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 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 أعمال وتوصيات تقرير

 والعشرين الثانيةالدورة 

 للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

 المملكة المغربية– الرباط

 7102/  ديسمبر – كانون األول  /05

 الثانيةاجتماعات الدورة  /اململكة املغربية/ الرباط انعقدت يف ،7102ديسمرب/ كانون األولمن   اخلامسيف 

، االحتاد الربملاين العريب ، رئيسمعايل األستاذ احلبيب املالكيرئاسة ب، للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب والعشرون

 .املغريبرئيس جملس النواب 

 :البلدان اآلتية منالربملاين العريب  االحتادشارك يف اجتماع الدورة ممثلو الشعب الربملانية األعضاء يف  

 .ةياململكة األردنية اهلامش .0

 .دولة اإلمارات العربية املتحدة .7

 .مملكة البحرين .3

 .اجلمهورية التونسية .4

 .قرايية الشعبيةمياجلمهورية اجلزائرية الد .5
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 .اململكة العربية السعودية .6

 .مجهورية السودان .2

 .مجهورية الصومال .8

 .مجهورية العراق .9

 .سلطنة عمان .01

 .دولة فلسطني .00

 .دولة قطر .07

 .الكويتدولة  .03

 .اجلمهورية اللبنانية .04

 .مجهورية مصر العربية .05

 .اململكة املغربية .06

 .اليمنيةاجلمهورية  .02

 : فتتاحجلسة اال -أواًل 

رئيس جملس النواب  ، رئيس االحتاد الربملاين العريب،معايل األستاذ احلبيب املالكيحتدث االجتماع  يف بداية

من  جتشمواوعلى ما االستجابة للدعوة، شاكرًا  ،والسادة املشاركني اللجنةبالسيدات والسادة أعضاء رّحب  املغريب،

َفر حلضور هذا  .وقيمًة نوعيةً  ومعىناللقاء، وِإعطائه مضموناً  َعَناء السَّ
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 باحلضور يلزم لالحتاد، ال ألن النظام األساسي أن املشاركني قدموا إىل الرباطبعلى يقني أنّه موضحًا معاليه 

جتاه العمل الربملاين العريب ومن  بَأداء الواجب اأَلخالقي ِحسٌّ راٍق َوَواعٍ  وهلمقدرون املسؤولية ي ألهنم واجاؤ ، بل فقط

 .َأجل خدمة أمتنا العربية اليت باَتِت اليوَم َأْحَوَج ما تكون ِإىل التزامنا الفردي واجلماعي بقضاياها وَتطَلُّعاِِتا وانتظاراِتا

يف االحتاد الربملاين العريب وجلنته التنفيذية ورئاسته وأمانته العامة ويف كافة ُشَعِبِه الربملانية  مجيعاً،مبينًا معاليه أننا 

كما تَفرَّقت كلمُتها، وَضُعَفْت ُروُحها . الشقيقة، نُْدرُك ِإىل َأيِّ َحدٍّ أضحت األمُة العربية مأزومًة وقَِلَقًة وُمَتوتِّرةً 

 .اُمِنهاالوحدوية، وَتَضاَءلت ُشْحنُة َتضَ 

ِسي، سواء على مستوى  وملعاليه اليقني أن ال َحلَّ لوضعنا العريب املأزوم إالَّ بتوفري إمكانيات العمل املؤسَّ

كري والثقايف على املستوى الف استوى منظمات اجملتمع املدين، وكذعلى م مأعلى مستوى احلكومات  مالربملانات أ

وأعتقد أن َعَمَلنا . فظ هلذه األمة على كياهنا احلضاري والروحي وَنَسِقها الرمزي واأَلخالقيالذي من شأنه أن حي

يظل يوفِّر أحد اأَلسباب الضامنة لصناعة اأَلمل  –مهما كانت أوَضاُعه وَمَصاِعُبه يف هذا البلد أو ذاك  –الربملاين 

العريب، وتقوية اإلرادة اجلماعية، وتوحيد الرأي حول وتوفري فضاءات احلوار  واإِلنصات املتبادل، وحتصني الكيان 

 .ُمَتطَلَّبات العمل اجلماعي

وهذه بديهية، لِكْن من واجيب أن أُِلحَّ عليها يف هذه  –على أمتنا الَعَربية  َسَيْصُعب: وأضاف معاليه قائاًل 

فَّ العريب، ونُرّتبَ  –املناسبة  د الصَّ االختالفات بني اأَلشقاء، ونتصرَّف بإرادٍة متفائلة  أن تتقدم ِإىل اأَلمام إذا مل نُوحِّ

دًا يف ظل  وثقة يف املستقبل، وأَيضًا أن نتحرك بإرادة مجاعية حازمة جتاه أَْمِنَنا القومي الَعَريب الذي باَت ُمَهدَّ

وب العربية على االخرتاقات الراهنة والتهديدات الداخلية واخلارجية لالستقرار واألمن، استقرار وأمن الدول والشع

 .السواء

حتتاُج إىل ُمراَجَعٍة شاملة أَلنساقها الفكرية والسياسية، ولنماذجها االقتصادية  العربية أمتنامؤكدًا معاليه أن 

كأشقاء على    اً بعضيف هذا األفق، حنتاج إىل بعضنا و . واالجتماعية، وألمنايها املؤسسية التقليدية اهلشة حيثما ُوجَدتْ 
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ويف كل احملافل؛ وِإن َأيَّ مساس ببلٍد عريب هو مساس بنا مجيعاً، وأي ِتديد لوحدة وتراب أي بلد كل املستويات 

 .عريب هو ِتديد لوحدتنا وسيادتنا الرتابية كأمة عربية

علينا أن نتمسك بإيارات العمل الوحدوي العربية ويف مقدمها االحتاد الربملاين العريب : وتابع معاليه القول 

َأن حُناِفَظ عليه بكل ما يتوفر من ِإمكانيات، وأن َنُصونَه كآلية من آلياِت َعَمِلنا املشرتك، وَأن نوّفر له  الذي ينبغي

ْعيب الَعَريب ويْسَعى حنو املزيد  أسباب االستمرارية وضمانات النجاح والفعالية والتأثري واملصداقية مادام ميثل الضمري الشَّ

احلريصة على ِإشراك  قراييةالدمي، وتقوية اهلياكل املؤسسية بكل أشكاهلا ومكوناِتا من ِإنضاج الدينامية الربملانية

 .اجملتمعات العربية يف صناعِة القرار، وجَتْسري العالقة مع املشاريع واألفكار، ومحاية االستقرار

رمبا شأن إياراٍت عربيٍة  - رهوهلذا، ومن باب الصراحة بيننا، َعليَّ َأن أَُقوَل بَأن االحتاد الربملاين الَعَريب بدو 

ا، يف ميثاقه ونظامه  –أخرى  يف حاجة قصوى إىل جتديد بنائه الداخلي وتقوية بُعده املؤسسي وِإعادة النظر، رمبَّ

كما أنه يف حاجة إىل مقر جديد يكون عقاره . الداخلي حتقيقاً ملزيد من االنسجام من حيث املواد والفقرات والفعالية

اد وليس جمرد مقر مكرَتى كما أمكننا أن حُنّقق ذلك اآلن حيث جنحت األَمانة العامة يف اكرتاء مقر يف يف ملكية االحت

اد الربملاين العريب باستضافة االحت( زاهم اهلل خرياً ج)لس النواب اللبَناين مشكورين بريوت بعد َأن تفضل إخواننا يف جم

وقد حنتاج إىل وقت لكي خنطط هلذا املشروع ولتنفيذه . ِإمكانية العمل يف دولة املقر السابقة، يف دمشق ةمنذ استحال

 .على أَرض الواقع

ار واملقرتحات َتداَوْلنا يف ْشرَِكُكم يف مجلة من األَفكيل َأن أُ  ْْسَُحوااجتماع تنظيمي للجنة التنفيذية، ومادمنا يف ا

ََيَْفى عليكم أن االحتاد الربملاين َمْدُعوٌّ إىل تقوية  فال. على مستوى الرئاسة واألمانة العامة –َمعًا َسِويًّا  –هِنا أشَ 

قليمية واجلهوية، وهذا أفق الحتادات الربملانية الدولية واإلحضوره وانفتاحه على مستوى احملافل واملنتديات واملنظمات وا

 .مكانياٍت مالية ولوجيستية وموارد بشرية حمدودة جّداً لن ينهض بِِه بْضعُة أفراد يف األمانة العامة وبإ
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إن الدفاع عن األمة العربية وقضاياها العادلة ورؤيتها القومية االسرتاتيجية له ُكْلَفة وحيتاج إىل إْرساٍء مؤسسايت 

يتطلب وجوبًا ِإنشاء معهد أو  ماملاين العريب إىل ختطيط ودراسة، كما حيتاج هذا العمل الرب . قويٍّ وُمَنظَّم وعقالين

مركز لألحباث والدراسات الربملانية العربية يْستَ ْقِطُب ذوي االختصاص العلمي واملعريف وينفتح على مراكز األحباث 

 .واجلامعات واملعاهد ذات االهتمام املشرتك داخل الوين العريب وخارجه

ني سياسيني وكربملانيني منثل حّقًا إرادَة شُعوبِنا الَعَربية أن وتقضي املصلحة العربية اليت حنن مؤََتَُنون عليها كفاعل

من حيث َحاَجُتنا ِإىل تطويق اخلالفات فقط نرفع سقف اهتمامنا الدبلوماسي الربملاين، ال داخل اجلغرافيا العربية 

رنا الفعلي صلة حضو العربية كلما استطعنا إىل ذلك سبيال، ولكن أيضًا على املستوى الدويل، سواء مبوا –العربية 

َرُف َكَعَرب برئاسته يف الفرتة ما بني والفاعل كمجموعة ِجي واسرتاتيجية داخل االحتاد الربملاين الدويل الذي كان لنا الشَّ

العريب أكثر فأكثر على القارة باالنفتاح  مأعلى املستوى الربملاين األورويب واملتوسطي  مأ ،7104و 7100سنيت 

 .ْت َتثل خمزوناً اسرتاتيجّياً واقتصاديّاً ملستقبل العامل وألمتنا العربيةفريقية اليت َغداإل

وقد . فريقيية التوجه العريب حنو الفضاء اإلأَْن أُؤَكد على أمه –ِإْخَويت اأَلعزاء  –ْسحوا يل اوهبذا اخلصوص، 

تصاديّاً َأن االنفتاح على هذه القارة تؤسسه علمتنا جتربُتنا املغربية اليت قادها جاللة امللك حممد السادس اسرتاتيجّياً واق

كما تضمنه املشاريع . لغة املصاحل املتبادلة وال تضمنه الشعارات واخلطابات وعبارات اجملاملة أو املشاعر والنوايا الطيبة

 -العريب االقتصادية واالستثمارات واملبادرات املشرتكة القائمة على الواقعية امللموسة وبناء الثقة وسبل التكامل

 .فريقياإل

ْدنَا ُرْؤيَ َتنا، وكِلَمَتنا، وآفاقَنا، ومصاحلَنا العربية، وَضِمنَّا ألَنُفسنا ُسُبل احملافظة على البيت  وبالتأكيد، كلما وحَّ

د، فريقيا، وحنو أوروبا، وحنو األمريَكتَ نْي الشمالية واجلنوبية، وحنو إكلما جَنَْحنا يف توجهاتنا حنو   العريب الواحد ال ُمَوحَّ

وهبذا املعىن ميكن ألشقائنا . سيوي احليوي املؤثر اليومحنو العمق اآل اوكذالقوى اإلقليمية احمليطة باجلغرافيا الَعَربية، 

لوا علينا يف معاركهم املصريية ويف مقدمتها قض  ية القدس الشريف كذاكرٍة وكفضاءٍ الفلسطينيني باخلصوص أن يُ َعوِّ
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سات، وكعاصمة للدولة الوينية الفلسطينية املستقلة، تلك املعارك اليت هي معاركنا مجيعاً، كأفراد وكأمة فال . وُمَقدَّ

الفلسطينيون قادرون على فعِل شيٍء ملموس بدون أن يكونوا َعَربًا وال العرب بإمكاهنم أن يكونوا عربًا بدون أن 

ِفيَنُة واحدة. ا فلسطينينيَيُكونُو   .فاملصرُي مشرتَك، والسَّ

عليَّ أن أُِلح من جديد على أن دورنا يف االحتاد الربملاين العريب يبقى ضرورياً  :قال معاليه ،ويف ختام كلمته

 .وحيوياً يف مدِّ اجلسور بني األشقاء، وتسهيل سبل احلوار كلَّما كان ذلك ممكناً 

ملصري واحد، سوى أفق احلوار، واالستماع  نَ يوَمْنُذور عرب، جيمعنا أفٌق واحد امنا كويقيين َأْن ال سبيَل أم

، ممكناً لبعضنا البعض، فهو الطريق الوحيد الذي ميكنه أن يساعد على تصفية األجواء، وهو الذي جيعل التضامن 

 .ممكناً ، والثقة ممكنة، وجيعل بناء املستقبل العريب ممكناً ، هذا التضامن الذي جيعل االستقرار ممكناً والتعاون 

أمُلنا يف اهلل كبري يف أن حنقق مطاحمنا العربية وتطلعات أمتنا حنو االستقرار والتعاون والتضامن واالزدهار 

 .وما ذلك على بنات وأبناء أمتنا بعزيز. االقتصادي واألمن االجتماعي والتطور الِعْلمي والرتبوي والثقايف

 
 :والمناقشة والتوصيات جلسات العمل –ثانياً 

رئيس جملس  ، رئيس االحتاد الربملاين العريب،معايل األستاذ احلبيب املالكيبرئاسة جلسة العمل  نفتؤ است

 :النواب املغريب

 : -البند األول  –إقرار جدول األعمال -0

ضافة بعض البنود ضمن بعد إ ،التاليةعلى جدول أعمال االجتماع الذي تضمن البنود  وافقت اللجنة     
 :من أعمال يستجدّ  ما

 :تقرير األمين العام لالتحاد حول   -7
 .تنفيذ قرارات املؤَتر الرابع والعشرين  واملؤَتر اخلامس والعشرين الطارىء لالحتاد .أ 
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انعقاد الدورة للجنة التنفيذية لالحتاد، وحىت تاريخ  70أنشطة األمانة العامة لالحتاد منذ انعقاد الدورة  .ب 
 .للجنة التنفيذية لالحتاد 77
 .تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي   -3
 .7102لعام  الموازنةمشروع برنامج العمل ومشروع    -4
 :للجنة التنفيذية لالتحاد  73الدورة  -5

 .حتديد الزمان واملكان -أ                        
 .مشروع جدول األعمال -ب                        

 :المؤتمر السادس والعشرون لالتحاد -6
 .حتديد الزمان واملكان .أ 
 .مشروع جدول األعمال .ب 

 . إقرار قائمة المنظمات المدعّوة إلى حضور أعمال المؤتمرات القادمة لالتحاد  -2
 .ما يستجد من أعمال  -2

**************************** 

 :- الثانيالبند  – األمين العام لالتحادتقرير  -7

منذ انعقاد و  ،لالحتاد والعشرين الرابعاألمني العام لالحتاد عن الفرتة منذ املؤَتر  تقريربعد استعراض حمتويات 

أوصت اللجنة  ،حولهمناقشات مستفيضة وبعد  .13/07/7102 حىت تاريخة لالحتاد، يللجنة التنفيذ 70الدورة 

يف  مع مراعاة، عليهوالعشرين لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة  السادسملؤَتر ا إىل ورفعه التقريرباملوافقة على حمتوى 

 .يف تنفيذ القرارات، والعوائق اليت أدت إىل عدم تنفيذ بعض القرارات جنازاإلبيان نسب  التقارير القادمة،

**************************** 
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 :-البند الثالث  –اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربيتقارير  -3

اليت اجتمعت يف الرباط يوم اإلثنني  جبائزة التميز الربملاين العريب اللجنة اخلاصةتقرير  حمتوياتبعد استعراض  
 . 7102ديسمرب / كانون األول  14

 السادسملؤَتر إىل ا ورفعه التقريرا، أوصت اللجنة باملوافقة على حمتوى وبعد مناقشات مستفيضة حوهل

 :وقد تضّمنت التوصيات اآلتية .عليهوالعشرين لالحتاد الربملاين العريب للمصادقة 

جلائزة التميز الربملاين  من الالئحة التنظيمية ( 2) من المادة  ( أ) من الفقرة  ( 0 )تعديل البند  – أوالً 

 :العريب حبيث تصبح على الشكل التايل

 :2املادة 

 :َتنح اجلائزة للفئات األربع اآلتية -أ 

 .ذا ارتأت ذلك مناسباً أن تزيد العدد إ ،استثنائياً  ،، وللجنة(7) رئيس الربملان فيما اليزيد عن  .1

 :لفئات الجائزة األربعة  وفقاً منح جائزة التميز البرلماني للشخصيات التالية  –ثانياً  

 :رئيس البرلمان -مرشح الفئة األولى  -0

 رئيس اجمللس الويين االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أمل عبد اهلل القبيسي معايل الدكتورة

 رئيس جملس الشورى يف سلطنة عمان خالد بن هالل بن ناصر املعويل معايل الشيخ

 يف اململكة األردنية اهلامشية األسبقالنواب  جملس رئيس معايل املهندس سعد هايل السرور

 رئيس جملس النواب يف مملكة البحرين أمحد بن إبراهيم راشد املال  معايل السيد

 يف دولة فلسطنيرئيس اجمللس الويين الفلسطيين  الزعنون سليم معايل األستاذ
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 :عضو البرلمان  –مرشح الفئة الثانية - 7

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

 
 "أمين عام البرلمان : " مرشح الفئة الثالثة  -3

 األمني العام السابق جمللس النواب  يف اململكة األردنية اهلامشية عطوفة السيد محد الغرير

 األمني العام جمللس األمة يف دولة الكويت سعادة السيد عالم علي الكندري

 

 "الباحث البرلماني : " مرشح الفئة الرابعة -4     

 رئيس البحوث القانونية يف جملس النواب يف مملكة البحرين السيد حسن العلوي

 

أوصاااااج اللجناااااة بالااااادعوة إلاااااى اجتمااااااع  الحاااااة مااااان أجااااال إعاااااادة درا اااااة الئحاااااة جاااااائزة التمياااااز  –ثالثااااااً       
، وص       ياغتها بطريق       ة ت       تم مبوجبه       ا تف       ادي أي ل       بس أو غم       وض وبش       كل واض       ح وص       ريح، البرلمااااااااني العرباااااااي

 .املعدللنظام الالئحة والعمل مستقبالً على منح اجلائزة وفقاً 

 

**************************** 

 :الرابعالبند  –.7102مشروع برنامج العمل ومشروع الموازنة لعام  -4

، ويف هناية 7108االحتاد لعام  موازنةمشروع برنامج العمل ومشروع  لالحتاد عرضًا لتقرير قّدم األمني العام

والعشرين لالحتاد الربملاين  السادسملؤَتر إىل ااملداوالت أوصت اللجنة باملوافقة على حمتوى التقرير، ورفعه 
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قادمة يف جداول لكل من مع مراعاة أن يتم عرض مشروع امليزانية للسنوات الالعريب للمصادقة عليه، 

النفقات واإليرادات مقارنة باملعتمد يف السنة السابقة وموزعة حسب بنود أبواب امليزانية مع حتديد 

يتعلق  ووضع برنامج زمين فيما السابقة، تاملصروفات الفعلية لكل بند من بنود النفقات خالل السنوا

الصحة إىل  حول قانونمشروع ات غري اخلالفية بني الدول العربية، وإضافة بالعمل على توحيد التشريع

 :اآليت تضمنت التوصيات وقد، يف مشروع برنامج العمل دةر االو القوانني مشاريع 

 .7108برنامج عمل االحتاد خالل العام املوافقة على  -0
( 004170201)والبالغة  7108املوافقة على االعتمادات املرصودة يف مشروع موازنة االحتاد للعام  -7

مشروع يف  املبينة للتفاصيلوفقًا  ،وسبعمائة وعشرة دوالر أمريكي ال غري وألفانفقط مليون وأربعمائة 
 .7108موازنة االحتاد للعام 

إقرار النسب املقرتحة لتوزيع االعتماد املرصود على الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد وفقًا للجدول  -3
من  بدءاً ِتا اسداد مسامهب، ومطالبة الشعب الربملانية  7108مشروع موازنة االحتاد للعام املبني يف 

، حىت يتسىّن لالحتاد الوفاء بالتزاماته، ولألمانة العامة لالحتاد القيام 7108 يناير /شهر كانون الثاين
ومئتان واثنان ومثانون فقط مليون ( 007870201)مقداره  والبالغة ما .بواجباِتا، ومواصلة أنشطتها

 .وسبعمائة وعشرة دوالر أمريكي اً ألف
عن استثمار مبلغ الوديعة العائدة حلساب بناء مقر االحتاد الربملاين العريب  اليت ستنجم يراداتاإلإقرار  -4

لدى بنك البحر املتوسط يف بريوت، وحتويل الفائدة  ،MED INCOME FUN I،عرب
( 0710111)، واملقدرة مببلغ إمجايل قدره 7108ية االحتاد لعام النامجة  عن االستثمار إىل ميزان

 .ر أمريكي الغريالفقط مائة وعشرون ألف دو 
من مستحّقات  عليها ماوما قبل للتكرم بسداد  ،7102مطالبة الشعب الربملانية املدينة بديون عام   -5

العائدة حلساب بناء مقر ، وإىل أن يتحقق ذلك اللجوء لتغطية العجز من الوديعة يف أقرب وقت
االتفاق مع بنك  وَتديد .االحتاد، وسيتم إعادة املبالغ املستخدمة إىل احلساب بعد تسديد االلتزامات

اليت تغطيته من املبالغ على أن يتم مدين بضمانة الوديعة،  فتح حساب جارٍ ب البحر املتوسط يف بريوت
 .قبل وما 7102 من الشعب الربملانية املدينة بديون عام سوف تسدد
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َتديد العمل بالقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومؤَترات االحتاد ورئاسته، واملتعلقة  -6
بريوت، وصرف املبالغ املرتتبة عن تنفيذ  ىلإحتاد الربملاين العريب، من دمشق بالنقل املؤقت ملقر اال

 .القرارات من األموال االحتيايية من ميزانية االحتاد
 .7108تكليف احملاسب القانوين فاروق يانيوس ْسعان بتدقيق حسابات االحتاد لعام  -2
 .بتنفيذ أحكام املوازنة وفقاً مليثاق االحتاد وأنظمته النافذة ،تكليف األمني العام لالحتاد الربملاين العريب -8

**************************** 

 :الخامسالبند  –للجنة التنفيذية لالتحاد ( 73)الدورة -5

البرلمانية المصرية،  ةبها كل من الشعبة البرلمانية األردنية، والشعب جرحبج اللجنة بالدعوة التي تقدم
 .ختاذ القرار املناسبالبتكليف رئاسة االحتاد وأمانته العامة بالتشاور مع الشعبتني  اللجنة أوصجو 
 

**************************** 

 : السادسالبند  -والعشرون لالتحاد السادسالمؤتمر -6

البرلمانية  ةبها كل من الشعبة البرلمانية األردنية، والشعب جرحبج اللجنة بالدعوة التي تقدم -أ 
، 7108الستضافة أعمال املؤَتر السادس والعشرين لالحتاد الربملاين العريب يف الربع األول من العام  المصرية

 .ختاذ القرار املناسبالبتكليف رئاسة االحتاد وأمانته العامة بالتشاور مع الشعبتني الداعيتني  أوصج اللجنةو 
كما أوصج اللجنة بالموافقة على مشروع جدول أعمال المؤتمر السادس والعشرين لالتحاد   –ب 

 :والذي تضمن
 .إقرار جدول األعمال .0
 .والعشرين الرابعتقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر  .7
 .والعشرين الرابعتقرير األمين العام حول أوضاع االتحاد وأنشطته منذ المؤتمر  .3
 .للمصادقة عليهللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي   77الدورة تقرير  .4
 . ي واالقتصادي واالجتماعي في العالم العربيمناقشة عامة حول الوضع السيا    –أ   .5

 .مداخالت السيدات والسادة رؤ اء البرلمانات والمجالس ورؤ اء الوفود   -ب 
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 .7102خالل عام في النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد  .6
 :اجتماعات اللجان الدائمة في االتحاد .2

 .جلنة الشؤون السياسية والعالقات الربملانية .أ 
 .ملالية واالقتصاديةجلنة الشؤون ا .ب 
 .جلنة شؤون املرأة والطفولة .ج 
 .تشكيل لجنة الصياغة .2
 .7102لعام  الحساب الختامي .9

 .7102االتحاد لعام  مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة .01
 .انتقال الرئا ة .00
 .ما يستجد من أعمال .07
 

 
**************************** 

 

 : السابعالبند  -أعمال المؤتمرات القادمة لالتحادحضور  إلىإقرار قائمة المنظمات المدعوة -2

إىل حضور مؤَترات االحتاد بصفة  على قائمة املنظمات العربية والدولية لدعوِتا لموافقةباأوصج اللجنة 
 :مراقب وهي 

 :المنظمات والهيئات العربية -أوالً 

 .اهليئات التابعة هلاجامعة الدول العربية و  .0
 .الربملان العريب .7
 .املغرب العريباحتاد  .3
 .جملس الشورى الحتاد املغرب العريب .4
 .احتاد احملامني العرب .5
 .احتاد احلقوقيني العرب .6
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 .األمناء العامني للربملانات العربية مجعية .2
 .العربيةجملس التعاون لدول اخلليج  .8
 .منظمة املرأة العربية .9

 .العرب نيللصحفياالحتاد العام  .01
 .احتاد إذاعات الدول العربية .00
 .الربملانيات من الدول العربية ملناهضة العنف ضد املرأة ئتالفا .07
 .منتدى الربملانيني العرب للسكان والتنمية .03
 .املعهد العريب للتدريب الربملاين والدراسات التشريعية .04
 .مؤسسة الفكر العريب .05
 .اجمللس الدويل للغة العربية .06
 .االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب .02
 .والكتاب العرب دباءلألاالحتاد العام  .08
 .احتاد الشباب العريب .09
 .االحتاد العام للطلبة العرب .71
 .االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية .70
 :المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية -ثانياً 

 .االحتاد الربملاين الدويل  .77
 .االحتاد الربملاين اإلفريقي .73
 .اإلسالمي التعاونمنظمة  .74
 .اإلسالمي التعاوناحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة  .75
 .الربملان األورويب .76
 .اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا .72
 .جملس أوروبا .78
 .رابطة الدول املستقلة يف األعضاءاجلمعية الربملانية الحتاد الدول  .79
 .رابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب .31
 .مؤسسة وستمنسرت للدميقرايية .30
 .دعم التنمية الربملانية يف لبنانبرنامج –االحتاد األورويب  .37
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 .اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط .33
 .االحتاد من أجل املتوسط .34
 .بريوت -UNDP منائياإلبرنامج األمم املتحدة  .35
 .اجلمعية الربملانية اآلسيوية .36
 .احتاد برملانات دول أمريكا الالتينية  .32
 .برملان اآلند .38

 
**************************** 

 
 :-الثامنالبند  - من أعمال يستجد ما -2

 :يلي بما اللجنة أوصج  .أ 
تنظيم ندوة حول الوضع العريب الراهن وضرورة تعزيز ثقافة احلوار، وتكليف  الدعوة إىل -0

 .لعقد هذه الندوة اليت تراها مناسبة جراءاتاإلباختاذ رئاسة االحتاد 
 عدمتشكيل وفد من االحتاد الربملاين العريب لزيارة البلدان العربية اليت مضى وقت على  -7

 .، قصد تفعيل دورها داخل االحتاد الربملاين العريبمشاركتها
 .7108خالل العام  األورويب –اإلفريقي  –تنظيم ندوة للحوار العريب ل مواصلة اجلهد -3
البحرين للتدريب ينظمها مركز  اليت العمل وورشالندوات الدورات و الدعوة إىل حضور  -4

 .جملس النواب يف مملكة البحرين يفالربملاين والدراسات والبحوث 
تزويد األمانة العامة ضرورة تفعيل الشعب الربملانية العربية لالحتاد الربملاين العريب من خالل  -5

 .اليت تقوم هبا باألنشطة والدراسات واألحباث د لالحتا
مجهورية العراق من خالل تشجيع الدول العربية الشقيقة شعوباً دعم الدعوة إىل  -6

فشال وإرهاب إلن َتكن من دحر اأعمار العراق بعد إوحكومات على املشاركة يف 
دعم  ىلإ افةإضالعراق  إعماروالتمين على تشجيع الشركات العربية يف  ،حماوالت تقسيمه

عمار العراق الشقيق، الذي سيعقد العام القادم يف دولة إاملؤَتر الدويل للماحنني إلعادة 
 .الكويت الشقيقة

قيام األمانة العامة  لالحتاد الربملاين العريب مبراسلة الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد من  -2
يف اللجان الدائمة  ،للمراكز الشاغرةمرشحي اجملموعة العربية أجل وضع معايري الختيار 
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الربملاين الدويل، على أن ترفع األمانة العامة لالحتاد االقرتاحات اليت تردها  حتادوالفرعية لال
 .إىل االجتماع القادم للدورة التنفيذية لالحتاد الختاذ القرار املناسب

ي يف دولة اإلمارات العربية قيام األمانة العامة لالحتاد بالتنسيق مع اجمللس الويين االحتاد -8
إيالق موقع  العمل والتكاليف املالية اخلاصة مبشروع آليةاملتحدة، بوضع دراسة وافية عن 

استكمااًل للجهد والدعم الذي بذل وقدم من قبل  االحتاد الربملاين الدويل باللغة العربية،
الشعب  ىلإرسال الدراسة إاجمللس الويين االحتادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، و 

األعضاء يف االحتاد لدراستها، ومن مث عرضها على االجتماع القادم للجنة  ةالربملاني
 .التنفيذية لالحتاد

 
**************************** 

 
 :بإصدار بيان صحفي يتضمن مواقف المجتمعين حول القضية الفلسطينية اللجنة أوصج .ب 

 
 الفلسطينيةبيان صحفي حول القضية 

 للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي 77صادر عن اجتماع الدورة 
 7102/  ديسمبر – كانون األول  /05الرباط                            

 
مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية وأكدت  للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي 77الدورة تدارست 

 :على ما يلي
التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيين يف مقاومته ونضاله املشروع للتخلص من االحتالل  جددت :أوالً 

 يونيو/ اإلسرائيلي لنيل كافة حقوقه يف العودة وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران
أو حماوالت لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيين ال يليب احلد األدىن من  مقرتحات أية، ورفض 0962عام 

 .حقوقه  اليت  نصت عليها قرارات الشرعية الدولية
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عربت عن رفضها املطلق حملاولة املساس باملكانة القانونية والسياسية والتارَيية ملدينة القدس الفلسطينية احملتلة،  :ثانياً 
الواليات املتحدة األمريكية مبدينة القدس احملتلة كعاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي أو نقل معتربة أن أي اعرتاف من 

لسفارِتا إليها بايل وغري قانوين، وهو عدوان سافر على حقوق الشعب الفلسطيين يف عاصمة دولته الفلسطينية، وهو  
للقانون الدويل  صارخاً  انتهاكاً وتعتربه  فرصة إحالل السالم، كلياً كذلك وقوف مع االحتالل واالستيطان، سيدمر  

 .ولقرارات الشرعية الدولية اليت كفلت حقوق الشعب الفلسطيين
رواندا وأوغندا وجنوب السودان )فريقية  إىل سبعة من رؤساء الربملانات اإلرفضت الدعوة اإلسرائيلية املقدمة،  :ثالثاً 

 5 من، للمشاركة يف مؤَتر برملاين، يعقد يف الكنيست اإلسرائيلي يف القدس احملتلة، (وغانا والكامريون وتنزانيا وسيشل
وكافة الربملانات اإلفريقية الشقيقة بتبين موقف  ويالبت الربملان اإلفريقي م7102 ديسمرب/ األولكانون   2 إىل

حماولة إسرائيل استغالهلا إلضفاء شرعية على احتالهلا لألراضي وإفشال  ، ورفض وإلغاء هذه الزيارة،حاسم
 .ختدم الشعوب اإلفريقية والعربية عالقات التعاون اليتمن ، مؤكدة على  تعزيز وبناء مزيد ةالفلسطيني

، والذي يدعو 7102نوفمرب/تشرين الثاين  7تبناه الربملان اهلولندي يوم اخلميس املوافق  رفضت القرار الذي: رابعاً 
 القرارات سامها املختلفة ضد إسرائيل وخصوصاً ققرار تتبناه األمم املتحدة أو أ يأاحلكومة اهلولندية إىل عدم دعم  فيه

وأخذ خطوات عملية ضد الدول اليت (. اليونسكو)األخرية الصادرة عن منظمة األمم املتحدة للعلوم والرتبية والثقافة 
القرارات املنحازة تعطي الذريعة لدولة االحتالل، الرتكاب مزيد من أن مثل هذه تدعم هذه القرارات، مؤكدة  

قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وَتنحها احلصانة ملواصلة االنتهاكات اللتزاماِتا الدولية والتعنت يف تنفيذ 
مواقف تعكس  تبينالربملان اهلولندي وحكومته  مطالبةو انتهاكات حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة، 

 .مبادئها والتزامها بالقانون الدويل وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادئ حقوق اإلنسان
عن رفضها الشديد ملوقف اإلدارة األمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير  عربت: خامساً 

الفلسطينية يف واشنطن، داعية إياها للرتاجع عن هذه اخلطوة اليت تُعدُّ مكافأًة  لالستيطان اإلسرائيلي، مؤكدة رفضها 
رض مع دورها املفرتض  ابتزازًا مرفوضاً، يتعا لكافة احملاوالت األمريكية للضغط على اجلانب الفلسطيين، وترى فيها

جلهود إحياء عملية السالم، فال جيوز الربط بني عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير  وكراعٍ كوسيط 
الفلسطينية، وحق دولة فلسطني يف االنضمام للمحكمة اجلنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم احلرب اإلسرائيلية 

ن واألسرى وفرض احلقائق على األرض والعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة إىل اجمللس القضائي لفتح من االستيطا
 .حتقيق قضائي
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تدين قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي االستمرار يف مشاريعها االستيطانية االستعمارية يف أراضي دولة  : اد اً 
شرقي القدس احملتلة  E-1االستيطانية وإعالهنا عن تنفيذ اخلطة " كتلة أدوميم"فلسطني احملتلة ، واستمرارها بتوسيع 

ومستقلة  ا يدمر إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متواصلة جغرافياً م الذي يقسم الضفة الغربية إىل قسمني،
 .وعاصمتها القدس الشرقية، وعزل  القدس بصورة تامة عن بقية منايق الضفة الغربية

 احتفاء احلكومة الربيطانية بالذكرى املئوية لوعد بلفور  املشؤوم الذي أرخ لنكبة الشعب الفلسطيين، أدانت : ابعاً 
إىل التصويت الذي أجراه اجمللس عام  وتدعوها لتنفيذ يلب جملس العموم الربيطاين االعرتاف بدولة فلسطني استناداً 

 .صوتاً  724بأغلبية  7103
رفض برملان دولة االحتالل التعاون مع جلنة حقوق اإلنسان للربملانيني التابعة لالحتاد الربملاين الدويل يف دورته  :ثامناً 

ِتامات املوجهة لسلطات أكتوبر املاضي، فيما يتعلق باال/ اليت عقدت يف سانت بطرسربغ يف تشرين الثاين  032ال 
املختطفني واملعتقلني يف سجون االحتالل ممن صدرت  لسطينينيالف الربملانينيحتالل من قبل اللجنة خبصوص اال

نية اا يستوجب موقفًا عقابيًا رادعًا من قبل الربملانات واملنظمات الربملأو املوقوفني إدارياً، م ،م جائرةحبقهم أحكا
 .اإلقليمية والدولية وعلى رأسها االحتاد الربملاين الدويل

الوينية الفلسطينية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد أعربت عن دعمها للمصاحلة  :تا عاً 
للشعب الفلسطيين يف كافة أماكن تواجده، وتوجيه الطاقات كافة الستكمال مسرية االستقالل الناجز بعودة الالجئني 

عام  يونيو/ الرابع من حزيراناملستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل حدود  الدولةإىل ديارهم وإقامة 
 .، اليت هي حلم الشهداء واجلرحى واألسرى، وحلم أبناء الشعب الفلسطيين كافة0962

 
**************************** 
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ملاك المملكاة المغربياة  محمد الساادس، الملكتوجيه برقية شكر وامتنان إلى جاللة  أوصج اللجنة .ج 
 :من رعاية وعناية  واهتمام به المملكة المغربية المجتمعينلما أحاطج  التقديرتعبيرًا عن 

برقية مرفوعة إلى صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل بمنا بة احتضان المملكة المغربية للدورة الثانية 

 والعشرين الجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي في الرباط

 7102 ديسمبر/ كانون األول 15الرباط، 

برقية مرفوعة إلى صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل بمنا بة احتضان المملكة المغربية للدورة 

 الثانية والعشرين الجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي في الرباط

 7102دجنبر  15الرباط، 

  المر لين وآله وصحبه أجمعينالمر لين وآله وصحبه أجمعينوالسالم على أشرف والسالم على أشرف   بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالةبسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة

  صاحب الجاللة والمهابة صاحب الجاللة والمهابة 

  الملك محمد السادس الملك محمد السادس 

  ملك المملكة المغربيةملك المملكة المغربية

  السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

رئيس االحتاد الربملاين العريب،  بأن يرفع إىل جنابكم الكرمي،  رئيس االحتاد الربملاين العريب،  بأن يرفع إىل جنابكم الكرمي،    --وبعد، يتشرف خدمي أعتابكم الشريفة، رئيس جملس النواب وبعد، يتشرف خدمي أعتابكم الشريفة، رئيس جملس النواب 

عن زميلته وزمالئه أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب، برقية شكر  مبناسبة انعقاد الدورة الثانية عن زميلته وزمالئه أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب، برقية شكر  مبناسبة انعقاد الدورة الثانية   أصالة عن نفسه ونيابةأصالة عن نفسه ونيابة

  ..والعشرين للجنة التنفيذية يف ضيافة برملان اململكة املغربيةوالعشرين للجنة التنفيذية يف ضيافة برملان اململكة املغربية

اء اللجنة التنفيذية ممثلي اء اللجنة التنفيذية ممثلي وإن أعضاء هذا املؤَتر ليتقدمون إىل جاللتكم بأصدق عبارات االمتنان على ما أحيط به كافة أعضوإن أعضاء هذا املؤَتر ليتقدمون إىل جاللتكم بأصدق عبارات االمتنان على ما أحيط به كافة أعض

  ..الشعب الربملانية العربية منذ وصوهلم إىل الرباطالشعب الربملانية العربية منذ وصوهلم إىل الرباط
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ويعتربون أن هذا اللقاء، بالرغم من يابعه التنظيمي، شكل مناسبة حلوار عريب ناضج مثمر  أخذ بعني االعتبار وضعنا العريب ويعتربون أن هذا اللقاء، بالرغم من يابعه التنظيمي، شكل مناسبة حلوار عريب ناضج مثمر  أخذ بعني االعتبار وضعنا العريب 

التارَيية واألخالقية، وأن نؤسس من جديد آلفاق احلوار التارَيية واألخالقية، وأن نؤسس من جديد آلفاق احلوار الذي يبعث على القلق، ويتطلب منا مجيعا أن نرتقي إىل مستوى مسؤولياتنا الذي يبعث على القلق، ويتطلب منا مجيعا أن نرتقي إىل مستوى مسؤولياتنا 

العريب وسبل إعادة بناء الثقة، ومجع الكلمة العربية، وتقوية البيت والصف العربيني، وإعادة رسم خريطة يريق جديدة لبناء العريب وسبل إعادة بناء الثقة، ومجع الكلمة العربية، وتقوية البيت والصف العربيني، وإعادة رسم خريطة يريق جديدة لبناء   ––العريب العريب 

  ..املستقبل العريب الذي بات خمرتقا من الداخل واخلارج، مهدداً يف أسسه وآفاقهاملستقبل العريب الذي بات خمرتقا من الداخل واخلارج، مهدداً يف أسسه وآفاقه

ها العريب العميق الصادق وحرصها على خدمة القضايا العربية ويف إن أعضاإن أعضا ها العريب العميق الصادق وحرصها على خدمة القضايا العربية ويف ء اللجنة التنفيذية، إذ يشكرون للمملكة املغربية ِحسَّ ء اللجنة التنفيذية، إذ يشكرون للمملكة املغربية ِحسَّ

مقدمتها قضية الشعب الفلسطيين وضمنها قضية القدس الشريف اليت تشرُفون برئاسة جلنتها كما تشُرف بكم، ليغتنمون الفرصة للتنويه مقدمتها قضية الشعب الفلسطيين وضمنها قضية القدس الشريف اليت تشرُفون برئاسة جلنتها كما تشُرف بكم، ليغتنمون الفرصة للتنويه 

دت هذا اللقاء، واليت من شأهنا أن توفر بعضا من األسباب والشروط الضرورية لتقوية االحتاد الربملاين العريب  دت هذا اللقاء، واليت من شأهنا أن توفر بعضا من األسباب والشروط الضرورية لتقوية االحتاد الربملاين العريب  بالروح اإلجيابية اليت سابالروح اإلجيابية اليت سا

لية لية كأحد إيارات العمل العربية احليوية، وإلجناح عمله وأدائه وحضوره كضمري لألمة العربية يف خمتلف املنتديات واحملافل الربملانية الدو كأحد إيارات العمل العربية احليوية، وإلجناح عمله وأدائه وحضوره كضمري لألمة العربية يف خمتلف املنتديات واحملافل الربملانية الدو 

  ..واجلهوية واإلقليميةواجلهوية واإلقليمية

كم اهلل يا صاحب اجلاللة، وسدد خطاكم، وأبقاكم ذخرا لألمة العربية، وسندًا حلاضرها ومستقبلها مبعية إخوانكم قادة كم اهلل يا صاحب اجلاللة، وسدد خطاكم، وأبقاكم ذخرا لألمة العربية، وسندًا حلاضرها ومستقبلها مبعية إخوانكم قادة حفظحفظ

  ..األمة من خليجها إىل حميطهااألمة من خليجها إىل حميطها

  ..فشكراً لرعايتكم الكرمية، وملا تولونه من اهتمام بالغ بالشأن الربملاين العريب ورهاناته النبيلةفشكراً لرعايتكم الكرمية، وملا تولونه من اهتمام بالغ بالشأن الربملاين العريب ورهاناته النبيلة

  ..العايل باهللالعايل باهلل  والسالم على مقامكموالسالم على مقامكم              

  احلبيب املالكياحلبيب املالكي              

  رئيس االحتاد الربملاين العريبرئيس االحتاد الربملاين العريب

  رئيس جملس النوابرئيس جملس النواب              

00ربيع األول ربيع األول   0606الثالثاء الثالثاء :  :  حرر بالرباط يف حرر بالرباط يف  44 3939  

      71027102  ديسمربديسمرب/ / األولاألول  كانونكانون    1515: : ال م  واف ق ل ال م  واف ق ل 
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الكي ، رئيس مجلس النواب توجيه برقية شكر إلى معالي األ تاذ الحبيب الم اللجنة قررتكما -د
الدورة أعمال  بإنجاحاإلدارية  وكوادرهاالهتمام الشعبة البرلمانية المغربية  المشاركين،تعبيرًا عن شكر المغربي

 :للجنة التنفيذية لالتحاد 77
                 معالي األ تاذ الدكتور الحبيب المالكي األكرم          

 رئيس مجلس النواب 
 رئيس االتحاد البرلماني العربي

 الرباط -المملكة المغربية          

 ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 إنه ملن دواعي سرورنا، أن نتقدم إىل معاليكم خبالص الشكر وعظيم التقدير على احلفاوة والتكرمي اللذين أحطنا هبما، 
بغريب  وذلك أثناء تواجدنا يف بلدكم الشقيق، مبناسبة انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العريب، وهذا ليس

 عن اململكة املغربية الشقيقة اليت مل تتوان يف أي يوم على دعم التضامن العريب بكل أشكاله، لقد كان إلدارتكم املميزة األثر الكبري
أن نتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل األير  اكما ال يفوتن. إليه من قرارات الالحتاد، وما توصلن ةعلى جناح اجتماع اللجنة التنفيذي

 .العاملة يف جملس النواب املغريب املوقر، على اجلهد الذي بذلوه والتفاين يف العمل

ملكًا وبرملانًا وشعبًا املزيد من التقدم واالزدهار، تفضلوا، معايل الرئيس،  وإذ نتمىن ملعاليكم موفور الصحة، وللمغرب الشقيق      
 .بقبول تقديرنا الكبري

 الربملانيون العرب                    

 املشاركون يف اجتماع اللجنة التنفيذية

 لالحتاد الربملاين العريب                                                                                                         

 0439ربيع األول  06الثالثاء :  حرر بالرباط يف 

   7102 ديسمرب/ كانون األول   15: ال م  واف ق ل 
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