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 عقدت جلنة جائزة التميز الربملاين 
يوم  بريوت  يف  اجتماعها  العربي 
الأّول  كانون   22 يف  الواقع  اخلمي�س 
قرار  على  بناء   2016 دي�شمرب   –
دولة الأ�شتاذ نبيه بري، رئي�س الحتاد 
الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب 

اللبناين...
التتمة �صفحة 5.

 بتاريخ 10 كانون الأّول / دي�شمرب 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، اأدان فيه وب�شدة العمل الإرهابي الذي قامت به اإحدى املجموعات 
الإرهابية على الأرا�شي امل�رصية ال�شقيقة، يوم اأم�س اجلمعة الواقع 2016/12/09، اأثناء اأداء اجلنود ل�شالة اجلمعة 

املباركة...
التتمة �صفحة 19.

 و بتاريخ 11 كانون الأّول / دي�شمرب 2016 اأ�شدر دولة الأ�شتاذ نبيه بري، رئي�س الحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س 
الكني�شة  له  تعر�شت  الذي  الإرهابي  العمل  وب�شدة  فيه  اأدان  العربي،  الربملاين  الحتاد  با�شم  بياناً  اللبناين،  النواب 

البطر�شّية يف العبا�شية بالقاهرة �شبيحة يوم الأحد 2016/12/11... 
التتمة �صفحة 20.

 و بتاريخ 15 كانون الأوّل / دي�شمرب 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، اأدان فيه وب�شدة “قانون الت�شوية” الذي اأجازه الكني�شت الإ�رصائيلي املزعوم يف القراءة 

الأولى، والذي يبيح م�شادرة الأرا�شي الفل�شطينية ...
التتمة �صفحة 21.

 و بتاريخ 19 كانون الأوّل / دي�شمرب 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، اأدان فيه الهجمات الإرهابية التي تعر�شت لها منطقة الكرك، يف اململكة الأردنية 
الها�شمّية، يوم اأم�س الأحد 18 كانون الأوّل/ دي�شمرب 2016، والتي اأدّت اإلى ا�شت�شهاد واإ�شابة عدد من املدنيني ورجال الأمن العام 

وقوات الدرك ...
التتمة �صفحة 22.

 أنشطة الرئاسة 
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بقلم: فايز الشوابكة        
األمين العام لالتحاد البرلماني العربي

لنا كلمة

ن�رصة  من  العدد  هذا  �شدور  ياأتي 
الربملان، بعد انعقاد جلنة جائزة الّتميز 
و�شعت  التي  اجلائزة  هذه  الربملاين، 
يقوم  الذي  الّدور  لتقدير  الأ�شا�س 
العربي  العامل  يف  الربملانيون  به 
والهيئات الإداريّة امل�شاندة لهم. ويف 
انتظار انعقاد املوؤمتر الرابع والع�رصين 
اللجنة،  هذه  تو�شيات  لإقرار  لالحتاد 
واعتماد اأ�سلوب الّنقاط يف الّتقييم 
الختيار  دّقة  يف  �شي�شهم  الذي 
وحتفيز كافة ال�رّصائح التي ت�شملها 
نيلها.  اأجل  من  بجّد  للعمل  اجلائزة، 
الفائدة  تتحّقق  اأن  يف  كبري  واأملنا 

املرجّوة منها.

كذلك �شهدت هذه الأ�شابيع   
عقد  فبمجرد  باملراأة،  بالغاً  اهتماماً 
اجتماع يبحث يف �شبل اإيجاد وثيقة 
عربّية نحو اإلغاء كّل اأ�شكال الّتمييز 
مع  بالّتعاون  العربّية  املراأة  �شّد 
�رصكاء مثل موؤ�ش�شة و�شت من�شرت، 
بحّد  ي�شكل  العربّية،  الدول  جامعة 
اإلى  الّنظرة  نحو  حتّول  نقطة  ذاته 
املراأة التي نعتّز ونفتخر بها يف العامل 
الذي  الّدور  حتتل  اأن  ويجب  العربي، 
اأعقب  املجالت.  كّل  يف  بها  يليق 
للن�شاء  الأول  املوؤمتر  انعقاد  ذلك 
الربملانيات )روؤ�شاء الربملانات يف العامل 
دولة  ا�شت�شافته  الذي  الن�شاء(  من 
ا�شت�شافًة  املّتحدة  العربّية  الإمارات 
بتعزيز  ال�ّشك،  يقبل  ل  مبا  اأ�شهمت 

العامل،  يف  العربّية  املراأة  مكانة 
امل�شتوى  رفيعة  لقد كانت منا�شبة 
تليق  بطريقة  العربّية  املراأة  لتقدمي 
دولة  وقّدمت  حتتل.  التي  مبكانتها 
الإمارات العربّية، اأمنوذجاً رائعاً يف دّقة 
التي  املو�شوعات  واأهّمية  الّتنظيم 
طرحت يف املوؤمتر، واأ�شهمت اإ�شهاماً 
كبرياً يف ت�شويب نظرة ن�شاء العامل 

اإلى مكانة املراأة العربّية. 

للعامل  العربي  العامل  تقدمي  اإّن 
بطريقة ف�شلى، هي هدف يجب اأن 
ن�شتحّق  لأنّنا  جميعاً،  اإليه  ن�شعى 
املكانة التي تليق بنا بني الأمم. وهذا 
هدف من الأهداف التي يبحث الحتاد 
ويعمل  حتقيقها  العربي يف  الربملاين 

ب�شكل حثيث نحو ذلك.
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اجتماع اللجنة الخاصة
بجائزة التميز البرلماني العربي 

تعقد اجتماعها السادس  في القاهرة
بيروت 22 /كانون األّول – ديسمبر/ 2016 

عقدت اللجنة اخلا�شة بجائزة التميز الربملاين العربي التي �شكلها املوؤمتر الثالث والع�رصون لالحتاد، الذي انعقد يف 
جمهورية م�رص العربية بتاريخ 10-2016/04/11، اجتماعها يف بريوت /اجلمهورية اللبنانية/ �شباح يوم  القاهرة – 
اخلمي�س الواقع يف 2016/12/22، برئا�شة الأ�شتاذ الدكتور مي�شال مو�شى، ممثل دولة الأ�شتاذ نبيه بري، 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.
    الأ�شتاذ زهري �شندوقة، ع�شو املجل�س الوطني الفل�شطيني، والأ�شتاذ عمر حمايل، ع�شو املجل�س الوطني  

الفل�شطيني يف دولة فل�شطني.
    الأ�شتاذ حافظ �شايغ، م�شت�شار يف جمل�س النواب يف اجلمهورية اللبنانية.

2. الأ�شتاذ عالم علي الكندري ، رئي�س جمعية الأمناء العامني للربملانات واملجال�س العربية.
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3. اخلرباء الربملانيني:
    الأ�شتاذ مبارك اأبو يامني من اململكة الأردنية الها�شيمة. 
    الأ�شتاذ اإبراهيم حممد اإبراهيم من جمهورية ال�شودان. 

    الأ�شتاذ اأجمد عبد احلميد عبد املجيد الدوري من جمهورية العراق.

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

اأوال -جل�صة االفتتاح:

الربملاين  الحتاد  رئي�س  بري،  نبيه  االأ�صتاذ  دولة  الدكتور مي�صال مو�صى، ممثل  االأ�صتاذ  رحب  الجتماع  بداية  يف   
لهم  ومتنياته  العربي،  الربملاين  الحتاد  رئي�س  بري،  نبيه  الأ�شتاذ  دولة  اإليهم حتيات  نقل  و  اللجنة،  باأع�شاء  العربي، 
اأهّمية عمل هذه اللجنة حتديداً.كما حتدث ال�صيد فايز ال�صوابكة، االأمني العام لالحتاد  بالنجاح يف مهامهم، مبيناً 
ومازالوا  قّدموه  ملا  الربملاين  العمل  الكفاءات يف  اأ�شحاب  تكرمي  اأجل  الّدوؤوب من  وبجهدها  اللجنة،  بعمل  منوهاً 
يقّدمونه يف �شبيل تطوير الأداء وحتقيق الروؤى امل�شتقبلّية يف هذا العمل، خدمًة ل�شالح ال�ّشاأن العام واملجتمعات 

العربّية على درب الّتطّور الّت�رصيعي، ورفد الربملانات بكّل جديٍد ومبتكر.
 وبعد ذلك متت امل�شادقة على جدول اأعمال اجتماع اللجنة التايل:

1. درا�شة ملفات املر�شحني جلائزة التميز الربملاين العربي.
2. ما ي�شتجد من اأعمال.

ثانيا-جل�صة العمل واملناق�صات: 

 ، اأع�شاء اللجنة مذكرة الأمانة العامة لالحتاد املت�شمنة ملفات جلميع املر�شحني لنيل اجلائزة  ا�شتعر�س   
كما متت تالوة بع�س مواد الالئحة املنظمة ملنح اجلائزة، واأعطي املجال لأع�شاء اللجنة جميعهم، لعر�س اأرائهم 
اللجنة  اأع�شاء  ال�شادة  فيها  �شارك  م�شتفي�شة  مناق�شات  وبعد  اختيارهم.  واآلية  املر�شحني،  حول  ومقرتحاتهم 

امل�شاركني، اتخذت التو�شيات التالية:

اأّوالً: منح جائزة التميز الربملاين لل�صخ�صيات التالية وفقاً لفئات اجلائزة االأربع:

اأو�شت اللجنة مبنح جائزة التميز الربملاين لل�شخ�شيات التالية وفقاً لفئات اجلائزة:
1. مر�صح الفئة الثانية – ع�صو الربملان : 

    �شعادة ال�شيد علي جا�شم اأحمد/ املجل�س الوطني الحتادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
    �شعادة ال�شيد زهري �شندوقة ع�شو املجل�س الوطني الفل�شطيني.
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2. مر�صح الفئة الثالثة : “ اأمني عام الربملان” 
دولة قطر.     �شعادة ال�شيد فهد بن مبارك اخليارين ــ اأمني عام جمل�س ال�شورى – 

ـ �شلطنة  ـ جمل�س ال�شورىـ  ـ ع�شو جمل�س دولة / اأمني عام �شابقـ      �شعادة ال�شيد عبد القادر بن �شامل الذهبـ 
عمان.

3.  مر�صح الفئة الرابعة : “ الباحث الربملاين” 
دولة الإمارات العربية املتحدة.     ال�شيدة مرمي اأحمد اجلرمني- مديرة املكتب الفني ــ املجل�س الوطني الحتادي – 

ثانياً: درا�صة الئحة جائزة التميز الربملاين العربي
اأو�شت اللجنة باإعادة درا�شة لئحة جائزة التميز الربملاين باأ�شلوب يظهر فيه الهدف من اجلائزة واآلية اخيتار املر�شحني 
واإ�شافة فئات وجمالت جديدة للجائزة ، مع اإدخال املالحظات التي قدمت من ال�شادة اأع�شاء اللجنة، اأو التي �شوف 
يتم اإر�شالها من قبلهم اإلى الأمانة العامة لالحتاد قبل 31 كانون الثاين /يناير 2017، لتتّم مناق�شتها يف الجتماع 

القادم للجنة.

ثالثاً: االجتماع القادم للجائزة
اأو�شت اللجنة على عقد الجتماع القادم للجنة جائزة التميز الربملاين العربي ع�شية انعقاد الدورة احلادية والع�رصين 

للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي لدرا�شة مقرتحات ال�شادة اأع�شاء اللجنة على الالئحة.

ثم اأعلن رئي�س اللجنة عن رفع اجلل�صة وانتهاء االجتماع.

بريوت – اجلمهورية اللبنانية 2016/12/22 
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القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في العالم
أبوظبي 12 - 13 ديسمبر / 2016 

اأعمال  يف  امل�شاركات  العامل  برملانات  رئي�شات  اأكدت 
القمة العاملية لرئي�شات الربملانات التي اختتمت اأعمالها 
عمل  خطط  و�شعت  القمة  اأنَّ  اأبوظبي،  يف  موؤخرا 
العامل  �شالمة  حتقيق  �شميمها  يف  ت�شمنت  برملانية 
والزدهار ومواجهة التحديات اجليو�شيا�شية والجتماعية 
والقت�شادية والبيئية والتكنولوجية من اأجل بناء عامل 
اأ�شمل واأكرث مراعاة للجن�شني يكفل نوعية حياة اأف�شل 

لالأجيال القادمة.

واأ�شاروا اإلى اأن اأعمال القمة التي عقدت حتت رعاية �شمو 
الن�شائي  الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
العام، الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�رصية، رئي�شة 
يف   « الإمارات  »اأم  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
امل�شتقبل«،  ل�شياغة  متحدون   « �شعار  حتت  اأبوظبي 
الحتاد  مع  بالتعاون  الحتادي  الوطني  املجل�س  ونظمها 

الربملاين الدويل مب�شاركة برملانيني وقادة �شيا�شيني وممثلي 
حكومات وعلماء وروؤ�شاء منظمات دولية وقطاع خا�س 
م�شبوقة  غري  قمة  تعد  وخمرتعني،  و�شباب  وجمتمع 
والأولى من نوعها على م�شتوى العمل الربملاين العاملي. 
رئي�شات  بني  حوار  اأول  يف  لل�شباب  القمة  وا�شت�شافة 
الربملانات و�شباب العامل يوؤكد اأن القمة منوذجاً رائداً يف 
الطرح والنتائج ومن�شة للحوار مبا يتما�شى مع تطلعات 

�شعوب ودول العامل.

اأبوظبي،  باإعالن  واملتمثلة  القمة  خمرجات  اأن  واأ�شافوا 
و�شل  على  الإماراتية  املراأة  بقدرة  عاملّياً  تاأكيداً  يعّد 
امللمو�س  والدور  امل�ستقبل  ل�سياغة  العاملية  النقاط 
يف  ا�شرتاتيجي  ركن  اأنّها  اعتبار  على  املجال�س  يف  لها 
واأ�شاروا  الدويل..  القرار  و�شياغة  �شناعة  يف  امل�شاهمة 
اإماراتّياً  اإجنازاً  يعترب  للقمة،  امل�شبوق  النجاح غري  اأن  اإلى 
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واإ�شافة اإلى �شجل دولة الإمارات احلافل با�شت�شافة اأهم 
الفعالّيات العاملّية التي ت�شيف لها بُعداً غري م�شبوق 

من حيث حجم النعقاد والأجندة الرثية.
واأو�شحوا اأن القمة اأر�شلت ر�شالة اإلى العامل مفادها اأن 
دور املراأة يف الربملانات مل يعد يقبل القوالب التقليدية مثل 
امل�شاواة بني اجلن�شني اأو اإدماج املراأة يف العمل الربملاين، بل 
اأ�شبحت تتولى �شياغة حا�رص وم�شتقبل الدول بجدارة، 
وتويل مهمة �شياغة ما يعني املجتمعات حول العامل يف 

ال�شتعداد للم�شتقبل ومواجهة التحديات.

يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  حتقيق  اأهمية  على  واأكدوا 
ال�شاحة ال�شيا�شية والربملان بحلول عام 2030، واأن يقيِّم 
اإلى  اإ�شافة  فيه،  اجلن�شني  مراعاة  م�شتوى  برملان  كل 
وتاأثريها  امل�شتقبل  توجهات  تنظر يف  موؤ�ش�شات  اإن�شاء 
يف دول العامل، وتو�شيع ا�شتخدام التكنولوجيا الرقمية 
لتعزيز �شفافية الربملانات واإمكانية الو�شول اإليها وحتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.

 و�شددوا على �رصورة اإ�رصاك ال�شباب يف العمل الربملاين 
من خالل التمثيل وامل�شاركة يف عملية و�شع ال�شيا�شات 
القت�شادي  التمكني  لتعزيز  اجلهود  من  املزيد  وبذل 

لل�شباب واإيجاد املزيد من فر�س التعليم والعمل.

القبي�شي  اأمل  الدكتورة  معايل  اأكدت  جانبها،  ومن 
يقا�س  القمة  جناح  اأن  الحتادي،  الوطني  املجل�س  رئي�شة 
رئي�شات  ونحن  املقبلة،  وال�شنوات  الأ�شهر  مدى  على 
املبيَّنة  تنفيذ اخلطوات  والربملانيني نعمل على  الربملانات 

يف اإعالن اأبوظبي.

وقالت معاليها اإن اإعالن اأبوظبي الذي �شدر عن القمة، 
يعد ر�شالة قوية ل�شياغة امل�شتقبل والتفكري الأف�شل 
للعامل وتقدمي الأفكار واحللول عرب تالحم بني الربملانيات 
ي�شاهم  باجتاه  اجلميع  خالله  من  ليعمل  واملجتمعات، 
لتعزيز  ب�شكل مت�شامن  والعمل  النزاعات  احلد من  يف 

ر�شالة الحتاد الربملاين الدويل. 

ال�شيخة  ل�شمو  الكرمية  الرعاية  اأن  معاليها  واأ�شافت 
العاملية  للقمة  الإمارات”  “اأم  مبارك  بنت  فاطمة 
لرئي�شات الربملانات، كان له اأكرب الأثر يف اإجناح هذا احلدث 
على  الربملانات  رئي�شات  من  عدد  اأكرب  لتجمع  التاريخي 

اأر�س الإمارات.

حول  وامل�رصعني  القادة  اإرادة  توحيد  اأهمية  واأو�شحت   
ملتطلبات  ت�شتجيب  التي  التغيري  اآليات  لو�شع  العامل 
ي�شهد  الذي  اليوم  عاملنا  يف  والأمن  امل�شتدام  الرخاء 
متغريات مت�شارعة وا�شت�رصاف امل�شتقبل من اأجل اأجيال 
الغد، والتفكري ب�شكل اأعمق واأف�شل لو�شع الأ�ش�س التي 
ت�شتجيب  م�شتدامة  م�شتقبلية  روؤية  بناء  من  متكننا 

لتلك التحديات.
ولفتت اإلى اأن جتربة الإمارات الرائدة يف الحتاد وا�شت�رصاف 
من  ح�رصوا  من  لكل  جدارة  بكّل  نقلها  مت  امل�شتقبل، 
حول العامل.. واأ�شارت اإلى اأن انعقاد القمة يف اأبوظبي 
التي تعد الأولى من نوعها على م�شتوى العامل، دلياًل 
على املكانة الدولية التي تتمتع بها الدولة وريادتها يف 
يف  الإماراتية  الريادة  بينها  ومن  املجالت،  من  العديد 

ق�شايا متكني املراأة.

اأن رئي�شات الربملانات  واأكدت معايل الدكتوره القبي�شي 
اأبوظبي  باإعالن  التزامهّن  اأّكدن  دولة   30 من  اأكرث  من 
الذي اأكد على و�شع رفاهية و�شالم ال�شعوب وازدهارها، 
واحلفاظ على تكامل و�شالمة كل من كوكبنا والب�رصية 
يف �شلب الأهداف ال�شرتاتيجية الربملانية، وجعلها حموراً 
اأ�شا�شياً جلهود التنمية، اإ�شافة اإلى ال�شتجابة ملتطلبات 
جميع فئات ال�شعوب مبا يف ذلك الذين يواجهون م�شكالت 
م�شتويات  حت�شني  على  والعمل  واجتماعية،  اقت�شادية 
ال�شحية والجتماعية والقت�شادية  النواحي  احلياة من 
والفتيات،  الن�شاء  وبخا�شة  الفئات  جميع  لي�شمل 
وا�شتغالل الفر�س التي يتيحها الع�رص الرقميُّ لتطوير 
عمل الربملانات واإ�رصاك املواطنني يف العمل الربملاين وزيادة 
بني  الرقمية  الفجوة  لت�شييق  وذلك  الدويل،  التعاون 

البلدان املتقدمة والبلدان النامية. 
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الربملاين  الحتاد  رئي�س  ت�شودري  �شابر  قال  جانبه،  ومن 
الدويل، اإننا مدينون لل�شعوب التي منثلها بامل�شي قدماً 
وتطبيق اإجنازاتنا هنا يف اأبوظبي. ويزود الإعالن الربملانات 
ا�شتعدادها  و�شمان  عملها  لتحويل  وخطوات  باأفكار 

ملواجهة التحديات احلالية وامل�شتقبلية.

ل�شعوب  قوية  ر�شالة  تعد  القمة  اأن  معاليه،  واأ�شاف 
على  بل  ودورها،  املراأة  مكانة  عن  فقط  لي�س  املنطقة 
م�شتوى ما ميكن اأن تثمر عنه من ال�رصاكة بني الربملانيات 
يف  امل�شرتكة  الأخرى  القطاعات  وقيادات  والربملانيني 

املنطقة والعامل. 

واأكد على �رصورة توحيد اجلهود للتعامل مع التحديات 
الراهنة وامل�شتقبلية التي يواجهها العامل اليوم والتي 
توؤثر على جودة احلياة وم�شاريع التقدم نحو حتقيق الرخاء 
امل�شتدام، اإ�شافة اإلى موا�شلة الرتكيز على امل�شاواة بني 
اجلن�شني يف العمل الربملاين لتحقيق النتائج املن�شودة... 
ثقافة  تعزيز  يف  ي�شاهم  القمة  انعقاد  اأّن  اإلى  ولفت 
ال�شالم على امل�شتوى العاملي واإعطائنا اإجابات لكثري ممّا 

نحتاجه للم�شتقبل ملواجهة التحديات.

نقل  الربملانات  لرئي�شات  العاملية  القمة  وا�شتطاعت 
احلوار الربملاين العاملي من قبة الربملان ليكون حواراً عاملّياً 
بني اأع�شاء املجال�س، ي�شارك به اجلميع وحتى القطاعان 
يف  امل�شاهمة  هو  واحد  هدف  لتحقيق  واخلا�س  العام 
100 / �شخ�شية  امل�شتقبل، وذلك مب�شاركة /  �شياغة 
م�شارك   /  1000 و/  امل�شتقبل  ي�شت�رصفون  بارزة  عاملية 
وم�شاركة من كافة اأنحاء العامل و/ 400 / برملاين ميثلون 
/ 50 / دولة و/ 100/ برملاين عربي و/ 200 / من ال�شباب 

يف اأول حوار بني رئي�شات الربملانات و�شباب العامل.

برملانية  قمة  الربملانات  لرئي�شات  العاملية  القمة  وتعدُّ 
العمل  م�شتوى  على  نوعها  من  والأولى  م�شبوقة  غري 
الربملاين العاملي بالنظر اإلى عدد امل�شاركني فيها من قادة 
وروؤ�شاء  خا�س  وقطاع  حكوميني  وم�شوؤولني  �شيا�شيني 

ولأهمية  و�شباب  وخمرتعني  وعلماء  دولية  منظمات 
التوجهات  ت�شكل  والتي  تناق�شها  التي  الق�شايا 
الرئي�شية التي ت�شهم يف ت�شكيل عاملنا ويف ا�شت�رصاف 
امل�شتقبل، وت�شع احللول والت�شورات للعديد من الق�شايا 

ذات الهتمام امل�شرتك عاملّياً.

جمل�س  رئي�شة  لوهيال،  ماريا  معايل  قالت  جانبها  ومن 
الربملانات  لرئي�شات  العاملية  القمة  اإّن  فنلندا  ــ  النواب 
الربملاين  العمل  تاريخ  يف  نوعها  من  مبادرة  اأول  تعترب 
العاملي التي تقام يف منطقة ال�رصق الأو�شط. و�شكلت 
القمة التي حتمل عنوان »متحدون ل�شياغة امل�شتقبل« 
القيم  تت�شارك  التي  املبدعة  القيادية  للعقول  ملتقى 
اأّن  واأكدت  الآراء.  لتبادل  نف�شها  ال�شامية  والأهداف 
للتنفيذ  قابلة  بتو�شيات  وخرجت  اجلهود  وحدت  القمة 
التحديات  مواجهة  على  قادر  �شامل  عاملي  منظور  من 

خالل العقدين اأو الثالثة القادمة ونحن ملتزمون بها.

واأ�شارت معايل ليون ثيودور جون، رئي�شة جمل�س النواب ــ 
�شانت لو�شيا، اأن الكوتا الت�رصيعية هي الطريقة الأمثل 
م�شرية  اجلن�شني  بني  م�شاواة  اإلى  للو�شول  والأ�رصع 
لغريهن  قدوة  يكن  اأن  عليهن  الربملانات  يف  الن�شاء  اأن 
ال�سيا�سي  العمل  يف  ال�سباب  النخراط  اأي�ساً،  و�سيلة 
والجتماعي... موؤكدة على اأن اإعالن اأبوظبي ميثل خارطة 

للم�شتقبل وللربملانات. 

وقالت معايل اي�شرت دلميني، نائب رئي�س جمل�س النواب 
ــ �شوازيالند، اإّن متكني املراأة يبقي التحدي الرئي�شي يف 
العديد من دول العامل ومنها دولتي. فمن التحديات التي 
تواجه هذا ال�شاأن، هو عدم دعم الن�شاء لبع�شهن، ففي 
كثري من الأحيان ل ت�شوت الن�شاء لغريهن الراغبات يف 
ا�شتقطاب  اأن  اإلى  م�شرية  ال�شيا�شي...  باحلقل  الدخول 
الكبري  التجمع  هذا  الربملانات  لرئي�شات  العاملية  القمة 
اخلربات  تبادل  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم  الرئي�شات،  من 

واملعارف والتجارب بني الربملانات.
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جمل�س  رئي�شة  نوربرديافا،  تاجيوانا  اأكجا  معايل  واأكدت 
ال�شعوب  وكافة  الربملانات  على  اأّن  برهنت،  ــ  النواب 
واإعطاء  للتحديات  للت�شدي  والتعاون  قدماً  امل�شي 
ميثل  اأبوظبي  اإعالن  اأن  اإلى  م�شرية  اأكرب..  دوراً  الن�شاء 

�شياغة مل�شتقبل اأف�شل ل�شعوب العامل. 

�شنغافورة،  برملان  رئي�شة  يعقوب،  حليمة  معايل  وقالت 
نهاية  ل  متوا�شلة  عملية  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  اإن 
الأحداث  مع  وتتعامل  للمتغريات  ت�شتجيب  لأنها  لها 
يف  ي�شاهم  اأبوظبي  اإعالن  اأن  اإلى  م�شرية  امل�شتجدة... 
والعالقات  للتعامل  كاأ�شا�س  وتعزيزه  الت�شامح  بناء 
الجتماعية... ولفتت اإلى اأن تراأ�س معايل الدكتورة اأمل 
الأو�شط،  ال�رصق  م�شتوى  على  برملان  لأول  القبي�شي 
ي�شكل حتولً نوعياً يف التاريخ العربي، واإلهاماً لل�شابات 

والن�شاء العرب. 

ــ  النواب  جمل�س  رئي�شة  جورج،  برجيد  معايل  وقالت 
الربملانات  لرئي�شات  العاملية  القمة  اإّن  وتوباجو،  ترينداد 
�شكلت منعطفا جديداً يف تاريخ العمل الربملاين الدويل 
جل�شاتها..  خالل  �رصورية  ق�شايا  من  مناق�شته  مت  مبا 
م�شرية اإلى اأنها ملتزمة باإعالن اأبوظبي الذي ميثل ر�شالة 

قوية، ووا�شحة مل�شتقبل م�رصق.

واأ�شادت معايل �شارون ويل�شون، رئي�شة جمل�س ال�شيوخ 
ــ البهاماز مب�شتوى القمة وخمرجاتها واأي�شا مناق�شاتها 
مو�شوع حوكمة الت�شامح الذي جاء يف اآوانه، لأن املرحلة 
تتطلب منا ا�شتجابة منا�شبة وقوية لكل ما حتمله من 

ظواهر �شلبية.. موؤكدة على النجاح الكبري للقمة.

وقالت معايل جيكو فاتافيهي لوفيني، رئي�شة الربملان ــ 
اإّن القمة كانت فر�شة مثالية للتفكري ب�شكل  فيجي، 
بناء  ت�شاهم يف  التي  الأ�ش�س  وو�شعت  واأف�شل،  اأعمق 

روؤية م�شتقبلية م�شتدامة ت�شتجيب لتلك التحديات.
جمل�س  رئي�شة  اوبو�شون،  ماليبوا  لو�شي  معايل  وقالت 
ال�شيوخ ــ الغابون، يتعني على رئي�شات الربملانات اإدراك 

مدى خطورة التحديات وتطبيق اإجراءات �شارمة حلماية 
الت�رصيعات  �شن  الربملانات  على  ويجب  والب�رصية.  البيئة 
للحد من  التنظيمية  الأطر  وو�شع  واملنا�شبة  الواقعية 

انبعاثات الكربون تدريجّياً يف دولها. 

اجلمعية  رئي�شة  موت�شاماي،  نتلهوي  معايل  واأو�شحت 
ـ لي�شوتو، اأن انبعاثات الكربون وانح�شار ت�شّكل  الوطنيةـ 
والتغري  الفطرية  للحياة  النقرا�س  وخطر  املياه  م�شادر 
املناخي، من اأبرز التحديات البيئية التي يواجهها العامل 
اليوم. وانطالقاً من دورنا كرئي�شات برملانات، يتعني علينا 
التفاقيات  وتنفيذ  الت�رصيعات  تغيري  نحو  معاً  العمل 
الدولية وتبّني اخلطط والربامج التي من �شاأنها حماية 

كوكبنا. 

وقالت معايل جينيفر جريلنجز �شاميونز، رئي�شة اجلمعية 
التعاون  الربملانات  على  يتعني  �شورينام،  ــ  الوطنية 
لتحقيق التغيري وخا�شة يف القطاع ال�شناعي للو�شول 
وا�شتدامة،  وتوازناً  اأكرث �شحة  اقت�شادي  م�شتقبل  اإلى 
واإن  البيئة.  الب�رصية ب�شكل وثيق مع  ارتبط وجود  حيث 
اأ�شاليب حياتنا ل ت�رص بالبيئة الطبيعية على كوكبنا 
فح�شب، بل اإنها ت�رصّ اأي�شاً ب�شحتنا ومب�شتقبل اأجيالنا 

القادمة.

اجلمعية  رئي�شة  جنان،  كم  تي  جنوين  معايل  وقالت 
املزيد  ال�شناعية  الثورة  لقد جلبت  فيتنام،  ــ  الوطنية 
باأ�رصه.  الكوكب  ال�شلبية على  والتاأثريات  التحديات  من 
وفرت  الربملانات  لرئي�شات  العاملية  القمة  فاإن  هنا،  ومن 
لتخفي�س  املبتكرة  احللول  ل�شتعرا�س  مثالية  من�شة 
معدلت التلوث واحلد من تداعيات التغري املناخي وحتقيق 
على  ويتعني  العامل،  حول  القت�شادية  ال�شتدامة 
الربملانات قيادة التوجه نحو التغيري يف الأنظمة والقوانني 
وت�شمني اأهداف التنمية امل�شتدامة يف خطط التنمية 
املبادرات  متويل  يف  الدويل  التعاون  وتعزيز  القت�شادية، 

اخل�رصاء.
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النواب  جمل�س  رئي�شة  يا�شوتو،  باين  معايل  وقالت 
جمهورية ــ لو، الدميقراطية ال�شعبية، اإّن حتقيق اأهداف 
من  الدولية  بالتفاقيات  واللتزام  امل�شتدامة  التنمية 
اأهمية  ال�رصوريات امللحة حلماية الكوكب. واأكدت على 
املناخي وحماية  التغري  تعزيز اجلهود للحد من تداعيات 

البيئة وزيادة م�شادر املياه والكهرباء.

وقالت معايل جابريال مي�شيتي، رئي�شة جمل�س ال�شيوخ، 
اأن  كربملانيات  علينا  يجب  اإنّه  الأرجنتني،  رئي�س  ونائب 
نتباحث ب�شاأن دورنا يف بناء م�شتقبل اقت�شادي اأف�شل 

لالأجيال القادمة.

ومن جانبها قالت معايل فريونيكا ناتانيال ماكامو دلوفو، 
الرخاء  �شمان  اأردنا  ما  اإذا  اإنّه  موزمبيق،  برملان  رئي�شة 
القت�شادي لأجيال امل�شتقبل، يتوجب علينا اإ�رصاك فئة 
امل�شاركة  القرار وت�شجيعهم على  ال�شباب يف �شناعة 
والعمل  اأفكارهم،  اإلى  والإ�شغاء  ال�شيا�شي  املجال  يف 
على  العمل  علينا  ذلك،  اإلى  بالإ�شافة  مب�شاهماتهم. 
العام واخلا�س لإتاحة  ال�رصاكات بني القطاعني  ت�شجيع 
من  ولتمكينهم  ال�شباب  لفئات  الفر�س  من  املزيد 

امل�شاهمة يف حت�شني النمو وال�شتقرار القت�شادي.

ــ  الوطني  الربملان  رئي�شة  ريبيكا كداجا،  وقالت معايل 
اأوغندا، نحن مدعوون للقيام باملزيد من اجلهود ل�شتباق 
فنحن  الأفريقية،  الدول  حالة  نظرنا  ما  فاإذا  امل�شتقبل، 
دول مل نح�شن ا�شتغالل املوارد املتاحة لدينا، ف�شعوبنا 
تعتمد ال�شتهالك اأكرث ما هي متجهة يف اإطار البتكار.
اأمريكا  برملان  رئي�شة  الكال،  رويز  بالنكا  معايل  وقالت 
والهجرة  واللجوء  املناخي  التغري  ق�شايا  اإن  الالتينية، 
واجلرمية  والكراهية  العن�رصية  على  املرتكزة  واجلرائم 
دول  تواجه  ما  بع�س  هي  العن�رصي،  والتمييز  املنظمة 
العامل يف الوقت الراهن. هي حتديات تفر�س علينا الرتكيز 
كربملانيني  اإنّنا  حيث  جمتمعاتنا،  يف  التنمية  دور  على 
وا�شحة  قوانني  ل�شن  والتعاون  العمل  علينا  يتوجب 

ومثمرة ت�شمن م�شتقبل اقت�شادي اأف�شل لل�شباب. 

جمل�س  رئي�شة  جرانت،  وليامز  الينكا  معايل  وقالت 
الربملانيني  بني  التوا�شل  اإّن  وبربودا،  اأنتيجوا  ــ  ال�شيوخ 
واجلمهور مّهم و�رصورّي لي�س يف فرتة النتخابات فقط، 
ولكن يف كل الأوقات من اأجل تعزيز م�شتويات ال�شفافية 
وامل�شاءلة... واأ�شارت جرانت اإلى اأهمية التزام احلكومات 
و�شائل  اعتماد  خالل  من  اجلماهري  مب�شاركة  والربملانات 

التوا�شل الجتماعي. 

وقالت معايل اأنكي بروكرز نول، رئي�شة جمل�س ال�شيوخ 
الهولندي، اإّن �شلبيات مواقع التوا�شل الجتماعي التي 
تنقل املعلومات ب�شكل فوري وب�رصعة قيا�شية، يت�شبب 
باجتزاء احلقائق واإخراج الر�شائل ال�شيا�شية من �شياقها 
ال�شحيح وفتح املجال للتاأويالت والتف�شريات املختلفة... 
واأ�شارت نول اإلى اأن الر�شائل ال�شلبية قادرة على التاأثري 

ب�شكل اأ�رصع واأعمق يف اجلمهور. 

العالقات  جلنة  رئي�شة  نزاربييفا،  داريجا  معايل  وقالت 
الدولية والدفاع والأمن يف جمل�س ال�شيوخ بكازاخ�شتان، 
اإّن عاملنا يتغري ب�رصعة فائقة يف ظل التحولت الدميغرافية 
التوا�شل  اأن  اإلى  واأ�شارت  والجتماعية.  والقت�شادية 

يتفاعل داخل املجتمعات وي�شقل الآراء.

ال�شيوخ  رئي�س جمل�س  نائب  زيرهن،  اأولغا  وقالت معايل 
اإلى املجل�س الوطني  بال�شكر اجلزيل  اأتقدم  يف بلجيكا، 
الحتادي ولرئي�شة املجل�س معايل الدكتورة اأمل القبي�شي 
القمة  لتكون  بذل  الذي  واجلهد  على ح�شن �شيافتها، 
حدثاً ا�شتثنائياً يف تاريخ العمل الربملاين العاملي... واأكدت 
وحقوق  الدميقراطية  مفهوم  على  التوافق  �رصورة  على 
الإن�شان، واأن ل تتدخل النزاعات اجلغرافية ال�شيقة يف 
اأن  تو�شيف هذه القيم واملفاهيم وقولبتها التي يجب 

ت�شمل حقوق اجلميع من دون ا�شتثناء.

الإمارات  لدولة  بال�شكر  مورني�س  اآرينا  معايل  وتوجهت 
قيادة وحكومة و�شعباً، وللمجل�س الوطني الحتادي على 
دعمهم امل�شاعي الدولية الرامية لتحقيق الأمن وال�شلم 
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الدوليني. وقالت ن�شهد مرحلة يف غاية احل�شا�شية حيث 
التهديد  هو  وهذا  والتطرف.  والإرهاب  العنف  ي�شود 

احلقيقي لكل م�شاعي ال�شلم.

املجل�س  رئي�شة  وليام،  من�شاه  مارجريت  معايل  واأ�شادت 
للقمة  الدقيق  التنظيم  بح�شن  لناميبيا،  الوطني 
فر�شة  اإنها  وقالت  العامل...  برملانات  لرئي�شات  العاملية 
التي  وال�شالم  الأمن  الراأي حول ق�شايا  وتبادل  للحديث 
اأن  اإلى دور الربملانات الذي يجب  واأ�شارت  ت�شغل العامل. 
واحلوكمة  الإ�شالحات  على  القادمة  املرحلة  خالل  يركز 

والبداع يف الت�رصيعات. 

رئي�شة  روبياني�س،  �شاجلادو  فيلومينا  لوز  معايل  وقالت 
برملان البريو، اإّن عملية التقدم التي جرت خالل اخلم�شني 
الذي  املطلوب  اجلوهري  التغيري  املا�شية مل حتدث  �شنة 

نريده جميعاً.

اجلمعية  رئي�شة  جوجكوفيت�س،  ماجا  معايل  وقالت 
ت�شتلزم  قيم  وال�شالم  الأمن  اإّن  �رصبيا،  يف  الوطنية 
حمايتنا ورعايتنا يف وقت تتزايد فيه الكراهية جتاه الآخر. 

واأ�شارت اإلى اأن التهجري والنزوح اأكرب حتديات ال�شالم.
وقالت معايل كري�شتني موتونني، رئي�شة اجلمعية الربملانية 
يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، نوؤيد كافة املبادرات 
ونراهن  العامل  يف  الن�شاء  بتمكني  اخلا�شة  ال�شيا�شية 
على اأن متكني الن�شاء قد ي�شاهم يف و�شع حد للتمدد 
الإرهابي عرب الكثري من احللول املمكنة مثل جتميد اأر�شدة 
الإرهابيني، والق�شاء على الفقر وتغيري اأنظمة التعليم 
وتعزيز  كاملة  اأجيال  مفاهيم  قولبة  يف  ت�شاهم  التي 

البتكار والبداع. 

العاملي  املنتدى  رئي�س  جار�شيا،  بومبو  جاكوبو  قال  و 
احلوارات  ال�شباب يف  م�شاركة  اأهمية  ال�شباب  لقيادات 
املتعلقة بق�شايا وحتديات امل�شتقبل، وفتح املجال لهم 
الدور  لهم  يكون  اأن  اأجل  من  الربملانات  مع  ليتحاوروا 
الأ�شا�س يف ر�شم مالمح امل�شتقبل، الذي ي�شبون اإليه. 
اأن احلديث غالباً ما يرتكز على حقوق ال�شباب،  م�شيفاً 
ولكن اليوم نحتاج اإلى الرتكيز على م�شوؤوليات ال�شباب 
من خالل تثقيفهم وخلق ح�س النتماء وامل�شوؤولية جتاه 

امل�شتقبل، فنحن نعول عليهم لبناء عامل اأف�شل.
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 نظم ائتالف الربملانيات من الدول العربية ملناه�شة العنف �شد املراأة حتت رعاية جامعة الدول العربية وبدعم من 
موؤ�ش�شة و�شتمن�شرت للدميقراطية، وبح�شور خرباء دوليني واقليميني، املوؤمتر الإقليمي لئتالف الربملانيات ملناه�شة 
وذلك يف 1 كانون الأّول/  العنف �شد املراأة بعنوان: “نحو وثيقة ملناه�شة العنف �شد املراأة يف املنطقة العربية،” 
دي�شمرب 2016 يف القاهرة من اأجل عر�س ومناق�شة م�شودة اأولى لالتفاقية العربية متهيداً لدعم م�شار اإقرارها من 

قبل جامعة الدول العربية. وقد �شّكل هذا املوؤمتر منا�شبًة لتوحيد جهود بني الئتالف واجلامعة.
وياأتي هذا املوؤمتر الإقليمي ا�شتكمالً جلهود ائتالف الربملانيات من الدول العربية ملناه�شة العنف �شد املراأة، اإذ اإنّه 
ي�شعى منذ ان�شائه اإلى التعاون والتن�شيق بني الربملانيات يف الدول العربية من اأجل و�شع مناه�شة العنف �شد 
املراأة على اأعلى �شلم الأولويات الت�رصيعية وامل�شي قدماً نحو اإ�شدار ت�رصيعات مالئمة يف الدول املمثلة يف الئتالف، 
التاأييد،  وك�شب  الوعي  ون�رص  للن�شاء،  القانونية  احلماية  لتوفري  ال  وفعَّ رادع  ب�شكل  اجلناة  ملقا�شاة  اأنظمة  ودعم 
بالإ�شافة اإلى اإيجاد �رصاكات مع املجتمع املدين والدويل النا�شط يف حقوق املراأة مبا ي�شهم يف حتقيق اأهدافه وغاياته.

وهدف املوؤمتر اإلى: 
تعميق ومتتني العالقة بني الئتالف وجامعة الدول العربية. 

توفري من�شة لت�شليط ال�شوء على اأهمية وجود اأداة قانونية عربية ملناه�شة العنف �شد املراأة.

المؤتمر اإلقليمي الئتالف البرلمانيات
لمناهضة العنف ضد المرأة يعقد بعنوان:

 »نحو وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية«
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الطالع والنفتاح على جتربة الدول الأخرى وال�شتفادة من تلك التجارب.
دعم جهود جامعة الدول العربية للم�شي قدماً يف اعتماد وثيقة عربية ملناه�شة العنف �شد املراأة.

حتديد اأن�شطة املتابعة والدعم مل�شار اإقرار التفاقية العربية.

البيان اخلتامي ملوؤمتر
“نحو وثيقة عربية ملناه�صة العنف �صّد املراأة”

1دي�صمرب/كانون االأّول 2016 جامعة الدول العربية - القاهرة

واأكادمييني  ونا�شطني  وكربملانيني،  املراأة،  �شد  العنف  ملناه�شة  العربية  الدول  من  الربملانيات  كائتالف  اليوم  جنتمع 
املراأة” حتت رعاية جامعة الدول  “نحو وثيقة عربية ملناه�صة العنف �صد   : املراأة يف موؤمتر  ومدافعني عن حقوق 
العربية يف القاهرة يوم الأول من دي�شمرب 2016 مبنا�شبة حملة “الـ 16 يوما ملناه�شة العنف �شد املراأة “ لنوؤكد اأن 

مناه�شة العنف �شد املراأة لي�س خياراً ، بل م�شرية نخطها بعملنا.

ونحن:
نقّر باأن واجبنا الت�شدي لكل التحديات واملخاطر التي تواجه املراأة العربية وو�شع �شبل واآليات حلمايتها.
ندرك الآثار ال�شلبية الهائلة للعنف �شد املراأة اأمام التنمية الجتماعية والقت�شادية يف عاملنا العربي.

نعي باأن ظروف احلروب والنزاعات امل�شلحة ت�شّكل مناخاً خطرياً يعّر�س الن�شاء والفتيات لكل اأنواع العنف.
نتذكر باأنَّ املنطقة العربية يف ال�شنوات الأخرية �شهدت اأعمالً اإجرامية وح�شية جداً بحق الن�شاء والفتيات ل�شيما 

يف املناطق التي �شهدت حروباً، واحتاللً، ونزاعات ع�شكرية.
نوؤمن ب�رصورة توحيد اجلهود ملناه�شة العنف �شد املراأة وال�شعي لتكامل اجلهود على كافة امل�شتويات الوطنية 

والإقليمية.

نوؤكد على القيم واملبادئ والأهداف امل�شرتكة من اعتبار العنف �شد الن�شاء بكافة اأ�شكاله، انتهاكاً حلقوق الإن�شان 
الأ�شا�شية و�شكالً من اأ�شكال التمييز يوجب ت�شافر جهود كل الفاعلني، حلماية املراأة يف الدول العربية من املمار�شات 
التي  الأ�شا�شية  من حقوقها  وتنتق�س  اإن�شانيتها  ومتتهن  بكرامتها  مت�س  التي  والت�رصيعات  والإجراءات  والظواهر 

كفلتها ال�رصائع ال�شماوية والد�شاتري الوطنية واملعاهدات والتفاقيات واملواثيق الدولية.
نقر بالفجوة ما بني الواقع والأنظمة احلماية على امل�شتوى الدويل والإقليمي والوطني. 

بها  التي تقوم  امل�شاعي  املراأة ونثني على  العنف �شد  العربية يف م�شار مناه�شة  الدول  نرحب بجهود جامعة 
اجلامعة لتعزيز الليات والأطر احلمائية الفعالة للن�شاء من العنف والتمييز يف اإطار تنفيذ اخلطة ال�شرتاتيجية 
التي متَّ اعتمادهما من قبل جمل�س جامعة  وخطة العمل الإقليمية حول “حماية املراأة العربية: الأمن وال�شالم” 
الدول العربية على امل�شتوى الوزاري يف دورته العادية الـ)144( يف �شهر �شبتمرب/ اأيلول 2015، والتي اأطلقتها اإدارة 
املراأة والأ�رصة والطفولة على هام�س اأعمال املراجعة الدولية لتنفيذ قرار جمل�س الأمن 1325 املعني باملراأة والأمن 
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وال�شالم بعد 15 عاماً فى اأكتوبر/ ت�رصين الأول 2015 مبقر الأمم املتحدة بنيويورك.

ا�شتكمال لهذه اجلهود، ندعو ون�رص على ريادة جامعة الدول العربية عرب اإر�شاء منظومة اقليمية منوذجية عرب تبني 
اتفاقية ملناه�شة العنف �شد املراأة يف العامل العربي واآليات تعاهدية وغري تعاهدية فعالة. 

نقرتح تاأليف جلنة متابعة ملناق�شة م�شودة الوثيقة حتت رعاية اإدارة املراأة والأ�رصة والطفولة، ونلتزم باإر�شال ن�شخة 
والطفولة  والأ�رصة  املراأة  اإدارة  وتزويد  العربي،  الربملان  احتاد  عرب  العربية  الربملانات  كافة  اإلى  التفاقية  م�شودة  من 

باملالحظات واملقرتحات جميعها. 
ندعو اللجنة الدائمة للمراأة لو�شع ت�شور لتطوير املناق�شة وتطوير التفاقية على جدول اأعمالها يف اجتماعها 

املقبل. 

كما نود يف نهاية هذا البيان التقدم بجزيل ال�شكر جلامعة الدول العربية، ومعايل الأمني العام، واإدارة املراأة والأ�رصة 
والطفولة على الرعاية والدعم، الأمر الذي عرّب عن �رصاكة حقيقة من اأجل تعزيز العمل العربي امل�شرتك نحو “وثيقة 
املراأة من العنف  الإقليمية حلماية  الدولية والأنظمة  املعايري  املراأة”، ل تتما�شى مع  عربية ملناه�شة العنف �شد 
فقط، اإمّنا تتجاوزها عرب اإقرار وثيقة منبثقة من املنطقة العربية تاأتي باإ�شافات جوهرية يرّوج لها ويحتذى بها دولّياً.

معلومات عن ائتالف الربملانيات ملناه�صة العنف �صد املراأة

ملحة عامة:
يعد الئتالف اأول مبادرة من نوعها جتمع بني الن�شاء يف الربملانات العربية اللواتي ي�شاركن يف اقرتاح وو�شع الت�رصيعات 
وتعديلها ب�شكل يكفل احلد من ظاهرة العنف �شد املراأة املنت�رصة يف العديد من املجتمعات، وت�شكل واحدة من 
التحديات املهمة التي تواجه الهيئات الن�شائية وجمعيات حقوق الن�شان. هو تنظيم ر�شمي م�شتقل مت تاأ�شي�شه 
يف كانون الثاين عام 2014 و�شجل ب�شفة جمعية غري حكومية ل تبغي الربح )رقم الت�شجيل: 201606111588(، 
الطار  تطوير  الى  يهدف  املراأة،  �شد  العنف  ملناه�شة  العربية  البلدان  من  الت�رصيع  غرفتي  من  برملانيات  ي�شم 
الت�رصيعي ملناه�شة العنف �شد املراأه يف الدول العربية وتن�شيق اجلهود يف جمال مناه�شة العنف �شد املراأة والفتاة 

على امل�شتويني الوطني والقليمي.

الع�صوية
يعد الئتالف اأول مبادرة من نوعها جتمع بني الن�شاء يف الربملانات العربية اللواتي ي�شاركن يف اقرتاح وو�شع الت�رصيعات 
وتعديلها ب�شكل يكفل احلد من ظاهرة العنف �شد املراأة املنت�رصة يف العديد من املجتمعات وت�شكل واحدة من 

التحديات املهمة التي تواجه الهيئات الن�شائية وجمعيات حقوق الن�شان.
تراأ�س الئتالف فخريا �شمو الأمرية ب�شمة بنت طالل، رئي�شة اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة. 
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يتميز الئتالف بع�شوية عدد كبري من الربملانيات يف الدول العربية ووجود اأع�شاء فخريني من الرجال، فكان املهند�س 
عاطف الطراونة، رئي�س جمل�س النواب الأردين اأول ع�شو فخري لالئتالف حيث اأبرز دعمه لالئتالف عرب تقدميه مقراً 
له داخل جمل�س النواب الأردين. كما وقع ع�شوية الئتالف اأكرث من 200 ع�شو من خمتلف الدول العربية. ولقد 
بالئتالف من خالل  اللتحاق  والتي ميكنها  املدين  املجتمع  من قبل موؤ�ش�شات  اهتماما كبرياً  الئتالف  ا�شتقطب 

ع�شوية داعمة.

اأهداف االئتالف
اأوالً: هدف التعاون وتبادل املعلومات والتن�شيق بني الربملانيات يف الدول العربية: التعاون وتبادل املعلومات والتن�شيق 
بني الربملانيات يف الدول العربية الع�شوات يف الئتالف بهدف امل�شي قدماً نحو اإ�شدار الت�رصيعات مالئمة يف الدول 

املمثلة يف الئتالف.

ثانياً: هدف ت�رصيعي: و�شع مناه�شة جميع اأ�شكال العنف �شد املراأة ويف مقدمتها العنف الأ�رصي �شمن الأولويات 
الت�رصيعية للوقاية من هذه الآفة، والتي تخول مقا�شاة اجلناة ب�شكل رادع وفعال، وتوفري احلماية القانونية والجتماعية 

لل�شحايا من الن�شاء.

ثالثاً: هدف ن�رش الوعي وك�سب التاأييد: ك�سب تاأييد ودعم من االأو�ساط الربملانية والراأي العام، بحق املراأة يف الدول 
العربية يف احلياة من دون عنف، و�رصورة الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز بحق الن�شاء، واأهمية تعزيز امل�شاواة بني 

الن�شاء والرجال ومتكني املراأة يف الدول العربية.

رابعاً: هدف العمل والتن�شيق مع املنتديات واملوؤ�ش�شات والهيئات الربملانية العربية والدولية ذات العالقة.

املجال  النا�شط يف هذا  املدين  املجتمع  التعاون مع  املدين:  املجتمع  العالقة مع  وتنظيم  ت�شاركي  هدف  خام�صاً: 
الذي يطال  الأ�رصة خا�شة  داخل  والعنف  الن�شاء عامة  العنف �شد  اأجل مناه�شة  املراأة من  والدفاع عن حقوق 

الأطفال وكبار ال�شن اأي�شا.

التطبيق  اآليات  وو�شع  والدولية،  الوطنية  والت�رصيعات  القوانني  وتفعيل  لعمل  ال�شعي  التفعيل:  هدف  �صاد�صاً: 
املناه�شة للعنف �شد املراأة واعتبار العنف �شد الن�شاء بكافة اأ�شكاله، انتهاكاً حلقوق الإن�شان الأ�شا�شية و�شكالً 
واإناثاً، حلماية املراأة يف الدول العربية من املمار�شات  من اأ�شكال التمييز، يوجب ت�شافر جهود كل الربملانيني ذكوراً 
التي  الأ�شا�شية  من حقوقها  وتنتق�س  اإن�شانيتها  ومتتهن  بكرامتها  مت�س  التي  والت�رصيعات  والإجراءات  والظواهر 

كفلتها ال�رصائع ال�شماوية والد�شاتري الوطنية واملعاهدات والتفاقيات واملواثيق الدولية.
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   السعودية:
     �شدور اأمرٍ ملكّي بتاريخ 2016/12/02، يق�شي باإعادة ت�شكيل جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�شعودية 

ال�شقيقة، واإعادة تعيني معايل الدكتور عبد الله بن حممد بن اإبراهيم اآل ال�شيخ، رئي�شاً للمجل�س.

   الكويت:
     افتتاح الدورة اجلديدة ملجل�س الأمة الكويتي بتاريخ 2016/12/11 واإعادة انتخاب معايل الأخ الأ�شتاذ مرزوق علي 

رئي�شاً للمجل�س. الغامن – 

   األردن:
     تعيني ال�شيد فرا�س العدوان، اأميناً عاماً ملجل�س النواب، يف اململكة الأردنية الها�شمية، وذلك اعتباراً من

01 كانون الأّول/ دي�شمرب 2016.

   األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي

     تلبية لدعوة من وي�شتمن�شرت وائتالف الربملانيات من الدول العربية، �شارك الأ�شتاذ فايز ال�شوابكة، الأمني العام 
الذي  املراأة  العنف �شد  العربية ملناه�شة  الدول  الربملانيات من  املوؤمتر القليمي لئتالف  العربي يف  الربملاين  لالحتاد 
انعقد يف جامعة الدول العربية يف القاهرة بتاريخ 1 كانون الأّول / دي�شمرب 2016 حتت عنوان “ نحو اتفاقية ملناه�شة 

العنف �شد املراأة يف املنطقة العربية”.

     تلبية لدعوة من معايل الدكتورة اأمل عبد الله القبي�شي، رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي يف دولة الإمارات 
لرئي�شات  العاملية  القمة  العربي يف  الربملاين  لالحتاد  العام  الأمني  ال�شوابكة،  فايز  الأ�شتاذ  �شارك  املتحدة،  العربية 
التي عقدت يف اأبو ظبي يومي 12-13 كانون الأول /  برملانات العامل، حتت �شعار : “متحدون ل�شياغة امل�شتقبل” 

دي�شمرب 2016.

 المرصد البرلماني 
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 البيانات الصادرة عن االتحاد البرلماني العربي 

اأ�صدر دولة االأ�صتاذ نبيه بري، رئي�س االحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب   2016 10 كانون االأّول / دي�صمرب  بتاريخ 
اللبناين، بياناً با�صم االحتاد الربملاين العربي، اأدان فيه وب�صدة العمل االإرهابي الذي قامت به اإحدى املجموعات االإرهابية على 

االأرا�صي امل�رصية ال�صقيقة، يوم اأم�س اجلمعة الواقع 2016/10/09، اأثناء اأداء اجلنود ل�صالة اجلمعة املباركة:

العربية  التي تعر�شت لها جمهورية م�رص  النكراء  الإرهابية  بالغ اجلرمية  العربي بقلق  الربملاين  تابع الحتاد   
ال�ّسقيقة، واأّدت اإلى �سقوط عدد من ال�ّسهداء.

اإّن الحتاد الربملاين العربي يدين ب�شّدة العمل الإرهابي الإجرامي الذي قامت به اإحدى املجموعات الإرهابية، يوم اجلمعة 
يف 09/12/2016.

اأّن هذه اجلرمية النكراء، بكل املقايي�س، لن تثني عزم جمهورية م�رص العربية على مكافحة الإرهاب  ويعترب الحتاد 
وحماربته والق�شاء عليه. ويتوّجه الحتاد الربملاين العربي اإلى جمهورية م�رص العربية ال�ّشقيقة، ولأ�رص ال�شهداء باأحر 

التعازي.
كما يرى الحتاد الربملاين العربي اأّن تنفيذ هذا العمل الإرهابي، وبالأخ�س يوم اجلمعة املبارك قبيل عيد املولد النبوي 
ال�رّصيف، واأثناء اأداء اجلنود ل�شالة اجلمعة دليالً وا�شحاً على اأّن هذه اجلماعات الإرهابّية ل عالقة لها بالإ�شالم ول 

بالقيم الإن�شانية، ول هدف لها اإل القتل والإجرام، وت�شويه �شورة الإ�شالم ال�شمحة.
واأخرياً ن�شاأل الله تعالى اأن ميّد جمهورية م�رص العربية ال�شقيقة بالقوة والإرادة لتحقيق الأمن وال�شتقرار والق�شاء 

على الإرهاب، واأن يتغّمد ال�شهداء بوا�شع رحمته ويكتب ال�شفاء العاجل جلرحى احلادث الأليم.
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اأ�صدر دولة االأ�صتاذ نبيه بري، رئي�س االحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب   2016 11 كانون االأّول / دي�صمرب  بتاريخ 
البطر�صّية يف  الكني�صة  له  تعر�صت  الذي  االإرهابي  العمل  وب�صدة  اأدان فيه  العربي،  الربملاين  االحتاد  با�صم  بياناً  اللبناين، 

العبا�صية بالقاهرة �صبيحة يوم االأحد 2016/12/11:

يعرب الحتاد الربملاين العربي عن اإدانته واإ�شتنكاره ال�شديدين لالعتداءات الإرهابية اجلبانة التي تعر�شت لها الكني�شة 
من  وجرحى  �شهداء  وقوع  اإلى  اأدت  والتي   ،11/12/2016 الأحد  يوم  �شبيحة  بالقاهرة  العبا�شية  يف  البطر�شية 
الرجال والن�شاء والأطفال. ويعترب الحتاد هذه الأعمال جرمية نكراء موجهة �شد الإن�شانية جمعاء، قام بها جمموعة 
من املجرمني املارقني الذين جتردوا من كل ح�س اإن�شاين اأو وطني، ومن كل وازع ديني، ل هدف لهم اإل زعزعة الأمن 
وال�شتقرار يف بلد الكنانة ال�شقيق، موؤكداً اأن ا�شتهداف الأماكن الدينية ودور العبادة فيه خروج على كل القيم 
الإن�شانية، كذلك يرى الحتاد اأن هذه اجلرمية النكراء متثل انتهاكاً �شارخاً للمبادئ ال�شمحة التي دعت اإليها الأديان 
كافة، وخروجاً على جميع الأعراف واملبادئ والقوانني، وتاأتي بالتزامن مع ذكرى مولد خامت الأنبياء حممد عليه ال�شالة 

وال�شالم.
اأ�رص ال�شهداء بخال�س  يوؤكد الحتاد ت�شامنه مع ال�شقيقة م�رص، ويتقدم من ال�شعب امل�رصي ال�شقيق ومن  واإذ 
العزاء راجني ال�شفاء العاجل للجرحى، و�شائلني املولى عز وجل اأن يحمي اأر�س الكنانة من كل اأذى واأن يحفظها من 
كل مكروه، فاإنه يعلن م�شاندته جلميع الإجراءات التي اتخذتها احلكومة امل�رصية من اأجل �رصب الإرهاب واجتثاثه 
من جذوره، باعتباره ظاهرة خطرية تتعار�س مع مبادئ الدين الإ�شالمي احلنيف والتقاليد العربية الأ�شيلة، ومالحقة 

اجلناة واإنزال العقاب الرادع بهم.

ويدعو الحتاد الربملاين العربي جميع الربملانات واحلكومات والحتادات الربملانية الإقليمية والدولية، وموؤ�ش�شات املجتمع 
املدين العربية والدولية اإلى درا�شة ظاهرة العنف والإرهاب درا�شة واقعية علمية للك�شف عن جذورها واأ�شبابها، 

وو�شع خطة متكاملة للق�شاء عليها لتتمكن �شعوب العامل اأجمع من العي�س باأمن و�شالم. 
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اأ�صدر دولة االأ�صتاذ نبيه بري، رئي�س االحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب   2016 15 كانون االأّول / دي�صمرب  بتاريخ 
اللبناين، بياناً با�صم االحتاد الربملاين العربي، اأدان فيه وب�صدة “قانون الت�صوية” الذي اأجازه الكني�صت االإ�رصائيلي املزعوم يف 

القراءة االأولى، والذي يبيح م�صادرة االأرا�صي الفل�صطينية:

الهيئة  املا�شي  الأ�شبوع  امل�شتويات، فطالعتنا  كّل  الإجرام على  �شيا�شة  ما�شياً يف  الإ�رصائيلي  الحتالل  يزال  ل 
العامة للكني�شت املزعوم، باإقرار م�رصوع قانون معّدل لثالثة م�شاريع قوانني، ما يُ�شّمى “قانون الت�شوية”، الذي يُبيح 
فة املحتّلة، ل�رصعنة البوؤر ال�شتيطانّية القائمة عليها بغري  م�شادرة الأرا�شي الفل�شطينية مبلكية خا�ّشة يف ال�شّ

وجه حّق، وت�رصيع وجود قطعان امل�شتوطنني.

الطبيعّية  للقوانني  واملخالف  القوانني،  كّل  على  اخلارج  ال�ّشنيع،  العمل  هذا  ي�شتنكر  العربي  الربملاين  الحتاد  اإّن 
لالإن�شان، وحتدٍّ �شافر للعدالة على وجه الأر�س، فكيف ميكن اإقرار قانون ي�شمح وي�رصّع اغت�شاب حّق اأو م�شادرته؟!

اإنّنا يف الحتاد الربملاين العربي، نقف اإلى جانب اإخواننا الفل�شطينيني بكل ما اأوتينا من قّوة لنكون لهم �شنداً يف 
مواجهة الحتالل و�شيا�شته، موؤّكدين لهم على �رصورة الّتم�ّشك بحقوقهم الطبيعّية وامل�رصوعة، موؤكدين لهم اأّن 

ما �ُشلب منهم �شيعود مهما طال الزمن.

ويعترب الحتاد الربملاين العربي، اأّن اإقرار الكني�شت املزعوم ملثل هكذا قانون اعتداء، وقوانني عن�رصية اأخرى م�شابهة، 
ت�رصّع الباطل، وتبيح ال�رّصقة، وتُقيم الظلم، لن تغرّي من واقع الأمر �شيئاً، و�شيبقى احلق لأ�شحابه و�شتبقى الأر�س 

لأهلها، فما من احتالل على وجه الأر�س، وعلى مّر التاريخ، ا�شتطاع اأن يك�رص اإرادة �شعب اأو اأّمة.
ودبلوما�شّية  قانونّية  العامل لتّخاذ خطوات �رصيعة  لل�شلم يف  املحّبة  ال�ّشعوب  ينا�شد  العربي  الربملاين  الحتاد  اإّن 
ويوقفها ومينعها من ممار�شة هذا  الإ�رصائيلي  للكيان  الغطر�شة  لهذه  اأن ي�شع حّداً  واإعالمّية وكّل ما من �شاأنه 
البط�س بحق �شعب اأعزل ل ميلك اإل الكلمة واملوقف وال�شدور العارية، من خالل املوؤ�ش�شات الر�شمية التي متّثلهم.

ونختم، اإن اإعطاء ال�رّصقة �شفة قانونّية، وت�رصيعها من اأي جهٍة ل ميكن اأن يتحول اإلى عمٍل م�رصوع.
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اأ�صدر دولة االأ�صتاذ نبيه بري، رئي�س االحتاد الربملاين العربي، رئي�س جمل�س النواب   2016 19 كانون االأّول / دي�صمرب  بتاريخ 
اململكة  الكرك، يف  التي تعر�صت لها منطقة  االإرهابية  الهجمات  اأدان فيه  العربي،  الربملاين  االحتاد  با�صم  بياناً  اللبناين، 
اإلى ا�صت�صهاد واإ�صابة عدد من املدنيني  اأّدت  2016، والتي  18 كانون االأّول/ دي�صمرب  اأم�س االأحد  االأردنية الها�صمّية، يوم 

ورجال االأمن العام وقوات الدرك:

تعر�شت منطقة الكرك يف اململكة الأردنية الها�شيمة يوم اأم�س الحد 18 كانون الأّول / دي�شمرب 2016، اإلى هجمات 
اإرهابية قام بها عدد من الإرهابيني واأدت اإلى ا�شت�شهاد واإ�شابة عدد من املدنيني ورجال الأمن العام وقوات الدرك.

اإن الحتاد الربملاين العربي اإذ يدين ب�شدة هذه اجلرمية املروعة التي ارتكبتها جمموعة من املجرمني املارقني الذين باعوا 
اأنف�شهم لل�شيطان وجتردوا من كل ح�س اإن�شاين اأو وطني، ومن كل وازع ديني واأخالقي، فاإنه يرى فيها عمالً اإرهابياً 
ي�شتهدف اأمن الأردن وا�شتقراره وترويع �شكانه. كذلك يرى الحتاد اأن هذه اجلرمية النكراء متثل انتهاكاً �شارخاً ملبادئ 

الدين الإ�شالمي احلنيف وخروجاً على جميع الأعراف واملبادئ والقوانني. 

واإذ يعرب الحتاد الربملاين العربي عن ت�شامنه الكامل مع الأردن ال�شقيق، فاإنه يتقدم من ال�شعب الأردين ال�ّشقيق، 
ومن اأ�رص ال�شهداء باأخل�س العزاء، داعني املولى عّز وجّل بال�شفاء العاجل للجرحى، واأن يحمي الأردن من كل اأذى، 

ويحفظه من كل مكروه.

ويدعو الحتاد اإلى ت�شافر جميع اجلهود والطاقات املحلية والعربية والدولية ملكافحة اآفة الإرهاب والق�شاء عليها، 
كما نعلن م�شاندتنا لالإجراءات التي تتخذها احلكومة الأردنية كاّفًة، لجتثاث هذه الظاهرة وعدم ال�شماح بامل�ّس 

باأمنه وا�شتقراراه.
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تتابع الن�رصة ال�شفحة املكر�شة ل�شوؤون املراأة الربملانية العربية حتت ا�شم )املراأة والربملان( التي عادت اإلى ال�شدور 
من العدد 20 للن�رصة، وذلك لتوا�شل املهمة املناطة بها، وهي تغطية اأخبار الن�شاء العربيات، على وجه اخل�شو�س، 
من احلياة الربملانية العربية. ونن�رص يف هذا العدد اإعالن اأبوظبي ال�شادر يف ختام القمة العاملية لرئي�شات الربملانات، 
خارطة طريق لتوحيد اجلهود ل�شت�رصاف امل�شتقبل ومواجهة التحديات الكربى التي تواجه العامل التي انعقدت يف 

اأبو ظبي / دولة الإمارات العربية املتحدة يومي 12-13 كانون الأّول / دي�شمرب 2016:

 المرأة والبرلمان 
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 إعالن أبوظبي الصادر في ختام القمة العالمية
لرئيسات البرلمانات خارطة طريق لتوحيد الجهود
الستشراف المستقبل ومواجهة التحديات الكبرى

التي تواجه العالم

الذي �شدر يف ختام اأعمال القمة العاملية لرئي�شات الربملانات التي اختتمت اأعمالها م�شاء  اأكد “اإعالن اأبوظبي” 
اليوم يف ق�رص الإمارات باأبوظبي، مب�شاركة رئي�شات برملانات العامل، على العمل متحدين ل�شياغة امل�شتقبل من 
خالل اللتزام بالعمل معاً واإقامة �رصاكات مع احلكومة والقطاع اخلا�س واملجتمع ككل من اأجل مواجهة التحديات 
التي يواجهها العامل، وتطوير اأو حتديث اخلطط الربملانية ال�شرتاتيجية احلالية ملواجهة حتديات امل�شتقبل، وذلك من 
منظور الجتاهات الكربى والتحديات وت�شمني جهود ال�شرتاتيجيات الربملانية قدرة الربملانيني على الإ�شهام يف حتقيق 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.

واأعلنت معايل الدكتورة اأمل عبدالله القبي�شي رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي رئي�شة القمة العاملية لرئي�شات 
الربملانات، يف موؤمتر �شحفي م�شرتك عقدته م�شاء اليوم يف فندق ق�رص الإمارات، مع معايل الدكتور �شابر �شودري 
رئي�س الحتاد الربملاين الدويل، اإعالن اأبوظبي الذي حمل عنوان “ متحدون ل�شياغة امل�شتقبل، من اأجل عامل اأف�شل”. 
وح�شب الإعالن فاإنه ويف غ�شون ثالثة اأ�شهر من هذا الإعالن، يتم تقدمي مقرتحات لإن�شاء اآلية للتن�شيق داخل الحتاد 
الربملاين الدويل ملناق�شتها يف اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد ويف منتدى الن�شاء الربملانيات خالل انعقاد اجلمعية 
العمومية لالحتاد الربملاين الدويل رقم 136 )دكا، بنغالدي�س، اأبريل 2017(، لو�شع اجلداول الزمنية الالزمة لتنفيذ البنود 
املذكورة اأعاله؛ )ب( توفري املوارد املالية لتنفيذ بنود هذا الإعالن؛ )ج( ا�شتخدام اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد 

الربملاين الدويل لتعزيز الأهداف والإجراءات الواردة يف هذا الإعالن.



26

                      العدد 22 كانون األّول / ديسمبر  2016

القمة العالمية لرئيسات البرلمانات
أبوظبي 12 - 13 ديسمبر 2016

إعالن أبوظبي
متحدون لصياغة المستقبل، من أجل عالم أفضل

نحن، رئي�شات الربملانات من اأكرث من 30 دولة، اجتمعنا يف خالل يومي 12 ـ 13 دي�شمرب يف اأبوظبي بدولة الإمارات 
الوطني  واملجل�س  الدويل  الربملاين  الحتاد  ينظمها  التي  الربملانات”،  لرئي�شات  العاملية  “القمة  يف  املتحدة  العربية 

الحتادي بغر�س ا�شت�رصاف م�شتقبل الربملانات من اأجل عامل اأف�شل.

)I( تاأكيداً للبند 38 من الإعالن ال�شادر عن املوؤمتر العاملي الرابع لروؤ�شاء الربملانات، بعنوان “الدميقراطية يف خدمة 
ال�شالم والتنمية وامل�شتدامة: بناء عامل يريده الإن�شان”. وتاأكيداً للمبادئ والإجراءات املو�شي بها يف التقرير ال�شادر 
عن الجتماع العا�رص لرئي�شات الربملانات بعنوان “البتكار من اأجل امل�شاواة بني اجلن�شني، جعل التنمية امل�شتدامة 

واقعاً بالن�شبة اإلى الن�شاء والرجال”.
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)II( واإدراكا للتحديات التي تواجه عاملنا اليوم، خا�شة يف �شوء التوجهات اجليو�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية 
والبيئية والتكنولوجية، التي ت�شهد تغريات مت�شارعة، التي من املحتمل اأن توؤثر على جودة حياة الأجيال املقبلة. 

)III( ملتزمون بامل�شاهمة يف حتقيق اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة 2030، واتفاقية باري�س، ونتائج موؤمتر 
الأمم املتحدة للتغري املناخي يف مراك�س، واإطار �شينداي للحد من خماطر الكوارث.

)IV( ملتزمون بامل�شاهمة يف تنفيذ اإعالن ومنهاج عمل بكني، وكذلك بالت�شدي جلميع اأ�شكال التمييز والعنف 
�شد الن�شاء والفتيات.

)V( واإذ نوؤكد على اأن التوجهات العاملية الراهنة مت�شابكة ومرتابطة، واأن الت�شدي لها يتطلب اتباع نهج �شامل 
ي�شمل املجالت اجليو�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والبيئية والدميوغرافية واملواءمة التكنولوجية.

باأن  قناعتنا  وكذلك  نواجهها،  التي  للتحديات  الت�شدي  اأجل  من  معاً  بالعمل  والتزامنا  ا�شتعدادنا  نوؤكد   )VI(
الربملانيني يجب اأن ي�شكلوا جبهة موحدة، ويعملوا على �شياغة م�شتقبل اأف�شل مع بقية ال�شلطات، والقطاع 

اخلا�س واملجتمع املدين واملجتمع باأكمله.

)VII( اإن معاجلة التحديات التي تواجه عاملنا ل ميكن اأن تتحقق من دون احرتام حقوق الإن�شان، وامل�شاواة بني اجلن�شني 
على جميع امل�شتويات يف جميع اأنحاء العامل، ون�شري اإلى اأن امل�شاواة بني اجلن�شني ل تتعلق بحقوق الإن�شان فقط، 

ولكن اأي�شا تتعلق بالفاعلية، التي من �شاأنها ت�شخري كل الإمكانات الالزمة لالبتكار والتغيري.

)VIII( واإذ نقر باأن ال�شباب ينبغي اأن يدرجوا كم�شاركني ن�شطني يف القرارات التي نتخذها،

)IX( واقتناعا منا ب�رصورة مراعاة م�شالح وتطلعات الأجيال القادمة يف العمل الربملاين لدينا،
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نقف معاً:
اخلا�س  والقطاع  احلكومة  مع  �رصاكات  واإقامة  معاً،  بالعمل  اللتزام  خالل  من  امل�صتقبل”  ل�صياغة  “متحدون   )1(

واملجتمع ككل، من اأجل مواجهة التحديات التي يواجهها العامل.

نتفق على اأن:
)2( ال�صالم واالأمن. الربملانات ذات اأهمية ق�شوى لتعزيز و�شون ال�شلم والأمن الدوليني، فاملوؤ�ش�شات الربملانية من 

الربملاين  اندلع العنف وال�رصاعات. فاحلوار والتعاون  اأن حتول دون  والرقابية، ميكن  الت�رصيعية  خالل ممار�شة مهامها 

ميكن اأن يدفع ال�شالم قدماً بني الدول وميكن اأن يعزز احلوار وامل�شاحلة، مع الحرتام الكامل للقانون الدويل. فالنت�شار 

يف احلرب �شد الإرهاب يتطلب اأن تعمل الربملانات معاً، واأن تعمل كذلك مع منظمات املجتمع املدين، مبا يف ذلك 

ال�شباب واجلماعات الدينية والقادة، فتعزيز الأمن وال�شلم يواجه عراقيل تتطلب حماية وتعزيز حقوق الإن�شان وقيم 

الت�شامح والت�شامن وامل�شاواة واحلوار.

)3( جمتمع �صامل، بغ�س النظر عن اجلن�س، اأو ال�شن، اأو العرق، اأو الطبقة الجتماعية، اأو اجلغرافيا، اأو الدين، يجب 

اأن يكون التمكني متاحاً جلميع عنا�رص املجتمع ال�شامل؛ فالتهمي�س يوؤدي اإلى التطرف العنيف، وحتى الإرهاب. ورغم 

اأن العامل قد حقق تقدماً، فاإنه ل يزال هناك الكثري من العمل يتعني القيام به على كل اجلبهات، خا�شة يف جمال 

امل�شاواة بني اجلن�شني. ولتحقيق جمتمع اأكرث �شمولً، يجب على الربملانات اأن تلعب دوراً فعالً يف الت�شدي للتمييز، 

والق�شاء على العنف �شد الن�شاء والفتيات. ويجب اأن نتاأكد من اأن كل امراأة وطفل ومراهق يف جميع اأنحاء العامل 

على قيد احلياة يح�شلون على حقوقهم كاملة. ويجب على الربملانات اأي�شا اأن تعمل على دعم الت�شامح، والعدالة 

القت�شادية، وامل�شاواة يف احل�شول على التعليم، والعمل والتمكني القت�شادي للمراأة، وامل�شاركة على قدم امل�شاواة 

يف العملية ال�شيا�شية، مبا يف ذلك موؤ�ش�شات �شنع القرار.

)4( الرخاء االقت�صادي والرفاه: اإن التوجهات الكربى ال�شائدة يف العديد من القطاعات توؤثر يف فر�س الرخاء القت�شادي 

والرفاه، ومن ذلك: اجتاهات البتكار التحويلية يف جمال العلوم والتكنولوجيا، وتغريات امل�شهد اجليو�شيا�شي، وندرة 

املوارد، وانعدام االأمن، وفرط التح�رش، و�سيخوخة ال�سكان. فهناك حتديات رئي�سية لالقت�ساد العاملي ت�سمل ارتفاع 

معدلت البطالة، خا�شة بني ال�شباب، املديونية العالية يف البلدان املتقدمة والنامية، بطء النمو القت�شادي، وزيادة 

موؤ�رصات عدم امل�شاواة. وعلى هذا النحو، حتتاج الربملانات اإلى و�شع اأطر �شاملة، وخطط عمل، ت�شتهدف مواجهة 
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هذه التحديات، ل�شيما عدم امل�شاواة، وال�شتفادة من الفر�س التي تتيحها الجتاهات الكربى املذكورة اأعاله، وتعزيز 

النمو القت�شادي امل�شتدام والعادل عرب الدول وداخلها.

)5( التغري املناخي وندرة املوارد. الربملانات ت�شتطيع، بل ينبغي عليها، ت�شجيع الت�شديق على اتفاقية باري�س، واتخاذ 

املعني بتغري  جميع الإجراءات ال�رصورية الالزمة لتنفيذ ذلك. كما ينبغي تنفيذ “خطة عمل الحتاد الربملاين الدويل” 

املناخ. ويجب على الربملانات �شن الت�رصيعات الواقعية واملنا�شبة وو�شع الأطر التنظيمية للحد من انبعاثات الكربون 

تدريجيا يف دولها، مع ال�شتمرار يف تنمية اقت�شاداتها وخلق فر�س للجميع، مبا يف ذلك الفئات الأكرث تهمي�شاً. 

من خالل العمل الت�رصيعي والرقابة على احلكومات، يجب على الربملانات ت�شجيع البتكارات الالزمة لتوفري الطاقة 

النظيفة على نطاق وا�شع. يجب على الربملانات اأي�شاً، اأن ت�شهم يف حماية ال�شتخدام الر�شيد و�شمانه للموارد 

البيولوجي  والتنوع  الطبيعية  البيئات  �شاأنها حماية  التي من  الت�رصيعات،  تنظر يف  اأن  املائية. كما يجب عليها 

والأنظمة الأيكولوجية. وعلى ال�شعيد الدويل، حتتاج الربملانات لتعزيز متويل املحافظة واإعادة تاأهيل اأحوا�س الكربون 

يف العامل.

مع  التوا�شل  يف  كبرية  طفرة  لتحقيق  هائلة  فر�شاً  الراهن  الوقت  يف  لديها  الربملانات  املواطنني.  م�صاركة   )6(

�شعوبها من خالل تطبيقات الهواتف الذكية وو�شائل الإعالم الجتماعي. ولكنها حتتاج اأي�شا اإلى �شن الت�رصيعات 

احلديثة  الت�شالت  ا�شتخدام تطبيقات  اإ�شاءة  للحد من  الق�شائية،  وال�شلطات  احلكومات  والعمل مع  املالئمة، 

لأغرا�س اإجرامية، اأو من قبل اجلماعات الإرهابية لتحقيق مكا�شب �شيا�شية.

)7( تعزيز الت�صامح. التع�شب يوؤدي اإلى العنف والتمييز والإرهاب، وميكن للربملانات، بل ينبغي، اأن ت�شهم يف تعزيز 

الت�شامح من خالل: الت�رصيعات ور�شم ال�شيا�شات والنقا�شات الربملانية؛ والعمل مع احلكومات والق�شاء واملجتمع 

املدين وعلماء الدين. ويجب اأن تكون الربملانات يف ال�شدارة، من خالل القيام بدورها كموؤ�ش�شات م�شوؤولة عن ن�رص 

القيم والدعوة اإليها. وينبغي اأن تبادر الربملانات اإلى العمل والتوا�شل الفاعل مع املوؤ�ش�شات ذات العالقة، وا�رصاكها 

يف الإجراءات الربملانية اخلا�شة بتعزيز الت�شامح.
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)8( االبتكارات يف جمايل العلوم والتكنولوجيا. ميكن اأن تتح�شن نوعية حياتنا ب�شكل ملحوظ نتيجة البتكارات 

ملعاجلة  �شبل  بايجاد  الربملانات  تبداأ  اإن مل  الكثري،  الربملانات  يكلف  قد  فاإن هذا  ذلك،  ومع  والتكنولوجية.  العلمية 

الآثار الأخالقية واملعنوية الناجمة عن التقدم التكنولوجي، مبا يف ذلك: حقوق الإن�شان مثل اخل�شو�شية، والق�شايا 

العاملية مثل الأمن، والق�شايا القت�شادية مثل الفجوة الرقمية، ما يوؤدي اإلى تو�شيع الفجوة املعرفية؛ مثال: ما 

يرتبط باإ�شكالية البطالة حني يحل الروبوت حمل الب�رص.

)9( ملتزمون باالآتي:

و�شع رفاهية و�شالم �شعوبنا وازدهارها، واحلفاظ على تكامل و�شالمة كل من كوكبنا والب�رصية يف �شلب الأهداف 

ال�شرتاتيجية الربملانية لدينا، وجعلها حمور اأ�شا�شي جلهود التنمية.

)10( من خالل العمل الربملاين، يجب ال�شتجابة ملتطلبات جميع فئات ال�شعب ، مبا يف ذلك الذين يواجهون م�شكالت 

اقت�شادية واجتماعية، والعمل على حت�شني م�شتويات احلياة من النواحي ال�شحية والجتماعية والقت�شادية لي�شمل 

جميع الفئات، وبخا�شة الن�شاء والفتيات.

)11( ا�شتغالل الفر�س التي يتيحها الع�رص الرقمي لتطوير عمل الربملانات، واإ�رصاك املواطنني يف العمل الربملاين وزيادة 

التعاون الدويل وذلك لت�شييق الفجوة الرقمية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية.

)12( اقرتاح اإلى الحتاد الربملاين الدويل للنظر يف اإ�شدار اإعالن برملاين دويل يف �شاأن الت�شامح، بهدف تعزيز ودعم القيم 

الإن�شانية والت�شامح لدفع عملية ال�شالم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

)13( العمل مع جميع الأطراف ذات ال�شلة والهيئات التنفيذية والقطاع اخلا�س وممثلي املجتمع املدين، وبخا�شة 

ال�شباب، من اأجل تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة، التي تعد جدول اأعمالنا امل�شتقبلي.

)14( تبادل املعارف واخلربات من اأجل تعزيز معايري الدميقراطية والت�شامح والحرتام املتبادل وال�شتعداد للم�شتقبل.
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الواجبات ال�رصورية:
)15( الرتكيز على ا�صت�رصاف امل�صتقبل: 

   )اأ( ت�شجيع الحتاد الربملاين الدويل على النظر يف اإن�شاء هيكل ل�شت�رصاف امل�شتقبل، من اأجل تقييم التغريات 

امل�شتقبلية والجتاهات العاملية، وكذلك تاأثريها على حياة الب�رص، وذلك بهدف ح�شد جهود الربملانات واجلهات املعنية 

لال�شتجابة لهذه التحديات. 

   )ب( النظر يف اإن�شاء هيكل يف كل برملان )جلنة ل�شت�رصاف امل�شتقبل اأو وحدة اإدارية( مدعوم باملوارد الالزمة؛ بحيث 

يكون م�شئولً عن جمع وحتليل املعلومات وعمل الدرا�شات الالزمة لدعم اتخاذ القرار، والتوا�شل الفعال مع اللجان/

الوحدات الت�رصيعية والرقابية يف الربملان ب�شاأن الآثار املرتتبة على الجتاهات الكربى التي توؤثر يف عاملنا، والتي من 

�شاأنها اأن تكون مبثابة و�شيلة ل�شمان نوعية حياة اأف�شل لالأجيال القادمة.

)16( التخطيط اال�صرتاتيجي: 

   )اأ( تطوير اخلطط الربملانية ال�شرتاتيجية احلالية اأو حتديثها ملواجهة حتديات امل�شتقبل، وذلك من منظور الجتاهات 

الكربى والتحديات، التي نواجهها اليوم، والتي من املحتمل مواجهتها يف امل�شتقبل. لذلك ينبغي اأن تت�شمن جهود 

ال�شرتاتيجيات الربملانية، وت�شمن قدرة الربملانيني على الإ�شهام يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، ومراجعة كل 

اخلطط ال�شرتاتيجية القائمة يف �شوء ما تو�شلت اإليه هذه القمة. 

واأن  التكنولوجي،  للتقدم  والأخالقية  القيمية  الآثار  العامل ملعاجلة  اأخالقية عاملية لربملانات  اإ�شدار مدونة     )ب( 

ي�شكل الحتاد الربملاين الدويل جلنة لإعداد هذه املدونة.

)17( متكني ال�صباب: 

   )اأ( تطوير اللوائح والعمليات والآليات داخل كل برملان لزيادة متثيل ال�شباب وت�شهيل م�شاهمة ال�شباب يف و�شع 

الت�رصيعات و�شنع ال�شيا�شات.

   )ب( تعزيز التمكني القت�شادي لل�شباب من خالل الت�رصيعات وال�شيا�شات، وخطط العمل، التي من �شاأنها فتح

اآفاق جديدة لفر�س التعليم والتوظيف.
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)ج( تعزيز التمكني الثقايف لل�شباب من خالل تطوير �شيا�شات وا�شرتاتيجيات التعليم واملجالت الأخرى ذات ال�شلة.

)د( امل�شاهمة يف �شّد الفجوة التكنولوجية بني ال�شباب.

)18( النهو�س بامل�صاواة بني اجلن�صني: 

   )اأ( زيادة م�شاركة املراأة يف كل اأدوار الربملان الت�رصيعية والرقابية من اأجل حتقيق التوازن بني اجلن�شني يف ممار�شة 

العمل ال�شيا�شي والربملاين بحلول عام 2030، مبا يف ذلك ا�شتخدام احل�ش�س النتخابية لتحقيق هذا التوازن عند 

ال�رصورة.

   )ب( مراجعة اخت�شا�شات الربملانات ل�شمان عدم وجود فوارق بني اجلن�شني.

   )ج( اتخاذ اإجراءات حازمة للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز والعنف �شد الن�شاء والفتيات.

    )د( تعزيز التمكني القت�شادي للمراأة من خالل معاجلة الفجوات يف الأجور، وعدم امل�شاواة يف احل�شول على الفر�س 

القت�شادية والتحر�س يف مكان العمل.

    )  ( �شمان ح�شول جميع الن�شاء والفتيات على اخلدمات ال�شحية والتعليمية، خا�شة يف اأوقات احلروب 

والنزاعات.

   )و( العمل على م�شاركة الن�شاء والرجال لتحقيق كل هذه الغايات. 

)19( متابعة اإعالن اأبوظبي: يتابع الحتاد الربملاين الدويل املقرتحات واللتزامات املتعلقة باإعالن اأبوظبي، وت�شمينها 

يف خطة عمل الحتاد وذلك يف اإطار ي�شمن ا�شتمرارية ال�رصاكة مع “�رصكاء ا�شرتاتيجيني” مثل )القيادات احلكومية 

والعلماء والأكادمييني وال�شباب ومنظمات املجتمع املدين(.

 )20( ماأ�ص�صة جهودنا املوحدة: 

   )اأ( يف غ�شون 3 اأ�شهر من هذا الإعالن، يتم تقدمي مقرتحات لإن�شاء اآلية للتن�شيق داخل الحتاد الربملاين الدويل 

ملناق�شتها يف اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد، ويف منتدى الن�شاء الربملانيات خالل انعقاد اجلمعية العمومية لالحتاد 

الربملاين الدويل رقم 136 )دكا، بنغالدي�س، اأبريل 2017(، لو�شع اجلداول الزمنية الالزمة لتنفيذ البنود املذكورة اأعاله.

   )ب( توفري املوارد املالية لتنفيذ بنود هذا الإعالن.
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   )ج( ا�شتخدام اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد الربملاين الدويل لتعزيز الأهداف والإجراءات الواردة يف

هذا الإعالن. 

ونحن جميعاً نعرب عن وافر المتنان لـ “الحتاد الربملاين الدويل”، و”املجل�س الوطني الحتادي”، ل�شت�شافتهما الكرمية 

اخلا�س،  والقطاع  الدولية،  واملنظمات  واحلكومات،  الربملانات،  قيادات من خمتلف  وح�شور  ولت�رصيف  القمة،  لهذه 

واملجتمع املدين من اأجل امل�شاركة يف مناق�شاتنا.

مّتحدون وملتزمون با�صت�رصاف و�صياغة امل�صتقبل، من اأجل عامل اأف�صل.




