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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ـ  جمهورية مصر العربيةعاصمة انعقدت في  ،2016 أبريل -  نيسانمن  التاسعفي 

دولة رئاسة ب ، للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي عشرة التاسعةاجتماعات الدورة  - القاهرة

 رئيس مجلس النواب اللبناني. ،رئيس االتحاد البرلماني العربي ،االستاذ نبيه بري

وأود ت ث  الشاااال الم ل ت األ اال اااتال أع االتبتد الم ل ت ع  االجت تعشااات في أع ال ت  
 الا مع أع الملدان اآلتاأل :

 ال  لفأل اا د األ الهتش األ. -1
 دولأل اإل ت اي الا ماأل ال تبدة. -2
   لفأل المب ان. -3
 الج هو األ التو ساأل. -4
 الج هو األ الجزائ األ الدا ق اطاأل الشاماأل. -5
 ج هو األ السودان. -6
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 ج هو األ الا اق. -7
 سلط أل ل تن. -8
 دولأل ألسطان. -9

 دولأل قط . -10
 دولأل الفواي. -11
 الج هو األ اللمم ت األ -12
 دولأل لامات. -13
  ص  الا ماأل.ج هو األ  -14
 ال  لفأل ال غ ماأل. -15

ي ، رئيس االتحاد البرلماني العرب ،دولة الرئيس نبيه بري جلسة العمل برئاسة  افتتحت 

فقت اللجنة  واالذي رحب بالسادة أعضاء اللجنة التنفيذية، بعد ذلك  ،رئيس مجلس النواب اللبناني

 : على جدول أعمال االجتماع الذي تضمن البنود التالية

 إقرار جدول األعمال. -1

 .18-16-15-14تبادل اآلراء حول تقارير اللجان التنفيذية للدورات  -2

 . 2016تعيين محاسب قانوني لتدقيق ميزانية االتحاد للعام  -3

   ما يستجد من أعمال. -4

 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
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 :- الثانيالبند  –.18-16-15-14تبادل اآلراء حول تقارير اللجان التنفيذية للدورات  -2

أوصت اللجنة  ،18-16-15-14توصيات اللجان التنفيذية للدورات بعد استعراض 

عربي البرلماني ال لالتحادللمؤتمر الثالث والعشرين  اورفعه ماورد من توصياتعلى بالموافقة 

 .عليهاللمصادقة 

 

 :- الثالثالبند  –2016تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات االتحاد للعام  -2

تحاد اال تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباتحول مذكرة األمانة العامة بعد استعراض 

 تمت التوصية على تعيين ،واستعراض العروض المقدمة من المحاسبين القانونين ،2016للعام 

 ورفع التوصية ،2016لتدقاق بستمتي االتبتد للاتم  أت وق طت اوس س اتنالمحاسب القانوني 

 .عليهاالبرلماني العربي للمصادقة  لالتحادللمؤتمر الثالث والعشرين 

 

توجه دولة الرئيس نبيه بري ، رئيس االتحاد البرلماني  االجتماع نهايةوفي 
السيد فيصل الشايع ، بصفته ممثل رئيس االتحاد البرلماني العربي ، بالشكر الى 

بة الل دوراتها السابقة،وكيل الشعخ العربي السابق في اجتماعات اللجنة التنفيذية 
 لالتحاد. أعضاء اللجنة التنفيذيةالسادة البرلمانية الكويتية ، والى 

 

 09/04/2016جمهورية مصر العربية  –القاهرة 
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