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 وقائع وقرارات الدورة الخمسين
 لمجلس االتحاد البرلماني العربي

 12/3/2008-13أربيل )العراق( 
 
 

عاصمة إقليم كردستان انعقدت في مدينة أربيل  2008في الثاني عشر من آذار )مارس( 
اجتماعات الدورة الخمسين لمجلس االتحاد البرلماني العربي بمشاركة وفود تمثل الشعب العراق 

 رلمانية األعضاء في االتحاد البرلماني العربي في البلدان اآلتية:الب
 

 المملكة األردنية الهاشمية. .1
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. .2

 مملكة البحرين. .3

 الجمهورية التونسية. .4

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .5

 جمهورية السودان. .6

 المملكة العربية السعودية. .7

 ية السورية.الجمهورية العرب .8

 جمهورية العراق .9

 سلطنة عمان. .10

 دولة فلسطين. .11

 دولة قطر. .12

 دولة الكويت. .13

 الجمهورية اللبنانية. .14

 جهورية مصر العربية. .15

 المملكة المغربية. .16

 الجمهورية اليمنية. .17
 

البرلماني  في بداية االجتماع ألقى معالي المهندس عبد الهادي المجالي، رئيس االتحاد
مة اب األردني كلمة شكر في مستهلها العراق قيادة وشعباً وبرلماناً وحكو، رئيس مجلس النوالعربي

في كلمته بصورة المجالي  عبد الهادي السيد معالي ثم تناولعلى استضافة اجتماعات االتحاد. 
موجزة عدداً من القضايا التي عايشها أثناء رئاسته لالتحاد خالل العامين الماضيين، مشيراً إلى أن 

ثم عرض على المجلس  ت إلى جميع هذه القضايا بالتفصيل.مانة العامة لالتحاد قد أشارتقارير األ
 جدول أعمال الدورة الخمسين وتمت الموافقة عليه. وجاء جدول األعمال على النحو التالي:

 
 

 إقرار جدول األعمال .1
 2008خطة عمل االتحاد لعام  .2

 الشؤون المالية: .3
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 .2007الحساب الختامي لعام  .أ
 .2008االتحاد لعام  ميزانية .ب

 .2009تقديرات الميزانية لعام  .ج

 المقر الجديد لالتحاد البرلماني العربي  .4

 التعديالت المقترحة على أنظمة االتحاد: .5
 النظام الداخلي  .أ
 نظام العاملين األساسي  .ب
 النظام المالي  .ج

 انتقال الرئاسة .6

 ما يستجد من أعمال .7

 
اللجنة المالية واالقتصادية واالجتماعية وبعد الموافقة على جدول األعمال شكل المجلس 

وأحال إليها القضايا المالية لمناقشتها وتقديم تقرير عنها. ثم استعرض السيد المجالي ما تم 
 بخصوص بناء المقر الجديد لالتحاد البرلماني العربي في دمشق وجرت مناقشة حول الموضوع.

 
ممثلة برئيسها  دنية إلى الشعبة العراقيةرة االتحاد من الشعبة األبعد ذلك جرى انتقال رئاس

 .العراق الدكتور محمود داود المشهداني، رئيس مجلس النواب في جمهورية
 

بمالية االتحاد وأقرت خطة المتعلقة اجتمعت لجنة الشؤون المالية وناقشت جميع القضايا 
فوافق عليه وفيما يلي ، وقدمت تقريرها أمام المجلس 2008وموازنة االتحاد لعام  2008العمل لعام 

 عرض للقرارات التي اتخذها مجلس االتحاد في دورته الخمسين.
 

 انتقال الرئاسة: 50/مج 1القرار 

ص رئيسها سعادة الموافقة على انتقال رئاسة االتحاد البرلماني العربي إلى الشعبة العراقية بشخ
 عام.ة ود المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي لمدالدكتور محمود دا

 

 50/مج 2القرار 

رئيس مجلس الشورى في سلطنة  ،معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي الترحيب بدعوة سيادة
فبراير  -عمان لعقد المؤتمر الرابع عشر لالتحاد البرلماني العربي في مسقط خالل شهر شباط 

– 2009. 
 
 
 
 

 :ومن ضمنها ليةالقرارات المتعلقة بخطة العمل والقضايا الماالموافقة على 
 

 50/مج 3القرار 

 2007التقرير المالي لعام     
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 والمتضمن: 2007الموافقة على التقرير المالي لعام  (1

  
 . مذكرة األمانة العامة لالتحاد بما فيها:1
 

 ( دوالر أمريكي.633,239والبالغة )  2007أ  ـ  النفقات التي صرفت خالل عام 
 

ة  ) ــااـوالبالغ 2007خااالل عااام والواجبااة التحصاايل  حصاالتاإلياارادات التااي  إجمااالي ب ـ
 ( دوالر أمريكي والمكونة من :733,949

  والبالغاااة  2007اإليااارادات المحصااالة مااان مسااااهمات الشاااعب البرلمانياااة لعاااام
 ( دوالر أمريكي.657,300)

  قبال والبالغاة  وماا  2006اإليرادات المحصلة من ديون الشعب البرلمانياة لعاام
 دوالر أمريكي.( 30,569)

  اإليرادات المحصلة من واردات أخرى )الفوائد الدائنة وفروقات تحويل عمالت
 ( دوالر أمريكي.46,080( والبالغة ) 

 

إلاى حسااب االحتيااطي  ( دوالر أمريكاي206,441الباال  ) جـ ـ تحويل وفر الدورة الحالياة
 العام.

 
 .31/12/2007ة لالتحاد كما هي في .البيانات الحسابية الختامي2
 
 .2007لعام  . تقرير مدقق الحسابات3

 

( دوالر 69,769تخصيص المبال  المتبقية مان الرصايد النقادي الخااص بنادوة القادس والباال  )  (2

 أمريكااي لتنظاايم ناادوة حااول االسااتيطان فااي األراضااي العربيااة المحتلااة فااي فلسااطين والجااوالن
بيااة المحتلااة فااي فلسااطين بشااكل عااام، ومطالبااة إحاادى الشااعب واألوضاااع فااي األراضااي العر

 .2008استضافة هذه الندوة خالل عام بالبرلمانية 
 
 
 
 
 

 50/مج 4القرار 

 2008حول خطة عمل االتحاد لعام    
 

كما وردت فاي ماذكرة األماناة العاماة لالتحااد،  2008لعام  الموافقة على خطة عمل االتحاد
 ادرات في حدود السيولة المالية المتوفرة.فيها من مب ورد وتنفيذ ما

 
 50/مج 5القرار 
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 2008موازنة االتحاد لعام    
 

والبالغااة  2008الموافقااة علااى االعتمااادات المرصااودة فااي مشااروع موازنااة االتحاااد للعااام  .1
 (.1(  وفقا للجدول المرفق بمذكرة األمانة العامة لالتحاد ) جدول رقم  793,600)
 
رحااة لتوزيااع االعتماااد المرصااود علااى الشااعب البرلمانيااة األعضاااء فااي إقاارار النسااب المقت .2

(. ومطالبااة 2االتحاااد وفقاااً للجاادول الااوارد فااي مااذكرة األمانااة العامااة لالتحاااد ) جاادول رقاام 
الشعب البرلمانية باإلسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة 

 العامة القيام بواجباتها .
 

وماا قبال وفقاا للجادول المرفاق بماذكرة  2007مطالبة الشعب البرلمانية المديناة باديون عاام  .3
 تسديد ما عليها من مستحقات في أقرب اآلجال.ب (،1-2العامة لالتحاد ) جدول رقم األمانة 

المصادقة على قرار السيد رئيس االتحاد بزيادة رواتب العااملين فاي األماناة العاماة لالتحااد  .4
 .2008ماني العربي بدءا من عام البرل

 
 الموافقة على تكليف المحاسب القانوني الدكتور عقبة الرضا بتدقيق حسابات االتحاد للعاام / .5

ماان قباال  2009، وتكليااف رئاايس االتحاااد بتحديااد أتعابااه .علااى أن يااتم التعيااين للعااام 2008
مادة تكليفاه عان أرباع سانوات تزيد  اللجنة التنفيذية لالتحاد وفقا للمعايير المحاسبية بحيث ال

 متتالية.
 
تكليااف األمااين العااام لالتحاااد البرلماااني العربااي بتنفيااذ أحكااام الموازنااة وفقاااً لميثاااق االتحاااد  .6

 وأنظمته النافذة.
 

 50/مج 6القرار 

 2009التقديرات المبدئية لموازنة عام /   
 
ية لمشروع موازنة االتحااد الموافقة المبدئية على االعتمادات المرصودة في التقديرات األول .7

وساااتمائة دوالر  ألاااف( فقاااط سااابعمائة وثالثاااة وتساااعون  793,600والبالغاااة ) 2009لعاااام 
 (.1أمريكي وفقا للجدول المرفق بمذكرة األمانة العامة لالتحاد ) جدول رقم 

 
إقاارار النسااب المقترحااة لتوزيااع االعتماااد المرصااود علااى الشااعب البرلمانيااة األعضاااء فااي  .8

(. ومطالبااة 2وفقاااً للجاادول الااوارد فااي مااذكرة األمانااة العامااة لالتحاااد ) جاادول رقاام االتحاااد 
الشعب البرلمانية باإلسراع في دفع مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة 

 العامة القيام بواجباتها .
 

 50/مج 7القرار 

 مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد:
 
 تقرير المقدم حول مشروع بناء المقر الدائم لالتحاد بدمشق والمتضمن :الموافقة على ال-1
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 مذكرة األمانة العامة لالتحاد. -أ
 تقرير مدقق الحسابات. -ب
 
 في تساديد ماا باإلسراع، اهمات بناء المقر الدائم لالتحادمطالبة الشعب البرلمانية المدينة بمس-2

 عليها من مستحقات في اقرب اآلجال.
 
 
 ف لجنة البناء برئاسة السيد رئيس االتحاد البرلماني العرباي وعضاوية كال مان الساادة :تكلي-3

بباذل المزياد  ،السوري، واألمين العاام لالتحااد ، رئيس مجلس الشعباألردنيرئيس مجلس النواب 
 تسهيل مهامربية من الجهود إلنجاز بناء المقر الدائم لالتحاد والطلب من السادة رؤساء المجالس الع

 بعض األقطار العربية لمقابلة رؤساء دولها سعيا  لدعم تمويل المشروع. إلىاللجنة  للقيام بزيارة 
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