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االتحاد البرلماني الدولي يحط رحال 
جمعيته الـ 135 في العاصمة السويسرية جنيف
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بري،  نبيه  الرئي�س  دولة   
العربي،  الربملاين  الحتاد  رئي�س 
اللبناين،  النواب  جمل�س  رئي�س 
التن�شيقي  الجتماع  يرتاأ�س 
العربية،  الربملانية  للمجموعة 
الدويل،  الربملاين  الحتاد  داخل 
بتاريخ  الأحد  يوم  عقد  الذي 
للت�شاور  وذلك   ،2016/10/23
حول الق�شايا املدرجة يف جدول 
 ،135 اجلمعية  من  كل  اأعمال 
احلاكم  للمجل�س   199 والدورة 

لالحتاد الربملاين الدويل...
التتمة �صفحة 7.

 عقدت وفود املجموعة 
الربملانية الإ�شالمية، داخل 

الحتاد الربملاين الدويل، برئا�شة 
دولة الرئي�س نبيه بري، رئي�س 
الحتاد الربملاين العربي، رئي�س 

جمل�س النواب اللبناين، 
اجتماعها التن�شيقي، يوم 

الأحد بتاريخ 2016/10/23... 
التتمة �صفحة 12-5.

 هذا وكان اجتماع لروؤ�شاء 
املجموعات اجليو�شيا�شية 

لالحتاد الربملاين الدويل قد عقد 
ظهر يوم الأحد الواقع يف 23 
ت�رشين الأول / اأكتوبر 2016، 

برئا�شة ال�شيد �شابر �شودري،  
رئي�س الحتاد الربملاين الدويل، 

وقد �شارك ال�شيد يا�شني جابر 
ب�شفته ممثالً عن رئي�س الحتاد 
الربملاين العربي، دولة الرئي�س 

نبيه بري... 
التتمة �صفحة 9.

 وقد األقى دولة الرئي�س 
نبيه بري، رئي�س الحتاد الربملاين 
العربي، رئي�س جمل�س النواب 

اللبناين كلمة يف اجلمعية 135 
لالحتاد الربملاين الدويل... 

التتمة �صفحة 10.

 أنشطة الرئاسة 
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بقلم: فايز الشوابكة        
األمين العام لالتحاد البرلماني العربي

لنا كلمة

ي�شكل االحتاد الربملاين الّدويل منتًدى 
وتبادل  لاللتقاء  العامل   لربملانيي 
الّنظر يف خمتلف جمالت  وجهات 
الربملانّية  امل�شاركة  وتّت�شم  احلياة، 
هذه  يف  عالية  بفعالّية  العربّية 
يحدونا  والرجاء  والأمل  الّن�شاطات، 

اأن يكون امل�شتقبل اأف�شل بكثري، 

اأكرب  دور  العربّية  للربملانات  ويكون 
يف الّتاأثّر والّتاأثري يف كّل ما يدور يف 
اأروقة موؤمترات الحّتاد الربملاين الّدويل.

العامل  اأّن  اليقني   نحن نعلم علم 
العربي ميّر اليوم بظروف تكاد تكون 
مقدراته،  وعلى  عليه  تاأثرياً  الأكرث 
ولكن اإ�رشار ال�شعب العربي الواحد 
من املحيط اإلى اخلليج �شيكون اأكرب 
الله  بعون  و�شيتجاوز   ، حتٍدّ اأي  من 
اإلى  احلالّية  والّظروف  املعوقات  كّل 
الربملانيني  دور  اإّن  قريب.  م�رشق  غٍد 
بحيث  الأهّمية  من  له  العامل  يف 
يف  معه  الإيجابي  الّتفاعل  يجب 
الحتاد  وبخا�ّشة  الّدولّية  املحافل 
يّت�شف عمله  الذي  الّدويل  الربملاين 
مبنهج عملي وعلمي فريد من نوعه، 
التي  املو�شوعات  اأّن  اإلى  اإ�شافة 
املو�شوعات  هي  اأروقته  يف  تبحث 
حياتنا  يف  ت�شادفنا  التي  ذاتها 

اليومّية املعا�شة.

الأمانة  يف  حر�شنا  لقد   
كّل  تكون  اأن  على  لالحتاد،  العاّمة 
الدويل  الربملاين  الحتاد  موؤمترات  وثائق 
يف متناول الربملانات العربّية الأع�شاء، 
للمزيد  بحيث تكون عامالً م�شاعداً 

من املعرفة كٌلّ بدوره.

اأي  مبقدور  يكون  اأن  وناأمل   
ع�شو من اأع�شاء الربملانات العربّية، 
بغ�س  الوثائق  هذه  على  الّطالع 
هذه  يف  م�شاركاً  كان  اإن  الّنظر 
وذلك  م�شارك،  غري  اأم  الجتماعات 
لّطالع  وحماولة  للفائدة،  تعميماً 
الن�شاطات   على  العرب  الربملانيني 
التي  واملو�شوعات  الّدولّية جميعها، 

تطرح فيها.
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    يف الفرتة من 23 اإلى 2016/10/27، 
انعقدت يف مدينة  جنيف – �صوي�رسا 
اخلام�صة  اجلمعية  اجتماعات 
الربملاين  لالحتاد  املائة  بعد  والثالثني 
الدويل، واجتماعات الدورة التا�صعة 
للمجل�س  املائة  بعد  والت�صعني 
احلاكم. و�صاركت يف هذه الفعاليات 

الربملانية  املجموعة  وفود  عقدت 
الربملاين  الحتاد  داخل  الإ�شالمية، 
نبيه  الرئي�س  دولة  برئا�شة  الدويل، 
العربي،  الربملاين  الحتاد  رئي�س  بري، 
اللبناين،  النواب  جمل�س  رئي�س 
الأحد  يوم  التن�شيقي،  اجتماعها 
بتاريخ 2016/10/23، وذلك  ملناق�شة 

م�رشوع جدول الأعمال التايل:

لالأمني  خمت�رشة  كلمة   .1
العام لحتاد جمال�س الدول الأع�شاء 
ب�شاأن  الإ�شالمي  التعاون  مبنظمة 

الجتماع.

وفود برملانية متثل الربملانات االأع�صاء 
االجتماعات،  وح�رس  االحتاد.  يف 
مراقب  اأو  م�صارك  ع�صو  ب�صفة 
االأمم  منظمات  من  العديد  ممثلو 
الدولية االأخرى  املتحدة، واملنظمات 
املخت�صة كال�صليب االأحمر الدويل، 
املنظمات  وممثلو  الدويل،  والبنك 

بينها  ومن  االإقليمية،  الربملانية 
واالحتاد  العربي،  الربملاين  االحتاد 
برملانات  واحتاد  االإفريقي،  الربملاين 
االأوروبي   والربملان  الالتينية،  اأمريكا 

وغريها...  
التتمة �صفحة 13.

ب�شاأن  موحد  موقف  تبني    .2
امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا 
اجتماع  يف  الإ�شالمية  للمجموعة 
اجلمعية اخلام�س والثالثني بعد املائة 
لالحتاد الربملاين الدويل على بنود جدول 

الأعمال .

ما ي�شتجد من اأعمال .   .3
الأعمال،  جدول  على  املوافقة  وبعد 
اأكد دولة الرئي�س نبيه بري، “اأّن علينا 
الأولى، فل�شطني  قبلتنا  اإلى  العودة 
الوحيد  اإن ال�شيء  والقد�س”، وقال:“ 
هم  بفل�شطني  اليوم  يذكرنا  الذي 

يت�شدون  الذين  فل�شطني  فتية 
الإ�رشائيلي  الحتالل  لقوات 
اأن  �رشورة  على  واأكد  بال�شكني”. 

 االتحاد البرلماني الدولي يحط رحال  
جمعيته الـ 135 في العاصمة السويسرية جنيف1  

 دولة الرئيس بري يترأس اجتماع 
المجموعة البرلمانية اإلسالمية    

)1( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.
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موحد  مبوقف  لالحتاد  اأنف�شنا  نقدم 
جدول  على  املطروحة  الق�شايا  اإزاء 
اأعمال اجلمعية. وبخ�شو�س طلبات 
اأعمال  بنود طارئة على جدول  اإدراج 
الربملاين  لالحتاد  العامة  اجلمعية 
اقرتاحاً  ال�شوري  الوفد  قدم  الدويل، 
العقوبات  �شد  طارىء  بند  باعتماد 
التي تتعر�س لها �شوريا ومالها من 
وحقوق  ال�شوري  ال�شعب  على  تاأثري 
املغربي  الوفد  قدم  كذلك  الإن�شان. 
الدولة  قيام  على  يوؤكد  اقرتاحاً 
الفل�شطينية امل�شتقلة. كذلك قدم 
الوفد ال�شعودي اقرتحاً �شد القانون 
اأنه ي�شكل  الأمريكي جا�شتا معترباً 

انتهاكاً �شافراً ل�شيادة الدول.
وقال دولة الرئي�س بري: “اإن كل هذه 
القرتاحات تتالقى حتت عنوان :حماية 
ج�شتاً  اأن  م�شيفا  الدول”،  �شيادة 
“مطبق عملياً على ن�شف ال�شعب 
اأهم  اإن  اإذ  قانون،  دون  من  اللبناين 
هو  للبنان  م�شاعد  اقت�شادي  عامل 
 7 بني  تقدر  التي  املغرتبني  حتويالت 
و8 مليارات دولر، ومنذ حوايل خم�س 
متزايدة  �شغوطاً  نواجه  �شنوات 
وح�شاراً ي�شبه احل�شار القائم اأو الذي 

تتعر�س له بع�س الدول العربية”.
كما �شّدد على توحيد املوقف العربي 
الربملاين  لالحتاد  العامة  اجلمعية  يف 

القرتاحات  توحيد  اإلى  داعياً  الدويل، 
اأعمال  يف  الطارىء  للبند  العربية 
اجلمعية حتت عنوان : “حماية �شيادة 

الدول”.

اقرتاحات  بني  التوفيق  على  وركز 
واقرتح  واملغرب،  و�شوريا  ال�شعودية 
ت�شكيل جلنة �شياغة لو�شع القرتاح 
املجل�س  رئي�شة  برئا�شة  املوحد 
الإمارات  لدولة  الحتادي  الوطني 
دولة  وع�شوية  املتحدة،  العربية 
ال�شودان، على  فل�شطني وجمهورية 
اجتماع  اقرتاحها يف خالل  تقدم  اأن 

املجموعة الربملانية العربية.
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تراأ�س دولة الرئي�س نبيه بري، رئي�س الحتاد الربملاين العربي، 
التن�شيقي  الجتماع  اللبناين،  النواب  جمل�س  رئي�س 
الربملاين  الحتاد  داخل  العربية،  الربملانية  للمجموعة 
الدويل، الذي عقد يوم الأحد بتاريخ 2016/10/23، وذلك 
كل  اأعمال  جدول  يف  املدرجة  الق�شايا  حول  للت�شاور 
199 للمجل�س احلاكم، وذلك   والدورة   ،135 من اجلمعية 

ملناق�شة م�رشوع جدول الأعمال التايل:

1. اإقرار جدول الأعمال.

2. ال�شتماع لعر�س من ال�شيد علي جا�شم اأحمد، ع�شو 
املجل�س الوطني الحتادي، )دولة الإمارات العربية املتحدة (،  

التنفيذية  اللجنة  يف  العربية  الربملانية  املجموعة  ممثل 
لالحتاد الربملاين الدويل، حول اأعمال اللجنة. 

للمراكز  العربية  املجموعة  مر�شحي  على  التفاق   .3
ال�شاغرة، يف اللجان الدائمة والفرعية لالحتاد.

اأو اإ�شافية  اإدراج بنود طارئة  4. تبادل الأراء حول طلبات 
وحّتى  احلاكم.  واملجل�س  اجلمعية  اأعمال  جدول  على 
بنود  لإدراج  طلباٍت  �شبعة  قّدمت   ،2016/10/21 تاريخ 
لالحّتاد   135 العاّمة  اجلمعّية  اأعمال  جدول  على  طارئة 
الربملاين الّدويل ت�شمنت  النعكا�شات ال�شلبية للتدابري 

القت�شادية الق�رشية اأحادية اجلانب

 دولة الرئيس بري يترأس اجتماع 
المجموعة البرلمانية العربية    
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)مقدم  الإن�شان  حقوق  على  القت�شادية(  )العقوبات 
من �صوريا(، ودور الربملانات يف ا�شتكمال عملية العرتاف 
�شيادة  ذات  م�شتقلة،  فل�شطينية  بدولة  الدويل 
ودور  املغرب(،  من  )مقدم  ال�رشقية  القد�س  وعا�شمتها 
وح�شانتها  الدول  �شيادة  مبداأ  حماية  يف  الربملانيني 
اأي  وتبني  دولة،  لأي  الوطني  للق�شاء  اخل�شوع  من 
انتهاكاً  يعد  الذي  املبداأ  هذا  تقّو�س  اأحادية  ت�رشيعات 
ملبادئ القانون الدويل، واملعاهدات الدولية، وميثاق الأمم 
اخلليجي(،  التعاون  جمل�س  دول  من  مقدم   ( املتحدة 
واحرتام الف�شل بني ال�شلطات باعتباره عن�رشا اأ�شا�شيا 
عمل  �شري  حل�شن  و�شمانا  الدميقراطية  الأنظمة  يف 
الربملانات كموؤ�ش�شات فريدة داخل الدميقراطيات )مقدم 
�شالمة  و�شمان  البوليفارية(،  فنزويال  جمهورية  من 
)مقدم من  املق�شد  بلدان  اإلى  املهاجرين يف طريقهم 
 - حلب  مدينة  يف  الإن�شانية  احلادة  والأزمة  اأوغندا(، 
و�شمان  املدنيني،  ال�شكان  حماية  م�شوؤولية  �شوريا-: 
الإن�شاين  الرتاث  على  واحلفاظ  الأ�شا�شية  حقوقهم 
يف  الإن�شاين  والو�شع  واحلرب  املك�صيك(،  من  )مقدم 

�شوريا، ل �شيما يف حلب )مقدم من اأملانيا(.

5. ما ي�شتجد من اأعمال.
بعد املوافقة على جدول الأعمال، طلب دولة الرئي�س بري 
الدويل  الربملاين  الحتاد  التنفيذية يف  اللجنة  ع�شو  من 
ب�شفته ممثالً للمجموعة العربية ال�شيد علي جا�شم ، 
ع�شو املجل�س الوطني الحتادي يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، اأن يقدم تقريراً عن اجتماعات اللجنة التنفيذية.
ولدى مناق�صة التقرير من قبل املجتمعني، تقدم الوفد 
املغربي با�شتف�شار عن اأ�شباب عدم الأخذ مبالحظاتهم 
الربملاين  لالحتاد  املقرتحة  ال�شرتاتيجة  حول  املقدمة 
الدويل لالأعوام 2017-2021، كما حتفظ الوفد القطري 
على الفقرة املحددة لن�شبة م�شاركة الن�شاء يف احلياة 

ال�شيا�شية والربملانية .  

ورداً على مداخلة الوفد املغربي، طلب دولة الرئي�س بري 
ال�شوابكة  فايز  ال�شيد  لالحتاد  العام  الأمني  ال�شيد  من 

تو�شيح الأمر، فو�شح الأمني العام لالحتاد اأن املالحظات 
حول  العربية  الربملانية  ال�شعب  قبل  من  وردت  التي 
ال�شرتاتيجة، قد متت ترجمتها واأر�شلت يف الوقت املحدد 
اإلى كل من الأمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل، وال�شيد 
علي جا�شم ب�شفته ممثل املجموعة العربية يف اللجنة 

التنفيذية لالحتاد.

دور  حول  القطري  الوفد  رئي�س  مداخلة  على  وتعقيباً 
املراأة، �شدد الرئي�س بري على حقوق املراأة، ونوه بالتجربة 
م�شيداً  الد�شتور،  يف  ذلك  على  التاأكيد  يف  التون�شية 

مب�شاركتها الفاعلة يف الربملان التون�شي.
عن  العربي  الربملاين  لالحتاد  العامة  الأمانة  واأجابت 
الت�شاوؤلت التي ت�شمنها التقرير كّلها، ل�شيما املوا�شيع 

املطلوب اإبداء الراأي فيها من املجموعة العربية.

وفيما يتعلق بالتفاق على مر�شحي املجموعة العربية 
لالحتاد،  والفرعية  الدائمة  اللجان  ال�شاغرة، يف  للمراكز 
املجموعة  من  �شابقاً  قراراً  هناك  اأّن  التو�شيح  مت  فقد 
باملراكز  الحتفاظ  يف  احلق  للمجل�س  اأّن  يوؤّكد  العربية 
ال�شاغرة اإذا كان ال�شغور نتيجة فقدان الع�شو ملن�شبه 
يف جمل�شه، ويتم ا�شتبداله بع�شو من املجل�س نف�شه 

ل�شتكمال مّدة الع�شوية.

اأما بالن�صبة اإلى البند الطارىء الذي �شيقدم اإلى اجلمعية 
العامة 135 لالحتاد الربملاين الدويل  �شدد دولة الرئي�س بري 
لالحتاد  العامة  اجلمعية  العربي يف  املوقف  توحيد  على 
رئي�س  القبي�شي،  اأمل  الدكتورة  ودعا  الدويل،  الربملاين 
املجل�س الوطني الحتادي لدولة الأمارات العربية املتحدة، 
ب�شفتها رئي�س جلنة �شياغة توحيد البند الطارىء الذي 
�شيقدم با�شم املجموعة العربية يف اأعمال اجلمعية، اإلى 

اإطالع املجتمعني على ما تو�شلت اإليه اللجنة.
على  املجتمعني  القبي�شي  الدكتورة  معايل  واأطلعت 
�شيغة املقرتح الذي لقى قبول الأع�شاء امل�شاركني، اإل 
اأن رئي�س الوفد ال�شعودي مت�شك باقرتاحه، عندها اأكدت 

رئي�شة الوفد ال�شوري مت�شكها باملقرتح.
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وقال الرئي�س بري: “اإذا مل نكن موحدين حيال البند الطارىء، ف�شي�شعف املوقف العربي واملطلوب اأن نّتفق من خالل 
ال�شياغة املقرتحة للجنة التي تفي وتراعي كل القرتاحات”.

واأ�شاف: “من و�جباتنا يف �الحتاد �لربملاين �لعربي، حيث توجد نقاط �خلالف، �أن نعمل وفق �لديبلوما�سية �لربملانية و�أن 
نتميز عن دبلوما�شية احلقائب”.

عقد اجتماع لروؤ�شاء املجموعات اجليو�شيا�شية لالحتاد الربملاين الدويل ظهر يوم الأحد الواقع يف 23 ت�رشين الأول / 
اأكتوبر 2016، برئا�شة ال�شيد �شابر �شودري ، رئي�س الحتاد الربملاين الدويل، وقد �شارك ال�شيد يا�شني جابر ب�شفته ممثالً 
عن رئي�س الحتاد الربملاين العربي، دولة الرئي�س نبيه بري، وذلك لبحث عدد من الأمور املدرجة على جدول الأعمال اأبرزها: 
الن�شاء �شمن الحتاد الربملاين  2017-2021، وم�شاركة  مناق�شة ال�شرتاتيجة املقرتحة لالحتاد الربملاين الدويل للفرتة 
الدويل، وال�شواغر يف هيئات الحتاد. حيث مت ال�شتماع اإلى خمتلف وجهات النظر حول هذه املوا�شيع. ومتّ اإطالع روؤ�شاء 
املجموعات اجليو�شيا�شية على كّل الأمور التي تهّم الحّتاد، وهذا الجتماع يعّد من الإجراءات املهّمة التي بداأ الحّتاد 

موؤّخراً باتّباعها، لغاية الّت�شاور والوقوف على راأي مكونات الحّتاد من خمتلف القارات.

 اجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية 
في االتحاد البرلماني الدولي
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 كلمة دولة الرئيس نبيه بري، 
رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب اللبناني 

في الجمعية 135 لالتحاد البرلماني الدولي
بتاريخ 24 ت�رشين الأول / اأكتوبر 2016، 
خاطب دولة الرئي�س نبيه بري الربملانات 
الدولية با�شم الحتاد الربملاين العربي 
الدورة  يف  اللبناين  النواب  وجمل�س 
الحتاد  يف  العامة  للجمعية   135
الربملاين الدويل يف جنيف، مركزاً على 
جوهر الأزمات يف املنطقة، فدعا اإلى 
الفل�شطينية  للق�شية  عادل  حل 
مواجهة  يف  الربملانات  وم�شاهمة 
و�شنع  م�شادره،  وجتفيف  الإرهاب 
ال�شورية  للم�شاألة  �شيا�شية  حلول 

لقاءات  �صل�صلة  بري  الرئي�س  عقد 
على هام�س اأعمال اجلمعية العامة 

لالحتاد الربملاين الدويل :
حيث التقى كالً من :

امل�رشي  النواب  جمل�س  رئي�س     
الدكتور علي عبد العال.

ال�شوري  ال�شعب  رئي�شة جمل�س     
الدكتورة هدية عبا�س.

   رئي�س الوفد الفل�شطيني ال�شيد 
عزام الأحمد.

حول  منهم  كلٍّ  مع  احلديث  ودار 
الثنائي،  امل�شرتك  والتعاون  العالقات 

ويف اطار الحتاد الربملاين العربي.

روؤ�شاء    كما عقد عدة لقاءات مع 
يف  م�شاركة  برملانية  ووفود  برملانات 

اجلمعية. فالتقى كالً من :
النواب  جمل�س  رئي�س  نائب     

الأندوني�شي.
طوين  الأ�شرتايل  الربملان  رئي�س     

�شميث.
   رئي�س جمل�س النواب الباك�شتاين 
�رشدار اأياز �شادق، وعر�س معه الو�شع 
بني  والتعاون  الأو�شط  ال�رشق  يف 
الربملانني اللبناين والباك�شتاين، ووجه 
اإلى  ر�شمية  دعوة  دولته  اإلى  �شادق 

زيارة باك�شتان.

    رئي�س جمل�س ال�شيوخ الباك�شتاين 
الذي وجه اإلى دولته دعوة مماثلة.

الجتماع  تراأ�س  مت�شل  اإطار  ويف 
الربملانية  للوفود  التن�شيقي 
منظمة  يف  الأع�شاء  الإ�شالمية 
اجتماع  وكذلك  الإ�شالمي،  التعاون 
امل�شاركة.  العربية  الربملانية  الوفود 
اجتماعات  فعاليات  كّل  يف  و�شارك 

اجلمعية واملجل�س احلاكم.

 نشاط دولة الرئيس بري على هامش المؤتمر 
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وم�شاكل املنطقة. كما دعا اإلى دعم 
لبنان يف مواجهة اأزمة النازحني.

حيث األقى كلمة ا�شتهلها بالقول: 
“اأود اأن اأوجه عنايتكم ب�شكل اأ�شا�شي 
اإلى النتهاكات الإ�رشائيلية اليومية 
الفل�شطيني،  ال�شعب  حلقوق 
وخ�شو�شاً حقه يف احلياة، وا�شتمرار 
وال�شتيالء  اأبنائه  املاليني من  ت�رشيد 
امل�شتوطنات  واإقامة  اأر�شه  على 
املكاين  والتق�شيم  العازل  واجلدار 
والزماين للم�شجد الأق�شى والعمل 
املناطق  وحتويل  القد�س  تهويد  على 
الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطينية 
اإلى  اإ�شافة  اإلى معتقل كبري.  وغزة 
تطال  التي  اليومية  العتقالت 
عنايتكم  واأوجه  والن�شاء.  الأطفال 
عن  الناجم  الإن�شاين  الو�شع  اإلى 
والإرهاب  الأو�شط  ال�رشق  يف  احلروب 
القائم يف تلك املناطق بالقوة والنار 
والتعذيب  القتل  عمليات  واأب�شع 
هذه  نتائج  اإحدى  اإن  والإرهاب. 
لبنان  طال  الذي  النزوح  هي  احلروب 
الذي ي�شتقبل ما يوازي ن�شف عدد 

�شكانه.

اإنني اأعترب اأن احلل الأ�شا�س هو قيام 
�شنع  اأجل  من  بجهود  الربملانات 
ال�شتقرار  ت�شمن  �شيا�شية  حلول 
والو�شول  امل�شطربة،   البلدان  يف 
اإلى حل عادل و�شامل بدءاً بالق�شية 
الوقائع  جمال  ويف  الفل�شطينية. 
بناء  اإلى  اأدعو  اأو�شطية  ال�رشق 
للم�شاألة  حلول  وو�شع  �شيا�شة 
من  الإرهاب  جتّمع  حيث  ال�شورية، 
هذا  �شد  تقريباً  العامل  اأنحاء  كل 

تق�شيمه  اأجل  من  ال�شقيق  البلد 
اليمن  م�شكلة  وكذلك  وتفكيكه، 
جميع  مب�شاركة  ليبيا  وم�شكلة 
الأفرقاء يف اإنتاج نظامهم ال�شيا�شي 
واعتماد النظام الدميوقراطي الربملاين، 
مع الأخذ يف العتبار دائماً ال�شناعة 

الوطنية للدميوقراطية.

كافة  يف  لبنان  دعم  اإلى  واأدعوكم 
املحافل، ملواجهة الأزمات الناجتة عن 
وجود ما يوازي ن�شف عدد �شكانه من 
النازحني، و�شمان وقف التدخالت يف 
ومكافحة  للدول،  الوطنية  ال�شوؤون 
وجتفيف  للحدود  العابر  الإرهاب 

م�شادره.
الأقليات  حقوق  �شمان  على  واأوؤكد 

داخل الدول عرب قوانني ملزمة. 
الربملانية  اجلهود  اطار  يف  اإنني 
امل�شرتكة على م�شتوى الحتاد اأوؤكد:

1. التزام ال�شيا�شات الوطنية ب�رشعة 
حقوق الإن�شان الدولية واإقرار خطط 
وطنية حلقوق الإن�شان يف كل جمالت 
احلقوق مبا فيها حقوق املقيمني فوق 

اأرا�شي الدول.
2. اأدعو اإلى اإن�شاء اآلية رقابة وطنية 
الربملانية  الحتادات  من  وجهوية 

للمراقبة.

3. اأدعو اإلى دعم زيادة م�شاركة املراأة 
يف �شنع كل ما ينتج حياة املجتمعات 
م�شاركة  �شوغ  اإلى  و�شولً  والدول، 
كاملة توؤدي اإلى ن�شوء احلكم الر�شيد.

4.اأدعو اإلى اعتبار تعزيز الديبلوما�شية 
لأن  لحتادنا،  كاأولوية  الربملانية 
ديبلوما�شية احلقائب ال�شود احلكومية 

والديبلوما�شية  جمدية،  تعد  مل 
على  العمل  �شاأنها  من  الربملانية 
والرقابة  الإن�شانية  احلقوق  تعزيز 

�شد انتهاكها.

باأي  الكتفاء  يجب  ل  اأنه  اأرى  اأخرياً 
الوطنية  باللجان  الأحوال  من  حاٍل 
الربملانية املحلية حلقوق الإن�شان، بل 
اإن�شاء �شبكات برملانية على م�شتوى 
الحتاد  م�شتوى  وعلى  القارات 
اإلى  الربملانات  ودعوة  الدويل  الربملاين 
التنبيهات  وا�شتجابة  فاعل،  تعاون 
هذه  عن  ت�شدر  التي  والتحذيرات 

املوؤ�ش�شات”.
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 كلمة دولة الرئيس نبيه بري 
رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب اللبناني 

في اختتام أعمال الجمعية 135 لالتحاد البرلماني الدولي

األقى ال�صيد يا�صني جابر، ع�صو جمل�س النواب اللبناين ب�صفته ممثالً لرئي�س االحتاد الربملاين العربي ، كلمة املجموعة الربملانية 
العربية يف اختتام اأعمال اجلمعية 135 لالحتاد الربملاين العربي �صكر فيها با�شم املجموعة الربملانية العربية التي ميثلها 
الحتاد الربملاين العربي، رئا�شة الحتاد الربملاين الدويل، واأمانته العامة على اجلهود التي بذلت لإجناح انعقاد اجتماعات 
واللجنة  الفرعية،  اللجان  199، وخمتلف  احلاكم  املجل�س  واجتماعات  الدويل،  الربملاين  لالحتاد   135 العامة  اجلمعية 
التنفيذية، وبحث املوا�شيع املتعلقة بق�شايا املراأة، وال�شباب، والدميوقراطية، وحقوق الإن�شان، وال�شلم والأمن الدوليني، 

و�شوؤون الأمم املتحدة، والتنمية امل�شتدامة، والتمويل والتجارة.

مبر�س  الأو�شط  ال�رشق  ت�شيب  اأ�صا�صية  دولية  حول ق�صية  نقا�س  غياب  العربية  الربملانية  املجموعة  با�شم  و�شجل 
: ) االإرهاب( وهي ق�شية  اأنحاء العامل، وهو  فقدان املناعة ال�شيا�شية، وتعاين منها املنطقة العربية، وتنت�رش يف 
تتطلب غرفة عمليات دولية تدير حتت اإ�رشاف الأمم املتحدة احلرب على الإرهاب، وتتطلب اإ�شافة اإلى اجلهود الأمنية 
والع�شكرية، اتخاذ القرارات والتدابري املنا�شبة حلفظ �شيادة الدول مبا يعني: جتفيف م�شادر وموارد الإرهاب الب�رشية 
واأفريقيا و�شمالها  الأو�شط  ال�رشق  العامل، ويتخذ من  الإرهاب �شيبقى يهدد  فاإن  والت�شليحية، ودون ذلك  واملادية 

قاعدة ارتكاز.

والق�صية الثانية واالأ�صا�صية دعم ال�شعب العربي الفل�شطيني لتحقيق اأمانيه الوطنية يف العودة، وتقرير امل�شري، 
واإقامة الدولة وعا�شمتها القد�س، واإدانة ال�شتيطان ووقفه، ووقف ال�شيا�شات الإ�رشائيلية التهويدية خ�شو�شاً، واأّن 
العرتاف العاملي بدولة فل�شطني وبحقوق الفل�شطينيني يتزايد، وحتقق الق�شية الفل�شطينية املزيد من العرتاف 

يف منظمات الأمم املتحدة.

اأما الق�صية الثالثة، فق�شية الالجئني اأو النازحني، وهي توؤثر ب�شكل كبري على ال�رشق الأو�شط منذ نكبة ال�شعب 
الفل�شطيني عام 1948، وبعدها تقع يف هذه البالد ق�شية الالجئني جراء احلروب يف �شوريا، والعراق، واليمن.

مبيناً اأن هذه الق�شية هي ق�شية دولية بامتياز، تتطلب تر�شيخ حل عادل و�شامل لق�شية ال�رشق الأو�شط، وحلولً 
�شيا�شية للق�شية ال�شورية، واليمنية، وهزمية الإرهاب يف العراق، ودعم ال�شعب والأر�س واملوؤ�ش�شات يف هذا البلد، 
اأحوال الالجئني، وقدمت تقريرها. ورحب  زارت با�شم الحتاد الربملاين الدويل لبنان لالطالع على  التي  للجنة  �شاكراً 

مب�شمونه وبالتو�شيات، اآمالً اأن تتحول اإلى برنامج عمل.
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 اجتماعات الدورة التاسعة والتسعين 
بعد المائة للمجلس الحاكم2 

 اجتماعات الجمعّية الخامسة والثالثين بعد المائة3 

انعقدت يف اإطار اجلمعية اخلام�شة والثالثني بعد املائة، اجتماعات الدورة التا�شعة والت�شعني بعد املائة للمجل�س 
احلاكم لالحتاد الربملاين الّدويل، يف املركز الدويل للموؤمترات يف مدينة جنيف ال�شوي�رشيّة: ومتّت املوافقة على جدول 

اأعمال املجل�س 199.

اأبرزها: ا�شرتاتيجية الحتاد  وناق�س املجل�س بنود جدول اأعماله يف عّدة جل�شات، واتخذ حولها القرارات الالزمة، من 
الربملاين الدويل 2017 ـ 2021 مت�شّمنة الروؤية، الّر�شالة، القيم اجلوهريّة، والأهداف ال�شرتاتيجية، وكيفية حتقيقها. 

وكذلك اجلمعيات العامة القادمة لالحتاد الربملاين الّدويل، وانتخاب اأع�شاء جدد يف اللجنة التنفيذية لالحتاد.

بعد  والثالثني  اخلام�شة  اجلمعية  اجتماعات  انعقدت 
للموؤمترات  الدويل  املركز  الدويل يف  الربملاين  املائة لالحتاد 
يف مدينة جنيف ال�شوي�رشية. ومتّت املوافقة على جدول 
جدول  بنود  اجلمعية  وناق�شت   .135 اجلمعية  اأعمال 
القرارات  حولها  واتخذت  جل�شات  عّدة  يف  اأعمالها 

الالّزمة، وفيما يلي موجز عن القرارات املتخذة:

   املوافقة على قرار البند الطارىء حتت عنوان :
احلرب والو�صع االإن�صاين اخلطري يف �صوريا 

وال �صيما يف حلب
قرار اعتمد باأغلبية االأراء4  يف اجلمعية العامة 135 

لالحتاد الربملاين الدويل
 )جنيف، 26 ت�رسين االأول/اأكتوبر 2016(

حول  العامة  للمناق�شة  اخلتامية  الوثيقة  اعتماد     
انتهاكات حقوق الإن�شان كنذير لل�رشاع: دور الربملان  يف 
ال�شتجابة ال�رشيعة من قبل اجلمعية العامة 135 لالحتاد 

الربملاين الدويل)جنيف، 27 ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2016(.

يف  الكاملة  بامل�شاركة  املراأة  “حرية  قرار  اعتماد     
اإقامة  م�شتقل:  وب�شكل  باأمان  ال�شيا�شية،  العمليات 
الهدف”  هذا  لتحقيق  والن�شاء  الرجال  بني  �رشاكات 
الربملاين  لالحتاد   135 العامة  اجلمعية  بالإجماع من قبل 

الدويل )جنيف، 27 ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2016( .

كما  الدائمة،  اللجان  تقارير  على  اجلمعية  وافقت     
الدائمة  باللجنة  اخلا�س  البند  مو�شوع  على  وافقت 
يف  �شيناق�س  والذي  الإن�شان،  وحقوق  للدميقراطية 

اجلمعية 137 املقبلة وذلك حتت عنوان:
“امل�صاركة يف تنوعنا: الذكرى 20 لليوم العاملي 

للدميقراطية”

والّلجان  والهيئات  الأجهزة  اجتماعات  عقدت  وقد  هذا 
جنيف  مدينة  يف  للموؤمترات  الدويل  املركز  يف  الأخرى 
ال�شوي�رشيّة على النحو التايل: اللجنة التنفيذية، منتدى 
ال�شباب  الربملانيني  منتدى  اجتماع  الربملانيات،  الن�شاء 

واجتماع الهيئات والّلجان اخلا�شة الأخرى.

)2(-)3( الن�شو�س الكاملة جلميع التو�شيات متوفرة يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد، وميكن الرجوع اإليها.
)4( رف�شت اجلمهورية العربية ال�شورية القرار باأكمله. و اأعربت كوبا عن حتفظها على منطوق الفقرة 5 وفقرات الديباجة 5 و 6 و 8.
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قدم ال�شّيد علي جا�شم، ع�شو املجل�س الوطني الحتادي يف دولة الإمارات العربّية املتحدة ، ع�شو اللجنة التنفيذية 
يف الحتاد الربملاين الدويل ب�شفته ممّثالً للمجموعة العربّية، تقريراً عن اجتماعات اللجنة التنفيذيّة ، خالل الجتماع 
التن�شيقي للمجموعة الربملانية العربية داخل الحتاد الربملاين الدويل، الذي عقد يوم الأحد بتاريخ 2016/10/30، وذلك 

للت�شاور حول الق�شايا املدرجة يف جدول اأعمال كل من اجلمعية 135، والدورة 199 للمجل�س احلاكم: 

اأوالً – الق�صــــــايا املتعلقة بالبعـد العربي :
املو�صوعات املتعلقة بالربملانات العربية االأع�صاء يف االحتـــــاد :

اإلى ع�شوية الحتاد ، وطلبات  اإعادة ان�شمام  اأية طلبات ب�شاأن امل�شائل املتعلقة بحالة الأع�شاء )  مل يتم تقدمي 
احل�شول على �شفة مراقب يف الحتاد ( من الربملانات العربية يف دورتها احلالية .

اأما يف ما يتعلق باأو�شاع الربملانات العربية، فاإن الأمني العام لالحتاد ا�شتعر�س تقريراً حول اأهم التطورات ال�شيا�شية 
التي ت�شهدها الدول الأع�شاء يف كل من ) اجلمهورية اليمنية ، اجلمهورية العربية ال�شورية ، ليبــيا ، ال�شومال 

وجنوب ال�شودان (.

ما يتعلق باالأو�صاع يف �صوريا، فقد اأو�شح الأمني العام باأن الأو�شاع الأمنية وال�شيا�شية الراهنة يف �شوريا، حالت 
دون اإر�شال بعثة لتق�شي احلقائق بناء على ما مت التفاق ب�شاأنه م�شبقاً ، على اأن يتم اإيفاد بعثة برملانية اإلى الأرا�شي 
ال�شورية لالطالع على حقيقة الأو�شاع الإن�شانية فيها يف خالل الفرتة القادمة  - اإل اأنه �شيتم التفاق ب�شاأن ذلك 
مع ال�شلطات ال�شورية - وعلى اأن يتم موافاة اللجنة التنفيذية باأية م�شتجدات بهذا ال�شدد يف الجتماع القادم 

بنغالدي�س يف اأبريل 2017 . الذي �شينعقد يف دكا – 

باأنه مت و�شع الربملان اليمني حتت املراقبة  اأ�شار الأمني العام  اأما يف ما يتعلق باالأو�صاع يف اجلمهورية اليمنية – 
ب�شبب الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية  امل�شطربة منذ قيام جماعة احلوثي بالنقالب على احلكومة ال�رشعية، واأن 
اأخرى  اإلى جمموعة تدعم احلكومة اليمنية، وجمموعة  اإثره   الربملان املنتخب مت حله  والذي انق�شم الربملان على 
تدعم جماعة احلوثي. واأفاد رئي�س الربملان الدويل باأن ال�شفري اليمني يف جنيف قد قدم ك�شفا باأ�شماء الوفد ح�شب 
القائمة الواردة من جدة، والأخرى الواردة من �شنعاء، وقد مت التفاق على دعوة الوفدين اإلى جنيف ، و�شيقوم رئي�س 

الحتاد بالجتماع مع الوفدين لتحديد رئي�س الوفد .

 تقرير ممثل المجموعة العربية
في اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني الدولي 
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ثانياً - الق�صـــــــايا املتعلقــــة بعمل االحتــــاد الربملـــاين الدويل :
1. ا�صرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل ) 2017 – 2021 (

2021(، والتي ركزت  ا�شتعر�شت اللجنة التنفيذية م�شودة ا�شرتاتيجية الحتاد الربملاين الدويل خالل الفرتة )2017 – 
على ) 7 ( اأهداف رئي�شية بالإ�شافة اإلى املبادرات التي يتم من خاللها حتقيق هذه الأهداف، وهي : 

   الهدف اال�صرتاتيجي االأول : بناء برملانات قوية ودميقراطية )تطوير و�شع معايري للربملانات الدميقراطية وبناء 
القدرات املوؤ�ش�شية لها(.

   الهدف اال�صرتاتيجي الثاين : تطوير امل�صاواة بني اجلن�صني وتعزيز دور ال�صباب )تطوير الربملانات للمحافظة 
ال�شيا�شية  العملية  ال�شباب يف  م�شاركة  و�شمان  دورها  وتعزيز  املراأة  حقوق  و�شمان  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  على 

و�شناعة القرار(.
م�شاهمة  وزيادة  الربملانيني  حقوق  )حماية  االإن�صان  وتطوير حقوق  : حماية  الثالث  اال�صرتاتيجي  الهدف     

الربملانات يف حماية حقوق الإن�شان واحرتام القانون الإن�شاين الدويل(.
   الهدف اال�صرتاتيجي الرابع : م�صاركة الربملانات لتنفيذ اأجندة التنمية العاملية )م�شاركة الربملانات يف 

تنفيذ خطة التنمية امل�شتدامة 2030(.
   الهدف اال�صرتاتيجي اخلام�س : امل�صاهمة يف بناء ال�صالم ومنع ال�رساع وحتقيق االأمن )�شمان امل�شاحلة 

ال�شيا�شية من خالل احلوار وتعزيز الدبلوما�شية الربملانية(.
   الهدف اال�صرتاتيجي ال�صاد�س : تطوير احلوار والتعاون الربملاين امل�صرتك )تعزيز احلوار يف فعاليات الحتاد 

الربملاين الدويل والتعاون الوثيق مع املنظمات الربملانية الدولية والإقليمية(.
   الهدف اال�صرتاتيجي ال�صابع  : الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية )�شمان امل�شاركة الربملانية يف 

منظمة التجارة العاملية وموؤ�ش�شات بريتون وودز(. عمل الأمم املتحدة وتعزيز العمل الربملاين مع منظمات اأخرى “ 
ووافقت اللجنة التنفيذية على رفع تو�شية للمجل�س احلاكم لعتماد ال�شرتاتيجية .

2. التعديــالت على قواعـد واأنظمـــة االحتـــاد الربملاين الدولــي :
ا�شتعر�شت اللجنة التنفيذية التعديالت املتعلقة بقواعد واأنظمة الحتاد الربملاين الدويل، والذي متت مناق�شته يف 

اجتماع اللجنة التنفيذية املنعقد يف لو�شاكا / زامبيا 2016  - كالآتي :

   البنـــود الطارئــــة :
اأ�شار اأع�شاء اللجنة التنفيذية باأهمية مراجعة القواعد العامة التي ين�س عليها النظام الداخلي لالحتاد يف �شاأن 
اإعداد البنود الطارئة لالحتاد الربملاين الدويل، وخا�شة ما يتعلق مبعايري اختيار البند الطارئ باعتبار اأن اإحدى الإ�شكاليات 
التي تواجه مو�شوعات البنود الطارئة التي تطرح من الدول الأع�شاء يف الحتاد تكمن يف عدم التوافق اأو التفاق 
بني تلك املعايري اأو القواعد اأو املتطلبات ال�رشورية التي يجب مراعاتها يف طرح البنود الطارئة من الدول الأع�شاء 
لالحتاد، وما يتم طرحه من البنود على جدول اأعمال اجلمعية، بالإ�شافة اإلى اأنه يجب التو�شيح ب�شكل تف�شيلي  

حول ماهية احلدث الدويل الهام ، وكيف لالحتاد اأن يعرب عن راأيه يف هذا ال�شاأن واإ�شدار القرار ومتابعة تنفيذه .
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قررت اللجنة التنفيذية اإبداء راأي املجموعات اجليو�شيا�شية ب�شاأن القواعد العامة لطرح البنود  وبناء على ذلك – 
الطارئة يف اجتماعات اجلمعية - على اأن يتم مناق�شة ذلك يف الجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي �شينعقد 

يف 26 اأكتوبر 2016 .

   ع�صوية رئي�س منتدى ال�صباب الربملانيني يف اللجنـة التنفيذيـــة :
منتدى  رئي�س  ع�شوية  ب�شاأن  لالحتاد  الداخلي  النظام  على  التعديل  باإمكانية  التنفيذية  اللجنة  اأع�شاء  اأ�شار 
ال�شباب الربملانيني يف اللجنة التنفيذية اأ�شوة برئي�شة منتدى الن�شاء الربملانيات - على اأن يتم اإبداء راأي املجموعات 
اجليو�شيا�شية ب�شاأن ذلك - على اأن تتم مناق�شة ذلك يف الجتماع القادم للجنة التنفيذية الذي �شينعقد يف 26 

اأكتوبر 2016 .

   ال�رساكــة بني اجلن�صني : 
اأكدت اللجنة التنفيذية على اأهمية زيادة ن�شبة متثيل املراأة يف الوفود الربملانية وم�شاركتهن يف جلان الحتاد الربملاين 
بالن�شاء،  املتعلقة  والق�شايا  املو�شوعات  العديد من  اأن هناك  %30، بخا�شة  بن�شبة ل تقل عن  واأجهزته  الدويل 
قررت اللجنة التنفيذية اإبداء راأي املجموعات  والتي تتم مناق�شتها يف جلان الحتاد الربملاين الدويل . بناء على ذلك – 
على اأن يتم مناق�شة ذلك يف الجتماع القادم  اجليو�شيا�شية ب�شاأن زيادة ن�شبة متثيل الن�شاء يف الوفود الربملانية – 

للجنة التنفيذية الذي �شينعقد يف 26 اأكتوبر 2016 .

3.االجتماعات امل�صتقبلية لالحتاد الربملاين الدويل : 
للجمعية  )136 لالحتاد  اعتمدت اللجنة التنفيذية - ا�شت�شافة جمهورية بنغالدي�س ال�شعبية يف العا�شمة دكا – 

الربملاين الدويل ( .

   االجتماعات املتخ�ص�صة :  
التعاون بني الحتاد الربملاين الدويل واملجموعات اجليو�شيا�شية يف الحتاد ب�شاأن عقد  اأهمية  اإلى  اأ�شار الأمني العام 
املوؤمترات الإقليمية ب�شاأن املو�شوعات والق�شايا  التي باتت ت�شغل العامل اليوم، بخا�شة ما يتعلق بخطة التنمية 
امل�شتدامة 2030، التي مت اعتمادها يف 2015، والتي �شتعمل الدول خالل ال�شنوات خم�س ع�رشة املقبلة على  تطبيق 
اأهداف التنمية الــ ) 17 (، وح�شد اجلهود للق�شاء على الفقر بجميع اأ�شكاله ومكافحة عدم امل�شاواة ومعاجلة 
تغري املناخ وغريها من الأهداف التي مت اعتمادها يف خطة التنمية امل�شتدامة ، كما اأ�شار �شعادته اإلى اأن هناك عدد 
من املوؤمترات الإقليمية التي �شتنعقد خالل الفرتة القادمة كاملوؤمتر الذي �شينعقد يف مراك�س / اململكة املغربية يف 
نوفمرب 2016، حول تغري املناخ ، والقمة العاملية لرئي�شات الربملانات الذي �شينعقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
دي�شمرب 2016 . واأ�رشُت اإلى اأن املجل�س الوطني الحتادي يف دولة الإمارات �شي�شت�شيف هذه القمة بعنوان: “متحدون 
الربملانيني يف �شياغة امل�شتقبل - حيث �شتتناول  ترتكز على دور وم�شاهمة  يف اأجل �صياغة امل�صتقبل”،  والتي 
: متحدون  الثانية  وال�شالم. اجلل�صة  الأمن  لتعزيز  : متحدون  االأولى  اجلل�صة   : رئي�شية، وهي  ثمانية حماور  القمة 
لكوكبنا.  مناخ �شحي  على  للحفاظ  : متحدون  الثالثة  اجلل�صة  امل�شتقبل.  لأجيال  القت�شادي  الزدهار  لتحقيق 

اجلل�صة الرابعة: الديناميكيات املتغرية املتعلقة بالتوا�شل ال�شيا�شي. اجلل�صة اخلام�صة: حوكمة الت�شامح.
اجلل�صة ال�صاد�صة: ابتكارات حتويلية: الفر�س واملع�شالت الأخالقية. اجلل�صة ال�صابعة: متحدون خللق جمتمع اأكرث 
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�شمولية. اجلل�صة الثامنة: حتويل الربملانات من اأجل خلق م�شتقبل اأف�شل . كما نوهُت اإلى اأن هناك جل�شة نقا�س 
حول ال�شباب وا�شت�رشاف امل�شتقبل، حيث �شيتم تناول الق�شايا واملو�شوعات التي تهم ال�شباب والإ�شكاليات التي 
يواجهونها و�شبل معاجلتها ، بالإ�شافة اإلى جل�شة املائدة امل�شتديرة لرئي�شــــــــات الربملانات. و�شتختتم القمة 
اأكدنا خالل  . وقد  الواقع  اأر�س  للتنفيذ على  القابلة  التو�شيات  اأبوظبي” بعر�س جمموعة من  بـ“اإعالن  اأعمالها 

العر�س على اإدراج الإعالن كوثيقة ر�شمية يف الحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة. 

ثالثاً - اجتماع اللجنة املالية املنبثقــة عن اللجنـــة التنفيذيـــة:

رئي�شية  ب�شفة  ت�شتهدف  والتي   ،2017 للعام  الدويل  الربملاين  الحتاد  ميزانية  م�رشوع   – املالية  اللجنة  اعتمدت 
2021( ، وجتدر الإ�شارة باأن امل�رشوفات املرتتبة  حتقيق الأهداف الواردة يف ا�شرتاتيجية الحتاد الربملاين الدويل )2017 – 
مل�رشوع امليزانية تبلغ ) 15.9 ( مليون فرنك �شوي�رشي، يف حني تبلغ م�شاهمات الدول الأع�شاء )10.2 ( مليون فرنك ، 

وامل�شاهمات الطوعية ) 4.2 (  مليون فرنك �شوي�رشي. 
كما ا�شتعر�س رئي�س اللجنة - النتائج املالية للعام 2016، وذلك بعد خف�س م�شاهمــــات  الدول الأع�شــــاء 
يف الحتـــاد بن�شبـــة %8.7، لت�شبـــح م�شاهمـــات الأع�شـــاء ) 10.066.000 ( فرنك �شوي�رشي يف 2016، مع 

جزر القمر- غينيا .  م�شاهمات الربملانات التي مت اإعادة ع�شويتها يف الحتاد وهي : جمهورية م�رش العربية – 
بالإ�شافة اإلى ذلك - ا�شتعر�شت اللجنة املالية مقرتحا مقدما من الأمانة العامة لالحتاد حول “ �شندوق الت�شامن 
والذي مت تقدميه يف اجتماع اللجنة التنفيذية املنعقد يف مار�س  2016. وهو اآلية لتقدمي امل�شاعدة املالية  الربملاين “  
لربملانات اجلزر ال�شغرية النامية  ل�شمان م�شاركتها يف الأن�شطة الرئي�شية لالحتاد الربملاين الدويل، ويهدف ب�شكل 
رئي�شي اإلى تو�شيع ع�شوية الحتاد الربملاين الدويل بان�شمام اأكرب عدد من الربملانات اإليه –واقرتحت يف �شاأن ذلك - 
بو�سع نظام قانوين لل�سندوق يحدد �أهد�فه ، ويحدد �ملق�سود بدول �جلزر �ل�سغرية �لنامية ، و�رشوط �ال�ستحقاقات 
املالية لهذه الدول، بالإ�شافة اإلى املوارد املالية لل�شندوق وبناء على ذلك – قررت اللجنة التنفيذيــة اعتماد املقرتح 

ورفعه اإلى املجل�س احلاكم لعتماده .

رابعاً مو�صوعات اأخرى :
تطوير املوقع االإلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل : 

اأود اإحاطتكم علماً باأنه �شيتم عر�س الن�شخة التجريبية للموقع الإلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل باللغة الجنليزية 
يف اجلمعية الـ)135( يف اأكتوبر 2016  ، واجلدير بالذكر اأن اللجنة التنفيذية ا�شتعر�شت يف اجتماعها املنعقد يف 18 
مار�س  2016، الن�شخة الأولية من املوقع الإلكرتوين لالحتاد الربملاين الدويل الذي مت تطويره مع املجل�س الوطني الحتادي 
لدولة الإمارات وذلك يف اإطار تعاونه مع الأمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل ب�شاأن تطوير املوقع الإلكرتوين لالحتاد 
ب�شكل كامل، بالإ�شافة اإلى ترجمة موقع الويب الثابت باأربع لغات ر�شمية وهي:  العربية ، الإجنليزية ، الفرن�شية  
والإ�شبانية.  والذي على اإثره مت التوقيع على اتفاقية تطوير املوقع الإلكرتوين لالحتاد يف مار�س 2016 . وتهدف هذه 
التفاقية  اإلى تعزيز دور الربملانات العربية يف امل�شاركة الفعالة يف املحافل الدولية املختلفة، وتطوير اأدوات التوا�شل 

والبحث يف املوقع الإلكرتوين لالحتاد.
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عقدت وفود املجموعة الربملانّية الإ�شالمية، داخل الحتاد الربملاين الدويل، برئا�شة دولة الرئي�س نبيه بّري، رئي�س الحتاد 
الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب الّلبناين، اجتماعها التن�شيقي، يوم الأحد بتاريخ 2016/10/23، ووافقت على  

م�رشوع جدول الأعمال.

عقدت وفود املجموعة الربملانية الآ�شيوية داخل الحتاد الربملاين الدويل، اجتماعها التن�شيقي املعتاد، يوم الأحد بتاريخ 
2016/10/23، ووافقت على م�رشوع جدول الأعمال.

  

 االجتماع التنسيقي للمجموعة اإلسالمية 

 االجتماع التنسيقي للمجموعة  اآلسيوّية 
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   األردن:
     افتتاح الّدورة اجلديدة ملجل�س النّواب يف اململكة الأردنّية الها�شمّية بتاريخ 07 ت�رشين الثاين / نوفمرب  2016، 
واإعادة انتخاب معايل املهند�س عاطف الطراونة رئي�شاً للمجل�س. كما متّ انتخاب باقي اأع�شاء مكتب جمل�س النّواب 
ثانياً  للرئي�س، �شعادة ال�شيد اأحمد الهمي�شات، نائباً  اأولً  على ال�ّشكل الّتايل: �شعادة ال�شيد خمي�س عطية، نائباً 

للرئي�س، �شعادة الدكتور مو�شى الوح�س، م�شاعداً للرئي�س، �شعادة الدكتور �شوان ال�رشفات، م�شاعداً للرئي�س.

   الكويت:
�شدور  مر�شوم اأمريي ق�شى بحّل جمل�س الأمة الكويتي، اعتباراً من يوم الأحد الواقع يف 2016/10/16.

   لبنان:
31 ت�رشين الأول: انتحاب جمل�س النواب اللبناين مي�شال عون رئي�شاً للجمهورية.

   األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي:
     تلبية لدعوة من  جمل�س النّواب امل�رشي ، �شارك الأ�شتاذ فايز ال�شوابكة، الأمني العام لالحتاد الربملاين العربي 
يف الحتفالّية التي يقيمها املجل�س يف الّتا�شع من �شهر ت�رشين الأول / اأكتوبر 2016، مبنا�شبة مرور مائة وخم�شني 

عاماً على ن�شاأة احلياة النيابية يف م�رش ال�ّشقيقة، واإن�شاء اأول جمل�س نيابي عام 1866.

     �شاركت الأمانة العامة لالحتاد الربملاين العربي يف اجتماعات اأعمال اجلمعيه 135، والدورة ال199، للمجل�س احلاكم 
لالحتاد �لربملاين �لدويل، وقد �أ�سهمت بن�ساط ملحوظ يف جميع �أعمال �جلمعية من حيث متابعة �جلل�سات �لعامة 
واجتماعات اللجان، واجتماعات املجل�س احلاكم. فقد مت توزيع مذكرة ت�شمنت عر�شاً �شامالً ملختلف اأن�شطة اجلمعية 

135، واملجل�س احلاكم واللجان الدائمة، كما مت توزيع قر�س مدمج  يحتوي على ترجمة لأنظمة الحتاد الربملاين الدويل.

     تلبية لدعوة من الحتاد الربملاين الإفريقي �شارك الأ�شتاذ فايز ال�شوابكة، الأمني العام لالحتاد يف اأعمال املوؤمتر 39 
لالحتاد �لربملاين �الإفريقي �لذي �نعقد يف �لرباط خالل يومي 8 و 9 ت�رشين الثاين / نوفمرب 2016.

     تلبية لدعوة من معايل الأ�شتاذ اأحمد بن اإبراهيم را�شد املال، رئي�س جمل�س النواب، رئي�س اللجنة التنفيذية لل�شعبة 
الربملانية يف مملكة البحرين ، �شارك الأ�شتاذ فايز ال�شوابكة، الأمني العام لالحتاد يف الجتماع الدوري العا�رش لأ�شحاب 

املعايل وال�شعادة روؤ�شاء  جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

 المرصد البرلماني 
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 البيانات الصادرة عن االتحاد البرلماني العربي 

بتاريخ 15 ت�رسين الثاين / اأكتوبر 2016 اأ�صدر دولة االأ�صتاذ نبيه بري، رئي�س االحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س 
يف  الت�رسيع  ل�صوؤون  الوزارية  اللجنة  م�صادقة  وب�صدة  يدين  العربي،  الربملاين  االحتاد  با�صم  بياناً  اللبناين،  النواب 
حكومة االحتالل االإ�رسائيلي، على م�رسوع قانون منع رفع االآذان عرب مكربات ال�صوت يف القد�س املحتلة، وكذلك 

م�رسوع قانون ما ي�صمى ب “ �رسعنة البوؤر اال�صتيطانية”:

بقلق �شديد تابع الحتاد الربملاين العربي م�شادقة اللجنة الوزارية ل�شوؤون الت�رشيع يف حكومة الحتالل الإ�رشائيلي، 
على م�رشوع قانون منع رفع الآذان عرب مكربات ال�شوت يف القد�س املحتلة، وكذلك م�رشوع قانون ما ي�شمى بـ “ 

�رشعنة البوؤر ال�شتيطانية”. 

اإن الحتاد الربملاين العربي، اإذ يدين وب�شدة اإقرار مثل هكذا قوانني والتي تعترب انتهاكاً �شارخاً حلقوق الإن�شان، فاإنه 
يوؤكد اأن اإ�شدارها يدل دللًة وا�شحة على اأّن الكيان الإ�رشائيلي ما�س يف مناق�شة واإقرار القوانني العن�رشية التي 
رُ العامل ب�شيا�شة التمييز العن�رشي البغي�شة والتي دفعت �شعوب الأر�س ثمناً غالياً ب�شببها. اإن مايقوم به  تُذكِّ
الكيان الإ�رشائيلي العن�رشي من ممار�شات يومية، يوؤكد مبا ليقبل جمالً لل�شك، اأنه ممعن يف �شيا�شته الت�شعيدية 

�شد م�شاعر العرب وامل�شلمني يف كافة اأرجاء الأر�س.
اإلى خدمة  زيادة العنف املفرو�س على الفل�شطينيني ممّا ليوؤدي  اإلى  اأن يوؤدي  اإن امل�س بامل�شاعر الدينية من �شاأنه 

ال�شلم والأمن الدوليني.

وعليه، يطالب الحتاد الربملاين العربي هيئة الأمم املتحدة، وكافة املنظمات والهيئات الدولية والإقليمية،     
والدول املحبة لل�شلم وال�شتقرار التدخل ال�رشيع من اأجل و�شع حداً ملثل هكذا ممار�شات.

ويوؤكد الحتاد الربملاين العربي، الذي ميثل ال�شعوب العربية، اأن دول  و�شعوب املنطقة لن تقبل هذه املمار�شات   
التي يجب وقفها فوراً. ويذكر العرب وامل�شلمني اأن البقاء على مثل هذه احلال قد يوؤدي الى متادي العدو الإ�رشائيلي 

لتكون خطوته التالية منع اإقامة �شالة امل�شلمني وَقَدادي�س امل�شيحيني.
وينا�شد الحتاد �شعوب وبرملانات العامل بال�شغط على حكوماتهم من اأجل اإدانة هذه الت�رشفات الهوجاء، موؤكداً اأن 
ال�شالم املن�شود لن يتحقق يف ظل ا�شتمرار �شلطات الحتالل الإ�رشائيلي بالإمعان يف انتهاك اأب�شط قواعد حقوق 
الأو�شط عر�س  ال�رشق  ال�شالم يف منطقة  اإلى حتقيق  الداعية  الدولية  بالإرادة  الدينية، �شاربة  الإن�شان، وامل�شاعر 

احلائط من خالل ممار�شاتها اليومية على اأر�س الواقع.
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بتاريخ 29 ت�رسين الثاين / اأكتوبر 2016 اأ�صدر دولة االأ�صتاذ نبيه بري، رئي�س االحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س 
النواب اللبناين، بياناً با�صم االحتاد الربملاين العربي، يف ذكرى قرار تق�صيم فل�صطني، واليوم العاملي للت�صامن مع 

ال�صعب الفل�صطيني:

ي�شادف يوم 29 ت�رشين الثاين/ نوفمرب ذكرى اليوم العاملي للت�شامن مع ال�شعب العربي الفل�شطيني، وهو   
تاريخ �شدور قرار تق�شيم فل�شطني اإلى دولتني، ال�شادر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، بعد اأن �شاعد ال�شتعمار 

الربيطاين ال�شهاينة على احتالل فل�شطني وطرد ال�شعب الفل�شطيني من اأر�شه.

اإن الحتاد الربملاين العربي، اإذ يوؤكد حق ال�شعب العربي الفل�شطيني املظلوم وامل�شطهد على اأر�شه، امل�شلوبة   
مقدراته، ليدعو اإلى عودة الالجئني اإلى اأرا�شيهم وفق ن�س قرار الأمم املتحدة حلق العودة، رقم 194، واأن ي�شرتجعوا 

ممتلكاتهم التي �ُشلبت.
كما ي�شدد الحتاد الربملاين العربي على �رشورة العمل على قيام دولة فل�شطني امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س   
ال�رشيف، ليكون لهذا ال�شعب وجوده احلر امل�شتقل ك�شائر �شعوب الأر�س، فما من �شعب حمتل على وجه الب�شيطة 

�شوى ال�شعب الفل�شطيني .

من هنا، يرى الحتاد الربملاين العربي اأهمية الت�شامن و�رشورته مع ال�شعب العربي الفل�شطيني، ونبذ اخلالفات،   
وال�شعي احلثيث لذلك يف كل املحافل واملنتديات الدولية، وو�شائل الإعالم املحلية والإقليمية والعاملية ليكون يوم 

�رشخة بوجه الظلم والحتالل، بهدف التاأثري على العامل، وعزل املحتل الإ�رشائيلي لري�شخ اأمام احلق وين�شاع له.

اإن الحتاد الربملاين العربي، اإذ ي�شجب �شيا�شات الحتالل الإ�رشائيلي العدوانية على ال�شعب الفل�شطيني من   
قتل بدم بارد لأبنائه وتنكيٍل بهم، دون اأي اعتبار لقيمة الإن�شان، متعالني يف ذلك على الب�رش كل الب�رش. لي�شتنكر 
القوانني العن�رشية التي �شّنها ما يُدعى بالكني�شت الإ�رشائيلي، وم�شاريع القوانني العن�رشية وعلى راأ�شها م�رشوع 
قانون منع رفع الأذان مبكربات ال�شوت يف القد�س املحتلة،  وكردة فعل تعرب عن الرف�س لهكذا قرارات، متّ رفع الآذان 

يف الكنائ�س، وداخل الكني�شت املزعوم.

عن  تعرب  وجمال�شها  بربملاناتها  ممثلة  العربية  ال�شعوب  اإن  الفل�شطيني  لل�شعب  نقول  اليوم،  هذا  يف   
ت�شامنها الكامل على امل�شتويات كافة، �شعياً اإلى حتقيق اأهدافكم واآمالكم.

وتبقى الق�شية الفل�شطينية بَْو�َشلة ال�شعوب العربية وق�شيتهم الأولى حتى ينت�رش احلق على الباطل. وتقوم 
الدولة امل�شتقلة احلرة، ذات ال�شيادة وعا�شمتها القد�س ال�رشيف.
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عادت ال�شفحة املكر�شة ل�شوؤون املراأة الربملانية العربية حتت ا�شم )املراأة والربملان(، اإلى ال�شدور من العدد   
20 للن�رشة، وذلك لتوا�شل املهمة املناطة بها، وهي تغطية اأخبار الن�شاء العربيات، على وجه اخل�شو�س، من احلياة 

الربملانية العربية. ونن�رش يف هذا العدد القرار ال�شادر عن  اجلمعية العامة 135 لالحتاد الربملاين الدويل التي انعقدت 
يف جنيف خالل الفرتة من 23 الى 27 ت�رشين الأول / اأكتوبر 2016، واملتعلق  بحرية املراأة  يف امل�صاركة يف العملية 

ال�صيا�صية ب�صورة كاملة واآمنة ودون تدخل: بناء ال�رساكات بني الرجال والن�صاء:
اإقامة  م�شتقل:  وب�شكل  باأمان  ال�شيا�شية،  العمليات  يف  الكاملة  بامل�شاركة  املراأة  “حرية  قرار  اعتماد  مت   
بالإجماع من قبل اجلمعية العامة 135 لالحتاد الربملاين الدويل  �رشاكات بني الرجال والن�شاء لتحقيق هذا الهدف” 

)جنيف، 27 ت�رشين الأول/ اأكتوبر 2016( :

اإن اجلمعية العامة 135 لالحتاد الربملاين الدويل 
اإذ ت�شري اإلى اأن امل�شاركة املت�شاوية للرجال والن�شاء يف ال�شاأن العام و�شنع القرار، لطاملا اعتربت حقاً من   
حقوق الإن�شان، كما هو من�شو�س عليه يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان عام 1948، واتفاقية احلقوق ال�شيا�شية 
جميع  على  الق�شاء  واتفاقية   ،1966 لعام  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  والعهد   ،1953 عام  للمراأة 
اأ�شكال التمييز �شد املراأة )CEDAW( لعام 1979، والقرار 1325 )عام 2000(، ال�شادر عن جمل�س الأمن لالأمم املتحدة 

والبيانات ذات ال�شلة ال�شادرة عن جمل�س الأمن لالأمم املتحدة،
واإذ ت�شري اإلى اأن الإعالن العاملي ب�شاأن الدميقراطية عام 1997 املعتمد من قبل الحتاد الربملاين الدويل ين�ّس   

على اأنه “ل ميكن اأن تكون هناك دميقراطية دون �رشاكة حقيقية بني الرجل واملراأة يف ت�شيري ال�شوؤون العامة”،
واإذ تاأخذ بعني العتبار الأحكام املن�شو�س عنها يف الد�شاتري الوطنية للدول واملتعلقة بالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

،)CEDAW( املدنية وال�شيا�شية لعام 1966، واتفاقية �شيداو
واإذ ت�شلم باأن جدول اأعمال التنمية امل�شتدامة حتى العام 2030 الذي اعتمد يف قمة الأمم املتحدة للتنمية   
امل�شتدامة ير�شم خطة جديدة للتنمية العاملية، وي�شدد على اأن حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة �شي�شكل 

م�شاهمة حيوية يف حتقيق جميع اأهداف التنمية امل�شتدامة وغاياتها،
واإذ ت�شري اإلى اأن امل�شاواة بني اجلن�شني متثل عن�رشاً اأ�شا�شياً من عنا�رش التنمية، كما هو مبني يف الهدف 5 من   
جدول اأعمال التنمية امل�شتدامة حتى العام 2030 ، وعلى وجه التحديد الغاية 5.5 والتي تهدف اإلى “�شمان امل�شاركة 
الكاملة والفعالة للمراأة و�شمان احل�شول على الفر�س املت�شاوية يف املنا�شب القيادية على جميع م�شتويات القرار 

 المرأة والبرلمان 
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يف امليادين ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والعامة”، والغاية C.5 التي تدعو اإلى “اعتماد �شيا�شات �شليمة 
وت�رشيعات واجبة النفاذ لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني جميع الن�شاء وجميع الفتيات على كافة امل�شتويات”،

واإذ تقر باأن اإعالن ومنهاج عمل بيجني عام 1995 يدعوان اإلى امل�شاركة املت�شاوية والفعالة للمراأة واإدماج وجهات 
نظر املراأة على كافة امل�شتويات،

واإذ تذكر بالقرار 1990/15 للمجل�س القت�شادي والجتماعي التابع لالأمم املتحدة، والذي حدد هدف 30 يف   
املائة للن�شاء يف منا�شب �شنع القرار قبل عام 1995، وهدف التكافوؤ بحلول عام 2000، والذي ي�شدد على اأهمية 
حت�شني قدرة الرجال والن�شاء على رفع الوعي لدى املواطنني ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني وتغيري املواقف ال�شلبية التي 

توؤدي اإلى التمييز �شد املراأة،
واإذ ي�شاورها القلق، باأنه حتى تاريخ 1 اآب/ اأغ�شط�س 2016، مل يتجاوز املعدل العاملي للمقاعد الربملانية التي   

ت�شغلها الن�شاء ن�شبة 22.8 يف املائة، واإذ يعرتيها قلق بالغ اإزاء الغياب التام للمراأة يف ثماين دوائر برملانية اأخرى،
واإذ ت�شري اإلى اأن العديد من العقبات ل تزال تعيق م�شاركة املراأة يف العملية ال�شيا�شية، مبا يف ذلك التدابري   
الت�رشيعية والوزارية و�شبه الوزارية، مثل الثقافة ال�شيا�شية التي ي�شيطر عليها الرجال، واملواقف الثقافية ال�شلبية 
واملخاوف  واملمار�شة  القانون  املراأة يف  امل�شتمر �شد  والتمييز  املجتمع،  املراأة يف  بدور  املتعلقة  النمطية  والقوالب 
الأمنية، وعدم وجود دعم من الأحزاب ال�شيا�شية واملجتمع ب�شكل عام، وعدم امل�شاواة يف احل�شول على الرعاية 

ال�شحية، والتعليم اجليد، والتدريب والتوظيف ونق�س التمويل واملوارد،
واإذ ت�شري اأي�شاً اإلى �رشورة التغيري يف العقليات والثقافات داخل املوؤ�ش�شات ويف املجتمع - وبخا�شة فيما   
يتعلق يف املعايري التقليدية املتعلقة بالنوع الجتماعي - وذلك بالتغلب على ال�شور النمطية بني اجلن�شني يف 

و�شائل الإعالم وتعزيز القيم املت�شلة بامل�شاواة بني اجلن�شني بني ال�شبان وال�شابات،
واإذ توؤكد اأن التمكني القت�شادي للمراأة ميثل �رشطاً اأ�شا�شياً لقدرتها على امل�شاركة يف العمليات ال�شيا�شية   

وجلمع الأموال حلمالتهن النتخابية،
و�شحتهّن،  وتعليمهّن  وجن�شهّن  ب�شنهّن  تتعلق  حتديات حمددة  يواجهَن  ال�شابات  الن�شاء  باأن  ت�شلم  واإذ   
وح�شولهن على اخلدمات الأ�شا�شية، وزيادة الفقر يف �شفوف الن�شاء، واأنهّن الفئة الأقل متثيالً يف الربملان من بني 

ال�شباب والن�شاء على حد �شواء،
واإذ توؤكد اأن النظم النتخابية توؤثر على متثيل املراأة، واأن نظام التمثيل الن�شبي يعزز زيادة متثيل املراأة،  

واإذ ت�شري اإلى اأن ا�شتحداث نظام احل�ش�س الن�شائية النتخابية قد اأثبت، مع تدابري اأخرى، اأنّه مفيد وفعال   
اأهدافاً  احل�ش�س  هذه  ت�شع  عندما  ل�شيما  القيادية،  واملنا�شب  املنتخبة  الوظائف  اإلى  املراأة  و�شول  ت�شهيل  يف 
طموحة، ي�شجعها القادة ال�شيا�شيون ويفهمها اجلمهور، وتُدَعم باآليات تنفيذ قوية مثل فر�س العقوبات يف حال 

عدم المتثال،
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واإذ ت�شع يف اعتبارها اأن نظام احل�ش�س لي�س كافياً يف حد ذاته للتغيري اأو لتحدي وجهات نظر املجتمع التي   
ل تنظر اإلى املراأة باأنها على قدم امل�شاواة مع الرجل، واأنَّ 15 بلداً فقط ، من تلك البلدان التي اختارت ا�شتخدام نظام 
احل�ش�س قد و�شعت نظاماً لتحقيق ن�شبة امل�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء تفوق ما مت حتديده كعتبة حرجة، والبالغة 

30 يف املائة، واأن هناك حاجة اأي�شاً لتخاذ تدابري لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف جمالت اأخرى،

واإذ ت�شلط ال�شوء على الإ�رشاك املتزايد للن�شاء يف العمليات ال�شيا�شية العاملية يرافقه اأ�شكال من املقاومة   
مثل ال�شور النمطية، والتحر�س، والرتهيب والعنف، مبا يف ذلك الإنرتنت وو�شائل الإعالم الجتماعية، بالإ�شافة اإلى 

اأ�شكال اأخرى من املقاومة املتعلقة بالعوامل الجتماعية والثقافية والقت�شادية والت�رشيعية،
واإذ تدرك اأن اأجواء التوتر واملواجهة التي متيز ال�رشاع ال�شيا�شي، قد تردع الن�شاء والرجال، على حد �شواء، من   
�النخر�ط يف �حلياة �ل�سيا�سية، و�أن �أ�سكاالً معينة من �لعنف �لتي تو�جهها �ملر�أة متثل عقبة �إ�سافية �أمام �نخر�طها 

يف احلياة ال�شيا�شية، وقد تعيق حريتها يف ممار�شة وليتها على النحو الذي تف�شله،
واإذ ت�شّلم باأن الربملان الذي يراعي الفوارق بني اجلن�شني يلبي احتياجات وم�شالح كل من الن�شاء والرجال يف   

هياكله، ونظامه الداخلي، وقواعده واأن�شطته واأ�شاليبه وعمله،
اأي  باحلاجة لت�شجيع الربملانات على اعتماد ا�شرتاتيجية التحليل القائم على نوع اجلن�س،  اأي�شاً  واإذ ت�شّلم   
وال�شيا�شات  الت�رشيعات   - لها  التخطيط  مت  تدابري  اأي  والرجال يف  الن�شاء  على  ذلك  تاأثري  ومراعاة  تقييم  عملية 

والربامج، اإلخ - على جميع امل�شتويات ويف جميع املجالت،
واإذ ت�شّلم كذلك باحلاجة اإلى ت�شجيع الربملانات على اعتماد ا�شرتاتيجية لتعميم مراعاة املنظور من ناحية   
اجلن�س، وهذا يعني الأخذ بعني العتبار خماوف وجتارب الن�شاء والرجال كجزء ل يتجزاأ من و�شع وتنفيذ ور�شد وتقييم 
الن�شاء  ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية - بحيث ت�شتفيد منها  املجالت -  والربامج يف جميع  ال�شيا�شات 

والرجال ب�شكل مت�شاو وتف�شي اإلى توقف عدم امل�شاواة،
اأن احرتام امل�شاواة بني اجلن�شني يف اختيار اخلرباء يف جل�شات اللجان الربملانية الدائمة ميثل  واإذ توؤكد على   

اأهمية كبرية ل�شيا�شة تعميم مراعاة املنظور من ناحية اجلن�س،
واإذ توؤكد اأن امل�شاواة بني اجلن�شني ت�شب يف م�شلحة الرجال والن�شاء معاً، واأنه ينبغي تعزيزها ب�شكل م�شرتك   
امل�شتويات  على  والجتماعية  والثقافية  والقت�شادية،  وال�شيا�شية،  القانونية،  املجالت  اجلن�شني يف  كال  قبل  من 

املحلية، والوطنية، والإقليمية والدولية،

وحتث الربملانات على �شمان امتثال القوانني الوطنية والقواعد وممار�شات ال�شلطات للقانون الدويل، والتزامات   .1
حقوق الإن�شان وجميع اللتزامات الدولية الأخرى، مبا يف ذلك تلك املرتبطة مبنظمات الأمم املتحدة، وخا�شة مبا يتعلق 

بتمكني املراأة وال�شابات.
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وحتث اأي�شاً الربملانات على تعديل اأو اإلغاء القوانني القائمة التي متيز - ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش- الن�شاء   .2
وتعيق م�شاركتهن الكاملة يف العمليات ال�شيا�شية، وكذلك �شن الت�رشيعات التي ت�شب يف م�شلحة امل�شاواة بني 

اجلن�شني.

وتدعو الربملانيني من الرجال والن�شاء اإلى العمل معاً واتخاذ مبادرات م�شرتكة يف الربملان لتعزيز امل�شاواة بني   .3
اجلن�شني، ومتكني املراأة يف كافة م�شتويات و�شع ال�شيا�شات ومراكز �شنع القرار.

وتدعو الربملانات لإدراج منظور امل�شاواة بني اجلن�شني يف �شيا�شات التعليم وال�شعي لتقلي�س الفوارق بني   .4
اجلن�شني من حيث فر�س التعلم.

وحتث الربملانات على موا�شلة تعزيز التعليم باعتباره جزءاً من جمتمع دميقراطي �شامل، مبا ي�شمن ب�شكل   .5
خا�س الو�شول اإلى فر�س مت�شاوية للن�شاء والفتيات، واإدماج منظور اجلن�س يف جميع اأن�شطة التثقيف املدين.

وت�شجع الربملانات لدعم وتعزيز الآليات الوطنية للم�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة، والتعاون والتاآزر فيما بينها.  .6

وتدعو الربملانات والربملانيني اإلى زيادة التعاون مع منظمات املجتمع املدين، وخ�شو�شاً املنظمات الن�شائية   .7
امل�شتقلة، يف تطوير ور�شد وتقييم التدابري الرامية اإلى تعزيز م�شاركة املراأة يف العمليات ال�شيا�شية.

وتدعو اأي�شاً الربملانات اإلى تعزيز ا�شرتاتيجيات جديدة لو�شائل الإعالم تاأخذ يف العتبار دور املراأة وزيادة امل�شاواة   .8
بني �جلن�سني، و�إذ� كان ذلك ممكناً، �سن �لقو�نني �لوطنية �لتي ت�سرتط �إ�سد�ر و�عتماد هذه �ال�سرت�تيجيات، وكذلك 
تطوير احلمالت الإعالمية والتعليمية وعلى م�شتوى املجتمعات املحلية الرامية اإلى مكافحة القوالب النمطية من 
ناحية �جلن�س، وتدعو كذلك �لرجال و�لن�ساء �لربملانيني �إلى �ال�سطالع بدور قيادي يف هذه �جلهود، و�مل�ساركة و�النخر�ط 

والعمل كقدوة ومثال يُحتذى به يف مكافحة ال�شور النمطية بني اجلن�شني واملواقف ال�شلبية جتاه املراأة.

حتث الربملانات على ت�شهيل امل�شاحلة وتعزيز احلياة اخلا�شة والأ�رشية واملهنية وال�شيا�شية لكل من الن�شاء   .9
والرجال، مبا يف ذلك ت�شجيع تقا�شم الإجازة الوالدية ومتويل وتطوير مرافق الرعاية، وحت�شني خدمات رعاية الأطفال من 

خالل �َشّن القوانني والأنظمة اخلا�شة بالعمل وتعديلها التي توؤثر على حياة الأ�رشة.

وحتث الربملانات ب�شّدة على حتديد موعد نهائي لتحقيق الهدف املتمثل يف متثيل ل يقل عن 30 % من الن�شاء   .10

يف الربملان وحتديد موعد نهائي اآخر ت�شل فيه هذه الن�شبة اإلى 50 %.
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وتدعو الربملانات اإلى النظر يف اعتماد وتنفيذ نظام احل�ش�س، اأو تدابري اأخرى مماثلة، وو�شع اأهداف طموحة متكن   .11

املراأة من اختيارها م�شبقاً ملقاعد ميكن ك�شبها اأو منا�شب ميكن ك�شبها يف القوائم.

وتدعو اأي�شاً الربملانات اإلى خلق بيئة اأكرث اإن�شافاً للمر�ّشحني واملر�ّشحات، وعلى �شبيل املثال ل احل�رش، �شمان   .12

ربط جزء من التمويل احلكومي لالأحزاب بعدد املر�شحات اللواتي يخ�شن املناف�شة، واإن�شاء �شناديق خا�شة اأو قرو�س 
بدون فوائد للمر�شحات، وو�شع �شقف لالإنفاق واحلد من مدة احلمالت.

وتطالب اأي�شاً الأحزاب ال�شيا�شية �شمان مراعاتها يف عملية اختيار مر�شحها للتمثيل املتوازن بني اجلن�شني   .13

والنظر يف تنفيذ نظام احل�ش�س لهذا الغر�س.

وحتث اأي�شاً الأحزاب ال�شيا�شية على توفري التدريب املنتظم ل�شيا�شة تعزيز قدرات املراأة وحت�شني وعي املجتمع   .14

مل�شاركة املراأة يف العملية ال�شيا�شية.

وحتث كذلك الربملانات والأحزاب ال�شيا�شية على �شمان وجود عدد مت�شاوٍ من الن�شاء والرجال يف املنا�شب   .15

القيادية يف جميع املجالت ال�شيا�شية ويف جميع الهيئات احلاكمة، وذلك من خالل عمليات �شفافة ونزيهة، مثل 
م�شاركة القيادة ونظام التناوب بني اجلن�شني يف املنا�شب القيادية.

وتدعو الربملانات والأحزاب ال�شيا�شية لتعزيز امل�شاركة ال�شيا�شية للن�شاء ال�شابات من خالل برامج عمل حمددة،   .16

مبا يف ذلك تنفيذ برامج التمكني امل�شممة خ�شي�شاً لل�شابات، وت�شجيعهن للو�شول اإلى املنا�شب القيادية ليُكنَّ 
مبثابة قدوات لغريهن من الن�شاء ال�شابات، واإ�رشاك ال�شابات يف الربامج والتدريب لت�شجيعهن واإعدادهن لي�شبحن 

قادة الغد.

وحتث الربملانات على �شمان ا�شرتاتيجيات وطنية معتمدة يف كل جمالت احلكم تاأخذ بعني العتبار املنظور   .17

اجلن�شوي من حيث الإعداد والتنفيذ والر�شد والتقييم والإبالغ، وتدعو الربملانات اإلى تعزيز الت�رشيعات وال�شيا�شات 
والربامج التي تراعي الفوارق بني اجلن�شني لتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني.

وحتث كذلك الربملانات لتدعم ب�شدة التدابري الرامية اإلى حت�شني جمع وحتليل ون�رش البيانات امل�شنفة ح�شب نوع   .18

اجلن�س، ف�شالً عن و�شع موؤ�رشات النوع من ناحية اجلن�س.
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وتطلب من الربملانات تطوير اآليات خا�شة لتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني يف اأعمال الربملان، مبا يف ذلك اإن�شاء   .19

منتديات ن�شائية مفتوحة للربملانيني الرجال الداعمني، واللجان الربملانية املعنية ب�شاأن امل�شاواة بني اجلن�شني والتي 
ت�شمل الرجال اأي�شاً، وكذلك اخلربات يف امل�شائل اجلندرية لدى املوظفني الربملانيني من كال اجلن�شني.

وتدعو اللجان الربملانية الدائمة اإلى �شمان متثيل الن�شاء والرجال بالت�شاوي يف �شفوف اخلرباء يف جل�شات   .20

اللجان واأن يكون لدى هوؤلء اخلرباء القدرة الكافية على تقييم اآثار م�شاريع قوانني امل�شاواة بني اجلن�شني.

وتدعو الرجال والن�شاء الربملانيني اإلى العمل معاً من اأجل التطوير والتنفيذ الفعال للقوانني واتخاذ تدابري   .21

�شد التحر�س والعنف �شد املراأة، وخا�شة يف ال�شيا�شة، والتعاون لهذه الغاية مع املوؤ�ش�شات احلكومية ذات ال�شلة 
واملجتمع املدين وغريها من اأ�شحاب امل�شلحة، مبا يف ذلك ال�رشكات املتخ�ش�شة يف التقنيات يف جمال مكافحة 

اإ�شاءة ا�شتعمال الإنرتنت.

وتدعو اأي�شاً القادة ال�شيا�شيني والرجال والن�شاء الربملانيني اإلى اإدانة اأفعال التحر�س والرتهيب والعنف �شد   .22

املر�شحات والن�شاء الربملانيات، مبا يف ذلك الإنرتنت ويف و�شائل الإعالم الجتماعية، وتطلب كذلك من الربملانات اعتماد 
تدابري قانونية وعملية ملنع هذه الأفعال واملعاقبة عليها؛

وحتث الربملانات والأحزاب ال�شيا�شية على تعزيز ثقافة موؤ�ش�شية توفر بيئة عمل اآمنة لكل من الرجال والن�شاء،   .23

مبا يف ذلك �شيا�شات داخلية قوية ومنفذة ب�شكل �شحيح �شد اللغة واملواقف املتحيزة �شد املراأة.

واآليات فعالة  التحر�س اجلن�شي،  تبني �شيا�شات مكافحة  ال�شيا�شية على  والأحزاب  الربملانات  اأي�شاً  وحتث   .24

لل�شكاوى وفر�س العقوبات على مرتكبيها حلماية الن�شاء يف اأثناء ممار�شتهن ملهامهن.

التحتية  )البنية  اأن ت�شع موؤ�ش�شاتهم مو�شع التطبيق الإطار الالزم  الربملانات على �شمان  وحتث كذلك   .25

وامل�شاعدة التقنية( للن�شاء ذوات الإعاقة اللواتي يعانني من التمييز املتعدد، ليتمكّن من ممار�شة وليتهن الربملانية.

وتدعو الربملانات اإلى �شمان مراعاة البعد اجلن�شي يف موؤ�ش�شاتها، بهدف جعلها بيئات �شديقة ومرحبة لكل   .26

من الرجال والن�شاء، والتي ت�شجع ال�رشاكات بني اجلن�شني، والتي من �شاأنها النهو�س بامل�شاواة بني اجلن�شني يف املجتمع.

وتطالب الحتاد الربملاين الدويل بدعم الربملانات الوطنية الراغبة يف ا�شتعرا�س مراعاة الفوارق بني اجلن�شني متا�شياً   .27

مع خطة عمل الحتاد الربملاين الّدويل يف عام 2012 ب�شاأن الربملانات التي تراعي الفوارق بني اجلن�شني واأدواتها للتقييم 
الذاتي، وتعزيز امل�شاعدة التقنية والدعم التقني للربملانات يف جهودها الرامية اإلى تعزيز احل�شا�شية لق�شايا النوع 

يف موؤ�ش�شاتها.
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وتطالب اأي�شاً الحتاد الربملاين الدويل اأي�شاً بتطوير الأدوات واملبادئ التوجيهية ال�شاملة املتعلقة بكل جمال   .28

عمل يف �شيا�شة خطة عمل الربملانات التي تراعي الفوارق بني اجلن�شني لعام 2012 و�شمان التنفيذ الناجح لهذه 
اخلطة.

وتطالب كذلك الحتاد الربملاين الدويل بالعمل ب�شكل وثيق حول ق�شايا امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة مع   .29

هيئات الأمم املتحدة ذات ال�شلة، مثل هيئة الأمم املتحدة للمراأة، كما هو مبني يف القرار الأخري 70/298 )عام 2016( 
للجمعية العامة لالأمم املتحدة ب�شاأن التفاعل بني الأمم املتحدة والربملانات الوطنية والحتاد الربملاين الدويل؛

وتدعو كذلك الحتاد الربملاين الدويل، بالتعاون مع �رشكائه الدوليني لتطوير برامج بناء القدرات للن�شاء الربملانيات   .30

يف اإطار اأن�شطتها الرامية اإلى حتقيق �شيا�شة امل�شاواة بني اجلن�شني؛

وتدعو كذلك املجال�س الربملانية والربملانات امل�شاركة يف البعثات الدولية ملراقبة النتخابات ل�شمان ن�شبة   .31

التمثيل املتوازنة بني اجلن�شني يف وفودها، واإيالء اهتمام خا�س لدور الن�شاء يف العمليات النتخابية وم�شاركتهّن.

وتدعو اأي�شاً الربملانات لزيادة م�شاركتهّن يف عملية ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل التي اأجراها جمل�س حقوق   .32

الإن�شان التابع لالأمم املتحدة يف جمال امل�شاواة بني اجلن�شني، و�شمان التعاون الكامل لبلدانهم مع فريق العمل التابع 
للمجل�س ب�شاأن م�شاألة التمييز �شد املراأة يف القانون واملمار�شة.
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 صور للمجموعة البرلمانية العربية 
في االتحاد البرلماني الدولي
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