
 
 

 

                                                                                                    

 

 

  

 

 

 الدورة الثانية والعشرون للجنة التنفيذية
 لالحتاد الربملاين العريب

 2017/  ديسمرب – كانون األول  /05الرباط 
 22/ ل.ت ب -2البند 

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

 03/12/2017، ولغاية 20/03/2017يف خالل املدة من 
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 من جدول األعمال 22 ل.ت/ ب-2البند 
 لالحتاد الربملاين العريب حولتقرير األمني العام 

 وأنشطته،أوضاع االحتاد الربملاين العريب 
  03/12/2017، ولغاية 20/03/2017خالل الفرتة من يف  

 

 : 03/12/2017 ولتاريخ، 20/03/2017يغطي هذا التقرير الفرتة من 

 املستجدات يف أوضاع الُشَعب األعضاء: –أوالا 

  :اجلزائر

 .2017مايو أيار /  23انتخاب معايل األستاذ السعيد بوحجة، رئيساً للمجلس الشعيب الوطين، بتاريخ 

  :سورية

 .2017أيلول / سبتمرب  28انتخاب معايل األستاذ محوده صباغ، رئيساً جمللس الشعب، بتاريخ 

  :اإلمارات العربية املتحدة

 تعيني سعادة األستاذ أمحد شبيب الظاهري، أميناً عاماً للمجلس الوطين االحتادي.
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  :العراق

 العزيز، أميناً عاماً جمللس النواب.تعيني سعادة األستاذ صالح الدين أمحد عبد 

  :قطر

 .2017 نوفمرب/  تشرين الثاين 14، بتاريخ معايل السيد أمحد بن عبدهللا بن زيد آل حممود رئيساً جمللس الشورى انتخاب 

  :تونس

 سعادة السيدة هاجر الصحراوي، كاتباً عاماً جمللس نواب الشعب يف اجلمهورية التونسية. تعيني 

 

 

 أنشطة االحتاد على الصعيد الداخلي: –ثانياا 

 املوقرة، األعضاء يف االحتاد الربملاين العريب، بالوثائق التالية: الربملانية العربية قامت األمانة العامة لالحتاد، بتزويد اجملالس

 .(2017 مارس/آذار 21-20 الرباط)والعشرين لالحتاد الربملاين العريب،  الرابع، عن املؤمتر الصادر البيان اخلتامي  .1

 .(2017 مارس/آذار 21-20 الرباط)والعشرين لالحتاد الربملاين العريب،  الرابع، عن املؤمتر الصادر  التقرير العام .2

 .(2017 مارس/آذار 21-20 الرباط)والعشرين لالحتاد الربملاين العريب،  الرابع، عن املؤمتر الصادرة  القرارات .3
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واملنظمات الدولية واإلقليمية  ، وتوزيعه على كافة اهليئاتاإلجنليزيةترمجة البيان اخلتامي الصادر عن املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب إىل اللغة  .4
 ذات العالقة.

ملغربية ممثلة يف شخص بانتقال رئاسة االحتاد إىل الشعبة الربملانية اتوجيه رسائل إىل مجيع الربملانات واملنظمات الربملانية اليت يتعامل معها االحتاد وإبالغها  .5
 النواب يف اململكة املغربية.  جملس معايل األستاذ احلبيب املالكي، رئيس

 الشكر والتقدير، يتضمن لعريباالربملاين  لالحتاد الرئيس السابقجملس النواب اللبناين، رئيس  األستاذ نبيه بري،كتاب موّجه من األمني العام لالحتاد إىل دولة  .6
 .لألمانة العامة من دعم  قدمه ، وعلى ماترؤسه االحتادحتاد خالل فرتة على القيادة احلكيمة لرئاسة اال

 شكراً  ، يتضمنالعريباين الربمل لالحتاد الرئيس احلايل، املغريبجملس النواب رئيس  ،معايل األستاذ احلبيب املالكيكتاب موّجه من األمني العام لالحتاد إىل  .7
 دأماين األمانة العامة لالحتاعن  والتعبريلالحتاد الربملاين العريب،  24على حسن وفادة، وكرم ضيافة، وحكمة تنظيم، وتوفري مقومات النجاح ألعمال املؤمتر 

 ري األمة العربية وشعبها الواحد.تأكيد العمل املشرتك ملا فيه ختعزيز روح التضامن العريب، و  يف تنفيذ تطلعات الرئاسة اجلليلة اليت من شأهنابالنجاح والتوفيق 
 .(04/2017/ 05-01)دكا للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل  200والدورة  136 ألعمال اجتماعات اجلمعيةاملذكرة التفصيلية  .8
 .(04/2017/ 05-01)دكا للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل  200والدورة  136 ألعمال اجتماعات اجلمعية املوجزةاملذكرة  .9

 لالحتاد الربملاين الدويل. 136دعوة الشعب الربملانية العربية إىل االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية املشاركة يف اجلمعية  .10
 الذي يدين فيه العمل اإلرهايب الذي استهدف كنائس يف طنطا ــ مصر.و  ،باسم االحتاد الربملاين العريب ،البيان الصادر عن الرئاسة اجلليلة .11
      (.04/2017/ 05-01لالحتاد الربملاين الدويل )دكا  136تقرير األمانة العامة لالحتاد حول اجتماعات اجلمعية  .12
 .بة ذكرى األسري الفلسطيين نمناساملرفق هبا مذكرة تتعلق باألسرى الفلسطينيني ،رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين األستاذ سليم الزعنون، رسالة  معايل .13
رة تتعلق باألسرى الفلسطينيني املرفق هبا مذك ،رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين ،سليم الزعنوناألستاذ معايل الربملاين العريب دعماً ملذكرة  مذكرة رئيس االحتاد .14

 .األسرينمناسبة ذكرى 
سري ألااملنظمات الدولية واإلقليمية مذكرة  معايل سليم الزعنون رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين املتعلقة باألسرى الفلسطينيني نمناسبة ذكرى تعميم على  .15

     .(اإلجنليزيةالفلسطيين )مرتمجة إىل اللغة 
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 هتنئة نمناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج. .16
دولة قطر عودة أبناء ب التهنئةيتضمن  يف دولة قطر،رئيس جملس الشورى  معايل السيد حممد مبارك اخلليفي، كتاب موّجه من األمني العام لالحتاد إىل .17

 الشقيقة لبلدهم ولذويهم ساملني غامنني.
ام اجلمعية الربملانية عيتضمن مرفقًا رسالة أمني  ،رئيس اجمللس الوطين الفلسطييناألستاذ سليم الزعنون، كتاب موجه من األمني العام لالحتاد إىل معايل  .18

طينيني يف السجون ني السياسيني الفلسد اجلمعية على دعم مطالب املعتقلتتضمن تأكي اجلمعية، حول بيان الدول األعضاء يف للبحر األبيض املتوسط
     .اإلسرائيلية

     االحتاد وهيئاته ذات الصلة.اآللية اجلديدة لالحتاد الربملاين الدويل بتعامل الربملانات األعضاء مع قرارات جملس  .19
 فريقيا وأوروبا والعامل العريب.إتوجيهات الرئاسة اجلليلة بأن تعقد ندوة برملانية عربية ــ إفريقية ــ أوروبية حول حتديات العوملة وأثرها على الثقافات الوطنية يف  .20
 يدين مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على ما يسمى بقانون القومية العنصري. الربملاين العريب، باسم االحتاد ،البيان الصادر عن الرئاسة اجلليلة .21
يف تشرين األول/أكتوبر  137الرسالة الواردة من االحتاد الربملاين الدويل حول آلية انتخاب رئيس االحتاد الربملاين الدويل الذي سيتم خالل أعمال اجلمعية  .22

 يف سانت بطرسربغ. 2017
 لنكبة فلسطني. 69اسة اجلليلة باسم االحتاد يف الذكرى البيان الصادر عن الرئ .23
 هتنئة نمناسبة حلول شهر رمضان املبارك. .24
 .23/05/2017انتخاب معايل األستاذ السعيد بوحجة رئيساً للمجلس الشعيب الوطين اجلزائري بتاريخ  .25
ة مصر العربية يوم اجملزرة اإلرهابية اليت ارتكبت يف حمافظة املنيا يف مجهوريوالذي يدين  الربملاين العريب، باسم االحتاد ،البيان الصادر عن الرئاسة اجلليلة .26

 .26/05/2017اجلمعة 
 04/2017 /05ولغاية  01يف دكا ــ بنغالدش من  200الدورة  136عن أعمال ونتائج اجلمعية الصادر عن االحتاد الربملاين الدويل  التقرير الشامل .27

 إىل اللغة العربية. اإلجنليزيةمن اللغة  بعد ترمجته
 .لتحديثها على موقع االحتاد الربملاين العريب الربملانية تزويد األمانة العامة لالحتاد باملعلومات املطلوبة من الشعبة .28
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 إىل اللغة العربية. اإلجنليزيةمن اللغة للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل، بعد ترمجتها  200احملاضر املوجزة للدورة  .29
الرباق  يدين اجتماع حكومة االحتالل اإلسرائيلي يف أحد األنفاق احملفورة حتت حائط الربملاين العريب، ان الصادر عن الرئاسة اجلليلة، باسم االحتادالبي .30

 قرب املسجد األقصى، واإلجراءات اإلسرائيلية اليت من شأهنا تغيري معامل القدس.
وم ىل الرئاسة اجلليلة، واملرفق هبا مذكرة حول تداعيات االجتماع الذي عقدته حكومة االحتالل اإلسرائيلي يرسالة معايل رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين إ .31

 نفاق أسفل حائط الرباق، باإلضافة إىل بيان الرئاسة اجلليلة يدين فيها املمارسات اإلسرائيلية.أليف أحد ا 28/05/2017األحد يف 
 ية.إىل اللغة العرب اإلجنليزيةمن اللغة الدويل نمناسبة اليوم العاملي للدميقراطية، بعد ترمجتها  رسالة األمني العام لالحتاد الربملاين .32
 .هتنئة نمناسبة عيد الفطر السعيد .33
 العنوان اجلديد وأرقام التواصل مع األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب. .34
 .د الربملاين الدويللالحتا 137دعوة الشعب الربملانية العربية إىل االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية العربية املشاركة يف اجلمعية  .35
 وين لالحتاد.على املوقع اإللكرت  18/10/2017ولغاية  14اليت ستعقد يف سانت بطرسربغ ــ روسيا االحتادية من  137وضع ترمجة الوثائق املتعلقة باجلمعية  .36
 .انتخاب رئيس برملان أمريكا الالتينية والكارييب السيد إلياس كاستيللو خلفاً للسيدة بالنكا ألكاال .37
  إىل اللغة العربية. اإلجنليزيةمن اللغة  ( بعد ترمجتها2017/ 07/07-06الوثائق املتعلقة باالجتماع الثاين للمائدة املستديرة حول املياه يف جنيف ) .38
 سرائيلية.إليتضمن إدانة منع إقامة صالة اجلمعة يف املسجد األقصى املبارك واالنتهاكات ا، الربملاين العريب ن الرئاسة اجلليلة، باسم االحتادلصادر عالبيان ا .39
ملاين الدويل عن أمانة االحتاد الرب من النظام األساسي لالحتاد الربملاين الدويل تنص على أن يقدم مجيع األعضاء تقريراً سنوياً إىل  6املادة نمضمون تعميم  .40

 أنشطتهم.
 حول طلب عقد دورة طارئة لالحتاد الربملاين العريب لتدارس الوضع يف ،رئيس جملس النواب األردين املهندس عاطف الطراونة ، الرسالة الواردة من معايل .41

 القدس.
 قدس.حول طلب عقد دورة طارئة لالحتاد الربملاين العريب لتدارس الوضع يف ال ،ييترئيس جملس األمة الكو األستاذ مرزوق الغامن، الرسالة الواردة من معايل  .42
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ئيس جملس النواب ر املهندس عاطف الطراونة، تتضمن دعم طلب معايل  ،رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين األستاذ سليم الزعنون، الرسالة الواردة من معايل .43
 لعريب لتدارس الوضع يف القدس.عقد دورة طارئة لالحتاد الربملاين ا ،األردين

أييد عقد دورة طارئة حول ت ،رئيس اجمللس الوطين االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،القبيسيالدكتورة أمل عبد هللا  الرسالة الواردة من معايل .44
 لالحتاد الربملاين العريب لتدارس الوضع يف القدس.

 .27/07/2017 بتاريخيف مقر جملس النواب املغريب  ملؤمتر االحتاد الربملاين العريب الطارئة 25 الدورةقرار رئاسة االحتاد بعقد  .45
 ملؤمتر االحتاد الربملاين العريب. الطارئة 25 للدورةجدول أعمال وبرنامج العمل  .46
 إطالق املوقع اإللكرتوين لالحتاد الربملاين العريب حبّلته اجلديدة. .47
 ملؤمتر االحتاد الربملاين العريب. الطارئة 25 الدورةيف  قائمة الفنادق للوفود املشاركة .48
االحتاد  والذي يتضمن حتّمل 23جيبويت، الصومال وجزر القمر يتضمن قرار املؤمتر  يف كتاب موجه من األمني العام لالحتاد لرؤساء الشعب الربملانية .49

 .نفقات سفر عضوين من كل برملان للمشاركة يف أعمال املؤمتر الربملاين العريب
 .2017متوز/ يوليو  27 بتاريخيف الرباط  تعقد اليت ملؤمتر االحتاد الربملاين العريب الطارئة 25 الدورةالبيان اخلتامي الصادر عن  .50
 .2017متوز/ يوليو  27 بتاريخيف الرباط  تعقد اليت ملؤمتر االحتاد الربملاين العريب الطارئة 25 الدورةالصادر عن  التقرير العام .51
 .2017متوز/ يوليو  27 بتاريخيف الرباط  تعقد اليت ملؤمتر االحتاد الربملاين العريب الطارئة 25 الدورةعن  القرارات الصادرة .52
ر إىل اللغة العربية ونش اإلجنليزيةمن اللغة ترمجتها بعد  7/07/2017و 6يف جنيف يومي  اجتماع املائدة املستديرة حول املياه الذي عقدعن نتائج وثائق  .53

 .اإلجنليزيةالوثائق كافة على املوقع اإللكرتوين لالحتاد باللغتني العربية و 
 السبت لالحتاد الربملاين الدويل يف سانت بطرسربغ إىل يوم 137تعديل موعد االجتماع التنسيقي لوفود الربملانات العربية املشاركة يف أعمال اجلمعية  .54

14/10/2017. 
 يف الرباط تعقد اليت ملؤمتر االحتاد الربملاين العريب الطارئة 25 الدورةعن نسخة من البيان اخلتامي الصادر  املنظمات اإلقليمة والدوليةتعميم على  .55

 .اإلجنليزيةبعد ترمجته إىل اللغة  2017متوز/ يوليو  27بتاريخ
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 حول القوانني العنصرية والتمييزية يف الكنيست اإلسرائيلي. الدراسة املقدمة من جملس النواب األردين .56
لطلب تكثيف اجلهود لرفع احلصار االقتصادي عن السودان وتوحيد الرؤى حول  ،رئيس جملس األمة الكوييت األستاذ مرزوق علي الغامن، رسالة معايل .57

 انتخاب رئيس االحتاد الربملاين الدويل.
منة طلب إدراج موضوع واملتض ،العربية املتحدة اإلماراتدولة رئيس اجمللس الوطين االحتادي يف القبيسي،  عبدهللا الدكتورة أملالرسالة الواردة من معايل  .58

 .)تعريب املوقع( كرتوين لالحتاد الربملاين الدويلدعم االحتاد الربملاين العريب ملتابعة ترمجة ما ينشر على املوقع اإلل
فود الربملانية العربية يف الرتشحيات املقدمة يف االجتماع التنسيقي للو  وذلك للنظري،  االربملاين الدويل وترشيح املكسيك وأوروغو  آلية انتخاب رئيس االحتاد .59

 يف سانت بطرسربغ. 137خالل اجلمعية 
 (.2017/ 07/ 07ــ  06الوثائق املقدمة من املغرب خالل اجتماع املائدة املستديرة الذي عقد يف جنيف ) .60
 طة موقع االحتاد الربملاين العريب حبّلته اجلديدة لتزويد األمانة العامة  لالحتاد نمالحظاهتا.خري .61
 .نمناسبة عيد األضحى املباركهتنئة  .62
 .31/10/2017ولغاية  01/09/2017من  لنيل جائزة التميز الربملاين العريب خالل الفرتة  مرشحي الشعب الربملانية العربيةتقدمي  .63
 (.05/04/2017إىل  01)دكا ــ بنغالدش، من  136اليت أقّرت على أنظمة االحتاد الربملاين الدويل خالل اجلمعية التعديالت  .64
 .يف مجهورية العراقانتخاب السيد صالح الدين أمحد عبد العزيز أميناً عاماً جمللس النواب  .65
يف سانت  137االنتخابات خالل أعمال اجلمعية  وإجراءربملاين الدويل، آلية انتخاب رئيس االحتاد، وترشيح املكسيك وأوروغواي لرئاسة االحتاد ال .66

 بطرسربغ )نسخة حمّدثة ومعدلة(.
للدميقراطية الذي يصادف يوم  يالوثائق الواردة من االحتاد الربملاين الدويل واملتعلقة بالذكرى السنوية العشرين العتماد االحتاد الربملاين الدويل اإلعالن العامل .67

15/09/2017. 
 (.18/10/2017ــ  14سانت بطرسربغ )للمجلس احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل  201والدورة  137 ألعمال اجتماعات اجلمعيةاملذكرة التفصيلية  .68
 (.18/10/2017ــ  14سانت بطرسربغ )للمجلس احلاكم  201والدورة  137الوثائق املضافة على نسخة املذكرة التفصيلية حول اجتماعات اجلمعية  .69
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 (.18/10/2017ــ  14سانت بطرسربغ )للمجلس احلاكم  201والدورة  137حول اجتماعات اجلمعية املوجزة املذكرة  .70
 .هتنئة نمناسبة رأس السنة اهلجرية .71
 الكنيست اإلسرائيلي  شرعها يتالالقوانني العنصرية بمتعلقة  تقاريرواليت تتضمن  ،رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين األستاذ سليم الزعنون، رسالة معايل .72

 سلطات البلديات سرائيلإمنح و  .اتيفلسطينيًا منذ الستين شهيداً  249االحتالل اإلسرائيلي جثامني احتجاز و  ،لدعم نشاط االحتالل واالستيطان
 .(اإلجنليزية)باللغتني العربية و  .العنصري للتمييز خاً النقاد ترسي اخلليل، األمر الذي يعتربهيف  لمستوطننيل
 .صباغ رئيساً جمللس الشعب يف اجلمهورية العربية السورية هانتخاب معايل األستاذ محود .73
 أقلية ضد والتمييز العنف، االضطهاد، إهناء"للجمعية العامة بعنوان:  137إلدراجه  يف جدول أعمال الدورة  املغرباملقّدم من وفد البند الطارىء  .74

 ."الدويل الربملاين االحتاد دور: ميامنار يف الروهينغا
للجمعية العامة بعنوان: "تعزيز اجلهود الرامية إىل إهناء اهلجمات العنيفة  137البند الطارئ املقّدم من وفد إندونيسيا إلدراجه  يف جدول أعمال الدورة  .75

 .على الروهينغا واألزمة اإلنسانية يف ميامنار "
 للمجلس احلاكم 201والدورة  لالحتاد الربملاين الدويل 137حول اجتماعات اجلمعية  .02/10/2017غاية ل رابط ومرفق املذكرة التفصيلية املعّدلة  .76

 (.18/10/2017ــ  14سانت بطرسربغ )
للمجلس احلاكم  201والدورة لالحتاد الربملاين الدويل  137حول اجتماعات اجلمعية  .02/10/2017لغاية  املعّدلة  املوجزةرابط ومرفق املذكرة  .77

 (.18/10/2017ــ  14سانت بطرسربغ )
 للمجلس احلاكم 201والدورة  لالحتاد الربملاين الدويل 137حول اجتماعات اجلمعية  .08/10/2017لغاية  رابط ومرفق املذكرة التفصيلية املعّدلة  .78

 (.18/10/2017ــ  14سانت بطرسربغ )
للمجلس احلاكم  201والدورة لالحتاد الربملاين الدويل  137حول اجتماعات اجلمعية  .08/10/2017لغاية  ّدلة املع املوجزةرابط ومرفق املذكرة  .79

 (.18/10/2017ــ  14سانت بطرسربغ )
 .يتضمن إدانة للعمل اإلرهايب الذي طال قوات األمن املصرية يف حمافظة اجليزة ، الربملاين العريب ن الرئاسة اجلليلة، باسم االحتادالبيان الصادر ع .80
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ــ  14سانت بطرسربغ ) للمجلس احلاكم 201والدورة  137تقرير األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب حول نتائج اجتماعات اجلمعية العامة  .81
18/10/2017.) 

د حفص يتضمن إدانة للعمل اإلرهايب الذي طال الشرطة يف مملكة البحرين قرب منطقة ج، الربملاين العريب االحتادن الرئاسة اجلليلة، باسم البيان الصادر ع .82
 .خارج العاصمة املنامة

 .حول الذكرى املئة لوعد بلفور املشؤوم، الربملاين العريب ن الرئاسة اجلليلة، باسم االحتادالبيان الصادر ع .83
 .2017تشرين الثاين/ نوفمرب  29 بتاريخ الرباط املقرر عقدها يف لجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريبل 22اجتماع الدورة إىل الدعوة  .84
 .2017تشرين الثاين/ نوفمرب  28 بتاريخ الرباط، إىل حضور االجتماع املقرر عقده يف الربملاين العريبدعوة السادة أعضاء جلنة جائزة التميُّز  .85
االحتاد  والذي يتضمن حتّمل 23جيبويت، الصومال وجزر القمر يتضمن قرار املؤمتر  يف العام لالحتاد لرؤساء الشعب الربملانيةكتاب موجه من األمني  .86

 اللجنة التنفيذية.نفقات سفر عضوين من كل برملان للمشاركة يف أعمال  الربملاين العريب
لالحتاد الربملاين العريب، لتواصل رسالتها باعتبارها صوت الربملانيني العرب، تغطي أخبارهم عن األمانة العامة الصادرة « الربملان»نشرة  طباعة أعداد .87

 وأنشطتهم، وتنقل جتارهبم التشريعية.
الربملانية العربية األعضاء الشعب  على اوتوزيعه  من اللغة اإلنكليزية إىل اللغة العربيةبعد ترمجتها لالحتاد الربملاين الدويل  املعدلة األنظمة والقواعد النافذة طباعة .88

 يف االحتاد.
 21-20 الرباط)ة جائزة التميز الربملاين العريب يف املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب تعديل الئحإىل  نظراً االحتاد الربملاين العريب  طباعة أنظمة .89

 .(2017 مارس/آذار
 .2017 ديسمرب/ كانون األول  05الواقع يف  الثالثاءيوم ليصبح   لالحتاد الربملاين العريب التنفيذيةتعديل موعد الدورة الثانية والعشرين للجنة  .90
 .2017 ديسمرب/ كانون األول  04الواقع يف  اإلثننييوم ليصبح   تعديل موعد اجتماع جلنة جائزة التميز الربملاين العريب .91
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 كانون األول/ديسمرب  05الواقع يف  ءالثالثايوم  الرباطيف املقرر عقدها  ، الربملاين العريب التنفيذية لالحتادوالعشرين للجنة  الثانيةالدورة بالوثائق املتعلقة  .92
 .ونشر الوثائق كافة على املوقع اإللكرتوين لالحتاد ،2017

ونشر الوثائق كافة على ، كانون األول/ ديسمرب  04الواقع يف  اإلثننييوم  الرباطيف املقرر عقده ، اجتماع جلنة جائزة التميز الربملاين العريبالوثائق املتعلقة ب .93
 .املوقع اإللكرتوين لالحتاد

 .12/11/2017انتخاب أعضاء املكتب الدائم  يف جملس النواب يف اململكة األردنية اهلامشية تاريخ  .94
 .14/11/2017الشقيقة بتاريخ  انتخاب معايل السيد أمحد بن عبدهللا بن زيد آل حممود رئيساً جمللس الشورى يف دولة قطر .95
 تعيني سعادة السيدة هاجر الصحراوي، كاتباً عاماً جمللس نواب الشعب يف اجلمهورية التونسية.   .96
اإلرهابية اليت تعرض دين اجملزرة ي  البيان الصادر عن معايل األستاذ احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب املغريب، رئيس االحتاد الربملاين العريب، باسم االحتاد،  .97

 .2017تشرين الثاين/ نوفمرب  24يوم اجلمعة  العريش، مجهورية مصر العربية الشقيقة –هلا مسجد الروضة 
 هّتنئة نمناسبة ذكرى مولد نيب البشر حممد عليه الصالة والسالم. .98
يف واغادوغو  2017تشرين الثاين/نوفمرب  10إىل  6ملانيات الذي انعقد من وجلنة النساء الرب  ،لالحتاد الربملاين اإلفريقي 40لـاليت اعتمدها املؤمتر ا القرارات .99

 .)بوركينا فاسو(
بداًل  ،2017كانون األول/ ديسمرب   04الواقع يف  اإلثننييوم ، من 15:00الساعة  تعديل توقيت اجتماع جلنة جائزة التميز الربملاين العريب ليصبح .100

 ق.من التوقيت الساب
سانت بطرسربغ/ يف  تقدع   اليت للمجلس احلاكم 201، والدورة 137اجلمعية عن أعمال ونتائج الصادر عن االحتاد الربملاين الدويل  الشاملالتقرير  .101

 إىل اللغة العربية. اإلجنليزيةمن اللغة  ترمجته،  بعد 2017أكتوبر /تشرين األول 18 إىل 11خالل الفرتة من  روسيا االحتادية،
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 احملافل العربية والدولية واإلقليمية: املشاركات يف –ثالثاا 

 املشاركة: –أ 

 لألمناء العامني للربملانات العربية 35اجلمعية العامة  20/03/2017الرباط 

 مؤمتر القمة العربية حفل افتتاح  29/03/2017 األردن -عمان 

 لالحتاد الربملاين الدويل 200والدورة  136اجلمعية   05/04/2017-01بنغالدش –دكا 

 املؤمتر السنوي الدويل السادس للغة العربية 04/05/2017-01ديب 

 ورشة عمل "دور السلطات التشريعية يف مكافحة اإلرهاب" 18/05/2017-17مملكة البحرين 

 ندوة عن الرقابة الربملانية على املوازنة 27/05/2017-22بريوت 

 املستديرة حول املياه للمائدة الثاين االجتماع 07/07/2017-06جنيف 

 يف إفريقيا والعامل العريب لرابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة 11املؤمتر  21/09/2017-20الرباط 

 لالحتاد الربملاين الدويل 201والدورة  137اجلمعية   18/10/2017-14بطرسربغ سانت 

 الربملاين اإلفريقي. لالحتاد السنوي املؤمتر 10/11/2017-06بوركينا فاسو  

 اجللسة العاشرة للجمعية الربملانية اآلسيوية 25/11/2017-20إسطنبول 
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 االعتذار عن املشاركة نظراا لتزامن انعقاده مع برامج مسبقة لالحتاد : –ب

 الربملاين ملكافحة اإلرهاب الدويللرابطة الدول املستقلة + املؤمتر  25الدورة االفتتاحية الـ 28/03/2017سانت بطرسربغ 
 ومكافحته اإلرهاب لىعحول القضاء  املتحدة لألمم التابع األمن جملس لقرار الوطنية الربملانات تنفيذ تقييم مؤمتر 31/03/2017-30روما 

(FTFs)، 
 للمياهالدورة التاسعة للمجلس الوزاري العريب  06/07/2017-02 القاهرة–مقر جامعة الدول العربية 

 املستدامة بالتنمية املعين العاملي الربملاين املنتدى 07/09/2017-06 إندونيسيا – بايل
 يف املنطقة العربية 2030ندوة إقليمية للربملانيني حول خطة التنمية املستدامة لعام  09/11/2017-08بريوت 

 املناخ تغري مؤمتر حول الربملاين االجتماع 12/11/2017بون 
 مناهضة العنف ضد املرأة يف املنطقة العربية: بني النصوص والتطبيق 17/11/2017-16تونس 
 الكارييب  ومنطقة الالتينية أمريكا لربملان 34 الـ العامة اجلمعية 24/11/2017-23باناما 

 

 داء:ستناداا إىل موزانة الربامج واألااألهداف اليت ستتحقق من املشاركة سوف تكون أقل بكثري من األعباء املالية املرتتبة  إىل أناالعتذار عن املشاركة نظراا   –ج

 املؤمتر الدويل للوقاية من: املالريا، مرض نقص املناعة، العنف ضّد األطفال، العنصرية واالجتار بالبشر 05/02/2017-30/01كاليفورنيا 

 املؤمتر الدويل للوقاية من: املالريا، مرض نقص املناعة، العنف ضّد األطفال، العنصرية واالجتار بالبشر 15/02/2017 -10دكار 
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 األرض، كوكب  ومحاية احمليطات، على احلفاظ :األزرق من جلسة استماع برملانية يف األمم املتحدة حول عامل 14/02/2017 -13نيويورك/مقر األمم املتحدة 
 2030 أعمال جدول سياق يف اإلنسان رفاه وضمان

 مؤمتر التدريب العلمي املكثف 24/02/2017-20جوهانزبرغ 

 مؤمتر التدريب العلمي املكثف  17/03/2017-13جنوب إفريقيا 

 مؤمتر الشباب العاملي 29/04/2017-24الواليات املتحدة األمريكية 

-25روسيا االحتادية  -سانت بطرسربغ
26/05/2016 

 مؤمتر نفسكي الدويل البيئي الثامن

  لربملان أمريكا الالتينية والثالثون الثالثة العامة اجلمعية 10/06/2017-09بنما 

 حلو  بالبشر واالجتار األطفال زواج" مثل األطفال، على اجلنسي اإلعتداء بشأن 2017 لعام التعليمية الندوة 30/06/2017-26تكساس 
 "الرق ومكافحة العاملي اإلرهاب

 املتحدة الواليات مشرعي هيئة مؤمتر 09/08/2017-05ماساتشوستس  -بوسطن

 والعدالة  اإلنسان حقوق للجنة الرابع املؤمتر 19/08/2017-15ك نيويور  

 والعدالة اإلنسان حقوق للجنة الرابع املؤمتر 25/08/2017-21كار د 

 املعدية، األمراض على للقضاء العاملي املؤمتر 11/09/2017-03 مريالند، بالتيمور
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  املستديرة للمائدة اخلامس االجتماع 22/09/2017-21 تايالند

 مؤمتر منظمة التجارة العاملية 26/09/2017جنيف 

 إفريقيا يف الشباب للربملانيني الندوة اإلقليمية 29/09/2017-28 نيجرييا أبوجا،

 ".املتوسط األبيض البحر منطقة يف واالستثمار التجارة تيسري" حول  املؤمتر الربملاين 08/10/2017الرباط 

فريقيا  ملناقشة املشاكل الرتبوية وأزمات اهلجرة واحلوكمة اجليدة والنمو الشامل  إ ومشال األوسط الشرق فرع اجتماع 08/11/2017-07الرباط 
 الشبكة الربملانية عن البنك الدويل وصندوق النقد الدويلبدعوة من 

 املؤمتر العاملي الرابع للربملانيني الشباب 18/11/2017-17كندا   -أوتاوا

  املناخة، الطاقة النظيفة، الزراعة وتغرياملؤمتر العاملي املعين بالعلوم البيئي 25/11/2017-20لندن 
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 األمور اإلدارية واملالية والتنظيمية: –رابعاا 

 :وهي ،لغاية تارخيه 2017يف ميزانية االحتاد عن عام  يف االحتاد مسامهتها املاليةسددت كل من الش َعب الربملانية األعضاء  .1

 800،52مبلغ  سلطنة عمان $ 

 41,360مبلغ  اململكة األردنية اهلامشية $ 

 41,360مبلغ   مملكة البحرين $ 

 107,250مبلغ  دولة اإلمارات العربية املتحدة $ 

 107,250مبلغ  دولة الكويت $ 

 107,250مبلغ  العربية السعودية اململكة $ 

 91,520مبلغ  اململكة املغربية$   

 91,520 مبلغ مجهورية مصر العربية $ 

 107,250مبلغ  دولة قطر $ 

 5,610مبلغ  دولة فلسطني $ 
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 91,520 مبلغ اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية $ 

 107,250مبلغ  مجهورية العراق $ 

  41,360مبلغ  اللبنانيةاجلمهورية $ 

 700،51مبلغ  اجلمهورية التونسية $ 

 $ 1,045,000مبلغ  إمجايل املبالغ املسددة 

 وهي: ،لغاية تارخيه 2017يف ميزانية االحتاد عن عام  كل من الش َعب الربملانية األعضاء يف االحتاد مسامهتها املالية  مل تسدد .2

 26,730مبلغ  مجهورية السودان $ 

 71,500مبلغ  اجلمهورية العربية السورية $ 

 107,250مبلغ  دولة ليبيا $ 

 5,500مبلغ  اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية $ 

 26,730مبلغ  اجلمهورية اليمنية $ 

 $ 237,710مبلغ  2017عن عام  إمجايل املسامهات غري املسددة
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 وهي: ،لغاية تارخيه وماقبل 2016التزاماهتا السابقة يف ميزانيات االحتاد عن عام  كل من الش َعب الربملانية األعضاء يف االحتاد  مل تسدد .3

 743،75مبلغ  مجهورية السودان $ 

 195,000مبلغ  اجلمهورية العربية السورية $ 

 1,700مبلغ  مجهورية العراق $ 

 487,500مبلغ  دولة ليبيا $ 

 411,600مبلغ  مجهورية مصر العربية $ 

  70,735مبلغ  اإلسالمية املوريتانيةاجلمهورية $ 

 48,600مبلغ  اجلمهورية اليمنية $ 

 $ 1,290,878مبلغ  قبل وما 2016عن ديون عام إمجايل االلتزامات غري املسددة 
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( دوالر 1,528,588مقداره ) وماقبله لغاية تارخيه ما 2017بديون عام  الش َعب الربملانية األعضاء يف االحتاد على وبالتايل يكون إمجايل املستحقات .4
 أمريكي، وهي على النحو التايل:

 $ 237,710مبلغ  2017عن عام  إمجايل املسامهات غري املسددة

 $ 1,290,878مبلغ  قبل وما 2016عن ديون عام إمجايل االلتزامات غري املسددة 

 

على (، واملتعلق باملوافقة 21/03/2017-20 الرباط 24/ مؤ 3-3-18والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، ) الرابعإىل القرار الصادر عن املؤمتر  استناداً  .5
 ،لدى بنك البحر املتوسط يف بريوت MED INCOME FUND Iاستثمار مبلغ الوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين العريب عرب  

ة عن تفاق مع إدارة بنك البحر املتوسط، والعمل جاٍر على حتويل الفوائد النامجاإل جتديد وحتويل الفائدة النامجة عن االستثمار إىل ميزانية االحتاد، مت
 .2017االحتاد لعام  إىل احلساب اجلاري مليزانية الوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين العريب،( من 2,200,000) استثمار مبلغ 

على (، واملتعلق باملوافقة 21/03/2017-20الرباط  24/ مؤ 4-3-18إىل القرار الصادر عن املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، ) استناداً  .6
للتكرم بسداد ما عليها من مستحّقات يف أقرب وقت، وإىل أن يتحقق ذلك اللجوء لتغطية  ،وما قبل 2016ربملانية املدينة بديون عام مطالبة الشعب ال

تم إعادة املبالغ املستخدمة إىل احلساب بعد تسديد االلتزامات. فقد مت االتفاق مع بنك البحر تائدة حلساب بناء مقر االحتاد، وسالعجز من الوديعة الع
على ضمانة الوديعة، ، على فتح حساب جاري مدين باستثمار الوديعةالوديعة وبالتايل خسارة الفائدة النامجة عن  وبغية عدم كسر مبلغ ،املتوسط يف بريوت

 دوالر أمريكي. ( 1,290,878 ) قبل والبالغة وما 2016من الشعب الربملانية املدينة بديون عام  اليت سوف تسددتغطيته من املبالغ أن يتم 
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اد اجلليلة، وخالل الوقت الذي رئاسة االحت بالتنسيق مع  استئجار مقر مستقل لالحتادمتتنفيذاً للقرارات السابقة عن مؤمترات االحتاد الربملاين العريب فقد  .7
  املتوفرة.وفق اإلمكانيات املالية  تأهيل املقر التزمت به األمانة العامة لالحتاد، وقد مت

اد، بصفة دائمة من شأنه أن يرتب نفقات إضافية على موازنة االحت ،لالحتاد رأت األمانة العامة أن عملية تعيني الكوادر البشريةيف ظل وجود مقر مؤقت  .8
ملناسب اختاذ القرار ا من أجل ،واألمر مرتوك للجنة التنفيذية لالحتاد االحتادوهذا من شأنه أن يرتب التزامات على مسامهات الشعب الربملانية األعضاء يف 

ة حالياً االعتماد على الكوادر املوجودوحىت اختاذ القرار املناسب مت يصدر من قرار باخلصوص.  جل العمل نموجب ماأهبذا الشأن، ورفعه للمؤمتر من 
 االعتماد على شراء اخلدمات، من قبل أشخاص ذوي كفاءة واقتدار، على أداء العمل املطلوب.وكذلك  وتكليفهم بأكثر من مهمة.

تارخيه، ويليب متطلبات معلومات عن االحتاد، منذ بدء تأسيسه ول مشل، نما يتالءم وطبيعة عمل االحتاد، حبيث حبلته اجلديدة  لالحتاد اإللكرتوين املوقع إطالق .9
 اجملالس األعضاء معلوماتياً.
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 السيد الرئيس، 
 األخوات واألخوة أعضاء اللجنة، 

 
. 03/12/2017، ولغاية 20/03/2017كان هذا تقريراً موجزاً عن الوضع يف االحتاد الربملاين العريب، وعن نشاط األمانة العامة لالحتاد خالل الفرتة من 

 . لياملستقبوإنين واثق أن هذا التقرير سيتم إثراؤه نمناقشاتكم ومالحظاتكم واقرتاحاتكم، اليت سنأخذها بعني االعتبار يف نشاطنا 
، بوافر الشكر واالمتنان ملغريبا، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب معايل األستاذ احلبيب املالكيإال أن أتقدم من  ،وال يسعين يف هذه املناسبة

تحقيق املهام كان لنا حافزاً على بذل املزيد من اجلهد ل، األمر الذي  مجيعهامن توجيه سديد، وعون، ومتابعة جادة وحثيثة ألنشطة االحتاد  معاليهعلى ما أتلقاه من 
 املناطة بنا.

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

عملها. واألمانة  أماماملادي عائقًا مباشرًا  العاملدون أن يكون  من سر وسهولةالقيام باألعمال املناطة هبا بي ليتسىن لألمانة العامةعلى بعض الشعب األعضاء 
 .بعد امة لالحتاد حيدوها األمل والرجاء يف أن تتلقى دعم األخوة أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل حث األخوة يف الشعب اليت مل تسدد مسامهاهتالعا

 من من قرارات املؤمتر يصدر عن ملتزمة بتنفيذ كافة ما أن األمانة العامة لالحتاد، ويف اخلتام أود أن أؤكد جلميع األخوات واألخوة أعضاء اللجنة األكارم، 
 دون دعم ومساندة الشعب األعضاء لكي نقوم بذلك. من دون تأخري أو إبطاء وهذا لن يتحقق

  آماًل إبداء أي مالحظات وانتقادات ليتسىن لنا األخذ هبا لفائدة العمل وجدواه.
 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

 

 .اللجنةواألمر معروض على 
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