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 من جدول األعمال  24 مؤ/8البند 

 
 حول مذكرة األمانة العامة 
 2017خطة عمل االحتاد لعام 

 
 

 مقدمة : 
 

 املذكرة :تتضمن هذه 
  يف خمتلف امليادين. 2017عرضاً لألنشطة اليت سيقوم هبا االحتاد الربملاين العريب خالل عام 
  ،مؤشرات األهداف األساسية اليت تتوخى األمانة العامة لالحتاد حتقيقها من خالل هذه اخلطة على مدى عام كامل مع توضيح تفصيلي لنوعية النشاط

 ء املالية اليت ترتتب على هذا النشاط.أدائه ، ابإلضافة إىل األعبا
 .مؤشرات األداء للتحقق من إجناز األهداف بعد تنفيذ الربامج واألنشطة احملددة يف موازنة االحتاد 

 

*  *  * 
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 األهداف العامة للخطة –أوالً 

 
( واملؤمتر الرابع 2016نيسان / أبريل  11-10خاصة املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الذي انعقد يف القاهرة )العمل على تطوير وتعزيز آليات ملتابعة تنفيذ املقررات الناجتة عن املؤمترات الربملانية،  .1

 والعشرين لالحتاد.
 ، للعمل على املباشرة بتنفيذ كافة مقرراته اليت ستصدر عنه.2017وضع خطة تنفيذية لعقد املؤمتر الرابع والعشرين الذي سينعقد يف عام  .2
دول لربملاانت عرب مايسمى ابلدبلوماسية الربملانية، والتدخل الفاعل يف املسامهة يف حل اخلالفات الناشئة نتيجة لتباين املواقف مابني التعزيز دور ا .3

 العربية االعضاء، أو مابني إحدى الدول العربية األعضاء مع دول اخرى.
على التجارب الربملانية ملختلف دول العامل، وذلك من خالل تعزيز وتفعيل دور األمانة متكني الربملاانت الوطنية العربية عرب تبادل اخلربات، واالطالع  .4

تمع املدين لالحتاد يف هذا اجملال، وذلك ابلتعاون، والتنسيق مع االحتاد الربملاين الدويل، واالحتادات الربملانية االقليمية ، وكذلك مؤسسات اجمل العامة
 .، وأية منظمة هلا عالقة ابملوضوع

ة العاملة مع الربملانيني،  تطوير برامج بناء قدرات للنواب اجلدد ، وللنساء الربملانيات، والكوادر اإلدارية، سواء املعينة حديثاً، أو للكوادر الفنية واالداري .5
الربامج التدريبية املصممة للنواب،  من خالل احلشد وحث الربملاانت األعضاء يف االحتاد الربملاين العريب، على مشاركة أعضائها، وكوادرها، يف شىت

 مبا ينعكس إجيابياً على تلبية احتياجات الربملانيني يف خمتلف اجملاالت.
يات احلديثة، تصميم وتطوير شبكات معرفية تبادلية لتعزيز الدور التفاعلي يف تبادل املعلومات بني الدول والربملاانت األعضاء يف االحتاد عرب التقن .6

 حتسني األداء اإلداري والربملاين يف الدول األعضاء يف االحتاد. واليت من شأهنا
يثاق الذي أسس ضمان تقدمي الدعم الفين واملعلومايت للربملاانت الوطنية من خالل تفعيل الدور املناط ابألمانة العامة لإلحتاد مبا يتطابق مع روح امل .7

 االحتاد مبوجبه.
برملانية عربية" ،  ضور االعالمي، إىل جانب رفع الكفاءة، وتعزيز القدرات يف جمال األحباث، والدراسات الربملانية، ومتابعة إصدار اجمللة الدورية "آفاقتطوير نشاط االحتاد اإلعالمي، وتعزيز احل .8

 لالحتاد الربملاين العريب.  ونشرة "الربملان" ابإلضافة إىل رفع مستوى الكوادر العاملة يف حتضري، وتنفيذ خمتلف األنشطة، وتطوير املوقع االلكرتوين
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 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي –اثنياً 

 
 

 

 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

التحضري املبكر للمؤمتر وتعميم  .1
هلا وضع الشعب األعضاء يف أجواء التحضري للمؤمتر قبل انعقاده، وإفساح اجملال   قراراته

لتقدمي االقرتاحات حول كل ما يتعلق ابملؤمتر، من خالل متثيلها يف اللجنة التنفيذية 
 لالحتاد.

  تعريف الرأي العام، العريب وغري العريب، واملنظمات الربملانية اإلقليمية، والدولية
 مبواقف االحتاد حول خمتلف التطورات السياسية، واالقتصادية.

  خمتلف امليادين.التعريف أبنشطة االحتاد يف 
 
 

  مشاركة أكرب عدد من الوفود وحضور أوسع من جانب
 الرؤساء.

  صدور قرارات من شأهنا أن تساهم يف تعزيز التضامن
 العريب والعمل العريب املشرتك.

 .إصدار نشرات إعالمية تغطي نشاط املؤمتر 

 دوالر أمريكي 50.000االعتماد امللحوظ : 
 دوالر أمريكي 27,500اإلدارية: حتميل البند جزء من النفقات 
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 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
تفعيل دور اللجنة التنفيذية وعقد  .2

 دوراهتا املقررة ابنتظام 

 
  إطالع أعضاء اللجنة التنفيذية على واثئق املؤمتر )التقارير واملذكرات( قبل انعقاده

. 
  متكني أعضاء اللجنة من متابعة مجيع األنشطة وإشراكهم يف اختاذ املواقف من

 هتم االحتاد.القضااي اليت 
 .حتسني متابعة القرارات املتخذة يف املؤمتر واللجنة التنفيذية 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .مشاركة وإلتزام مجيع أعضاء اللجنة يف دورات انعقادها 
  إطالع الشعب الربملانية على القرارات املتخذة يف دورات

 االنعقاد.
 .إلتزام الشعب الربملانية بتنفيذ القرارات املتخذة 

 دوالر أمريكي 30.000امللحوظ : االعتماد 
 دوالر أمريكي 13,750حتميل البند جزء من النفقات اإلدارية: 
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 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
العالقة مع رائسة االحتاد واللجنة  .3

 التنفيذية والشعب األعضاء

 
  ، إقامة عالقة بناءة ومتفاعلة بني رائسة االحتاد واللجنة التنفيذية والشعب األعضاء

من جهة أخرى، هبدف تنشيط أجهزة االحتاد املختلفة  من جهة ، واألمانة العامة
وتسهيل تنفيذ قرارات املؤمتر، واملهمات وااللتزامات املرتتبة على االحتاد، وضمان 

 مشاركة أوسع للشعب األعضاء يف خمتلف أنشطة االحتاد.

 
  تقارير دورية إىل الرئيس واللجنة التنفيذية والشعب األعضاء

 رارات املؤمتر واألنشطة األخرى.حول ما يتم تنفيذه من ق
  التعاون والتنسيق بني األمانة العامة واألماانت العامة

للشعب األعضاء من خالل تبادل التقارير حول خمتلف 
 األنشطة.

  تلقي االقرتحات من خمتلف الشعب األعضاء حول أية
 أمور تتعلق بتحسني األداء.

 
 
 

 
 دوالر أمريكي 25.000االعتماد امللحوظ : 

 دوالر أمريكي 13,750حتميل البند جزء من النفقات اإلدارية: 
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 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
 جائزة التميز الربملاين العريب: .4

 
 .زايدة التفاف الربملانيني العرب حول احتادهم 
  أتكيد اهتمام االحتاد وتقديره للربملانيني الذين عملوا من أجل ترسيخ العمل الربملاين

 الصعيد العريب.واملسرية الدميقراطية يف بلداهنم وعلى 
  أتكيد اهتمام االحتاد ابلكوادر العاملة يف املؤسسات التشريعية العربية، وابلباحثني

 العرب يف كل ما يتعلق ابلعمل التشريعي الربملاين والعريب.

 
  دعوة جلنة اجلائزة وفقًا لالئحة الداخلية لالجتماع خالل

 .2017عام 
  الفئات األربع دعوة الشعب لرتشيح شخصيات برملانية من

للجائزة، وممن تنطبق عليهم الشروط الواردة يف الالئحة 
 الداخلية للجائزة.

 دوالر أمريكي 10.000االعتماد امللحوظ : 
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 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

  :اإلعالم والنشر .5
 .حتسني الواقع اإلعالمي لالحتاد وتوسيع دائرة التعريف به كمنظمة إقليمية فاعلة 
  وبنيته التنظيمية .التعريف أبهداف االحتاد وآليات عمله 
  التعريف أبنشطة االحتاد املتعددة على خمتلف األصعدة، وابلدور اليت يقوم به يف

توحيد كلمة الربملانيني العرب، وتنسيق مواقفهم إزاء مجيع القضااي اليت تواجههم عربياً 
 وإقليمياً ودولياً.

  ًوتعريفهم ابلتجارب تزويد الربملانيني العرب ابلدراسات املفيدة برملانيًا وقانونيا ، 
 الربملانية لدى اآلخرين.

 .االهتمام بقضااي الربملانيني الشباب واملرأة الربملانية 

 
  2017لعام  الربملانإصدار األعداد الدورية من نشرة. 
  آفاق برملانية عربية".إصدار األعداد الدورية من جملة" 
  االلكرتوين إجناز التجديدات اليت بدأ إدخاهلا يف املوقع

 لالحتاد، ومتابعة تدريب الكوادر العاملة يف هذا القطاع.
  إشراك كوادر األمانة العامة لالحتاد يف الدورات، والورشات

التدريبية اليت ينظمها االحتاد ابلتعاون مع املعهد العريب 
 للتدريب الربملاين والدراسات التشريعية .

 ين العريب، واعتماده تطوير املوقع اإللكرتوين لالحتاد الربملا
منصة الكرتونية تفعالية مابني األمانة والربملاانت الوطنية 

 من اجل تعزيز أفاق املعرفة.

 دوالر أمريكي 50.000 االعتماد امللحوظ :
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

اهليكل التنظيمي  اجلديد للعاملني  .6
 :يف االحتاد الربملاين العريب

 
  لالحتاد.تطوير الدراسات والبحوث الربملانية 
 . العمل على متابعة تنفيذ قرارات مؤمترات االحتاد ورفع تقارير دورية 
  تطوير الواقع اإلعالمي لالحتاد من خالل رفد االختصاصني يف جمال االعالم ضمن

 جهاز األمانة العامة لالحتاد.
 .تطوير واقع املعلوماتية  يف االحتاد 
 رملانيًا وقانونيًا ، وتعريفهم ابلتجارب تزويد الربملانيني العرب ابلدراسات املفيدة ب

 الربملانية لدى اآلخرين.
 . العمل على التطوير والتدريب والتخطيط االسرتاتيجي 

 
  تعيني الكودار اإلدارية وفق اهليكل التنظيمي اجلديد لالحتاد

 وحسب حاجات العمل ووفقاً لإلمكانيات املتاحة.
 االحتاد على  إجناز التجديدات اليت بدأ إدخاهلا يف موقع

 الشبكة ومتابعة تدريب الكوادر العاملة يف هذا القطاع.
  إشراك كوادر األمانة العامة لالحتاد يف الدورات والورشات

التدريبية اليت ينظمها االحتاد ابلتعاون مع املعهد العريب 
للتدريب الربملاين والدراسات التشريعية، ومؤسسات اجملتمع 

 املدين ذات الصلة.

 
 
 

 دوالر أمريكي 691.710 االعتماد امللحوظ :
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 أنشطة االحتاد على الصعيد العريب -اثلثاً 

 
 أنشطة االحتاد على الصعيد العريب

 

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
العمل على استعادة التضامن العريب وتعزيزه  .1

 وتنقية االجواء بني مجيع البلدان العربية:

 
  تضامنية واضحة مع مجيع البلدان العربية اليت تواجه الضغوط اختاذ مواقف

 والتهديدات وعدم االستقرار بسبب التدخالت اخلارجية.
  احلرص على وحدة املوقف الربملاين العريب من مجيع التطورات واملستجدات

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتعميم املوقف.
 

 
 
 ريب ودوره يف تعزيز نشر مقاالت حول أمهية التضامن الع

 اللحمة بني األقطار العربية.
 .عقد إجتماعات لتعزيز التضامن العريب 

 

 دوالر أمريكي 26.000االعتماد امللحوظ : 
 دوالر أمريكي 13,750حتميل البند جزء من النفقات اإلدارية: 
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 أنشطة االحتاد على الصعيد العريب
 

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
متابعة التطورات املستجدة يف القضية  .2

الفلسطينية ودعم النضال العادل للشعب 
 الفلسطيين بكل الوسائل املتاحة لالحتاد. 

 
  ،مساندة الشعب الفلسطيين ونضاله الباسل حىت يتم طرد االحتالل وحترير األرض

 والعودة، وإقامة الدولة املستقلة على الرتاب الوطين الفلسطيين وعاصمتها القدس. 
  دعم استمرار اجلهود الفلسطينية والعربية إلهناء االنقسام وإزالة أسبابه، وتشكيل

حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تعمل على إجراء انتخاابت شاملة تنهي االنقسام 
 الفلسطيين. 

  مساندة مبادرة الدولة الفلسطينية يف طرح القضية الفلسطينية يف خمتلف احملافل
 املكاسب مبا خيدم القضية.  الدولية لتحقيق مزيد من

  تفعيل الصناديق املالية العربية اليت أنشئت من أجل محاية القدس وإنقاذها من
 سياسات التهويد اليت تتعرض هلا.

  تؤأمة املدن العربية مع مدينة القدس، من خالل إصدار تشريعات وقرارات عربية
 .19يب خباصة مؤمتر رقم حتقق هذا اهلدف تنفيذاً لقرارات االحتاد الربملاين العر 

  التوصية ابحالة موضوع القوانني العنصرية اليت يقرها الكنيست اإلسرائيلي اىل اللجنة
القانونية يف االحتاد إلعداد ملف متكامل لعرضه على املؤمتر املقبل لالحتاد الربملاين 

 العريب .
 دراسة إمكانية عقد ندوة برملانية حول القضية الفلسطينية 

 

 
  مايو، يوم األرض،  -،أاير15املناسبات الفلسطينية )إحياء

وعد بلفور ..اخل. ( وإصدار بياانت هبذه املناسبات تؤكد 
 دعم الربملانيني العرب للقضية العادلة للشعب الفلسطيين. 

 تنظيم ندوة برملانية مبا خيص القضية الفلسطنية 

 دوالر أمريكي 70,000:  االعتماد امللحوظ
 دوالر أمريكي 13,750من النفقات اإلدارية:  حتميل البند جزء
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 أنشطة االحتاد على الصعيد العريب
 

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
تعزيز وتطوير العالقات بني االحتاد وجامعة  .3

الدول العربية، ومجعية االمناء العامني 
 للربملاانت العربية األخرى.

 
  تعزيز العمل العريب املشرتك وتنسيق مواقف املنظمات العربية إزاء أبرز

األحداث اإلقليمية والدولية، والسعي للقيام أبنشطة مشرتكة ختدم قضية 
 تعزيز التضامن العريب والعمل العريب املشرتك. 

  تطوير التعاون بني االحتاد ومجعية األمناء العامني للربملاانت العربية واملشاركة
 يف اجتماعاهتا، ودراسة إمكانية  القيام أبنشطة مشرتكة ابلتعاون معها.

 
 
 

 
  تطوير اتفاق التعاون والتنسيق املوقع بني االحتاد واجلامعة

العربية، وجعله اكثر مواكبة لألحداث اجلسام اليت تشهدها 
 الساحة العربية. 

  إعداد مذكرة شاملة حول القضااي اليت حبثت يف كل اجتماع
 يعها على الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد.وتوز 
 

 دوالر أمريكي 48,000:  االعتماد امللحوظ
 دوالر أمريكي 13,750حتميل البند جزء من النفقات اإلدارية: 
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 أنشطة االحتاد على الصعيد العريب
 

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
املعهد العريب للتدريب الربملاين والدراسات  .4

 التشريعية 

 
  وحتويله إىل مؤسسة رائدة تطوير عمل املعهد وحتقيق الفائدة القصوى منه

توفر للربملاانت العربية وسيلة حضارية وفعالة للدراسات الربملانية والقانونية، 
 وتدريب الكادرات ومتكينها.

  احلرص على إشراك اكرب عدد ممكن من الكوادر الربملانية يف الدورات التدريبية
وورشات العمل اليت ينظمها املعهد ابلتعاون مع األمانة العامة لالحتاد، وحث 

 الربملاانت واجملالس األعضاء يف االحتاد على حتقيق ذلك. 

 
 
 

 
 املعهد.  تسديد املسامهة املالية املرتتبة على االحتاد فيما خيص 
  إشراك ممثلي الربملاانت العربية يف دورات املعهد التدريبية لعام

2017 . 
  .حتديد موضوع للمناقشة من قبل الشعب االعضاء يف االحتاد 
  االتفاق مع إدارة املعهد على وضع الربانمج السنوي للمعهد

 يف بداية كل عام وتعميم هذا الربانمج. 

 

 دوالر أمريكي 60,000:  االعتماد امللحوظ
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 أنشطة االحتاد على الصعيد العريب
 

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
لقضااي إشاعة إيالء االهتمام لقضااي  .5

الدميقراطية واحرتام حقوق 
اإلنسان، وتعزيز احلرايت العامة 
وترسيخ الدميقراطية الربملانية 

 والتعددية السياسية

 
 
 
 

 
  نشر الثقافة الدميقراطية بني اجلماهري العربية، ال

سيما يف أوساط الشباب، وتربية أجيال واعية تعرف 
حقوقها، وتؤمن ابحلرية والدميقراطية والعمل 

 الربملاين. 

 
 
 
 

 
  تضمني جدول أعمال إحدى دورات اللجنة التنفيذية لالحتاد

دين بندًا بتنظيم ندوة مشرتكة مع بعض منظمات اجملتمع امل
حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودور املؤسسات التمثيلية 

 )الربملاانت واجملالس احمللية( يف تعميم هذه املفاهيم. 
 .االستفادة من وسائل إعالم االحتاد يف هذا اجملال 

 
 
 

 دوالر أمريكي 22,000:  االعتماد امللحوظ
 أمريكيدوالر  13,750حتميل البند جزء من النفقات اإلدارية: 
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 أنشطة االحتاد على الصعيد العريب
 

 نوعية النشاط
 

 مؤشرات األداء األهداف
 

 
العمل على حتسني مستوى  .6

 مشاركة الربملانيات العربيات يف :
 انشطة االحتاد. .أ

 يف العمل الربملاين. .ب
 يف العمل املدين. .ج

 

 
  اإلسهام يف النشاط اإلقليمي والدويل الداعي إىل متكني

 املرأة ورفع مكانتها وإشراكها يف خمتلف األنشطة.
  .دعم العمل الربملاين النسائي 
  إبراز وجوه نسائية عربية قادرة على الدفاع عن القضااي

العربية وقضااي حقوق املرأة والقضاء على كل أشكال 
 التمييز ضدها يف احملافل الربملانية الدولية. 

  عقد ندوات خاصة بـ" تفعيل دور املرأة العربية 

 
  إدخال نص يف ميثاق االحتاد ونظامه الداخلي يلزم الشعب

ل النساء يف مجيع الوفود الربملانية اليت يشكلها األعضاء بتمثي
الربملان للمشاركة يف اجتماعات االحتاد الربملاين العريب 

 واالجتماعات الربملانية اإلقليمية والدولية.
  وجوه نسائية عربية.تكرمي 
  عقد ندوة اخلاص بـ" تفعيل دور املرأة العربية خالل عام

2017  . 

 دوالر أمريكي 25,000:  االعتماد امللحوظ
 دوالر أمريكي 13,750حتميل البند جزء من النفقات اإلدارية: 
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 أنشطة االحتاد على الصعيدين الدويل واإلقليمي -رابعاً 

 أنشطة االحتاد على الصعيدين الدويل واإلقليمي

 مؤشرات األداء األهداف نوعية النشاط
 

 الدويل:النشاط داخل االحتاد الربملاين  -1

 
 137و  136املشاركة يف اجلمعيتني  .أ

اإلسهام يف االجتماعات النظامية واألنشطة الربملانية الالحقة  .ب
اليت ينظمها االحتاد الربملاين الدويل وتعميم تقارير عنها على 

 الشعب األعضاء .
دراسة إمكانية تقدمي طلب إلدراج بند طارئ ابسم اجملموعة   .ج

العربية يف جدول أعمال مجعيات االحتاد اليت ستعقد خالل 
 .2017عام 

  طرح القضااي العربية األساسية وعرض املواقف السياسية املوحدة للربملاانت
الثوابت أمام اكرب منرب برملاين دويل، وأتكيد  -وفقاً لقرارات املؤمتر -العربية

 الوطنية والقومية جلميع البلدان العربية. 
 
  تنسيق مواقف الربملاانت واجملالس العربية من القضااي املطروحة أمام مؤمترات

 االحتاد الربملاين الدويل.
 
  السياسية، ومع الوفود  –القيام ابتصاالت مع ممثلي اجملموعات اجلغرافية

  سيما قضية فلسطني.املختلفة وشرح عدالة القضااي العربية، ال
  تعزيز العالقات مع ممثلي املنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية اليت حتضر

 اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل. 
  تسمية ممثلني أكفاء للمجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية واهليئات واللجان

 االخرى لالحتاد. 

 ية داخل االحتاد تفعيل الالئحة الداخلية للمجموعة العرب
الربملاين الدويل وعقد اجتماع تنسيقي للوفود الربملانية يف 

 املؤمترين.
 
  إعداد مذكرة شاملة حول القضااي اليت ستبحث يف كل مؤمتر

 دويل وتوزيعها على الربملانيني العرب املشاركني.
 

 
  إبالغ الشعب األعضاء ابلشواغر اليت جتري يف هيئات االحتاد

الربملاين الدويل يف وقت مبكر، وطرحها يف االجتماع  التنسيقي 
 للوفود العربية. 

  إعداد مذكرة شاملة حول القضااي اليت حبثت يف كل مؤمتر دويل
 وتوزيعها على الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد.

 حول القوانني العنصرية الصادرة عن  إعداد دراسة شاملة
الكنيست اإلسرائيلي، وعرضها يف االجتماع التنسيقي للوفود 

 العربية.

 
 دوالر أمريكي 25,000:  االعتماد امللحوظ

 دوالر أمريكي 13,750حتميل البند جزء من النفقات اإلدارية: 
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 أنشطة االحتاد على الصعيدين الدويل واإلقليمي

 مؤشرات األداء األهداف نوعية النشاط
 

 العالقة مع االحتاد الربملاين اإلفريقي:  -1

 متابعة التنسيق مع االحتاد الربملاين اإلفريقي من أجل:  -

 عقد اجتماع جلنة املتابعة. -
 تنظيم الندوة الربملانية املشرتكة املتفق عليها: -

"حتدايت العوملة وأثرها على الثقافات الوطنية يف إفريقيا 
 والعامل العريب"

واإلفريقية حتسني عملية التنسيق بني الوفود الربملانية العربية  -
 يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل.

 

  اإلفريقية كإسهام يف تعزيز العالقات  -تعزيز العالقات الربملانية العربية
 اإلفريقية بصورة عامة .  -العربية 

  توضيح املواقف الربملانية العربية من خمتلف اإلحداث اليت جتري يف
 رقة.العامل، خاصة تلك اليت هتم العرب واألفا

  كسب املزيد من املؤيدين ملواقف االحتاد الربملاين العريب يف اجتماعات
 االحتاد الربملاين الدويل.

  أتكيد مصداقية االحتاد يف تعامله مع املنظمات االقليمية ويف دعم
 املصاحل املشرتكة بني البلدان العربية وإفريقيا. 

 .عقد اتفاق وتنسيق مع االحتاد الربملاين اإلفريقي 
  توفري مكان لعقد اجتماع كل من جلنة املتابعة والندوة

 اإلفريقية املشرتكة . –الربملانية العربية 
 .االشرتاك يف املؤمتر السنوي لالحتاد الربملاين اإلفريقي 
  24دعوة ممثل من االحتاد اإلفريقي حلضور أعمال املؤمتر 

 لالحتاد.
 ئية حث الربملاانت العربية على تشكيل جلان صداقة ثنا

 مع الربملاانت اإلفريقية. 
  تسديد املسامهة املالية العربية السنوية لالحتاد الربملاين

 اإلفريقي. 
  إعداد مذكرة شاملة حول القضااي اليت حبثت يف كل مؤمتر

 إفريقي وتوزيعها على الشعب الربملانية األعضاء.

 دوالر أمريكي 75,000:  االعتماد امللحوظ
 دوالر أمريكي 13,750النفقات اإلدارية: حتميل البند جزء من 
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 أنشطة االحتاد على الصعيدين الدويل واإلقليمي

 مؤشرات األداء األهداف نوعية النشاط
 

متابعة العالقات مع الربملاانت واملنظمات الربملانية   -2
 اإلقليمية االخرى:

احتاد برملاانت الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  .أ
 واملشاركة يف أنشطته .

برملان أمريكا الالتينية والتنسيق معه من أجل عقد املؤمتر  .ب
الالتيين األول والتحضري لزايرة وفد برملاين -العريب الربملاين

 عريب إىل عدد من دول امريكا الالتينية.
 رابطة برملاانت الدول اآلسيوية . .ج
 اجلمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط.  .د
املؤمتر السنوي جملالس الشيوخ والنواب يف الوالايت املتحدة  .ه

 األمريكية.
لرابطة الدول املستقلة واملشاركة يف اجلمعية الربملانية  .و

 .السنوية اجتماعاهتا

  تعزيز العالقات مع خمتلف الربملاانت واملنظمات الربملانية اإلقليمية
 األخرى.

  توضيح املواقف الربملانية العربية املوحدة إزاء خمتلف األحداث
 واملتغريات يف العامل.

 ية فلسطني. وكذلك التعريف ابلقضااي العربية األساسية، ال سيما قض
التعريف ابملسرية الدميقراطية والتجربة الربملانية يف البلدان العربية 

 وخصائصها. 
  التعريف ابلتجارب الربملانية والدميقراطية والتجربة الربملانية يف البلدان

 العربية وخصائصها.
  التعرف على التجارب الربملانية والدميقراطية املختلفة يف العامل

 دة منها. واالستفا
  كسب املزيد من املؤيدين للقضااي العربية وملواقف االحتاد، خاصة يف

 املؤمترات اإلقليمية والدولية. 

 .حضور اجتماع احتاد برملاانت الدول اإلسالمية 
 .املشاركة يف مؤمتر رابطة الربملاانت اآلسيوية 
  املشاركة يف االجتماع الدوري للجمعية الربملانية املتوسطية

 واجتماعات جلاهنا.
  حضور املؤمتر السنوي جملالس املشرعني يف الوالايت

 املتحدة األمريكية.
  تلبية الدعوة للمشاركة يف اجتماعات اجلمعية الربملانية

 لرابطة الدول املستقلة 
  توقيع اتفاقيات تعاون وتنسيق مع املنظمات الربملانية اليت

 يتعامل معها االحتاد.
  برملان امريكا الالتينية لعقد اجتماع متابعة االتصال مع

 التيين.  -برملاين مشرتك عريب

 دوالر أمريكي 30,000:  االعتماد امللحوظ
 دوالر أمريكي 13,750حتميل البند جزء من النفقات اإلدارية: 

 
 

 .املؤمترواألمر معروض على 
*  *  * 


