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الكويت تستضيف االجتماع األول للجنة التنسيق البرلماني لدول »التعاون«

14 صفر 1431 هـ املوافق 29 يناير 
.2010

ـ االجتماع التنسيقي على هامش 
اجتماع الدورة السادســــة عشرة 
املنعقد  العربي  البرملاني  لالحتاد 
في مدينة القاهرةـ  جمهورية مصر 
العربية يوم االثنني 15 ربيع األول 

1431 هـ املوافق 1 مارس 2010.
ـ االجتماع التنسيقي على هامش 
االجتماع الدولي الـ 122 املنعقد في 
مدينة بانكوكـ  تايلند يوم السبت 
11 ربيع اآلخر 1431 هـ املوافق 27 

مارس 2010.
ـ االجتمــــاع التنســــيقي على 
هامش االجتماع االستثنائي مفتوح 

القعدة 1431 هـــــ املوافق 25 و26 
أكتوبر 2010 في مدينة الكويت.

ثاني�ا: االجتماع�ات التنس�يقية عل�ى 
هامش احملاف�ل الدولية: ترأس جاسم 
اخلرافــــي رئيس مجلــــس األمة 
ورئيس االجتماع الدوري الثالث 
العديد من االجتماعات التنسيقية 
لرؤساء وأعضاء الوفود املشاركة 
من املجالس التشريعية الشورى 

والنواب والوطني واألمة ومنها:
ـ االجتمــــاع التنســــيقي على 
هامش أعمال مؤمتر احتاد مجالس 
الدول األعضاء في منظمة املؤمتر 
اإلسالمي املنعقد في مدينة كمباال، 
في جمهورية أوغندا يوم اجلمعة 

مجلس األمة في الكويت، في اجتماع 
القاهرة التنسيقي يوم االثنني 15 
ربيع األول 1431 هـ املوافق 1 مارس 

.2010
ـ تأجيل اتخاذ أي قرار حيال 
التقرير املقدم من راشد الشريقي، 
عضو املجلس الوطني االحتاد في 
دولة اإلمـــارات العربية املتحدة 
التنفيذية في  اللجنـــة  وعضو 
االحتاد البرملاني الدولي، بشأن اهم 
التطورات في عمل االحتاد، حلني 
االستماع إلى االمني العام لالحتاد 
البرملاني الدولي والتنسيق مع 
راشد الشريقي، حول النقاط التي 
أثارها والتي تشـــغل بال وفود 
التشـــريعية في دول  املجالس 
مجلس التعاون واعتبارها مثار 
قلق حول بعض مضامني االتفاقية 
وخاصة انها متعلقة بااللتزامات 
القانونيـــة  او  الدســـتورية 
الديبلوماســـية  واحلصانـــات 

وااللتزامات املالية.
اجتماع اسطنبول 10 مايو 2010: 
اســــتعرض رئيس مجلس األمة 
ورئيس االجتماع الدوري الثالث 
جاسم اخلرافي، ما قامت به الشعبة 
البرملانية في مجلس األمة، الدراج 
البند االضافي الطارئ في اجتماع 
بانكوك حول االنتهاكات االسرائيلية 
للحقوق الدينية والثقافية للشعب 

الفلسطيني.

الشريف واملسجد األقصى حيث 
ان تلك االعتــــداءات واالنتهاكات 
التي تتعرض لهــــا مدينة القدس 
الشريف واملسجد األقصى متثل 
حتديا سافرا لقواعد القانون الدولي 
وكذلك اتفاقية جنيڤ الرابعة، وقد 
أثنى احلضــــور على هذا املقترح 
وتقرر دعمه فــــي املؤمتر إلقراره 
واعتماده وتقدميه باسم املجموعة 
العربية في مؤمتر االحتاد البرملاني 

الدولي املقبل في بانكوك.
 27 بانكــــوك  اجتمــــاع   -3
مارس 2010: دعم مرشح الكويت 
لعضوية اللجنة التنسيقية للنساء 

البرملانيات د.روال دشتي.
ـ دعم املقترح العربي املتعلق 
بالبنــــد االضافي الطــــارئ، الذي 
تقدمــــت بــــه الشــــعبة الوطنية 
الفلسطينية نيابة عن املجموعة 
بـــــ »االنتهاكات  املتعلق  العربية 
الدينية  االســــرائيلية للحقــــوق 
الفلسطيني  والثقافية للشــــعب 
وخصوصا داخل القدس وحواليها، 
ورفض اعالن اسرائيل ضم احلرم 
االبراهيمي ومسجد بالل بن رباح، 
وأسوار مدينة القدس القدمية الى 
قائمتها املتعلقة بالتراث الوطني، 
واحلاجة إلى الغاء جميع النشاطات 
االستيطانية االسرائيلية وخصوصا 
في القدس الشرقية«، وهذا البند 
مطروح أساسا كاقتراح من قبل وفد 

العضوية للجنة التنفيذية الحتاد 
مجالس الدول األعضاء في منظمة 
املؤمتر اإلسالمي املنعقد في مدينة 
التركية،  ـ اجلمهورية  اسطنبول 
يوم االثنني 26 جمادى األولى 1431 

هـ املوافق 10 مايو 2010.
ـ االجتمــــاع التنســــيقي على 
هامش املؤمتر الثالث الذي نظمه 
االحتاد البرملاني الدولي لرؤساء 
البرملانات املنعقد في جنيڤ يوم 
األحد 6 شعبان 1431 هـ املوافق 18 

يوليو 2010.
ثالثا: النتائج التي حتققت من خالل عقد 

هذه االجتماعات
1- اجتماع كمباال 29 يناير 2010: 
متت تزكية النائب مبارك اخلرينج 
لعضوية اللجنة السياســــية بعد 
انتهاء والية مندوب دولة اإلمارات 

العربية املتحدة في اللجنة.
2- اجتمــــاع القاهرة 1 مارس 
2010: تقــــدم وفد مجلــــس األمة 
باقتراح إدراج بند إضافي طارئ 
على جدول أعمال االجتماع املقبل 
لالحتــــاد البرملاني الدولي، املقرر 
عقده فــــي العاصمــــة التايلندية 
بانكوك فــــي أبريــــل 2010 حتت 
مسمى: »مســــاهمة البرملانات في 
التصدي للمخطط اإلسرائيلي الذي 
يستهدف دور العبادة في القدس، 
وكذلك وقف االعتداءات واالنتهاكات 
التي تتعرض لهــــا مدينة القدس 

الشــــورى والنواب  التشريعية، 
والوطني واألمة في دول مجلس 
التعاون، والتي تنص على اعتماد 
التقرير السنوي لالجتماع الدوري 

ورفعه للمجلس األعلى.
وجه  أوال: االجتم�اع ال�دوري الثالث: 
جاســــم اخلرافي رئيس مجلس 
األمة ورئيــــس االجتماع الدوري 
الثالث الدعوة لرؤســــاء املجالس 
التشريعية في الدول األعضاء لعقد 
اجتماعهم الثالث في مدينة الكويت 
يومي 19 و20 ذي احلجة 1430 هـ 
املوافق 6 و7 ديسمبر 2009 وقد 
ســــاهم عقد االجتماع الثالث في 
اخلروج بقرارات ونتائج إيجابية 
التعاون املشترك بني  آفاق  تعزز 
التشــــريعية في دول  املجالــــس 
مجلس التعاون، حيث أقر القواعد 
التنسيق  التنظيمية لعمل جلنة 
البرملاني والعالقات اخلارجية في 
خطوة واسعة للمشاركة اجلماعية 
في مسيرة العمل اخلليجي املشترك، 
وخلق وحدة خليجية قائمة على 

االندماج الفعلي.
وجه رئيــــس مجلــــس األمة 
ورئيس االجتماع الدوري الثالث 
التشــــريعية  الدعوات للمجالس 
بدعوتها حلضــــور أعضاء جلنة 
التنســــيق البرملانــــي والعالقات 
اخلارجيــــة لعقد اجتماعهم األول 
يومي االثنني والثالثاء 17 و18 ذي 

اإلمارات بخصوص البت في قضية 
متثيل الدول ذات الغرفتني )مجلس 
أمة او شورى او مجلس دولة( في 
اجتماعات األمناء العامني لبرملانات 
دول مجلــــس التعاون اخلليجي، 
إذ اختلف املشاركون على متثيل 
كل دولة ذات غرفتني بوفد واحد 
يضم أمينا عاما واحدا أم بوفدين 

يضمان أمينني عامني.
وجاء النقاش في هذا املوضوع 
بعد طلب مقدم من مجلس الدولة 
في ســــلطنة عمان لالنضمام الى 
اجتماعات األمناء العامني للبرملانات 
الدولة  اخلليجية. وطلب مجلس 
العماني ان يكون لكل مجلس وفد 
مستقل بأمني عام واحد لكل مجلس 
او لكل غرفة، اما عندما تطرح قضية 
للتصويت فيكون لكل دولة صوت 
التصويت وليس لكل  واحد عند 
مجلس صوت واحد. وقدمت األمانة 
العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية التقرير السنوي لالجتماع 
الثالث لرؤساء املجالس  الدوري 
التشريعية في دول مجلس التعاون 
لعام 2010 واشتمل على االجتماعات 
التي قام بها الرؤساء ونتائج هذه 

االجتماعات كما يلي: 
تنفيذا ملا ورد في املادة الثالثة 
الفقرة 5 مــــن القواعد التنظيمية 
لالجتماع الدوري ألصحاب املعالي 
والســــعادة ورؤســــاء املجالــــس 

سامح عبدالحفيظ
اســــتضافت الكويت االجتماع 
األول للجنة التنســــيق البرملاني 
والعالقــــات اخلارجية لرؤســــاء 
مجالس الشورى والنواب والوطني 
واألمة بدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وأعرب رئيس االجتماع نائب 
رئيس مجلس األمة النائب عبداهلل 
الرومي عــــن ترحيبــــه بالوفود 
املشاركة، متمنيا ان يسفر االجتماع 
عن قرارات صائبة تهم قضايا دول 
وشعوب مجلس التعاون اخلليجي، 

متمنيا للوفود طيب اإلقامة.
وقــــال الرومــــي فــــي افتتاح 
االجتماع »يسعدني ويشرفني ان 
نلتقي بإخوان أعزاء للتحاور معهم 
حول قضايا تهم بلداننا وأوطاننا 
في وقت كانت حلكوماتهم موقف 
وفزعــــة في وقت كانــــت الكويت 
حتتاج الى هذه الفزعة، وعلى بركة 

اهلل نبدأ أعمال االجتماع«.
وناقش االجتماع جدول األعمال 
واعتمد بنوده وأقر إعداد ودراسة 
مشروع التقرير السنوي لالجتماع 
التابعة له، كما  الدوري واللجان 
اعتمد إعداد مسودة مشروع بيان 
رئيــــس االجتماع الــــدوري أمام 

املجلس األعلى.
الى  ورفع املشاركون توصية 
االجتماع املقبل الذي سينعقد في 

برئاسة نائب رئيس مجلس األمة عبداهلل الرومي وعضوية عدنان عبدالصمد في إطار التنسيق البرلماني والخليجي

عبد اهلل الرومي مترئسا االجتماع

)متين غوزال( عبد اللطيف العميري متحدثا في الندوة 

)متين غوزال( عبداهلل الرومي وعدنان عبد الصمد يتوسطان رؤساء وفود االجتماع األول للجنة التنسيق البرملاني والعالقات اخلارجية لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية  

العميري: المجلس الحالي سيكمل دورته دون أي بوادر حل 
والسبب يعود لألغلبية النيابية التي تسيطر عليها الحكومة

 وجدد العميري رفضه للتصرفات 
التي قامت بها احلكومة عند محاوالتها 
منع إقامة الندوات معتبرا ذلك تعديا 
على الدستور والقانون وتكميما لألفواه 
ولن يرضخ له الشعب الكويتي السيما 
أنها فشلت في ذلك فشال ذريعا، منتقدا 
في الوقت نفسه اخلطة االمنائية للدولة، 
الكنكريتية«  إياها »باخلطـــة  معتبرا 
في إشـــارة لبناء اجلســـور واالسوار 
واملبانـــي، مبينا ان هذه اخلطة قدمية 
وكانت حبيسة االدراج وعندما ارادت 
احلكومة حتريكها فعلت، متسائال: عن 
اجلهة التي سوف متولها هل هي الدولة 

او البنوك او القطاع اخلاص؟
من جانبه استنكر الناشط السياسي 
محمد الرشيد اعتبار احلكومة التعدي 
والتطـــاول على املجتمع بشـــرائحه 
وأصوله املختلفة عن طريق وســـائل 
اإلعالم الفاسدة حرية تعبير عن الرأي، 
بينما ترى أن عقد الندوات التي أباحها 
الدستور تهديدا للوحدة الوطنية، معتقدا 
أن »بعض أعضاء السلطتني التنفيذية 
الناس بأنهم  والتشـــريعية يوهمون 
يسعون ملصلحة الكويت وفي الوقت 

نفسه يساندون اإلعالم الفاسد«.
وانتقد الرشـــيد جهود الســـلطتني 
التنفيذية والتشريعية حيث لم حتقق 
األولويات التـــي اتفقت عليها والبالغ 
عددها 73 أولوية ولم يقر منها سوى 
21 أولوية فقط، مردفا »هذا األسلوب في 
التعامل وحتقيق اإلجنازات واألولويات ال 
يرقى لطموح الشعب الكويتي خصوصا 
في ظـــل إهمال املواضيـــع التي متس 
املواطن الكويتي مثل الرعاية االجتماعية 
والرعاية السكنية وقضايا التعليم وغير 
محددي اجلنسية والتوظيف والتي لم 
يتم التطرق لها في دور االنعقاد املاضي 
مما يوضح أن مؤشـــر أداء السلطتني 

يرمز نحو الفشل«.

طريق نواب يتكلمون باسمها، متسائال 
»كيف تقول احلكومة عن املجلس احلالي 
بأنه مجلس إجناز وقد مت تقدمي الكثير 
من االستجوابات فيه؟ بينما تقول عن 
مجلس عـــام 2008 بأنه مجلس تأزمي 
ولم تقدم فيه اســـتجوابات كاملجلس 
احلالي؟ وملاذا كانت تعتبر االستجواب 
في مجلس 2008 تأزميا في حني تعتبره 
حتديا للنواب فـــي املجلس احلالي«، 
موضحا أن احلكومـــة تنظر لتركيبة 
املجلس والنواب املوجودين فيه فإذا 
اطمأنت لهم وكانت لها يد طولى بينهم 
فإنها تشـــيد بهذا املجلس وهذا ما هو 

حاصل في املجلس احلالي.

هذا املجلس السيما ان اجلانب الرقابي 
للمجلس مشلول في ظل وجود جناح 
نســـبي للجانب التشريعي »آسفا في 
الوقت ذاته لقدرة احلكومة على إبطال 
االستجوابات املوضوعية واملستحقة عن 
طريق هيمنتها على العديد من نواب 
املجلس نتيجة سوء أدائهم كاستجواب 
وزير الداخلية حول قضية اإلعالنات 
واستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء 

واملتعلق مبصروفاته«.
وبني العميري أن احلكومة استطاعت 
ترسيخ مفهوم لدى املواطنني بأن مجلس 
األمة هو ســـبب التأزمي والتخلف وأن 
التقدم والتطـــور مرتبط به وذلك عن 

حمد العنزي
أكد النائـــب الســـابق عبداللطيف 
العميري ان مجلس االمة احلالي سيكمل 
دورتـــه االعتيادية دون اي بوادر حل 
مستقبلية تذكر، مرجحا النسبة املتوقعة 
لبقائه واستمراريته بنسبة 99.9% إلكمال 
مدته القانونية الطبيعية والسبب يعود 
الى االغلبية النيابية التي تسيطر عليها 
احلكومة داخل مجلس االمة التي يكاد 
دورها ينحصر في التأييد للحكومة دون 
أي مراعاة ملصالح املواطنني الرئيسية 
التي يحتاجها بعيدا عن ادوارهم املكلفني 

بها في الرقابة والتشريع.
حديث العميري جاء خالل الندوة التي 
نظمها الناشط السياسي محمد الرشيد 
في ديوانه مبنطقة بيان بعنوان »دور 
االنعقاد السابق بني النجاح والفشل« 
التي حضرها جمـــع من اهالي الدائرة 
االولى قائـــال: ان مجلس األمة احلالي 
جنح في مترير ميزانية الدولة واعتماد 
اخلطة اإلمنائيـــة وإجناز قانون ذوي 
االحتياجات اخلاصة، في املقابل اخفق 
املجلس في ترجمة وحتقيق أولوياته 
التي حددها في شـــهر نوفمبر املاضي 
والبالغ عددها 71 أولوية حيث لم يقر 
منهـــا إال 21 أولوية فـــي ظل إهمال 50 
أخرى لم تنفـــذ على الرغم من إجماع 
املجلس على أنها أولويات ويجب العمل 
على إقرارها كقوانني الشفافية ومكافحة 
الفساد وتضارب املصالح، مستغربا عدم 
إقرار تلك األولويات في ظل وجود خطة 
تنمويـــة مليارية يتطلب حمايتها من 

الفساد عن طريق هذه القوانني.
ووصف العميري مجلس األمة احلالي 
بأنه مجلس »سهود ومهود« و»غادي 
شره«، مشـــيرا الى انه »ناجت عن قلة 
التدبير وإطالق الشـــائعات بحل هذا 
املجلس فاحلكومة لن تسعى لهذا األمر 
إمنا ستســـعى إلى مـــا تريد من خالل 

الصواغ يطالب رئيس مجلس الوزراءخالل ندوة نظمها محمد الرشيد بديوانه في بيان بعنوان »دور االنعقاد السابق بين النجاح والفشل«
باالستعجال في إشهار نادي االتحاد الرياضي

العدوة: نرفض فرض ضريبة على المواطنين

النائب فــــالح الصواغ  طالب 
ســــمو رئيــــس مجلس الــــوزراء 
بصفة مستعجلة بالبت في إشهار 
نادي االحتــــاد الرياضي واإليعاز 
ملن يلزم مــــن الهيئات والوزارات 
املختلفــــة بالقيــــام باإلجــــراءات 
التنفيذية اخلاصــــة بتخصيص 
املوقع وامليزانية املطلوبة، حيث 
ان املنطقة اجلنوبية بها كثافة كبيرة 
من الشباب الذين هم بحاجة ماسة 
إلى صرح ثقافي واجتماعي ورياضي 
ميأل وقت الفراغ ويحقق االستفادة 
من طاقتهم خلدمة البلد حيث ترعى 
الدولة األنشطة الرياضية والشبابية 
من خالل الهيئة العامة للشــــباب 

والرياضة، وهو يخدم مناطق عديدة 
منها مدينة صباح األحمد وضاحية 
علي صباح السالم ومدينة اخليران 

ومدينة صباح األحمد البحرية.
حيث ان املنطقة اجلنوبية مقبلة 
على مشاريع إسكانية ضخمة بحاجة 
الى مشاريع تنموية تخدم أهالي تلك 

املناطق وتستوعب أبناءها.
علما بأن الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وافقت على إشهار النادي 
فــــي تاريــــخ 2009/12/29 وأبناء 
وشباب تلك املناطق بانتظار موافقة 
مجلس الوزراء برعاية أبوية من 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ألبنائه الشباب.

رفض النائـــب خالد العدوة 
التي ســـاقها  الدعوات االخيرة 
البعـــض لفـــرض ضريبة على 
املواطنني مؤكدا أن تلك االفكار 
غير مرحب بهـــا نهائيا، رافضا 
وبشـــكل كامل فرض اي رسوم 
اضافية جديدة وحتت اي مسمى 

على املواطنني.
وقال العدوة يكفي املواطنني 
ما يعانون منـــه من ارتفاع في 
االسعار وترد في اخلدمات التي 
تقدمها احلكومة فضال عن فرض 
رسوم باهظة على تلك اخلدمات 
املتردية والتي من املفترض ان 

تكون مجانية للمواطنني في ظل التضخم وارتفاع 
معدالت البطالة في وقتنا احلالي.

واشـــار العدوة الى انه سيقوم بالتنسيق مع 
زمالئه داخل املجلس للتصدي لتلك الدعوات وعدم 
املســـاس بأصحاب الدخول احملدودة واملتوسطة 
والتي تشـــكل الغالبية العظمى من املواطنني في 

الكويت.
محذرا من اتخاذ اجراءات في ذلك الشـــأن دون 
الرجوع ملجلس االمة وفقا للمادة 134 من الدستور 
والتي تنص علـــى ان »انشـــاء الضرائب العامة 

وتعديلهـــا والغاءها ال يكون اال 
بقانون، وال يعفى احد من ادائها 
كلها او بعضها في غير االحوال 
املبينة بالقانون، وال يجوز تكليف 
احد بأداء غير ذلك من الضرائب 
والرسوم والتكاليف اال في حدود 

القانون«.
العدوة  من جانب آخر وجه 
سؤاال الى وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لشـــؤون البلدية 
د.فاضل صفر جاء فيه: وعد وزير 
االشـــغال العامة ووزير الدولة 
لشـــؤون البلدية خالل زيارته 
املنقف بازالة  االخيرة ملنطقـــة 
محطة مياه املنقف )املضخـــة( وتصليح الطرق 
املتهالكة في املنطقة والتي نتجت عن كثرة تناكر 
املياه في املنطقة، فضال عن قلة صيانة تلك الطرق 
والتي تسببت في حوادث عديدة واختناقات مرورية 

يومية مما نتج عنها خسائر متعددة باالرواح.
لذا يرجى موافاتنا باآلتي: هل اتخذت الوزارة 
موعدا محـــددا لنقل محطة امليـــاه )املضخة( من 
منطقة املنقف؟ يرجى تزويدي بالقرارات املتعلقة 

في ذلك الشأن؟

فالح الصواغ

خالد العدوة

القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق انطالقا من االهداف والغايات التي اقرت عقد 
اجتماعات دورية لرؤس��اء املجالس التش��ريعية 
� الش��ورى، النواب، الوطني واالمة، حتت مظلة 
مجلس التع��اون لدول اخلليج العربية وبناء على 
نتائج االجتماع الدوري األول لرؤس��اء املجالس 
التش��ريعية املنعق��د في قطر ع��ام 2007 والذي 
تقرر فيه اعداد آلية تنظيم عمل اجتماعات رؤساء 
املجالس التش��ريعية حتت مظلة مجلس التعاون. 
وحتقيقا لنص املادة 4 من النظام األساس��ي التي 
حتدد أهداف مجلس التعاون ومن ضمنها حتقيق 
التنس��يق والتكامل والترابط بني الدول األعضاء 
في جميع امليادي��ن وصوال الى وحدتها، فقد أقر 
الرؤساء خالل اجتماعهم الثالث املنعقد في الكويت 
عام 2009 القواعد التنظيمية لعمل جلنة التنسيق 

البرملاني والعالقات اخلارجية وفقا ملا يلي:

مادة 1:  يكون للمصطلحات التالية الواردة في 
هذه القواعد التنظيمية املعاني والدالالت الواردة 

قرين كل منها ما لم يقتض النص خالف ذلك:
دول املجل��س: دول مجل��س التعاون لدول 

اخلليج العربية.
ال��دول األعضاء: الدول األعضاء في مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية.
االجتماع املروري: اجتماع رؤساء املجالس 
التشريعية والشورى والنواب والوطني واالمة.

اللجنة: جلنة التنس��يق البرملاني والعالقات 
اخلارجية.

رئي��س االجتم��اع: رئيس جلنة التنس��يق 
البرملاني والعالقات اخلارجية.

مادة 2:  تش��كيل جلنة باسم »جلنة التنسيق 
البرملاني والعالقات اخلارجية«، وتتكون عضوية 

اللجنة من ثالثة اعضاء من كل مجلس تشريعي 
)االمني العام + عضوين من كل مجلس يختارهما 
من بني اعضائه(، ويجوز للجنة ان تشكل جلنة 
فرعية او اكثر من بني اعضائها لدراس��ة كل او 
بعض ما يحال اليها من موضوعات ويحق لها ان 

تستعني مبن تراه من املختصني واخلبراء.
م�ادة 3:  تهدف اللجنة الى العمل على حتقيق 
اهداف االجتم��اع الدوري وتفعيل اختصاصاته 
والعم��ل عل��ى تنس��يق االعمال ف��ي املجاالت 
الديبلوماسية البرملانية بني املجالس التشريعية.
مادة 4:  اعداد مشروع جدول اعمال االجتماع 

الدوري وبرنامج عمله واعداد ودراسة مشروع 
التقرير الس��نوي لالجتماع ال��دوري واللجان 
التابعة له واعداد مش��اريع الدراسات والبرامج 
متهيدا لعرضها على االجتماع الدوري وصياغة 
مشروع اخلطة التنسيقية السنوية التي حتقق 
الفاعلية للمشاركات الديبلوماسية البرملانية، اقتراح 
تشكيل جلان صداقة برملانية خليجية مشتركة 
مع البرملانات الدولية ذات االهتمام والتأثير في 

العالقات مع دول مجلس التعاون.
مادة 5:  يتولى منصب رئيس اللجنة عضو من 
وفد املجلس الذي يرأس االجتماع الدوري، ويتولى 

منصب نائب الرئيس عضو من وفد مجلس الدولة 
التي ستستضيف االجتماع الدوري املقبل.

م�ادة 6:  دع��وة اللجن��ة لالجتم��اع العادي 
واالستثنائي واالجتماعات التنسيقية التي تعقد 
على هامش احملافل البرملانية العربية واالقليمية 
والدولية واالش��راف على اعداد مشروع جدول 
اعمال اللجنة وعرض تقارير اللجنة على االجتماع 

الدوري.
مادة 7:  يفتتح الرئيس اجتماعات اللجنة ويعلن 
انتهاءها ووقفها باقفال باب النقاش ويعلن القرارات 
والتوصيات التي مت التوصل اليها في االجتماع 

والبت في احلاالت املتعلقة بسير عمل اللجنة.
مادة 8:  تعقد اللجنة اجتماعا س��نويا كل عام 
على ان يس��بق عقد االجتماع الدوري السنوي 
بوق��ت كاف، ويحق لها عق��د اجتماعات اخرى 

حس��ب احلاجة ويكون اجتماع اللجنة صحيحا 
بحضور اكثر من نصف اعضائها، ويجوز عقدها 
في اي من الدول االعضاء بعد التنسيق مع دولة 
الرئاس��ة ويكون لكل عضو ف��ي اللجنة صوت 
واحد وتصدر ق��رارات اللجنة بأغلبية االعضاء 

احلاضرين في االجتماع.
م�ادة 9:  حتت اشراف رئيس اللجنة املباشر، 
تتولى االمانة العامة ملجلس التعاون بالتنسيق مع 
االمانة العامة ملجلس الدولة املضيفة لالجتماع اعداد 
مشروع جدول االعمال واعداد محاضر االجتماعات 

ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وقراراتها.
مادة 10:  تودع النسخة االصلية من هذه القواعد 
التنظيمية لدى االمانة العامة ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية بعد اعتمادها وتسلم صورة طبق 

االصل منها لكل مجلس في الدول االعضاء.


