
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاط دولة الرئيس نبيه بري 

 رئيس االتحاد البرلماني العربي 

 رئيس مجلس النواب اللبناني 

 لمجلس الحاكم ل 511، والدورة  531خالل مشاركته في اجتماعات الجمعية 

 لالتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة 
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 :سالمية إلا يترأس اجتماع المجموعة البرلمانيةالرئيس بري دولة 

 

 
 

دولة الرئيس نبيه بري، رئيس ، برئاسة داخل االحتاد الربملاين الدويل، وفود اجملموعة الربملانية اإلسالمية عقدت
، وذلك  32/01/3102اجتماعها التنسيقي، يوم األحد بتاريخ  ،االحتاد الربملاين العريب، رئيس جملس النواب اللبناين

 :ملناقشة مشروع جدول األعمال التايل

 .سالمي بشأن االجتماعإلعضاء مبنظمة التعاون األكلمة خمتصرة لألمني العام الحتاد جمالس الدول ا .0
اع اجلمعية اخلامس جتماتبين موقف موحد بشأن القضايا ذات االهتمام املشرتك للمجموعة اإلسالمية يف  .3

 .والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل على بنود جدول األعمال 
 .ما يستجد من أعمال  .2

، "وىل، فلسطني والقدسألقبلتنا ا إىلعلينا العودة  ن  أ" ،دولة الرئيس نبيه بري كدوبعد املوافقة على جدول األعمال أ
سرائيلي إلالشيء الوحيد الذي يذكرنا اليوم بفلسطني هم فتية فلسطني الذين يتصدون لقوات االحتالل ا إن :"وقال

وأكد على ضرورة أن نقدم أنفسنا لالحتاد مبوقف موحد إزاء القضايا املطروحة على جدول أعمال  ".بالسكني
قدم الوفد مة لالحتاد الربملاين الدويل عمال اجلمعية العاأطلبات إدراج بنود طارئة على جدول وخبصوص ، اجلمعية
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على الشعب السوري  وماهلا من تأثريباعتماد بند طارىء ضد العقوبات اليت تتعرض هلا سوريا  السوري اقرتاحا  
فد كذلك قدم الو   .على قيام الدولة الفلسطينية املستقلة يؤكد كذلك قدم الوفد املغريب اقرتاحا    .نسانوحقوق اإل

 .لسيادة الدول سافرا   يشكل انتهاكا  نه أ معتربا   مريكي جستا  ضد القانون األ السعودي اقرتحا  

مطبق " ن جستا  أ، مضيفا "محاية سيادة الدول:ن كل هذه االقرتاحات تتالقى حتت عنوان إ" :الرئيس بري دولة وقال
هم عامل اقتصادي مساعد للبنان هو حتويالت املغرتبني أن إذ إ ،على نصف الشعب اللبناين من دون قانون عمليا  

و أيشبه احلصار القائم  ا  متزايدة وحصار  مخس سنوات نواجه ضغوطا   حوايلمليارات دوالر، ومنذ  8و 7اليت تقدر بني 
 ".الذي تتعرض له بعض الدول العربية

ىل توحيد االقرتاحات العربية إين الدويل، داعيا  على توحيد املوقف العريب يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملا كما شد د
 .محاية سيادة الدول : عمال اجلمعية حتت عنوانأللبند الطارىء يف 

تشكيل جلنة صياغة لوضع االقرتاح املوحد برئاسة  واقرتحوركز على التوفيق بني اقرتاحات السعودية وسوريا واملغرب، 
وعضوية دولة فلسطني ومجهورية السودان، على أن  ،رات العربية املتحدةرئيسة اجمللس الوطين االحتادي لدولة اإلما

 .جتماع اجملموعة الربملانية العربيةاخالل يف حها اقرت اتقدم 
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 :الرئيس بري يترأس اجتماع المجموعة البرلمانية العربية دولة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العريب، رئيس جملس النواب اللبناين، االجتماع التنسيقي للمجموعة ترأس دولة الرئيس نبيه بري، رئيس االحتاد الربملاين 
، وذلك للتشاور حول 32/01/3102يوم األحد بتاريخ  الذي عقد، داخل االحتاد الربملاين الدويل الربملانية العربية،

ملناقشة مشروع وذلك   ،للمجلس احلاكم 011، والدورة 021القضايا املدرجة يف جدول أعمال كل من اجلمعية 
 :جدول األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال -0
دولة اإلمارات العربية )االستماع لعرض من السيد علي جاسم أمحد، عضو اجمللس الوطين االحتادي،  -3

،  ممثل اجملموعة الربملانية العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل، حول أعمال (املتحدة 
 .اللجنة

 .تفاق على مرشحي اجملموعة العربية للمراكز الشاغرة، يف اللجان الدائمة والفرعية لالحتاداال -2



5 
 

وحّت   .تبادل األراء حول طلبات إدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول أعمال اجلمعية واجمللس احلاكم-4
اد  021 طلباٍت إلدراج بنود طارئة على جدول أعمال اجلمعي ة العام ة سبعة قدم، 30/01/3102تاريخ  لالحت 

( العقوبات االقتصادية) االنعكاسات السلبية للتدابري االقتصادية القسرية أحادية اجلانب   تضمنت الد ويلالربملاين 
الدويل بدولة فلسطينية دور الربملانات يف استكمال عملية االعرتاف ، و (مقدم من سوريا) على حقوق اإلنسان

دور الربملانيني يف محاية مبدأ سيادة الدول و ، (المغربمقدم من ) مستقلة، ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية
وحصانتها من اخلضوع للقضاء الوطين ألي دولة، وتبين أي تشريعات أحادية تقو ض هذا املبدأ الذي يعد انتهاكا  

 ،(مقدم من دول مجلس التعاون الخليجي ) واملعاهدات الدولية، وميثاق األمم املتحدةملبادئ القانون الدويل، 
احرتام الفصل بني السلطات باعتباره عنصرا أساسيا يف األنظمة الدميقراطية وضمانا حلسن سري الربملانات  و 

مة املهاجرين يف ضمان سال، و (جمهورية فنزويال البوليفاريةمقدم من ) كمؤسسات فريدة داخل الدميقراطيات
مسؤولية محاية : -سوريا -األزمة احلادة اإلنسانية يف مدينة حلب و ( أوغندامقدم من ) طريقهم إىل بلدان املقصد

احلرب والوضع  و (مقدم من المكسيك)  السكان املدنيني، وضمان حقوقهم األساسية واحلفاظ على تراث اإلنسانية
 (.مقدم من ألمانيا)  اإلنساين يف سوريا، وال سيما يف حلب

 .ما يستجد من أعمال-1

 

  

طلب دولة الرئيس بري من عضو اللجنة التنفيذية يف االحتاد الربملاين الدويل بصفته بعد املوافقة على جدول األعمال 
مارات العربية املتحدة، أن يقدم إلممثال  للمجموعة العربية السيد علي جاسم ، عضو اجمللس الوطين االحتادي يف دولة ا

 .عن اجتماعات اللجنة التنفيذية تقريرا  

خذ مبالحظاهتم املقدمة ألتقدم الوفد املغريب باستفسار عن أسباب عدم ا المجتمعينولدى مناقشة التقرير من قبل 
القطري على الفقرة ، كما حتفظ الوفد 3130-3107حول االسرتاتيجة املقرتحة لالحتاد الربملاين الدويل لألعوام 

 .  احملددة لنسبة مشاركة النساء يف احلياة السياسية والربملانية 

مني العام لالحتاد السيد فايز الشوابكة توضيح ألوردا  على مداخلة الوفد املغريب طلب دولة الرئيس بري من السيد ا
مني العام لالحتاد أن املالحظات اليت وردت من قبل الشعب الربملانية العربية حول االسرتاتيجة قد ألا فوضح ،األمر
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والسيد علي جاسم بصفته  ،مانة العامة االحتاد الربملاين الدويلألىل كل من اإيف الوقت احملدد  وأرسلتترمجتها  متت
 .ممثل اجملموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد

ونوه بالتجربة التونسية يف  ،على مداخلة رئيس الوفد القطري حول دور املرأة شدد الرئيس بري على حقوق املرأة وردا  
 .التأكيد على ذلك يف الدستور، مشيدا  مبشاركتها الفاعلة يف الربملان التونسي

ضمنها التقرير، السيما املواضيع وقامت األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب باإلجابة عن كافة التساؤالت اليت ت
 .املطلوب إبداء الرأي فيها من اجملموعة العربية

، فقد مت للمراكز الشاغرة، يف اللجان الدائمة والفرعية لالحتادباالتفاق على مرشحي اجملموعة العربية  وفيما يتعلق
اظ باملراكز الشاغرة إذا كانت الشغور التوضيح أنه هناك قرار سابق من اجملموعة العربية أن للمجلس احلق يف االحتف

 .نتيجة فقدان العضو ملنصبه يف جملسه، ويتم استبداله بعضو من اجمللس نفسه الستكمال فرتة العضوية

لالحتاد الربملاين الدويل  شدد دولة الرئيس بري  021إىل البند الطارىء الذي سيقدم إىل اجلمعية العامة  أما بالنسبة
، رئيس اجمللس ودعى الدكتورة أمل القبيسيلعريب يف اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل، على توحيد املوقف ا

، بصفتها رئيس جلنة صياغة توحيد البند الطارىء الذي سيقدم باسم لدولة األمارات العربية املتحدة يالوطين االحتاد
 .توصلت إليه اللجنة إطالع اجملتمعني على ما إىلعمال اجلمعية أاجملموعة العربية يف 

ن رئيس أال إ عضاء املشاركني،القى قبول األ أطلعت معايل الدكتورة القبيسي، اجملتمعني على صيغة املقرتح الذيو 
 .الوفد السوري متسكها باملقرتح ةكدت رئيسأعندها  ،باقرتاحه الوفد السعودي متسك

من خالل  نت فقن أفسيضعف املوقف العريب واملطلوب  ،ذا مل نكن موحدين حيال البند الطارىءإ: "وقال الرئيس بري
 ."الصياغة املقرتحة للجنة اليت تفي وتراعي كل االقرتاحات

ن أل وفق الديبلوماسية الربملانية و ن نعمأ ،حيث توجد نقاط اخلالف ،من واجباتنا يف االحتاد الربملاين العريب: "ضافأو 
 ."لوماسية احلقائببنتميز عن د

 

 

 



7 
 

بري يكلف السيد ياسين جابر، عضو مجلس النواب اللبناني لتمثيله في اجتماعات رؤساء  الرئيسدولة 
 :في االتحاد البرلماني الدولي الجيوسياسيةالمجموعات 

 

/ تشرين األول  32يف حد الواقع اد الربملاين الدويل ههر يوم األعقد اجتماع لرؤساء اجملموعات اجليوسياسية لالحت
برئاسة السيد صابر شودري ، رئيس االحتاد الربملاين الدويل وقد شارك السيد ياسني جابر بصفته ، 3102أكتوبر 

، دولة الرئيس نبيه بري، وذلك لبحث عدد من األمور املدرجة على جدول العريبعن رئيس االحتاد الربملاين  ممثال  
ومشاركة النساء ضمن ، 31030-3107ويل للفرتة األعمال أبرزها مناقشة االسرتاتيجة املقرتحة لالحتاد الربملاين الد

 .والشواغر يف هيئات االحتاد، حيث مت االستماع إىل خمتلف وجهات النظر حول هذه املواضيعاالحتاد الربملاين الدويل، 
اد، وهذا االجتماع يعد  من اإلجرا ءات ومت  اط الع رؤساء اجملموعات اجليوسياسية على كاف ة األمور اليت هتم  االحت 

اد من خمتلف القارات اد مؤخ را  بات باعها، لغاية الت شاور والوقوف على رأي مكونات االحت   .املهم ة اليت بدأ االحت 
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 نشاط دولة الرئيس بري على هامش المؤتمر

 :عمال اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل أرئيس بري سلسلة لقاءات على هامش عقد ال

 :كل من   حيث التقى

 العال علي عبد رئيس جملس النواب املصري الدكتور. 
 رئيسة جملس الشعب السوري الدكتورة هدية عباس. 
 محدرئيس الوفد الفلسطيين السيد عزام األ. 

 .الثنائي و يف اطار االحتاد الربملاين العريب حول العالقات والتعاون املشرتك مع كلٍّ منهمودار احلديث 

 :فالتقى كل من  .لقاءات مع رؤساء برملانات ووفود برملانية مشاركة يف اجلمعيةعقد عدة  كما   
  ، نائب رئيس جملس النواب األندونيسي 
 رئيس الربملان األسرتايل طوين مسيث، 
   وسط والتعاون وعرض معه الوضع يف الشرق األ ،أياز صادق رئيس جملس النواب الباكستاين سردار

  باكستان، إىل زيارةدعوة رمسية  إىل دولتهووجه صادق  والباكستاين،بني الربملانني اللبناين 
   دعوة مماثلة إىل دولتهرئيس جملس الشيوخ الباكستاين الذي وجه. 

ويف إطار متصل ترأس االجتماع التنسيقي للوفود الربملانية اإلسالمية األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، وكذلك 
 .وشارك يف كافة فعاليات اجتماعات اجلمعية واجمللس احلاكم. العربية املشاركةاجتماع الوفود الربملانية 
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 531كلمة دولة الرئيس نبيه بري، رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب اللبناني في الجمعية 
 لالتحاد البرلماني الدولي

 

 
نبيه بري الربملانات الدولية باسم االحتاد الربملاين العريب  الرئيسدولة خاطب  3102أكتوبر / تشرين األول  34بتاريخ 

زمات على جوهر األ مركزا   ،للجمعية العامة يف االحتاد الربملاين الدويل يف جنيف 021يف الدورة  وجملس النواب اللبناين
رهاب وجتفيف مصادره وصنع ومسامهة الربملانات يف مواجهة اإلىل حل عادل للقضية الفلسطينية إنطقة، فدعا يف امل

 .زمة النازحنيأىل دعم لبنان ملواجهة إكما دعا . لسورية ومشاكل املنطقةحلول سياسية للمسألة ا

سرائيلية اليومية حلقوق االنتهاكات اإلىل إساسي أجه عنايتكم بشكل أو ن أود أ": كلمة استهلها بالقول  حيث ألقى
قامة إرضه و أنائه واالستيالء على أباة واستمرار تشريد املاليني من حقه يف احلي الشعب الفلسطيين وخصوصا  

قصى والعمل على هتويد القدس وحتويل املناطق املستوطنات واجلدار العازل والتقسيم املكاين والزماين للمسجد األ
وجه أو . طفال والنساءاألاالعتقاالت اليومية اليت تطال ىل إضافة إ. ىل معتقل كبريإبية وغزة الفلسطينية يف الضفة الغر 

يف تلك املناطق بالقوة والنار  رهاب القائموسط واإلين الناجم عن احلروب يف الشرق األنساىل الوضع اإلإعنايتكم 
النزوح الذي طال لبنان الذي يستقبل  هيحدى نتائج هذه احلروب إن إ. رهاببشع عمليات القتل والتعذيب واإلأو 

 .ما يوازي نصف عدد سكانه

 

ار يف البلدان جل صنع حلول سياسية تضمن االستقر أاس هو قيام الربملانات جبهود من سن احلل األأعترب أين إن
ىل بناء إ دعوأة وسطيأويف جمال الوقائع الشرق . سطينيةبالقضية الفل ىل حل عادل وشامل بدءا  إاملضطربة والوصول 
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 تقريبا  ضد هذا البلد الشقيق من اء العاملأحنكل   رهاب منع اإلحيث جتم   ،للمسألة السوريةووضع حلول ة سياس
نتاج نظامهم السياسي إفرقاء يف من ومشكلة ليبيا مبشاركة مجيع األجل تقسيمه وتفكيكه، وكذلك مشكلة اليأ

 .خذ يف االعتبار دائما  الصناعة الوطنية للدميوقراطيةمع األ ،واعتماد النظام الدميوقراطي الربملاين

 

زمات الناجتة عن وجود ما يوازي نصف عدد سكانه من النازحني بنان يف كافة احملافل ملواجهة األم لىل دعإدعوكم أو 
 .رهاب العابر للحدود وجتفيف مصادرهالشؤون الوطنية للدول ومكافحة اإلوضمان وقف التدخالت يف 

الربملانية املشرتكة على مستوى  ين يف اطار اجلهودإن. داخل الدول عرب قوانني ملزمة قلياتمان حقوق األوأؤكد على ض
 :االحتاد أؤكد

نسان يف كل جماالت قرار خطط وطنية حلقوق اإلإنسان الدولية و ية بشرعة حقوق اإلـ التزام السياسات الوطن 0
 .راضي الدولأقوق مبا فيها حقوق املقيمني فوق احل

 .ة للمراقبةنشاء آلية رقابة وطنية وجهوية من االحتادات الربملانيإىل إدعو أـ  3

 صو  مشاركة كاملة إىلحياة اجملتمعات والدول وصوال   ىل دعم زيادة مشاركة املرأة يف صنع كل ما ينتجإدعو أـ  2
 .ىل نشوء احلكم الرشيدإتؤدي 

د ألن ديبلوماسية احلقائب السود احلكومية مل تع ،ىل اعتبار تعزيز الديبلوماسية الربملانية كأولوية الحتادناإدعو أـ  4
 .نسانية والرقابة ضد انتهاكهاشأهنا العمل على تعزيز احلقوق اإلجمدية، والديبلوماسية الربملانية من 

نشاء إنسان، بل حوال باللجان الوطنية الربملانية احمللية حلقوق االمن األ حالٍ نه ال جيب االكتفاء بأي أرى أأخريا  
ىل تعاون فاعل واستجابة إربملان الدويل ودعوة الربملانات االحتاد الشبكات برملانية على مستوى القارات وعلى مستوى 

 .”التنبيهات والتحذيرات اليت تصدر عن هذه املؤسسات
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 ختتام أعمالا كلمة دولة الرئيس نبيه بري، رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب اللبناني في
 :لالتحاد البرلماني الدولي 531الجمعية 

لرئيس االتحاد البرلماني العربي ، كلمة المجموعة  جلس النواب اللبناني بصفته ممثالا ألقى السيد ياسين جابر، عضو م
سم اجملموعة الربملانية العربية اليت ابلالتحاد البرلماني العربي شكر فيها  531البرلمانية العربية في اختتام أعمال الجمعية 

جتماعات ااجلهود اليت بذلت إلجناح انعقاد يب رئاسة االحتاد الربملاين الدويل، وأمانته العامة على ميثلها االحتاد الربملاين العر 
، وخمتلف اللجان الفرعية، واللجنة التنفيذية، 011لالحتاد الربملاين الدويل، واجتماعات اجمللس احلاكم  021اجلمعية العامة 

نسان، والسلم واألمن الدوليني، وشؤون األمم والدميوقراطية، وحقوق اإل الشباب،وحبث املواضيع املتعلقة بقضايا املرأة، و 
 .املتحدة، والتنمية املستدامة، والتمويل والتجارة

تصيب الشرق الوسط مبرض فقدان  قضية دولية أساسيةوسجل باسم اجملموعة الربملانية العربية غياب نقاش حول 
طلب غرفة عمليات وهي قضية تت (رهاباإل) : املناعة السياسية، وتعاين منها املنطقة العربية، وتنتشر يف أحناء العامل، وهو 

رهاب، وتتطلب إضافة إىل اجلهود األمنية والعسكرية اختاذ القرارات شراف األمم املتحدة احلرب على اإلإدولية تدير حتت 
البشرية واملادية والتسليحية، ودون ذلك فإن رهاب اإلجتفيف مصادر وموارد : التدابري املناسبة حلفظ سيادة الدول مبا يعينو 

 .سيبقى يهدد العامل، ويتخذ من الشرق األوسط وأفريقيا ومشاهلا قاعدة ارتكازرهاب اإل

أمانيه الوطنية يف العودة، وتقرير املصري، وإقامة دعم الشعب العريب الفلسطيين لتحقيق  القضية الثانية واألساسيةو 
سرائيلية التهويدية خصوصا ، وإن االعرتاف العاملي ستيطان ووقفه، ووقف السياسات اإلالدولة وعاصمتها القدس، وإدانة اال

 .مم املتحدةبدولة فلسطني وحبقوق الفلسطينيني يتزايد، وحتقق القضية الفلسطينية املزيد من االعرتاف يف منظمات األ

قضية الالجئني أو النازحني، وهي تؤثر بشكل كبري على الشرق األوسط منذ نكبة الشعب ف القضية الثالثةأما
 .، وبعدها تقع يف هذه البالد قضية الالجئني جراء احلروب يف سوريا، والعراق، واليمن0148الفلسطيين عام 

ترسيخ حل عادل وشامل لقضية الشرق األوسط، وحلول تتطلب متياز ادولية ب قضية مبينا  أن هذه القضية هي
رهاب يف العراق، ودعم الشعب واألرض واملؤسسات يف هذا البلد، شاكرا  للجنة سياسية للقضية السورية، واليمنية، وهزمية اإل

وصيات، ضمونه وبالتورحب مب .ى أحوال الالجئني، وقدمت تقريرهااليت زارات باسم االحتاد الربملاين الدويل لبنان لالطالع عل
 .مال  أن تتحول إىل برنامج عملآ

****** 

 


