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اجتماع جلنة الفريق القانوين 5 اأيلول / �شبتمرب 2016 اجتماع جلنة التميز الربملاين العربي 4 اأيلول / �شبتمرب 2016

الجتماع ال�شاد�س للجنة امل�شغرة  7 اأيلول / �شبتمرب 2016               اجتماع اللجنة التح�شريية ملوؤمتر املراأة 6 اأيلول / �شبتمرب 2016              

الدورة الع�رشون للجنة التنفيذية لالحتاد 8 اأيلول / �شبتمرب 2016
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للجنة  الع�رشون  الدورة  عقدت   
التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي يف 
  8 يف  الواقع  اخلمي�س  يوم  القاهرة 
�شبتمرب 2016، بناء على قرار  اأيلول – 
الحتاد  رئي�س  بري،  نبيه  الأ�شتاذ  دولة 
الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب 
من   )  15  ( للمادة  ووفقاً  اللبناين، 

. . ميثاق الحتاد الربملاين العربي.
التتمة �صفحة 5.

 كما عقدت جلنة جائزة 
التميز الربملاين العربي اجتماعها 
يف القاهرة يوم الأحد الواقع يف 

4  اأيلول – �شبتمرب 2016...
التتمة �صفحة 7.

 هذا وكانت اللجنة امل�شغرة املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالحتاد قد عقدت الجتماع ال�شاد�س لها يف القاهرة 
�شبتمرب 2016... يوم الأربعاء الواقع يف 7  اأيلول – 

التتمة �صفحة 11.

 بتاريخ 05 اآب / اأغ�شط�س 2016 اأ�شدر دولة الأ�شتاذ نبيه بري، رئي�س الحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب 
اللبناين، بياناً با�شم الحتاد الربملاين العربي، يدين وب�شدة اإ�شدار الكني�شت الإ�رشائيلي قانوناً ي�شمح ب�شجن الأطفال 

الفل�شطينيني فقط، ببلوغهم اثني ع�رش عاماً، بدلً من اأربعة ع�رش عاماً... 
التتمة �صفحة 15.

 وبتاريخ 22 اآب / اأغ�شط�س 2016 اأ�شدر دولة الأ�شتاذ نبيه بري، رئي�س الحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب 
اللبناين بياناً، مبنا�شبة الذكرى ال�شابعة والأربعني، لإحراق امل�شجد الأق�شى املبارك، با�شم الحتاد الربملاين العربي...

التتمة �صفحة 16.

 وعقدت اللجنة التح�شريية 
املنبثقة عن جلنة املراأة و الطفولة 
اجتماعها يف القاهرة يوم الثالثاء 

الواقع يف 6  اأيلول – �شبتمرب 2016...

التتمة �صفحة 10.

 كذلك عقد الفريق القانوين 
املنبثق عن اللجنة التنفيذية 

اجتماعاً يف القاهرة يوم الإثنني 
الواقع يف 5  اأيلول – �شبتمرب 2016... 
التتمة �صفحة 8.

 أنشطة الرئاسة 
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بقلم: فايز الشوابكة        
األمين العام لالتحاد البرلماني العربي

لنا كلمة

يف  العربي  الربملاين  الحتاد  ي�شتمر 
عمله الدوؤوب خدمًة مل�شالح الأمة 
العربية وبرملاناتها بفعالية وجهد ل 

ينقطعان.

الأقطار  يف  والّتطّورات  فالأحداث 
مت�شارعة،  كبرية  كثرية  العربّية 
والّتفاعل  الّت�شاور  ت�شتحق 
ال�ّشاعة.  مدار  على  والّت�شامن 
بدءاً  اجتماعات  عّدة  ُعقدت  ولهذا 
لالحتاد   20 الّدورة  اجتماعات  من 
 2016 �شبتمرب  اأيلول/  �شهر  يف 
ممّثلي  غالبّية  بح�شور  القاهرة  يف 
غايتها  العربّية،  الربملانية  ال�ّشعب 
مع  يتالءم  برملاين  منهج  ت�شكيل 
ميثاق الحّتاد، وطرح ق�شايا يف غاية 
الأهّمية من حيث توحيد الّت�رشيعات 
غري اخلالفّية يف الّدول العربّية، ودعم 
وتعزيز  الفل�شطينّية،  الق�شّية 
م�شاركة املراأة يف احلياة ال�ّشيا�شّية، 
ومواجهة ال�رشاعات على اأ�شكالها 
املختلفة التي تلّم باأّمتنا، مبا ي�شمن 
ال�ّشاحتني  على  لنا  فاعالً  ح�شوراً 

الإقليمّية والّدولّية.

الأهداف  بهذه  مّنا  واإمياناً   
طريق  خارطة  كانت  والعناوين 
على  هدف  كل  ت�شتهدف  للعمل 
وخواتيمه،  واآلياته  بتفا�شيله  حدةٍ، 
مبا يكفل الو�شول اإليه وحتّققه وفق 

م�شلحة برملاناتنا و�شعوبنا.

واإّن نظرة �رشيعة اإلى اأحداث   
دولنا العربّية، بدءاً من فل�شطني وما 
متعّدد  اإ�رشائيلي  اإرهاب  من  تعانيه 
بدٍم  القتل  والأ�شاليب:  الأوجه 
ال�شتيطان،  الّت�رشيد،  الهدم،  بارد، 
على  وال�شتيالء  الّتهويد  العتقال، 
اإلى  رقيب،  ول  وازع  دون  الأرا�شي 
من  اأكرث  يف  ي�رشب  الذي  الإرهاب 
باأب�شع �شورٍ، وغريها، حتّتم ما  مكان 
وتدفعنا  م�شرتك،  عمل  من  ذكرناه 
بذل اجلهد كل  اإلى  ينقطع  ل  دفعاً 
دقيقة،  خّطة  �شمن  للعمل  اجلهد، 
عملنا  ليكون  الأ�ش�س،  وا�شحة 

منتجاً وذا قيمة يعتّد بها.

هذه،  الّدورية  الن�رشة  اإّن   
التي ت�شدرها الأمانة العامة لالحتاد 
الربملاين العربي، توثق العمل، واخلطط، 
الّدول  يف  الربملانية  والأن�شطة 
القادمة  الّن�رشات  لتكون  العربّية، 
ت�شل�شالً يربز حجم تطّور العمل يف 
ن�شبو  التي  الأهداف  حتقيق  طريق 

القول  حتويل  على  تاأكيداً  اإليها، 
روؤًى  عليه  تبنى  ملمو�ٍس  فعٍل  اإلى 
مبنّية على  وتتخذ مواقف  جديدة، 
العربّية،  دولنا  يف  امل�شاركة  اأ�ش�س 
للجميع،  امل�شرتكة  امل�شالح  وتوؤّكد 

خدمًة للجميع.
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 اللجنة  التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي1  
تعقد دورتها العشرين في القاهرة- جمهورية مصر العربية يوم 

الخميس الواقع في 08 أيلول/ سبتمبر 2016
يف الثامن من اأيلول /�شبتمرب 2016، 
انعقدت يف عا�شمة جمهورية م�رش 
الدورة  اجتماعات  القاهرة،  العربية 
لالحتاد  التنفيذية  للجنة  الع�رشين 
الأ�شتاذ  برئا�شة  العربي،  الربملاين 
دولة  ممثل  مو�شى،  مي�شال  الدكتور 
الحتاد  رئي�س  بري،  نبيه  الأ�شتاذ 
الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب 

اللبناين.
�شارك يف اجتماع الدورة ممثلو   
ال�شعب الربملانية الأع�شاء يف الحتاد 

الربملاين العربي من البلدان الآتية:
دولة   - الها�شمية  الأردنية  اململكة 
مملكة   - املتحدة  العربية  الإمارات 
اجلزائرية  -اجلمهورية  البحرين 
اململكة   - ال�شعبية  الدميقراطية 
جمهورية   - ال�شعودية  العربية 
 - العراق  جمهورية   - ال�شودان 
فل�شطني  دولة   - عمان  �شلطنة 
 - الكويت  دولة   - قطر  دولة   -
جمهورية   - اللبنانية  اجلمهورية 

م�رش العربية - اململكة املغربية.
الأ�شتاذ  حتدث  الجتماع  بداية   يف 
ممثل  مو�شى،  مي�شال  الدكتور 
رئي�س  بري،  نبيه  الأ�شتاذ  دولة 
رحب  حيث  العربي،  الربملاين  الحتاد 

اللجنة  اأع�شاء  وال�شادة  بال�شيدات 
حتيات  واأبلغهم  امل�شاركني،  وال�شادة 
الحتاد  رئي�س  بري،  نبيه  الأ�شتاذ  دولة 
الربملاين العربي، ومتنياته لهم النجاح 
اإلى دور الحتاد  يف مهماتهم، م�شرياً 
يف ال�شري نحو ت�شكيل منهج برملاين 
والغايات  الحتاد  ميثاق  مع  يتما�شى 
التي اأن�شىء من اأجلها، والعمل على 
خالفية،  غري  عربية  ت�رشيعات  توحيد 
من اأجل متتني العمل العربي امل�شرتك.
كما اأكد يف كلمته على �رشورة وحدة 
الطاقات  وح�شد  والكلمة،  املوقف 
ال�شعب  حتقيق  لدعم  والإمكانيات 
الوطنية  لأمانيه  الفل�شطيني 
مبيناً  املغت�شبة،  اأر�شه  وا�شتعادة 
يت�شمن  الجتماع  اأعمال  جدول  اأن 
تتعر�س  التي  بالقد�س  يتعلق  بنداً 
تقوم  همجية  حملة  لأعتى  اليوم 
الإ�رشائيلية،  الحتالل  �شلطات  بها 
على  اليد  وو�شع  تهوديها،  بق�شد 
ثم  ومن  ال�رشيف،  القد�شي  احلرم 
الإ�شالمية  املقد�شات  كل  على 

وامل�شيحية.
موارد  على  احلفاظ  �رشورة  اإلى  ونوه 
اأمتنا الب�رشية والطبيعية، من خالل 
بناء �شوق عربية م�شرتكة ت�شهم يف 

رفاه ال�شعب العربي.

واأكد على �رشورة دعم م�شاركة املراأة 
وال�شباب يف كل ما يخدم م�شالح 

جمتمعاتنا ودولنا.
اأكد على �رشورة  نهاية كلمته،  ويف 
مرحلة جديدة  تاأ�شي�س  على  العمل 
فعاليات  واإطالق  الحتاد،  عمل  من 
برملانية لتفعيل دور املراأة، كي يتمكن 
الحتاد من اأن يعرب عن اآمالنا، وي�شهم 
وازدهارها  اأقطارنا  ا�شتقرار  يف 
العربي  العامل  حلم  وا�شتعادة 

امل�شرتك.
اإلى  اللجنة  اأع�شاء  ا�شتمع  كما 
الربملاين  لالحتاد  العام  الأمني  كلمة 
يف  بامل�شاركني  رّحب  الذي  العربي، 
ال�شادقَة  النوايا  اأّن  الجتماع، مبيناً 
التي  العمِل   يف  ال�شلبَة  والإرادةَ 
حتققاِن  املجتمعون  ميتلكها 
اأرادَْت �شيئاً  اأُّمٍة  امل�شتحيل، فما من 

ب�شدٍق وحزٍم اإل وحتّقَق لها. 

العمل  تفعيِل  �رشورة  على  واأّكد 
العربي امل�شرتِك �شمَن الحتاد الربملاين 
العربي، لي�شّكَل الركيزةَ الأ�شا�َس يف 
ال�شعِد  على  التعاوِن  ثقافِة  ن�رشِ 
ككّل،  العربّي  وطنِنا  يف  الأخرى 
و�شمَن كّل ُقْطرٍ )بلد( كذلك، وتكوُن 

)1( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.
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ّقُق الهدَف الذي اأُن�ِشَئ من  يف ذلك حُتَ
اأجله الحتادُ الربملاين العربي.

ودعا يف كلمته اإلى الوحدة عرب اإقرار 
قوانني  عرب  اخلالفية  غري  الت�رشيعات 
بني خمتلف  واجلوهر  بالن�س  موّحدة 

الدول العربية. 
الإجراءاِت  كل  تُّتخَذ  اأن  متنى  كما 
لتفعيِل دورِ املراأةِ يف املجالِت جميعاً، 
ن�شِف  طاقاِت  نهدرَ  اأن  ميكنُنا   فال 
عقد  �رشورة  على  موؤكداً  املجتمِع. 
اآخذيَن  الغايِة،  هذهِ  اأجل  من  املوؤمترِ 
بعني ِالعتبارِ خ�شو�شيَة جمتمعاتِنا 

العربيِة.
طريٍق  خارطِة  و�شِع  اأهمية  واأو�شح 
الربملانية  الدبلوما�شيِة  لتفعيِل 
الداخليِة،  اعاِت  ال�رشّ لَِدْرِء  العربيِة 
لذلَك  ال�شلميِة  احللوِل  واإيجادِ 
العتداءاِت  وملواجهِة  جهٍة،  من 

الإ�رشائيليِة وغريِها من جهٍة اأخرى، ملا 
فيه م�شلحٌة للجميِع، ما يجعُل منَّا 
�شوتاً وازناً يف املحافِل الدوليِة يوؤّكُد 
اأنَّنا �شعوٌب لها م�شالُح م�شرتكٌة ل 

ميكُن لأحٍد اأن يناَل منها.
ويف نهاية كلمته �شكر رئا�شَة الحتاد 
العربي، ممثلة ب�شخ�س دولة  الربملاين 
الإ�رشاِف  على  بري،  نبيه  الرئي�س 
لعمل  احلكيِم  والتوجيِه  املبا�رشِ، 
الحتاد، كما �شكر ال�شيدات وال�شادة 
الأع�شاء  املوّقرين  املجال�س  روؤ�شاء 
العاّمة  الأماناِت  وكذلك  الحتادِ،  يف 
املتوا�شِل،  الدعِم  على  للمجال�س 
امل�شاعدة  يف  امل�شتمّرةِ  وامل�شاهمِة 

على تطويرِ العمل.
العمل  جل�شات  ذلك  تلى  ثم 
جدول  فاأقّر  والتو�شيات،  واملناق�شة 
البنود  بع�س  اإ�شافة  بعد  الأعمال 
اأعمال،  من  ي�شتجّد  ما  �شمن 

الأمني  تقرير  وا�شتعر�شت حمتويات 
العام لالحتاد، وتقارير اللجان اخلا�شة: 
اللجنة اخلا�شة بجائزة التميز الربملاين 
العربي، جلنة الفريق القانوين املنبثق 
عن اللجنة التنفيذية لالحتاد، اللجنة 
املراأة  جلنة  عن  املنبثقة  التح�شريية 
والطفولة، اللجنة امل�شغرة املنبثقة 
لالحتاد،  التنفيذية  اللجنة  عن 
 ،2017 لعام  الحتاد  موازنة  وم�رشوع 
وبحث مو�شوع تنظيم ندوة برملانية، 
حول ما تتعر�س له القد�س، بالتعاون 
مع احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف 
واتخاذ  الإ�شالمي،  التعاون  منظمة 
انعقادها،  حول  املنا�شب  القرار 
اأعمال  جدول  م�رشوع  ومناق�شة 
لالحتاد،  التنفيذية  للجنة   21 الدورة 
وجدول اأعمال املوؤمتر الرابع والع�رشين 
لالحتاد الربملاين العربي وحتديد الزمان 

واملكان.
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 اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي2    
تعقد اجتماعها في القاهرة يوم األحد الواقع في 04 أيلول/ سبتمبر 2016

عقدت اللجنة اخلا�شة بجائزة التميز 
املوؤمتر  �شكلها  التي  العربي  الربملاين 
الثالث والع�رشون لالحتاد الذي انعقد 
يف القاهرة – جمهورية م�رش العربية 
اجتماعها   ،2016/04/11-10 بتاريخ 
م�رش  /جمهورية  القاهرة  يف 
العربية/ �شباح يوم الأحد الواقع يف 
2016/09/04، برئا�شة الأ�شتاذ اإميل 
بري،  نبيه  الأ�شتاذ  دولة  ممثل  رحمة، 
رئي�س الحتاد الربملاين العربي، وح�شور 

كل من:

1. ممثلي برملانات الدول التالية:
    الأ�شتاذ عبد القادر معزوز، ع�شو 
جمل�س الأمة يف اجلمهورية اجلزائرية 

الدميقراطية ال�شعبية.
    الأ�شتاذ خالد بن اأحمد بن �شعيد 
ال�شعدي، ع�شو جمل�س ال�شورى يف 

�شلطنة عمان.
ع�شو  �شندوقة،  زهري  الأ�شتاذ     
الفل�شطيني،  الوطني  املجل�س 
والأ�شتاذ عمر حمايل، ع�شو املجل�س 
دولة  يف  الفل�شطيني  الوطني 

فل�شطني.

    الأ�شتاذ اإميل رحمة، ع�شو جمل�س 
النواب يف اجلمهورية اللبنانية.

2. الأ�صتاذ عالم علي الكندري، رئي�س 
للربملانات  العامني  الأمناء  جمعية 

واملجال�س العربية.

3. اخلرباء الربملانيني:
اإبراهيم  حممد  اإبراهيم  الأ�شتاذ    

من جمهورية ال�شودان. 
عبد  احلميد  عبد  اأجمد  الأ�شتاذ    

املجيد الدوري من جمهورية العراق.

)2( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.



9

               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016

 
 الفريق القانوني3    

عقد اجتماعه األول في القاهرة يوم االثنين
الواقع في 05 أيلول/ سبتمبر 2016

التي  القانوين  الفريق  جلنة  عقدت 
والع�رشون  الثالث  املوؤمتر  �شكلها 
 – القاهرة  يف  انعقد  الذي  لالحتاد 

جمهورية م�رش العربية بتاريخ
يف  اجتماعها   ،2016/04/11-10
العربية  م�رش  /جمهورية  القاهرة 
يف  الواقع  الإثنني  يوم  �شباح 
الأ�شتاذ  برئا�شة   ،2016/09/05
دولة  ممثل  مو�شى،  مي�شال  الدكتور 
الحتاد  رئي�س  بري،  نبيه  الأ�شتاذ 

الربملاين العربي، وع�شوية كل من:

الربملاين  لالحتاد  العام  الأمني   .4
العربي: الأ�شتاذ فايز ال�شوابكة،

مذكرة  اللجنة  اأع�شاء  ا�شتعر�س 
واملقرتحات  لالحتاد  العامة  الأمانة 
الربملانيان،  اخلبريان  قدمها  التي 
الالئحة  مواد  بع�س  تالوة  متّت  كما 
الكلمة  واأعطيت  للجائزة،  املنظمة 
لعر�س  جميعهم،  اللجنة  لأع�شاء 

اأرائهم ومقرتحاتهم، وبعد مناق�شات 
ال�شادة  فيها  �شارك  م�شتفي�شة 
امل�شاركني  وال�شادة  اللجنة  اأع�شاء 
يف الجتماع من غري اأع�شاء اللجنة 
التي  التو�شيات  اتخذت  كافة، 
التنفيذية  للجنة   20 الدورة  اأقرتها 
التقييم  مبعايري  واملتعلقة  لالحتاد 
والدعوة  الدرجات،  وعنا�رشه وح�شاب 
�شهر  خالل  اللجنة  اجتماع  الى 
كانون الأول 2016  لدرا�شة  ملفات 

املر�شحني وفق املعايري ال�شابقة، كما 
تقديرهم  عن  اللجنة  اأع�شاء  عرب 
بذلها  التي  للجهود  و�شكرهم 
اإبراهيم  الأ�شتاذ  الربملانيان  اخلبريان 
جمهورية  من  اإبراهيم  حممد 
ال�شودان، والأ�شتاذ اأجمد عبد احلميد 
جمهورية  من  الدوري  املجيد  عبد 
وعنا�رش  معايري  اإعداد  يف  العراق 

التقييم وح�شاب الدرجات.

1. ممثلي برملانات الدول التالية:
   معايل الدكتور كمال نا�رش برهم، 
اململكة  يف  الأعيان  جمل�س  ع�شو 

الأردنية الها�شمية.
حممد  اأحمد  ال�شيد  �شعادة     
املجل�س  ع�شو  احلمودي،  مبارك 
الإمارات  دولة  يف  الحتادي  الوطني 

العربية املتحدة.
جعفر  حممد  ال�شيد  �شعادة     
ميالد، ع�شو جمل�س النواب، و�شعادة 
جمل�س  ع�شو  �شلمان،  داوود  جمال 

النواب يف  مملكة البحرين.

اأحمد  بن  خالد  ال�شيد  �شعادة    
جمل�س  ع�شو  ال�شعدي،  �شعيد  بن 

ال�شورى يف �شلطنة عمان.
�شادي،  املبارك  ال�شيد  �شعادة    
يف  امل�شت�شارين  جمل�س  ع�شو 

اململكة املغربية.

الربملاين  لالحتاد  العام  الأمني   .2
العربي: الأ�شتاذ فايز ال�شوابكة،

خارج  من  الجتماع  يف  �شارك  كما 
اأع�شاء اللجنة كل من:

)3( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.
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�شندوقة،  زهري  ال�شيد  �شعادة     
ع�شو املجل�س الوطني الفل�شطيني، 
عمر حمايل، ع�شو  ال�شيد  و�شعادة 
يف  الفل�شطيني  الوطني  املجل�س 

دولة فل�شطني.
عودة  الدكتور  ال�شيد  �شعادة     
الرويعي، نائب جمل�س الأمة، اأمني �رش 

ال�شعبة الربملانية، يف دولة الكويت.
رحمة،  اإميل  ال�شيد  �شعادة     
اجلمهورية  النواب يف  ع�شو جمل�س 

اللبنانية.

مذكرة  اللجنة  اأع�شاء  ا�شتعر�س 
العمل  واأوراق  العامة  الأمانة 
جلميع  الكلمة  واأعطيت  املقدمة، 
لعر�س  وامل�شاركني  اللجنة   اأع�شاء 
اأرائهم ومقرتحاتهم، وبعد مناق�شات 
ال�شادة  فيها  �شارك  م�شتفي�شة 
امل�شاركني  وال�شادة  اللجنة  اأع�شاء 
يف الجتماع من غري اأع�شاء اللجنة 
التو�شيات  اللجنة  اتخذت  كافة، 
التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية 
يف دورتها الع�رشين واملت�شمنة و�شع 
اإطار عام )منوذج ا�شرت�شادي(  للقوانني 
املبينة اأدناه، من قبل الأمانة العامة 
لالحتاد بال�شتعانة باخلرباء القانونيني، 
على اأن يعر�س على الجتماع القادم 
ملناق�شته  القانوين  الفريق  للجنة 
اللجنة  اإلى  رفعه  ثم  ومن  واإقراره، 
متهيدا   ،)21( دورتها  يف  التنفيذية 
املوؤمتر  اإلى  ورفعه  واإقراره،  ملناق�شته 
الإرهاب   - البيئة  لالحتاد:  القادم 
املخدرات  مكافحة   - -التعليم 
اجلرائم   - والطفولة  املراأة   -

والتنمية.  ال�صتثمار   - الإلكرتونية 
التي  العن�رشية،  القوانني  وحول 
اأو  الإ�رشائيلي،  الكني�شت  اأقّرها 
تو�شلت  الإقرار،  طور  يف  التي  تلك 
اخلطرية  خمالفاتها  بيان  �رشورة  اإلى 
والّدائمة مليثاق الحتاد الربملاين الّدويل 
اجل�شيمة  وانتهاكاتها  واأنظمته، 
للقانون، واملعاهدات الّدولّية، وملبادئ 
الأمم  وميثاق  الإن�شان،  حقوق 
اإجراءات  باتخاذ  واملطالبة  املتحدة، 
وترجمتها  الكني�شت،  بحق  عملية 
اأو�شت  كما  الإجنليزية،  اللغة  اإلى 
بالرتكيز على قطاع الإعالم من اأجل 
العن�رشية.  القوانني  هذه   ف�شح 
املبذولة  اجلهود  اللجنة  وثمنت 
اخلا�شة  الربملانية  اللجنة  قبل  من 
بدعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني 
علي  مرزوق  الأ�شتاذ  معايل  برئا�شة 
الغامن، رئي�س جمل�س الأمة الكويتي،  
واأو�شت بالتن�شيق مع هذه اللجنة، 
امل�شاركة  العربية  املجموعة  ومع 
الربملاين  لالحتاد  القادمة  الدورة  يف 
الدويل التي �شتعقد ما بني 23 و 27 
ت�رشين اأول /اأكتوبر القادم يف جنيف، 
املنا�شب  القرار  اتخاذ  اإلى   و�شولً 
الذي يتوافق عليه الربملانيون العرب. 
الدرا�شة  باعتماد  اللجنة  واأو�شت 
النواب  جمل�س  قبل  من  املعدة 
اأعدتها   التي  والدرا�شة  اللبناين، 
الإمارات  لدولة  الربملانية  ال�شعبة 
القوانني  حول  املتحدة،  العربية 
الكني�شت  اأقّرها  التي  العن�رشية 

الإ�رشائيلي.



11

               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016

 اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة4  
عقدت اجتماعها األول في القاهرة يوم الثالثاء 

الواقع في 06 أيلول/ سبتمبر 2016

املنبثقة  التح�شريية  اللجنة  عقدت 
عن جلنة املراأة والطفولة التي �شكّلها 
الذي  والع�رشون لالحتاد  الثالث  املوؤمتر 
جمهورية م�رش  انعقد يف القاهرة – 
 ،2016/04/11-10 بتاريخ  العربية 
جمهورية   - القاهرة  يف  اجتماعها 
الثالثاء  يوم  �شباح  العربية-  م�رش 
برئا�شة   ،2016/09/06 يف  الواقع 
مو�شى،  مي�شال  الدكتور  الأ�شتاذ 
رئي�س  بري،  نبيه  الأ�شتاذ  دولة  ممثل 
الحتاد الربملاين العربي، وع�شوية كل 

من:
ممثلي برملانات الدول التالية:

ال�شمن  اأبو  ال�شيدة مي  �شعادة     
اململكة   - الأعيان  جمل�س  ع�شو 

الأردنية الها�شمية.
را�شد  عائ�شة  ال�شيدة  �شعادة     
الوطني  املجل�س  ع�شو  ليتيم، 
ناعمة  ال�شيدة  و�شعادة  الحتادي، 
املجل�س  ع�شو  ال�رشهان،  الله  عبد 
الإمارات  دولة    - الحتادي  الوطني 

العربية املتحدة.
داوود  جمال  ال�شيد  �شعادة     
النواب،  جمل�س  ع�شو  �شلمان، 
فايز،  رمزي  هالة  ال�شيدة  و�شعادة 

و�شعادة  ال�شورى،  جمل�س  ع�شو 
ع�شو  ميالد،  جعفر  حممد  ال�شيد 

جمل�س النواب -  مملكة البحرين.
بدرية �شليمان  الدكتورة  �شعادة     
الوطني،  املجل�س  رئي�س  نائب  عبا�س 
املهدي،  الدين  تاج  ال�شيد  و�شعادة 
و�شعادة  الوطني،  املجل�س  ع�شو 
ع�شو  اأحمد،  رابح  الطيب  ال�شيد 
املجل�س الوطني – جمهوية ال�شودان.
الوزير،   انت�شار  ال�شيدة  �شعادة     
ع�شو املجل�س الوطني الفل�شطيني، 
و�شعادة ال�شيد زهري �شندوقة، ع�شو 
الفل�شطيني،  الوطني  املجل�س 
ع�شو  حمايل،  عمر  ال�شيد  و�شعادة 
  - الفل�شطيني  الوطني  املجل�س 

دولة فل�شطني. 
�شجري،  عدي  ال�شيد  �شعادة     
ع�شو جمل�س امل�شت�شارين - اململكة 

املغربية.

الأمني  ال�شوابكة،  فايز  الأ�شتاذ     
العام لالحتاد الربملاين العربي.

مذكرة  اللجنة  اأع�شاء  ا�صتعر�س 
العمل  واأوراق  العامة  الأمانة 
لأع�شاء  الكلمة  واأعطيت  املقدمة، 
اأرائهم  لعر�س  جميعهم،  اللجنة 
مناق�شات  وبعد  ومقرتحاتهم، 
ال�شيدات  فيها  �شارك  م�شتفي�شة 
وال�شيدات  اللجنة  اأع�شاء  وال�شادة 
الجتماع  يف  امل�شاركني  وال�شادة 
كافة،  اللجنة  اأع�شاء  غري  من 
وافقت  التي  التو�شيات  اتخذت 
دورتها  يف  التنفيذية  اللجنة  عليها 
�شياغة  اإعادة  واملت�شمنة  الع�رشين 
الربملاين  الحتاد  عمل  ا�شرتاتيجية 
العربي باأ�شلوب يظهر فيه كل هدف 
عمل  اآليات  وو�شع  تنفيذه،  واآلية 
الحتاد و�شبل تطويره، واملعوقات التي 

تواجهه واآلية معاجلتها.
)4( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.
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 اللجنة المصغرة المنبثقة5  عن  
اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي 

تعقد اجتماعها السادس  في القاهرة
يوم األربعاء الواقع في 07 أيلول/ سبتمبر 2016

عقدت اللجنة امل�شغرة املنبثقة عن 
اللجنة التنفيذية لالحتاد، التي �شكلها 
الذي  لالحتاد  والع�رشون  الثالث  املوؤمتر 
جمهورية م�رش  انعقد يف القاهرة – 

العربية  بتاريخ 2016/04/11-10،
/جمهورية  القاهرة  يف  اجتماعها   
الأربعاء  يوم  �شباح  العربية  م�رش 
برئا�شة   ،2016/09/07 يف  الواقع 
الأ�شتاذ الدكتور مي�شال مو�شى، ممثل 
الحتاد  رئي�س  بري،  نبيه  الأ�شتاذ  دولة 

الربملاين العربي، وع�شوية كل من:

1. ممثلي برملانات الدول التالية:
حممد  اأحمد  ال�شيد  �شعادة     
املجل�س  ع�شو  احلمودي،  مبارك 
الإمارات  دولة  يف  الحتادي  الوطني 

العربية املتحدة.
ال�شيد  غري�شي مهني،  �شعادة     
اجلمهورية  يف  الأمة  جمل�س  ع�شو 

اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.
بدرية �شليمان  الدكتورة  �شعادة     
الوطني،  املجل�س  رئي�س  نائب  عبا�س 

املهدي،  الدين  تاج  ال�شيد  و�شعادة 
و�شعادة  الوطني  املجل�س  ع�شو 
ع�شو  اأحمد،  رابح  الطيب  ال�شيد 
املجل�س الوطني – جمهوية ال�شودان.
�شندوقة،  زهري  ال�شيد  �شعادة    
ع�شو املجل�س الوطني الفل�شطيني، 
ع�شو  حمايل،  عمر  ال�شيد  و�شعادة 
  - الفل�شطيني  الوطني  املجل�س 

دولة فل�شطني.
فهد  في�شل  ال�شيد  �شعادة     

)5( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.
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 – الربملانية  ال�شعبة  وكيل  ال�شايع، 
دولة الكويت.

�شادي،  املبارك  ال�شيد  �شعادة     
و�شعادة  امل�شت�شارين،  ع�شو جمل�س 
ع�شو جمل�س  �شجري،  عدي  ال�شيد 

امل�شت�شارين - اململكة املغربية.

2. الأمني العام لالحتاد الربملاين العربي: 
الأ�شتاذ فايز ال�شوابكة، 

مذكرة  اللجنة  اأع�شاء  ا�شتعر�س 

العمل  واأوراق  العامة  الأمانة 
لأع�شاء  الكلمة  واأعطيت  املقدمة، 
اأرائهم  لعر�س  جميعهم،  اللجنة 
مناق�شات  وبعد  ومقرتحاتهم، 
ال�شيدات  فيها  �شارك  م�شتفي�شة 
وال�شيدات  اللجنة  اأع�شاء  وال�شادة 
الجتماع  يف  امل�شاركني  وال�شادة 
كافة،  اللجنة  اأع�شاء  غري  من 
وافقت  التي  التو�شيات  اتخذت 
دورتها  يف  التنفيذية  اللجنة  عليها 

�شياغة  اإعادة  واملت�شمنة  الع�رشين 
الربملاين  الحتاد  عمل  ا�شرتاتيجية 
العربي باأ�شلوب يظهر فيه كل هدف 
عمل  اآليات  وو�شع  تنفيذه،  واآلية 
الحتاد و�شبل تطويره، واملعوقات التي 

تواجهه واآلية معاجلتها.

1. خطة عمل الحتاد لعام 2017:

املوافقة على خطة عمل الحتاد لعام2017، كما وردت يف مذكرة الأمانة العامة، وتنفيذ ماورد فيها من مبادرات يف 
حدود ال�شيولة املالية املتوفرة، وبعد النتهاء من اإيجاد مقّر لالحتاد، وتعيني الكوادر الوظيفية، لتمكني الأمانة العامة 

من تنفيذ خطة العمل.

2. م�رشوع موازنة الحتاد لعام 2017:

قّدم الأمني العام لالحتاد عر�شاً لتقرير موازنة الحتاد لعام 2017، ويف نهاية املداولت اأو�شت اللجنة باملوافقة على 
حمتوى التقرير، ورفعه اإلى املوؤمتر الرابع والع�رشين لالحتاد الربملاين العربي للم�شادقة عليه. 

اأو�شت اللجنة مبا يلي، ورفعه اإلى املوؤمتر الرابع والع�رشين لالحتاد الربملاين العربي للم�شادقة عليه:

   تفوي�س الأمانة العامة لالحتاد التن�شيق مع احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي لتحديد 
زمان ومكان عقد الندوة.

   تكليف الأمانة العامة لالحتاد باإجراء الت�شالت الالزمة مع ال�شعب الربملانية الأع�شاء حول اإمكانية ا�شت�شافة 
الندوة خالل عام 2016، اأو يف بداية عام 2017.

 توصيات الدورة 20 للجنة التنفيذية لالتحاد المتعلقة بـــــ :  
خطة عمل االتحاد لعام 2017 ومشروع موازنة االتحاد لعام   2017  

البند الرابع من جدول أعمال  الدورة6

)6( - )7( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.

  تنظيم ندوة برلمانية، حول ماتتعرض له القدس  

 البند الخامس من جدول أعمال الدورة7 
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)8( - )9( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.

عر�شاً  لالحتاد،  العام  الأمني  قّدم 
للجنة   )21( الدورة  عقد  ملو�شوع 
التنفيذية لالحتاد، واأو�شت اللجنة مبا 

ياأتي: 

اأ – حتديد الزمان واملكان:

الجتماع  زمان  يرتك مو�شوع حتديد 
�شنداً  الحتاد،  رئي�س  لدولة  ومكانه 
املادة  من  )ب(  الفقرة  اأحكام  اإلى 

)34( من النظام الداخلي لالحتاد.

ومكان  زمان  حتديد  مو�شوع  يرتك 
للجنة  القادمة  للدورة  املوؤمتر 
اأو�شت  كما  لالحتاد،  التنفيذية 
اللجنة باملوافقة على م�رشوع جدول 

اأعمال املوؤمتر، والذي ت�شمن:

1. اإقرار جدول الأعمال.
ن�صاطه  عن  الرئي�س  تقرير   .2
منذ  التنفيذية  اللجنة  ون�شاط 

املوؤمتر الثالث والع�رشين.

 توصيات الدورة 20 للجنة التنفيذية لالتحاد المتعلقة بـــــ :  
الدورة 21 للجنة التنفيذية لالتحاد  البند السادس من جدول أعمال الدورة8 

 توصيات الدورة 20 للجنة التنفيذية لالتحاد المتعلقة بـــــ :  
المؤتمر الرابع والعشرون لالتحاد البند السابع من جدول أعمال الدورة9 

ب – م�رشوع جدول الأعمال:

1. اإقرار جدول الأعمال.
2. تقرير الأمني العام لالحتاد حول:

الثالث  املوؤمتر  قرارات  تنفيذ     
والع�رشين لالحتاد.

    اأن�شطة الأمانة العامة لالحتاد منذ 
التنفيذية  للجنة   20 الدورة  انعقاد 
لالحتاد، ولغاية تاريخ انعقاد الدورة 22 

للجنة التنفيذية لالحتاد.
3. تقارير اللجان اخلا�صة:

التميز  بجائزة  اخلا�شة  اللجنة     
الربملاين العربي.

اأو�صاع  حول  العام  الأمني  تقرير   .3
الثالث  املوؤمتر  منذ  واأن�صطته  الحتاد 

والع�رشين.
4. مداخالت ال�صادة روؤ�صاء الربملانات 
العربي  الو�صع  الوفود حول  وروؤ�صاء 

الراهن.
5. الن�شاط الدويل والإقليمي لالحتاد 

يف خالل عام 2017.
يف  الدائمة  اللجان  اجتماعات   .6

الحتاد:

    جلنة الفريق القانوين املنبثق عن 
اللجنة التنفيذية لالحتاد.

عن  املنبثقة  امل�شغرة  اللجنة      
اللجنة التنفيذية لالحتاد.

التنفيذية  للجنة   22 الدورة   .4
لالحتاد:

    حتديد الزمان واملكان.
    م�رشوع جدول الأعمال.

املدعوة  املنظمات  قائمة  اإقرار   .5
القادمة  املوؤمترات  اأعمال  حل�صور 

لالحتاد. 
6. ما ي�صتجد من اأعمال.

     جلنة ال�شوؤون ال�شيا�شية 
والعالقات الربملانية.

      جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية.
       جلنة �شوؤون املراأة والطفولة.
7. خطة عمل الحتاد لعام 2017.

8. ال�صوؤون املالية:
       احل�شاب اخلتامي لعام 2016.

       م�رشوع موازنة الحتاد لعام 2017.
9. انتقال الرئا�صة.

10. ما ي�صتجد من اأعمال.
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يف  الإلكرتونية  التقنيات  ا�شتخدام  اللجنة  اأو�شت   .1
لالحتاد  العامة  الأمانة  ت�شتمر  اأن  على  الوثائق،  توزيع 
على  وتوزيعها  الدورية،  والن�رشات  الوثائق  طباعة  يف 
يف  الأخذ  مع  الحتاد،  يف  الأع�شاء  الربملانية  ال�شعب 
العتبار الن�رش يف املوقع الإلكرتوين، ليت�شنى لل�شيدات 

 توصيات الدورة 20 للجنة التنفيذية لالتحاد المتعلقة بـــــ :  
مايستجد من أعمال  البند الثامن- من جدول أعمال الدورة10  

وال�شادة الأع�شاء الطالع عليها، متهيداً لالنتقال اإلى 
الأر�شفة الإلكرتونية.

يت�شمن  �شحفي  بيان  باإ�شدار  اللجنة  اأو�شت   .2
مواقف املجتمعني حول الق�شية الفل�شطينية:

 بيان صحفي حول القضية الفلسطينية  
صادر عن اجتماع الدورة 20 للجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

اأكدت اللجنة التنفيذية التابعة لالحتاد الربملاين العربي يف ختام دورتها الع�رشين التي انعقدت يف القاهرة اليوم 8 
اأيلول �شبتمرب 2016، بح�شور ممثلني عن الربملانات العربية، على مركزية الق�شية الفل�شطينية لالأمة العربية واأنه 
ل اأمن ول ا�شتقرار يف منطقة ال�رشق الأو�شط، من دون حل عادل لها مبوجب قرارات ال�رشعية الدولية، واتفاقيات 

ال�شالم املوقعة، واملبادرة العربية لل�شالم.
واأدانت اللجنة التنفيذية، باأق�شى العبارات، النتهاكات والعتداءات الإ�رشائيلية على حقوق ال�شعب الفل�شطيني 
الوطنية والإن�شانية، واملتمثلة بالعقوبات اجلماعية والقتحامات املتكررة للمدن والقرى واملخيمات الفل�شطينية، 
وحمالت العتقال واحل�شار والإغالق والغتيالت اليومية، اإلى جانب هدم املنازل، وا�شتمرارها يف �شيا�شتها ال�شتيطانية 

ال�شتعمارية.
كما عربت اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي، عن اإدانتها ال�شديدة للعدوان والقتحامات الإ�رشائيلية و قطعان 
�شيا�شة  �شمن  والإ�شالمية  امل�شيحية،  املقد�شات  تدني�س  وا�شتمرار  املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  حلرم  امل�شتوطنني، 
الحتالل التهويدية بحق مدينة القد�س، عا�شمة دولة فل�شطني، يف انتهاك فا�شح لقرارات جمل�س الأمن الدويل 

التي تعترب مدينة القد�س مدينة حمتلة.
كما دعت اللجنة التنفيذية الحتادات الربملانية الإقليمية والدولية، بخا�شة الحتاد الربملاين الدويل، اإلى اإدانة وا�شتنكار 
ما يقوم به الكني�شت الإ�رشائيلي من اإقرار قوانني عن�رشية تتعار�س وتنتهك مبادئ القانون الدويل، وميثاق الأمم 
املتحدة، والقانون الدويل الإن�شاين، مطالبة باتخاذ اإجراءات عملية عاجلة ورادعة �شده، م�شددة اأنه ل يحق للكني�شت 

الإ�رشائيلي اأن ي�شنَّ القوانني لالحتالل يف انتهاك �رشيح للتزاماته وفق ميثاق الحتاد الربملاين الدويل واأهدافه.
وثمنت اللجنة التنفيذية الدور الذي تقوم به اللجنة الربملانية اخلا�شة بدعم �شمود ال�شعب الفل�شطيني برئا�شة 
معايل الأ�شتاذ مرزوق علي الغامن، رئي�س جمل�س الأمة الكويتي، والتي تعكف على بحث �شبل الت�شدي لنتهاكات 
الدولية، وبخا�شة الحتاد  الربملانية  واإقراره لقوانني عن�رشية، وطرق مواجهتها يف املنتديات  الكني�شت الإ�رشائيلي  

الربملاين الدويل.
كما اأ�شادت اللجنة التنفيذية وثمنت عالياً، �شمود ال�شعب الفل�شطيني ون�شاله يف مواجهة املحتلني وحماولتهم 
ال�شتفراد به، داعية الأمة العربية، و�شعبها العربي، وبرملاناتها اإلى تقدمي مزيد من الدعم والإ�شناد له، و�شولً اإلى 

حتقيق اأهدافه يف احلرية وال�شتقالل وتقرير امل�شري والعودة واإقامة دولته امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س. 

)10( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.
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األردن:
�شدور الإرادة امللكّية ال�ّشامية، باإعادة تعيني دولة الأ�شتاذ في�شل عاكف الفايز رئي�شاً ملجل�س الأعيان، يف اململكة 

الأردنية الها�شمّية، وذلك اعتباراً من تاريخ2016/09/27.

 البيانات الصادرة بإسم االتحاد البرلماني العربي 

بتاريخ 05 اآب / اأغ�صط�س 2016 اأ�صدر دولة الأ�صتاذ نبيه بري، رئي�س الحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب 
ب�صجن  ي�صمح  قانوناً  الإ�رشائيلي  الكني�صت  اإ�صدار  وب�صدة  يدين  العربي،  الربملاين  الحتاد  باإ�صم  بياناً  اللبناين، 
الأطفال الفل�صطينيني فقط، ببلوغهم اثني ع�رش عاماً، بدلً من اأربعة ع�رش عاماً، وهذا ي�صكل انتهاكاً �صارخاً 

حلقوق الإن�صان، وي�صاف اإلى اإنتهاكات �صلطات الإحتالل اليومية  لكافة القرارات واملواثيق الدولية:

اإن  يوؤكد  فاإنه  الإن�شان،  �شارخاً حلقوق  انتهاكاً  يعترب  الذي  القانون  وب�شدة هذا  يدين  اإذ  العربي،  الربملاين  الحتاد  اأن 
رُ  اإ�شداره يدل دللًة وا�شحة على اأّن الكني�شت الإ�رشائيلي ما�ٍس يف مناق�شة واإقرار القوانني العن�رشية التي تُذكِّ
العامل ب�شيا�شة التمييز العن�رشية البغي�شة، التي دفعت �شعوب الأر�س ثمناً غالياً ب�شببها، واأن ال�شكوت على تلك 
اجلرائم العن�رشية يعني امل�شاركة فيها والقبول بها، بدلً من حماكمة جمرمي احلرب الذين ينتهكون يومياً حقوق 

الطفل الفل�شطيني ويقتلون طفولته بكل الو�شائل.

ويطالب الحتاد الربملاين العربي، املجتمع الدويل، والقوى العظمى، وبرملانات العامل متابعة ملف القوانني     
ملخالفاتها  نظراً  عليها،  �شارمة  عقوبات  وفر�س  وف�شحها،  الإ�رشائيلي  الحتالل  كني�شت  تقرها  التي  العن�رشية 
وبخا�شٍة   الّدولّية  للمعاهدات  اجل�شيمة  وانتهاكاتها  واملنظمات،  الحتادات  تلك  واأنظمة  ملواثيق  والّدائمة  اخلطرية 
، وم�شاندة الن�شال العادل لل�شعب الفل�شطيني يف كل الأرا�شي  “اتفاقية الأمم املتحدة الدولية حلقوق الطفل” 

الفل�شطينية املحتلة، يف �شبيل ا�شرتجاع حقوقه الوطنية الثابتة غري القابلة للت�رشف.

وي�شدد الحتاد الربملاين العربي، الذي ميثل ال�شعوب العربية، على تاأكيده اأن ال�شالم املن�شود لن يتحقق يف   
ظل ا�شتمرار �شلطات الحتالل الإ�رشائيلي الإمعان يف انتهاك اأب�شط قواعد حقوق الإن�شان، وت�رشب بالإرادة الدولية 
الداعية اإلى حتقيق ال�شالم يف منطقة ال�رشق الأو�شط عر�س احلائط، من خالل ممار�شاتها اليومية على اأر�س الواقع. 

 المرصد البرلماني 
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وبتاريخ 22 اآب / اأغ�صط�س 2016 اأ�صدر دولة الأ�صتاذ نبيه بري، رئي�س الحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب 
اللبناين بياناً، مبنا�صبة الذكرى ال�صابعة والأربعني، لإحراق امل�صجد الأق�صى املبارك، با�صم الحتاد الربملاين العربي:

ال�شهيوين  الإرهابي  يد  على   ،1969 عام  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  لإحراق  والأربعون،  ال�شابعة  الذكرى  مترُّ    
الأ�شرتايل اجلن�شية مايكل ديني�س، ويف ذات الوقت ت�شتمر دولة الإحتالل يف �شيا�شتها الهمجية يف تدني�س املقد�شات 
اإلى اخلطط  الو�شائل من خالل عمليات احلفر، وبناء الأنفاق حتت امل�شجد، و�شولً  الإ�شالمية، حيث ت�شعى ب�شتى 
على  املزعوم  �شليمان  وبناء هيكل  ال�رّشيف،  الأق�شى  امل�شجد  اإلى هدم  تهدف  املزعومة من جمعياٍت �شهيونية، 

اأنقا�شه.

هذه  لكل  ال�رشيحة  اإدانته  عن  العربي،  الربملاين  الحتاد  يعرب  ال�ّشافر،  ومتاديها  غّيها  الإحتالل يف  دولة  ا�شتمرار  واإزاء 
الأعمال امل�شينة، ويوؤكد على الهوية العربية للقد�س، ورف�س كل م�شاريع تهويدها.

اأدان الحتالل  اإلى احرتام قرار جمل�س الأمن رقم 271، والذي  ويدعو الحّتاد يف الوقت عينه منظمة الأمم املتحدة، 
لتدني�شه امل�شجد الأق�شى، كما يطالب منظمة الرتبية والعلوم والثقافة “اليوني�شكو”، باأن تقوم بواجباتها  يف 
حماية املقد�شات الإ�شالمية وامل�شيحية، وينا�شد املجتمع الّدويل اأن يتحّمل م�شوؤولياته اإزاء املمار�شات الإ�رشائيلّية 
الغا�شمة التي �شت�شاهم، اإن ا�شتمّرت، يف زيادة الّتوتّر يف املنطقة، ويوؤّكد على اأّن الق�شّية الفل�شطينّية هي جوهر 

اع يف ال�رّشق الأو�شط، واأّن كّل ما يجري يهدف اإلى اإبعاد الأنظار والهتمام عن هذه الق�شّية. ال�رشّ

وينا�شد الحّتاد دول املنطقة، اإلى تغليب لغة العقل، وبذل اجلهود حلّل هذه الق�شّية التي، اإن بقيت الّتجاوزات والعتداءات 
اعات يف املنطقة. والنتهاكات ال�شارخة، �شتكون �شبباً يف ا�شتمرار ال�رشّ

ويذّكر الحّتاد اأّن من حّق �شعوب املنطقة اأن تعي�س باأمٍن و�شالم، اأ�شوةً ببقّية �شعوب الأر�س، وينا�شد ال�ّشعب العربي 
اإلى الّتكاتف والّتعا�شّد، لإف�شال كاّفة املخططات التي حُتاُك �شّده، والوقوف �شّفاً واحداً ملواجهِة الأخطار املحّدقِة به.
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اإلى  والربملان(  )املراأة  ا�شم  حتت  العربية  الربملانية  املراأة  ل�شوؤون  املكر�شة  ال�شفحة  عادت  العدد  هذا  من  بدءاً 
احلياة  يف  اخل�شو�س،  وجه  على  العربيات،  الن�شاء  اأخبار  تغطية  وهي  بها،  املناطة  املهمة  لتوا�شل  ال�شدور، 
تدعو  الن�رشة  فاإن هيئة حترير  وجه،  اأكمل  الكبرية على  ال�شفحة مهمتها  توؤدي هذه  ولكي  العربية.  الربملانية 
باأخبار  التحرير  هيئة  تزويد  يف  الإ�شهام  اإلى  العربية  للربملانات  العامة  والأمانات  العربيات  الربملانيات  الأخوات 
واأن�شطة الربملانيات العربيات وجتاربهن داخل الربملانات وخارجها.  وتزويدنا مبقالت خمت�رشة حول املوا�شيع التي 
الأمانة  اأعدت  ذلك  يتم  وحتى  العربي.  الوطن  والدميقراطية يف  الربملانية  احلياة  املراأة يف  دور  تعزيز  �شاأنها  من 

العامة لالحتاد مقالة “حول املراأة العربية وال�صيا�صة”.

املراأة العربية وال�صيا�صة
 

قيادة  فن  تعني  املتداول  مبعناها  ال�شيا�شة،  كانت  اإذا 
الدولة واملجتمع وو�شع برامج تطوير البلدان، و�شياغة 
التي جتري من حولها،  التطورات  مواقفها من خمتلف 
اأن  يعني  املفهوم  هذا  فاإن  بالآخرين،  عالقاتها  وحتديد 
ممار�شة ال�شيا�شة ت�شتلزم مراعاة م�شلحة املجتمع، يف 
كل دولة من الدول. وعندما نقول املجتمع، فاإن التعبري 
ي�شمل فئات املجتمع  جميعاً: ذكوراً واإناثاً، ومن خمتلف 
الأعمار، وخمتلف النتماءات الدينية والإثنية، وخمتلف 
ومراعاة  والجتماعية.  القت�شادية  واملمار�شات  املهن 
باحلقوق  العرتاف  تعنيه،  فيما  تعني  املجتمع،  م�شالح 
ال�شيا�شية لأبناء املجتمع: احلق يف اعتناق الفكر الذي 
النتخاب  يف  احلق  الأفكار،  عن  التعبري  يف  احلق  يريد، 
والرت�شيح، احلق يف النتماء اإلى اأحزاب �شيا�شية، احلق يف 
اإلخ. وهذه احلقوق  الرقابة على �شيا�شات احلكومات … 
تخ�س فئات املجتمع جميعها، وهي حقوق م�شرتكة بني 

املراأة والرجل.

  لقد ن�س ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي حلقوق 
الإن�شان، وجميع املعاهدات الدولية الأخرى، على امل�شاواة 
املواثيق  يف  املكر�س  احلق  هذا  وتطور  والرجل.  املراأة  بني 
عنه  عرب  للتطبيق،  قابلية  اأكرث  مفاهيم  اإلى  الدولية 
مبداأ ال�رشاكة بني املراأة والرجل يف خمتلف مناحي احلياة 
تبني،  املتوفرة  الإح�شائيات  فاإن  ذلك  ومع  الإن�شانية. 
تزال  ل  العليا  ال�شيا�شية  املراكز  يف  املراأة  م�شاركة  اأن 

حمدودةً.

الن�شاء  بني  ال�رشاكة  مو�شوع  ارتبط  اأخرى،  جهة  من 
�شائداً  واأ�شبح  والتنمية،  الدميقراطية  والرجال مبو�شوع 
يف عامل اليوم املبداأ القائل: اإنه ل تنمية بدون دميقراطية، 
ول دميقراطية بدون م�شاركة فّعالة للن�شاء، يف مرافق 
والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  كلها:  احلياة 

اإلخ. الثقافية واحلزبية … 

 المرأة والبرلمان 
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واليوم اأ�شبحت امل�شاواة بني املراأة والرجل �شعاراً، تكر�شه 
بالرغم  العربية،  البلدان  ال�شاحقة من د�شاتري  الأغلبية 
متار�شها  التي  احلقوق  م�شتوى  يف  فروقات  وجود  من 
الن�شاء بني دولة عربية و اأخرى، اإل اأنه ينبغي القول اإن 
الربملانات  ال�شيا�شية ويف  املوؤ�ش�شات  املراأة يف  م�شاركة 
حمدوداً  يزال  ل  العربية،  البلدان  يف  ال�شورى  وجمال�س 
الربملانات وجمال�س  فاأكرث من ن�شف  التاأثري.  وقليل  جداً 
ال�شورى العربية ل تتمثل فيها الن�شاء، ول يزال دور املراأة 
وغري موؤثر، وهذا  ال�شيا�شي هام�شياً  املجال  العربية يف 
يتنافى مع دورها القت�شادي �شواء يف حياة البالد اأم يف 

حياة الأ�رشة.

اإقبال  اأن  وهي  بالعتبار،  جديرة  هامة  مالحظة  وثمة 
القت�شادية  احلياة  معرتك  ودخولها  التعليم  على  املراأة 
والعمل، مل يوفر لها اأي تقدم جدي يف دورها ال�شيا�شي، 
ل بل زاد يف كثري من الأحيان من م�شاكلها الجتماعية 
دورها  على  �شلباً  انعك�س  الذي  الأمر  الأ�رشية،  واأعبائها 

ال�شيا�شي.

املعلوماتية،  وانت�شار  التجارة  وحترير  العوملة  انت�شار  ومع 
امل�شائل  وحتول  �شغرية،  قرية  العامل  من  جتعل  التي 
املتعلقة بالتنمية واإ�شاعة الدميقراطية وحقوق الإن�شان، 
وامل�شاواة بني املراأة والرجل، وممار�شة الن�شاء لدور �شيا�شي 
فعال اإلى ق�شايا ذات اأبعاد دولية، فاإن جميع هذه امل�شائل 
تطرح علينا مهمتني متوازيتني: الأولى توجيه مزيد من 
جمتمعاتنا،  حياة  يف  املراأة  م�شاركة  لق�شايا  الهتمام 
والثانية ردم الهوة بني الدور القت�شادي والإداري للمراأة 

ودورها ال�شيا�شي.

ل  اليوم،  العربية  العظمى يف جمتمعاتنا  الغالبية  اإن 
ومل  والزوجة.  الأم  دور  لتلعب  خلقت  املراأة  اأن  ترى  تزال 
عمل  اإلى  والر�شا  الرتياح  بعني  الأغلبية  هذه  تنظر 

املراأة اإل من اأجل حاجة اقت�شادية ملحة لالأ�رشة. فاملراأة 
تعمل خارج املنزل �رشيطة اأن تعود لتوؤدي كذلك واجباتها 

الأ�شا�شية نحو الزوج والأطفال.

وعلى ال�شعيد ال�شيا�شي، نالت املراأة حق النتخاب يف 
معظم البلدان العربية. ومع ذلك فاإن م�شاركة املراأة يف 
العمل ال�شيا�شي ل تزال حمدودة. وقد ات�شح اأن العرتاف 
ال�شيا�شية،  احلقوق  اأو غريه من  النتخاب  املراأة يف  بحق 
مل يحدث تغيرياً يذكر يف النظرة اإلى املراأة، وبالرغم من 
الزدياد امل�شتمر يف عدد املتعلمات والعامالت يف البلدان 
العربية، وبالرغم اأي�شاً من اأن املراأة و�شلت اإلى منا�شب 
عديدة: وزيرة، نائب يف الربملان، مديرة لإحدى املوؤ�ش�شات 
ورئي�شة جامعة، فاإن هذه النجاحات تبقى حالت فردية 

ل ميكن تعميمها.

ويتجلى �صعف الدور ال�صيا�صي للمراأة    : 

      �شعف تواجدها يف موؤ�ش�شات العمل ال�شيا�شي 
 – العليا  ال�شيا�شية  )القيادات  القرار  �شنع  ومراكز 

احلكومات(.

      قلة انت�شابهن اإلى الأحزاب ال�شيا�شية وموؤ�ش�شات 
املجتمع املدين، وانعدام وجودهن يف قيادات هذه الأحزاب 

تقريباً.

      �شعف متثيلهن يف الربملانات.

      �شعف النزوع لديهن للم�شاركة يف الن�شاط 



20

               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016



21

               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016



22

               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016



23

               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016



24

               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016



25

               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016               العدد 20 آب / أغسطس - أيلول / سبتمبر 2016




