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ن العاديةالسابعة واألربعيالدورة   

البرلماني العربي لمجلس االتحاد  
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 وقائع وقرارات الدورة السابعة واالربعين
 لمجلس االتحاد البرلماني العربي 

 (62/6/6002البحر الميت )
 
 

لبحر الميت بالمملكة األردنية الهاشمية ا بدعوة كريمة من مجلس األمة األردني جرت في منطقة
لمجلس االتحاد اجتماعات الدورة السابعة و األربعين العادية  62/6/6002يوم األحد الواقع في 

 :البرلماني العربي ، بمشاركة وفود تمثل الشعب البرلمانية العربية في البلدان اآلتية 
 

 المملكة األردنية الهاشمية  .1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  .6

 مملكة البحرين  .3

 الجمهورية التونسية  .4

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  .5

 جمهورية السودان  .2

 العربية السعوديةالمملكة  .7

 الجمهورية العربية السورية  .8

 سلطنة ُعمان  .9

 دولة فلسطين  .10

 دولة قطر  .11

 الكويت  ةدول .16

 الجمهورية اللبنانية .13

 جمهورية مصر العربية  .14

  ةالمملكة المغربي .15

 الجمهورية اليمنية  .12

 
، بيرئيس االتحاد البرلماني العر ،بكلمة من دولة األستاذ نبيه بري وقد افتتحت اعمال الدورة 

 ،معالي السيد عبد الهادي المجالي ثم استمع أعضاء المجلس الى كلمة من ،النواب سرئيس مجل
عمالها الذي تضمن البنود الدورة جدول ا أقرت أعمالهافي بداية و .رئيس مجلس النواب األردني

 :التالية
 

 جدول األعمال  إقرار .1

 .انتقال الرئاسة  .6
 6002خطة عمل االتحاد لعام  .3

 ماليةالشؤون ال .4

 6005الحساب الختامي لعام 

  6002ميزانية االتحاد لعام  

  6007تقديرات الميزانية لعام 

 المقر الجديد لالتحاد البرلماني العربي  .5
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 اقرار جدول اعمال المؤتمر الثاني عشر لالتحاد .2

 
اتخذت الدورة من جدول األعمال و 2-5-6-1لبنود و تمت في الجلسة األولى مناقشة ا

الى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية واالجتماعية  4-3ن البندا ناسبة بشأنها وأحيلالم تالقرارا
ها إلى تقريرتقدمت بالبنود المحالة اليها وقد ناقشت اللجنة و. لدراستها وإعداد تقرير حولها

 . الجلسة الختامية لمجلس االتحاد فناقشه وأقره
 

 :وفيما يلي القرارات الصادرة عن مجلس االتحاد
 

 74مج/1 قرارال
 : حول انتقال الرئاسة 

 
تستمر رئاسة معالي المهندس السيد عبد الهادي المجالي رئيس مجلس النواب األردني  .1

لالتحاد البرلماني العربي حتى نهاية أعمال الدورة الثامنة واألربعين العادية لمجلس 
 .االتحاد 

لدول من حيث ألسماء ا يجري بعد هذا تولي رئاسة االتحاد وفقا للترتيب األبجدي .6
، أي يكون استالم منصب رئاسة االتحاد من حق الشعبة توقفت قبل عدة سنوات

... العراقية إذا توافرت الظروف المناسبة ومن ثم تنتقل الرئاسة إلى سلطنة عمان 
 .وهكذا 

، رئيس مجلس النواب اللبناني لالتحاد البرلماني ستمر رئاسة دولة الرئيس نبيه بريت .3
وتجري مراسيم م  68/6/6002عشر لالتحاد بتاريخ نتهاء أعمال المؤتمر الثاني حتى ا

 .ئاسة في الجلسة الختامية للمؤتمرانتقال الر

 
 
  74مج /6قرار ال

 :حول جدول أعمال المؤتمر الثاني عشر لالتحاد 
 

حاد أ  من ميثاق االتحاد البرلماني العربي على أن من اختصاصات مجلس االت/ 5تنص المادة 
 .وضع جدول أعمال المؤتمر وتوجيه الدعوة النعقاده وتعيين مكان االنعقاد وموعده 

 
الدورة السادسة واألربعون العادية لمجلس االتحاد والتي عقدت في الجزائر في تموز  كانتو
فبراير  /قد وافقت على عقد المؤتمر الثاني عشر في األردن الشقيق خالل شهر شباط  6005يوليو 
 :وأقرت الدورة السابعة واألربعون الحالية جدول أعمال المؤتمر على النحو التالي  6002

 

 (.الرئيس وأميني السر ) انتخاب مكتب المؤتمر  .1

 

 .إقرار جدول األعمال .6
 

 . تقرير رئيس االتحاد البرلماني العربي .3
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 .تقرير األمين العام حول أوضاع االتحاد منذ المؤتمر الحادي عشر في دمشق .7

 
 

 :وضاع العربي  الرانن  ودور البرلمانيين العرب في تعييي التاامن العربي في مااالتاأل .5
 

 مواجهة التحديات اإلقليمية والدولية -أ  
 اإلصالح والتحديث  -ب
 اإلرهاب  -ج
 المياه  -د 
 

دور البرلمانات فيي تحيديو وتوعييل التشيريعات المتعبقي  بيالمواننين مين توي االحتياجيات  .2

 .الخاص 
 

 :لنشان الدولي واإلقبيمي لالتحادا .4
 

.لالتحادالبرلمانيالدوليفينيروبي114الجمعية -أ

.الياباني-المنتدىالثالثللحوارالبرلمانيالعربي -ب

.العالقاتمعالبرلماناألوروبي -ج

 

 : اجتماعات الهيئات والباان الدائم  في االتحاد .8

 

.اجتماعالهيئةالبرلمانيةللسوقالعربيةالمشتركة 

.اجتماعالهيئةالبرلمانيةالعربيةلحقوقاإلنسان 

 :اجتماعاتاللجانالدائمة 

.البرلمانية،شؤونالمرأة،شؤونذوياالحتياجاتالخاصة-السياسية  

 
 47مج/3القرار 
 6005التقرير المالي لعام حول 

 
 : المتضمـــــنو 6005الموافقة على التقرير المالي لعام ( 1
 :نة العامة لالتحاد بما فيهامذكرة األما. 1
 

 .دوالر أمريكي( 201,134) والبالغة  6005التي صرفت خالل عام النفقات  أ  ـ 
دوالر أمريكي ( 266,852) والبالغة  6005خالل عام  التي حصلت اإليرادات إجمالي ب ـ

 :والمكونة من 
 

دوالر ( 515,665)غة والبال 6005اإليرادات المحصلة من مساهمات الشعب البرلمانية لعام 
 .أمريكي

دوالر ( 84,965)والبالغة  وما قبل 6004الشعب البرلمانية لعام  ديوناإليرادات المحصلة من 
 .أمريكي
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دوالر ( 40000) والبالغة ( حاصل بيع السيارات) االيرادات المحصلة من الموارد الرأسمالية 
 .أمريكي

 

 .دوالر أمريكي ( 18,702) غة اإليرادات المحصلة من واردات الفوائد والبال
 

 .حساب االحتياطي العام إلى دوالر أمريكي( 152,376)البالغ  جـ ـ تحويل وفر الدورة الحالية
 
 .31/16/6005البيانات الحسابية الختامية لالتحاد كما هي في .6
 
 .6005لعام  تقرير مدقق الحسابات. 3
 
عدم ادارج قيمتها في ميزانية االتحاد حيث مسك سجل الموجودات الثابتة خارج الميزانية و. 4

دوالر أمريكي ، ( 6960502)مامقداره  6005-16-31بلغت قيمة الموجودات الثابتة موقوفا في 
دوالر أمريكي،وذلك وفقا للجداول (  1230744) كما بلغت قيمة االهتالك للفترة نفسها مامقداره 

 . 6005المرفقة ببيان المركز المالي لعام 
 
تخصيص احتياطي اهتالك الموجودات الثابتة بحيث يتم رصد مبلغ سنوي يعادل مانسبته .5
سحبه من االحتياطي يتم من كل عام حيث  16-31من قيمة مجمع االهتالك الموقوف في % 65

 .ويخصص من أجل استبدال الموجودات الثابتة المستهلكة( وفورات السنوات السابقة) العام 
 
دوالر ( 290729) لمتبقية من الرصيد النقدي الخاص بندوة القدس والبالغ تخصيص المبالغ ا( 6

أمريكي لتنظيم ندوة حول االستيطان في األراضي العربية المحتلة في فلسطين والجوالن، ومطالبة 
 .6002إحدى الشعب البرلمانية استضافة هذه الندوة خالل عام 

 
س االتحاد البرلماني العربي، دولة الرئيس  نبيه يتوجه المجلس بالشكر والثناء إلى سيادة رئي (3

فقط ثمانية آالف دوالر  -80000 –والبالغة  6005بري، على تنازله عن مخصصاته الرئاسية لعام 
 . شراء موجودات ثابتة لالتحادأمريكي لصالح 

 
 74مج/7القرار 

 6002حول خطة عمل االتحاد لعام 
وتنفيذ ما  ، كما وردت في مذكرة األمانة العامة 6002الموافقة على خطة عمل االتحاد لعام . 1

 :وذلك بعد اضافة البنود التالية  ورد فيها من مبادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة

  مشاركة االتحاد البرلماني العربي في جميع األنشطة البرلمانية االقليمة والدولية والعمل
ة التي تشن سيتعلق بالحملة الشر بية وخاصة ماعلى ابراز المواقف الحضارية للدول العر

 .األكرم  لدين االسالمي الحنيف وعلى الرسولعلى ا

  ضرورة عقد الهيئة البرلمانية  للسوق العربية المشتركة اجتماعاتها بصفة منتظمة وفي حال
 .عدم استضافتها يتم عقدها في مقر االتحاد

 عقد اجتماعات تخصص لدراسة قضايا  التوصية بايالء الشباب اهمية خاصة والعمل على
 .الشباب بمشاركة برلمانيين عرب شباب
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  التوصية بزيادة تمثيل المرأة داخل الوفود البرلمانية العربية. 
 

  74مج /5القرار 
 6002مشروع موازنة االتحاد لعام 

 
 والبالغة 6002الموافقة على االعتمادات المرصودة في مشروع موازنة االتحاد للعام   .1

 (.1جدول رقم ) العامة لالتحاد  األمانةوفقا للجدول المرفق بمذكرة (   7340800)
 

النسب المقترحة لتوزيع االعتماد المرصود على الشعب البرلمانية األعضاء في  إقرار .6
ومطالبة (. 6جدول رقم )مذكرة األمانة العامة لالتحاد  االتحاد وفقاً للجدول الوارد في

في دفع مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته  سراعباإلالشعب البرلمانية 
 .ولألمانة العامة القيام بواجباتها 

 
الموافقة على توزيع مساهمة الشعبة البرلمانية الجيبوتية على جميع الشعب العربية وفقا  .3

 (.1-6جدول رقم ) العامة لالتحاد  األمانةللجدول المرفق بمذكرة 
 

وفقا للجدول المرفق بمذكرة  لوما قب 6005عام مانية المدينة بديون مطالبة الشعب البرل .4
من مستحقات في أقرب  اما عليه،  لتسديد (6-6جدول رقم ) العامة لالتحاد  األمانة
 .اآلجال

 
تكليف المحاسب القانوني الدكتور عقبه كامل الرضا بتدقيق اعادة الموافقة على   .5

 .ض رئيس االتحاد بتحديد أتعابه، وتفوي6002 /حسابات االتحاد للعام 
 

تكليف األمين العام لالتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقاً لميثاق االتحاد  .2
 .وأنظمته النافذة

 
 74مج /2القرار 

 6004/التقديرات المبدئية لموازنة عام 
 

وع موازنة لمشر األوليةالموافقة المبدئية على االعتمادات المرصودة في التقديرات  .1
المرفق  1وفقا للجدول رقم  دوالر أمريكي ( 7340800)البالغة  6007/ االتحاد لعام 

 .بمذكرة األمانة العامة لالتحاد
النسب المقترحة لتوزيع االعتماد المرصود على الشعب البرلمانية األعضاء في  إقرار .6

ومطالبة الشعب . ادبمذكرة األمانة العامة لالتح المرفق 6االتحاد وفقاً للجدول رقم 
 . 6007/البرلمانية  بدفع مساهماتها في بداية السنة المالية 

 
 74مج /4القرار 
 :مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد -خامسا
 
 :المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد بدمشق والمتضمن التقريرـ الموافقة على  1
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 .العامة لالتحاد األمانة ةمذكر  -أ 
 .لمقدم للسادة رؤساء المجالس والوفود البرلمانية خالل االجتماع التشاوريالعرض ا  -ب 
 .تقرير مدقق الحسابات -ج 
في تسديد  باإلسراعـ مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمساهمات بناء المقر الدائم لالتحاد ،  6

 .من مستحقات في اقرب اآلجال اما عليه
اذ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني واالمين العام تثمن اللجنة جهود دولة الرئيس االستـ  3

لالتحاد البرلماني العربي بالعمل على توفير السيولة المالية الالزمة لتمويل المشروع من خالل 
رجال مال وت االقتصادية والسياسية العربية وأصحاب الالفعاليا السعي لجمع التبرعات من أصحاب

جالس العربية على ايجاد السبل الناجعة التي من شأنها إنجاح هذه األعمال وحث السادة رؤساء الم
الحملة ، وتوصي اللجنة استمرار دولة الرئيس نبيه بري في عضوية لجنة بناء المقر حيث تصبح 

 :اللجنة على النحو التالي
 .رئيس االتحاد البرلماني العربي 

 .رئيس مجلس النواب اللبناني 

 .رئيس مجلس الشعب السوري

 .ألمين العام لالتحاد البرلماني العربيا
تكليف لجنة بناء المقر بمتابعة المناقصة التي تم االعالن عليها ودراسة العروض المقدمة ـ  4

 .واختيار المؤسسة العربية التي قدمت أفضل عرض للمباشرة في تلزيم المناقصة
   

 74مج /8القرار 
العام على  األمينالعامة لالتحاد وعلى رأسه  نةاألماجهاز  إلىبالشكر والثناء  مجلستوجه الي

 بأسلوبالجيد للوثائق وتقديم الموازنات  واإلعدادالجهود المبذولة في تنفيذ قرارات مجالس االتحاد 
 .علمي، واتباع سياسة ترشيد النفقات
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