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إعماال مليثاق االحتاد الربملاين العريب، وبناء على توصية اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب يف دورهتا 
لرئيس السيد نبيه بري، احلادية والعشرين، واستجابة لدعوة كرمية من الشعبة الربملانية املغربية الشقيقة ومن دولة ا

 20رئيس االحتاد الربملاين العريب رئيس جملس النواب اللبناين، انعقد يف الرابط، عاصمة اململكة املغربية، يومي 
 ، املؤمتر الرابع والعشرون لالحتاد.2017آذار  –مارس  21و

تلف مظاهر اخلالف والصراع، واملؤمتر، وهو يَ ْنَكبُّ على دراسة احلالة العامة ألمتنا العربية، وتشخيص خم
والنظر إىل ممكنات التجاوز اليت يقتضيها الواجب التارخيي واملسؤولية األخالقية، وذلك استيحاء ل ميثاق االحتاد 
الربملاين العريب واستجابة للضمري الربملاين، وملا ينبغي أن تنهض به إطارات العمل العربية، خصوصا منها املؤسسات 

وار حيوية تنبثق من ُصْلِب مهامها ومكانتها وطبيعة وظائفها، لَيُ ؤَكِ د جمددا على أمهية وقيمة التشريعية، من أد
إىل بل وحىت ابلنسبة  ،احلوار بني األقطار العربية يف إجياد احللول املالئمة للمشكالت والتوترات واخلالفات القائمة

 بعض الصراعات بني املكوانت املختلفة داخل القطر الواحد.
إذ يلح املؤمتر على ضرورة اعتماد لغة احلوار واإلنصات املتبادل، فإمنا لرهانه العميق على فاعلية و 

الدبلوماسية الربملانية العربية يف مجع الكلمة بني األشقاء، وإيالء االعتبار لألهداف الكربى ألمتنا بدال من تشتيت 
وقت، يف سياق دويل أبرز ما مييزه تنامي نزعات اجلهود وتعميق الصراعات واستنزاف اإلمكانيات واجلهد وال

 التطرف والغلو والفكر الشعبوي املتنامي وظاهرة اإلرهاب التكفريي وانطواء الدول وهنج قوميات ضيقة.
 

 :قرر مايليفإن املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب 
 

 24/ مؤ  1القرار رقم 
 حول انتقال الرائسة:

 
سة االحتاد من الشعبة الربملانية اللبنانية ممثلة يف شخص دولة األستاذ نبيه بري، رئيس جملس انتقال رائ

النواب يف اجلمهورية اللبنانية، إىل الشعبة الربملانية املغربية ممثَّلًة يف شخص معايل األستاذ احلبيب املالكي، رئيس 
 جملس النواب يف اململكة املغربية.

******** 
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 24/ مؤ  2رقم القرار 
 حول تكرمي الرائسة:

 
ترؤُِّسه االحتاد  مدةخالل يف تقدمي درع تكرمي لدولة الرئيس نبيه بري، وذلك تقديراً جلهوده وافق املؤمتر على 

 الربملاين العريب.

******** 

 24/ مؤ  3رقم القرار 
 حول تقرير الرئيس:

 
ي ، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس وافق املؤمتر على التقرير املقدم من دولة األستاذ نبيه بر 

 .النواب اللبناين، املتضمن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد

******** 

 24/ مؤ  4القرار رقم 
 حول تقرير األمني العام:

 
ولغاية  19/4/2016العريب للفرتة من  وافق املؤمتر على التقرير املقدم من األمني العام لالحتاد الربملاين

 انعقاد املؤمتر احلايل.

******** 

 24/ مؤ  5القرار رقم 
 حول منح جائزة التميز الربملاين العريب:

 
الربملاين اليت انعقدت يف بريوت بتاريخ  جبائزة التميزوافق املؤمتر على تقرير اللجنة اخلاصة 

لالحتاد يف دورهتا احلادية والعشرين اليت انعقدت يف بريوت  ، وعلى توصية اللجنة التنفيذية22/12/2016
 ، مبنح جوائز التمييز وفقا ملا يلي:2017-2-11بتاريخ 
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 عضو الربملان :  –مرشح الفئة الثانية  -1
 اجمللس الوطين االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة . ،سعادة السيد علي جاسم أمحد -
 عضو اجمللس الوطين الفلسطيين. ،ندوقةسعادة السيد زهري ص -
 مرشح الفئة الثالثة : " أمني عام الربملان"-2
 دولة قطر. يفأمني عام جملس الشورى  ،ادة السيد فهد بن مبارك اخليارينسع -
سلطنة  يفأمني عام سابق جملس الشورى  ،عضو جملس دولة ،سعادة السيد عبد القادر بن سامل الذهب -
 عمان.

 لفئة الرابعة: "الباحث الربملاين"مرشح ا -3
دولة اإلمارات العربية  يفمدير املكتب الفين للمجلس الوطين االحتادي  ،السيدة مرمي أمحد اجلرمني -
 املتحدة.

******** 

 
 24/ مؤ  6القرار رقم 

 جائزة التميز الربملاين العريب: الئحة تعديل حول
 

انعقدت يف القاهرة بتاريخ  الربملاين اليت زة التميزجبائاللجنة اخلاصة  تقريروافق املؤمتر على 
، وعلى توصية اللجنة التنفيذية لالحتاد يف 10/02/2017انعقدت يف بريوت بتاريخ  ، واليت04/09/2016

بتعديل الالئحة التنظيمية جلائزة التميز  ،2017-2-11دورهتا احلادية والعشرين اليت انعقدت يف بريوت بتاريخ 
 عريب حيث أصبحت على الشكل التايل:الربملاين ال

 (1املادة )

 التعريفات اخلاصة ابلالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب:
o .اللجنة: هي جلنة جائزة التميز الربملاين العريب 
o .اجلائزة: هي جائزة التميز الربملاين العريب 
o نة جائزة التميز الربملاين.رئيس االحتاد: هو رئيس االحتاد الربملاين العريب ورئيس جل 
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 (2املادة )
ينشئ االحتاد الربملاين العريب جائزة سنوية تسمى "جائزة التميز الربملاين العريب"، ويتم متويل موازنتها من 

 ميزانية االحتاد.
 (3املادة )

 هتدف اجلائزة إىل:
ربية احلاليني والسابقني، وأعضاء برملانيني وأمناء تكرمي املتميزين يف اجملال الربملاين العريب من رؤساء الربملاانت الع .1

 عامني وابحثني.
 تطوير املمارسات الربملانية العربية لدعم األدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية الربملانية. .2
 إبراز جهود وأعمال الربملانيني العرب وتعريف الرأي العام الوطين والعريب هبا. .3
 نية ألداء األمناء العامني والباحثني العرب.االرتقاء ابملستوايت امله .4
 إذكاء روح املنافسة بني الربملاانت العربية، لتطوير املمارسات، وحقول املعرفة الربملانية. .5

 (4املادة )
 اللجنة

 التشكيل والعضوية
 عضوية كل من:تشكل جلنة جائزة التميز الربملاين العريب برائسة رئيس االحتاد الربملاين العريب أو من ينيبه، و  -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
 رئيس مجعية األمناء العامني للربملاانت واجملالس العربية. .3
 ، حبكم منصبه سكرترياً عاماً للجنة.األمني العام لالحتاد الربملاين العريب .4

 مدة العضوية يف اللجنة سنتان، ابستثناء رئيس االحتاد. -ب 
 

 (5املادة )
 اختصاصات اللجنة
 ختتص اللجنة ابآليت:

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

 
 ( 6املادة )

 اجتماعات اللجنة
وكانون األول/ ديسمرب  –حات خالل شهري تشرين الثاين/ نوفمرب اجتماعاهتا للنظر يف الرتشي تعقد اللجنة -أ

 من كل عام. –
يعترب االجتماع قانونيًا حبضور ثلثي أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة قراراهتا أبغلبية أعضائها ويعترب صوت  -ب

 الرئيس مرجحاً يف حال تعادل األصوات.
حدة تضعها اللجنة وخيضع هلا مجيع املرشحني يف كل فئة يكون تقييم اللجنة للمرشحني للجائزة وفق معايري مو  -ج

 على أن تتم أعمال التقييم يف سرية اتمة.
 

 ( 7املادة ) 
 فئات اجلائزة

 متنح اجلائزة للفئات األربع اآلتية: -أ 
 (.2رئيس الربملان فيما ال يزيد عن ) -1

 يف االحتاد.( ميثلون اجملالس النيابية األعضاء 4عضو الربملان فيما ال يزيد عن ) -2

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

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

 للجنة اجلائزة أن تضيف فئات وجماالت جديدة للجائزة. -ب 
 

 (8املادة )
 

 شروط الرتشيح للجائزة: -أوالً 
اليني والسابقني على أن ال تقل مدة رائستهم متنح اجلائزة اخلاصة بفئة رئيس الربملان لرؤساء الربملاانت العربية احل -أ

 للربملان عن دورتني وفق املعايري اآلتية:
 املسامهة يف تطوير جماالت التعاون الربملاين العريب. -1
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 اإلثراء يف قيادة برملان دولتهم جتاه دعم القضااي العربية. -2
 ملانية اإلقليمية والدولية األخرى.املسامهة بفعالية يف أعمال أجهزة االحتاد، أو املنظمات الرب  -3
 
 متنح اجلائزة اخلاصة بفئة الربملانيني العرب )احلاليني والسابقني( وفق املعايري اآلتية: -ب

 املسامهة الفعالة يف العمل الربملاين سواء يف برملاهنم الوطين أم االحتاد الربملاين العريب. -1
ة إحدى املنظمات أو امللتقيات الربملانية العربية أو احلصول على عضوية جهاز أو أكثر من أجهز  -2

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

 مواكبة التطور الربملاين العاملي وأثره يف مساندة عمل النواب. -1
 ء املهين، مبا يتوافق مع تطور حقول املعرفة الربملانية.تطور األدا -2
 اإلسهامات املؤثرة يف نشاط أعضاء جمالسهم يف أعمال االحتاد الربملاين العريب. -3
 

 متنح اجلائزة اخلاصة بفئة الباحثني الربملانيني العرب )احلاليني والسابقني( وفق املعايري اآلتية: -د 
 األمانة العامة مع بيان مربرات الرتشيح.أن يتم ترشيحهم من قبل  -1
 عدد وأمهية األعمال البحثية. -2
 مدى االستفادة من أعماهلم البحثية يف اجملاالت التشريعية، أو الرقابية، أو السياسية. -3
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 معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات: :اثنياً 
 

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

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

 مدة رائسته للربملان. اخلربة والتجارب 1
 

4 20 

 مدة العضوية.  
 

4  

املواق      ع الربملاني      ة األخ      رى ال      يت تقل      دها )نياب      ة   
 سر( ومددها.الرئيس، رائسة جلان، أمانة 

 

4  

املواق         ع الربملاني         ة ال         يت ش         غلها يف املنظم         ات   
 الربملانية اإلقليمية والدولية ومددها.

 

4  

 املواقع العليا الوطنية اليت شغلها ومددها.  
 

4  

أنش      طة االحت      اد الربمل      اين الع      ريب ال      يت نظم      ت  األداء واإلجناز 2
 يف بلده يف خالل فرتة رائسته.

 

5 20 

الربمل         اانت الثنائي         ة ال         يت نظم         ت يف أنش         طة   
 بلده يف خالل فرتة رائسته.

 
 
 

5  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

أنش         طة الربمل         اانت متع         ددة األط         راف ال         يت   
 نظمت يف بلده يف خالل فرتة رائسته.

5  

 رؤس              اء ال              زايرات املتبادل              ة بين              ه وب              ني  
 الربملاانت العربية واإلقليمية والدولية.

5  

األس        اليب وال        نظم ال        يت اس        تحدثها لتط        وير  املبادرات 3
األداء الربمل         اين يف أجه         زة الربمل         ان املختلف         ة  
)اللج            ان الربملاني            ة، إج            راءات اجللس            ات 
والت        داول، تط        وير األمان        ة العام        ة يف برمل        ان 

 بالده...إخل(.

5 20 

اس      ات مقدم      ة لتط      وير جم      االت أفك      ار أو در   
 التعاون الربملاين العريب.

5  

أفك           ار أو دراس           ات ق           دمها يف الربمل           اانت   
اإلقليمي                    ة والدولي                    ة يف اجمل                    االت ذات 

 االهتمام املشرتك.

5  

دوره يف اخت            اذ الق            رارات يف برمل            ان دولت            ه   
ل          دعم مواق          ف عربي          ة يف ا اف          ل الربملاني          ة 

 املختلفة.

5  

مس           امهة الربمل           ان حت           ت رائس           ته يف دع           م  لتفاعلالتعاون وا 4
 القضااي العربية امللحة.

10 20 

التفاع         ل والتع         اون م         ع اجله         ات التنفيذي         ة   
 واألجهزة الرقابية ذات الصلة.

 

10  

املشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ة  5
 وااللتزام

 مشاركته يف أنشطة االحتاد الربملاين العريب.
 
 

7 20 
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احلد األعلى  يةاملعايري الفرع املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

حض              وره ومش              اركته يف ا اف              ل الربملاني              ة   
 الدولية واإلقليمية.

7  

املش          اركة يف أنش          طة العم          ل املش          رتك ب          ني   
 برملان دولته والربملاانت العربية.

6  

 
 :نعضو الربملا –التقييم وعناصره وحساب الدرجات ملرشح الفئة الثانية  معايري -2

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

 20 5 مدة عضويته الربملانية احلالية والسابقة. اخلربة والتجارب 1
إلح          دى اللج          ان الربملاني          ة  هم          دة رائس          ت  

 الدائمة.
5  

اللج      ان املؤقت      ة ال      يت متت      ع بعض      ويتها داخ      ل   
 برملان بالده.

5  

  5 املواقع اليت شغلها ومددها.  

األنش       طة ال       يت مث       ل الربمل       ان فيه       ا )داخ       ل  األداء واإلجناز 2
 بلده(.

7 20 

اللج          ان واملؤسس          ات ال          يت مث          ل الربمل          ان   
 فيها.

7  

األنش               طة الربملاني               ة العربي               ة واإلقليمي               ة   
 والدولية اليت شارك فيها.

 

6  

انني املقدم         ة يف و مقرتحات         ه يف مش         اريع الق          املبادرات 3
 .الربملان

7 20 
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

مس             امهته يف مراقب             ة األجه             زة التنفيذي             ة   
 ومتابعتها.

7  

املب     ادرات ال     يت ق     ام هب     ا يف دائرت     ه االنتخابي     ة   
 والقضااي اليت ساهم فيها.

 

6  

املنظم        ات الربملاني        ة ال        يت س        اهم أو ش        ارك  والتفاعلالتعاون  4
يف أتسيس                ها مث                ل: )برمل                انيون ض                د 

 الفساد(.

20 20 

 20 7 فعاليته يف أنشطة االحتاد الربملاين العريب. املشار ة وااللتزام 5
حض            وره ومش            اركته يف ا اف            ل الربملاني            ة   

 الدولية واإلقليمية.
7  

امل           ؤمترات املش           اركة التطوعي           ة يف ال           ور  و   
 اليت هتم قضااي الوطن.

6  

 
 

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

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اخلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربة  1
 والتجارب

 20 10 .املدة اليت عمل فيها كأمني عام للربملان

 البحوث اليت أعدها يف اجملال الربملاين.  
 

5  

 املواقع اليت شغلها ومددها.  
 
 

5  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اجله      د املب      ذول خ      الل ف      رتة عمل      ه ك      أمني ع      ام  األداء واإلجناز 2
 مانة العامة.لبناء قدرات العاملني ابأل

6 20 

اجله      د املب      ذول خ      الل ف      رتة عمل      ه ك      أمني ع      ام   
لرتقي        ة أداء الن        واب واعتم        اد أس        اليب جدي        دة 

 وآليات عمل.

7  

الرتتيب      ات ال      يت اخت      ذها لض      مان فعالي      ة اإلع      الم   
 بنشاط الربملان إليصال املعلومات.

7  

التط      وير ال      ذي اس      تحدثه يف نظ      ام املعلوماتي      ة يف  املبادرات 3
 ربملان.ال
 

6 20 

اس           تخدام وس           ائل التكنولوجي           ا يف األرش           يف   
 والتوثيق للجلسات واالجتماعات.

7  

تش        جيع أعض        اء الربمل        ان عل        ى نش        ر مواض        يع   
 برملانية يف جملة االحتاد الربملاين العريب.

 

7  

التعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااون  4
 والتفاعل

االس               تفادة واالس               تعداد لتوظي               ف البح               ث 
 .العلمي يف تطوير أداء الربملان

10 20 

اإلج            راءات ال            يت اخت            ذها لض            مان التعام            ل   
الس            لس، والتن            اغم م            ع األجه            زة التنفيذي            ة 

 والرقابية ذات الصلة.

10  

املشااااااااااااااااااااااااااااااااار ة  5
 وااللتزام

االس            تفادة م            ن امل            ؤمترات الربملاني            ة العربي            ة 
والدولي       ة واإلقليمي       ة والثنائي       ة ال       يت ش       ارك فيه       ا 

 ملصلحة الربملان.

5 20 

األمن      اء الع      امني لالحت      اد الربمل      اين  دوره يف مجعي      ة  
قدم       ه م       ن حب       وث ودراس       ات ع       ن  ال       دويل وم       ا

 وضع بالده وأنشطته.
 

5  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

دوره يف مجعي               ة األمن               اء الع               امني لالحت               اد   
الربمل            اين الع            ريب وم            ا قدم            ه م            ن حب            وث 

 سات عن وضع بالده وأنشطته.ودرا

5  

تش         جيع املش          اركة يف جل         ان االحت          اد الربمل          اين   
الع      ريب، ونش       ر أنش       طة األعض       اء املس       امهني يف 

 جلانه.

5  

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

على احلد األ املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اخلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربة  1
 والتجارب

امل     دة ال     يت عم     ل فيه     ا كباح     ث قب     ل االلتح     اق 
 ابلربملان.

 

5 20 

امل      دة ال      يت قض      اها الباح      ث يف األمان      ة العام      ة   
 للربملان.

 

5  

  5 الدورات التدريبية اليت تلقاها الباحث.  
األعم             ال املناط             ة ب             ه يف الربمل             ان وم             دى   

 متها الختصاصه.مالء
5  

يف األحب        اث ال        يت أع        دها الباح        ث أو ش        ارك  األداء واإلجناز 2
 إعدادها يف اجملال الربملاين.

10 20 

ملخ              ص ع              ن ع              دد البح              وث املقدم               ة   
 ونوعيتها.

 

10  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

درات ال            يت ق            دمها الباح            ث يف جم            ال املب            ا املبادرات 3
حت       ديث نش       اط البح       وث والدراس       ات ابلربمل       ان 

 وتطويرها.

6 20 

مس         امهات الباح         ث يف تط         وير  ت         وى املوق         ع   
 اإللكرتوين لربملان بالده.

7  

دوره يف تط              وير  ت              وى املوق              ع اإللك              رتوين   
اين الع            ريب أو أي مواق            ع ذات لالحت            اد الربمل            

 صلة.

7  

التعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون  4
 لتفاعلوا

عالق                ة الباح                ث م                ع مراك                ز البح                وث 
 والدراسات العربية واإلقليمية والدولية.

10 20 

دوره كباح        ث يف دع        م املتع        املني م        ع الربمل        ان   
م       ن طلب       ة الدراس       ات العلي       ا والب       احثني ط       ال  

 املعرفة.

10  

املشااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ة  5
 وااللتزام

امل      ؤمترات الفني      ة واملهني      ة ال      يت ش      ارك فيه      ا وم      ا 
 مهات.قدمه من مسا

10 20 

نش               اطه يف مجعي               ات ومنظم               ات البح               ث   
 العلمي داخل الوطن.

10  

 
 ( 9املادة )

 شروط عامة للرتشيح للجائزة:
 /تقدم الشعب األعضاء أمساء مرشحيها للجائزة إىل األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب يف بداية شهر أيلول -1

مرفقة ابلسرية الذاتية للمرشح وتقرير مفصل عن إمجايل إجنازاته  ،أكتوبر /سبتمرب ولغاية شهر تشرين األول
 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
 ين العريب األربع.جائزة التميز الربملا

مبا يضمن زايدة فرص املشاركة لكل الربملانيني العرب  جيوز للجنة أن تعدل شروط نيل اجلائزة بكافة فئاهتا، -3
 على قدر من املساواة والعدالة. 
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 (10املادة )

 قيمة اجلائزة
 تقرتح اللجنة قيمة اجلائزة العينية اليت ستقدم.

 (11املادة )
 أحكام عامة

لجنة أن تتخذ كل ما تراه الزمًا الستيفاء دراستها حول املرشحني، على أن تقدم تقريرًا إىل اللجنة جيوز ل -1
 التنفيذية لالحتاد، مبينة فيه التوصية ابملوافقة أو احلجب.

اين يعد األمني العام تقريرًا ختاميًا عند انتهاء كل دورة من دورات اجلائزة، يقدم إىل جلنة جائزة التميز الربمل -2
 العريب متهيداً إلقراره من قبل اللجنة التنفيذية. 

 ال جيوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها يف أثناء عضويتهم الرتشح لنيل اجلائزة عن إحدى فئاهتا.-3
بعد دراسة وفحص طلبات املرشحني املتقدمني، يتم اختيار مرشح واحد من كل شعبة عضو يف االحتاد  -4

 اجلائزة عن كل فئة من فئات اجلائزة األربع. الربملاين العريب لنيل
 
 (12املادة )

 تعديل نظام اجلائزة

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

******** 

 
 24مؤ  / 7رقم القرار 

 رلماني العربي:حول النماذج الخاصة  بجائزة التميز الب
 

، وعلى 10/02/2017بتاريخ  بيروتوافق املؤتمر على تقرير اللجنة الخاصة بالتمييز البرملاني التي انعقدت في 

تفويض ب ، 2016-2-11بتاريخ  بيروتالتي انعقدت في  والعشرين الحاديةتوصية اللجنة التنفيذية لالتحاد في دورتها 
الئحة جائزة التميز ( من املادة التاسعة من 2وذج املنصوص عنه يف الفقرة )األمانة العامة لالحتاد إبعداد النم

 .الربملاين العريب

******** 
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 24مؤ  / 8رقم القرار 
 حول توجيه الشكر للجنة جائزة التميز البرلماني العربي:

 
، وعلى 10/02/2017بتاريخ  بيروتوافق املؤتمر على تقرير اللجنة الخاصة بالتمييز البرملاني التي انعقدت في 

بتوجيه   ،11/02/2017 بتاريخ  بيروتالتي انعقدت في  والعشرين الحاديةتوصية اللجنة التنفيذية لالتحاد في دورتها 
ستاذ عالم علي الكندري، رئيس مجعية األمناء العامني للربملاانت ألللجهود املبذولة من قبل ا الشكر والتقدير

 ملانيني.واجملالس العربية، واخلرباء الرب 

******** 

 
 

 24مؤ  / 9رقم القرار 
 حول توحيد التشريعات غير الخالفية في الوطن العربي:

 
، وعلى توصية 10/02/2017بتاريخ  بيروتالتي انعقدت في  لجنة الفريق القانونيوافق املؤتمر على تقرير 

بتكليف األمانة   ،11/02/2017 بتاريخ  يروتبالتي انعقدت في  والعشرين الحاديةاللجنة التنفيذية لالتحاد في دورتها 
مشاريع منوذجية اسرتشادية، تتعلق مبا مت االتفاق عليه يف االجتماع األول الذي انعقد يف  بوضعالعامة لالحتاد 
على أن ترسل هذه  االستعانة ابخلرباء القانونيني،مع لقوانني املبينة أدانه، ، حول ا05/09/2016القاهرة بتاريخ 

يع إىل أعضاء اللجنة لدراستها وإبداء املالحظات عليها، ومن مث إعادهتا إىل األمانة العامة ألخذ هذه املشار 
يتم التوافق على موعٍد الحق حال االنتهاء من  على أناملالحظات مراعية خصوصية كل دولٍة على حدة. 

إىل  ا، ومن مث رفعهاوإقراره ا ملناقشتهعرض على االجتماع القادم للجنة الفريق القانوينلت اإلجراءات آنفة الذكر،
 للمصادقة عليها: إىل املؤمتر ا، ورفعهاوإقراره املناقشتهاً متهيد، اللجنة التنفيذية

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

******** 
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 24مؤ  / 10رقم القرار 

 :اإلسرائيليالقوانين العنصرية الصادرة عن الكنيست  حول

 
، وعلى توصية 05/09/2016بتاريخ  القاهرةالتي انعقدت في  لجنة الفريق القانونيوافق املؤتمر على تقرير 

اللجنة املتضمن أن  ،08/09/2016بتاريخ  القاهرةالتي انعقدت في  جنة التنفيذية لالتحاد في دورتها العشرينالل
 القوانني العنصرية، اليت أقر ها الكنيست اإلسرائيلي، أو تلك اليت يف طور اإلقرار،ت وجهات النظر حول تدارس

ائمة مليثاق االحتاد الربملاين الد ويلوتوصلت إىل ضرورة  ، وانتهاكاهتا اجلسيمة وأنظمته بيان خمالفاهتا اخلطرية والد 
واملطالبة ابختاذ إجراءات عملية حبق وميثاق األمم املتحدة، نسان، للقانون، واملعاهدات الد ولي ة، وملبادئ حقوق اإل

، و ترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية، وإعالم اجلهات ذات الصلة، وعلى رأسها االحتاد الربملاين الدويل، وغريه الكنيست
ل على االحتاد الربملاين ، إذ إنه من غري املقبو واالحتاد من أجل املتوسطمن اجلمعيات الربملانية، خاصة املتوسطية 

الدويل أن  يظل صامتا أمام خمالفة مبادئه وانتهاك ميثاقه ونظامه األساسي، من قبل عضو فيه ) الكنيست 
اإلسرائيلي(، على مسمع ومرأى من برملانيي العامل، دون اختاذ أية إجراءات حبقه أو مطالبته ابلتوقف عن تلك 

 على قطاع اإلعالم من أجل فضح هذه  القوانني العنصرية. والرتكيز ألساسي.االنتهاكات اجلسيمة مليثاقه ونظامه ا
 معايل األستاذدعم صمود الشعب الفلسطيين برائسة باصة اخلربملانية اجلهود املبذولة من قبل اللجنة الومثن 

 ،  رئيس جملس األمة الكوييت ،الغامنعلي مرزوق 
لنواب اللبناين، والدراسة اليت أعدهتا  الشعبة الربملانية لدولة ابعتماد الدراسة املعدة من قبل جملس ا وأوصى

 .حول القوانني العنصرية اليت أقر ها الكنيست اإلسرائيلياإلمارات العرابية املتحدة، 

 

******** 

 
 

 24مؤ  / 11رقم القرار 

 :هوضع  آليات عمل االحتاد الربملاين العريب وسبل تطوير حول 

 
 

جنة ، وعلى توصية الل07/09/2016بتاريخ  القاهرةالتي انعقدت في  اللجنة املصغرةير وافق املؤتمر على تقر 

يف سبيل تطوير عمل االحتاد  ،08/09/2016بتاريخ  القاهرةالتي انعقدت في  التنفيذية لالتحاد في دورتها العشرين
 الربملاين العريب ابآليت:
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وضيحية للخلفية، خ دمات البح وث(، ح ول القض ااي إعداد األمانة العامة أوراقاً برملانية )تفسريية، ت .1
 املطروحة على جدول أعمال مؤمترات االحتاد، واجتماعات اللجنة التنفيذية.

وحتديث      ه وف      ق اآللي      ة املناس      بة، ومب      ا يتواف      ق  ،لك      رتوين لالحت      اد الربمل      اين الع      ريبتط      وير املوق      ع اإل .2
 واالعتمادات املخصصة يف امليزانية هلذا األمر.

اسات برملانية فني ة )أوراق اإلط ار الربمل اين، وا  ور الربمل اين وخ دمات البح وث(، وم ذكرات إعداد در  .3
حول خمتلف القضااي واملوضوعات املطروحة على ج دول أعم ال امللتقي ات الربملاني ة. وميك ن لألمان ة 

 االستعانة خبرباء عرب إلعداد هذه املذكرات.
ألمان  ة العام  ة لالحت  اد الربمل  اين الع  ريب، واألم  اانت العام  ة توقي ع اتفاقي  ات تع  اون وتب  ادل خ  ربات ب  ني ا .4

، كاألمان  ة العام  ة لك  ل  م  ن:  االحت  اد الربمل  اين ال  دويل، االحت  اد الدولي  ة واإلقليمي  ة للمنظم  ات الربملاني  ة
 الربملان األوريب...إخل .و  الربملاين اإلفريقي

ب  ل عرض  ه عل  ى امل  ؤمتر، عل  ى أال  يقتص  ر ع  رض تقري  ر األم  ني الع  ام عل  ى اللجن  ة التنفيذي  ة ملراجعت  ه ق .5
االحت اد  العوائ ق ال يت تواج هالتقرير على سرد وتوصيف ألنشطة االحت اد فق ط، ب ل أن يتض من أيض ا، 

ص  ادرة ع  ن امل  ؤمتر يف نف  ذ م  ن ق  رارات  م  ايف تنفي  ذ خط  ة عمل  ه عل  ى م  دار الع  ام الس  ابق، وك  ذلك 
 دوراته املاضية.

وية، ليعرضها األمني العام على اللجنة التنفيذية م ع تض مينها إعداد مشروع خطة عمل االحتاد السن .6
أه   دافاً     ددة لعم   ل االحت   اد، ومؤش   رات ل   ألداء، ونت   ائج وآهر متوقع   ة م   ن تنفي   ذ ه   ذه اخلط   ة  م   ع 

اإلدارة ابألهااداف اإلش  ارة إىل األعب  اء املالي  ة ال  يت ترتت  ب عل  ى ه  ذه اخلط  ة، وذل  ك وف  ق أس  لوب " 
 ".والنتائج

اانت العربي  ة علم  اً، ابملناص  ب الش  اغرة يف أجه  زة املنظم  ات الربملاني  ة اإلقليمي  ة والدولي  ة إحاط  ة الربمل   .7
قب   ل وق   ت ك   اٍف م   ن انته   اء امل   د ة ا    د دة للرتش   ح هل   ا، وتلق   ي مقرتح   ات الش   عب الربملاني   ة بش   أن 

 املرشحني، لعرضها على االجتماع التنسيقي للمجموعة العربية.
لالحت    اد، حبي    ث تس    تقطب املهتم    ني والب    احثني الربمل    انيني الع    رب  تط    وير  ت    وى النش    رات الدوري    ة .8

وال   دوليني للمس   امهة يف الكتاب   ة يف اجملل   ة والنش   رة، م   ع حتدي   د املوض   وعات الربملاني   ة ذات األولوي   ة 
واألمهية، واملد ة الزمني ة الالزم ة إلجن از ك ل موض وع. ابإلض افة إىل وض ع خط ة لنش ر اجملل ة، والنش رة، 

 ى الربملاانت العربية. وتوزيعها عل
وبرملاني    ة، تش    ارك فيه    ا  ،واقتص    ادية ،وسياس    ية ،تنظ    يم ن    دوات وم    ؤمترات ح    ول قض    ااي اجتماعي    ة .9

 املؤسسات املدنية واألهلية والثقافية.
تط   وير اللق   اءات التش   اورية العربي   ة ال   يت جتريه   ا الوف   ود العربي   ة يف االجتماع   ات اإلقليمي   ة والدولي   ة،  .10

ة لالجتماع  ات التنس  يقية، عل  ى أن ترف  ق ابلنظ  ام ال  داخلي لالحت  اد الربمل  اين وإص  دار الئح  ة تنظيمي  
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الع ريب  حبي ث ت نظم رائس ة االحت اد ه ذه اللق اءات وطبيع ة قراراهت ا وج داول أعماهل ا وإجراءاهت ا، عل  ى 
أن تتض من ه ذه الالئح ة التنظيمي ة إنش اء هيئ ة استش ارية تتك ون م ن: رئ يس االحت اد الربمل اين الع ريب 

ثة أعضاء ختتارهم اللجنة التنفيذية، ابإلضافة إىل ممثلي اجملموعة العربية يف اهليئات القيادية هل ذه وثال
 املنظمات  ويكون أمني عام االحتاد سكرترياً عاماً للهيئة. 

ت   وفري قاع   دة بي   اانت ع   ن املراك   ز الربملاني   ة العربي   ة والدولي   ة، واخل   رباء الربمل   انيني الع   رب، و ال   دوليني  .11
 ن يف متناول الربملاانت العربية.لتكو 

 إدخال التطبيقات اإللكرتونية يف أعمال إدارات األمانة العامة: اإلدارية والفنية املختلفة. .12
قي   ام م   وظفي األمان   ة العام   ة أبدوار منس   قي اتص   االت م   ع الش   عب األعض   اء، عل   ى أن خي   تص ك   ل  .13

 واحد منهم إبقليم جغرايف معني يف املنطقة العربية.
النش  اط اإلعالم  ي واإلداري، لألمان  ة العام  ة لالحت  اد الربمل  اين الع  ريب، يف أثن  اء انعق  اد أعم  ال . تط  وير  16

 املنظمات الربملانية الدولية واإلقليمية، وميكن ذلك من خالل: 
 إصدار نشرة يومية ترصد وتلخص أعمال هذه االجتماعات ونتائجها وأخبارها.  .أ
 رافقة لوفود الشعب العربية. عقد اجتماعات يومية ملوظفي األماانت امل .ب
، وك    ذلك إنش    اء ص    فحة خاص    ة أبعض    اء اللجن    ة التنفيذي    ة يف املوق    ع اإللك    رتوين لالحت    اد .ج

صفحة خاصة لكل جلنة من جلان االحتاد، لتمكني األعضاء م ن االط الع عل ى الق رارات، 
 وإجياد آلية للتواصل فيما بينهم.

 
******** 

 24مؤ  / 12رقم القرار 

 :اليت تواجه االحتاد، ووضع خطة ملعاجلة تلك املعوقات املعوقاتحول 

 
جنة ، وعلى توصية الل07/09/2016بتاريخ  القاهرةالتي انعقدت في  اللجنة املصغرةوافق املؤتمر على تقرير 

لعمل على إزالة مجيع اب ،08/09/2016بتاريخ  القاهرةالتي انعقدت في  التنفيذية لالتحاد في دورتها العشرين
 قات اليت تواجهها األمانة العامة لالحتاد واملتمثلة ابآليت:املعو 

 عدم توفري مقر مستقل لالحتاد . .1
 . عدم وجود  ادر وظيفي  اف .2
، عدم توفر املوارد املالية الالزمة للقيام بدورها وتطوير اخلطط الالزمة لعمل األمانة العامة لالحتاد .3

 وتزويدها بكل مايلزم من املستلزمات الضرورية.
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 اآليت: تنفيذالعمل على  وضرورة 

االتفاق على بقاء املقر املؤقت لألمانة العامة يف بريوت،  توفري مقر مستقل لالحتاد، حيث مت .1
ابلتنسيق مع رائسة االحتاد، إبجياد مقر مستقل يف بريوت االستمرار وتكليف األمني العام لالحتاد 

توعب جهازها اإلداري، وفًقا للهيكلية التنظيمية مُيَك ن األمانة العامة من القيام مبهامها، وأن يس
، ويف حال تعذر ذلك، العمل على دراسة موضوع الطلبات املقدمة من قبل ) مجهورية اجلديدة
اململكة املغربية( حول استضافة املقر املؤقت لألمانة العامة   –مجهورية مصر العربية  –السودان 
 لالحتاد.

 اجلديد لالحتاد. التنظيميه لألمانة العامة لالحتاد وفق اهليكل استكمال تعيني الكوادر البشري .2
 برامج تدريبية للكوادر البشرية. إعداد .3
 .مدونة سلوك ملوظفي األمانة العامة لالحتاد وضع .4
 ، وتزويدها أبحدث التقنيات اإللكرتونية.تطوير شبكات احلواسب املختلفة لألمانة العامة .5
فحة اإللكرتونية لالحتاد، لتتوا ب مع متطلبات االحتاد ن للصاالتطوير والتحديث املستمر  .6

 والتطور التقين.

******** 

 24مؤ  / 13رقم القرار 

 :سرتاتيجية عمل االحتاد الربملاين العريباحول 

 
جنة ، وعلى توصية الل10/02/2017بتاريخ  بيروتالتي انعقدت في  اللجنة املصغرةوافق املؤتمر على تقرير 

اسرتاتيجية  ابعتماد ،11/02/2017بتاريخ  بيروتالتي انعقدت في  اد في دورتها الحادية والعشرينالتنفيذية لالتح
 :املبينة أدانه 2022-2018بني األعوام املمتدة  للفرتة"دبلوماسية برملانية فعالة" العريب االحتاد الربملاين 

 



 

 

 

 2022-2018 العريب الربملاين االحتاد تنفيذ اسرتاتيجيةجدول 

األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية لسلتس
 االسرتاتيجية

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

مؤشرات األداء )معايري  يفية و مية  التحدايت والعوائق
 لقياس النتائج املتوقعة(

الفلسطينية قضية  القضية 1
 العرب األوىل

 

. تشكيل جلنة برملانية دائمة ل دعم 1
 الفلسطينية. القضية

. فض  ح الق  وانني العنص  رية للكي  ان 2
الص                   هيوين، والوق                    وف ض                    د 
االنتهاك        ات اإلس        رائيلية للحق        وق 
الفلس              طينية، بتكلي              ف اللجن              ة 
القانوني             ة للبح             ث يف املواض              يع 

 واستيفاء مجيع جوانبه.
. تق        دمي ال        دعم امل        ادي وامل        ايل 3

 واملعنوي للشعب الفلسطيين
 
 
 

 يين.. تعزيز صمود الشعب الفلسط1
. تعري      ة الكي      ان الص       هيوين وزايدة 2

 الضغوط الدولية عليه.
. تعزي      ز املواق      ف املؤي      دة للقض      ية 3

 الفلسطينية يف الرأي العام العاملي.
 
 
 
 
 

  

. ع دم وج ود موق ف ع ريب موح د م ن 1
 ضرورات وإجراءات التحرك.

. ال  دعم الال   دود للكي  ان الص  هيوين 2
من قبل الوالايت املتحدة وبعض ال دول 

 األوروبية.

. االنقس  ام الفلس  طيين وع  دم التوح   د 3
خلف سياسة فلسطينية موحدة ملواجهة 

 التحدايت. 

 

. اجتماعات اللجنة املزمع تش كيلها، 1
وت        واتر ه         ذه االجتماع         ات، ورص         د 

 خمرجاهتا )كماً ونوعاً(.

. ع              دد الت               دخالت اإلعالمي               ة 2
واإلعالني            ة لل            دفاع ع            ن القض            ية 

الكي      ان  الفلس      طينية وتعري      ة إج      راءات
 الصهيوين.

.حج  م ال  دعم امل  ايل أو امل  ادي املق  دم 3
للش         عب الفلس         طيين )ملي         ار دوالر  

 مليون دوالر  ال شيء (. 100

 

 



 

 

األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

 يفية و مية مؤشرات األداء )معايري   التحدايت والعوائق
 لقياس النتائج املتوقعة(

 الدبلوماسية الربملانية  .2
 

 . استعادة التضامن العريب.1

.ف   تح جس   ور التفاع   ل ب   ني الربمل   اانت 2
 العربية.

. تكام     ل الدبلوماس     ية الربملاني     ة م     ع 3
 الدبلوماسية الرمسية.

. وض          ع ح          د حل          االت االنقس          ام 1
 والتباعد بني األصوات العربية

جه  ات نظ   ر ال  دول العربي   ة . تقري  ب و 2
 حيال القضااي املطروحة.

. متهي   د الطري   ق لف   تح جس   ور تواص   ل 3
رمسي   ة وغ   ري رمسي   ة مته   د حل   ل اخلالف   ات 

 وتعزيز العمل املشرتك.

. متهي  د الطري  ق لف  تح جس  ور التواص  ل 4
والتفاع        ل م        ع الربمل        اانت واملنظم        ات 

 الربملانية اإلقليمية والدولية.

 

 

 

 

 

 

لذي كرسته األزم ات . الشرخ الكبري ا1
 العميقة اليت حدثت مؤخراً.

. الت           دخالت الدولي           ة واإلقليمي           ة 2
 اخلارجية غري منسجمة األهداف.

. ض         عف املؤسس         ات الربملاني         ة يف 3
مواجه    ة الس    لطات التنفيذي    ة يف بع    ض 

 احلاالت. 

. ال يوج          د وع          ي ك          اف ملفه          وم 4
الدبلوماس     ية الربملاني     ة وكيفي     ة تطبيقه     ا 

 على أرض الواقع.

 

 

 

 

 

. اخلطوات العملي ة املتخ ذة الس تعادة 1
 التضامن العريب )زايرات وفود برملانية(

.ع   دد امل   ؤمترات والتف   اعالت الربملاني   ة 2
 املشرتكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

مؤشرات األداء )معايري  يفية و مية  قالتحدايت والعوائ
 لقياس النتائج املتوقعة(

. احل          وار لغ          ة أساس          ية للتواص          ل 1 تعزيز احلوار الربملاين .3
والتف    اهم ح    ول القض    ااي املطروح    ة م    ع 

 العديد من الشركاء.

 األورويب.-. تعزيز احلوار العريب2

 اإلفريقي-. تعزيز احلوار العريب3

 

 

 

ات املرحل       ة . تثبي       ت ال       وعي بض       رور 1
واحلل         ول السياس         ية واحلواري         ة لكاف         ة 
القض   ااي اخلالفي   ة بعي   داً ع   ن الص   راعات 

 والعسكرة.

. إيص    ال الص    وت الع    ريب املوح    د إىل  2
ك      ل م      ن الش      ريك األورويب واألفريق      ي 
واآلس       يوي وكس       ب أتيي       ده يف ا اف       ل 
الدولي       ة، وإش       راكه يف إجي       اد تس       وايت 

 عادلة للقضااي اإلقليمية والعربية.

 

 

 

 

 

 

 

. وجود خالفات بني بعض األط راف 1
 العربية.

. الص           فة النفعي           ة للق           رار األورويب 2
 وارتباطه ابلقرار األمريكي.

. ض        عف التواج        د اإلفريق        ي عل        ى 3
الس   احتني اإلقليمي   ة والدولي   ة وانش   غاهلا 

 ابملشكالت اإلفريقية اخلاصة.

 

. ع    دد اللق    اءات احلواري    ة الثنائي    ة أو 1
 املتعددة.

ادر املعلوم    ات ال    يت ت    تم . ع    دد مص    2
 ترمجتها بني اللغات املختلفة.

. ع    دد املواق    ف اإلجيابي    ة واألص    وات 3
الداعم  ة ال  يت يتخ  ذها الش  ركاء ال  دوليون 
م    ع القض    ااي العربي    ة )التص    ويت لوق    ف 
االس    تيطان، ع     دم نق    ل الس     فارات إىل 
الق      دس، احلل      ول السياس      ية للنزاع      ات 

 العربية...(.

 

 

 

 

 

 



 

 

األنشطة احملققة لألهداف  سرتاتيجيةاألهداف اال تسلسل
 االسرتاتيجية

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

مؤشرات األداء )معايري  يفية و مية  التحدايت والعوائق
 لقياس النتائج املتوقعة(

تنشيط عمل جلنة املرأة يف االحتاد  .4
 الربملاين العريب

 

. اختاذ قرار التفعيل والتحرك خبط وات 1
لي      ة )مث      ال: حتدي      د زم      ان ومك      ان عم

 انعقاد مؤمتر املرأة العربية(.

. نق     ل حق     وق امل     رأة م     ن النص     وص 2
والتش ريعات إىل الواق  ع الفعل ي التطبيق  ي 
)مث  ال: االط  الع عل  ى وثيق  ة امل  رأة ال  يت 

 أقرت من قبل الربملان العريب(.

. التح     رك ل     دفع امل     رأة       و اجملتم     ع، 3
 .ودفع اجملتمع لتقبل دور املرأة

. مش  اركة امل  رأة العربي  ة يف بن  اء اجملتم  ع 1
 العريب.

. بناء جمتمعات عربية تنموي ة حض ارية 2
 تعرف كيف تستثمر كافة طاقاهتا.

. ردم الفج     وة ب     ني دور امل     رأة وتقب      ل 3
 اجملتمعات العربية هلذا الدور.

 

 

 

 

 

 

 

 

. التب        اين احل        اد يف وجه        ات نظ        ر 1
ال    دول العربي    ة جت    اه دور امل    رأة وح    دود 

 هذا الدور.

. ض         عف ب         رامج متك         ني امل         رأة يف 2
اجملتمع  ات العربي  ة، وض  عف الس  ماح هل  ا 

 مبمارسة أدوارها حال متكنها.

. االنتهاكات واملعاانة اليت تتعرض هلا 3
املرأة العربية بسبب الصراعات واحل روب 
ال    يت تش    هدها املنطق     ة، مم    ا انعكس     ت 
 سلباً على أتهيلها وقدرهتا على العطاء.

اللق   اءات ال   يت س   تعقد للجن   ة . ع   دد 1
امل       رأة ونوعي       ة وكمي       ة خمرج       ات ه       ذه 

 اللقاءات.

. تطور عدد النساء الربملانيات خالل 2
املواس         م االنتخابي         ة القادم         ة مقارن         ة 

 ابلفرتات السابقة.

. ع  دد النس  اء الل  وايت يتب  وأن مناص  ب 3
 حكومية وتنفيذية يف الدول العربية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

يةاألهداف االسرتاتيج تسلسل األنشطة احملققة لألهداف  
 االسرتاتيجية

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

مؤشرات األداء )معايري  يفية و مية  التحدايت والعوائق
 لقياس النتائج املتوقعة(

 تعزيز دور الشباب .5
 
 

. أتهيل ومتكني الشباب العريب لتعزي ز 1
متس  كه هبويت   ه العربي  ة وانتمائ   ه الوس   طي 

 دل، بعيداً عن التطرف والتعصب.املعت

. ت    وفري كاف     ة مقوم     ات بن     اء ش     باب 2
ع   ريب مثق    ف م    تعلم قاب    ل للتعام    ل م    ع 
الث     ورة املعرفي     ة والتكنولوجي     ة والتفاع      ل 

 معها إبجيابية. 

. إاتح  ة الفرص  ة أم  ام الش  باب الع  ريب 3
لإلس             هام يف النش             اطات الربملاني             ة 
والتنفيذية )مثال عملي: مش اركة الطلب ة 

قني يف امل        ؤمترات الربملاني        ة ال        يت املتف       و 
 يعقدها االحتاد الربملاين العريب(.

 

 

 

 

. بن     اء جي     ل واٍع م     ن الش     باب ق     ادر 1
عل  ى جت  اوز مفاعي  ل اإلش  كاليات احلالي  ة 

 العميقة.

. التأكي   د عل   ى حيوي   ة وإب   داع العق   ل 2
الع    ريب الق     ادر عل    ى التعام     ل م    ع كاف     ة 
منتج     ات احلض     ارة وق      ادر أيض     اً عل      ى 

  تطويرها.اإلسهام يف

. اس     تثمار كاف     ة طاق     ات اجملتمع      ات 3
 العربية وتوظيفها ملا فيه خدمة شعوهبا.

 

 

. عدم توفر اإلمكاانت املادي ة واملالي ة 1
الكافي       ة الس       تيعاب وأتط       ري طاق       ات 
الش           باب الع           ريب، بس           بب البطال           ة 

 واهلجرة...

. العوام ل اخلارجي ة ال  يت أث رت بش  كل 2
س      ل  كب      ري يف توجه      ات الكث      ري م      ن 
ش      رائح الش      باب الع      ريب وال      يت حتت      اج 
ف        رتات طويل        ة ح        ىت يع        اد تكريره        ا 

 وتنقيتها.

 

 

 

 

 

 

 

. ع        دد ال        ربامج املخصص        ة ل        دعم 1
الش              باب )ت              دريب وأتهي              ل، روح 
االبتك  ار واإلب  داع، ج  وائز متي  ز الش  باب 

 العريب...(.

. ع     دد الربمل     انيني م     ن فئ     ة الش     باب 2
وتط  ور ه  ذا الع  دد ع  رب ال  زمن، ال س  يما 

فرتة املعتم دة هل ذه االس رتاتيجية خالل ال
 مقارنة ابلفرتة املماثلة السابقة.

. مراقب     ة القض     ااي ال     يت هت     م الش     باب 3
الع    ريب عل     ى وس     ائل التواص     ل احلديث     ة 
وع   رب ش   بكة االنرتن   ت )مواق   ع الثقاف    ة، 

 عدد الكتب املقروءة...(.

 

 

 

 



 

 

األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
جيةاالسرتاتي  

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

مؤشرات األداء )معايري  يفية و مية  التحدايت والعوائق
 لقياس النتائج املتوقعة(

إعادة إحياء جلنة السوق العربية  .6
 املشرت ة

. اخت    اذ الق    رار إبع    ادة تفعي    ل اللجن    ة 1
 والدعوة لعقد لقاءات دورية.

.الس     عي إىل إعط     اء مفه     وم الس     وق 2
لعربي    ة املش     رتكة مع       يتج     اوز ح     دود ا

 التبادل التجاري.

. تفعي       ل البع       د املؤسس       ايت متع       دد 3
اجلوان          ب للس          وق العربي          ة املش          رتكة 

 )مستلزمات إقامة سوق فعالة(.

 

 

. إع  ادة إط  الق ب  رامج التكام  ل الع  ريب 1
 البيين.

. اس     تثمار الطاق     ات العربي     ة الكامن     ة 2
 والقائم    ة مب    ا يع     زز م    ن رفاهي    ة امل     واطن

 العريب.

. تش       كيل مقوم       ات تف       اوض أكث       ر  3
كف       اءة عن       د التع       اطي م       ع األط       راف 

 اإلقليمية والدولية.

. خفض مستوى البطال ة وت وفري ف رص 4
 عمل أكثر تنوعاً للشباب العريب.

. الت       أثري اإلجي       ايب لالقتص       اد الع       ريب 5
 وتفعيل التجارة البينية.

 

 

 

 

. انعك   اس اخلالف   ات السياس   ية عل   ى 1
 االقتصادي.فرص التعاون 

-اإلقليمي         ة-. االرتباط        ات العربي         ة2
الدولي     ة، ال     يت ت     ؤثر يف ف     رص التق     ارب 

 العريب.-العريب

. التب              اين الواس              ع يف مؤش              رات 3
االقتص   اد الكل   ي ب   ني ال   دول العربي   ة م   ا 
يثري خماوف ال دول الغني ة م ن أي تع اون 

 قد يؤثر يف إمكاانهتا ا لية.

 . ع   دد اللق   اءات ال   يت جتريه   ا اللجن   ة1
 وخمرجاهتا الكمية والنوعية.

. ع            دد التفامه            ات واإلتفاقي            ات 2
االقتص       ادية الثنائي       ة أو املتع       ددة ال       يت 

 تصب يف خدمة إنشاء السوق.

. زايدة حجم التبادل التج اري الع ريب 3
البي  ين )ص  ادرات، مس  توردات(، وحرك  ة 
الت   دفقات املالي   ة العربي   ة البيني   ة، وحرك   ة 

)قي      اس  ق      وة العم      ل العربي      ة البيني      ة...
 مؤشرات األداء ابلزايدة والنقصان(.

 

 

 

 

 



 

 

األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

مؤشرات األداء )معايري  يفية و مية  التحدايت والعوائق
 لقياس النتائج املتوقعة(

ة يف توحيد التشريعات غري اخلالفي .7
 الوطن العريب

. توحي      د الق       وانني يف إط      ار تش       ريع 1
 عريب شامل.

. تكلي      ف اللجن      ة القانوني      ة ببح      ث 2
التش           ريعات ال           يت ميك           ن توحي           دها 

 واستصدارها بشكل مشرتك.

.وضع برجمة مادي ة وزمني ة لوض ع ه ذه 3
 التشريعات موضع التنفيذ.

. التوفي     ق ب     ني ال     وطين والع     ريب عل     ى 1
األحك      ام  ص      عيد التش      ريعات وتق      ارب
 العربية حول القضااي املشرتكة.

. إرس   اء نق   اط التق   ارب والتالق   ي ب   ني 2
البل    دان العربي    ة، متهي    داً ملناقش    ة قض    ااي 

 أكثر عمقاً.

. احلص ول عل  ى خمرج ات أكث  ر فاعلي  ة 3
فيم         ا يتعل         ق ابلقض         ااي ال         يت تتوح         د 
تش                ريعاهتا )مكافح                ة اإلره                اب، 

 البيئة...(.

 

 

 

 

 

 

واس ع ب ني ال دول . التباين التش ريعي ال1
 العربية.

. التب      اين ح      ول أولوي      ة املوض      وعات 2
 وأمهية طرحها بني البلدان العربية.

. ع   دد املوض   وعات ال   يت ي   تم التواف   ق 1
 على اعتبارها أولوايت عمل.

. ع  دد التش  ريعات ال  يت س  يتم التواف  ق 2
 على استصدارها عربياً.

. التق     دم املنج     ز يف ال     ربانمج ال      زمين 3
ونس    ب االلت    زام  اهل    دفاملوض    وع هل    ذا 

 ببنوده.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

مؤشرات األداء )معايري  يفية و مية  التحدايت والعوائق
 لقياس النتائج املتوقعة(

تفعيل اإلتفاقية العربية ملكافحة  .8
 اباإلره

. ال دعوة إىل عق د اجتماع ات اللجن ة 1
 وكافة الربوتوكوالت املنبثقة عنها.

. حتدي     د اخلط      وات العملي     ة الالزم      ة 2
لتنس     يق اجله     ود وإع     داد ق     وائم تب     ادل 
 املعلومات املطلوبة ملكافحة اإلرهاب.

. اخت       اذ م       ا يل       زم  اس       بة ومعاقب       ة 3
اإلره   ابيني وف    ق آلي    ات      ددة )تس    ليم 

داهنم، مراقب                  ة املطل                  وبني إىل بل                  
 احلدود،...(.

. اخل    روج ابتف    اق ع    ريب عل    ى توحي    د 4
التش   ريعات املتعلق   ة مبكافح   ة اإلره   اب 

 متمثلة ابهلدف السابق.

. جتفي      ف من      ابع اإلره      اب ومص      ادر 1
 متويله.

. تتب         ع م          رتك  اجل          رائم اإلرهابي          ة 2
 و اسبتهم.

. جت               اوز آهر ال               دمار واحل               روب 3
ه واإلره      اب        و ض      مان حتقي      ق الرف       ا
االقتص          ادي واالجتم          اعي للش          عوب 

 العربية.

. ع     دم االتف     اق عل     ى مفه     وم       دد 1
 لإلرهاب.

. انفتاح احلدود العربية وص عوبة رص د 2
 وتتبع الشبكات اإلرهابية.

. تع    رض دول املنطق    ة إىل ت    دخالت 3
دولي   ة وإقليمي   ة خارجي   ة تس   هم بش   كل 
مباش      ر بتك      وين اجلماع      ات اإلرهابي      ة 

 مبختلف أنواعها.

 

 

 

 

 

 

 

. ع          دد اللق          اءات واالجتماع          ات 1
 اخلاصة بتفعيل اللجنة وإعادة إطالقها.

. س    رعة وض    ع ب    رانمج زم    ين وم    ادي 2
لتفعي  ل عم  ل اللجن  ة وم  دى االلت  زام ب  ه 
)ت          واتر عق          د االجتماع          ات، الت          زام 
األعض       اء ابحلض       ور، االلت       زام بتب       ادل 

 املعلومات....(.

. ع  دد القض  ااي ال  يت ي  تم التع  اون فيه  ا 3
العربي     ة )ع     دد اإلره      ابيني  ب     ني ال     دول

ال  ذين ي  تم تس  ليمهم ب  ني ال  دول، حج  م 
األم    وال ال    يت ي    تم احلج    ز عليه    ا، ع    دد 

 الشبكات اليت يتم تفكيكها...(.

 

 

 

 



 

 

األنشطة احملققة لألهداف  األهداف االسرتاتيجية تسلسل
 االسرتاتيجية

النتائج املتوقعة من تنفيذ هذه 
 األنشطة

داء )معايري  يفية و مية مؤشرات األ التحدايت والعوائق
 لقياس النتائج املتوقعة(

. الت       زام األط       راف العربي       ة اباللتزام       ات ذات 1 التنمية املستدامة والعدالة واالجتماعية .9
 الصلة ابلتنمية املستدامة.

. التع     اون م     ع املنظم     ات اإلقليمي     ة والدولي      ة 2
ذات االختص      اص للمس      امهة يف وض      ع خط      ط 

ي             ة املس             تدامة وسياس            ات ومؤش             رات التنم
 واملساعدة يف وضعها موضع التنفيذ.

. رص   د امل   وارد البش   رية واملادي   ة واملالي   ة الالزم   ة 3
لربجم   ة خط   ط التنمي   ة املس   تدامة وحتدي    د األدوار 

 املطلوبة لتنفيذها.

. مضاعفة اجلهود إلحقاق تكافؤ الفرص أم ام 4
 املواطنني العرب.

ت . تب   ين خارط   ة طري   ق تك   ون مرجع   اً للربمل   اان5
 العربية لتنفيذ خطط ترتبط ابلعدالة االجتماعية.

. ربط النمو االقتصادي بعدال ة التوزي ع وإع ادة 6
التوزي   ع مب   ا يض   من محاي   ة الطبق   ات الفق   رية ورف   ع 

 مستوى معيشتها.

. توحي   د اجله   ود العربي   ة الس   تثمار كاف   ة امل   وارد 1
 والطاقات العربية الكامنة والقائمة.

وي     ة اقتص    ادية عربي     ة . توحي    د اجله     ود لبن    اء ه2
 مشرتكة متهد للتخطيط للمستقبل العريب.

. رس     م مس     تقبل اقتص     ادي واجتم     اعي ع     ريب 3
 يراعي مصاحل األجيال احلالية والقادمة.

. استثمار كافة الطاقات الكامنة م ن دون متيي ز 4
مب          ا يفض          ي إىل تعظ          يم العوائ          د االقتص          ادية 

 واالجتماعية.

النهض     ات  . ض     مان قابلي     ة اس     تمرار ودميوم     ة5
 االقتصادية ا ققة من خالل حتصينها اجتماعياً. 

. رض      ى الش      عوب العربي      ة وحتقي      ق االس      تقرار 6
 اجملتمعي.

 

. حال   ة الع    وز الش    ديد ال    يت أفرزهت    ا التط    ورات 1
األخرية واليت مل ترتك  الً حلف   حق وق األجي ال 

 القادمة يف املوارد العربية املختلفة.

عرض     ت ل     ه امل     وارد . الت     دمري الكب     ري ال     ذي ت2
العربي   ة البش   رية واملادي   ة واملالي   ة وال   ذي س   يحتاج 

 لعقود إلعادة ترميمه.

. س   عي ال   دول العربي   ة، فُ   رادى، لوض   ع وتب   ين 3
اس   رتاتيجيات التخط   يط االس   رتاتيجي بعي   داً ع   ن 

 املشهد العريب التكاملي.

. حج      م الطبق      ات الفق       رية الواس      ع واآلخ       ذ 4
الطبقي   ة مس   ألة  ابلتوس   ع م   ا جيع   ل م   ن ردم اهل   وة
 معقدة، متجاوزة حد الصعوبة.

. التب    اين الكب    ري ب    ني اجملتمع    ات العربي    ة فيم    ا 5
يتعلق آبلية التوزيع وهذا ما يعق د إمكاني ة تق ارب 
السياس     ات العربي     ة لتج     اوز ذل     ك. ) مت إع     ادة 

 صياغتها لعدم وضوح الفكرة(

. ض  يق و دودي  ة امل  وارد املخصص  ة أله  داف 6 
 ألزمات اليت تعصف ابملنطقة.اجتماعية يف ظل ا

. ع  دد امللف  ات التخطيطي  ة ال  يت تنج  ز بش  كل 1
ثن        ائي أو متع        دد لبن        اء اس        رتاتيجيات تنمي        ة 

 مستدامة.

. حج       م األص       ول املرص       ودة ل       دعم ال       ربامج 2
 املشرتكة للتنمية املستدامة )عالقة طردية(.

. حج  م االس  تثمارات يف "التنمي  ة املس  تدامة": 3
ي ع االقتص ادات النفطي ة... الطاقات النظيفة، تنو 
 )أيضاً عالقة طردية(.

. الربامج املعتمدة لتكافؤ الفرص )التشريعات، 4
 القوانني، عدد املستهدفني من املهمشني...(.

. املؤش            رات الكمي            ة املالي            ة والنقدي            ة يف 5
سياسات إعادة التوزيع )نسب الضرائب املباش رة 
ا وغ  ري املباش  رة، سياس  ات وب  رامج ال  دعم وكفاءهت  

 وعدالتها...(.

. تطور حجم الطبقة الوسطى قب ل وبع د الب دء 6
 ابإلجراءات املذكورة.
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 2022-2018بني األعوام املمتدة  للفرتة العريباسرتاتيجية االحتاد الربملاين 
 "دبلوماسية برملانية فعالة"

 الرؤية
 اجملتم ع الع ريب، ولتحقي ق التق دم، ونش ر وح دة العم ل الربمل اين الع ريب يف خدم ة قض ااي ل دعمنتطلع بكل أم ل وعم ل  •

األم ة  حشد الطاقات الربملانية العربي ة ملواجه ة التح دايت ال يت تواج ه أبن اءو  .قائم على العدل والتعاون الدويلالسالم ال
املعرف  ة  ورعاي  ة ك  ريس اجله  ود الربملاني  ة العربي  ة لتعمي  ق مف  اهيم الدميقراطي  ة واحلري  ة واح  رتام حق  وق اإلنس  ان،، وتالعربي  ة

 .احلفاظ على قيم احلضارة العربيةو  وتشجيع اإلبداع،

 الرسالة
 سيعمل االحتاد على: •

 تعزيز التعاون الربملاين العريب ابعتباره مرتكزاً جوهرايً يف التضامن العريب. أ.
 ن العريب وقضاايه.املواط طموحاتمتثيل اإلرادة الشعبية العربية من خالل ممثلي الربملاانت العربية يف التعبري عن  ب.

ج. التنسيق والتعاون بني الربملاانت العربية يف مواجهة األخطار والتحدايت اليت هت دد األم ن الق ومي الع ريب يف خمتل ف 
 جماالته.

التواص  ل م  ع ممثل  ي الس  لطة التنفيذي  ة يف البل  دان العربي  ة م  ن خ  الل رئ  يس االحت  اد ورؤس  اء الربمل  اانت العربي  ة لتنفي  ذ  د.
 حتاد املتعلقة بدعم التضامن العريب.قرارات اال

إب   راز التع   اون والتنس   يق واالتف   اق عل   ى القض   ااي واملوض   وعات واملش   كالت واألخط   ار ال   يت هت   دد الع   امل الع   ريب يف  ه .
 خمتلف ا افل الربملانية اإلقليمية والدولية، ولدى املنظمات الدولية اليت يشارك فيها االحتاد بصفة مراقب.

الشباب واملرأة والطف ل الع ريب م ن خ الل تعزي ز األدوار التش ريعية والرقابي ة للربمل اانت العربي ة واس تثمار دعم حقوق  و.
 .الربملانية واحلكومية إقليمياً ودولياً  ذلك يف ا افل

 اق.تعزيز التواصل والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين ومجيع املؤسسات العربية األخرى لتحقيق أغراض هذا امليث ز.
 .جماالت التضامن والتعاون العريب تعزيز احلوار وإقامة الفعاليات الربملانية املشرتكة لتنسيق اجلهود العربية يف خمتلف ح.

 ط. تعميق ثق اف ة حقوق اإلنس ان ونش ر مفاهي م الدميقراطية النيابية.
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 القيم اجلوهرية

نستلُّ، ونستقي هذه القيم من  بلتحكَم عمَلنا وتؤطِ ره،  ن ال نبتكر، اآلن، قيماً جديدة، نغرسها يف مؤسساتنا ل

 وهذه ابقة من هذه القيم:شعوبنا اليت لطاملا امتلكت إرهً وخمزوانً قيمياً وأخالقياً جديراً أبن يكون أُمثولًة حتتذى، 

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

فاضل. فال يلغي أحٌد أحدًا بل يكمله. اختالف الرأي، اختالف النهج، اختالف الرؤية، اختالف الت

ميكن أن يكون سببًا لنهضة الربملاانت ونتيجًة لنجاحها هبندسة غ  اجملتمع ومجع  ،املعتقد وغري ذلك

 مشله بشموليته، مع ا افظة على خصوصيته.

  وإقراراً نفسه وعدم القدرة على احلصول على كلِ  شيء يف الوقت: إقرارًا بواقعية األداء، . التعاون2

بوحدة االنتماء إىل اإلنسانية العادلة، فإننا ننشد التعاون املبين على أسس االحرتام املتبادل والندية 

 اإلجيابية لتشكيل برملاانٍت، متضافرٌة جهوُدها، حتقق جمتمعًة أكثر بكثري مما حتققه فُرادى.

: لكلِ  مواطن، رجٍل أو امرأة بصمته اخلاصة، وجيب صون هذه البصمة وهذه لفرص. تكافؤ ا3

اخلصوصية ومنحها فرصة أداء واجباهتا وممارسة حقوقها بشكل كامل غري منقوص وعلى َقَدِم املساواة 

بني كافة مكوانت اجملتمعات. نسهم بذلك بتفادي انتشار الشعور ابلتمييز والظلم، وتسهم كذلك يف 

 اص األزمات الناشئة أو اليت قد تنشأ عن غياب هذه القيمة )تكافؤ الفرص(.امتص

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

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

 . جتد احلوكمة الرشيدة والضوابط الواضحة  اًل واسعاً هلا إلرساء هذه القيمة.حلها العادلةأهدافها ومصا
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نؤمن أبن التطور واالزدهار َقَدُر املؤسسات، والشعوِب املبدعِة النابضِة ابحلياة، . التجدد واإلبداع: 5

والبشرية والتقنية املتوفرة التقدم مستثمرين كافة اإلمكاانت املادية  ونؤمن أبن علينا أن نواكب مسرية

وتوظيفها ومتكينها بشكل عقالين وفعال ملا فيه خري الشعوب واستدامة تنميتها املتوازنة والشاملة 

 )اقتصادايً، سياسياً، اجتماعياً، مؤسسياً وبيئياً(.

 األهداف االسرتاتيجية
 القضيُة الفلسطينيُة قضيَة العرب األوىل: 1اهلدف 

تراوُح مكاهَنا يف ظِل استمراِر اخلطِط االستيطانية والتهويديِة  ،قضيَة العرب األوىل ،فلسطينيةُ تزاُل القضيُة ال ال

ت هبا أمتنا العربيُة خالَل األعواِم اإلسرائيلية يف األراضي ا تلة. لقد استغلْت إسرائيُل األوضاَع غرَي املستقرِة اليت مر  

االستيطانيِة، سواٌء يف القدِس الشرقية أو أراضي الضفِة الغربيِة، ومل  املاضيِة لتمضي ُقُدمًا يف خطِطها التوسعيةِ 

ا اوالِت  سكاهِنا األصلينَي منها، وقابلت تتوقف قطُّ عن هنِجها املعتاِد يف االستيالِء على األراضي العربيِة وطردِ 

 اليت دأبت احلكوماُت اإلسرائيليُة املتعاقبُة العربيَة إلحياِء عمليِة السالِم ابلرفِض والتعُنِت الواضِح وسياسِة املماطلةِ 

 .على اتباِعها، وما زاَل مسلسُل هتويِد القدِس والتوسِع االستيطاين مستمراً رغم الضغوِط الدولية لوقِفه

 .إنشاء جلنة برملانية دائمة لدعم صمود الشعب الفلسطيينسيعمل االحتاد على 

، أو تلك اليت يف طور املزعوم عنصرية، اليت أقر ها الكنيست اإلسرائيليالقوانني ال سيعمل االحتاد أيضًا إىل فضح

ائمة مليثاق االحتاد الربملاين الد ويل وأنظمته، وانتهاكاهتا اجلسيمة للقانون،  وتبينياإلقرار،  خمالفاهتا اخلطرية والد 

ق ة ابختاذ إجراءات عملية حبواملعاهدات الد ولي ة، وملبادئ حقوق اإلنسان، وميثاق األمم املتحدة، واملطالب

ترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية، وإعالم اجلهات ذات الصلة، وعلى رأسها االحتاد الربملاين الدويل، وغريه الكنيست، و 

 من اجلمعيات الربملانية، خاصة املتوسطية واألورومتوسطية، إذ إنه من غري املقبول على االحتاد الربملاين الدويل أن
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(، املزعوم مام خمالفة مبادئه وانتهاك ميثاقه ونظامه األساسي، من قبل عضو فيه )الكنيست اإلسرائيليأ يظل صامتاً 

على مسمع ومرأى من برملانيي العامل، دون اختاذ أي إجراءات حبقه أو مطالبته ابلتوقف عن تلك االنتهاكات 

كافة املنابر الدولية واإلقليمية لتنفيذ هذا ولن أيلو االحتاد جهدًا الستخدام   اجلسيمة مليثاقه ونظامه األساسي.

كافة وسائل التواصل اإلعالمية واإلعالنية املمكنة لفضح هذه القوانني العنصرية. كما سيكون   التوجه، ومستخدماً 

من الضروري اختاذ خطوات عملية لدعم الشعب الفلسطيين مادايً ومالياً ومعنوايً لتعزيز صموده ملواجهة إرادة القتل 

 إلسرائيلية.ا

 الدبلوماسية الربملانية:: 2اهلدف 
 

يف ظل مواجهة تدعيَم العمِل العريب املشرتِك وتعزيِز آلياتِه، ال سيَما  ،أكثر من أي وقٍت مَضى ،الراهنةُ  ملرحلةُ حتتم ا

متها استعادُة التضامِن العريب الذي صا َر مطلباً عاجاًل حتدايٍت مشرتكٍة، تفرُض تبين إجراءاٍت حامسٍة، أييت يف مقد 

فيما  أملوطِن العريب يف جممِله إىل ا القومي العريب، سواٌء ابلنسبة وضرورًة ملح ًة يف ظِل تعدُِّد دوائِر هتديِد األمنِ 

 .يتصُل ببعِض أقطارِه

وأن نفتَح يتعنُي علينا أن نشارَك يف جهود استعادِة تضاُمِننا العريب،  ،ممثلون للشعوِب العربيةِ  ،و ُن الربملانيني

 .وترَقى ملستَوى تطلعاِت شعوبِنا ،الطريَق ملرحلٍة جديدٍة تُعِلي املصاحلَ العربيَة فوَق كلِ  اعتبارٍ 

سواٌء على صعيد إقامِة جسوٍر من التفاعل بني الربملاانِت بذل جهوده الدؤوبة الربملاين العريب،  الحتادسيستمر ا

بني الربملاانِت العربيِة، الفاعل على صعيِد التنسيِق  أمذاِت االهتماِم املشرتِك،  العربيِة والربملاانِت األخرى يف القضااي

)يف فلسطني  وتقريِب وجهاِت النظِر خللِق موقٍف عريٍب موح ٍد حوَل القضااي واألزماِت اليت متسُّ املصاحلَ العربيةَ 

 .وسوراي والعراق واليمن وليبيا(

تكثيَف العمِل العريب املشرتِك، واليت تتطلب اليت متُر هبا أمُتنا العربيُة  احلاليةيدرك االحتاد جيدًا خصوصية املرحلة 
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واتباَع اسرتاتيجيٍة عربيٍة  ددِة األهداِف والوسائِل، يشارُك يف وضِعها وتنفيِذها الربملانيون العرُب، جنبًا إىل جنٍب 

  التهديداِت وجبسامِة املسؤوليِة امللقاِة على عاتقِ مع احلكوماِت العربيِة. لقد أصبَح تناِمي الوِعي العريب حبجمِ 

إرادٍة عربيٍة مشرتكٍة تدعُم أواصَر التعاوِن العريب املشرتِك يف  أمرًا ملح اً، واختيارًا حتميًا خللقالربملاانت العربية 

 .اجملاالِت كافة

فيه الت كت الت مسة أساسي ة ومصدر قو ة،  إن  الت عاون العريب املشرتك مل يعد ترفاً، بل ضرورة ملح ة يف عامل أصبحت

طل ع بثقة فإن االحتاد يترافعة مهم ة وأساسي ة لكياانت الت مثيل الش ع  وحقوق املواطنني،  إذ متثل الربملاانت العربيةو 

الربملاين  اداالحتوعزمية ملد  جسور الت عاون املشرتك، وإرساء لُبنًة جديدة يف بُنيان عملنا العريب، استكمااًل ملسرية 

 .العريب العريقة

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

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

نسيق مع املعنيني يف السلطات التنفيذية يف دول تلك املؤسسات الربملانية، وسنسعى جاهدين الستثمار  أن يتم الت

كافة القنوات الفعالة للدبلوماسية الربملانية مبا خيدم قضاايان ا قة. كما ونؤكد على أن الدبلوماسية الربملانية لن 

ستكون مكملًة وداعمة جلهود هذه األخرية حبيث تتضافر  تكون منافسة أو بديلة للدبلوماسية الرمسية للدول، بل 

 .للشعوبالعادلة  للقضاايكافة اجلهود املخلصة خدمًة 

 

 : تعزيز احلوار الربملاين:3اهلدف 
 

يهدف احلوار الربملاين إىل فتح قنوات للتواصل وتبادل األفكار يف مسعى لتقريب وجهات النظر حول القضااي 

بوابًة لفرص الحقة تؤسس حلوارات رمسية  لتقارب وحتصينها. كما تشكل احلوارات الربملانيةاإلشكالية وتعزيز نقاط ا

بني حكومات الدول. تشكل لغة احلوار لغة حضارية سيصر االحتاد الربملاين العريب على التواصل هبا مع كافة 
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كثيف اللقاءات واحلوارات مع الشركاء لتحقيق املصاحل املشرتكة اليت ختدم شعوب العامل. سيسعى االحتاد إىل ت

الشركاء املعنيني مبا يتناسب وحجم التحدايت القائمة وحجم القضااي اليت تتطلب املتابعة من اإلرهاب، االحتالل، 

 إىل اهلجرة، إىل الفقر، إىل التلوث البيئي وغري ذلك.

 ويب:األور اا 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 ادة إحياءإع -

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 إالذي ميثل جتربة فريدة يف  يبو ور مع الربملان األ -

طارها عدة لقاءات موسعة شارك فيها إقامة عالقة مع هذا الربملان عقدت يف إللدول. وجنح االحتاد يف 

 .يبو ور برملانيون من اجلانبني العريب واأل

بيني على مناقشة و ور ز اجتماعات احلوار بني الربملانيني العرب واألاب وتركو ور أمع اجلمعية الربملانية جمللس  -

سرائيلي( والقضااي االقتصادية إلا-القضااي السياسية )السيما القضية الفلسطينية وقضااي الصراع العريب

ذه وسيكون لتفعيل احلوار مع ه بية يف خمتلف اجملاالت.و ور األ-والثقافية اليت ختدم تعزيز العالقات العربية

اجلمعية أثر إجيايٌب يوظف يف خدمة اهلدف األول املتمثل ابلتأكيد على  ورية القضية الفلسطينية والسعي 

 ها بشكل عادل وشامل.حل  إىل 

 اا اإلفريقي:احلوار الربملاين العريب  -2

مع الدول العربية  ةاإلفريقيعلى الساحتني اإلقليمية والدولية كما وترتبط الدول  هاماً  سياسياً  ثقالً  إفريقيامتثل 

حرص االحتاد الربملاين العريب على وأتسيسًا على . ثقافيةجغرافية واترخيية وسياسية واقتصادية و بصالٍت وروابط 
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فإن االحتاد سيستمر يف تعزيز  ،االحتاد الربملاين اإلفريقية من خالل اإلفريقيقامة عالقات جيدة مع الربملاانت إ

وسيعمل على تعزيز دورية اجتماعات هذا احلوار لضمان  اإلفريقي-ربملاين العريبأواصر االنفتاح على احلوار ال

يتطلع االحتاد، من خالل هذا احلوار، إىل لذلك، التنسيق مع كافة األطراف اليت ميكن أن ختدم القضااي املشرتكة. 

العريب ، اقتصادايً  وابملواطن إلفريقيا ابملواطن تسهم يف االرتقاءعالقات تعاوني ة اقتصادية واجتماعي ة وبيئي ة،  إرساء

منتجًا للحضارة مشاركًا فيها، ابنيًا يف لَبناهِتا، بعيدًا من كل ما نراه من إرهاب  مواطناً واجتماعيًا وثقافياً، فيكون 

 متارسه فئة من هنا، وفئة من هناك، تطيح ابإلجنازات وتدم ر الفرص، ومتحق األحالم.

 الربملاين العريب رأة يف االحتادتنشيط عمل جلنة امل :4اهلدف 
 

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

 .جلنة املرأة الربملانيةوإمكاانهتا البشرية يف سياق تفعيل وتعزيز 

 متفاواتً  إغفاالً  نة واقع اجملتمعات العربية الذي يُظهرينطلق االحتاد يف أتكيده على أمهية تعزيز دور املرأة من معاي

إلغفال يول د ارتدادات ال خيفى ما هلذا الدور املرأة يف صناعة احلياة العام ة، إن يف السياسة أو االقتصاد أو األمن. و 

أة دورها الذي املر كما ال خيفى اإلجيابيات اليت ستنشأ عن إعطاء فكرية وثقافية وسياسية وأمني ة غري  مودة،  

 ، وبال شك،اجملتمعات العربي ة واجملتمعات البشرية كاف ةإذ ستكون حال تستحق، مبا متلك من قدرات وطاقات، 

 اليوم.عليه  هيأفضل مما 

العربية ابحلقوق السياسية للمواطنني دون  التشريعات والدساتري يدرك االحتاد أنه ال يكفي للمرأة العربية أن تعرتف

بقدر ما جيب السعي احلثيث إلرساء ممارسة هذه احلقوق وجعلها واقعًا فعلياً. ابلطبع ال تقع اجلنسني، متييز بني 

حقوق املرأة السياسيُة يف مقدمة ما يطمح االحتاد لتحصيله والتأكيد إليه فدون ذلك مقومات متكني املرأة من 



 

 
38 

ة، والتعليمية، وعلى وجه اخلصوص متلكها حقها ممارسة حقوقها السياسية معرباً عن ذلك بتمليكها حقوقها الرتبوي

ابحلصول على حياة كرمية وصحية تسمح هلا ابالضطالع حبقوقها السياسية، والوصول إىل مواقع صنع القرار 

وحتمل املسؤولية. فوصول املرأة إىل حقوقها السياسية والربملانية، مل يعد مطلبًا من مطالب العدالة والدميقراطية 

بح شرطًا الزمًا الستكمال متطلبات هنضة اجملتمعات ماداًي ومعنواًي مبا يعزز فرص انطالق تنمية بل أص ،فحسب

 )أو تنميات: سياسية، اجتماعية، اقتصادية...(، مستدامة وسليمة.

ن سيكون من الضروري اعتماد برامج إعالمية مباشرة لدعم دور املرأة ومسامهتها يف بناء اجملتمعات العربية، بعيداً ع

األدوار التقليدية للمرأة وحقوقها الطبيعية املتمثلة ابملساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. حيتاج القيام بذلك بفاعلية إىل 

الرتكيز على  ورين اثنني، يتمثل األول بتعزيز ثقة اجملتمع ابملرأة وطاقاهتا اجملتمعية اخلالقة، بينما يتمثل الثاين بتعزيز 

مهية االضطالع أبدوارها لتجاوز كافة الصعوابت والتحدايت اليت قد تقف يف وجه تبوئها ثقة املرأة بنفسها وأب

 مكانتها اليت تستحقها واليت حتتاجها اجملتمعات العربية. 

 تعزيز دور الشباب :5اهلدف 

 
من أجل  ليسواع ومبدع، وطين عريب تربية جيل شاب  كما يدرك أمهيةدور الشباب يف اجملتمع  يدرك االحتاد أمهية 

متابعة املسرية احلالية يف املستقبل، بل لكي يكون منذ اآلن شريكًا فاعاًل يف صوغ خطط املستقبل وتنفيذها 

 .يؤمن االحتاد أبن الوقت قد حان ليضطلع جيل الشباب العريب مبسؤولياته الوطنية. واالستعداد للسري هبا قدماً 

تعزيز متثيل الشباب يف ب العمل على توفريها ومنها ابلطبع حيتاج مثل هذا الدور ابلطبع ملقدمات ومتطلبات جي

فدمج محاس وإبداع  املؤسسات الوطنية والربملانية والتنفيذية على قاعدة مزج طاقة الشباب حبكمة وخربة الرجال،

 الشباب مع جتربة وحكمة القدامى كفيل خبلق قيادة مسؤولة، مبادرة ومبدعة.

 يف اجملتمع وعلى وجه اخلصوص: الشبابوات املناسبة لتفعيل دور سيعمل االحتاد على اختاذ اخلط
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بناء جمتمع شاب مؤمن ابنتمائه جملتمعه وهويته العربية األصيلة، وواٍع للمشكالت اليت يعاين منها،  •

 ومصمٍم لبناء غٍد يتجاوز هذه املشكالت. 

مل مسؤولية صنع الفرص والنجاحات بناء جيل واثق من نفسه، ميتلك روح املبادرة واملنافسة اإلجيابية يتح •

 فال ينتظرها من غريه. 

بناء جيل عقالين ينشأ على االعتدال والوسطية واملوضوعية يف مقاربته لكافة القضااي اليت تشغل جمتمعه،  •

 ويسهم يف أخذها إىل ما فيه مصلحة الشعب بكافة أطيافه. 

تكنولوجية والقادر على استيعاب خمرجاهتا والتأثري فيها التأكيد على اجليل املتعلم املواكب للثورة الثقافية وال •

 بشكل إجيايب ونقلها بشكل سليم إىل اجملتمعات العربية.

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

 .عوب ودول العاملمن شأهنا تعزيز مكانة شعوب ودول املنطقة العربية بني ش

 .اإلميان ابملشاركة اجملتمعية الربملانية، واالنتخابية، واالجتماعية •

 
 إعادة إحياء جلنة السوق العربية املشرت ة :6اهلدف 

 

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

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

جيب أن يكون التضامن " Economies of Scaleواألحالف، وسيادة مبادئ "اقتصادايت احلجم" "

يكون والتعاون االقتصاديني سبياًل لفتح بواابت التقارب السياسي والدبلوماسي بني الشعوب والدول العربية ال أن 

 أداة ضغط وعقوبة تكرس بعض احلاالت اإلشكالية اليت تشهدها املنطقة. 
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ت احلاصلة يف العامل ابتت تفرض حتدايت تقرتن ابلعوملة وابألخذ يف آليات السوق، األمر الذي ابت االتغري  ف

العبء األكرب رى أن ، فإنه ييفرض بدوره أعباًء اقتصادية واجتماعية وسياسية عدة على اإلنسان العريب بوجه عام

نها ظروفها االجتماعية واألطر الدستورية والقانونية القائمة من مواجهة هذه اليت ال متك  اهلشة سيقع على الفئات 

 .التحدايت بكفاءة

ال تعترب السوق العربية املشرتكة قرارًا سياسيًا بقدر ما هي واقع حقيقي حيتاج إلرادة سياسية لالعرتاف به ووضع 

تنوع الكبري والغ  الموضع التنفيذ مبا خيدم شعوب املنطقة العربية. يؤيد ذلك ما مييز هذه السوق من مفاعيله 

الواسع من املوارد واإلمكانيات املادية واملالية، مشفوعًة بطاقات بشرية وشبابية تسمح ابلتأسيس السرتاتيجية 

يؤكد االحتاد أيضًا على أن مفهوم السوق . ةاقتصادية مبنية على التكامل واالندماج بني هذه الطاقات الكبري 

العربية املشرتكة ال يقتصر على احلدود الضيقة للتبادل التجاري بني بلدانه، أو حلركة رؤوس األموال والعمالة، بل 

يتعدى األمر ذلك ليصل إىل فلسفة السوق املعاصرة ببنيتها املؤسسية )املالية، واملصرفية، واإلنتاجية، والعمالية، 

واإلعالمية...( والثقافية واالستثمارية. ابختصار: إدماج البنية الفوقية للسوق املشرتكة ببنيتها التحتية إلنتاج تكامل 

مستدام يلح  انتماء هذه السوق والوحدة اليت جتمع مكوانهتا. يشكل تفعيل السوق العربية املشرتكة فرصة 

سهم يف حتصني الكثري من امللفات احلساسة كاألمن الغذائي، االستهالك العريب وي-حقيقية لتدوير حلقات اإلنتاج

واألمن الدوائي، واألمن الزراعي، والصناعي والطاقوي... واليت أصبحت مبجملها ال تقل أمهية عن األمن 

 واالستقرار مبفهومهما التقليدي.
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 توحيد التشريعات غري اخلالفية يف الوطن العريب :7اهلدف 
 

أمهي       ة تعزي       ز دوره يف توحي       د الق       وانني يف إط       ار تش       ريع ع       ريب ش       امل. ابلطب       ع، يتطل       ب  يؤك       د االحت       اد عل       ى

حتقي     ق ذل     ك إج     راء ح     وار معم     ق ح     ول متك     ني الربمل     اانت العربي     ة م     ن حب     ث مث     ل ه     ذه التش     ريعات واالتف     اق 

ه      ذه  مث      لعل      ى أتطريه      ا حبي      ث تص      بح مش      اهبة لالتفاقي      ات الدولي      ة. كم      ا إن      ه م      ن األمهي      ة مبك      ان توفي      ق 

ريعات م        ع الدس       اتري والنص        وص القانوني       ة والتش        ريعية الوطني       ة. ل        ذلك يعت       رب ط        رح املوض       وعات غ        ري التش       

 ذلك. اخلالفية من األمور اليت تسهل 

 وض      ع آلي      ة للعم      للض      مان اخت      اذ خط      وات عملي      ة وفعلي      ة عل      ى أرض الواق      ع، س      يكون م      ن األمهي      ة مبك      ان 

تطوره     ا وتبي     ني الص     عوابت ال     يت ق     د تواجهه     ا  ب     ربانمج م     ادي وزم     ين مع     ني يس     مح بتتب     ع ه     ذه العملي     ة ورص     د

  متطلبات جتاوز هذه الصعوابت.

تقس     يم التش     ريعات غ     ري اخلالفي     ة تص     نيف و  إمكاني     ةوم     ن ال     رؤى العملي     ة ال     يت ق     د ُتط     رح يف ه     ذا البح     ث يف 

ه     م الق     وانني غ     ري اخلالفي     ة ال     يت أتص     ور ح     ول       ددة تس     مح بتش     كيل أول     وايت ومس     توايت جمموع     ات ض     من 

أرض      يات ومنطلق      ات مش      رتكة ب      ني مجي      ع البل      دان العربي      ة م      ن خ      الل عل      ى اعتب      ار امتالكه      ا ي      دها ميك     ن توح

رض تش           ريعات داعم           ة للحي           اة عل           ى األ والً أاإلط           ار الدس           توري واالتفاقي           ات الدولي           ة وه           ي ابلرتتي           ب 

 وتش       ريعات داعم       ة للمجتم       ع وتنميت       ه وحت       اف  عل       ى ثقافت       ه وتراث       ه امل       ادي واملعن       وي وتش       ريعات اقتص       ادية

قرتح          ت الب         دء يف توحي         د قط         اع التش         ريعات ال          ثالث: وس         بق للش         عبة الربملاني         ة اإلماراتي         ة أن ا تنموي         ة.

نس         ان، والتش         ريعات املتعلق         ة ابلبيئ         ة واملن         اخ م         ن االجتم         اعي وحق         وق اإلالتش         ريعات املتعلق         ة برعاي         ة األ

 لرتاث الثقايف واحلضاري ومحايته.والتلوث، والتشريعات املتعلقة اب

أيل       ول/ س       بتمرب  08للجن       ة التنفيذي       ة ال       يت عق       دت يف الق       اهرة  20ق       رار ال       دورة إىل  س       تناداً ل اس       يتم العم       

وض        ع ب 05/09/2016إبق        رار توص        ية جلن        ة الفري        ق الق        انوين ال        يت اجتمع        ت يف الق        اهرة بت        اريخ  2016
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انة ابخل      رباء ابالس      تعللق      وانني املبين      ة أدانه، م      ن قب      ل األمان      ة العام      ة لالحت      اد  إط      ار ع      ام )من      وذج اسرتش      ادي(

 القانونيني:

 البيئة. .8
 اإلرهاب. .9

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

 

 تفعيل االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب :8اهلدف 
 

، ومجيِع االتفاقياِت والربوتوكوالِت احلاجِة املاس ِة إىل تفعيل االتفاقية العربيِة ملكافحِة اإلرهابِ يؤكد االحتاد على 

هم العقاَب تك  اجلرائم اإلرهابيِة ومعاقبتمر  إلرهاِب ومصادِر متويِله، وتتب عالصلِة اليت تضمُن جتفيَف منابِع ا ذاتِ 

ليس لكي نبعد عن أنفسنا ومنطقتنا تلك التهمة اليت راحت تالحقنا، واملتمثلة ابإلرهاب والتطرف،  .الرادع

، أو تصديراً، أو دعماً، أو رعاية، أو محاية...، بل لكي  مي أوطاننا وشعوبنا من تبعاته ونتائجه اليت ال إنتاجاً 

 تقف عند حدود الدمار املادي فحسب.

أمام ما تشهده بعض الس احات العربي ة، من نزاعات وحروب وأزمات، يشك ل درسًا لنا مجيعًا أن  الصدام والت نازع 

ال مناص  من جتن به، إال  جيد االحتاد أنه د إال  الد مار واخلراب للبشر واحلجر على حد  سواء. لذا، والت قاتل، ال تول  

يف العمل العريب املشرتك، ومنطلقه العمل الربملاين املشرتك، عرب إصدار تشريعات وقوانني، تنظ م العالقات بني 

هذا القتل  العربية ن بالدان، كما وتبعد عر عنهمالش عوب العربية، وحتق ق رؤاهم وطموحاهتم، وتبعد شبح الفق
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ختاذ كما يؤكد على أمهية قيام الدول العربية، من خالل مؤسساهتا املعنية، ابوالد مار ونزرع بداًل منه احلياة واألمل.

 اخلطوات الالزمة  و تبادل املعلومات والتعديل هبا وذلك فيما يتعلق أبعمال وحتركات اإلرهابيني والشبكات

 حبيث يتم جتنب أي أعمال ميكن أن تضر أبي بلد عريب. اإلرهابية

 
 والعدالة االجتماعية : التنمية املستدامة9اهلدف 

 التنمية املستدامة
التنمي ة املستدامة ضرورة قصوى، جلعل شبابنا، شباب سالم ال عنف، شباب بناء ال هدم، شباب يرى االحتاد أن 

ال إرهاب. إن  غذاء اإلرهاب هو الفقر، واجلهل واألم ية والت خل ف، فإذا مت ت  ب ة ال كراهية، شباب طمأنينة 

 .معاجلة األسباب انتفت النتيجة حتماً 

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

 دودية ابإلضافة إىل  ، كمًا ونوعاً،النقص احلاد يف املوارد املائيةو  العوز التنمية املستدامة، اليت تتمثل ابألساس يف

حف املدن ابجتاه الثروة الطبيعية، وز الطاقة و ملصادر عقالين األراضي الصاحلة لالستخدام، واالستهالك غري ال

اًل عن تدهور ما يرتتب عليها من مشاكل، فض، و رايف الذي رافق النهضة العمرانيةاملناطق الريفية والتشوه اجلغ

ال سيما يف  املناطق البحرية والساحلية والرطبة. وغين عن البيان أن التحدايت االستثنائية اليت تواجه املنطقة العربية

، بسبب غياب السالم واألمن وعدم االلتزام ابلشرعية الدولية والعدالة السياسية وتنفيذ قرارات السنوات األخرية

يف املنطقة، تساهم يف املزيد من تدهور املوارد الطبيعية والتلوث واملعاانة اإلنسانية  األمم املتحدة يف بؤر الصراع

واستنزاف املوارد املوجودة أو تدمريها مما يعين حرمان األجيال احلالية والقادمة من  والفقر وسوء األحوال املعيشية.

إن جلهة ترميم املوارد املهدورة أو خللق وإجياد  التمتع مبخرجاهتا، وهذا ما يرتك هذه األجيال أمام اختبارات قاسية،

 موارد أخرى بديلة تستطيع ضمان استمرارية اإلنسان العريب ألدائه لرسالته بكل مسؤولية.

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



 

 
44 

ميع املبادرات واالتفاقيات واملعاهدات ذات الصلة ابلتنمية املستدامة إن كافة األطراف العربية جبالتزام   •

 بشكل مباشر أو غري مباشر. 

واملنظمات الدولية املعنية ابلتنمية املستدامة منظمات األمم املتحدة، عزيز التعاون مع السعي إىل ت •

 لوضعها موضع التنفيذ.  واالستفادة من خرباهتا يف التخطيط التنموي والربامج والسياسات اآليلة

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

أتمني املوارد املالية الالزمة لتمويل مشاريع التنمية املستدامة من خالل الصناديق التمويلية السعي إىل  •

 التخصصية أو من خالل توفري متويل خارجي بشروط مناسبة.

 )املباشر أو غري املباشر( لتشجيع االستثمار اخلاص العريب واألجن  مناسبةيئة اقتصادية وتشريعية ب توفري •

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

 ية والبيئية.املتوازنة والشاملة أببعادها: السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسس

 

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

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

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

 صلب العمل الربملاين. يف االجتماعية العدالة من وضع

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

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

 .(ODD)ة املستدام التنمية أهداف لتحقيق أفقياً، شامل هنج خالل من ،أيضاً  وتكاملها
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 العمل منظمة إعالن"  ،2008)يونيو(حزيران  يف اعتمدت (OIT) الدولية العمل منظمة نيذكر االحتاد هنا أب

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

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

 :وهي ومتكافلة، ومرتابطة للتجزئة قابلة اسرتاتيجية غري

 .العمل فرص خلق - 

 .العمل يف األساسية واحلقوق املبادئ - 

 .االجتماعي احلوار -

 .االجتماعية احلماية - 

آخر ال جيب إغفاله وهو البعد االجتماعي. ًا التجاري النفعي وجهيؤكد االحتاد على أن للنمو االقتصادي ببعده 

لنمو االقتصادي حىت يعطيه وجيب علينا أن نتذكر دومًا أن البعد االجتماعي جيب أن يكون شرطًا مالزمًا ل

هذا وتلعب سياسات التوزيع وإعادة التوزيع الدور األكرب يف توزيع حصص العوائد مبا يضمن  شرعيته األخالقية.

 العدالة االجتماعية.

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

 تظل العامل أبكمله، يف املعيشة مستوى وحتسني والتنمية العاملي االقتصاد جديدة لنمو فرص دمتق التكنولوجي،

اجملتمعات  داخل املساواة وعدم واإلقصاء والفقر األمن وهي انعدام قائمة، تزال ال ملحة مشاكل هناك أن احلقيقة

 يف االندماج صعوبة من تعاين انتقالية رحلةمب اليت متر الدول وبعض النامية البلدان تزال ال واليت بينها، وفيما

 يف يدخل الذي واملستمر، االقتصادي العام النمو فإن ذلك، ومع وجه. أكمل على واملشاركة االقتصاد العاملي

 .العامليني واالستقرار السالم الستدامة حيوي أمر هو والتنمية املستدامة، االجتماعية العدالة إطار
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 واالقتصادي تكاملهم االجتماعي وتعزيز األشخاص مجيع متكنيتماعية فيما تعين هذا وتعين العدالة االج

 أو االقتصادي الدين، الوضع املوطن، االثين، االنتماء العرق، اإلعاقة، العمر، اجلنس، عن النظر بغض والسياسي،

 القوانني استبعاد ذلك يف مبا يف النتائج، املساواة عدم من واحلد الفرص تكافؤ ضمان، كما تعين أيضاً: ذلك غري

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

 

 األهداف التمكينية املساعدة:

ث التحتية وحتديثها كماً ونوعاً حبي بنيتهجتهيز  ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. وإدراكاً من االحتاد ألمهية

متكِ ن 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 

 بد من االهتمام ابلبنية اإلدارية والتنظيمية وتلك وتوجهات االحتاد لوضعها موضع التنفيذ. هلذا كله، كان ال

  أو التمكينية التالية: املساعدةاملتعلقة ابملوارد البشرية والشبكة املعلوماتية، فكان الرتكيز على حتقيق األهداف 

 
 االحتاد وحتقيقها أهداف ملوا بة ةالعام لألمانة واإلدارية ةالقدرات الفني تطويراألول:  اهلدف

 
املؤسسي ألهداف االحتاد ومن الضروري الرتكيز على ختطيط األنشطة حبيث  العاملالبنية اإلدارية  تشكل

أهداف االحتاد بكل كفاءة وفاعلية. وملَّا كانت األهداف االسرتاتيجية أهدافًا نوعية  لتنفيذتكون مناسبة 

تأكد من جاهزية الكوادر اإلدارية تقتضي فهمًا عميقًا هلا من قبل القائمني على متابعتها، فمن املفرتض ال

 املوكلة هبذه املهمة.

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

 كمي ونوعي، بال إفراط وتفريط يف حجم الكوادر ونسب أتهيلها حبيث:
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تس  بب انقطاع   ات يف سلس   لة إنت   اج أعم   ال االحت   اد وتض   يع ف ،ال تك  ون قاص   رة ع   ن أداء امله   ام املوكل   ة هب   ا -

 جهود األعضاء.

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

ه ام ينطوي برانمج تطوير القدرات الفني ة واإلداري ة عل ى توزي ع وإع ادة توزي ع الك وادر اإلداري ة والفني ة مب ا يتناس ب وامل

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

 :ةاهليكل التنظيمي: ويتضمن هذا اجملال النشاطات التالي (1

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

 :ةا: ويتضمن هذا اجملال النشاطات التاليدارهتإو  ةتطوير املوارد البشري (2

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

conduct). 

 
 
 

 البشرية لألمانة العامة واملوارد التنظيمي طارإلا نيةمه الثاين: رفع اهلدف
 

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

 ينطوي حتقيق هذا اهلدف على بعدين رئيسني:
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، تكاماًل مع اهلدف التمكيين السابق، حبيث بتأهيل الشبكة اإلدارية الداخلية لألمانة العامة ق البعد األوليتعل

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

" بني كوادر األمانة Institutional Culture" "احلرص على نشر "الثقافة املؤسسية هذا البعد أيضًا على

العامة لالحتاد. مبع  أن يكون هناك جذر ثقايف مشرتك لكافة العاملني يف مؤسسة االحتاد، بعيدًا عن 

العمل الربملاين وخصوصيته وأمهيته بل وقدسيته. يسهم فهم الكوادر  بثقافةالتخصصات الدقيقة للكوادر، ويتعلق 

ليت تؤدها مؤسسة االحتاد بشكل مباشر يف حتسني أداء الكوادر ويعزز االنتماء التنظيمي واملؤسسي لطبيعة الرسالة ا

 لديهم.

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

نقطة وصل بني العديد من املؤسسات املعنية بتنفيذ  . فاألمانة العامة متثلالربملانية الشريكة خارج األمانة

األهداف االسرتاتيجية املذكورة أعاله. يف سبيل ذلك، سيكون من الضروري التأكد من جاهزية وقابلية البنية 

اإلدارية والتنظيمية الداخلية إلدارة ملف التعامل مع شركاء التعامل اخلارجيني بكل مسؤولية حبيث يكون قادراً على 

قل الرسائل إىل هؤالء الشركاء بكل وضوح واستقبال ردودهم ومشاركاهتم والتعامل معها وإحالتها إىل اجلهات ن

 املعنية مبتابعتها بسرعة وكفاءة يف حال اقتضى األمر ذلك.

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

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

 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:
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: حتديث قواعد إجراءات العمل: من خالل االعتماد على بنية إدارية أكثر عصرية من خالل كو ِّن األولامل

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

ري املربر منها. يندرج حتت هذا املطلوب لإلجناز وأداء املهام، ومراجعة كافة اإلجراءات القائمة واستبعاد غ

املكون أيضًا مراجعة الصيغ واألشكال املكتبية املعتمدة لدى األمانة العامة وحتديث القدمي منها واقرتاح صيغ 

 جديدة تواكب التطور املكت  واإلداري حبيث يسهل أداء املهام اإلدارية.

نظام إداري واضح يعتمد على أدل ة العمل  : تنظيم سري العملية اإلدارية من خالل وضعاملكو ِّن الثاين

 أيضاً اإلرشادية مشفوعة بربجمة وظيفية وزمنية للمهام واإلجراءات املطلوب إجنازها. ميكن الوصول إىل ذلك 

 .هندسة وإعادة هندسة اإلجراءات اإلدارية خللق بيئة عمل مثلى من خالل

ري يعتمد على خمرجات الثورة التقنية والتكنولوجية : االنتقال إىل جيل جديد من األداء اإلدااملكون الثالث

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

 من األهداف نذكر منها:

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

 .واملتابعةة سهولة األرشف-

 القدرة على تنميط األعمال اليت تتطلب ذلك.-

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

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

 .business process)) ير منهجية عمل األمانة العامةتطو  -

 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 اجملال النشاطات التالي (1

  .للمخدم واحلواسب مالدائتطوير ال -

لالحتاد لتتوا ب مع  ةلكرتونياإل ةللصفح انالتطوير والتحديث املستمر  -

مشروع تطوير املوقع  ، ونقرتح أن يكونمتطلبات االحتاد والتطور التقين

من  ،جنازهلكرتوين لالحتاد من خالل تقدمي الدعم املايل والتقين الالزم إلاإل

الربملانية  ذلك أسوة خبطوة الشعبةخالل توقيع مذ رة تفاهم مشرت ة، و 

 ،اإلماراتية بتبنيها مشروع تطوير موقع االحتاد الربملاين الدويل وتعريب حمتواه

 .حيث القت هذه املبادرة إشادة واسعة من الدول األعضاء

 .ةنشاء حساابت لالحتاد على مواقع التواصل االجتماعي املختلفإ -

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

 اليت تعرف كيف تستخدم مواردها ابلشكل األمثل وهذا ما يتناوله اهلدف التمكيين املساعد التايل.
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 ةواخلاص ةسس العامألاهلدف الرابع: تعزيز ا

 .ةجهزهتا وأذرعها املختلفأ، و هاوتكريس لألمانة العامة ةفيما يتعلق بتوطيد اإلدارة الرشيد
 

ابملع    التق  ين للمص  طلح الوص   ول إىل أمث  ل األه  داف أبمث  ل الوس   ائل. اس  تناداً إىل ذل  ك، ميك  ن الق   ول أبن يُقص  د 

 األمانة العامة لالحتاد ستسعى يف الفرتة املقبلة إىل ما يلي:

اض ح وفع ال. وه ذا م ا يتطل ب التش اركية املطل وب الوص ول إليه ا بش كل و  حتديد األهداف اإلدارية املثلى -

بني كوادر اإلدارة يف اختيار وإنتاج هذه األهداف حبيث حترص اإلدارة العليا يف األمان ة العام ة عل ى إش راك  

كاف  ة مس  توايت الك  وادر يف اختي  ار األه  داف ومناقش  تها وف  ق مع  ايري ج  ودة واض  حة م  ن حي  ث الواقعي  ة، 

 اف االسرتاتيجية املذكورة أعاله وغري ذلك.وقابلية البلوغ، وتناسبها مع األهد

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

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

 ختيار تلك الوسائل اليت تؤدي لبلوغ األهداف أبقل التكاليف املمكنة.ويبقى من مهام اإلدارة الرشيدة ا

ُيضاف 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..

 

******** 
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 24مؤ  / 14رقم القرار 

 :تنظيم ندوة برملانية، حول ماتتعرض له القدسحول 

 
 

بتاريخ  القاهرةالتي انعقدت في  جنة التنفيذية لالتحاد في دورتها العشرينوافق املؤتمر على توصية الل

 املتضمنة التالي: ،08/09/2016

ل األعض   اء يف ن   دوة برملاني   ة، ح   ول م   اتتعرض ل   ه الق   دس، ابلتع   اون م   ع احت   اد جم   الس ال   دو  تنظ   يم •
 .منظمة التعاون اإلسالمي

احت    اد جم    الس ال    دول األعض    اء يف منظم    ة التع    اون تف    ويض األمان    ة العام    ة لالحت    اد التنس    يق م    ع  •
 لتحديد زمان ومكان عقد الندوة. اإلسالمي

ج   راء االتص   االت الالزم   ة م   ع الش   عب الربملاني   ة األعض   اء ح   ول تكلي   ف األمان   ة العام   ة لالحت   اد إب •
 .2017يف عام  الندوةضافة إمكانية است

 مشروع جدول أعمال الندوة: •
 انتخاب رئيس ومقرر الندوة. .1
 دور الربملانيني يف مساندة الشعب الفلسطيين ونضاله الباسل. .2
 وضع رؤية ملواجهة خطط هتويد القدس. .3
 ما يستجد من أعمال. .4

 

******** 

 
 

 24مؤ  / 15رقم القرار 

 :ور أعمال املؤمترات القادمة لالحتادإقرار قائمة املنظمات املدعوة حلضحول 

 
بتاريخ  بيروتالتي انعقدت في  جنة التنفيذية لالتحاد في دورتها الحادية والعشرينوافق املؤتمر على توصية الل

 املنظمات العربية والدولية إىل حضور مؤمترات االحتاد بصفة مراقب وهي : بدعوة ،11/02/2017
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 ربية:املنظمات واهليئات الع -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
 .عربيةمنظمة املرأة ال .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
 ة العربية.اجمللس الدويل للغ .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

 
 

 املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية: -اثنياً 
 .االحتاد الربملاين الدويل  .22
 .حتاد الربملاين اإلفريقياال .23
 .اإلسالمي التعاونمنظمة  .24
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 .اإلسالمي التعاوناحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة  .25
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******** 

 24مؤ  / 16رقم القرار 

 :القرارات السياسيةحول 

 
يؤكد املؤمتر من جديد على أن القضية الفلسطينية هي القضية املركزية لألمة العربية، وجيدد دعمه  – 1

أجل إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق كافة األراضي للشعب الفلسطيين يف كفاحه الوطين من 
 .1967الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 

ويدين املؤمتر بشدة االعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة على الشعب الفلسطيين وأراضيه ومقدساته وممتلكاته 
الل االسرائيلي يف أعمال االستيطان و اولة إضفاء "الطابع املادية والرمزية. ويستنكر إمعان سلطات االحت

القانوين" على املستوطنات العشوائية، كما يدعو اجملموعة الدولية والقوى النافذة يف صناعة القرار الدويل إىل الوفاء 
 ة.ابلتزاماهتا جتاه الشعب الفلسطيين وإرغام سلطات االحتالل على اإلذعان لقرارات الشرعية الدولي
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ويعترب أن السالم الدائم والشامل لن يتحقق يف املنطقة دون حصول الشعب الفلسطيين على حقوقه ويف 
مقدمتها دولته املستقلة ذات السيادة، وحل قضية الالجئني الفلسطينيني بعودهتم إىل دايرهم اليت شردوا منها، 

 .194وذلك وفق القرار الدويل رقم 
ياسية والدبلوماسية اليت تبذهلا جلنة القدس برائسة صاحب اجلاللة امللك  مد ويثين املؤمتر على اجلهود الس

السادس من أجل إهناء االحتالل اإلسرائيلي للمدينة املقدسة ووقف أعمال التهويد هبا ودعم جهود أهلها يف 
 مواجهة خمططات االستيطان اإلسرائيلي.

رائيل واعتداءاهتا املتكررة على احلرم القدسي يدعو املؤمتر إىل دعم جهود األردن يف مواجهة إس - 2
الشريف واملقدسات اإلسالمية واملسيحية، األمر الذي يهدد بطمس هوية القدس التارخيية من خالل سياسات 
التهويد اإلسرائيلي. كما يقدر عاليًا دور األردن يف رعاية املقدسات اإلسالمية واملسيحية بوصفه صاحب الوصاية 

 والية الدينية على املقدسات.التارخيية وال
وأيمل املؤمتر أن تقر القمة العربية القادمة اليت ستنعقد يف اململكة األردنية اهلامشية، هناية الشهر اجلاري 

(، خطة عربية موحدة، سياسيا واقتصاداي ودبلوماسيا، وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية ذات 2017)مارس/آذار 
الشعب الفلسطيين على أرضه، ومتكينه من مواجهة السياسات وإجراءات االحتالل  الصلة بفلسطني لدعم صمود

 اإلسرائيلي اليت تستهدف منع قيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ويوصي املؤمتر ابلعمل على دعم الطلب املقدم من اجمللس الوطين الفلسطيين ابسم اجملموعة العربية، إبضافة 

لالحتاد الربملاين الدويل، اليت ستنعقد يف دكا ببنغالديش يف الفرتة من  136د طارئ على جدول أعمال اجلمعية بن
، بعنوان: "االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني ا تلة غري قانوين ومدمر حلل 2017أبريل/نيسان  1-5

 الدولتني: دور الربملاانت".
ربملانية الكويتية برائسة معايل األستاذ مرزوق علي الغامن رئيس جملس األمة يؤكد املؤمتر دعمه للشعبة ال - 3

الكوييت خماطبة ممثل اجملموعة  الربملانية العربية يف اجمللس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل من أجل اختاذ اإلجراءات 
يل، حبيث ينص على أن الدولة اليت ختالف الالزمة  املتعلقة إبجراء تعديل على أنظمة ولوائح االحتاد الربملاين الدو 

أنظمة ولوائح وقواعد االحتاد الربملاين الدويل جيب أن يعاد النظر يف عضويتها يف االحتاد، متهيدًا لعرض التعديل 
للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل املقرر عقدها يف مدينة  201والدورة  137على اجتماع اجلمعية العامة 

 .2017خالل شهر أكتوبر/تشرين أول  –روسيا االحتادية  –سبورغسان بيرت 
يؤكد املؤمتر على دعم لبنان لتمكينه من استكمال حترير ارضه وتنفيذ كامل مقتضيات قرار جملس  - 4

وكذلك ترسيم حدوده البحرية، ودعمه الستعادة عافيته وجتاوز الضغوط السياسية،  1701االمن الدويل رقم 
ىل جانب مؤسسات اجلمهورية اللبنانية يف مواجهتها لإلرهاب القادم من خارج حدودها  الوطنية أو وجيدد وقوفه إ

 الذي يستهدف نسيجها  اجملتمعي من الداخل.
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يؤكد املؤمتر تضامنه مع سوراي ومساندهتا،  ودعم حقها املشروع يف اسرتجاع  اجلوالن السوري ا تل  - 5
دة ذات الصلة. ويعترب مجيع اإلجراءات اليت اختذهتا إسرائيل لضم اجلوالن السوري بكامله، وفق قرارات األمم املتح

 الغية، ابطلة وخمالفة لقرارات الشرعية الدولية. 
واملؤمتر إذ يؤكد على وحدة سوراي أرضا وشعباً، ويرفض بشدة التدخل يف شؤوهنا الداخلية، يؤكد دعمه 

ية يف أفق التوصل إىل حل سياسي دي موقراطي واقعي على أساس خدمة للحوار اجلاري بني املكوانت الوطنية السور 
 املصلحة العليا للشعب السوري وبناء على قرارات جملس األمن.

يناشد املؤمتر القيادات السياسية الوطنية يف العراق ابلعمل على توفري أسباب املصاحلة الوطنية  - 6 
، وبناء دولة املؤسسات، وصيانة الوحدة الوطنية، ومحاية والسعي احلثيث  و ترسيخ مبادىء احلكم الرشيد

 َمْقَدرَات الشعب العراقي واستعادة هيبة الدولة وسلطتها املادية واألدبية. 
جيدد املؤمتر دعمه حلق دولة اإلمارات العربية املتحدة الكامل واملشروع يف جزرها الثالث ال ُمَصاَدرَة،  - 7 

و موسى، ويؤيد كافة اإلجراءات والوسائل السلمية اليت تتخذها دولة اإلمارات طنب الكربى وطنب الصغرى وأب
 العربية املتحدة لتستعيد من إيران سيادهتا على جزرها ا تلة.

جيدد املؤمتر التأكيد على وجوب الوقوف مع الشعب اليمين الشقيق ودعم احلكومة الشرعية وقوات  - 8 
ن واالستقرار يف اليمن، والتأكيد على أن عملية عاصفة احلزم وإعادة األمل التحالف العريب من أجل حتقيق األم

( من ميثاق األمم املتحدة وقرارات جملس 51تنسجم مع املواثيق اإلقليمية والدولية، السيما ماتضمنته املادة )
الرئيس الشرعي عبد ربه األمن ذات الصلة، وكذا القرارات العربية يف شأن الشرعية الدستورية اليمنية املتمثلة يف 

( بشأن إلغاء القرارات الصادرة عن 18منصور هادي، ويؤكد على القرارين الصادرين عن رئيس اجلمهورية : رقم )
( يف شأن نقل الربملان اليمين إىل العاصمة املؤقتة )عدن(. ويدعو 19فصيل سياسي برملاين ال ميثل الشرعية، ورقم )

التخاطب مع الربملان اليمين الشرعي املوجود يف العاصمة املؤقتة )عدن(. كما يدعو بناء عليه، أبن يتم التعامل و 
إىل تعميم هذا املوقف على مجيع الشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد وعلى املنظمات واالحتادات 

 واملؤسسات العربية واإلقليمية والدولية.
لعربية السعودية، ويدين بشدة األعمال اإلرهابية اليت تستهدف يؤكد املؤمتر وقوفه إىل جانب اململكة ا - 9

مكة املكرمة   أمن واستقرار اململكة. ويدين ابخلصوص إطالق صاروخ )ابليسيت( من  افظة صعدة اليمنية ابجتاه
من لدن مجاعة احلوثيني   وهو جتاوز غري مقبول ميس حبرمة املقدسات االسالمية األوىل  2016يف أكتوبر 

ستهرت مبشاعر املسلمني. كما يدين استهداف املليشيات نفسها مؤخرًا ملب  جلنة التنسيق والتهدئة التابع لألمم وي
املتحدة يف مدينة ظهران جنوب اململكة العربية السعودية، والذي كان مقرراً أن تستضيف فيه األمم املتحدة اللجنة 

 ن االنتهاكات. اليت ستشرف على وقف األعمال العدائية واإلبالغ ع
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يدعو املؤمتر إيران إىل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان العربية، خصوصا يف منطقة اخلليج  - 10
العريب. ويلح على كل ما من شأنه أن ال يتناىف ومبدأ حسن اجلوار كما يقتضيه القانون الدويل وتصونه مبادئ 

 ميثاق األمم املتحدة.
الكامل ململكة البحرين يف احلفاظ على سيادهتا ووحدة شعبها واختاذ كافة جيدد املؤمتر دعمه  - 11

الوسائل اليت متنع الفتنة وإهرة الفوضى بتدخل مباشر من إيران. ويرحب املؤمتر مبا اختذته البحرين من  إجراءات 
 وخطوات عملية حلماية حقوق اإلنسان.

ملغرب الشقيق الذي رعته األمم املتحدة بني وبشأن ليبيا، يرحب املؤمتر ابتفاق الصخريات اب – 12
األطراف الليبية والذي ميهد لتشكيل حكومة وفاق وطين. كما يؤكد على أن جملس النواب اللي  املنتخب 
واملعرتف به دوليًا هو صاحب احلق األصيل يف اعتماد االتفاق بعد إجراء تعديل دستوري يشرعن له، كما نص 

 حييي دور املغرب يف التوصل إىل هذا االتفاق.عليه االتفاق السياسي، و 
ويدعم املؤمتر وحدة الشعب اللي  ملا فيه مصلحة ليبيا، كما يثمن ويقدر الدور الذي تقوم به دول اجلوار 
اللي ، مصر واجلزائر وتونس، من أجل التقريب بني الفرقاء الليبيني واستقرار القطر الشقيق، والعمل على بناء 

 تورية.مؤسساته الدس
يؤكد املؤمتر دعمه القوي ومساندته املتواصلة للسودان يف مواجهة كل ما يتهدد سالمته ووحدته  - 13

وأمنه واستقراره ويعرب عن تضامنه معه يف دعم سائر اجلهود اليت تبذهلا حكومته إلحالل السالم. األمن 
اهتا على تقدمي الدعم املادي واملعنوي الذي واالستقرار وحيقق التنمية، ويدعو الربملاانت العربية إىل حث حكوم

ميك ن من إنفاذ اتفاقيه الدوحة وإطالق جهود التنمية للعودة ابإلقليم إىل سابق عهده. جيدد التأكيد على قراراته 
يف حق فخامة رئيس مجهورية  2009السابقة ويعلن عن رفضه الكامل لقرار ا كمة اجلنائية الدولية الصادر سنة 

وبعض القيادات السودانية، ويعتربه خرقًا للقانون الدويل وسابقة يف العالقات الدولية وانتهاكا سافراً  السودان
للسيادة الوطنية للسودان. ويؤكد موقفه الثابت من القرارات اليت اختذها اإلحتاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية 

 والربملان اإلفريقي يف هذا الشأن.
ساندته التامة والشاملة للجهود اليت تبذهلا اململكة املغربية، بكل مؤسساهتا، يف سبيل جيدد املؤمتر م - 14

ويطالب احلكومة اإلسبانية ابلشروع يف  .اسرتجاع املدينتني املغربيتني ا تلتني سبتة ومليلية واجلزر اجلعفرية
املقرتح الذي كان جاللة املغفور له  مفاوضات مباشرة مع اململكة املغربية حلل هذه القضية سلمياً، والتجاوب مع

مغربية مشرتكة للتفكري يف حل عادل وسلمي -امللك احلسن الثاين قد تقدم به، والرامي إىل تكوين خلية إسبانية 
هلذه القضية، من شأنه إعادة احلقوق الشرعية الثابتة للمملكة املغربية يف هاتني املدينتني السليبتني واستعادة 

 .ية عليهماالسيادة املغرب
ويثمن املؤمتر اجلهود اليت بذهلا جاللة امللك  مد السادس يف موضوع عودة انضمام اململكة املغربية إىل 

 االحتاد اإلفريقي ويؤكد مساندته للمغرب الشقيق يف تثبيت وحدته الرتابية وسيادته على كافة أراضيه.
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صاحلة بني خمتلف األطراف الصومالية، ويعترب يرحب املؤمتر ابلقرارات الصادرة عن مؤمتر لندن للم - 15
 هذه القرارات خطوة جادة على طريق حل األزمة الصومالية.

يستنكر املؤمتر اختطاف املواطنني القطريني األبرايء الذين دخلوا األراضي العراقية بصورة قانونية  - 16
يف مجيع اإلجراءات اليت تتخذها ومشروعة. ويعرب عن تضامنه الالمشروط مع حكومة دولة قطر ومساندهتا 

 لضمان إطالق سراح مواطنيها األبرايء واستعادهتم حلريتهم وعودهتم آمنني إىل وطنهم وعائالهتم.
إن املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب وهو يدين اإلرهاب جبميع أشكاله وصوره  - 17

إلقليمية والدولية لوضع حد هلذه اآلفة اخلطرية، والعمل على املزيد وممارساته، ليدعو إىل تضافر اجلهود الوطنية وا
من خلق ظروف وشروط جتفيف مواردها البشرية ومنابع متويلها وجترمي دفع الفدية للتنظيمات اإلرهابية  وكذا 

 التصدي لكافة أشكال عبور السالح واملسلحني للحدود الوطنية والقارية. 
شريعات يف العامل العريب من خالل االحتاد الربملاين العريب ملواجهة ظاهرة اإلرهاب، يدعو املؤمتر إىل توحيد الت

ويؤكد على أمهية إعمال قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة. ويف هذا اإلطار، يدعو إىل العمل على أتسيس 
ت وسياسات مشرتكة "جملس عريب مشرتك  اربة اإلرهاب والتطرف" ميكن أن توضع على أساسه اسرتاتيجيا

 اربة الظاهرة، واحلرص على التمييز بني اإلرهاب وحق الشعوب يف املقاومة من أجل حترير أراضيها من االحتالل 
واستعادة حقوقها املشروعة، وفقًا للمواثيق والقرارات الدولية. ويرى املؤمتر أن إرهاب الدولة الذي متارسه اسرائيل 

 .ربية يعتربان وجهني لعملة واحدةهدف األقطار العواإلرهاب التكفريي الذي يست
ويف السياق نفسه، حيث املؤمتر اجملموعة الدولية على دعم البلدان العربية اليت تواجه عمليات نزوح  - 18 

مجاعي من مناطق النزاع، خصوصا لبنان واألردن اللذين يستضيفان آالف الالجئني السوريني مع ما يرتتب عن 
 مادية ولوجيستية مكلفة ومشكالت اقتصادية واجتماعية وغريها.ذلك من أعباء 

 

******** 

 
 24مؤ  / 17رقم القرار 

 :الشؤون الربملانيةحول 

 حول النشاط داخل االحتاد الربملاين الدويل -أواًل 

 (.136دراسة إمكانية إدراج بنود طارئة يف جدول أعمال اجلمعية ) .1
  شواغر اخلاصة ابجملموعة العربية يف هيئات االحتاد الربملاين الدويل.التشاور بني الوفود العربية مللء ال .2
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بطل  ب إض  افة بن  د ط  ارئ عل  ى دع  م  الطل  ب املق  دم م  ن اجملل  س ال  وطين الفلس  طيين ابس  م اجملموع  ة العربي  ة  .3
إبري   ل  5-1يف الف   رتة م   ن   يف دك   ا س   تنعقدلالحت   اد الربمل   اين ال   دويل، وال   يت  136ج   دول أعم   ال اجلمعي   ة 

 بعنوان: ،2017
 "االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني احملتلة غري قانوين ومدمر حلل الدولتني: دور الربملاانت"

األستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس جمل س الن واب املص ري ، لعض وية ممث ل اجملموع ة العربي ة دعم ترشيح  .4
خ  الل يف  ، 2017نيس  ان / أبري  ل  5اريخ يف اللجن  ة التنفيذي  ة لالحت  اد الربمل  اين ال  دويل ال  ذي س  ينتخب بت  

 للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل. 200والدورة   136اجتماع اجلمعية العامة 
الغامن رئيس جملس األمة الك وييت برائسة معايل األستاذ مرزوق علي  الربملانية الكويتية للشعبة دعمه املؤمتر يؤكد  .5

العربية يف اللجنة التنفيذية من أجل اختاذ االجراءات الالزمة  املتعلق ة ابج راء اجملموعة  الربملانية  ممثلخماطبة 
نظم  ة ول  وائح أحبي  ث ي  نص عل  ى أن الدول  ة ال  يت خت  الف  ،تع  ديل عل  ى أنظم  ة ول  وائح االحت  اد الربمل  اين ال  دويل

ض التع  ديل عل  ى يع  اد النظ  ر يف عض  ويتها يف االحت  اد، متهي  داً لع  ر  أنوقواع  د االحت  اد الربمل  اين ال  دويل جي  ب 
للمجل   س احل   اكم لالحت   اد الربمل   اين ال   دويل املق   رر عق   دها يف  201وال   دورة  137اجتم   اع اجلمعي   ة العام   ة 
 .2017/ أكتوبر  أولخالل شهر تشرين –روسيا االحتادية  –مدينة سانت بطرسربغ 

 

******** 
 

  : العريب –حول التعاون الربملاين اإلفريقي  -اثنياً 
 : جلأمانة العامة لالحتاد الربملاين اإلفريقي من التنسيق مع األ .1

o خ  الل النص   ف األول م  ن ع   ام  يفالع   ريب  -فريق  ي عق  د اجتم   اع جلن  ة املتابع   ة للم  ؤمتر الربمل   اين األ
2017. 

o  حتت عنوان: 2017خالل النصف األول من عام يف تنظيم الندوة الربملانية املشرتكة 
 وطنية يف إفريقيا والعامل العريب""حتدايت العوملة وأثرها على الثقافات ال

حتس  ني عملي  ة التنس  يق ب  ني الوف  ود الربملاني  ة العربي  ة واإلفريقي  ة املش  اركة يف مجعي  ات االحت  اد الربمل  اين  .2
 .الدويل

 .تبادل الزايرات يف املؤمترات النظامية لالحتادين .3
 .تسديد املسامهة املالية السنوية لالحتاد الربملاين اإلفريقي .4
  مؤمترات االحتاد الربملاين اإلفريقي واجتماعات جلنته التنفيذية.املشاركة يف .5
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 : حول العالقات مع الربملاانت واملنظمات األخرى -اثلثاً 

 ينظمها الطرفان.اليت تعزيز العالقة مع جامعة الدول العربية وتبادل الزايرات يف املؤمترات النظامية  .1
 للربملاانت العربية.تعزيز العالقة مع مجعية األمناء العامني  .2
مواصلة وتعزيز العالقات مع احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، وتبادل  .3

الزايرات يف املؤمترات النظامية والدورات اليت ينظمها الطرفان، والعمل على توقيع اتفاق تعاون 
 تنسيق مع هذا  االحتاد.الو 

 فريقي.لالحتاد الربملاين األاملشاركة يف املؤمتر السنوي الدوري  .4
للبحر األبيض املتوسط، واجلمعية الربملانية لالحتاد من  الربملانية املشاركة يف االجتماع السنوي للجمعية .5

 . أجل املتوسط
املشاركة يف املؤمترات السنوية لكل من رابطة الربملاانت اآلسيوية، ورابطة الدول املستقلة، وهيئة  .6

 كية. مشرعي الوالايت االمري
ممثلي املنظمات اإلقليمية والدولية اليت يتعامل معها االحتاد حلضور أعمال املؤمتر إىل توجيه الدعوات  .7

 القادم لالحتاد. 
 .يبو إعادة إحياء رابطة التعاون العريب األور  .8

 
 :النشاط اإلعالمي لالحتاد  حول  -رابعاً 
 

 اد على شبكة اإلنرتنيت.تطوير النشاط اإلعالمي لالحتاد، و تطوير موقع االحت -
 
 

 :السوق العربية املشرت ة حول -خامساً 
 
  .إعادة إحياء اللجنة اخلاصة ابلسوق العربية املشرتكة-
 
 



 

 
61 

 :حول الشباب  -سادساً 
 
 على ضرورة االهتمام ابلشباب ودروهم يف التنمية وبناء مستقبل أفضل. التأكيد •
 تتعلق بدور الشباب يف االحتاد الربملاين العريب. 2017إضافة فقرة  ضمن خطة عمل االحتاد لعام   •
 للشباب النتشاهلم من الفقر والبطالة. اسرتاتيجيةوضع  •

 
******** 

 

 24مؤ  / 18رقم القرار 

 :املالية واالقتصاديةالشؤون حول 

 

 :2016حول احلساب اخلتامي لعام  -أوالً 
 

واحلساااب يزانيااة االحتاااد وبيااان املر ااز املااايل املوافقااة علااى مااذ رة األمانااة العامااة  لالحتاااد حااول تنفيااذ م .1
 ، وحساابت ميزانية بناء املقر الدائم لالحتاد.2016للدورة املالية اخلتامي 

 .2016على احلساب اخلتامي لعام  افقة على تقرير احملاسب القانويناملو  .2
 .2018املوافقة على إعداد موازنة االحتاد وفق موازنة الربامج واألداء بدءاً من عام  .3

 
 

 :2017حول خطة عمل االحتاد لعام  -اثنياً 
 

كم ا وردت يف م ذكرة األمان ة العام ة م ع إض افة فق رة تتعل ق   ، 2017املوافقة على خطة عمل االحت اد لع ام 
 بدور الشباب يف االحتاد الربملاين العريب، وتنفيذ ما ورد فيها من مبادرات يف حدود السيولة املالية املتوفرة .

 
******** 
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 :2017حول مشروع موازنة االحتاد لعام - اثلثاً 
 

والبالغة  2017املوافقة على االعتمادات املرصودة يف مشروع موازنة االحتاد للعام  -1

، وفقاً  وسبعمئة وعشرة دوالر أمريكي ال غري انألفو ( فقط مليون وأربعمائة 1,402,710)

 (.1للجدول املرفق هبذا التقرير )جدول رقم 

لنسب املقرتحة لتوزيع االعتماد املرصود على الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد وفقاً إقرار ا -2

(، ومطالبة الشعب الربملانية لسداد مسامهتها بدءاً 1-2للجدول املرفق هبذا التقرير ) جدول رقم 

لعامة ، حىت يتس   لالحتاد الوفاء ابلتزاماته، ولألمانة ا2017 ديسمرب /من شهر كانون الثاين

( فقط مليون 1,282,710والبالغة مامقداره ) لالحتاد القيام بواجباهتا، ومواصلة أنشطتها.

  ومئتان واثنان ومثانون ألف وسبعمئة وعشرة دوالر أمريكي.

يرادات اليت ستنجم عن استثمار مبلغ الوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين اإلإقرار  -3

لدى بنك البحر املتوسط يف بريوت،  "MED INCOME FUN I  " العريب عرب

، واملقدرة مببلغ إمجايل قدره 2017وحتويل الفائدة النامجة  عن االستثمار إىل ميزانية االحتاد لعام 

 أمريكي الغري. دوالر( فقط مائة وعشرون ألف 120,000)

عليها من  اد ماوما قبل للتكرم بسد ،2016مطالبة الشعب الربملانية املدينة بديون عام   -4

مستحق ات يف أقرب وقت، وإىل أن يتحقق ذلك اللجوء لتغطية العجز من الوديعة العائدة حلساب 

 بناء مقر االحتاد، وسيتم إعادة املبالغ املستخدمة إىل احلساب بعد تسديد االلتزامات.

د ورائسته، حتامتديد العمل ابلقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومؤمترات اال -5

واملتعلقة ابلنقل املؤقت ملقر االحتاد الربملاين العريب، من دمشق إىل بريوت، وصرف املبالغ املرتتبة عن 

 تنفيذ القرارات من األموال االحتياطية من ميزانية االحتاد .
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 .2017بتدقيق حساابت االحتاد لعام  " فاروق طانيوس مسعان"  تكليف ا اسب القانوين -6

ًا مليثاق االحتاد وأنظمته قلعريب، بتنفيذ أحكام املوازنة وفمني العام لالحتاد الربملاين اتكليف األ -7

 النافذة.

******** 
 

 

 24مؤ  / 19رقم القرار 

 :املرأة والطفولةشؤون حول 

 

 املوافقة على خطة عمل جلنة شؤون املرأة والطفولة املتضمنة: –اوالً 
 

ين العريب واملنظمات الدولية واهليئات الربملانية املعني ة بش ؤون امل رأة وضع آلية تواصل بني االحتاد الربملا .1
والطف   ل .الس    يما يف اللق   اءات وامل    ؤمترات ال   يت تعق    د يف إط   ار االحت    اد الربمل   اين ال    دويل، واإلفريق    ي، 

 اإلفريقي . -واإلسالمي، وكذلك يف مؤمترات التعاون الربملاين العريب 
الربملاني   ات، وإقام   ة ح   وار للربملاني   ات العربي   ات م   ع الربملاني   ات م   ن تنظ   يم ن   دوات برملاني   ة للنس   اء  .2

 خمتلف قارات العامل.
التأكيد عل ى مش اركة الربملاني ات العربي ات يف الوف ود الربملاني ة العربي ة املش اركة يف امل ؤمترات اإلقليمي ة  .3

 والدولية .
أة والطفول    ة لنش    رها عل    ى املوق    ع تزوي    د األمان    ة العام    ة لالحت    اد ابلتش    ريعات العربي    ة يف جم    ال امل    ر  .4

 اإللكرتوين لالحتاد. 
 دعوة الشعب الربملانية للعمل على:   .5

اخت    اذ مجي    ع الت    دابري املناس    بة للقض    اء عل    ى املس    اس مبب    دأ العدال    ة واالنص    اف وتك    افؤ   .أ
 الفرص بني املرأة والرجل.

 حظر كل مايؤدي إىل االنتقاص من كرامة املرأة. .ب
لم  رأة، وض  مان فعاليته  ا، وإش  راكها يف رس  م السياس  ات الوطني  ة ف  رض احلماي  ة القانوني  ة ل .ج

 لتحقيق تنمية مستدامة.
إجياد بيئ ة وظ روف روحي ة وأخالقي ة ، وثقافي ة، واجتماعي ة مناس بة، لتق دم شخص ية امل رأة  .د

 وتطورها.
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تق    دمي الص    ورة الص    حيحة للم    رأة ودوره    ا اإلجي    ايب يف اجملتم    ع، مب    ا حيف      كرامته    ا ع    رب  .ه
 ة.ييمالمية واملناهج التعلعاألجهزة اإل

 دعم املرأة الريفية والبدوية. .و
 مكافحة أنواع العنف ضد املرأة. .ز

تقدمي تقرير سنوي شامل أمام مؤمتر االحتاد، تعرض فيه منجزات اللجن ة، يف خ الل الع ام، وك ذلك  .6
 براجمها وخطتها املستقبلية إلجياد الدعم الكايف إلجنازها.

 ة املرأة والطفولة يف منظمة املرأة العربية.وضع آلية  ددة ملسامهة جلن   .7
إنشاء صفحة خاصة بلجنة املرأة والطفولة على املوقع اإللكرتوين لالحت اد الربمل اين الع ريب. وذل ك،    .8

لتمكني الربملانيات العربيات من التواصل والتخاطب وتبادل اخل ربات والتج ارب، والتعري ف بقض ااي 
 ل النهوض هبا .املرأة ومبادرات االحتاد يف سبي

 وضع الئحة تنظيمية لعمل جلنة شؤون املرأة والطفولة. .9
 .ان خاصة بشؤون املرأة والطفولةمطالبة الشعب الربملانية العربية بتشكيل جل .10
حث  الشعب الربملانية على ضرورة الت دريب وتب ادل اخل ربات ب ني الربملاني ات العربي ات والناش طات  .11

 يف مؤسسات اجملتمع املدين.
ء امل رأة الفلس طينية حت ت االح تالل االس رائيلي اهتمام اً خاص اً، وإع داد تق ارير ح ول م ا تعاني  ه إي ال .12

 من انتهاكات حلقوقها، ودعمها لتمكينها من الصمود.
 مكافحة تسرب األطفال من التعليم. .13
 ( عاما.18مكافحة عمل الطفال دون سن ) .14
 العمل على مساعدة األطفال املعوقني. .15
على إعداد دراسة إحصائية تتناول واقع املرأة يف الربملاانت العربية. من خالل إرسال العمل  - 13      

 .االستمارة )مرفق منوذج االستمارة(
 

 استمارة املعلومات اخلاصة بتمثيل النساء يف اجملالس الربملانية العربية

   اسم الربملان. 1
   سنة أتسيسه.  2
   عدد األعضاء.  3
 ملانيات يف اجمللس.  عدد النساء الرب  4
   متوسط  أعمار الربملانيات األعضاء )لغاايت إحصائية(. 5
   االختصاصات املهنية للربملانيات قبل العضوية يف الربملان. 6
 خلإ  املسؤولية اليت تتقلدها النساء: رئيس برملان، انئب رئيس، أمني سر، رئيس جلنة، مقر ر جلنة..  7
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 قايب للنساء الربملانيات.  االنتماء احلزيب أو الن 8
  هل تشارك النساء الربملانيات يف عضوية الوفود اليت يشكلها الربملان حلضور املؤمترات اإلقليمية  9

 والدولية  وما نسبة هذا التمثيل إن وجدت 
   هل تشارك الربملانيات يف وفود الزايرات الثنائية اليت يقوم هبا الربملان، ونسبة التمثيل  10
عدد النساء الربملانيات املمثالت للربملان أو للمجموعة العربية يف اهليئات الربملانية اإلقليمية    11

 والدولية.
 مالحظة : نصت دساتري عد ة دول على املساواة بني النساء والرجال يف احلقوق والواجبات.

 
 :رأة العربيةاملؤمتر الربملاين العريب اخلاص حول تفعيل دور املاملوافقة على  –اثنياً 

 
 حتديد الزمان واملكان: .أ

تكليف األمانة العامة لالحتاد إبجراء االتصاالت الالزمة مع الش عب الربملاني ة األعض اء يف اللجن ة 
 التحضريية حول إمكانية استضافة املؤمتر .

 مشروع جدول األعمال: .ب
 :املوافقة على مشروع جدول أعمال املؤمتر،  والذي تضمن

 ية يف دعم القضااي العربية املصريية.دور املرأة العرب .1

 رؤية الربملانيات العربيات للعملية التشريعية، والرقابية. .2

 معاانة املرأة العربية املهاجرة والنازحة والرازحة حتت االحتالل. .3

 ما يستجد من أعمال. .4

******** 
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 24مؤ  / 20رقم القرار 
 

 :ملك المملكة المغربية مد السادس،مح الملكجاللة برقية الشكر الموجهة إلى حول 
 
 

ملك اململكة املغربية تعبريًا عن  حممد السادس، امللكقرر املؤمتر توجيه برقية شكر وامتنان إىل جاللة 
 :من رعاية وعناية  واهتمامبه اململكة املغربية املؤمترين ملا أحاطت  التقدير

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

 

 ابةوالمه حضرة صاحب الجاللة

 حفظه هللا ورعاه، الملك محمد السادس 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

المؤتمر الرابع والعشرين إن المؤتمرين والمؤتمرات، أعضاء 

لالتحاد البرلماني العربي، وهم يلتئمون في هذا المؤتمر الذي استضافته 

يتقدمون إلى المملكة المغربية بعناية وترحيب وكرم أخوي صادق، ل  

على واالمتنان، وذلك مقامكم العالي باهلل بأصدق مشاعر الشكر والتقدير 

العربي حفاوة وتكريم في بلدكم حسن االستقبال، ومن من حظوا به ما 

، فوق أرض المغرب الطيبةالمؤتمر هذا أثناء انعقاد  في الي،األصيل الغ

 وفي عاصمة بلدكم الرباط.

أن و ،مغرب من كل سوءلمولى عز وجل أن يحفظ الا دعووإننا لن 

االزدهار االستقرار واألمن ولبلدكم المطمئن اآلمن المزيد من يحقق 

 .الحافلفي عهدكم الرضى و
 رؤساء وأعضاء الوفود المشاركين

في المؤتمر الرابع والعشرين لالتحاد 

  البرلماني العربي
 

 2017ارس م 21املوافق لا  ها1438مجادى اآلخر  22وحرر ابلرابط، يومه الثالاثء 
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 24مؤ  / 21رقم القرار 
، معالي األستاذ الحبيب المالكي ، رئيس مجلس النواب المغربيبرقية الشكر الموجهة إلى حول 

 :شماش ، رئيس مجلس المستشارين المغربي معالي األستاذ عبد الحكيم بنو
 
 

رئيس جملس النواب املغريب  قرر املؤمتر توجيه برقية شكر إىل  ل من معايل األستاذ احلبيب املالكي ،
تعبريًا عن شكر املؤمتر الهتمام  مشاش ، رئيس جملس املستشارين املغريب، و معايل األستاذ عبد احلكيم بن

 :أعمال املؤمتر  إبجناحاإلدارية  و وادرهاالشعبة الربملانية املغربية 

 

 معالي األستاذ الدكتور الحبيب المالكي األكرم

 رئيس مجلس النواب

 الرباط –مملكة المغربية ال
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

ليكم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان على ايطيب لنا أن نتقدم إلى مع

كما نعرب لكم عن بالغ  .ماحظينا به من حفاوة وتكريم منذ أن وصلنا إلى بلدكم المغرب

أثناء إدارة الجلسات وفعاليات  في م بهالشكر على اإلدارة المحكمة وبعد النظر الذي تميزت

أثناء في أداء مهامكم في المؤتمر، داعين المولى عز وجل أن يكتب لكم النجاح والتوفيق 

لالتحاد البرلماني العربي معربين عن االستعداد التام  للمؤتمر الرابع والعشرين ترؤسكم

 المحافل الدولية. جميعللتعاون في سبيل الخير ورفعة أمتنا ونصرة قضايانا في 

ونتمنى من هللا تعالى أن يكلل جهودكم بالنجاح في قيادة االتحاد البرلماني العربي 

في المرحلة المقبلة، وفي العمل والسعي إلى جمع الكلمة وتوحيد آفاق األشقاء البرلمانيين 

 العرب كافة خدمة لألمة العربية وقضاياها العادلة النبيلة.

 بقبول وافر االحترام والتقدير.الرئيس، معالي السيد  ،وتفضلوا

 

 رؤساء وأعضاء الوفود المشاركين

في المؤتمر الرابع والعشرين لالتحاد 

 البرلماني العربي
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 شماش معالي األستاذ عبد الحكيم بن

 رئيس مجلس المستشارين

 الرباط –مملكة المغربية ال

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

يطيب لنا أن نتقدم إلى معاليكم بأسمى عبارات الشكر والتقدير 

أثناء انعقاد فعاليات المؤتمر في  ماحظينا به نذيلعلى الحفاوة والتكريم ال

 في الرباط، على أرض المملكة الرابع والعشرين لالتحاد البرلماني العربي

رأس مجلس على الخيرة ونثمن عاليا جهودكم  المغربية الكريمة،

إنجاح فعاليات المستشارين في البرلمان المغربي، وما بذلتموه من جهد في 

تستجيب تخدم األمة العربية وحكيمة المؤتمر وصوال إلى قرارات 

 شعوبها.لتطلعات وآمال 

 التقدير.بقبول وافر االحترام ومعالي السيد الرئيس،  ،وتفضلوا
 

 رؤساء وأعضاء الوفود المشاركين

في المؤتمر الرابع والعشرين لالتحاد 

 البرلماني العربي
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