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 ونتائج ن أعمالـتقرير ع

 ةــة التنفيذيـللجن الرابعةدورة ــال

 يــي العربــاد البرلمانــلالتح

 م(19/1/2010)مسقـط 
 

م احتضنت 2010 –يناير  –في التاسع عشر من شهر كانون الثاني  
مسقط أعمال الدورة الرابعة للجنة التنفيذية  عاصمة سلطنة ُعمانمسقط 

لالتحاد البرلماني العربي . وقد شارك في االجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية 
 الممثلين للشعب البرلمانية العربية في البلدان العربية اآلتية :

ة ـكممل –دولة اإلمارات العربية المتحدة  –المملكة االردنية الهاشمية  
ية المملكة العرب –جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال –البحرين 
ة ـوريــــــــــجمه –الجمهورية العربية السورية  – جمهورية السودان – السعودية
 –ة الكويت ــدول –ة قطر ــدول –ة فلسطين ـــدول –مان نة عُ سلط –العراق 

 –لمغربية المملكة ا –جمهورية مصر العربية  –ة ــالجمهورية اللبناني
 الجمهورية اليمنية .

 
 جلسة االفتتاح :

أفتتح أعمال الدورة الرابعة للجنة التنفيذية معالي الشيخ أحمد بن محمد  
العيسائي ، رئيس مجلس الشورى العماني ، رئيس االتحاد البرلماني العربي 
ورئيس اللجنة التنفيذية ، بكلمة رحب في مستهلها بأعضاء اللجنة في بلدهم 

أخوة أعزاء يعملون معًا من أجل رفعة األمة العربية  –ُعمان  –اني الث
ومن أجل ترسيخ التجربة التمثيلية العربية متعددة األنماط  ومصلحة شعوبها ،

. 



وأكد معالي الشيخ العيسائي أن اللجنة التنفيذية قد أثبتت من خالل  
الحيوية مداده با  ر دفة االتحاد و يدوراتها الثالث جدارتها ومقدرتها على تسي

 والقدرة على التطور .
ها رة الرابعة تكمن في أنو ونوه معالي الشيخ العيسائي بأن أهمية الد 

مية على ما تم تنفيذه من قرارات المؤتمر الخامس عشر يستلقى نظرة تقي
رات الدورة الثالثة للجنة التي عقدت في الرباط في تشرين األول ر لالتحاد ومق

م ، كما أنها ستضع اللمسات األخيرة على 2008أكتوبر من عام  –
 التحضيرات الخاصة بالمؤتمر السادس عشر لالتحاد .

نة جتماع اللجاعنها  مخضلشيخ العيسائي بالنتائج التي تونوه ا 
اق ميث ي أدخلت علىـــالت التـــا التعديــاط ، ال سيمـــرة في الربــة األخيـــالقانوني

تفعيل دور االتحاد من خالل تحسين آليات لجنة لل االتحاد ونظامه الداخلي
 . هعمل

ل االتحاد البرلماني الدولي كما توقف معاليه عند نشاط االتحاد داخ 
 م تجربة الوفود البرلمانية العربية األعضاء في جمعيات االتحاديإلى تقي ودعا

ن مودراسة األسباب التي أدت إلى عدم تمكن الوفود العربية  البرلماني الدولي
لالتحاد  121و  120 الــ درج بند طارئ في جدولي أعمال الجمعيتينإ

 . غزةولي حول الوضع في قطاع البرلماني الد
وفي ختام كلمته عبر معالي الشيخ العيسائي عن تفاؤله بنجاح أعمال  

الدورة الرابعة للجنة التنفيذية وخروجها بقرارات تخدم عملية تفعيل دور االتحاد 
 ات المترتبة عليه .مه للمهوتحسين أدات

األمين العام لالتحاد البرلماني السيد نور الدين بوشكوج  كما تحدث 
طانًا مان ، سلالشكر لسلطنة عُ  وجهاً بداية جلسة االفتتاح ، مفي  العربي

لدورة ا استضافته ألعمالوحكومًة وشعبًا ، ولمجلس الشورى العماني على 
ية ضح السيد نورالدين بوشكوج أن ما يضفي أهمأو الرابعة للجنة التنفيذية . و 

على هذه الدورة أنها ترتبط بجميع التحضيرات التي تقوم بها هيئات االتحاد 
ن ملمؤتمر االتحاد السادس عشر الذي سينعقد في القاهرة في  في التحضير

 م .2010مارس   -أذار  4الى  2
لة ت المسؤو بأن المناقشا هد السيد نور الدين بوشكوج عن ثقتوأك 

كل القرارات الصائبة المتعلقة ب خاذعضاء اللجنة التنفيذية ستؤدي إلى اتأل
نشاط يقوم به االتحاد ، كما ستكون محور أنشطة االمانة العامة لالتحاد . 

 ثم تمنى لالجتماع الخروج بنتائج إيجابية مثمرة .



 
  : جدول األعمال

 : ناقشت اللجنة جدول أعمال تضمن البنود اآلتية
 .اقرار جدول األعمال .1
 .الطلبات الخاصة بإدراج بنود اضافية في جدول األعمال .2
 .انشطة معالي رئيس االتحاد .3
 : قرارات الدورة الثالثة للجنة التنفيذية .4

 . التعديالت على ميثاق االتحاد ونظامه الداخلي .أ
 . تطوير هيكلية األمانة العامة لالتحاد .ب
 . النشرة اإلخبارية .ج
 . البرلمانية العربيةالجائزة  .د
 . البرلمان العربي اإللكتروني .ه
 . المركز العربي للدراسات القانونية والبرلمانية .و
  . األنشطة اإلقليمية والدولية .ز

 التحضير للمؤتمر السادس عشر لالتحاد: .5
 تحديد موعد المؤتمر. .أ

 الدعوات. .ب
مشاريع جدول أعمال  –وثائق المؤتمر )التقارير والمذكرات  .ج

 اللجان(
  .2010خطة عمل االتحاد لعام  .د

 الوضع المالي في االتحاد: .6
 .2009الحساب الختامي لعام   .أ

  .2010مشروع ميزانية  .ب
 المقر الجديد لالتحاد . .7
 مايستجد من أعمال. .8
 



بعد اقرار جدول األعمال عرض السيد نور الدين بوشكوج ، األمين 
العامة لالتحاد  العام لالتحاد ، أمام أعضاء اللجنة مذكرة أعدتها األمانة

قتراحات حول بنود جدول أعمال اللجنة . وبعد  تضمنت توضيحات وا 
جنة إلى لت اللمناقشات مستفيضة تميزت بروح عالية من المسؤولية توص

 : القرارات التالية
 
 
 حول نشاطات معالي رئيس االتحاد : (1

 أعربت اللجنة عن تقديرها العميق ومباركتها للجهود التي قام بها معالي
الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس االتحاد البرلماني العربي على جميع 

 األصعدة األمر الذي يعكس إيمانًا برسالة االتحاد وأهدافه .
كما أعربت اللجنة عن موافقتها على االقتراح الوارد في خطاب االفتتاح  

عض بالذي ألقاه معالي رئيس االتحاد حول تنظيم لقاء للجنة التنفيذية مع 
البرلمانيين لدراسة نشاط االتحاد البرلماني داخل االتحاد البرلماني الدولي 
واقتراح تدابير تزيد من فعالية النشاط البرلماني العربي داخل المنظمة 

 البرلمانية الدولية ووافقت اللجنة على تقرير السيد رئيس االتحاد.
 
 جنة :حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية في جدول الل (2

 وافقت اللجنة على إدراج البنود اإلضافية التالية في جدول أعمالها :
 البندان المقدمان من الشعبة اإلماراتية وهما : .أ

الالئحة الداخلية للمجموعة العربية داخل اتحاد مجالس الدول  .1
 األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي .

تنسيق المواقف العربية في مؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء  .2
 24في منظمة المؤتمر اإلسالمي الذي سينعقد في كمباال )أوغندا( 

 م ، وخاصة فيما يتعلق بـ :31/1/2010 –
 

 المناصب الشاغرة . .أ



رؤية عربية حول تقرير لجنة آلية وضع خطة إلصالح االتحاد عن  .ب
 ولوائحه .طريق تطوير النظام األساسي 

 
ب. البند المقدم من الشعبة البرلمانية السورية والمتعلقة بطلب إدراج بند طارئ 

لالتحاد البرلماني  122باسم المجموعة العربية في جدول أعمال الجمعية الــ 
 الدولي في بانكوك حول :

 " الجوالن السوري المحتل بعد أكثر من اثنين وأربعين عامًا "
 القرارات التالية بخصوص هذه البنود :واتخذت اللجنة 

إحالة مشروع الالئحة الداخلية للمجموعة العربية داخل اتحاد برلمانات  .أ
الدول اإلسالمية إلى اللجنة القانونية التي ستجتمع في إطار المؤتمر 

 السادس عشر في القاهرة .
عرض موضوع ملء المناصب الشاغرة، والتي هي من نصيب المجموعة  .ب

على االجتماع التنسيقي للوفود العربية الذي سيعقد في كمباال  العربية،
 . 27/01/2010يوم 

دعم االقتراحات التي تقدمت بها الشعبة اإلماراتية بخصوص عملية  .ج
 اإلصالح في اتحاد برلمانات الدول اإلسالمية .

إحالة الطلب السوري الخاص بإدراج بند إضافي في جدول أعمال جمعية  .د
لالتحاد البرلماني  16بانكوك لالتحاد البرلماني الدولي إلى المؤتمر الـ 

العربي لمناقشته وادراجه ضمن موضوع عام يشمل جميع األراضي 
 العربية المحتلة.

 
 حول قرارات الدورة الثالثة للجنة التنفيذية : (3

للجنة التنفيذية على نشاط األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي وافقت ا
 فيما يتعلق بتنفيذ القرارات التالية :

 . التعديالت على ميثاق االتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي .أ
لالتحاد بالتعاون والتنسيق مع الشعبة  تطوير هيكلية األمانة العامة .ب

 البرلمانية اإلماراتية .



صدار العدد صفر  النشرة اإلخبارية .ج وتسميتها "النشرة البرلمانية" وا 
 السادس عشر.قبل انعقاد المؤتمر 

، على أن تعقد اللجنة الخاصة بوضع  الجائزة البرلمانية العربية .د
 في اجتماعاً  المعايير الجديدة لمنح الجائزة واقتراح نموذج جديد لها

 لوضع اقتراحات عشر السادسقبل انعقاد المؤتمر  مقر االتحاد
 عملية حول الموضوع تمهيدًا لعرضه على المؤتمر .

ه وافقت اللجنة على التقرير الذي أعدت – البرلمان العربي االلكتروني .ه
 اللجنة المصغرة التي اجتمعت في البحرين بخصوص الموضوع .

  :المركز العربي للدراسات القانونية والبرلمانية .و
 صادر عن الدورة الثالثة في الرباط )أكتوبرأكدت اللجنة على قرارها ال

( وأعربت عن ترحيبها بالعرض المقدم من الشعبة اللبنانية 2009 –
الستضافة المركز في بيروت ، وكلفت األمانة العامة لالتحاد والشعبة 
اللبنانية بإعداد دراسة حول المركز من حيث : اختصاصاته ، أهدافه 

ية القادم للجنة القانونفي االجتماع دارته .. الخ لعرضه ا  ، وكادره و 
 . السادس عشر في المؤتمر

 ، قررت اللجنة :األنشطة اإلقليمية والدولية ز. 
* عرض الالئحة الداخلية للمجموعة العربية في اتحاد برلمانات 
الدول اإلسالمية على اللجنة القانونية في المؤتمر السادس 

 عشر .
على األنشطة التي قامت بها األمانة العامة لالتحاد * الموافقة 

 في الفترة ما بعد الدورة الثالثة للجنة .
 * أكدت اللجنة ضرورة متابعة الصالت مع كل من :

االتحاد البرلماني األفريقي والتنسيق مع أمانته العامة لعقد  -
 اجتماع لجنة المتابعة والندوة البرلمانية المشتركة .

الصيني لتنظيم زيارة وفد برلماني عربي إلى الصين البرلمان  -
 الشعبية .

  البرلمان األوربي لتنظيم لقاء برلماني عربي وأوروبي في النصف األول
 م .2010من 

 . متابعة األنشطة األخرى التي يرتبط بها االتحاد 



 . السعي إلقامة عالقة مع الكونغرس األمريكي 
 قررت اللجنة : –( حول زيارة أعضاء اللجنة التنفيذية إلى قطاع غزة 4

تنظيم زيارة ألعضاء اللجنة التنفيذية إلى غزة  ، تأكيدًا لمساندة  .أ
البرلمانيين العرب للنضال العادل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني 

 في سبيل حقوقه الوطنية المسلوبة .
صاالت مع مجلس الشعب معالي رئيس االتحاد بأجراء االتتفويض  .ب

 المصري واتخاذ الترتيبات لتشكيل الوفد وتأمين سفره إلى قطاع غزة.
 في الوفد . هممثللل كل برلمان نفقات السفر واإلقامة يتحم .ج

 ( التحضير للمؤتمر السادس عشر لالتحاد :5
أ. وافقت اللجنة على الخطوات التي قامت بها كل من رئاسة االتحاد 
وأمانته العامة بخصوص التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر السادس 

 . 2010 مارس  4 الى   2عشر لالتحاد في القاهرة من 
م ، وأوصت برفعها 2010ب. كما وافقت على خطة عمل االتحاد لعام 

 إلى المؤتمر السادس عشر.
كما عبرت اللجنة عن شكرها للمجلس الوطني االتحادي في دولة ج. 

اإلمارات العربية المتحدة لدعمه وتعاونه مع األمانة العامة لالتحاد 
 البرلماني العربي.

 م :2009ميزانية عام ( 6
م كما وردت 2009وافقت اللجنة على الحساب الختامي لميزانية عام   

العامة لالتحاد وأوصت برفعها إلى المؤتمر في التقرير المقدم من األمانة 
 السادس عشر مرفقة بتقرير مدقق الحسابات .

 م :2010ميزانية عام (  7
م كما وردت في التقرير المقدم 2010وافقت اللجنة على ميزانية عام  

 من األمانة لالتحاد وأوصت برفعها إلى المؤتمر السادس عشر .
 المقر الجديد لالتحاد :( 8

اللجنة عرض الموضوع على المؤتمر السادس عشر لالتحاد قررت  
التخاذ إجراءات ملموسة إليجاد التمويل وتوفير الظروف الالزمة لبدء أعمال 

 البناء.
وقبل اختتام أعمال اللجنة ألقى معالي السيد نادر الظهيرات ، عضو  

مجلس األعيان األردني كلمة باسم أعضاء اللجنة أعرب فيها عن شكر 



ء اللجنة وامتنانهم لسلطنة ُعمان الشقيقة سلطاناً ومجلساً وحكومةً وشعبًا أعضا
على الحفاوة والتكريم اللذين قوبل بهما أعضاء اللجنة ، كما خص بالشكر 
واالمتنان معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي ، رئيس مجلس الشورى 

بذله  كبير الذيالعماني ، ورئيس االتحاد البرلماني العربي ، على الجهد ال
في قيادة االتحاد خالل فترة توليه منصب الرئاسة ، كما قدم شكر اعضاء 
اللجنة التنفيذية لجهاز األمانة العامة لالتحاد، وعلى رأسها السيد األمين العام 
لالتحاد، على العمل الجيد والتحضير المتميز للوثائق والملفات الخاصة بهذه 

 الدورة.
 م"19/1/2010" مسقط في 
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