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 مذكرة األمانة العامة حول

 احلادية والعشرينبنود جدول أعمال الدورة 
 للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب

 (11/02/2017 بريوت)
 
 

 مقدمة: –أوالً 
 

 ،مباشرة بعد املؤمتر الثالث عشر لالحتاد ،تشكلت اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب
وأقر تعديالت واسعة يف ميثاق  ،2008يف شهر آذار )مارس( ،  )العراق(الذي انعقد يف أربيل 

 وأنظمته األخرى، من بينها تشكيل اللجنة التنفيذية.  ،االحتاد
وجهت األمانة العامة لالحتاد رسائل إىل مجيع الشعب  وبعد انتهاء مؤمتر القاهرة األخري،

 ية. تطلب فيها تسمية ممثلني عنها لعضوية اللجنة التنفيذ ،األعضاء
 

 :التنفيذية أمساء ممثلي الشعب الربملانية الشقيقة يف اللجنة –اثنياً 
 

تنفيذية بعد أن ابلقائمة الكاملة ألعضاء اللجنة ال ،ستوافيكم األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
 مساء من الدول األعضاء.ألتزود اب

 
 ونظامه الداخلي: ،اللجنة التنفيذية يف ميثاق االحتاد –اثلثاً 

 
 ،تذكري األخوة اجلدد ارأتت ،التنفيذية، فإن األمانة العامة لالحتاد اللجنةنظراً لوجود أعضاء جدد يف 

 ونظامه الداخلي: ،يف كل من ميثاق االحتاد ،ابلنصوص القانونية اليت حتكم عمل اللجنة التنفيذية
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 االحتاداملواد اخلاصة ابللجنة التنفيذية يف ميثاق 
 (:12املادة )

 اللجنة التنفيذية هي اهليئة اليت تسرير عمل االحتاد يف الفرتة ما بني مؤمترين.
 (:13املادة )

تتألف اللجنة التنفيذية من عضووووو واند من كل شووووعبة عضووووو يف االحتاد، وتسووووتمر العضوووووية 
 .الربملانفيها ملدة عامني. وال تسقط إال إذا فقد العضو الذي ميثل شعبته مقعده يف 

 (:14املادة )
ويف نال غيابه ينوب عنه ممثل  ،رئيس االحتاد هو ووووووووووووو ركم منصبه ووووووووووووو رئيس اللجنة التنفيذية

 شعبته يف اللجنة.
 (:15املادة )

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعني يف السنة، وميكن لرئيس االحتاد دعوهتا إىل اجتماع استثنائي 
 عند الضرورة.

 (:16املادة )
أو  ،رئيس أو انئب رئيس ،لعضو اللجنة التنفيذية أن يشغل يف الوقت نفسه منصب ال جيوز

 مقرر يف إندى اللجان الدائمة.
 (:17املادة )

برملان بلده أو فقدانه ملقعده يف  ،أو اسوووووووووووتقالته ،يف نال وفاة أند أعضووووووووووواء اللجنة التنفيذية
 نه، ويكمل هذا العضو فرتة سلفه.تعنير شعبته بدياًل ع

 (:18ة )املاد
 تتوىل اللجنة التنفيذية االختصاصات التالية:

 .وموعد ومكان انعقاده ،اقرتاح جدول أعمال املؤمتر أ.
وميزانيته قبل عرضوووووهما  ،املتعلقة خبطة عمل االحتاد ،دراسوووووة اقرتانات األمانة العامة لالحتاد ب.

 على املؤمتر.
والدولية اليت ستدعى حلضور أعمال مؤمترات االحتاد بصفة  ،اقرتاح قائمة املنظمات اإلقليمية ج.

 .مراقب وعرضها على املؤمتر
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 ونشاطها يف تنفيذ قرارات املؤمتر.ابعة عمل األمانة العامة لالحتاد، مت د.
قبل عرضوووووووهم على  واألمني العا  املسووووووواعد، ،دراسوووووووة أهلية املرشووووووولني ملنصوووووووب األمني العا  هو.

 .املؤمتر
 .قانوين وحتديد أتعابه تعيني حماسب و.
 .إبدراج بنود إضافية على جدول أعمال املؤمتر ،إبداء الرأي يف الطلبات اخلاصة ز.
 .حتديد جداول رواتب موظفي األمانة العامة وعالواهتم ح.
 .قبل رفعها إىل املؤمتر ،واألنظمة األخرى لالحتاد ،دراسة اقرتانات تعديل امليثاق ط.
 .تتفق مع قرارات املؤمتر ،فومواق ،اختاذ تدابري ي.

 
 يف النظام الداخلي لالحتاد ،املواد اخلاصة ابللجنة التنفيذية

 
 (:33املادة )

تتألف اللجنة التنفيذية من ممثل واند من كل شوووووووووووووعبة برملانية عضوووووووووووووو يف االحتاد، ويكون رئيس االحتاد،  أ.
 ركم منصبه، رئيساً هلا.

نضوووووور أند االجتماعات جيوز أن هل حمله أند أعضووووواء  ،التنفيذيةإذا مل يسوووووتطع أند أعضووووواء اللجنة  ب.
 شعبته بتفويض نسب األصول.

 (:34املادة )
جتتمع اللجنة التنفيذية يف دورتني عاديتني يف السووونة، وميكن لرئيس االحتاد دعوهتا إىل اجتماع طارن عند  أ.

 أو بناء على طلب ثالث شعب وموافقة ثلثي األعضاء. ،الضرورة
 ،هدد رئيس االحتاد موعد ومكان اجتماعات اللجنة التنفيذية ومدهتا، ويضوووووووووووووووع مع األمني العا  لالحتاد ب.

وجيب أن يبلغ جدول األعمال إىل أعضاء اللجنة قبل مخسة عشر يوماً على  ،جداول أعمال اجتماعاهتا
 األقل من اتريخ االجتماع.

 (:35املادة )
 ة صليلاً رضور أغلبية األعضاء.يعترب انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذي

 (:36املادة )
 أو من ينوب عنه صوت واند. ،يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أ.
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ُتصدر اللجنة التنفيذية قراراهتا ابألغلبية املطلقة، فيما عدا احلاالت اليت تتطلب نصاابً خاصاً وفق امليثاق  ب.
 والنظا .

التنفيذية علين، وجيوز أن جيري التصوووووويت سووووور ً إذا رأى الرئيس ضووووورورة لذل ، أو التصوووووويت يف اللجنة  ج.
 بناًء على طلب عضوين من أعضاء اللجنة أو إذا تعلق األمر ابختيار أشخاص ملها  معينة.

 (:37املادة )
ق األمني وعن طري ،أن يسووووتشووووري اللجنة التنفيذية ابملراسوووولة عند الضوووورورة ،جيوز للرئيس يف ما بني الدورات

صوووووووليلاً يتعني أن يتسووووووولم الرئيس إجاابت من  ،العا . ولكي يكون القرار املتخذ عن طريق هذه املشووووووواورات
 تسعة أعضاء على األقل من أعضاء اللجنة خالل أسبوع من اتريخ إرسال التبليغ الستشاراهتم.

 (:38املادة )
 أو األمني العا  املساعد لالحتاد. ،يعاون الرئيَس يف أعمال اللجنة التنفيذية األمنُي العا  أ.

 أو األمني العا  املساعد توضيلاً، أو معلومات يف أي موضوع معروض للمناقشة. ،يقد  األمني العا  ب.
 (:39املادة )

يفصوول الرئيس يف مجيع األمور اليت مل يرد بشووأصا نيم فيما يتعلق بعمل اللجنة التنفيذية، شووريطة أن يكون 
 ع القواعد اإلجرائية الواردة يف النظا  الداخلي لالحتاد الربملاين العريب.قراره متماشياً م

 
 للجنة التنفيذية: احلادية والعشرينمشروع جدول أعمال الدورة  –رابعاً 

 
 

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

 تنفيذ قرارات املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد. .أ
ة يللجنة التنفيذ 20العامة لالحتاد منذ انعقاد الدورة أنشطة األمانة  .ب

 للجنة التنفيذية لالحتاد. 21لالحتاد، ولغاية اتريخ انعقاد الدورة 
 تقارير اللجان اخلاصة: -3

 اللجنة اخلاصة جبائزة التميز الربملاين العريب. .أ
 عن اللجنة التنفيذية لالحتاد. ةجلنة الفريق القانوين املنبثق .ب
 ة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد.اللجنة املصغر  .ج
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 للجنة التنفيذية لالحتاد : 22الدورة  -4
 حتديد الزمان واملكان. .أ

 مشروع جدول األعمال. .ب
 حتديد الزمان واملكان. املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد: -5
 قرار قائمة املنظمات املدعوة حلضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد. إ -6
 أعمال.ما يستجد من  -7

 
 

 احلادية والعشرينتوضيحات واقرتاحات حول بنود مشروع جدول أعمال الدورة  –خامساً 
 للجنة التنفيذية :

، وأنشطة األمانة الثالث والعشرين لالحتادتنفيذ قرارات املؤمتر تقرير األمني العام حول  .1
 من جدول األعمال(: 2العامة لالحتاد ) البند 

 :الثالث والعشرينتعميم قرارات املؤمتر  .أ
  لتسهيل تداوهلا  ( للجنة التنفيذية20الدورة )مت ترقيم القرارات الصادرة عن

 .لالحتاد املوقع اإللكرتوين علىومت أيضاً نشرها  ،والرجوع إليها
  ( للجنة التنفيذية، واللجان اليت انعقدت 20الدورة )نشر موجز عن وقائع

 نشرة " الربملان العريب".يف  والقراراتابلتوصيات وتنويه  ،قبيل انعقاد الدورة 
 (ملحق هبذه املذكرة –تقرير األمني العام لالحتاد التفصيلي ) 

 
 التحضري الجتماع اللجنة التنفيذية: .ب

 للجنة التنفيذية من خالل: احلادية والعشرينجرى التلضري للدورة 
  التنفيذية ابلطلب إىل الشعب تسمية  تشكيلة اللجنةالعمل على إجناز

 يف اللجنة التنفيذية.ممثليها 
  للجنة، ابإلشراف  احلادية والعشرينوضع مشروع جدول أعمال الدورة

املباشر من قبل دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس 
العشرين اليت ، وأقرته اللجنة التنفيذية يف دورهتا اللبناينجملس النواب 

 .08/09/2016انعقدت يف القاهرة 
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 اليت تتضمن اقرتانات وتوصيات  لالحتاد، إعداد مذكرة األمانة العامة
 نول خمتلف بنود جدول األعمال، وهي املذكرة اليت بني أيديكم.

 
والدولية اليت مت القيام هبا منذ املؤمتر  ،اإلقليميةاألمانة العامة لالحتاد  أنشطة  .ج

 لالحتاد: والعشرينالثالث 
  االنتفالية اليت أقامها جملس النواب املصري مبناسبة مرور مائة املشاركة يف

ومخسني عاما على نشأة احلياة النيابية يف مجهورية مصر العربية ) شر  
 (.9/10/2016الشيخ 

  للمجلس احلاكم واللجان 199، والدورة 135 اجلمعيةاملشاركة يف ،
ألخرى ذات الصلة لالحتاد الربملاين الدويل، الدائمة، واالجتماعات ا

 .(2016 أكتوبر/تشرين اول 27-23 جنيف)
  08لالحتاد الربملاين اإلفريقي ) الرابط  39املؤمتر املشاركة يف-

09/11/2016.) 
  الدوري العاشر ألصلاب املعايل والسعادة رؤساء  املشاركة يف االجتماع

بدول جملس التعاون لدول اخلليج جمالس الشورى والنواب والوطين واألمة 
 (.23/11/2016العربية )البلرين 

  املؤمتر االقليمي الئتالف الربملانيات من الدول العربية ة يف كاملشار
 (.01/12/2016ملناهضة العنف ضد املرأة )القاهرة 

  " املشاركة يف القمة العاملية لرئيسات برملاانت العامل حتت شعار
 (.13/12/2016-12" )أبو ظيب متلدون لصياغة املستقبل

  املشاركة يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء
 (.28/01/2017-23يف منظمة التعاون اإلسالمي ) ابماكو 

 
 (ملحق هبذه املذكرة –اد التفصيلي تقرير األمني العام لالحت)

 
 :من جدول األعمال (  3تقارير اللجان اخلاصة ) البند  .2

املشكلة مبوجب قرارات املؤمتر الثالث والعشرين  ،سوف يتم رفع توصيات اللجان
، وجتدون مرفقاً مع هذه للجنة التنفيذية احلادية والعشرين، إىل الدورة لالحتاد الربملاين العريب

 نعقادها.اوتواريخ  ،أعمال اللجان جداولاملذكرة تفصيل 
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 من جدول األعمال ( : 4)البند القادمة للجنة التنفيذية  الدورة .3

ملحق هبذه  –( للجنة التنفيذية 22ومشروع جدول أعمال الدورة ) ومكان زمانحتديد 
 -املذكرة 

 
 من جدول األعمال ( : 5)البند املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد  .4

ملحق هبذه  –ومكان ومشروع جدول أعمال املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد  زمانحتديد 
 –املذكرة 

 
من جدول  6)البند  قائمة املنظمات املدعوة حلضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد .5

 األعمال ( :
ملحق  – قائمة املنظمات املدعوة بصفة مراقب حلضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد

 –هبذه املذكرة 
 

 

*  *  * 
 


