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 اجتماع

 لجنة جائزة التميز البرلماني العربي
 2017ديسمبر/   –/ كانون األول 04  الرباط

 
 مذكرة األمانة العامة حول
 اجتماع اللجنة اخلاصة

 جبائزة التميز الربملاين العريب
 

 
 

-10استنادًا إىل القرارات الصادرة عن املؤمتر الثالث والعشرين لالحتاد الربملاين العريب، )القاهرة  -أواًل 
 (، واملتعلقة بلجنة جائزة التميز الربملاين العريب، واليت تتضمن اآليت :11/04/2016

حتاد الربملاين العريب، وو نن ينيه  : تشكيل جلنة جائزة التميز الربملاين العريب، برئاسة رئيس اال 23/ مؤ  9القرار رقم  
 وعضوية كل نن :

سلطنة  –اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعهية   وهم ممثلو كّل ننوربعة وعضاء نن اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين،  .1
 اجلمهورية اللهنانية.  –دولة فلسطني  –ُعمان 

 نهم نن قهل رئيس االحتاد، وهم السادة :ثالثة وعضاء نن اخلرباء الربملانيني، مّت تعيي .2
 .نهارك وبو يانني نن األردن 
 .إبراهيم حممد إبراهيم نن السودان 
 .وجمد عهد اجمليد الدوري نن العراق 

 .رئيس مجعية األنناء العانني للربملانات واجملالس العربية األستاذ عالم علي الكندري 
 .األنني العام لالحتاد الربملاين العريب 
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-20 الرباطوالعشرين لالحتاد الربملاين العريب، ) الرابعاستنادًا إىل القرارات الصادرة عن املؤمتر  - ثانيا
 (، واملتعلقة بلجنة جائزة التميز الربملاين العريب، واليت تتضمن اآليت :21/03/2017

 
 الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب :  24/ مؤ  06القرار رقم  

 الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب
 24/ مؤ   06القرار رقم املعدلة مبوجب 

 21/03/2017-20 الرباط
 
 (1املادة )

 التعريفات اخلاصة بالالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب:
o  جائزة التميز الربملاين العريب.اللجنة: هي جلنة 
o .اجلائزة: هي جائزة التميز الربملاين العريب 
o .رئيس االحتاد: هو رئيس االحتاد الربملاين العريب ورئيس جلنة جائزة التميز الربملاين 

 
 (2املادة )

 متويل نوازنتها نن نيزانية االحتاد.ينشئ االحتاد الربملاين العريب جائزة سنوية تسمى "جائزة التميز الربملاين العريب"، ويتم 
 (3املادة )

 هتدف اجلائزة إىل:
تكرمي املتميزين يف اجملال الربملاين العريب نن رؤساء الربملانات العربية احلاليني والسابقني، ووعضاء برملانيني وونناء عانني  .1

 وباحثني.
 والرقابية والدبلوناسية الربملانية.تطوير املمارسات الربملانية العربية لدعم األدوار التشريعية  .2
 إبراز جهود ووعمال الربملانيني العرب وتعريف الروي العام الوطين والعريب هبا. .3
 االرتقاء باملستويات املهنية ألداء األنناء العانني والهاحثني العرب. .4
 ملانية.إذكاء روح املنافسة بني الربملانات العربية، لتطوير املمارسات، وحقول املعرفة الرب  .5
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 (4املادة )
 اللجنة

 التشكيل والعضوية
 تشكل جلنة جائزة التميز الربملاين العريب برئاسة رئيس االحتاد الربملاين العريب وو نن ينيه ، وعضوية كل نن: -و

 وربعة وعضاء نن اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب. .1
 قهل رئيس االحتاد باقرتاح نن األنني العام. ثالثة وعضاء نن اخلرباء الربملانيني يتم تعيينهم نن .2
 رئيس مجعية األنناء العانني للربملانات واجملالس العربية. .3
 األنني العام لالحتاد الربملاين العريب، حبكم ننصه  سكرترياً عاناً للجنة. .4

 ندة العضوية يف اللجنة سنتان، باستثناء رئيس االحتاد. -ب 
 

 (5املادة )
 اختصاصات اللجنة
 ختتص اللجنة باآليت:

  اإلشراف العام على اجلائزة وتنظيم إجراءات ننحها وتطويرها. .1
 تلقي طلهات الرتشيح لفئات اجلائزة. .2
 دراسة طلهات الرتشيح للجائزة، ورفع تقرير عنها إىل اللجنة التنفيذية لالحتاد. .3
 اقرتاح وضع وتعديل نعايري اجلائزة وشروطها وفئاهتا. .4
 اجلائزة.اقرتاح نيزانية  .5
 التعريف باجلائزة، والفائزين هبا لدى اإلعالم والروي العام العريب. .6

 
 ( 6املادة )

 اجتماعات اللجنة
 نن كل عام. –وكانون األول/ ديسمرب  –اجتماعاهتا للنظر يف الرتشيحات خالل شهري تشرين الثاين/ نوفمرب  تعقد اللجنة -و

جنة، وتصدر اللجنة قراراهتا بأغلهية وعضائها ويعترب صوت الرئيس نرجحاً يعترب االجتماع قانونياً حبضور ثلثي وعضاء الل -ب
 يف حال تعادل األصوات.

يكون تقييم اللجنة للمرشحني للجائزة وفق نعايري نوحدة تضعها اللجنة وخيضع هلا مجيع املرشحني يف كل فئة على ون تتم  -ج
 وعمال التقييم يف سرية تانة.
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 ( 7املادة ) 
 اجلائزةفئات 
 متنح اجلائزة للفئات األربع اآلتية: -و 

 (.2رئيس الربملان فيما ال يزيد عن ) -1

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

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

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

 تضيف فئات وجماالت جديدة للجائزة. للجنة اجلائزة ون -ب 
 

 (8املادة )
 شروط الرتشيح للجائزة: -أواًل 

متنح اجلائزة اخلاصة بفئة رئيس الربملان لرؤساء الربملانات العربية احلاليني والسابقني على ون ال تقل ندة رئاستهم للربملان عن  -و
 دورتني وفق املعايري اآلتية:

 التعاون الربملاين العريب. املسامهة يف تطوير جماالت -1
 اإلثراء يف قيادة برملان دولتهم جتاه دعم القضايا العربية. -2
 املسامهة بفعالية يف وعمال وجهزة االحتاد، وو املنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية األخرى. -3

 املعايري اآلتية:متنح اجلائزة اخلاصة بفئة الربملانيني العرب )احلاليني والسابقني( وفق  -ب
 املسامهة الفعالة يف العمل الربملاين سواء يف برملاهنم الوطين وم االحتاد الربملاين العريب. -1
 احلصول على عضوية جهاز وو وكثر نن وجهزة إحدى املنظمات وو امللتقيات الربملانية العربية وو اإلقليمية وو الدولية. -2

 اء العانني للربملانات العربية )احلاليني والسابقني( وفق املعايري اآلتية:متنح اجلائزة اخلاصة بفئة األنن -ج 
 نواكهة التطور الربملاين العاملي ووثره يف نساندة عمل النواب. -1
 تطور األداء املهين، مبا يتوافق نع تطور حقول املعرفة الربملانية. -2
 االحتاد الربملاين العريب.اإلسهانات املؤثرة يف نشاط وعضاء جمالسهم يف وعمال  -3

 متنح اجلائزة اخلاصة بفئة الهاحثني الربملانيني العرب )احلاليني والسابقني( وفق املعايري اآلتية: -د 
 ون يتم ترشيحهم نن قهل األنانة العانة نع بيان نربرات الرتشيح. -1
 عدد وومهية األعمال الهحثية. -2
  اجملاالت التشريعية، وو الرقابية، وو السياسية.ندى االستفادة نن وعماهلم الهحثية يف -3
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 معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات: :ثانياً 
 رئيس الربملان: -معايري التقييم وعناصره وحساب الدرجات ملرشح الفئة األوىل  -1

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

 20 4 ندة رئاست  للربملان. اخلربة والتجارب 1
  4 ندة العضوية.  
املواقععععععع الربملانيععععععة األخععععععرى الععععععيت تقلععععععدها )نيابععععععة   

 الرئيس، رئاسة جلان، ونانة سر( ونددها.
4  

املواقعععععععععع الربملانيعععععععععة العععععععععيت شععععععععع لها يف املنظمعععععععععات   
 الربملانية اإلقليمية والدولية ونددها.

4  

  4 الوطنية اليت ش لها ونددها.املواقع العليا   
ونشععععععطة االحتععععععاد الربملععععععاين العععععععريب الععععععيت نظمعععععع   األداء واإلجناز 2

 يف بلده يف خالل فرتة رئاست .
5 20 

ونشعععععععععطة الربملانعععععععععات الثنائيعععععععععة العععععععععيت نظمععععععععع  يف   
 بلده يف خالل فرتة رئاست .

5  

ونشعععععععععطة الربملانعععععععععات نتععععععععععددة األطعععععععععراف العععععععععيت   
 فرتة رئاست .نظم  يف بلده يف خالل 

5  

الزيععععععععععععععارات املتهادلععععععععععععععة بينعععععععععععععع  وبععععععععععععععني رؤسععععععععععععععاء   
 الربملانات العربية واإلقليمية والدولية.

5  

األسعععععععاليم والعععععععنظم العععععععيت اسعععععععتحدثها لتطعععععععوير  املبادرات 3
األداء الربملعععععععععاين يف وجهعععععععععزة الربملعععععععععان امل تلفعععععععععة  
)اللجععععععععععععان الربملانيععععععععععععة، إجععععععععععععراءات اجللسععععععععععععات 

العانععععععععة يف برملععععععععان والتععععععععداول، تطععععععععوير األنانععععععععة 
 بالده...إخل(.

5 20 
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

وفكععععععار وو دراسععععععات نقدنععععععة لتطععععععوير جمععععععاالت   
 التعاون الربملاين العريب.

5  

وفكعععععععععععار وو دراسعععععععععععات قعععععععععععدنها يف الربملانعععععععععععات   
اجملععععععععععععععععععععاالت ذات اإلقليميععععععععععععععععععععة والدوليععععععععععععععععععععة يف 

 االهتمام املشرتك.
 

5  

دوره يف اختععععععععععععاذ القععععععععععععرارات يف برملععععععععععععان دولتعععععععععععع    
لعععععععععدعم نواقععععععععععف عربيععععععععععة يف ا افععععععععععل الربملانيععععععععععة 

 امل تلفة.

5  

نسعععععععععععامهة الربملعععععععععععان حتععععععععععع  رئاسعععععععععععت  يف دععععععععععععم  التعاون والتفاعل 4
 القضايا العربية امللحة.

 

10 20 

التفاععععععععععل والتععععععععععاون نعععععععععع اجلهعععععععععات التنفيذيعععععععععة   
 واألجهزة الرقابية ذات الصلة.

 

10  

املشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااركة  5
 وااللتزام

 نشاركت  يف ونشطة االحتاد الربملاين العريب.
 

7 
 

20 

حضععععععععععععععوره ونشععععععععععععععاركت  يف ا افععععععععععععععل الربملانيععععععععععععععة   
 الدولية واإلقليمية.

7  

املشععععععععععاركة يف ونشععععععععععطة العمععععععععععل املشععععععععععرتك بععععععععععني   
 برملان دولت  والربملانات العربية.

6  
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 :عضو الربملان –التقييم وعناصره وحساب الدرجات ملرشح الفئة الثانية  معايري -2

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

 ندة عضويت  الربملانية احلالية والسابقة. اخلربة والتجارب 1
 

5 20 

إلحععععععععععدى اللجععععععععععان الربملانيععععععععععة   نععععععععععدة رئاسععععععععععت  
 الدائمة.

5  

اللجععععععان املؤقتععععععة الععععععيت متتععععععع بعضععععععويتها داخععععععل   
 برملان بالده.

5  

 املواقع اليت ش لها ونددها.  
 

5  

األنشعععععععطة العععععععيت نثعععععععل الربملعععععععان فيهعععععععا )داخعععععععل  األداء واإلجناز 2
 بلده(.

 

7 20 

اللجععععععععععان واملؤسسععععععععععات الععععععععععيت نثععععععععععل الربملععععععععععان   
 فيها.

 

7  

األنشعععععععععععععععطة الربملانيعععععععععععععععة العربيعععععععععععععععة واإلقليميعععععععععععععععة   
 والدولية اليت شارك فيها.

 

6  

نقرتحاتععععععععع  يف نشعععععععععاريع القعععععععععوانني املقدنعععععععععة يف  املبادرات 3
 الربملان.

 

7 20 
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة 
القصوى 
 للمعيار

التنفيذيعععععععععععععة نسعععععععععععععامهت  يف نراقهعععععععععععععة األجهعععععععععععععزة   
 ونتابعتها.

7  

املهعععععادرات العععععيت قعععععام هبعععععا يف دائرتععععع  االنت ابيعععععة   
 والقضايا اليت ساهم فيها.

 

6  

املنظمعععععععات الربملانيعععععععة العععععععيت سعععععععاهم وو شعععععععارك  التعاون والتفاعل 4
يف تأسيسععععععععععععععععها نثععععععععععععععععل: )برملععععععععععععععععانيون ضععععععععععععععععد 

 الفساد(.

20 20 

 20 7 الربملاين العريب.فعاليت  يف ونشطة االحتاد  املشاركة وااللتزام 5
حضععععععععععععوره ونشععععععععععععاركت  يف ا افععععععععععععل الربملانيععععععععععععة   

 الدولية واإلقليمية.
7  

املشعععععععععععاركة التطوعيعععععععععععة يف العععععععععععور  واملعععععععععععؤمترات   
 اليت هتم قضايا الوطن.

6  

 
 

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

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اخلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربة  1
 والتجارب

 20 10 املدة اليت عمل فيها كأنني عام للربملان.

  5 الهحوث اليت وعدها يف اجملال الربملاين.  

 املواقع اليت ش لها ونددها.  
 

5  
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األعلى احلد  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اجلهععععععد املهععععععذول خععععععالل فععععععرتة عملعععععع  كععععععأنني عععععععام  األداء واإلجناز 2
 لهناء قدرات العانلني باألنانة العانة.

6 20 

اجلهععععععد املهععععععذول خععععععالل فععععععرتة عملعععععع  كععععععأنني عععععععام   
لرتقيععععععععة وداء النععععععععواب واعتمععععععععاد وسععععععععاليم جديععععععععدة 

 وآليات عمل.

7  

اختععععععذها لضععععععمان فعاليععععععة اإلعععععععالم الرتتيهععععععات الععععععيت   
 بنشاط الربملان إليصال املعلونات.

7  

التطععععععععوير العععععععععذي اسععععععععتحدث  يف نظعععععععععام املعلوناتيعععععععععة  املبادرات 3
 يف الربملان.

6 20 

اسعععععععععععت دام وسعععععععععععائل التكنولوجيعععععععععععا يف األرشعععععععععععيف   
 والتوثيق للجلسات واالجتماعات.

7  

تشععععععععجيع وعضععععععععاء الربملععععععععان علععععععععى نشععععععععر نواضععععععععيع   
 يف جملة االحتاد الربملاين العريب. برملانية

7  

التعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااون  4
 والتفاعل

االسعععععععععععععععتفادة واالسعععععععععععععععتعداد لتو يعععععععععععععععف الهحعععععععععععععععث 
 العلمي يف تطوير وداء الربملان.

10 20 

اإلجععععععععععععراءات الععععععععععععيت اختععععععععععععذها لضععععععععععععمان التعانععععععععععععل   
السععععععععععععلس، والتنععععععععععععاغم نععععععععععععع األجهععععععععععععزة التنفيذيععععععععععععة 

 والرقابية ذات الصلة.

10  

املشاااااااااااااااااااااااااااااااااركة  5
 وااللتزام

االسععععععععععععتفادة نععععععععععععن املععععععععععععؤمترات الربملانيععععععععععععة العربيععععععععععععة 
والدوليعععععععة واإلقليميعععععععة والثنائيعععععععة العععععععيت شعععععععارك فيهعععععععا 

 ملصلحة الربملان.

5 20 

دوره يف مجعيععععععة األننععععععاء العععععععانني لالحتععععععاد الربملععععععاين   
قدنععععععع  نعععععععن حبعععععععوث ودراسعععععععات ععععععععن  العععععععدو  ونعععععععا

 وضع بالده وونشطت .
 

5  
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احلد األعلى  الفرعيةاملعايري  املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

دوره يف مجعيعععععععععععععععة األننعععععععععععععععاء الععععععععععععععععانني لالحتعععععععععععععععاد   
الربملععععععععععععاين العععععععععععععريب ونععععععععععععا قدنعععععععععععع  نععععععععععععن حبععععععععععععوث 

 ودراسات عن وضع بالده وونشطت .

5  

تشعععععععععجيع املشععععععععععاركة يف جلعععععععععان االحتععععععععععاد الربملععععععععععاين   
العععععععريب، ونشعععععععر ونشعععععععطة األعضعععععععاء املسعععععععامهني يف 

 جلان .

5  

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

احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

اخلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربة  1
 والتجارب

املعععععدة العععععيت عمعععععل فيهعععععا كهاحعععععث قهعععععل االلتحعععععاق 
 بالربملان.

5 20 

قضععععععاها الهاحععععععث يف األنانععععععة العانععععععة املععععععدة الععععععيت   
 للربملان.

5  

  5 الدورات التدريهية اليت تلقاها الهاحث.  
األعمعععععععععععععال املناطعععععععععععععة بععععععععععععع  يف الربملعععععععععععععان ونعععععععععععععدى   

 نالءنتها الختصاص .
5  

األحبععععععععاث الععععععععيت وعععععععععدها الهاحععععععععث وو شععععععععارك يف  األداء واإلجناز 2
 إعدادها يف اجملال الربملاين.

 

10 20 

الهحععععععععععععععوث املقدنعععععععععععععععة نل ععععععععععععععص عععععععععععععععن عععععععععععععععدد   
 ونوعيتها.

 

10  
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احلد األعلى  املعايري الفرعية املعيار الرئيسي التسلسل
 للدرجات

الدرجة القصوى 
 للمعيار

املهععععععععععععادرات الععععععععععععيت قععععععععععععدنها الهاحععععععععععععث يف جمععععععععععععال  املبادرات 3
حتعععععععديث نشعععععععاط الهحعععععععوث والدراسعععععععات بالربملعععععععان 

 وتطويرها.

6 20 

نسعععععععععامهات الهاحعععععععععث يف تطعععععععععوير حمتعععععععععوى املوقعععععععععع   
 اإللكرتوين لربملان بالده.

7  

دوره يف تطععععععععععععععوير حمتععععععععععععععوى املوقععععععععععععععع اإللكععععععععععععععرتوين   
لالحتععععععععععععاد الربملععععععععععععاين العععععععععععععريب وو وي نواقععععععععععععع ذات 

 صلة.

7  

التعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون  4
 والتفاعل

عالقععععععععععععععععة الهاحععععععععععععععععث نععععععععععععععععع نراكععععععععععععععععز الهحععععععععععععععععوث 
 والدراسات العربية واإلقليمية والدولية.

10 20 

 دوره كهاحععععععععث يف دعععععععععم املتعععععععععانلني نععععععععع الربملععععععععان  
نعععععععن طلهعععععععة الدراسعععععععات العليعععععععا والهعععععععاحثني طعععععععال  

 املعرفة.

10  

املشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااركة  5
 وااللتزام

املععععععؤمترات الفنيععععععة واملهنيععععععة الععععععيت شععععععارك فيهععععععا ونععععععا 
 قدن  نن نسامهات.

10 20 

نشعععععععععععععععاط  يف مجعيعععععععععععععععات وننظمعععععععععععععععات الهحعععععععععععععععث   
 العلمي داخل الوطن.

10  

 ( 9املادة )
 شروط عامة للرتشيح للجائزة:

سهتمرب ول اية  /األعضاء ومساء نرشحيها للجائزة إىل األنانة العانة لالحتاد الربملاين العريب يف بداية شهر ويلولتقدم الشعم  -1
نرفقة بالسرية الذاتية للمرشح وتقرير نفصل عن إمجا  إجنازات  ونشاطات  ووعمال ، وفقًا لشروط  ،وكتوبر /شهر تشرين األول

 الرتشيح املذكورة يف املادة الثاننة نن الالئحة.
تعهئة املرشحني للنماذج اخلاصة بكل فئة، نع نراعاة استيفاء مجيع الشروط واملتطلهات لكل فئة نن فئات جائزة التميز  -2

 اين العريب األربع.الربمل
مبا يضمن زيادة فرص املشاركة لكل الربملانيني العرب على قدر نن  جيوز للجنة ون تعدل شروط نيل اجلائزة بكافة فئاهتا، -3

 املساواة والعدالة. 
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 (10املادة )

 قيمة اجلائزة
 تقرتح اللجنة قيمة اجلائزة العينية اليت ستقدم.

 (11املادة )
 أحكام عامة

للجنة ون تت ذ كل نا تراه الزنًا الستيفاء دراستها حول املرشحني، على ون تقدم تقريراً إىل اللجنة التنفيذية لالحتاد، جيوز  -1
 نهينة في  التوصية باملوافقة وو احلجم.

اين العريب متهيداً يعد األنني العام تقريرًا ختانيًا عند انتهاء كل دورة نن دورات اجلائزة، يقدم إىل جلنة جائزة التميز الربمل -2
 إلقراره نن قهل اللجنة التنفيذية. 

 ال جيوز لرئيس اللجنة وو وحد وعضائها يف وثناء عضويتهم الرتشح لنيل اجلائزة عن إحدى فئاهتا.-3
ل بعد دراسة وفحص طلهات املرشحني املتقدنني، يتم اختيار نرشح واحد نن كل شعهة عضو يف االحتاد الربملاين العريب لني -4

 اجلائزة عن كل فئة نن فئات اجلائزة األربع.
 (12املادة )

 تعديل نظام اجلائزة

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

******* 

-20 الرباطوالعشرين لالحتاد الربملاين العريب، ) الرابعاستنادًا إىل القرارات الصادرة عن املؤمتر  - ثانيا
 (، واملتعلقة بلجنة جائزة التميز الربملاين العريب، واليت تتضمن اآليت :21/03/2017

 
 حول النماذج اخلاصة  جبائزة التميز الربملاين العريب:  24/ مؤ  07القرار رقم  

، وعلى 10/02/2017بناء على قرار املؤمتر على تقرير اللجنة اخلاصة بالتمييز الربملاين اليت انعقدت يف بريوت بتاريخ 
تفويض ،  واملتضمن 2016-2-11توصية اللجنة التنفيذية لالحتاد يف دورهتا احلادية والعشرين اليت انعقدت يف بريوت بتاريخ 

 ( نن املادة التاسعة نن الئحة جائزة التميز الربملاين العريب.2موذج املنصوص عن  يف الفقرة )األنانة العانة لالحتاد بإعداد الن
 قامت األمانة العامة لالحتاد باعداد النماذج املطلوبة على النحو التايل:
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 :"رئيس الربملان" –ملرشح الفئة األوىل  النموذج اخلاص
  الشعبة الربملانية:
  اسم املرشح   :

  املرشح   :صفة 
 

 اتالبيان املعايري
  .ندة رئاست  للربملان

  ندة العضوية.
  املواقع الربملانية األخرى اليت تقلدها )نيابة الرئيس، رئاسة جلان، ونانة سر( ونددها.

  املواقع الربملانية اليت ش لها يف املنظمات الربملانية اإلقليمية والدولية ونددها.
  الوطنية اليت ش لها ونددها.املواقع العليا 

  م  يف بلده يف خالل فرتة رئاست .ظّ ونشطة االحتاد الربملاين العريب اليت نُ 
  م  يف بلده يف خالل فرتة رئاست .ظّ ونشطة الربملانات الثنائية اليت نُ 

  م  يف بلده يف خالل فرتة رئاست .ظّ ونشطة الربملانات نتعددة األطراف اليت نُ 
  املتهادلة بين  وبني رؤساء الربملانات العربية واإلقليمية والدولية.الزيارات 

)اللجان  امل تلفةاألساليم والنظم اليت استحدثها لتطوير األداء الربملاين يف وجهزة الربملان 
 (.الربملانية

 

  نة لتطوير جماالت التعاون الربملاين العريب.وفكار وو دراسات نقد  
  قدنها يف الربملانات اإلقليمية والدولية يف اجملاالت ذات االهتمام املشرتك.وفكار وو دراسات 

  دوره يف اختاذ القرارات يف برملان دولت  لدعم نواقف عربية يف ا افل الربملانية امل تلفة.
  ة.نسامهة الربملان حت  رئاست  يف دعم القضايا العربية امللحّ 

  نفيذية واألجهزة الرقابية ذات الصلة.التفاعل والتعاون نع اجلهات الت
  نشاركت  يف ونشطة االحتاد الربملاين العريب.

  حضوره ونشاركت  يف ا افل الربملانية الدولية واإلقليمية.
  املشاركة يف ونشطة العمل املشرتك بني برملان دولت  والربملانات العربية.
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 :"الربملانعضو " –ملرشح الفئة الثانية  النموذج اخلاص
  الشعبة الربملانية:
  اسم املرشح   :

  صفة املرشح   :
 
 

 البيانات املعايري
  ندة عضويت  الربملانية احلالية والسابقة.

  ندة رئاست  إلحدى اللجان الربملانية الدائمة.

  ع بعضويتها داخل برملان بالده.اللجان املؤقتة اليت متتّ 
  ونددها.املواقع اليت ش لها 

  ل الربملان فيها )داخل بلده(.األنشطة اليت نثّ 
  ل الربملان فيها.اللجان واملؤسسات اليت نثّ 

  األنشطة الربملانية العربية واإلقليمية والدولية اليت شارك فيها.
  نة يف الربملان.نقرتحات  يف نشاريع القوانني املقدّ 

  ونتابعتها.نسامهت  يف نراقهة األجهزة التنفيذية 
  املهادرات اليت قام هبا يف دائرت  االنت ابية والقضايا اليت ساهم فيها.

  املنظمات الربملانية اليت ساهم وو شارك يف تأسيسها نثل: )برملانيون ضد الفساد(.
  فعاليت  يف ونشطة االحتاد الربملاين العريب.

  قليمية.حضوره ونشاركت  يف ا افل الربملانية الدولية واإل
  املشاركة التطوعية يف الور  واملؤمترات اليت هتم قضايا الوطن.
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 ملرشح الفئة الثالثة: "أمني عام الربملان" النموذج اخلاص
  الشعبة الربملانية:
  اسم املرشح   :

  صفة املرشح   :
 

 اتالبيان املعايري
  ة اليت عمل فيها كأنني عام للربملان.املدّ 

  ها يف اجملال الربملاين.اليت وعدّ  الهحوث
  املواقع اليت ش لها ونددها.

  اجلهد املهذول خالل فرتة عمل  كأنني عام لهناء قدرات العانلني باألنانة العانة.
  اجلهد املهذول خالل فرتة عمل  كأنني عام لرتقية وداء النواب واعتماد وساليم جديدة وآليات عمل.

  اختذها لضمان فعالية اإلعالم بنشاط الربملان إليصال املعلونات.الرتتيهات اليت 
  التطوير الذي استحدث  يف نظام املعلوناتية يف الربملان.

  است دام وسائل التكنولوجيا يف األرشيف والتوثيق للجلسات واالجتماعات.
  الربملاين العريب.تشجيع وعضاء الربملان على نشر نواضيع برملانية يف جملة االحتاد 

  االستفادة واالستعداد لتو يف الهحث العلمي يف تطوير وداء الربملان.
  اإلجراءات اليت اختذها لضمان التعانل السلس، والتناغم نع األجهزة التنفيذية والرقابية ذات الصلة.

  ليت شارك فيها ملصلحة الربملان.االستفادة نن املؤمترات الربملانية العربية والدولية واإلقليمية والثنائية ا
ن  نن حبوث ودراسات عن وضع بالده دوره يف مجعية األنناء العانني لالحتاد الربملاين الدو  ونا قدّ 

 وونشطت .
 

ن  نن حبوث ودراسات عن وضع بالده دوره يف مجعية األنناء العانني لالحتاد الربملاين العريب ونا قدّ 
 وونشطت .

 

  املشاركة يف جلان االحتاد الربملاين العريب، ونشر ونشطة األعضاء املسامهني يف جلان .تشجيع 
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 : ملرشح الفئة الرابعة: "الباحث الربملاين" النموذج اخلاص
  الشعبة الربملانية:
  اسم املرشح   :

  صفة املرشح   :
 

 البيانات املعايري
  االلتحاق بالربملان.ة اليت عمل فيها كهاحث قهل املدّ 
  ة اليت قضاها الهاحث يف األنانة العانة للربملان.املدّ 

  اها الهاحث.الدورات التدريهية اليت تلقّ 
  األعمال املناطة ب  يف الربملان وندى نالءنتها الختصاص .

  ها الهاحث وو شارك يف إعدادها يف اجملال الربملاين.األحباث اليت وعدّ 
  نة ونوعيتها.الهحوث املقدّ  ص عن عددنل ّ 

نها الهاحث يف جمال حتديث نشاط الهحوث والدراسات بالربملان املهادرات اليت قدّ 
 وتطويرها.

 

  نسامهات الهاحث يف تطوير حمتوى املوقع اإللكرتوين لربملان بالده.
  ذات صلة.دوره يف تطوير حمتوى املوقع اإللكرتوين لالحتاد الربملاين العريب وو وي نواقع 

  عالقة الهاحث نع نراكز الهحوث والدراسات العربية واإلقليمية والدولية.
دوره كهاحث يف دعم املتعانلني نع الربملان نن طلهة الدراسات العليا والهاحثني طال  

 املعرفة.
 

  ن  نن نسامهات.املؤمترات الفنية واملهنية اليت شارك فيها ونا قدّ 
  وننظمات الهحث العلمي داخل الوطن.نشاط  يف مجعيات 
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 ( نن الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب واليت تنص على: 9( نن املادة )  1الفقرة ) استناداً إىل   – رابعاً 
سهتمرب  /شهر ويلولتقدم الشعم األعضاء ومساء نرشحيها للجائزة إىل األنانة العانة لالحتاد الربملاين العريب يف بداية  

نرفقة بالسرية الذاتية للمرشح وتقرير نفصل عن إمجا  إجنازات  ونشاطات  ووعمال ، وفقاً  ،وكتوبر /ول اية شهر تشرين األول
 لشروط الرتشيح املذكورة يف املادة الثاننة نن الالئحة.

إىل الشعم الربملانية الشقيقة نن 374حيمل الرقم  ، تعميماً 25/08/2017بتاريخ  لالحتاد أرسلت األمانة العامة
 . 2017قهل هناية شهر تشرين األول / وكتوبر ، ونانة االحتاد الربملاين العريب وجل إرسال ومساء نرشحيها للجائزة إىل

ورود املهينة ودناه، ومت إعداد القائمة حسم تاريخ  بالرتشيحاتتوصل   األنانة العانة لالحتاد الربملاين العريب  – خامساً 
 :هذه الرتشحيات

 الفئة الصفة اسم المرشح

 رئيس الربملان رئيس جملس الشورى يف سلطنة عمان خالد بن هالل بن ناصر املعو  نعا  الشيخ

 رئيس الربملان يف اململكة األردنية اهلامشية األسهقالنواب  جملس رئيس نعا  املهندس سعد هايل السرور

 رئيس الربملان رئيس جملس النواب يف مملكة الهحرين  ومحد بن إبراهيم راشد املال  نعا  السيد

 رئيس الربملان رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين  الزعنون سليم نعا  األستاذ

رئيس اجمللس الوطين االحتادي يف دولة اإلنارات العربية  ونل عهد هللا القهيسي نعا  الدكتورة
 املتحدة

 الربملانرئيس 

 عضو الربملان عضو جملس الشورى يف اململكة العربية السعودية سعادة الدكتور ومحد بن عمر الزيلعي

 ونني عام الربملان األنني العام السابق جمللس النواب  يف اململكة األردنية اهلامشية عطوفة السيد محد ال رير

 ونني عام الربملان األنة يف دولة الكوي األنني العام جمللس  سعادة السيد عالم علي الكندري

 ونني عام الربملان اآلنني العام جمللس الشورى يف مملكة الهحرين سعادة السيد عهد اجلليل إبراهيم الطريف

 باحث برملاين رئيس الهحوث القانونية يف جملس النواب يف مملكة الهحرين السيد حسن العلوي

 مرفقاً مع هذه املذكرة. باملرشحني لنيل اجلائزةالوثائق املتعلقة وجتدون  
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 :استناداً إىل  – سادساً 
  ( نن الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العريب واليت تنص على:6املادة ) 

نن كل  –وكانون األول/ ديسمرب  –اجتماعاهتا للنظر يف الرتشيحات خالل شهري تشرين الثاين/ نوفمرب  تعقد اللجنة .و
 عام.

يعترب االجتماع قانونياً حبضور ثلثي وعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة قراراهتا بأغلهية وعضائها ويعترب صوت الرئيس نرجحاً  .ب
 يف حال تعادل األصوات.

يكون تقييم اللجنة للمرشحني للجائزة وفق نعايري نوحدة تضعها اللجنة وخيضع هلا مجيع املرشحني يف كل فئة على ون  .ج
 لتقييم يف سرية تانة.تتم وعمال ا

 
 ،يف اململكاة املرربياة، رئيس االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملاس الناواب احلبيب املالكي األستاذ معايلقرار وبناء على 

للمشعععاركة يف االجتمعععاع، العععذي سعععيعقد يف السعععادة وعضعععاء اللجنعععة و توجيععع  العععدعوة إىل السعععيدات  03/11/2017بتعععاريخ مت 
 ، وفق نشروع جدول األعمال التا :2017 ديسهمر – كانون األول   04الواقع يف  اإلثننييوم  الرباط

 إقرار جدول األعمال. -1
 دراسة نلفات املرشحني لنيل جائزة التميز الربملاين العريب -2
 نا يستجد نن اعمال. -3

 

 
 واألمر معروض على اللجنة.

 
**** 

 


