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 بسم هللا الرمحن الرحيم

  اجتماع تقرير

 احلادية والعشرينالدورة 

 الربملاين العريبللجنة التنفيذية لالحتاد 

 اجلمهورية اللبنانية –بريوت 

 2017فرباير /شباط  11

اجتماعات ، بريوت اجلمهورية اللبنانيةعاصمة  انعقدت يف ،2017 فرباير/ شباطمن  احلادي عشريف 

ممثل ل موسى، ارائسة األستاذ الدكتور ميشب، للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب احلادية والعشرينالدورة 

 ، رئيس جملس النواب اللبناين.االحتاد الربملاين العريب األستاذ نبيه بري، رئيسدولة 

 البلدان اآلتية: منالربملاين العريب  االحتادشارك يف اجتماع الدورة ممثلو الشعب الربملانية األعضاء يف  

 ة.ياململكة األردنية اهلامش .1

 مملكة البحرين. .2

 قراطية الشعبية.مياجلمهورية اجلزائرية الد .3

 اململكة العربية السعودية. .4
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 مجهورية السودان. .5

 .اجلهورية العربية السورية .6

 مجهورية العراق. .7

 سلطنة عمان. .8

 .دولة فلسطني .9

 دولة قطر. .10

 دولة الكويت. .11

 اجلمهورية اللبنانية. .12

 مجهورية مصر العربية. .13

 اململكة املغربية. .14

  :فتتاحجلسة اال -أوالً 

، ممثل دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد ميشال موسىحتدث األستاذ الدكتور االجتماع  يف بداية

حتت قّبة الربملان اللبناين  والسادة املشاركني اللجنةابلسيدات والسادة أعضاء رّحب فيها حيث  الربملاين العريب،

نبيه بري، رئيس االحتاد  حتيات دولة األستاذ وأبلغهم يف ظّل ما تشهده الساحات العربية من أزمات خمتلفة.

مشرياً إىل دور االحتاد يف السري حنو تشكيل منهج برملاين يتماشى  مهامهمهلم النجاح يف  ومتنياتهالربملاين العريب، 

مع ميثاق االحتاد والغاايت اليت أنشىء من أجلها، والعمل على توحيد تشريعات عربية غري خالفية، من أجل 

 املشرتك.متتني العمل العريب 
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اجمللس برغم الظروف االستثنائية اليت يتلّقاها جراء أحداث املنطقة، استطاع أن يقوم بدوره  مؤكداً أن هذا
يف انتخاب رئيس للجمهورية ويف عمله إلقرار قانون انتخايب عصري؛ ليبقى هذا اجمللس منارة لالنفتاح والتعايش 

 بني األمم.

 ة السياسية اللبنانية حتّصن لبنان من كل ضرر أو عدوان.واعترب أن استعادة الوحدة على الساح

بنود جدول األعمال واإلعداد للمؤمتر يف لبحث لورأى يف كلمته أن اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد اليوم 
 طان وسلٍب للهوية واألرض، تضع الربملانيني العربيالقادم إىل القضية الفلسطينية يف ظل ما تعانيه اليوم من است

 أمام مهمات صعبة توجب مضاعفة اجلهود للخروج مبوقف عريب واحد.

وختم كلمته أبن توحيد الرؤى حول هذه القضااي حتقق طموحات شعوبنا العربية، متمنياً مناقشات مثمرة 
 لالجتماعات تكون على مستوى التطلعات واآلمال.

يف اجملال أمام املناقشات  لالحتاد بتوزيع كلمته إفساحاً  األمني العام و اكتفى األستاذ فايز الشوابكة،
يف االجتماع  والسادة املشاركني اللجنةابلسيدات والسادة أعضاء واملداوالت اليت جاء يف بدايتها ترحيب 

  من أجل النظر يف قضااي األمة ومشاكلها وتدارس أوضاعها، لتقدمي ما يناسب من اقرتاحات وقرارات.

واجهها أمتنا العربية كبرية وجسيمة، تفرض اختاذ ما هو مناسب ملنع تكما اعترب أن التحدايت اليت 
املزيد من الفوضى وعدم االستقرار. مؤكدًا على أمهية العمل على توحيد التشريعات غري اخلالفية بني 

لشباب للمشاركة بفاعلية يف اأمام أقطار الدول العربية، وتعزيز احلياة الدميقراطية فيها، وإفساح اجملال 
 عن األزمات والصراعات. لوصول إىل جمتمع بعيدٍ إىل ااحلياة السياسية، ورفع شأن املرأة، سعياً 

، آلن، بدءاً من القضية الفلسطينيةوأوضح سعادته أن الظروف االستثنائية اليت متّر هبا أمتنا العربية ا
وجات اإلرهاب كية يف نقل السفارة إىل مدينة القدس، إىل موما يتناهى إىل األمساع من نية اإلدارة األمري 

، إىل التدخالت اإلقليمية والدولية يف شؤوننا اخلاصة، قضااي توجب علينا السعي اليت تضرب يف أمتنا
 احلثيث بكل ما أوتينا من قّوة وإرادة، إلجياد حلول وخمارج يف سبيل املصلحة العربية العليا.
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ك بني الدول العربية هو العمل األمثل يف عصر التكتالت واألحالف يف وأضاف أن العمل املشرت 
 العامل.

أن العمل يف االحتاد الربملاين العريب، هو ضمن اإلمكاانت يف تقدمي األفكار يف هناية كلمته وختم 
 والرؤى واملشاريع لتكون حافزاً لسلطات القرار يف أمتنا ...

 

 :لتوصياتواملناقشة وا جلسات العمل –اثنياً 

، ممثل دولة رئيس االحتاد الربملاين العريب، ميشال موسىبرائسة األستاذ الدكتور جلسة العمل  نفتؤ است

 :عضو جملس النواب اللبناين

 : -البند األول  –إقرار جدول األعمال – 1.

ضمن ضافة بعض البنود بعد إ ،على جدول أعمال االجتماع الذي تضمن البنود التالية وافقت اللجنة
 :من أعمال يستجدّ  ما

 تقرير األمني العام لالحتاد حول: -1

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

 للجنة التنفيذية لالحتاد. 21اتريخ انعقاد الدورة 
 اخلاصة:تقارير اللجان  -2

 اللجنة اخلاصة جبائزة التميز الربملاين العريب. .أ
 عن اللجنة التنفيذية لالحتاد. ةجلنة الفريق القانوين املنبثق .ب
 اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد. .ج
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 للجنة التنفيذية لالحتاد : 22الدورة  -3

 حتديد الزمان واملكان. .أ
 مشروع جدول األعمال. .ب

 حتديد الزمان واملكان. ؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد:امل -4   

 قرار قائمة املنظمات املدعوة حلضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد. إ -5   

 ما يستجد من أعمال. -6   

 :- الثاينالبند  – تقرير األمني العام لالحتاد -2

منذ لالحتاد  الثالث والعشريناألمني العام لالحتاد عن الفرتة منذ املؤمتر  تقريربعد استعراض حمتوايت 

أوصت  ،حولهوبعد مناقشات مستفيضة  .02/2017/ 10ة لالحتاد، ولغاية يللجنة التنفيذ 20انعقاد الدورة 

 .عليهوالعشرين لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة  الرابعملؤمتر إىل ا ورفعه التقريراللجنة ابملوافقة على حمتوى 

 :-البند الثالث  –تقارير اللجان اخلاصة  -3

 :ـــــ  تقارير اللجان اخلاصة ب حمتوايتبعد استعراض  

 . جبائزة التميز الربملاين العريب اللجنة اخلاصة .أ
 جلنة الفريق القانوين املنبثق عن اللجنة التنفيذية لالحتاد.ب. 
 اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد.ج. 

ملؤمتر الرابع إىل ا اتقارير ورفعها، أوصت اللجنة ابملوافقة على حمتوى الوبعد مناقشات مستفيضة حوهل

 :وقد تضّمنت التوصيات اآلتية عليها.والعشرين لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة 
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  جبائزة التميز الربملاين العريب اللجنة اخلاصةتوصيات -أ 

 :2016كانون األول / ديسمرب   22توصيات اجتماع بريوت  -1

 منح جائزة التميز الربملاين للشخصيات التالية وفقاً لفئات اجلائزة: أّواًل:

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

  عضو البرلمان : –مرشح الفئة الثانية  -1

ــــــــيالســــــــيد  ســــــــعادة - ــــــــس /أمحــــــــد جاســــــــم عل ــــــــوطي اجملل ــــــــة اإل ال ــــــــة االحتــــــــادي يف دول مــــــــارات العربي
 املتحدة .

 سعادة السيد زهري صندوقة عضو اجمللس الوطي الفلسطيي. -

  مرشح الفئة الثالثة : " أمين عام البرلمان " -2

 دولة قطر. –أمني عام جملس الشورى  - سعادة السيد فهد بن مبارك اخليارين -

عضـــــو جملـــــس دولـــــة / أمـــــني عـــــام ســـــابق جملـــــس  -ســـــعادة الســـــيد عبـــــد القـــــادر بـــــن ســـــامل الـــــذهب  -
 سلطنة عمان. –الشورى 

 

  "يمرشح الفئة الرابعة: "الباحث البرلمان -3

دولــــــة اإلمــــــارات  –لمجلــــــس الــــــوطي االحتــــــادي لمــــــدير املكتــــــب الفــــــي  -الســــــيدة مــــــرمي أمحــــــد اجلــــــرمني -
 العربية املتحدة.
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 دراسة الئحة جائزة التميز الربملاين العريب اثنياً:

مـــــن  دفاهلـــــأبســـــلوب يظهـــــر فيـــــه  إبعـــــادة دراســـــة الئحـــــة جـــــائزة التميـــــز الربملـــــاين أوصـــــت اللجنـــــة
، مـــــع إدخـــــال املالحظـــــات الـــــيت اختيـــــار املرشـــــحني وإضـــــافة فئـــــات وجمـــــاالت جديـــــدة للجـــــائزةوآليـــــة اجلـــــائزة 
ـــــتم إرســـــاهلا مـــــن الســـــادة مـــــن قـــــدمت ـــــيت ســـــوف ي ـــــة، أو ال ـــــبلهم  أعضـــــاء اللجن ـــــة العامـــــة لالحتـــــادق  إىل األمان
 .االجتماع القادم للجنة مناقشتها يف ليتم، 2017كانون الثاين /يناير   31قبل 

 اثلثاً: االجتماع القادم للجائزة

ـــــــة ـــــــز الربملـــــــاين ا أوصـــــــت اللجن ـــــــة جـــــــائزة التمي لعـــــــريب عشـــــــية علـــــــى عقـــــــد االجتمـــــــاع القـــــــادم للجن
انعقـــــــاد الـــــــدورة احلاديـــــــة والعشـــــــرين للجنـــــــة التنفيذيـــــــة لالحتـــــــاد الربملـــــــاين العـــــــريب لدراســـــــة مقرتحـــــــات الســـــــادة 

 أعضاء اللجنة على الالئحة.

 :2017فرباير  / شباط 10توصيات اجتماع بريوت  -2

 الشكل التايل:تعديل الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب حيث أصبحت على  -أوالً  

بتعديل الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب حيث أصبحت على الشكل  أوصت اللجنة

 التايل:

 (1املادة )

 :التعريفات اخلاصة ابلالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب

o .اللجنة: هي جلنة جائزة التميز الربملاين العريب 
o  التميز الربملاين العريب.اجلائزة: هي جائزة 
o رئيس االحتاد: هو رئيس االحتاد الربملاين العريب ورئيس جلنة جائزة التميز الربملاين. 
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 (2املادة )

 

ينشئ االحتاد الربملاين العريب جائزة سنوية تسمى "جائزة التميز الربملاين العريب"، ويتم متويل موازنتها 
 من ميزانية االحتاد.

 (3املادة )

 اجلائزة إىل:هتدف 

تكرمي املتميزين يف اجملال الربملاين العريب من رؤساء الربملاانت العربية احلاليني والسابقني، وأعضاء برملانيني وأمناء  .1
 عامني ابحثني.

 تطوير املمارسات الربملانية العربية لدعم األدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية الربملانية. .2
 ملانيني العرب وتعريف الرأي العام الوطي والعريب هبا.إبراز جهود وأعمال الرب  .3
 اإلرتقاء ابملستوايت املهنية ألداء األمناء العامني والباحثني العرب. .4
 إذكاء روح املنافسة بني الربملاانت العربية، لتطوير املمارسات، وحقول املعرفة الربملانية. .5

 (4املادة )

 اللجنة

 التشكيل والعضوية

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

 مدة العضوية يف اللجنة سنتان، ابستثناء رئيس االحتاد. -ب 
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 (5املادة )

 اختصاصات اللجنة

 ختتص اللجنة ابآليت:

  اءات منحها وتطويرها.اإلشراف العام على اجلائزة وتنظيم إجر  .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
 اقرتاح ميزانية اجلائزة. .5
 العام العريب.التعريف ابجلائزة، والفائزين هبا لدى اإلعالم والرأي  .6
 

 ( 6املادة )

 اجتماعات اللجنة

ديسمرب  /وكانون األول –نوفمرب  /اجتماعاهتا للنظر يف الرتشيحات خالل شهري تشرين الثاين تعقد اللجنة -أ
 من كل عام. –
حبضور ثلثي أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة قراراهتا أبغلبية أعضائها ويعترب  يعترب االجتماع صحيحاً  -ب

 يف حال تعادل األصوات. صوت الرئيس مرجحاً 
يكون تقييم اللجنة للمرشحني للجائزة وفق معايري موحدة تضعها اللجنة وخيضع هلا مجيع املرشحني يف  -ج

 كل فئة على أن تتم أعمال التقييم يف سرية اتمة.
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 ( 7املادة ) 

 فئات اجلائزة

 متنح اجلائزة للفئات األربع اآلتية: -أ 

 (.2يزيد عن ) رئيس الربملان فيما ال -1

 عضاء يف االحتاد.أل( ميثلون اجملالس النيابية ا4يزيد عن ) عضو الربملان فيما ال -2

 (.2يزيد عن ) أمني عام الربملان فيما ال -3

 (.2يزيد عن ) الباحث الربملاين فيما ال -4

 للجنة اجلائزة أن تضيف فئات وجماالت جديدة للجائزة. -ب 

 

 (8املادة )

 

 شروط الرتشيح للجائزة: - أوالً 

متنح اجلائزة اخلاصة بفئة رئيس الربملان لرؤساء الربملاانت العربية احلاليني والسابقني على أن ال تقل مدة  -أ
 رائستهم للربملان عن دورتني وفق املعايري اآلتية:

 املسامهة يف تطوير جماالت التعاون الربملاين العريب. -1

 ثراء يف قيادة برملان دولتهم جتاه دعم القضااي العربية.إلا -2

 املسامهة بفعالية يف أعمال أجهزة االحتاد، أو املنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية األخرى. -3
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 )احلاليني والسابقني( وفق املعايري اآلتية:متنح اجلائزة اخلاصة بفئة الربملانيني العرب  -ب

 املسامهة الفعالة يف العمل الربملاين سواء يف برملاهنم الوطي أو االحتاد الربملاين العريب. -1

احلصول على عضوية جهاز أو أكثر من أجهزة إحدى املنظمات أو امللتقيات الربملانية العربية أو  -2
 اإلقليمية أو الدولية.

 اجلائزة اخلاصة بفئة األمناء العامني للربملاانت العربية )احلاليني والسابقني( وفق املعايري اآلتية:متنح  -ج 

 مواكبة التطور الربملاين العاملي وأثره يف مساندة عمل النواب. -1

 تطور األداء املهي، مبا يتوافق مع تطور حقول املعرفة الربملانية. -2

 أعضاء جمالسهم يف أعمال االحتاد الربملاين العريب.اإلسهامات املؤثرة يف نشاط  -3

  العرب )احلاليني والسابقني( وفق املعايري اآلتية:نيمتنح اجلائزة اخلاصة بفئة الباحثني الربملاني -د 

 مانة العامة مع بيان مربرات الرتشيح.ألأن يتم ترشيحهم من قبل ا -1

 عدد وأمهية األعمال البحثية. -2

 دة من أعماهلم البحثية يف اجملاالت التشريعية، أو الرقابية، أو السياسية.مدى االستفا -3
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 معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات: :اثنياً 

 رئيس الربملان: -معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات ملرشح الفئة األوىل  -1
 

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

 مدة رائسته للربملان. اخلربة والتجارب 1
 

4 20 

 مدة العضوية.  
 

4  

املواقــــــع الربملانيـــــــة األخـــــــرى الــــــيت تقلـــــــدها )نيابـــــــة   
 الرئيس، رائسة جلان، أمانة سر( ومددها.

 

4  

املواقـــــــــع الربملانيـــــــــة الــــــــــيت شـــــــــغلها يف املنظمــــــــــات   
 والدولية ومددها.الربملانية اإلقليمية 

 

4  

 املواقع العليا الوطنية اليت شغلها ومددها.  
 

4  

أنشــــطة االحتــــاد الربملــــاين العــــريب الــــيت نظمــــت يف  األداء واإلجناز 2
 بلده يف خالل فرتة رائسته.

 

5 20 

أنشـــــــــطة الربملـــــــــاانت الثنائيـــــــــة الـــــــــيت نظمـــــــــت يف   
 بلده يف خالل فرتة رائسته.

 

5  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية الرئيسياملعيار  التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

أنشـــــــــطة الربملـــــــــاانت متعـــــــــددة األطـــــــــراف الـــــــــيت   
 نظمت يف بلده يف خالل فرتة رائسته.

5  

ــــــــــــــني رؤســــــــــــــاء    ــــــــــــــه وب ــــــــــــــة بين ــــــــــــــزايرات املتبادل ال
 الربملاانت العربية واإلقليمية والدولية.

5  

الــــــــيت اســــــــتحدثها لتطــــــــوير األســــــــاليب والــــــــنظم  املبادرات 3
  األداء الربملــــــــــاين يف أجهــــــــــزة الربملــــــــــان املختلفــــــــــة
)اللجـــــــــــــان الربملانيـــــــــــــة، إجـــــــــــــراءات اجللســـــــــــــات 
ــــــــة العامــــــــة يف برملــــــــان  ــــــــداول، تطــــــــوير األمان والت

 بالده...إخل(.

5 20 

أفكـــــــار أو دراســـــــات مقدمـــــــة لتطـــــــوير جمـــــــاالت   
 التعاون الربملاين العريب.

5  

 الربملــــــــــــاانت أفكـــــــــــار أو دراســــــــــــات قـــــــــــدمها يف  
اإلقليميــــــــــــــــــــة والدوليـــــــــــــــــــــة يف اجملـــــــــــــــــــــاالت ذات 

 االهتمام املشرتك.

5  

دوره يف اختــــــــــــاذ القـــــــــــــرارات يف برملـــــــــــــان دولتـــــــــــــه   
ــــــــــة  ــــــــــة يف ا افــــــــــل الربملاني لــــــــــدعم مواقــــــــــف عربي

 املختلفة.

5  

مســـــــــــامهة الربملــــــــــــان حتــــــــــــت رائســــــــــــته يف دعــــــــــــم  التعاون والتفاعل 4
 القضااي العربية امللحة.

10 20 

التفاعــــــــــل والتعــــــــــاون مــــــــــع اجلهــــــــــات التنفيذيــــــــــة   
 واألجهزة الرقابية ذات الصلة.

10  

املشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركة  5
 وااللتزام

 مشاركته يف أنشطة االحتاد الربملاين العريب.
 
 

7 20 
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

ــــــــــــــة حضــــــــــــــوره ومشــــــــــــــاركته يف ا افــــــــــــــل    الربملاني
 الدولية واإلقليمية.

7  

ــــــــــني    املشــــــــــاركة يف أنشــــــــــطة العمــــــــــل املشــــــــــرتك ب
 برملان دولته والربملاانت العربية.

6  

 

 

 :عضو الربملان –التقييم وعناصره وحساب الدرجات ملرشح الفئة الثانية  معايري -2

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

القصوى الدرجة 
 للمعيار

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

ــــع بعضــــويتها داخــــل برملــــان    ــــيت متت ــــة ال اللجــــان املؤقت
 بالده.

5  

  5 املواقع اليت شغلها ومددها.  

 20 7 الربملان فيها )داخل بلده(. األنشطة اليت مثل األداء واإلجناز 2
  7 اللجان واملؤسسات اليت مثل الربملان فيها.  
األنشـــــــــطة الربملانيـــــــــة العربيـــــــــة واإلقليميـــــــــة والدوليـــــــــة   

 اليت شارك فيها.
6  

مقرتحاتـــــــــــــــه يف مشـــــــــــــــاريع القـــــــــــــــوانني املقدمـــــــــــــــة يف  املبادرات 3
 الربملان.

7 20 
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احلد األعلى  الفرعيةاملعايري  املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

ـــــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــــة األجهـــــــــــــــــــزة التنفيذي مســـــــــــــــــــامهته يف مراقب
 ومتابعتها.

7  

املبـــــــــادرات الـــــــــيت قـــــــــام هبـــــــــا يف دائرتـــــــــه االنتخابيـــــــــة   
 والقضااي اليت ساهم فيها.

 

6  

املنظمــــــــــات الربملانيــــــــــة الــــــــــيت ســــــــــاهم أو شــــــــــارك يف  التعاون والتفاعل 4
 )برملانيون ضد الفساد(. :أتسيسها مثل

20 20 

 20 7 فعاليته يف أنشطة االحتاد الربملاين العريب. املشاركة وااللتزام 5
حضــــــــوره ومشــــــــاركته يف ا افــــــــل الربملانيــــــــة الدوليــــــــة   

 واإلقليمية.
7  

املشـــــاركة التطوعيـــــة يف الـــــورهت واملـــــؤمترات الـــــيت هتـــــم   
 قضااي الوطن.

6  

 
 

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

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة  1
 والتجارب

 20 10 املدة اليت عمل فيها كأمني عام للربملان.

 البحوث اليت أعدها يف اجملال الربملاين.  
 

5  

  5 املواقع اليت شغلها ومددها.  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اجلهــــــد املبــــــذول خــــــالل فــــــرتة عملــــــه كــــــأمني عــــــام لبنــــــاء  األداء واإلجناز 2
 قدرات العاملني ابألمانة العامة.

6 20 

لرتقيـــــة  اجلهـــــد املبـــــذول خـــــالل فـــــرتة عملـــــه كـــــأمني عـــــام  
أداء النــــــــــــواب واعتمــــــــــــاد أســــــــــــاليب جديــــــــــــدة وآليــــــــــــات 

 عمل.

7  

الرتتيبــــــــــات الــــــــــيت اختــــــــــذها لضــــــــــمان فعاليــــــــــة اإلعــــــــــالم   
 بنشاط الربملان إليصال املعلومات.

7  

التطـــــــــــوير الـــــــــــذي اســـــــــــتحدثه يف نظـــــــــــام املعلوماتيـــــــــــة يف  املبادرات 3
 الربملان.

6 20 

والتوثيـــــــق اســــــتخدام وســــــائل التكنولوجيـــــــا يف األرشــــــيف   
 للجلسات واالجتماعات.

7  

تشــــــجيع أعضــــــاء الربملــــــان علــــــى نشــــــر مواضــــــيع برملانيــــــة   
 يف جملة االحتاد الربملاين العريب.

7  

التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون  4
 والتفاعل

االســـــــتفادة واالســـــــتعداد لتوظيـــــــف البحـــــــث العلمـــــــي يف 
 تطوير أداء الربملان.

10 20 

ـــــــيت اختـــــــذها لضـــــــمان التعامـــــــل الســـــــلس،    اإلجـــــــراءات ال
والتنـــــــــــــاغم مـــــــــــــع األجهـــــــــــــزة التنفيذيـــــــــــــة والرقابيـــــــــــــة ذات 

 الصلة.

10  

املشـــــــــــــــــــــــــــــــــاركة  5
 وااللتزام

ــــــــة  ــــــــة والدولي االســــــــتفادة مــــــــن املــــــــؤمترات الربملانيــــــــة العربي
 واإلقليمية والثنائية اليت شارك فيها ملصلحة الربملان.

5 20 

ـــــــــــاء العـــــــــــامني لالحتـــــــــــاد الربملـــــــــــاين    ـــــــــــة األمن دوره يف مجعي
حبــــــوث ودراســــــات عــــــن وضــــــع قدمــــــه مــــــن  الــــــدويل ومــــــا

 بالده وأنشطته.
 
 

5  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

دوره يف مجعيــــــــــة األمنــــــــــاء العــــــــــامني لالحتــــــــــاد الربملــــــــــاين   
العـــــريب ومـــــا قدمـــــه مـــــن حبـــــوث ودراســـــات عـــــن وضـــــع 

 بالده وأنشطته.

5  

جلــــــان االحتــــــاد الربملــــــاين العــــــريب، تشــــــجيع املشــــــاركة يف   
 ونشر أنشطة األعضاء املسامهني يف جلانه.

5  

 

 معايري التقييم وعناصره، وحساب الدرجات ملرشح الفئة الرابعة: "الباحث الربملاين" -4

احلد  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
األعلى 
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة  1
 والتجارب

املـــــــدة الــــــــيت عمــــــــل فيهــــــــا كباحــــــــث قبــــــــل 
 ابلربملان. االلتحاق

5 20 

املــــــدة الــــــيت قضــــــاها الباحــــــث يف األمانــــــة   
 العامة للربملان.

5  

الــــــــــــــــدورات التدريبيــــــــــــــــة الــــــــــــــــيت تلقاهــــــــــــــــا   
 الباحث.

5  

األعمــــــال املناطــــــة بــــــه يف الربملــــــان ومــــــدى   
 مالءمتها الختصاصه.

5  

الـــــــــــــيت أعـــــــــــــدها الباحـــــــــــــث أو األحبـــــــــــــاث  األداء واإلجناز 2
 شارك يف إعدادها يف اجملال الربملاين.

10 20 

ملخــــــــص عــــــــن عــــــــدد البحــــــــوث املقدمــــــــة   
 ونوعيتها.

10  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

املبـــــادرات الـــــيت قـــــدمها الباحـــــث يف جمــــــال  املبادرات 3
البحــــــــــوث والدراســــــــــات حتـــــــــديث نشــــــــــاط 
 ابلربملان وتطويرها.

6 20 

مســـــــــامهات الباحـــــــــث يف تطـــــــــوير حمتـــــــــوى   
 املوقع اإللكرتوين لربملان بالده.

7  

دوره يف تطــــــوير حمتــــــوى املوقــــــع اإللكــــــرتوين   
لالحتــــــــــاد الربملــــــــــاين العــــــــــريب أو أي مواقــــــــــع 

 ذات صلة.
 

7  

التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون  4
 والتفاعل

عالقـــــــــة الباحـــــــــث مـــــــــع مراكـــــــــز البحـــــــــوث 
 والدراسات العربية واإلقليمية والدولية.

10 20 

دوره كباحــــــــــث يف دعــــــــــم املتعــــــــــاملني مــــــــــع   
الربملــــــــــان مــــــــــن طلبــــــــــة الدراســــــــــات العليــــــــــا 

 والباحثني طاليب املعرفة.

10  

املشــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركة  5
 وااللتزام

ــــيت شــــارك فيهــــا  املــــؤمترات الفنيــــة واملهنيــــة ال
 وما قدمه من مسامهات.

10 20 

ات البحـــــــث نشــــــاطه يف مجعيـــــــات ومنظمــــــ  
 العلمي داخل الوطن.

10  
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 ( 9املادة )

 شروط عامة للرتشيح للجائزة:

تقدم الشعب األعضاء أمساء مرشحيها للجائزة إىل األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب يف بداية شهر  -1
أكتوبر مرفقة ابلسرية الذاتية للمرشح وتقرير مفصل عن إمجايل إجنازاته  /سبتمرب ولغاية شهر تشرين األول /أيلول

 ونشاطاته وأعماله، وفقاً لشروط الرتشيح املذكورة يف املادة الثامنة من الالئحة.

تعبئة املرشحني للنماذج اخلاصة بكل فئة، مع مراعاة استيفاء مجيع الشروط واملتطلبات لكل فئة من فئات  -2
 الربملاين العريب األربع. جائزة التميز

مبا يضمن زايدة فرص املشاركة لكل الربملانيني العرب  جيوز للجنة أن تعدل شروط نيل اجلائزة بكافة فئاهتا، -3
 على قدر من املساواة والعدالة. 

 

 (10املادة )

 قيمة اجلائزة

 يمة اجلائزة العينية اليت ستقدم.تقرتح اللجنة ق

 (11املادة )

 أحكام عامة

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

ز الربملاين يعد األمني العام تقريراً ختامياً عند انتهاء كل دورة من دورات اجلائزة، يقدم إىل جلنة جائزة التمي -2
 قراره من قبل اللجنة التنفيذية. العريب متهيداً إل



20 
 

 شح لنيل اجلائزة عن إحدى فئاهتا.ال جيوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها يف أثناء عضويتهم الرت -3

بعد دراسة وفحص طلبات املرشحني املتقدمني، يتم اختيار مرشح واحد من كل شعبة عضو يف االحتاد  -4
 ريب لنيل اجلائزة عن كل فئة من فئات اجلائزة األربع.الربملاين الع

 (12املادة )

 تعديل نظام اجلائزة

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

***************** 

( من املادة 2لالحتاد إبعداد النموذج املنصوص عنه يف الفقرة )تفويض األمانة العامة  –اثنياً  

 التاسعة من الالئحة.

***************** 

 

 توجيه الشكر: -اثلثاً 

ســـــتاذ أل أعضـــــاء اللجنـــــة عـــــن تقـــــديرهم وشـــــكرهم للجهـــــود املبذولـــــة مـــــن قبـــــل اعـــــرّب 
ــــامني للربملــــاانت وا ــــالس ــــاء الع ــــة األمن ــــيس معي ــــدر ، رئ ــــي الكن ــــة، واخلــــرباء  عــــالم عل العربي

 الربملانيني.

**** 
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 جلنة الفريق القانوين املنبثق عن اللجنة التنفيذية لالحتاد.توصيات -ب 
 

ــــــة  ــــــة العامــــــة لالحتــــــاد أوصــــــت اللجن ــــــف األمان ــــــة اسرتشــــــادية، تتعلــــــق  بوضــــــعبتكلي مشــــــاريع  وذجي
، حـــــــــول 05/09/2016مبـــــــــا ع االتفـــــــــاق عليـــــــــه يف االجتمـــــــــاع األول الـــــــــذي انعقـــــــــد يف القـــــــــاهرة بتـــــــــاريخ 

علــــــــى أن ترســــــــل هــــــــذه املشــــــــاريع إىل أعضــــــــاء  االســــــــتعانة ابخلــــــــرباء القــــــــانونيني،مــــــــع لقــــــــوانني املبينــــــــة أدانه، ا
ــــــــــداء املالحظــــــــــات عليهــــــــــا، ومــــــــــن    ــــــــــة لدراســــــــــتها وإب ــــــــــة العامــــــــــة ألخــــــــــذ هــــــــــذه اللجن إعادهتــــــــــا إىل األمان

يــــــتم التوافــــــق علــــــى موعــــــٍد الحــــــق حــــــال  علــــــى أناملالحظــــــات مراعيــــــة خصوصــــــية كــــــل دولــــــٍة علــــــى حــــــدة. 
ـــــذكر، ـــــة الفريـــــق القـــــانوين ملناقشـــــتهلت االنتهـــــاء مـــــن اإلجـــــراءات آنفـــــة ال ـــــى االجتمـــــاع القـــــادم للجن  اعـــــرض عل

للمصــــــادقة  إىل املــــــؤمتر ا، ورفعهــــــاوإقرارهــــــ املناقشــــــتهاً متهيــــــد، إىل اللجنــــــة التنفيذيــــــة ا، ومــــــن   رفعهــــــاوإقرارهــــــ
 عليها.

 البيئة. .1
 اإلرهاب. .2
 التعليم. .3
 مكافحة املخدرات. .4
 املرأة والطفولة. .5
 اجلرائم اإللكرتونية. .6
 االستثمار والتنمية. .7

**** 
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 اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد.توصيات  – ج
 

"دبلوماســـــية برملانيـــــة فعالـــــة" العـــــريب اســـــرتاتيجية االحتـــــاد الربملـــــاين  ابعتمـــــاد أوصـــــت اللجنـــــة
ــــــــدة  للفــــــــرتة ــــــــني األعــــــــوام املمت ــــــــة  2022-2018ب ــــــــد الشــــــــعبة الربملاني ــــــــع اكي ــــــــة أدانه، م املبين

ــــتم حتقيقهــــا يف  ــــل اســــرتاتيجية  ــــددة  ــــز علــــى عــــدد قليــــل مــــن األهــــداف لي ــــة علــــى الرتكي الكويتي
 املدة:

 

 



 
 

 2022-2018 العريب الربملاين االحتاد اسرتاتيجيةتنفيذ جدول 

األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوائق املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطةالنتائج 
 النتائج املتوقعة(

الفلسطينية  القضية 1
 قضية العرب األوىل

 

. تشــــــــــــــكيــل جلنــة برملــانيــة دائمــة لــدعم 1
 القضية الفلسطينية.

للكيــان  العنصــــــــــــــريــة. فضــــــــــــــح القوانني 2
 الصـــــــــــهيوين، والوقوف ضـــــــــــد االنتهاكات

بتكليف  ،للحقوق الفلســـطينية اإلســـرائيلية
اللجنـــة القـــانونيـــة للبحـــث يف املواضــــــــــــــيع 

 .واستيفاء مجيع جوانبه

. تقـــدمي الـــدعم املـــادي واملـــايل واملعنوي 3
 للشعب الفلسطيي

 

 

 

 . تعزيز صمود الشعب الفلسطيي.1

الضــــــــغوط الدولية . تعرية الكيان الصــــــــهيوين وزايدة 2
 عليه.

. تعزيز املواقف املؤيدة للقضــية الفلســطينية يف الرأي 3
 العام العاملي.

 

 

 

 

 

  

. عــــــدم وجود موقف عريب موحــــــد من ضــــــــــــــرورات 1
 وإجراءات التحرك.

. الدعم الالحمدود للكيان الصــهيوين من قبل الوالايت 2
 املتحدة وبعض الدول األوروبية.

. االنقســـــام الفلســـــطيي وعدم التوحد خلف ســـــياســـــة 3
 فلسطينية موحدة ملواجهة التحدايت. 

 

. اجتمــاعــات اللجنــة املزمع تشــــــــــــــكيلهــا، وتواتر 1
 ونوعاً(. هذه االجتماعات، ورصد خمرجاهتا )كماً 

. عــدد التــدخالت اإلعالميــة واإلعالنيــة للــدفـاع 2
عن القضــــــــية الفلســــــــطينية وتعرية إجراءات الكيان 

 .الصهيوين
.حجم الدعم املايل أو املادي املقدم للشــــــــــــــعب 3

مليون دوالر  ال  100الفلســـــطيي )مليار دوالر  
 شيء (.
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

كيفية وكمية لقياس مؤشرات األداء )معايري   التحدايت والعوائق النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتائج املتوقعة(

الدبلوماسية  .2
 الربملانية 

 

 . استعادة التضامن العريب.1
.فتح جســــــــــــــور التفــاعــل بني الربملــاانت 2

 العربية.
. تكــامــل الــدبلومــاســــــــــــــيــة الربملــانيــة مع 3

 الدبلوماسية الرمسية.

. وضــــــــــــــع حــد حلــاالت االنقســــــــــــــــام والتبــاعــد بني 1
 األصوات العربية

وجهات نظر الدول العربية حيال القضـــــااي . تقريب 2
 .املطروحة

. متهيد الطريق لفتح جســــــــــــور تواصــــــــــــل رمسية وغري 3
 متهد حلل اخلالفات وتعزيز العمل املشرتك.رمسية 
. متهيد الطريق لفتح جســـــور التواصـــــل والتفاعل مع 4

 .اإلقليمية والدولية الربملاانت واملنظمات الربملانية

 

 

 

 

 

 

الذي كرســـــــــــته األزمات العميقة اليت . الشـــــــــــر  الكبري 1
 حدثت مؤخراً.

. التدخالت الدولية واإلقليمية اخلارجية غري منســجمة 2
 األهداف.

. ضــــعف املؤســــســــات الربملانية يف مواجهة الســــلطات 3
 التنفيذية يف بعض احلاالت. 

ية الربملانية  ال يوجد وعي كاف .4 ملفهوم الدبلوماســــــــــــــ
 .وكيفية تطبيقها على أرض الواقع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. اخلطوات العملية املتخذة الســـــتعادة التضـــــامن 1
 برملانية(العريب )زايرات وفود 

 ..عدد املؤمترات والتفاعالت الربملانية املشرتكة2
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوائق النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتائج املتوقعة(

تـــــــعـــــــزيـــــــز احلـــــــوار  .3
 الربملاين

. احلوار لغة أســـاســـية للتواصـــل والتفاهم 1
حول القضـــــــــــــــااي املطروحة مع العديد من 

 .الشركاء
 .األورويب-. تعزيز احلوار العريب2
 اإلفريقي-العريب. تعزيز احلوار 3
 
 
 

تثبيت الوعي بضــرورات املرحلة واحللول الســياســية . 1
واحلوارية لكافة القضـــااي اخلالفية بعيداً عن الصـــراعات 

 والعسكرة.
. إيصال الصوت العريب املوحد إىل كل من الشريك 2

وكسب أتييده يف ا افل  األورويب واألفريقي واآلسيوي
وإشــــــراكه يف إجياد تســــــوايت عادلة للقضــــــااي  الدولية،
 يمية والعربية.اإلقل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . وجود خالفات بني بعض األطراف العربية.1
. الصــــــــــــــفــــة النفعيــــة للقرار األورويب وارتبــــاطــــه ابلقرار 2

 األمريكي.
على الســــــــاحتني اإلقليمية  اإلفريقي. ضــــــــعف التواجد 3

 ة اخلاصة.اإلفريقيوالدولية وانشغاهلا ابملشكالت 
 

 أو املتعددة. . عدد اللقاءات احلوارية الثنائية1
. عدد مصــــــــــــادر املعلومات اليت تتم ترمجتها بني 2

 اللغات املختلفة.
. عدد املواقف اإلجيابية واألصــوات الداعمة اليت 3

يتخذها الشــــــــــــــركاء الدوليون مع القضــــــــــــــااي العربية 
)التصويت لوقف االستيطان، عدم نقل السفارات 
ـــــة للنزاعـــــات  إىل القـــــدس، احللول الســــــــــــــيـــــاســــــــــــــي

 العربية...(.
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوائق النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتائج املتوقعة(

تنشيط عمل جلنة املرأة يف  .4
 االحتاد الربملاين العريب

 

. اختــــاذ قرار التفعيــــل والتحرك  طوات 1
كان انعقاد حتديد زمان وم :عملية )مثال

 .(مؤمتر املرأة العربية
. نقـــــــل حقوق املرأة من النصــــــــــــــوص 2

والتشــــــــــــــريعات إىل الواقع الفعلي التطبيقي 
االطالع على وثيقــــــة املرأة اليت  :)مثــــــال

 أقرت من قبل الربملان العريب(.
اجملتمع، ودفع  . التحرك لــدفع املرأة حنو3

 اجملتمع لتقبل دور املرأة.

 . مشاركة املرأة العربية يف بناء اجملتمع العريب.1
. بناء جمتمعات عربية تنموية حضــــــارية تعرف كيف 2

 تستثمر كافة طاقاهتا.
. ردم الفجوة بني دور املرأة وتقبل اجملتمعات العربية 3

 هلذا الدور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجهات نظر الدول العربية جتاه دور  . التباين احلاد يف1
 املرأة وحدود هذا الدور.

املرأة يف اجملتمعـــات العربيـــة،  متكني. ضــــــــــــــعف برامج 2
 وضعف السماح هلا مبمارسة أدوارها حال متكنها.

ـــة 3 . االنتهـــاكـــات واملعـــاانة اليت تتعرض هلـــا املرأة العربي
مما  ،بســــــبب الصــــــراعات واحلروب اليت تشــــــهدها املنطقة

 ت سلباً على أتهيلها وقدرهتا على العطاء.انعكس

. عدد اللقاءات اليت ســـتعقد للجنة املرأة ونوعية 1
 وكمية خمرجات هذه اللقاءات.

. تطور عدد النســــــــاء الربملانيات خالل املواســـــــم 2
 ابلفرتات السابقة. مقارنةاالنتخابية القادمة 

. عدد النســـــــاء اللوايت يتبوأن مناصـــــــب حكومية 3
 الدول العربية.وتنفيذية يف 
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوائق النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتائج املتوقعة(

 تعزيز دور الشباب .5

 

 

. أتهيل ومتكني الشــــــــــــباب العريب لتعزيز 1
متســـــــــــكه هبويته العربية وانتمائه الوســـــــــــطي 

 والتعصب.بعيداً عن التطرف املعتدل، 
. توفري كافة مقومات بناء شـــــباب عريب 2

مثقف متعلم قـــــابـــــل للتعـــــامـــــل مع الثورة 
املعرفيــــــة والتكنولوجيــــــة والتفــــــاعــــــل معهــــــا 

  .إبجيابية
عريب . إاتحة الفرصــــــــــة أمام الشــــــــــباب ال3

 لإلســهام يف النشــاطات الربملانية والتنفيذية
)مثال عملي: مشـــــاركة الطلبة املتفوقني يف 
ــــة اليت يعقــــدهــــا االحتــــاد  املؤمترات الربملــــاني

 الربملاين العريب(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. بنـــاء جيـــل واٍع من الشــــــــــــــبـــاب قـــادر على جتـــاوز 1
 مفاعيل اإلشكاليات احلالية العميقة.

داع العقــل العريب القــادر . التــأكيــد على حيويــة وإبــ2
على التعامل مع كافة منتجات احلضـــــارة وقادر أيضـــــاً 

 على اإلسهام يف تطويرها.
. اســـــتثمار كافة طاقات اجملتمعات العربية وتوظيفها 3

 ملا فيه خدمة شعوهبا.
 
 

. عـــــدم توفر اإلمكـــــاانت املـــــاديـــــة واملـــــاليـــــة الكـــــافيـــــة 1
الســــــــــتيعاب وأتطري طاقات الشــــــــــباب العريب، بســــــــــبب 

 البطالة واهلجرة...
. العوامل اخلارجية اليت أثرت بشـــــــــكل ســـــــــليب كبري يف 2

توجهات الكثري من شــــــرائح الشــــــباب العريب واليت حتتاج 
 .طويلة حىت يعاد تكريرها وتنقيتها فرتات
 
 
 
 
 
 
 
 

. عدد الربامج املخصصة لدعم الشباب )تدريب 1
وأتهيـــــــل، روح االبتكـــــــار واإلبـــــــداع، جوائز متيز 

 العريب...(.الشباب 
وتطور هذا  الربملانيني من فئة الشــــــــــــــباب. عدد 2

ال ســــــــــــيما خالل الفرتة املعتمدة د عرب الزمن، العد
 هلذه االسرتاتيجية مقارنة ابلفرتة املماثلة السابقة.

. مراقبة القضــــــــااي اليت هتم الشــــــــباب العريب على 3
وســـــــــائل التواصـــــــــل احلديثة وعرب شـــــــــبكة االنرتنت 

 .د الكتب املقروءة...()مواقع الثقافة، عد
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوائق النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتائج املتوقعة(

إعادة إحياء جلنة السوق  .6
 العربية املشرتكة

ـــــل اللجنـــــة . 1 اختـــــاذ القرار إبعـــــادة تفعي
 والدعوة لعقد لقاءات دورية.

.الســــــعي إلعطاء مفهوم الســــــوق العربية 2
املشــــــــــــــرتكـــة معب يتجـــاوز حـــدود التبـــادل 

 التجاري.
. تفعيل البعد املؤسسايت متعدد اجلوانب 3

املشــرتكة )مســتلزمات إقامة  العربيةللســوق 
 سوق فعالة(.

 
 

 مل العريب البيي.. إعادة إطالق برامج التكا1
. اسـتثمار الطاقات العربية الكامنة والقائمة مبا يعزز 2

 من رفاهية املواطن العريب.
. تشــــــــــــــكيـــل مقومـــات تفـــاوض أكثر كفـــاءة عنـــد 3

 التعاطي مع األطراف اإلقليمية والدولية.
. خفض مســـــــــــــتوى البطالة وتوفري فرص عمل أكثر 4

 تنوعاً للشباب العريب.
لالقتصــــــــــــــاد العريب وتفعيل التجارة . التأثري اإلجيايب 5

 البينية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. انعكاس اخلالفات الســـــــــــياســـــــــــية على فرص التعاون 1
 االقتصادي.

الـدوليــة، اليت تؤثر يف -اإلقليميــة-. االرتبــاطـات العربيــة2
 العريب.-فرص التقارب العريب

. التباين الواســــــــع يف مؤشــــــــرات االقتصــــــــاد الكلي بني 3
خماوف الدول الغنية من أي تعاون  الدول العربية ما يثري

 قد يؤثر يف إمكاانهتا ا لية.

. عــدد اللقــاءات اليت جتريهــا اللجنــة وخمرجــاهتــا 1
 .الكمية والنوعية

فاقيات االقتصادية الثنائية إلت. عدد التفامهات وا2
 أو املتعددة اليت تصب يف خدمة إنشاء السوق.

 . زايدة حجم التبــــــادل التجــــــاري العريب البيي3
)صـــــادرات، مســـــتوردات(، وحركة التدفقات املالية 
العربيــة البينيــة، وحركــة قوة العمــل العربيــة البينيــة... 

 )قياس مؤشرات األداء ابلزايدة والنقصان(.
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوائق النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتائج املتوقعة(

توحيد التشريعات غري  .7
 اخلالفية يف الوطن العريب

. توحيد القوانني يف إطار تشــــــــــريع عريب 1
 شامل.

تكليف اللجنــــــة القــــــانونيــــــة ببحــــــث . 2
ـــــــدهـــــــا  الــتشـــــــــــــــريــعـــــــات الــيت ميــكــن تــوحــي

 واستصدارها بشكل مشرتك.
برجمة مادية وزمنية لوضــــــــع هذه .وضــــــــع 3

 التشريعات موضع التنفيذ.

. التوفيق بني الوطي والعريب على صعيد التشريعات 1
 وتقارب األحكام العربية حول القضااي املشرتكة.

. إرسـاء نقاط التقارب والتالقي بني البلدان العربية، 2
 ملناقشة قضااي أكثر عمقاً. متهيداً 
ر فاعلية فيما يتعلق . احلصــــــــــــــول على خمرجات أكث3

ابلقضـــــــااي اليت تتوحد تشـــــــريعاهتا )مكافحة اإلرهاب، 
 البيئة...(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .. التباين التشريعي الواسع بني الدول العربية1
. التباين حول أولوية املوضـــــــــــــوعات وأمهية طرحها بني 2

 البلدان العربية.

. عدد املوضوعات اليت يتم التوافق على اعتبارها 1
 أولوايت عمل.

. عــدد التشــــــــــــــريعــات اليت ســــــــــــــيتم التوافق على 2
 .استصدارها عربياً 

. التقدم املنجز يف الربانمج الزمي املوضـــــــوع هلذا 3
 .ونسب االلتزام ببنوده اهلدف
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوائق األنشطةالنتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 النتائج املتوقعة(

تفاقية العربية إلتفعيل ا .8
 ملكافحة اإلرهاب

. الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة وكافة 1
 الربوتوكوالت املنبثقة عنها.

ــــــة الالزمــــــة 2 ــــــد اخلطوات العملي . حتــــــدي
تبـــــــادل لتنســــــــــــــيق اجلهود وإعـــــــداد قوائم 

 املعلومات املطلوبة ملكافحة اإلرهاب.
. اختــــاذ مــــا يلزم  ــــاســــــــــــــبــــة ومعــــاقبــــة 3

اإلرهـــابيني وفق آليـــات حمـــددة )تســــــــــــــليم 
 املطلوبني إىل بلداهنم، مراقبة احلدود،...(.

اخلروج ابتفـــــــاق عريب على توحيـــــــد . 4
التشــــــــــــــريعــات املتعلقــة مبكــافحــة اإلرهــاب 

 .متمثلة ابهلدف السابق

 اإلرهاب ومصادر متويله.. جتفيف منابع 1
 . تتبع مرتكيب اجلرائم اإلرهابية وحماسبتهم.2
. جتاوز آاثر الدمار واحلروب واإلرهاب حنو ضــــمان 3

حتقيق الرفــاه االقتصـــــــــــــــادي واالجتمــاعي للشــــــــــــــعوب 
 .العربية

 . عدم االتفاق على مفهوم حمدد لإلرهاب.1
. انفتاح احلدود العربية وصعوبة رصد وتتبع الشبكات 2
 رهابية.اإل
تعرض دول املنطقــــة إىل تــــدخالت دوليــــة وإقليميــــة . 3

خارجية تســـــــــــــهم بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر بتكوين اجلماعات 
 اإلرهابية مبختلف أنواعها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. عدد اللقاءات واالجتماعات اخلاصـــــــــة بتفعيل 1
 اللجنة وإعادة إطالقها.

. ســـرعة وضـــع برانمج زمي ومادي لتفعيل عمل 2
االلتزام به )تواتر عقد االجتماعات، اللجنة ومدى 

التزام األعضـــــــــــــــــــــاء ابحلضــــــــــــــور، االلتزام بتبـــــــادل 
 املعلومات....(.

. عدد القضــــــااي اليت يتم التعاون فيها بني الدول 3
العربية )عدد اإلرهابيني الذين يتم تســــــــــــــليمهم بني 
الدول، حجم األموال اليت يتم احلجز عليها، عدد 

 تفكيكها...(.الشبكات اليت يتم 
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األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

مؤشرات األداء )معايري كيفية وكمية لقياس  التحدايت والعوائق النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه األنشطة
 النتائج املتوقعة(

والعدالة  التنمية املستدامة .9
 واالجتماعية

األطراف العربيـــــــة اباللتزامـــــــات . التزام 1
 ذات الصلة ابلتنمية املستدامة.

. التعـــــــاون مع املنظمـــــــات اإلقليميـــــــة 2
والدولية ذات االختصـــــــاص للمســـــــامهة يف 
وضع خطط وسياسات ومؤشرات التنمية 
املســـــتدامة واملســـــاعدة يف وضـــــعها موضـــــع 

 التنفيذ.
. رصــــــــــد املوارد البشــــــــــرية واملادية واملالية 3

خطط التنميــة املســــــــــــــتــدامـة الالزمــة لربجمــة 
 .وحتديد األدوار املطلوبة لتنفيذها

. مضـــــــــــــــــاعفـــة اجلهود إلحقـــاق تكـــافؤ 4
 الفرص أمام املواطنني العرب.

. تــبــي خـــــــارطـــــــة طــريــق تــكــون مــرجـع 5
للربملــــــاانت العربيــــــة لتنفيــــــذ خطط ترتبط 

 ابلعدالة االجتماعية.
. ربط النمو االقتصــــــــادي بعدالة التوزيع 6

يضـــــــــمن محاية الطبقات  وإعادة التوزيع مبا
 الفقرية ورفع مستوى معيشتها.

. توحيـــد اجلهود العربيـــة الســــــــــــــتثمـــار كـــافـــة املوارد 1
 والطاقات العربية الكامنة والقائمة.

. توحيد اجلهود لبناء هوية اقتصــــادية عربية مشــــرتكة 2
 متهد للتخطيط للمستقبل العريب.

. رســـــم مســـــتقبل اقتصـــــادي واجتماعي عريب يراعي 3
 .األجيال احلالية والقادمةمصاحل 

. اســــــــــــــتثمــار كــافــة الطــاقــات الكــامنــة دون متييز مبــا 4
 يفضي إىل تعظيم العوائد االقتصادية واالجتماعية.

. ضــــــــــــــمان قابلية اســــــــــــــتمرار ودميومة النهضــــــــــــــات 5
 االقتصادية ا ققة من خالل حتصينها اجتماعياً. 

 .رضى الشعوب العربية وحتقيق االستقرار اجملتمعي. 6
 

. حالة العوز الشــــــــــــــديد اليت أفرزهتا التطورات األخرية 1
حلفظ حقوق األجيـــــال القـــــادمـــــة يف واليت مل ترتك حماًل 

 املوارد العربية املختلفة.
. التدمري الكبري الذي تعرضت له املوارد العربية البشرية 2

 واملادية واملالية والذي سيحتاج لعقود إلعادة ترميمه.
رادى، لوضــــــــــــــع وتبي . ســــــــــــــعي الـــــــدول العربيـــــــة، ف  3

اســــرتاتيجيات التخطيط االســــرتاتيجي بعيداً عن املشــــهد 
 العريب التكاملي.

. حجم الطبقات الفقرية الواســــــع واآلخذ ابلتوســــــع ما 4
جيعل من ردم اهلوة الطبقية مســــــألة معقدة، متجاوزة حد 

 الصعوبة.
. التباين الكبري بني اجملتمعات العربية فيما يتعلق آبلية 5

وهذا ما يعقد إمكانية تقارب الســــياســــات العربية التوزيع 
 ) ع إعادة صياغتها لعدم وضوح الفكرة( .لتجاوز ذلك

. ضيق وحمدودية املوارد املخصصة ألهداف اجتماعية 6 
 يف ظل األزمات اليت تعصف ابملنطقة.

. عدد امللفات التخطيطية اليت تنجز بشــــــــــــــكل 1
ـــــات تنميـــــة  ـــــائي أو متعـــــدد لبنـــــاء اســــــــــــــرتاتيجي ثن

 مستدامة.
. حجم األصول املرصودة لدعم الربامج املشرتكة 2

 للتنمية املستدامة )عالقة طردية(.
. حجم االســــــــتثمارات يف "التنمية املســــــــتدامة": 3

الطاقات النظيفة، تنويع االقتصـــــــــــادات النفطية... 
 )أيضاً عالقة طردية(.

. الربامج املعتمدة لتكافؤ الفرص )التشــــــــريعات، 4
 ملستهدفني من املهمشني...(.القوانني، عدد ا

. املؤشـــرات الكمية املالية والنقدية يف ســـياســـات 5
إعادة التوزيع )نســــــــــب الضــــــــــرائب املباشــــــــــرة وغري 
املباشــــــــــــــرة، ســــــــــــــياســــــــــــــات وبرامج الدعم وكفاءهتا 

 وعدالتها...(.
. تطور حجم الطبقة الوســـــــــــطى قبل وبعد البدء 6

 ابإلجراءات املذكورة.
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  2022-2018بني األعوام املمتدة  للفرتة العريباسرتاتيجية االحتاد الربملاين  مشروع
 "دبلوماسية برملانية فعالة"

 الرؤية
  وحدة العمل الربملاين العريب يف خدمة قضــــــــــــــااي اجملتمع العريب، ولتحقيق التقدم، ونشــــــــــــــر  لدعمنتطلع بكل أمل وعمل

األمة  حشـــــــــــــد الطاقات الربملانية العربية ملواجهة التحدايت اليت تواجه أبناءو  .قائم على العدل والتعاون الدويلالســـــــــــــالم ال
ورعاية املعرفة وتشجيع  اطية واحلرية واحرتام حقوق اإلنسان،كريس اجلهود الربملانية العربية لتعميق مفاهيم الدميقر ، وتالعربية

 .احلفاظ على قيم احلضارة العربيةو  اإلبداع،
 الرسالة

 :سيعمل االحتاد على 
 تعزيز التعاون الربملاين العريب ابعتباره مرتكزاً جوهرايً يف التضامن العريب. أ.

 املواطن العريب وقضاايه. طموحاتاانت العربية يف التعبري عن متثيل اإلرادة الشعبية العربية من خالل ممثلي الربمل ب.
ج. التنســــــــــــــيق والتعاون بني الربملاانت العربية يف مواجهة األخطار والتحدايت اليت هتدد األمن القومي العريب يف خمتلف 

 جماالته.
رؤساء الربملاانت العربية لتنفيذ قرارات التواصل مع ممثلي السلطة التنفيذية يف البلدان العربية من خالل رئيس االحتاد و  د.

 االحتاد املتعلقة بدعم التضامن العريب.
إبراز التعاون والتنســــيق واالتفاق على القضــــااي واملوضــــوعات واملشــــكالت واألخطار اليت هتدد العامل العريب يف خمتلف  هـ.

 ارك فيها االحتاد بصفة مراقب.ا افل الربملانية اإلقليمية والدولية، ولدى املنظمات الدولية اليت يش
دعم حقوق الشباب واملرأة والطفل العريب من خالل تعزيز األدوار التشريعية والرقابية للربملاانت العربية واستثمار ذلك  و.

 .الربملانية واحلكومية إقليمياً ودولياً  يف ا افل
 املؤسسات العربية األخرى لتحقيق أغراض هذا امليثاق.تعزيز التواصل والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين ومجيع  ز.
 .جماالت التضامن والتعاون العريب تعزيز احلوار وإقامة الفعاليات الربملانية املشرتكة لتنسيق اجلهود العربية يف خمتلف ح.

 ط. تعميق ثقـافـة حقوق اإلنسـان ونشـر مفاهيـم الدميقراطية النيابية.
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 القيم اجلوهرية

نستلُّ، ونستقي هذه القيم من شعوبنا  بلحنن ال نبتكر، اآلن، قيماً جديدة، نغرسها يف مؤسساتنا لتحكَم عمَلنا وتؤطّ ره، 

 وهذه ابقة من هذه القيم:اليت لطاملا امتلكت إراثً وخمزوانً قيمياً وأخالقياً جديراً أبن يكون أ مثولًة حتتذى، 

مصدٌر للغب والثراء. إنه اختالف التكامل ال اختالف التفاضل. : فاالختالف . احرتام اآلخر املختلف1

فال يلغي أحٌد أحدًا بل يكمله. اختالف الرأي، اختالف النهج، اختالف الرؤية، اختالف املعتقد وغري 

ذلك ميكن أن يكون سبباً لنهضة الربملاانت ونتيجًة لنجاحها هبندسة غب اجملتمع ومجع مشله بشموليته، مع 

 ظة على خصوصيته.ا اف

: إقراراً بواقعية األداء، وعدم القدرة على احلصول على كلّ  شيء يف نفس الوقت؛ وإقراراً بوحدة . التعاون2

االنتماء إىل اإلنسانية العادلة، فإننا ننشد التعاون املبي على أسس االحرتام املتبادل والندية اإلجيابية لتشكيل 

 قق جمتمعًة أكثر بكثري مما حتققه ف رادى.برملاانٍت، متضافرٌة جهود ها، حت

: لكلّ  مواطن، رجٍل أو امرأة بصمته اخلاصة، وجيب صون هذه البصمة وهذه اخلصوصية . تكافؤ الفرص3

ومنحها فرصة أداء واجباهتا وممارسة حقوقها بشكل كامل غري منقوص وعلى َقَدم  املساواة بني كافة مكوانت 

ي انتشار الشعور ابلتمييز والظلم، وتسهم كذلك يف امتصاص األزمات الناشئة اجملتمعات. نسهم بذلك بتفاد

 أو اليت قد تنشأ عن غياب هذه القيمة )تكافؤ الفرص(.

: حيث نكون، كربملاانت، مؤسساٍت مسؤولًة تعمل يف خدمة شعوهبا، بكل مصداقية . الشفافية والنزاهة4

لتحقيق أهدافها ومصاحلها هذه الشعوب، عرب أصواهتا احلرة،  وجرأة، مدفوعة أبمانة الثقة اليت منحتها إايها

 . جتد احلوكمة الرشيدة والضوابط الواضحة حماًل واسعاً هلا إلرساء هذه القيمة.العادلة
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نؤمن أبن التطور واالزدهار َقَدر  املؤسسات، والشعوب  املبدعة  النابضة  ابحلياة، ونؤمن . التجدد واإلبداع: 5

التقدم مستثمرين كافة اإلمكاانت املادية والبشرية والتقنية املتوفرة وتوظيفها  نواكب مسريةأبن علينا أن 

ومتكينها بشكل عقالين وفعال ملا فيه خري الشعوب واستدامة تنميتها املتوازنة والشاملة )اقتصادايً، سياسياً، 

 اجتماعياً، مؤسسياً وبيئياً(.

 األهداف االسرتاتيجية

 الفلسطينية  قضيَة العرب األوىل القضية  : 1اهلدف 

تراوح  مكاهَنا يف ظل  استمرار  اخلطط  االستيطانية والتهويدية  اإلسرائيلية  ،قضيَة العرب األوىل ،ما تزال  القضية  الفلسطينية  

األعوام  املاضية  لتمضي  ت هبا أمَتنا العربية  خاللَ يف األراضي ا تلة. لقد استغلْت إسرائيل  األوضاَع غرَي املستقرة  اليت مرّ 

ها  ق د مًا يف خطط ها التوسعية  االستيطانية ، سواٌء يف القدس  الشرقية أو أراضي الضفة  الغربية ، ومل تتوقف قطُّ عن هنج 

ا األصلينَي منها، وقابلْت ا اوالت  العربيَة إلحياء  عملي ة  السالم  املعتاد  يف االستيالء  على األراضي العربية  وطرد  سكاهن 

ابلرفض  والتعن ت  الواضح  وسياسة  املماطلة  اليت دأبت احلكومات  اإلسرائيلية  املتعاقبة  على اتباع ها، وما زاَل مسلسل  

 .هتويد  القدس  والتوسع  االستيطاين مستمراً رغم الضغوط  الدولية لوقف ه

 .الشعب الفلسطييإنشاء جلنة برملانية دائمة لدعم صمود سيعمل االحتاد على 

، أو تلك اليت يف طور اإلقرار، املزعوم القوانني العنصرية، اليت أقّرها الكنيست اإلسرائيلي سيعمل االحتاد أيضاً إىل فضح

ة، خمالفاهتا اخلطرية والّدائمة مليثاق االحتاد الربملاين الّدويل وأنظمته، وانتهاكاهتا اجلسيمة للقانون، واملعاهدات الّدوليّ  وتبيني

ترمجتها إىل اللغة ق الكنيست، و وملبادئ حقوق اإلنسان، وميثاق األمم املتحدة، واملطالبة ابختاذ إجراءات عملية حب

اإلجنليزية، وإعالم اجلهات ذات الصلة، وعلى رأسها االحتاد الربملاين الدويل، وغريه من اجلمعيات الربملانية، خاصة 
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أمام خمالفة مبادئه وانتهاك  يظل صامتاً  غري املقبول على االحتاد الربملاين الدويل أناملتوسطية واألورومتوسطية، إذ إنه من 

(، على مسمع ومرأى من برملانيي العامل، دون املزعوم ميثاقه ونظامه األساسي، من قبل عضو فيه )الكنيست اإلسرائيلي

ولن أيلو االحتاد  مليثاقه ونظامه األساسي.اختاذ أي إجراءات حبقه أو مطالبته ابلتوقف عن تلك االنتهاكات اجلسيمة 

كافة وسائل التواصل اإلعالمية واإلعالنية   جهداً الستخدام كافة املنابر الدولية واإلقليمية لتنفيذ هذا التوجه، ومستخدماً 

دايً املمكنة لفضح هذه القوانني العنصرية. كما سيكون من الضروري اختاذ خطوات عملية لدعم الشعب الفلسطيي ما

 ومالياً ومعنوايً لتعزيز صموده ملواجهة إرادة القتل اإلسرائيلية.

 الدبلوماسية الربملانية:: 2اهلدف 

 

يف ظل مواجهة تدعيَم العمل  العريب املشرتك  وتعزيز  آليات ه، ال سيَما  ،أكثر من أي وقٍت مَضى ،الراهنة   ملرحلة  حتتم ا

حامسٍة، أييت يف مقّدمتها استعادة  التضامن  العريب  الذي صاَر مطلبًا عاجاًل حتدايٍت مشرتكٍة، تفرض  تبي إجراءاٍت 

وضرورًة ملّحًة يف ظل  تعدُّد  دوائر  هتديد  األمن  القومي العريب، سواءٌ ابلنسبة للوطن  العريب يف جممل ه أو فيما يتصل  ببعض  

 .أقطار ه

يتعني  علينا أن نشارَك يف جهود استعادة  تضام ن نا العريب، وأن نفتَح الطريَق  ،ممثلون للشعوب  العربية   ،وحنن  الربملانيني

 .وترَقى ملستَوى تطلعات  شعوب نا ،ملرحلٍة جديدٍة ت عل ي املصاحلَ العربيَة فوَق كلّ  اعتبارٍ 

، سيستمر ا فاعل بني الربملاانت  العربية  سواٌء على صعيد إقامة  جسوٍر من التبذل جهوده الدؤوبة الحتاد  الربملاين  العريب 

، أو على صعيد  التنسيق   بني الربملاانت  العربية ، وتقريب  الفاعل والربملاانت  األخرى يف القضااي ذات  االهتمام  املشرتك 

 والعراق )يف فلسطني وسوراي وجهات  النظر  خللق  موقٍف عريٍب موّحٍد حوَل القضااي واألزمات  اليت متسُّ املصاحلَ العربيةَ 

 .واليمن وليبيا(
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، واتباَع واليت تتطلب اليت متر  هبا أمت نا العربية   احلاليةيدرك االحتاد جيداً خصوصية املرحلة  تكثيَف العمل  العريب املشرتك 

، جنباً إىل جنبٍ  ، يشارك  يف وضع ها وتنفيذ ها الربملانيون العرب  مع احلكومات   اسرتاتيجيٍة عربيٍة حمددة  األهداف  والوسائل 

أمراً ملّحاً، الربملاانت العربية  العربية . لقد أصبَح تنام ي الوع ي العريب  حبجم  التهديدات  وجبسامة  املسؤولية  امللقاة  على عاتق  

 .إرادٍة عربيٍة مشرتكٍة تدعم  أواصَر التعاون  العريب املشرتك  يف اجملاالت  كافة واختياراً حتمياً خللق

إذ ون العريب املشرتك مل يعد ترفاً، بل ضرورة ملّحة يف عامل أصبحت فيه الّتكّتالت مسة أساسّية ومصدر قّوة، و إّن الّتعا

طّلع بثقة وعزمية ملّد فإن االحتاد يترافعة مهّمة وأساسّية لكياانت الّتمثيل الّشعيب وحقوق املواطنني،  متثل الربملاانت العربية

 .الربملاين العريب العريقة االحتادل بنًة جديدة يف ب نيان عملنا العريب، استكمااًل ملسرية  جسور الّتعاون املشرتك، وإرساء

بني  أو املتعددة الثنائية اللقاءات واالجتماعاتتبادل أو متعددة من خالل ربملانية ثنائية اللوماسية ميكن أن تكون الدب

ذات االهتمام املشرتك على أن يتم  القضااياملؤسسات الربملانية اإلقليمية والعاملية للتباحث والتشاور يف كافة خمتلف 

التنسيق مع املعنيني يف السلطات التنفيذية يف دول تلك املؤسسات الربملانية، وسنسعى جاهدين الستثمار كافة القنوات 

اايان ا قة. كما ونؤكد على أن الدبلوماسية الربملانية لن تكون منافسة أو بديلة الفعالة للدبلوماسية الربملانية مبا خيدم قض

للدبلوماسية الرمسية للدول، بل ستكون مكملًة وداعمة جلهود هذه األخرية حبيث تتضافر كافة اجلهود املخلصة خدمًة 

 .للشعوبالعادلة  للقضااي

 : تعزيز احلوار الربملاين:3اهلدف 

 

ربملاين إىل فتح قنوات للتواصل وتبادل األفكار يف مسعى لتقريب وجهات النظر حول القضااي اإلشكالية يهدف احلوار ال

بوابًة لفرص الحقة تؤسس حلوارات رمسية بني حكومات  وتعزيز نقاط التقارب وحتصينها. كما تشكل احلوارات الربملانية

 العريب على التواصل هبا مع كافة الشركاء لتحقيق املصاحل الدول. تشكل لغة احلوار لغة حضارية سيصر االحتاد الربملاين
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املشرتكة اليت ختدم شعوب العامل. سيسعى االحتاد إىل تكثيف اللقاءات واحلوارات مع الشركاء املعنيني مبا يتناسب وحجم 

لفقر، إىل التلوث البيئي التحدايت القائمة وحجم القضااي اليت تتطلب املتابعة من اإلرهاب، االحتالل، إىل اهلجرة، إىل ا

 وغري ذلك.

 يب.و األور ــ احلوار الربملاين العريب  -1
 :أقنيةيتم هذا احلوار من خالل عدة 

تضم عدة فئات من واليت  1974يب اليت أتسست عام و ور األ-الرابطة الربملانية للتعاون العريب إعادة إحياء -

يعقد اجتماع سنوي هلذا احلوار درجت العادة على أن وريب. الربملانيني يف خمتلف برملاانت دول االحتاد األ

  .واألوروبية العربيةابلتناوب بني العواصم 

طار العمل الربملاين اجلماعي الذي يتجاوز احلدود االقليمية إيب الذي ميثل جتربة فريدة يف و ور مع الربملان األ -

رها عدة لقاءات موسعة شارك فيها برملانيون طاإقامة عالقة مع هذا الربملان عقدت يف إللدول. وجنح االحتاد يف 

 .يبو ور من اجلانبني العريب واأل

بيني على مناقشة القضااي و ور اب وتركز اجتماعات احلوار بني الربملانيني العرب واألو ور أمع اجلمعية الربملانية جمللس  -

 االقتصادية والثقافية اليت سرائيلي( والقضاايإلا-السياسية )السيما القضية الفلسطينية وقضااي الصراع العريب

وسيكون لتفعيل احلوار مع هذه اجلمعية أثر إجيايٌب  بية يف خمتلف اجملاالت.و ور األ-ختدم تعزيز العالقات العربية

يوظف يف خدمة اهلدف األول املتمثل ابلتأكيد على حمورية القضية الفلسطينية والسعي حللها بشكل عادل 

 وشامل.

 

 



39 
 

 .اإلفريقيــ احلوار الربملاين العريب  -2

ة مع الدول العربية بصالٍت اإلفريقيعلى الساحتني اإلقليمية والدولية كما وترتبط الدول  هاماً  سياسياً  ثقالً  إفريقيامتثل 

قامة عالقات إحرص االحتاد الربملاين العريب على وأتسيسًا على . ثقافيةجغرافية واترخيية وسياسية واقتصادية و وروابط 

فإن االحتاد سيستمر يف تعزيز أواصر االنفتاح على  ،االحتاد الربملاين اإلفريقية من خالل اإلفريقيجيدة مع الربملاانت 

وسيعمل على تعزيز دورية اجتماعات هذا احلوار لضمان التنسيق مع كافة األطراف اليت  اإلفريقي-احلوار الربملاين العريب

عالقات تعاونّية اقتصادية  يتطلع االحتاد، من خالل هذا احلوار، إىل إرساءلذلك، املشرتكة. ميكن أن ختدم القضااي 

 مواطناً العريّب، اقتصاداًي واجتماعيًا وثقافياً، فيكون  وابملواطن اإلفريقي ابملواطن تسهم يف االرتقاءواجتماعّية وبيئّية، 

ا، ب عيداً من كل ما نراه من إرهاب متارسه فئة من هنا، وفئة من هناك، تطيح منتجاً للحضارة مشاركاً فيها، ابنياً يف لَبناهت 

 ابإلجنازات وتدّمر الفرص، ومتحق األحالم.

 الربملاين العريب تنشيط عمل جلنة املرأة يف االحتاد :4اهلدف 

 

ة األمة العربية وإمكاانهتا نصف طاقسيسعى االحتاد إىل تعزيز دور املرأة فيه غري متجاهٍل أمهية هذا الدور الذي يشكل 

 .جلنة املرأة الربملانيةالبشرية يف سياق تفعيل وتعزيز 

لدور  متفاواتً  إغفاالً  ينطلق االحتاد يف أتكيده على أمهية تعزيز دور املرأة من معاينة واقع اجملتمعات العربية الذي ي ظهر

إلغفال يوّلد ارتدادات فكرية ال خيفى ما هلذا او األمن. و املرأة يف صناعة احلياة العاّمة، إن يف السياسة أو االقتصاد أ

املرأة دورها الذي تستحق، مبا متلك كما ال خيفى اإلجيابيات اليت ستنشأ عن إعطاء وثقافية وسياسية وأمنّية غري حممودة،  

 اليوم.عليه  هيأفضل مما  ، وبال شك،اجملتمعات العربّية واجملتمعات البشرية كافّةإذ ستكون حال من قدرات وطاقات، 
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العربية ابحلقوق السياسية للمواطنني دون متييز  التشريعات والدساتري يدرك االحتاد أنه ال يكفي للمرأة العربية أن تعرتف

بقدر ما جيب السعي احلثيث إلرساء ممارسة هذه احلقوق وجعلها واقعاً فعلياً. ابلطبع ال تقع حقوق املرأة بني اجلنسني، 

ية  يف مقدمة ما يطمح االحتاد لتحصيله والتأكيد إليه فدون ذلك مقومات متكني املرأة من ممارسة حقوقها السياس

السياسية معرباً عن ذلك بتمليكها حقوقها الرتبوية، والتعليمية، وعلى وجه اخلصوص متلكها حقها ابحلصول على حياة 

صول إىل مواقع صنع القرار وحتمل املسؤولية. فوصول املرأة كرمية وصحية تسمح هلا ابالضطالع حبقوقها السياسية، والو 

بل أصبح شرطاً الزماً الستكمال  ،إىل حقوقها السياسية والربملانية، مل يعد مطلباً من مطالب العدالة والدميقراطية فحسب

ماعية، اقتصادية...(، متطلبات هنضة اجملتمعات مادايً ومعنوايً مبا يعزز فرص انطالق تنمية )أو تنميات: سياسية، اجت

 مستدامة وسليمة.

سيكون من الضروري اعتماد برامج إعالمية مباشرة لدعم دور املرأة ومسامهتها يف بناء اجملتمعات العربية، بعيدًا عن 

ىل الرتكيز األدوار التقليدية للمرأة وحقوقها الطبيعية املتمثلة ابملساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. حيتاج القيام بذلك بفاعلية إ

على حمورين اثنني، يتمثل األول بتعزيز ثقة اجملتمع ابملرأة وطاقاهتا اجملتمعية اخلالقة، بينما يتمثل الثاين بتعزيز ثقة املرأة 

بنفسها وأبمهية االضطالع أبدوارها لتجاوز كافة الصعوابت والتحدايت اليت قد تقف يف وجه تبوئها مكانتها اليت 

 ا اجملتمعات العربية. تستحقها واليت حتتاجه

 تعزيز دور الشباب :5اهلدف 

 

ليس من أجل واع ومبدع، وطي عريب تربية جيل شاب  كما يدرك أمهيةدور الشباب يف اجملتمع  يدرك االحتاد أمهية 

واالستعداد متابعة املسرية احلالية يف املستقبل، بل لكي يكون منذ اآلن شريكاً فاعالً يف صوغ خطط املستقبل وتنفيذها 

 .يؤمن االحتاد أبن الوقت قد حان ليضطلع جيل الشباب العريب مبسؤولياته الوطنية. للسري هبا قدماً 
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املؤسسات تعزيز متثيل الشباب يف حيتاج مثل هذا الدور ابلطبع ملقدمات ومتطلبات جيب العمل على توفريها ومنها ابلطبع 

فدمج محاس وإبداع الشباب مع جتربة  ج طاقة الشباب حبكمة وخربة الرجال،الوطنية والربملانية والتنفيذية على قاعدة مز 

 وحكمة القدامى كفيل  لق قيادة مسؤولة، مبادرة ومبدعة.

 يف اجملتمع وعلى وجه اخلصوص: الشبابسيعمل االحتاد على اختاذ اخلطوات املناسبة لتفعيل دور 

  بناء جمتمع شاب مؤمن ابنتمائه جملتمعه وهويته العربية األصيلة، وواٍع للمشكالت اليت يعاين منها، ومصمٍم

 لبناء غٍد يتجاوز هذه املشكالت. 

  بناء جيل واثق من نفسه، ميتلك روح املبادرة واملنافسة اإلجيابية يتحمل مسؤولية صنع الفرص والنجاحات فال

 ينتظرها من غريه. 

 يل عقالين ينشأ على االعتدال والوسطية واملوضوعية يف مقاربته لكافة القضااي اليت تشغل جمتمعه، بناء ج

 ويسهم يف أخذها إىل ما فيه مصلحة الشعب بكافة أطيافه. 

  التأكيد على اجليل املتعلم املواكب للثورة الثقافية والتكنولوجية والقادر على استيعاب خمرجاهتا والتأثري فيها

 جيايب ونقلها بشكل سليم إىل اجملتمعات العربية.بشكل إ

  توفري كافة مقومات إنتاج جيٍل من الشباب يتبب القضااي العلمية واالجتماعية واالقتصادية التنموية اليت من

 .شأهنا تعزيز مكانة شعوب ودول املنطقة العربية بني شعوب ودول العامل

  ،واالنتخابية، واالجتماعيةاإلميان ابملشاركة اجملتمعية الربملانية. 
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 إعادة إحياء جلنة السوق العربية املشرتكة :6اهلدف 

 

مل يعد العمل العريب املشرتك خياراً فينظر يف األخذ أو عدم األخذ به، بقدر ما أصبح حتمية يفرضها سلوك السري يف 

عامل التكتالت واألحالف، وسيادة  طريق البقاء بني مصاف الدول الرائدة، أو تلك الساعية على طرق الرايدة. ففي

جيب أن يكون التضامن والتعاون االقتصاديني سبيالً " Economies of Scaleمبادئ "اقتصادايت احلجم" "

لفتح بواابت التقارب السياسي والدبلوماسي بني الشعوب والدول العربية ال أن يكون أداة ضغط وعقوبة تكرس بعض 

 املنطقة.  احلاالت اإلشكالية اليت تشهدها

أن التغريات احلاصلة يف العامل ابتت تفرض حتدايت تقرتن ابلعوملة وابألخذ يف آليات السوق، األمر وإذ يرى االحتاد 

العبء ، فإنه يرى أن الذي ابت يفرض بدوره أعباًء اقتصادية واجتماعية وسياسية عدة على اإلنسان العريب بوجه عام

نها ظروفها االجتماعية واألطر الدستورية والقانونية القائمة من مواجهة هذه  ال متكّ اليتاهلشة األكرب سيقع على الفئات 

 .التحدايت بكفاءة

ال تعترب السوق العربية املشرتكة قراراً سياسياً بقدر ما هي واقع حقيقي حيتاج إلرادة سياسية لالعرتاف به ووضع مفاعيله 

تنوع الكبري والغب الواسع من املوارد اليؤيد ذلك ما مييز هذه السوق من موضع التنفيذ مبا خيدم شعوب املنطقة العربية. 

واإلمكانيات املادية واملالية، مشفوعًة بطاقات بشرية وشبابية تسمح ابلتأسيس السرتاتيجية اقتصادية مبنية على التكامل 

عربية املشرتكة ال يقتصر على احلدود يؤكد االحتاد أيضاً على أن مفهوم السوق ال. واالندماج بني هذه الطاقات الكبرية

الضيقة للتبادل التجاري بني بلدانه، أو حلركة رؤوس األموال والعمالة، بل يتعدى األمر ذلك ليصل إىل فلسفة السوق 

ار: املعاصرة ببنيتها املؤسسية )املالية، واملصرفية، واإلنتاجية، والعمالية، واإلعالمية...( والثقافية واالستثمارية. ابختص

إدماج البنية الفوقية للسوق املشرتكة ببنيتها التحتية إلنتاج تكامل مستدام يلحظ انتماء هذه السوق والوحدة اليت جتمع 
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االستهالك العريب ويسهم يف -مكوانهتا. يشكل تفعيل السوق العربية املشرتكة فرصة حقيقية لتدوير حلقات اإلنتاج

ن الغذائي، واألمن الدوائي، واألمن الزراعي، والصناعي والطاقوي... واليت حتصني الكثري من امللفات احلساسة كاألم

 أصبحت مبجملها ال تقل أمهية عن األمن واالستقرار مبفهومهما التقليدي.

 

 توحيد التشريعات غري اخلالفية يف الوطن العريب :7اهلدف 

 

ـــــب حتقيـــــق  ـــــز دوره يف توحيـــــد القـــــوانني يف إطـــــار تشـــــريع عـــــريب شـــــامل. ابلطبـــــع، يتطل ـــــى أمهيـــــة تعزي يؤكـــــد االحتـــــاد عل

ذلـــــــك إجـــــــراء حـــــــوار معمـــــــق حـــــــول متكـــــــني الربملـــــــاانت العربيـــــــة مـــــــن حبـــــــث مثـــــــل هـــــــذه التشـــــــريعات واالتفـــــــاق علـــــــى 

ــــة مبكــــان تو  ــــة. كمــــا إنــــه مــــن األمهي هــــذه التشــــريعات مــــع  مثــــلفيــــق أتطريهــــا حبيــــث تصــــبح مشــــاهبة لالتفاقيــــات الدولي

الدســـــاتري والنصـــــوص القانونيـــــة والتشـــــريعية الوطنيـــــة. لـــــذلك يعتـــــرب طـــــرح املوضـــــوعات غـــــري اخلالفيـــــة مـــــن األمـــــور الـــــيت 

 ذلك. تسهل 

ــــة وفعليــــة علــــى أرض الواقــــع، ســــيكون مــــن األمهيــــة مبكــــان  بــــربانمج  وضــــع آليــــة للعمــــللضــــمان اختــــاذ خطــــوات عملي

ـــــيت قـــــد تواجههـــــا متطلبـــــات مـــــادي وزمـــــي معـــــني يســـــمح بتتبـــــع  هـــــذه العمليـــــة ورصـــــد تطورهـــــا وتبيـــــني الصـــــعوابت ال

  جتاوز هذه الصعوابت.

تقســــــيم التشـــــــريعات غــــــري اخلالفيـــــــة تصـــــــنيف و  إمكانيــــــةومــــــن الـــــــرؤى العمليــــــة الـــــــيت قــــــد ت طـــــــرح يف هــــــذا البحـــــــث يف 

هــــــم القــــــوانني غــــــري اخلالفيــــــة الــــــيت أتصــــــور حــــــول حمــــــددة تســــــمح بتشــــــكيل أولــــــوايت ومســــــتوايت جمموعــــــات ضــــــمن 

أرضـــــــيات ومنطلقـــــــات مشـــــــرتكة بـــــــني مجيـــــــع البلـــــــدان العربيـــــــة مـــــــن خـــــــالل علـــــــى اعتبـــــــار امتالكهـــــــا ميكـــــــن توحيـــــــدها 

ــــــب  رض وتشــــــريعات تشــــــريعات داعمــــــة للحيــــــاة علــــــى األ والً أاإلطــــــار الدســــــتوري واالتفاقيــــــات الدوليــــــة وهــــــي ابلرتتي
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وســـــــبق  وتراثـــــــه املـــــــادي واملعنـــــــوي وتشـــــــريعات اقتصـــــــادية تنمويـــــــة.داعمـــــــة للمجتمـــــــع وتنميتـــــــه وحتـــــــافظ علـــــــى ثقافتـــــــه 

قرتحــــــت البــــــدء يف توحيــــــد قطــــــاع التشــــــريعات الــــــثالث: التشــــــريعات املتعلقــــــة برعايــــــة للشــــــعبة الربملانيــــــة اإلماراتيــــــة أن ا

نســـــــــان، والتشـــــــــريعات املتعلقــــــــة ابلبيئـــــــــة واملنـــــــــا  والتلــــــــوث، والتشـــــــــريعات املتعلقـــــــــة مــــــــن االجتمـــــــــاعي وحقــــــــوق اإلاأل

 رتاث الثقايف واحلضاري ومحايته.لاب

ــــــيت عقــــــدت يف القــــــاهرة  20لقــــــرار الــــــدورة  ســــــتناداً ســــــيتم العمــــــل ا ــــــة ال ــــــة التنفيذي ــــــول/ ســــــبتمرب  08للجن  2016أيل

وضــــــــع إطــــــــار عــــــــام ب 05/09/2016إبقــــــــرار توصــــــــية جلنــــــــة الفريــــــــق القــــــــانوين الــــــــيت اجتمعــــــــت يف القــــــــاهرة بتــــــــاريخ 

 ابالستعانة ابخلرباء القانونيني:للقوانني املبينة أدانه، من قبل األمانة العامة لالحتاد  ) وذج اسرتشادي(

 البيئة. .8
 اإلرهاب. .9

 التعليم. .10
 مكافحة املخدرات. .11
 املرأة والطفولة. .12
 اجلرائم اإللكرتونية. .13
 االستثمار والتنمية. .14

 

 تفعيل االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب :8اهلدف 

 

، ومجيع  االتفاقيات  والربوتوكوالت  ذات  يؤكد االحتاد على   احلاجة  املاّسة  إىل تفعيل االتفاقية العربية  ملكافحة  اإلرهاب 

ليس  .الصلة  اليت تضمن  جتفيَف منابع  اإلرهاب  ومصادر  متويل ه، وتتّبع  مرتكيب اجلرائم اإلرهابية  ومعاقبت هم العقاَب الرادع

لك التهمة اليت راحت تالحقنا، واملتمثلة ابإلرهاب والتطرف، إنتاجاً، أو تصديراً، أو لكي نبعد عن أنفسنا ومنطقتنا ت
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دعماً، أو رعاية، أو محاية...، بل لكي حنمي أوطاننا وشعوبنا من تبعاته ونتائجه اليت ال تقف عند حدود الدمار املادي 

 فحسب.

أمام ما تشهده بعض الّساحات العربّية، من نزاعات وحروب وأزمات، يشّكل درسًا لنا مجيعًا أّن الصدام والّتنازع 

ال مناّص من جتّنبه، إاّل يف جيد االحتاد أنه والّتقاتل، ال توّلد إاّل الّدمار واخلراب للبشر واحلجر على حّد سواء. لذا، 

ل الربملاين املشرتك، عرب إصدار تشريعات وقوانني، تنظّم العالقات بني الّشعوب العمل العريب املشرتك، ومنطلقه العم

هذا القتل والّدمار ونزرع بداًل  العربية ن بالدان، كما وتبعد عالعربية، وحتّقق رؤاهم وطموحاهتم، وتبعد شبح الفقر عنهم

ختاذ اخلطوات الالزمة حنو سساهتا املعنية، ابكما يؤكد على أمهية قيام الدول العربية، من خالل مؤ منه احلياة واألمل.

حبيث يتم جتنب أي  تبادل املعلومات والتعديل هبا وذلك فيما يتعلق أبعمال وحتركات اإلرهابيني والشبكات اإلرهابية

 أعمال ميكن أن تضر أبي بلد عريب.

 

 والعدالة االجتماعية : التنمية املستدامة9اهلدف 

 التنمية املستدامة

التنمّية املستدامة ضرورة قصوى، جلعل شبابنا، شباب سالم ال عنف، شباب بناء ال هدم، شباب حمّبة يرى االحتاد أن 

ال كراهية، شباب طمأنينة ال إرهاب. إّن غذاء اإلرهاب هو الفقر، واجلهل واألّمية والّتخّلف، فإذا مّتت معاجلة األسباب 

 .انتفت النتيجة حتماً 

تصدي للتحدايت الرئيسية اليت تواجه الدول العربية من أجل حتقيق التنمية بشكل رئيس، ابلسعي لل يتمثل هذا اهلدف،

حمدودية األراضي ابإلضافة إىل  ، كمًا ونوعاً،النقص احلاد يف املوارد املائيةو  العوز املستدامة، اليت تتمثل ابألساس يف

حف املدن ابجتاه املناطق الريفية والتشوه الثروة الطبيعية، وز الطاقة و ملصادر عقالين الصاحلة لالستخدام، واالستهالك غري ال
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ما يرتتب عليها من مشاكل، فضالً عن تدهور املناطق البحرية والساحلية والرطبة. ، و رايف الذي رافق النهضة العمرانيةاجلغ

، بسبب غياب السالم السنوات األخرية ال سيما يف وغي عن البيان أن التحدايت االستثنائية اليت تواجه املنطقة العربية

واألمن وعدم االلتزام ابلشرعية الدولية والعدالة السياسية وتنفيذ قرارات األمم املتحدة يف بؤر الصراع يف املنطقة، تساهم 

وارد املوجودة واستنزاف امل يف املزيد من تدهور املوارد الطبيعية والتلوث واملعاانة اإلنسانية والفقر وسوء األحوال املعيشية.

أو تدمريها مما يعي حرمان األجيال احلالية والقادمة من التمتع مبخرجاهتا، وهذا ما يرتك هذه األجيال أمام اختبارات 

قاسية، إن جلهة ترميم املوارد املهدورة أو خللق وإجياد موارد أخرى بديلة تستطيع ضمان استمرارية اإلنسان العريب ألدائه 

 لية.لرسالته بكل مسؤو 

 يتطلب االضطالع مبسؤوليات التنمية املستدامة والعدالة االقتصادية واالجتماعية على وجه اخلصوص ما يلي:

   كافة األطراف العربية جبميع املبادرات واالتفاقيات واملعاهدات ذات الصلة ابلتنمية املستدامة إن بشكل التزام

 مباشر أو غري مباشر. 

  واملنظمات الدولية املعنية ابلتنمية املستدامة واالستفادة من ات األمم املتحدة، منظمالسعي لتعزيز التعاون مع

 خرباهتا يف التخطيط التنموي والربامج والسياسات اآليلة لوضعها موضع التنفيذ. 

  (الصني وأمريكا الالتينيةعلى التعاون الدويل الثنائي واملتعدد )االنفتاح.... 

  الالزمة لتمويل مشاريع التنمية املستدامة من خالل الصناديق التمويلية التخصصية السعي لتأمني املوارد املالية

 أو من خالل توفري متويل خارجي بشروط مناسبة.

 وبناء  )املباشر أو غري املباشر( لتشجيع االستثمار اخلاص العريب واألجنيب مناسبةبيئة اقتصادية وتشريعية  توفري

اخلاصة واحلكومية حبيث يكون هدفها حتقيق التنمية املستدامة املتوازنة جسور من التشاركية بني القطاعات 

 والشاملة أببعادها: السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والبيئية.
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 االجتماعية: العدالة

 كل وصول لضمان اجلهود ضاعفت أن ى املؤسسات الربملانيةعل، املساواة وعدم اإلقصاء فيه يتصاعد الذيالوقت  يف 

 العمل عززت وأن شاملة، جمتمعاتأن تنشد بناء و  اآلخرين. ووجود وجوده بتحسني الكفيلة السبل إىل متييز، دون فرد،

 العدالة بد من وضع لذلك ال .شههام على هم من إىل اجملتمع عيدت وأن االجتماعية، احلماية دعم أسستالالئق، وأن 

 صلب العمل الربملاين. يف االجتماعية

 للربملاانت مرجعية خارطة طريق سبيل تضافر اجلهود الرامية لتحقيق العدالة االجتماعية، سيكون من الضروري تبي يف

 ،أيضاً  بل وتكاملها فحسب، االجتماعية ابلعدالة املرتبطة العامة السياسات ال لوضع هتدف اليت العمل خطط لتنفيذ

 .(ODD)ة املستدام التنمية أهداف لتحقيق أفقياً، شامل هنج خالل من

 العمل منظمة إعالن"  ،2008)يونيو(حزيران  يف اعتمدت (OIT) الدولية العمل منظمة نيذكر االحتاد هنا أب

 لتعزيز ضرورايً  جديداً  أساساً  أرست قد جانبها من وكانت " عادلة عوملة أجل من االجتماعية العدالة بشأن الدولية

 اسرتاتيجية غري أهداف أربعة على القائمة "الالئق العمل أجندة"  وذلك بفضل خمتلف أبعادها، يف االجتماعية العدالة

 :وهي ومتكافلة، ومرتابطة للتجزئة قابلة

 العمل، فرص خلق - 

 العمل، يف األساسية واحلقوق املبادئ - 

 ،االجتماعي احلوار -

 .االجتماعية احلماية - 
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التجاري النفعي وجٌه آخر ال جيب إغفاله وهو البعد االجتماعي. وجيب يؤكد االحتاد على أن للنمو االقتصادي ببعده 

 علينا أن نتذكر دوماً أن البعد االجتماعي جيب أن يكون شرطاً مالزماً للنمو االقتصادي حىت يعطيه شرعيته األخالقية.

 العدالة االجتماعية. هذا وتلعب سياسات التوزيع وإعادة التوزيع الدور األكرب يف توزيع حصص العوائد مبا يضمن

 التكنولوجي، التقدم وأيضاً  املال، رأس واالستثمار وتدفقات التجارة خالل من والرتابط، العوملة أن صحيحاً  كان فإن

 هناك أن احلقيقة تظل العامل أبكمله، يف املعيشة مستوى وحتسني والتنمية العاملي االقتصاد جديدة لنمو فرص تقدم

 ال واليت بينها، اجملتمعات وفيما داخل املساواة وعدم واإلقصاء والفقر األمن وهي انعدام قائمة، تزال ال ملحة مشاكل

 على واملشاركة االقتصاد العاملي يف االندماج صعوبة من تعاين انتقالية مبرحلة اليت متر الدول وبعض النامية البلدان تزال

والتنمية  االجتماعية العدالة إطار يف يدخل الذي واملستمر، االقتصادي العام النمو فإن ذلك، ومع وجه. أكمل

 .العامليني واالستقرار السالم الستدامة حيوي أمر هو املستدامة،

 والسياسي، واالقتصادي تكاملهم االجتماعي وتعزيز األشخاص مجيع متكنيهذا وتعي العدالة االجتماعية فيما تعي 

، كما ذلك غري أو االقتصادي الدين، الوضع املوطن، االثي، االنتماء العرق، اإلعاقة، العمر، اجلنس، عن النظر بغض

 والسياسات واملمارسات القوانني استبعاد ذلك يف مبا يف النتائج، املساواة عدم من واحلد الفرص تكافؤ ضمانتعي أيضاً: 

 الصدد. هذا يف املناسبة والتدابري القوانني والسياسات اعتماد وتشجيع التمييزية،
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 األهداف التمكينية املساعدة:

التحتية وحتديثها كماً ونوعاً حبيث متكّ ن  بنيتهجتهيز  ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. وإدراكاً من االحتاد ألمهية

االحتاد من إجناز املهام املطلوب أداؤها واألهداف االسرتاتيجية املطلوب الوصول إليها بكل فاعلية وكفاءة. بال 

شك متثل مؤسسة األمانة العامة لالحتاد املفصل اإلداري اهلام الذي يعوَّل عليه ملتابعة قرارات وتوجهات االحتاد 

عها موضع التنفيذ. هلذا كله، كان ال بد من االهتمام ابلبنية اإلدارية والتنظيمية وتلك املتعلقة ابملوارد البشرية لوض

  أو التمكينية التالية: املساعدةوالشبكة املعلوماتية، فكان الرتكيز على حتقيق األهداف 

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

 
املؤسسي ألهداف االحتاد ومن الضروري الرتكيز على ختطيط األنشطة حبيث تكون  العاملتشكل البنية اإلدارية 

أهداف االحتاد بكل كفاءة وفاعلية. وملَّا كانت األهداف االسرتاتيجية أهدافًا نوعية تقتضي فهماً  لتنفيذمناسبة 

 عميقاً هلا من قبل القائمني على متابعتها، فمن املفرتض التأكد من جاهزية الكوادر اإلدارية املوكلة هبذه املهمة.

يطة فهي تستلزم حساابت دقيقة توصل إىل توازن كمي ال يبدو تطوير القدرات اإلدارية والفنية مسألة سهلة أو بس

 ونوعي، بال إفراط وتفريط يف حجم الكوادر ونسب أتهيلها حبيث:

ال تكون قاصـــرة عن أداء املهام املوكلة هبا فتســـبب انقطاعات يف ســـلســـلة إنتاج أعمال االحتاد وتضـــيع جهود  -

 األعضاء.

 الياً يثقل كاهل االحتاد ويقلل من مرونته.ال تكون فائضة عن احلاجة فتمثل عبئاً إدارايً وم -



50 
 

ينطوي برانمج تطوير القـدرات الفنيـة واإلداريـة على توزيع وإعـادة توزيع الكوادر اإلداريـة والفنيـة مبـا يتنـاســـــــــــــــب واملهـام 

 :ة" اليت ستشمل العناوين التاليةاملؤسسي ةعادة اهليكليامللقاة على عاتقهم ضمن برانمج واضح لــــ "إ

 :ةلتنظيمي: ويتضمن هذا ا ال النشاطات التالياهليكل ا (1

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

 :ةدارهتا: ويتضمن هذا ا ال النشاطات التاليإو  ةتطوير املوارد البشري (2

 لألمانة العامة لالحتاد. ةاستكمال تعيني الكوادر البشري -
 .ةللكوادر البشري ةتدريبيتطوير برامج  -
 .ةللكوادر البشري ةوضع الشروط املرجعي -
 .(code of conductتطوير مدونة سلوك ملو في األمانة العامة لالحتاد ) -

 
 البشرية لألمانة العامة واملوارد التنظيمي طارإلا مهنية الثاين: رفع اهلدف

 

 الربملاين، وتعزيز الطابع ذات املوظفني ابملهام معرفة وزايدة البشرية، املوارد دارةإو  التنظيمية، الكفاءة طريق رفع عن يتم
 .ةمع خمتلف اجلهات املعني البّناء التفاعل

 ينطوي حتقيق هذا اهلدف على بعدين رئيسني:

تكون ، تكامالً مع اهلدف التمكيي السابق، حبيث بتأهيل الشبكة اإلدارية الداخلية لألمانة العامة يتعلق البعد األول

ينطوي هذا البعد  بنية العمل التنظيمية مرحيًة ابلنسبة للكوادر العاملة وتساعدهم يف أداء عملهم دون إبطاء أو خلل.

" بني كوادر األمانة العامة لالحتاد. Institutional Cultureاحلرص على نشر "الثقافة املؤسسية" " أيضًا على

العاملني يف مؤسسة االحتاد، بعيداً عن التخصصات الدقيقة للكوادر، مبعب أن يكون هناك جذر ثقايف مشرتك لكافة 
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العمل الربملاين وخصوصيته وأمهيته بل وقدسيته. يسهم فهم الكوادر لطبيعة الرسالة اليت تؤدها مؤسسة  بثقافةويتعلق 

 االحتاد بشكل مباشر يف حتسني أداء الكوادر ويعزز االنتماء التنظيمي واملؤسسي لديهم.

وغري  الربملانيةق البعد الثاين: بتعزيز قدرة األمانة العامة على التعامل بكل مرونة وتفاعلية مع املؤسسات يتعل

. فاألمانة العامة متثل نقطة وصل بني العديد من املؤسسات املعنية بتنفيذ األهداف الربملانية الشريكة خارج األمانة

ون من الضروري التأكد من جاهزية وقابلية البنية اإلدارية والتنظيمية االسرتاتيجية املذكورة أعاله. يف سبيل ذلك، سيك

الداخلية إلدارة ملف التعامل مع شركاء التعامل اخلارجيني بكل مسؤولية حبيث يكون قادراً على نقل الرسائل إىل هؤالء 

عنية مبتابعتها بسرعة وكفاءة الشركاء بكل وضوح واستقبال ردودهم ومشاركاهتم والتعامل معها وإحالتها إىل اجلهات امل

 يف حال اقتضى األمر ذلك.

من األمهية مبكان أيضاً أن يرتافق ذلك مع حتديث مسارات تدفق البياانت واملعلومات وامللفات بني املستوايت اإلدارية 

 املختلفة لالحتاد للتأكد من التكامل يف األدوار وعدم التعارض يف املهام.

 العمل إجراءات حتديث :الثالث اهلدف

 

 .اإللكرتوين للربملان سرتاتيجيةاوبلورة ، العمل لسري نظام وإعداد ،اإلجراءات قواعد طريق حتسني عن تتم

 ميكن متييز ثالثة مكوانت رئيسة هلذا اهلدف:

: حتديث قواعد إجراءات العمل: من خالل االعتماد على بنية إدارية أكثر عصرية من خالل االعتماد املكوِّن األول

على التكنولوجيا احلديثة وأساليب التواصل اإلداري احلديث، وكذلك من خالل تقليص الروتني املطلوب لإلجناز 

نها. يندرج حتت هذا املكون أيضاً مراجعة الصيغ وأداء املهام، ومراجعة كافة اإلجراءات القائمة واستبعاد غري املربر م
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واألشكال املكتبية املعتمدة لدى األمانة العامة وحتديث القدمي منها واقرتاح صيغ جديدة تواكب التطور املكتيب 

 واإلداري حبيث يسهل أداء املهام اإلدارية.

واضح يعتمد على أدلّة العمل اإلرشادية  : تنظيم سري العملية اإلدارية من خالل وضع نظام إدارياملكوِّن الثاين

هندسة  من خالل أيضاً مشفوعة بربجمة وظيفية وزمنية للمهام واإلجراءات املطلوب إجنازها. ميكن الوصول إىل ذلك 

 .وإعادة هندسة اإلجراءات اإلدارية خللق بيئة عمل مثلى

على خمرجات الثورة التقنية والتكنولوجية ويعتمد : االنتقال إىل جيل جديد من األداء اإلداري يعتمد املكون الثالث

الشبكة االلكرتونية كحامل رئيس ألنشطة أمانة االحتاد. يسهم اعتماد العمل االلكرتوين لتحقيق عدد من األهداف 

 نذكر منها:

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

 .واملتابعةسهولة األرشفة  -

 القدرة على تنميط األعمال اليت تتطلب ذلك. -

 تقليل التكاليف وزايدة املردود )ال سيما على املديني املتوسط والطويل( بعد استكمال إنشاء البنية التحتية الالزمة.  -

 :ةالنشاطات التالي هاجراءات ومنهجية سري العمل وحتديثإلتطوير اوعلى وجه التحديد، يتضمن 

 .business process)) األمانة العامةتطوير منهجية عمل  -

 ةوالرشيد ةاحلديث ةدار إلفضل معايري األيات سري العمل من خالل تطوير آتطوير  -

 .هاعلى النتائج ومنهج ةاملبني ةدار إللية اوتطبيق آ ،هاوتطبيق

 :ةحوسبة عمل األمانة العامة: ويتضمن هذا ا ال النشاطات التالي (1
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  .واحلواسبللمخدم  الدائمتطوير ال -

لالحتاد لتتواكب مع متطلبات  ةااللكرتوني ةالتطوير والتحديث املستمر للصفح -

مشروع تطوير املوقع االلكرتوين لالحتاد من  ، ونقرتح أن يكوناالحتاد والتطور التقين

جنازه من خالل توقيع مذكرة تفاهم خالل تقدمي الدعم املايل والتقين الالزم إل

اإلماراتية بتبنيها مشروع تطوير موقع الربملانية  خبطوة الشعبةمشرتكة، وذلك أسوة 

االحتاد الربملاين الدويل وتعريب  تواه حيث القت هذه املبادرة إشادة واسعة من 

 .الدول األعضاء

 .ةنشاء حساابت لالحتاد على مواقع التواصل االجتماعي املختلفإ -

ستها هبذا الشكل عنصراً هاماً من عناصر اإلدارة الرشيدة العقالنية اليت بال شك، يعترب جتهيز البنية اإلدارية وإعادة هند

 تعرف كيف تستخدم مواردها ابلشكل األمثل وهذا ما يتناوله اهلدف التمكيي املساعد التايل.

 ةواخلاص ةسس العامألاهلدف الرابع: تعزيز ا

 .ةجهزهتا وأذرعها املختلفأ، و هالألمانة العامة وتكريس ةفيما يتعلق بتوطيد اإلدارة الرشيد

 

ابملعب التقي للمصــطلح الوصــول إىل أمثل األهداف أبمثل الوســائل. اســتناداً إىل ذلك، ميكن القول أبن األمانة ي قصــد 

 العامة لالحتاد ستسعى يف الفرتة املقبلة إىل ما يلي:

املطلوب الوصــول إليها بشــكل واضــح وفعال. وهذا ما يتطلب التشــاركية بني  حتديد األهداف اإلدارية املثلى -

كوادر اإلدارة يف اختيار وإنتاج هذه األهداف حبيث حترص اإلدارة العليا يف األمانة العامة على إشــــــــــــراك كافة 
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ية مســـــــــــتوايت الكوادر يف اختيار األهداف ومناقشـــــــــــتها وفق معايري جودة واضـــــــــــحة من حيث الواقعية، وقابل

 البلوغ، وتناسبها مع األهداف االسرتاتيجية املذكورة أعاله وغري ذلك.

اليت ميكن استخدامها لبلوغ األهداف اإلدارية املوضوعة. فمن حتديد الوسائل واألدوات واملسارات املثلى  -

ويبقى من املعروف أنه يوجد دومًا لدى اإلدارة أكثر من وسيلة وأكثر من طريق لبلوغ األهداف املوضوعة، 

 مهام اإلدارة الرشيدة اختيار تلك الوسائل اليت تؤدي لبلوغ األهداف أبقل التكاليف املمكنة.

ي ضاف إىل ما سبق أمهية سهر إدارة األمانة العامة على الربط السليم والفعال بني كافة أذرع االحتاد لضمان وحدة 

 ...وكفاءة مؤسسة االحتاد بشكل عام واألمانة العامة بشكل خاص

**** 

 :الرابعالبند  –( للجنة التنفيذية لالحتاد 22الدورة ) -5

الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب عشية انعقاد املؤمتر  على عقد اللجنة أوصت
 الرابع والعشرين لالحتاد.

 
 

 : اخلامسالبند  -والعشرون لالحتاد الرابعاملؤمتر   -6

، عضو اللجنة التنفيذية جملس املستشارينالسيد املبارك صادي، عضو ابلدعوة اليت تقدم هبا  رحبت اللجنة
الستضافة أعمال املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب ابستعداد اململكة املغربية الشقيقة  لالحتاد الربملاين العريب

 انية املغربية على دعوهتا.. شاكرة للشعبة الربمل2017يف الربع األول من العام 
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 : السادسالبند  -إقرار قائمة املنظمات املدعوة حلضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد-7

إىل حضور مؤمترات االحتاد بصفة مراقب  على قائمة املنظمات العربية والدولية لدعوهتا ملوافقةابأوصت اللجنة 
 وهي :

 املنظمات واهليئات العربية: -أوالً 

 .اهليئات التابعة هلاجامعة الدول العربية و  .1
 .الربملان العريب .2
 .احتاد املغرب العريب .3
 .جملس الشورى الحتاد املغرب العريب .4
 .احتاد ا امني العرب .5
 .احتاد احلقوقيني العرب .6
 .األمناء العامني للربملاانت العربية مجعية .7
 العربية.جملس التعاون لدول اخلليج  .8
 .منظمة املرأة العربية .9

 .االحتاد العام للصحفني العرب .10
 احتاد إذاعات الدول العربية. .11
 ئتالف الربملانيات من الدول العربية ملناهضة العنف ضد املرأة.ا .12
 منتدى الربملانيني العرب للسكان والتنمية. .13
 املعهد العريب للتدريب الربملاين والدراسات التشريعية. .14
 مؤسسة الفكر العريب. .15
 ربية.اجمللس الدويل للغة الع .16
 .االحتاد الدويل لنقاابت العمال العرب .17
 .العرب احتاد الكتاب .18
 .احتاد الشباب العريب .19
 .االحتاد العام للطلبة العرب .20
 االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية. .21
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 املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية: -اثنياً 

 .االحتاد الربملاين الدويل  .22
 .الربملاين اإلفريقياالحتاد  .23
 .اإلسالمي التعاونمنظمة  .24
 .اإلسالمي التعاوناحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة  .25
 .الربملان األورويب .26
 اجلمعية الربملانية جمللس أورواب. .27
 جملس أورواب. .28
 رابطة الدول املستقلة. يف اجلمعية الربملانية الحتاد الدول األعضاء .29
 واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب.رابطة جمالس الشيو  والشورى  .30
 مؤسسة وستمنسرت للدميقراطية. .31
 دعم التنمية الربملانية يف لبنان.برانمج  –االحتاد األورويب  .32
 اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط. .33
 االحتاد من أجل املتوسط. .34
 بريوت. - UNDPبرانمج األمم املتحدة اال ائي  .35
 الربملانية اآلسيوية.اجلمعية  .36
 .احتاد برملاانت دول أمريكا الالتينية  .37
 .برملان اآلند .38

 
 

 :-السابعالبند  - يستجد من أعمال ما -8

جاء  وما 2016حول احلساب اخلتامي لعام لالحتاد مذكرة األمانة ابملوافقة على  اللجنةأوصت  .أ
 لالحتادوالعشرين  الرابع إىل املؤمترورفعه  ،2016وتقرير مفتش احلساابت للعام  ،فيها من اقرتاحات

 .الربملاين العريب للمصادقة عليه
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 : إبصدار بيان صحفي يتضمن مواقف اجملتمعني حول القضية الفلسطينية اللجنة أوصت .ب
 بيان صحفي حول القضية الفلسطينية

 للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب 21صادر عن اجتماع الدورة 
 2017شباط/ فرباير 11للبنانية بريوت، يف ع قدت يف العاصمة اواليت     

تداولت اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب يف دورهتا احلادية والعشرين مستجدات القضية الفلسطينية 
واملتجاهلة وأهم عناوينها احلالية املتمثّلة ابهلجمة الصهيونّية الّشرسة على الشعب الفلسطيي وأرضه وتراثه، 

لقرارات الشرعّية الدولّية والقانون الّدويل وقوانني جنيف واالتّفاقّيات املوقّعة، وبشكل خاص قرار جملس األمن 
، والذي ي دين بشكل قاطع مصادرة األراضي الفلسطينية 23/12/2016الّصادر بتاريخ  2334الّدويل رقم 

ي طالب إبهناء االحتالل اإلسرائيلي وانسحاب إسرائيل  وإقامة مستوطنات عليها واعتبارها غري شرعّية، كما
، 1967من مجيع األراضي الفلسطينية والعربية ا تّلة مبا فيها القدس الّشرقّية إىل حدود الرابع من حزيران 

 .194وحّل قضّية الالجئني الفلسطينيني على أساس القرار األممي 
ه الكنيست اإلسرائيلّية والذي ي عرف بقانون الّتسوية الذي كما أدانت القانون العنصري األخري الذي أجازت

 آالف وحدة سكنّية. 4شرعن املستوطنات املقامة على أراٍض فلسطينّية خاصة أبثر رجعي، وتشمل أكثر من 
وقد طالبت اللجنة التنفيذيّة بتحرك برملاين عريب واسع خاصة يف االحتاد الربملاين الّدويل لفضح املمارسات 

ائيلّية املخالفة ألحكام الّشرعية الّدولّية، ولفت النظر ملا ترتكبه الكنيست اإلسرائيلّية من إقرارها لسلسلة اإلسر 
قرارات عنصرية خمالفة للقانون الّدويل وألهداف ومبادئ االحّتاد الربملاين الّدويل. وطلبت من اجملموعة العربّية 

ين الدويل، واليت ست عقد يف أبريل القادم يف بنغالدهت، الّتقّدم ببند املشار كة يف الّدورة القادمة لالحتاد الربملا
 إضايف طارئ  صوص االستيطان ي ضاف على جدول أعمال املؤمتر يف حال فوزه.

 اللجنة التنفيذية      
 لالحتاد الربملاين العريب

 2017 فرباير/  شباط 11 بريوت
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إىل دولة الرئيس االستاذ نبيه بر ، رئيس االحتاد  اللجنة على إرسال برقية شكر وامتنان أوصت .ج
 الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين:

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 دولة الرئيس األستاذ نبيه بر  األكرم

 رئيس االحتاد الربملاين العريب
 رئيس جملس النواب 

 بريوت اجلمهورية اللبنانية
 

 وبركاته،السالم عليكم ورمحة هللا 
يتشّرف الربملانيون العرب األعضاء يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب، واللجان الفرعية 
املشّكلة مبوجب القرارات الصادرة عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد، الذين عقدوا اجتماعاهتم يف 

شخصكم  أن يتقدموا من ،2017شباط/ فرباير  11و10بريوت عاصمة اجلمهورية اللبنانية يومي 
أبمسى عبارات الشكر واالمتنان على حسن االستقبال والضيافة والرعاية بداية، وعلى حسن  الكرمي

إدارتكم السياسية اجلامعة مثّمنني جهودكم الكبرية ودوركم الفاعل يف إعادة عجلة احلياة السياسية 
ئيس للجمهورية، وتشكيل احلكومة، اللبنانية إىل وضعها الطليعي الصحيح، من خالل انتخاب ر 

وإعادة تفعيل عمل املؤسسات، لتنتظم بذلك احلياة السياسية مبا يوفر االستقرار واألمن للبنان 
الشقيق، يف ظل ما يعانيه من انعكاسات خطرية جراء أزمات املنطقة، وابألخص االحتالل 

ّدد اجلميع دون استثناء، إىل مشكلة اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية، وموجات اإلرهاب اليت أصبحت هت
 تدفق إخواننا النازحني السوريني.

إننا نثّمن عاليًا دوركم الفاعل يف هذه الفرتة اليت ترتأسون فيها احتادان العتيد، والعمل والنشاط 
متمنني لكم شخصيًا الصحة والعافية، وللبنان الشقيق املزيد من  ،الدؤوب الذي الحظه اجلميع

 زدهار.التقدم واال
 11/02/2017بريوت 

**************************** 


