
 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 املؤمتر الرابع والعشرون
 لالحتاد الربملاين العريب

 2017 مارس / آذار 21-20الرابط 
 24/ مؤ  ب -3البند 

 تقرير األمني العام لالحتاد الربملاين العريب
 أوضاع االحتاد الربملاين العريب وأنشطته، 

 19/03/2017، ولغاية 12/04/2016يف خالل املدة من 
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 من جدول األعمال  24 مؤ/ ب-3البند 
 
 

 تقرير األمني العام 
 أوضاع االحتاد الربملاين العريب وأنشطته،

  19/03/2017، ولغاية 12/04/2016خالل الفرتة من يف  
 
 

 : 19/03/2017 ولتاريخ، 12/04/2016يغطي هذا التقرير الفرتة من 

 املستجدات يف أوضاع الُشَعب األعضاء: –أوالا 

  األردن:

 .29/05/2016جملس النواب األردين، اعتباراً من يوم األحد الواقع يف  حبل  ملكي قرار صدور  •

 .27/09/2016 اتريخاعتباراً من رئيساً جمللس األعيان يف اململكة األردنية اهلامشية ، إبعادة تعيني دولة األستاذ فيصل عاكف الفايزصدور قرار ملكي  •

 .07/11/2016املهندس عاطف الطراونة، رئيساً جمللس النواب يف اململكة األردنية اهلامشية بتاريخ إعادة انتخاب معايل  •

 .01/12/2016تعيني السيد فراس العدوان أميناً عاماً جمللس النواب يف اململكة األردنية اهلامشية بتاريخ  •
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   :السعودية

، يقضي إبعادة تشكيل جملس الش ورى يف اململكة العربية السعودية، وإعادة تعيني  معايل الدكتور عبدهللا بن 02/12/2016صدور أمر ملكي بتاريخ  •
 حممد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً للمجلس. 

   الكويت:

 .16/10/2016صدور مرسوم أمريي حبل جملس األمة يف دولة الكويت بتاريخ  •

 .11/12/2016نتخاب معايل األستاذ مرزوق علي الغامن، رئيساً جمللس األمة يف دولة الكويت بتاريخ إعادة ا •

   جزر القمر:

 .28/09/2016تعيني األستاذ سيد حممد علي سيد أميناً عاماً جمللس االحتاد يف مجهورية جزر القمر االحتادية اإلسالمية بتاريخ  •

   املغرب:

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

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

 .(2016نيسان/أبريل  9عشرة للجنة التنفيذية لالحتاد، )القاهرة  تقرير وقائع وتوصيات الدورة التاسعة .1

 .(2016نيسان/أبريل  11-10)القاهرة البيان اخلتامي والقرارات الصادرة، عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب،  .2

 (.2016أاير/مايو  3الرابع عشر، )أبيدجان العريب -الواثئق املتعلقة ابنعقاد جلنة املتابعة للمؤمتر الربملاين، اإلفريقي .3

 (.2016أاير/مايو  5 -4العريب الرابع عشر، )أبيدجان -الواثئق املتعلقة ابنعقاد املؤمتر الربملاين، اإلفريقي .4

اللجان الدائمة، واالجتماعات ، للمجلس احلاكم و 198، والدورة 134تقرير األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب، حول نتائج أعمال اجتماعات اجلمعية  .5
 (.2016أذار/مارس  23-19األخرى ذات الصلة لالحتاد الربملاين الدويل، )لوساكا 

رار اإلسرائيلي، خبصوص البيان الصادر عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق ابلق .6
 السورية احملتلة. اجلوالن

سرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل لألعوام الطلب تزويد األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب، ابملالحظات، واالقرتاحات، حول املسودة األولية، املعدلة  .7
2017-2021. 
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العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، من معايل السيد سليم الزعنون، رئيس تعميم نص الرسالة اليت تلقاها دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين    .8
ة األستاذ نبيه بري اجمللس الوطين الفلسطيين، خبصوص دعم ترشيح املناضل مروان الربغوثي، لنيل جائزة نوبل للسالم. كما مت  أتمني الرسالة اليت وجهها دول

 ئزة دعماً هلذا الرتشيح.رئيس االحتاد إىل اجلهة القائمة على منح اجلا

-10القاهرة  23مؤ /11-10 –9القرارات الصادرة عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، واملتعلقة بلجنة جائزة التميُّز الربملاين العريب )   .9
معه، وتزويده ابلواثئق املتعلقة  (، من أجل تزويد األمانة العامة لالحتاد ابسم ممثل الُشَعبة الربملانية يف اللجنة، وذلك لتسهيل االتصال11/04/2016

 ابللجنة.

 23/ مؤ 28 – 24لتنفيذية )القرارين الصادرين عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، واملتعلَقني بلجنة الفريق القانوين املنبثقة عن اللجنة ا .10
ممثل الُشَعبة الربملانية يف اللجنة، وذلك لتسهيل التواصل معه، وتزويده ابلواثئق  (، من أجل تزويد األمانة العامة لالحتاد، ابسم11/04/2016-10القاهرة 

 املتعلقة ابللجنة.

-10القاهرة  23مؤ /23القرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، واملتعلق ابللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية ) .11
جل تزويد األمانة العامة لالحتاد ابسم ممثل الُشَعبة الربملانية يف اللجنة، وذلك لتسهيل التواصل معه، وتزويده ابلواثئق املتعلقة (، من أ11/04/2016

 ابللجنة.

 /47بدور املرأة العربية )القرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، واملتعلق ابللجنة التحضريية للتحضري للمؤمتر العريب اخلاص  .12
(، من أجل تزويد األمانة العامة لالحتاد ابسم  ممثل الُشَعبة الربملانية يف اللجنة، وذلك لتسهيل االتصال معه، وتزويده 11/04/2016-10القاهرة  23مؤ

 ابلواثئق املتعلقة ابللجنة.
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 23مؤ /28، واملتعلق بتشكيل جلنة برملانية خاصة لدعم صمود الشعب الفلسطيين )القرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب .13
 (، واستعداد األمانة العامة لتنفيذ أي توجيهات واقرتاحات تتعلق بعمل اللجنة من أجل حتقيق الغاية اليت شكلت من أجلها.11/04/2016-10القاهرة 

الربملاين العريب، واملتعلق بقيام األمانة العامة لالحتاد مبخاطبة السيدات والسادة رؤساء اجملالس العربية،  القرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد .14
-10القاهرة  23مؤ /14للتدخل لدى السادة رؤساء جمالس العواصم واملدن الكربى حلثهم على املوافقة على إجراء توأمة بني القدس الشريف ومدهنم )

 اختاذ مايرونه مناسباً من إجراء، لدى املعنيني ابألمر، لتنفيذ القرار.(، من أجل 11/04/2016

-10القاهرة  23مؤ /44ة )القرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، واملتعلق إبعادة إحياء اللجنة اخلاصة ابلسوق العربية املشرتك .15
 لالحتاد أبي مقرتحات للعمل على تفعيل القرار. (، من أجل تزويد األمانة العامة11/04/2016

 (.2016أاير/مايو  3العريب الرابع عشر، ) أبيدجان -تقرير وقائع اجتماع جلنة املتابعة للمؤمتر الربملاين اإلفريقي .16

 (.2016 أاير/مايو 5-4العريب الرابع عشر) أبيدجان -البيان اخلتامي والقرارات الصادرة عن املؤمتر الربملاين اإلفريقي .17

-28طنجة الطلب من الُشَعب الربملانية األعضاء يف االحتاد الربملاين العريب، املعنية ابجتماع اجلمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط )  .18
واليت تتضمن انتقاداً لوضعية (، اختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل إزالة الفقرة الرابعة لتقرير جلنة الشؤون السياسية واألمن وحقوق اإلنسان، 29/05/2016

 حقوق اإلنسان يف مجهورية مصر العربية.

لنكبة فلسطني  68ذكرى البيان الصادر عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم  االحتاد، واملتعلق ابل .19
(15/05/2016.) 
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-28عضاء يف االحتاد الربملاين العريب، املعنية ابجتماع اجلمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط ) طنجة الطلب من الُشَعب الربملانية األ .20
الدورة  (، اختاذ اإلجراءات الالزمة من أجل دعم مشاريع القرارات املرسلة من قبل الُشَعبة الربملانية الفلسطينية، واليت ستناقش يف اجتماعات29/05/2016

 ة. ( للجمعي12)

ضاء اللجنة اىل دعوة معايل األستاذ مرزوق الغامن، رئيس جملس األمة الكوييت، رئيس اللجنة الربملانية اخلاصة لدعم صمود الشعب  الفلسطيين، السادة أع .21
 .31/05/2016االجتماع يف القاهرة يوم 

معايل الدكتور علي عبد العال، رئيس جملس النواب املصري، لعضوية مكتب الطلب من الُشَعب الربملانية األعضاء يف االحتاد الربملاين العريب، دعم ترشيح  .22
 اجلمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط، كأحد املمثلني عن دول جنوب املتوسط.

 .29/05/2016القرار امللكي حبل  جملس النواب األردين، اعتباراً من يوم االحد الواقع يف  .23

الربملانية اللبنانية، عرب رائسة االحتاد الربملاين العريب حول "القوانني العنصرية الصادرة عن الكنيست اإلسرائيلي" مسامهة من الدراسة املقدمة من الُشَعبة  .24
 الُشَعبة الربملانية اللبنانية يف دعم عمل جلنة الفريق القانوين.

 إدانة احلادث اإلجرامي اإلرهايب الذي وقع يف مملكة البحرين. .25

 الغاشم على الوحدة العسكرية األردنية، أثناء أتديتها الواجب الوطين. إدانة االعتداء .26

املنورة، وحميط إدانة االعتداء اآلمث الذي اقرتفته فئة خارجة على الدين من تفجريات انتحارية إرهابية، طالت حميط املسجد النبوي الشريف يف املدينة  .27
 مسجد يف مدينة الطائف.



 7 

واألنظمة النافذة، واللوائح التنظيمية، لالحتاد الربملاين العريب. كما مت إقراراها بصيغتها املعدلة يف املؤمتر الثالث والعشرين  إعادة طباعة وإصدار امليثاق، .28
 (.2016نيسان/أبريل  11-10لالحتاد، ) القاهرة 

إىل اللغة اإلجنليزية. )األردن، البحرين، اجلزائر، السعودية،  إرسال املالحظات الواردة لألمانة العامة لالحتاد من الُشَعب الربملانية الشقيقة بعد ترمجتها .29
، إىل األمانة العامة لالحتاد، وفق املوعد احملدد  2021-2017سرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل لألعوام الاملغرب، اليمن( حول املسودة األولية، املعدلة 

 .15/07/2016إلرسال املالحظات بتاريخ 

 .21/07/2016الربملانية العربية الشقيقة بوفاة املناضل تيسري قبعة، انئب رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين، بتاريخ  إعالم الُشَعب .30

 (.2016أيلول/سبتمرب  8الدعوة إىل حضور الدورة العشرين للجنة التنفيذية لالحتاد، )القاهرة  .31

 (.2016أيلول/سبتمرب  4جتماع املقرر عقده يف )القاهرة دعوة السادة أعضاء جلنة جائزة التميُّز الربملانية، إىل حضور اال .32

 (.2016أيلول/سبتمرب  5دعوة السادة أعضاء جلنة الفريق القانوين، إىل حضور االجتماع املقرر عقده يف )القاهرة  .33

 (.2016أيلول/سبتمرب  6قرر عقده يف )القاهرة دعوة السيدات والسادة أعضاء اللجنة التحضريية، املنبثقة عن جلنة املرأة والطفولة إىل حضور االجتماع امل .34

 (.2016أيلول/سبتمرب  7دعوة أعضاء اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد، إىل حضور االجتماع املقرر عقده يف )القاهرة  .35

 العريب للتدريب الربملاين والدراسات التشريعية.تزويد األمانة العامة لالحتاد، مبقرتحات الُشَعب الربملانية الشقيقة، لتفعيل عمل املعهد  .36

 من أجل تضمينها ابلنشرة الشهرية اليت سيباشر االحتاد إبصدارها. بكافة نشاطات اجملالس األعضاء يف االحتاد،لالحتاد العامة األمانة تزويد  .37
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األنظمة الداخلية للمجالس األعضاء يف االحتاد، بوثيقة واحدة كل بنسخة من النظام الداخلي لكل جملس من أجل جتميع  لالحتاد، العامة األمانة تزويد  .38
 لتمكينهم من االطالع عليها. وتعميمها على كافة اجملالس

انة إصدار الكنيست البيان الصادر عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم  االحتاد، واملتعلق إبد .39
 ثين عشر عاماً، بداًل من أربعة عشر عاماً.ااإلسرائيلي قانوانً، يسمح بسجن األطفال الفلسطينيني فقط، ببلوغهم 

 (.2016أيلول/سبتمرب  4املتعلقة ابجتماع جلنة جائزة التميُّز الربملانية، املقرر عقده يف )القاهرة الواثئق  .40

 (.2016أيلول/سبتمرب  5الواثئق املتعلقة ابجتماع جلنة الفريق القانوين، املقرر عقده يف )القاهرة  .41

 (.2016أيلول/سبتمرب  6الطفولة، املقرر عقده يف )القاهرة الواثئق املتعلقة ابجتماع اللجنة التحضريية، املنبثقة عن جلنة املرأة و  .42

 (.2016أيلول/سبتمرب  7الواثئق املتعلقة ابجتماع اللجنة املصغرة، املنبثقة عن اللجنة التنفيذية، لالحتاد حلضور االجتماع املقرر عقده يف )القاهرة  .43

 (.2016أيلول/سبتمرب  8قاهرة الواثئق املتعلقة ابلدورة العشرين للجنة التنفيذية لالحتاد، )ال .44

 .2015- 1920حماضر جلسات جملس النواب اللبناين، للفرتة  .45

 سوف تقوم األمانة العام لالحتاد، إبرسال ترمجة ألنظمة االحتاد الربملاين الدويل حال جاهزيتها. .46

جُمددًا لتواصل رسالتها ابعتبارها صوت الربملانيني العرب، تغطي  الصادرة عن األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب، إىل الصدور« الربملان»ستعود نشرة  .47
 أخبارهم وأنشطتهم، وتنقل جتارهبم التشريعية.
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الس رجو األمانة العامة من اجملكما ستعود جملة "آفاق برملانية عربية" الصادرة عن األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب إىل الصدور جُمدداً. ويف هذا املقام، ت .48
 األعضاء ابالحتاد تزويدها أبية دراسات، وحبوث من أجل نشرها يف هذه اجمللة تعميماً للفائدة.

 (.2016أيلول/سبتمرب  8)القاهرة للجنة التنفيذية لالحتاد،  العشرينتقرير وقائع وتوصيات الدورة  .49

 (.2016أيلول/سبتمرب  4اجتماع جلنة جائزة التميُّز الربملانية، )القاهرة تقرير وقائع وتوصيات  .50

 (.2016أيلول/سبتمرب  5جتماع جلنة الفريق القانوين، )القاهرة اتقرير وقائع وتوصيات  .51

 (.2016أيلول/سبتمرب  6اجتماع اللجنة التحضريية، املنبثقة عن جلنة املرأة والطفولة، )القاهرة تقرير وقائع وتوصيات  .52

 (.2016أيلول/سبتمرب  7)القاهرة  لالحتاد املنبثقة عن اللجنة التنفيذيةاجتماع اللجنة املصغرة، تقرير وقائع وتوصيات  .53

 ملزعوم.توزيع الدراسة املعدَّة من قبل جملس النواب يف اجلمهورية اللبنانية حول مواضيع القوانني العنصرية اليت أقرها الكنيست اإلسرائيلي ا .54

 اللبنانية حول مواضيع القوانني العنصرية اليت أقرها الكنيست اإلسرائيلي املزعوم إىل اللغة اإلنكليزية.ترمجة الدراسة املعدَّة من قبل جملس النواب يف اجلمهورية  .55

 عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  22/08/2016بتاريخ  البيان الصادرتعميم  .56
 املسجد األقصى املبارك. بذكرى إحراق

ن، رئيس اجمللس رفع كتاب إىل معايل الدكتور علي عبد العال، رئيس جملس النواب يف مجهورية مصر العربية، للت كرم بدعم طلب معايل األستاذ سليم الزعنو  .57
 يني صفة مراقب يف االحتاد الربملاين اإلفريقي.الوطين الفلسطيين، املوج ه إىل السيد روجر دانغ، رئيس الربملان اإلفريقي، ملنح األشقاء الفلسطين
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العريب وفق الفئات احملددة يف  الطلب من الُشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد تزويد األمانة العامة لالحتاد أبمساء مرشحيها لنيل جائزة التميز الربملاين .58
 .31/10/2016الالئحة خالل الفرتة الواقعة بني شهر أيلول ولغاية 

 عربية األعضاء يف االحتاد.ترمجة األنظمة والقواعد النافذة لالحتاد الربملاين الدويل من اللغة اإلنكليزية إىل اللغة العربية وتوزيعه على الشعب الربملانية ال .59

 طباعة العدد اخلامس من جملة آفاق برملانية وتوزيعها على الشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد. .60

 من نشرة الربملان وتوزيعها على الشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد. 19باعة العدد ط .61

 لالحتاد الربملاين الدويل. 135دعوة الشعب الربملانية العربية إىل االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية املشاركة يف اجلمعية  .62

 األمانة العامة لالحتاد ابسم عضو اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب. الطلب من الشعب الربملانية العربية تزويد .63

، للمجلس احلاكم واللجان الدائمة، 199، والدورة 135حول أعمال اجتماعات اجلمعية التفصيلية واملوجزة األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب،  مذكرة .64
 (.2016 أكتوبر /تشرين أول 27-23 جنيفالربملاين الدويل، )واالجتماعات األخرى ذات الصلة لالحتاد 

للسيدات والسادة رؤساء اجملالس، ومعلومات عن بلداهنم، لنشرها يف املوقع اإللكرتوين ابلسرية الذاتية  ةلطلب من الشعب الربملانية العربية تزويد األمانة العاما .65
 اجلديد لتعميم الفائدة.

، للمجلس احلاكم واللجان الدائمة، واالجتماعات 199، والدورة 135األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب، حول نتائج أعمال اجتماعات اجلمعية  تقرير .66
 (.2016 أكتوبر /تشرين أول 27-23 جنيفاألخرى ذات الصلة لالحتاد الربملاين الدويل، )

 حتاد الربملاين الدويل ابللغتني العربية واإلنكليزية، وامليثاق واألنظمة النافذة واللوائح التنظيمي ة لالحتاد الربملاين العريب.قرصني مدجمني حيتواين األنظمة النافذة لال .67
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إبدانة  ملتعلق عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، وا 15/11/2016بتاريخ  البيان الصادر .68
 على مشروع قانون منع رفع األذان ومشروع شرعنة البؤر االستيطانية. التشريع يف حكومة االحتالل اإلسرائيليمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون 

بذكرى  عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  29/11/2016بتاريخ  البيان الصادر .69
 قرار تقسم فلسطني ، واليوم العاملي للتضامن مع الشعب العريب الفلسطيين.

 .2016 ديسمرب/كانون األول   22 بريوترر عقده يف دعوة السادة أعضاء جلنة جائزة التميُّز الربملانية، إىل حضور االجتماع املق .70

إبدانة  عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  10/12/2016بتاريخ  البيان الصادر .71
 املباركة. العمل اإلرهايب على اجلنود املصريني يف أثناء أتديتهم صالة اجلمعة

إبدانة  عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد، واملتعلق  11/12/2016بتاريخ  البيان الصادر .72
 العمل اإلرهايب الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية يف العباسية ابلقاهرة.

أدان فيه قانون عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد،  15/12/2016بتاريخ  البيان الصادر .73
 التسوية الذي أجازه الكنيست اإلسرائيلي املزعوم والذي يبيح مصادرة األراضي الفلسطينية.

إبدانة  للبناين، ابسم االحتاد، واملتعلقرئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب ا عن دولة األستاذ نبيه بري، 19/12/2016بتاريخ  البيان الصادر .74
 .18/12/2016اهلجمات اإلرهابية اليت تعرضت هلا منطقة الكرك يف اململكة األردنية اهلامشي ة بتاريخ 

حول اجتماعات الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة الت عاون اإلسالمي واالجتماعات  لعامة لالحتاد الربملاين العريباألمانة ا مذكرة.75
 .2017كانون الثاين/ يناير   28-23مجهورية مايل،  -املصاحبة األخرى، اليت ستنعقد يف ابماكو
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 (.2016 ديسمرب/كانون األول   22 )بريوتاجتماع جلنة جائزة التميُّز الربملانية، تقرير وقائع وتوصيات  .76

إىل معايل األستاذ سليم الزعنون، رئيس اجمللس الوطين دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين،  إرسال برقية تعزية من .77
 .03/01/2016، بتاريخ املطران هيالريون كبوتشي بوفاة املناضلالفلسطيين، 

 (.2017 فرباير/شباط 11 بريوتللجنة التنفيذية لالحتاد، ) احلادية والعشرينالدعوة إىل حضور الدورة  .78

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتدعوة السادة أعضاء جلنة جائزة التميُّز الربملانية، إىل حضور االجتماع املقرر عقده يف  .79

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتجتماع املقرر عقده يف دعوة السادة أعضاء جلنة الفريق القانوين، إىل حضور اال .80

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوت أعضاء اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد، إىل حضور االجتماع املقرر عقده يفالسادة دعوة  .81

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتالواثئق املتعلقة ابجتماع جلنة جائزة التميُّز الربملانية، املقرر عقده يف  .82

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتالواثئق املتعلقة ابجتماع جلنة الفريق القانوين، املقرر عقده يف  .83

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتالواثئق املتعلقة ابجتماع اللجنة املصغرة، املنبثقة عن اللجنة التنفيذية، لالحتاد حلضور االجتماع املقرر عقده يف  .84

 (.2017 فرباير/شباط 11 )بريوتللجنة التنفيذية لالحتاد،  21الواثئق املتعلقة ابلدورة  .85

 من نشرة الربملان وتوزيعها على الشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد. 20طباعة العدد  .86

 االحتاد.من نشرة الربملان وتوزيعها على الشعب الربملانية العربية األعضاء يف  21طباعة العدد  .87
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 من نشرة الربملان وتوزيعها على الشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد. 22طباعة العدد  .88

الصادرة عن األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب، إىل الصدور لتواصل رسالتها ابعتبارها صوت الربملانيني العرب، تغطي أخبارهم « الربملان»نشرة  عادت .89
 نقل جتارهبم التشريعية.وأنشطتهم، وت

ة العامة من اجملالس جملة "آفاق برملانية عربية" الصادرة عن األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب إىل الصدور جُمدداً. ويف هذا املقام، ترجو األمان عادت .90
 ئدة.األعضاء ابالحتاد تزويدها أبية دراسات، وحبوث من أجل نشرها يف هذه اجمللة تعميماً للفا

 -واملتعلق حبل  مشكلة املشاركة املالية للشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد مت  إرسال دعوة إىل كل  من مجهوري ة الصومال 23تنفيذاً للقرار الصادر عن املؤمتر  .91
ل تذكريت سفر لعضوين من كل  برملان من هذه الد ول، ميزانية االحتاد الربملاين العريب تتحم  مجهورية جيبويت، أبن   -مجهورية جزر القمر االحتادية اإلسالمي ة

 .كما تتحم ل الد ولة املضيفة للمؤمتر نفقات إقامتهم

إىل الشعب الربملانية يف االحتاد الربملاين  2012إىل عام  1842إرسال نسخة من كتاب تطو ر املوازنة وقطع احلساب يف اجلمهورية اللبنانية من عام  .92
 العريب.

 11 )بريوتللجنة التنفيذية لالحتاد،  21ناقشته ضمن بند مايستجد من اعمال يف جدول أعمال الدورة ، مل2016ب القانوين للدورة املالية تقرير احملاس .93
 (.2017 فرباير/شباط

 4إىل  2بريوت من يف  عقدهااملقرر  “" تعزيز دور الربملانيات العرب يف العملية التشريعية والسياسية  حضور الورشة التدربية بعنوان  الدعوة إىل  .94
 .2017آذار / مارس 
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 حوهلا.أبي ة مالحظة  وتزويد األمانة العامةط الع عليها، الل ""حنو وثيقة ملناهضة العنف ضد املرأة يف املنطقة العربية أوىل لالتفاقية العربية إرسال مسودة .95

 الدويل اليت قامت األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب برتمجتها. واليت سوف تعتمد  يف الربملاين االحتاد ولوائح األساسي النظام على إرسال  التعديالت .96
، ليتسىن للشعب الربملانية العربية االطالع 2017أبريل/ نيسان  5 -1 –بنغالدش  –دكا املقرر عقدها يف  136 الدويل الربملاين العامة لالحتاد اجلمعية

 خالل املدة احملددة.عليها، وإبداء أية مالحظات 

 -1 –بنغالدش  –دكا  ،200، واجمللس احلاكم 136املتعل قة ابجتماع اجلمعي ة  عدد من الواثئقن على املوقع اإللكرتوين لالحتاد الربملاين العريب،نشر   .97
 صلية ابللغة اإلجنليزي ة.األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب ، مرفقًة مع الوثيقة األ وقد ترمجتها، 2017أبريل/ نيسان  5

 فرباير/شباط 10 بريوتيف عقد الذي اجتماع جلنة جائزة التميُّز الربملانية،  خالل بعد إضافة مامت تقدميه من الشعب الربملانية األعضاء  الواثئقإعادة إرسال  .98
2017. 

 فرباير/شباط 10 بريوتيف  الذي عقداجتماع جلنة الفريق القانوين،  خالل بعد إضافة مامت تقدميه من الشعب الربملانية األعضاء الواثئق إعادة إرسال  .99
2017. 

 الذي انعقداجتماع اللجنة املصغرة، املنبثقة عن اللجنة التنفيذية، لالحتاد  بعد إضافة مامت تقدميه من الشعب الربملانية األعضاء خاللالواثئق إعادة إرسال  .100
 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتيف 

 (.2017 فرباير/شباط 11 )بريوتللجنة التنفيذية لالحتاد،  21 الدورة بعد إضافة مامت تقدميه من الشعب الربملانية األعضاء خاللالواثئق  إعادة إرسال .101

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتيف الذي عقد اجتماع جلنة جائزة التميُّز الربملانية، تقرير وقائع وتوصيات  .102
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 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتيف  الذي عقداجتماع جلنة الفريق القانوين، تقرير وقائع وتوصيات  .103

 .2017 فرباير/شباط 10 بريوتيف  الذي انعقداجتماع اللجنة املصغرة، املنبثقة عن اللجنة التنفيذية، لالحتاد تقرير وقائع وتوصيات  .104

 (.2017 فرباير/باطش 11 )بريوتللجنة التنفيذية لالحتاد،  21 الدورةتقرير وقائع وتوصيات  .105

أدان فيه قانون عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، ابسم االحتاد،  16/02/2017بتاريخ  البيان الصادر .106
 التسوية الذي أقره وصادق عليه الكنيست اإلسرائيلي املزعوم والذي يبيح مصادرة األراضي الفلسطينية.

رئيس جملس النواب اللبناين ، إىل السيدات والسادة رؤساء الربملاانت  العريب،الدعوة املوجهة من دولة الرئيس األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين  .107
 .2017آذار / مارس  21-20بية يومي حلضور املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب املقرر عقده يف اململكة املغر  واجملالس األعضاء يف االحتاد

 .2017آذار / مارس  21-20ابملؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب املقرر عقده يف اململكة املغربية يومي الواثئق املتعلقة  .108

 لالحتاد الربملاين الدويل. 136اجلمعية دعوة الشعب الربملانية العربية إىل االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية املشاركة يف  .109

عن اجتماعات الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة الت عاون اإلسالمي واالجتماعات  لعامة لالحتاد الربملاين العريباألمانة اتقرير  .110
 .2017كانون الثاين/ يناير   28-23مجهورية مايل،  -املصاحبة األخرى، اليت انعقدت يف ابماكو
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 املشاركات يف احملافل العربية والدولية واإلقليمية: –اثلثاا 

 شاركة:امل –أ 

 العريب الرابع عشر -املؤمتر الربملاين اإلفريقي  5/05/2016-3أبيدجان 

االجتماع التاسع عشر للسادة األمناء العامني جملالس الشورى، والنواب، والوطين، واألمة، يف دول جملس التعاون لدول اخلليج  17/05/2016-16الكويت 
 العربية.

بتخليد الذكرى السنوية األوىل للمرحوم عز الدين السيد، رئيس اجمللس الوطين السوداين األسبق، رئيس االحتاد الربملاين االحتفال  24/05/2016اخلرطوم 
 الدويل األسبق.

 االجتماع األول للجنة الربملانية اخلاصة، لدعم صمود الشعب الفلسطيين. 31/05/2016القاهرة 

 ت القمة العربية.اجتماعااملشاركة يف  26/07/2016-25نواكشوط 

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

 جنيفذات الصلة لالحتاد الربملاين الدويل، ) ، للمجلس احلاكم واللجان الدائمة، واالجتماعات األخرى199، والدورة 135جلمعية ا 27/10/2016-23جنيف  
 .(2016 أكتوبر /تشرين أول 23-27



 17 

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

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

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

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

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

 الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي. 28/01/2017-23ابماكو 

 

 االعتذار عن املشاركة نظراا لتزامن انعقاده مع برامج مسبقة لالحتاد : –ب

 الدويل حول " التحدايت اجلديدة للدبلوماسية الربملانية ".امللتقى  25/05/2016-24اجلزائر 

( 12مؤمتر القمة الثالث لرؤساء برملاانت الدول األعضاء يف اجلمعية الربملانية لالحتاد من أجل املتوسط، واجللسة العامة ) 29/05/2016-28طنجة 
 للجمعية الربملانية لالحتاد من اجل املتوسط.
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 ؤمتر السنوي الدويل اخلامس للغة العربية.امل 07/05/2016-04ديب 

 ( جمللس جامعة الدول العربية على املستوى الوزاري.146الدورة العادية ) 5/09/2016القاهرة 

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

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

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

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

 إمناء متوازن ومتثيل عادل.الالمركزية اإلدارية :  01/12/2016بريوت 

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

 احلوار بني احلضارات وحقوق اإلنسان "احلوار بني األداين ملكافحة التطرف العنيف". 15/12/2016روما 
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 ستناداا إىل موزانة الربامج واألداء:ااالعتذار عن املشاركة نظراا ألن األهداف اليت ستتحقق من املشاركة سوف تكون أقل بكثري من األعباء املالية املرتتبة   –ج

 أعمال اجللسة العامة الرابعة واألربعني، جمللس احتاد برملاانت رابطة الدول املستقلة. 20/05/2016سان بطرسربغ 

 اجتماع املائدة املستديرة حول املياه ) دور العلم والتكنولوجيا يف مشاريع السالم(. 2/06/2016-31/05جنيف 

 ندوة حول معاجلة وتدوير وترشيد استهالك املياه يف الصناعة. 28/04/2016-26القاهرة 

 العاملية.الدورة السنوية للمؤمتر الربملاين حول منظمة التجارة  14/06/2016-13جنيف 

 املؤمتر الربملاين الثاين حول اهلجرة. 16/07/2016-15جيبويت 

 ندوة حول االلتزامات القانونية الدولية املتعلقة ابلتعليم يف منطقة الشرق األوسط. 14/07/2016-13لندن 

 املؤمتر الوطين للمجالس التشريعية يف الوالايت املتحدة األمريكية. 11/08/2016-07شيكاغو 

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

 الطاولة املستديرة العاشرة للجمعيات األوروبية. 03/11/2016موانكو 

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

 العنف ضد املرأة. 20/11/2016كاليفورنيا 

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

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

 $ 97،500مبلغ  الكويتدولة  •

 $ 48,000مبلغ  سلطنة عمان •

 $ 97،500مبلغ  اململكة العربية السعودية •

 $ 97،500مبلغ  دولة اإلمارات العربية املتحدة  •

 $ 37،600مبلغ   مملكة البحرين •

 $ 5,100مبلغ    دولة فلسطني •

 $ 83,200مبلغ  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية    •

 83,200$مبلغ  اململكة املغربية •

 $ 37,600مبلغ  اململكة األردنية اهلامشية •

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

 $  37,600مبلغ  اجلمهورية اللبنانية •

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

 $ 47,000مبلغ  اجلمهورية التونسية •

 

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

 $ 52،800مبلغ  سلطنة عمان •

 $ 41,360مبلغ  اململكة األردنية اهلامشية •

 $ 41,360مبلغ   مملكة البحرين •

 $ 107,250مبلغ  املتحدةدولة اإلمارات العربية  •

 $ 107,250مبلغ  دولة الكويت •

 $ 107,250مبلغ  اململكة العربية السعودية •
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 $91،520من أصل إمجايل املسامهة البالغة   $60,999مبلغ  اململكة املغربية •

 $ 91,520 مبلغ مجهورية مصر العربية •

 

( فقط عشرة آالف 10,000، والبالغ مقدارها )2016مجعية األمناء العام ني للربملاانت العربية لعام مت تسديد مسامهة االحتاد الربملاين العريب يف ميزانية  .3
 دوالر أمريكي.

( فقط 60,000، والبالغ مقدارها )2016مت تسديد مسامهة االحتاد الربملاين العريب يف ميزانية املعهد العريب للتدريب الربملاين والدراسات التشريعية لعام  .4
 ألف دوالر أمريكي.ست ون 

على (، واملتعلق ابملوافقة 11/04/2016-10القاهرة  23/ مؤ 7-46إىل القرار الصادر عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، ) استناداً  .5
 ٬ك البحر املتوسط يف بريوتلدى بن MED INCOME FUND Iاستثمار مبلغ الوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين العريب عرب  

تفاق مع إدارة بنك البحر املتوسط، والعمل جاٍر على حتويل الفوائد النامجة عن استثمار توقيع اإل وحتويل الفائدة النامجة عن االستثمار إىل ميزانية االحتاد، مت
( دوالر 2,222,972قيمته ) ما 1/1/2016رها يف اقدمالوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين العريب، والبالغ ( من 2,200,000) مبلغ 

النفقات النامجة عن  ( دوالر أمريكي وقد استعملت هذه العوائد لدفع93,508ما مقداره ) 2016-12-31وقد بلغت عوائد االستثمار لغاية  أمريكي
والقرارات الصادرة عن رئيس االحتاد  ،والقرار الصادر عن املؤمتر التاسع عشر ،قرارات الصادرة عن اجتماعي  اللجنة التنفيذية يف الرابط والكويتمتديد العمل ابل

 19/01/2014حتاد الربملاين العريب الكويت ىل القرار الصادر عن املؤمتر العشرين لالإىل بريوت استناداً إحتاد الربملاين العريب من دمشق واملتعلقة ابلنقل املؤقت ملقر اال
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لتنفيذ أية لالحتاد مستعدة األمانة العامة  وإن .10/04/2016-09 القاهرةلالحتاد الربملاين العريب  الثالث والعشرينىل القرار الصادر عن املؤمتر إاستنادًا و ، 
 ترى اللجنة أهنا ضرورية للعمل هبا. متعلقة،توجيهات واقرتاحات 

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

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

تارخيه، ويليب متطلبات اجملالس لالحتاد، مبا يتالءم وطبيعة عمل االحتاد، حبيث يشمل معلومات عن االحتاد، منذ بدء أتسيسه ول الكرتوين جديد موقع إنشاء .8
 األعضاء معلوماتياً.
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 السيد الرئيس، 
 أصحاب الدولة واملعايل والسعادة،

 ، املؤمتراألخوات واألخوة أعضاء 
. 19/03/2017، ولغاية 12/04/2016كان هذا تقريراً موجزاً عن الوضع يف االحتاد الربملاين العريب، وعن نشاط األمانة العامة لالحتاد خالل الفرتة من 

 وإنين واثق أن هذا التقرير سيتم إثراؤه مبناقشاتكم ومالحظاتكم واقرتاحاتكم، اليت سنأخذها بعني االعتبار يف نشاطنا املقبل. 
ب اللبناين، بوافر الشكر واالمتنان على إال أن أتقدم من دولة الرئيس نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النوا ،وال يسعين يف هذه املناسبة

، األمر الذي كان لنا حافزاً على بذل املزيد من اجلهد لتحقيق املهام املناطة مجيعهاما أتلقاه من دولته من توجيه سديد، وعون، ومتابعة جادة وحثيثة ألنشطة االحتاد 
 بنا.

رؤساء الُشَعب الربملانية الشقيقة، الذين كان لتعاوهنم مع األمانة العامة لالحتاد، ودعمهم ألخوة اكما أتوجه جبزيل الشكر واالمتنان، إىل مجيع األخوات و 
لذمم املالية املرتتبة على ألنشطته، الفضل الكبري يف متكيننا من متابعة أعمالنا يف أفضل الظروف، آماًل أن يستمر هذا الدعم، ودعم جهد األمانة العامة لتحصيل ا

 الستمرار دميومة عملها.بعض الشعب األعضاء 
قق الفائدة ملصلحة العامة املبادرة إىل اتفاقية تعاون مع مجعي ة األمناء العام ني للربملاانت العربي ة من أجل البحث يف الس بل الكفيلة للتعاون مبا حي األمانةوتنوي 

 م هم.الربملاانت األعضاء على مستوى األطر الربملاني ة املساندة لألعضاء يف أداء مها
 ،ستبقى يف عمل حثيٍث ودؤوب لتحقق أهداف االحتاداألكارم، أن األمانة العامة لالحتاد،  املؤمترويف اخلتام أود أن أؤكد جلميع األخوات واألخوة أعضاء 

 ملا فيه خري احتادان ومصلحة الشعوب العربية اليت ميثلها.  وتلتزم تنفيذ قراراته بكل دق ٍة وأمانة، ومنفتحة على كل  أساليب الت عاون الدائم مع الش عب الربملانية
 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

 

 .املؤمترواألمر معروض على 
 

*  *  * 


