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 دولة الرئيس نبيه بري رئيس االتحاد البرلماني العربي 

 أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية 

 العربية ،،األخوة واألخوات الزمالء .. أعضاء المجموعة 

 

 وبعد ،، ..ه ـــة هللا وبركاتــــم ورحمـــالم عليكــــالس

 

في انعقد ( الذي   274ـــة التنفيذية الـ )تم تدارسها في اللجنـــات التي ر للموضوعــهذا التقرييسعدني أن أقدم لكم 

 بالبعد العربي وكذلك ما يتعلقحيث سيوضح التقرير القضايا المتعلقة ،  2016 أكتوبر22 - 20 في  سويسرا/  جنيف

ية المنبثقة اللجنة المالالتي توصلت إليها نتائج ال بعمل االتحاد البرلماني الدولي ، باإلضافة إلى أن التقرير سيوضح

 البرلماني الدولي .عن اللجنة التنفيذية لالتحاد 

 

 ر إلى :ـــم التقريـوسينقس

  أوضاع البرلمانات العربية ( بالبعد العربي )القضـــايا المتعلقــــة. 

  2017 )إستراتيجية االتحاد البرلماني الدولي لألعوام  بعمل االتحــــاد البرلمـــاني الدولي )القضايا المتعلقة 

 .( ، التعديالت المتعلقة بقواعد وأنظمة االتحــاد 2021 –

  الصادرة عنها .اجتماع اللجنة المالية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية والقرارات 

 القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تطوير الموقع االلكتروني لالتحاد البرلماني الدولي  ) موضوعات أخرى +

. ) 

                                                                                                          

 أحمـــد علــي جاســـم                                                                                                    

 ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية
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 القضــــــايا المتعلقة بالبعـد العربي : –أوالً 

 

 اد :ـــــاألعضاء في االتح العربية برلماناتبالالموضوعات المتعلقة 

ضمموية ع ) إعادة انضممماإ إل  المسأأا ا المتقلقة بحالة اضعءأأا أنه لم يتم تقديم أية طلبات بشأأ    أود إحاطتكم علما

 م  البرلمانات القربية في دورتها الحالية . االتحاد ، وطلبات الحصول عل  صفة مراقب في االتحاد (

ة تقريراً حوا أهم التطورات السأأياسأأي اسأأتقر فإ  اضمي  القام لالتحاد أما ما يتعلق بأوضمماا البرلمانات العربية 

اا ، الصومليبـأأأأأأـأأأأأأيا ، الجمهورية القربية السورية الجمهورية اليمنية ،  ) التي تشهدها الدوا اضعءا  في كا م 

 .( وجنوب السودا 

الت دون حاألمنية والسياسية الراهنة في سوريا  األوضاعأوءح اضمي  القام ب   فقد ما يتعلق باألوضاا في سوريا 

ً ، إرسال بعثة لتقصي الحقائق بناء على ما تم االتفاق بشأنه  ى اضراءي برلمانية إل إيفاد بقثة على أ  يتممسبقا

مع السلطات  لكذاالتفاق بشأن  أنه سيتمإال  -  خالل الفترة القادمة فيها اإلنسانية لإلطالع على حقيقة األوضاعالسورية 

 –ي دكا ففي االجتماع القادم الذي سينعقد  مستجدات بهذا الصدد اللجنة التنفيذية بأية وعلى أن يتم موافاة -السورية 

 . 2017في إبريل بنغالديش 

األمين العام بأنه تم وضاااااع البرلمان اليمني تحت المرا بة أشاااااار  – الجمهورية اليمنيةأما ما يتعلق باألوضااااااع في 

وأن  ، باالنقالب على الحكومة الشااارعية الساااياساااية واألمنية  المماااطربة منذ  يام جماعة الحو يبسااابأل األوضااااع 

 إلى مجموعة تدعم الحكومة اليمنية ومجموعة أخرى  البرلمان على إ ره انقساااااامالذي و  تم حلهالبرلمان المنتخأل 

، وأفاد رئيس البرلمان الدولي بأن السااافير اليمني في جنيد  د  دم كشااافا بأساااماء الوفد حساااأل  عم جماعة الحو يتد

القائمة الواردة من جدة واألخرى الواردة من صاانعاء و د تم االتفاق على دعوة الوفدين إلى جنيد ، وساايقوم الرئيس 

 االتحاد باالجتماع مع الوفدين لتحديد رئيس الوفد .
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 ً  ـايا المتعلقــــة بعمل االتحــــاد البرلمـــاني الدولي :ــــالقضــ - ثانيا

 

 ( :  2021 – 2017إستراتيجية االتحاد البرلماني الدولي )  .1

 

( والتي  2021 – 2017إسأأتراتيجية احتحاد البرلماني الدولي لالا الفتر  ) مسأأود  التنفيذية اللجنة  سأأتقرءأأتا

 المبادرات التي يتم م  لاللها تحقيق هذه اضهداف وهي : باإلءافة إلى ( أهداف ر يسية  7ركزت على ) 

 هدف نات قوية وديمقراطية االستتتتتتتراتيجي األو  : ال ما ناء برل نات  ) ب ما عايير للبرل تطوير وضااااااع م

 (الديمقراطية وبناء القدرات المؤسسية لها 

 نات تطوير البرلما ) الجنستتتين وتعزيز دور البتتتبابتطوير المستتتاواة بين االستتتتراتيجي الثاني :  الهدف

للمحافظة على المساواة بين الجنسين وضمان حقوق المرأة وتعزيز دورها وضمان مشاركة الشباب في 

 (العملية السياسية وصناعة القرار

 حماية حقوق البرلمانيين وزيادة مساااهمة )  حماية وتطوير حقوق اإلنستتاناالستتتراتيجي الثالث :  الهدف

 (البرلمانات في حماية حقوق اإلنسان واحترام القانون اإلنساني الدولي 

 في  مشاركة البرلمانات)  أجندة التنمية العالمية لتنفيذالبرلمانات  مباركة االستراتيجي الرابع : الهدف

 (2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 ضاااامان )  وتحقيق األمن ومنع الصتتتتراع المستتتتاهمة في بناء الستتتتالماالستتتتتراتيجي ال امس :  الهدف

 ( المصالحة السياسية من خالل الحوار وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية

 يات الحوار في فعالتعزيز )  تطوير الحوار والتعاون البرلماني المبترك االستراتيجي السادس : الهدف

 ( اإل ليميةمع المنظمات البرلمانية الدولية و التعاون الو يقو الدولياالتحاد البرلماني 

 :  ي ضمان المشاركة البرلمانية ف)  الفجوة الديمقراطية في العالقات الدولية الهدف االستراتيجي السابع

منظمات أخرى " منظمة التجارة العالمية ومؤسااااااسااااااات وتعزيز العمل البرلماني مع عمل األمم المتحدة 

 (تون وودز بري

 و وافقت اللجنة التنفيذية على رفع توصية للمجلس الحاكم احعتماد احستراتيجية .
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 ي :ــاد البرلماني الدولـــة االتحـــد وأنظمـالت على قواعــالتعدي .2

شته في  ستقرءت اللجنة التنفيذية التقديالت المتقلقة بقواعد وأنظمة احتحاد البرلماني الدولي والذي تم مناق ا

 كاآلتي : -  2016اجتماع اللجنة التنفيذية المنققد في لوساكا / زامبيا 

 : البنـــود الطارئــــة 
 

 

التي ينص عليها النظام الداخلي لالتحاد في شااأن أشااار أعماااء اللجنة التنفيذية بأهمية مراجعة القواعد العامة 

إعداد البنود الطارئة لالتحاد البرلماني الدولي وخاصاااااة ما يتعلق بمعايير اختيار البند الطارت باعتبار أن أحد 

اإلشااكاليات التي تواجه موضااوعات البنود الطارئة التي تطر  من الدول األعماااء في االتحاد تكمن في عدم 

التفاق بين تلك المعايير أو القواعد أو المتطلبات الماااااارورية التي يجأل مراعاتها في طر  البنود التوافق أو ا

الطارئة من الدول األعماء لالتحاد وبين ما يتم طرحه من البنود على جدول أعمال الجمعية  ، باإلضافة إلى 

هذا  أن يعبر عن رأيه في تحادأنه يجأل التوضاايب بشااكل تفصاايلي  حول ماهية الحدل الدولي الهام ، وكيد لال

 وإصدار القرار ومتابعة تنفيذه . الشأن

 القواعد العامة لطر   ررت اللجنة التنفيذية إبداء رأي المجموعات الجيوساااااياساااااية بشاااااأن –وبناء على ذلك 

ي سينعقد ذعلى أن يتم منا شة ذلك في االجتماع القادم للجنة التنفيذية ال -في اجتماعات الجمعية  البنود الطارئة

 . 2016أكتوبر  26في 

 

 ة :ـــة التنفيذيـفي اللجن البرلمانيين عضوية رئيس منتدى البباب 
 

 إمكانية التعديل على النظام الداخلي لالتحاد بشأن عموية رئيس منتدى الشبابأشار أعماء اللجنة التنفيذية ب

مجموعات على إن يتم إبداء رأي ال -رئيسااااة منتدى النساااااء البرلمانيات بأسااااوة  في اللجنة التنفيذية البرلمانيين

 26على أن يتم منا شااااة ذلك في االجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي سااااينعقد في  -الجيوسااااياسااااية بشااااأن ذلك 

 . 2016أكتوبر 
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 ة بين الجنسين :ــالبراك 

  

اد الوفود البرلمانية ومشاااااركتهم في لجان االتح المرأة فيأكدت اللجنة التنفيذية على أهمية زيادة نساااابة تمثيل 

خاصة أن هناك العديد من الموضوعات والقمايا المتعلقة  %30ال تقل عن  بنسبةالبرلماني الدولي وأجهزته 

يذية إبداء  ررت اللجنة التنف –لي . بناء على ذلك بالنساااااء والتي يتم منا شااااتها في لجان االتحاد البرلماني الدو

نا شة ذلك على أن يتم م –رأي المجموعات الجيوسياسية بشأن زيادة نسبة تمثيل النساء في الوفود البرلمانية 

 . 2016أكتوبر  26للجنة التنفيذية الذي سينعقد في  في االجتماع القادم

 االجتماعات المستقبلية لالتحاد البرلماني الدولي :  .3

لالتحاد  136)للجمعية )  – استمافة جمهورية بنغالديش الشعبية في العاصمة دكا - ت اللجنة التنفيذيةاعتمد

 البرلماني الدولي  .

  االجتماعات المت صصة  

إلى أهمية التقاو  بي  احتحاد البرلماني الدولي والمجموعات الجيوسأأياسأأية في احتحاد بشأأ   اضمي  القام أشأأار 

عقد المؤتمرات اإلقليمية بشأأأ   الموءأأأوعات والقءأأأايا  التي باتت تشأأأيا القالم اليوم لاصأأأة ما يتقلق بلطة 

للمس عشأأر  المقبلة نوات اوالتي سأأتقما الدوا لالا السأأ 2015التي تم اعتمادها في  2030التنمية المسأأتدامة 

( وحشد الجهود للقءا  على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساوا   17هداف التنمية الـأأأأـأأأأ ) أعلى  تطبيق 

، كما أشأأار سأأقادته إلى  ومقالجة تيير المناخ وغيرها م  اضهداف التي تم اعتمادها في لطة التنمية المسأأتدامة

أ  هناك عدد م  المؤتمرات اإلقليمية التي سأأأأأأأتنققد لالا الفتر  القادمة كالمؤتمر الذي سأأأأأأأينققد في مراك  / 

حوا تيير المناخ ، والقمة القالمية لر يسأأأأات البرلمانات الذي سأأأأينققد دولة  2016المملكة الميربية في نوفمبر 

. وأشأأأأأرت  إلى أ  المجلس الوطني احتحادي في دولة اإلمارات  2016ر ة المتحد  في ديسأأأأأمباإلمارات القربي

والتي ترتكز على دور ومسأأأأاهمة   " متحدون في أجل صمممميالة المسممممتقبل "سأأأأيسأأأأتءأأأأيف هذه القمة بقنوا  

تحدو  مالجلسممة األول  : حيث سأأتتناوا القمة ثمانية محاور ر يسأأية وهي :  -البرلمانيي  في صأأياغة المسأأتقبا 

جلسمممة ال ، متحدو  لتحقيق احزدهار احقتصأأأادي ضجياا المسأأأتقبا، الجلسمممة اليانية :  اضم  والسأأأالملتقزيز 

تواصا الديناميكيات المتيير  المتقلقة بال :  الجلسة الرابعة،  متحدو  للحفاظ على مناخ صحي لكوكبنا:  اليالية

 تحويلية: الفرص والمقءالت ابتكارات:  الجلسة السادسة،  حوكمة التسامح : الجلسة الخامسة،  السياسي
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 تحويا البرلمانات م  : الجلسمممة اليامنة،  متحدو  لللق مجتمع أكثر شأأأمولية : الجلسمممة السمممابعة،  اضلالقية 

 ،  أجا للق مستقبا أفءا

حيث سيتم تناوا القءايا والموءوعات  حول الشباب واستشراف المستقبل جلسة نقا أ  هناك  نوهت  إلى كما

جلسأأأأأة الما د  المسأأأأأتدير  باإلءأأأأأافة إلى واإلشأأأأأكاليات التي يواجهونها وسأأأأأبا مقالجتها ، التي تهم الشأأأأأباب 

بقر  مجموعة م  التوصيات القابلة  " " إعالن أبوظبيبـ ستلتتم القمة أعمالهاو،  لر يســــــــات البرلمانات

وقد أكدنا لالا القر  على إدراج اإلعال  كوثيقة رسأأأأأأأمية في احتحاد البرلماني  . للتنفيذ على أر  الواقع

 الدولي واضمم المتحد  .   

 

 

 ة :ـــة التنفيذيـــة عن اللجنــاجتماع اللجنة المالية المنبثق -ثالثاً 

  

تسأأأتهدف بصأأأفة ر يسأأأية التي و 2017البرلماني الدولي للعام مشأأأروع ميزانية احتحاد  –اعتمدت اللجنة المالية 

( ، وتجدر اإلشأأار  ب   2021 – 2017على تحقيق اضهداف الوارد  في إسأأتراتيجية احتحاد البرلماني الدولي )

 الدول مساااهماتتبلغ  في حين مليون فرنك سااويسااري(  15.9المصأأأروفات المترتبة لمشأأأروع الميزانية تبل  ) 

 . مليون فرنك سويسري (  4.2) عية المساهمات الطو( مليون فرنك ، و 10.2)األعماء 

 

ـات وذلك  2016النتا ج المالية للقام  -استقر  ر يس اللجنة كما  ـ ـ ـاء في الدول  بعد خفض مساهمـ ـ ـ األعمـ

ـة  ـ ـ ـاد بنسب ـ ـاء )  %8.7االتحـ ـ ـات األعمـ ـ ــب مساهمـ ـ مع  2016( فرنك سويسري في  10.066.000لتصب

  جزر القمر وغينيا . –مساهمات البرلمانات التي تم إعاد  عءويتها في احتحاد وهي : جمهورية مصر القربية 

 

من " صندوق التضاحوا  ا مقدما م  اضمانة القامة لالتحادمقترح اللجنة المالية استقرءت -باإلءافة إلى ذلك 

آلية لتقديم المسأأأأأأأاعد   وهو 2016 والذي تم تقديمه في اجتماع اللجنة التنفيذية المنققد في مارس   البرلماني "

ولي ة لالتحاد البرلماني الدلءأأأما  مشأأأاركتها في اضنشأأأطة الر يسأأأي الجزر الصأأأيير  النامية المالية لبرلمانات 

–م أكبر عدد م  البرلمانات إليه بانءأأأما حتحاد البرلماني الدوليتوسأأأيع عءأأأوية اهدف بشأأأكا ر يسأأأي إلى وي

 المقصود بدول الجزر الصغيرة يحدد ضع نظام  انوني للصندوق يحدد أهدافه ، وبو -واقترحُت في شأن ذلك 
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 –ى ذلك وبناء عل النامية ، وشاااااروط االساااااتحقا ات المالية لهذه الدول باإلضاااااافة إلى الموارد المالية للصاااااندوق

 .المقتر  ورفعه إلى المجلس الحاكم العتماده  اعتماد  ررت اللجنة التنفيذيــة

 موضوعات أخرى :

 تطوير الموقع االلكتروني لالتحاد البرلماني الدولي : 

بالليأأة  احلكترونأأي لالتحأأاد البرلمأأاني الأأدولي إحأأاطتكم علمأأا ب نأأه سأأيتم عأأر  النسأألة التجريبيأأة للموقأأع أود

استقرءأأت فأأي اللجنأأة التنفيذيأأة ، والجأأدير بالأأذكر بأأ     2016( فأأي أكتأأوبر 135احنجليزيأأة فأأي الجمقيأأة الأأـ)

تأم الأذي النسلة اضولية م  الموقع احلكتروني لالتحاد البرلمأاني الأدولي  2016  مارس 18اجتماعها المنققد في 

تطويره مع المجلس الوطني احتحادي لدولة اإلمارات وذلك في إطار تقاونه مع اضمانة القامة لالتحأاد البرلمأاني 

مو اع الوياأل الثابات بأربعاة الدولي بش   تطوير الموقع احلكتروني لالتحاد بشأكا كامأا باإلءأافة إلأى ترجمأة 

، والذي على إثره تأم التوقيأع علأى اتفاقيأة   واإلسبانية ، ، الفرنسية اإلنجليزية ، العربية  : لغات رسمية وهي

، وتهدف هذه احتفاقية  إلأى تقزيأز دور البرلمانأات القربيأة  2016تطوير الموقع احلكتروني لالتحاد في مارس 

فأأي المشأأاركة الفقالأأة فأأي المحافأأا الدوليأأة الملتلفأأة وتطأأوير أدوات التواصأأا والبحأأث فأأي الموقأأع احلكترونأأي 

 اد.لالتح
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 :  المواضيع المطلوب إبداء الرأي فيها من المجموعة العربية

في اجتماعات الجمعية لالتحاد البنود الطارئة القواعد العامة لطر  بشاااااااأن  المجموعة العربية إبداء رأي .1

أكتوبر  26على أن يتم منا شاااة ذلك في االجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي ساااينعقد في  -البرلماني الدولي 

2016 . 

على أن  في اللجنة التنفيذية البرلمانيين بشاااأن عماااوية رئيس منتدى الشاااباب المجموعة العربيةإبداء رأي  .2

 . 2016أكتوبر  26على أن يتم منا شة ذلك في االجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي سينعقد في 

 - %30عن  بنسبة ال تقلبشأن زيادة نسبة تمثيل النساء في الوفود البرلمانية  المجموعة العربيةإبداء رأي  .3

 . 2016أكتوبر  26للجنة التنفيذية الذي سينعقد في  على أن يتم منا شة ذلك في االجتماع القادم

وبرامج عمل مع االتحاد البرلماني الدولي خالل  حث البرلمانات العربية في المساهمـاـاـاة في عقد أنشطـاـاة .4

الفترة القادمة الساايما أن هناك برامج وأنشااطه تم عقدها مع المجموعات الجيوسااياسااية األخرى في االتحاد 

 البرلماني الدولي . 

 136) للجمعية ) – استمافة جمهورية بنغالديش الشعبية في العاصمة دكاإحاطة المجموعة العربية بشأن  .5

  . 2017في مارس 

  2018 أكتوبرفي  137)للجمعية )  –سانت بطرسبرغ –روسيا استمافة إحاطة المجموعة العربية بشأن  .6

إحاطة المجموعة العربية بشااأن اسااتمااافة المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة للقمة  .7

 . 2016العالمية لرئيسات البرلمانات الذي سينعقد في ديسمبر

 االلكتروني لالتحاد البرلماني الدولي عرض النسااااااخة التجريبية للمو ع إحاطة المجموعة العربية بشااااااأن .8

 . 2016( في أكتوبر 135باللغة االنجليزية في الجمعية الـ)
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