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 اجتماع الدورة العاشرة للجنة التنفيذية لالحتاد 
 تقرير عن أعمال الدورة 

  2012مارس/  -/ آذار 4الكويت ، 
 

تلبية لدعوة كرمية من معايل السيد / أمحد عبد العزيز السعدون، رئيس جملس األمة الكوييت، عقدت اللجنة التنفيذية لالحتاد 
 .4/3/2012العاصمة الكويتية بتاريخ الربملاين العريب دورهتا العاشرة يف 

 
 شارك يف اجتماع الدورة ممثلوا الشعب الربملانية األعضاء يف االحتاد الربملاين العريب يف البلدان اآلتية :

ة اجلمهورية اجلزائري -اجلمهورية التونسية  -مملكة البحريــن  -دولة األمارات العربية املتحدة  -اململكــة األردنية اهلامشية 
 -سلطنة عمان  -مجهورية العراق  -مجهورية السودان  -اململكة العربية السعودية  -مجهورية جيبويت  -الشعبية الدميقراطية 

 اململكة املغربية . -دولة الكويت  -دولة قطر  -دولة فلسطني 
 

 جلسة االفتتاح :
حتاد الربملاين العريب ، رئيس اللجنة التنفيذية ، رئيس افتتح أعمال الدورة معايل السيد / حممد بن مبارك اخلليفي ، رئيس اال

جملس الشورى القطري ، بكلمة أعرب فيها عن خالص التحية وعميق االمتنان لدولة الكويت الشقيقة ، أمرياً وجملساً وحكومة 
 ل أعماهلم .وشعباً على احلفاوة والتكرمي اللذين قوبل هبما املشاركون يف االجتماع وعلى حسن التنظيم الذي سه

وأشار السيد اخلليفي اىل أن وجود اللجنة التنفيذية قد وفر لالحتاد الربملاين العريب آلية متطورة تضمن أعلى درجات التعاون 
 والتنسيق بني الربملانات واجملالس العربية ، من جهة ، وتزيد من فاعلية االحتاد يف تنفيذ قراراته من جهة أخرى .

لسيد اخلليفي الشكر جلميع أعضاء اللجنة على تعاوهنم املشهود مع رئاسة االحتاد خالل العام الفائت  ويف ختام كلمته وجه ا
 كما خَص بالشكر األمني العام لالحتاد وجهاز األمانة العامة اللذين قاما بدورمها خري قيام .

لشكر اىل دولة الكويت ، قيادة وجملساً مث ألقى السيد نور الدين بوشكوج، األمني العام لالحتاد، كلمة موجزة وجه فيها ا
وحكومة وشعباً على حسن الوفادة وجودة التنظيم ألعمال اجتماع اللجنة التنفيذية وأشار اىل أن اجتماعات الكويت هي حمطة 

د السيد للتداول يف أوضاع احتادنا ومواصلة اجلهد لتفعيل دوره ، خصوصاً يف الظروف الدقيقة اليت متر هبا بلداننا ، كما أك
بوشكوج ثقته بأن الدورة العاشرة للجنة التنفيذية ستسجل اضافة اجيابية لعمل اللجنة وتعزيزاً لدورها يف حياة االحتاد حاضراً 

 ومستقبالً .
بعد ذلك أبلغ األمني العام أعضاء اللجنة بنبأ وفاة عضو اللجنة، وممثل اجمللس الوطين الفلسطيين وأمينه العام املرحوم عبد 

رؤوف العلمي يف عمان ودعا أعضاء اللجنة إىل قراءة الفائحة على روحه. كما قدم التعازي إىل أعضاء الوفد الفلسطيين ال
 وطلب نقل تعازي أعضاء اللجنة إىل أسرة الفقيد. 
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 إقرار جدول األعمال:
ى إدراج بندين إضافيني اقرتاحتهما أقرب اللجنة مشروع جدول أعماهلا املقرتح من رئاسة االحتاد وأمانته العامة، ووافقت عل

 الشعبة اإلماراتية، حبيث أصبح اجلدول على النحو التايل:

 الوضع الراهن للجنة التنفيذية. .1
 : 18وثائق املؤمتر  .2

o تقرير األمني العام 
o  2011احلساب اخلتامي لعام 
o  2012ميزانية 

 التعديالت يف ميثاق االحتاد وأنظمته.  .3
 ملاين والدراسات التشريعية. املعهد العريب للتدريب الرب  .4
 اتفاقية التعاون بني االحتاد واملنظمات اإلقليمية والدولية.  .5
 متابعة القرارات الصادرة عن املؤمتر واللجنة التنفيذية.  .6
 وضع مشروع نظام عمل ملمثل اجملموعة العربية يف االحتادات الربملانية الدولية واإلقليمية . .7
 مناقشة الوضع يف سورية  .8
 تماع القادم للجنة التنفيذية .االج .9

 جلسات العمل واملناقشات 
 وبعد مناقشات جادة لبنود جدول األعمال اختذت اللجنة التنفيذية القرارات التالية :

 من جدول األعمال  1حول البند 

غياب ممثلي بعض الشعب بسبب األحداث اليت شهدهتا  أخذ أعضاء اللجنة علماً بالوضع الراهن يف اللجنة التنفيذية ، ال سيما
 بلداهنم يف العام املاضي .

 
 من جدول األعمال  2حول البند 

ـ متت املوافقة على أن تعرض املوازنة مستقبال ارتكازا على الربامج املنوى تنفيذها على غرار ما قامت به األمانة العامة بالنسبة 
 خلطة عمل االحتاد السنوية 

وافقة على سحب الدراسة املتعلقة بالبطالة يف الوطن العريب واملعدة من قبل االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب من وثائق ـ امل
 لالحتاد . 18املؤمتر 

 ـ اعتماد على أقسام الدراسات يف الشعب األعضاء مستقبالً لتحضري الدراسات اليت حيتاجها االحتاد .
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دمي الئحة املوظفني املطلوب تعينهم مع حتديد الرواتب اليت ينبغي أن ترفع هلم إىل االجتماع القادم ـ تكليف األمانة العامة بتق
 للجنة التنفيذية هلدف ملء الشواغر يف جهاز األمانة العامة لالحتاد .

 : التعديالت يف ميثاق االحتاد وأنظمته  3البند 
الحتاد وأنظمته ، وتكليف األمانة العامة باختاذ اإلجراءات الالزمة لعرض ـ املوافقة على إجراء التعديالت الضرورية يف ميثاق ا

 اقرتاحات التعديل على االجتماع القادم للجنة التنفيذية .

 . 2011ـ املوافقة على نشاط املعهد خالل عام : املعهد العريب للتدريب الربملاين والدراسات التشريعية  4البند 
 مة لالحتاد يف وضع برنامج املعهد واطالع اللجنة التنفيذية على هذا الربنامج .ـ ضرورة مشاركة األمانة العا

 ـ املوافقة على تسديد مسامهة االحتاد السنوية يف متويل املعهد . 

 : اتفاقية التعاون والتنسيق مع املنظمات اإلقليمية والدولية  5البند 
 ة مع املنظمات اليت يتعامل معها االحتاد .ـ املوافقة على وضع االتفاقية موضع التنفيذ يف العالق

 : تشكيل جلنة متابعة تنفيذ القرارات  6البند
، وفقاً لقرار الدورة التاسعة للجنة ، ودعوهتا إىل االجتماع  18ـ تكليف األمانة العامة لالحتاد بتشكيل اللجنة مباشرة بعد املؤمتر 

 ادم للجنة التنفيذية .ملباشرة أعماهلا ، وتقدمي تقرير إىل االجتماع الق

 : وضع مشروع نظام عمل ممثل اجملموعة العربية يف االحتادات الربملانية واإلقليمية  7البند 
ـ تكليف الشعبة اإلماراتية الشقيقة بوضع مشروع الالئحة الداخلية وتعميمها على الشعب األعضاء وعرضها مع االقرتاحات 

 نة التنفيذية لالحتاد . الواردة حوهلا على االجتماع القادم للج

 : مناقشة الوضع يف سورية  8البند 
 ـ املوافقة على حتويل املناقشة إىل اجتماع السادة رؤساء الربملانات واجملالس الختاذ ما يرونه مناسباً .

 : االجتماع القادم للجنة التنفيذية  9البند 
 ناسب وإبالغ األعضاء بذلك قبل شهر على األقل .ـ التشاور مع املعايل رئيس االحتاد لالتفاق على املوعد امل
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