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 من جدول األعمال  21ل.ت /أ -2البند 
 

 حول مذكرة األمانة العامة 
 لالحتاد الربملاين العريب  الثالث والعشرينقرارات املؤمتر  تنفيذ

الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ القرار مضمون  رقم القرار

 23/ مؤ  5 1
 

 اهليكل التنظيمي للعاملني يف األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب:
 .التنظيمي للعاملني يف األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب اهليكل املوافقة على

  على الالزمةإضافة التعديالت 
للعاملني يف  ،النظام األساسي

لك على ، وتعميم ذاالحتاد
 الشعب الربملانية العربية.

  تنفيذ القرار آليةوضع دراسة عن 
 ليتم ،سرتاتيجية االحتادا تتوافق مع

مناقشتها من قبل اللجنة املصغرة 
املنبثقة عن اللجنة التنفيذية 

 لالحتاد يف أول اجتماع هلا.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 23/ مؤ  6 2
 

 يف األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب:بطاقات الوصف الوظيفي 
للعاملني يف األمانة العامة وفقاً للهيكل  ،املوافقة على بطاقات الوصف الوظيفي

 التنظيمي لالحتاد.

  تضمني النظام األساسي للعاملني
بطاقات الوصف  ،يف االحتاد

ك على ، وتعميم ذلالوظيفي
 الشعب الربملانية العربية.

  تنفيذ القرار آليةوضع دراسة عن 
اليت  ،سرتاتيجية االحتادا ضمن

 ،من قبل اللجنة املصغرة ستناقش
املنبثقة عن اللجنة التنفيذية يف 

 أول اجتماع هلا.
 23/ مؤ  7 3

 
 مالك العاملني يف األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب :

وفقةةًا لفتةةات  ،املوافقةةة على مالا العةةاملني  يف األمةةانةةة العةةامةةة لالحتةةاد الربملةةاين العريب
 .الوظائف

 

  تضمني النظام األساسي مالا
 .يف االحتاد املعدل العاملني

  تنفيذ القرار آليةوضع دراسة عن 
اليت  ،سرتاتيجية االحتاداضمن 

من قبل اللجنة املصغرة، ستناقش 
املنبثقة عن اللجنة التنفيذية يف أول 

 اجتماع هلا.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 23/ مؤ  8 4
 

 :الشعب الربملانية من الديون املرتتبة عليهاعفاء بعض إلليات اآلعايري و امل
عفاء بعض الشةةعب إوفقاً ملعايري وآليات  ،وأنظمته ،ميثاق االحتاد تعديلاملوافقة على 

 الربملانية من الديون املرتتبة عليها. 
 

 واألنظمةاد تضمني ميثاق االحت 
 متتاليت  النافذة التعديالت

 .املوافقة عليها
  على الشعب  امليثاق املعدلتعميم

 الربملانية العربية.
 

 
 23/ مؤ  9 5

 
 تشكيل جلنة جائزة التميز الربملاين العريب:

 إعادة تشكيل جلنة جائزة  التميز الربملاين العريب .املوافقة على 

 

على  ،اجلائزة اجلديد للجنةتشكيل التعميم 
 الشعب الربملانية العربية .

 23/ مؤ  10 6
 

 التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب:تعديل الالئحة 

 الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب.  تعديلاملوافقة على 

 

تعميم الالئحة التنظيمية املعدلة جلائزة 
على الشعب الربملانية  ،الربملاين العريب التميز

 العربية .
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الرقم 
 املتسلسل

 التنفيذآلية  مضمون القرار رقم القرار

 23/ مؤ  11 7
 

 اجتماع جلنة جائزة التميز الربملاين العريب:

اجتماع  يف اتريخ حتدده اللجنة  إىل ،ة جائزة التميز الربملاين العريبجلن دعوةاملوافقة على 

من املوضوعية  نقاط للمزيدلدراسة وضع ضوابط ومعايري حمددة، وحتويلها اىل  ،التنفيذية

األمانة العامة  إليهااليت توصلت  إىل املقرتحاتيف الفصل بني املرشحني، وذلك استنادا 

 من السادة اخلرباء، والعمل مستقبالً على منح اجلائزة وفقاً للمعايري اليت سيتم حتديدها.

  تعميم القرار على الشعب الربملانية
 العربية.

  4بتاريخ عقد اجتماع يف القاهرة 
، ومت وضع 2016سبتمرب  /أيلول

 الضوابط.
  عقد اجتماع يف بريوت بتاريخ

كانون أول / ديسمرب   22
، ومت توصية أبمساء 2016

 املرشحني لنيل اجلائزة.
  الدعوة إىل عقد اجتماع يف بريوت

شباط / فرباير  10بتاريخ 
لدراسة تعديل الئحة  2017
 اجلائزة.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ القرارمضمون  رقم القرار

 :واملدن العربية األعضاء يف االحتاد ،عمليات توأمة بني القدس الشريف إجراء 23/ مؤ  14 9

السادة رؤساء اجملالس السيدات و مبخاطبة  ،قيام األمانة العامة لالحتاد املوافقة على
حلثهم على املوافقة  ،للتدخل لدى السادة رؤساء جمالس العواصم واملدن الكربى ،العربية
 توأمة بني القدس الشريف ومدهنم.  إجراءعلى 
 

تعميم القرار على الشعب الربملانية العربية، 
وقد طلبت بعض الشعب الشقيقة وضع 

 لتنفيذ القرار. آلية
 

 تعديل الالئحة الداخلية للمجموعة العربية يف االحتاد الربملاين الدويل: 23/ مؤ  17 10
خبصوص الالئحة  ،ماراتيةإلمن قبل الشعبة الربملانية ا ،التعديالت املقرتحة املوافقة على

 .يف االحتاد الربملاين الدويل  ،الداخلية للمجموعة العربية
 

تعمةةةةةةةةةةيم الالئحةةةةةةةةةةة الداخليةةةةةةةةةةة للمجموعةةةةةةةةةةة 
يف االحتةةةةةةةةةةةةاد الربملةةةةةةةةةةةةاين الةةةةةةةةةةةةدويل  ،العربيةةةةةةةةةةةةة

 للعمل مبوجبها.

يف احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة  ،للمجموعة العربيةالالئحة الداخلية تعديل  23/ مؤ  18 11
 التعاون اإلسالمي:

خبصوص الالئحة  ، ماراتيةإلامن قبل الشعبة الربملانية  ،التعديالت املقرتحة املوافقة على

يف احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون  ،الداخلية للمجموعة العربية

 اإلسالمي.

الداخليةةةةةةةةةةة للمجموعةةةةةةةةةةة تعمةةةةةةةةةةيم الالئحةةةةةةةةةةة 
يف احتةةةةةةةةةةةةةةةاد جمةةةةةةةةةةةةةةةالس الةةةةةةةةةةةةةةةدول  ،العربيةةةةةةةةةةةةةةةة

األعضةةةةةةةةةةاء مبنظمةةةةةةةةةةة التعةةةةةةةةةةاون اإلسةةةةةةةةةةالمي 
 للعمل مبوجبها.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 سرتاتيجية عمل االحتاد الربملاين العريب:ا 23/ مؤ  23 12

واملؤلفة من  ،املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد ،اللجنة املصّغرةتكليف  املوافقة على

مجهورية  –اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  –)دولة اإلمارات العربية املتحدة 

العامة  األمانةاململكة املغربية، إضافة  إىل  –دولة الكويت  –دولة فلسطني  –السودان 

، ودراسة  هاوسبل تطوير عمله ليات آو  سرتاتيجية عمل االحتاد،ابدراسة  ،لالحتاد(

 إىل اللجنةاملعوقات اليت تواجه االحتاد، ووضع خطه ملعاجله تلك املعوقات، ورفع تقريرها 

 التنفيذية.

 

 

 

 

  مت تعميم القرار على الشعب الربملانية
 العربية.

 أيلول 7اجتماع يف القاهرة بتاريخ  عقد/ 
إبعادة فيه  أوصت اللجنة، 2016سبتمرب 

صياغة االسرتاتيجية أبسلوب يظهر فيه كل 
هدف وآلية تنفيذه، مع إدخال املالحظات 
اليت قدمت من السيدات والسادة أعضاء 
اللجنة، والسيدات والسادة املشاركني يف 
االجتماع من غري أعضاء اللجنة، أو اليت 
سوف يتم إرساهلا من قبل الشعب الربملانية 

تّم إضافتها إىل إىل األمانة العامة لالحتاد، لت
االسرتاتيجية، ورفعها إىل االجتماع القادم 
 للجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية.

  بريوتاجتماع يف  إىل عقدالدعوة 
 .2017 فرباير /شباط 10بتاريخ 
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 اخلالفية  يف الدول العربية:توحيد التشريعات غري  23/ مؤ  24 13

تشكيل فريق قانوين، منبثق عن اللجنة التنفيذية لالحتاد يتألف من:  املوافقة على
سلطنة  –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية املتحدة  –)اململكة األردنية اهلامشية 

اململكة املغربية، إضافة إىل األمانة العامة لالحتاد(،  مكّلٍف بدراسة بعض  –عمان 
ات غري اخلالفية، على أن يرفع تقريره إىل اللجنة التنفيذية األمور املتعلقة بتوحيد التشريع

 يف أول اجتماع تعقده .

  مت تعميم القرار على الشعب
 الربملانية العربية.

 اجتماع للفريق القانوين يف  عقد
أيلول / سبتمرب  5القاهرة بتاريخ 

العمل ورقة ، نوقش فيه 2016
  .من ِقَبل األمانة العامة املعدة

  اجتماع للفريق  عقد إىلالدعوة
 10بتاريخ  بريوتالقانوين يف 

 .2017 فرباير / شباط
  إعداد ورقة عمل من ِقَبل األمانة

العامة لتكون حتت تصّرف أعضاء 
 اللجنة.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 مشكلة املشاركة املالية :حل  23/ مؤ  25 14

 ميكنها ذلك مبا يلي:  للشعب اليت ال ،مشكلة املشاركة املالية حل آلية املوافقة على

تذكرََتْ سفر لعضوين من كّل برملان من  ،االحتاد الربملاين العريبتتحمل ميزانية  -أ 
 هذه الدول، كما تتحمل الدولة املضيفة للمؤمتر نفقات إقامتهم.

 ،(%10بنسبة ) 2017العام زايدة  ميزانية االحتاد الربملاين العريب بدًءا من -ب 
مبسامهاهتم يف ميزانية عام  ،حبيث تتم مطالبة الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد

 .2016 عامعن مسامهتهم يف ميزانية  ،( %10مببلغ يزيد بنسبة )، 2017
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مت تعميم القرار على الشعب
 الربملانية العربية.

  مشروع موزانة مت حلظ الزايدة يف
 ، اليت وافقت2017االحتاد للعام 

للجنة  (،20)الدورة  عليها
 اليت عقدت يف لالحتاد،التنفيذية 

أيلول/ سبتمرب  8القاهرة بتاريخ 
إىل  رفعهاوسوف يتم  .2016

القادم لالحتاد للمصادقة  املؤمتر
 عليها.

  مت إرسال دعوة إىل كل من
الشعب الربملانية التالية: جيبوَت 

حلضور  –جزر القمر  –الصومال 
للجنة  21اجتماع الدورة 

لالحتاد اليت ستعقد يف  التنفيذية
 .11/02/2017بريوت 
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 مشكلة النصاب:حل  23/ مؤ  26 15

 مشكلة النصاب على األَت:  حل آلية املوافقة على

من ميثاق االحتاد،  ورفعها حبيث تصبح  ،(5إعادة صياغة وترتيب فقرات املادة) 
 على الشكل التايل :
 تبقى كما هي. –أ 

يعاد ترقيمها حبيث تصبح ) ج ( وتبقى ابلّنص نفسه، وإضافة  –ب 
 الفقرة )ب( مكاهنا ابلنص التايل:

يستثىن من تطبيق الفقرة )أ( من هذه املادة الشعب اليت   " )ب(
حلت برملاانهتا أو اليت مل تستكمل أدوار تشكيلها، حبيث ال حتسب 
 من النصاب )بصفة مؤقتة (  يف اجتماعات املؤمتر واللجنة التنفيذية.

تضمني ميثاق االحتاد التعديالت، وتعميم 
 ذلك على الشعب الربملانية العربية.

 
 

 الدبلوماسبة الربملانية:تفعيل  23/ مؤ  27 16

على تشجيع احلوار بني األقطار  لتعمل ،املوافقة على تبين تفعيل دبلوماسية برملانية
للمشكالت القائمة  إىل حلولتوصاًل  ،العربية، واملكوانت الداخلية لكل بلد عريب

 والصراعات الداخلية.
 

تعمةةةةةةةةةيم القةةةةةةةةةرار علةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةعب الربملانيةةةةةةةةةة 
 العربية للعمل مبوجبه.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 القضية الفلسطينية:حول  23/ مؤ  28-3 17
والفعالة  ،والسياسية العاجلة ،والتدابري املالية ،مطالبة الربملاانت العربية اختاذ اإلجراءات
اليت أنشتت من أجل محاية القدس يف وجه  ،وامللموسة، وتفعيل الصناديق املالية العربية

ورفض  ،واإلسالمية ،وسياسات  التهويد اليت تتعرض هلا املقدسات املسيحية ،األخطار
واملكاين  ،وحماوالت التقسيم الزماين ،اهلادفة لتهويد املدينة ،كافة املشاريع اإلسرائيلية

 . يف مدينتهمللمسجد األقصى،  والتصدي لسياسات التطهري العرقي للمقدسيني
 
 

 

تعميم القرار على الشعب الربملانية العربية 
 للعمل مبوجبه.

 حول القضية الفلسطينية: 23/ مؤ  28-4 18
 ،والعربية ،إلجناح اجلهود الفلسطينية ،دعوة الربملاانت العربية للتحرا لتوفري الدعم الالزم

اخلاصة ابلقضية  ،لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ،الساعية لعقد مؤمتر دويل للسالم
وعاصمتها  ،وجتسيد الدولة الفلسطينية ،الفلسطينية، إلهناء االحتالل اإلسرائيلي
، والعمل على توفري الدعم للمساعي 1967القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 

وإدانة  ،من الدويلوالعربية حلماية الشعب الفلسطيين من خالل جملس األ ،الفلسطينية
 .االستيطان ووقفه متاماً 

 

تعميم القرار على الشعب الربملانية العربية 
 للعمل مبوجبه.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 القضية الفلسطينية:حول  23/ مؤ  28-7 19
الربملةةةةةةاين العةةةةةةريب، رئةةةةةةيس االحتةةةةةةاد  املوافقةةةةةةة علةةةةةةى اقةةةةةةرتاح دولةةةةةةة األسةةةةةةتاذ نبيةةةةةةه بةةةةةةري،

رئةةةةةةةيس جملةةةةةةةس النةةةةةةةواب اللبنةةةةةةةاين، بتشةةةةةةةكيل جلنةةةةةةةة برملانيةةةةةةةة خاصةةةةةةةة  لةةةةةةةدعم صةةةةةةةمود 
رئةةةةةةيس جملةةةةةةس األمةةةةةةة  ،السةةةةةةيد مةةةةةةرزوق الغةةةةةةاممعةةةةةةايل برائسةةةةةةة  ،الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيين

وعضةةةةةوية رئةةةةةيس اجمللةةةةةس  ،رئةةةةةيس الةةةةةدورة السةةةةةابقة لالحتةةةةةاد الربملةةةةةاين العةةةةةريب ،الكةةةةةوييت
اجلمهوريةةةةةةةة  –اململكةةةةةةةة االردنيةةةةةةةة اهلامشيةةةةةةةة  ،ورؤسةةةةةةةاء برملةةةةةةةاانت ،الةةةةةةةوطين الفلسةةةةةةةطيين

 اململكة املغربية. –طية الشعبية ااجلزائرية الدميقر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  تعمةةةةةةةةةةيم القةةةةةةةةةةرار علةةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةةعب
 الربملانية العربية.

  عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع األول يف
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهرة بتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ 

بنةةةةةةةةةةةاء علةةةةةةةةةةةى  ،31/05/2016
دعةةةةةةةةةةةوة رئةةةةةةةةةةةيس اللجنةةةةةةةةةةةة معةةةةةةةةةةةاىل 
األسةةةةةةةتاذ مةةةةةةةرزوق الغةةةةةةةام، رئةةةةةةةيس 

 جملس األمة الكوييت.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 حول القضية الفلسطينية: 23،أ / مؤ 28-7 20
مةةةةةن إقةةةةةرار عةةةةةدد  كبةةةةةري مةةةةةن القةةةةةوانني  ،إدانةةةةةة مةةةةةا تقةةةةةوم بةةةةةه "الكنيسةةةةةت االسةةةةةرائيلية"

مةةةةةةن وطنةةةةةةه مةةةةةةن خةةةةةةالل   قسةةةةةةراً  ،ترمةةةةةةي إىل هتجةةةةةةري الشةةةةةةعب الفلسةةةةةةطيين ،العنصةةةةةةرية
وهةةةةةةةدم املنةةةةةةةازل وايقةةةةةةةاع العقةةةةةةةوابت الةةةةةةةيت  ،والتوسةةةةةةةع االسةةةةةةةتيطاين ،مصةةةةةةةادرة أراضةةةةةةةيه

وتصةةةةةل  حلةةةةةد اإلعةةةةةدام بةةةةةدم ابرد، ويؤكةةةةةد املةةةةةؤمتر رفضةةةةةه هلةةةةةذه  ،تنةةةةةال مةةةةةن األطفةةةةةال
والتصةةةةةدي  ،وميثةةةةةاق االمةةةةةم املتحةةةةةدة ،مةةةةةع القةةةةةانون الةةةةةدويل الةةةةةيت تتعةةةةةارض ،القةةةةةوانني

 هلا يف احملافل الربملانية والدولية
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  تعمةةةةةةةةةةيم القةةةةةةةةةةرار علةةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةةعب
 الربملانية العربية.

  إصةةةةةةةةةةدار بيةةةةةةةةةةاانت إدانةةةةةةةةةةة ابسةةةةةةةةةةم
 االحتاد الربملاين العريب.

  تعمةةةةةيم الدراسةةةةةة املعةةةةةدة مةةةةةن قبةةةةةل
جملةةةةةةةةس النةةةةةةةةواب اللبنةةةةةةةةاين حةةةةةةةةول 

الصةةةةةادرة عةةةةةن  العنصةةةةةريةالقةةةةةوانني 
الكنيسةةةةةةةت االسةةةةةةةرائيلي املزعةةةةةةةوم. 

 اإلنكليزيةةةةةةةةةةةة إىل اللغةةةةةةةةةةةةوترمجتةةةةةةةةةةةه 
مةةةةةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةةةةةةل االمانةةةةةةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةةةةةةةة 

 لالحتاد.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 القضية الفلسطينية:حول  23،ب / مؤ 28-7 21
وقطعان املستوطنني  ،االحتاللتوثيق ونشر االنتهاكات واجلرائم اليت ترتكبها قوات 

ابلصوت والصورة، وإرساهلا لكافة برملاانت العامل، هبدف فضح اجلرائم اإلسرائيلية من 
ومن  ،واجمللس الوطين الفلسطيين، صة بني االحتاد الربملاين العريبخالل جلنة متخص

 يرغب من الربملاانت العربية.
 

  تعمةةةةةةةةةةيم القةةةةةةةةةةرار علةةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةةعب
 الربملانية العربية.

 عةةةةةةداد األمانةةةةةةة العامةةةةةةة ابلتعةةةةةةاون إ
مةةةةةةةةةةةع جملةةةةةةةةةةةس النةةةةةةةةةةةواب اللبنةةةةةةةةةةةاين 
دراسةةةةةة حةةةةةول التهويةةةةةد الصةةةةةامت 

 إىل اللغةةةةةةةةةةةةةةةللقةةةةةةةةةةةةةدس وترمجتهةةةةةةةةةةةةةةا 
مةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةل األمانةةةةةةةةةةة  اإلنكليزيةةةةةةةةةةة

 العامة لالحتاد.
 القضية الفلسطينية:حول  23،ج / مؤ 28-7 22

إلعداد ملف شامل حول القوانني  ،تكليف اللجنة القانونية يف االحتاد الربملاين العريب
أو تلك اليت يف طور اإلقرار، وبيان خمالفاهتا  ،اليت أقرهتا الكنيست اإلسرائيلية ،العنصرية

وانتهاكاهتا اجلسيمة للقانون  ،اخلطرية والّدائمة مليثاق وأنظمة االحتاد الربملاين الّدويل
ة ابختاذ إجراءات عملية حبق وملبادئ حقوق اإلنسان، واملطالب ،واملعاهدات الّدولّية

 الكنيست.
 

  تعميم القرار على الشعب الربملانية
 العربية.

  عقد اجتماع للفريق القانوين يف
أيلول / سبتمرب  5 بتاريخالقاهرة 
املوافقة على  ومتت .2016

الدراسة اليت أعدت من قبل جملس 
إىل النواب اللبناين، ومتت الرتمجة 

يف االحتاد  وُوزّع اإلنكليزيةاللغة 
 الربملاين الدويل.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 القضية الفلسطينية:حول  23،د / مؤ 28-7 23
العمل على تفعيل املقاطعة العربية لالحتالل اإلسرائيلي، ومساندة حركة املقاطعة 

 .طريقا للتصدي لسياسة االحتالل العنصرية ،.B.D.S العاملية حركة 
 

  تعميم القرار على الشعب الربملانية
 العربية.

 

 القضية الفلسطينية:حول  23،هة / مؤ 28-7 24
ومنظمات اجملتمع املدين لتأمني الدعم املادي ألسر  ،العمل مع احلكومات العربية

 ،ومن هدمت بيوهتم، والعمل على شرح عدالة قضية األسرى ،شهداء اهلبة الشعبية
واملعتقلني يف املؤمترات الربملانية، وبشكل خاص الربملانيني منهم، والعمل على إلزام 

 إسرائيل لإلفراج عن العديد من جثامني الشهداء الذين حتتجزهم.

  تعميم القرار على الشعب الربملانية
 العربية.

 

 القضية الفلسطينية:حول  23،و / مؤ 28-7 25
ومع االحتادات الربملانية،  ،ويف العامل ،التواصل مع رؤساء الربملاانت يف الدول الغربية

لزايرة املنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيين من  ،ودعوة وفود برملانية
 إرهاب، ومن أجل أتمني مزيد من اعرتافات الربملاانت ابلدولة الفلسطينية.

 

 القةةةةرار علةةةةى الشةةةةعب الربملانيةةةةة  تعمةةةةيم
 العربية.

  ترمجةةةةةةةةةةةة البيةةةةةةةةةةةان اخلتةةةةةةةةةةةامي إىل اللغةةةةةةةةةةةة
وإرسةةةةةةةةةاله إىل كةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةن  ،اإلنكليزيةةةةةةةةةة

االحتةةةةةةةةةاد الربملةةةةةةةةةاين الةةةةةةةةةدويل، واالحتةةةةةةةةةاد 
 .اإلفريقيالربملاين 
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 : اإلرهابحول  23،أ / مؤ 39-5 26
ملواجهة  ،من خالل االحتاد الربملاين العريب ،التشريعات يف العامل العريبتوحيد 

 اإلرهاب يف كافة أشكاله، والتأكيد على قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.
 
 

 

  تعميم القرار على الشعب الربملانية
 العربية.

  عقد اجتماع للفريق إىل الدعوة
 5 بتاريخيف القاهرة  ،القانوين

 .2016أيلول / سبتمرب 

 : اإلرهابحول  23،م / مؤ 39-5 27
ل من مجيع الدول العربية ، وذلك ميو   ،على مستوى جامعة الدول العربية ،يوصي إبنشاء صندوق

 ملكافحة اإلرهاب على مستوى كافة الدول العربية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  تعميم القرار على الشعب الربملانية
 العربية.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 النشاط داخل االحتاد الربملاين الدويل  23مؤ /40 28

( اليت 134إعةةةداد تقرير عن القرارات اليت صةةةةةةةةةةةةةةةةةدرت يف اجلمعيةةةة ) -أ
،  2016عقةةدت يف مةةدينةةة لوسةةةةةةةةةةةةةةةةاكةةا )زامبيةةا ( يف مةةارس )آذار( 

)سةةةةويسةةةةرا( يف ( اليت سةةةةتعقد يف جينيف 135واملشةةةةاركة يف اجلمعية )
، وتنظيم اجتماع تنسةةةةةةةةةةةةةةيقي للوفود 2016أكتوبر )تشةةةةةةةةةةةةةةرين األول( 

 العربية واملشاركة يف اجلمعية، وإعداد تقرير عن نتائج أعمال اجلمعية.
 (.135دراسة إمكانية إدراج بنود طارئة يف جدول أعمال اجلمعية ) -ب
العربية يف التشةةاور بني الوفود العربية مللء الشةةواغر اخلاصةةة ابجملموعة  -ج

  .الدويل هيتات االحتاد الربملاين

 
 

 

  توزيةةةةةع تقريةةةةةر األمانةةةةةة العامةةةةةة لالحتةةةةةةاد
الربملةةةةاين العةةةةريب، حةةةةول نتةةةةائج أعمةةةةال 

، 134اجتماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات اجلمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
، للمجلةةةةةةةةةةس احلةةةةةةةةةةاكم 198والةةةةةةةةةةدورة 

واللجةةةةةةةةةةان الدائمةةةةةةةةةةةة، واالجتماعةةةةةةةةةةةات 
األخةةةةةةةةةةةةةةةةةرى ذات الصةةةةةةةةةةةةةةةةةلة لالحتةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

 23-19الربملةةةةةةةاين الةةةةةةةدويل )لوسةةةةةةةاكا 
 (.2016ارس أذار/م

  توزيةةةةةع تقريةةةةةر األمانةةةةةة العامةةةةةة لالحتةةةةةةاد
جتماعةةةةةةةةةةات اعةةةةةةةةةةن  الربملةةةةةةةةةةاين العةةةةةةةةةةريب

تةةةةةةةوبر ، جنيةةةةةةةف/ أك(135اجلمعيةةةةةةةة )
 (199)، وكةةةةةةةةةةةةذلك الةةةةةةةةةةةةدورة 2016

واللجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ، للمجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس احلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكم
الدائمةةةةةةةةةةةة، واالجتماعةةةةةةةةةةةات األخةةةةةةةةةةةرى 
ذات الصةةةةةلة لالحتةةةةةاد الربملةةةةةاين الةةةةةدويل 

تشةةةةةةةةةةةةرين /أكتوبر 27-23 جنيةةةةةةةةةةةةف)
 (.2016 أول
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

  : العريب – اإلفريقيالتعاون الربملاين  23مؤ /41 29
 : أجلمن  اإلفريقي.التنسيق مع األمانة العامة لالحتاد الربملاين 1
  العريب . - اإلفريقياجتماع جلنة املتابعة للمؤمتر الربملاين  عقد-
 ،العريب الرابع عشةةةةةةر يف أبيدجان )سةةةةةةاحل العاج( –املؤمتر الربملاين اإلفريقي  عقد  -

املشةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةة  ،، والطلةةب من الربملةةاانت العربيةةةم2016ماايو  -أاير  5و 4  بتاااري 
ة اإلفريقيو  ،وذلك لتوحيد املواقف بني الربملاانت العربية ،بشةةةةةةةةةةةةةكل فعال يف هذا املؤمتر

 ،135ي سةةيقدم ابسةةم اجملموعة العربية يف اجلمعية فيما خيص تبين البند الطارىء الذ
يف جنيف القاضةةةةةةةي بطرد الكنيسةةةةةةةت  ،2016ا يف شةةةةةةةهر تشةةةةةةةرين اول املقرر عقدمه

تتعارض مع أحكام القانون  لسةةةةةنه تشةةةةةريعات ،االسةةةةةرائيلي من عضةةةةةوية االحتاد الدويل
 وأهداف ومبادىء االحتاد الربملاين الدويل.، الدويل

واإلفريقية املشةةةةاركة يف مجعيات  ،ني الوفود الربملانية العربية.حتسةةةةني عملية التنسةةةةيق ب2
 .االحتاد الربملاين الدويل

 ..تبادل الزايرات يف املؤمترات النظامية لالحتادين3
 ..تسديد املسامهة املالية السنوية لالحتاد الربملاين اإلفريقي4
 واجتماعات جلنته التنفيذية. ،.املشاركة يف مؤمترات االحتاد الربملاين اإلفريقي5
 

  عقةةةةةةةد اجتمةةةةةةةاع جلنةةةةةةةة املتابعةةةةةةةة يف
دجان بتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأب

03/05/2016. 
  عقةةةةةةةد املةةةةةةةؤمتر الربملةةةةةةةاين اإلفريقةةةةةةةي

العةةةةةةةةةةةةةةةةريب الرابةةةةةةةةةةةةةةةةع عشةةةةةةةةةةةةةةةةر يف  –
 5و  4 بتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريخأبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدجان 

/05/2016. 
  وزع البيةةةةةةةةةةةةان اخلتةةةةةةةةةةةةامي للمةةةةةةةةةةةةؤمتر

علةةةةةةةى الشةةةةةةةعب الربملانيةةةةةةةة العربيةةةةةةةة 
ابللغةةةةةةةةةةةةةةات الةةةةةةةةةةةةةةثال  ) عةةةةةةةةةةةةةةريب، 

 ، فرنسي(.إنكليزي 
  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةددت املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةامهة املاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

السةةةةةةةةةةةةةةةةةنوية لالحتةةةةةةةةةةةةةةةةةاد الربملةةةةةةةةةةةةةةةةةاين 
اإلفريقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي والبالغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ( دوالر أمريكي. 25,000)



 18 

الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 : العالقات مع الربملاانت واملنظمات األخرى 23مؤ /42 30

وتبادل الزايرات يف املؤمترات النظامية  ،تعزيز العالقة مع جامعة الدول العربية .أ
 اليت ينظمها الطرفان.

 تعزيز العالقة مع مجعية األمناء العامني للربملاانت العربية. .ب
مواصلة وتعزيز العالقات مع احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون  .ج

ا والدورات اليت ينظمه ،اإلسالمي، وتبادل الزايرات يف املؤمترات النظامية
 الطرفان، والعمل على توقيع اتفاق تعاون وتنسيق مع هذا  االحتاد.

 .اإلفريقياملشاركة يف املؤمتر السنوي الدوري لالحتاد الربملاين  .د
واجلمعية الربملانية  ،للجمعية الربملانية املتوسطية ،املشاركة يف االجتماع السنوي .ه

  لالحتاد من أجل املتوسط.
رابطة الربملاانت اآلسيوية، ورابطة  ،السنوية لكل مناملشاركة يف املؤمترات  .و

 الدول املستقلة، وهيتة مشرعي الوالايت االمريكية. 
والدولية اليت يتعامل معها االحتاد  ،توجيه الدعوات ملمثلي املنظمات اإلقليمية .ز

 حلضور أعمال املؤمتر املقبل لالحتاد. 

  حضةةةةةةور مةةةةةةؤمتر القمةةةةةةة العربيةةةةةةة يف
 نواكشوط.

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةاع األمنةةةةةةةةةةةةةةةةةاء حضةةةةةةةةةةةةةةةةةور اجت
العةةةةةةةةةةامني للربملةةةةةةةةةةاانت العربيةةةةةةةةةةة يف 

 اخلرطوم.
  حضةةةةةةةةةةور مةةةةةةةةةةؤمتر احتةةةةةةةةةةاد جمةةةةةةةةةةالس

الةةةةةةةةةةةةدول األعضةةةةةةةةةةةةاء يف منظمةةةةةةةةةةةةة 
 التعاون اإلسالمي يف بغداد.

  االعتةةةةةةةةةةةةةةةذار عةةةةةةةةةةةةةةةن املشةةةةةةةةةةةةةةةاركة يف
مةةةةةةةةةؤمتر القمةةةةةةةةةة الثالةةةةةةةةةث لرؤسةةةةةةةةةاء 
برملةةةةةةةةةةاانت الةةةةةةةةةةدول األعضةةةةةةةةةةاء يف 
اجلمعيةةةةةةةةة الربملانيةةةةةةةةة لالحتةةةةةةةةاد مةةةةةةةةن 

ة املتوسةةةةةط، واجللسةةةةةة العامةةةةة أجةةةةةل
(، للجمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الربملانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 12)

، مةةةةع املتوسةةةةط أجةةةةللالحتةةةةاد مةةةةن 
 ،التنسةةةةةةةيق مةةةةةةةع الةةةةةةةدول املشةةةةةةةاركة

 .عليهاوتعميم الواثئق 
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 النشاط اإلعالمي لالحتاد  حول  23مؤ /43 31
ت.شبكة اإلنرتنتطوير موقع االحتاد على طوير النشاط اإلعالمي لالحتاد، و ت  

 جديد لكرتوينإ موقع تصميم  .1
مبا يتالءم وطبيعة عمل  ،لالحتاد
حبيث يشمل معلومات عن  ،االحتاد

وحىت االحتاد منذ بدء أتسيسه 
، ويليب متطلبات اجملالس اترخيه

 األعضاء معلوماتياً.

« الربملان»نشرة  إعادة إصدار .2
الصادرة عن األمانة العامة لالحتاد، 

ابعتبارها صوت  ،رسالتها إليصال
الربملانيني العرب، تغطي أخبارهم 
 وأنشطتهم، وتنقل جتارهبم التشريعية.

جملة "آفاق برملانية  إعادة إصدار .3
عن األمانة  واليت تصدرعربية" 

 .العامة لالحتاد
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 السوق العربية املشرتكة 23مؤ /44 32
 .إعادة إحياء اللجنة اخلاصة ابلسوق العربية املشرتكة 

 

تعمةةةةةةةةةيم القةةةةةةةةةرار علةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةعب الربملانيةةةةةةةةةة 
مةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةل تزويةةةةةةةةةةةد األمانةةةةةةةةةةةة  ،الشةةةةةةةةةةةقيقة

أبي مقرتحةةةةةةةات للعمةةةةةةةل  ،العامةةةةةةةة لالحتةةةةةةةاد
 على تفعيل القرار

 2016عمل االحتاد لعام خطة  23مؤ /45 33
كما وردت يف مذكرة األمانة العامة،   ،2016املوافقة على خطة عمل االحتاد لعام 

 إجراءبعةةةد  ،يف حةةةدود السةةةةةةةةةةةةةةيولةةةة املةةةاليةةةة املتوفرة ،وتنفيةةةذ مةةةا ورد فيهةةةا من مبةةةادرات
 التعديالت املطلوبة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

العمل على تنفيذ خطة عمل االحتاد لعام 
 واألداء. الربامج إىل موازنةستناداً ا ،2016
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ القرارمضمون  رقم القرار

 2016التعديالت على خطة عمل االحتاد لعام  23مؤ /45 34
وإنقاذها  ،اليت أنشتت من أجل محاية القدس ،تفعيل الصناديق املالية العربية -

 من سياسات التهويد اليت تتعرض هلا.

وقرارات  ،املدن العربية مع مدينة القدس، من خالل إصةةةدار تشةةةريعات توأمة -
خبةاصةةةةةةةةةةةةةةةة  ،تنفيةذاً لقرارات االحتةاد الربملةاين العريب ،حتقق هةذا اهلةدف ،عربيةة

 .19مؤمتر رقم 

اليت يقرها الكنيسةةت اإلسةةرائيلي  ،التوصةةية ابحالة موضةةوع القوانني العنصةةرية -
إلعداد ملف متكامل لعرضةةةةةةةةةةةةةةةه على املؤمتر  ،اىل اللجنة القانونية يف االحتاد
 املقبل لالحتاد الربملاين العريب .

م نةةدوة برملةةانيةةة حول مةةا تتعرض لةةه القةةدس، ابلتعةةاون مع احتةةاد جمةةالس تنظي -
 الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.

"خالل عام  ،بة" تفعيل دور املرأة العربية ،عقد املؤمتر الربملاين العريب اخلاص -
2016   . 

 ،تعميم القرار على الشعب الربملانية الشقيقة-
أبي  ،من أجل تزويد األمانة العامة لالحتاد

 مقرتحات للعمل على تفعيل القرار.
إبعداد  ،قامت الشعبة الربملانية اللبنانية-

القوانني العنصرية اليت  موضوعحول  ،دراسة
ها الكنسيت اإلسرائيلي ، ومت تعميمه على قرّ أ

اللجنة  وافقت عليهالشعب الربملانية الشقيقة، 
يف القاهرة  اجتماعها الذي عقد يف ،القانونية
كما وافقت عليه   ،05/09/2016بتاريخ 

اليت عقدت يف  21ا اللجنة التنفيذية يف دورهت
 .08/09/2016 القاهرة بتاريخ

املؤمتر الربملاين العريب، مناقشة عقد  متت-
ضمن  اخلاص بتفعيل دور املرأة العربية،

اجتماع اللجنة التحضريية يف القاهرة بتاريخ 
للجنة  21، ووافقت الدورة 6/9/2016

يف القاهرة  انعقدتالتنفيذية لالحتاد اليت 
على توصيات  09/09/2016بتاريخ 
 اللجنة.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 2016مشروع موازنة االحتاد لعام  23مؤ /46 35
 2016املوافقة على مشروع موازنة االحتاد لعام 

ستناداً ا ،تنفيذ ميزانية االحتاد الربملاين العريب
وترشيد النفقات  ،واألداء الربامج إىل موازنة

ابحلدود الدنيا لتسيري عمل األمانة العامة 
 لالحتاد.

 القرارات املتعلقة بشؤون املرأة والطفولة 23مؤ /47 36
 –تشكيل جلنة حتضريية من كل من: )اململكة األردنية اهلامشية وافق املؤمتر على 

دولة  -مجهورية السودان –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية املتحدة 
اململكة املغربية، إضافة إىل األمانة العامة  –مجهورية مصر العربية  -فلسطني  

 لالحتاد( مهمتها:
 طفولة خالل الفرتة املقبلة.وضع خطة عمل للجنة شؤون املرأة وال -1
اخلاص حول تفعيل دور املرأة العربية،  ،التحضري النعقاد املؤمتر الربملاين العريب -2

 ،ابجراء االتصاالت الالزمة مع الشعب الربملانية ،وتكليف األمانة العامة لالحتاد
 . 2016األعضاء يف اللجنة التحضريية حول إمكانية استضافة املؤمتر خالل عام 

  تعميم القرار على الشعب الربملانية
 العربية.

 اللجنة التحضريية عقدت 
 6 بتاريخيف القاهرة  هااجتماع

 ،2016أيلول / سبتمرب 
املؤمتر الربملاين  لعقدللتحضري 

 21، ووافقت الدورة اخلاص ابملرأة
للجنة التنفيذية اليت عقدت يف 

 08/09/2016القاهرة بتاريخ 
 على توصيات اللجنة.

 ألمر معروض على اللجنة.وا
 

*  *  * 


