
 
 

 

  

 

 

 

 

  

 
 الدورة الثانية والعشرون للجنة التنفيذية

 لالحتاد الربملاين العريب
 2017/  ديسمرب – كانون األول  /05الرباط 

 22 ل.تأ /  -2البند 
 تقرير األمني العام لالحتاد الربملاين العريب حول

 لالحتادواملؤمتر اخلامس والعشرين الطارىء والعشرين  الرابعتنفيذ قرارات املؤمتر 
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 من جدول األعمال  22 ل.ت/أ -2البند 
 

 حول لالحتاد الربملاين العريب تقرير األمني العام
 لالحتاد الربملاين العريب  والعشرين الطارىء اخلامسواملؤمتر  والعشرين الرابعقرارات املؤمتر  تنفيذ

الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ القرار مضمون  رقم القرار

 24/ مؤ  1 1
 

 :انتقال الرئاسة
انتقال رئاسة االحتاد من الشعبة الربملانية اللبنانية ممثلة يف 
شخص دولة األستاذ نبيه بري، رئيس جملس النواب يف اجلمهورية 
اللبنانية، إىل الشعبة الربملانية املغربية ممثَّلًة يف شخص معايل األستاذ 

 املالكي، رئيس جملس النواب يف اململكة املغربية.احلبيب 

 

 
توجيه رسائل إىل مجيع الربملانات واملنظمات الربملانية اليت 

وإبالغها بانتقال رئاسة االحتاد إىل  ،يتعامل معها االحتاد
الشعبة الربملانية املغربية ممثلة يف شخص معايل األستاذ 

 ملكة املغربية. النواب يف امل جملس احلبيب املالكي، رئيس
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار  رقم القرار

 24/ مؤ  6 2
 

 :تعديل الئحة جائزة التميز الربملاين العريب
تعديل الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين املوافقة على     

 .العريب

 ،الربملاين العريب التميزتعميم الالئحة التنظيمية املعدلة جلائزة  -
 على الشعب الربملانية العربية .

تاريخ  374)  إىل الشعب الربملانية األعضاء  رسال تعميمإ -
عضاء ألمن أجل تقدمي الشعب الربملانية ا(، 25/08/2017

أمساء مرشحيها للجائزة إىل األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب 
ولغاية  ،2017أيلول/سبتمرببداية شهر يف خالل الفرتة من 

الذاتية  بالسرية، مرفقة 2017 شهر تشرين األول / أكتوبر
وأعماله،  وأنشطتهللمرشح وتقرير مفصل عن إمجايل إجنازاته 

 وفقاً لشروط الرتشيح املذكورة يف املادة الثامنة من الالئحة. 
عقد اجتماع للجنة اجلائزة يف خالل شهر  تشرين الثاين /  -

منصوص عنه يف الئحة  إىل ما هواستنادًا  2017نوفمرب 
واختيار املرشحني لنيل  ملنح اجلائزةجائزة التميز الربملاين العريب، 

اجلائزة يف حفل خاص أثناء انعقاد املؤمتر السادس والعشرين 
 (.2018مطلع عام )لالحتاد 

عرض اقرتاحات وتوصيات جلنة جائزة التميز على اجتماع  -
 اللجنة التنفيذية. 

حات وتوصيات جلنة جائزة التميز يف التقرير اتضمني اقرت  -
وتوزيعه على مجيع  ،الصادر عن نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية

 األعضاء يف االحتاد.  ةالشعب الربملاني
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 24/ مؤ  7 3
 

 العريب:النماذج اخلاصة  جبائزة التميز الربملاين 
تفويض األمانة العامة لالحتاد بإعداد النموذج املوافقة على 

الئحة جائزة من املادة التاسعة من  ،(2املنصوص عنه يف الفقرة )
 .التميز الربملاين العريب

 
األمانة العامة لالحتاد بإعداد النموذج اخلاص  قامت

من املادة التاسعة من الئحة  ،(2)املنصوص عنه يف الفقرة 
ومت توزيعه على الُشعب جائزة التميز الربملاين العريب. 

 الربملانية األعضاء.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :الوطن العريبتوحيد التشريعات غري اخلالفية  يف  24/ مؤ  9 4

العامة لالحتاد بوضع مشاريع منوذجية تكليف األمانة املوافقة على 
اسرتشادية، تتعلق مبا مت االتفاق عليه يف االجتماع األول الذي انعقد يف 

، حول القوانني املبينة أدناه، مع االستعانة 05/09/2016القاهرة بتاريخ 
باخلرباء القانونيني، على أن ترسل هذه املشاريع إىل أعضاء اللجنة لدراستها 

حظات عليها، ومن مث إعادهتا إىل األمانة العامة ألخذ هذه وإبداء املال
املالحظات مراعية خصوصية كل دولٍة على حدة. على أن يتم التوافق على 
موعٍد الحق حال االنتهاء من اإلجراءات آنفة الذكر، لتعرض على 
االجتماع القادم للجنة الفريق القانوين ملناقشتها وإقرارها، ومن مث رفعها إىل 

لجنة التنفيذية، متهيدًا ملناقشتها وإقرارها، ورفعها إىل املؤمتر للمصادقة ال
 عليها:

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

 االستثمار والتنمية. .7

 
ورد يف اسرتاتيجية عمل االحتاد الربملاين العريب  بناء على ما
، سيتم إقرار آلية 2022-2018بني األعوام للفرتة املمتدة 

لدراسة إمكانية وكيفية توحيد هذه التشريعات غري اخلالفية، 
وقد وضعت األمانة العامة تصورها ضمن برنامج عملها لعام 

والقوانني اليت مت التوافق على حبثها، جيري حالياً  .2018
وضع مناذج هلا، وسيتم توزيعها على الُشعب الربملانية 

عضاء للوقو  على آرائهم منها، على أمل أن تعرض األ
 على املؤمتر القادم لالحتاد.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :اإلسرائيليالقوانني العنصرية الصادرة عن الكنيست  24/ مؤ  10 5

وافق املؤمتر على تقرير جلنة الفريق القانوين اليت انعقدت يف 
، وعلى توصية اللجنة التنفيذية 05/09/2016بتاريخ  القاهرة

لالحتاد يف دورهتا العشرين اليت انعقدت يف القاهرة بتاريخ 
اللجنة تدارست وجهات النظر أن  ة، املتضمن08/09/2016

القوانني العنصرية، اليت أقّرها الكنيست اإلسرائيلي، أو تلك حول 
ان خمالفاهتا اخلطرية اليت يف طور اإلقرار، وتوصلت إىل ضرورة بي

والّدائمة مليثاق االحتاد الربملاين الّدويل وأنظمته، وانتهاكاهتا 
اجلسيمة للقانون، واملعاهدات الّدولّية، وملبادئ حقوق اإلنسان، 

ت عملية حبق وميثاق األمم املتحدة، واملطالبة باختاذ إجراءا
ذات  ترمجتها إىل اللغة اإلجنليزية، وإعالم اجلهاتالكنيست، و 

الصلة، وعلى رأسها االحتاد الربملاين الدويل، وغريه من اجلمعيات 
الربملانية، خاصة املتوسطية واالحتاد من أجل املتوسط، إذ إنه من 

أمام  اً غري املقبول على االحتاد الربملاين الدويل أن  يظل صامت
خمالفة مبادئه وانتهاك ميثاقه ونظامه األساسي، من قبل عضو فيه 

يست اإلسرائيلي(، على مسمع ومرأى من برملانيي العامل ) الكن

 
  الدراسعععععة املععععععدة معععععن قبعععععل جملعععععس النعععععواب اللبنعععععاين، توزيعععععع

والدراسعععععة العععععيت أعععععععدهتا الشععععععبة الربملانيععععععة لدولعععععة اإلمععععععارات 
حعععععععععععول والُشععععععععععععبة الربملانيعععععععععععة األردنيعععععععععععة العربيعععععععععععة املتحعععععععععععدة، 

اإلسعععععععععرائيلي القعععععععععوانني العنصعععععععععرية العععععععععيت أقرهعععععععععا الكنيسعععععععععت 
 على الشعب الربملانية العربية.

  ترمجععععععة الدراسععععععة املعععععععدة مععععععن قبععععععل جملععععععس النععععععواب اللبنععععععاين
حعععععععععععععول القعععععععععععععوانني العنصعععععععععععععرية العععععععععععععيت أقرهعععععععععععععا الكنيسعععععععععععععت 
اإلسععععععرائيلي إىل اللغععععععة االجنليزيعععععععة وتوزيعهععععععا علععععععى الشععععععععب 

 الربملانية واملنظمات الدولية واإلقليمية.
 فيذيعععععععة يف هعععععععذا سعععععععُتعرض هعععععععذه األمعععععععور علعععععععى اللجنعععععععة التن

االجتمعععععاع كعععععي توصعععععي للمعععععؤمتر بعععععاإلجراء املناسعععععب العععععذي 
 يتوجب اختاذه حيال ذلك.
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دون اختاذ أية إجراءات حبقه أو مطالبته بالتوقف عن تلك 
االنتهاكات اجلسيمة مليثاقه ونظامه األساسي. والرتكيز على قطاع 

 اإلعالم من أجل فضح هذه  القوانني العنصرية.
اصة بدعم ومثن اجلهود املبذولة من قبل اللجنة الربملانية اخل

صمود الشعب الفلسطيين برئاسة معايل األستاذ مرزوق علي 
 الغامن، رئيس جملس األمة الكوييت،  

 وأوصى باعتماد الدراسة املعدة من قبل جملس النواب
الشعبة الربملانية لدولة اإلمارات  اللبناين، والدراسة اليت أعدهتا

املتحدة، حول القوانني العنصرية اليت أقّرها الكنيست  العربية
 اإلسرائيلي.

 
 
 
 

 :وضع  آليات عمل االحتاد الربملاين العريب وسبل تطويرهحول  24/ مؤ  11 6

وافق املؤمتر يف سبيل تطوير عمل االحتاد الربملاين العريب 
 باآليت:

برملانيععععععة )تفسععععععريية، إعععععععداد األمانععععععة العامععععععة أوراقععععععاً  .1
توضعععععيحية للخلفيعععععة، خعععععدمات البحعععععو (، حعععععول 
القضععععايا املطروحععععة علععععى جععععدول أعمععععال مععععؤمترات 

 االحتاد، واجتماعات اللجنة التنفيذية.
 
 

 
 
 
أوراقععاً برملانيععة )تفسععريية، توضععيحية  األمانععة العامععة أعععّدت .1

للخلفيعععة، خعععدمات البحعععو (، حعععول القضعععايا املطروحعععة 
على جدول أعمال مؤمترات االحتاد، واجتماععات اللجنعة 

وستعتمد آلية حسب معا تضعمنته االسعرتاتيجية  التنفيذية.
 .2018اعتباراً من مطلع عام 
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 ،لكععععرتوين لالحتععععاد الربملععععاين العععععريبتطععععوير املوقععععع اإل .2
وحتديثععععععععععه وفععععععععععق اآلليععععععععععة املناسععععععععععبة، ومبععععععععععا يتوافععععععععععق 

 ة هلذا األمر.واالعتمادات املخصصة يف امليزاني
 
 
 

إععععععععععداد دراسعععععععععات برملانيعععععععععة فنيعععععععععة )أوراق اإلطعععععععععار  .3
الربملععععععاين، واربععععععور الربملععععععاين وخععععععدمات البحععععععو (، 
ومععععععذكرات حععععععول خمتلععععععف القضععععععايا واملوضععععععوعات 
املطروحععة علععى جعععدول أعمععال امللتقيععات الربملانيعععة. 
وميكعن لممانعة االسعتعانة ءعرباء ععرب إلععداد هععذه 

 املذكرات.
تعععاون وتبععادل خععربات بععني األمانععة  توقيععع اتفاقيععات .4

العامعععة لالحتععععاد الربملععععاين الععععريب، واألمانععععات العامععععة 
، كاألمانععععة الدوليععععة واإلقليميععععة للمنظمعععات الربملانيععععة

العامععة لكععّل مععن:  االحتععاد الربملععاين الععدويل، االحتععاد 
 يب...إخل .و الربملان األور و  الربملاين اإلفريقي

 
 

 ،لكعععععععرتوين لالحتعععععععاد الربملعععععععاين الععععععععريبتطعععععععوير املوقعععععععع اإلمت  .2
وحتديثععععه وفععععق اآلليععععة املناسععععبة، ومبععععا يتوافععععق واالعتمععععادات 

وطلععععب مععععن الُشعععععب  املخصصععععة يف امليزانيععععة هلععععذا األمععععر.
الربملانيععة العربيعععة إبععداء أيعععة مالحظعععات عععن املوقعععع ليتسععع  

 لممانة العامة أخذها بعني االعتبار.
 

إععععداد دراسعععات برملانيعععة فنيعععة )أوراق اإلطعععار الربملعععاين، مت  .3
واربععععور الربملععععاين وخععععدمات البحععععو (، ومععععذكرات حععععول 
خمتلعععععف القضععععععايا واملوضععععععوعات املطروحعععععة علععععععى جععععععدول 

وسععععععتظهر هععععععذه األعمععععععال  امللتقيععععععات الربملانيععععععة. أعمععععععال
عماالً لالسعرتاتيجية إ 2018بشكل جلي وواضح مطلع 

 وخطة العمل.
حاليعععاً علعععى حتضعععري هعععذه االتفاقيعععات املتعلقعععة يعععتم العمعععل  .4

ربات بعععععني األمانعععععة العامعععععة لالحتعععععاد اخلعععععوتبعععععادل  بالتععععععاون
 الربملععععاين العععععريب، واألمانععععات العامععععة للمنظمععععات الربملانيععععة

، كاألمانعععة العامعععة لكعععّل معععن:  االحتعععاد الدوليعععة واإلقليميعععة
الربملعععععععان و  الربملعععععععاين العععععععدويل، االحتعععععععاد الربملعععععععاين اإلفريقعععععععي

واحتعععععععاد جمعععععععالس العععععععدول األعضعععععععاء يف منظمعععععععة  ،يبو األور 
 .التعاون اإلسالمي
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اللجنععععة التنفيذيععععة  عععععرض تقريععععر األمععععني العععععام علععععى .5
ملراجعتععه قبععل عرضععه علععى املععؤمتر، علععى أاّل يقتصععر 
التقرير علعى سعرد وتوصعيف ألنشعطة االحتعاد فقعط، 

االحتعاد يف  العوائق اليت تواجه، اً بل أن يتضمن أيض
تنفيععععععذ خطععععععة عملععععععه علععععععى مععععععدار العععععععام السععععععابق، 

صععادرة عععن املععؤمتر يف نفععذ مععن قععرارات  مععاوكععذلك 
 دوراته املاضية.

اد مشعععععععروع خطعععععععة عمعععععععل االحتعععععععاد السعععععععنوية، إععععععععد .6
ليعرضعععها األمعععني الععععام علعععى اللجنعععة التنفيذيعععة مععععع 
تضعععمينها أهعععدافاً ععععددة لعمعععل االحتعععاد، ومؤشعععرات 
لمداء، ونتائج وآثار متوقعة من تنفيذ هذه اخلطعة  
مع اإلشارة إىل األعباء املالية اليت ترتتب علعى هعذه 

دهاادا  اإلدارة باألاخلطععة، وذلععك وفععق أسععلوب   
  .والنتائج

 
 
 
 
 

عععععععرض تقريععععععر األمععععععني العععععععام علععععععى اللجنععععععة سععععععو  يععععععتم  .5
وفععععق اآلليععععة  التنفيذيععععة ملراجعتععععه قبععععل عرضععععه علععععى املععععؤمتر،

األمانة العامعة أن تسعتمع إىل  ويسر الواردة يف قرار املؤمتر.
آراء معععععن قبعععععل أعضعععععاء اللجنعععععة  عععععد  الوصعععععول إىل  أي

 .النتائجأفضل 
 
 

، وفععق 2018لعععام إععداد مشععروع خطععة عمععل االحتععاد مت  .6
واألمانععة العامععة   .اإلدارة باألدهاادا  والنتااائجأسععلوب   

إذ تأمعل مععن السععيدات والسعادة أعضععاء اللجنععة التنفيذيععة، 
مالحظععععات  االطعععالع علعععى هععععذه اخلطعععة إبعععداء أي وبععععد

ليتسععععع  لممانعععععة العامعععععة أخعععععذها بععععععني االعتبعععععار لضعععععمان 
 جودة العمل.
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إحاطععة الربملانععات العربيععة علمععاً، باملناصععب الشععاغرة  .7
 ،والدوليعععة ،يف أجهعععزة املنظمعععات الربملانيعععة اإلقليميعععة

قبعععل وقعععت كعععاٍ  معععن انتهعععاء املعععّدة اربعععّددة للرتشعععح 
هلععععععا، وتلقععععععي مقرتحععععععات الشعععععععب الربملانيععععععة بشععععععأن 
املرشعععععععحني، لعرضعععععععها علعععععععى االجتمعععععععاع التنسعععععععيقي 

 للمجموعة العربية.
 

تطعععععوير عتعععععوى النشعععععرات الدوريعععععة لالحتعععععاد، حبيععععع   .8
 ،تسععععتقطب املهتمععععني والبععععاحثني الربملععععانيني العععععرب

لكتابعععة يف ا لعععة والنشعععرة، والعععدوليني للمسعععا ة يف ا
مععععععع حتديععععععد املوضععععععوعات الربملانيععععععة ذات األولويععععععة 
واأل ية، واملّدة الزمنية الالزمة إلجنعاز كعل موضعوع. 
باإلضععععافة إىل وضععععع خطععععة لنشععععر ا لععععة، والنشععععرة، 

 وتوزيعها على الربملانات العربية. 
 

 
 
 
 

إحاطععة الربملانععات العربيععة علمععاً، باملناصععب الشععاغرة  تمتعع .7
الربملانية اإلقليمية والدوليعة قبعل وقعت يف أجهزة املنظمات 

 تكعععععاٍ  معععععن انتهعععععاء املعععععّدة اربعععععّددة للرتشعععععح هلعععععا، وتلّقععععع
 وعرضعععتمقرتحعععات الشععععب الربملانيعععة بشعععأن املرشعععحني، 

يف اجلمعيعععة  جتمعععاع التنسعععيقي للمجموععععة العربيعععةعلعععى اال
 .137واجلمعية  136

 
معععن أجعععل الشععععب الربملانيعععة العربيعععة  إرسعععال تعمعععيم إىل مت  .8

تزويعععد األمانعععة العامعععة لالحتعععاد بالدراسعععات واألحبعععا  معععن 
ويف هععذه املناسععبة تععود  أجععل نشععرها يف جملععة آفععاق برملانيععة.

األمانعععة العامعععة، أن تؤكعععد علعععى هعععذا املوضعععوع، آملعععة معععن 
أعضععععاء اللجنععععة التنفيذيععععة حععععّ  الُشعععععب األعضععععاء علععععى 
االسعععععتجابة لطلعععععب األمانعععععة العامعععععة إلغنعععععاء جملعععععة االحتعععععاد 

داء األعضعاء، ومتّكعنهم أودراسات تنعكس على ببحو  
معععععن االطعععععالع علعععععى كعععععل معععععا معععععن شعععععأنه إثعععععراء  عععععربتهم 

 الربملانية.
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 ،تنظعععيم نعععدوات ومعععؤمترات حعععول قضعععايا اجتماعيعععة .9
وبرملانيعععععععة، تشعععععععارك فيهعععععععا  ،واقتصعععععععادية ،وسياسعععععععية

 املؤسسات املدنية واألهلية والثقافية.
 
 
 

 
 
 

 
تطوير اللقاءات التشاورية العربية اليت  ريها الوفعود  .10

العربيععععععععععة يف االجتماعععععععععععات اإلقليميععععععععععة والدوليععععععععععة، 
وإصعععدار الئحعععة تنظيميعععة لالجتماععععات التنسعععيقية، 
علععععى أن ترفععععق بالنظععععام الععععداخلي لالحتععععاد الربملععععاين 
العععريب  حبيعع  تععنظم رئاسععة االحتععاد هععذه اللقععاءات 

ا وإجراءاهتعععا، علعععى وطبيععععة قراراهتعععا وجعععداول أعماهلععع
أن تتضععععمن هععععذه الالئحععععة التنظيميععععة إنشععععاء هيئععععة 
استشارية تتكون من: رئيس االحتعاد الربملعاين الععريب 
وثالثععة أعضععاء ختتععارهم اللجنععة التنفيذيععة، باإلضععافة 

مؤسسععات  كثعري مععن  منعذ انتهععاء املعؤمتر جععرى التواصعل مععع .9
ومت حبعع  هععذه  ،كوميععةاحلنظمععات غععري املدين و املععتمععع ا 

ععععدم وجعععود خمصصعععات ماليعععة إىل ، ونظعععراً كلهعععا  املواضعععيع
جلهععات كععان مععن املتعععذر إجععراء أي نشععاط يف لععدى هععذه ا

 تتمحععورالوعععود الععيت قطعععت  كععل، علععى أن  2017عععام 
 موازنتهعاالعربامج يف  حعول ختصعيص خمصصعات ماليعة هلعذه

 ، ومبععا ال2018عتبععاراً مععن عععام اعلععى أن يععتم البععدء فيهععا 
وكععععععععذلك  ،يتعععععععععارض وأنشععععععععطة االحتععععععععاد الربملععععععععاين العععععععععريب

 املنظمات واالحتادات الربملانية اإلقليمية والدولية.
 
مت العمععععل علععععى تطععععوير اللقععععاءات التشععععاورية العربيععععة الععععيت  .10

 ريهععا الوفععود العربيععة يف االجتماعععات اإلقليميععة والدوليععة، 
واحتعاد جمعالس  وخاصة اجتماعات االحتاد الربملاين العدويل،

ومت  توزيعع  الدول األعضعاء يف منظمعة التععاون اإلسعالمي.
بأنظمة االحتعاد الربملعاين الععريب، وإرفاقها  ةالتنظيميالالئحة 

أمعا  يتوافعق والقعرار الصعادر. والعمل جار علعى تععديلها مبعا
فيمععا يتعلععق باهليئععة االستشععارية، فععإن األمانععة العامععة تأمععل 
معععن العععذوات أعضعععاء اللجنعععة التنفيذيعععة اختعععاذ القعععرار العععالزم 

 بشأهنا ليتس  إقرارها من ِقبل املؤمتر القادم.
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إىل ممثلعي ا موععة العربيععة يف اهليئعات القياديعة هلععذه 
 املنظمات  ويكون أمعني ععام االحتعاد سعكرترياً عامعاً 

 للهيئة. 
تععععوفري قاعععععدة بيانععععات عععععن املراكععععز الربملانيععععة العربيععععة  .11

الععععععدوليني ، واخلععععععرباء الربملععععععانيني العععععععرب، و والدوليععععععة
 لتكون يف متناول الربملانات العربية.

 
 

إدخععععال التطبيقععععات اإللكرتونيععععة يف أعمععععال إدارات  .12
 األمانة العامة: اإلدارية والفنية املختلفة.

 
 

 
العامععععععععة بععععععععأدوار منسععععععععقي قيععععععععام مععععععععو في األمانععععععععة  .13

اتصعععاالت معععع الشععععب األعضعععاء، علعععى أن  عععتص  
كعععل واحعععد معععنهم بعععإقليم جغعععرايف مععععني يف املنطقعععة 

 العربية.
 
 

 
 
 

تععععوفري قاعععععدة بيانععععات عععععن املراكععععز علععععى  العمععععل جععععار .11
العععععرب،   الربملانيععععة العربيععععة والدوليععععة، واخلععععرباء الربملععععانيني

 متنععععععععاول الربملانععععععععات العربيععععععععةوسععععععععتكون يف الععععععععدوليني و 
 .2018عتباراً من مطلع العام ااألعضاء 

 
إدخعال التطبيقعات اإللكرتونيعة يف أعمععال مت العمعل علعى  .12

وقععععد  إدارات األمانععععة العامععععة: اإلداريععععة والفنيععععة املختلفععععة.
متّععععت املباشععععرة فعععععاًل  ععععذه التطبيقععععات، ومتععععت مالحظععععة 

 ذلك يف اجتماعات دكا، وسانت بطرسربغ.
 

مو في األمانة العامة بأدوار منسقي  مت العمل على قيام .13
يف ضععوء اإلمكانيععات اتصععاالت مععع الشعععب األعضععاء، 

وسيتم تطوير هعذا العدور مسعتقباًل  البشرية املتوفرة حالياً.
أداء األمانعععة العامعععة إجيابيعععاً، ويسعععاعد مبعععا يعععنعكس علعععى 

الوفععود املشععاركة والُشعععب الربملانيععة العربيععة القيععام بععدورها 
 على أكمل وجه.
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. تطععوير النشععاط اإلعالمععي واإلداري، لممانععة العامععة  14
لالحتعععاد الربملعععاين الععععريب، يف أثنعععاء انعقعععاد أعمعععال 
املنظمعععععات الربملانيعععععة الدوليعععععة واإلقليميعععععة، وميكعععععن 

 لك من خالل: ذ
إصعععععععدار نشعععععععرة يوميعععععععة ترصعععععععد وتلخعععععععص  .أ

أعمععععععععال هععععععععذه االجتماعععععععععات ونتائجهععععععععا 
 وأخبارها. 

عقععد اجتماعععات يوميععة ملععو في األمانععات  .ب
 املرافقة لوفود الشعب العربية. 

إنشعععععاء صعععععفحة خاصعععععة بأعضعععععاء اللجنعععععة  .ج
، التنفيذيعععععة يف املوقعععععع اإللكعععععرتوين لالحتعععععاد

وكععععذلك صععععفحة خاصععععة لكععععل جلنععععة مععععن 
اد، لتمكععععععني األعضععععععاء معععععععن جلععععععان االحتعععععع

االطععععععالع علععععععى القععععععرارات، وإجيععععععاد آليععععععة 
 للتواصل فيما بينهم.

 
 

 

مت العمعععععععل علعععععععى تطعععععععوير النشعععععععاط اإلعالمعععععععي واإلداري  .14
لممانعععععة العامعععععة لالحتعععععاد الربملعععععاين الععععععريب ضعععععمن اإلمكانيعععععات 

  املتاحة.
مانععععة العامععععة لعععععام فععععإن خطععععة عمععععل األ ،أمععععا بقيععععة املتطلبععععات

على تنفيذ كل ما ذكر، وحسب اإلمكانعات  تشتمل 2018
 املالية املتوفرة واملرصودة هلذه الغايات.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :املعوقات اليت تواجه االحتاد، ووضع خطة ملعاجلة تلك املعوقاتحول  24/ مؤ  12 7

على إزالة مجيع املعوقات اليت تواجهها  بالعملوافق املؤتمر 
 األمانة العامة لالحتاد واملتمثلة باآليت:

 عدم توفري مقر مستقل لالحتاد . .1
 . عدم وجود كادر وظيفي كا  .2
عدم توفر املوارد املالية الالزمة للقيام بدوردها  .3

وتطوير اخلطط الالزمة لعمل األمانة العامة 
يلزم من املستلزمات  ، وتزويددها بكل مالالحتاد

 الضرورية.

 اآليت: تنفيذالعمل على  وضرورة 

االتفاق على  توفري مقر مستقل لالحتاد، حيث مت .1
بقاء املقر املؤقت لممانة العامة يف بريوت، وتكليف 

بالتنسيق مع رئاسة االستمرار األمني العام لالحتاد 
مُيَّكن األمانة االحتاد، بإجياد مقر مستقل يف بريوت 

عامة من القيام مبهامها، وأن يستوعب جهازها ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتنسيق مع   استئجار مقر مستقل لالحتادمت -1
لتزمت به وخالل الوقت الذي ا ،رئاسة االحتاد اجلليلة

وفق  املقر تأهيل ، وقد متاألمانة العامة لالحتاد
  املتوفرة.اإلمكانيات املالية 
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، ويف حال اإلداري، وفًقا للهيكلية التنظيمية اجلديدة
تعذر ذلك، العمل على دراسة موضوع الطلبات 

مجهورية مصر  –املقدمة من قبل ) مجهورية السودان 
اململكة املغربية( حول استضافة املقر  –العربية 

 لالحتاد.املؤقت لممانة العامة  
لممانة العامة  البشريةاستكمال تعيني الكوادر  .2

 اجلديد لالحتاد. التنظيميلالحتاد وفق اهليكل 
 برامج تدريبية للكوادر البشرية. إعداد .3
 .مدونة سلوك ملو في األمانة العامة لالحتاد وضع .4
، شبكات احلواسب املختلفة لممانة العامة تطوير .5

 اإللكرتونية.وتزويدها بأحد  التقنيات 
ن للصفحة اإللكرتونية االتطوير والتحدي  املستمر  .6

لالحتاد، لتتواكب مع متطلبات االحتاد والتطور 
 التقين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف  ل وجود مقر مؤقت لالحتاد رأت األمانة  -2
بصفة دائمة  ،العامة أن عملية تعيني الكوادر البشرية

من شأنه أن يرتب نفقات إضافية على موازنة 
االحتاد، وهذا من شأنه أن يرتب التزامات على 
مسا ات الشعب الربملانية األعضاء يف االحتادع 

من أجل اختاذ  ،واألمر مرتوك للجنة التنفيذية لالحتاد
جل أالقرار املناسب  ذا الشأن، ورفعه للمؤمتر من 

وحىت در من قرار باخلصوص. يص العمل مبوجب ما
االعتماد على الكوادر اختاذ القرار املناسب مت 

وكذلك  املوجودة حاليًا وتكليفهم بأكثر من مهمة.
االعتماد على شراء اخلدمات، من قبل أشخاص 

 ذوي كفاءة واقتدار، على أداء العمل املطلوب.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 سرتاتيجية عمل االحتاد الربملاين العريب:ا 24/ مؤ  13 8

العريب اسرتاتيجية االحتاد الربملاين وافق املؤتمر على 
-2018بني األعوام املمتدة  للفرتة"دبلوماسية برملانية فعالة" 

2022 . 

 

 
 
العريب اسرتاتيجية االحتاد الربملاين  لبدء بتنفيذالتحضري لمت 

بني األعوام املمتدة للفرتة  دبلوماسية برملانية فعالة  
2018-2022. 
 

 

 :تتعرض له القدس تنظيم ندوة برملانية، حول ما 24/ مؤ  14 9

 :وافق املؤتمر على 

 تتععرض لعه القعدس،  ندوة برملانية، حول ما تنظيم
بالتعععععاون مععععع احتععععاد جمععععالس الععععدول األعضععععاء يف 

 .اإلسالميمنظمة التعاون 
  احتععاد تفععويض األمانععة العامععة لالحتععاد التنسععيق مععع

جمعععععععالس العععععععدول األعضعععععععاء يف منظمعععععععة التعععععععععاون 
 لتحديد زمان ومكان عقد الندوة. اإلسالمي

 
 

الدول األعضاء  األمانة العامة الحتاد جمالسمع  مت االتصال
االحتاد عالم رئاسة إتعاون اإلسالمي، ومت يف منظمة ال

باخلصوص، وقامت األمانة العامة لالحتاد بالتعميم على كافة 
 ، إال أن عدم تلقي األمانة العامةالشعبة الربملانية األعضاء

 دفعستضافة الندوة، اللالحتاد أية إجابة من أية شعبة برملانية 
باألمانة العامة إىل الرتي  إلعادة حب  األمر  جمدداً يف مطلع 

 مراعاة لظرو  الُشعب الربملانية األعضاء. .2018 عام
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 جراء االتصاالت إتكليف األمانة العامة لالحتاد ب
الالزمعععععة معععععع الشععععععب الربملانيعععععة األعضعععععاء حعععععول 

 .2017يف عام  الندوةإمكانية استضافة 
 :مشروع جدول أعمال الندوة 

 انتخاب رئيس ومقرر الندوة. .1
دور الربملانيني يف مساندة الشعب  .2

 الفلسطيين ونضاله الباسل.
وضع رؤية ملواجهة خطط هتويد  .3

 القدس.
 ما يستجد من أعمال. .4

 

 قائمة املنظمات املدعوة حلضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد: 24/ مؤ  15 10

املنظمات العربية والدولية إىل  دعوةوافق املؤتمر على 
 حضور مؤمترات االحتاد بصفة مراقب وهي :

 املنظمات واهليئات العربية: -أوالا 

 .اهليئات التابعة هلاالدول العربية و جامعة  .1
 .الربملان العريب .2

 
لالحتاد  24دعوة املنظمات إىل حضور أعمال املؤمتر  تمت

حضور إىل الربملاين العريب، وسو  يتم العمل على دعوهتم 
عام  الربع األول مناملؤمتر القادم لالحتاد الذي سيعقد خالل 

2018. 
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 .احتاد املغرب العريب .3
 .جملس الشورى الحتاد املغرب العريب .4
 .احتاد اربامني العرب .5
 .احتاد احلقوقيني العرب .6
 .األمناء العامني للربملانات العربية مجعية .7
 العربية.جملس التعاون لدول اخلليج  .8
 .منظمة املرأة العربية .9

 .االحتاد العام للصحفني العرب .10
 احتاد إذاعات الدول العربية. .11
ئععععتال  الربملانيععععات مععععن الععععدول العربيععععة ملناهضععععة ا .12

 العنف ضد املرأة.
 منتدى الربملانيني العرب للسكان والتنمية. .13
املعهعععععععد الععععععععريب للتعععععععدريب الربملعععععععاين والدراسعععععععات  .14

 التشريعية.
 مؤسسة الفكر العريب. .15
 ية.ا لس الدويل للغة العرب .16
 .االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب .17
 .العرب احتاد الكتاب .18
 .احتاد الشباب العريب .19
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 .االحتاد العام للطلبة العرب .20
االحتعععاد الععععام لغعععر  التجعععارة والصعععناعة والزراعععععة  .21

 للبالد العربية.
 املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية: -ثانياا 
 .االحتاد الربملاين الدويل  .22
 .الربملاين اإلفريقياالحتاد  .23
 .اإلسالمي التعاونمنظمة  .24
 التعععاوناحتععاد جمععالس الععدول األعضععاء يف منظمععة  .25

 .اإلسالمي
 .الربملان األورويب .26
 اجلمعية الربملانية  لس أوروبا. .27
 جملس أوروبا. .28
رابطعة  يف اجلمعية الربملانية الحتاد الدول األعضعاء .29

 الدول املستقلة.
وا ععالس املماثلععة رابطععة جمععالس الشععيوو والشععورى  .30

 يف إفريقيا والعامل العريب.
 مؤسسة وستمنسرت للدميقراطية. .31
دعععم التنميععة الربملانيععة برنععامج  –االحتععاد األورويب  .32

 يف لبنان.
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 اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط. .33
 االحتاد من أجل املتوسط. .34
 - UNDPمنعععععائي برنعععععامج األمعععععم املتحعععععدة اإل .35

 بريوت.
 الربملانية اآلسيوية.اجلمعية  .36
 .احتاد برملانات دول أمريكا الالتينية  .37
 .برملان اآلند .38

 القضية الفلسطينية:حول  24/ مؤ 16-3,2,1 11
يؤكد املؤمتر من جديد على أن القضية الفلسطينية  – 1

هي القضية املركزية لممة العربية، وجيدد دعمه للشعب الفلسطيين 
يف كفاحه الوطين من أجل إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية فوق كافة األراضي الفلسطينية على حدود الرابع من 

 .1967يونيو/حزيران 
ويدين املؤمتر بشدة االعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة على 
الشعب الفلسطيين وأراضيه ومقدساته وممتلكاته املادية والرمزية. 
ويستنكر إمعان سلطات االحتالل االسرائيلي يف أعمال 
االستيطان وعاولة إضفاء  الطابع القانوين  على املستوطنات 

لية والقوى النافذة يف صناعة العشوائية، كما يدعو ا موعة الدو 
القرار الدويل إىل الوفاء بالتزاماهتا  اه الشعب الفلسطيين وإرغام 

 
  تعميم القرار على الشعب الربملانية العربية للعمل

 جبه.مبو 
  االجتماع التنسيقي للمجموعة مت االتفاق خالل

الذي الربملانية العربية، داخل االحتاد الربملاين الدويل، 
 للتشاور، 01/04/2017بتاريخ  السبتيوم عقد 

حول القضايا املدرجة يف جدول أعمال كل من 
 للمجلس احلاكم 200، والدورة 136اجلمعية 
الطلب املقدم من ا لس الوطين  دعمعلى 

إضافة بند طارئ بالفلسطيين باسم ا موعة العربية 
لالحتاد الربملاين  136على جدول أعمال اجلمعية 

 5-1يف الفرتة من   يف دكا عقدتالدويل، واليت 
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 سلطات االحتالل على اإلذعان لقرارات الشرعية الدولية.
ويعترب أن السالم الدائم والشامل لن يتحقق يف املنطقة 
دون حصول الشعب الفلسطيين على حقوقه ويف مقدمتها دولته 

لة ذات السيادة، وحل قضية الالجئني الفلسطينيني بعودهتم املستق
 .194إىل ديارهم اليت شردوا منها، وذلك وفق القرار الدويل رقم 

ويثين املؤمتر على اجلهود السياسية والدبلوماسية اليت تبذهلا 
جلنة القدس برئاسة صاحب اجلاللة امللك عمد السادس من أجل 

لمدينة املقدسة ووقف أعمال التهويد إهناء االحتالل اإلسرائيلي ل
ودعم جهود أهلها يف مواجهة خمططات االستيطان فيها 

 اإلسرائيلي.
يدعو املؤمتر إىل دعم جهود األردن يف مواجهة  - 2

إسرائيل واعتداءاهتا املتكررة على احلرم القدسي الشريف 
واملقدسات اإلسالمية واملسيحية، األمر الذي يهدد بطمس هوية 

التار ية من خالل سياسات التهويد اإلسرائيلي. كما  القدس
يقدر عاليًا دور األردن يف رعاية املقدسات اإلسالمية واملسيحية 
 بوصفه صاحب الوصاية التار ية والوالية الدينية على املقدسات.

ويأمل املؤمتر أن تقر القمة العربية القادمة اليت ستنعقد يف 
هناية الشهر اجلاري )مارس/آذار اململكة األردنية اهلامشية، 

، اً ودبلوماسي اً واقتصادي اً (، خطة عربية موحدة، سياسي2017

 ، بعنوان:2017إبريل 
"االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني 

الدولتني: احملتلة غري قانوين ومدمر حلل 
 .دور الربملانات"

  201، والدورة 137ويف خالل أعمال اجلمعية 
غ حلاكم، واليت عقدت يف سانت بطرسرب للمجلس ا

تشرين األول/ أكتور  18-14خالل الفرتة من 
أجرب  ، وخالل اجتماع ا لس احلاكم2017

 18ساء يوم األربعاء ماإلسرائيلي الوفد الربملاين 
على االنسحاب من  2018أكتوبر تشرين األول/

يف  الذي عقد ،اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل 
مدينة سانت بطرسربغ، وذلك اثناء إقرار ا لس 

بلجنة حقوق  املتعلق احلاكم لالحتاد للتقرير اخلاص
النواب  حول تقريراً اإلنسان للربملانيني، املتضمن 

 اإلسرائيليسرى يف سجون االحتالل ألاالفسطينيني 
الذي يطالب االحتالل اإلسرائيلي باإلفراج الفوري و 

سرى يف سجونه، وينتقد ألعن النواب الفلسطينيني ا
سياسة االعتقال اإلداري حبقهم، وينتقد كذلك 

ي طلب االحتاد رفض ممثل الكنيست اإلسرائيل
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وتنفيذ كافة قرارات القمم العربية ذات الصلة بفلسطني لدعم 
صمود الشعب الفلسطيين على أرضه، ومتكينه من مواجهة 
السياسات وإجراءات االحتالل اإلسرائيلي اليت تستهد  منع 

 الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. قيام الدولة
ويوصي املؤمتر بالعمل على دعم الطلب املقدم من ا لس 
الوطين الفلسطيين باسم ا موعة العربية، بإضافة بند طارئ على 

لالحتاد الربملاين الدويل، اليت ستنعقد  136جدول أعمال اجلمعية 
، 2017ل/نيسان أبري 5-1يف دكا ببنغالديش يف الفرتة من 

بعنوان:  االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني اربتلة غري قانوين 
 ومدمر حلل الدولتني: دور الربملانات .

يؤكد املؤمتر دعمه للشعبة الربملانية الكويتية برئاسة  - 3
معايل األستاذ مرزوق علي الغامن رئيس جملس األمة الكوييت خماطبة 

ية العربية يف ا لس احلاكم لالحتاد الربملاين ممثل ا موعة  الربملان
الدويل من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة  املتعلقة بإجراء تعديل 
على أنظمة ولوائح االحتاد الربملاين الدويل، حبي  ينص على أن 
الدولة اليت ختالف أنظمة ولوائح وقواعد االحتاد الربملاين الدويل 

ا يف االحتاد، متهيداً لعرض التعديل جيب أن يعاد النظر يف عضويته
للمجلس  201والدورة  137على اجتماع اجلمعية العامة 

احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل املقرر عقدها يف مدينة سان 

لقاء جلنة حقوق االنسان الربملانيني الربملاين الدويل 
 التابع له.

اإلسرائيلي ورئيسه حنمان شاي  وقوبل اعرتاض الوفد
على ما جاء يف ذلك التقرير بعاصفة من االحتجاج 

قاعة  يف من كافة املوجودين والرفض الشديد ،الكبري
واليت  ،لكل ادعاءاته الكاذبة اً االجتماعات استنكار 

حاولت تسويق الدميقراطية اإلسرائيلية يف هذا اربفل 
 .يف العامل اً انبرمل 176الربملاين الدويل الذي ميثل  

قيس أبو ليلى عضو الوفد السيد  وقال
املشارك يف رده على ممثل الوفد  الفلسطيين
الدميقراطية اليت يدعيها ، ال ميكن  أناإلسرائيلي، 

نقاض القانون الدويل وحقوق أتب  على  أن
 اآلنالشعوب األخرى، وقدم الوفد اإلسرائيلي 

القانون  رعن  إلرادة ألحيًا للتحدي ا اً منوذج
 الدويل، وحتدي مبادئ االحتاد الربملاين الدويل

 .وأهدافه
بعد ذلك عدد من الوفود  وتناوب على الكالم
لى ع همجام غضب صبو الذينورؤساء الربملانات 

  لىع أجربها ممثل الكنيست يف االجتماعات م
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خالل شهر أكتوبر/تشرين أول  –روسيا االحتادية  –بيرتسبورغ
2017. 

 

قد طالب و االنسحاب من قاعة االجتماعات، 
مرزوق  معايل األستاذ مة الكوييتألرئيس جملس ا

حيمل الوفد اإلسرائيلي حقائبه  أنب الغامنعلي 
يكون   أن، فال جمال لإلرهايب اآلنويغادر القاعة 

يف هذا اربفل الربملاين الدويل، فال ميكن قبول ممثلني 
، قتلة األطفال والنساء يف فلسطني عن االحتالل ، 

باهتمام  وحظيت مداخلة معايل األستاذ الغامن
مبا ذهب إليه، وأبدوا  همعاليشاركني الذين أيدوا امل

 مداخلةاحتجاجهم على الوفد اإلسرائيلي، وكانت 
 مؤثرة وذات صدى عال.

وفاء السيدة عضو جملس النواب األردين وقالت 
 إناليت تشارك يف هذه االجتماعات  بين مصطفى

سرى الفلسطينيني يف سجون االحتالل ألالنواب ا
ادعى ممثل الكنيست  اابيني كموليسوا إره مناضلون

اإلسرائيلي، فاإلرهاب ميارسه االحتالل ليل هنار يف 
فلسطني، وميارس التمييز العنصري كما جاء يف 

 لإلسكوا. سابقاً تقرير رميا خلف املديرة العامة  
دولة  أن إىل ممثل الوفد الباكستاينكما أشار 

متارس سياسة قتل األطفال والنساء هي اليت جيب 
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توصف باإلرهاب، بغض النظر عن الصفة اليت  أن
يشارك فيها ممثل الكنيست يف هذا االجتماع، 

ازدواجية املعايري اليت تستخدم يف صياغة  اً منتقد
اصة ءبعض القرارات اخلاصة باألسرى الفلسطينيني 

ألننا نتعامل  تكون قوية أنالنواب منهم، فيجب 
مع دولة متارس اإلرهاب ضد شعب بأكمله، كما 

الدكتور عمار بكداش، عضو جملس وصف 
اعرتاض الوفد اإلسرائيلي  الشعب السوري

باإلرهاب الذي مارسه  بالنظام الفاشي الذي 
عضو جملس كذلك أشارت حاربه شارل ديغول.

نواب الشعب التونسي السيدة سال  
 كات االحتالل وممارساته الا إىل أن انته القسنطيين

ميكن قبوهلا بأي حال من األحوال، وناشدت 
ا تمع الدويل بالوقو  إىل جانب الشعب 

 الفلسطيين.
  ضمن  بالقضية الفلسطينيةإنشاء صفحة خاصة

نشرة الربملان اليت تصدر عن األمانة العامة 
 .لالحتاد الربملاين العريب
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ القرارمضمون  رقم القرار

 :الشقيق الوقو  مع الشعب اليمين 24/ مؤ  16-8 12
جيدد املؤمتر التأكيد على وجوب الوقو  مع الشعب  - 8 

اليمين الشقيق ودعم احلكومة الشرعية وقوات التحالف العريب من 
أجل حتقيق األمن واالستقرار يف اليمن، والتأكيد على أن عملية 

األمل تنسجم مع املواثيق اإلقليمية والدولية، عاصفة احلزم وإعادة 
( من ميثاق األمم املتحدة وقرارات 51تضمنته املادة ) السيما ما

جملس األمن ذات الصلة، وكذا القرارات العربية يف شأن الشرعية 
الدستورية اليمنية املتمثلة يف الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، 

( بشأن 18عن رئيس اجلمهورية : رقم )ويؤكد على القرارين الصادرين 
إلغاء القرارات الصادرة عن فصيل سياسي برملاين ال ميثل الشرعية، 

( يف شأن نقل الربملان اليمين إىل العاصمة املؤقتة )عدن(. 19ورقم )
ويدعو بناء عليه، بأن يتم التعامل والتخاطب مع الربملان اليمين 

عدن(. كما يدعو إىل تعميم هذا الشرعي املوجود يف العاصمة املؤقتة )
املوقف على مجيع الشعب الربملانية العربية األعضاء يف االحتاد وعلى 

 املنظمات واالحتادات واملؤسسات العربية واإلقليمية والدولية.

 
  تعميم القرار على الشعب الربملانية العربية للعمل

 مبوجبه.
  ىل إىل اللغة االجنليزية وإرساله إترمجة القرار

املنظمات الدولية واإلقليمة، السيما االحتاد الربملاين 
 وكافة اجلهات ذات الصلة. الدويل
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 : اإلردهابحول  24/ مؤ  16-17 13
إن املؤمتر الرابع والعشرين لالحتاد الربملاين العريب وهو  - 17

يدين اإلرهاب جبميع أشكاله وصوره وممارساته، ليدعو إىل تضافر 
اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية لوضع حد هلذه اآلفة اخلطرية، 
والعمل على املزيد من خلق  رو  وشروط  فيف مواردها البشرية 

رمي دفع الفدية للتنظيمات اإلرهابية  وكذا التصدي ومنابع متويلها و 
 لكافة أشكال عبور السالح واملسلحني للحدود الوطنية والقارية. 

يدعو املؤمتر إىل توحيد التشريعات يف العامل العريب من خالل 
االحتاد الربملاين العريب ملواجهة  اهرة اإلرهاب، ويؤكد على أ ية 

العربية ذات الصلة. ويف هذا اإلطار، إعمال قرارات جامعة الدول 
يدعو إىل العمل على تأسيس  جملس عريب مشرتك رباربة اإلرهاب 
والتطر   ميكن أن توضع على أساسه اسرتاتيجيات وسياسات 
مشرتكة رباربة الظاهرة، واحلرص على التمييز بني اإلرهاب وحق 

واستعادة الشعوب يف املقاومة من أجل حترير أراضيها من االحتالل 
حقوقها املشروعة، وفقًا للمواثيق والقرارات الدولية. ويرى املؤمتر أن 

سرائيل واإلرهاب التكفريي الذي إإرهاب الدولة الذي متارسه 
 .يستهد  األقطار العربية يعتربان وجهني لعملة واحدة

 

 
 .تعميم القرار على الشعب الربملانية العربية 
   منوذجي قانون يتم العمل على وضع مشروع

ورفعه للجنة الفريق  2018اسرتشادي خالل العام 
 القانوين ملناقشته.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :النشاط داخل االحتاد الربملاين الدويل 24/ مؤ  1 -17 14

دراسعععععععة إمكانيعععععععة إدراج بنعععععععود طارئعععععععة يف جعععععععدول أعمعععععععال  .1
 (.136اجلمعية )

بني الوفود العربية مللء الشعواغر اخلاصعة با موععة التشاور  .2
  العربية يف هيئات االحتاد الربملاين الدويل.

دعععم  الطلععب املقععدم مععن ا لععس الععوطين الفلسععطيين باسععم  .3
بطلععععب إضععععافة بنعععد طععععارئ علععععى جععععدول ا موععععة العربيععععة 
لالحتععععععاد الربملععععععاين الععععععدويل، والععععععيت  136أعمععععععال اجلمعيععععععة 

، 2017إبريععععععل  5-1يف الفععععععرتة مععععععن   يف دكععععععا سععععععتنعقد
 بعنوان:

"االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني احملتلة غري قانوين ومدمر 
 حلل الدولتني: دور الربملانات"

األسععععتاذ الععععدكتور علععععي عبععععد العععععال، رئععععيس دعععععم ترشععععيح  .4
جملععس النععواب املصععري ، لعضععوية ممثععل ا موعععة العربيععة يف 

ربملعععاين العععدويل العععذي سعععينتخب اللجنعععة التنفيذيعععة لالحتعععاد ال
خععععالل اجتمعععععاع يف  ، 2017نيسععععان / أبريعععععل  5بتععععاريخ 

للمجلععععس احلععععاكم  200والععععدورة   136اجلمعيععععة العامععععة 

  االجتماع التنسيقي للمجموعة مت االتفاق خالل
الذي الربملانية العربية، داخل االحتاد الربملاين الدويل، 

 للتشاور، 01/04/2017بتاريخ  السبتيوم عقد 
حول القضايا املدرجة يف جدول أعمال كل من 

 للمجلس احلاكم 200، والدورة 136اجلمعية 
الطلب املقدم من ا لس الوطين دعم  على

إضافة بند طارئ با موعة العربية الفلسطيين باسم 
لالحتاد الربملاين  136على جدول أعمال اجلمعية 

 5-1يف الفرتة من   يف دكا عقدتالدويل، واليت 
 ، بعنوان:2017 /04/

"االستيطان اإلسرائيلي يف دولة فلسطني 
احملتلة غري قانوين ومدمر حلل الدولتني: 

 .دور الربملانات"
 

  االجتماع التنسيقي للمجموعة مت االتفاق خالل
الذي الربملانية العربية، داخل االحتاد الربملاين الدويل، 

 للتشاور، 14/10/2017بتاريخ  السبتيوم عقد 
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 لالحتاد الربملاين الدويل.
برئاسععععة معععععايل  الربملانيععععة الكويتيععععة للشعععععبة دعمععععه املععععؤمتر يؤكععععد  .5

الغعععامن رئعععيس جملعععس األمعععة الكعععوييت األسعععتاذ معععرزوق علعععي 
ا موعععة  الربملانيععة العربيععة يف اللجنععة التنفيذيععة  ممثععلخماطبععة 

من أجعل اختعاذ االجعراءات الالزمعة  املتعلقعة بعاجراء تععديل 
حبيعع  يععنص  ،علععى أنظمععة ولععوائح االحتععاد الربملععاين الععدويل

نظمععة ولععوائح وقواعععد االحتععاد أعلععى أن الدولععة الععيت ختععالف 
 عضععععععويتها يف يعععععععاد النظععععععر يف أنالربملععععععاين الععععععدويل جيععععععب 

االحتعععععاد، متهيعععععداً لععععععرض التععععععديل علعععععى اجتمعععععاع اجلمعيعععععة 
للمجلعععععس احلعععععاكم لالحتعععععاد  201والعععععدورة  137العامعععععة 

 –الربملاين الدويل املقرر عقدها يف مدينعة سعانت بطرسعربغ 
/ أكتععععععوبر  أولخععععععالل شععععععهر تشععععععرين –روسععععععيا االحتاديععععععة 

2017. 

 

حول القضايا املدرجة يف جدول أعمال كل من 
 للمجلس احلاكم 201، والدورة 137اجلمعية 

على توحيد الطلب اخلاص بإدراج بند طارىء على 
 اجلمعية حتت عنوان: جدول أعمال

الرودهينغا،  على العنيفة واهلجمات االضطهاد، اخلطرية، اإلنسانية األزمة إهناء"
 املشروطة غري عودهتم وضمان الدوليني، واألمن للسلم باعتباردها هتديد

 ".ميامنار يف وطنهم إىل واآلمنة
 

  للمراكز على مرشحي ا موعة العربية مت االتفاق
، فقد الدائمة والفرعية لالحتاد الشاغرة، يف اللجان

من ا موعة العربية  اً سابق اً مت التوضيح أن هناك قرار 
حتفا  باملراكز أن للمجلس احلق يف االينص على 

الشغور نتيجة فقدان العضو ملنصبه  الشاغرة إذا كان
يف جملسه، ويتم استبداله بعضو من ا لس نفسه 

معايري ضع وسو  يتم و  العضوية. مدةالستكمال 
 .2018من العام  الختيار املرشحني بدءاً 

  األسععععتاذ الععععدكتور علععععي عبععععد العععععال، رئععععيس انتخععععاب
جملععععععس النععععععواب املصععععععري ، لعضععععععوية ممثععععععل ا موعععععععة 
العربيعععععععععععة يف اللجنعععععععععععة التنفيذيعععععععععععة لالحتعععععععععععاد الربملعععععععععععاين 

 .الدويل
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  إععععععععععععععععداد معععععععععععععععذكرتني حعععععععععععععععول القضعععععععععععععععايا املطروحعععععععععععععععة يف مت

الوفعععععععععود الربملانيععععععععععة اجلمعيتعععععععععني وتوزيعهمععععععععععا علعععععععععى أعضععععععععععاء 
 العربية املشاركة.

  إعععععععععداد تقريععععععععرين عععععععععن أعمععععععععال اجلمعيتععععععععني ونتائجهمععععععععا مت
وتوزيعهمععععععا علععععععى الشعععععععب الربملانيععععععة األعضععععععاء ونشععععععر ا يف 

 لالحتاد. لكرتوينإلااملوقع 
 

  24/ مؤ  2 -17 15
  : العريب –التعاون الربملاين اإلفريقي 

 
التنسععععععيق مععععععع األمانععععععة العامععععععة لالحتععععععاد الربملعععععععاين  .1

 : جلأاإلفريقي من 
o  عقعععععععد اجتمعععععععاع جلنعععععععة املتابععععععععة للمعععععععؤمتر الربملعععععععاين

خععالل النصععف األول مععن  يفالعععريب  -فريقععي إلا
 .2017عام 

o  خعالل النصعف يف تنظيم الندوة الربملانية املشعرتكة
 حتت عنوان: 2017األول من عام 

على الثقافات الوطنية "حتديات العوملة وأثردها 
 يف إفريقيا والعامل العريب"

 
 

قررت الرئاسة اجلليلة وتعميمًا للفائدة أن تكون الندوة عربية 
إفريقية أوروبية، والرئاسة بصدد عمل الرتتيبات الالزمة من 
أجل ضمان سبل جناح وإجناح هذه الندوة مبا  دم القضايا 

 .برملانيني أوروبينيالعربية واإلفريقية بالتعاون مع 
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حتسني عملية التنسيق بني الوفود الربملانيعة العربيعة  .2
واإلفريقيععععة املشععععاركة يف مجعيععععات االحتععععاد الربملععععاين 

 .الدويل
 .تبادل الزيارات يف املؤمترات النظامية لالحتادين .3
تسعععديد املسعععا ة املاليعععة السعععنوية لالحتعععاد الربملعععاين  .4

 .اإلفريقي
املشعععععاركة يف معععععؤمترات االحتعععععاد الربملعععععاين اإلفريقعععععي  .5

 واجتماعات جلنته التنفيذية.
 
 

 : نات واملنظمات األخرىالعالقات مع الربملا 24/ مؤ  3 -17 16
 

تعزيز العالقة مع جامعة الدول العربية وتبادل  .1
 ينظمها الطرفان.اليت الزيارات يف املؤمترات النظامية 

 
تعزيز العالقة مع مجعية األمناء العامني للربملانات  .2

 العربية.
 

 
 
  العععععععععذي انعقعععععععععد يف حضعععععععععور معععععععععؤمتر القمعععععععععة العربيعععععععععة

عمععععععععععععععان/ اململكععععععععععععععة األردنيععععععععععععععة اهلامشيععععععععععععععة بتععععععععععععععاريخ 
29/03/2017. 

 
  حضعععععععععععور اجتمعععععععععععاع األمنعععععععععععاء الععععععععععععامني للربملانعععععععععععات

العععععععععععععععععععذي انعقعععععععععععععععععععد يف الربعععععععععععععععععععاط يعععععععععععععععععععوم العربيعععععععععععععععععععة 
20/03/2017. 
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مواصلة وتعزيز العالقات مع احتاد جمالس الدول  .3

اإلسالمي، وتبادل األعضاء يف منظمة التعاون 
الزيارات يف املؤمترات النظامية والدورات اليت ينظمها 

تنسيق الالطرفان، والعمل على توقيع اتفاق تعاون و 
 مع هذا  االحتاد.

املشاركة يف املؤمتر السنوي الدوري لالحتاد الربملاين  .4
 فريقي.إلا
 الربملانية املشاركة يف االجتماع السنوي للجمعية .5

املتوسط، واجلمعية الربملانية لالحتاد للبحر األبيض 
 . من أجل املتوسط

 
املشاركة يف املؤمترات السنوية لكل من رابطة  .6

الربملانات اآلسيوية، ورابطة الدول املستقلة، وهيئة 
 مشرعي الواليات االمريكية. 

 

 
  ملعععععععؤمتر احتعععععععاد جمعععععععالس العععععععدول  12حضعععععععور العععععععدورة

األعضععععععععاء يف منظمععععععععة التععععععععععاون اإلسععععععععالمي العععععععععذي 
-23معععععايل خععععععالل الفعععععرتة مععععععن مجهوريععععععة انعقعععععد يف 

ومّت إععععععععععععععععداد تقريعععععععععععععععر مفّصعععععععععععععععل  .28/01/2017
 ووزّع على الُشعب الربملانية األعضاء.

 
  املععععععؤمتر السععععععنوي الععععععدوري لالحتععععععاد الربملععععععاين حضععععععور

 فريقي.إلا
 ( للجمعيعععععععة الربملانيعععععععة للبحعععععععر 11دورة )حضعععععععور الععععععع

 –انعقععععععععععدت يف بورتععععععععععو  الععععععععععيتاألبععععععععععيض املتوسععععععععععط 
-23الربتغعععععععععععععععععععععععععال خعععععععععععععععععععععععععالل الفعععععععععععععععععععععععععرتة معععععععععععععععععععععععععن 

24/02/2017. 
 

 رابطعععععععععععععة الربملانعععععععععععععات لالسععععععععععععنوي   حضععععععععععععور املعععععععععععععؤمتر
واالعتعععععذار ععععععن حضعععععور املعععععؤمتر السعععععنوي  اآلسعععععيوية،
رابطعععععة العععععدول املسعععععتقلة، وهيئعععععة مشعععععرعي لكعععععل معععععن 

للكلفعععععععة املاليععععععة العاليعععععععة العععععععيت  الواليععععععات االمريكيعععععععة.
 ترتتب على هاتني املشاركتني.
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ممثلي املنظمات اإلقليمية والدولية إىل توجيه الدعوات  .7
ضور أعمال املؤمتر القادم حلاليت يتعامل معها االحتاد 

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

 
  ممثلعععععععععععععععععي املنظمعععععععععععععععععات إىل مت توجيعععععععععععععععععه العععععععععععععععععدعوات

اإلقليميععععععععة والدوليععععععععة العععععععععيت يتعامععععععععل معهععععععععا االحتعععععععععاد 
 لالحتاد. 24املؤمتر حلضور أعمال 

 
 حياء رابطة التعاون العريب األورويب.إالبدء ب 

 :النشاط اإلعالمي لالحتاد 24/ مؤ  4 -17 17
 
ر موقع االحتاد على تطويإلعالمي لالحتاد، و تطوير النشاط ا -

 ت.شبكة اإلنرتن
 

مبا يتالءم  حبلته اجلديدة، لكرتوين لالحتاداإل املوقع طالق إ .1
معلومات عن االحتاد منذ بدء  مشلحبي   عمله،وطبيعة 
، ويليب متطلبات ا الس األعضاء وحىت تار هتأسيسه 
أرشفة كافة القرارات والوثائق منذ تأسيس  ومتت معلوماتياً.

 .2017االحتاد ولغاية عام 
 واليت تصدرجملة  آفاق برملانية عربية  ( من 6العدد ) إصدار .2

 .عن األمانة العامة لالحتاد
الصادرة عن األمانة العامة « الربملان»نشرة من  أعدادإصدار  .3

العرب،  باعتبارها صوت الربملانيني ،رسالتها إليصاللالحتاد، 
 وتنقل  ار م التشريعية. تغطي أخبارهم وأنشطتهم،واليت 

العرب والربملانات وا الس على تزويد األمانة  الربملانينيح   .4
العامة لالحتاد مبقاالت من شأهنا أن تساهم يف تكريس املعرفة 

 الربملانية ألعضاء الربملانات.
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الرقم 
 املتسلسل

 التنفيذآلية  مضمون القرار رقم القرار

 :السوق العربية املشرتكة 24/ مؤ  5 -17 18
 
  .إعادة إحياء اللجنة اخلاصة بالسوق العربية املشرتكة-

 

من أجل تزويد  ،تعميم القرار على الشعب الربملانية الشقيقة
مقرتحات للعمل على تفعيل  ةبأي ،األمانة العامة لالحتاد

قرتاحات باخلصوص، ويتم ا ةومل تتلقَّ األمانة العامة أي .القرار
 إعادة خُماطبة الُشعب الربملانية العربية جمدداً باخلصوص.

 :حول الشباب  24/ مؤ  6 -17 19
 
 يف التنميعة  ودورهعمعلى ضرورة االهتمام بالشباب  التأكيد

 وبناء مستقبل أفضل.
   2017إضععععافة فقععععرة  ضععععمن خطععععة عمععععل االحتععععاد لعععععام 

 تتعلق بدور الشباب يف االحتاد الربملاين العريب.
  للشباب النتشاهلم من الفقر والبطالة. اسرتاتيجيةوضع 

 

 
 

من أجل تزويد  ،تعميم القرار على الشعب الربملانية الشقيقة
مقرتحات للعمل على تفعيل  ةبأي ،األمانة العامة لالحتاد

لعامة بانتظار أية مقرتحات، وإذ . وال زالت األمانة االقرار
يب األمانة العامة وتأمل من الُشعب األعضاء أن تزودنا هت

 بأية مقرتحات ليتس  هلا اختاذ اخلطوات العملية بشأهنا.

 2018موازنة االحتاد لعام   24/ مؤ  18-1-3 20
موازنععة االحتععاد وفععق موازنععة الععربامج واألداء بععدءاً املوافقععة علععى إعععداد 

 .2018من عام 
 

 

 
وفق موازنة الربامج  2018لعام  موازنة االحتادعداد إمت 

كما مت االلتزام بذلك خالل اجتماع اللجنة التنفيذية   .واألداء
 السابقة.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 2017عمل االحتاد لعام خطة   24/ مؤ  18-2 21
 

كمعععععا   ، 2017املوافقععععة علعععععى خطعععععة عمعععععل االحتعععععاد لععععععام 
وردت يف مذكرة األمانة العامة مع إضافة فقرة تتعلعق بعدور الشعباب 
يف االحتععععاد الربملععععاين العععععريب، وتنفيععععذ مععععا ورد فيهععععا مععععن مبععععادرات يف 

 حدود السيولة املالية املتوفرة .

 
 

 .2017العمل على تنفيذ خطة عمل االحتاد لعام 

 2017مشروع موازنة االحتاد لعام  24/ مؤ  18-3 22
 .2017املوافقة على مشروع موازنة االحتاد لعام 

 الربامج إىل موازنةستناداً ا ،تنفيذ ميزانية االحتاد الربملاين العريب
وترشيد النفقات باحلدود الدنيا لتسيري عمل األمانة  ،واألداء

 العامة لالحتاد.
 :املرأة والطفولةشؤون حول  24/ مؤ 19 23

 

املوافقة على خطة عمل جلنة شؤون املرأة والطفولة  –والا أ
 املتضمنة:
وضععععع آليععععة تواصععععل بععععني االحتععععاد الربملععععاين العععععريب واملنظمععععات  .1

املعنيععععععة بشعععععؤون املععععععرأة والطفعععععل .السععععععيما يف الدوليعععععة واهليئععععععات الربملانيعععععة 
اللقاءات واملؤمترات اليت تعقد يف إطار االحتاد الربملاين الدويل، واإلفريقعي، 

 اإلفريقي . -واإلسالمي، وكذلك يف مؤمترات التعاون الربملاين العريب 

 الشعب  آراءاستمزاج قامت األمانة العامة لالحتاد ب
األعضاء يف إمكانية استضافة إحداها للمؤمتر  ةالربملاني

إىل ونظرًا  .2017يف خالل النصف الثاين من عام 
عدم تلقي األمانة العامة لالحتاد أية إجابات من 

األعضاء، ارتأت أن يعاد حب  هذا املوضوع الشعب 
 .2018مع الربملانات األعضاء يف مطلع عام 

  رأة ضمن نشرة الربملان اليت باملإنشاء صفحة خاصة
 .تصدر عن األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
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تنظعععيم نعععدوات برملانيعععة للنسعععاء الربملانيعععات، وإقامعععة  .2
الربملانيعععععات معععععن  حعععععوار للربملانيعععععات العربيعععععات معععععع

 خمتلف قارات العامل.
التأكيععععععد علععععععى مشععععععاركة الربملانيععععععات العربيععععععات يف  .3

الوفععععععععود الربملانيععععععععة العربيععععععععة املشععععععععاركة يف املععععععععؤمترات 
 اإلقليمية والدولية .

تزويد األمانة العامة لالحتاد بالتشعريعات العربيعة يف  .4
جمال املرأة والطفولة لنشعرها علعى املوقعع اإللكعرتوين 

 . لالحتاد
 لعمل على:إىل ادعوة الشعب الربملانية    .5

اختعععاذ مجيعععع التعععدابري املناسعععبة للقضعععاء علعععى   .أ
املسعععععاس مببعععععدأ العدالعععععة واالنصعععععا  وتكعععععافؤ 

 الفرص بني املرأة والرجل.
يعؤدي إىل االنتقعاص معن كرامعة  حظر كعل معا .ب

 املرأة.
فععععععرض احلمايععععععة القانونيععععععة للمععععععرأة، وضععععععمان  .ج

السياسعععععععات فعاليتهعععععععا، وإشعععععععراكها يف رسعععععععم 
 الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة.

، وثقافية، إجياد بيئة و رو  روحية وأخالقية .د
واجتماعيععععة مناسعععععبة، لتقعععععدم شخصعععععية املعععععرأة 

 وتطورها.
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تقععدمي الصععورة الصععحيحة للمععرأة ودورهععا  .ه
اإلجيعععايب يف ا تمعععع، مبعععا حيفععع  كرامتهعععا 

عالميععععععععععة واملنععععععععععاهج عععععععععععرب األجهععععععععععزة اإل
 ة.ييمالتعل

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

تقععععدمي تقريععععر سععععنوي شععععامل أمععععام مععععؤمتر االحتععععاد،  .6
تععععععرض فيعععععه منجعععععزات اللجنعععععة، يف خعععععالل الععععععام، 
وكعععذلك براجمهعععا وخطتهعععا املسعععتقبلية إلجيعععاد العععدعم 

 الكايف إلجنازها.
وضع آلية ععددة ملسعا ة جلنعة املعرأة والطفولعة يف    .7

 ربية.منظمة املرأة الع
إنشاء صفحة خاصة بلجنعة املعرأة والطفولعة علعى    .8

املوقععع اإللكععرتوين لالحتععاد الربملععاين العععريب. وذلععك، 
لتمكعععععععععني الربملانيعععععععععات العربيعععععععععات معععععععععن التواصعععععععععل 
والتخاطععب وتبععادل اخلععربات والتجععارب، والتعريععف 
بقضععايا املععرأة ومبععادرات االحتععاد يف سععبيل النهععوض 

  ا .
 جلنة شؤون املرأة والطفولة. وضع الئحة تنظيمية لعمل .9

مطالبعععععة الشععععععب الربملانيعععععة العربيعععععة بتشعععععكيل جلعععععان خاصعععععة  .10
 .بشؤون املرأة والطفولة
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حعععععّ  الشععععععب الربملانيعععععة علعععععى ضعععععرورة التعععععدريب  .11
وتبععععععععععادل اخلععععععععععربات بععععععععععني الربملانيععععععععععات العربيععععععععععات 

 والناشطات يف مؤسسات ا تمع املدين.
إيعععععععععععالء املعععععععععععرأة الفلسعععععععععععطينية حتعععععععععععت االحعععععععععععتالل  .12

رائيلي اهتمامعععاً خاصعععاً، وإععععداد تقعععارير حعععول االسععع
معععععععا تعانيعععععععه معععععععن انتهاكعععععععات حلقوقهعععععععا، ودعمهعععععععا 

 لتمكينها من الصمود.
 مكافحة تسرب األطفال من التعليم. .13
 .اً ( عام18دون سن ) لاألطفامكافحة عمل  .14
 العمل على مساعدة األطفال املعوقني. .15

العمل على إعداد دراسة إحصائية تتناول  - 13      
  .من خالل إرسال االستمارة املرأة يف الربملانات العربية قعوا
املؤمتر الربملاين العريب اخلاص حول املوافقة على  –ثانياا 

 :تفعيل دور املرأة العربية
 حتديد الزمان واملكان: .أ

تكليف األمانة العامة لالحتاد بإجراء االتصاالت 
الالزمعععععععععة معععععععععع الشععععععععععب الربملانيعععععععععة األعضعععععععععاء يف اللجنعععععععععة 

 التحضريية حول إمكانية استضافة املؤمتر .
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 مشروع جدول األعمال: .ب
املوافقة على مشروع جدول أعمال املؤمتر،  

 :والذي تضمن

دور املااارأة العربياااة يف دعااام القضاااايا العربياااة  .1

 املصريية.

رؤياااااااااااة الربملانياااااااااااات العربياااااااااااات للعملياااااااااااة  .2

 التشريعية، والرقابية.

والنازحااااااة معاناااااااة املاااااارأة العربيااااااة املهاااااااجرة  .3

 والرازحة حتت االحتالل.

 عمال.أيستجد من  ما .4
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :تهاإداناإلسرائيلي و  االحتالل إجراءات حول رفض 25/ مؤ 1 24
رفضون ويدينون بشدة اإلجراءات اليت اختذهتا أو ي -1

ستتخذها سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف املسجد 
األقصى وعيطه ويف جمموع القدس الشريف، من عاولة 
تثبيت آليات تقنية وأمنية ورقابية لعرقلة الدخول إىل 

واستفزازاً من جانب املسجد األقصى، ويعتربوهنا عدواناً 
سلطات االحتالل وحلقة جديدة يف مسلسل القمع 
 ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيين. كما يؤكدون أنّ 
هذه اإلجراءات وما واكبها من عمليات قتل، وقمع 

من جانب  ألبناء الشعب الفلسطيين، تعترب إمعاناً 
اليت  إسرائيل يف انتهاكاهتا ألبسط حقوق اإلنسان،

الشعب الفلسطيين، وتأكيداً  رسها يف حقّ مارستها ومتا
 للوجه احلقيقي لالحتالل،

 اإلجراءات اإلسرائيلية، يرفضون ويدينون بشدة كلّ  -2
وطمس هويتها العربية اإلسالمية لتغيري معامل املدينة 

واملسيحية، ومصادرة أمالك الفلسطينيني من بيوت 
 ، عمرانية ومعامل جغرافيةية و وحارات ومزارع ورموز تار 

 
 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
  وّجه معايل األستاذ احلبيب املالكي، رئيس االحتاد

الربملاين العريب، رئيس جملس النواب املغريب، رسالة 
إىل معايل األستاذ سليم الزعنون، رئيس ا لس 

القرار اإلسرائيلي بناء فيها أدان  الوطين الفلسطيين
 .اربتلة مستوطنة جديدة يف األراضي الفلسطينية

  مت إصدار العديد من البيانات باخلصوص، وترمجت
 هذه البيانات وأُرسلت إىل اجلهات ذات الصلة.
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يعتربون اإلجراءات اإلسرائيلية األخرية يف القدس،  -3
 صادرة حقّ سياسات لدفع املنطقة إىل حرب دينّية، وم

العبادة وحرية ممارستها باعتبار ا من احلقوق اإلنسانية 
 .األساسية

 ا:مل مسؤولياهتبتحم   يونسكواألمم املتحدة وال مطالبة 25/ مؤ 2 25
يطالب املشاركون يف الدورة الطارئة، األمم املتحدة  -4

والثقافة )يونسكو( ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 
يف محاية اإلر  العمراين  مسؤولياهتما كاملةل بتحم  

واملعامل األثرية والتار ية يف فلسطني، ويف مقدمتها 
املسجد األقصى من عمليات تغيري هويتها، أو 
تدمريها  وإعمال املواثيق واالتفاقيات الدولية حبماية 

وصاً خص ،الرتا  اإلنساين يف أزمنة االحتالل واحلرب
 ، وبروتوكوليها اإلضافيني1949اتفاقيات جنيف لعام 

 والثقافية والدينية،ملتعلق حبماية اآلثار التار ية ا يف الشقّ 
 
 
 
 
 

 
 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

بدور أصحاب اجلاللة ملوك املغرب، اإلشادة حول  25/ مؤ 3 26
 :الشريف الدفاع عن القدسالسعودية، األردن يف 

املشاركون يف الدورة الطارئة، ويثمنون، ما يقوم يشيد  -5
صاحب اجلاللة امللك عمد السادس رئيس جلنة به 

دولية دفاعًا عن القدس الشريف القدس من جهود 
وصيانة معاملها ومآثرها واحلفا  على طابعها العريب 
ودعم صمود أهلها و ويد عدد من اخلدمات املقدمة 
هلم يف جماالت التعليم وترميم املآثر والتكفل 
االجتماعي من خالل صندوق بيت مال القدس. كما 

ك يشيدون مبا يقوم به خادم احلرمني الشريفني املل
سلمان بن عبد العزيز من جهود واتصاالت دولية من 

مبا يقوم جاللة امللك عبد هللا الثاين و  أجل القدس،
بصفته صاحب الوصاية الشرعية على املقدسات يف 

 القدس الشريف،  
 
 
 

 
 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 حول مسو القضية الفلسطينية: 25/ مؤ 4 27
 
القضية الفلسطينية تسمو على ما  يؤكدون على أنّ  -6

سواها من قضايا أخرى، و يدعون إىل العمل على 
 حشد الدعم الدويل للقضية الفلسطينية،

 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
 

 دعم أسر الشهداء الفلسطينيني: 25/ مؤ 5 28
يدعون إىل العمل مع احلكومات العربية ومنظمات  -7

ا تمع املدين لتأمني الدعم املادي ألسر الشهداء 
دمت بيوهتم، ويقرتحون إنشاء الفلسطينيني ومن هُ 

 صندوق دعم برملاين خاص باملسجد األقصى والقدس،
 
 
 

 

 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ القرارمضمون  رقم القرار

 دعم صمود الشعب الفلسطيين:جلنة حول  25/ مؤ 6 29
يكلفون جلنة دعم صمود الشعب الفلسطيين املنبثقة  -8

عريب يف دورته الثالثة والعشرين عن االحتاد الربملاين ال
برئاسة معايل األستاذ مرزوق الغامن، رئيس جملس األمة 

من املغرب، واألردن،  الكوييت، ورؤساء برملانات كلّ 
وفلسطني، واجلزائر، بالقيام بزيارات لعدد من الدول 
النافذة يف القرار الدويل للقاء قادهتا وبرملاناهتا وذلك من 
أجل طرح موضوع االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة 

 للمقدسات اإلسالمية واملسيحية يف فلسطني،    

 ة.القرار على الشعب الربملانية العربي عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
 

 الربملانية: واالحتادات االتصال مع املنظمات 25/ مؤ 7 30
يلتزم املشاركون يف الدورة مبتابعة االتصاالت الالزمة يف إطار  -9

الوطنية من دة األطرا  ومع الربملانات املنظمات الربملانية املتعدّ 
أجل الضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلية، لوقف 
إجراءاهتا التعسفية الالشرعية يف املسجد األقصى والقدس 
واألراضي اربتلة كافة،  ووقف االستيطان ورفع احلصار عن 
الشعب الفلسطيين واجللوس إىل مفاوضات حتت رعاية دولية 

لمراضي العربية يف مبا يؤدي إىل إهناء االحتالل اإلسرائيلي 
 آجال قريبة ووفق جدول زمين واضح،

 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.



 43 

الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :صمود الشعب الفلسطيين اإلشادة ب 25/ مؤ 8 31
حيّيون صمود الشعب الفلسطيين بعامة، واملرابطني  -10

الذين حيمون  ،بيت املقدس ءاصة واملرابطات من أهل
ويذودون عن القبلة األوىل للمسلمني ومسرى الرسول 
عليه الصالة والسالم بصدورهم العارية وقلو م العامرة 

ون على شهداء األقصى، باإلميان والكرامة ويرتمحّ 
ويتمنون الشفاء العاجل للجرحى واحلرية لمسرى، 
ويثّمنون عاليًا تزايد مظاهر املساندة والتأييد الشعيب 

الشعب الفلسطيين  هلّبةالعريب واإلسالمي والدويل 
 لنصرة األقصى املبارك،

 
 
 
 
 
 
 

 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :عاصمة دولة فلسطني اعتبار القدس الشرقية 25/ مؤ 9 32
الطروحات اإلسرائيلية القائلة بالقدس  يرفضون رفضًا قاطعًا كلّ  -11

قضية القدس على أساس  الكربى وأي طروحات أخرى حللّ 
القدس العربية،  دون على أنّ وضعها حتت وصاية دولية، ويشدّ 

عاصمة دولة فلسطني، هي القدس الشرقية حبدودها املعرت  
 ا، واليت كانت قائمة قبل االحتالل اإلسرائيلي يف اخلامس من 

، 242على ذلك القرار األممي رقم  ، كما نصّ 1967حزيران 
ات القرارات األخرى اليت اعتربت القدس وعشر  2334والقرار 

الشرقية اربتلة جزءًا من األراضي الفلسطينية اربتلة األخرى. 
ويطالبون بفتح مجيع أبواب املسجد األقصى املبارك ورفض 

ىل املسجد وإعادة إحتديد أعمار املصلني الذين يودون الدخول 
 ،متوز/ يوليو 14األوضاع مجيعها إىل ما كانت عليه قبل 

مبسجدها األقصى ومجيع األماكن  ،القدس يؤكدون على أنّ  - 12
هي ملك خالص  ،املقدسة من كنائس ومساجد وأماكن تراثية

للشعب الفلسطيين بناها حبضارته وجهده وماله منذ نشأة 
املدينة، األمر الذي أكدته القوانني والقرارات واملنظمات املعنية 

 مبا فيها منظمة اليونسكو،
 
 

 
 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :إىل إدانة القوانني العنصرية دعوة االحتاد الربملاين الدويل 25/ مؤ 10 33
االحتاد الربملاين الدويل إىل إدانة ما يقوم به يدعون  -13

الكنيست اإلسرائيلي من إقرار قوانني عنصرية، خاصة 
مشروع القانون اجلديد الذي أقره الكنيست اإلسرائيلي 
حتت ما يسمى )القدس املوحدة( الذي يشكل انتهاكاً 
للقرارات الدولية ذات الصلة ويضع عوائق جديدة أمام 

وحيثون الربملانات العربية على  املنطقة،حتقيق السالم يف 
بشأن انتهاكات االحتالل  تقدمي مشروع قرار

اإلسرائيلي يف فلسطني، إىل الدورة املقبلة ملؤمتر االحتاد 
 الربملاين الدويل،

 

 
 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 الدولية واإلقليمية.املنظمات 
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 :تحرير األسرىل الضغط على إسرائيل 25/ مؤ 11 34
يدعون إىل الضغط على إسرائيل من أجل حترير األسرى 
ة الفلسطينيني، وخاصة منهم من اعتقلوا واختطفوا خالل اهلبّ 

 دفاعاً عن األقصىالشعبية األخرية 

 
 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 جنليزية وتعميمه على إلىل اللغة اترمجة  البيان إ تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.
  معايل األستاذ احلبيب املالكي، رئيس االحتاد الربملاين وّجه

إىل السيدات والسادة،  العريب، رئيس جملس النواب املغريب،
أصحاب الدولة واملعايل، رؤساء الشعب الربملانية العربية، 

عايل األستاذ للرسالة املرسلة من مرسالة تتضمن دعمًا 
حول سليم الزعنون، رئيس ا لس الوطين الفلسطيين، 

 يف سجون االحتالل اإلسرائيلي قضية األسرى الفلسطينيني
 كرى األسري الفلسطيين(.)مبناسبة ذ وتطوراهتا األخرية 

  معايل األستاذ سليم الزعنون، مت تعميم الرسالة املوجهة من
رئيس ا لس الوطين الفلسطيين، إىل معايل األستاذ احلبيب 
املالكي، رئيس  االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب 
املغريب، مرفقة مبذكرة، حول إضراب األسرى الفلسطينيني 

، إىل الشعب الربملانية تالل اإلسرائيلييف سجون االح
 العربية.
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الرقم 
 املتسلسل

 آلية التنفيذ مضمون القرار رقم القرار

 حول االعتزاز مبظادهر التضامن: 25/ مؤ 12 35
يعربون عن اعتزازهم مبظاهر التضامن والتآلف اليت   -14

دت يف مشاركة رجال الدين املسيحيني والكنائس  سّ 
أبوا ا للمؤذنني للصالة داخل حرمها، اليت فتحت 

والتكاتف يف أعمال الدفاع عن املسجد األقصى 
 ومواجهة االحتالل،

 

 
 القرار على الشعب الربملانية العربية. عمم 
 ىل اللغة االجنليزية وتعميمه على إترمجة  البيان  تمت

 املنظمات الدولية واإلقليمية.

 .اللجنةواألمر معروض على 
 

*  *  * 


