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 تقرير عن أعمال ونتائج الدورة الثانية عشرة

 للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

 ) الكويت 2013/4/8 (

 

سم هللا الرحمن الرحيم ب  

ت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي دورتها الثانية عشرة في العاصمة الكويتية عقد

 عشر لالتحاد .عشية انعقاد المؤتمر التاسع  8/4/2013يوم 

 شارك في أعمال الدورة أعضاء اللجنة التنفيذية الذين يمثلون الشعب البرلمانية اآلتية :

 -السعودية  -السودان  -الجزائر  -البحرين  -اإلمارات العربية المتحدة  -األردن  

 المغرب . -ليبيا  -الكويت  -قطر  -فلسطين  -سلطنة عمان 

 : أوال جلسة االفتتاح

الدورة برئاسة معالي رئيس االتحاد البرلماني العربي السيد علي فهد الراشد ،  عقدت 

رئيس مجلس األمة الكويتي ، الذي رحب بالمشاركين في بلدهم الثاني الكويت ، وتمنى لهم 

 إقامة طيبة وعمال مثمرا .

  : ثانيا إقرار جدول األعمال

 مالها الذي تضمن البنود التالية :بعد افتتاح أعمال الدورة وافق األعضاء على جدول أع

 إقرار جدول األعمال . -1

 تقارير اللجان الخاصة : -2
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 .اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي  -

 اللجنة الخاصة بتعديالت ميثاق االتحاد وأنظمته .  -

 تقرير األمين العام لالتحاد إلى المؤتمر التاسع عشر . -3

 المدعوة لحضور أعمال المؤتمر القادمة لالتحاد .إقرار قائمة المنظمات  -4

 المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية : -5

ى آذار ــــــحت 2011و ( ـوز ) يوليـن تمـرة مـد في الفتـات المعهـن نشاطـر عـتقري  -

 . 2013) مارس (  

 تقرير مدقق الحسابات المستقل .  -

المقترحة للدورات التدريبية والندوات وورش العمل حتى نهاية  اإلستراتيجيةالخطة   -

 . 2013عام  

 المؤتمر البرلماني األفريقي العربي الثالث عشر . -6

 ما يستجد من أعمال . -7

 جلسات العمل والمناقشات  -ثالثا 

بعد إقرار جدول األعمال اعتذر سعادة رئيس االتحاد عن متابعة رئاسة االجتماع  

الرتباطه بمواعيد استقبال رؤساء البرلمانات القادمين إلى الكويت للمشاركة في أعمال 

المؤتمر التاسع عشر لالتحاد ، وسلم الرئاسة إلى السيد الدكتور علي العمير ، عضو مجلس 

 األمة الكويتي .
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المقدمة من األمانة العامة لالتحاد حول بنود جدول  استعرض أعضاء اللجنة المذكرة 

األعمال واالقتراحات الواردة فيها ، كما استمعوا إلى تقريري اللجنتين المكلفتين باختيار 

المرشحين لنيل جائزة التميز البرلماني العربي ، ودراسة التعديالت المقترحة على ميثاق 

 االتحاد وأنظمته الثالث : النظام الداخلي ، النظام المالي ، النظام األساسي للعاملين .

من المسئولية اتخذت اللجنة القرارات التالية حول مناقشات تميزت بروح عالية  وبعد 

 بنود جدول األعمال :

 حول تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي -1

الموافقة على القرار الذي اتخذته اللجنة المصغرة حول منح الجائزة لهذا العام وذلك  -

 على النحو التالي :

 : رئيس برلمان:  األولى الفئة

 سعادة خليفة بن أحمد الظهراني ، رئيس مجلس النواب البحريني . -

 : برلماني عربي:  ةالفئة الثاني

 سعادة النائب عبداللطيف الزين ، عضو مجلس النواب اللبناني . -

 سعادة عز الدين السيد ، عضو مجلس الواليات السوداني . -

 المليفي ، عضو مجلس األمة الكويتي .سعادة أحمد عبدالمحسن  -

 : أمين عام -الفئة الثالثة 

سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي ، األمين العام للمجلس الوطني االتحادي في  -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة . 
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 :كما وافقت اللجنة التنفيذية على اقتراحات لجنة الجائزة بشأن  

تعديل شروط الجائزة ومعاييرها بحيث تكون أكثر تفصيال ألن ذلك من شأنه تسهيل   -أ

 عملية اختيار المرشحين . 

توسيع عدد من تمنح لهم الجائزة من الفئة الثانية ) برلماني عربي ( ليكونوا أربعة   -ب

الخليج  -أفريقيا  -أشخاص يمثلون مختلف أقاليم الوطن العربي : المغرب العربي  

 المشرق العربي . -العربي  

 

 : تقرير اللجنة الخاصة بالتعديالت على ميثاق االتحاد وأنظمته -2

استمعت اللجنة إلى تقرير اللجنة الخاصة بالتعديالت على ميثاق االتحاد وأنظمته  

األخرى ووافقت عليها مع إجراء تعديالت على بعض مواد النظام المالي وذلك على النحو 

 التالي :

 

 أصبحت على النحو التالي : -6-ادة الم

إذا لم يتمكن المؤتمر من التصديق على الموازنة قبل حلول السنة المعنية وإلى أن تقر  -أ 

الموازنة يجري العمل باعتمادات الموازنة السابقة المصادق عليها . ويتم التمويل النقدي في 

صله بعد التصديق على الموازنة هذه الحالة من االحتياطي العام على أن يرد ما صرف إلى أ

 وتحويل مساهمات الشعب في الموازنة على أال يعمل بهذا اإلجراء إال لسنة مالية واحدة . 

 

  -16-المادة 

 خدم االحتياطي العام إال بموافقة اللجنة التنفيذية ... ال يست

 ويبقى النص الباقي من المادة بدون تعديل .
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 ب -57-المادة 

الموجودات الثابتة ، باستثناء األراضي والعقارات ، بالمزاد العلني بعد تثمينها يتم بيع  

من قبل لجنة خاصة تشكل بقرار من األمين العام مؤلفة من ثالثة أعضاء يختارهم من 

 موظفي االتحاد .

 

 تقرير األمين العام إلى المؤتمر التاسع عشر  البند الثالث 

ألمين العام لالتحاد عرضا موجزا لمحتويات التقرير قدم السيد نور الدين بوشكوج ، ا

السنوي الذي سيقدمه إلى المؤتمر التاسع عشر لالتحاد . وقد وافقت اللجنة على محتوى 

 التقرير .

 

 القادمة لالتحاد  27قائمة المنظمات المدعوة لحضور أعمال المؤتمر  -البند الرابع 

لحضور أعمال المؤتمرات القادمة لالتحاد التي وافقت اللجنة على قائمة المنظمات المدعوة 

 اقترحتها األمانة العامة لالتحاد والتي تضمنت : 

 جامعة الدول العربية . -1

 البرلمان العربي . -2

 مجلس الشورى لدول اتحاد المغرب العربي . -3

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية . -4

 العربية .جمعية األمناء العامين للبرلمانات  -5

 اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي . -6

 االتحاد البرلماني الدولي . -7

 االتحاد البرلماني األفريقي . -8

 الجمعية البرلمانية اآلسيوية . -9
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الوطني لمشرعي الواليات في الواليات المتحدة األمريكية الجمعية البرلمانية المجلس  -10

 ول المستقلة .لرابطة الد 

 الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة . -11

 الجمعية البرلمانية المتوسطية . -12

 

 البند الخامس : المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية

 مالحظة عدم وجود خطة زمنية ملموسة ألنشطة المعهد . -

تكليف إدارة المعهد واألمانة العامة لالتحاد بتقديم خطة زمنية لألنشطة المزمع  -

تنظيمها من قبل المعهد في أجل أقصاه شهر وإرسالها للشعب األعضاء مع عرضها  

 على أول اجتماع للجنة التنفيذية . 

 الموافقة على الحساب الختامي المقدم من إدارة المعهد . -

دورات للمعهد خارج لبنان إذا كانت ظروف هذا البلد ال تسمح دراسة إمكانية عقد  -

 بالسفر إليه  

 

 المؤتمر البرلماني األفريقي العربي الثالث عشر -البند السادس 

البندين التاليين في جدول أعمال المؤتمر البرلماني األفريقي وافقت اللجنة على إدراج  

 مغربية :العربي الثالث عشر الذي سينعقد في المملكة ال

التعاون األفريقي العربي لدعم إقتصادات البلدان األفريقية والعربية ، وبشكل خاص ،  -1

 المشاريع االقتصادية المشتركة . 

دور البرلمانات األفريقية والعربية في ضمان احترام األديان واألماكن المقدسة في  -2

لألفارقة والعرب في مواجهة  البلدان األفريقية والعربية ، وحماية الثقافات الوطنية 

 تأثيرات العولمة . 
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 ما يستجد من أعمال  -البند السابع 

طلب ممثل الشعبة األردنية إدراج بند إضافي في جدول أعمال المؤتمر التاسع عشر  -1

 يتعلق باألوضاع المأساوية لالجئين السوريين في البلدان المجاورة لسورية . 

إدراج هذا الطلب وأن يعرض على المؤتمر في جلسته وقـد وافقـت اللجنـة على  

 األولى .

أثار ممثل الشعبة البحرينية موضوع البرلمان العربي االلكتروني الذي سيق إقراره  -2

للجنة على ضرورة اإلسراع بانجازه وتكليف في مؤتمر سابق لإلتحاد . وقد وافقت ا 

في  شة المبارك عضو مجلس الشورىكتورة عائاألمين العام لالتحاد باالجتماع مع الد 

مملكة البحرين وأعداد تقرير شامل حول تنفيذ قرارات المؤتمر حول هذا الموضوع  

 .والبدء في انجازه وتقديم تقرير شامل عن هذا االجتماع القادم للجنة التنفيذية  
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