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باإلجـمـــاع .. الـســـلمي رئيســًا لــدورة ثانيــة

عقــد الربملــان العــريب جلســة يــوم 8 ديســمرب 2018م ُخصصــت إلنتخــاب رئيــس الربملــان ونوابــه 
ورؤســاء اللجــان اُالربــع الدامئــة ونوابهــم ،  وذلــك ملــدة عامــني وفقــاً للنظــام األســايس للربملــان 

العــريب ـ مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة. 
ــن  ــريب الحارضي ــان الع ــارش ألعضــاء الربمل ــرسي املب ــرتاع ال ــق االق ــن طري ــات ع وجــرت االنتخاب
ــد الرحمــن جمشــري. ــان العــريب ســناً النائــب عب جلســة االنتخــاب، برئاســة أكــرب أعضــاء الربمل

واختــار أعضــاء الربملــان الحارضيــن الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي باإلجــامع رئيســاً للربملــان 
ــد  ــب عب ــاميس والنائ ــد الش ــب راش ــريب النائ ــان الع ــب الربمل ــام انتخ ــة، ك ــدورة ثاني ــريب ل الع
الرحمــن ســعيد والنائــب عــادل العســومي والنائــب ســعد الجــامل نوابــاً لرئيــس الربملــان العــريب، 
كــام تــم انتخــاب النائــب أحمــد املرشقــي رئيســاً للجنــة الشــؤون الخارجيــة والسياســية واألمــن 
القومــي والنائــب حســن طاهــر الربغــويث نائبــاً لــه، والنائــب إنصــاف مايــو رئيســاً للجنــة الشــؤون 
االقتصاديــة واملاليــة والنائــب بابكــر عبــد املحســن عثــامن نائبــاً لــه، والنائــب نبيــل االندلــويس  
رئيســاً للجنــة الشــؤون الترشيعيــة والقانونيــة وحقــوق اإلنســان والنائــب دالل الزايــد نائبــاً لــه، 
ــة  ــة والثقافي ــة والرتبوي ــؤون االجتامعي ــة الش ــاً للجن ــمنوه رئيس ــن س ــامل ب ــة س ــب عائش والنائ

واملــرأة والشــباب والنائــب نــور الديــن املرابطــي نائبــاً لهــا.
 وعقــب اختيــاره باإلجــامع ألقــى الدكتــور مشــعل الســلمي كلمــة قــدم فيهــا الشــكر ألُعضــاء 
الربملــان العــريب قــال فيهــا ” أتقــدم لكــم بجزيــل الشــكر ووافــر االمتنــان والتقديــر عــىل ثقتكــم 
وتزكيتكــم يل لرئاســة الربملــان العــريب لفــرتة ثانيــة، مؤكــداً االســتمرار معكــم يف العمــل عــىل مــا 
أنجزنــاه يف الســنتني املاضيتــني مــن أعــامل وخطــط عمــل ونشــاطات برملانيــة كان يف مقدمتهــا 
الدبلوماســية الربملانيــة الفاعلــة والتــي أنتــم أصحــاب املعــايل مثلتــم مــن خاللهــا األمــة العربيــة 

خــري متثيــل ودافعتــم عــن قضاياهــا العادلــة يف املحافــل اإلقليميــة والدوليــة .
وأضــاف الســلمي ”وأكــد لكــم أن الربملــان العــريب ســوف يســتمر يف العمــل عــىل تعزيــز العمــل 
ــر  ــات النظ ــد وجه ــب وتوحي ــريب وتقري ــن الع ــق التضام ــدف أســايس يحق ــريب املشــرتك كه الع
العربيــة. والعمــل عــىل دعــم ونــرصة قضيــة العــرب األوىل فلســطني، وســوف نســتمر يف خطــط 
العمــل التــي رســمها الربملــان العــريب للوقــوف مــع الشــعب الفلســطيني الصامــد املدافــع عــن 
أرضــه ومقدســاته، وســنعمل مــع الــدول العربيــة لدعمهــا يف حربهــا عــىل اإلرهــاب والتصــدي 
ــن  ــة األم ــىل صيان ــل ع ــا، والعم ــالمة مجتمعاته ــن وس ــيادتها وأم ــىل س ــة ع ــداءات اآلمث لالعت

ــم  ــة، ودع ــدول العربي ــة لل ــؤون الداخلي ــي يف الش ــل الخارج ــة التدخ ــريب ومواجه ــي الع القوم
ــدول  ــا بعــض ال ــاين منه ــي تع ــة الت ــات الداخلي ــات والخالف ــة النزاع ــية ملعالج ــوِل السياس الحل
العربيــة، كــام ســنعمل عــىل دعــم التكامــل العــريب يف املجــال االقتصــادي واالجتامعــي، وإعــالن 
ــدور  املحــوري للربملــاِن العــريب عــىل كافــة  الوثائــق التــي أصدرهــا الربملــان العــريب، وتعزيــز ال

ــة ” ــة والدولي ــة واإلقليمي املســتويات العربي

■ الــشـامـــسي وســعـيـد والـعـسـومـي والـجـمـــال نـوابـًا للــرئـيـس
ــان ــي رؤســاء للـجـ ــة واألنـدلـوسـ ــاف وعـائـشـ ــي وإنـصــ ■ الـمـشـرقــ

د. مشــعل بن فهم السلمي 
رئيس الربملان العريب

جلسة إنتخابات الربملان العربي

لجنــة اإلرشاف عىل انتخابات الربملان العريب
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العربيــة األمــة  قضايــا  خلدمــة  نعمــل  الســلمي: 
عبدالعــال: نقدر جهودكم على املســتوى الدويل واإلقليمي

■ عقــد الربملــان العــريب أعــامل الجلســة الثانيــة مــن دور االنعقــاد 
الثالــث يــوم الثالثــاء املوافــق 11ديســمرب 2018م يف مقــر االمانــة 
ــن  ــعل ب ــور مش ــة الدكت ــة برئاس ــدول العربي ــة ال ــة لجامع العام
ــة  ــواب يف جمهوري ــس الن ــس مجل ــور رئي ــلمي وبحض ــم الس فه
ــور عــىل عبدالعــال رئيــس اإلتحــاد الربملــاين  ــة الدكت مــرص العربي

العــريب.
وألقــى رئيــس الربملــان العــريب كلمــة رحــب فيهــا بإســم الربملــان 
ــواب يف  ــس الن ــس مجل ــال رئي ــد الع ــيل عب ــور ع ــريب بالدكت الع
والتنســيق  التعــاون  عاليــاً  مثمنــاً  العربيــة،  مــرص  جمهوريــة 
والتشــاور بــني مجلــس النــواب املــرصي والربملــان العــريب يف دعــم 
ــدراً  ــة، ومق ــة والدولي ــل اإلقليمي ــة يف املحاف ــة العربي ــا األم قضاي
اســتجابة الدكتــور عــيل عبدالعــال لزيــارة الربملــان العــريب يف 
إطــار الحــرص عــىل توحيــد العالقــات الربملانيــة العربيــة العربيــة 

ــة. ــا العربي ــا أمتن ــر به ــي مت ــيمة الت ــات الجس ــة التحدي ملواجه
ثــم أعلــن الســلمي افتتــاح أعــامل الجلســة الثانيــة مــن دور 
االنعقــاد الثالــث، وقــال ”يطيــب يل أن أهنئكــم جميعــاً يف بدايــة 
مرحلــة جديــدة للربملــان العــريب، نســتمر معكــم وبكــم لتحقيــق 
مزيــد مــن اإلنجــازات الربملانيــة التــي تعــزز العمــل العــريب 
املشــرتك وتخــدم قضايــا ومصالــح أمتنــا العربيــة يف ظــل ظــروف 

ــم تأسيســه يف  ــا ت ــتناداً إىل م ــريب، اس ــامل الع ــا الع ــر به ــة مي دقيق
الســنتني املاضيتــني مــن دور رائــد ومحــوري لعمــل الربملــان العــريب 

ــة. ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة املســتويات العربي عــىل كاف
وفيــام يخــص القضايــا االقتصاديــة واالجتامعيــة والتنمويــة ، قــال 
ــا  ــادر بعــد مناقشــات مســتفيضة للقضاي الســلمي ”إن الربملــان ب
االقتصاديــة واالجتامعيــة التنمويــة، بإصــدار العديــد مــن الوثائــق 
االسرتشــادية لتكــون مرجًعــا ترشيعيًــا عربيًــا، وتوجــت هــذه 
ــة  ــران للوثيق ــرية بالظه ــة األخ ــة العربي ــامد القم ــادرات باعت املب
ــة يف  ــة عربي ــة مرجعي ــا، كوثيق ــة وتنميته ــة البيئ ــة لحامي العربي
ــة  ــا، وأشــهرت هــذه الوثيق ــة وتنميته ــاظ عــىل البيئ مجــال الحف
يف ســلطنة ُعــامن، بالتعــاون مــع مجلــس الدولــة يف الســابع 

ــرب 2018م“  ــن نوفم ــن م والعرشي
ــان العــريب جــاري  ــج الترشيعــي للربمل ــه إســتمراراً للنه وأضاف٬أن
 : مجــاالت  يف  اسرتشــادية  قوانــني  خمســة  إلصــدار  العمــل 
ــان إجتامعــي عــريب،  ــار، وشــبكة أم ــايل، وحفــظ اآلث ــم الع التعلي
وتحقيــق األمــن الغــذايئ، وجــذب رؤوس األمــوال العربيــة داخــل 
ــر  العــامل العــريب. كــام يعمــل الربملــان العــريب عــىل إصــدار تقاري
ــة  ــة اإلقتصادي ــان والحال ــوق اإلنس ــية وحق ــة السياس ــن الحال ع
واإلجتامعيــة يف العــامل العــريب، كآليــات جديــدة للرصــد والتحليــل 

ــبة.  ــول املناس ــرتاح الحل ــم وإق والتقيي
ــواب  ــد العــال رئيــس مجلــس الن ــور عــىل عب ــام أكــد الدكت ■ في
املــرصي رئيــس االتحــاد الربملــاين العــريب يف كلمتــه أمــام الربملــان 
العــريب ثقتــه يف أن الربملــان العــريب ســيصبح إطــاراً حقيقيــاً للحــوار 
ــا  ــة املرشوعــة ويف مقدمته ــن الحقــوق العربي ــاع ّع العــريب والدف
القضيــة الفلســطينية ومواجهــة اإلرهــاب وداعميــه وحاميــة  

ــة املســتدامة. ــق التنمي ــة وتحقي ــة العربي ــة الوطني الدول
وهنــأ الدكتــور عــيل عبــد العــال، الدكتــور مشــعل الســلمي عــىل 
إعــادة انتخابــه رئيســاً للربملــان العــريب، منوهــاً بهــذه الثقــة 
ــل  ــجل حاف ــاس س ــىل أس ــت ع ــي قام ــتحقة الت ــددة واملس املتج

ــر. ــاء املثم بالعط
وأعــرب عــن ثقتــه يف أن الربملــان العــريب تحــت رئاســة الســلمي 
ــاون  ــن التع ــع م ــاق أوس ــريب آلف ــاين الع ــاون الربمل ــيدفع التع س
واالنجــاز، وســتعزز مكانــة الربملــان العــريب عــىل املســتويني الــدويل 

واإلقليمــي.
كــام أعــرب ّعــن ثقتــه يف أن الربملــان ســيعمل عــىل إيجــاد حلــول 
رسيعــة للعديــد مــن املشــكالت العربيــة وسيحشــد الجهــود 

ــة. ــة والدولي ــل اإلقليمي ــة يف املحاف ــا العربي ــم القضاي لدع

ويف املؤمتر الصحفي 

الـــسلمي : ســنواصل التصدي للتدخالت اخلارجية 

الدكتور عبدالعال يشهد أول جلسة بعد االنتخابات

عقــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان العــريب 
ــاً يف  ــة مؤمتــراً صحفي ــه باإلجــامع لفــرتة رئاســة ثاني عقــب تزكيت
مقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة ، أكــد فيــه حرصــه 
عــىل مواصلــة دور الربملــان العــريب الداعــم للقضايــا العربيــة ويف 

صدارتهــا القضيــة الفلســطينية.
ــرتة  ــالل الف ــان خ ــازات الربمل ــود وإنج ــلمي جه ــتعرض الس واس
املاضيــة، وقــال الســلمي إن القضيــة الفلســطينية تــأيت عــىل رأس 

ــا التــى يهتــم بهــا. إجنــدة القضاي
 وأوضــح إن القضيــة األخــرى التــى يركــز عليهــا خــالل العامــني 
ــاً إىل أن  ــكاله الفت ــة أش ــاب بكاف ــة اإلره ــي مكافح ــني ه املقبل

املجتمعــات العربيــة تتعــرض للكثــري مــن التهديــدات مــن 
الجامعــات اإلرهابيــة التــى تهــدد أمنهــا وســالمتها ،وهــذه 

التهديــدات ســنقف لهــا باملرصــاد.
ــة  ــان العــرىب بالتصــدي للتدخــالت الخارجي ــد رئيــس الربمل وتعه
ــدول  ــيادة ال ــة س ــة وحامي ــدول العربي ــة لل ــئون الداخلي يف الش
ــوة  ــوز ألي ق ــراً وال يج ــاً أحم ــا خط ــا باعتباره ــة جمعيه العربي
إقليميــة أو دوليــة أن تتدخــل يف شــئون الــدول العربيــة وتكويــن 
جامعــات مســلحة داخــل هــذه الــدول ترتبــط بأجنــدات إقليميــة 

ــة. أو دولي
املؤمتــر الصحفي لرئيس الربملان

اجللسة العامة للربملان
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ــريب، عــىل رأس  ــان الع ــم الســلمي رئيــس الربمل ــن فه ــور مشــعل ب ــام الدكت ق
وفــد رفيــع املســتوى مــن الربملــان العــريب بزيــارة إىل دولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، تلبيــًة لدعــوة مــن الدكتــورة أمــل عبــد اللــه القبيــيس رئيــس املجلــس 

الوطنــي االتحــادي بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة.
وقــال الســلمي إنــه تــرشف ووفــد الربملــان العــريب بلقــاء ســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد ويل عهــد أبــو ظبــي، ومعــايل الدكتــورة أمــل القبيــيس رئيــس املجلــس 
الوطنــي االتحــادي، تعزيــزاً لعالقــات الربملــان العــريب مــع قــادة الــدول ورؤســاء 

الربملانــات العربيــة، ولتنســيق املواقــف دعــامً لقضايــا األمــة العربيــة.
وأوضــح الســلمى إن هــذه الزيــارة تــأيت يف إطــار ســعي الربملــان العــريب لدفــع 
ــتويات،  ــىل املس ــة إىل أع ــات العربي ــع الربملان ــاون م ــاور والتع ــات التش عالق
وحرصــاً مــن الربملــان العــريب عــىل تجســيد وتعزيــز دور الدبلوماســية الربملانيــة 
املتصاعــد مبــا يعضــد املوقــف الرســمي العــريب عــىل كافــة املســتويات ويف كل 
املحافــل اإلقليميــة والدوليــة، ورشح مواقــف وخطــط عمــل وتحــركات الربملــان 
ــا  ــريب، ويف مقدمته ــامل الع ــرتاتيجية للع ــة واالس ــا الهام ــاه القضاي ــريب تج الع
القضيــة الفلســطينية، ومكافحــة التطــرف واإلرهــاب، واألمــن القومــي العــريب، 

والتدخــالت الخارجيــة يف الشــأن العــريب الداخــيل.
وخــالل الزيــارة عقــد الدكتــور مشــعل الســلمي، رئيــس الربملــان العــريب، 
ــة  ــدى دول ــن ل ــة، املعتمدي ــدول العربي ــع ســفراء ال ــاء م ــاين، لق ــد الربمل والوف

ــدة. ــة املتح ــارات العربي اإلم
حيــث أطلــع رئيــس الربملــان الســفراء العــرب عــىل قــرارات ومواقــف الربملــان 
ــة الفلســطينية  ــها القضي ــربى وعــىل رأس ــة الك ــا العربي ــريب بشــأن القضاي الع
ــأن  ــة يف الش ــالت الخارجي ــدي للتدخ ــريب والتص ــي الع ــن القوم ــظ األم وحف

ــة اإلرهــاب. ــريب ومكافح الع

مباحثـــات هامـــة مـــع ويل عهـــد أبوظبـــي
السـلـمي: تعزيـز دور الدبلوماسية الربملانية

الربملان العربي يف اإلمارات

تقارير إخبارية

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي

الدكتور مشعل بن فهم السلمي والدكتورة أمل عبد هللا القبيسي رئيس المجلس الوطني اإلتحادي اإلماراتي
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الربملان العربي فـي البـحـريـن
امللك محد: نشكـركم على مـواقـفـكـم وتضامنكم مع البحرين

يف املؤمتر الدويل  للمرأة:
الســـلمي: حتيـــة تقديـــر وإجـــالل للمـــرأة الفلســـطينية اجملاهـــدة

أكـــد امللـــك حمـــد بـــن عيـــىس آل خليفـــة ملـــك مملكـــة 
البحريـــن عـــىل الـــدور الهـــام الـــذي يضطلـــع بـــه الربملـــان 
العـــريب وإســـهاماته يف الدفـــاع عـــن قضايـــا األمـــة العربيـــة 
يف املحافـــل الربملانيـــة الدوليـــة وتعزيـــز مســـرية العمـــل 
ـــك  ـــة املل ـــتقبال جالل ـــالل اس ـــك خ ـــاء ذل ـــرتك. ج ـــريب املش الع
ـــريب  ـــان الع ـــس الربمل ـــم الســـلمي رئي ـــن فه ـــور مشـــعل ب للدكت
ـــذي زار  ـــرب 2018م ال ـــخ 14 نوفم ـــريب بتاري ـــان الع ـــد الربمل ووف
ـــول ”دور  ـــدويل ح ـــر ال ـــاركة يف املؤمت ـــن للمش ـــة البحري مملك
املشـــاركة السياســـية للمـــرأة يف تحقيـــق العدالـــة التنمويـــة: 

تجـــارب عمليـــة .. وتطلعـــات مســـتقبلية“.
ورحـــب جاللتـــه برئيـــس الربملـــان العـــريب، ومبشـــاركته 
ــزازه  ــره وإعتـ ــاً عـــن تقديـ ــر، معربـ ــذا املؤمتـ ــرة يف هـ املثمـ
ــاًء  ــاً وأعضـ ــريب رئيسـ ــان العـ ــا الربملـ ــي يقفهـ باملواقـــف التـ
الداعمـــة واملســـاندة ململكـــة البحريـــن، مؤكـــداً جاللتـــه إن 

ــزاز. ــر واعتـ ــل تقديـ ــي محـ ــة هـ ــذه املواقـــف املرشفـ هـ
ونـــوه جاللتـــه بجهـــود الربملـــان العـــريب يف تعزيـــز التعـــاون 
والتنســـيق بـــني الربملانـــات العربيـــة وتبـــادل الزيـــارات 
ــة  ــدول العربيـ ــة يف الـ ــرية الربملانيـ ــر املسـ ــربات لتطويـ والخـ
ــدول  ــات الـ ــع برملانـ ــم مـ ــاون والتفاهـ ــور التعـ ــد جسـ ومـ
ــا  ــة وقضاياهـ ــة العربيـ ــدم مصالـــح األمـ ــا يخـ ــة مبـ الصديقـ
العادلـــة، مؤكـــداً جاللتـــه أهميـــة تعزيـــز عالقـــات التعـــاون 
ـــهم  ـــا يس ـــة مب ـــدول العربي ـــني ال ـــرتكة ب ـــط املش ـــم الرواب ودع
يف دفـــع عجلـــة التنميـــة والبنـــاء والتقـــدم ويعـــود بالخـــري 

واملنفعـــة عـــىل شـــعوبها.
ــن  ــة مـ ــة العربيـ ــه املنطقـ ــر بـ ــا متـ ــه إىل مـ ــار جاللتـ وأشـ
ـــآزر  ـــف والت ـــدة الصـــف والتكات ـــب وح ـــة تتطل ـــروف دقيق ظ

شـــارك الدكتـــور مشـــعل بـــن فهـــم الســـلمي رئيـــس الربملـــان 
ـــدويل  ـــر ال ـــريب يف املؤمت ـــان الع ـــن الربمل ـــد م ـــريب عـــىل رأس وف الع
ــة  ــرأة يف تحقيـــق العدالـ ــية للمـ ــاركة السياسـ ــأن دور املشـ بشـ
التنمويـــة التـــى عقـــد يومـــى 14 – 15 نوفمـــرب 2018م، يف 

مملكـــة البحريـــن.
وألقـــى رئيـــس الربملـــان العـــريب كلمـــة يف الجلســـة االفتتاحيـــة 
باملؤمتـــر أكـــد فيهـــا أن الربملـــان العـــريب يـــويل أهميـــة بالغـــة 
ـــات  ـــرأة يف املجتمع ـــه امل ـــوم ب ـــذي تق ـــدر ال ـــري واملق ـــدور الكب لل
يف  مبكانتهـــا  اإلميـــان   مـــن  انطالقـــاً  العربيـــة، 
املجتمـــع العـــريب، وأهميـــة مشـــاركة 
ــا  ــتها لحقوقهـ ــرأة ومامرسـ املـ
السياسـيــــة واالجتامعيـــة 

واالقتصـادية 
والثقافيـــة كجـــزء 
هـــام يف عمليـــة 

التنمية 
الشاملة 

الـــدول  يف 
العربية.  

وقال 
لســـلمي  ا
ـــان   إن الربمل

العريب 
الـــذي ميثـــل 

منوذجاً 
ــرص  ــاً لحـ عمليـ

القيادات 
واألنظمـــة العربيـــة 

والعمـــل املشـــرتك ملواجهـــة كافـــة املخاطـــر والتحديـــات.
ــكره  ــريب عـــن شـ ــان العـ ــه أعـــرب رئيـــس الربملـ مـــن جانبـ
وتقديـــره لجاللـــة امللـــك عـــىل مواقـــف مملكـــة البحريـــن 
ـــيداً  ـــز مســـريته، مش ـــريب املشـــرتك وتعزي ـــل الع ـــة للعم الداعم
باملســـرية الربملانيـــة والتنمويـــة يف اململكـــة التـــي تحققـــت 
بفضـــل حكمـــة جاللـــة امللـــك وقيادتـــه العديـــد مـــن 

ـــرأة،  ـــة للم ـــية الفاعل ـــاركة السياس ـــد املش ـــيخ وتأكي ـــىل ترس ع
وقـــد تجـــىل ذلـــك يف نظامـــه األســـايس الـــذي أكـــد عـــىل متثيـــل 
أعضائـــه.  إجـــاميل  مـــن   25% عـــن  يقـــل  ال  مبـــا  املـــرأة 
ـــوق  ـــة لحق ـــة العربي ـــر الوثيق ـــريب أق ـــان الع ـــح ”إن الربمل وأوض
املـــرأة“، كأول ترشيـــع يســـنه، لتكـــون إطـــاراً ومنوذجـــاً 
ترشيعيـــاً عربيـــاً ومرجعـــاً يف القوانـــني الخاصـــة باملـــرأة 
ـــة  ـــاً يعكـــس التوافـــق العـــريب، وجـــاءت الوثيق ـــة، وميثاق العربي
ــج  ــة نتائـ ــة وخالصـ ــات معمقـ ــري ودراسـ ــد كبـ ــاً لجهـ نتاجـ
خمـــس ورش عمـــل عقدهـــا الربملـــان العـــريب يف عـــدٍد مـــن 
ــن،  ــة البحريـ ــن مملكـ ــا مـ ــت أولهـ ــة، وكانـ ــدول العربيـ الـ
مؤكـــداً أنـــه ســـيتم إطـــالق هـــذة الوثيقـــة قريبـــاً بالتعـــاون 
بـــني الربملـــان العـــريب واملجلـــس الوطنـــي األتحـــادي لدولـــة 

ــدة.  ــة املتحـ ــارات العربيـ اإلمـ
وبعـــث الســـلمي ”تحيـــة إجـــالل وتقديـــر للمـــرأة الفلســـطينية 

املجاهـــدة واملناضلـــة والصابـــرة، التـــي 
ضـــد  صامـــدة،  زالـــت  ومـــا  صمـــدت 
اســـتمرار اإلحتـــالل والعـــدوان الصهيـــوين 
ـــا  ـــوق أطفاله ـــا وحق ـــىل حقوقه ـــم، ع الغاش
ـــاع  ـــل يف أوض ـــباتها، وتناض ـــا ومكتس وأرضه
إنســـانية يف غايـــة الصعوبـــة يف ظـــل تهجـــريٍ 

واعتقـــاٍل وفقـــداٍن للُمعيـــل“ 
اىل  كلمتـــه  يف  الســـلمي  أشـــار  كـــام 
ــرأة  ــه املـ ــذي تعيشـ ــرتدي  الـ ــع املـ الوضـ
يف مخيـــامت اللجـــوء يف ســـوريا والعـــراق 
واليمـــن والصومـــال، يف ظـــل األوضـــاع 
ـــت  ـــاب املقي ـــبب اإلره ـــتقرة بس ـــري املس غ
ــل  ــذا يعمـ ــدول، لـ ــذه الـ ــذي رضب هـ الـ
الربملـــان العـــريب مـــع األمـــم املتحـــدة 

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ورئيس البرلمان العربي
ـــن  ـــار البحري ـــري وازده ـــل خ ـــن أج ـــات م ـــازات والنجاح االنج

وتقـــدم ورخـــاء شـــعبها.
وجـــدد الدكتـــور الســـلمي دعـــم الربملـــان العـــريب وتضامنـــه 
ــي  ــراءات التـ ــة اإلجـ ــن يف كافـ ــة البحريـ ــع مملكـ ــام مـ التـ
ــا،  ــالمة مواطنيهـ ــتقرارها وسـ ــا واسـ ــة ألمنهـ ــا حاميـ تتخذهـ

ورفضـــه للتدخـــالت الخارجيـــة يف شـــؤونها الداخليـــة.

ـــني  ـــة الالجئ ـــم خاص ـــف معاناته ـــىل تخفي ـــم ع ـــتضيفة له ـــدول املس وال
ــال. ــاء واألطفـ ــن النسـ ــني مـ والنازحـ

ــيك  ــمو امللـ ــة السـ ــكر لصاحبـ ــريب الشـ ــان العـ ــس الربملـ ــه رئيـ ووجـ
األمـــرية ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة رئيـــس املجلـــس األعـــىل 
للمـــرأة عـــىل الدعـــوة الكرميـــة للمشـــاركة يف هـــذا املؤمتـــر الـــدويل 
الهـــام، حـــول عدالـــة وتنافســـية املشـــاركة السياســـية للمـــرأة، 
معربـــاً عـــن تثمينـــه  وتقديـــره العـــايل لجهـــود مملكـــة البحريـــن يف 
ـــىس  ـــن عي ـــد ب ـــك حم ـــة املل ـــب الجالل ـــة لصاح ـــادة الحكيم ـــل القي ظ
آل خليفـــة، يف مجـــال تعزيـــز املواطنـــة وترســـيخ مبادئهـــا واســـتثامر 
الطاقـــات املتجـــددة للشـــباب واملـــرأة، األمـــر الـــذي كان لـــه األثـــر 
ـــن عضـــواً مبجلـــس حقـــوق اإلنســـان  األكـــرب يف انتخـــاب مملكـــة البحري
ـــدويل لجهـــود مملكـــة  ـــراً مـــن املجتمـــع ال التابـــع لألمـــم املتحـــدة، تقدي
البحريـــن يف مجـــال ترســـيخ حقـــوق اإلنســـان ويف القلـــب منهـــا حقـــوق 

املـــرأة.

كلمة رئيس البرلمان العربي

تقارير إخبارية

صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
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حترك مكثف للربملان العربي
 لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب 

بــدأ الربملــان العــريب يف تنفيــذ  خطــة عملــه لرفــع اســم الســودان 
ــم  ــث ت ــاب حي ــة لإلره ــدول الراعي ــة لل ــة االمريكي ــن القامئ م
إيفــاد وفــد رفيــع املســتوى إىل برملــان عمــوم إفريقيا، كــام التقى 
رئيــس الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي مــع 
وزيــر الدولــة مبجلــس الــوزراء الســوداين الســيد طــارق توفيــق، 
لبحــث ســبل تنفيــذ خطــة الربملــان العــريب لرفــع اســم الســودان 

مــن القامئــة االمريكيــة للــدول الراعيــة لإلرهــاب.
ــه تــم إطــالع  ــور مشــعل الســلمي عقــب اللقــاء أن وأكــد الدكت
الوزيــر الســوداين عــىل خطــة عمــل الربملــان املتعلقــة برفــع اســم 

الســودان مــن قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب.
وقــال يف ترصيحــات صحفيــة إن الربملــان العــريب بــدأ يف تنفيــذ 
ــاد  ــأن، إيف ــذا الش ــل يف ه ــوات العم ــة وأوىل خط ــذه الخط ه
نائــب  برئاســة  العــريب  الربملــان  مــن  املســتوى  رفيــع  وفــد 
ــراء  ــا“ إلج ــوم إفريقي ــان ”عم ــريب، إىل برمل ــان الع ــس الربمل رئي
مباحثــات مــع رئيــس برملــان عمــوم إفريقيــا ملناقشــة موضــوع 
خطــة الربملــان العــريب بشــأن رفــع اســم الســودان مــن القامئــة 

ــاب. ــة لإلره ــدول الراعي ــة لل االمريكي
ــذ  ــا لتنفي ــد رشكائن ــو أح ــا ه ــوم إفريقي ــان عم وأوضــح إن برمل
هــذه الخطــة مبــا يحقــق األهــداف املرجــوة لهــا، مشــرياً إىل أنــه 
تــم توجيــه رســالة مشــرتكة موقعــه باســم رئيــيس الربملــان العــريب 
ــواب  ــس الن ــيس مجل ــا إىل رئي ــا لتوجيه ــوم إفريقي ــان عم وبرمل
والشــيوخ األمريــيك، ووزيــر الخارجيــة األمريــيك بهــذا الخصــوص.

وأضــاف إن هــذه الرســالة مدعمــة مبذكــرة قانونيــة تجيــب عــىل 
كافــة التســاؤالت التــي تدحــض بشــكل قانــوين وعمــيل وأخالقــي 
وانســاين وســيايس التهــم التــي بُنــى عليهــا وضــع اســم الســودان 
ــداً عــىل أن رفــع اســم  ــة لإلرهــاب، مؤك ــدول الراعي يف قامئــة ال
الســودان مــن قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب هــي قضيــة عمــل 

جوهريــة بالنســبة للربملــان العــريب.
ــق مــع  ــان العــريب يعمــل بشــكل موث وأشــار الســلمي إن الربمل
الجهــات املســئولة يف جمهوريــة الســودان لتنفيــذ هــذه الخطــة، 
ــة  ــن القامئ ــودان م ــم الس ــع اس ــمى برف ــدف األس ــق اله وتحقي
ــة، مشــرياً إىل أنــه حــق طبيعــي ألشــقائنا يف الســودان. األمريكي

وشــدد عــىل أن الســودان ظُلــم كثــرياً بوضــع اســمه عــىل هــذه 
ــود  ــراً جه ــة، خاصــًة وأن الســودان رعــى مؤخ ــة االمريكي القامئ

ــرياً إىل أن  ــودان، مش ــوب الس ــة جن ــاء يف دول ــني الفرق ــة ب املصالح
الســودان يقــوم بــدور كبــري يف تحقيــق الســالم بجنــوب الســودان 

وهــذا يتنــايف مــع إتهامــه باإلرهــاب.
ومــن جانبــه قــال وزيــر الدولــة مبجلــس الــوزراء الســوداين الســيد 
طــارق توفيــق يف مؤمتــر صحفــي مشــرتك مــع رئيــس الربملــان العريب 
إن الدكتــور مشــعل الســلمي يحمــل عــن الســودان قضيــة أرضت 
ــاب،  ــة لإلره ــدول الراعي ــة لل ــة االمريكي ــون اســمه يف القامئ ــه ك ب
ــة  ــة وخط ــدول العربي ــة ال ــريب وجامع ــان الع ــدور الربمل ــيداً ب مش

العمــل العربيــة لرفــع اســم الســودان مــن القامئــة.
ــة  ــر الدول ــامة فيصــل وزي ــيد أس ــارك الس ــرى ش ــة اخ ــن ناحي وم
ــريب  ــان الع ــة الربمل ــامع لجن ــودانية يف اجت ــة الس ــوزارة الخارجي ب
املعنيــة برفــع اســم الســودان مــن قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب.

وأكــد فيصــل إن هــذه الخطــة هــي مبــادرة أخويــة عربيــة صادقــة   

مــن الربملــان العــريب لدعــم الســودان الــذي ظــل مدرجــاً يف هــذه 
القامئــة منــذ عــام 1993م ظلــامً وبهتانــاً.

وتنفيــذاً لخطــة الربملــان العــريب لرفــع اســم الســودان مــن قامئــة 
الــدول الراعيــة لإلرهــاب ، قــام وفــد رفيــع املســتوى مــن الربملــان 
العــريب برئاســة النائــب ابــو صــالح شــلبي بزيــارة برملــان عمــوم 
ــطس  ــهر أغس ــالل ش ــا خ ــوب إفريقي ــة جن ــا يف جمهوري إفريقي
2018م وذلــك يف ســياق العالقــات العربيــة اإلفريقيــة للتباحــث 
مــع رئيــس برملــان عمــوم إفريقيــا وتســليمه رســالة مــن رئيــس 
ــان  ــني الربمل ــرتك ب ــرك املش ــيق التح ــأن تنس ــريب بش ــان الع الربمل
ــريب  ــان الع ــة الربمل ــذ خط ــا لتنفي ــوم إفريقي ــان عم ــريب وبرمل الع
لرفــع اســم الســودان مــن قامئــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب، 
ومطالبــة الكونجــرس األمريــيك برفــع اســم الســودان مــن هــذه 

القامئــة.

تقارير إخبارية

جلسة مباحثات بين الرئيس عمر البشير ورئيس البرلمان العربي

وفد البرلمان العربي ورئيس برلمان عموم إفريقياإجتماع بين رئيس البرلمان العربي ووزير الدولة السوداني طارق توفيق
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اجتمــع الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان 
العــريب  ووفــد الربملــان املشــارك يف املنتــدى االقتصــادي اإلفريقــي 
العــريب الــذى عقــد بالربــاط يومــى 25 - 26 أبريــل 2018م مــع 

ــة. ــدى اململكــة املغربي الســفراء العــرب ل
وجــرى خــالل اللقــاء إطــالع الســفراء العــرب عــىل أعــامل 
ــه يف  ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــان العــريب وال ــرارات الربمل وأنشــطة وق
دعــم قضايــا العمــل العــريب املشــرتك والــدور الترشيعــي للربملــان 

ــا. ــك القضاي يف تل
وتــم االجتــامع يف ضيافــة عميــد الســلك الدبلومــايس العــريب 
ــدى  ــة الشــعبية املعتمــد ل ــر الدميقراطي ــة الجزائ ســفري جمهوري

ــة. ــة املغربي اململك

ولــقـاء مـع الـســفــراء 
الــعــرب

الربملان العربي يف املغرب

التصـــدي للتغلغـــل اإلســـرائيلي يف القـــارة اإلفريقيـــة
ليبيـــا يف  األطـــراف  مجيـــع  بـــن  احلـــوار  دعـــم 

شــارك الدكتــور مشــعل بن فهــم الســلمي، رئيس الربملــان العريب، 
عــىل رأس وفــد رفيــع املســتوى مــن الربملــان يف املنتــدى الربملــاين 
االقتصــادي اإلفريقــي العــريب: ”مــن أجــل بنــاء منــوذج تكامــيل 
ــيوخ  ــس الش ــة مجال ــه رابط ــذي عقدت ــي“، ال ــاون اإلقليم للتع
والشــورى واملجالــس املامثلــة يف إفريقيــا والعــامل العــريب، وذلــك 
بنــاءاً عــىل دعــوة كرميــة مــن الســيد عبــد الحكيــم بــن شــامش، 
ــل  ــي 25 - 26  أبري ــريب، يوم ــارين املغ ــس املستش ــس مجل رئي

2018 م، مبجلــس املستشــارين بالعاصمــة املغربيــة الربــاط.
ــة  ــة االفتتاحي ــة يف الجلس ــريب كلم ــان الع ــس الربمل ــى رئي وألق
للمنتــدى، أكــد فيهــا عــىل عمــق الروابــط االجتامعيــة واملصالــح 
والثقافيــة  والجغرافيــة  التاريخيــة  واالعتبــارات  املشــرتكة، 
والحضاريــة، بــني العــامل العــريب وإفريقيــا وأهميــة الدبلوماســية 
ــي  ــريب األفريق ــاور الع ــاون والتش ــيق والتع ــة يف التنس الربملاني
واالقتصاديــة  واألمنيــة  السياســية  املســتويات  كافــة  عــىل 
واإلجتامعيــة والبيئيــة، وقدرتهــا يف بنــاء منوذجــاً جــاداً للتعــاون 

وتقويــة  البينيــة  والتجــارة  اإلفريقــي،  العــريب  االقتصــادي 
الروابــط اإلجتامعيــة واإلنســانية العربيــة اإلفريقيــة، ودعــم 
العربيــة  املنطقتــني  يف  األولويــة  ذات  االســرتاتيجية  القضايــا 
واإلفريقيــة، ويف مقدمتهــا دعــم قضيــة العــرب األوىل فلســطني، 
ومواجهــة التطــرف واإلرهــاب، والتصــدي للتدخــالت الخارجيــة 

ــة. ــة واإلفريقي ــدول العربي ــة لل ــؤون الداخلي يف الش
ــأيت  ــدى ت ــان العــريب باملنت ــال الســلمي ” إن  مشــاركة الربمل وق
إنطالقــاً مــن إميانه الراســخ بــدور الدبلوماســية الربملانيــة العربية 
ــاء منوذجــاً جــاداً للتعــاون  ــا يف بن ــة املتصاعــد، وقدرته اإلفريقي
ــوم عــىل التشــارك والتكامــل  ــي، يق االقتصــادي العــريب اإلفريق
ــوٍر  ــن منظ ــرتكة م ــة املش ــات التجاري ــني العالق ــن ومتت والتضام
ــربى والتحــوالت  ــات الك ــدات والتحدي ــم التهدي ــرتاتيجي رغ اس
املتســارعة التــي تواجــه الــدول العربيــة واإلفريقيــة عــىل كافــة 
واالجتامعيــة  واالقتصاديــة  واألمنيــة  السياســية  املســتويات 

ــة. والبيئي

عقــد الربملــان العــريب الجلســة الرابعــة لــدور االنعقــاد الثــاين، برئاســة 
الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان العــريب بتاريــخ 3 
شــعبان 9 مايــو 2018م بالربــاط -باململكــة املغربيــة بحضــور صاحــب 
ــارين يف  ــس املستش ــس مجل ــامش، رئي ــن ش ــم ب ــد الحكي ــايل عب املع

اململكــة املغربيــة.
ــح  ــا ”نفتت ــال فيه ــة ق ــريب الجلســة بكلم ــان الع ــح رئيــس الربمل وافتت
باســم اللــه تعــاىل الجلســة الرابعــة لــدور االنعقــاد الثــاين، مــن أرض 
الربــاط، ربــاط الحضــارة العربيــة واإلســالمية، اململكــة املغربيــة، 
متوجهــاً باســم الربملــان العــريب بخالــص الشــكر وعظيــم االمتنــان إىل 
جاللــة امللــك محمــد الســادس ملــك اململكــة املغربيــة، مثمنــني جهــود 
ــه يف دعــم العمــل العــريب املشــرتك، ودوره مــن خــالل رئاســة  جاللت
ــا  ــكرنا وتقديرن ــدس، وش ــة الق ــن مدين ــاع ع ــدس يف الدف ــة الق لجن
للشــعب املغــريب الكريــم ومجلس املستشــارين برئاســة معــايل الرئيس 
ــم  ــة، واحتضانه ــتضافتهم الكرمي ــىل اس ــن شــامش ع ــم ب ــد الحكي عب
ــع  ــريب م ــان الع ــوف الربمل ــن وق ــريب. مؤكدي ــان الع ــات الربمل الجتامع
اململكــة املغربيــة ضــد كل مــن يتدخــل يف شــؤونها الداخليــة ويهــدد 
عــىل  الكاملــة  لســيادتها  ودعمنــا  واســتقرارها،  وأمنهــا  ســيادتها 

ــة. ــبتة ومليل ــي س مدينت
وقــال  الســلمي ” يــأيت انعقــاد جلســتنا بعــد أيــاٍم مــن القمــة العربيــة 
”قمــة القــدس“، التــي أكــدت التضامــن العــريب يف مواجهــة التحديــات 
الدقيقــة التــي ميــر بهــا العــامل العــريب، ومــا صــدر عنهــا مــن قــرارات 
هامــة، مقدمــاً باســم الربملــان العــريب، تحيــة إجــالل وتقديــر لخــادم 

الحرمــني الرشيفــني امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز، ملبادرتــه الكرميــة 
بتســمية القمــة ”قمــة القــدس“، عنوانــاً لهــذه املرحلــة مــن التضامــن 
العــريب، ودعــامً ونــرصًة لفلســطني والقــدس، كــام نتقــدم بتحيــة 
تقديــر وإكبــار للقــادة العــرب لثقتهــم يف الربملــان العــريب، التــي 
عكســها إعــالن الظهــران، الــذي أكــد أهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه 
الربملــان العــريب ومبادراتــه لتعزيــز العمــل العــريب املشــرتك، ودعمــه 
للقيــام باملهــام املناطــة بــه عــىل أكمــل وجــه. ونثمــن ترحيــب القمــة 
العربيــة، بخطــة عمــل الربملــان العــريب لرفــع اســم الســودان مــن قامئة 
الــدول الراعيــة لإلرهــاب، وتكليــف كافــة الجهــات العربيــة بتقديــم 
الدعــم الــالزم لتمكــني الربملــان مــن تنفيــذ خطتــه، كــام نثمــن اعتــامد 
القمــة للوثيقــة العربيــة لحاميــة البيئــة وتنميتهــا التــي أصدرهــا 
الربملــان العــريب كوثيقــة مرجعيــة للعمــل العــريب املشــرتك يف مجــال 
املحافظــة عــىل البيئــة وتنميتهــا؛ وهــذه الثقــة والدعــم مــن القــادة 
ــري  ــة، للتعب ــة القادم ــربى يف املرحل ــام مســؤولية ك ــا أم ــرب تضعن الع
عــن آمــال وتطلعــات األمــة العربيــة، وهــذا يتطلــب منــا جميعــا بــذل 

مزيــد مــن الجهــد والعمــل لتحقيــق هــذه اآلمــال التطلعــات.
وأضــاف الســلمي ”إنــه واســتمراراً لجهــود الربملــان العــريب يف التصــدى 
ــا عقــدت اجتامعــاً مــع رئيــس برملــان  للتغلغــل اإلرسائيــيل يف إفريقي
جمهوريــة زامبيــا، ونائــب رئيــس برملــان جمهوريــة روانــدا، بجنيــف، 
وســلمتهام رســالة خطيــة لحــث حكومتيهــام بعــدم اســتضافة القمــة 
ــاً مــع العــامل  ــاً وتضامن ــا وقوف ــة أو املشــاركة فيه ــة االرسائيلي اإلفريقي
العــريب. وتفعيــًال لقــرار الجلســة الطارئــة، كــام زار وفــد الربملــان 

ــا  ــة فرنســا يف شــهر مــارس املــايض، والتقين العــريب برئاســتنا جمهوري
برئيــس مجلــس الشــيوخ وســلمته رســالة لفخامــة الرئيــس الفرنــيس 
ــة  ــا مدين ــطني وعاصمته ــة فلس ــرتاف بدول ــىل االع ــا ع ــث فرنس لح
القــدس. ونبــارك نجــاح خطــة الربملــان العــريب للتصــدي لرتشــيح قــوة 
االحتــالل ارسائيــل لشــغل مقعــد غــري دائــم يف مجلــس األمــن الــدويل 
ــوة  ــحبت ق ــث س ــالمية، حي ــة واإلس ــات العربي ــود املؤسس ــع جه م
االحتــالل ترشــيحها للحصــول عــىل مقعــد غــري دائــم يف مجلــس األمــن 

ــام 2020-2019م. ــدويل لع ال
وأكــد  الســلمي ”إن الســبيل األمثــل إلنهــاء األزمــات التــي تشــهدها 
ــة هــو الحــوار مــن أجــل حــٍل ســيايس يضمــن  ــدول العربي بعــض ال
حقــوق الجميــع ويصــون وحــدة الــدول ووئامهــا االجتامعــي. وإنطالقاً 
مــن ذلــك، نعمــل مــع جميــع األطــراف يف ليبيــا ونقلــت للمســؤولني 
الليبيــني الذيــن ألتقيــت بهــم مؤخــراً دعــم الربملــان للحــوار بــني جميع 
ــا،  ــيادة ليبي ــدة وس ــظ وح ــيايس يحف ــل س ــول إىل ح ــراف للوص األط
وأكدنــا اســتعداد الربملــان لدعــم العمليــة السياســية وجهــود املبعــوث 
األممــي الســفري غســان ســالمة. كــام نســاند  جهــود املبعــوث األممــي 
الجديــد إىل اليمــن مارتــن غريفيــث، مــن أجــل إحــالل ســالم شــامل يف 
اليمــن، مجدديــن الدعــم للتحالــف العــريب لدعــم الرشعيــة يف اليمــن، 
ــا للتدخــالت الخارجيــة التــي ترتبــص بالعــامل العــريب،  مؤكديــن رفضن
خاصــة إرصار النظــام اإليــراين لتنفيــذ مخططاتــه ومشــاريعه يف الــدول 
واملجتمعــات العربيــة، مــن خــالل انتهــاج سياســًة عدائيــة ضــد الــدول 

العربيــة تتنــايف مــع القانــون الــدويل ومبــادئ ُحســن الجــوار.

يف املنتدى الربملاني االقتصادي بالرباط:
تعــاون عربــي إفريقــي ملواجهــة التطــرف واإلرهــاب

في المنتدى البرلماني االقتصادي بالمغرب

لقاء السلمي مع السفراء العرب في المغرب

تقارير إخبارية
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رئيس الربملان العربي يف جنيف:
أخاطب فيكم الضمري اإلنساني لرفع ظلم استمر 70 عامًا

ــان  ــس الربمل ــلمي رئي ــم الس ــن فه ــعل ب ــور مش ــارك الدكت ش
العــريب عــىل رأس وفــد الربملــان العــريب يف الــدورة 139 لإلتحاد 
الربملــاين الــدويل والتــي عقــدت بتاريــخ 15-16 أكتوبــر 2018م 
تحــت عنــوان ”القيــادة الربملانيــة يف تعزيــز الســالم والتنميــة 
ــف يف  ــة جني ــي“ مبدين ــري التكنولوج ــكار والتغ ــرص اإلبت يف ع

ســويرسا.
ــم  ــن فه ــور مشــعل ب ــريب الدكت ــان الع ــس الربمل ــب رئي وطال
ــاين  ــاد الربمل ــة واإلتح ــة واإلقليمي ــات الوطني ــلمي الربملان الس
الكــربى  باملســؤوليات  للقيــام  الجهــد  مبضاعفــة  الــدويل، 
لضــامن وتحقيــق الســالم العــادل والشــامل يف العــامل، يف ظــل 

ــة. ــات صعب ــن تحدي ــوم م ــامل الي ــهده الع ــا يش م
ــام  ــا أم ــي ألقاه ــه الت ــريب يف كلمت ــان الع ــس الربمل ــد رئي وأك
الــدورة (139) للجمعيــة العموميــة لالتحــاد الربملــاين الــدويل 

ــة  ــورة رؤي ــدويل لبل ــاين ال ــة االتحــاد الربمل ــامع تحــت قب ”إن االجت
صائبــة، تربــط بــني مثلــث، قاعدتــه العلــم والتنميــة وقمتــه 
الســالم، برعايــة وجهــد برملــاين، الهــدف مــن الرؤيــة الوصــول 

ــرش. ــي الب ــني بن ــارف ب ــادل والتع ــم والع ــالم الدائ للس
ــة ال  ــة العربي ــان العــريب عــن أســفه ألن املنطق وعــرب رئيــس الربمل
ــنوات  ــالم لس ــق الس ــا طري ــل فيه ــتقرار، وض ــن واالس ــم باألم تنع
طويلــة بســبب تعنــت قــوة اإلحتــالل اإلرسائيــيل، وسياســات 
ــه  ــا ضــد الشــعب الفلســطيني، ومــا ترتكب الرتهيــب التــي تنتهجه
يوميــاً بحــق الفلســطينيني الُعــزّل مــن قتــل وترشيــد وتهجــري 
وهــدم للمنــازل وإعتقــال، وســلب للحريــات وللحقــوق التــي 
ــطيني  ــعب الفلس ــق الش ــًة ح ــة، خاص ــع الدولي ــا كل الرشائ أقرته
يف العيــش الكريــم وإســتعادة أرضــه وإقامــة دولتــه املســتقلة 

ــدس. ــة الق ــا مدين وعاصمته

اهلجـــرة بشـــأن  الـــدويل  احلـــوار  يف  ومشـــاركة 
شـــارك الربملـــان العـــريب ممثـــالً بالنائـــب إدريـــس أوقمنـــي 
ـــاين  ـــدويل الث ـــوار ال ـــل، يف الح ـــري الجم ـــادية خض ـــب ش والنائ
بشـــأن الهجـــرة بعنـــوان: (نحـــو إدارة فعالـــة للهجـــرة، رشاكات 
لتنميـــة القـــدرات)، بتاريـــخ 8 - 9 أكتوبـــر 2018م، مبدينـــة 

ـــويرسا. ـــف – س جني
ويهـــدف الحـــوار الـــدويل الثـــاين حـــول الهجـــرة إىل بلـــورة 
ــرة  ــني للهجـ ــني العامليـ ــم امليثاقـ ــة لدعـ ــات ملموسـ مقرتحـ

عقـــد الدكتـــور مشـــعل بـــن فهـــم الســـلمي، رئيـــس الربملـــان العـــريب 
ـــد الربملـــان  ـــر 2018م عـــىل هامـــش ترؤســـه لوف ـــخ 16 أكتوب - بتاري
العـــريب املشـــارك يف اجتامعـــات الجمعيـــة العامـــة لالتحـــاد الربملـــاين 
ـــد رئيـــس لجنـــة  ـــان دونال الـــدويل بجنيـــف - اجتامعـــاً هامـــاً مـــع أي
ـــد  ـــرتايل والوف ـــيوخ األس ـــس الش ـــاع مبجل ـــة والدف ـــئون الخارجي الش
ــواب  ــيوخ والنـ ــل مبجلـــيس الشـ ــاء الكتـ ــه مـــن رؤسـ املرافـــق لـ

ـــرتايل. األس
وقـــال رئيـــس الربملـــان العـــريب يف بيـــان لـــه بـــأن اجتامعـــه مـــع 
ــيوخ  ــس الشـ ــاع مبجلـ ــة والدفـ ــئون الخارجيـ ــة الشـ رئيـــس لجنـ
ــالم  ــائل اإلعـ ــه يف وسـ ــم تداولـ ــا يتـ ــتيضاح مـ ــرتايل كان إلسـ األسـ
بشـــأن نيـــة دولـــة اســـرتاليا نقـــل ســـفارتها لـــدى القـــوة القامئـــة 

ــة. ــدس املحتلـ ــة القـ ــل) إىل مدينـ ــالل (إرسائيـ باالحتـ
ــة  ــلمي الحكومـ ــم السـ ــعل بـــن فهـ ــور مشـ كـــام طالـــب الدكتـ
ـــوزراء  ـــا لرئيـــس ال ـــة وجهه األســـرتالية – مـــن خـــالل رســـائل مكتوب
ورئيـــيس مجلـــيس النـــواب والشـــيوخ ووزيـــر الخارجيـــة بدولـــة 
أســـرتاليا- مبراجعـــة موقفهـــا بشـــأن االعـــرتاف بالقـــدس الغربيـــة 
ــًة للقـــوة القامئـــة باالحتـــالل، وااللتـــزام بقـــرارات األمـــم  عاصمـ
املتحـــدة بشـــأن الوضـــع التاريخـــي والقانـــوين ملدينـــة القـــدس 

املحتلـــة.
ــزام  ــائله عـــىل رضورة التـ ــريب يف رسـ ــان العـ ــد رئيـــس الربملـ وأكـ
ـــة  ـــه األمـــم املتحـــدة مـــن قـــرارات ذات صل ـــة أســـرتاليا مبـــا أقرت دول
مبدينـــة القـــدس املحتلـــة ومنهـــا قـــرار مجلـــس األمـــن الـــدويل رقـــم 
478 لســـنة 1980 الـــذي اعتـــرب ضـــم القـــوة القامئـــة باالحتـــالل 
ــة  ــالم العربيـ ــادرة السـ ــاً، ومبـ ــالً والغيـ ــل) للقـــدس باطـ (إرسائيـ
ــة  ــرارات الجمعيـ ــدويل، وقـ ــون الـ ــادئ القانـ ــام 2002م، ومبـ لعـ
ـــة  ـــوى القانوني ـــة، والفت ـــدويل ذات الصل ـــن ال ـــس األم ـــة ومجل العام
ـــدار  ـــأن ج ـــو2004م بش ـــخ 9 يولي ـــة بتاري ـــدل الدولي ـــة الع ملحكم
ـــع  ـــىل الوض ـــاظ ع ـــا الحف ـــد جميعه ـــي تؤك ـــرصي، الت ـــل العن الفص
القانـــوين والتاريخـــي ملدينـــة القـــدس، وتعتـــرب القـــدس جـــزءاً ال 

يتجـــزأ مـــن األرايض الفلســـطينية املحتلـــة عـــام 1967م. 

وقــال رئيــس الربملــان العــريب ” إنــه يف الوقــت الــذي 
ــش  ــالم والتعاي ــن والس ــق األم ــامل لتحقي ــه الع ــه في يتوج
وقبــول اآلخــر، تتوجــه قــوة اإلحتــالل اإلرسائيــيل إىل إنتهــاج 
سياســات اإلقصــاء وطــرد الفلســطينيني ورضب النظــام 
الــدويل للحاميــة املتســاوية، وإنتهــاك مبــدأ عــدم التمييــز 
عــىل أســاس القوميــة والديــن، بإقــرار قانــون ”الدولــة 
املــايض،  يوليــو  شــهر  يف  اليهــودي“  للشــعب  القوميــة 
ــات  ــن سياس ــة، وتقن ــة بغيض ــات عنرصي ــس لسياس لتؤس
الفصــل العنــرصي ”األبارتايــد“، وتنتهــك املبــادئ األساســية 
للقانــون الــدويل ومبــادئ حقــوق اإلنســان، وتهــدم النظــام 
ــة هــي  ــخة، يف أن املواطن ــه الراس ــتقر ومبادئ ــدويل املس ال
ــوق  ــاس يف الحق ــات، وهــي األس ــاء املجتمع ــاس يف بن األس

والواجبــات.
ــاة  ــاء مأس ــل إلنه ــريب إىل العم ــان الع ــس الربمل ــا رئي ودع
الشــعب الفلســطيني ورفــع الظلــم عنــه قائــالً ” أخاطبكــم 
ــامل  ــعوب الع ــل ش ــات متث ــيل برملان ــاء وممث ــوم كرؤس الي
الحــر، وأخاطــب فيكــم الضمــري اإلنســاين الحــي، يك ال 
ــاىن وال زال  ــذي ع ــاة الشــعب الفلســطيني ال تســتمر مأس
ــم  ــاً، ظل ــبعني عام ــن س ــرث م ــذ أك ــم ُمن ــن الظل ــاين م يع
ــوة  ــرده بالق ــم ط ــا  ت ــم عندم ــه، وظل ــل وطن ــا أُحت عندم
ــه وقطــع املســاعدات  ــوم بتجويع ــم الي ــن أرضــه، ويظل م
اإلنســانية واإلغاثيــة عنــه، إن هــذا الظُلــم املســتمر ال يُبقــي 

ــالم؟! ــة يف الس ــم ثق ــذا الشــعب العظي له

تقارير إخبارية

مشاركة النائب إدريس أوقمني والنائب شادية الجمل في الحوار الدولي الثاني بشأن الهجرة

واللجـــوء، ومناقشـــة طـــرق تحديـــد ومعالجـــة إحتياجـــات 
ـــرشاكات  ـــاء ال ـــة، وبن ـــات الفاعل ـــدول والجه ـــدرات لل ـــاء الق بن

الالزمـــة للتطبيـــق.
 وقـــدم وفـــد الربملـــان العـــريب خـــالل اإلجتامعـــات ورقـــة 
عمـــل تتضمـــن جهـــود وخطـــط عمـــل ومبـــادرات ورؤيـــة 

الربملـــان العـــريب تجـــاه قضايـــا النـــزوح والهجـــرة.

ويســـتوضح مـــن جملـــس 
الــشـيــــوخ األسـتـرالـــــي
 نقل ســـفارتهم إىل القدس

اجتماع رئيس البرلمان العربي مع رئيس الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ األسترالي
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ويف منتدى النساء الربملانات: 
اجلنســـن  بـــن  املســـاواة  لقضايـــا  عربيـــة  رؤيـــة 

شـــارك الربملـــان العـــريب مبنتـــدى النســـاء الربملانيـــات الـــذي 
عقـــد بتاريـــخ 14-15 أكتوبـــر 2018م يف جنيـــف حـــول 
”املســـاواة بـــني الجنســـني يف العلـــوم والتكنولوجيـــا“ ممثـــالً 
ـــورة مســـتورة الشـــمري  ـــن ســـمنوه والدكت ـــب عائشـــة ب بالنائ
وقـــدم ممثـــيل الربملـــان العـــريب مداخـــالت أمـــام املنتـــدى 

بشـــأن القضايـــا املطروحـــة. 
حيـــث اســـتعرضت النائـــب عائشـــة بـــن ســـمنوه يف مداخلتهـــا 
عـــدداً مـــن املـــؤرشات التـــى تعـــرب عـــن اإلهتـــامم املتزايـــد 
يف املنطقـــة العربيـــة لتحقيـــق املســـاواة بـــني الجنســـني يف 
ــه  ــا إنـ ــا، وقالـــت يف مداخلتهـ ــوم والتكنولوجيـ ــال العلـ مجـ
عـــىل الرغـــم مـــن أن أعـــداد التحـــاق اإلنـــاث أكـــرب مـــن 
أعـــداد الذكـــور مبجـــاالت العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة 
والرياضيـــات يف جميـــع أنحـــاء العـــامل إال أن هـــذه النســـبة 
ــاالت  ــت يف بعـــض الحـ ــة ووصلـ ــة العربيـ ــد يف املنطقـ تزيـ
ـــاىل،  ـــم الع ـــز للتعلي ـــة التامي ـــر مؤسس ـــاً لتقري إىل %90، ووفق
فـــإن نســـبة الطالبـــات يف تخصصـــات الهندســـة يف بعـــض دول 
ـــاالت  ـــدة يف مج ـــدول الرائ ـــة بال ـــرب مقارن ـــريب أك ـــج الع الخلي
ـــدة،  ـــة املتح ـــويد واململك ـــل الس ـــني مث ـــني الجنس ـــاواة ب املس
كـــام أن املزيـــد مـــن اإلنـــاث يف الـــدول العربيـــة يتجهـــن 
للعمـــل يف قطـــاع التعليـــم العـــايل. وأكـــدت بـــن ســـمنوه 
أن هـــذه املـــؤرشات تشـــري إىل التغـــري االجتامعـــي اإليجـــايب 
الـــذي طـــرأ عـــىل الـــدول العربيـــة رغـــم بعـــض العقبـــات 
االجتامعيـــة وغيـــاب القوانـــني والترشيعـــات املناهضـــة 
للتمييـــز، وهـــذا مايحـــاول الربملـــان العـــريب معالجتـــه 
مـــن خـــالل وضـــع الترشيعـــات التـــي تهـــدف إىل تحقيـــق 
املســـاواة بـــني الجنســـني يف مجـــاالت العلـــوم والتكنولوجيـــا 
والهندســـة والرياضيـــات ويف ضـــامن تكافـــؤ الفـــرص يف 
العمـــل أو برامـــج الدراســـات العليـــا، وســـيتم تضمـــني 
ــول ”  ــادى حـ ــريب االسرتشـ ــون العـ ــرشوع القانـ ــك يف مـ ذلـ

التعليـــم العـــايل والبحـــث العلمـــي“ الـــذي يعـــده الربملـــان 
ـــايل والبحـــث  ـــم الع ـــع التعلي ـــر حـــول واق ـــد مؤمت ـــدا لعق متهي
ـــهر  ـــتقبل يف ش ـــترشاف املس ـــريب واس ـــن الع ـــى يف الوط العلم

ــر 2019م. فربايـ
ـــان  ـــة الربمل ـــتورة الشـــمري مداخل ـــورة مس ـــام قدمـــت الدكت ك
العـــريب أمـــام املنتـــدى تتعلـــق ”بتعزيـــز التعـــاون الربملـــاين 
ـــا  ـــدت فيه ـــة“ أك ـــة واملنظم ـــرة اآلمن ـــال الهج ـــدويل يف مج ال
ـــاً  ـــة اهتامم ـــذه القضي ـــد أوىل ه ـــريب  ق ـــان الع ـــىل  أن الربمل ع
متزايـــداً بعـــد أن شـــهدت املنطقـــة العربيـــة يف الســـنوات 

الوفد النسائي العربي في منتدى جنيف

األخـــرية بســـبب تفاقـــم بعـــض القضايـــا السياســـية حركـــة 
تدفقـــات هائلـــة يف أعـــداد املهاجريـــن والنازحـــني.

ــإن  ــكلة، فـ ــة للمشـ ــول جذريـ ــاد حلـ ــه وإليجـ وقالـــت ”إنـ
الربملـــان العـــريب كان حريصـــاً عـــىل دعـــم جهـــود تثبيـــت 
ــجيع  ــة وتشـ ــدول العربيـ ــتقرار يف الـ ــن واإلسـ ــم األمـ دعائـ
ــات  ــل املنازعـ ــاس لحـ ــوار كأسـ ــة والحـ ــات الوطنيـ املصالحـ
ـــي تدفـــع يف  ـــريات الســـلبية الت واإلنقســـامات للحـــد مـــن التأث

اتجـــاه الهجـــرة واإلبتعـــاد عـــن مناطـــق التوتـــر.

بـفـــلـســـطن لإلعـتـــراف  الـبــونـدستـــاج  ودعــــوة 
قــام وفــد مــن الربملــان العــريب برئاســة الدكتــور 
أحمــد املرشقــي رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة 
ــريب  ــان الع ــي يف الربمل ــن القوم ــية واألم والسياس
ــث  ــر2018م ،حي ــوم 9 أكتوب ــني ي ــارة إىل برل بزي
ــة  ــة الشــؤون الخارجي ــس لجن ــد رئي ــى الوف التق
ــن،  ــرت روتج ــيد نورب ــاين الس ــتاج األمل بالبوندس
العــريب  الربملــان  رئيــس  مــن  رســالة  وســلمه 
ــاين إىل  ــتاج األمل ــس البوندس ــوة رئي ــن دع تتضم
ــم  ــة األم ــم وكال ــة فلســطني ودع ــرتاف بدول اإلع
املتحــدة لغــوث وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني 

ــروا“. ”االون
جــاءت زيــارة وفــد الربملــان العــريب إىل برلــني 
ــاحة  ــىل الس ــريب ع ــان الع ــرك الربمل ــار تح يف إط

بدولــة  اإلعــرتاف  لتأمــني  الدوليــة  الربملانيــة 
فلســطني عــىل غــرار اعــرتاف برملانــات عــدد مــن 
ــطيني ،  ــق الفلس ــدة للح ــة املؤي ــدول الصديق ال
كــام بحــث الوفــد مــع الجانــب األملــاين عــدد مــن 
القضايــا ذات االهتــامم املشــرتك خاصــة مايتعلــق 

ــاب. ــة اإلره ــني ومكافح ــكلة الالجئ مبش
تحــرك  خطــة  وضــع  العــريب  الربملــان  وكان 
لدعــم القضيــة الفلســطينية وتأمــني اإلعــرتاف 
ــة  ــام الدول ــة لقي ــدول الصديق ــات ال ــن برملان م
مدينــة  وعاصمتهــا  املســتقلة  الفلســطينية 
العنرصيــة  للقوانــني  والتصــدى  القــدس، 
ــم  ــذى ت ــة ال ــون القومي ــا قان ــة واخره اإلرسائيلي

املــاىض. يوليــو  يف  وفد البرلمان العربي بالبوندستاج األلمانيإقــراره 

تقارير إخبارية

 قــدم النائــب عــيل زيــد شــاديل مداخلــة أمــام 
منتــدى الشــباب الربملانــني الــذي عقــد يومــي

أبعــاد  فيهــا  أســتعرض  2018م،  أكتوبــر   15-14
ــة الربملــان العــريب  وواقــع الشــباب مــن خــالل رؤي
الــذي تبنــى وثيقــة خاصــة بالشــباب العــريب الــذي 
ــكان  ــدد س ــاميل ع ــن إج ــن %30 م ــرث م ــل أك ميث
الوطــن العــريب بحيــث أصبحــت املنطقــة العربيــة 

ــامل. ــني كل مناطــق الع ــباباً ب ــرث ش هــي األك

وأكــد أن األجيــال الجديــدة مــن الشــباب يف عاملنــا 
ــات  ــف ثقاف ــع مختل ــًال م ــرث تفاع ــريب هــم األك الع
العــامل واألكــرث قــدرة عــىل االبتــكار واإلبــداع واألكــرث 
ــرث  ــاً األك ــم أيض ــتقبل، وه ــاً للمس ــاً وتطلع طموح
ــات حــادة  ــق ملعالجــة أزم حاجــة إىل خارطــة طري
البطالــة  نســبة  بإرتفــاع  تتعلــق  منهــا  يعانــون 
وضعــف السياســات والربامــج لتمكــني الشــباب مــن 

ــادة التحــول نحــو املســتقبل.  قي

إطــار  يف  يعمــل  العــريب  الربملــان  أن   وأوضــح 
إســرتاتيجية تهــدف إىل توظيــف الشــباب وإســتغالل  
ديناميكيــة  أكــرث  اقتصــادات  بنــاء  يف  طاقاتــه 
والبطالــة  الفقــر  مشــكالت  تعالــج  وشــمولية 
والخــربات  للكفــاءات  وأمثــل  جيــد  بإســتغالل 
العلميــة مــن خــالل التأهيــل املســتمر للربــط بــني 

العمــل.  وســوق  التعليــم  مخرجــات 

النائب شاديل يـعرض رؤيــة  لواقع الشباب العربي

علي زيد شادلي
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العــراق إعمــار  جهــود  دعــم  علــى  والتأكيــد 

الســلمي: العراق أحد أعمدة العمل العربي املشــرك
الــحـلـبـوســي:  الـبـرلـمــان الـعـربــي داعــم للــعــراق

ــس  ــس مجل ــويس رئي ــكان الحلب ــد ري ــيد محم ــايل الس ــام مع ق
ــًة لدعــوة  ــارة إىل القاهــرة تلبي ــة العــراق بزي ــواب بجمهوري الن
ــريب،  ــان الع ــس الربمل ــلمي رئي ــم الس ــن فه ــعل ب ــور مش الدكت
ــاء  ــريب، وإلق ــان الع ــس الربمل ــع رئي ــات م ــراء مباحث ــك إلج وذل
كلمــة أمــام الربملــان العــريب يف جلســته التــي عقــدت بتاريــخ 3 
أكتوبــر 2018م مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة. 
وقــال رئيــس الربملــان العــريب إن زيــارة رئيــس مجلــس النــواب 
بجمهوريــة العــراق للربملــان العــريب  لهــا األثــر الكبــري يف تعزيــز 
عالقــات التعــاون القامئــة بــني الربملــان العــريب ومجلــس النــواب 
بجمهوريــة العــراق، وعــىل توحيــد املواقــف وتنســيق الجهــود 
تجــاه القضايــا العربيــة الهامــة يف كافــة املحافــل اإلقليميــة 
والدوليــة ملــا فيــه مصلحــة الشــعب العراقــي الشــقيق والشــعب 

العــريب الكبــري.
وأكــد رئيــس الربملــان العــريب إن هــذه الدعــوة تــأيت تقديــراً مــن 
ــل  ــعبها األصي ــراق وش ــة الع ــة جمهوري ــريب ملكان ــعب الع الش
يف العمــق العــريب االســرتاتيجي، بإعتبــار جمهوريــة العــراق 
ــل  ــدة العم ــد أعم ــة وأح ــدول العربي ــة ال ــن مؤســيس جامع م
ــة  ــا العربي ــن حاضنته ــا ضم ــز دوره ــرتك، ولتعزي ــريب املش الع
األصيلــة، كــام تــأيت يف إطــار ســعي الربملــان العــريب لدعــم جهــود 
ــررة واملُــيض  ــادة إعــامر املناطــق املُح ــراق يف إع ــة الع جمهوري
ــي يف  ــات الشــعب العراق ــًة لتطلع ــة تلبي ــاً يف مســرية التنمي قُدم

ــم. ــش الكري العي
ــان  ــس الربمل ــم الســلمي رئي ــن فه ــور مشــعل ب ــر أن الدكت يذك
العــريب ســبق وأن زار جمهوريــة العــراق والتقــى املســؤولني 

العراقيــني يف شــهر أغســطس 2017م عــىل رأس وفــد رفيــع 
ــد انتصــاره  ــراق بع ــة الع ــريب، لتهنئ ــان الع ــن الربمل املســتوى م
عــىل تنظيــم داعــش اإلرهــايب وتحريــر املــدن العراقيــة، وحشــد 

الدعــم الــدويل لجهــود جمهوريــة العــراق يف إطــار خطــة إعــادة 
ــامر املناطــق املحــررة. إع

إتفــق رئيســا الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل الســلمي ورئيــس مجلــس 
النــواب العراقــي الســيد محمــد الحلبــويس عــىل رضورة التنســيق 
والتشــاور لدعــم العمــل الربملــاين العــريب املشــرتك يف دعــم جهــود العراق 
يف إعــادة اإلعــامر ومســاندة جهــود العــراق يف تقديــم الدعــم لالجئــني 
والنازحــني العراقيــني والقضــاء عــىل جيــوب تنظيــم داعــش اإلرهــايب. 

ختــام  يف  الجانبــان  عقــده  مشــرتك  صحفــي  مؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 
العربيــة. للجامعــة  العامــة  األمانــة  مبقــر  مباحثاتهــام 

وجــدد الســلمي دعــم الربملــان العــريب ألمــن واســتقرار العــراق ودعــم 
ــس  ــان ورئي ــس الربمل ــن رئي ــد انتخــاب كل م ــتورية بع ــاته الدس مؤسس
ــاق  ــراق وإتف ــة يف الع ــة الدميقراطي ــاح التجرب ــيداً بنج ــة مش الجمهوري
االســتحقاقات  اســتكامل  عــىل  والترشيعيــة  التنفيذيــة  الســلطات 

الدســتورية.
ومــن جانبــه، أشــاد رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد الحلبــويس 
ــارش  ــه املب ــة وإهتامم ــا العربي ــم القضاي ــريب يف دع ــان الع ــدور الربمل ب
بدعــم الدولــة العراقيــة حكومــة وبرملانــاً وشــعباً خــالل مرحلــة الحــرب 

ضــد تنظيــم داعــش اإلرهــايب.
ومثــن الحلبــويس عاليــاً دور الربملــان العــريب يف دعــم قضيــة العــرب األوىل 
ــة الفلســطينية املســتقلة  ــة الدول ــن أجــل إقام ــة الفلســطينية م القضي

وعاصمتهــا القــدس الرشيــف.
ــل الدبلوماســية الربملانيــة  ــد حــرص العــراق عــىل اســتمرار تفعي وأك
ــس  ــريب واملجال ــان الع ــي والربمل ــان العراق ــني الربمل ــة ب والشــعبية العربي
النيابيــة العربيــة األخــرى مــن أجــل حــل املشــاكل التــي تعصــف ببعــض 

ــة وتقريــب وجهــات النظــر. ــدول العربي ال

تقارير إخبارية

جلسة مباحثات بين رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس البرلمان العربي

في المؤتمر الصحفي بين رئيسي مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي
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وأمام اجللسة العامة للربملان العربي 

احللبوســـي: تشـــكيل جلنـــة إلعـــداد 
قانـــون موحـــد ملكافحـــة اإلرهـــاب 

الســـلمي: نتمســـك باحلـــل السياســـي 
لألزمـــات يف الوطـــن العربـــي

ـــدور االنعقـــاد الثالـــث مـــن الفصـــل  ُعقـــدت الجلســـة األوىل ل
ـــر 2018م،  ـــاين للربملـــان العـــريب بتاريـــخ 3 اكتوب الترشيعـــي الث
ـــرة  ـــة يف القاه ـــدول العربي ـــة ال ـــة لجامع ـــة العام ـــر األمان مبق
ـــة فلســـطني“،  ـــة لدول تحـــت شـــعار ”القـــدس العاصمـــة األبدي
وذلـــك بحضـــور رئيـــس مجلـــس النـــواب العراقـــي الســـيد 

ـــويس. ـــد الحلب محم
ــد  ــي محمـ ــواب العراقـ ــس النـ ــس مجلـ ــى  رئيـ ــد ألقـ وقـ

الحلبـــويس كلمـــة أمـــام 
الجلســـة دعـــا فيهـــا إىل 
تشـــكيل لجنـــة برملانيـــة 
عربيـــة إلعـــداد قانـــون 
ـــة اإلرهـــاب  موحـــد ملكافح
العربيـــة  للقمـــة  يرفـــع 
ــداً  ــراره، مؤكـ ــة إلقـ املقبلـ
ــة  ــدد أهميـ ــذا الصـ يف هـ
الجهـــود  كافـــة  تضافـــر 
إىل  فكريـــاً  العربيـــة 
ـــة  ـــب األمني ـــب الجوان جان
والعـسـكـريــــة ملواجهـــة 
مـــن  وذلـــك  اإلرهـــاب 
برنامـــج  وضـــع  خـــالل 
وآليـــات  واســـع  عـــريب 
مـــن  محـــذراً  لتنفيـــذه، 
لهـــزة  املنطقـــة  تعـــرض 
تهـــدد  كبـــرية  إرهابيـــة 

وأمنهـــا. اســـتقرارها 
 كـــام أعـــرب الحلبـــويس 
ــه يف   ــن أملـ ــه، عـ يف كلمتـ
ــعة  ــة واسـ ــاركة عربيـ مشـ
يف إعـــادة إعـــامر العـــراق 

ــايب. ــم داعـــش اإلرهـ ــار عـــىل تنظيـ ــد االنتصـ بعـ
وأكـــد الحلبـــويس دعـــم بـــالده لحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني  
ـــدود  ـــىل ح ـــدس ع ـــا الق ـــتقلة وعاصمته ـــه املس ـــة دولت وإقام
الرابـــع مـــن يونيـــو 1967م، محـــذراً مـــن متـــادي اإلحتـــالل 

ـــل.  ـــرص الح ـــل كل ف ـــي تفش ـــاته الت ـــوين يف سياس الصهي
ــات يف  ـــل األزمـ ـــه إن ح ـــت ذات ــويس يف الوق ــد الحلبـ وأكـ

ــاً. ــون عربيـ ــد أن يكـ ــن البـ ــا واليمـ ــوريا وليبيـ سـ

ــان العـــريب الدكتـــور مشـــعل  فيـــام أكـــد رئيـــس الربملـ
الســـلمي، عـــىل متســـك الربملـــان العـــريب بالحـــل الســـيايس 
لألزمـــات التـــي متـــر بهـــا عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة، 
ـــات الشـــعب  ـــًة لتطلع ـــوريا تلبي ـــرصاع يف س ـــن ال ـــدءاً م ب
ــتقاللها  ــوريا واسـ ــدة سـ ــىل وحـ ــاً عـ ــوري وحفاظـ السـ

وعروبتهـــا.
وطالـــب الســـلمي يف كلمتـــه أمـــام الجلســـة، قـــادة 

ـــة  ـــي بتحمـــل املســـؤولية التاريخي ـــيل الشـــعب الليب وممث
يف العمـــل للوصـــول إىل تســـوية سياســـية تضمـــن الحفـــاظ 
عـــىل وحـــدة ليبيـــا وســـيادتها وأمـــن شـــعبها وســـالمة 
ـــرياً  ـــة، مش ـــؤونها الداخلي ـــل يف ش ـــدم التدخ ـــا وع أراضيه
ــأن  ــريب بشـ ــان العـ ــن الربملـ ــرار مـ ــيصدر قـ ــه سـ إىل أنـ
دعـــم العمليـــة السياســـية يف ليبيـــا ومواصلـــة العمـــل 
ملتابعـــة تنفيـــذ قـــرار الربملـــان العـــريب للحفـــاظ عـــىل 
ــدة  ــا املجمـ ــدة ليبيـ أرصـ
لـــدى اململكـــة املتحـــدة.

ــزام  ــلمي إلتـ ــدد السـ وجـ
الربملـــان العـــريب بدعـــم 
الرشعيـــة فــــي اليمـــن، 
ودعـــم التحالـــف العـــريب 
يف  الرشعيـــة  إلســـرتداد 
اليمـــن، ورفضـــه ملـــا تقـــوم 
الحـــويث  ميليشـــيا  بـــه 
ـــداءات  ـــة مـــن اعت االنقالبي
عـــىل مؤسســـات الدولـــة 
ـــىل  ـــي وع ـــعب اليمن والش

دول الجـــوار اليمنـــي.
وأكـــد الســـلمي مواصلـــة 
الربملـــان العـــريب جهـــوده 
ــة  ــدول العربيـ ــم الـ لدعـ
األقـــل منـــواً مـــن خـــالل 
خطـــة الربملـــان العـــريب 

ــذه الـــدول. دعـــامً لهـ
الســـلمي،  جـــدد  كـــام 
العهـــد للشـــعب العـــريب، 
بالعمـــل بـــكل جـــٍد وإخـــالص، تلبيـــًة لتطلعاتـــه يف 
تحقيـــق األمـــن والعيـــش الكريـــم والغـــد املُـــرشق 
ــة، رغـــم كل التحديـــات الكبـــرية  لـــه وألجيالـــه القادمـ
واملصاعـــب الجســـيمة التـــي تعصـــف باألمـــة العربيـــة، 
ـــة  ـــة األوىل لإلم ـــة املحوري وعـــىل رأســـها اســـتهداف القضي

العربيـــة ”فلســـطني“.

الخالفـــات  لنبـــذ  العربيـــة  الـــدول  الحلبـــويس  ودعـــا 
والقطيعـــة، مؤكـــداً حـــرص بـــالده عـــىل تاصيـــل العالقـــات 

مـــع محيطهـــا العـــريب والـــدويل.
ــلحة  ــار أسـ ــرية النتشـ ــات الخطـ ــن التداعيـ ــّذر مـ ــام حـ كـ
ـــود إلخـــالء  ـــر الجه ـــاً لتضاف ـــة داعي ـــار الشـــامل يف املنطق الدم
املنطقـــة مـــن تلـــك األســـلحة الخطـــرية ودعـــم االســـتخدام 

الســـلمي للطاقـــة النوويـــة. 

الحلبوسي يهدي درع مجلس النواب العراقي لرئيس البرلمان العربي

تقارير إخبارية
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بتاريــخ الدائمــة  األربــع  العربــي  الربملــان  جلــان  ناقشــت 
 2 أكتوبــر 2018م بالقاهــرة املوضوعــات املدرجــة علــى جــداول  
أعماهلــا متهيــدًا لعرضهــا علــى اجللســة العامــة للربملــان 
ــق مبســتجدات االوضــاع السياســية يف  ــي، خاصــة مايتعل العرب
العــامل العربــي وتطــورات القضيــة الفلســطينية  ودعــم األونروا، 
ودراســة  مشــاريع قوانــن اسرشــادية لتحقيــق األمــن الغذائي، 
ــث  ــايل والبح ــم الع ــة، والتعلي ــوال العربي ــذب رؤوس األم وج
العلمــي، والرتيــب إلشــهار ”الوثيقــة العربيــة حلقــوق املــرأة«.

وحتــدث يف اجللســة العامة عــدد من االعضاء حيــث قالوا:

ــدوري  ــر الـ ــت التقريـ ــي ناقشـ ــن القومـ ــية واألمـ ــة والسياسـ ــؤون الخارجيـ ــة الشـ لجنـ
ملســـتجدات األحـــداث السياســـية يف العـــامل العـــريب، ومشـــاريع القـــرارات التـــي أعدتهـــا 
ـــروا “   ـــني الفلســـطينيني ” األون ـــة غـــوث وتشـــغيل الالجئ ـــة فلســـطني حـــول متكـــني وكال لجن
ـــد  ـــي، بع ـــا األمم ـــق تكليفه ـــطينيني وف ـــني الفلس ـــا لالجئ ـــم خدماته ـــتمرار يف تقدي ـــن االس م

وقـــف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة مســـاهمتها يف موازنـــة الوكالـــة. 

قانون القومية العنرصي اإلرسائييل 
يهدد مصري الالجئني أينام كانوا، ومصري 

املواطنني داخل الخط األخرض 

عىل جميع الدول العربية أن تنقل 
سفاراتها إىل القدس، لتكون القدس 

عاصمة عربية لدولة فلسطني 

أدعو لتبني حملة عربية برملانية بشعار واحد 
وبكل لغات العامل لكشف انتهاكات االحتالل 

االرسائييل للقانون الدويل يف فلسطني

البُد لإلعالم العريب من أن يعطي مساحة 
لقضية األنروا  حتى يستفاد أبناء الشعب 

الفلسطيني من التعليم 

الدعم الكامل لكافة إجراءات السلطة الفلسطينية 
ملواجهة تبعات  نقل السفارة االمريكية  لدى القوة 

القامئة باالحتالل (إرسائيل) إىل مدينة القدس

أقرتح مبادرة بعقد اجتامع لطريف النزاع يف 
قضية املصالحة الفلسطينية بالتنسيق مع 

الحكومة املرصية

ندين ما قام به ترامب بخصوص إنهاء 
أعامل األونروا، وإغالق مكتب منظمة 

التحرير الفلسطينية يف واشنطن

معلوم أن ليبيا تشهد مساراً من التسوية 
الذي نأمل تفعيله وامليض يف طريقه 
حتى تحقق ليبيا استقرارها وأمنها

األحمد مصطفــي  نجيــب  عــزام 

الجمل ــادية  ش

الدقبايس ــامل  س عيل 

قرييش الكريــم  عبــد 

لزايد ا جاســم  دالل 

الكعبي ــامل   س

خليــل عطيــة

مرشقي العــريب  بن  أحمــد 

تقارير إخبارية

                 يف اجتماعات أكتوبر للربملان العربي:
ــي ــري االســرائـيـلــ ــة الــعـنـصـ ــون الــقـومـيــ ــة لـقـانــ ــد: إدانــ األحــمـ
األونــــروا لقضــــية  أكـــبــــر  إعـــالمـيـــة  مــســاحــــة  قــريــشـــــي: 
الــعــــرب والنــازحـــن  للــالجـئـيـــن  مــؤتـمــــر  الـمــرابـطــــي: 
ــة ــوال الـعـربيـ ــذب األم ــادي لــجـ ــون اسـتـرشــ ــد: قــانــ ــن زايـ ــالد ب خــ
الــعـــرب عــنــــق  يف  شـوكــــة  اإليــرانـيــــة  الــتـدخــــالت  بـاعـشــــر: 
ــة ــة الـعـربـيـ ــة  لـألمــ ــة ودقــيـقـ ــة تــاريـخـيــ ــي: مــرحـلـ الــمـعـشـنــ
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أشكر امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
ملك البحرين قائد اإلصالح والسالم، عىل 
دعم الربملان العريب وإشادته بجهوده

متابعة الرتتيب لعقد مؤمتر حول الالجئني 
والنازحني من النساء واألطفال العرب 

ال توجد دولة عربية سلمت من التقارير  
الحقوقية الدولية واملجتمع الدويل ال 

يسمع إال أصوات هذه التقارير

مقرتح ترشيع قانون اسرتشادي لجذب 
رؤوس األموال العربية للعامل العريب، 
ومقرتح أخر لتحقيق األمن الغذايئ

 تدارسنا استضافة سلطنة ُعامن 
الحتفالية إشهار ”الوثيقة العربية لحامية 

البيئة وتنميتها“

املنظامت الدولية يف الجمهورية اليمنية 
متواجدة يف أماكن تواجد امليليشيات 

وميارس عليها ضغوط كبرية

رضورة السعي مبختلف الوسائل لحث 
الدول عىل سداد مساهامتها يف موازنة 
الربملان العريب وكذا سداد املتأخرات

إذا أردنا أن نكون شعباً قوياً واعياً يحافظ عىل أمته 
فيجب أن يكون للعلم مكانة بيننا

األموال العربية تذهب اىل أمريكا، نريد أن 
يكون هناك وضوح يف ترشيع قانون إسرتشادي 
لجذب رؤوس األموال العربية للعامل العريب

نشيد بالدول التي بادرت باحتضان 
فعاليات إلطالق بعض الوثائق، كدولة 

اإلمارات إلطالق وثيقة املرأة 

العســومي عادل 

نــور الديــن املرابطي

الحمود فــداء 

لــد عــيل بن زايد خا

لُســليمي ا خميــس 

زبع بن  لباشــا  ا عبــد العزيــز بــن حبيــب القطيعلــوي 

لعيــد بيبــي محمــد ا

عائشــة املناعــي

خليفة  ــاء  رج

لجنـــة الشـــؤون الترشيعيـــة والقانونيـــة وحقـــوق االنســـان ناقشـــت  مـــرشوع قـــرار مقـــدم مـــن رئيـــس الربملـــان 
العـــريب الدكتـــور مشـــعل الســـلمي بشـــأن مـــرشوع ”مســـام“ لنـــزع األلغـــام بالجمهوريـــة اليمنيـــة الـــذي أطلقـــه 
ـــان  ـــني، كـــام ناقشـــت مـــرشوع قـــرار ث ـــة واألعـــامل اإلنســـانية لحفـــظ أرواح املدنيـــني اليمني مركـــز امللـــك ســـلامن لإلغاث
ـــر مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي لحقـــوق اإلنســـان  مقـــدم أيضـــا مـــن رئيـــس الربملـــان العـــريب بشـــأن  رفـــض ” تقري

ـــرباء“. ـــق الخ ـــات فري ـــتنتاجات وتوصي ـــف واس ـــن مواق ـــه م ـــا تضمن ـــن وم ـــان يف اليم ـــوق اإلنس ـــة حق ـــأن حال بش

ـــول  ـــرض ح ـــتمعت إىل ع ـــباب إس ـــرأة والش ـــة وامل ـــة والثقافي ـــة والرتبوي ـــؤون االجتامعي ـــة الش لجن
دعـــم التعليـــم وتعزيـــز نـــرش اللغـــة العربيـــة يف جمهوريـــة القمـــر املتحـــدة وكذلـــك دعـــم 
ـــة بأعـــداد مـــرشوع  ـــة املعني ـــر اللجن ـــة تقري ـــال، كـــام ناقشـــت اللجن ـــة الصوم ـــم يف جمهوري التعلي
ــي، ومتابعـــة  ــايل والبحـــث العلمـ ــأن التعليـــم العـ ــادي العـــريب املوحـــد بشـ القانـــون االسرتشـ

ـــرب. ـــال الع ـــاء واألطف ـــن النس ـــني م ـــني والنازح ـــول الالجئ ـــل ح ـــة عم ـــد ورش ـــب لعق الرتتي

ـــة  ـــة بدراس ـــة املعني ـــة الفرعي ـــات اللجن ـــت توصي ـــة ناقش ـــة واملالي ـــؤون االقتصادي ـــة الش  لجن
ـــق األمـــن الغـــذايئ يف العـــامل العـــريب، ومـــرشوع أخـــر  ـــون اسرتشـــادي لتحقي ـــع قان مقـــرتح ترشي

ـــريب. ـــامل الع ـــة يف الع ـــوال العربي ـــذب رؤوس األم لج

تقارير إخبارية
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املشكلة اليمنية اليوم أكرث تعقيداً، 
والوضع اإلنساين يكاد يكون صعباً للغاية

 التحول يف العالقات يف القرن اإلفريقي يف 
ظل مبادرة امللك سلامن سيغري وجه الخارطة 

السياسية  ويضمن مستقبل مرشق لدول املنطقة 

نأمل  من امللك سلامن بن عبد العزيز  
مواصلة مبادراته إلصالح ذات البني حتى 
يتم السالم يف منطقة القرن األفريقي

جهود امللك سلامن بن عبد العزيز حول 
إحالل السالم والصلح بني إريرتيا وجيبويت، 

أمر يهم كل عريب وأفريقي

 إذا كانت إرسائيل هي شوكة يف عنق العرب 
االن فالتدخالت اإليرانية أصبحت إحدى 

هذه األشواك أيضاً

األمة العربية متر مبرحلة تاريخية دقيقة ال 
تعفي العرب من مسؤولية السعي للبحث 

عن حلول ومخارج

يجب أن تكون املصالحة العربية قضية 
أساسية ال تقل شأناً عن قضية األمن القومي

 ما يحدث داخل ليبيا اليوم يهدد سيادة 
ليبيا.. نحن نطالب بإجراء انتخابات 

وقاعدة دستورية

مايو مســتورة الشــمريإنصــاف 

عبدو  أحمــد  براهيــم  إ

ســعيد الرحمن  عبــد 

باعرش صالــح 

املعشــني  مســلم 

نصية الســالم  عبــد  الاليف أحالم 

حث الربملان العريب للربملانات الوطنية يف 
الدول التي مل تصادق بعد عىل امليثاق 
العريب لحقوق اإلنسان من أجل التصديق

منظامت األمم املتحدة ومنظامت حقوق 
اإلنسان مخرتقة، وخاصة من ِقبل النظام اإليراين 

الذي هو أبعد ما يكون عن حقوق اإلنسان

األندلويس ــل  الســعدوننبي لله  ا عبــد 

تقارير إخبارية

اجـتـمـــاع  فـــي  ودالل  خالــد 
الـحــكــومــيـيـــن  الــخــبـــراء 

ــادي  ــامع الح ــريب يف االجت ــان الع ــارك  الربمل ش
عــرش للخــرباء الحكوميــني العــرب يف مجــال 
ــدوىل اإلنســاين الــذى عقــد  تطبيــق القانــون ال
2018م ســبتمرب   20-19 يومــي  بالقاهــره 

،وإفتتحــه وزيــر العــدل يف جمهوريــة مــرص 
الرحيــم،  عبــد  حســام  املستشــار  العربيــة 
دالل  النائــب  اإلجتــامع  يف  الربملــان  ومثــل 
عبداللــه. بــن  خالــد  والنائــب  الزايــد 

وإســتعرضت الزايــد خــالل االجتــامع جهــود 
الربملــان العــريب وحرصــه عــىل تطبيــق القانــون 
العــريب  املســتوى  عــىل  االنســاىن  الــدوىل 
ــاىن  ــى يع ــة الت ــاة اليومي ــل املعان ــة يف ظ خاص
جــراء  فلســطني  يف  العــريب  الشــعب  منهــا 
االنتهــاكات املتواصلــة للقــوة القامئــة باالحتــالل 
ــه. ــاين يف االرايض املحتل ــدويل االنس ــون ال للقان

وقــد بدأت الجلســة االفتتاحيــة لالجتامع بكلمة 
ــدل  ــر الع ــم وزي ــد الرحي املستشــار حســام عب
ــد رشفــت  ــا أن مــرص ق ــذى أكــد مــن خالله ال
مــن قبــل باســتضافة فاعليــات االجتامعــات 
العــرب  الحكوميــني  للخــرباء  األوىل  الســت 
اإلنســاىن  الــدوىل  القانــون  بقضايــا  املعنيــني 
ــذ 2001م  ــة من ــوام متتالي ــدار ســتة أع عــىل م
ــذا  ــد ه ــرة عق ــى 2007م، وأوضــح أن فك وحت
ــة إىل  ــود الرامي ــز الجه ــامع جــاءت لتعزي االجت
تطبيــق القانــون الــدوىل اإلنســاىن عــىل الصعيــد 
لتوصيــات  إنفــاذاً  وذلــك  والعــرىب  الوطنــى 
اختتمــت  والــذى  العــرىب  اإلقليمــى  املؤمتــر 
ــام 1999م  ــرة ع ــالن القاه ــدور إع ــه بص أعامل
والــذى أقيــم لإلحتفــال بذكــرى مــرور خمســني 
عامــا عــىل اتفاقيــات جنيــف األربعــة 1949م.

الـيمــاحـــي فـــي مـلـتـقـــى 
اإلدارات االنتخـابيـــة بالـقـاهـــرة

أعــامل  يف  العــريب  الربملــان  شــارك 
لــإلدارات  الثــاين  العــريب  امللتقــى 
االنتخابيــة الــذى عقــد بتاريــخ 13 
نوفمــرب 2018م مبقــر األمانــة العامــة 
تحــت  العربيــة  الــدول  لجامعــة 
شــعار «تســجيل الناخبــني» وذلــك 
جامعــة  بــني  مشــرتك  بتنظيــم 
ــدة. ــم املتح ــة واألم ــدول العربي ال

مثــل الربملــان العــريب يف أعــامل 
امللتقــى النائــب  محمــد أحمــد 
عضــو  الربملــان  عضــو  اليامحــي 
املجلــس الوطنــي االتحــادي االمارايت.

و قــال اليامحــي يف ترصيــح صحفــي 

اهتاممــاً  أوىل  العــريب  الربملــان  «إن 
ــرياً ملتابعــة االنتخابــات والتنســيق  كب
العربيــة  الوطنيــة  الربملانــات  مــع 
مــن دوره كممثــل  وذلــك انطالقــاً 
للشــعوب العربيــة وتعزيــزاً للبعــد 
مســرية  دفــع  يف  ودوره  الشــعبي 

العمــل العــريب املشــرتك.
وأضــاف « إن الربملــان حــرص عــىل 
متابعــة  يف  بفاعليــة  املشــاركة 
الرئاســية  العامــة  االنتخابــات 
الــدول  مــن  عــدد  يف  والربملانيــة 
العربيــة عــرب إرســال بعثــات للتغطيــة 

دالل الزايدواملتابعــة. خالد بن عبدهللا
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األونــروا توجــه الشــكر للربملــان العربــي لدعــم الالجئــن
اجتمــع الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان العــريب 
مــع بيــري كرينبــول مفــوض عــام وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني 
ــل  ــري ممث ــد بك ــل أحم ــور الطف ــروا “ بحض ــطينيني ” األون الفلس
ــة  ــورات املتعلق ــر التط ــة اخ ــم مناقش ــث ت ــروا ، حي ــة األون طلب
ــف  ــري بوق ــىك اإلخ ــرار االمري ــوء الق ــة يف ض ــروا املالي ــة األون بأزم
ــى  ــة الت ــة الدولي ــة الوكال ــة يف ميزاني ــة األمريكي املســاهامت املالي
تقــدم خدمــات صحيــة وتعليميــة ألكــرث مــن 5 ماليــني مــن 

ــطينيني.  ــني الفلس الالجئ
ــه عقــب  ــح ل ــن فهــم الســلمى يف ترصي ــور مشــعل ب وأكــد الدكت
ــة بدعــم الربملــان  ــة الدولي ــغ املفــوض العــام للوكال ــه أبل اللقــاء أن
العــريب الكامــل لألونــروا. وقــال الســلمي إنــه رشح للمفــوض العــام  
الجهــود التــي إتخذهــا وســيتخذها الربملــان العــريب دعــامً لألونــروا.

مــن جانبــه قــدم املفــوض العــام الشــكر والتقديــر للجهــود 
لألونــروا. دعــامً  الربملــان  يبذلهــا  التــي  جلسة مباحثات بين رئيس البرلمان العربي والمفوض العام لألونرواواملواقــف 

أشــاد رئيــس الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي مبوقــف كولومبيــا االعــرتاف بدولــة فلســطني وعاصمتهــا مدينــة القــدس ، ومثــن عاليــاً باســم الشــعب 
العــريب هــذا املوقــف التاريخــي لدعــم نضــال الشــعب الفلســطيني يف نيــل حقوقــه املرشوعــة وإقامــة دولتــه املســتقلة. جــاء ذلــك يف رســائل خطيــه بعــث بهــا لرئيــس 

جمهوريــة كولومبيــا ورئيــيس مجلــس النــواب والشــيوخ بهــذا الشــأن.
وأكــد رئيــس الربملــان يف رســائله « إن اعــرتاف القيــادة الكولومبيــة بالدولــة الفلســطينية املســتقلة هــو مفتــاح الســالم يف املنطقــة، معتــرباً أن املوقــف الكولومبــي الداعــم 

للشــعب والقيــادة الفلســطينية يتســق مــع العالقــات التاريخيــة بــني الشــعبني العــريب والكولومبــي.

ــجاع  ــف الش ــاً املوق ــريب عالي ــان الع ــس الربمل ــلمي رئي ــم الس ــن فه ــعل ب ــور مش ــن الدكت مث
ــدس  ــة الق ــل) يف مدين ــالل (إرسائي ــوة االحت ــدى ق ــفارتها ل ــالق س ــواي بإغ ــة الباراغ لجمهوري

ــة. املحتل
وأكــد رئيــس الربملــان العــريب - يف برقيــات الشــكر التــي وجههــا لرئيــس جمهوريــة الباراغــواي 
ووزيــر الخارجيــة و رئيــس مجلــس النــواب البارغــواين- « إن قــرار القيــادة الباراغوانيــة العــدول 
عــن موقفهــا الســابق وغلــق ســفارتها لــدى قــوة االحتــالل يف مدينــة القــدس املحتلــة، يؤكــد 
ــع  ــأن الوض ــدة بش ــم املتح ــرارات األم ــع ق ــجاماً م ــدويل إنس ــامع ال ــواي لإلج ــودة الباراغ ع
التاريخــي والقانــوين ملدينــة القــدس املحتلــة»،  معتــرباً « إن تصحيــح موقــف جمهوريــة 
الباراغــواي يتســق مــع العالقــات التاريخيــة بــني الشــعب العــريب وشــعوب أمريــكا الالتينيــة 
ــه املســتقلة وعاصمتهــا مدينــة القــدس. الداعمــة لحــق الشــعب الفلســطيني يف إقامــة دولت

وقــال رئيــس الربملــان العــريب «إن قــرار القيــادة الباراغوانية يــأيت اســتجابة للجهود الدبلوماســية 
ــرار  ــد ق ــدأت بع ــي ب ــريب الت ــان الع ــود الربمل ــا جه ــن ضمنه ــة وم ــة واإلســالمية الحثيث العربي
ــة،  اإلدارة األمريكيــة املرفــوض بنقــل ســفارتها لــدى قــوة االحتــالل إىل مدينــة القــدس املحتل
ــدول لتحــذو حذوهــا  ــة عــىل بعــض ال ــات املتحــدة األمريكي والضغــوط التــي مارســتها الوالي
ضاربــًة عــرض الحائــط اإلجــامع الــدويل الــذي تجــىل يف قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
بتاريــخ 21 ديســمرب 2017م بشــأن املحافظــة عــىل الوضــع التاريخــي والقانــوين ملدينــة القــدس 

املحتلــة وعــدم املســاس بــه».

ــة  ــن فهــم الســلمي  «عــن أســفه الشــديد لني ــور مشــعل ب ــان العــريب الدكت أعــرب رئيــس الربمل
حكومــات توجــو ورومانيــا وهنــدوراس نقــل ســفارتها ملدينــة القــدس املحتلــة، مؤكــداً»  أن أيــة 
ــة  ــا الدميوغرافي ــة أو تركيبته ــدس املحتل ــة الق ــع مدين ــري طاب ــدف إىل تغي ــراءات ته ــرارات وإج ق
ليــس لهــا أي أثــر قانــوين، وأنهــا الغيــة وباطلــة، ويجــب إلغاؤهــا امتثــاالً لقــرارات مجلــس األمــن 
ــا إىل رؤســاء  ــه بعــث به ــدويل وقــرارات اإلمــم املتحــدة ذات الصلة.جــاء ذلــك يف رســائل خطي ال
ــل) إىل  ــالل (إرسائي ــدى القــوة القامئــة باالحت ــا نقــل ســفارتها ل ــات ثــالث دول أعلنــت نيته برملان
مدينــة القــدس املحتلــة وهــي (جمهوريــة رومانيــا، وجمهوريــة هنــدوراس، وجمهوريــة توجــو). 
 وشــدد رئيــس الربملــان العــريب يف رســائله « عــىل أن قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ 
ــة  ــية يف مدين ــات دبلوماس ــاع عــن إنشــاء بعث ــدول إىل االمتن ــع ال ــا جمي 21 ديســمرب 2017م دع

القــدس املحتلــة، وعــدم االعــرتاف بأيــة إجــراءات أو تدابــري مخالفــة لتلــك القــرارات.
وطالــب الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان العــريب رؤســاء برملانــات جمهوريــة 
ــاءاً عــىل املصالــح والعالقــات املشــرتكة بــني شــعوبها والشــعب  ــا وهنــدوراس وتوجــو - بن روماني
ــرارات ذات  ــن ق ــدة م ــم املتح ــه األم ــا أقرت ــزام مب ــىل رضورة االلت ــم ع ــث حكوماته ــريب- ح الع
صلــة مبدينــة القــدس املحتلــة، ومبــادرة الســالم العربيــة لعــام 2002م، ومبــادئ القانــون الــدويل، 
ــة  ــة ملحكم ــوى القانوني ــة، والفت ــدويل ذات الصل ــن ال ــس األم ــة ومجل ــة العام ــرارات الجمعي وق
ــا  ــد جميعه ــي تؤك ــو 2004م بشــأن جــدار الفصــل العنــرصي، الت ــخ 9 يولي ــة بتاري العــدل الدولي
الحفــاظ عــىل الوضــع القانــوين والتاريخــي ملدينــة القــدس، وتعتــرب القــدس جــزءاً ال يتجــزأ مــن 

ــام 1967م.  ــة ع ــطينية املحتل األرايض الفلس

رئيس الربملان العربي يثمن موقف كولومبيا االعراف بدولة فلسطن 

شــيد بقرار الباراغــواي إغالق 
ُ
 وي

ســفارتها يف القــدس احملتلة
ــدوراس  ــا وهن ــو وروماني ــو توج ويدع

ــدس  ــفاراتها إىل الق ــل س ــدم نق لع

تقارير إخبارية
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الصفحة األخرية

الســلمي يفتتــح اجتماعًا لرؤســاء اللجان السياســية بالربملانات 
العربية لبحث تقرير احلالة السياسية يف العامل العربي 2018م

رئيس الربملان العربي أمام اجتماع جملس وزراء العدل العرب:
يطالب بإحالة مشاريع القوانن واالتفاقيات العربية املوحدة للربملان العربي

افتتــح الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي رئيــس الربملــان 
العــريب اجتامعــاً لرؤســاء اللجــان السياســية يف الربملانــات 
العربيــة وذلــك يــوم الســبت املوافــق 8 ديســمرب 2018م 
،مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، وُخصــص 
ــة  ــن (الحال ــريب ع ــان الع ــر الربمل ــامع ملناقشــة تقري االجت

السياســية يف العــامل العــريب لعــام 2018م).
وأكــد الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمى إن الهــدف مــن 
هــذا االجتــامع هــو تعزيــز العالقــة بــني الربملــان العــريب 
واملجالــس الربملانيــة العربيــة للتشــاور بشــأن القضايــا 

ــة واالســرتاتيجية. ــة الهام العربي
ــامع  ــش االجت ــىل هام ــه ع ــح ل ــلمي يف ترصي ــال الس وق
ــة  ــة كاف ــدة ملواكب ــة جدي ــد آلي ــريب اعتم ــان الع إن الربمل
والتحــرك  العمــل  خطــط  واقــرتاح  العربيــة  األحــداث 
ــاً إن  ــاالت ،موضح ــة املج ــة يف كاف ــا العربي ــم القضاي لدع
الربملــان العــريب ينطلــق يف تقريــره الســنوي الثــاين للحالــة 
السياســية يف العــامل العــريب لعــام 2018م مــن تعزيــز 
التطــورات االيجابيــة التــي، شــهدتها الســاحة العربيــة 

شــارك رئيــس الربملــان العــريب الدكتــور مشــعل بــن فهــم الســلمي 
ــدت يف  ــى عق ــرب الت ــدل الع ــس وزراء الع ــدورة (34) ملجل يف ال
الخرطــوم  بحضــور الرئيــس الســوداين عمــر البشــري ،يــوم 22 

نوفمــرب 2018م 
ــة  ــة يف الجلســة االفتتاحي ــور مشــعل الســلمي كلم ــى الدكت وألق
ــِة  ــاندِة جمهوري ــريب مبس ــاَن الع ــزاَم الربمل ــا إلت ــد فيه ــدورة، أك لل
الســودان، مــن خــالِل اللجنــِة املعنيــِة برفــعِ اســِم الســوداِن مــن 
ــُع  ــِة لالرهــاِب التــي يتــرشُف برئاســِتها، ويتاب ــدوِل الراعي قامئــِة ال
ــور عبــد  ــِة يف الســوداِن معــايل الدكت ــا مــع الجهــاِت املعني أعاملَه
الرحمــن ســعيد عضــو الربملــان العــريب وعضــو املجلــس الوطنــي 
العــريب  الربملــاِن  ِخطــِة  مــن  إنطالقــاً  الســودان،  بجمهورريــِة 
التــي اعتمدتهــا قمــُة القــدِس يف الظهــراِن، باعتبارِهــا خطــَة 
العمــِل العربيــِة الوحيــدِة املعنيــِة برفــعِ اســِم الســودان مــن 
ــا  ــدأ الربملــاُن العــريُب ُخطواتِه ــِة لإلرهــاب، وب ــدوِل الراعي قامئــِة ال
ــودانيِة  ــِة الس ــع وزارِة الخارجي ــاوِر م ــيِق والتش ــِة بالتنس التنفيذي
ــاِن  ــِة املســتوى لربمل ــارٍة رفيع ــي الســوداين، وبزي ــِس الوطن واملجل
عمــوِم إفريقيــا يف شــهر أغســطِس املــايض، لالتفــاِق عــىل التنســيِق 
املشــرتِك يف هــذا الشــأن، كــام بــدأ الرتتيــَب لعقــِد جلســِة اســتامٍع 
ــل،  ــر املُقب ــهر فرباي ــوداِن يف ش ــُص للس ــريب تُخص ــاِن الع يف الربمل
ــاين  ــاُد الربمل ــِه واالتح ــيك بغرفتي ــرُس األمري ــا الكونغ ــيُدعى له س
الــدويل واالتحــاُد الربملــاين العــريب واالتحــاُد األورويب والربملــاُن 
ــُة  ــا والجمعي ــوم إفريقي ــاُن عم ــي وبرمل ــاُد االفريق األورويب واالتح

ــالمي. ــاوِن اإلس ــُة التع ــو ومنظم ــف النات ــة لحل الربملاني
ــاِت  ــن استشــعارِه للتحدي ــاً م ــريَب وإنطالق ــاَن الع ــال ”إن الربمل وق
ــا العربيــَة، يعمــُل عــىل عــدٍد مــن املوضوعــاِت  التــي تواجــُه أُمتَن
ــِة  ــن قضي ــاِع ع ــِل للدف ــُط العم ــا: ِخط ــأيت يف مقدمِته ــة، ي الهام
العــرِب األوىل قضيــُة فلســطني، وُســبل مواجهــِة اإلرهــاِب والفكــِر 
ــِة  ــؤوِن الداخلي ــي يف الش ــِل الخارج ــدي للتدخ ــرف، والتص املتط

ــاِت  ــِة النزاع ــيِة ملعالج ــوِل السياس ــة، وبحــث الحل ــدوِل العربي لل
ــة. ــدوِل العربي ــُض ال ــا بع ــاين منه ــي تع ــة الت ــاِت الداخلي والخالف

وأوضــح ” إن الربملــان  بــادَر مبجموعــٍة مــن الِخطــِط والتحــركات، 
ــِة   ــِة العربي ــِث االتفاقي ــِم مقرتحــاٍت لتحدي ــُه بتقدي ــا مبادرتُ ومنه
ــاَن  ــام أن الربمل ــة ، ك ــدول العربي ــني يف ال ــاع الالجئ ــم أوض لتنظي
ــِة  ــِر الترشيعي ــاً عــىل مراجعــِة وتحديــِث األطُ العــريَب يعمــُل حالي
ملكافحــِة اإلرهــاب، وأهُمهــا االتفاقيــُة العربيــُة ملكافحــِة اإلرهــاب، 

ــِم  ــِتها وتقدي ــِة ودراس ــِة االتفاقي ــًة ملراجع ــكَل لجن وش
مقرتحــاٍت لتحديثهــا، كــام يعكــُف الربملــاُن العــريُب 
عــىل دراســِة القانــوِن العــريب االسرتشــادي ملكافحــِة 
غســِل األمــواِل ومتويــِل اإلرهــاِب بغــرِض تحديثــِه وفقــاً 
للمســتجداِت التــي طــرأْت عــىل الســاحِة العربيــة، كــام 
يعمــُل الربملــاُن العــريُب أيضــاً عــىل اإلعــداِد لورشــِة عمٍل 
ــِة  ــأِن عقوب ــٍد بش ــريٍب موح ــعٍ ع ــِة ترشي ــى بدراس تُعن
اإلعــداِم بــني الرشيعــِة اإلســالميِة والقانــون، وضامنــاِت 
تطبيــِق عقوبــِة اإلعــدام، ســيدعى لهــا رؤســاَء اللجــاِن 
ــاِق  ــة لالتف ــاِت العربي ــِس والربملان ــِة يف املجال الترشيعي
مِجلَســكم  وندعــو  بشــأنِها،  توافقيــٍة  صيغــٍة  عــىل 

ــا يف هــذِه الورشــة. ــكاً معن ــَم ليكــوَن رشي الكري
وأعــرب الســلمي عــن تطلعــه إىل ترســيِخ وتوثيــِق 
الربملــاِن  بــني  الترشيعيــِة  األدواِر  وتكامــِل  التعــاوِن 
العــريب ومجلــس وزراِء العــدِل العــرب، وتجســيِد هــذا 
التعــاوِن اســتناداً اىل املــادِة الخامســِة مــن النظــاِم 
ــة  ــُص عــىل ” موافق ــي تن ــاِن العــريب الت األســايس للربمل
ــدة  ــنِي املوح ــاِت القوان ــىل مرشوع ــريب ع ــان الع الربمل
ــاً  ــِه وجوب ــُة إلي ــِة املحال ــِة العربي ــاِت الجامعي واالتفاقي
ــُه مل  ــُث أن ــِس الجامعــة“، وحي ــَل إقرارهــا مــن مجل قب
يتــم إحالــة أَي مــرشوِع قانــوٍن عــريٍب موحــٍد أو مــرشوَع 

ــرِب إىل  ــدِل الع ــِس وزراِء الع ــن مجل ــدٍة م ــٍة موح ــٍة عربي اتفاقي
ــع  ــٍة م ــُل يف رشاك ــريَب يأم ــاَن الع ــإَن الربمل ــذا ف ــريب، ل ــاِن الع الربمل
ــَة مشــاريعِ القوانــنِي  مجلــِس وزراِء العــدِل العــرب، تتضمــُن إحال
ــِة إىل الربملــاِن العــريب تنفيــذاً ألحــكاِم نظامــِه  واالتفاقيــاِت العربي
األســايس املعتمــِد مــن مجلــِس جامعــِة الــدوِل العربيــِة عــىل 
مســتوى القمــة يف بغــداد عــاَم 2012م، وتفعيــالً لــدوِر املؤسســاِت 

ــا. ــِة به ــؤولياِت املكلف ــاِم واملس ــِة ألداِء امله العربي

ــات  ــا صعوب ــد تعــوق اكتامله ــات ق ــة بداي ــي تعــد مبثاب ،والت
ــام فرصــة هــذه  ــذى يســتوجب اغتن ــر ال ــة وهــو األم حقيقي

ــا . ــاء عليه ــاندتها والبن ــورات ومس التط
ــر يركــز بصــورة أكــرب عــىل تشــخيص الواقــع  وأكــد إن التقري
الســيايس العــريب مــن خــالل تنــاول التحديــات وتقييــم مســار 
ــأن  ــات بش ــم التوصي ــية وتقدي ــات السياس ــويات للنزاع التس

ذلــك.
ويقــدم التقريــر اســتعراضاً للتطــورات والتغــريات عىل الســاحة 
العربيــة وإبــراز التحديــات والصعوبــات التــي يشــهدها العــامل 
العــريب، ومتابعــة خطــط العمــل التــى أقرهــا الربملــان العــريب .

ويعتمــد التقريــر عــىل آليــة الرصــد والتحليــل والتقييــم 
ــث  ــر، حي ــج التقري ــاً لنتائ ــول وفق ــات والحل ــم التوصي وتقدي
جــاء يف ثالثــة محــاور وهــي التطــورات اإليجابيــة عىل الســاحة 
السياســية العربيــة خــالل عــام 2018م، والتحديــات السياســية 
يف العــامل العــريب خــالل عــام 2018م، ورؤيــة الربملــان العــريب 

ــه تجــاه األوضــاع السياســية يف العــامل العــريب. وتوصيات


