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  اجتماع  تقرير

 الدورة الثامنة عشرة 

 العربي البرلماني لالتحاد التنفيذية للجنة

 المملكة األردنية الهاشمية -عمان

 2016 / شباط -فبراير/16-17

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

من معالي المهندس عاطف الطروانة ، رئيس مجلس النواب في  تلبية لدعوة كريمة 

 عماناجتماعها في عقدت اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي ،الهاشمية  المملكة األردينة

 التنفيذية اللجنة أعضاء بحضور 2016/شباط -فبراير /16يوم  المملكة األردنية الهاشمية –

 : التالية البرلمانية للشعب الممثلين

 ة.ميالمملكة األردنية الهاش .1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. .2

 مملكة البحرين. .3

 جمهورية السودان. .4

 الجمهورية العربية السورية. .5

 جمهورية العراق. .6

 سلطنة عمان. .7

 دولة فلسطين .8

 دولة قطر. .9
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 دولة الكويت. .10

 الجمهورية اللبنانية. .11

 جمهورية مصر العربية. .12

 المملكة المغربية. .13

 

  :أوالً جلسة اإلفتتاح

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

المملكة االردنية الهاشمية الذي رحب في بداية كلمته بالحضور الكرام ، متمنيا لهم إقامة طيبة 

 في بلدهم الثاني األردن ، 

ضافة لتعزيز العمل العربي المشترك، وإ جهود مضاعفةعلى ضرورة بذل وأكد معاليه 

 من أشكال التضامن ، بغية اكتمال حلقاته، وخدمة لصالح شعبنا العربي الواحد. جديدل شك

إن عمل االتحاد البرلماني العربي يكتسب أهمية مضاعفة خالل هذه الفترة ،  وأضاف

، وتحوالت خطيرة، وحالة غير مسبوقة من عدم  يمهالتي تمر بها أمتنا العربية ، بتحديات جس

، وأمام ما تشهده دولنا العربية مجتمعاتنااالستقرار، األمر الذي يهدد أمن شعوبنا ، ويهدد سلم 

من تهديد الجماعات اإلرهابية ، فإنه مطلوب منا ان نقف موحدين لمواجهة هذا التحدي ،وأن 

  .نا عبر عملية تنويرية ثقافية فكريةنحشد خطواتنا على طريق استعادة أمن مجتمعات

 سات وخطط مكافحة الفقر والبطالة وبين أن توالي األزمات، وضعف تأثير برامج وسيا

، وتراجع االقتصاد العربي بعد تفاقم اتباع نهج اإلصالح الشاملوتأخر القرار العربي في 

ً لالرتقاء بأعمالنا إلى  مستوى طموح األزمات األمنية في المنطقة واإلقليم ، يدفعنا جميعا

 . الشعوب وإرادتها
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وختم كلمته بان االتحاد البرلماني العربي عليه مسؤوليات جسام في المشاركة في تحمل 

ً أعباء المرحلة ، والمشاركة في خدمة شعوبن ً واجتماعيا وسياسيا ً ، ا، وحمايتها اقتصاديا وأمنيا

 .من كل التحديات

وكيل الشعبة  –استمع أعضاء اللجنة إلى كلمة من االستاذ فيصل فهد الشايع كما 

 رئيس اللجنة  ، الذي رحب بالمشاركين في المملكة االردنية الهاشمية  - البرلمانية الكويتية

وتقدم بالشكر لمجلس النواب األردني . لحضارات والثقافاتأرض الحوار وملتقى ا، الشقيقة 

، االمين العام على جهوده الواضحة في التنظيم وحسن الضيافة، كما شكر السيد فايز الشوابكة 

 .مهامهله التوفيق في  متمنياعلى جهوده وتفاعله الملموس لالتحاد البرلماني العربي ، 

درك التحديات التي نواجهها اليوم ونحن نسير في أننا ن وأشار األستاذ فيصل الشايع الى

للتراكمات  ات مرتبط بالبعد الدولي أو نتاج، فبعض هذه التحديالدوليطريق محاربة االرهاب 

آليات وسبل دولية واقليمية التاريخية والتعقيدات السياسية، مما يبرز الحاجة الماسة إلى ايجاد 

 والمسمى باإلرهاب الدولي.كفيلة بمواجهة الفكر التكفيري المتطرف 

التطرف و باتجاه عمليات التصدي لإلرهاب  نسعىوبين أنه من واجبنا كبرلمانيين أن 

وذلك عبر تعزيز لغة الحوار والمصالحة والتبادل الثقافي لفهم األخر، اضافة الى العمل على 

ية إلى مواجهة سن التشريعات والقوانين والمصادقة على المعاهدات والمواثيق الدولية الرام

 لألفراد. األساسيةالفكر اإلرهابي المتطرف دون المساس بالحقوق والحريات 

 اتأفضل ألبنائنا يخلو من الصراع مستقبالً  وفي نهاية كلمته تمنى االستاذ فيصل الشايع

في الوقت  والحروب واإلرهاب ، ويسوده جو من الديمقراطية والحرية والتعايش السلمي ، طالبا

تحديد ورسم خطة متكاملة تزيد من فعالية االتحاد البرلماني العربي وتتالءم بصورة فاعلة  نفسهً 

 إرهابية متطرفة أودت بحياة األالف الدولية والعربية خاصة من احداث الساحة  ما تشهدهمع 

من االبرياء ، اضافة الى السعي الى وضع تعديالت هيكلية على البناء االداري لالتحاد كي 

واالستجابة لتطلعات شعوب الوطن العربي في اقامة  حدقةيع أن نجابه االخطار المنستط

 المواطنة الديمقراطية والعدل ونشر االمن واألمان.
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،  األمين العام لالتحاد البرلماني العربي سعادة استمع أعضاء اللجنة إلى كلمة من كما

ً أول اجتماع له بصفته أمين الذي رحب بالمشاركين في ً عام ا مبيناً إّن تحقيَق التعاون ، . لالتحاد  ا

 َنْصبُو إليه، ومنتهى ما وتعزيَز التواصِل، بيَن الشُّعِب البرلمانيِة العربيِة الشقيقِة، هو غايةُ ما

يكون إال بوجوِد تناصحٍ وَغْيَرةٍ صادقة على العمل البرلمانّيِ العربّي،  نَرُجوه. وإّن هذا التآزَر ال

ً في العمل على تحقيِقه، والعزِم على تنفيذهوهَي مسؤوليتُنا  هي عنواُن  كما أن الشفافيّة جميعا

 المرحلِة المقبلِة لألمانِة العامِة لالتحاِد البرلمانّيِ العربّي.

ملحوظٍة أو نقٍد أو توجيه، وسيكون أيٌّ من  نة العامة يُْسِعدُها تلقّي أيّ األما وأضاف أن

ً به، وستتابع األ بَا تقُف من  وهي ، وستعمُل على َحلِّه أو توضيحهمانةُ العامةُ أيَّ نقدٍ ذلك ُمَرحَّ

 الشعِب البرلمانيِة العربيِة الشقيقِة جميِعها على مسافٍة واحدة.

الخليفةُ  ولقب مسترشداً إّن اإلدارةَ الرشيدةَ تَْحفُل بتسلِّم أخطائِها وعيوِبها ،وأنهى كلمته ب

 عنه: "َرِحَم هللاُ امرءاً أهدى إليَّ عيوبي". الراشدُ عمُر بُن الخطاِب رضي هللا

 

 إقرار جدول األعمال: –ثانياً 

البنود  تضمنالذي  االجتماععلى جدول أعمال  وافقت اللجنة  الدورةبعد افتتاح أعمال  

 :التالية

 تقرير األمين العام لإلتحاد. -1

 الّشؤون الماليّة لإلتّحاد: -2

 .2015مفتش الحسابات للعام  الحساب الختامي  وتقرير -أ

 .2016مشروع موازنة اإلتحاد للعام  -ب 

 .2016خطة عمل اإلتحاد للعام  -ج 

 المؤتمر الثالث والعشرون لإلتحاد: -3

 تحديد موعد ومكان المؤتمر. -

 مشروع جدول األعمال. -
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 اقتراح برنامج التكريم لرفعه إلى المؤتمر القادم. -4

 ما يستجد من أعمال.   -5

 

 جلسات العمل والمناقشات : -ثالثاً:

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

لإلتحاد والشعب البرلمانية األعضاء في اللجنة حول بنود جدول األعمال واإلقتراحات الواردة 

ذ السادة االعضاء   التوصيات فيها ، وبعد مناقشات مستفيضة حول بنود جدول األعمال ، اخ

  التالية:

 

 تقرير األمين العام لإلتحاد:

 المؤتمرتقرير األمين العام السابق لإلتحاد عن الفترة منذ  محتويات بعد استعراض

كانون  1وتقرير االمين العام الحالي عن الفترة من ،   31/12/2015العشرين لإلتحاد ولغاية 

للمؤتمر ورفعه  التقريرينمحتوى  على بالموافقة أوصت اللجنة، 2016شباط  15الثاني ولغاية 

 .ماالثالث والعشرين لإلتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليه

 

 : 2015وتقرير مفتش الحسابات للعام  الحساب الختامي

تش الحسابات للعام وتقرير مف 2014لحساب الختامي لعام بعد استعراض محتويات ا       

اللجنة بالموافقة على محتوى التقرير ورفعه للمؤتمر الثالث والعشرين لإلتحاد أوصت  ، 2015

 البرلماني العربي للمصادقة عليه والذي تضمن:

 والمتضمن: 2015الموافقة على التقرير المالي للعام  –أوالً 

 مذكرة األمانة العام لإلتحاد بما فيها :الموافقة على  -1
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( دوالر 958,981والبالغة ) 2015خالل عام  التي صرفتالنفقات  –أ     

 أمريكي.

( 996,078والبالغة ) 2015إجمالي اإليرادات التي حصلت خالل عام –ب    

 دوالر أمريكي والمكونة من :

  2015اإليرادات المحصلة من مساهمات الشعب البرلمانية لعام 

 ( دوالر أمريكي.866,800والبالغة )

  وماقبل  2014لعام  ةالشعب البرلمانياإليرادات المحصلة من ديون

 ( دوالر أمريكي.112,000والبالغة )

  اإليرادات المحصلة من واردات أخرى ) الفوائد الدائنة وفروقات

 ( دوالر أمريكي.17,302تحويل عمالت ( والبالغة )

 

( دوالر أمريكي إلى حساب 224,421تحويل وفر الدورة الحالية البالغ ) –ج    

 العام.اإلحتياطي 

 .31/12/2015الموافقة على البيانات الحسابية الختامية لإلتحاد كما هي في  -2

 .2015الموافقة على تقرير مفتش الحسابات لعام  -3

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

 الثابتة غير الصالحة لإلستعمال وفق اإلجراءات األصولية.

مة للسيد األمين العام السابق لإلتحاد البرلماني العربي وتوجيه الشكر منح براءة الذ -5

له على حسن إدارة موارد اإلتحاد ومصاريفه خالل توليه مهمته كأمين عام 

 لإلتحاد.

 

 ً مذكرة األمانة العامة لالتحاد وتقرير مفتش الحسابات حول حسابات بناء الموافقة على  –ثانيا

 المقر الدائم لالتحاد.
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 : 2016مشروع موازنة االتحاد لعام 

وقد  2016ازنة اإلتحاد لعام األمين العام لالتحاد عرضاً لمو –قدم السيد فايز الشوابكة 

أوصت اللجنة بالموافقة على محتوى التقرير ورفعه للمؤتمر الثالث والعشرين لإلتحاد البرلماني 

 العربي للمصادقة عليه والذي تضمن:

 2016للعام  االتحادالموافقة على االعتمادات المرصودة في مشروع موازنة  -1

( فقط مليون ومائة وستة وستون ألف ومائة دوالرأمريكي 1,166,100والبالغة )

 (.1وفقاً للجدول المرفق بهذا التقرير )جدول رقم 

إقرار النسب المقترحة لتوزيع اإلعتماد المرصود على الشعب البرلمانية األعضاء  -2

ً للجدول المرفق يهذا التقرير ) جدول رقم  االتحادفي  (ومطالبة الشعب 1-2وفقا

حتى يتسنى لإلتحاد  2016البرلمانية لسداد مساهمتها بدءاً من شهر كانون الثاني 

 لإلتحاد القيام بواجباتها ومواصلة أنشطتها.الوفاء بالتزاماته ولألمانة العامة 

ً للجدول المرفق  2015مطالبة الشعب البرلمانية المدينة بديون عام   -3 وماقبل وفقا

 لتسديد ماعليها من مستحقات في أقرب وقت. (2-2بهذا التقرير ) جدول رقم 

إلتحاد مؤتمرات ا و ،تمديد العمل بالقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة التنفيذية -4

بالنقل المؤقت لمقر االتحاد البرلماني العربي من دمشق  ،ورئاسة االتحاد والمتعلقة

( فقط خمسون ألف دوالر أمريكي من األموال 50,000وصرف مبلغ ) الى بيروت

 ، وتكليف السيد رئيس االتحاد والسيد األمين العاماالحتياطية من ميزانية االتحاد 

 الزمة لحسن سير عمل األمانة العامة لالتحاد.باتخاذ القرارات ال لإلتحاد

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

بحيث يضاف الى ، 2016دوالر أمريكي الى اعتمادات ميزانية االتحاد لعام 

 اعتمادات األنشطة البرلمانية.

دقيق الحسابات من اجل عروض من المحاسبين القانونين وشركات ت استدراج -6

 ورفعها للجنة التنفيذية في اجتماعها القادم. 2016 حسابات االتحاد للعام تدقيق
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ً لميثاق  -7 تكليف األمين العام لالتحاد البرلماني العربي بتنفيذ أحكام الموازنة وفقا

 النافذة. وأنظمتهاالتحاد 

 

 2016خطة عمل االتحاد لعام 

 لعام االتحاد عمل لخطة عرضا  ، لالتحاد العام األمين األستاذ فايز الشوابكة، قدم

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على محتوى التقرير ورفعه للمؤتمر الثالث والعشرين  ،2016

 : لإلتحاد البرلماني العربي للمصادقة عليه والذي تضمن

 فيها ورد ما ، وتنفيذالعامة األمانة مذكرة في وردت كما  2016 لعام االتحاد عمل خطة

ن يوبعد االنتهاء من إيجاد مقر لالتحاد وتعي ، المتوفرة المالية السيولة حدود في مبادرات من

فقرة  مع إضافة من تنفيذ الخطة المشار إليها أعاله، ةالكوادر الوظيفية لتمكين األمانة العام

،  التشريع للدول االعضاء في االتحاد في القضايا والتحديات المشتركة لتوحيدتتعلق بالسعي 

 .والسير في االجراءات التي تؤدي إلى ذلك

 

 

 : المؤتمر الثالث والعشرون لإلتحاد

/أبريل 10 – 9يومي    تم االتفاق على عقد المؤتمر الثالث والعشرين لالتحاد في القاهرة 

ترك  لكل من معالي األستاذ مرزوق  علي الغانم ، رئيس االتحاد البرلماني  و 2016نيسان / –

العربي ، رئيس مجلس األمة في دولة الكويت و دولة الرئيس نبيه بري ، رئيس مجلس النواب 

ن يق على ذلك تنفيذاً  للقرار الصادر عن المؤتمر الثاني والعشرفي الجمهورية اللبنانية لالتفا

 .17/10/2015حاد البرلماني العربي الذي عقد في جنيف بتاريخ االستنثائي لالت

 :والذي تضمنجدول اعمال المؤتمر  مشروع أوصت اللجنة بالموافقة على، كما     
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  أعمال جدول مشروع

 والعشرون الثالث المؤتمر

 

 

 إقرار جدول األعمال. .1

 اللجنة التنفيذية منذ المؤتمر العشرين. تقرير الرئيس عن نشاطه ونشاط .2

 تقرير األمين العام لإلتحاد حول أوضاع االتحاد وأنشطته . .3

 تقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي. .4

البرلماني العربي )  لالتحاد( للجنة التنفيذية 18-17-16-15-14تقارير الدورات ) .5

 عرض التقارير والمصادقة عليها(.

 الت السادة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن .مداخ .6

 النشاط الدولي واإلقليمي لالتحاد. .7

 اجتماعات اللجان الدائمة في االتحاد: .8

 لجنة الشؤون السياسية والعالقات البرلمانية . .أ

 لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. .ب

 لجنة شؤون المرأة والطفولة. .ج

 الشؤون المالية: .9

 .2016خطة عمل اإلتحاد لعام  .أ

 .2016ميزانية االتحاد لعام  .ب

 برنامج تكريم كل من: .10

معالي األستاذ مرزوق علي الغانم، رئيس اإلتحاد البرلماني العربي ، رئيس  .1

 مجلس األمة الكويتي.
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السيد فيصل الشايع ، رئيس اللجنة التنفيذية لإلتحاد، وكيل الشعبة البرلمانية  .2

 الكويتية

 الدين بوشكوج ، األمين العام السابق لإلتحاد البرلماني العربي. السيد نور .3

 األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي. .4

 ما يستجد من أعمال. .11

 : برنامج التكريم

 تكريم كل من :خالل انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين بأن يتم اللجنة أوصت  

البرلماني العربي, رئيس معالي األستاذ مرزوق علي الغانم, رئيس اإلتحاد  -1

 مجلس األمة الكويتي.

السيد فيصل الشايع, رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد, وكيل الشعبة البرلمانية  -2

 الكويتيّة.

 السيد نور الدين بوشكوج, األمين العام السابق لإلتحاد البرلماني العربي. -3

 االمانة العامة لمجلس األمة الكويتي. -4

 : مايستجد من أعمال

) المملكة  يتألف منتشكيل فريق قانوني منبثق عن اللجنة التنفيذية لالتحاد  .1

سلطنة  –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية المتحدة – الهاشميةاألردنية 

بدراسة  مكلف(  ، إضافة الى االمانة العامة لالتحاد المملكة المغربية –عمان 

على أن يرفع  غير الخالفيةصوص التشريعية بعض األمور المتعلقة بتوحيد الن

 .تعقدهفي أول اجتماع  تقريره الى اللجنة التنفيذية

ه في بيروت ئيتعلق بموضوع المقر الموقت لالتحاد تم االتفاق على بقا فيما .2

يمكن األمانة مقر مستقل في بيروت  بإيجادوتكليف السيد االمين العام لالتحاد 

،ويمكن أن يستوعب جهاز األمانة العامة وفقا للهيكلية  بمهامهاالعامة من القيام 

 على ان يرفع تقريره في االجتماع القادم للجنة التنفيذية. التنظيمية الجديدة
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اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالتحاد والمؤلفة من )دولة  تكليف .3

 –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –اإلمارات العربية المتحدة 

إضافة  ،المملكة المغربية  –دولة الكويت –دولة فلسطين  –جمهورية السودان 

عمل االتحاد البرلماني العربي  بدراسة استراتيجية (  الى االمانة العامة لالتحاد

ودراسة المعوقات التي تواجه االتحاد ووضع خطه وأليات وسبل تطوير عمله ،

المملكة )الطلبات المقدمة من قبل  موضوعدراسة و لمعالجه تلك المعوقات ، 

جمهورية  –الجمهورية اللبنانية  –جمهورية السودان  – الهاشميةاألردنية 

لألمانة العامة   حول استضافة المقر المؤقت المغربية ( المملكة –مصر العربية 

 . لالتحاد

مبلغ الوديعة العائدة لحساب بناء مقر االتحاد البرلماني الموافقة على استثمار  .4

العربي عن طريق  سندات الخزينة لدى بنك البحر المتوسط وتحويل الفائدة 

 الناجمة عن االستثمار الى ميزانية االتحاد .

تتحمل ميزانية  يمكنها ذلك : ل مشكلة المشاركة المالية للشعب التي المن اجل ح .5

هذه الدول ،  برلمان منعضوين من كل ل تذكرتي سفراالتحاد البرلماني العربي 

 كما تتحمل الدولة المضيفة للمؤتمر نفقات إقامتهم.

) المملكة  لجنة من كل من تشكيلحل مشكلة النصاب تم االتفاق على فيما يتعلق ب .6

سلطنة  –مملكة البحرين  –دولة اإلمارات العربية المتحدة – الهاشميةاألردنية 

المملكة المغربية ، إضافة الى االمانة العامة لالتحاد(  مهمتها وضع  –عمان 

صيغة قانونية تعدل بموجبها المادة الواردة في الميثاق التي تعالج هذا الموضوع 

توصلت اللجنة الى اعادة صياغة وترتيب فقرات حيث  بوضوح وبدون أي لبس ،

 ( من ميثاق االتحاد بحيث تصبح على الشكل التالي :5المادة) 

 تبقى كما هي . –أ 

مكانها بالنص اضافة الفقرة )ب( تصبح ) ج ( وتبقى بنفس النص ، و –ب 

 التالي:

يستثنى من تطبيق الفقرة )أ( من هذه المادة الشعب التي حلت برلماناتها   " )ب(

أو التي لم تستكمل ادوار تشكيلها بحيث ال تحسب من النصاب في المؤتمر 

 واللجنة التنفيذية .

بحيث  % 10بنسبة  2017من العام  بدءازيادة ميزانية االتحاد البرلماني العربي  .7

األعضاء في االتحاد بمساهماتهم في ميزانية عام تم مطالبة الشعب البرلمانية ت

 .2016( عن مساهمتهم في ميزانية العام الحالي  %10بمبلغ يزيد بنسبة ) 2017
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وافقت اللجنة على عقد  الدورة التاسعة عشرة للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني  .8

 العربي في القاهرة عشية انعقاد المؤتمر الثالث والعشرين لالتحاد.

، بصفته رئيس اللجنة  االستاذ فيصل الشايع  االستاذ على تكليف اللجنة تافقو .9

 حول القضية الفلسطينية نيالمجتمعصحفي يتضمن مواقف  بيانباصدار  التنفيذية

:  

 بيان صحفي

 خاص بالقضية الفلسطينية

 الدورة الثامنة عشرةصادر عن 

 العربي البرلماني لالتحاد التنفيذية للجنة

 المملكة االردنية الهاشمية -عمان

16/02/2016 

 

المجتمعون في الدورة الثامنة عشرة للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني  أكد 

العربي أن القضية الفلسطينية هي القضية األولى والمركزية لالتحاد البرلماني 

العربي ولألمة العربية جمعاء، داعين إلى إبقاء هذه القضية حية في مختلف 

ولية ومؤسسات حقوق اإلنسان الملتقيات واالتحادات البرلمانية اإلقليمية والد

 واطالعها على كافة الجرائم والممارسات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي

وضرورة الضغط عليه لوقف جرائمه  ضد الشعب الفلسطيني المرابط

 واعتداءاته في فلسطين.

على أرضه بكافة اإلمكانيات  يوتدعو اللجنة إلى دعم صمود الشعب الفلسطين

ض هبة جماهيرية في وجه االحتالل وإرهابه األعمى ،ورفضاً خاصة أنه يخو

لكل اإلجراءات العقابية بحق الشعب الفلسطيني من قتل وحرق واعتقال وتشريد 

 ، وتهويد للقدس وكافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس.

ني الدولي وتطالب اللجنة كافة االتحادات البرلمانية وعلى رأسها االتحاد البرلما

له الشعب الفلسطيني من جرائم يومية  ضللوقوف عند مسؤوليته وإدانة ما يتعر

وإعدامات ميدانية في خرق صارخ للقانون الدولي وكافة المواثيق واألعراف 

 الدولية.
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وتعبر اللجنة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لكل ما يمارسه االحتالل  

لفلسطيني، وفي مقدمة ذلك مواصلة اقتحام االسرائيلي بحق أبناء الشعب ا

ه، رافضة في الوقت ذاته كافة يالمسجد األقصى ومنع المصلين من الصالة ف

 انياً.كالمحاوالت لتقسيم المسجد األقصى زمانياً وم

عن دعمهم ومساندتهم لكل الخطوات التي تقوم بها القيادة  نويعبر المجتمعو

مزيد من االعترافات بدولة فلسطين ، وفي  الفلسطينية على الصعيد الدولي لنيل

هذا اإلطار يدعو اعضاء اللجنة البرلمانات العالمية خاصة األوروبية منها التي 

 لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمبادرة واالعتراف بها.

ويحيي المجتمعون صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه رغم 

ً مؤكدين أنهم لن يتركوا الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام التي يقدمها ي وميا

يناضل وحيداً في وجه آلة القتل واإلرهاب الصهيوني مؤكدين على كافة 

المواقف والقرارات السابقة للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي بخصوص 

 القضية الفلسطينية.

 

 

 فيصل الشايع

 رئيس اللجنة التنفيذية
 البرلماني العربي لالتحاد

 16/2/2016عمان 
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وافقت اللجنة التنفيذية على ارسال برقية شكر وتقدير واعتزاز الى جاللة  .10

 :االردنية الهاشمية المللك عبد هللا  الثاني ،ملك المملكة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين

 الهاشميةملك المملكة االردنية 

 حفظه هللا و رعاه

 السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته 

 يتشرف البرلمانيون العرب األعضاء في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي  

بالتقدم من مقام  16/2/2016المنعقدة في عمان ، عاصمة المملكة األردنية الهاشمية، يوم 

الشكر و التقدير و العرفان و االمتنان على إستضافة مجلس  جاللتكم السامي بأصدق أيات

النواب األردني ألعمال اجتماعاتنا في هذه المدينة الرائعة و الرائدة ، التي تجسد التطور 

 الكبير و النهضة الشاملة التي يشهدها االردن تحت قيادة جاللتكم السامية .

زة النوعية التي تعرفها كل ربوع ان البرلمانيين العرب و هم يشهدون على هذه القف

المملكة االردنية الهاشمية فإنهم يؤكدون اعتزازهم بمواقف المملكة الداعمة للقضايا 

العربية و االسالمية بدفاع جاللتكم عن االمة و كرامتها، مؤكدين امتنانهم لكل ما وفرته 

 المملكة من رعاية كريمة و حسن الضيافة.

ً على طريق الخير خطاكم و  أعانكم على مواصلة حفظ هللا جاللتكم و سدد دا ئما

 رسالتكم الخالدة في العطاء و الوفاء خدمة لمصالح األمة و مستقبل ابنائها .

 و السالم على مقام جاللتكم ورحمة هللا تعالى و بركاته

 فيصل الشايع                   

 ةرئيس اللجنة التنفيذي                   

 التحاد البرلماني العربيل            

 16/2/2016 عمان           
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معالي المهندس عاطف  على إرسال برقية شكر وامتنان إلى وافقت اللجنة .11

 :الطراونة ، رئيس مجلس النواب في المملكة األردنية الهاشمية

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المهندس عاطف الطراونة سعادة

  مجلس النوابرئيس 

 المملكة األردنية الهاشمية - عمان

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى و بركاته 

يتشرف البرلمانيون العرب األعضاء في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي  المنعقدة 

ان يتقدموا منكم بأسمى  16/2/2016في عمان ، عاصمة المملكة األردنية الهاشمية، يوم 

الضيافة و دقة التنظيم و على الحفاوة الكبيرة التي استقبلوا بها من عبارات الشكر على كرم 

 قبل األشقاء في عمان عاصمة المملكة األردنية الهاشمية .

لقد وفر مجلس النواب األردني كل المتطلبات المادية و المعنوية إلنجاح اجتماع اللجنة 

 التنفيذية.

فيق و السداد في مهامكم النبيلة آملين لكم كما يسعد البرلمانيون العرب ان يتمنوا لكم التو

بلوغ النتائج االيجابية و تحقيق كل األهداف النبيلة التي تعملون على تحقيقها نصرة لقضايا 

 األمة العادلة .

 فيصل الشايع                    

 رئيس اللجنة التنفيذية                    

 لالتحاد البرلماني العربي            

 16/2/2016عمان            
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