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 تقرير عن أعمال ونتائج
للجنة التنفيذية  الثانياالجتماع   

 لالتحاد البرلماني العربي
 

 ) مسقط 2009/3/7( 
 
 

اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي اجتماعها الثاني في مدينةة مقةق  عقدت 
للجنةة . تةرعا االجتمةاع . و شارك في االجتماع جمية  ععاةاا ا 7/3/2009بتاريخ 

قماحة الشيخ خالد الع ية ، رئيا االتحاد البرلماني العربةي بالواالةة ، نائةئ رئةيا 
 مجلا النوائ العراقي .

 
 ناقش االجتماع جدول ععمال تامن البنود اآلتية:

 

 تبادل آراا حول تشايل ماتئ المؤتمر )الرئيا، نائئ الرئيا، عمين القر(  -1

 مؤتمر عن نشا  اللجنة التنفيذية. تقرير الرئيا عمام ال -2

 تقرير األمين العام لالتحاد عمام المؤتمر. -3

 . 2009خ ة عمل االتحاد لعام مشروع  -4

 الشؤون المالية : -5

 .2008الحقائ الختامي لعام  .ع
 . 2009ميزانية االتحاد لعام  .ئ

 .2010تقديرات الميزانية لعام  .ج

 

الرابة  عشةر االقةتثنائي  المهام المترتبة على االتحاد في اوا قرار المةؤتمر -6

 (.1/1/2009)صور 

 اجتماع اللجنة القانونية في االتحاد. -7

 االجتماع القادم للجنة. -8
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إدراج بند إاافي في جةدول ععمةال المةؤتمر  المغربية لئ الشعبة البرلمانية  -9

حول : قرار النائئ العام للمحامة الجنائية الدولية باعتقةال الةرئيا القةوداني 

 عمر حقن البشير. 

قةةرار جةةدول األعمةةال عةةرا األمةةين العةةام لالتحةةاد القةةيد نةةور الةةدين إبعةةد 

بوشاوج عمام ععااا اللجنة مذارة توايحية تقدمت بها األمانة العامة حول القاايا 

ثةةم نةةاقش ععاةاا اللجنةةة نةةذب البنةود بنةةداق بنةةداق واتفقةةت  األعمةال.المدرجةة فةةي جةةدول 

  التالية.اآلراا على القرارات 

 

  لتشكيل مكتب المؤتمر بالنسبة  -1

ق االقتةةراع علةةى المةةؤتمر انتخةةائ ممثةةل فلقةة ين نائبةة ت اللجنةةةعقةةر لةةرئيا  ا

ق المؤتمر و ممثل العراق عمين   للقر. ا

 

 تقرير الرئيس أمام المؤتمر  -2

العراقةي بالواالةة ، رئةيا  رئيا مجلا النةوائ ، خالد الع يةعواح القيد  

تناولت فية  وقةائ  ومقةرارات االجتمةاع  عدت تقريراق ععن رئاقة االتحاد  ، داالتحا

م 2009األول للجنة التنفيذية الذي جرى في دمشق فةي تشةرين األول / عاتةوبر / 

. وقوف يقتامل التقريةر بضاةافة وقةائ  وقةرارات اجتمةاع اللجنةة فةي مقةق  ثةم 

 قيعرا على المؤتمر في جلقة العمل األولى . 

 تقرير األمين العام لالتحاد :  -3

تقرير األمين العام المقدم إلى المةؤتمر الخةاما عشةر األعااا إلى عن  عشار عحد

ولةم يخخةذ بعةين االعتبةار التوصةيات التةي  القةابقة،يقير على نفا نهة  التقةارير 

 للبرلمانةةات،عقرنةةا اجتمةةاع دمشةةق المشةةترك للجنةةة القانونيةةة واألمنةةاا العةةامين 

ق فيمةةا يتعلةةق  يةةذ بعةةا القةةرارات إلةةى ذاةةر عقةةبائ عةةدم تنف باإلشةةارةخصوصةةا

مةةن العربةةي إلةةى الفوائةةد العائةةدة علةةى االتحةةاد وعلةةى العمةةل البرلمةةاني  واإلشةةارة
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وقةةةد عواةةةح األمةةةين العةةةام لالتحةةةاد  االتحةةةاد.األنشةةة ة المختلفةةةة التةةةي يقةةةوم بهةةةا 

وعشةةار إلةةى عنةة  بعةةد إجةةراا  القةةابقة،الظةةروف التةةي عدت إلةةى اقةةتمرار ال ريقةةة 

لعامةةة فقةةوف ت بةةق ال ريقةةة الجديةةدة فةةي إعةةداد التعةةديالت فةةي نياليةةة األمانةةة ا

 التقارير . 

 م 2009مشروع خطة عمل االتحاد لعام  -4

 رحت تعليقات حول الخ ةة المقدمةة إلةى المةؤتمر فةي وثةائق األمانةة العامةة  

  لالتحاد:

  الخ ة.النتائ  المتوخاة من األنش ة التي تتامنها إلى  تشيربخنها ال  -

  االتحاد.ت الارورية على األنش ة التي قيقوم بها النفقا تقدير ال تتامن -

 م 2009حول ميزانية االتحاد لعام  -5

م تنةاقش بعةةد مةةرور حةةوالي ثالثةةة 2009تناولةت بعةةا التعليقةةات عن ميزانيةةة  

يةتم وعن  ،زانيةةعشهر على بدا القنة الجديدة التي مةن المفةروا عن تنفةذ خاللهةا المي

  . داول الميزانيةتحليل حقابات بنود النفقات في ج

 التةيالنظام المةالي فةي االتحةاد حةدد المةدة وقد عواح األمين العام عن  

مةن اةل قةنة  –ينةاير  –تنفذ خاللها الموازنة والتي تبدع في األول مةن اةانون الثةاني 

األعاةةاا  عرادوإذا  مةةن القةةنة نفقةةها ، –ديقةةمبر  –اةةانون األول  31وتنتهةةي فةةي 

رانا فيمان ذلك شري ة تغيير الموعد الذي يشير إلي  النظةام تفعيل الميزانية بعد إقرا

 المالي في االتحاد وجعل ذلك التاريخ بعد انعقاد المؤتمر القنوي الدوري لالتحاد . 

عنةة  فةي حةةال لةةم بةين عن النظةةام المةالي لالتحةةاد اةذلك عشةةار األمةين العةةام إلةى 

القةةنة المعنيةة والةةى عن تقةةر  حلةوليةتمان المةةؤتمر مةن التصةةديق علةى الموازنةةة قبةةل 

الموازنة يجري العمل بالتقديرات األولية المصادق عليهةا فةي المةؤتمر القةابق ، امةا 

نظةةام الميزانيةةة االثنةةي عشةةرية بالنقةةبة للشةةهور األولةةى مةةن العةةام  يةةتم االعتمةةاد علةةى

  الذي لم تقر في  الميزانية. 
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تمر الرابؤ  عشؤر االسؤتثنائي ) المهام المترتبة على االتحاد في ضوء قرار المؤؤ -6

 م ( 1/1/2009صور ـ جنوب لبنان ـ 

م  الشعئ الفلقة يني وعقةرت  لتاامنيامواصلة نشا  االتحاد  قررت اللجنة 

ق  جم  التبرعات مةن عن تقوم ال شعبة برلمانية ب على عبقاا الحقائ المصرفي مفتوحا

لةةى الحقةةائ المصةةرفي التبرعةةات إ ل ريقةةة التةةي ترانةةا مناقةةبة وتحويةةل تلةةكبلةةدنا با

 الذي عفتتح  االتحاد . 

 اجتماع اللجنة القانونية في االتحاد  -7

إلى االجتماع بعةد  حاد عن اللجنة القانونية قوف تدعىعواح األمين العام لالت 

المؤتمر وبعد عن تصل إلى األمانة العامة لالتحاد اقتراحةات الشةعئ حةول التعةديالت 

 والنظام الداخلي.على الميثاق  إدخالهاالمنوي 

خةةالل شةةهر  ةوبعةةد المناقشةةة تةةم االتفةةاق علةةى عقةةد اجتمةةاع اللجنةةة القانونيةة 

 اللجنة التنفيذية .م قبل يوم واحد من اجتماع 2009حزيران ) يونيو ( 

 االجتماع القادم للجنة التنفيذية  -8

وبالنقةبة م. 2009خالل شهر حزيران ـ يونيو ـ وافقت اللجنة على عقد اجتماعها القادم  

لماان االجتماع فقد عواح األمين العام عن اتصاالت تجةري مة  عةدد مةن الشةعئ األعاةاا فةي 

إحدانا . وقةوف تقةوم األمانةة العامةة بتبليةا ععاةاا اللجنةة بماةان  بلد االتحاد لعقد االجتماع في

 انعقاد اجتماع اللجنة وتاريخ  قبل فترة اافية . 

ر المحكمؤؤة الجنائيؤؤة الدوليؤؤة ول أعمؤال اللجنؤؤة حؤؤول قؤؤرابؤؤردراب بنؤؤد يضؤؤافي فؤؤي جؤؤد الطلؤب -9

 الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان :  باعتقال

اقتنار جمي  ععااا اللجنة القرار الصادر عن المحامة الجنائيةة الدوليةة بحةق الةرئيا  

ة علةى إدراج ووافقت اللجنة .وععربوا عن تاامنهم م  القودان الشقيق ومقاندتهم ل  القوداني،

  لالتحاد.في جدول ععمال المؤتمر الخاما عشر  نذا المواوع

وقةررت اللجنةة حةل الحاومةةات العربيةة والجامعةة العربيةة علةةى التحةرك علةى مقةةتوى  

 عام.األمم المتحدة و مجلا األمن الدولي لتخجيل تنفيذ قرار المحامة لمدة 
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 قضايا أخرى  -10

إلةى المحامةة الجنائيةة  نحالةة المقةئولين اإلقةرائيلييعثناا مناقشة مواوع العمةل علةى إ 

إن التحويل إلى اللجنة الدولية بتهم ارتاائ جرائم حرئ وجرائم اد اإلنقانية عشار عحد ععااا 

  شر ين:المحاام الجنائية الدولية بت لئ 

 المحامة الجنائية. لئ ذلك حاومة وقعت على اتفاقية إنشاا عن ت عوالق:

ولةذلك  .ن حاومة المقئولين الم لوئ محاامتهم موقعة عياا علةى نظةام المحامةةعن تاو :ثانيا ق 

محةةامون دوليةةون لفاةةح دعى إليهةةا يماةةن عن يةةحةةاام شةةعبية قةةررت اللجنةةة اللجةةوا إلةةى إنشةةاا م

  غزة.الجرائم التي عرتابها المقئولون اإلقرائيليون في حربهم الوحشية األخيرة اد 

 عةةن تاةةامن  لإلعةةرائربةةي إلةةى ق ةةاع عةةزة ت فاةةرة إرقةةال وفةةد برلمةةاني ع رحةة

الفاةرة مةن  ووافقةت اللجنةة علةى .البرلمانيين العرئ مة  الشةعئ الفلقة يني فةي الق ةاع

المصةةري لمعرفةةة لمواةةوع مةة  رئةةيا مجلةةا الشةةعئ االمبةةدع علةةى عن ينةةاقش  حيةةل

  األوااع.نذب  و رف بما يتناقئاألوااع بدقة والتص

 لجنةةة االقياقةةية والقاةةايا البرلمانيةةة فةةي االتحةةاد  تةةم االتفةةاق علةةى اعتمةةاد لجنةةة الشةةئون

االتصاالت إذا اقتدعت الحاجةة القريعة و تبالمهمامقاعدة لرئيا االتحاد تتولى القيام 

   ارئ.رف في ظ

 إقةرائيل فةةي البلةةدان  ارتابتهةةاعماانيةةة إنشةةاا متحةف يةةؤر  لجميةة  الجةرائم التةةي  دراقةة

والاةةفة الغربيةةة  وغةةزة 2و قانةا  1زر قانةةا العربيةة ال قةةيما فةةي لبنةان وفلقةة ين ) مجةةا

   .(وغيرنا
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