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 تقرير عن أعمال ونتائج

للجنة التنفيذية السادسة عشرة الدورة   

 لالتحاد البرلماني العربي

 

 ) الخرطوم 2015/2/5(

 

 

  الرحيم الرحمن هللا سمب

 

رئيس الهيئة  ، الدكتور الفاتح عز الدين المنصور  معالي   من كريمة لدعوة تلبية

 التنفيذية اللجنة عقدت الشقيقة السودان جمهورية ،فيرئيس المجلس الوطني ،التشريعية القومية 

 السودان جمهورية عاصمة – الخرطوم في عشرة السادسة دورتها العربي البرلماني لالتحاد

 2015/02/05    بتاريخ

 : اآلتية البرلمانية للشعب الممثلين التنفيذية اللجنة أعضاء الدورة أعمال في شارك

–البحرين مملكة – المتحدة العربية اإلمارات دولة – الهاشمية األردنية المملكة 

 السودان جمهورية – السعودية العربية المملكة - الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 المملكة –اللبنانية الجمهورية – الكويت دولة – قطر دولة – فلسطين دولة – عمان سلطنة -

 .اليمنية الجمهورية -  المغربية
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  :االفتتاح جلسة أوال

ي لالتحاد البرلماني العربي فللجن  التنفيذي   الدورة الساااادسااا    ااارة جرى حفل افتتاح 
، تحت ر اي  الساااااودا  جمهوري  اصااااام   في الخرطوم - قا   الصاااااداق  -القا   الرئاساااااي  

رئيس الهيئة التشوووريعية القومية رئيس  ، الدكتور الفاتح عز الدين المنصوووور   معالي وبحضاااور

سودان جمهورية ،فيالمجلس الوطني  سي المعتمد ال سلك الدبلوما  الخرطومفي  ي ، وأ ضاء ال

 .المجلس الوطني ومجلس الواليات في جمهوري  السودا وأ ضاء 
 

 استمع أعضاء المؤتمر والضيوفوابتدأ الحفل بتالوة مبارك  آليات م  الذكر الحكيم. ثم 

رئيس الهيئة التشريعية  ،   الدكتور الفاتح عز الدين المنصور معاليالمشاركون إلى كلمة 

 بالحضور كلمته بداية في رحب الذي السودان جمهورية ،فيالقومية رئيس المجلس الوطني 

  ، السودان الثاني بلدهم في طيبة إقامة لهم متمنيا ، الكرام

واكد معاليه ان انعقاد الدورة بالخرطوم يمثل دعما وتعزيزا للعمل العربي المشترك على 

المستوى البرلماني وامتدادا لدور السودان في دعم ومؤازرة القضايا العربية كافة خاصة قضية 

محوريا من اجل توحيد مواقف االمة حول قضية فلسطين مناشدا البرلمان العربي بلعب دور 

فلسطين وطالبهم بحث الحكومات على توفير الدعم لفلسطين بكافة اشكاله وقال يتوجب علينا 

كبرلمانيين ان نبذل الجهود ونسعى لتقديم المبادرات و تفعيل العمل العربي المشترك للخروج من 

ر بها المنطقة العربية وتزايد المخاطر هذا النفق المظلم مشيرا للظروف الدقيقة التي تم

واالضطربات التي شهدتها بعض الدول العربية وقال ان هذا الوضع يؤدي الى فشل التنمية في 

البلدان ويهدد الالمن القومي فيها مشيرا للمخططات الخارجية الرامية لزعزعة امن واستقرار 

 المنطقة .

 

االستقرار السياسي واالمني مؤكدا ان عملية  واكد سيادته اهتمام السودان البالغ بقضايا

استكمال السالم في دارفور وجنوب كردفان تاتي على راس االوليات مشيرا لمبادرة رئيس 

الجمهورية المشير عمر البشير الداعية لتوافق القوى السياسية على ثوابت اساسية  والتي اسهمت 

ا المختلفة مما يعزز الشفافية وتطور الخدمة في ان تشهد البالد تغيرات في بنية الدولة وهياكله

ً .. وقال ان هذه المبادرة هيأت الفرصة لقيام  التي يتم تقديمها للمواطن السوداني كما وكيفا

 االنتخابات في موعدها المحدد مشيرا الى انها استحقاق دستور لجميع السودانيين .
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 وكيل – الشايع فهد فيصل االستاذ من كلمة إلى قد استمعوا اللجنة أعضاء وكان

 جمهورية الثاني بلدهم في بالمشاركين رحب الذي ،  اللجنة رئيس-الكويتية البرلمانية الشعبة

 .السودان

اننا نصر اليوم اكثر من قبل على االجتهاد في العمل في ظل  الشايع فيصل األستاذ وقال

المساعي الالزمة لمواكبة تطلعات ما يواجهه الوطن العربي وما يحيط به مشاكل  داعيا لبذل 

 الشعوب العربية نحو االمن واالزدهار واعالءا لمكانة االتحاد في جميع المحافل الدولية  .

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

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

 .وبالدنا شعوبنا صالح لتحقيق العربي البرلماني

 
ي ف القىقد  وكان األستتتتتتاذ نور الدين بوشتتتتتكوع األمين العام لالتحاد البرلماني العربي

 ال اااااااقيق   لجمهوري  الساااااااودا  بداي  االجتماع كلم  أ رب فيها     ميق ال اااااااكر والتقدير 
الفاتح  ز الدي ، رئيس المجلس الوطني الساااااااوداني  لى ت اااااااريف  لالتحاد الدكتور ولمعالي 

البرلماني العربي بإ راف   لى الجلس  االفتتاحي  للدورة السادس    رة للجن  التنفيذي  لالتحاد، 
طالباً من  التفضااال بنقل تحياتنا الصاااادق  وتقديرنا العالي و اااكرنا الجزيل وامتناننا العميق  لى 

 .يساً، ومجلساً وحكوم  و عباً  لى كرم الضياف  وحس  الوفادة ودق  التنظيمرئ السودا 
 

جميع الدول العربية للوقوف بقوة مع السودان في  ،في كلمته، بوشكوجدعا االستاذ و

مواجهة كل المؤامرات الرامية الى النيل من امنه واستقراره معلنا تضامن االتحاد مع رئيس 

الجمهورية مشيرا لالنتخابات التي سيشهدها السودان خالل الفترة المقبلة معربا عن امله ان ينبثق 

ية الحقة للشعب السوداني من اجل المساهمة في استقرار عنها مجلس وطني وهيئات تتمتع بالتمثيل

 السودان وامنه 

االستاذ بوشكوج االمة العربية لبذل الجهود لتفعيل التضامن العربي وتعزيز  كما دعا

االخوة العربية والعمل بخطوات ثابتة نحو الوحدة المنشودة واشار الهمية هذه الدورة في مسيرة 

( لالتحاد 22لبنود الهامة المدرجة المتمثلة في التحضير الجيد للمؤتمر )االتحاد نسبة للمواضيع وا

 البرلماني العربي وانتخاب امينا عاما جديد لالتحاد .
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أذكركم جميعا أننا فقدنا منذ أيام أخاً عزيزاً وأباً  " وقال االستاذ بوشكوج في نهاية كلمته

ً هو خادم الحرمين ً حكيما الشريفين الملك عبدهللا بن عبد العزيز ملك  فاضالً وقائداً فذاً وملكا

المملكة العربية السعودية الذي لم يبخل يوما في مساعدة أشقائه ونصرة قضاياهم العادلة والدفاع 

عن قضايا  اإلسالم والمسلمين فرحمة هللا علية ودعواتنا للمولى العلي القدير أن يسكنة فسيح 

لعزيز علي مواصلة الرسالة بدعم من أشقائه األفاضل. جناته ويعين خلفه الملك سلمان بن عبد ا

ً تالوة الفاتحة علي روح خادم الحرمين  وأسمحو لي , إخواني وأخواتي أن أطلب منكم جميعا

الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز والشهيد الضابط البطل معاذ الكساسبة وجميع شهداء األمة 

 " .العربية

 

   :األعمال جدول إقرار ثانيا

 البنود تضمن الذي اللجنة أعمال جدول على األعضاء وافق الدورة أعمال افتتاح بعد

 : التالية

 تنفيذ قرارات المؤتمر العشرون لالتحاد.   -1

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

 ب. اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالتحاد.

 تقرير األمين العام لالتحاد إلى المؤتمر الثاني والعشرين. -3

 قرار قائمة المنظمات المدعوة لحضور أعمال المؤتمرات القادمة لالتحاد. إ  -4

 النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد. -5

 .2015خطة عمل االتحاد لعام  -6

 الشؤون المالية:  -7

 .2014الحساب الختامي لعام أ. 

 .2015ب. موازنة االتحاد لعام 

 والعشرون لالتحاد: الثانيالمؤتمر  -8

 أ. تحديد الموعد والمكان. 

 ب. مشروع جدول األعمال.  
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 االجتماع القادم للجنة التنفيذية . -9

 تكريم  رئيس اإلتّحاد البرلماني العربي. -10

 انتخاب األمين العام الجديد لالتحاد. -11

 تكريم األمين العام السابق لالتحاد. -12

 ما يستجد من أعمال. -13

 

  والمناقشات العمل جلسات - ثالثا

 األمانة من المقدمة المذكرات اللجنة أعضاء ،استعرض األعمال جدول إقرار بعد 

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

 ، فيها الواردة

         : التالية القرارات اللجنة اتخذت ، األعمال جدول بنود حول  مستفيضة   مناقشات وبعد

 

  لالتحاد _-20- المؤتمر قرارات تنفيذ   (1)البند

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

 . التقرير محتوى على اللجنة وافقت وقد

 

 :العربي البرلماني التميز بجائزة الخاصة اللجنة تقرير أ (-2) البند

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

 : ويتضمن اللجنةعليه   وافقت وقد اللجنة الخاصة بالتمييز البرلماني 
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 منح جوائز التمييز وفقا لما يلي:  -اوال 

 رئيس البرلمان  -الفئة األولى  امرشح-1

عبد الهادي المجالي ، رئيس مجلس النواب األسبق  في المملكة األردنية معالي المهندس  -

  الهاشمية

 سعادة االستاذ  أحمد ابراهيم الطاهر ، رئيس المجلس الوطني السابق في جمهورية السودان . -

 

  عضو البرلمان : –الفئة الثانية  ومرشح -2

 المملكة األردنية الهاشمية .سعادة المحامي محمود الخرابشة ، عضو مجلس النواب في  -

سعادة الدكتور عبد الرحيم عيد اللطيف شاهين ، عضو المجلس الوطني االتحادي في دولة  -

 االمارات العربية المتحدة .

 سعادة جمال محمد فخرو ، عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين . -

 في جمهورية السودان .األستاذ عبد الرحمن أحمد الشيخ الفادني ، عضو المجلس الوطني  -

 

  الفئة الثالثة : " أمين عام البرلمان " امرشح -3

معالي الدكتور محمد بن عبد هللا آل عمرو ، أمين عام مجلس الشورى في المملكة العربية  -

 السعودية.

 األستاذ إبراهيم محمد إبراهيم ، األمين العام السابق للمجلس الوطني في جمهورية السودان. -

 

  الفئة الرابعة : " الباحث البرلماني " امرشح -4

المستشار خالد بن محمد المنصور، مدير عام اإلدارة العامة للشعبة البرلمانية في مجلس الشورى  -

 في المملكة العربية السعودية.
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األستاذ لحسن بنساسي ، مدير إدارة الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في  -

 ة المغربية.المملك

 

قررت اللجنة تكريم االستاذ مرزوق علي الغانم ، رئيس االتحاد البرلماني العربي،  -ثانيا 

رئيس مجلس األمة الكويتي ، على الدور الكبير الذي قام به لفائدة االتحاد البرلماني العربي ودعم 

ي على لالتحاد البرلماني العرب. وكذلك تكريم األمين العام العادلةانشطته والتعريف بقضايا األمة 

مجمل عمله لصالح االتحاد . على أن تجرى مراسيم التكريم في اليوم األخير للمؤتمر القادم 

 لالتحاد ويترك تحديد نوعية التكريم لكل برلمان عربي.

كما قررت اللجنة تكريم االستاذ فيصل الشايع ، رئيس اللجنة التنفيذية على الجهود الخيرة 

التي بذلها وعلى كفاءته العالية ونزاهته في تسيير أعمال اللجنة التنفيذية واللجنة المصغرة والطيبة 

طيلة الفترة الماضية ، كما قررت اللجنة تكريم األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي وتقديرها على 

على  ،ربيالع دورها البارز في تهئية كل الظروف المؤاتية لنجاح جميع فعاليات االتحاد البرلماني

أن تجرى مراسيم التكريم في اليوم األخير للمؤتمر القادم لالتحاد ويترك تحديد نوعية التكريم لكل 

 .برلمان عربي

 

قررت اللجنة الدعوة الى اجتماع  الحق في تاريخ تحدده اللجنة التنفيذية لدراسة   -ثالثا 

مزيد من الموضوعية في الفصل وضع ضوابط ومعايير محددة وتحويلها الى تنقيط يمكن من ال

بين المرشحين وذلك استنادا للمقترحات التي توصلت بها األمانة العامة من السادة الخبراء،والعمل 

 مستقبالً على منح الجائزة وفقاً للمعايير التي سيتم تحديدها.

  :لالتحاد التنفيذية اللجنة عن المنبثقة المصغرة الجنة تقريرب ( -2)البند

األمين العام لالتحاد عرضاً موجزاً لمحتويات تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة  السيد قدم

 عن اللجنة التنفيذية والمتضمن:

 :2014اآلراء حول تقارير اجتماعات اللجنة المصغرة خالل عام تبادل  –أوال 
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ثقة عن المنباطلع اعضاء اللجنة على تقارير االجتماعات األربعة السابقة للجنة المصغرة  

 اللجنة التنفيذية ووافقوا عليها.

 

 الترشيحات لمنصب االمين العام لالتحاد:–ثانيا 

 باعتبار ترتيب  السيد فايز الشوابكة مناطلعت اللجنة على تقرير اللجنة المصغرة  

ً  والسيد سعيد المعشني من سلطنة عمان اوالالمملكة اآلردنية الهاشمية  معايير وفقاً لل ثانيا

وقررت اجراء  تصويت سري ويكون لكل دولة عضو في ,التي سبق للجنة ان حددتها.

 مكونة من : االتحاد صوت واحد ، وتم تشكيل لجنة لإلشراف على العملية االنتخابية

 

 فيصل فهد الشايع ، وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية ، ورئيس اللجنة.االستاذ  -1

 بوشكوج / االمين العام لالتحاد ، عضو اللجنة. نور الديناالستاذ   -2

 

 كما تم تششكيل لجنة لإلشراف على فرز األصوات مكونة من :

 ابراهيم بولحية ،عضو مجلس األمة الجزائري ، عضو مراقب.السيد  -1

الدكتورة بدرية سليمان عباس، عضو المجلس الوطني في جمهورية السودان، السيدة  -2

 عضو مراقب.

صووووندوقة ، عضووووو المجلووووس الوووووطني الفسووووطيني )دولووووة فلسووووطين(، زهيوووور السوووويد  -3

 .عضو مراقب

االستاذ فايز الشوابكة ، مرشح الشعبة البرلمانية وبنتيجة التصويت السري حصل 

مدة ل العربيعلى اعلى األصوات وبذلك انتخب األمين العام لالتحاد البرلماني  األردنية

 .2019يونيو  30 ولغاية 2015يوليو / 1اربع سنوات بدءاً من 

 مع بيان ان نتائج التصويت كانت على النحو التالي:

  أصوات 9(:  المملكة األردنية الهاشيمة) االستاذ فايز الشوابكة. 

  أصوات 4:   ( سلطنة عمان)االستاذ سعيد المعشني. 
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 :المؤتمر الثاني والعشرون لالتحاد – ثالثا

 أصبح القرار بعد تعديله كالتالي:  

المؤتمر الثاني والعشرين لالتحاد البرلماني العربي في وافقت اللجنة على عقد 

 . 2015األسبوع األخير من شهر أبريل 

على استضافته في لبنان وفي حال  وفيما يخص مكان انعقاد المؤتمر اكدت اللجنة 

تعذر ذلك يكلف رئيس االتحاد البرلماني العربي باالتصال مع دولة رئيس مجلس النواب 

 اللبناني لالتفاق على المكان البديل وفقاً لميثاق االتحاد وانظمته.

 

 :مقر االتحاد البرلماني العربي – رابعا

 أصبح القرار بعد تعديله كالتالي:

اللجنة االمين العام لالتحاد باالتصال بالسادة رؤساء برلمانات الدول التي كلفت 

عبرت عن استضافة المقر المؤقت او الدائم لالتحاد وهي ) لبنان و االردن والسودان 

والمغرب( ، وتقديم تقرير شامل للمؤتمر في اجتماعه القادم يتضمن  اإلمكانات المادية 

 رها لألمانة العامة لالتحاد.والمعنوية التي يتعهدوا بتوفي

 

  لالتحاد _-20- المؤتمر منذ العام االمين تقرير   (3)البند

 حول العربي، البرلماني لالتحاد العام األمين السيد قدمه الذي التقرير على اللجنة وافقت

، كما أوصت اللجنة األمانة   الكويت في لالتحاد العشرون المؤتمر منذ وأنشطته االتحاد أوضاع

العامة لالتحاد بمخاطبة رؤساء المجالس العربية للتدخل لدى السادة رؤساء مجالس العواصم 

 والمدن الكبرى لحثهم على الموافقة على اجراء عمليات توأمة بين القدس الشريف ومدنهم.
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 :لالتحاد القادمة المؤتمرات أعمال لحضور المدعوة المنظمات قائمة   (4)البند

 المؤتمر أعمال لحضور المدعوة بالمنظمات قائمة  لالتحاد العام األمين السيد قدم

 . دعوتهم على اللجنة وافقت وقد لالتحاد والعشرون الثاني

 :لالتحاد واإلقليمي الدولي النشاط   (5)البند

 عام خالل لالتحاد واالقليمية الدولي للنشاط عرضا   لالتحاد العام األمين  السيد قدم

، كما وافقت اللجنة على التعديالت المقترحة من قبل الشبعة   ذلك على اللجنة وافقت وقد 2015

 البرلمانية االماراتية بخصوص :

 .الالئحة الداخلية للمجموعة العربية في االتحاد البرلماني الدولي 

  األعضاء في منظمة الالئحة الداخلية للمجموعة العربية في اتحاد مجالس الدول

 التعاون اإلسالمي.

 

  :2015لعام االتحاد عمل خطة   (6)البند

 وافقت وقد 2015 لعام االتحاد عمل لخطة عرضا   لالتحاد العام األمين السيد قدم

 ورد ما وتنفيذ العامة، األمانة مذكرة في وردت كما 2015 لعام االتحاد عمل خطة اللجنة على 

  .المتوفرة المالية السيولة حدود في مبادرات من فيها
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  :2014لعام الختامي الحساب (أ 7)- البند

ى عل اللجنة وافقت وقد 2014 لعام الختامي للحساب عرضا   لالتحاد العام األمين السيد قدم

 االتي:

  :والمتضمـــــن  2014لعام المالي التقرير على الموافقة- -أوال 

 :فيها بما لالتحاد العامة األمانة مذكرة -1

 .دوالر أمريكي (856,236)والبالغة  2014النفقات التي صرفت خالل عام  .أ

دوالر  (1,086,886 )والبالغة  2014إجمالي اإليرادات التي حصلت خالل عام  .ب

 :أمريكي والمكونة من 

  البالغة  2014اإليرادات المحصلة من مساهمات الشعب البرلمانية لعام

 .أمريكيدوالر  (844,100)

  وما قبل والبالغة  2013اإليرادات المحصلة من ديون الشعب البرلمانية لعام

 .دوالر أمريكي (219,700)

  الفوائد الدائنة وفروقات تحويل عمالت )اإليرادات المحصلة من واردات أخرى

 .أمريكي ( دوالر23,086)  والبالغة  ( مدينة–

دوالر أمريكي إلى حساب االحتياطي  (332,950)تحويل وفر الدورة الحالية البالغ  -ج

 .العام

 

 .31/12/2014 في هي كما لالتحاد الختامية الحسابية البيانات على الموافقة -2

 .2014  لعام الحسابات مدقق تقرير -3

 الثابتة الموجودات وتصفية ،12 رقم الكشف في وردت كما الثابتة الموجودات قائمة  -4

 .األصولية اإلجراءات وفق لالستعمال الصالحة غير

 

 (69,769)تحويل المبلغ المتبقي من الرصيد النقدي الخاص بندوة القدس والبالغ   -ثانيا 

 .بحيث يضاف الى اعتمادات األنشطة البرلمانية   2015دوالر أمريكي الى ميزانية عام 
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 :والمتضمن بدمشق لالتحاد الدائم المقر بناء مشروع حول المقدم التقرير على لموافقة -ثالثا 

 .لالتحاد العامة األمانة مذكرة ـ  أ

 .الحسابات مدقق تقرير ـ ب

 

  :2015لعام االتحاد وازنةم ب(—7)البند

 :على اللجنة وافقت وقد 2015 لعام االتحاد لموازنة عرضا   لالتحاد العام األمين السيد قدم

 

والبالغة  2015الموافقة على االعتمادات المرصودة في مشروع موازنة االتحاد للعام -1

فقط مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة دوالر أمريكي  وفقا للجدول المرفق  (1,166,100)

 (.1)جدول رقم  )بهذا التقرير

 

التحاد األعضاء في ا إقرار النسب المقترحة لتوزيع االعتماد المرصود على الشعب البرلمانية -2

 لسدادمطالبة الشعب البرلمانية واإلسراع في  (2)جدول رقم  التقريروفقاً للجدول المرفق بهذا 

مساهماتها حتى يتسنى لالتحاد الوفاء بالتزاماته ولألمانة العامة القيام بواجباتها ومواصلة 

 .أنشطتها

وما قبل وفقا للجدول المرفق بمذكرة  2014مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عام  -3 

 .،  لتسديد ما عليها من مستحقات في أقرب وقت ( 2-2جدول رقم ) األمانة العامة لالتحاد 

 والقرار والكويت الرباط في التنفيذية اللجنة  اجتماعي عن الصادرة بالقرارات العمل تمديد -4

 بالنقل والمتعلقة االتحاد رئيس عن الصادرة والقرارات عشر التاسع المؤتمر عن الصادر

 االتحاد رئيس وتكليف ، بيروت الى دمشق من العربي البرلماني االتحاد لمقر المؤقت

 .العامة األمانة عمل سير لحسن الالزمة  القرارات باتخاذ

 دوالر (69,769) والبالغ القدس بندوة الخاص النقدي الرصيد من المتبقي المبلغ تحويل  -5

   البرلمانية األنشطة اعتمادات الى يضاف بحيث 2015 عام ميزانية الى أمريكي

 االتحاد حسابات بتدقيق   الرضا عقبة الدكتور القانوني المحاسب تكليف على الموافقة -6

 .2015  للعام

ً  الموازنة أحكام بتنفيذ العربي البرلماني لالتحاد العام األمين تكليف -7  االتحاد لميثاق وفقا

 .النافذة وأنظمته
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 :لالتحاد والعشرون الثاني المؤتمر  (8)البند

ع لالتحاد البرلماني العربي في األسبو وافقت اللجنة على عقد المؤتمر الثاني والعشرين  

، وفيما يخص مكان انعقاد المؤتمر أكدت اللجنة على  2015ابريل / –األخير من شهر  نيسان 

استضافته في لبنان ، وفي حال تعذر ذلك يكلف رئيس االتحاد البرلماني العربي باالتصال مع 

ً لميثاق االتحاد وانظمتهدولة رئيس مجلس النواب اللبناني لالتفاق على المكان ال كما ،بديل وفقا

 :وافقت على جدول أعمال اجتماع المؤتمر 

  مشروع جدول أعمال

 والعشرون الثاني المؤتمر

 

 (.الرئيس ، نائب الرئيس، أمين السر)انتخاب مكتب المؤتمر  .1

 .إقرار جدول األعمال .2

 .العشرينتقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر  .3

 .تقرير األمين العام حول أوضاع االتحاد وأنشطته منذ المؤتمر العشرين .4

 .تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي .5

مداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن  والحراك  .6

 .الشعبي

 .النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد .7

 :اللجان الدائمة في االتحاداجتماعات  .8

 .لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية  .أ

 .لجنة الشؤون المالية واالقتصادية .ب

 .لجنة شؤون المرأة والطفولة .ج

 .2015خطة عمل االتحاد لعام  .9

 :الشؤون المالية .10

 .2014الحساب الختامي لعام  .أ

 .2015ميزانية االتحاد لعام  .ب

 .انتقال الرئاسة .11

 .االتحاد البرلماني السابق لالتحاد ، رئيس مجلس األمة الكويتيتكريم رئيس  .12
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 انتخاب االمين العام الجديد لالتحاد .13

 .تكريم االمين العام السابق لالتحاد .14

 تكريم السيد رئيس اللجنة التنفيذية واألمين العام لمجلس األمة الكويتي. .15

 .ما يستجد من أعمال .16

 

 :التنفيذية للجنة القادم االجتماع  (9)البند

حاد لالت ينة انعقاد المؤتمر الثاني والعشروافقت اللجنة على عقد اجتماعها القادم عشي

 البرلماني العربي.

 

 :.الكويتي األمة مجلس رئيس ، لالتحاد السابق البرلماني االتحاد رئيس تكريم  (10)البند

قررت اللجنة تكريم االستاذ مرزوق علي الغانم ، رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس 

مجلس األمة الكويتي ، على الدور الكبير الذي قام به لفائدة االتحاد البرلماني العربي ودعم انشطته 

م القاد على أن تجرى مراسيم التكريم في اليوم األخير للمؤتمر .العادلةوالتعريف بقضايا األمة 

 .لالتحاد ويترك تحديد نوعية التكريم لكل برلمان عربي

كما قررت اللجنة تكريم االستاذ فيصل الشايع ، رئيس اللجنة التنفيذية على الجهود الخيرة 

والطيبة التي بذلها وعلى كفاءته العالية ونزاهته في تسيير أعمال اللجنة التنفيذية واللجنة المصغرة 

ة ، كما قررت اللجنة تكريم األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي وتقديرها على طيلة الفترة الماضي

على  ،دورها البارز في تهئية كل الظروف المؤاتية لنجاح جميع فعاليات االتحاد البرلماني العربي

أن تجرى مراسيم التكريم في اليوم األخير للمؤتمر القادم لالتحاد ويترك تحديد نوعية التكريم لكل 

 .برلمان عربي
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 :.لالتحاد الجديد العام االمين انتخاب  (11)البند

 باعتبار ترتيب  السيد فايز الشوابكة مناطلعت اللجنة على تقرير اللجنة المصغرة  

ً  والسيد سعيد المعشني من سلطنة عمان اوالالمملكة اآلردنية الهاشمية  معايير وفقاً لل ثانيا

وقررت اجراء  تصويت سري ويكون لكل دولة عضو في ,التي سبق للجنة ان حددتها.

 مكونة من : وتم تشكيل لجنة لإلشراف على العملية االنتخابيةاالتحاد صوت واحد ، 

 

 فيصل فهد الشايع ، وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية ، ورئيس اللجنة.االستاذ  -3

 اللجنة.نور الدين بوشكوج / االمين العام لالتحاد ، عضو االستاذ   -4

 

 كما تم تششكيل لجنة لإلشراف على فرز األصوات مكونة من :

 ابراهيم بولحية ،عضو مجلس األمة الجزائري ، عضو مراقب.السيد  -4

الدكتورة بدرية سليمان عباس، عضو المجلس الوطني في جمهورية السودان، السيدة  -5

 عضو مراقب.

)دولووووة فلسووووطين(، زهيوووور صووووندوقة ، عضووووو المجلووووس الوووووطني الفسووووطيني السوووويد  -6

 .عضو مراقب

 

وبنتيجة التصويت السري حصل االستاذ فايز الشوابكة ، مرشح الشعبة البرلمانية 

األردنية على اعلى األصوات وبذلك انتخب األمين العام لالتحاد البرلماني العربي لمدة 

 .2019يونيو  30ولغاية  2015يوليو / 1اربع سنوات بدءاً من 

 التصويت كانت على النحو التالي:مع بيان ان نتائج 

  :) أصوات. 9االستاذ فايز الشوابكة ) المملكة األردنية الهاشيمة 

  أصوات. 4:   ( سلطنة عمان)االستاذ سعيد المعشني 

 

 :.لالتحاد السابق العام االمين تكريم  (12)البند

قررت اللجنة تكريم األمين العام لالتحاد البرلماني العربي على مجمل عمله لصالح االتحاد 

على أن تجرى مراسيم التكريم في اليوم األخير للمؤتمر القادم لالتحاد ويترك تحديد نوعية  .

 .التكريم لكل برلمان عربي
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  :أعمال من مايستجد  (13)البند

ئيس فخامة الر على ارسال برقية شكر وتقدير واعتزاز الى وافقت اللجنة التنفيذية .1

 :،رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير   المشير 

 

 فخامة المشير عمر حسن أحمد البشير 

 رئيس جمهورية السودان ) الخرطوم (  

 المحترم         

 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته

يشووورفنا ويسوووعدنا ، نحووون البرلموووانيون العووورب األعضووواء فوووي اللجنوووة التنفيذيوووة   

لالتحووووواد البرلمووووواني العربوووووي المجتمعوووووين فوووووي الخرطووووووم ، عاصووووومة جمهوريوووووة السوووووودان 

م فوووي إطوووار الووودورة السادسوووة عشووورة للجنوووة ، أن نرفوووع 2015فبرايووور  5الوووي  3الشوووقيق مووون 

ن والعرفووووان علووووي إستضووووافة الهيئووووة لفخووووامتكم أصوووودق عبووووارات الشووووكر والتقوووودير واالمتنووووا

التشووووريعية القوميووووة العمووووال اجتماعاتنووووا وتسووووهيل مهامنووووا وتوووووفير كوووول االمكانووووات الالزمووووة 

 النجاح فعالياتنا . 

ونغتووووونم هوووووذه الفرصوووووة لالعوووووراب لفخوووووامتكم عووووون دعوووووم االتحووووواد البرلمووووواني 

العربووووي وتأييووووده لجميووووع الخطوووووات والقوووورارات التووووي اتخووووذتموها لخيوووور ومصوووولحة 

سوووودان كموووا نؤيووود بقووووة العمليوووة الديمقراطيوووة التوووي تشوووهدها جمهوريوووة السوووودان فوووي ال

هوووووذه االيوووووام والتوووووي تتمثووووول فوووووي الحووووووار الووووووطني واجوووووراء االنتخابوووووات الرئاسوووووية 

والتشوووريعية والوالئيوووة مناشووودين كووول فئوووات الشوووعب السووووداني لشوووقيق بالمشووواركة فيهوووا 

 بفاعلية.

بوووالخطوات لتوووي قوووام بهوووا السوووودان  كموووا نعبووور لفخوووامتكم عووون اعتزازنوووا الكبيووور

الشوووقيق فوووي طريوووق التنميوووة واالمووون واالسوووتقرار ونعلووون لكوووم عووون اعجابنوووا بوووالمنجزات 
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االقتصوووادية التوووي قمنوووا بزيارتهوووا وعلوووي االخوووص المنشووواة االسوووتراتيجية لسووود موووروي 

التووووي تعتبوووور بحووووق نجاحوووواً وتجسوووويداً للتعوووواون والتضووووامن العربووووي الممتووووزج بوووواحرار 

 ي الشقيق علي التشييد والبناء علي طريق التقدم واالستقرار.الشعب السودان

نووووودعو هللا العلوووووي القووووودير لكوووووم بوووووالتوفيق وداوم الصوووووحة وللشوووووعب السووووووداني 

 الشقيق بدوام الرقي واالمن واالزدهار.

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته   

 

     5/2/2015الخرطوم 

 ة التنفيذية البرلمانيون العرب اعضاء اللجن     

 لالتحاد البرلماني العربي        

 

ز وامتنان الى سيادة الدكتور الفاتح ع على ارسال برقية شكر وافقت اللجنة التنفيذية .2

لمجلس الوطني في الدين المنصور ، رئيس الهيئة التشريعية القومية ، رئيس ا

 جمهورية السودان:

 الدكتور الفاتح عز الدين المنصور

 رئيس الهئية التشريعية القومية 

 رئيس المجلس الوطني

 المحترم               

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته

يشرفنا ان نتقدم لمعاليكم باصدق عبارات الشكر والتقدير علي دعوتكم الكريمة للجنة 

 5/2/2015الى  3الخرطوم من التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي لعقد دورتها السادسة عشر في 

ويسعدنا ان نعبر لكم عن عظيم امتنانا علي كرم الضيافة وحسن الوفادة ودقة التنظيم .لقد اتحتم 

لنا الفرصة للتعرف علي وطننا الثاني السودان. واالطالع علي المنجزات الكبيرة التي حققها 

 الشعب السوداني في جميع الميادين االقتصادية والسياسية .
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نغتنم هذه المناسبة لكي نرجوكم نقل تحياتنا الصادقة  وتقديرنا العالي لجميع األخوات و

واألخوة االعضاء والموظفين في المجلس الوطني السوداني الذين ساهموا بشكل فعال في نجاح 

 أعمالنا

ندعوهللا العلي القدير ان يديم عليكم نعمة الصحة والعافية ويعينكم علي القيام بمهامكم 

 لسامية خدمة للسودان الشقيق وشعبة العزيزا

  

     5/2/2015الخرطوم  

 البرلمانيون العرب اعضاء اللجنة التنفيذية      

 لالتحاد البرلماني العربي        

 

فريق عمل قانوني من أعضاء البرلمانات، تشكيل على ان  اللجنة التنفيذيةوافقت  .3

التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق  وذلك لدراسة جميع االنتهاكات واإلعتداءت

الشعب الفلسطيني بهدف فضح ممارساته واساليبه ومخالفته للقوانين الدولية لميثاق 

األمم المتحدة وكذلم رفع قضايا بحق قادته لدى المرجعيات  القضائية الدولية نصرة 

 لشعب فلسطين.

بيا  صحفي يتضم  مواقف ل  لى  صدار األمي  العام  اللجنة التنفيذيةاتفقت  .4
 حول القضي  الفلسطيني :اللجن  

 

 بيا  صحفي
 
 

 لى اثر انتهاء أ مال الدورة السادس    رة للجن  التنفيذي  لالتحاد البرلماني 
م صرح االستاذ نورالدي  2015فبراير  5 -3العربي التي استضافتها الخرطوم م  

 بما يلي: بو كوج االمي  العام لالتحاد البرلماني العربي
ال عب  مع والقوييعبر االتحاد البر لماني العربي    تضامن  الفعال 

الفلسطيني ال قيق في نضال  العادل م  أجل تقرير مصيره وأقام  دولت  المستلق  
 و اصمتها القدس ال ريف.
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 جب جميع األ مال االرهابي  التي تقوم بها اسرائيل ضد يكما يندد االتحاد و

سجناء طالب بوقفها و طالق اليفي الضف  الغربي  وفي قطاع غزه وني ال عب الفلسطي
واالسرى والمعتقلي  الفلسطيني  االبرياء وبخاص  أ ضاء المجلس الت ريعي 
الفلسطيني والعمل  لى توفير الد م المادي والمعنوي الالزم لصمود أهلنا ومواصلتهم 

اء لحكومات العربي  باالسراع بالوفلكفاحهم العادل ويطالب االتحاد البرلماني العربي ا
بااللتزامات المالي  التي تم اقرارها م  قبل القمم العربي  السابق  وكذلك االيفاء 
بااللتزامات المالي  الخاص  بد م القدس ال ريف وكذلك المطالب  بمنع اسرائيل م  

 مصادرة االموال الفلسطيني  الناتج     الضرائب وغيرها.
 

يو  العرب د مهم ال امل للخطوات التي اتخذتها السلط  الوطني  ويؤكد البرلمان
الفلسطيني  بانضمامها لهيئات ومنظمات االمم المتحدة وكذلك توقيع االتفاقي  الدولي  

 مثليالتي انضمت بموجبها دول  فلسطي  لمحمكم  الجنايات الدولي  التي ينتظر ا  
 .امامها مجرمو الحرب االسرائيلي 

 
 

 م5/2/2015في  الخرطوم 
 نورالدي  بو كوج

 االمي  العام لالتحاد العربي

 

 وعلى لالتحاد العامة األمانة جهاز إلى والثناء الشكرعلى توجيه  وافقت اللجنة  .5

 واإلعداد االتحاد مؤتمرات قرارات تنفيذ في المبذولة الجهود على العام األمين رأسه

 .النفقات ترشيد سياسة وإتباع علمي، بأسلوب الموازنات وتقديم للوثائق الجيد

 

  05/02/2015 السودان جمهورية – الخرطوم

 التنفيذية اللجنة         

 العربي البرلماني لالتحاد            
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