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 عشرة بعةالسا الدورة ونتائج أعمال عن تقرير

 العربي البرلماني لالتحاد التنفيذية للجنة

 17/10/2015جنيف 

 

 

 

  الرحيم الرحمن هللا بسم

 

اإلتّحاد البرلماني  رئيس ، األستاذ مرزوق علي الغانممعالي   من كريمة لدعوة تلبية

من النّظام الدّاخلي, عقدت اللجنة التنفيذية  34من الميثاق و 15المادتين وبناء على أحكام العربي, 

 .17/10/2015لإلتحاد البرلماني العربي دورتها السابعة عشرة في جنيف بتاريخ 

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

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

 سلطنة -جمهورية العراق – السودان جمهورية - الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 . المغربية المملكة –اللبنانية الجمهورية – الكويت دولة – قطر دولة – فلسطين دولة – عمان

  :االفتتاح جلسة أوال

في  لالتحاد ال رلماني ال ر يللجن  التنفيذي   عشااااارة الدورة الساااااا    جرى حفل افتتاح 
في جنيف  رئاسااااااا  م الي ارساااااااتاذ مرزو  علي  -مركز المؤتمرات الدّولّي  -15رقم القاع  

 .الغانم, رئيس اإلتّحاد ال رلماني ال ر ي, رئيس مجلس ارم  في دول  الكويت
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   :األعمال جدول إقرار ثانيا

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

 : التالية

 األمين العام الجديد لالتحاد البرلماني العربي.   -1

 المؤتمر القادم لإلتحاد البرلماني العربي. -2
 رفع توصية بموعد ومكان انعقاد المؤتمر. -

 

  والمناقشات العمل جلسات - ثالثا

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

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

 ، فيها

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

 

  األمين العام الجديد لإلتحاد البرلماني العربي:   (1)البند

البرلماني العربي, رئيس اللجنة التنفيذية لإلتحاد استعرض معالي رئيس اإلتحاد 

 البرلماني العربي, موضوع األمين العام لإلتحاد وبعد مناقشة الموضوع تم اإلتفاق علي ما يلي:

ي من المادة الخامسة للنظام األساس -ب–رفع توصية إلى المؤتمر تتعلق بتعديل الفقرة  -1

 للعاملين في اإلتحاد البرلماني العربي لتصبح:

 قد أتم ثماني عشرة سنة وأال يكون قد تجاوز الخامسة والستين". -"ب
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وء البرلماني العربي لحّل سباركت اللجنة التنفيذية الجهود التي بذلها معالي رئيس اإلتحاد  -2

الفهم الذي حدذ عقب اجتماع اللجنة التنفيذية السابق في الخرطوم وذلك عبر اإلجتماع مع معالي 

رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان ورئيس مجلس النواب في المملكة األردنية الهاشمية 

إلتفاق على تنازل سلطنة تم ا ;حفاظاً على وحدة اإلتحاد البرلماني العربي وتوحيد صفوفه ;حيث

عمان للملكة األردنية الهاشمية في الدورة الحالية وأوصت اللجنة أن يكون األمين العام للدورة 

باختيار السيد/ فايز الشوابكة  على هذه التوصيةمن سلطنة عمان, وقد وافقت اللجنة القادمة 

ويلتحق بمقر االمانة العامة  31/12/2019إلى  1/1/2016)األردن( على أن يستلم مهامه من 

 .2015في بيروت من فاتح ديسمبر 

أوصت اللجنة أن تتم الموافقة على التغطية القانونية لتمديد صالحيات األمين العام السابق  -3

 .31/12/2015الى   1/7/2015ن لإلتحاد البرلماني العربي م

 

 :المؤتمر الثالث والعشرين لإلتحاد (2) البند

وافقت اللجنة على رفع الموضوع للسادة رؤساء البرلمانات والوفود التخاذ القرار المناسب     

 بشأنه.

 

  مشروع جدول أعمال

 والعشرون الثاني المؤتمر

 

 

 .إقرار جدول األعمال .1

 .ونشاط اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر العشرينتقرير الرئيس عن نشاطه  .2

 .تقرير األمين العام حول أوضاع االتحاد وأنشطته منذ المؤتمر العشرين .3

 .تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي .4
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مداخالت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن  والحراك  .5

 .الشعبي

 .الدولي واإلقليمي لالتحادالنشاط  .6

 :اجتماعات اللجان الدائمة في االتحاد .7

 .لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية  .أ

 .لجنة الشؤون المالية واالقتصادية .ب

 .لجنة شؤون المرأة والطفولة .ج

 .2015خطة عمل االتحاد لعام  .8

 :الشؤون المالية .9

 .2014الحساب الختامي لعام  .أ

 .2015ميزانية االتحاد لعام  .ب

 .انتقال الرئاسة .10

 .تكريم رئيس االتحاد البرلماني السابق لالتحاد ، رئيس مجلس األمة الكويتي .11

 .تكريم االمين العام السابق لالتحاد .12

 تكريم السيد رئيس اللجنة التنفيذية واألمين العام لمجلس األمة الكويتي. .13

 .ما يستجد من أعمال .14

 

  17/10/2015جنيف 

 التنفيذية اللجنة         

 العربي البرلماني لالتحاد            
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