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 تقرير عن أعمال ونتائج

للجنة التنفيذية  التاسعاالجتماع   

 لالتحاد البرلماني العربي

 ) قطر 2011/09/28-27(

 

تلبية لدعوة كريمة من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى في دولة قطر، رئيس 

ي، رئيس اللجنة التنفيذية، عقدت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي دورتها االتحاد البرلماني العرب

 . 2011ايلول )سبتمبر (  28و  27التاسعة في الدوحة يومي 

 شارك في أجتماع الدورة ممثلو الشعب البرلمانية األعضاء في األتحاد البرلماني العربي في البلدان اآلتية :

الجمهورية الجزائرية الشعبية  –مملكة البحرين  –دولة األمارات العربية المتحدة  –شمية المملكة االردنية الها

الجمهورية  –جمهورية السودان  –المملكة العربية السعودية –جمهورية جزر القمراالتحادية  –الديمقراطية 

دولة  –دولة قطر  –سلطنة عمان، دولة فلسطين  –جمهورية العراق  –جمهورية الصومال –العربية السورية

 المملكة المغربية .  –الجمهورية اللبنانية  –الكويت 

 

 افتتاح اعمال الدورة

وقد افتتحت اعمال الدورة بكلمة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري، رئيس 

شيراً إلى أن الدورة تنعقد في االتحاد البرلماني العربي ورئيس اللجنة التنفيذية الذي رحب بأعضاء اللجنة، م

ظل تحديات ومتغيرات اقليمية ودولية تقتضي من اعضاء اللجنة ايالء الموضوعات الهامة التي يتضمنها 

جدول األعمال كل العناية، ال سيما ما يتعلق بمتابعة االحداث على الساحة العربية واألنشطة اإلقليمية 

 لتطوير االتحاد البرلماني الدولي وأنتخاب رئيس جديد له . والدولية، بما في ذلك الخطة االستراتيجية

وأشاد سعادة الرئيس الخليفي بالتطوير والنجاح الذي حققه االتحاد البرلماني العربي في أنشطتة االقليمية 

 والدولية خالل االعوام المنصرمة .

ي كلمة استهلها بشكر دولة قطر، أميراً ثم القى السيد نور الدين بوشكوج، األمين العام لالتحاد البرلماني العرب

وشعباً ومجلساً وحكومة على استضافة اجتماع اللجنة التنفيذية، األمر الذي يعبر عن قيم اصيلة وقناعة 

 راسخة بضرورة تعزيز االتحاد البرلماني العربي وتسهيل انشطتة لتحقيق األهداف الكبيرة المنوطة به :

تماع الحالي للجنة التنفيذية سيسمح لنا بالقاء نظرة تقييمية على ما قمنا به واشار السيد بوشكوج الى ان االج

منذ المؤتمر السابع عشر لالتحاد، ويوفر لنا الظروف لمتابعة نشاطنا المستقبلي. وعبر عن األمل بنجاح 

 اعمال الدورة وتوصلها إلى القرارات المناسبة في كل القضايا المطروحه عليها 
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 األعمالاقرار جدول 

بعد كلمتي االفتتاح اقرت اللجنة مشروع جدول اعمالها المقترح من رئاسة االتحاد واالمانة العامة فوافقت 

 عليه اللجنة. وتضمن جدول األعمال البنود التالية :

 إقرار جدول األعمال.  .1

 الوضع التنظيمي الراهن للجنة التنفيذية.  .2

 تنفيذ قرارات المؤتمر السابع عشر لالتحاد. .3

 النشاط اإلعالمي لالتحاد:  .4

  البرلمانأ. النشرة الجديدة "

 ب. المجلة نصف السنوية ) العدد الثاني (. 

 األنشطة الدولية واإلقليمية لالتحاد: .5

 أ. االتحاد البرلماني الدولي: 

o . الجمعية الخامسة والعشرون بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي 

o شروع الخطة اإلستراتيجية لالتحاد البرلماني الدولي مالحظات المجموعة العربية على م 

 ب. العالقة مع االتحاد البرلماني اإلفريقي:

o  .اجتماع لجنة المتابعة 

o في إحدى  2011العربي الثالث عشر خالل عام  -التحضير للمؤتمر البرلماني اإلفريقي

 البلدان العربية )االتفاق على المكان(. 

 ثاق االتحاد وأنظمته. اقتراحات حول تعديالت في مي .6

 المركز اإلقليمي للتدريب البرلماني والدراسات القانونية.  .7

 . 2011جائزة التميز البرلماني العربي لعام  .8

 المؤتمر البرلماني العربي الخاص بتفعيل دور المرأة.  .9

 مشروع اتفاقية تعاون وتنسيق بين االتحاد والمنظمات البرلمانية األخرى.  .10

 ك فيها االتحاد منذ المؤتمر السابع عشر.األنشطة التي شار .11

 التحضير للمؤتمر الثامن عشر لالتحاد البرلماني العربي في الكويت.  .12

 االجتماع القادم للجنة التنفيذية.  .13

 ما يستجد من أعمال.  .14

 

 جلسات العمل والمناقشات :

العامه لالتحاد حول بنود بعد اقرار جدول األعمال استعرض اعضاء اللجنة المذكرة المقدمة من االمانة 

 جدول األعمال واالقتراحات الواردة فيها.

وقد اتخذت اللجنة التفيذية القرارات التي سأتلوها عليكم باإلجماع، على أن يتم عرضها على الساده رؤساء 

 في الكويت. 2012البرلمانات في أول إجتماع للمؤتمر المزمع عقده خالل شهر شباط فبراير 

اء اللجنة في بداية اعمال الجلسة األولى مناقشة هامة حول القضية الفلسطينية والتطورات ودارت بين اعض

 التي تشهدها حالياً، واتفق أعضاء اللجنة على إعالن ما يلي:
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تأكيد دعماالتحاد البرلماني العربي المطلق لنضال الشعب الفلسطيني في سبيل استرجاع ارضه  .1

في تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها  المغتصبه وحقوقه الثابته

 القدس الشريف .

دعم توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس األمن واألمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة  .2

هذا فلسطين في المنظمة الدولية، وتأييد كل الخطوات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لتحقيق 

 االنجاز البالغ األهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني .

دعوة جميع فصائل الشعب الفلسطيني ومنظماته إلى رص الصفوف والوحده وأنهاء الخالف من أجل  .3

 مواجهه تحديات المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

جميع المبادرات الالزمة لدعم التوجه مناشدة جميع المنظمات البرلمانية األقليمية والدولية اتخاذ  .4

الفلسطيني، ودعوة برلمانات العالم إلى حث حكوماتها على تأييد الطلب الفلسطيني وحشد الدعم له في 

 المنظمة الدولية.

إدانة جميع المحاوالت االسرائيلية وغير االسرائيلية الرامية للوقوف في وجه إقرار الطلب الفلسطيني  .5

 هة كانت .او اجهاضه من أية ج

ادانة احتالل اسرائيل للجوالن السوري و مزارع شبعا و تالل كفر شوبا اللبنانية و تأييد كل الجهود 

 المبذولة في سبيل تحرير هذه االراضي العربية.

 وبعد مناقشات موسعة لبنود جدول أعمال اللجنة اتفق أعضاء اللجنة على القرارات التالية:

 لسابع عشر:حول تنفيذ قرارات المؤتمر ا .1

o  الموافقة على العرض الوارد في مذكرة األمانة العامة لالتحاد المتعلق بتنفيذ قرارات المؤتمر

 السابع عشر لالتحاد البرلماني العربي .

o  تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة التنفيذية تساعد االمانة العامة في متابعة تنفيذ

التنفيذية على أن تتألف اللجنة مؤقتاً من ممثل قرارات المؤتمرات السابقة وقرارات اللجنة

شعبة الرئاسة السابقة وممثل من شعبة رئاسة االتحاد الحالية وممثل عن الشعبة التي ستؤول 

إليها الرئاسة في العام القادم. وأن تقدم تقريراً و برنامج عمل إلى إجتماع اللجنة التنفيذية 

 اد.القادم حتى يتم إدخالها في هيكلية االتح

 حول النشاط االعالمي لالتحاد : .2

o  التنوية بنشاط األمانة العامة اإلعالمي،ال سيما إصدار النشرة اإلخبارية )البرلمان( والمجلة

 نصف السنوية آفاق برلمانية عربية.

o .تحسين وسائل توزيع المجلتين لضمان وصولهما إلى جميع األعضاء 

o ة االتحاد بالمقاالت واألبحاث.الموافقة على طلب األمانة العامة بتزويد مجل 

 األنشطة الدولية واالقليمية لالتحاد : .3

 االتحاد البرلماني الدولي

  لالتحاد البرلماني الدولي  125عقد االجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية المشاركة في الجمعية

 في بيرن، والموافقة على جدول أعماله.

  الراضي، رئيس مجلس النواب المغربي، لمنصب رئيس االتحاد دعم ترشيح السيد عبد الواحد

البرلماني الدولي و القيام بحملة مركزة لدى باقي المجموعات البرلمانية و البرلمانات الدولية لكسب 

 الدعم الالزم النجاح مرشح المجموعة العربية لرئاسة االتحاد البرلماني الدولي .
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 مجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي التأكيد على ضرورة أن يقدم ممثل ال

 تقريراً إلى االجتماع التنسيقي للوفود العربية.

  تأكيد ضرورة قيام االمانة العامة لالتحاد بتعميم الشواغر في هيئات االتحاد البرلماني الدولي على

ل نتائج كل جمعية من جمعيات الشعب االعضاء قبل فترة كافية وأرسال التقارير إلى الشعب حو

 االتحاد.

  الموافقة على ترشيح األستاذة سميرة رجب )من البحرين( إلى عضوية لجنة الشرق األوسط في

 االتحاد البرلماني الدولي.

  التنويه بعمل السيد مرزوق الغانم، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني

 الدولي.

 رلماني األفريقي :األتحاد الب

  تكليف االمانة العامة لالتحاد بمتابعة االتصاالت مع الشعب االعضاء لتأمين مكان لعقد المؤتمر

 الثالث عشر للحوار البرلماني االفريقي العربي في إحدى العواصم العربية.

 اقتراحات حول تعديالت في ميثاق االتحاد البرلماني العربي و أنظمته :

  الطلب إلى الشعب التي تقدمت باقتراحات تتطلب تعديالت في أنظمة االتحاد تحضير أقتراحات

 ملموسة حول التعديالت وتزويد األمانة العامة بها.

 المركز االقليمي للتدريب البرلماني والدراسات القانونية :

 العامة لمجلس النواب  وضع خطة سنوية لعمل المركز باالتفاق مع األمانة العامة لالتحاد واألمانة

ثالثين الف دوالر من االموال االحتياطية 30000اللبناني والجهات الداعمة لعمل المركز و دفع مبلغ 

على ان يتم رصد مبلغ ستين الف دوالر امريكي تضاف الى  2011لالتحاد كدعم للمركز خالل العام 

 2012ميزانية عام

 جائزة التميز البرلماني العربي 

 2012نح الجائزة الى العام القادم تأجيل م -

 تشكيل لجنة الجائزة والبت بالمعايير التي سيستند إليها في منح الجائزة. -

 

 المؤتمر البرلماني العربي الخاص بتفعيل دور المرأة 

  2011متابعة االتصاالت لعقد المؤتمر الخاص بتفعيل دور المرأه قبل نهاية عام  -

 

 لتنسيق بين االتحاد والمنظمات اآلخرىمشروع اتفاقية التعاون وا

 الموافقة مبدئياً على النص الوارد في مذكرة األمانة العامة -

 تزويد األمانة العامة لالتحاد بالمالحظات واالقتراحات بعد دراسته إلعادة الصياغة. -

 

 التحضير للمؤتمر الثامن عشر لالتحاد

 مذكرة األمانة العامة.الموافقة على مشروع جدول األعمال الوارد في  -

 إجراء تعديل في صياغة البند الخامس بحيث يصبح: -
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 )مداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن(.

 

 االجتماع القادم للجنة التنفيذية 

عقاد المؤتمر الثامن إذا لم تستدع الضرورة عقد اجتماع استثنائي فإن االجتماع العادي للجنة سيجري عشية ان

 عشر لالتحاد البرلماني العربي في دولة الكويت، ويتم تحديد الموعد بعد االتفاق على موعد انعقاد المؤتمر. 

 

 مواضيع اتفق عليها خالل المناقشات 

 

 االهتمام بموضوع التربية والتعليم في العالم العربي من خالل:

يدعي إليه خبراء  2012عليم والتربية في العالم العربي خالل عام عقد مؤتمر / ندوة خاصة تتناول قضايا الت -

 في التربية والتعليم.

االهتمام باللغة العربية والوقوف في وجه محاوالت اإلساءة لهذه اللغة واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالنهوض  -

 بها من خالل تخصيص ندوة حول موضوع اللغة العربية .

الندوات المتخصصة من خالل إقرار مجموعة عناوين ومواضيع تهم البرلمانات إيالء االهتمام لموضوع  -

 العربية وعقد ندوات لمناقشة هذه القضايا.

طرح موضوع تقديم المساعدات المادية والمعنوية إلى الصومال لمواجهة المجاعة المستفحلة في المؤتمر  -

لحث برلماناتهم و حكوماتهم على االسراع في تقديم القادم لالتحاد، و دعوة السادة اعضاء اللجنة التنفيذية 

 المعونات العاجلة.

 

وقد عبر جميع اعضاء اللجنة التنفيذية عن جزيل شكرهم وامتنانهم لدولة قطر أميراً وشعباً وحكومة على 

استضافتهم هذا االجتماع، كما خصوا بالشكر رئيس مجلس الشورى القطري سعادة السيد محمد بن مبارك 

في، رئيس المجلس على الرعاية الكريمة وحسن الوفادة التي خص بها جميع المشاركين في االجتماع الخلي

 وتمنوا لقطر الشقيقة التقدم واالزدهار.

كما عبر المشاركون في اجتماعات اللجنة التنفيذية عن شكرهم و تقديرهم لجهاز األمانة العامة لالتحاد 

 تم بذلها في سبيل إنجاح أعمال اللجنة. البرلماني العربي على المجهودات التي

وعبر أعضاء اللجنة عن عميق شكرهم وعالي تقديرهم لألمانة العامة لمجلس الشورى في دولة قطر على كل 

 ما قدم للمشاركين من تسهيالت ومساعدات و على الجهود المتميزة في اإلعداد والتنظيم لهذه االجتماعات. 

  2011/ 28/9الدوحة 
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