بـروتـوكول تعـاون
بــين
مجلـس النـواب في جمهوريـة مصـر العـربيـة
و
مجلـس النـواب في الجمهوريـة اللبنـانيـة
**********

السـيد علي عبد العـال سيد أحمد ،رئيـس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية
و
السيـد نبيـه بـري ،رئيـس مجلـس النـواب في الجهورية اللبنانية
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مقدمـة
إن رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الدكتور علي عبد العـال سيد أحمد،
ورئيس مجلس النواب اللبناني ،االستاذ نبيـه بــرّي،
استناداً إلى قيم الديموقراطية والحرية التي يتشاركها الشعبان اللبناني والمصري ،وعمق
العالقة التاريخية بين البلدين ،ورغبتهما المشتركة في خدمة السالم والتعاون الدولييّن ،وفي
مواجهة تحديات المستقبل معاً،
تأكيداً على تمسكهما باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئه المعترف بها دولياً والتي ينص
عليها ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،وأمالً في المساهمة في تعزيز
اإلمكانيات اإلدارية والمؤسساتية والتقنيّة الخاصة بكال المجلسين وتعزيز روابط الصداقة
من خالل العالقات البرلمانية،
واقتناعاً منهما بالدور األساسي الذ ي تلعبه المؤسسة البرلمانية ،وهي منبر التمثيل والتعدد
السياسيّين،
وقّعا في القاهرة بتاريخ  01نيسان /ابريل عام  ،1106بروتوكوالً للتعاون بغية تعزيز
أشكالٍ جديدة من التعاون الثنائي القائم على المصالح المشتركة وتقوية القدرات االدارية
والمؤسساتية للمجلسين.
إتفقا على األحكام اآلتية:
( )0يلتزم كل طرف بتشجيع زيادة التبادالت بين وفود المجلسيّن ،وفق اجراءاته
ووسائله الخاصة ،ال سيّما في إطار اللجان الدائمة ومجموعات الصداقة.
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( )1يلتزم كل طرف بتسهيل التعاون بين وفود المجلسين في المنظمات البرلمانية
الدولية وتنظيم استشارات منتظمة حول المسائل ذات االهتمام المشترك.
( )3يلتزم كل طرف بتحفيز تبادل الخبرات في مجاالت العمل التشريعي ومهام
البرلمان الرقابية.
المادة األولى:

النشاطات المرتقبة

ان النشاطات المرتقبة في اطار هذا البروتوكول هي اآلتية:
 زيارات عمل متبادلة للبرلمانيين من كال المجلسين ،يتألف كل وفد من أربعة
نواب ،يرافقهم موظف اداري ،بغية تبادل الخبرات والمعلومات حول المواضيع
ذات اإلهتمام المشترك في المجاالت :القانونية والتشريعية ،والرقابة البرلمانية
واإلدارة البرلمانية وإعداد التقارير وتكنولوجيا المعلومات.
 بعثة واحدة على األقل في العام ،تقوم بها لجان الصداقة بين المجلسين ،بهدف
التعاون القائم على مواضيع ذات المصلحة المشتركة (قانون األحزاب ودورها في
الحياة السياسية ،والالمركزية االدارية والسياسات الشبابية (التربية على
الديموقراطية ومشاركة المرأة ،إلخ)...
 تعزيز مشاركة المجتمع المدني في رسم السياسات العامة والعالقات مع وسائل
اإلعالم.
 بعثات دراسية وندوات للبرلمانيين ودورات تدريبية للموظفين ضمن اطار المعهد
العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.
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المادة الثانية:
في إطارالبعثات كما هو محدد في المادة االولى ،يرتبط تشكيل الوفود بصالحية
الهيئات و األطراف التي تتولى االدارة :رؤساء المجالس للبرلمانيين واألمناء العامين
للموظفين.
ويحرص رؤساء المجالس على تمثيلٍ متوازن بين الجنسّين ومختلف المجموعات
السياسية المُمثلة داخل كال المجلسين.
يضع الطرفان اللبناني والمصري البرامج بالتنسيق مع أمين عام مجلس النواب المصري
وأمين عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني .وسيحرص األمناء العامون
على أن يتمتع المتدربون بالمعارف المهنية المطلوبة.
المادة الثالثة:

توزيع النفقات المالية

يتكفل الطرف اللبناني بنفقات سفر الوفود اللبنانية ،في حين يتكّفل الطرف المصري
بنفقات االقامة في مصر .وبالنسبة إلى الوفود المصرية ،يطبق المبدأ نفسه بحيث يتكّفل
الطرف اللبناني بنفقات االقامة في لبنان والطرف المصري بنفقات السفر.
المادة الرابعة:
سيُعلم مجلس النواب اللبناني ،وفق الحاجة وبالتنسيق مع االتحاد البرلماني العربي،
مجلس النواب المصري حول باقي برامج التعاون أو الشراكة التي يستفيد منها ،بغية
تأمين تكامل فعلي ضمن إطار تنسقيهما ،خاصة في مجال االستفادة من الدورات
التدريبية التي ينظمها المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية.
المادة الخامسة:
يمكن للطرفين أن يقترحا تعديالت على البروتوكول الحالي ،وذلك باالتفاق بينهما.
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المادة السادسة:
يعمل بهذا البروتوكول لمدة ثالث سنوات ،ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره،
ويتم تجديده باالتفاق المتبادل بين المجلسين وفق الشروط نفسها.
وقع في  01نيسان /ابريل عام  ،1106على نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل
بموجبها.
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