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 اجتماع

 جلنة جائزة التميز الربملاين العريب
 2017  /فرباير – شباط/ 10  بريوت 

 
 من جدول األعمال 2البند 

 
 

 مذكرة األمانة العامة حول
 اجتماع اللجنة اخلاصة 
 جبائزة التميز الربملاين العريب

 
 

-10عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، )القاهرة  لقرارات الصادرةإىل ااستنادًا  -أواًل 
 :ملاين العريب، واليت تتضمن اآليت(، واملتعلقة بلجنة جائزة التميز الرب 11/04/2016

من لعريب، أو : تشكيل جلنة جائزة التميز الربملاين العريب، برائسة رئيس االحتاد الربملاين ا 23/ مؤ  9القرار رقم   –1
 :ينيبه وعضوية كل من

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   وهم ممثلو كّل منأربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين،  .1
 اجلمهورية اللبنانية.  –دولة فلسطني  –سلطنة ُعمان  –
 

 وهم السادة :عضاء من اخلرباء الربملانيني، مّت تعيينهم من قبل رئيس االحتاد، أثالثة  .2
  و ايمني من األردن.أبمبارك 
 راهيم من السودان.إببراهيم حممد إ 
 .أجمد عبد اجمليد الدوري من العراق 
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 ستاذ عالم علي الكندري.رئيس مجعية األمناء العامني للربملاانت واجملالس العربية األ 
 .األمني العام لالحتاد الربملاين العريب 

 
 الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب :  23/ مؤ  10القرار رقم   – 2

 الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب
 23/ مؤ   10القرار رقم املعدلة مبوجب 
 11/04/2016-10القاهرة 

 
 (1املادة )

 .ينشىء االحتاد الربملاين العريب جائزة سنوية تسمى "جائزة التميز الربملاين العريب"
 

 (2املادة )
 اهلدف

 هتدف اجلائزة إىل:
تكرمي املتميزين يف اجملال الربملاين العريب كالربملانيني والباحثني واألمناء العامني للربملاانت العربية احلاليني  .1

 والسابقني.
 تطوير املمارسات الربملانية العربية لدعم األدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية الربملانية. .2
 الربملانيني العرب، وتعريف الرأي العام العريب جبهودهم وأعماهلم الربملانية الوطنية والعربية.متيز  .3
 االرتقاء ابملستوايت املهنية ألداء األمناء العامني، والباحثني العرب. .4
 إذكاء روح املنافسة بني الربملاانت العربية، لتطوير املمارسات، وحقول املعرفة الربملانية. .5

 
 (3املادة )

 جلنة اجلائزة
 التشكيل والعضوية        

 تشكل جلنة جائزة التميز الربملاين العريب برائسة رئيس االحتاد الربملاين العريب أو من ينيبه، وعضوية كل من: -أ 
 أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين. .1
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 مني العام .قبل رئيس االحتاد ابقرتاح من األ ثالثة أعضاء من اخلرباء الربملانيني يتم تعيينهم من .2
 رئيس مجعية األمناء العامني للربملاانت واجملالس العربية. .3
 األمني العام لالحتاد الربملاين العريب، حبكم منصبه سكرترياً عاماً للجنة. .4

 مدة العضوية يف اللجنة سنتان، ابستثناء رئيس االحتاد. -ب 
 (4املادة )

 ائزةاختصاصات جلنة اجل
 ختتص جلنة اجلائزة ابآليت:

 اإلشراف العام على اجلائزة وتنظيم إجراءات منحها وتطويرها. .1
 تلقي طلبات الرتشيح لفئات اجلائزة. .2
 دراسة طلبات الرتشيح للجائزة، ورفع تقرير عنها إىل اللجنة التنفيذية لالحتاد. .3
 اقرتاح وضع وتعديل معايري اجلائزة وشروطها وفئاهتا. .4
 زانية اجلائزة.اقرتاح مي .5
 التعريف ابجلائزة، والفائزين هبا لدى اإلعالم والرأي العام العريب. .6

 
 ( 5املادة  ) 

 اجتماعات جلنة اجلائزة
من  -ديسمرب –وكانون األول  -نوفمرب –تعقد اللجنة اجتماعاهتا للنظر يف الرتشيحات خالل شهري تشرين الثاين  -أ 

 كل عام.
حبضور ثلثي أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة قراراهتا أبغلبية أعضائها ويعترب صوت الرئيس يعترب االجتماع صحيحا  -ب

 يف حال تعادل األصوات. مرجحاً 
 ( 6املادة ) 

 فئات اجلائزة
 متنح اجلائزة للفئات األربع اآلتية: -أ 

 (.2رئيس الربملان فيما اليزيد عن ) -1
 اليم الوطن العريب.( ميثلون خمتلف أق4عضو الربملان فيما اليزيد عن ) -2
 (.2أمني عام الربملان فيما اليزيد عن ) -3
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 (.2الباحث الربملاين فيما اليزيد عن ) -4
 للجنة اجلائزة أن تضيف فئات وجماالت جديدة للجائزة. -ب 

 ( 7املادة ) 
 شروط الرتشيح للجائزة

 على أن يكونوا قد:متنح جائزة التميز الربملاين العريب لرؤساء الربملاانت العربية السابقني  -أ 
 سامهوا يف تطوير جماالت التعاون الربملاين العريب. -1
 أثّروا يف قيادة برملان دولتهم جتاه دعم القضااي العربية. -2
 سامهوا بفعالية يف أعمال أجهزة االحتاد، أو املنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية األخرى. -3

 يكونوا :متنح اجلائزة للربملانيني العرب شريطة أن  -ب 
 أعضاء حاليني أو سابقني يف أحد برملاانت الشعب األعضاء يف االحتاد الربملاين العريب. -1
 مسامهني بفعالية يف العمل الربملاين سواء يف برملاهنم الوطين أو االحتاد الربملاين العريب. -2
العربية أو اإلقليمية أو حاصلني على عضوية جهاز أو أكثر من أجهزة إحدى املنظمات أو امللتقيات الربملانية  -3

 الدولية.
 متنح هذه اجلائزة لألمناء العامني للربملاانت العربية شريطة أن يكونوا:  -ج 

 مواكبني للتطور الربملاين العاملي يف دعم ومساندة عمل النواب. .1
 متطورين يف أدائهم املهين، ومبا يتوافق مع تطور حقول املعرفة الربملانية. .2
 املؤثرة يف نشاط أعضاء جمالسهم يف أعمال االحتاد الربملاين العريب.هلم إسهاماهتم  .3

 متنح اجلائزة ألفضل ابحثني برملانني عرب وفق الضوابط اآلتية: -د 
 أن يتم ترشيحهم من قبل أمانتهم العامة. .1
 أن ترسل أمانتهم العامة قائمة أبعماهلم البحثية ، ومربرات ترشيحهم. .2
كرة حول مدى االستفادة من أعماهلم يف أحد اجملاالت التشريعية، أو الرقابية ، أو أن تقدم أمانتهم العامة مذ  .3

 السياسية.
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 (8املادة )
 شروط عامة للرتشيح للجائزة

 –مساء مرشحيها للجائزة إىل أمانة االحتاد الربملاين العريب يف بداية شهر أيلول أتقدم الشعب األعضاء  .1
مرفقة ابلسرية الذاتية للمرشح وتقرير مفصل عن إمجايل  -كتوبرأ –ولغاية شهر تشرين األول  -تمربسب

 إجنازاته ونشاطاته وأعماله.
 تعبئة املرشحني للنماذج اخلاصة بكل فئة. .2
 للجنة اجلائزة أن تعدل شروط نيل اجلائزة. .3

 
 (9املادة )

 قيمة اجلائزة
 تقرتح اللجنة قيمة اجلائزة املادية أو العينية.

 (10املادة )
 مةأحكام عا

للجنة اجلائزة أن تتخذ كل ما تراه الزمًا الستيفاء دراستها حول املرشحني. على أن تقدم تقريراً إىل اللجنة  .1
 التنفيذية لالحتاد، مبينة فيه التوصية ابملوافقة أو احلجب.

 يعد األمني العام تقريراً ختامياً عند انتهاء كل دورة من دورات اجلائزة، يقدم إىل اللجنة. .2
 لرئيس جلنة اجلائزة أو أحد أعضائها الرتشيح لنيل اجلائزة عن إحدى فئاهتا. ال جيوز .3

 (11املادة )
 تعديل نظام اجلائزة

 شعب أعضاء على األقل، ويعد املقرتح انفذاً إذا وافق عليه ثلثا أعضاء اللجنة التنفيذية. 3يعدل هذا النظام ابقرتاح من 
 

 
دعوة جلنة جائزة التميز الربملاين العريب إىل اجتماع يف اتريخ حتدده اللجنة التنفيذية،   23/ مؤ  11القرار رقم   – 3

 لدراسة وضع ضوابط ومعايري حمددة، وحتويلها إىل تنقيط، ميكن من املزيد من املوضوعية يف الفصل بني املرشحني.
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، )القاهرة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريبالدورة العشرين للجنة عن  لقرارات الصادرةإىل ااستنادًا  -اثنيًا 
، 04/09/2016الذي انعقد يف القاهرة  بتاريخ  جائزة التميز الربملاين العريب بتوصيات اجتماع (، واملتعلقة 08/09/2016

 :واليت تتضمن اآليت
 اللجنة اخلاصة جبائزة التميز الربملاين العريب.توصيات -أ 

 :1صره وحساب الدرجاتمعايري التقييم وعنا -أوال
 

 :رئيس الربملان -شح الفئة األوىل ر معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات مل -1

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

 20 4 مدة رائسته للربملان. اخلربة والتجارب 1
  4 مدة العضوية.  
الربملانيعععععة األخعععععرى العععععيت تقلعععععدها ) نيابعععععة املواقعععععع   

 الرئيس، رائسة جلان، أمانة سر( ومددها.
4  

املواقععععععععع الربملانيععععععععة الععععععععيت شععععععععغلها يف املنظمععععععععات   
 الربملانية اإلقليمية والدولية ومددها.

4  

  4 املواقع العليا الوطنية اليت شغلها ومددها.  
العععععععريب الععععععيت نظمعععععع  أنشععععععطة االحتععععععاد الربملععععععاين  األداء واإلجناز 2

 يف بلده يف خالل فرتة رائسته.
5 20 

أنشععععععععطة الربملععععععععاانت الثنائيععععععععة الععععععععيت نظمعععععععع  يف   
 بلده يف خالل فرتة رائسته.

 

5  

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

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

الدرجة القصوى 
 للمعيار

أنشعععععععععطة الربملعععععععععاانت متععععععععععددة األطعععععععععراف العععععععععيت   
 بلده يف خالل فرتة رائسته.نظم  يف 

5  

وبععععععععععععععني رؤسععععععععععععععاء الععععععععععععععزايرات املتبادلععععععععععععععة بينععععععععععععععه   
 اإلقليمية والدولية.الربملاانت العربية و 

5  

األسععععععععاليب والععععععععنظم الععععععععيت اسععععععععتحدثها لتطععععععععوير  املبادرات 3
األداء الربملععععععععععاين يف أجهععععععععععزة الربملععععععععععان املختلفععععععععععة       

) اللجعععععععععععان الربملانيععععععععععععة، إجعععععععععععراءات اجللسععععععععععععات 
تطععععععععوير األمانععععععععة العامععععععععة يف برملععععععععان  والتععععععععداول،

 بالده...إخل(.

5 20 

أفكعععععععار أو دراسعععععععات مقدمعععععععة لتطعععععععوير جمعععععععاالت   
 التعاون الربملاين العريب.

5  

أفكعععععععععععار أو دراسععععععععععععات قعععععععععععدمها يف الربملععععععععععععاانت   
اإلقليميععععععععععععععععععععة والدوليعععععععععععععععععععععة يف اجملعععععععععععععععععععععاالت ذات 

 االهتمام املشرتك.

5  

دوره يف اختععععععععععععاذ القعععععععععععععرارات يف برملعععععععععععععان دولتعععععععععععععه   
لععععععععععدعم مواقععععععععععف عربيععععععععععة يف ا افععععععععععل الربملانيععععععععععة 

 املختلفة.

5  

مسعععععععععععامهة الربملععععععععععععان حتعععععععععععع  رائسععععععععععععته يف دعععععععععععععم  التعاون والتفاعل 4
 القضااي العربية امللحة.

10 20 

التفاعععععععععععل والتعععععععععععاون مععععععععععع اجلهععععععععععات التنفيذيععععععععععة   
 واألجهزة الرقابية ذات الصلة.

10  

املشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااركة  5
 وااللتزام

 الربملاين العريب.مشاركته يف أنشطة االحتاد 
 

7 20 
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

حضععععععععععععععوره ومشععععععععععععععاركته يف ا افععععععععععععععل الربملانيععععععععععععععة   
 الدولية واإلقليمية.

7  

املشععععععععععاركة يف أنشععععععععععطة العمععععععععععل املشععععععععععرتك بععععععععععني   
 برملان دولته والربملاانت العربية.

6  

 
 

 عضو الربملان : –رشح الفئة الثانية معايريالتقييم وعناصره وحساب الدرجات مل -2

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

 20 5 مدة عضويته الربملانية احلالية والسابقة. اخلربة والتجارب 1
  5 الربملانية الدائمة.مدة رائستة إلحدى اللجان   

اللجععععان املؤقتععععة الععععيت متتععععع بعضععععويتها داخععععل برملععععان   
 بالده.

5  

  5 املواقع اليت شغلها ومددها.  

 20 7 األنشطة اليت مثل الربملان فيها ) داخل بلده(. األداء واإلجناز 2
  7 اللجان واملؤسسات اليت مثل الربملان فيها.  
   

العربيعععععععععة واإلقليميعععععععععة والدوليعععععععععة األنشعععععععععطة الربملانيعععععععععة 
 اليت شارك فيها.

 

6  

 مقرتحاته يف مشاريع القوانني املقدمة يف الربملان. املبادرات 3
 

7 20 
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

مسعععععععععععععععععععامهته يف مراقبعععععععععععععععععععة األجهعععععععععععععععععععزة التنفيذيعععععععععععععععععععة   
 ومتابعتها.

7  

املبعععععععععادرات العععععععععيت قعععععععععام هبعععععععععا يف دائرتعععععععععه االنتخابيعععععععععة   
 والقضااي اليت ساهم فيها.

 

6  

املنظمععععععععععات الربملانيععععععععععة الععععععععععيت سععععععععععاهم أو شععععععععععارك يف  التعاون والتفاعل 4
 أتسيسها مثل : ) برملانيون ضد الفساد(.

20 20 

 20 7 فعاليته يف أنشطة االحتاد الربملاين العريب. املشاركة وااللتزام 5
ومشععععععععاركته يف ا افععععععععل الربملانيععععععععة الدوليععععععععة  حضععععععععوره  

 واإلقليمية.
7  

املشعععععاركة التطوعيعععععة يف العععععورهت واملعععععؤمترات العععععيت هتعععععم   
 قضااي الوطن.

6  

 
 رشح الفئة الثالثة : " أمني عام الربملان "معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات مل -3

 احلد األعلى املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اخلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربة  1
 والتجارب

 املدة اليت عمل فيها كأمني عام للربملان.
 

6 20 

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

 
7  



  

10 
 
 
 
 

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اجلهععععد  املبععععذول خععععالل فععععرتة عملععععه كععععأمني عععععام لبنععععاء  األداء واإلجناز 2
 قدرات العاملني ابألمانة العامة.

6 20 

اجلهععععد املبعععععذول خععععالل فعععععرتة عملعععععه كععععأمني ععععععام لرتقيعععععة   
أداء النععععععععععواب واعتمععععععععععاد أسععععععععععاليب جديععععععععععدة و ليععععععععععات 

 عمل.

7  

الرتتيبعععععععععات الععععععععععيت اختععععععععععذها لضععععععععععمان فعاليععععععععععة اإلعععععععععععالم   
 بنشاط الربملان إليصال املعلومات.

7  

التطععععععععععععوير الععععععععععععذي اسععععععععععععتحدثه يف نظععععععععععععام املعلوماتيععععععععععععة يف  املبادرات 3
 الربملان.

6 20 

اسععععععععععععععععتخدام وسععععععععععععععععائل التكنولوجيععععععععععععععععا يف األرشععععععععععععععععيف   
 والتوثيق للجلسات واالجتماعات.

7  

تشعععععجيع أعضعععععاء الربملعععععان علعععععى نشعععععر مواضعععععيع برملانيعععععة   
 العريب.يف جملة االحتاد الربملاين 

7  

التعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااون  4
 والتفاعل

االسعععععععععتفادة واالسعععععععععتعداد لتو يعععععععععف البحعععععععععث العلمعععععععععي 
 يف تطوير أداء الربملان.

10 20 

اإلجععععععراءات الععععععيت اختععععععذها لضععععععمان التعامععععععل السععععععلس،   
والتنعععععععععععاغم معععععععععععع األجهعععععععععععزة التنفيذيعععععععععععة والرقابيعععععععععععة ذات 

 الصلة.

10  

املشاااااااااااااااااااااااااااااااااركة  5
 وااللتزام

الربملانيعععععععة العربيعععععععة والدوليعععععععة االسعععععععتفادة معععععععن املعععععععؤمترات 
واإلقليميععععععععععة والثنائيععععععععععة الععععععععععيت شععععععععععارك فيهععععععععععا ملصععععععععععلحة 

 الربملان.

5 20 

دوره يف مجعيععععععععععة األمنععععععععععاء العععععععععععامني لالحتععععععععععاد الربملععععععععععاين   
الععععععدويل وماقدمععععععه مععععععن حبععععععوث ودراسععععععات عععععععن وضععععععع 

 بالده وأنشطته.

5  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

دوره يف مجعيععععععععععة األمنععععععععععاء العععععععععععامني لالحتععععععععععاد الربملععععععععععاين   
قدمعععععه معععععن حبعععععوث ودراسعععععات ععععععن وضعععععع  الععععععريب ومعععععا

 بالده وأنشطته.

5  

تشععععععجيع املشععععععاركة يف جلععععععان االحتععععععاد الربملععععععاين العععععععريب،   
 ونشر أنشطة األعضاء املسامهني يف جلانه.

5  

 
 
 رشح الفئة الرابعة: "الباحث الربملاين"وحساب الدرجات ملمعايري التقييم وعناصره،  -4

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

املععععععدة الععععععيت عمععععععل فيهععععععا كباحععععععث قبععععععل االلتحععععععاق   اخلربة والتجارب 1
 ابلربملان.

5 20 

 املععععععععدة الععععععععيت قضععععععععاها الباحععععععععث يف األمانععععععععة العامععععععععة  
 للربملان.

5  

  5 الدورات التدريبية اليت تلقاها الباحث.  
األعمعععععال املناطعععععة بعععععه يف الربملعععععان ومعععععدى مالءمتهعععععا   

 الختصاصه.
5  

األحبعععععععاث العععععععيت أععععععععدها الباحعععععععث أو شعععععععارك يف إععععععععدادها  األداء واإلجناز 2
 يف اجملال الربملاين.

10 20 

 ملخص عن عدد البحوث املقدمة ونوعيتها.  
 

10  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

املبعععععععادرات العععععععيت قعععععععدمها الباحعععععععث يف جمعععععععال حتعععععععديث  املبادرات 3
 نشاط البحوث والدراسات ابلربملان وتطويرها.

6 20 

مسععععععععععامهات الباحععععععععععث يف تطععععععععععوير حمتععععععععععوى املوقععععععععععع   
 اإللكرتوين لربملان بالده.

7  

دوره يف تطعععععوير حمتععععععوى املوقعععععع اإللكععععععرتوين لالحتععععععاد   
 الربملاين العريب أو أي مواقع ذات صلة.

 

7  

عالقععععة الباحععععث مععععع مراكععععز البحععععوث والدراسععععات العربيععععة  التعاون والتفاعل 4
 واإلقليمية والدولية.

10 20 

دوره كباحعععععث يف دععععععم املتععععععاملني معععععع الربملعععععان معععععن طلبعععععة   
 والباحثني طاليب املعرفة.الدراسات العليا 

10  

املععععؤمترات الفنيععععة واملهنيععععة الععععيت شععععارك فيهععععا ومععععا قدمععععه مععععن  املشاركة وااللتزام 5
 مسامهات.

10 20 

نشعععععاطه يف مجعيعععععات ومنظمعععععات البحعععععث العلمعععععي داخعععععل   
 الوطن.

10  

 
 
 

 االجتماع القادم للجنة: -اثنيا
يف خععععععالل شععععععهر كععععععانون اجتمععععععاع  الحععععععق يف اتريععععععخ حتععععععدده اللجنععععععة التنفيذيععععععة  ابلععععععدعوة إىلاللجنععععععة  أوصعععععع 
ؤمتر القعععععععادم وفعععععععق املععععععععايري السعععععععابقة ، إىل حعععععععني موافقعععععععة املععععععع لدراسعععععععة  ملفعععععععات املرشعععععععحني، 2016األول / ديسعععععععمرب 

 قرار اللجنة التنفيذية.على توصيات اللجنة و 
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، واليت 22/12/2016الذي انعقد يف بريوت  بتاريخ  جائزة التميز الربملاين العريب  توصيات اجتماعإىل استناداً  - اثلثاً 
 :تتضمن اآليت

 أّواًل:  منح جائزة التميز الربملاين للشخصيات التالية وفقاً لفئات اجلائزة األربعة:
 لفئات اجلائزة: جائزة التميز الربملاين للشخصيات التالية وفقاً مبنح  أوصت اللجنة

  عضو البرلمان : –مرشح الفئة الثانية  -1

 مارات العربية املتحدة .االحتادي يف دولة اإل الوطين اجمللس /أمحد جاسم عليالسيد  سعادة -
 سعادة السيد زهري صندوقة عضو اجمللس الوطين الفلسطيين. -

 
  مرشح الفئة الثالثة : " أمين عام البرلمان " -2

 دولة قطر. –أمني عام جملس الشورى  -سعادة السيد فهد بن مبارك اخليارين   -
سععععلطنة  –عضععععو جملععععس دولععععة / أمععععني عععععام سععععابق جملععععس الشععععورى  -سعععععادة السععععيد عبععععد القععععادر بععععن سععععا  الععععذهب  -

 عمان.
 
  مرشح الفئة الرابعة : " الباحث البرلماني " -3

دولععععععة اإلمععععععارات العربيععععععة  –مععععععدير املكتععععععب الفععععععين اجمللععععععس الععععععوطين االحتععععععادي  -السععععععيدة مععععععرمي أمحععععععد اجلععععععرمني -
 املتحدة.

 
 اثنياً:  دراسة الئحة جائزة التميز الربملاين العريب

و ليععععععة  مععععععن اجلععععععائزة  دفاهلععععععأبسععععععلوب يظهععععععر فيععععععه  إبعععععععادة دراسععععععة الئحععععععة جععععععائزة التميععععععز الربملععععععاين أوصاااااات اللجنااااااة
أعضعععععاء  السعععععادة ، معععععع إدخعععععال املالحظعععععات العععععيت قعععععدم  معععععنجلعععععائزة ات وجمعععععاالت جديعععععدة إىل ااملرشعععععحني وإضعععععافة فئععععع اختيعععععار

 تملتعععععع، 2017كععععععانون الثععععععاين /ينععععععاير 31قبععععععل  إىل األمانععععععة العامععععععة لالحتععععععادقععععععبلهم  اللجنععععععة، أو الععععععيت سععععععوف يععععععتم إرسععععععاهلا مععععععن
 .االجتماع القادم للجنة  مناقشتها يف

 
 قادم للجائزةاثلثاً: االجتماع ال

عقعععععععد االجتمعععععععاع القعععععععادم للجنعععععععة جعععععععائزة التميعععععععز الربملعععععععاين الععععععععريب عشعععععععية انعقعععععععاد العععععععدورة احلاديعععععععة ب أوصااااااات اللجناااااااة
 والعشرين للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب لدراسة مقرتحات السادة أعضاء اللجنة على الالئحة.
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-10الربملععععاين العريب، )القععععاهرة عن املؤمتر الثععععالععععث والعشععععععععععععععرين لالحتععععاد  لقرارات الصااااااااااااااادرةإىل ااساااااااااااتناااادًا  -رابعاااًا 
للجنة التنفيذية اليت عقدت يف  20ولقرار الدورة ، جلنة جائزة الّتميز الربملاين العريب(، واملتعلقة بتشععععععععععععكيل 11/04/2016

 ،2016كانون األول/ ديسعععمرب   22، ولتوصعععية اللجنة اليت اجتمع  يف بريوت بتاريخ 2016أيلول/ سعععبتمرب  08القاهرة 
قرر دولة الرئيس األسااتان نبيب بر ، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس سلس النواب اللبناين، عقد اجتماع جلنة جائزة التميز 

إىل السعععععععععادة أعضعععععععععاء جلنة  الدعوة 18/01/2017أرسعععععععععل  األمانة العامة لالحتاد بتاريخ  نلك وبناء على الربملاين العريب.
 .م14مل الرقم حتائزة التميز الربملاين العريب ج

و لية  من اجلائزة  دفاهلأبسعععععلوب يظهر فيه  إبعادة دراسعععععة الئحة جائزة التميز الربملايناللجنة  توصعععععية وبناء على
أعضعععععععاء  السعععععععادة ، مع إدخال املالحظات اليت قدم  منائزة حني، وإضعععععععافة فئات وجماالت جديدة إىل اجلاملرشععععععع اختيار

مناقشتها  تملت، 2017كانون الثاين /يناير 31قبل  إىل األمانة العامة لالحتادقبلهم  اللجنة، أو اليت سوف يتم إرساهلا من
 .االجتماع القادم للجنة  يف

سععععععععععتاذ من األ مقرتحاً واحداً األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب حىت اتريخ إعداد هذه املذكرة،  إىل وصاااااااال فقد
بعض مواد  ، يتعلق بتعععديععل23/01/2017بتععاريخ  - اخلبري الربملععاين العراقي –أجمععد عبععد احلميععد عبععد اجمليععد الععدوري 

 الالئحة.
 وجتدون رفقه املقرتح. 

كما تقّدم  الشعععععععععععععبة الربملانية الكويتّية يف اجتماع سععععععععععععابق مبقرتح تعديل الالئحة التنظيمّية جلائزة الّتمّيز الربملاين 
 "، ومدى خضوع النائب للمساءلة...الربملان املتمّيزضافة فئة حت  عنوان: "العريب، إب
 

 
 واألمر معروض على اللجنة.
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