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عشرة الثالثةتقرير عن أعمال ونتائج الدورة   

 للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

 ) الكويت 2014/01/18 (

 

سم هللا الرحمن الرحيم ب  

عشرة في العاصمة  الثالثةت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي دورتها عقد

 لالتحاد . العشرونعشية انعقاد المؤتمر  18/01/2014الكويتية يوم 

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

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

 - لمغربا –ليبيا  -لبنان  –الكويت  -قطر  -فلسطين  -سلطنة عمان  - العراق -الصومال–

 . اليمن

 : أوال جلسة االفتتاح

 -وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية –االستاذ فيصل فهد الشايع  الدورة برئاسة عقدت 

، رئيس مجلس األمة الغانم علي االستاذ مرزوقمعالي رئيس االتحاد البرلماني العربي ممثل  

وتمنى لهم إقامة طيبة وعمال الكويتي ، الذي رحب بالمشاركين في بلدهم الثاني الكويت ، 

 مثمرا .
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  : ثانيا إقرار جدول األعمال

 الذي تضمن البنود التالية :رة وافق األعضاء على جدول أعمال اللجنة بعد افتتاح أعمال الدو

 إقرار جدول األعمال. -1

 متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر التّاسع عشر. -2

 العربي. النّشاط الدّولي لإلتّحاد البرلماني -3

 .2014خطة عمل اإلتّحاد للعام  -4

 الّشؤون الماليّة: -5

 دراسة الهيكل التّنظيمي للعاملين في اإلتّحاد. -أ       

 وضع معايير وآليّات إلعفاء بعض الّشعب األعضاء من الدّيون المترتّبة -ب       

 عليها.         

 2013الحساب الختامي للعام  -جـ      

 .2014زانيّة اإلتّحاد للعام مي -د      

 المؤتمر الحادي والعشرون لإلتّحاد: -6

 تحديد الموعد ومكان اإلنعقاد. -      

 تبادل اآلراء حول جدول األعمال. -      

 اإلجتماع الّرابع عشر للجنة التّنفيذيّة: -7

 تحديد الموعد ومكان اإلنعقاد. -     

 األعمال.تبادل اآلراء حول جدول  -     
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تشكيل لجنة صياغة البيان الختامي والقرارات الّصادرة عن المؤتمر العشرين  -8

 لإلتّحاد.

 : ما يُستجدّ من أعمال -9

ضمن هذا البند وافقت اللجنة على تبادل األراء فيما يتعلق بانتخاب االمين  

 العام لالتحاد.

 جلسات العمل والمناقشات  -ثالثا 

المقدمة من  المذكراتاستعرض أعضاء اللجنة األعمال لالتحاد ،بعد إقرار جدول  

 األمانة العامة لالتحاد حول بنود جدول األعمال واالقتراحات الواردة فيها ،

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

 بنود جدول األعمال :

  العشرونتقرير األمين العام إلى المؤتمر   (2)البند 

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

لالتحاد . وقد وافقت اللجنة على محتوى  العشرونالسنوي الذي سيقدمه إلى المؤتمر 

 التقرير .

 النشاط الدولي لالتحاد البرلماني العربي   (3)البند 

قدم السيد نور الدين بوشكوج ، األمين العام لالتحاد عرضا للنشاط الدولي لالتحاد البرلماني 

 وافقت اللجنة على محتوى التقرير  المتضمن:العربي . وقد 

  اعتبار الوثيقة المقدمة من الشعبة البرلمانية لدولة االمارات العربية المتحدة

االتحاد البرلماني الدولي ،وثيقة مقدمة بخصوص العالقات بين منظمة االمم المتحدة و

من المجموعة العربية وتكليف ممثل المجموعة في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني 

 الدولي الدفاع عنها.
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  الطلب من البرلمانات العربية تقديم ثالث مرشحين لكل مكتب من مكاتب اللجان

هم امراة برلميانة واحدة على الدائمة لالتحاد البرلماني الدولي على ان تكون ضمن

االقل مع مالحظة بقاء البرلمانيين العرب  االعضاء في مكتب اللجان حاليا الستكمال 

 مدة انتدابهم.

  التوصية بدعم ممثل الكاميرون لمنصب االمين  العام لالتحاد البرلماني الدولي في

لالتحاد  130عية االنتخابات التي ستجري خالل شهر مارس القادم اثناء انعقاد الجم

 البرلماني الدولي في جنيف.

 (4) البند 
 2014خطة عمل االتحاد لعام   
 

كمةة  وت ف فةةك مةةألكتن اام اةةع ال  مةةع   2014الموافقةةع ى ةةة عمةةع ىمةة  اام ةة   ل ةة   
 ومافيأل م  وت  فيه  من مب  تاف فك   و  السيولع الم ليع المموفتن. 

 
 (أ -_11 ) البند

 للعاملين في االتحاد:الهيكل التنظيمي 
 

  ا  لع مشتوع الهيك  المظيمك ل   م ين فك اام اع ال  مع لالم    البتلم اك ال تبك
الة ال جاع متفق بج او  موض يع يبين فيه  التامب ااس سك لك  فئع والمتقي ف الساويع 

المغتب  -الكويف-السو ان-الجزائت -اإلم تاف ال تبيع) المصغتن المابثقع ىن ال جاع المافيأليع
ل تاسمه واقمتاح امع أل قتات بش اه    وىتض المقمتح ى ة (ب إلض فع إلة اامين ال    

ومك يف السي  تئيس اام    البتلم اك ال تبك ب مع أل ااجمم ع الق    ل جاع المافيأليع لالم   .
  مع لالم   .القتاتاف الالزمع لسيت ىم  اام اع ال 

 
 (ب_-11) البند 

 معايير وآليات إلعفاء بعض الشعب البرلمانية األعضاء من الديون المترتبة عليها:
 

  م  ييت وآلي ف إلىف ء ب ض الش ب البتلم ايع ااىض ء من ال يون ا  لع مشتوع
 -اإلم تاف ال تبيع)الة ال جاع المصغتن المابثقع ىن ال جاع المافيأليع  الممتمبع ى يه 

ل تاسمه واقمتاح امع أل (المغتب  ب إلض فع إلة اامين ال    -الكويف-السو ان-الجزائت
 قتات بش اه    وىتض المقمتح ى ة ااجمم ع الق    ل جاع المافيأليع لالم   .
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  12-31لغ يع   الش بع البتلم ايع المواسيع من مسم ق مه  الم ليع  الممتمبع ى يه اىف ء-
 .( دوالر أمريكي 103,900والب لغع)  2012

 
 

 (ج_-11 ) البند
 
 2013لعام  الختامي الحساب   

 والممضمـــــن:  2013الموافقع ى ة المقتيت الم لك ل     (1
 . مألكتن اام اع ال  مع لالم    بم  فيه :1

 أمتيكك.(  وات 112,750والب لغع )  2013الافق ف المك صتفف عال  ى    -أ
(  وات 680,773والب لغع )  2013إجم لك اإليتا اف المك  ص ف عال  ى    -ب

 أمتيكك والمكواع من :
الب لغع  2013اإليتا اف الم ص ع من مس هم ف الش ب البتلم ايع ل     -

 (  وات أمتيكك.857,692)
وم  قب  والب لغع  2012اإليتا اف الم ص ع من  يون الش ب البتلم ايع ل     -

 (  وات أمتيكك.200,75)

اإليتا اف الم ص ع من وات اف أعتى )الفوائ  ال ائاع وفتوق ف م وي   -
 .(   وات أمتيكك623,5( والب لغع )-م ياع–ىمالف 

(  وات أمتيكك إلة  س ب 611,421م وي  وفت ال وتن ال  ليع الب لغ ) -ج
 اا مي مك ال   .

 
 .31/12/2013العم ميع لالم    كم  هك فك الموافقع ى ة البي ا ف ال س بيع . 2
 .2013. مقتيت م قق ال س ب ف ل    3
  ومصفيع الموجو اف الث بمع 12. ق ئمع الموجو اف الث بمع كم  وت ف فك الكشف تق  4

 غيت الص ل ع لالسم م   وفق اإلجتاءاف ااصوليع.
 

( 69,769 س والب لغ )معصيص المب لغ الممبقيع من التصي  الاق ي الع ص با ون الق (2
 وات أمتيكك لماظي  ا ون  و  ااسميم ن فك ااتاضك ال تبيع الم م ع فك ف سمين 

 .2014والجوان  ومم لبع إ  ى الش ب البتلم ايع اسمض فع هأله الا ون عال  ى   
 

 الموافقع ى ة المقتيت المق    و  مشتوع با ء المقت ال ائ  لالم    ب مشق والممضمن: (3
 مألكتن اام اع ال  مع لالم   .أ  ـ 

 ب ـ مقتيت م قق ال س ب ف.
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 (_ب-11 ) البند
 4201حول مشروع موازنة االتحاد لعام 

والب لغع  2014الموافقع ى ة ااىمم  اف المتصو ن فك مشتوع موازاع اام    ل      -1
( فقم م يون وم ئع وسمع وسمون ألف وم ئع  وات أمتيكك  وفق  ل ج و  1,166,100)

 (.1المتفق بهألا المقتيت) ج و  تق  
 
إقتات الاسب المقمت ع لموزيع ااىمم   المتصو  ى ة الش ب البتلم ايع ااىض ء فك  -2

ً ل ج و  المتفق بهألا المقتيت ) ج و  تق    لبع الش ب البتلم ايع (. ومم2اام    وفق 
ب إلستاع فك  فع مس هم مه   مة يمساة لالم    الوف ء ب لمزام مه ولألم اع ال  مع القي   

 بواجب مه  ومواص ع أاشممه .

وم  قب  وفق  ل ج و  المتفق بمألكتن  2013مم لبع الش ب البتلم ايع الم ياع ب يون ى   ـ  3 
 (   لمس ي  م  ى يه  من مسم ق ف فك أقتب وقف.2-2اام اع ال  مع لالم    ) ج و  تق  

 
مم ي  ال م  ب لقتاتاف الص  تن ىن اجمم ىك  ال جاع المافيأليع فك التب م والكويف ـ  4

تئيس اام    والقتات الص  ت ىن المؤممت الم سع ىشت والقتاتاف الص  تن ىن 
والمم  قع ب لاق  المؤقف لمقت اام    البتلم اك ال تبك من  مشق الة بيتوف   ومك يف 

 .تئيس اام    ب مع أل القتاتاف  الالزمع ل سن سيت ىم  اام اع ال  مع
م وي  من  س ب اا مي مك ال    لالم    الة  س ب مك ف ن اه يع الع مع مب غ ي       -5

ال  م ين فك اام    البتلم اك ال تبك  جميع  ف ه فك     ااه ء ع م ف المب غ الواجب
ى ة ان يتص  فك الميزااي ف الال قع المب لغ المسم قع ساوي   2014-12-31 بم تيخ

 لمك ف ن اه يع الع مع وفق ً ل توامب الج تي به  ال م  فك اام اع ال  مع لالم   .
 

بم قيق  س ب ف اام       ال كموت ىقبع التض اواك الموافقع ى ة مك يف الم  سب الق  -4
 .2014ل     / 

 
ً لميث ق اام     5 ـ مك يف اامين ال    لالم    البتلم اك ال تبك بمافيأل أ ك   الموازاع وفق 

 وأاظممه الا فألن.

 

 لالتحاد الحادي والعشرونالمؤتمر (  6 )البند

 
وفق  لمقمضي ف  2015التبع ااو  ل     فك  وال شتينال   ي ب ق  المؤممت الموصيع  -

 ميث ق اام    وااظممه فك بيتوف وان  م ألت فك الق هتن وان م ألت فك التب م .
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 : االجتماع القادم للجنة التنفيذية( 7)البند 

فك المم كع المغتبيع فك ااسبوع ااعيت من وافقف ال جاع ى ة ىق  اجمم ىه  الق    
  ومك يف ال جاع المصغتن بوضع ج و   ااو  من شهت يوايوشهت م يو او ااسبوع 

 .أىم   اجمم ع ال جاع المافيأليع

 : تشكيل لجنة صياغة البيان الختامي( 8)البند 

أىض ء من ال جاع  ثم ايعمن لجاع صي غع البي ن العم مك مشكي  وافقف ال جاع ى ة 
فسمين   الكويف   ىم ن  س ماع المافيأليع :اات ن   الب تين  الجزائت  ال تاق  

      اامين ال    لالم   .الة المغتب   ب إلض فع 

 ( 9 )البند 

مب    أىض ء ال جاع ااتاء  و  اامع ب اامين ال    لالم    البتلم اك ال تبك  
  وم  اامف ق ى ة 2015ىوض اامين ال    ال  لك الألي مامهك م مه فك شهت يوليو 

ان يفمح ب ب المتشيح لجميع الش ب البتلم ايع ال تبيع لمق ي  من يتواه ما سب  لشغت هألا 
.وىتض 2014اغسمس  31ولغ يع  2014و  من يوليو الماصب فك الفمتن من اا

ال جاع المافيأليع ل تاسع م ف مه  والموصيع ب ىمم   ا   المتشي  ف من المتش ين ى ة 
 قب  المؤممت ال   ي وال شتين لالم    البتلم اك ال تبك.

 

    18/01/2014 الكويف

 ال جاع المافيأليع         

 لالم    البتلم اك ال تبك            
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