
 

 لالحتاد للجنة التنفيذية 21الدورة                                                                                                                                االحتاد الربملاين العريب
 11/02/2017 بريوت                                                                                                                                       األمانة العامة    

 
 
 

 21ل.ت / ب -2البند 
 
 
 

 تقرير األمني العام 
  ،أوضاع االحتاد الربملاين العريب وأنشطته

 25/01/2017ولغاية  ،28/08/2016من  املدةخالل يف 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 21ب /ل.ت  -2البند 
 

 تقرير األمني العام 
 ،أوضاع االحتاد الربملاين العريب وأنشطته

  25/01/2017ولغاية  ،28/08/2016خالل الفرتة من يف  
 
 

 : 25/01/2017 ولتاريخ ،28/08/2016يغطي هذا التقرير الفرتة من 

 األعضاء:الُشَعب وضاع أاملستجدات يف  –أوالا 

  :األردن

  اتريخاعتبارا  من جمللس األعيان يف اململكة األردنية اهلامشية  رئيسا  ، عاكف الفايزاألستاذ فيصل إبعادة تعيني دولة صدور قرار ملكي 
27/09/2016. 

 07/11/2016اهلامشية بتاريخ نتخاب معايل املهندس عاطف الطراونة، رئيسا  جمللس النواب يف اململكة األردنية عادة اإ. 

 01/12/2016ن أمينا  عاما  جمللس النواب يف اململكة األردنية اهلامشية بتاريخ ني السيد فراس العدوايتع. 
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   :السعودية

  يقضي إبعادة تشكيل جملس الّشورى يف اململكة العربية السعودية، وإعادة تعيني  معايل الدكتور عبدهللا 02/12/2016صدور أمر ملكي بتاريخ ،
  .جلسا  للمرئيسبن حممد بن إبراهيم آل الشيخ 

   الكويت:

 16/10/2016ل جملس األمة يف دولة الكويت بتاريخ صدور مرسوم أمريي حب. 

 11/12/2016يت بتاريخ رئيسا  جمللس األمة يف دولة الكو نتخاب معايل األستاذ مرزوق علي الغامن، إعادة ا. 

 

   جزر القمر:

 28/09/2016يف مجهورية جزر القمر االحتادية اإلسالمية بتاريخ  جمللس االحتادأمينا  عاما   سيد حممد علي سيد األستاذ نيتعي. 

   املغرب:

  16/01/2017احلبيب املالكي، رئيسا  جمللس النواب يف اململكة املغربية  بتاريخ انتخاب معايل السيد. 
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 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي: –اثنياا 

 ابلواثئق التالية: األعضاء يف االحتاد الربملاين العريب، ،املوقرة بتزويد اجملالس ،قامت األمانة العامة لالحتاد

 (.2016أيلول/سبتمرب  8)القاهرة  ،للجنة التنفيذية لالحتاد العشرينتقرير وقائع وتوصيات الدورة  .1

 (.2016أيلول/سبتمرب  4اجتماع جلنة جائزة التميُّز الربملانية، )القاهرة تقرير وقائع وتوصيات  .2

 (.2016أيلول/سبتمرب  5جتماع جلنة الفريق القانوين، )القاهرة اتقرير وقائع وتوصيات  .3

 (.2016أيلول/سبتمرب  6اجتماع اللجنة التحضريية، املنبثقة عن جلنة املرأة والطفولة، )القاهرة تقرير وقائع وتوصيات  .4

 (.2016أيلول/سبتمرب  7)القاهرة  لالحتاد اجتماع اللجنة املصغرة، املنبثقة عن اللجنة التنفيذيةتقرير وقائع وتوصيات  .5

 سرائيلي املزعوم.انني العنصرية اليت أقرها الكنيست اإلو اللبنانية حول مواضيع القمهورية ة من قبل جملس النواب يف اجلتوزيع الدراسة املعد   .6

املزعوم إىل اللغة سرائيلي انني العنصرية اليت أقرها الكنيست اإلو مهورية اللبنانية حول مواضيع القة من قبل جملس النواب يف اجلترمجة الدراسة املعد   .7
 نكليزية.اإل

 عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  22/08/2016بتاريخ  البيان الصادرتعميم  .8
 حراق املسجد األقصى املبارك.بذكرى إ
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م طلب معايل األستاذ سليم الزعنون، رئيس اجمللس للّتكرم بدع يف مجهورية مصر العربية،رئيس جملس النواب  معايل الدكتور علي عبد العال، رفع كتاب إىل .9
 اإلفريقي. الربملايناالحتاد يف  بصفة مراق األشقاء الفلسطينينيملنح الوطين الفلسطيين، املوّجه إىل السيد روجر دانغ، رئيس الربملان اإلفريقي، 

العريب وفق الفئات احملددة  الربملاين التميزة لالحتاد أبمساء مرشحيها لنيل جائزة عضاء يف االحتاد تزويد األمانة العامعب الربملانية العربية األالش   الطلب من .10
 .31/10/2016ول ولغاية ليف الالئحة خالل الفرتة الواقعة بني شهر أي

 لربملانية العربية األعضاء يف االحتاد.ىل اللغة العربية وتوزيعه على الشعب ااد الربملاين الدويل من اللغة اإلنكليزية إترمجة األنظمة والقواعد النافذة لالحت .11

 طباعة العدد اخلامس من جملة آفاق برملانية وتوزيعها على الشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد. .12

 ان وتوزيعها على الشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد.ملمن نشرة الرب  19طباعة العدد  .13

 لالحتاد الربملاين الدويل. 135إىل االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية املشاركة يف اجلمعية  دعوة الشعب الربملانية العربية .14

 سم عضو اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب.تزويد األمانة العامة لالحتاد اب الطلب من الشعب الربملانية العربية .15

، للمجلس احلاكم واللجان الدائمة، 199، والدورة 135حول أعمال اجتماعات اجلمعية التفصيلية واملوجزة ريب، األمانة العامة لالحتاد الربملاين الع مذكرة .16
 (.2016 أكتوبر /ولتشرين أ 27-23 جنيفواالجتماعات األخرى ذات الصلة لالحتاد الربملاين الدويل، )

رؤساء اجملالس، ومعلومات عن بلداهنم، لنشرها يف املوقع للسيدات والسادة ابلسرية الذاتية  ةلطلب من الشعب الربملانية العربية تزويد األمانة العاما .17
 اإللكرتوين اجلديد لتعميم الفائدة.
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واالجتماعات ، للمجلس احلاكم واللجان الدائمة، 199، والدورة 135األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب، حول نتائج أعمال اجتماعات اجلمعية  تقرير .18
 (.2016 أكتوبر /ولتشرين أ 27-23 جنيفاألخرى ذات الصلة لالحتاد الربملاين الدويل، )

النافذة واللوائح التنظيمّية لالحتاد الربملاين  قرصني مدجمني حيتواين األنظمة النافذة لالحتاد الربملاين الدويل ابللغتني العربية واإلنكليزية، وامليثاق واألنظمة .19
 العريب.

 عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  15/11/2016بتاريخ  البيان الصادر .20
 البؤر االستيطانية. قانون منع رفع األذان ومشروع شرعنة مشروع على التشريع يف حكومة االحتالل اإلسرائيليمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون إبدانة 

 عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  29/11/2016بتاريخ  البيان الصادر .21
 بذكرى قرار تقسم فلسطني ، واليوم العاملي للتضامن مع الشعب العريب الفلسطيين.

 عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  10/12/2016بتاريخ  البيان الصادر .22
 .اجلمعة املباركةالعمل اإلرهايب على اجلنود املصريني يف أثناء أتديتهم صالة إبدانة 

 عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  11/12/2016بتاريخ  البيان الصادر .23
 لعمل اإلرهايب الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية يف العباسية ابلقاهرة.اإبدانة 

 أدان فيهلربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد ا 15/12/2016بتاريخ  البيان الصادر .24
 والذي يبيح مصادرة األراضي الفلسطينية. املزعوم الذي أجازه الكنيست اإلسرائيلي قانون التسوية
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 للبناين، ابسم االحتاد، واملتعلقالنواب اعن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس  19/12/2016بتاريخ  البيان الصادر .25
 .18/12/2016الكرك يف اململكة األردنية اهلامشّية بتاريخ  اهلجمات اإلرهابية اليت تعرضت هلا منطقة إبدانة

واالجتماعات  مبنظمة الّتعاون اإلسالميحول اجتماعات الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء  لعامة لالحتاد الربملاين العريباألمانة ا مذكرة.26
 .2017كانون الثاين/ يناير   28-23مجهورية مايل،  -املصاحبة األخرى، اليت ستنعقد يف ابماكو

رئيس اجمللس  إىل معايل األستاذ سليم الزعنون،دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين،  رسال برقية تعزية منإ .27
 .03/01/2016، بتاريخ كبوتشي  ناملطران هيالريو  بوفاة املناضلالوطين الفلسطيين، 

 (.2017 فرباير/شباط 11 بريوتللجنة التنفيذية لالحتاد، ) احلادية والعشرينالدعوة إىل حضور الدورة  .28

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتدعوة السادة أعضاء جلنة جائزة التميُّز الربملانية، إىل حضور االجتماع املقرر عقده يف  .29

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتدعوة السادة أعضاء جلنة الفريق القانوين، إىل حضور االجتماع املقرر عقده يف  .30

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوت للجنة التنفيذية لالحتاد، إىل حضور االجتماع املقرر عقده يفأعضاء اللجنة املصغرة املنبثقة عن االسادة دعوة  .31

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتالواثئق املتعلقة ابجتماع جلنة جائزة التميُّز الربملانية، املقرر عقده يف  .32

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتالواثئق املتعلقة ابجتماع جلنة الفريق القانوين، املقرر عقده يف  .33

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتالواثئق املتعلقة ابجتماع اللجنة املصغرة، املنبثقة عن اللجنة التنفيذية، لالحتاد حلضور االجتماع املقرر عقده يف  .34
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 (.2017 فرباير/شباط 11 )بريوتللجنة التنفيذية لالحتاد،  21الواثئق املتعلقة ابلدورة  .35

إىل الصدور لتواصل رسالتها ابعتبارها صوت الربملانيني العرب، تغطي  ،الصادرة عن األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب« الربملان»نشرة  عادت .36
 أخبارهم وأنشطتهم، وتنقل جتارهبم التشريعية.

ددا ." الصادرة عن األمانة العامة لالحتاد الربملاين آفاق برملانية عربية"جملة  عادت .37 ويف هذا املقام، ترجو األمانة العامة من اجملالس  العريب إىل الصدور جم 
 األعضاء ابالحتاد تزويدها أبية دراسات، وحبوث من أجل نشرها يف هذه اجمللة تعميما  للفائدة.

ضاء يف االحتاد مّت إرسال دعوة إىل كّل من مجهوريّة واملتعلق حبّل مشكلة املشاركة املالية للشعب الربملانية األع 23تنفيذا  للقرار الصادر عن املؤمتر  .38
ميزانية االحتاد الربملاين العريب تتحّمل تذكريت سفر لعضوين من كّل برملان ، أبّن مجهورية جيبويت -االحتادية اإلسالمّية مجهورية جزر القمر -الصومال

 .من هذه الّدول، كما تتحّمل الّدولة املضيفة للمؤمتر نفقات إقامتهم

إىل الشعب الربملانية يف االحتاد الربملاين  2012إىل عام  1842إرسال نسخة من كتاب تطّور املوازنة وقطع احلساب يف اجلمهورية اللبنانية من عام  .39
 العريب.
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 ة:ياملشاركات يف احملافل العربية والدولية واإلقليم –اثلثاا 

 املشاركة: –أ 

 احلياة النيابية يف مجهورية مصر العربية.نشأة على  مرور مائة ومخسني عاما   جملس النواب املصري مبناسبة أقامهااالحتفالية اليت  9/10/2016شرم الشيخ 

 جنيف، للمجلس احلاكم واللجان الدائمة، واالجتماعات األخرى ذات الصلة لالحتاد الربملاين الدويل، )199، والدورة 135جلمعية ا 27/10/2016-23 جنيف 
 .(2016 أكتوبر /ولتشرين أ 23-27

 .لالحتاد الربملاين اإلفريقي 39املؤمتر  09/11/2016-08الرابط 

جمالس الشورى والنواب والوطين واألمة بدول جملس التعاون لدول  رؤساء ألصحاب املعايل والسعادة االجتماع الدوري العاشر  23/11/2016البحرين 
 اخلليج العربية.

 التنوع واملشاركة يف العامل العريب ابجتاه سالم وتنمية مستدامني. 21/11/2016بريوت 

 قليمي الئتالف الربملانيات من الدول العربية ملناهضة العنف ضد املرأة.املؤمتر اإل 01/12/2016القاهرة 

 لصياغة املستقبل".القمة العاملية لرئيسات برملاانت العامل حتت شعار " متحدون  13/12/2016-12أبو ظيب 

 احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.الدورة الثانية عشرة ملؤمتر  28/01/2017-23ابماكو 
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 : لتزامن انعقاده مع برامج مسبقة لالحتاد نظراا  االعتذار عن املشاركة –ب

 على املستوى الوزاري. ة( جمللس جامعة الدول العربي146الدورة العادية ) 5/09/2016القاهرة 

 املمارسات الربملانية الفعالة يف ظل التغيريات الدولية.ملتقى  16/10/2016الرابط 

 الدورة الثامنة للمجلس الوزراي العريب للمياه واالجتماعات املصاحبة هلا، واملؤمتر الدويل للمياه العربية حتت االحتالل. 26/10/2016القاهرة 

 اجللسة العامة التاسعة للجميعة الربملانية اآلسيوية. 27/11/2016كمبوداي 

 لربملان أمريكا الالتينية. 32اجللسة العامة  01/12/2016بنما 

 .دارية : إمناء متوازن ومتثيل عادلالالمركزية اإل 01/12/2016بريوت 

 مصر. –ق االعر  –تونس  –األردن  :اجتماع جلنة األمن والدفاع والتوجيه الوطين لربملاانت كل من 10/12/2016القاهرة 

 احلوار بني األداين ملكافحة التطرف العنيف"." احلوار بني احلضارات وحقوق اإلنسان 15/12/2016روما 
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 موزانة الربامج ستناداا إىلااملالية املرتتبة  األعباءسوف تكون أقل بكثري من  اليت ستتحقق من املشاركة األهدافاالعتذار عن املشاركة نظراا ألن   –ج
 :واألداء

 .آسيا واحمليط اهلادىء الطاولة املستديرة –االجتماع الرابع  28/09/2016كوراي 

 بية.و الطاولة املستديرة العاشرة للجمعيات األور  03/11/2016موانكو 

 .االجتماع الربملاين حول تغري املناخ 13/11/2016مراكش 

 .املرأةالعنف ضد  20/11/2016كاليفورنيا 

 .للجمعية الربملانية لرابطة الدول املستقلة 45 ةالعام اجللسة 25/11/2016سان بطرسربغ 
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 األمور اإلدارية واملالية والتنظيمية: –رابعاا 

 ولغاية اترخيه: 2016منذ بداية عام  2016يف ميزانية االحتاد عن عام  الربملانية األعضاء يف االحتاد مسامهتها املاليةالش َعب سددت كل من  .1

 97،500مبلغ  دولة الكويت $ 

 48,000مبلغ  سلطنة عمان $ 

  97،500مبلغ  السعودية العربيةاململكة $ 

 97،500مبلغ   دولة اإلمارات العربية املتحدة $ 

 37،600مبلغ   مملكة البحرين $ 

 5,100مبلغ    دولة فلسطني $ 

  83,200مبلغ     الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية $ 

 83,200$مبلغ  اململكة املغربية 

 37,600مبلغ  اململكة األردنية اهلامشية $ 

 97,500مبلغ  دولة قطر $ 
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 83,200مبلغ  مجهورية مصر العربية $ 

 37,600مبلغ  اجلمهورية اللبنانية $  

 97،500من أصل مبلغ املسامهة  $ 95,800مبلغ  مجهورية العراق  $ 

 47,000مبلغ  اجلمهورية التونسية $ 

 

 ولغاية اترخيه: 2016خالل عام  2017يف ميزانية االحتاد عن عام  سددت كل من الش َعب الربملانية األعضاء يف االحتاد مسامهتها املالية .2

 52،800مبلغ  سلطنة عمان $ 

 41,360مبلغ  اململكة األردنية اهلامشية $ 

 41,360مبلغ   مملكة البحرين $ 

 

( فقط عشرة 10,000، والبالغ مقدارها )2016مت تسديد مسامهة االحتاد الربملاين العريب يف ميزانية مجعية األمناء العاّمني للربملاانت العربية لعام  .3
 آالف دوالر أمريكي.
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( 60,000، والبالغ مقدارها )2016العريب للتدريب الربملاين والدراسات التشريعية لعام مت تسديد مسامهة االحتاد الربملاين العريب يف ميزانية املعهد  .4
 فقط سّتون ألف دوالر أمريكي.

(، واملتعلق ابملوافقة 11/04/2016-10القاهرة  23/ مؤ 7-46) ،إىل القرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب استنادا   .5
لدى بنك البحر املتوسط  MED INCOME FUND I  مبلغ الوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين العريب عرب على استثمار

جاٍر على حتويل الفوائد  والعمل ،تفاق مع إدارة بنك البحر املتوسطتوقيع اإل عن االستثمار إىل ميزانية االحتاد، مت وحتويل الفائدة النامجة ٬يف بريوت
قيمته  ما 1/1/2016رها يف اقدموالبالغ  ،الوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين العريب( من 2,200,000) عن استثمار مبلغ  النامجة

( دوالر أمريكي وقد استعملت هذه 93,508مقداره ) ما 2016-12-31وقد بلغت عوائد االستثمار لغاية  ( دوالر أمريكي2,222,972)
 ،والقرار الصادر عن املؤمتر التاسع عشر ،النفقات النامجة عن متديد العمل ابلقرارات الصادرة عن اجتماعي  اللجنة التنفيذية يف الرابط والكويت العوائد لدفع

قرار الصادر عن املؤمتر العشرين ىل الإىل بريوت استنادا  إحتاد الربملاين العريب من دمشق والقرارات الصادرة عن رئيس االحتاد واملتعلقة ابلنقل املؤقت ملقر اال
-09 القاهرةلالحتاد الربملاين العريب  الثالث والعشرينىل القرار الصادر عن املؤمتر إاستنادا  و ،  19/01/2014لالحتاد الربملاين العريب الكويت 

 ترى اللجنة أهنا ضرورية للعمل هبا. متعلقة،لتنفيذ أية توجيهات واقرتاحات لالحتاد مستعدة األمانة العامة  وإن .10/04/2016

 وتكليفهم أبكثر من مهمة. حاليا  االعتماد على الكوادر املوجودة  .6

 على أداء العمل املطلوب. ،من قبل أشخاص ذوي كفاءة واقتدار ،االعتماد على شراء اخلدمات .7

منذ بدء أتسيسه ولتارخيه، ويليب متطلبات  ،االحتادحبيث يشمل معلومات عن  ،مبا يتالءم وطبيعة عمل االحتاد ،لالحتاد الكرتوين جديد موقع بناء .8
 .اجملالس األعضاء معلوماتيا  
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 السيد الرئيس، 
 ، اللجنةاألخوات واألخوة أعضاء 

، ولغاية 28/08/2016كان هذا تقريرا  موجزا  عن الوضع يف االحتاد الربملاين العريب، وعن نشاط األمانة العامة لالحتاد خالل الفرتة من 
 . وإنين واثق أن هذا التقرير سيتم إثراؤه مبناقشاتكم ومالحظاتكم واقرتاحاتكم، اليت سنأخذها بعني االعتبار يف نشاطنا املقبل. 25/01/2017

، بوافر الشكر واالمتنان النواب اللبنايندولة الرئيس نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس إال أن أتقدم من  ،وال يسعين يف هذه املناسبة
، األمر الذي كان لنا حافزا  على بذل املزيد من اجلهد لتحقيق مجيعهاألنشطة االحتاد  وحثيثة ومتابعة جادة ،وعون ،من توجيه سديددولته من  أتلقاه ماعلى 

 .املهام املناطة بنا
 ،الربملانية الشقيقة، الذين كان لتعاوهنم مع األمانة العامة لالحتادالش َعب خوة رؤساء ألااألخوات و إىل مجيع  ،كما أتوجه جبزيل الشكر واالمتنان

آمال  أن يستمر هذا الدعم، ودعم جهد األمانة العامة لتحصيل الذمم متابعة أعمالنا يف أفضل الظروف،  ، الفضل الكبري يف متكيننا منألنشطتهودعمهم 
 عملها. دميومة ررااألعضاء الستماملالية املرتتبة على بعض الشعب 

مناء العاّمني للربملاانت العربّية من أجل البحث يف الّسبل الكفيلة للتعاون مبا حيقق الفائدة إىل اتفاقية تعاون مع مجعّية األ وتنوي االمانة العامة املبادرة
 أداء مهاّمهم.ملصلحة الربملاانت األعضاء على مستوى األطر الربملانّية املساندة لألعضاء يف 

ستبقى يف عمل حثيٍث ودؤوب لتحقق أهداف  ،األكارم، أن األمانة العامة لالحتاد اللجنةويف اخلتام أود أن أؤكد جلميع األخوات واألخوة أعضاء 
ملا فيه خري احتادان ومصلحة الشعوب العربية اليت  وتلتزم تنفيذ قراراته بكل دقٍّة وأمانة، ومنفتحة على كّل أساليب الّتعاون الدائم مع الّشعب الربملانية ،االحتاد
 ميثلها. 

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.
 


