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 مذكرة األمانة العامة حول
  والعشرين الثانيةبنود مشروع جدول أعمال الدورة 

 العريبللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين 
 2017/  ديسمرب – كانون األول  /05الرباط 

 
 
 

 مقدمة: –أواًل 
 

مباشرة بعد املؤمتر الثالث  ،تشكلت اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب
وأقر  ،2008يف شهر آذار )مارس( ،  )العراق(الذي انعقد يف أربيل  ،عشر لالحتاد

وأنظمته األخرى، من بينها تشكيل اللجنة  ،ميثاق االحتاد علىتعديالت واسعة 
 التنفيذية. 
تطلب فيها  ،وجهت األمانة العامة لالحتاد رسائل إىل مجيع الشعب األعضاء 

 تسمية ممثلني عنها لعضوية اللجنة التنفيذية. 
 

 :التنفيذية أمساء ممثلي الشعب الربملانية الشقيقة يف اللجنة –ثانياً 
 

بالقائمة الكاملة ألعضاء اللجنة  ،لالحتاد الربملاين العريب ستوافيكم األمانة العامة
 مساء من الدول األعضاء.ألتنفيذية بعد أن تزود باال
 

 ونظامه الداخلي: ،اللجنة التنفيذية يف ميثاق االحتاد –ثالثاً 
 

 ارتأت ،التنفيذية، فإن األمانة العامة لالحتاد اللجنةأعضاء جدد يف  إىل وجودنظرًا 
يف كل من ميثاق  ،بالنصوص القانونية اليت حتكم عمل اللجنة التنفيذية ،تذكري األخوة اجلدد

 ونظامه الداخلي: ،االحتاد
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 املواد اخلاصة باللجنة التنفيذية يف ميثاق االحتاد

 (:12املادة )
 اللجنة التنفيذية هي اهليئة اليت تسرير عمل االحتاد يف الفرتة ما بني مؤمترين.

 (:13) املادة
تتأأألا اللجنأأة التنفيذيأأة مأأن عضأأو واعأأد مأأن كأأل شأأعبة عضأأو يف االحتأأاد، وتسأأتمر العضأأوية 

 .فيها ملدة عامني. وال تسقط إال إذا فقد العضو الذي ميثل شعبته مقعده يف الربملان
 (:14املادة )

ل ويف عأأال ايابأأه ينأأومم عنأأه ممثأأ ،رئأأيا االحتأأاد هأأو أ صكأأم منصأأبه أ رئأأيا اللجنأأة التنفيذيأأة
 شعبته يف اللجنة.

 (:15املادة )
تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعني يف السنة، وميكن لرئيا االحتاد دعوهتا إىل اجتماع استثنائي 

 عند الضرورة.
 (:16املادة )

أو  ،رئيا أو نائأب رئأيا ،ال جيوز لعضو اللجنة التنفيذية أن يشغل يف الوقت نفسه منصب
 مقرر يف إعدى اللجان الدائمة.

 (:17ملادة )ا
برملأأأان بلأأأده أو فقدانأأأه ملقعأأأده يف  ،أو اسأأأتقالته ،يف عأأأال وفأأأاة أعأأأد أعضأأأاء اللجنأأأة التنفيذيأأأة

 نه، ويكمل هذا العضو فرتة سلفه.تعنير شعبته بدياًل ع
 (:18املادة )

 تتوىل اللجنة التنفيذية االختصاصات التالية:
 .وموعد ومكان انعقاده ،اقرتاح جدول أعمال املؤمتر أ.

وميزانيتأه قبأل عرمأهما  ،املتعلقأة ططأة عمأل االحتأاد ،دراسة اقرتاعات األمانأة العامأة لالحتأاد مم.
 على املؤمتر.

والدوليأأأة الأأأيت سأأأتدعى لضأأأور أعمأأأال مأأأؤمترات االحتأأأاد  ،اقأأأرتاح قائمأأأة املنظمأأأات ا قليميأأأة ج.
 .بصفة مراقب وعرمها على املؤمتر

 ونشاطها يف تنفيذ قرارات املؤمتر.ابعة عمل األمانة العامة لالحتاد، مت د.
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قبأأأل عرمأأأهم علأأأى  واألمأأأني العأأأا  املسأأأاعد، ،دراسأأأة أهليأأأة املرشأأأألني ملنصأأأب األمأأأني العأأأا  هأ.
 .املؤمتر

 .تعيني حماسب قانوين وحتديد أتعابه و.

 .بإدراج بنود إمافية على جدول أعمال املؤمتر ،إبداء الرأي يف الطلبات اخلاصة ز.
 .تب موظفي األمانة العامة وعالواهتمحتديد جداول روا ح.
 .قبل رفعها إىل املؤمتر ،واألنظمة األخرى لالحتاد ،دراسة اقرتاعات تعديل امليثاق ط.
 .تتفق مع قرارات املؤمتر ،ومواقا ،اختاذ تدابري ي.

 
 يف النظام الداخلي لالحتاد ،املواد اخلاصة باللجنة التنفيذية

 
 (:33املادة )

التنفيذية من ممثل واعد من كل شعبة برملانية عضأو يف االحتأاد، ويكأون رئأيا تتألا اللجنة  أ.
 االحتاد، صكم منصبه، رئيساً هلا.

عضأأور أعأأد االجتماعأأات جيأأوز أن  أأل حملأأه  ،إذا مل يسأأتطع أعأأد أعضأأاء اللجنأأة التنفيذيأأة مم.
 أعد أعضاء شعبته بتفويض عسب األصول.

 (:34املادة )
ة يف دورتأأأأني عأأأأاديتني يف السأأأأنة، وميكأأأأن لأأأأرئيا االحتأأأأاد دعوهتأأأأا إىل جتتمأأأأع اللجنأأأأة التنفيذيأأأأ أ.

 أو بناء على طلب ثالث شعب وموافقة ثلثي األعضاء. ،اجتماع طارئ عند الضرورة
 أأدد رئأأيا االحتأأاد موعأأد ومكأأان اجتماعأأات اللجنأأة التنفيذيأأة ومأأدهتا، ويضأأع مأأع األمأأني  مم.

ب أن يبلأأأأو جأأأأدول األعمأأأأال إىل أعضأأأأاء وجيأأأأ ،جأأأأداول أعمأأأأال اجتماعاهتأأأأا ،العأأأأا  لالحتأأأأاد
 اللجنة قبل مخسة عشر يوماً على األقل من تاريخ االجتماع.

 (:35املادة )
 يعترب انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية صأليألاً صضور أالبية األعضاء.

 (:36املادة )
 أو من ينومم عنه صوت واعد. ،يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية أ.

اللجنأأأة التنفيذيأأأة قراراهتأأأا باألالبيأأأة املطلقأأأة، فيمأأأا عأأأدا الأأأاالت الأأأيت تتطلأأأب نصأأأاباً  ُتصأأأدر مم.
 خاصاً وفق امليثاق والنظا .
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التصأويت يف اللجنأأة التنفيذيأأة علأز، وجيأأوز أن جيأأري التصأويت سأأرياً إذا رأى الأأرئيا مأأرورة  ج.
باختيأار أشأصاص  لذلك، أو بناًء علأى طلأب عضأوين مأن أعضأاء اللجنأة أو إذا تعلأق األمأر

 ملها  معينة.
 (:37املادة )

وعأأن  ،أن يستشأأري اللجنأأة التنفيذيأأة باملراسأألة عنأأد الضأأرورة ،جيأأوز للأأرئيا يف مأأا بأأني الأأدورات
صأأأليألاً يتعأأني أن  ،طريأأق األمأأني العأأا . ولكأأي يكأأون القأأرار املتصأأذ عأأن طريأأق هأأذه املشأأاورات

يتسلم الرئيا إجابات من تسعة أعضاء علأى األقأل مأن أعضأاء اللجنأة خأالل أسأبوع مأن تأاريخ 
 إرسال التبليو الستشاراهتم.

 (:38املادة )
 أو األمني العا  املساعد لالحتاد. ،يعاون الرئيَا يف أعمال اللجنة التنفيذية األمنُي العا  أ.

مني العأا  املسأاعد تومأيألاً، أو معلومأات يف أي مومأوع معأرو  أو األ ،يقد  األمني العا  مم.
 للمناقشة.

 (:39املادة )
يفصأأل الأأرئيا يف مجيأأع األمأأور الأأيت مل يأأرد بشأأأعا نأأمل فيمأأا يتعلأأق بعمأأل اللجنأأة التنفيذيأأة، 
 شأريطة أن يكأأون قأأراره متماشأأياً مأأع القواعأأد ا جرائيأأة الأأواردة يف النظأأا  الأأداخلي لالحتأأاد الربملأأاين

 العريب.
 للجنة التنفيذية: والعشرين الثانيةمشروع جدول أعمال الدورة  –رابعاً 

 
 إقرار جدول األعمال. -1
 تقرير األمني العام لالحتاد حول:   -2
 تنفيذ قرارات املؤمتر الرابع والعشرين  واملؤمتر اخلاما والعشرين الطارىء لالحتاد. .أ

للجنة التنفيذية لالحتاد، وعىت  21الدورة أنشطة األمانة العامة لالحتاد منذ انعقاد  .مم
 للجنة التنفيذية لالحتاد. 22تاريخ انعقاد الدورة 

 تقرير اللجنة اخلاصة جبائزة التميز الربملاين العريب.   -3
 .2018لعام  املوازنةمشروع برنامج العمل ومشروع    -4
 للجنة التنفيذية لالحتاد : 23الدورة  -5

 ديد الزمان واملكان.حت -أ                        
 مشروع جدول األعمال. -مم                        
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 املؤمتر السادس والعشرون لالحتاد: -6
 حتديد الزمان واملكان. .أ

 مشروع جدول األعمال. .مم
 إقرار قائمة املنظمات املدعّوة إىل حضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد.   -7
 ما يستجد من أعمال.  -8

 
 والعشرين الثانيةتوضيحات واقرتاحات حول بنود مشروع جدول أعمال الدورة  –خامساً 

 للجنة التنفيذية :
واملؤمتر  والعشرين الرابعتنفيذ قرارات املؤمتر تقرير األمني العام حول  .1

، وأنشطة األمانة العامة لالحتاد ) البند لالحتاد اخلامس والعشرين الطارىء
 من جدول األعمال(: 2

 ملحق هبذه املذكرة( –)تقرير األمني العام لالحتاد التفصيلي  
 

 التحضري الجتماع اللجنة التنفيذية:
 للجنة التنفيذية من خالل: والعشرين الثانيةجرى التألضري للدورة 

  والعشرين للجنة،  الثانيةومع مشروع جدول أعمال الدورة
، املالكيمعايل األستاذ البيب با شراف املباشر من قبل 

 املغريب.رئيا االحتاد الربملاين العريب، رئيا جملا النوامم 
 اليت تتضمن اقرتاعات  لالحتاد، إعداد مذكرة األمانة العامة

وتوصيات عول خمتلا بنود جدول األعمال، وهي املذكرة اليت 
 بني أيديكم.

 
 من جدول 3) البند تقرير اللجنة اخلاصة جبائزة التميز الربملاين العريب .2

 :األعمال ( 
 

املؤمتر الثالث والعشرين  قراراملشكلة مبوجب  ،اللجنة توصيةسوف يتم رفع 
ملحق  التقرير – .للجنة التنفيذية والعشرين الثانية، إىل الدورة لالحتاد الربملاين العريب

 -هبذه املذكرة 
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من جدول  4)البند  2018مشروع برنامج العمل ومشروع املوازنة لعام  .3
 : األعمال(

 
هبذه  ةملحق –  2018)مذكرة برنامج العمل ومشروع املوازنة لعام 

 املذكرة(
 

 من جدول األعمال ( : 5القادمة للجنة التنفيذية )البند  الدورة .4
–( للجنة التنفيذية 23ومشروع جدول أعمال الدورة ) ومكان زمانحتديد 

 -ملحق هبذه املذكرة 
 

 من جدول األعمال ( :6والعشرون لالحتاد )البند  السادساملؤمتر  .5
والعشرين لالحتاد  السادسومكان ومشروع جدول أعمال املؤمتر  زمانحتديد 

 –ملحق هبذه املذكرة  –
 

 7قائمة املنظمات املدعوة حلضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد )البند  .6
 من جدول األعمال ( :

قائمة املنظمات املدعوة بصفة مراقب لضور أعمال املؤمترات القادمة لالحتاد 
 –هبذه املذكرة  ةملحق –

 
 

*  *  * 
 


