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 تقرير عن أعمال ونتائج

لالتحاد البرلماني العربي عشرة الخامسةالدورة   

 ) عّمان 2014/11/12( 

 

سم هللا الرحمن الرحيم ب  

حاد اللجنة التنفيذية لالت عقدت المملكة االردنية الهاشميةتلبية لدعوة كريمة من برلمان 

 اريخبت عاصمة المملكة االردنية الهاشمية –عمان عشرة في  الخامسةالبرلماني العربي دورتها 

12/11/2014. 

 ية :البرلمانية اآلت للشعب الممثلينشارك في أعمال الدورة أعضاء اللجنة التنفيذية 

–البحرينمملكة  –اإلمارات العربية المتحدة دولة  – المملكة األردنية الهاشمية 

دان السوجمهورية  –السعودية المملكة العربية  - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمهورية  –الكويت دولة  –قطر دولة  –فلسطين دولة  –سلطنة عمان  - العراقجمهورية   -

 . المملكة المغربية –اللبنانية

 

 : أوال جلسة االفتتاح

 مجلس رئيس ،معالي المهندس عاطف الطراونة بداية جلسة االفتتاح تحدث في 

الذي رحب في بداية كلمته بالحضور الكرام ، متمنيا لهم  في المملكة االردنية الهاشميةالنواب،

 أن ينظروا بعين الموضوعية والحيادإقامة طيبة في بلدهم الثاني األردن ، كما تمنى للمجتمعين 

مؤكدا في كلمته على مسؤولية األنظمة لألخطار التي تواجه دول جوار العراق وسورية ،

ك بالمجتمعات تحت عباءة تمكافحة التطرف األرعن الذي يففي والحكومات ومجالس النواب 



2 
 

قي سورية والعراق الدين االسالمي ، والدين من هذه المعتقدات براء.فاإلرهاب الذي تموضع 

كما بين في كلمته استفحال التطرف مازال يسعى لتصدير خالياه وعبثه لدول الجوار كلها.

الصيهوني باعتداءاته بحق الشعب  الفسطيني وتطاوله المستمر على المقدسات اإلسالمية 

 والمسيحية في مدينة القدس صاحبة الرمز الديني عند المسلمين والمسيحيين.

المملكة األردنية الهاشمية بفضل حكمة جاللة الملك عبد هللا الثاني ،  أن وأكد معاليه

من  كل الظروف االقليمية وتواجه، العقبات الماثلة امامها تجتاز كلاألردني  الشعبووعي 

ان الممللكة االردنية الهاشمية ملتزمة  اضافة الى.هالحدود وصول الفوضىلمنع  وتسعى حولها

 بالربيع منطقتنابدأت قبل أن تتأثر  التياإلصالحات الشاملة بخطوات ومحطات مسيرة 

بدوره المحوري في عرض هذه التحديات ووضع  بالقيامالعربي.مطالبا االتحاد البرلماني العربي 

 منها أو مكافحتها انطالقا من التعاون العربي. للحدالحلول والخطط 

نواجهه في األردن جراء تأخر الذي حجم الضرر  على المجتمعين ان يعو إنوأضاف 

إسرائيل بدفع التزامات السالم وبسبب اعتداءاتها المستمرة على الشعب الفسطيني الشقيق ، 

والمقدسات اإلسالمية والمسحية في القدس ، وهو مايضعف االلتزام بصناعة أسسباب السالم في 

ايا ت المفاوضات على قضالشرق األوسط ، ألن مماطلة اإلسرائيليين وتسويفهم بالتقدم بمسارا

الوضع النهائي بينهم وبين السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها ن وهو واحد من أهم األسباب 

 لغياب قيم األمن واالستقرار في منطقتنا".

 

رلمانية وكيل الشعبة الب –االستاذ فيصل فهد الشايع  ثم استمع أعضاء اللجنة إلى كلمة من

 .  ةالمملكة االردنية الهاشميرئيس اللجنة  ، الذي رحب بالمشاركين في بلدهم الثاني -الكويتية

الى أن مسيرة عمل االتحاد البرلماني العربي المتميزة  الشايع األستاذ فيصل وأشار 

ئما الى العمل على إعالء مكانته وتفعيل مساعيه وجهوده والحافلة باالنجازات تحتم علينا التطلع دا

عالمية االتحادات ال ومواكبةمن خالل تطوير نظمه ولوائحه بما يتيح مساحة أكبر لإلنتاج والبناء،

 المماثلة دوليا واقليميا.

 ان يخرج االجتماع بالنتائج المرجوة التي  الشايع االستاذ فيصل وفي نهاية كلمته تمنى

تعيينا على أداء األمانة وتحمل المسؤولية التي كلفنا بها كبرلمانيين عرب تحت مظلة االتحاد 

 البرلماني العربي لتحقيق صالح شعوبنا وبالدنا.
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  : ثانيا إقرار جدول األعمال

الددددضم تعددددمن جنددددة رة وافددددع األععدددداو علدددد  جدددددول أعمددددال اللبعددددد افتتدددداح أعمددددال الدددددو

 البنود التالية :

المصةةةةةةةغرة   بيةةةةةةةروت  ي االجتمةةةةةةةاعين الثالةةةةةةةث للجنةةةةةةةةدراسةةةةةةةة واقةةةةةةةرار تقريةةةةةةةر -1 

 (.11/11/2014والرابع للجنة المصغرة  عمان ( 09/2014/

 الوضع المالي لالتحاد البرلماني العربي : -2

  31/10/2014موقوفا في بيان موجز عن االيرادات والمصاريف. 

 (:19/01/2014( لالتحاد   الكويت 20تنفيذ قرارات المؤتمر  متابعة  -3

 .تقرير االمين العام حول تنفيذه وبرمجة تنفيذ بقية قرارات المؤتمر 

 أوضاع األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي   المقر والموظفون(. -4

 لها.مشروع جدول أعما عشرة للجنة التنفيذية لالتحاد مع السادسةتحديد مكان وتاريخ الدورة  -5

 والعشرين لالتحاد مع مشروع جدول أعمالها. الثانيتحديد مكان وتاريخ المؤتمر  -6

 مايستجد من أعمال. -7

 

 جلسات العمل والمناقشات  -ثالثا 

المقدمة من األمانة  المضكراتاستعرض أععاو اللجنة بعد إقرار جدول األعمال لالتحاد ، 

حول بنود جدول األعمال واالقتراحات والشعب البرلمانية األععاو في اللجنة  العامة لالتحاد

 الواردة فيها ،

        : اتخضت اللجنة القرارات التالية  حول بنود جدول األعمال ،  مستفيعة  وبعد مناقشات 
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(والرابع ) عمان  29/09/2014م االجتماعين الثالث ) بيروت تقرير  (1) البند

  المنبثقة عن اللجنة التنفيضية لالتحادالمصغرة  (للجنة 11/11/2014

عرعا  ، األستاض فيصل الشايع ، رئيس اللجنة التنفيضية ،ورئيس اللجنة المصغرة قدم 

مع ادخال تغيير في  ماد وافقت اللجنة عل  محتواه. وقالثالث والرابع التقريرينلمحتويات 

 لتصبح عل  الشكل التالي:تشكيل لجنة جائزة  التميز البرلماني العربي 

 

 رئيس االتحاد البرلماني العربي أو من ينيبه. -1

 –الجزائر  وهم ممثلو كل من أربعة أععاو من اللجنة التنفيضية لالتحاد البرلماني -2
 .لبنان –فلسطين  –سلطنة عمان 

 
 
 

 سادة وهم التعيينهم من قبل رئيس االتحاد  تمثالثة أععاو من الخبراو البرلمانيين  -3

 .مبارك ابو يامين من االردن 

 .ابراهيم محمد ابراهيم من السودان 

 .أمجد عبد المجيد الدورم من العراق 

 

االستاض عالم علي  رئيس جمعية األمناو العامين للبرلمانات والمجالس العربية -4
 الكندرم.

 
 .االستاض نور الدين بوشكوجاألمين العام لالتحاد البرلماني العربي،  -5

 
 

  الوعع المالي لالتحاد البرلماني العربي  (2)البند 

الي المقدم السيد نور الدين بوشكوج ، األمين العام لالتحاد عرعا موجزا لمحتويات التقرير 

 . وقد وافقت اللجنة عل  محتوى التقرير .31/10/2014موقوفا في 
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 لالتحاد  -20-تقرير االمين العام حول تنفيض وبرمجة تنفيض قرارات المؤتمر _  (3)البند 

قدم السيد نور الدين بوشكوج ، األمين العام لالتحاد عرعا موجزا لمحتويات التقرير. وقد 

 وافقت اللجنة عل  محتوى التقرير .

 

 :-المقر والموظفون  –أوعاع األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي   (4)البند 

المتعمن  20لقرارات المؤتمر قدم السيد نور الدين بوشكوج ، األمين العام لالتحاد عرعا 

تمديد العمل بالقرارات الصادرة عن اجتماعي  اللجنة التنفيذية في الرباط والكويت والقرار 

لمؤقت لقة بالنقل االصادر عن المؤتمر التاسع عشر والقرارات الصادرة عن رئيس االتحاد والمتع

لمقر االتحاد البرلماني العربي من دمشق الى بيروت ، وتكليف رئيس االتحاد باتخاذ القرارات  

ث وعند الحدي.وافقت اللجنة عل  محتوى التقرير  . وقد .الالزمة لحسن سير عمل األمانة العامة

المؤقت وعرورة عن مقر االتحاد عبر بعض السادة األععاو عن رأيهم فيما يخص المقر 

اتخاض قرارا يتناسب مع ميثاق االتحاد ويمكن األمانة العامة من القيام بمهمامها في ظروف 

 .حسنة وفي مقر مستقل يمكن أن يستوعب جهاز األمانة العامة وفقا للهيكلية التنظيمية الجديدة

ت اللجنة وقد وافقكما عبر بعض السادة األععاو عن آرائهم حول استعافة المقر المؤقت ،

عل  بقاو المقر المؤقت في مجلس النواب اللبناني ورفع دراسة ال  المؤتمر فيما يتعلع بتوفير 

 رئيسالشكر وتقدير لدولة  رسالةمقر مالوم لألمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي ، وتوجيه 

لنواب لس انبيه برم ، رئيس مجلس النواب اللبناني عل  استعافته مقر االتحاد في مقر مج

 التي يقدمها . واالمكانياتوعل  جميع التسهيالت 
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 : االجتماع القادم للجنة التنفيضية( 5)البند 

 – نهاية شهر ينايرفي  جمهورية السودانفي وافقت اللجنة على عقد اجتماعها القادم 
 عشرة للجنة السادسةالدورة جدول أعمال اجتماع كما وافقت على ، 2015- كانون الثاني

 :التنفيذية

 عشرة  السادسةمشروع جدول أعمال الدورة 

 للجنة التنفيضية لالتحاد البرلماني العربي

 

 .إقرار جدول األعمال -1
 لالتحاد: العشرونتنفيض قرارات المؤتمر    -2

 انتقال الرئاسة. .أ
   تعميم قرارات المؤتمر. .ب

 

 :تقارير اللجان الخاصة -3
 البرلماني العربي.اللجنة الخاصة بجائزة التميز  -
 .اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالتحاد -

 تقرير األمين العام لالتحاد إل  المؤتمر الثاني والعشرين. -4
  قرار قائمة المنظمات المدعوة لحعور أعمال المؤتمرات القادمة لالتحاد.إ  -5

 النشاط الدولي واالعالمي لالتحاد. -6
 .2015خطة عمل االتحاد لعام  -7
 الشؤون المالية:  -8

 .2014الحساب الختامي لعام  -
 .2015موازنة االتحاد لعام  -

 المؤتمر الثالث والعشرون لالتحاد: -9
 تحديد الموعد والمكان. .أ
 مشروع جدول األعمال. .ب
 االجتماع القادم للجنة التنفيضية . -10
 انتخاب األمين العام الجديد لالتحاد. -11
 تكريم األمين العام السابع لالتحاد. -12

 يستجد من أعمال.ما  -13
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 لالتحاد والعشرون الثانيالمؤتمر (  6 )البند

 
الثاني والعشرين  مابين األسبوع األخير من شهرفبراير المؤتمر وافقت اللجنة على عقد  -

،كما وافقت على جدول أعمال اجتماع في الرباط  2015والسبوع األول من شهر مارس /
 :المؤتمر 

 مشروع جدول أعمال 

 الثاني والعشرونالمؤتمر 

 

 انتخاب مكتب المؤتمر )الرئيس ، نائب الرئيس، أمين السر(. .1
 إقرار جدول األعمال. .2
 .العشرينتقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيضية منض المؤتمر  .3
 .العشرينتقرير األمين العام حول أوعاع االتحاد وأنشطته منض المؤتمر  .4

 التميز البرلماني العربي.اللجنة الخاصة بجائزة  تقرير .5
  مداخالت السادة رؤساو البرلمانات ورؤساو الوفود حول الوعع العربي الراهن .6

 والحراك الشعبي.
 النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد. .7
 :اجتماعات اللجان الدائمة في االتحاد .8

 لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية . -
 .لجنة الشؤون المالية واالقتصادية -
 لجنة شؤون المرأة والطفولة. -

 .2015خطة عمل االتحاد لعام  .9
 الشؤون المالية: .10

 .2014الحساب الختامي لعام  -
 .2015ميزانية االتحاد لعام  -
 انتقال الرئاسة. .11
 تكريم رئيس االتحاد البرلماني السابع لالتحاد ، رئيس مجلس األمة الكويتي. .12
 انتخاب االمين العام الجديد لالتحاد .13
 االمين العام السابع لالتحاد.تكريم  .14
 ما يستجد من أعمال. .15
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 :مايستجد من أعمال(  7 )البند -

 
وافقت اللجنة التنفيذية على ارسال برقية شكر وتقدير واعتزاز الى جاللة المللك  -1

 . االردنية الهاشميةملك المملكة الثاني ، عبد هللا 
 

ضية القاللجنة التنفيذية اصدار بيان صحفي يتضمن مواقف اللجنة حول  اتفقت -2
 التكفيري.الفلسطينية واألرهاب 

 

 
عبر اعضاء اللجنة عن تقديرهم للجهود التي بذلها السيد نور الدين بوشكوج ،  -3

 نفيذيةالتاالمين العام لالتحاد البرلماني العربي طيلة واليته واقترحوا على اللجنة 
 برلمانية العربية برمجة تكريمه على هذه الجهود .والشعب ال

 

    12/11/2014 المملكة االردنية الهاشمية –عمان 

 اللجنة التنفيذية         

 لالتحاد البرلماني العربي            
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