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 السابعاالجتماع 
 لالحتادللجنة املصغرة  املنبثقة عن اللجنة  التنفيذية 

 
  2017 /فرباير – شباط/ 10بريوت 

 
 حول  األمانة العامةمذكرة 

 بنود جدول أعمال اللجنة املصغرة
 /23لقرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، رقم إىل ااستناداً  -واًل أ

اللجنة املصّغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية بتكليف (، واملتعلق 11/04/2016-10) القاهرة  23مؤ 
مجهورية  –اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  –لالحتاد، واملؤلفة من )دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بدراسة ، لالحتاد( األمانة العامةاململكة املغربية، إضافة  إىل  –دولة الكويت  –دولة فلسطني  –السودان 
 سرتاتيجية عمل االحتاد الربملاين العريب، ورفع تقريرها للجنة التنفيذية.ا

يف اجتماعهتتتتتتا الستتتتتتاد  التتتتتتذ  انعقتتتتتتد يف القتتتتتتاهرة  اللجنتتتتتتة املصتتتتتتغرة واستتتتتتتناداً اىل تو تتتتتتية – اثنياااااااً 
إبعتتتتتتتتادة  تتتتتتتتيالة االستتتتتتتترتاتيجية  ستتتتتتتتلو  ي هتتتتتتتتر فيتتتتتتتت   تتتتتتتتل هتتتتتتتتد   ، واملتعلقتتتتتتتتة07/09/2016بتتتتتتتتتاري  

املالح تتتتتات التتتتتا قتتتتتدمت متتتتتن الستتتتتيدات والستتتتتادة  ع تتتتتا  اللجنتتتتتة، والستتتتتيدات وآليتتتتتة تنفيتتتتتذل، متتتتتع إد تتتتتا  
والستتتتادة املشتتتتتار ني يف االجتمتتتتتاا متتتتن لتتتتتس  ع تتتتتا  اللجنتتتتتة،  و التتتتا ستتتتتو  يتتتتتتم إرستتتتا ا متتتتتن قبتتتتتل الشتتتتتع  
الربملانيتتتتتتتتة إىل األمانتتتتتتتتة العامتتتتتتتتة لالحتتتتتتتتتاد، لتتتتتتتتتتّم إضتتتتتتتتافتها إىل االستتتتتتتترتاتيجية، ورفعهتتتتتتتتا إىل االجتمتتتتتتتتاا القتتتتتتتتاد  

وقتتتتتتتتد وافقتتتتتتتتت عليهتتتتتتتتا التتتتتتتتدورة العشتتتتتتتترين للجنتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتة صتتتتتتتتغرة املنبثقتتتتتتتتة عتتتتتتتتن اللجنتتتتتتتتة التنفيذية.للجنتتتتتتتتة امل
 .08/09/2016لالحتاد الا انعقدت يف القاهرة بتاري  

دولة األساااااااااااتا  نبي  براد رليمل االحتاد الربملاي العر د رليمل  لمل  قرارواساااااااااااتناداً      – اثلثا
 اجلمعةيف بسوت يو   للجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد السابععقد االجتماا ب، النواب اللبناي

 األعما  التايل:جدو   ملناقشة، 2017شباط/ فرباير  10الواقع يف 
 إقرار جدو  األعما . -1
، إعمااًل 2022 -2018للفرتة من  ية عمل االحتاد الربملاين العريبسرتاتيجادراسة  -2

 للجنة التنفيذية لالحتاد . 20 ثنا  انعقاد الدورة تفاق علي  إلملا مت ا
 .عما  يستجد من  ما -3
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مشروا اسرتاتيجية عمل االحتاد الربملاين العريب بعد إد ا   إبعداد األمانة العامة لالحتاد  قامت

، دولة الكويتالتعديالت الورادة من الشعبة الربملانية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، والشعبة الربملانية يف 
علماً  ن االسرتاتيجية سرتاعي  صو ة جمتمعات  ل دولة ع و يف االحتاد مبا اليعد  روجاً على قيمهم 

 اجملتمعية.
 

  2022-2018بني األعوام املمتدة  للفرتة  العر  اسرتاتيجية االحتاد الربملاي مشروع  
 "دبلوماسية برملانية فعالة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2022-2018 العر  الربملاي االحتاد اسرتاتيجيةجدول 
األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل

 االسرتاتيجية
مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوالق املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطةالنتالج 

 النتالج املتوقعة(

الفلسطينية  القضية 1
 قضية العرب األو 

 

. تشتتتتتتتتتتتتتتتكيل جلنة برملانية دائمة 1
 لدعم الق ية الفلسطينية.

 العنصتتتتتتتتتتتتتترية. ف تتتتتتتتتتتتتت  القوانني 2
للكيان الصتتهيوين، والوقو  ضتتد 
االنتها ات اإلستتتتتتترائيلية للحقوق 

 الفلسطينية. 
. تقتتتدل التتتدعم املتتتاد  واملتتتايل 3

 واملعنو  للشع  الفلسطيين

 . تعزيز  مود الشع  الفلسطيين.1
. تعرية الكيان الصهيوين وزايدة ال غوط 2

 الدولية علي .
. تتعتزيتز املتواقتف املتؤيتتتتتتتتدة لتلتق تتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة 3

 الر   العا  العاملي. الفلسطينية يف

. عتتتتتتتد  وجود موقف عريب موحتتتتتتتد من 1
 ضرورات وإجرا ات التحرك.

. الدعم الالحمدود للكيان الصتتتتتتتتتتتهيوين من 2
قتتبتتتتتتتتل التتوالايت املتتتتتحتتتتتتتتدة وبتتعتت  التتتتتتتتدو  

 األوروبية.
. االنقستتتتتتتتتتتتتتتا  الفلستتتتتتتتتتتتتتتطيين وعد  التوحد 3

 لف ستتتتتتتتياستتتتتتتتة فلستتتتتتتتطينية موحدة ملواجهة 
 التحدايت. 

زمع تشتتكيلها، . اجتماعات اللجنة امل1
وتواتر هتتتتذل االجتمتتتتاعتتتتات، ور تتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 خمرجاهتا ) ما ونوعاً(.
. عتتتتتتتتدد التتتتتتتتتتتتتد تتتتالت اإلعتتتتالمتتتتيتتتتتتتة 2

واإلعالنيتتتتتتتة للتتتتتتتدفتتتتتتتاا عن الق تتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتة 
الفلستتتتتتتتتتتتتتتطينيتتتة وتعريتتتة إجرا ات الكيتتتان 

 .الصهيوين 
.حجم التتدعم املتتايل  و املتتاد  املقتتد  3

للشتتتتتتتتتتتتتتع  الفلستتتتتتتتتتتتتتطيين )مليار دوالر  
 مليون دوالر  ال شي  (. 100
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوالق النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتالج املتوقعة(

الدبلوماسية  .2
 الربملانية 

 

 . استعادة الت امن العريب.1
التفتتتتتاعتتتتتل بني .فت  جستتتتتتتتتتتتتتتور 2

 الربملاانت العربية.
. تكامل الدبلوماستتتتتتتية الربملانية 3

 مع الدبلوماسية الرمسية.

. وضتتتتع حد  االت االنقستتتتا  والتباعد 1
 بني األ وات العربية

. تقريتتتت  وجهتتتتات ن ر التتتتدو  العربيتتتتة 2
 حيا  الق ااي املطروحة

. متهيد الطريق لفت  جستتتتتتتتتتتتور توا تتتتتتتتتتتتل 3
اخلالفتتتتتات رمسيتتتتتة ولس رمسيتتتتتة متهتتتتتد  تتتتتل 

 وتعزيز العمل املشرتك.

. الشتتتتتتتتتتتتر  الكبس الذ   رستتتتتتتتتتتتت  األزمات 1
 العميقة الا حدثت مؤ راً.

. التتتد الت التتدوليتتة واإلقليميتتة اخلتتارجيتتة 2
 لس منسجمة األهدا .

. ضتتتتعف املؤستتتتستتتتات الربملانية يف مواجهة 3
 السلطات التنفيذية يف بع  ا االت. 

ادة . اخلطوات العملية املتخذة الستتتتع1
 برملانية(الت امن العريب )زايرات وفود 

.عتتدد املؤمترات والتفتتاعالت الربملتتانيتتة 2
 .املشرت ة 
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

وكمية لقياس مؤشرات األداء )معايري كيفية  التحدايت والعوالق النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتالج املتوقعة(

تاااااااعااااااا يااااااا  ا اااااااوار  .3
 الربملاي

. ا وار لغة  ستتتتاستتتتية للتوا تتتل 1
والتفاهم حو  الق تتتتتتتااي املطروحة 

 .مع العديد من الشر ا 
 .األورويب-. تعزيز ا وار العريب2
 اإلفريقي-العريب. تعزيز ا وار 3
 
 
 

. إثبات وعي ضتتتتتتترورات املرحلة وا لو  1
وا وارية لكافة الق تتااي اخلالفية الستتياستتية 

 بعيداً عن الصراعات والعسكرة.
. إيصتتتتتتتتتتتتتا  الصتتتتتتتتتتتتتوت العريب املوحد إىل 2

الشتتريا األورويب و ستت  هييدل يف ا افل 
 .الدولية

 اإلفريقي. إيصتتا  الصتتوت إىل الشتتريا 3
وإشتترا   يف إداد تستتوايت عادلة للق تتااي 

 اإلقليمية والعربية.

ع  األطرا  . وجود  الفتتتتتتتتات بني ب1
 العربية.

. الصتتتتتتتتتتتتتتفة النفعية للقرار األورويب وارتباط  2
 ابلقرار األمريكي.

على الستتاحتني  اإلفريقي. ضتتعف التواجد 3
اإلقليمية والدولية وانشتتتتتتتتتتتتغا ا ابملشتتتتتتتتتتتتكالت 

 ة اخلا ة.اإلفريقي
 

. عتتدد اللقتتتا ات ا واريتتة الثنتتتائيتتتة  و 1
 املتعددة.

. عتدد مصتتتتتتتتتتتتتتتتادر املعلومتات الا تتم 2
 مجتها بني اللغات املختلفة.تر 
. عدد املواقف اإلدابية واأل تتتتتتتتتتتتتوات 3

الداعمة الا يتخذها الشتتتتتتر ا  الدوليون 
مع الق تتتتتتتتااي العربية )التصتتتتتتتتويت لوقف 
االستتتتتتتتتتيطان، عد  نقل الستتتتتتتتتفارات إىل 
القد ، ا لو  الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية للنزاعات 

 العربية...(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

احملققة لألهداف األنشطة  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوالق النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتالج املتوقعة(

تنشيط عمل جلنة  .4
املرأة يف االحتاد 

 الربملاي العر 
 

. اختتتتتاا قرار التفعيتتتتل والتحرك 1
 خبطوات عملية.

املتتتتتر ة متتتتتن . نتتتتتقتتتتتتتتل حتتتتتقتتتتتوق 2
النصتتتوا والتشتتتريعات إىل الواقع 

 الفعلي التطبيقي.
. التتتتتتتحتتترك لتتتتتتتتدفتتتع املتتتر ة  تتتو 3

اجملتمع، ودفع اجملتمع لتقبتتتل دور 
 املر ة.

. مشتتتتتتتتتتتتتتتار ة املر ة العربية يف بنا  اجملتمع 1
 العريب.

. بنا  جمتمعات عربية تنموية ح تتتتتتتتتتتتارية 2
 تعر   يف تستثمر  افة طاقاهتا.

ور املتتر ة وتتتقتبتتتتتتتل . رد  التتفتتجتتوة بتتني د3
 اجملتمعات العربية  ذا الدور.

. التبتتتتاين ا تتتتاد يف وجهتتتتات ن ر التتتتدو  1
 العربية جتال دور املر ة وحدود هذا الدور.

. ضتتتتتتتعف براما متيكن املر ة يف اجملتمعات 2
العربية، وضعف السماح  ا مبمارسة  دوارها 

 حا  متكنها.
 ، املر ةعلى  . ال لم الشتتتتتتتتتتتتتتتديد الذ  وقع 3
ستتتتتتتتتتتتتتتيمتتتتتا  ال  األحتتتتتدا  األ سة الا  ال

وانعكستتتتتتتتت ستتتتتتتتلباً  ،ضتتتتتتتتربت املنطقة العربية
 على ههيلها وقدرهتا على العطا .

. عدد اللقا ات الا ستتتتتتتتتتتتتعقد للجنة 1
املر ة ونوعيتتتتتتتة و ميتتتتتتتة خمرجتتتتتتتات هتتتتتتتذل 

 اللقا ات.
. تطور عدد النسا  الربملانيات  ال  2

املواستتتتتتتتتتتتتتتم االنتختتتتابيتتتتة القتتتتادمتتتتة مقرتنتتتتة 
 ابقة.ابلفرتات الس

. عدد النستتتا  اللوات يتبو ن منا تتت  3
 حكومية وتنفيذية يف الدو  العربية.
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوالق النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 املتوقعة(النتالج 

. ههيل ومتكني الشبا  العريب 1 تع ي  دور الشباب 5
لتعزيز متستتتتتتتتتتتتتتتكتتتتت   ويتتتتتت  العربيتتتتتة 
وانتمائ  الوستتتتتتتطي املعتد ، بعيداً 

 التطر  والتعص . من
. توفس  تتتتتافتتتتتة مقومتتتتتات بنتتتتتا  2

شتتتتتتتتتتتبا  عريب مثقف متعلم قابل 
لتتلتتتتتعتتتتتتتتامتتتتتتتتل متتع التتثتتورة املتتعتترفتتيتتتتتتتة 
والتكنولوجيتتتتتتة والتفتتتتتتاعتتتتتتل معهتتتتتتا 

 إبدابية 
. إاتحة الفر تتتتتة  ما  الشتتتتتبا  3

العريب لإلستتتتتتتتتها  يف النشتتتتتتتتتاطات 
 الربملانية والتنفيذية.

. بنا  جيل واٍا من الشتتتتتتتبا  قادر على 1
جتتتتتاوز مفتتتتاعيتتتتل اإلشتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتاليتتتتات ا تتتتاليتتتتة 

 العميقة.
. التتتتت  يتتتتد على حيويتتتتة وإبتتتتداا العقتتتتل 2

العريب القتتتتتتادر على التعتتتتتتامتتتتتتل مع  تتتتتتافتتتتتتة 
منتجتتات ا  تتتتتتتتتتتتتتتتارة وقتتادر  ي تتتتتتتتتتتتتتتتاً على 

 سها  يف تطويرها.اإل
. استتتتتتتتتتتتتتتتثمتتتار  تتتافتتتة طتتتاقتتتات اجملتمعتتتات 3

 العربية وتوظيفها ملا في   دمة شعو ا.
 
 

. عتتتتد  توفر اإلمكتتتتاانت املتتتتاديتتتتة واملتتتتاليتتتتة 1
الكافية الستتتتتتيعا  وهطس طاقات الشتتتتتبا  

 العريب، بسب  البطالة وا جرة...
. العوامل اخلارجية الا  ثرت بشكل سليب 2

ثس من شرائ  الشبا   بس يف توجهات الك
طويلتتتة حع يعتتتاد  فرتاتالعريب والا حتتتتتا  

 .تكريرها وتنقيتها
 
 
 
 
 
 
 
 

. عدد الرباما املخصتتتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتتتة لدعم 1
الشبا  )تدري  وههيل، روح االبتكار 
واإلبتتتتتتتتداا، جتتتوائتتتز متتتتيتتتز الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتا  

 العريب...(.
 وتطور هذا ني. عدد الشتتتتبا  الربملاني2

الفرتة ال ستتتتيما  ال  د عرب الزمن، العد
املعتمتتتدة  تتتذل االستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتتة مقتتتارنتتتة 

 ابلفرتة املماثلة السابقة.
. مراقبة الق تتتتتتتتتتتااي الا هتم الشتتتتتتتتتتتبا  3

العريب على وستتتتتتتتتتتائل التوا تتتتتتتتتتتل ا ديثة 
وعرب شتتتتتتتتتتتتتتتبكة االنرتنت )مواقع الثقافة، 

 .عدد الكت  املقرو ة...( 
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوالق النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتالج املتوقعة(

 عادة  حياء جلنة  6
السوق العربية 

 املشرتكة

. اختتتتتتاا القرار إبعتتتتتادة تفعيتتتتتل 1
اللجنتتتتتة والتتتتتدعوة لعقتتتتتد لقتتتتتا ات 

 دورية.
السوق .السعي إلعطا  مفهو  2

العربيتتتة املشتتتتتتتتتتتتتتترت تتتة مع  يتجتتتاوز 
 حدود التباد  التجار .

. تفعيل البعد املؤستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتات 3
 العربيةمتعدد اجلوان  للستتتتتتتتتتتتتتتوق 

املشتترت ة )مستتتلزمات إقامة ستتوق 
 فعالة(.

. إعتتتتادة إطالق براما التكتتتتامتتتتل العريب 1
 البيين.

. استتتتتتتتتتتتتتتتثمتتار الطتتاقتتات العربيتتة الكتتامنتتة 2
 واطن العريب.والقائمة مبا يعزز من رفاهية امل

. تشتتتتكيل مقومات تفاوث   ثر  فا ة 3
عنتتتتتتتتد التعتتتتتتتتاطي مع األطرا  اإلقليميتتتتتتتة 

 والدولية.

. انعكا  اخلالفات الستتياستتية على فرا 1
 التعاون االقتصاد .

التتدوليتتة، -اإلقليميتتة-. االرتبتتاطتتات العربيتتة2
 العريب.-الا تؤثر يف فرا التقار  العريب

قتصتتتتتتتاد . التباين الواستتتتتتتع يف مؤشتتتتتتترات اال3
الكلي بني التتتتدو  العربيتتتتة متتتتا يثس خمتتتتاو  
التتتتتدو  الغنيتتتتتة من    تعتتتتتاون قتتتتتد يؤثر يف 

 إمكاانهتا ا لية.

. عتتتدد اللقتتتا ات الا جتريهتتتا اللجنتتتة 1
 .وخمرجاهتا الكمية والنوعية 

فتتتتتتتاقيتتتتتتات تإل. عتتتتتتتدد التفتتتتتتتا تتتتتتتات وا2
االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاديتتة الثنتتائيتتة  و املتعتتددة الا 

 تص  يف  دمة إنشا  السوق.
زايدة حجم التباد  التجار  العريب  .3

البيين ) تتتتادرات، مستتتتتوردات(، وحر ة 
التتتدفقتتات املتتاليتتة العربيتتة البينيتتة، وحر تتة 

 قوة العمل العربية البينية... 
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوالق النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتالج املتوقعة(

توحيد التشريعات غري  .7
اخلالفية يف الوطن 

 العر 

. توحيتتتتتتتتد القوانني يف إطتتتتتتتار 1
 تشريع عريب شامل.

. حوار معمق حو   ولوايت 2
التشتتتتتتتتتتتتتريعات الا ميكن توحيدها 

 واستصدارها بشكل مشرتك.
متتتاديتتتة وزمنيتتتة .وضتتتتتتتتتتتتتتتع برجمتتتة 3

لوضتتتتتتع هذل التشتتتتتتريعات موضتتتتتتع 
 التنفيذ.

. التوفيق بني الوطين والعريب على  عيد 1
التشتتتتريعات وتقار  األحكا  العربية حو  

 الق ااي املشرت ة.
. إرستتتتتتتتتتتتتتتتا  نقتتاط التقتتار  والتالقي بني 2

ملناقشتتة ق تتااي   ثر  متهيداً البلدان العربية، 
 عمقاً.

فاعلية . ا صتتتتتتتتتتتتتتتو  على خمرجات   ثر 3
فيما يتعلق ابلق تتتااي الا تتوحد تشتتتريعاهتا 

 )مكافحة اإلرها ، البيئة...(.
 

. التباين التشتتتتتتتتتتتتتتريعي الواستتتتتتتتتتتتتتع بني الدو  1
 .العربية 

. التباين حو   ولوية املوضتتتتتتتتتتتتتوعات و  ية 2
 طرحها بني البلدان العربية.

. عدد املوضتتتتتتتتتتتتتتوعات الا يتم التوافق 1
 على اعتبارها  ولوايت عمل.

د التشتتتتتريعات الا ستتتتتيتم التوافق . عد2
 .على استصدارها عربياً 

. التقتتتتتتتتد  املنجز يف الربانما الزمين 3
ونستتتتتتتتتت  االلتزا   املوضتتتتتتتتتتوا  ذا ا د 

 .ببنودل
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  والعوالقالتحدايت  النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتالج املتوقعة(

تفاقية العربية إلتفعيل ا 8
 ملكافحة اإلرهاب

. التتتتتدعوة لعقتتتتتد اجتمتتتتتاعتتتتتات 1
اللجنة و افة الربوتو والت املنبثقة 

 عنها.
. حتتتتتتتتديتتتتتتتد اخلطوات العمليتتتتتتتة 2

الالزمة لتنستتتتتتتتتتتتتتتيق اجلهود وإعداد 
املطلوبتتتتة قوائم تبتتتتاد  املعلومتتتتات 

 ملكافحة اإلرها .
. اختاا ما يلز   استتتتتبة ومعاقبة 3

اإلرهتتتتتتابيني وفق آليتتتتتتات حمتتتتتتددة 
)تستتتتتتتتتتتتتتتليم املطلوبني إىل بلتتدا م، 

 مراقبة ا دود،...(.

. جتفيف منتتتتابع اإلرهتتتتا  ومصتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر 1
 متويل .

. تتتتتتتتبتتتع متتترتتتتكتتتيب اجلتتترائتتتم اإلرهتتتتتتتتابتتتيتتتتتتتة 2
 وحماسبتهم.

. جتاوز آاثر الدمار وا رو  واإلرها  3
 و ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتان حتقيق الرفتتال االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاد  

 واالجتماعي للشعو  العربية

. عتتتتتتتتد  االتتتفتتتتتتتتاق عتتلتتى متتفتتهتتو  حمتتتتتتتتدد 1
 لإلرها .

. انفتاح ا دود العربية و تتتتتتتتتتتتتعوبة ر تتتتتتتتتتتتتد 2
 وتتبع الشبكات اإلرهابية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. عتتتتتتتدد اللقتتتتتتتا ات واالجتمتتتتتتتاعتتتتتتتات 1
 اخلا ة بتفعيل اللجنة وإعادة إطالقها.

وماد   . ستتتتتتتتترعة وضتتتتتتتتتع برانما زمين2
لتفعيتتل عمتتل اللجنتتة ومتتدم االلتزا  بتت  
)تتتواتتتر عتتقتتتتتتتتد االجتتتتتمتتتتتتتتاعتتتتتتتتات، التتتتتزا  
األع تتتتتتتتتتتتتتا  اب  تتتتتتتتتتتتتتور، االلتزا  بتباد  

 املعلومات....(.
. عدد الق تتتتتتتااي الا يتم التعاون فيها 3

بني التتتتتدو  العربيتتتتتة )عتتتتتدد اإلرهتتتتتابيني 
الذين يتم تستتتتتتتتتليمهم بني الدو ، حجم 

دد األموا  الا يتم ا جز عليهتتتتتتا، عتتتتتت
 الشبكات الا يتم تفكيكها...(.
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوالق النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتالج املتوقعة(

األطتتتترا  التتتتعتتتتربتتتتيتتتتتتتة . التتتتتتتتتزا  1 التنمية املستدامة 9
اباللتزامات اات الصتتتتتتتلة ابلتنمية 

 املستدامة.
. التعاون مع شتتتتتتتتتتتتتتتر ا  التعاون 2

الدويل للمستا ة يف وضتع  ط  
وستتتتتتتتياستتتتتتتتات ومؤشتتتتتتتترات التنمية 
املستتتتتدامة واملستتتتاعدة يف وضتتتتعها 

 موضع التنفيذ.
. ر تتتتتتد املوارد البشتتتتتترية واملادية 3

واملتتتتتتاليتتتتتتة الالزمتتتتتتة لربجمتتتتتتة  ط  
ة وحتديد األدوار التنمية املستتتتتتتدام
 املطلوبة لتنفيذها

. توحيد اجلهود العربية الستتتتتتتتتتتتتثمار  افة 1
 املوارد والطاقات العربية الكامنة والقائمة.

. توحيد اجلهود لبنا  هوية اقتصتتتتتتتتتتتتتتتادية 2
عربية مشتتتتتتترت ة متهد للتخطي  للمستتتتتتتتقبل 

 العريب.
. إنتا  مشتتتتتتتتتتتهد اقتصتتتتتتتتتتتاد  واجتماعي 3

ليتتتة وعريب يراعي مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  األجيتتتا  ا تتتا
واملستتتتتتتتتتتتتتتتقبليتتتة، فتتتالتنميتتتة وستتتتتتتتتتتتتتتيلتتتة إلفتتتادة 

 الشعو  منها وإال ال تكون تنميًة.

. حالة العوز الشديد الا  فرزهتا التطورات 1
األ سة والا مل ترتك حمالً لت جيل استتتتتتتتتهالك 

 املوارد  ْح حاً  قوق األجيا  القادمة.
. التدمس الكبس الذ  تعرضتتتتتتتتتتتت ل  املوارد 2

ملتتتتاديتتتتة واملتتتتاليتتتتة والتتتتذ  العربيتتتتة البشتتتتتتتتتتتتتتتريتتتتة وا
 سيحتا  لعقود إلعادة ترميم .

. ستتتتتتتتتتتتتعي الدو  العربية، ف رادم، لوضتتتتتتتتتتتتتع 3
وتبين استتتتتترتاتيجيات التخطي  االستتتتتترتاتيجي 

 بعيداً عن املشهد العريب التكاملي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. عدد امللفات التخطيطية الا تنجز 1
بشتتتتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتل ثنتتتتتتتتائي  و متعتتتتتتتتدد لبنتتتتتتتا  

 اسرتاتيجيات تنمية مستدامة.
حجم األ تتتتتتتتتتتتتتو  املر تتتتتتتتتتتتتتودة لدعم  .2

تدامة  الرباما املشتتتتتتتتتتتتتتترت ة للتنمية املستتتتتتتتتتتتتتت
 )عالقة طردية(.

. حجم االستتتتتتتتتتتتتتتتثمتتتارات يف  التنميتتتة 3
املستتتتتتتتتتتتتتتتدامة : الطاقات الن يفة، تنويع 
االقتصتتتتتتتادات النفطية... ) ي تتتتتتتاً عالقة 

 طردية(.
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوالق النتالج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتالج املتوقعة(

. م تتتتتتتتتتتتتتتتاعفتتة اجلهود إلحقتتاق 1 العدالة االجتماعية 10
تكتتتتتتتتافؤ الفرا  متتتتتتتتا  املواطنني 

 العر .
. تبين  تتتتارطتتتتة طريق مرجعيتتتتة 2

لتنفيتتتتذ  ط  للربملتتتتاانت العربيتتتتة 
 ترتب  ابلعدالة االجتماعية.

. رب  النمو االقتصاد  بعدالة 3
التوزيع وإعادة التوزيع مبا ي تتتتتتمن 
محتتتتتتتايتتتتتتتة الطبقتتتتتتتات الفقسة ورفع 

 مستوم معيشتها.

. استتتتتتتتتتتتتثمار  افة الطاقات الكامنة دون 1
متييز مبتتتتتتتتا يف تتتتتتتتتتتتتتتي إىل تع يم العوائتتتتتتتد 

 االقتصادية واالجتماعية.
ر ودميومتتتة . ضتتتتتتتتتتتتتتتمتتتان قتتتابليتتتة استتتتتتتتتتتتتتتتمرا2

النه تتتتتتتتات االقتصتتتتتتتتادية ا ققة من  ال  
 حتصينها اجتماعياً. 

. حجم الطبقات الفقسة الواستتتتتتتتتتتع وا  ذ 1
ابلتوستتتتتتتتتتتتتتتع متتتتا دعتتتتل من رد  ا وة الطبقيتتتة 

 مس لة معقدة، متجاوزة حد الصعوبة.
. التباين الكبس بني اجملتمعات العربية فيما 2

ة، يتعلق بسو  التوزيع وحدود الطبقات الفقس 
وهذا ما يعقد إمكانية تقار  الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات 

 ا يلة لتجاوز الا.
. ضتتتتتتتتتتتتتيق وحمدودية املوارد املخصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتة 3

ألهتتتدا  اجتمتتتاعيتتتة يف ظتتتل األزمتتتات الا 
 تعصف ابملنطقة. 

. الرباما املعتمتتتتتتتدة لتكتتتتتتتافؤ الفرا 1
)التشريعات، القوانني، عدد املستهدفني 

 من املهمشني...(.
النقدية يف . املؤشتتتترات الكمية املالية و 2

ستتتتتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتتتتات إعادة التوزيع )نستتتتتتتتتتتتتت  
ال تتتتتتتتتتتتترائ  املباشتتتتتتتتتتتتترة ولس املباشتتتتتتتتتتتتترة، 
ستتتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتتتات وبراما التدعم و فتا هتا 

 وعدالتها...(.
. تطور حجم الطبقة الوستتتتتتتتتتتتتتتطى قبل 3

 وبعد البد  ابإلجرا ات املذ ورة.
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  2022-2018بني األعوام املمتدة  للفرتة  العر  اسرتاتيجية االحتاد الربملاي مشروع  

 "دبلوماسية برملانية فعالة"

 الرؤية
  وحدة العمل الربملاين العريب يف  دمة ق تتتتتتااي اجملتمع العريب، ولتحقيق التقد ، ونشتتتتتتر  لدعمنتطلع بكل  مل وعمل

األمة  التحدايت الا تواج   بنا  حشتتتد الطاقات الربملانية العربية ملواجهةو  .قائم على العد  والتعاون الدويلالستتتال  ال
ورعاية املعرفة  كريس اجلهود الربملانية العربية لتعميق مفاهيم الدميقراطية وا رية واحرتا  حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان،ت ، والعربية

 .ا فاظ على قيم ا  ارة العربية، و وتشجيع اإلبداا 

 الرسالة
 : سيعمل االحتاد على 

 يب ابعتبارل مرتكزاً جوهرايً يف الت امن العريب.تعزيز التعاون الربملاين العر   .
 املواطن العريب وق اايل. طموحاتمتثيل اإلرادة الشعبية العربية من  ال  ممثلي الربملاانت العربية يف التعبس عن   .

يب يف خمتلف  . التنستتتتيق والتعاون بني الربملاانت العربية يف مواجهة األ طار والتحدايت الا هتدد األمن القومي العر 
 جماالت .

التوا تتتتتل مع ممثلي الستتتتتلطة التنفيذية يف البلدان العربية من  ال  رئيس االحتاد ورانستتتتتا  الربملاانت العربية لتنفيذ  د.
 قرارات االحتاد املتعلقة بدعم الت امن العريب.

ا هتدد العامل العريب يف إبراز التعاون والتنستتتتتتتيق واالتفاق على الق تتتتتتتااي واملوضتتتتتتتوعات واملشتتتتتتتكالت واأل طار ال هت.
 خمتلف ا افل الربملانية اإلقليمية والدولية، ولدم املن مات الدولية الا يشارك فيها االحتاد بصفة مراق .

دعم حقوق الشتتتبا  واملر ة والطفل العريب من  ال  تعزيز األدوار التشتتتريعية والرقابية للربملاانت العربية واستتتتثمار  و.
 ربملانية وا كومية إقليمياً ودولياً .ال الا يف ا افل

 تعزيز التوا ل والتعاون مع من مات اجملتمع املدين ومجيع املؤسسات العربية األ رم لتحقيق  لراث هذا امليثاق. ز.
جماالت الت تتتتتتتتتتتامن والتعاون  تعزيز ا وار وإقامة الفعاليات الربملانية املشتتتتتتتتتتترت ة لتنستتتتتتتتتتتيق اجلهود العربية يف خمتلف ح.

 .العريب
 ط. تعميق ثقتافتة حقوق اإلنستان ونشتر مفاهيتم الدميقراطية النيابية.
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 القيم اجلوهرية

نستلُّ، ونستقي هذل القيم من  بل ن ال نبتكر، ا ن، قيماً جديدة، نغرسها يف مؤسساتنا لتحكمح عملحنا وتؤطِّّرل، 

 وهذه ابقة من هذه القيم:شعوبنا الا لطاملا امتلكت إراثً وخمزوانً قيمياً و  القياً جديراً  ن يكون   مثولًة حتتذم، 

: فاال تال  مصدٌر للغ  والثرا . إن  ا تال  التكامل ال ا تال  . احرتام اآلخر املختلف1

بل يكمل . ا تال  الر  ، ا تال  النها، ا تال  الرانية، ا تال   التفاضل. فال يلغي  حٌد  حداً 

املعتقد ولس الا ميكن  ن يكون سبباً لنه ة الربملاانت ونتيجًة لنجاحها  ندسة ل  اجملتمع ومجع مشل  

 بشموليت ، مع ا اف ة على  صو يت .

 لِّّ شي  يف نفس الوقت؛ وإقراراً   : إقرارًا بواقعية األدا ، وعد  القدرة على ا صو  على. التعاون2

بوحدة االنتما  إىل اإلنسانية العادلة، فإننا ننشد التعاون املبين على  سس االحرتا  املتباد  والندية 

 اإلدابية لتشكيل برملاانٍت، مت افرٌة جهود ها، حتقق جمتمعًة   ثر بكثس مما حتقق  ف رادم.

امر ة بصمت  اخلا ة، ود   ون هذل البصمة وهذل : لكلِّّ مواطن، رجٍل  و . تكافؤ الفرص3

اخلصو ية ومنحها فر ة  دا  واجباهتا وممارسة حقوقها بشكل  امل لس منقوا وعلى قحدح ِّ املساواة 

بني  افة مكوانت اجملتمعات. نسهم بذلا بتفاد  انتشار الشعور ابلتمييز وال لم، وتسهم  ذلا يف 

 قد تنش  عن ليا  هذل القيمة )تكافؤ الفرا(.امتصاا األزمات الناشئة  و الا 
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: حيث نكون،  ربملاانت، مؤسساٍت مسؤولًة تعمل يف  دمة شعو ا، بكل . الشفافية والن اهة4

لتحقيق  هدافها مصداقية وجر ة، مدفوعة  مانة الثقة الا منحتها إايها هذل الشعو ، عرب   واهتا ا رة، 

 لرشيدة وال واب  الواضحة حمالً واسعاً  ا إلرسا  هذل القيمة.. جتد ا و مة اومصا ها العادلة

ر  املؤسسات، والشعو ِّ املبدعةِّ الناب ةِّ اب ياة، . التجدد واإلبداع: 5 نؤمن  ن التطور واالزدهار قحدح

التقد  مستثمرين  افة اإلمكاانت املادية والبشرية والتقنية املتوفرة  ونؤمن  ن علينا  ن نوا   مسسة

وتوظيفها ومتكينها بشكل عقالين وفعا  ملا في   س الشعو  واستدامة تنميتها املتوازنة والشاملة 

 )اقتصادايً، سياسياً، اجتماعياً، مؤسسياً وبيئياً(.

 األهداف االسرتاتيجية
 القضيُة الفلسطينيُة قضيَة العرب األو : 1اهلدف 

ا يف ظلِّ استمرارِّ اخلط ِّ االستيطانية والتهويديةِّ  ،ق يةح العر  األوىل ،ما تزا   الق ية  الفلسطينية   تراوح  مكا ح

اإلسرائيلية يف األراضي ا تلة. لقد استغلْت إسرائيل  األوضااح لسح املستقرةِّ الا مرت  ا  متحنا العربية   ال ح األعوا ِّ 

يةِّ، سوا ٌ يف القد ِّ الشرقية  و  راضي ال فةِّ الغربيةِّ، ومل تتوقف املاضيةِّ لتم ي ق د ماً يف  ططِّها التوسعيةِّ االستيطان

ا األ لينيح منها، وقابلْت ا اوالتِّ العربيةح  ها املعتادِّ يف االستيال ِّ على األراضي العربيةِّ وطردِّ سكا ِّ ق ُّ عن  جِّ

بت ا كومات  اإلسرائيلية  املتعاقبة  على إلحيا ِّ عمليةِّ السال ِّ ابلرف ِّ والتعن تِّ الواض ِّ وسياسةِّ املماطلةِّ الا د 

 .اتباعِّها، وما زا ح مسلسل  هتويدِّ القد ِّ والتوسعِّ االستيطاين مستمراً رلم ال غوطِّ الدولية لوقفِّ 

 .إنشا  جلنة برملانية دائمة لدعم  مود الشع  الفلسطيينسيعمل االحتاد على 
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،  و تلا الا يف طور املزعو  القوانني العنصرية، الا  قّرها الكنيست اإلسرائيلي سيعمل االحتاد  ي ًا إىل ف  

خمالفاهتا اخلطسة والّدائمة مليثاق االحتاد الربملاين الّدويل و ن مت ، وانتها اهتا اجلسيمة للقانون،  وتبينياإلقرار، 

 واملعاهدات الّدولّية، وملبادئ حقوق اإلنسان، 

حدة، واملطالبة ابختاا إجرا ات عملية حبق الكنيست، و ترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية، وإعال  اجلهات وميثاق األمم املت

اات الصلة، وعلى ر سها االحتاد الربملاين الدويل، ولسل من اجلمعيات الربملانية،  ا ة املتوسطية واألورومتوسطية، 

ن  ي ل  امتا  ما  خمالفة مبادئ  وانتهاك ميثاق  ون ام  األساسي، إا إن  من لس املقبو  على االحتاد الربملاين الدويل  

(، على مسمع ومر م من برملانيي العامل، دون اختاا    إجرا ات املزعو  من قبل ع و في  ) الكنيست اإلسرائيلي

جهداً الستخدا  ولن أيلو االحتاد  حبق   و مطالبت  ابلتوقف عن تلا االنتها ات اجلسيمة مليثاق  ون ام  األساسي.

 افة املنابر الدولية واإلقليمية لتنفيذ هذا التوج ، ومستخدمًا  افة وسائل التوا ل اإلعالمية واإلعالنية املمكنة 

لف   هذل القوانني العنصرية.  ما سيكون من ال رور  اختاا  طوات عملية لدعم الشع  الفلسطيين مادايً ومالياً 

 إرادة القتل اإلسرائيلية. ومعنوايً لتعزيز  مودل ملواجهة

 الدبلوماسية الربملانية:: 2اهلدف 
 

يف ظل مواجهة تدعيمح العملِّ العريب املشرتكِّ وتعزيزِّ آلياتِّ ، ال سيمحا  ،  ثر من    وقٍت م حى ،الراهنة   ملرحلة  حتتم ا

العريبِّ الذ   ارح مطلباً عاجاًل حتدايٍت مشرت ٍة، تفرث  تبين إجرا اٍت حامسٍة، أيت يف مقّدمتها استعادة  الت امنِّ 

وضرورًة ملّحًة يف ظلِّ تعدُّدِّ دوائرِّ هتديدِّ األمنِّ القومي العريب، سواٌ  ابلنسبة للوطنِّ العريب يف جمملِّ   و فيما يتصل  

 .ببع ِّ  قطارِّل
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يتعني  علينا  ن نشاركح يف جهود استعادةِّ ت ام نِّنا العريب، و ن نفت ح  ،ممثلون للشعو ِّ العربيةِّ  ،و ن  الربملانيني

 .وترقحى ملستوحم تطلعاتِّ شعوبِّنا ،الطريقح ملرحلٍة جديدٍة ت علِّي املصا ح العربيةح فوقح  لِّّ اعتبارٍ 

، سيستمر ا فاعل بني الربملاانتِّ سواٌ  على  عيد إقامةِّ جسوٍر من التبذ  جهودل الدانوبة الحتادِّ الربملاينِّ العريبِّ

،  و على  عيدِّ التنسيقِّ  بني الربملاانتِّ الفاعل العربيةِّ والربملاانتِّ األ رم يف الق ااي ااتِّ االهتما ِّ املشرتكِّ

)يف  العربيةِّ، وتقري ِّ وجهاتِّ الن رِّ خللقِّ موقٍف عريٍب موّحٍد حو ح الق ااي واألزماتِّ الا متسُّ املصا ح العربيةح 

 . والعراق واليمن وليبيا(فلسطني وسوراي

، والا تتطل  الا متر   ا  مت نا العربية   ا اليةيدرك االحتاد جيدًا  صو ية املرحلة  تكثيفح العملِّ العريب املشرتكِّ

، جنبًا إىل جن ٍ  ، يشارك  يف وضعِّها وتنفيذِّها الربملانيون العر    واتبااح اسرتاتيجيٍة عربيٍة حمددةِّ األهدا ِّ والوسائلِّ

الربملاانت  مع ا كوماتِّ العربيةِّ. لقد   ب ح تنامِّي الوعِّي العريبِّ حبجمِّ التهديداتِّ وجبسامةِّ املسؤوليةِّ امللقاةِّ على عاتقِّ 

 .إرادٍة عربيٍة مشرت ٍة تدعم   وا رح التعاونِّ العريب املشرتكِّ يف اجملاالتِّ  افة  مراً ملّحاً، وا تياراً حتمياً خللقالعربية 

ون العريب املشرتك مل يعد ترفاً، بل ضرورة ملّحة يف عامل   بحت في  الّتكّتالت مسة  ساسّية ومصدر قّوة، إّن الّتعا

طّلع بثقة فإن االحتاد يترافعة مهّمة و ساسّية لكياانت الّتمثيل الّشعيب وحقوق املواطنني،  إا متثل الربملاانت العربيةو 

الربملاين العريب  االحتادوعزمية ملّد جسور الّتعاون املشرتك، وإرسا  ل بنًة جديدة يف ب نيان عملنا العريب، استكماالً ملسسة 

 .العريقة

  و املتعددة الثنائية اللقا ات واالجتماعاتتباد   و متعددة من  ال  ربملانية ثنائية اللوماسية ميكن  ن تكون الدب

اات االهتما  املشرتك على  ن  الق ااياملؤسسات الربملانية اإلقليمية والعاملية للتباحث والتشاور يف  افة لف بني خمت

يتم التنسيق مع املعنيني يف السلطات التنفيذية يف دو  تلا املؤسسات الربملانية، وسنسعى جاهدين الستثمار  افة 

ق اايان ا قة.  ما ونؤ د على  ن الدبلوماسية الربملانية لن تكون  القنوات الفعالة للدبلوماسية الربملانية مبا خيد 
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منافسة  و بديلة للدبلوماسية الرمسية للدو ، بل ستكون مكملًة وداعمة جلهود هذل األ سة حبيث تت افر  افة 

 .للشعو العادلة  للق ااياجلهود املخلصة  دمًة 

 
 : تع ي  ا وار الربملاي:3اهلدف 

 
ا وار الربملاين إىل فت  قنوات للتوا ل وتباد  األفكار يف مسعى لتقري  وجهات الن ر حو  الق ااي يهد  

بوابًة لفرا الحقة تؤسس  وارات رمسية  اإلشكالية وتعزيز نقاط التقار  وحتصينها.  ما تشكل ا وارات الربملانية

الربملاين العريب على التوا ل  ا مع  افة الشر ا   بني حكومات الدو . تشكل لغة ا وار لغة ح ارية سيصر االحتاد

لتحقيق املصا  املشرت ة الا ختد  شعو  العامل. سيسعى االحتاد إىل تكثيف اللقا ات وا وارات مع الشر ا  املعنيني 

رة، إىل مبا يتناس  وحجم التحدايت القائمة وحجم الق ااي الا تتطل  املتابعة من اإلرها ، االحتال ، إىل ا ج

 الفقر، إىل التلو  البيئي ولس الا.

  .و ا وار الربملاي العر  األور  -1
 : قنيةيتم هذا ا وار من  ال  عدة 

ت م عدة فئات من والا  1974يب الا هسست عا  و ور األ-الرابطة الربملانية للتعاون العريب إعادة إحيا  -

يعقد اجتماا سنو   ذا ا وار درجت العادة على  ن وريب. الربملانيني يف خمتلف برملاانت دو  االحتاد األ

  .واألوروبية العربيةابلتناو  بني العوا م 
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طار العمل الربملاين اجلماعي الذ  يتجاوز ا دود االقليمية إيب الذ  ميثل جتربة فريدة يف و ور مع الربملان األ -

طارها عدة لقا ات موسعة شارك فيها إيف قامة عالقة مع هذا الربملان عقدت إللدو . وجن  االحتاد يف 

 .يبو ور برملانيون من اجلانبني العريب واأل

بيني على مناقشة و ور اب وتر ز اجتماعات ا وار بني الربملانيني العر  واألو ور  مع اجلمعية الربملانية جمللس  -

والق ااي االقتصادية سرائيلي( إلا-السيما الق ية الفلسطينية وق ااي الصراا العريب الق ااي السياسية )

وسيكون لتفعيل ا وار مع هذل  بية يف خمتلف اجملاالت.و ور األ-والثقافية الا ختد  تعزيز العالقات العربية

اجلمعية  ثر إدايٌب يوظف يف  دمة ا د  األو  املتمثل ابلت  يد على حمورية الق ية الفلسطينية والسعي 

  لها بشكل عاد  وشامل.

 .اإلفريقيا وار الربملاي العر   -2

ة مع الدو  العربية بصالٍت اإلفريقيعلى الساحتني اإلقليمية والدولية  ما وترتب  الدو   هاماً  سياسياً  ثقالً  إفريقيامتثل 

قامة عالقات إحرا االحتاد الربملاين العريب على وهسيساً على . ثقافيةجغرافية واترخيية وسياسية واقتصادية و ورواب  

فإن االحتاد سيستمر يف تعزيز  وا ر االنفتاح على  ،االحتاد الربملاين اإلفريقية من  ال  اإلفريقيجيدة مع الربملاانت 

وسيعمل على تعزيز دورية اجتماعات هذا ا وار ل مان التنسيق مع  افة األطرا   اإلفريقي-ا وار الربملاين العريب

عالقات تعاونّية  يتطلع االحتاد، من  ال  هذا ا وار، إىل إرسا لذلا، املشرت ة. الا ميكن  ن ختد  الق ااي 

العريّب، اقتصادايً واجتماعياً وثقافياً، فيكون  وابملواطن اإلفريقي ابملواطن تسهم يف االرتقا اقتصادية واجتماعّية وبيئّية، 

ا، ب مواطناً  عيداً من  ل ما نرال من إرها  متارس  فئة من هنا، وفئة من منتجاً للح ارة مشار اً فيها، ابنياً يف لحبناهتِّ

 هناك، تطي  ابإلجنازات وتدّمر الفرا، ومتحق األحال .
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 الربملاي العر  تنشيط عمل جلنة املرأة يف االحتاد :4اهلدف 
 

ة األمة العربية نصف طاقسيسعى االحتاد إىل تعزيز دور املر ة في  لس متجاهٍل   ية هذا الدور الذ  يشكل 

 .جلنة املر ة الربملانية وإمكاانهتا البشرية يف سياق تفعيل وتعزيز 

 متفاواتً  إلفاالً  ينطلق االحتاد يف ه يدل على   ية تعزيز دور املر ة من معاينة واقع اجملتمعات العربية الذ  ي  هر

إللفا  يوّلد ارتدادات ال خيفى ما  ذا ا و األمن. و لدور املر ة يف  ناعة ا ياة العاّمة، إن يف السياسة  و االقتصاد 

املر ة دورها الذ   ما ال خيفى اإلدابيات الا ستنش  عن إعطا  فكرية وثقافية وسياسية و منّية لس حممودة،  

 ، وبال شا،اجملتمعات العربّية واجملتمعات البشرية  افّةإا ستكون حا  تستحق، مبا متلا من قدرات وطاقات، 

 اليو .علي   هيل مما  ف 

العربية اب قوق السياسية للمواطنني دون  التشريعات والدساتس يدرك االحتاد  ن  ال يكفي للمر ة العربية  ن تعرت 

بقدر ما د  السعي ا ثيث إلرسا  ممارسة هذل ا قوق وجعلها واقعًا فعلياً. ابلطبع ال تقع متييز بني اجلنسني، 

يف مقدمة ما يطم  االحتاد لتحصيل  والت  يد إلي  فدون الا مقومات متكني املر ة من ممارسة حقوق املر ة السياسية  

حقوقها السياسية معرباً عن الا بتمليكها حقوقها الرتبوية، والتعليمية، وعلى وج  اخلصوا متلكها حقها اب صو  

إىل مواقع  نع القرار وحتمل املسؤولية. على حياة  رمية و حية تسم   ا ابالضطالا حبقوقها السياسية، والو و  

فو و  املر ة إىل حقوقها السياسية والربملانية، مل يعد مطلباً من مطال  العدالة والدميقراطية فحس  بل   ب  شرطاً 

الزمًا الستكما  متطلبات   ة اجملتمعات ماداًي ومعنواًي مبا يعزز فرا انطالق تنمية ) و تنميات: سياسية، 

 ، اقتصادية...(، مستدامة وسليمة.اجتماعية
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سيكون من ال رور  اعتماد براما إعالمية مباشرة لدعم دور املر ة ومسا تها يف بنا  اجملتمعات العربية، بعيداً عن 

األدوار التقليدية للمر ة وحقوقها الطبيعية املتمثلة ابملساواة والعدالة وتكافؤ الفرا. حيتا  القيا  بذلا بفاعلية إىل 

رت يز على حمورين اثنني، يتمثل األو  بتعزيز ثقة اجملتمع ابملر ة وطاقاهتا اجملتمعية اخلالقة، بينما يتمثل الثاين بتعزيز ال

ثقة املر ة بنفسها و  ية االضطالا  دوارها لتجاوز  افة الصعوابت والتحدايت الا قد تقف يف وج  تبوئها 

 تمعات العربية. مكانتها الا تستحقها والا حتتاجها اجمل

 تع ي  دور الشباب :5اهلدف 

 
ليس من  جل واا ومبدا، وطين عريب تربية جيل شا    ما يدرك   يةدور الشبا  يف اجملتمع  يدرك االحتاد   ية 

متابعة املسسة ا الية يف املستقبل، بل لكي يكون منذ ا ن شريكًا فاعاًل يف  وغ  ط  املستقبل وتنفيذها 

 .يؤمن االحتاد  ن الوقت قد حان لي طلع جيل الشبا  العريب مبسؤوليات  الوطنيةواالستعداد للسس  ا قدما. 

تعزيز متثيل الشبا  يف د  العمل على توفسها ومنها ابلطبع  حيتا  مثل هذا الدور ابلطبع ملقدمات ومتطلبات

فدما محا  وإبداا  املؤسسات الوطنية والربملانية والتنفيذية على قاعدة مز  طاقة الشبا  حبكمة و ربة الرجا ،

 الشبا  مع جتربة وحكمة القدامى  فيل خبلق قيادة مسؤولة، مبادرة ومبدعة.

 يف اجملتمع وعلى وج  اخلصوا: الشبا طوات املناسبة لتفعيل دور سيعمل االحتاد على اختاا اخل

  بنا  جمتمع شا  مؤمن ابنتمائ  جملتمع  وهويت  العربية األ يلة، وواٍا للمشكالت الا يعاين منها، ومصمٍم

 لبنا  لٍد يتجاوز هذل املشكالت. 
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  بنا  جيل واثق من نفس ، ميتلا روح املبادرة واملنافسة اإلدابية يتحمل مسؤولية  نع الفرا والنجاحات

 فال ينت رها من لسل. 

  ، بنا  جيل عقالين ينش  على االعتدا  والوسطية واملوضوعية يف مقاربت  لكافة الق ااي الا تشغل جمتمع

 فة  طياف . ويسهم يف   ذها إىل ما في  مصلحة الشع  بكا

  الت  يد على اجليل املتعلم املوا   للثورة الثقافية والتكنولوجية والقادر على استيعا  خمرجاهتا والت ثس فيها

 بشكل إدايب ونقلها بشكل سليم إىل اجملتمعات العربية.

 لتنموية الا توفس  افة مقومات إنتا  جيٍل من الشبا  يتب  الق ااي العلمية واالجتماعية واالقتصادية ا

 .من ش  ا تعزيز مكانة شعو  ودو  املنطقة العربية بني شعو  ودو  العامل

  اإلميان ابملشار ة اجملتمعية الربملانية، واالنتخابية، واالجتماعية. 

 

  عادة  حياء جلنة السوق العربية املشرتكة :6اهلدف 

 

األ ذ ب ، بقدر ما   ب  حتمية يفرضها سلوك السس  مل يعد العمل العريب املشرتك  ياراً فين ر يف األ ذ  و عد 

يف طريق البقا  بني مصا  الدو  الرائدة،  و تلا الساعية على طرق الرايدة. ففي عامل التكتالت واألحال ، 

د   ن يكون الت امن والتعاون    Economies of Scaleوسيادة مبادئ  اقتصادايت ا جم   

االقتصاديني سبيالً لفت  بواابت التقار  السياسي والدبلوماسي بني الشعو  والدو  العربية ال  ن يكون  داة ضغ  

 وعقوبة تكر  بع  ا االت اإلشكالية الا تشهدها املنطقة. 
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تقرتن ابلعوملة وابأل ذ يف آليات السوق، األمر  ن التغسات ا ا لة يف العامل ابتت تفرث حتدايت وإا يرم االحتاد 

، فإن  يرم  ن الذ  ابت يفرث بدورل  عباً  اقتصادية واجتماعية وسياسية عدة على اإلنسان العريب بوج  عا 

الا ال متكنها ظروفها االجتماعية واألطر الدستورية والقانونية القائمة من ا شة الع   األ رب سيقع على الفئات 

 .ة هذل التحدايت بكفا ةمواجه

ال تعترب السوق العربية املشرت ة قرارًا سياسيًا بقدر ما هي واقع حقيقي حيتا  إلرادة سياسية لالعرتا  ب  ووضع 

تنوا الكبس والغ  الواسع المفاعيل  موضع التنفيذ مبا خيد  شعو  املنطقة العربية. يؤيد الا ما مييز هذل السوق من 

انيات املادية واملالية، مشفوعةً بطاقات بشرية وشبابية تسم  ابلت سيس السرتاتيجية اقتصادية مبنية من املوارد واإلمك

يؤ د االحتاد  ي ًا على  ن مفهو  السوق العربية املشرت ة ال . على التكامل واالندما  بني هذل الطاقات الكبسة

ر ة رانو  األموا  والعمالة، بل يتعدم األمر الا يقتصر على ا دود ال يقة للتباد  التجار  بني بلدان ،  و  

ليصل إىل فلسفة السوق املعا رة ببنيتها املؤسسية )املالية، واملصرفية، واإلنتاجية، والعمالية، واإلعالمية...( والثقافية 

يلحظ انتما   واالستثمارية. اب تصار: إدما  البنية الفوقية للسوق املشرت ة ببنيتها التحتية إلنتا  تكامل مستدا 

هذل السوق والوحدة الا جتمع مكوانهتا. يشكل تفعيل السوق العربية املشرت ة فر ة حقيقية لتدوير حلقات 

االستهالك العريب ويسهم يف حتصني الكثس من امللفات ا ساسة  األمن الغذائي، واألمن الدوائي، واألمن -اإلنتا 

 مبجملها ال تقل   ية عن األمن واالستقرار مبفهومهما التقليد . الزراعي، والصناعي والطاقو ... والا   بحت
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 توحيد التشريعات غري اخلالفية يف الوطن العر  :7اهلدف 
 

يؤ تتتتتتتد االحتتتتتتتتاد علتتتتتتتى   يتتتتتتتة تعزيتتتتتتتز دورل يف توحيتتتتتتتد القتتتتتتتوانني يف إطتتتتتتتار تشتتتتتتتريع عتتتتتتتريب شتتتتتتتامل. ابلطبتتتتتتتع، يتطلتتتتتتت  

حتقيتتتتتق التتتتتا إجتتتتترا  حتتتتتوار معمتتتتتق حتتتتتو  متكتتتتتني الربملتتتتتاانت العربيتتتتتة متتتتتن حبتتتتتث مثتتتتتل هتتتتتذل التشتتتتتريعات واالتفتتتتتاق 

هتتتتتتذل  مثتتتتتتلفيتتتتتتق علتتتتتتى هطسهتتتتتتا حبيتتتتتتث تصتتتتتتب  مشتتتتتتا ة لالتفاقيتتتتتتات الدوليتتتتتتة.  متتتتتتا إنتتتتتت  متتتتتتن األ يتتتتتتة مبكتتتتتتان تو 

التشتتتتتتتريعات متتتتتتتع الدستتتتتتتاتس والنصتتتتتتتوا القانونيتتتتتتتة والتشتتتتتتتريعية الوطنيتتتتتتتة. لتتتتتتتذلا يعتتتتتتتترب طتتتتتتترح املوضتتتتتتتوعات لتتتتتتتس 

   الا.اخلالفية من األمور الا تسهل 

 وضتتتتتتع آليتتتتتتة للعمتتتتتتلل تتتتتتمان اختتتتتتتاا  طتتتتتتوات عمليتتتتتتة وفعليتتتتتتة علتتتتتتى  رث الواقتتتتتتع، ستتتتتتيكون متتتتتتن األ يتتتتتتة مبكتتتتتتان 

هتتتتتذل العمليتتتتتة ور تتتتتد تطورهتتتتتا وتبيتتتتتني الصتتتتتعوابت التتتتتا قتتتتتد تواجههتتتتتا  بتتتتتربانما متتتتتاد  وزمتتتتتين معتتتتتني يستتتتتم  بتتبتتتتتع

  متطلبات جتاوز هذل الصعوابت. 

تقستتتتتيم التشتتتتتريعات لتتتتتس اخلالفيتتتتتة تصتتتتتنيف و  إمكانيتتتتتةومتتتتتن التتتتترانم العمليتتتتتة التتتتتا قتتتتتد ت طتتتتترح يف هتتتتتذا البحتتتتتث يف 

فيتتتتة التتتتتا هتتتتم القتتتتوانني لتتتتس اخلال تصتتتتور حتتتتو  حمتتتتددة تستتتتم  بتشتتتتكيل  ولتتتتوايت ومستتتتتوايت جمموعتتتتات ضتتتتمن 

 رضتتتتتيات ومنطلقتتتتتات مشتتتتترت ة بتتتتتني مجيتتتتتع البلتتتتتدان العربيتتتتتة متتتتتن  تتتتتال  علتتتتتى اعتبتتتتتار امتال هتتتتتا ميكتتتتتن توحيتتتتتدها 

رث وال تشتتتتتتتتتتريعات داعمتتتتتتتتتتة للحيتتتتتتتتتتاة علتتتتتتتتتتى األ اإلطتتتتتتتتتتار الدستتتتتتتتتتتور  واالتفاقيتتتتتتتتتتات الدوليتتتتتتتتتتة وهتتتتتتتتتتي ابلرتتيتتتتتتتتتت  

وتشتتتتتتتريعات اقتصتتتتتتتادية وتشتتتتتتتريعات داعمتتتتتتتة للمجتمتتتتتتتع وتنميتتتتتتتت  وحتتتتتتتتافظ علتتتتتتتى ثقافتتتتتتتت  وتراثتتتتتتت  املتتتتتتتاد  واملعنتتتتتتتو  

قرتحتتتتتتتتتت البتتتتتتتتتد  يف توحيتتتتتتتتتد قطتتتتتتتتتاا التشتتتتتتتتتريعات التتتتتتتتتثال : وستتتتتتتتتبق للشتتتتتتتتتعبة الربملانيتتتتتتتتتة اإلماراتيتتتتتتتتتة  ن ا تنمويتتتتتتتتتة.

نستتتتتتتتان، والتشتتتتتتتتريعات املتعلقتتتتتتتتة ابلبيئتتتتتتتتة واملنتتتتتتتتا  متتتتتتتتن االجتمتتتتتتتتاعي وحقتتتتتتتتوق اإلالتشتتتتتتتتريعات املتعلقتتتتتتتتة ابلرعايتتتتتتتتة األ

 ومحايت . والتلو ، والتشريعات املتعلقة ابلرتا  الثقايف وا  ار 
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 يلتتتتتتتتو / ستتتتتتتتبتمرب  08للجنتتتتتتتتة التنفيذيتتتتتتتتة التتتتتتتتا عقتتتتتتتتدت يف القتتتتتتتتاهرة  20لقتتتتتتتترار التتتتتتتتدورة  ستتتتتتتتتناداً استتتتتتتتيتم العمتتتتتتتتل 

وضتتتتتتتتع ب 05/09/2016إبقتتتتتتتترار تو تتتتتتتتية جلنتتتتتتتتة الفريتتتتتتتتق القتتتتتتتتانوين التتتتتتتتا اجتمعتتتتتتتتت يف القتتتتتتتتاهرة بتتتتتتتتتاري   2016

ابالستتتتتتتعانة ابخلتتتتتتربا  إطتتتتتتار عتتتتتتا  )(تتتتتتوا  اسرتشتتتتتتاد (  للقتتتتتتوانني املبينتتتتتتة  دانل، متتتتتتن قبتتتتتتل األمانتتتتتتة العامتتتتتتة لالحتتتتتتتاد 

 القانونيني:

 البيئة. .1
 اإلرها . .2
 التعليم. .3
 مكافحة املخدرات. .4
 املر ة والطفولة. .5
 اجلرائم اإللكرتونية. .6
 االستثمار والتنمية. .7
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 العربية ملكافحة اإلرهابتفعيل االتفاقية  :8اهلدف 
 

، ومجيعِّ االتفاقياتِّ والربوتو والتِّ ااتِّ يؤ د االحتاد على   ا اجةِّ املاّسةِّ إىل تفعيل االتفاقية العربيةِّ ملكافحةِّ اإلرها ِّ

 .الرادا الصلةِّ الا ت من  جتفيفح منابعِّ اإلرها ِّ ومصادرِّ متويلِّ ، وتتّبعِّ مرتكيب اجلرائم اإلرهابيةِّ ومعاقبتِّهم العقا ح 

ليس لكي نبعد عن  نفسنا ومنطقتنا تلا التهمة الا راحت تالحقنا، واملتمثلة ابإلرها  والتطر ، إنتاجاً،  و 

تصديراً،  و دعماً،  و رعاية،  و محاية...، بل لكي  مي  وطاننا وشعوبنا من تبعات  ونتائج  الا ال تقف عند 

 حدود الدمار املاد  فحس .

  الّساحات العربّية، من نزاعات وحرو  و زمات، يشّكل درسًا لنا مجيعًا  ّن الصدا  والّتنازا  ما  ما تشهدل بع

ال مناّا من جتّنب ، إاّل يف دد االحتاد  ن  والّتقاتل، ال توّلد إاّل الّدمار واخلرا  للبشر وا جر على حّد سوا . لذا، 

رتك، عرب إ دار تشريعات وقوانني، تن ّم العالقات بني الّشعو  العمل العريب املشرتك، ومنطلق  العمل الربملاين املش

هذا القتل والّدمار ونزرا  العربية ن بالدان،  ما وتبعد عالعربية، وحتّقق راناهم وطموحاهتم، وتبعد شب  الفقر عنهم

ختاا اخلطوات الالزمة اب ما يؤ د على   ية قيا  الدو  العربية، من  ال  مؤسساهتا املعنية، بدالً من  ا ياة واألمل.

حبيث يتم   و تباد  املعلومات والتعديل  ا والا فيما يتعلق  عما  وحتر ات اإلرهابيني والشبكات اإلرهابية

 جتن      عما  ميكن  ن ت ر    بلد عريب.
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 : التنمية املستدامة9اهلدف 
شبا  سال  ال عنف، شبا  بنا  ال هد ، شبا  التنمّية املستدامة ضرورة قصوم، جلعل شبابنا، يرم االحتاد  ن 

حمّبة ال  راهية، شبا  طم نينة ال إرها . إّن لذا  اإلرها  هو الفقر، واجلهل واألّمية والّتخّلف، فإاا مّتت معاجلة 

 .األسبا  انتفت النتيجة حتماً 

  العربية من  جل حتقيق تصد  للتحدايت الرئيسية الا تواج  الدو يتمثل هذا ا د ، بشكل رئيس، ابلسعي لل

حمدودية ابإلضافة إىل  ،  مًا ونوعاً،النقص ا اد يف املوارد املائيةو  العوز التنمية املستدامة، الا تتمثل ابألسا  يف

حف املدن ابجتال املناطق الثروة الطبيعية، وز الطاقة و ملصادر عقالين األراضي الصا ة لالستخدا ، واالستهالك لس ال

ما يرتت  عليها من مشا ل، ف الً عن تدهور املناطق البحرية ، و رايف الذ  رافق النه ة العمرانيةلتشول اجلغالريفية وا

، ال سيما يف السنوات األ سة والساحلية والرطبة. ولين عن البيان  ن التحدايت االستثنائية الا تواج  املنطقة العربية

عية الدولية والعدالة السياسية وتنفيذ قرارات األمم املتحدة يف بؤر بسب  ليا  السال  واألمن وعد  االلتزا  ابلشر 

الصراا يف املنطقة، تساهم يف املزيد من تدهور املوارد الطبيعية والتلو  واملعاانة اإلنسانية والفقر وسو  األحوا  

ادمة من التمتع مبخرجاهتا، وهذا واستنزا  املوارد املوجودة  و تدمسها مما يعين حرمان األجيا  ا الية والق املعيشية.

ما يرتك هذل األجيا   ما  ا تبارات قاسية، إن جلهة ترميم املوارد املهدورة  و خللق وإداد موارد   رم بديلة تستطيع 

 ضمان استمرارية اإلنسان العريب ألدائ  لرسالت  بكل مسؤولية.

 االقتصادية واالجتماعية على وج  اخلصوا ما يلي:يتطل  االضطالا مبسؤوليات التنمية املستدامة والعدالة 

    افة األطرا  العربية جبميع املبادرات واالتفاقيات واملعاهدات اات الصلة ابلتنمية املستدامة إن التزا 

 بشكل مباشر  و لس مباشر. 
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  واملن مات الدولية املعنية ابلتنمية املستدامة واالستفادة من مات األمم املتحدة، السعي لتعزيز التعاون مع

 من  رباهتا يف التخطي  التنمو  والرباما والسياسات ا يلة لوضعها موضع التنفيذ. 

  (الصني و مس ا الالتينيةعلى التعاون الدويل الثنائي واملتعدد )االنفتاح.... 

 ريع التنمية املستدامة من  ال  الصناديق التمويلية السعي لت مني املوارد املالية الالزمة لتمويل مشا

 التخصصية  و من  ال  توفس متويل  ارجي بشروط مناسبة.

 املباشر  و لس املباشر( لتشجيع االستثمار اخلاا العريب واألجنيب مناسبةبيئة اقتصادية وتشريعية  توفس( 

يث يكون هدفها حتقيق التنمية املستدامة وبنا  جسور من التشار ية بني القطاعات اخلا ة وا كومية حب

 املتوازنة والشاملة  بعادها: السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والبيئية.

 

 االجتماعية: العدالة" :10اهلدف 

 
 و و  ل مان اجلهود  اعفت  ن ى املؤسسات الربملانيةعل، املساواة وعد  اإلقصا  في  يتصاعد الذ الوقت  يف 

 و ن شاملة، جمتمعات ن تنشد بنا  و  ا  رين. ووجود وجودل بتحسني الكفيلة السبل إىل متييز، دون فرد،  ل

لذلا البد من  .ش هام على هم من إىل اجملتمع عيدت و ن االجتماعية، ا ماية دعم  سستالالئق، و ن  العمل عززت

  ل  العمل الربملاين. يف االجتماعية العدالة وضع

 مرجعية  ارطة طريق ت افر اجلهود الرامية لتحقيق العدالة االجتماعية، سيكون من ال رور  تبينيف سبيل 

بل  فحس ، االجتماعية ابلعدالة املرتبطة العامة السياسات ال لوضع هتد  الا العمل  ط  لتنفيذ للربملاانت

 . (ODD)ةاملستدام التنمية  هدا  لتحقيق  فقياً، شامل  ا  ال  من ، ي اً  وتكاملها
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 العمل من مة إعالن" ، 2008)يونيو(حزيران  يف اعتمدت (OIT) الدولية العمل من مة نيذ ر االحتاد هنا  

 لتعزيز ضروراي جديداً   ساسا  رست قد جانبها من و انت " عادلة عوملة  جل من االجتماعية العدالة بش ن الدولية

اسرتاتيجية   هدا   ربعة على القائمة "الالئق العمل  جندة" والا بف ل خمتلف  بعادها، يف االجتماعية العدالة

 :وهي ومتكافلة، ومرتابطة للتجزئة قابلة لس

 العمل، فرا  لق - 

 العمل، يف األساسية وا قوق املبادئ - 

 ، االجتماعي ا وار  -

 .االجتماعية ا ماية - 

التجار  النفعي وجٌ  آ ر ال د  إلفال  وهو البعد االجتماعي. يؤ د االحتاد على  ن للنمو االقتصاد  ببعدل 

ود  علينا  ن نتذ ر دوماً  ن البعد االجتماعي د   ن يكون شرطاً مالزماً للنمو االقتصاد  حع يعطي  شرعيت  

العدالة  هذا وتلع  سياسات التوزيع وإعادة التوزيع الدور األ رب يف توزيع حصص العوائد مبا ي من األ القية.

 االجتماعية.

 التكنولوجي، التقد  و ي ا املا ، ر   واالستثمار وتدفقات التجارة  ال  من والرتاب ، العوملة  ن  حيحا  ان فإن

 هناك  ن ا قيقة ت ل العامل   مل ، يف املعيشة مستوم وحتسني والتنمية العاملي االقتصاد جديدة لنمو فرا تقد 

 والا بينها، اجملتمعات وفيما دا ل املساواة وعد  واإلقصا  والفقر األمن وهي انعدا  قائمة، تزا  ال ملحة مشا ل

 واملشار ة االقتصاد العاملي يف االندما   عوبة من تعاين انتقالية مبرحلة الا متر الدو  وبع  النامية البلدان تزا  ال

 االجتماعية العدالة إطار يف يد ل الذ  واملستمر، االقتصاد  العا  النمو فإن الا، ومع وج .   مل على

 .العامليني واالستقرار السال  الستدامة حيو   مر هو والتنمية املستدامة،
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 والسياسي، واالقتصاد  تكاملهم االجتماعي وتعزيز األشخاا مجيع متكنيهذا وتعين العدالة االجتماعية فيما تعين 

، الا لس  و االقتصاد  الدين، الوضع املوطن، االثين، االنتما  العرق، اإلعاقة، العمر، اجلنس، عن الن ر بغ 

والسياسات  القوانني استبعاد الا يف مبا يف النتائا، املساواة عد  من وا د الفرا تكافؤ ضمان ما تعين  ي اً: 

 الصدد. هذا يف املناسبة والتدابس القوانني والسياسات اعتماد وتشجيع التمييزية، واملمارسات

 

 :األهداف التمكينية املساعدة

التحتية وحتديثها  ماً ونوعاً حبيث  بنيت جتهيز  ما ال يتم الواج  إال ب  فهو واج . وإدرا اً من االحتاد أل ية

متكِّن االحتاد من إجناز املها  املطلو   داانها واألهدا  االسرتاتيجية املطلو  الو و  إليها بكل فاعلية و فا ة. 

ا متثل مؤسسة األمانة العامة لالحتاد املفصل اإلدار  ا ا  الذ  يعوَّ  علي  ملتابعة قرارات وتوجهات بال ش

االحتاد لوضعها موضع التنفيذ.  ذا  ل ،  ان ال بد من االهتما  ابلبنية اإلدارية والتن يمية وتلا املتعلقة ابملوارد 

  و التمكينية التالية:    املساعدةقيق األهدا  البشرية والشبكة املعلوماتية، فكان الرت يز على حت

 
 .االحتاد وحتقيقها أهداف ملواكبة ةالعام لألمانة واإلدارية ةالقدرات الفني األول: تطوير اهلدف
 

املؤسسي ألهدا  االحتاد ومن ال رور  الرت يز على ختطي  األنشطة حبيث تكون  العاملتشكل البنية اإلدارية 

 هدا  االحتاد بكل  فا ة وفاعلية. وملَّا  انت األهدا  االسرتاتيجية  هدافاً نوعية تقت ي فهماً  لتنفيذمناسبة 

 عميقاً  ا من قبل القائمني على متابعتها، فمن املفرتث الت  د من جاهزية الكوادر اإلدارية املو لة  ذل املهمة.

يطة فهي تستلز  حساابت دقيقة تو ل إىل توازن ال يبدو تطوير القدرات اإلدارية والفنية مس لة سهلة  و بس

  مي ونوعي، بال إفراط وتفري  يف حجم الكوادر ونس  ههيلها حبيث:
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ال تكون قا تتتتتترة عن  دا  املها  املو لة  ا فتستتتتتتب  انقطاعات يف ستتتتتتلستتتتتتلة إنتا   عما  االحتاد وت تتتتتتيع  -

 جهود األع ا .

 ومالياً يثقل  اهل االحتاد ويقلل من مرونت .ال تكون فائ ة عن ا اجة فتمثل عبئاً إدارايً  -

ينطو  برانما تطوير القدرات الفنية واإلدارية على توزيع وإعادة توزيع الكوادر اإلدارية والفنية مبا يتناستتتتتتتتت  واملها  

 :ة  الا ستشمل العناوين التاليةاملؤسسي ةعادة ا يكليامللقاة على عاتقهم ضمن برانما واض  لتتتت  إ

 :ةالتنظيمي: ويتضمن هذا اجملال النشاطات التالي اهليكل (1

 لألمانة العامة لالحتاد.اجلديد اهليكل التنظيمي  تعيني الكوادر البشرية وفق -

 :ةدارهتا: ويتضمن هذا اجملال النشاطات التالي و  ةتطوير املوارد البشري (2

 لألمانة العامة لالحتاد. ةاستكمال تعيني الكوادر البشري -
 .ةللكوادر البشري ةتدريبيتطوير برامج  -
 .ةللكوادر البشري ةوضع الشروط املرجعي -
 code ofتطوير مدونة سلوك ملوظفي األمانة العامة لالحتاد ) -

conduct). 

 
 البشرية لألمانة العامة واملوارد التنظيمي طارإلا مهنية الثاي: رفع اهلدف

 
الربملاين،  الطابع اات املوظفني ابملها  معرفة وزايدة البشرية، املوارد دارةإ و التن يمية، الكفا ة طريق رفع عن يتم

 .مع خمتلف اجلهات املعني  البّنا  التفاعل وتعزيز
 ينطو  حتقيق هذا ا د  على بعدين رئيسني:
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، تكاماًل مع ا د  التمكيين السابق، حبيث بتأهيل الشبكة اإلدارية الداخلية لألمانة العامة يتعلق البعد األول

ينطو   ون بنية العمل التن يمية مرحيًة ابلنسبة للكوادر العاملة وتساعدهم يف  دا  عملهم دون إبطا   و  لل.تك

  بني  وادر األمانة Institutional Cultureا را على نشر  الثقافة املؤسسية    هذا البعد  ي ًا على

العامة لالحتاد. مبع   ن يكون هناك جذر ثقايف مشرتك لكافة العاملني يف مؤسسة االحتاد، بعيداً عن التخصصات 

العمل الربملاين و صو يت  و  يت  بل وقدسيت . يسهم فهم الكوادر لطبيعة الرسالة  بثقافةالدقيقة للكوادر، ويتعلق 

 بشكل مباشر يف حتسني  دا  الكوادر ويعزز االنتما  التن يمي واملؤسسي لديهم.الا تؤدها مؤسسة االحتاد 

وغري  الربملانيةيتعلق البعد الثاي: بتع ي  قدرة األمانة العامة على التعامل بكل مرونة وتفاعلية مع املؤسسات 

املؤسسات املعنية بتنفيذ األهدا  . فاألمانة العامة متثل نقطة و ل بني العديد من الربملانية الشريكة خارج األمانة

االسرتاتيجية املذ ورة  عالل. يف سبيل الا، سيكون من ال رور  الت  د من جاهزية وقابلية البنية اإلدارية والتن يمية 

الدا لية إلدارة ملف التعامل مع شر ا  التعامل اخلارجيني بكل مسؤولية حبيث يكون قادراً على نقل الرسائل إىل 

ر ا  بكل وضوح واستقبا  ردودهم ومشار اهتم والتعامل معها وإحالتها إىل اجلهات املعنية مبتابعتها بسرعة هؤال  الش

 و فا ة يف حا  اقت ى األمر الا.

من األ ية مبكان  ي ًا  ن يرتافق الا مع حتديث مسارات تدفق البياانت واملعلومات وامللفات بني املستوايت 

 للت  د من التكامل يف األدوار وعد  التعارث يف املها . اإلدارية املختلفة لالحتاد

 العمل  جراءات حتديث :الثالث اهلدف
 

 .اإللكرتوين للربملان سرتاتيجيةاوبلورة ، العمل لسس ن ا  وإعداد ،اإلجرا ات قواعد طريق حتسني عن تتم



  

33 
 
 
 
 

 ميكن متيي  ثالثة مكوانت رليسة هلذا اهلدف:

إجرا ات العمل: من  ال  االعتماد على بنية إدارية   ثر عصرية من  ال   : حتديث قواعداملكو ِّن األول

االعتماد على التكنولوجيا ا ديثة و سالي  التوا ل اإلدار  ا ديث، و ذلا من  ال  تقليص الروتني 

ت هذا املكون املطلو  لإلجناز و دا  املها ، ومراجعة  افة اإلجرا ات القائمة واستبعاد لس املربر منها. يندر  حت

 ي اً مراجعة الصيغ واألشكا  املكتبية املعتمدة لدم األمانة العامة وحتديث القدل منها واقرتاح  يغ جديدة 

 توا   التطور املكتيب واإلدار  حبيث يسهل  دا  املها  اإلدارية.

: تن يم سس العملية اإلدارية من  ال  وضع ن ا  إدار  واض  يعتمد على  دّلة العمل اإلرشادية املكو ِّن الثاي

من  ال      ي اً مشفوعة بربجمة وظيفية وزمنية للمها  واإلجرا ات املطلو  إجنازها. ميكن الو و  إىل الا 

 .هندسة وإعادة هندسة اإلجرا ات اإلدارية خللق بيئة عمل مثلى 

: االنتقا  إىل جيل جديد من األدا  اإلدار  يعتمد على خمرجات الثورة التقنية والتكنولوجية ثالثاملكون ال

ويعتمد الشبكة االلكرتونية  حامل رئيس ألنشطة  مانة االحتاد. يسهم اعتماد العمل االلكرتوين لتحقيق عدد 

 من األهدا  نذ ر منها:

 )استقباالً ومعاجلة وإرسااًل(.السرعة يف إجناز األعما  واألنشطة املطلوبة  -

 .واملتابعةسهولة األرشفة  -

 القدرة على تنمي  األعما  الا تتطل  الا. -
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تقليل التكاليف وزايدة املردود )ال سيما على املديني املتوس  والطويل( بعد استكما  إنشا  البنية التحتية    -

 الالزمة.

 :ةالنشاطات التالي هاسس العمل وحتديثجرا ات ومنهجية إلتطوير اوعلى وج  التحديد، يت من 

 .business process)) تطوير منهجية عمل األمانة العامة -

 ةوالرشيد ةا ديث ةدار إلف ل معايس ا ليات سس العمل من  ال  تطوير آتطوير  -

 .هاعلى النتائا ومنهج ةاملبني ةدار إللية اوتطبيق آ ،هاوتطبيق

 :ةهذا اجملا  النشاطات التاليحوسبة عمل األمانة العامة: ويت من  (1

  .الدائم  للمخد  وا واس تطوير ال -

لالحتاد لتتوا   مع متطلبات  ةااللكرتوني ةالتطوير والتحديث املستمر للصفح -

مشروا تطوير املوقع االلكرتوين لالحتاد  ، ونقرتح  ن يكوناالحتاد والتطور التقين

جنازل من  ال  توقيع مذ رة تفاهم من  ال  تقدل الدعم املايل والتقين الالز  إل

اإلماراتية بتبنيها مشروا تطوير موقع  الربملانية مشرت ة، والا  سوة خبطوة الشعبة 

االحتاد الربملاين الدويل وتعري  حمتوال حيث القت هذل املبادرة إشادة واسعة من 

 .الدو  األع ا 

 .ةلفنشا  حساابت لالحتاد على مواقع التوا ل االجتماعي املختإ -

بال شا، يعترب جتهيز البنية اإلدارية وإعادة هندستها  ذا الشكل عنصراً هاماً من عنا ر اإلدارة الرشيدة العقالنية 

 الا تعر   يف تستخد  مواردها ابلشكل األمثل وهذا ما يتناول  ا د  التمكيين املساعد التايل.
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 ةواخلاص ةسمل العامألاهلدف الرابع: تع ي  ا
 .ةجه هتا وأ رعها املختلفأد و هالألمانة العامة وتكريس ةبتوطيد اإلدارة الرشيد فيما يتعلق

 

ابملع  التقين للمصتتتتتطل  الو تتتتتو  إىل  مثل األهدا   مثل الوستتتتتائل. استتتتتتناداً إىل الا، ميكن القو   ن ي قصتتتتتد 

 األمانة العامة لالحتاد ستسعى يف الفرتة املقبلة إىل ما يلي:

املطلو  الو تتو  إليها بشتتكل واضتت  وفعا . وهذا ما يتطل  التشتتار ية  اإلدارية املثلىحتديد األهداف  -

بني  وادر اإلدارة يف ا تيار وإنتا  هذل األهدا  حبيث حترا اإلدارة العليا يف األمانة العامة على إشراك 

الواقعية،  افة مستتتتتتتتوايت الكوادر يف ا تيار األهدا  ومناقشتتتتتتتتها وفق معايس جودة واضتتتتتتتحة من حيث 

 وقابلية البلوغ، وتناسبها مع األهدا  االسرتاتيجية املذ ورة  عالل ولس الا.

الا ميكن استتتتتخدامها لبلوغ األهدا  اإلدارية املوضتتتتوعة. حتديد الوساااالل واألدوات واملساااارات املثلى  -

  املوضتتتتتتتتتتوعة، فمن املعرو   ن  يوجد دوماً لدم اإلدارة   ثر من وستتتتتتتتتتيلة و  ثر من طريق لبلوغ األهدا

 ويبقى من مها  اإلدارة الرشيدة ا تيار تلا الوسائل الا تؤد  لبلوغ األهدا   قل التكاليف املمكنة.

ي  تتتا  إىل ما ستتتبق   ية ستتتهر إدارة األمانة العامة على الرب  الستتتليم والفعا  بني  افة  ارا االحتاد ل تتتمان 

 امة بشكل  اا..وحدة و فا ة مؤسسة االحتاد بشكل عا  واألمانة الع

 واألمر معروض على اللجنة.


