميمة اإلعالمية
 .دعم املرأة الريفية والبدوية .و
 العنف ضد املرأة. أنواعمكافحة  .ز
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كذلك خالل العام، و يف تقدمي تقرير س          نوي ش          امل أمام مؤمتر االحتاد، تعرض فيه منجزات اللجنة،  .6
 املستقبلية إلجياد الدعم الكايف إلاازها.براجمها وخطتها 

 حمددة ملسامهة جلنة املرأة والطفولة يف منظمة املرأة العربية. آليةوضع    .7
إنش       اء ص       فحة خاص       ة بلجنة املرأة والطفولة على املوقع اإللككروين لالحتاد الربملاين العريب. وذلك،    .8

بقض           ايا  بادل اخلربات والتجارب، والتعريفلتمكني الربملانيات العربيات من التواص           ل والتخايب وت
 املرأة ومبادرات االحتاد يف سبيل النهوض هبا .

 وضع الئحة تنظيمية لعمل جلنة شؤون املرأة والطفولة. .9
 مطالبة الشعب الربملانية العربية بتشكيل جلان خاصة بشؤون املرأة والطفولة . .10
ناش   طات يف ربات بني الربملانيات العربيات والوتبادل اخل التدريبحّث الش   عب الربملانية على ض   رورة  .11

 مؤسسات اجملتمع املدين.
عانيه من ت تقارير حول ما وإعدادة حتت االحتالل االس   رائيلي اهتماماً خاص   اً، إيالء املرأة الفلس   طيني .12

 انتهاكات حلقوقها، ودعمها لتمكينها من الصمود.
. من خالل إرسال 2016 يف الربملانات العربية يف عامإعداد دراسة إحصائية تتناول واقع املرأة  - 13      

 االحتاد قبل ء يفالعامة لالحتاد إىل الشعب الربملانية األعضا األمانة)مرفق بوذج االستمارة(، من قبل  االستمارة

ويُطلب إليها إعادهتا مع األجوبة يف خالل أسبوعني أو ثالثة أسابيع على األكثر. وتقوم األمانة  .شهر من املؤمتر

العامة، بعد استالم الّردود، بدراسة االستمارات وصياغة االستنتاجات اليت توّضحها األجوبة، وتقّدم إىل املؤمتر 

 .( لالحّتاد الربملاين العريب24)

 بتمثيل النساء يف اجملالس الربملانية العربيةاستمارة املعلومات اخلاصة 

   اسم الربملان. 1

   سنة تأسيسه.  2

   عدد األعضاء.  3

   عدد النساء الربملانيات يف اجمللس. 4

   متوسط  أعمار الربملانيات األعضاء )لغايات إحصائية(. 5
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   االختصاصات املهنية للربملانيات قبل العضوية يف الربملان. 6

 املسؤولية اليت تتقلدها النساء: رئيس برملان، نائب رئيس، أمني سر، رئيس جلنة، مقّرر جلنة.. اخل   7

   االنتماء احلزيب أو النقايب للنساء الربملانيات. 8

 ؟إلقليمية والدوليةور املؤمترات ا  هل تشارك النساء الربملانيات يف عضوية الوفود اليت يشكلها الربملان حلض 9
 ؟هذا التمثيل إن وجدت ما نسبةو 

 ؟قوم هبا الربملان، ونسبة التمثيل  هل تشارك الربملانيات يف وفود الزيارات الثنائية اليت ي 10

   عدد النساء الربملانيات املمثالت للربملان أو للمجموعة العربية يف اهليئات الربملانية اإلقليمية والدولية. 11

 ساواة بني النساء والرجال يف احلقو  والواجبات.مالحظة : نصت دساتري عّدة دول على امل

 ثانياً –المؤتمر البرلماني العربي الخاص حول تفعيل دور المرأة العربية:

 حتديد الزمان واملكان: .أ
س          وف تقوم الش          عبة الربملانية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بدراس          ة إمكانية عقد املؤمتر يف دولة 

 بإجراء، وتكليف األمانة العامة لالحتاد  2016-ديس   مرب  –اإلمارات العربية املتحدة يف ش   هر كانون األول 
 ربملانية األعض          اء يف اللجنةالتواص          ل مع الش          عب ال ، يتماالتص          االت الالزمة معها، ويف حال تعذر ذلك

 التحضريية حول إمكانية استضافة املؤمتر .

-10( لالحتاد الربملاين العريب الذي عقد يف القاهرة يومي 23وتنفيذاً لقرار املؤمتر ) ،وأوصت اللجنة
ناعمة عبد هللا الش      رهان ممثلة الش      عبة الس      يدة أن تكون رئاس      ة املؤمتر لس      عادة، 2016نيس      ان /أبريل  11

قرر املؤمتر لس             عادة م ويكونالعربية املتحدة، بص             فتها رئيس جلنة املرأة الطفولة ،  اإلماراتالربملانية يف دولة 
 .ممثلة الشعبة الربملانية يف مملكة البحرين  بصفتها مقرر جلنة املرأة الطفولة  -هالة رمزي فايز  السيدة

 مال:مشروع جدول األع .ب
 :أوصت اللجنة باملوافقة على مشروع جدول أعمال املؤمتر،  والذي تضمن

 دور املرأة العربية يف دعم القضايا العربية املصريية. .1
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 للعملية التشريعية، والرقابية. العربياترؤية الربملانيات  .2

 حتت االحتالل. رازحةالعربية املهاجرة والنازحة وال معاناة املرأة .3

 أعمال.ما يستجد من  .4

 ،األعمال دولجرئيس ومقرر املؤمتر واألمانة العامة لالحتاد بوضع برنامج العمل وفقًا لبنود  تكليف

 لك.حول ذ اجمللس الويين السوداين رئيسعباس، نائب سليمان بدرية  الدكتورةواملقكرح املقدم من 

**** 

 لالحتاد.اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية توصيات  –د 
 

 سرتاتيجية عمل االحتاد الربملاين العريبا دراسة  –اوالً 

بإع       ادة ص       ياغة االس       كراتيجية بأس       لوب يظه       ر في       ه ك       ل ه       دف وآلي       ة تنفي       ذه، م       ع  أوصااااااات اللجناااااااة
إدخ       ال املالحظ       ات ال       يت ق       دمت م       ن الس       يدات والس       ادة أعض       اء اللجن       ة، والس       يدات والس       ادة املش       اركني يف 
االجتم      اع م      ن غ      ري أعض      اء اللجن      ة، أو ال      يت س      وف ي      تم إرس      اهلا م      ن قب      ل الش      عب الربملاني      ة إىل األمان      ة العام      ة 

حت        اد، لت        تّم إض        افتها إىل االس        كراتيجية، ورفعه        ا إىل االجتم        اع الق        ادم للجن        ة املص        غرة املنبثق        ة ع        ن اللجن        ة لال
 التنفيذية.

 ثانياً – وضع  آليات عمل االحتاد الربملاين العريب وسبل تطوير ه:

 أوصت اللجنة يف سبيل تطوير عمل االحتاد الربملاين العريب باآليت:

وراقاً برملانية )تفس       ريية، توض       يحية للخلفية، خدمات البحوث(، حول القض       ايا إعداد األمانة العامة أ .1
 املطروحة على جدول أعمال مؤمترات االحتاد، واجتماعات اللجنة التنفيذية.

وافق واالعتمادات وحتديثه وفق اآللية املناس              بة، واا يت ،لككروين لالحتاد الربملاين العريبتطوير املوقع اإل .2
 يزانية هلذا األمر.املخصصة يف امل
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إعداد دراس               ات برملانية فنية )أوراق اإليار الربملاين، واحملور الربملاين وخدمات البحوث(، ومذكرات  .3
حول خمتلف القض            ايا واملوض            وعات املطروحة على جدول أعمال امللتقيات الربملانية. وميكن ل مانة 

 االستعانة خبرباء عرب إلعداد هذه املذكرات.
اتف  اقي  ات تع  اون وتب  ادل خربات بني األم  ان  ة الع  ام  ة لالحت  اد الربمل  اين العريب، واألم  ان  ات الع  ام  ة توقيع  .4

، االحت  اد يل، ك  األم  ان  ة الع  ام  ة لك  ّل من:  االحت  اد الربمل  اين ال  دو ال  دولي  ة واإلقليمي  ة للمنظم  ات الربمل  اني  ة
 الربملان األوريب...إخل .و  الربملاين اإلفريقي

قرير م على اللجنة التنفيذية ملراجعته قبل عرض   ه على املؤمتر، على أاّل يقتص   ر التعرض تقرير األمني العا .5
اد يف تنفيذ االحت العوائق اليت تواجهعلى س   رد وتوص   يف ألنش   طة االحتاد فقط، بل أن يتض   من أيض   ا، 

 صادرة عن املؤمتر يف دوراته املاضية.مانفذ من قرارات خطة عمله على مدار العام السابق، وكذلك 
إعداد مش     روع خطة عمل االحتاد الس     نوية، ليعرض     ها األمني العام على اللجنة التنفيذية مع تض     مينها  .6

أهدافاً حمددة لعمل االحتاد، ومؤش   رات ل داء، ونتائج وآثار متوقعة من تنفيذ هذه اخلطةع مع اإلش   ارة 
 ".نتائجباألهداف والاإلدارة إىل األعباء املالية اليت تكرتب على هذه اخلطة، وذلك وفق أسلوب " 

إحاية الربملانات العربية علماً، باملناص     ب الش     اغرة يف أجهزة املنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية قبل  .7
وقت كاٍف من انتهاء املّدة احملّددة للكرش     ح هلا، وتلقي مقكرحات الش     عب الربملانية بش     أن املرش     حني، 

 بية.لعرضها على االجتماع التنسيقي للمجموعة العر 
تطوير حمتوى النش    رات الدورية لالحتاد، حبيث تس    تقطب املهتمني والباحثني الربملانيني العرب والدوليني  .8

للمس       امهة يف الكتابة يف اجمللة والنش       رة، مع حتديد املوض       وعات الربملانية ذات األولوية واألمهية، واملّدة 
نش       ر اجمللة، والنش       رة، وتوزيعها على الزمنية الالزمة إلااز كل موض       وع. باإلض       افة إىل وض       ع خطة ل

 الربملانات العربية. 
ا املؤسسات وبرملانية، تشارك فيه ،واقتصادية ،وسياسية ،تنظيم ندوات ومؤمترات حول قضايا اجتماعية .9

 املدنية واألهلية والثقافية.
تطوير اللقاءات التش   اورية العربية اليت هريها الوفود العربية يف االجتماعات اإلقليمية والدولية، وإص   دار  .10

الئحة تنظيمية لالجتماعات التنس           يقية، على أن ترفق بالنظام الداخلي لالحتاد الربملاين العريبع حبيث 
ه ا وإجراءاهتا، على أن تتض        من هذتنظم رئاس        ة االحتاد هذه اللقاءات ويبيعة قراراهتا وجداول أعماهل

الالئحة التنظيمية إنشاء هيئة استشارية تتكون من: رئيس االحتاد الربملاين العريب وثالثة أعضاء ختتارهم 
اللجنة التنفيذية، باإلض        افة إىل ممثلي اجملموعة العربية يف اهليئات القيادية هلذه املنظماتع ويكون أمني 

 للهيئة.  عام االحتاد سكرترياً عاماً 
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توفري قاعدة بيانات عن املراكز الربملانية العربية والدولية، واخلرباء الربملانيني العرب، و الدوليني لتكون  .11
 يف متناول الربملانات العربية.

 إدخال التطبيقات اإللككرونية يف أعمال إدارات األمانة العامة: اإلدارية والفنية املختلفة. .12
ة بأدوار منس   قي اتص   االت مع الش   عب األعض   اء، على أن خيتص كل واحد قيام مو في األمانة العام .13

 منهم بإقليم جغرايف معني يف املنطقة العربية.
. تطوير النش                اط اإلعالمي واإلداري، ل م  ان  ة الع  ام  ة لالحت  اد الربمل  اين العريب، يف أثن  اء انعق  اد أعم  ال  16

 الل: املنظمات الربملانية الدولية واإلقليمية، وميكن ذلك من خ
 إصدار نشرة يومية ترصد وتلخص أعمال هذه االجتماعات ونتائجها وأخبارها.  .أ

 عقد اجتماعات يومية ملو في األمانات املرافقة لوفود الشعب العربية.  .ب
كذلك ص   فحة ، و إنش   اء ص   فحة خاص   ة بأعض   اء اللجنة التنفيذية يف املوقع اإللككروين لالحتاد .ج

كني األعض  اء من االيالع على القرارات، وإجياد آلية خاص  ة لكل جلنة من جلان االحتاد، لتم
 للتواصل فيما بينهم.

 

 :دراسة املعوقات اليت تواجه االحتاد، ووضع خطة ملعاجلة تلك املعوقات –ثالثا 
 

 أواًل: املعوقات اليت تواجه األمانة العامة لالحتاد:

 األمانة العامة لالحتاد واملتمثلة باآليت:أوصت اللجنة العمل على إزالة مجيع املعوقات اليت تواجهها 

 عدم توفري مقر مستقل لالحتاد . .1
 . عدم وجود كادر و يفي كاف .2
وتزويدها  ،عدم توفر املوارد املالية الالزمة للقيام بدورها وتطوير اخلطط الالزمة لعمل األمانة العامة لالحتاد .3

 بكل مايلزم من املستلزمات الضرورية.
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 املعوقات اليت تواجه األمانة العامة لالحتاد:ثانياً: معاجلة 

 اآليت: تنفيذالعمل على بضرورة أوصت اللجنة 

ف االتفاق على بقاء املقر املؤقت ل مانة العامة يف بريوت، وتكلي توفري مقر مستقل لالحتاد، حيث مت .1
ّكن األمانة ميَُ بالتنسيق مع رئاسة االحتاد، بإجياد مقر مستقل يف بريوت االستمرار األمني العام لالحتاد 

ويف حال تعذر  ،العامة من القيام اهامها، وأن يستوعب جهازها اإلداري، وفًقا للهيكلية التنظيمية اجلديدة
 –ية مجهورية مصر العرب –ذلك، العمل على دراسة موضوع الطلبات املقدمة من قبل ) مجهورية السودان 

 اململكة املغربية( حول استضافة املقر املؤقت ل مانة العامة  لالحتاد.
 اد.اجلديد لالحت التنظيمياستكمال تعيني الكوادر البشريه ل مانة العامة لالحتاد وفق اهليكل  .2
 برامج تدريبية للكوادر البشرية. عدادإ .3
 .مدونة سلوك ملو في األمانة العامة لالحتاد وضع .4
 ، وتزويدها بأحدث التقنيات اإللككرونية.احلواسب املختلفة ل مانة العامة تطوير شبكات .5
 قين.ن للصفحة اإللككرونية لالحتاد، لتتواكب مع متطلبات االحتاد والتطور التاالتطوير والتحديث املستمر  .6

**** 

 :الرابعالبند  – 2016لعام  االحتادمشروع موازنة و  2017خطة عمل االحتاد لعام  -4

 :2017عمل االحتاد لعام خطة  -أ

حول  وبناءة، ، ومتت مناقشات مستفيضة 2017لعام االحتاد عمل خلطة اعرضً  لالحتاد، العام األمني قّدم

ملاين العريب للمصادقة والعشرين لالحتاد الرب  الرابعملؤمتر إىل اورفعه  ،يليساخلطة، ويف هناية املناقشات أوصت اللجنة اا 

 :عليه
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 فيها ماورد لعامة، وتنفيذ األمانةا مذكرة يف وردت كما  ،2017لعام االحتاد عمل املوافقة على خطة 

املتوفرة، وبعد االنتهاء من إجياد مقّر لالحتاد، وتعيني الكوادر  املالية السيولة حدود يف مبادرات من

 .من تنفيذ اخلطة املشار إليها أعاله ةالو يفية، لتمكني األمانة العام

 ::2017االحتاد لعام مشروع موازنة  -ب

أوصت اللجنة باملوافقة ويف هناية املداوالت ، 2017لعام  االحتاد موازنة لتقرير م األمني العام لالحتاد عرضاً قدّ 

 :يتاآل نوالذي تضمّ  ،والعشرين لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة عليه الرابعملؤمتر إىل اورفعه  ،على حمتوى التقرير

( 1,402,710)والبالغة  2017املوافقة على االعتمادات املرصودة يف مشروع موازنة االحتاد للعام  -1

هبذا التقرير  ، وفقاً للجدول املرفق فقط مليون وأربعمائة وألفان وسبعمائة وعشرة دوالرات أمريكية ال غري

 (.1)جدول رقم 

للجدول  الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد وفقاً إقرار النسب املقكرحة لتوزيع االعتماد املرصود على  -2

(، ومطالبة الشعب الربملانية لسداد مسامهتها بدءاً من شهر كانون 1-2املرفق هبذا التقرير ) جدول رقم 

، حىت يتسىّن لالحتاد الوفاء بالتزاماته، ول مانة العامة لالحتاد القيام بواجباهتا، ومواصلة 2017الثاين 

( فقط مليون ومئتان واثنان ومثانون ألف وسبعمائة وعشرة 1,282,710مقداره ) البالغة ماو  أنشطتها.

 دوالرات أمريكية.

اإليرادات اليت ستنجم عن استثمار مبلغ الوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين العريب إقرار  -3

ة يل الفائد، لدى بنك البحر املتوسط يف بريوت، وحتو MED INCOME FUN I عرب،

( فقط 120,000، واملقدرة ابلغ إمجايل قدره )2017النامجة  عن االستثمار إىل ميزانية االحتاد لعام 

 مائة وعشرون ألف دوالر أمريكي الغري.



23 
 

ماعليها من مستحّقات يف للتكرم بسداد  ،وما قبل 2016مطالبة الشعب الربملانية املدينة بديون عام   -4

 .ادالعائدة حلساب بناء مقر االحت ق ذلك اللجوء لتغطية العجز من الوديعةوإىل أن يتحق .أقرب وقت

 وسيتم إعادة املبالغ املستخدمة إىل احلساب بعد تسديد االلتزامات.

ملتعلقة مؤمترات االحتاد ورئاسته، واعن اجتماعات اللجنة التنفيذية، و متديد العمل بالقرارات الصادرة  -5

ذ القرارات لربملاين العريب، من دمشق إىل بريوت، وصرف املبالغ املكرتبة عن تنفيبالنقل املؤقت ملقر االحتاد ا

 من األموال االحتيايية من ميزانية االحتاد.

 .2017تكليف احملاسب القانوين فاروق يانيوس مسعان بتدقيق حسابات االحتاد لعام  -6

 اد وأنظمته النافذة.زنة وفًقاً مليثاق االحتتكليف األمني العام لالحتاد الربملاين العريب، بتنفيذ أحكام املوا -7

 :اخلامسالبند  –تنظيم ندوة برملانية، حول ماتتعرض له القدس   -5

عرضًا ملوضوع تنظيم ندوة برملانية، حول ماتتعرض له القدس، بالتعاون مع احتاد  لالحتاد، العام األمني قّدم

 هناية ويف .حول املوضوع وبناءةات مستفيضة ومتت مناقشضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، جمالس الدول األع

 :عليه والعشرين لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة الرابعملؤمتر إىل اورفعه  ،يليساملناقشات أوصت اللجنة اا 

  الميعض  اء يف منظمة التعاون اإلس  احتاد جمالس الدول األتفويض األمانة العامة لالحتاد التنس  يق مع 
 لتحديد زمان ومكان عقد الندوة.

 جراء االتصاالت الالزمة مع الشعب الربملانية األعضاء حول إمكانية إتكليف األمانة العامة لالحتاد ب

 .2017أو يف يف بداية عام ،  2016خالل عام  الندوةاستضافة 

 :مشروع جدول أعمال الندوة 

 انتخاب رئيس ومقرر الندوة. .1
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 مساندة الشعب الفلسطيين ونضاله الباسل.دور الربملانيني يف  .2
 وضع رؤية ملواجهة خطط هتويد القدس. .3
 ما يستجد من أعمال. .4
 

 البند السادس: –( للجنة التنفيذية لالحتاد 21الدورة )  -6

يضة ات مستفلالحتاد، ومتت مناقش التنفيذية( للجنة 21عرضاً ملوضوع عقد الدورة ) لالحتاد، العام األمني قّدم

  :ويف هناية املناقشات أوصت اللجنة اا يأيت .حول املوضوع وبناءة

 حتديد الزمان واملكان: –أ 

( 34)أحكام الفقرة )ب( من املادة إىل يس االحتاد، سنداً لدولة رئ هومكان يكرك موضوع حتديد زمان االجتماع
 من النظام الداخلي لالحتاد.

 مشروع جدول األعمال: –ب 

 إقرار جدول األعمال. -1
 تقرير األمني العام لالحتاد حول: -2

 تنفيذ قرارات املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد. .أ
ة ولغاية تاريخ انعقاد الدور  ،للجنة التنفيذة لالحتاد 20 الدورةأنشطة األمانة العامة لالحتاد منذ انعقاد  .ب

 للجنة التنفيذية لالحتاد. 22
 تقارير اللجان اخلاصة: -3

 الربملاين العريب. اللجنة اخلاصة جبائزة التميز .أ
 جلنة الفريق القانوين املنبثق عن اللجنة التنفيذية لالحتاد. .ب
 اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد. .ج

 للجنة التنفيذية لالحتاد : 22الدورة  -4
 حتديد الزمان واملكان. .أ

 مشروع جدول األعمال. .ب
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 قرار قائمة املنظمات املدعوة حلضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد. إ  -5
 ما يستجد من أعمال. -6

 

 : السابعالبند  -والعشرون لالحتاد الرابعاملؤمتر -7

نة باملوافقة أوصت اللجكما للدورة القادمة للجنة التنفيذية لالحتاد، املؤمتريكرك موضوع حتديد زمان ومكان  

 :والذي تضمن ،عمال املؤمترأعلى مشروع جدول 

 إقرار جدول األعمال. .1
 تقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ املؤمتر الثالث والعشرين. .2
 تقرير األمني العام حول أوضاع االحتاد وأنشطته منذ املؤمتر الثالث والعشرين. .3
 الراهن . مداخالت السادة رؤساء الربملانات ورؤساء الوفود حول الوضع العريب .4
 .2017خالل عام يف النشاط الدويل واإلقليمي لالحتاد  .5
 :اجتماعات اللجان الدائمة يف االحتاد .6

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات الربملانية . .أ
 جلنة الشؤون املالية واالقتصادية. .ب
 جلنة شؤون املرأة والطفولة. .ج

 .2017خطة عمل االحتاد لعام  .7
 الشؤون املالية: .8

 .2016اخلتامي لعام احلساب  .أ
 .2017مشروع موازنة االحتاد لعام  .ب

 انتقال الرئاسة. .9
 ما يستجد من أعمال. .10
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 :-الثامنالبند  - مايستجد من أعمال-8

يف  ككرونية يف توزيع الوثائق على أن تستمر األمانة العامة لالحتاداإل ستخدام التقنيات اأوصت اللجنة  .أ
يف  ذلشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد، مع األخوتوزيعها على ا، الدوريةيباعة الوثائق والنشرات 
يداً هليتنسى للسيدات والسادة األعضاء االيالع عليها، مت ،إللككرويناالعتبار النشر يف املوقع ا

 إللككرونية.لالنتقال إىل األرشفة ا
ن حول القضية يصدار بيان صحفي يتضمن مواقف المجتمعإب اللجنةأوصت .ب

 : الفلسطينية

 بيان صحفي حول القضية الفلسطينية
 للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب 20صادر عن اجتماع الدورة 

 
أكدت اللجنة التنفيذية التابعة لالحتاد الربملاين العريب يف ختام دورهتا العشرين اليت انعقدت يف القاهرة اليوم 

 نهأة العربية و قضية الفلسطينية ل معلى مركزية ال ،حبضور ممثلني عن الربملانات العربية ،2016 سبتمرب أيلول 8
دون حل عادل هلا اوجب قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات  ، مناستقرار يف منطقة الشرق األوسطال من و أال 

 واملبادرة العربية للسالم . ،السالم املوقعة
ين االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطي ،قسى العباراتبأ ،وأدانت اللجنة التنفيذية

 ،واملتمثلة بالعقوبات اجلماعية واالقتحامات املتكررة للمدن والقرى واملخيمات الفلسطينية ،الوينية واإلنسانية
ها واستمرارها يف سياستىل جانب هدم املنازل، إواإلغالق واالغتياالت اليومية،  ومحالت االعتقال واحلصار
 االستيطانية االستعمارية .

ان علية وقطعن إدانتها الشديدة للعدوان واالقتحامات اإلسرائي ،كما عربت اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب
ياسة واإلسالمية ضمن س ،واستمرار تدنيس املقدسات املسيحية ،حلرم املسجد األقصى املبارك ،املستوينني

 اليت يف انتهاك فاضح لقرارات جملس األمن الدويل ،عاصمة دولة فلسطني ،حتالل التهويدية حبق مدينة القدساال
 حمتلة.مدينة تعترب مدينة القدس 
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ىل إدانة واستنكار إ ،اصة االحتاد الربملاين الدويلخب ،كما دعت اللجنة التنفيذية االحتادات الربملانية اإلقليمية والدولية
مم وميثاق األ ،الكنيست اإلسرائيلي من إقرار قوانني عنصرية تتعارض وتنتهك مباد  القانون الدويل ما يقوم به
عاجلة ورادعة ضده، مشددة أنه ال حيق ، مطالبة باختاذ إجراءات عملية والقانون الدويل اإلنساين ،املتحدة

اد الربملاين الدويل اماته وفق ميثاق االحتللكنيست اإلسرائيلي أن يسنَّ القوانني لالحتالل يف انتهاك صريح اللتز 
 وأهدافه.

عايل م ومثنت اللجنة التنفيذية الدور الذي تقوم به اللجنة الربملانية اخلاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيين برئاسة
واليت تعكف على حبث سبل التصدي النتهاكات  الكوييت، رئيس جملس األمة ،الغامعلي مرزوق  األستاذ

اصة االحتاد خبو  ،يف املنتديات الربملانية الدوليةويرق مواجهتها  ،إلسرائيلي  وإقراره لقوانني عنصريةالكنيست ا
 الربملاين الدويل.

م صمود الشعب الفلسطيين ونضاله يف مواجهة احملتلني وحماوالهت ،عاليا ومثنتاللجنة التنفيذية  شادتأكما 
وصوال إىل  ،تقدمي مزيد من الدعم واإلسناد لهإىل وبرملاناهتا  العريب، وشعبها ،االستفراد به، داعية األمة العربية

 حتقيق أهدافه يف احلرية واالستقالل وتقرير املصري والعودة وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس . 
 اللجنة التنفيذية
 لالحتاد الربملاين العريب

 2016/ سبتمرب  أيلول 8القاهرة 
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