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ملخص لألنشطة والفعاليات اليت أقامتها رابطة جمالس
الشيوخ والشورى واجملالس املماثلة يف أفريقيا والعامل العربي
خالل األعوام  2017 – 2014م والتقارير والتوصيات
الصادرة عنها
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كلمة شكر وتقدير بقلم األمني
العام للرابطة

العرفان لكل من االستاذ  /محمد محمد
الطيب األمين العام المساعد للرابطة للشؤون
السياسية والثقافية الذي قام بعملية التحرير
والمراجعة اللغوية النهائية للنص العربي
كما تولى مهمة اإلشراف على اعداد هذا
العمل الرائع ومتابعة تنفيذه حتى رأى
النور  ,والسيد  /أقويم نكمجيكا األمين العام
المساعد للشئون المالية واالدارية الذي قام
بعملية التحرير والمراجعة اللغوية النهائية
للنص االنجليزي.
وال ننسى الجهود الطيبة التي بذلت من قبل
طاقم السكرتارية ممثال باالنسة  /ياسمين
االرياني والسيدة  /مريم الزبير اللتين قامتا
بطباعة وأرشفة وحفظ البيانات وكذا السيدة
 /رحاب اسحاق التي قامت باالشراف على
االمور المالية الخاصة بطباعة ونشر الكتاب,
فلهن منا جميع ًا خالص الشكر وعظيم االمتنان.
وفي الختام أود أن أعرب عن خالص شكري
وعظيم تقديري لمعالي السيد يالو ابيتي
رئيس المجلس الفيدرالي في جمهورية اثيوبيا
الديمقراطية الفيدرالية رئيس الرابطة االسبق
وكذا معالي الدكتور عمر سليمان آدم ونيس
رئيس مجلس الواليات في جمهورية السودان
رئيس الرابطة الحالي على الجهود الطيبة
والمخلصة التي بذالها في سبيل مساعدة
االمانة العامة للرابطة على تنفيذ المهام
المنوطة بها وتحقيق االهداف السامية
والغايات النبيلة التي تأسست من اجلها
 ,والشكر اجزله موصول الى جميع المجالس
األعضاء التي لم تتوان في تقديم الدعم
والتشجيع الالزمين لألمانة العامة وأنشطتها.
واهلل ولي التوفيق ،، ،،

تغمرني سعادة كبيرة وأنا أضع بين أيديكم
ــ أعزائي القراء الكرام -االصدار الثالث
من كتاب الرابطة « الرؤية واالنجازات»
ال ومفص ً
والذي يحوي بين دفتيه عرض ًا شام ً
ال
لإلنشطة والفعاليات التي نفذتها األمانة
العامة للرابطة في الفترة 2014م ــ
2017م  .ولقد حرصنا في هذا االصدار
على تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة
بتلك البرامج واالنشطة بأسلوب شيق وسلس
يجذب القراء ويحفزهم على قراءة محتويات
الكتاب على النحو الذي يروي شغفهم
لمعرفة كل ما يتعلق باهداف الرابطة
ومسيرتها واالنجازات التي حققتها منذ
تأسيسها حتى اآلن.
وال يسعني في هذا المقام إال أن أتوجه
بأسمى عبارات الشكر والعرفان لكل من ساهم
في إعداد في هذا الكتاب القيم وعلى وجه
الخصوص موظفي األمانة العامة الذين بذلوا
جهودًا مضنية وجبارة في جمع وترجمة
ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بهذا
االصدار وهم السيد  /أنور الشعيبي الذي
أعد خطة الكتاب وقام بترجمة محتوياته
من اللغة العربية إلى اللغة االنجليزية
والسيد عبد الفتاح المصباحي الذي تولى
مهمة الترجمة والمراجعة اللغوية االولية
باللغة العربية والسيد  /رضوان عامر الذي
قام بترجمة النص الفرنسي والسيد  /جان
بول روينجينجا الذي قام بعملية التحرير
والمراجعة اللغوية االولية للنسخة الفرنسية
والسيد  /أمين العقيدة الذي قام بتصميم
الكتاب واضفاء اللمسات الفنية عليه
وإخراجه في حلة قشيبة تستهوي القراء
الكرام وتسترعي إنتباههم.
كما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وجميل

عبد الواسع يوسف علي
األمني العام للرابطة
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توطئة بقلم رئيس الرابطة

لقد مثل قيام رابطة مجالس الشيوخ والشورى
والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي
ككيان مشترك استجابة حضارية في عالم
التكتالت الكبرى  ،ومناخا مواتيا لنمو التعاون
العربي األفريقي الذي يتميز فيه الفضاء
العربي األفريقي بخصائص مشتركة اجتمعت
فيها أواصر التاريخ والجغرافيا والتفاعل
االجتماعي والنضالي والثقافي واالقتصادي،
والمعاناة والمصير المشترك واالستراتيجي ..
فضاء نسجت عالقاته التاريخية والحضارية
بيد األسالف عبر قرون طويلة  ..وبات كل
من العرب واألفارقة يرى في اآلخر جز ًءا من
تاريخه وحاضره ومستقبله.
وقد مضت الرابطة مستحضرة خصوصيات
الفضاء العربي األفريقي التي بنت عليها
أهدافها ،وتعمل جاهدة على استكشاف آفاق
أكثر رسوخ ًا وتعاون ًا في كافة المجاالت بين
شعوب ودول المنطقتين األفريقية والعربية ،
من خالل العمل على تعزيز الثنائية البرلمانية
وترسيخ الديمقراطية  ،وإقامة الحكم الرشيد
 ،وتمكين المرأة وتسخير إمكانية المنطقتين
العربية واألفريقية لالستفادة من التوجه
الدولي العالمي نحو التكتالت اإلقليمية .
ونظرا الن الدبلوماسية بمفهومها الحديث لم
تعد تقتصر على ما تمارسه حكومات الدول
المختلفة عبر سفرائها المنتشرين في كافة أنحاء
العالم فحسب ،كما كان عليه الحال منذ عقود
مضت  ,نتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا
المعلومات وثورة المعلومات واتساع رقعة
الحرية والديمقراطية  ,فقد برزت أشكال جديدة
وحديثة للدبلوماسية تختلف كلي ًا عن الشكل
التقليدي الذي ظلت عليه لفترات طويلة،
بحيث لم تعد تقتصر على الحكومات فقط،
وإنما ظهرت فواعل جديدة كل منها يمارس
الدبلوماسية الخاصة به في إطار دوره المنوط
به واالختصاص المحدد له .وفي هذا السياق
أصبح للبرلمانات الوطنية الدبلوماسية الخاصة
بها بما يعرف بـ (الدبلوماسية البرلمانية).
وتتعدد صور وتطبيقات الدبلوماسية البرلمانية،
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بيد أن أهم صورها هي تلك التي تُمارس
من خالل المنظمات واالتحادات البرلمانية
اإلقليمية والدولية  ,وفي هذا الصدد فان
رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس
المماثلة في أفريقيا والعالم العربي تمثل
فرصة ثمينة للتعاون البرلماني بين المجالس
المنضوية فيها حيث يلتقي البرلمانيون من
مختلف الدول األعضاء من أجل التنسيق بين
مواقف البرلمانات واتخاذ موقف برلماني تجاه
العديد من القضايا التي تهم المنطقتين فضال
عن القضايا الدولية ،مثل قضايا السالم واألمن
الدوليين ،والمساهمة في الدفاع عن حقوق
اإلنسان ،وكيفية تدعيم الديمقراطية البرلمانية
على مستوى العالم ،وغيرها من القضايا على
المستويين اإلقليمي والدولي .وللتعاون البرلماني
دور مهم في توسيع مدارك وأفق البرلمانيين،
ورؤيتهم حول القضايا المختلفة ،وإطالعهم
على خبرات المجالس التشريعية والبرلمانية
األخرى ،والسياسات والتشريعات التي تتبناها
الدول األخرى ومدى نجاحها وفعاليتها،
وإمكانية تطبيقها.
إن نشر ثقافة الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن
يسهم بجدية في تحقيق طموح الشعوب وذلك
نتيجة لزيادة االعتماد المتبادل بين األمم
والشعوب في مختلف المجاالت السياسية
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ،فضال عن
التحديات التي باتت تواجهها البشرية في هذا
العصر ,وفي هذا السياق فان رابطتنا الموقرة
تشكل قناة مهمة لتفعيل التعاون البرلماني
بين العالمين العربي واإلفريقي مما يشير إلى
حتمية أن تتكامل الجهود الدبلوماسية التقليدية
(الرسمية) مع جهود الدبلوماسية البرلمانية
في مواجهة األخطار المحدقة وتعزيز التعاون
العربي – األفريقي على كافة الصعد ولما
من شانه أن يتيح لها أن تلعب دورا مؤثرا
في المحافل البرلمانية اإلقليمية و الدولية
وفي هذا السياق ومن أجل ترجمة أهداف
الرابطة إلىواقع مشهود  ،بادرت الرابطة إلى
ابتكار آليات ذات جدوى نفذت من خاللها
منذ تأسيسها العديد من األنشطة والفعاليات
المختلفة  ،وحرصت في أدائها على مواكبة
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مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة
في أفريقيا والعالم العربي  ،فلم يكن القصد
من هذا العرض الموجز الدخول في تفاصيل ما
تم انجازه حتى اآلن  ،الن ذلك يحتاج لجهود
فريق عمل متفرغ كي يحيط بها  ...وإنما قصد
بهذا الجهد أن يعطي مؤشرًا التجاه سير عمل
(أسيكا) صوب أهدافها .
إن الحديث عن المنجزات التي حققتها
الرابطة وما تعده من الخطط والبرامج لقادم
األعوام  ،يعزز الثقة بالمستقبل الواعد بما تضطلع
به من دور فاعل ومتفاعل مع ما رسمته من
أهداف لتشجيع ودعم وتعزيز التعاون األفريقي
ــ العربي  ،لتعظيم المصالح االقتصادية
المشتركة  ،وتعميق الفهم المشترك لخدمة
المجاالت السياسية واالجتماعية والثقافية ،
واإلسهام مع االتحادات والمنظمات اإلقليمية
األخ��رى لخلق أسباب االستقرار وإرساء
قواعد األمن  ،وإحالل السالم  ،وقيام تكتل
إقليمي يمكن من قيام تنمية شاملة ومستدامة
واستثمار شامل يعود على الشعوب األفريقية
والعربية بالخير الوفير  ،وبانعكاسات إيجابية
على األمن والسلم الدوليين .في الختام ,
ال يسعني إال أن أعرب عن جزيل شكري
وتقديري لكل من ساهم في إعداد هذا الكتاب
وإثراءه بالمعلومات والتقارير القيمة والشكر
موصول لقيادة األمانة العامة للرابطة وكافة
موظفيها على الجهود المحمودة التي بذلوها في
سبيل إصدار هذا الكتاب .كما انتهزها فرصة
لدعوة المجالس األعضاء إلى مواصلة دعمها
وتشجيعها للرابطة من اجل المضي قدما في
تحقيق األهداف النبيلة التي قامت من أجلها
الرابطة و تعزيز التعاون العربي األفريقي لما
فيه خير ومصلحة شعوبنا العربية واألفريقية.

التغيرات العالمية المتسارعة  ،واإلسهام
الفاعل في معالجة كثير من القضايا العالقة ،
ووضع التصورات الرامية إلى تحسين مستوى
التعاون االقتصادي وتعزيز حقوق اإلنسان ،
واإلسهام في حل النزاعات  ،والبدء بخطوات
التعاون الثقافي والبرلماني بين الدول األعضاء
في الرابطة  .ومن اجل تعزيز التعاون البرلماني
أقر مجلس الرابطة في عام 2005م  .أن
تشمل أنشطة الرابطة تنظيم برنامج لتدريب
المسئولين اإلداريين في المجالس األعضاء في
الرابطة  ،وتنظيم برنامج زيارات ألعضاء
المجالس أنفسهم  ،بهدف استفادتهم من
تجارب البرلمانات األعضاء بما يخلق تفكيرًا
مشترك ًا  ،يساعد على فهم البيئة الديمقراطية
في طبيعة كل تجربة  ،واإلنجازات التي
يمكن أن تشكل حصيلة يستفيد منها المشاركون
وبما تؤديه من تطوير للتعاون بين المجالس ،
وإيجاد حالة من االنسجام  ،فض ً
ال عما تؤديه
من تقارب يوصل إلى إجماع إقليمي حول
كيفية التعاطي مع الشؤون الدولية  ،واإلسهام
في تعزيز المصالح المشتركة  ،وتعزيز قدرة
المجالس األعضاء على التعامل مع التطورات
المختلفة والمشاكل والتحديات التي تواجه
المجالس األعضاء األخرى  ،ومن ثم تقدير
حاجة تلك المجالس للدعم والمساعدة متى
تطلب األمر  .وإعما ً
ال لما تقدم أعدت األمانة
العامة للرابطة برنامج ًا مقترح ًا حظي بالتنفيذ
بقيام وفود من الدول األعضاء بالزيارات منذ
عام 2006م بين مجالس الدول األعضاء ،
وعلى نطاق واسع  ،وال يزال البرنامج قائم ًا
.هذا اإلصدار الثالث من كتاب( أسيكا :
الرؤية واالنجازات ) وهو عبارة عن إصدار
سنوي لألمانة العامة للرابطة يتناول – بإيجاز
 بعض أنشطة وبرامج الرابطة التي قامتبانجازها في الفترة من  2017-2014م
فقط  ,ذلك ألنه تم التطرق إلى األنشطة
والفعاليات التي تم تنظيمها في الفترة التي
سبقت هذه األعوام في اإلصدارين السابقين
 ,كما أن عرض هذه المنجزات ال ُيحيط
بتفاصيل ما أنجز من أعمال وأنشطة رابطة

د .عمر سليمان ادم ونيس
رئيس جملس الواليات يف السودان
رئيس الرابطة للفرتة من
(30مارس 2016م 20 -سبتمرب2017م)
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مقدمة بقلم األمني العام املساعد
للشؤون السياسية والثقافية

لقد سعت الرابطة منذ تأسيسها عام 2004
الى تحقيق جملة من األه��داف النبيلة
والغايات السامية التي أنشأت من اجلها
وفي طليعتها الدفع والتحفيز لخلق تعاون
اقتصادي وسياسي وثقافي واجتماعي بين
افريقيا والعالم العربي وتعزيز ثقافة احترام
حقوق االنسان وتشجيع التمكين االقتصادي
والسياسي واالجتماعي للمرأة العربية
واالفريقية والمساهمة الفاعلة في فض
النزاعات والصراعات في المنطقة  .وفي
سبيل الوصول الى هذه الغاية فقد نفذت
الرابطة العديد من األنشطة والفعاليات والتي
حرصت من خاللها على مواكبة المتغيرات
العالمية المتسارعة واالسهام الفاعل في
تسليط الضوء على الكثير من القضايا الملحة
التي تهم دول وشعوب المنطقتين العربية
واالفريقية.
وبصورة عامة فقد عقدت الرابطة منذ
تأسيسها وحتى االن تسعة مؤتمرات وعشرة
اجتماعا ت سنوية لمجلسها حيث جرت
العادة ان تعقد هذه المؤتمرات بحضور وفود
من المجالس األعضاء برئاسة رؤساء المجالس
او من يمثلهم وذلك الستعراض التقارير
المرفوعة من قبل مجلس الرابطة والتي
تبين ما أنجزته األمانة العامة من أنشطة
وبرامج في العام المنصرم الى جانب إقرار
ما يقترحه المجلس من أنشطة جديدة تقوم
بها األمانة العامة في العام القادم  .عالوة
على ذلك يتم اثناء هذه الفعاليات مناقشة
واقرار الموازنات السنوية لألمانة العامة
للرابطة  ,كما يصدر في العادة بيان ختامي عن
مؤتمرات الرابطة يوضح مواقف المشاركين
إزاء الموضوعات التي تمت مناقشتها الى
جانب القضايا ذات االهتمام المشترك
لشعوب افريقيا والعالم العربي .ومن اجل
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تحقيق تعاون برلماني وثقافي فعال ومثمر بين
دول المنطقتين فقد نفذت الرابطة العديد من
برامج الزيارات وتبادل الخبرات بين المجالس
األعضاء حيث قام عدد من أعضاء المجالس
(الغرف العليا) بزيارات لبعض المجالس
األخرى األعضاء في الرابطة حيث تهدف
هذه البرامج الى تعزيز اللقاءات غير الرسمية
بين تلك المجالس وتعزيز التعاون والعمل
المشترك بينها وتبادل التجارب والخبرات
المتعلقة بكيفية التعامل مع القضايا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية على الساحتين
العربية واالفريقية .كما نظمت ايضا
ثمانية لقاءات تشاورية حيث تمثل هذه
اللقاءات فرصة ثمينة للمجالس األعضاء
لتبادل األفكار والرؤى حول العديد من القضايا
الهامة وللتدارس حول موضوعات بعينها
مما يتصل بقضايا التنمية والقضايا المعاصرة
.وتتعزز أهمية اللقاءات التشاورية عادة
بالمقترحات المقدمة من قبل العلماء ورجال
الدولة والمحللين السياسيين حول ما يتصل
بتعزيز دور الرابطة ومساهماتها في الدفع نحو
التطور والرقي في افريقيا والعالم العربي .
وفيما يتعلق بتحقيق تعاون اقتصادي وتجاري
مستدام بين دول المنطقتين فقد عقدت
الرابطة حتى االن أربعة اجتماعات لغرف
التجارة والصناعة العربية واألفريقية في كل
من كيب تاون في جنوب افريقيا والمنامة
عاصمة مملكة البحرين والعاصمة المغربية
الرباط والعاصمة االثيوبية اديس ابابا حيث
يتم عادة اثناء هذه االجتماعات مناقشة
االليات الكفيلة باستغالل اإلمكانيات الواعدة
والموارد الطبيعية التي تزخر بها منطقتي
افريقيا والعالم العربي وتحديد األولويات
االقتصادية لدول المنطقتين باتجاه تحقيق
تكامل اقتصادي حقيقي بينهما الى جانب
تشجيع المستثمرين العرب على إقامة مشاريع
استثمارية في افريقيا .وفيما يخص تمكين

أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
العمل المتعلقة بالديمقراطية وحقوق االنسان
من قبل اكاديميين وباحثين من جامعة
صنعاء .كما تواصل االهتمام بقضايا حقوق
االنسان في اطار عدد من الفعاليات التي
اقامتها الرابطة في السنوات الالحقة.
هذا وقد تم التطرق بإسهاب وتفصيل كبيرين
لمعظم األنشطة والفعاليات التي نفذتها
الرابطة منذ تأسيسها وحتى عام 2014
في االصدارين السابقين من كتاب «الرابطة
 :الرؤية واإلنجازات» اللذين تم طباعتهما
ونشرهما من قبل األمانة العامة للرابطة
عامي  2013و2014م بينما تم تكريس
اإلصدار الثالث من كتاب الرابطة الذي
بين ايدينا لتقديم عرض شامل عن األنشطة
والبرامج التي نفذتها األمانة العامة في
الفترة 2017-2014م الى جانب بعض
الموضوعات التي لم تتضمنها االصدارات
السابقة ,حيث يحتوي الفصل األول من هذا
الكتاب على ملخص خاص بتلك األنشطة
والفعاليات بما في ذلك التوصيات والقرارات
الهامة الصادرة عنها .اما الفصل الثاني
فيحتوي على عدد من الموضوعات من بينها
مقال مقتضب بقلم الفقيد األستاذ عبد العزيز
عبد الغني الرئيس األسبق لمجلس شورى
في الجمهورية اليمنية رئيس الرابطة في
الفترة 2008-2004م والذي ركز فيه
على دور الرابطة في تعزيز الديبلوماسية
البرلمانية في افريقيا والعالم العربي  .كما
تم في ذات الفصل تسليط الضوء على الجهود
الديبلوماسية التي بذلتها الرابطة في سبيل
رفع وانهاء العقوبات األحادية المفروضة
على السودان من قبل السلطات االمريكية .
ويتناول الفصل الثالث موضوع الحكم الرشيد
ومحاربة الفساد والدور الذي يمكن ان تلعبه
الرابطة بهذا الخصوص ،كما يحتوي على
ملخص شامل لورقة العمل الموسومة «اطاللة
على اثر الفساد على التنمية االقتصادية في
افريقيا والعالم العربي »و التي تم تقديمها
من قبل الدكتور عبداهلل الحضرمي األستاذ
في كلية الحسين بن عبداهلل الثاني للدراسات

المرأة العربية واالفريقية نظمت الرابطة
عددا من االجتماعات الخاصة بالسيدات
البرلمانيات في افريقيا والعالم العربي في
كل من نيجيريا والسودان ومصر حيث جرى
اثناء تلك الفعاليات مناقشة السبل الكفيلة
بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من
خالل تعزيز دورها في صنع القرار واشراكها
في كافة المبادرات السياسية واالجتماعية
واالقتصادية وتشجيعها على تبوؤ مناصب
قيادية عليا  ,ناهيك عن تحديد المعوقات
التي تحول دون انخراطها بشكل فعال في
الحياة السياسية  .وفي سبيل تحقيق الهدف
السامي المتمثل في إحالل السالم وفض
النزاعات في افريقيا والعالم العربي عقدت
الرابطة عدة اجتماعات للجنة السالم وحل
المنازعات التي تم تشكيلها في اطار الرابطة
حيث استضافت تلك االجتماعات كل من
جمهورية نيجيريا الفيدرالية وجمهورية
بوروندي و جمهورية اثيوبيا الديمقراطية
الفيدرالية حيث خرجت تلك االجتماعات
بتوصيات ومقررات هامة اكدت في مجملها
على ضرورة حل النزاعات التي تؤرق مضجع
دول وشعوب المنطقتين عبر الحوار والوسائل
السلمية واالطر القانونية التي تنسجم مع
القانون الدولي واإلنساني المتعلق بحل
الصراعات والنزاعات اإلقليمية والدولية.
وفي اطار سعي الرابطة لترسيخ وتعزيز ثقافة
احترام القيم الديمقراطية وحقوق االنسان
فقد اولت الرابطة هذا الموضوع حيزا من
اهتماماتها حيث قامت األمانة العامة
بتخصيص فعالية هامة في العاصمة اليمنية
صنعاء بتاريخ  5مايو  2012م اطلقت
عليها «يوم الرابطة للديمقراطية وحقوق
االنسان » وذلك بمناسبة االحتفال بالذكرى
الثامنة لتأسيس الرابطة ,وقد تم اثناء الحفل
الذي حضره عدد من البرلمانيين والمسؤولين
الحكوميين والسياسيين اليمنيين والدبلوماسيين
العرب واألجانب تقديم مجموعة من أوراق
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
الدولية التابعة للجامعة األردنية وذلك
اثناء اللقاء التشاوري الذي نظمته الرابطة
في العاصمة األردنية عمان في سبتمبر عام
2014م.
ويناقش الفصل الرابع موضوع التعاون
االقتصادي بين افريقيا والعالم العربي ويتضمن
أيضا ملخصا شامال لورقة العمل الموسومة
«التكامل االقتصادي  :حالة الدول العربية في
الشرق األوسط وافريقيا» والتي قدمها الدكتور
معن النسور اثناء اللقاء التشاوري الذي نظمته
الرابطة في األردن في شهر سبتمبر عام
2014م .كما يتضمن هذا الفصل مالحظات
السادة رؤساء الوفود المشاركة في منتدى
المشرعين ورجال االعمال العرب واالفارقة
الذي عقدته الرابطة في العاصمة االثيوبية
اديس ابابا في أغسطس 2015م.
اما الفصل الخامس فيتناول قضية السالم
وحل النزاعات في افريقيا والعالم العربي
وجهود الرابطة في هذا الشأن ويحتوي
أيضا على ملخص شامل خاص بورقة العمل
التي تحمل عنوان« الدروس المستفادة من
النزاعات ووسيلة حلها في كل من سوريا
والعراق  ,مالي  ,جمهورية افريقيا الوسطى,
اليمن وليبيا» والتي قدمها الدكتور سامي
الخوالدة اثتناء اللقاء التشاوري للرابطة الذي
انعقد في األردن عام 2014م .كما يحتوي
على خالصة وافية لورقة العمل الموسومة
« تغير المناخ واالولويات األمنية في الشرق
األوسط» والتي تم تقديمها اثناء اللقاء
التشاوري للرابطة الذي انعقد في اثيوبيا في
الفترة  27-26نوفمبر عام  2016من قبل
البروفيسور تشارلز وكيجي من معهد دراسات
السالم واالمن –جامعة اديس ابابا.
ويتناول الفصل السادس موضوع النهضة
الثقافية العربية االفريقية كما يحتوي على
مقال موجز حول ذات الموضوع بقلم السيد
ايقويم نكمجيكا األمين العام المساعد للرابطة
للشؤون المالية و االدارية الى جانب ملخص
خاص بورقة العمل المعنونة « النهضة
الثقافية العربية  :دور البرلمانات» والتي
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قدمت اثناء اللقاء التشاوري للرابطة الذي
عقد في بوجمبورا عاصمة جمهورية بوروندي
عام  2013من قبل الدكتور الويز ميساجو -
جامعة بوروندي.
ويناقش الفصل السابع موضوع الديمقراطية
وحقوق االنسان كما يشتمل على خالصة وافية
لورقة العمل الموسومة « المنظمات غير
الحكومية وحقوق االنسان» التي قدمها السيد
بليغ المخالفي اثناء االحتفال بيوم الرابطة
للديمقراطية وحقوق االنسان الذي نظمته
الرابطة في صنعاء في مايو 2012م.
اما الفصل الثامن واألخير فقد تم تخصيصه
لتغطية اجتماعات السيدات البرلمانيات في
افريقيا والعالم العربي كما يتضمن خالصة
وافية لورقة العمل المعنونة « التعاون العربي
االفريقي في مجال تمكين المرأة » والتي تم
تقديمها اثناء اجتماع السيدات البرلمانيات
الذي انعقد في القاهرة في فبراير 2015م.
وأخيرا وليس بآخر اود التأكيد على ان
المعلومات التي قدمناها في ثنايا هذا الكتاب
ما هي اال غيض من فيض وخصوصا اذا ما
تم االخذ بعين االعتبار تلك الجهود الجبارة

التي بذلتها وتبذلها رابطتنا الفتية في سبيل
تحقيق تعاون بناء ومستديم بين افريقيا
والعالم العربي لكنني على ثقة تامة بانها
سوف تكون بالغة األثر في اثراء معرفة
القارئ الكريم واشباع فضوله فيما يتعلق
باالطالع على مسيرة الرابطة وانجازاتها.
واهلل من وراء القصد.

مهندس /حممد حممد الطيب
األمني العام املساعد للشؤون السياسية
والثقافية

أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)

الرؤساء الدوريون للرابطة:

الخبرات القيادية:
 .1وزير والئي في والية كردفان الكبري

منذ تأسيس الرابطة في  2004تولى

1994 - 1991م.

رئاستها الدورية عدد من رؤساء المجالس

.2وزير والئي في والية غرب دارفور 1994

األعضاء وفيما يلي عرض للسير الذاتية

1995 -م.

لهؤالء الرؤساء:

 .3وزير دولة بالحكومة اإلتحادية
1996م 2000 -م.

معالي الدكتور :عمر سليمان أدم
رئيس جملس الواليات يف مجهورية السودان
رئيسالرابطة(30مارس2016م 20-سبتمرب2017م)

 .4وزير دولة بالحكومة
2004م 2007 -م.
 .5والي والية جنوب كردفان
2009 - 2007م.
المشاركات البرلمانية:
 .1نائب دائرة لقاوه  /كليك  -المجلس
الوطني 1996م 2000 -م.
 .2نائب دائرة لقاوة المجلس الوطني
2005م 2007 -م.
 .3عضو مجلس الواليات
2011م 2015 -م.
 .4عضو لجنة الخبراء المشكلة من المفوضية

 -بكالوريوس تربية ( رياضيات -

العليا إلعداد تقرير عن أوضاع و إحتياجات

فيزياء)1973م.

العدالة في دارفور بعد البدء في تنفيذ إتفاقية

 -ماجستير دراسة السلم و النزاعات  -جامعة

الدوحة لسالم دارفور 2012م 2013 -م.

السودان 2009م.

 .5عضو المجلس اإلستشاري لوزير الخارجية

 -دكتواره دراسات السلم و النزاعات -

2013م 2015 -م.

جامعة السودان 2013م.
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
معالي السيد :يالو ابييت
رئيس اجمللس الفيدرالي يف مجهورية اثيوبيا الدميقراطية
الفيدرالية -رئيس الرابطة السابق للعام ()2015

الخبرات القيادية:
 رئيس المجلس الفيدرالي في جمهوريةاثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية من  5أكتوبر
 2015حتى اآلن.
 رئيس مجلس والية أمهرا الوطنيةاإلقليمية (لبرلمان) .2015 - 2010
 رئيس مكتب لألشغال والتنمية الحضريةفي والية أمهرة الوطنية اإلقليمية من
.2015 - 2010
 رئيس مكتب الشباب والرياضة والثقافةفي منطقة أمهرة من .2006 - 2002
 -رئيس قسم القطاعات االجتماعية في

المعلومات الشخصية:

اللجنة التنفيذية اإلقليمية والية أمهرة

االسم :يالو أبيتي ريتا

الوطنية اإلقليمية من .2002 - 1996

مكان الوالدة :ولو

 -شغل منصب رئيس فريق وخبير في

الحالة االجتماعية :متزوج

المكاتب الحكومية المختلفة.

الجنسية :إثيوبي

 شغل منصب رئيس مجلس إدارةألرابطة للعام 2015م.

الخلفية التعليمية:
ماجستير في إدارة األعمال

 -جامعة

اللغات التي يجيدها:

لندن المفتوحة (.)2007-2003

األمهرية ،اإلنجليزية

بكالوريوس اآلداب في علم االجتماع
التطبيقي جامعة أديس ابابا ()1987 -1984
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
( إبريل 2005م ــ سبتمبر
معالي السيد :كاسا تكلربهان جربيهيوت .
رئيس اجمللس الفيدرالي السابق يف مجهورية أثيوبيا 2005م ).
• رئيس مكتب العالقات العامة
رئس الرابطة السابق للعام()2014
والحشد الجماهيري
( أبريل 1993م ــ أكتوبر1998م ) .
• نائب رئيس القيادة  ،الدفاع الوطني
 ،حكومة أثيوبيا اإلنتقالية (مايو
1991م ــ أبريل 1993م ) .
• الخبرات في مجال الوظيفة القيادية -:
• رئيس مجلس إدارة جامعة أديس أبابا
منذ عام 2012م .
• رئيس منظمة والية امهرا للتنمية
( منذ عام 2009م ) .
• رئيس اللجنة الدائمة للمعونات
وتقاسم الموارد  ،المجلس الفيدرالي
ماجستير في القيادة التنظيمية  ،جامعة األثيوبي لمدة خمس سنوات .
• عضو لجنة الحدود اإلثيوبية ــ
ازوسا باسيفك  ،ازوسا  ،الواليات
السودانية المشتركة لمدة ثالث سنوات .
المتحدة األمريكية (مايو 2006م)
• عضو مجلس جامعة غوندار .
بكالوريوس إقتصاد  ،جامعة الخدمة
المدنية اإلثيوبية( أغسطس 2002م ) • عضو لجنة مجلس األمن الوطني
( لمدة ثالثة اعوام )
الخبرات القيادية -:
• عضو منظمة التنمية المحلية
• رئيس المجلس الفيدرالي في
( ألكثر من  14عام ًا )
جمهورية اثيوبيا الديمقراطية
• كان له زمام المبادرة في إنشاء
الفيدرالية حتى . 2015
اللجنة البين إقليمية الخاصة بالتنمية
• ترأس المكاتب األقليميه التالية
والحكم الرشيد وإدارة الصراعات بين
في والية أمهرا في جمهورية اثيوبيا
الواليات المتجاورة .
الديمقراطية الفيدرالية-:
• منفذ ومصمم برنامج إصالح نظام
• رئيس مكتب التجارة والصناعة
العدالة( لمدة ثالثة اعوام ) .
( سبتمبر 2007م ــ سبتمبر
• أعمال أخرى .
2010م ).
• رئيس مكتب اإلدارة واألمن ( سبتمبر • فاز بجائزة الطالب الدولي للعام ،
جامعة أزوسا باسيفيك  ،أمريكا .
2006م ــ سبتمبر 2007م ،
سبتمبر 2002م أبريل 2005م ).
•رئيس مكتب الزراعة والتنمية الريفية
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
معالي السيد علي بن صاحل الصاحل رئيس جملس
الشورى يف مملكة البحرين -
رئيس الرابطة السابق للعام ()2013

معالي السيد غابرييل نيتسزرانا
الر ئيس السابق جمللس الشيوخ يف مجهورية بوروندي-
رئيس الرابطة السابق للعام( )2012

•بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس
•عضو المجلس التأسيسي لعام  1973م
•عضو المجلس الوطني 1975 – 1973
•نائب لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
•عضو بالمجلس األعلى للتنمية االقتصادية
 11يونيو  2000م
•عضو مجلس أمناء جامعة البحرين
•النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لدور
االنعقاد األول  1993م
•وزير التجارة والصناعة 1995م
–2004م
•رئيس مجلس إدارة سوق البحرين لألوراق
المالية  2004 – 1995م
•وزير شئون البلديات والزراعة – 2005
 2006م
•رئيس مجلس الشورى للفصل التشريعي
الثاني من  15ديسمبر2006م
•رئيس مجلس الشورى للفصل التشريعي
الثالث 14ديسمبر2010م
• رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى
والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم
العربي للعام 2013م

• معالي السيد غابرييل نيتسزرانا–
رجل اقتصاد وسياسة بروندي الجنسية.
• شغل منصب النائب الثاني لرئيس
جمهورية بروندي في الفترة من 12
فبراير 2007م حتى  28اغسطس
2010م.
• انتخب رئيسا لمجلس الشيوخ
البروندي في أغسطس 2010م.
• شغل منصب رئيس رابطة مجالس
الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة
في افريقيا والعالم العربي في عام
2012م.
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
معالي السيدة /روز فرانسني روغوميب الرئيسة
السابقة جمللس الشيوخ يف مجهورية الغابون:
رئيسة الرابطة السابقة للعام( )2011

معالي الدكتور/حممد الشيخ بيداهلل
الرئيس السابق جمللس املستشارين يف اململكة املغربية -
رئيس الرابطة السابق للعام (:)2010

•شغلتمنصبرئيسة مجلسالشيوخفي
جمهورية الغابون–ترأست الرابطة للعام2011م
• من مواليد  20سبتمبر 1942م في
مدينة المبارينية التي تبعد 240كم في
الشمال الشرقي لمدينة ليبرفيل العاصمة
وتنتمي للقبيلة غالو.
• حصلت على تعليم في مجال الحقوق
وتخرجت من كلية نانسي للحقوق في
فرنسا .ومنذعام  2007وهي حاصلةعلى
شهادة في دراسة الالهوت.
• شغلت منصب مستشارة منذ أبريل
 2008وأصبحت عضوة لمجلس
الشيوخ عن الدائرةاألولى في مدينة
المبارينية،وهي عاصمة إقليم األوغووي
األوسط منذ 1يناير .2009
•شغلت منصب وزيرة حقوق المرأة واإلنسان
في الحكومة برئاسة السيد ليونمبيام.
•انتخبت كرئيسة لمجلس الشيوخ في
 17فبراير  2009وشغلت منصب
القائم بإعمال رئيس الجمهورية في 10
يونيو،2009عقب وفاة الرئيس عمربونغو
أونديمبا،حتى  16أكتوبر ،2009حيث
تم تنصيب السيد علي بونغوأونديمبا رئيسا
للجمهورية.

• ولد الدكتورمحمد الشيخ بيداهلل بالسمارة
سنة 1949
• حصل على الدكتوراه في الطب سنة
 1979وعمل خالل السنة نفسها طبيبا
بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
• كما عمل أستاذا وباحثا مبرزا في الطب
سنة  1987بكلية الطب بالدار البيضاء.
• انتخب نائبا لمدينة السمارة بمجلس
النواب سنة  1977وأعيد انتخابه سنة
.1984
• تم انتخابه رئيسا للجنة الشؤون
الخارجية والمناطق المحتلة والدفاع
الوطني.
• رئيسا للجنة التجهيز والبريد
واالتصاالت.
• شغل وزير للصحة من  2002إلى
.2007
• شغل الدكتور /محمد الشيخ بيد اهلل
منصب رئيس الرابطة لعام .2010
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
دولة األستاذ الفقيد/عبد العزيز عبد الغين رئيس
جملس الشورى السابق -اجلمهورية اليمنية
رئيس الرابطة السابق للفرتة ()2008-2004

دولة األستاذ/على حيي عبد اهلل جربيل رئيس
جملس الواليات السابق يف مجهورية السودان -
رئيس الرابطه السابق للعام ()2009

• تاريخ الميالد 1951م -مدينة الجنينة
• بكالوريوس في الشريعة والقانون جامعة
أم درمان االسالمية
• رئيس محكمة االستئناف والية غرب
دارفورد
• رئيس الجهاز القضائي لوالية غرب
درافورد 1995م
• عضو المحكمة الدستورية 1998م
• عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء
• عضو لجنة الحوار الدارفوري.
• شغل منصب رئيس رابطة مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا
والعالم العربي لسنة 2009م.
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• ولد في  4يوليو 1939م في
منطقة حيفان بمحافظة تعز-الجمهورية

اليمنية.
• ماجستير في االقتصادي جامعة
كلورادو 1964م الواليات المتحدة
االمريكية.
• دكتوراه فخرية جامعة كلورادو
1978م.
• رئيس مجلس الوزراء الجمهورية
العربية اليمنية 1990-83م.
• عضو مجلس الرئاسة 1990م.
• األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي
العام 1995-90م.
• عضو بمجلس مستشاري البنك الدولي
1997-93م.
• رئيس مجلس الوزراء 94م.
• رئيس المجلس االستشاري 1997م.
• رئيس مجلس الشورى 2001م.
• تولى رئاسة الرابطة منذ تأسيسها في
إبريل  2004وحتى نوفمبر .2008

أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)

قيادة األمانة العامة للرابطة

االستاذ/عبدالواسع يوسف علي
االمني العام للرابطة
مجهورية إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية

السيد /ايقويم نكمجيكا
االمني العام املساعد للشئون املالية واالدراية
مجهورية نيجرييا االحتادية

املهندس  /حممد حممد الطيب
االمني العام املساعد للشئون السياسية
و الثقافية
اجلمهورية اليمينة
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)

موظفو االمانة العامة

أنور الشعييب
مدير الشئون الثقافية
واالجتماعية

جان بول روينجيجا
رئيس قسم السالم
وحل املنازعات و النساء
الربملانيات

رضوان عامر
رئيس قسم الشئون
االقتصادية

رحاب إسحاق
املدير املالي

أمني العقيدة
مسئول املكتبة و نظم
املعلومات

يامسني االرياني
سكرتارية ثنائية
اللغة

عبدالفتاح املصباحي
رئيس قسم الدميقراطية
وحقوق االنسان

مريم الزبري
سكرتارية ثنائية
اللغة

حممد الصعفاني
موظف خدمات

رواد االصبحي
موظف خدمات
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)

الفصل االول
ملخص ملاخرجت به اللقاءات التشاورية وأجتماع السيدات
الربملانيات وأجتماع غرف التجارة والصناعة
وجملس الرابطة
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
الف�صل الأول
ملخ�ص مل��اخ��رج��ت ب��ه ال��ل��ق��اءات الت�شاورية

اللقاء �ألت�شاوري ال�ساد�س لرابطة جمال�س
ال�شيوخ وال�����ش��ورى وامل��ج��ال�����س املماثلة يف
�أفريقيا والعامل العربي ( �أ�سيكا ) الذي انعقد
يف عمان ــ عا�صمة اململكة الأردنية الها�شمية
يف الفرتة من  24ــ � 25سبتمرب 2014م
تلبية للدعوة الكرمية املقدمة من قبل دولة الدكتور /
عبد ال��رو�ؤف الروابدة رئي�س جمل�س الأعيان يف اململكة
الأردن �ي��ة الها�شمية � ،أنعقد اللقاء الت�شاوري ال�ساد�س
لرابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف
�أفريقيا والعامل العربي ( �أ�سيكا) يف العا�صمة الأردنية ــ
عمان يف الفرتة من  24ــ � 25سبتمرب 2014م وذلك حتت
عنوان"دورالربملاناتيفمكافحةالف�ساد،وحلال�صراعات
 ،وتعزيز التكامل الإقليمي " ،وقد انعقد اللقاء بح�ضور
وفود من املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة  .وح�ضر اللقاء
كذلك كوفود مراقبة وفدين احتاد دول املغرب العربي
(جمل�سال�شورى)والإحتادالربملاينالعربي.

يف العا�صمة الأثيوبية �أدي�س �أبابا يف الفرتة 21 - 20
م��اي��و 2017م ومت�ث��ل ه��ذه ال �ل �ق��اءات ن��اف��ذة لتبادل
وجهات النظر ح��ول الكثري من الق�ضايا و�أر�ضية
منا�سبة ميكن �أن تبنى عليها م�ستويات عديدة من
التعاون امل�شرتك بني الدول الأع�ضاء .

القرارات والتو�صيات ال�صادرة عن هذا اللقاء :
-1ي ��ؤك��د امل�شاركون �أن الف�ساد ي�شكل �آف��ة خطرية
معيقة لعملية التنمية والتقدم يف �أي جمتمع كما
�أنه �سبب رئي�سي لإعاقة العدالة وتطبيق الأنظمة
وال �ق��وان�ين مم��ا يت�سبب يف ظ �ه��ور اال��ض�ط��راب��ات

و�أجتماع ال�سيدات الربملانيات و�أجتماع غرف
التجارة وال�صناعة وجمل�س الرابطة والتقارير

والتو�صيات ال�صادرة عنها
�أوال :اللقاءات الت�شاورية :

تتميز هذه اللقاءات مب�شاركة قادة وممثلي املجال�س
الأع �� �ض��اء وااله� ��م م��ن ذل ��ك م �� �ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة من
املفكرين والعلماء واخل�براء واملحللني ال�سيا�سيني
الذين يقدمون �إط��اراً معرفياً حول ق�ضايا حمددة
ت��دخ��ل يف �إط ��ار اه�ت�م��ام ال��راب �ط��ة  ،وت �ك��ون �إح��دى
�أولويات الدبلوما�سية الربملانية املوكلة �إىل الرابطة.
وخالل الأعوام (2014م –  2017م ) نظمت الرابطة
لقاءين ت�شاوريني احدهما يف العا�صمة الأردنية –
عمان يف الفرتة من �25-24سبتمرب  2014م والآخر

18

أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
االجتماعية وانت�شار ظ��اه��رة التطرف والكراهية ل�ل��راب�ط��ة تخ�صي�ص حم� ��وراً ��ض�م��ن االج�ت�م��اع��ات
القادمة للرابطة لل�شباب واملر�أة ودورهم يف االقت�صاد
والهدم .
-2كما يجزم امل�شاركون �أن من واج��ب الربملانات ويف التنمية ويف تطور الأمم .
العمل على حماربة الف�ساد وذلك من خالل ت�شجيع  -7ي�ؤكد امل�شاركون �أن اعتماد مبدءا احلوار ي�شكل
الركيزة الأ�سا�سية التي ينبغي اعتمادها للتعاطي
مع معاجلة ال�صراعات الداخلية واحليلولة دون
�إتاحة الفر�صة للتدخالت الأقليمية والدولية .

عملية �سن القوانني والت�شريعات التي حتفظ حقوق
الدولة واملجتمع وحتارب ظواهر �سرقة املال العام .

-3ي ��ؤك��د امل���ش��ارك��ون �أن م��ن �أه��م �أدوات مكافحة
الف�ساد تقوية الأجهزة الرقابية مبا فيها التابعة
للربملانات و�أجهزة الق�ضاء واعتماد مبد�أ ال�شفافية
يف الك�شف عن ح��االت الف�ساد الكربى و�إي�ضاحها
للمجتمع وت�شجيع ال�صحافة و�أجهزة الر�أي العام
املختلفة ع�ل��ى االن �خ��راط يف ال��رق��اب��ة املجتمعية
ملحاربة ظاهرة الف�ساد .
-4كما ي�ؤكد امل�شاركون �أن مبد�أ احلكم الر�شيد يجب
�أن يتم احرتامه وان ينعك�س يف �سلوكيات القيادات

-8ك � �م ��ا �أن ت��ر� �س �ي��خ ث �ق��اف��ة ال� �ق� �ب ��ول ب ��الآخ ��ر
واالع�ت�راف باملكونات والكيانات الأخ��رى يجنب
املجتمعات ال�صراعات التي تف�ضي �إىل احل��روب
واملواجهات املدمرة .
 -9كما �أن ت��وف��ر الإرادة ال�سيا�سية لإي�ج��اد حلول
مقبولة لكل ال�ف��رق��اء ه��و ع��ام��ل �أ�سا�سي يف �إجن��اح
جهود ت�سوية النزاعات ونبذ كل الأ�شكال امل�ؤدية �إىل
ال�صراعات الطائفية واملذهبية .

الإدارية وامل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة .
-5ي�ؤكد امل�شاركون �أن انت�شار ظاهرة الفقر والبطالة
وغياب العدالة االجتماعية وانعدام التنمية من �أهم
الأ�سباب املنتجة لل�صراعات واحلروب .
-6ي�ؤكد امل�شاركون على �أهمية وحيوية دور ال�شباب
يف �صناعة م�ستقبل الأمم ويو�صون الأمانة العامة

-10كما يعترب امل�شاركون �أن ت�أجيل التعاطي العادل
لإيجاد احللول للكثري من الق�ضايا قد �شكل حالة
م��ن الإح �ب ��اط وال �ي ��أ���س ��س��اه�م��ت م���س��اه�م��ة كبرية
يف انت�شار ظ��اه��رة ال�ت�ط��رف والإره� ��اب ول�ه��ذا ف��إن
املجتمعني ي�ح�ث��ون املجتمع ال ��دويل ع�ل��ى ��ض��رورة
الإ�سهام بفعالية يف �إيجاد احللول العاجلة للق�ضية
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أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
الفل�سطينية كما يحث املجتمعون �إ��س��رائ�ي��ل على امل �ق�ترح و�أع ��رب ��وا ع��ن ت�ق��دي��ره��م ململكة البحرين
على هذا املقرتح ووجهوا الأمانة العامة للرابطة
االن�صياع للقرارات الدولية يف هذا اخل�صو�ص .
مبتابعة ه��ذا املو�ضوع ل��دى مملكة البحرين ومن
ث��م ت�ق��دمي النتائج النهائية ب�ه��ذا اخل�صو�ص �إىل
االجتماع القادم للرابطة .
-14ويف اخلتام يقدر املجتمعون للمملكة
الأردنية الها�شمية موقفها الإن���س��اين امل�شرف
يف ا�ستيعاب الالجئني ال�سوريني ويحث املجتمعون
امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل ع �ل��ى ت �ق��دمي ال �ع��ون وامل �� �س��اع��دة
ل�ل��أردن لكي يتمكن م��ن الإي �ف��اء مب��ا تتطلبه هذه
العملية الإن�سانية الهامة .
-11ي�ؤكد امل�شاركون �أنه من الأهمية مبكان �إقامة
تكتل اقت�صادي عربي �أفريقي ي�ترج��م تطلعات
ال�ع��رب والأف��ارق��ة لتحقيق من��و اقت�صادي واجتماعي
عرب ا�ستغالل املوارد التي تزخر بها املنطقتني العربية
والأفريقية كما ي�شجعون ال�سعي لتحقيق هذا الهدف
ب���ص��ورة م�ت��درج��ة ع�بر ك��ل ال�سبل امل�ت��اح��ة � �س��واء عرب
االتفاقيات الثنائية بني الدول �أو االتفاقيات الإقليمية
�أو من خالل اتفاقيات جمركية ثنائية وغريه .

-12ي� ��ؤي ��د ال �ل �ق��اء �أل �ت �� �ش��اوري ال���س��اد���س للرابطة
احليثيات التي تقدم بها وفدا ال�سودان وزميبابوي
وال �ه��ادف��ة �إىل رف��ع ال�ع�ق��وب��ات االق�ت���ص��ادي��ة عنهما
وخماطبة الأمم املتحدة بذات اخل�صو�ص.
 -13ا�ستمع امل�شاركون �إىل املقرتح املقدم من وفد
مملكة ال�ب�ح��ري��ن بخ�صو�ص �إن���ش��اء جل�ن��ة حلقوق
الإن� ��� �س ��ان ت �ع �م��ل يف �إط � ��ار ال��راب �ط��ة ع �ل��ى اع �ت �ب��ار
�أن م��و� �ض��وع��ات ح �ق��وق الإن �� �س��ان ق��د �أ� �ض �ح��ت من
املو�ضوعات املت�صلة بكل ج��وان��ب احل�ي��اة املعا�صرة
 .وبناء على املقرتح ال��ذي قدمته مملكة البحرين
بخ�صو�ص �إن�شاء جلنة حقوق �إن�سان يف �إطار الرابطة
فقد تطوعت اململكة ب�إعداد ال�شروط املرجعية لعمل
اللجنة وكذا نطاق م�سئولياتها ب�شكل مف�صل.
وقد واف��ق ال�سادة امل�شاركون من حيث املبد�أ على
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اللقاء �ألت�شاوري ال�سابع لرابطة جمال�س
ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا
والعامل العربي يف العا�صمة الأثيوبية ــ �أدي�س
�أبابا يف الفرتة  27 - 26نوفمرب 2016م :
يف �إط��ار امل�ه��ام املوكلة �إىل الأم��ان��ة العامة لرابطة
جمال�س ال�شيوخ وال���ش��ورى واملجال�س املماثلة يف
�أف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي م��ن ق�ب��ل امل ��ؤمت��ر ال�ع��ام
للرابطة و�ضمن الفعاليات املقرة �سنوياً من جمل�س
الرابطة فقد نظمت الأمانة العامة للرابطة اللقاء
�ألت�شاوري ال�سابع للرابطة يف العا�صمة الأثيوبية

�أدي�س �أبابا يف الفرتة  26ــ  27نوفمرب 2016م  ,املوافق
� 27 -26صفر 1438هجرية وق��د ح�ضر ه��ذا اللقاء
�ألت�شاوري وفود من املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة.
وقد كان مو�ضوع اللقاء �ألت�شاوري لهذا العام هو
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" دور الربملانيني يف مكافحة تغري املناخ يف املنطقة الزمني املذكور يف اتفاقية عام 2015م.
ب -تخ�صي�ص مت��وي��ل ��س�ن��وي مب�ب�ل��غ  100مليار
العربية والأفريقية " .
دوالر حتى 2020م وذل��ك مل�ساعدة ال��دول الفقرية
التو�صيات ال�صادرة عن هذا اللقاء-:
ناق�ش امل�شاركون ثالث �أوراق عمل نقا�شا م�ستفي�ضا يف اال�ستجابة ملتطلبات ا�ستخدام الطاقة البديلة
وقدموا العديد من املداخالت ومت التو�صل اخل�ضراء .
ج -تعوي�ض الدول خا�صة الدول العربية والأفريقية
�إىل ما يلي :
 -1ي��و��ص��ي امل�ج�ت�م�ع��ون ب ��ان ي �ك��ون م��و� �ض��وع تغري امل�ت���ض��ررة ب���ش��دة م��ن ن�ت��ائ��ج ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي ال��ذي
امل�ن��اخ �ضمن الأول��وي��ات يف ج��دول م�ه��ام ال�سلطات ت�سببت به الدول الغنية وال�صناعية .
 -4كما ي�ؤكد املجتمعون على �أهمية �أن تكون هناك
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ومب ��ا مي�ك��ن احل�ك��وم��ات
ت�شريعات وطنية يف دول �أفريقيا والعامل العربي
و�سلطاتها املختلفة من الإملام مبتطلبات التعامل مع ت�ستند �إىل املعطيات وامل����داوالت العلمية حول
�أزمة املناخ وتنفيذ التعهدات وااللتزامات الوطنية ق�ضية املناخ وت�ستجيب للتو�صيات الداعية �إىل
ومواجهة املخاطر الناجمة عنها.
تطوير التقنيات التي ت�ساعد على جعل الوقود
 -2ي�ؤكد املجتمعون على �أهمية �أن يكون هناك الأحفوري �صديق للبيئة .
تن�سيق عربي �أفريقي ملواجهة ه��ذه الأزم��ة  -5ي�ؤكد املجتمعون على دور ال�سلطة الت�شريعية
امل�صريية كما ي�ؤكدون على �أهمية تن�سيق اجلهود ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�سلطة التنفيذية لإي �ج��اد ب��رام��ج
الوطنية مع اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة تعليمية و�إر�شاديه تطبق وتنا�سب جميع ال�شرائح
�أزم��ة املناخ والتي تبلورت من خ�لال اتفاقية ال �ع �م��ري��ة وال �ف �ك��ري��ة يف امل�ج�ت�م��ع ل�ل�ت��وع�ي��ة ح��ول
باري�س 2015م ح��ول التعامل م��ع التحديات الق�ضايا البيئية و�إيجاد حلول لها .
املناخية ومبا يف�ضي �إىل تطبيق م�ضامينها .
 -6ي�ؤكد املجتمعون على �أهمية �أن تتعامل الربملانات
 -3ي��دع��و امل�ج�ت�م�ع��ون ال� ��دول ال�غ�ن�ي��ة وال�صناعية واحل �ك��وم��ات يف امل�ن�ط�ق�ت�ين ال�ع��رب�ي��ة والأف��ري �ق �ي��ة
ال�ستيفاء واج�ب��ات�ه��ا املن�صو�ص عليها يف اتفاقية بجدية كاملة م��ع الآث ��ار املرتتبة على تغري املناخ
باري�س اخلا�صة بالتغري املناخي والتي ت�شمل -:
وارتفاع درجة احلرارة .
�أ -ا��س�ت�خ��دام ال�ط��اق��ة ال�صديقة للبيئة يف الإط��ار  -7كما ي��ؤك��د امل���ش��ارك��ون على �أهمية دور امل ��ر�أة يف
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امل���ش��ارك��ة يف ق�ضايا البيئة وامل �ن��اخ ك��ون امل ��ر�أة من ت�أ�سي�سها ملا ينطوي عليه من معاين وفوائد عظيمة
حيث جرت العادة �أن يتم خالل هذه اللقاءات اختيار
املت�ضررين الرئي�سني من التغريات املناخية .
 -8ي�ؤكد املجتمعون على االلتزام مببادئ القانون م��و��ض��وع��ات ذات �أه�م�ي��ة ب ��ارزة ل�ل��دول الأع���ض��اء يف
الرابطة واغنائها بالبحث والدر�س والتفكري املعمق
ال ��دويل ب�ع��دم امل���س��ا���س بح�صانة ال ��دول و�سيادتها للخروج با�ستخال�صات ميكن �أن ت�ساعد اجلهود التي
على �أرا�ضيها وع��دم التدخل يف �ش�ؤونها ال�سيا�سية تبذلها الدول العربية والأفريقية يف م�سريتها نحو
واالقت�صادية ويف ه��ذا ال�سياق ي�ستنكر املجتمعون النمو والتطور واللحاق بركب احل�ضارة املعا�صرة .
�إ�صدار الكوجنر�س الأمريكي لقانون العدالة �ضد هذا وقد عقد االجتماع ال�سنوي لهذا العام 2017م
بح�ضور وفود الدول الأع�ضاء يف الرابطة
رعاة الإرهاب (جا�ستا) .
ابرز التو�صيات ال�صادرة عن هذا اللقاء :
كما يطالب املجتمعون رفع العقوبات املفرو�ضة على  -1ي ��ؤك��د امل �� �ش��ارك��ون ب��ان حت�ق�ي��ق احل �ك��م الر�شيد
كال من ال�سودان و بوروندي وزميبابوي  .وغريها ي�ت�ط�ل��ب م���ش��ارك��ة ج�م��اع�ي��ة ت�ت���ض��اف��ر ف �ي��ه ج�ه��ود
م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع املدين وال�شعب .
من الدول الأفريقية والعربية .
-2يجب على املجال�س الت�شريعية �أن ت�ضع �ضمن
اللقاء �ألت�شاوري الثامن لرابطة جمال�س ال�شيوخ �أول��وي��ات �ه��ا ق�ضية حت�ق�ي��ق احل �ك��م ال��ر��ش�ي��د مل��ا من
وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل �ش�أن ذل��ك �أن يجنب ال��دول ال�صراعات والنزاعات
العربي � -أدي�س �أبابا� ,أثيوبيا  20 -ــ  21مايو الداخلية وكل مظاهر التخلف وي�ساعد على حتقيق
النهو�ض والتقدم .
2017م
برعاية كرمية م��ن املجل�س ال�ف�ي��درايل جلمهورية  -3مبا �أن املجال�س الت�شريعية م�سئولة عن جانب
�أثيوبيا والأم��ان��ة العامة لرابطة جمال�س ال�شيوخ ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ال�سلطة التنفيذية ف ��إن��ه ال ب��د من
وال���ش��ورى وامل�ج��ال����س املماثلة يف �أف��ري�ق�ي��ا وال�ع��امل مراعاة �أن حتقق �أجهزه ال�سلطة التنفيذية الكفاءة
العربي انعقد اللقاء �ألت�شاوري ال�سنوي للرابطة يف خدمة املواطنني .
يف العا�صمة الأثيوبية �أدي�س �أبابا يف الفرتة  20ــ  -4 21يجب على املجال�س الت�شريعية �أن تعمل على ن�شر
مايو 2017م وقد مثل انعقاد هذا اللقاء �ألت�شاوري مبادئ احلكم الر�شيد من خالل تكثيف ور�ش العمل
ال�سنوي تقليداً حم �م��وداً انتهجته ال��راب�ط��ة منذ والندوات واملحا�ضرات التوعوية .
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 -5ي�شدد املجتمعون على �أهمية تطبيق الإع�لان ثانيا :اجتماعات ال�سيدات الربملانيات :
ال��دويل حلقوق الإن�سان وال��ذي من �ش�أنه �أن يثمر يف �إطار �سعيها لتمكني املر�أة نظمت الرابطة ــ العديد
حياة �أف�ضل للأجيال القادمة .
م��ن االج �ت �م��اع��ات وق��د ات�سعت ه��ذه االج�ت�م��اع��ات
 -6كما ي�شدد املجتمعون على �أهمية التطبيق الفعال مل�شاركة برملانيات م��ن خ��ارج املجال�س الأع���ض��اء يف
ل ل��إع�ل�ان ال� ��دويل اخل��ا���ص مب �� �س ��ؤول �ي��ة الأج �ي��ال الرابطة  ،ومت يف االجتماعات التاكيد على تعزيز
احل��ا��ض��رة �إزاء �أج �ي��ال امل�ستقبل وال ��ذي �أ��ص��درت��ه وت�شجيع تعليم املر�أة والفتاة  ،واكت�ساب املهارات مبا
ميكنها من امل�ساهمة الإيجابية يف حتقيق التنمية
اليون�سكو يف العام 1997م .
 -7ي�ؤكد املجتمعون على �أهمية �أن تعك�س م�ضامني الوطنية  ،والت�أكيد على �سن قوانني للم�ساواة بني
هذه االتفاقيات الدولية يف القوانني الوطنية للدول اجلن�سني  ،وت�شجيع امل ��ر�أة يف العملية ال�سيا�سية
 ،وت�ع��زي��ز دور ال �ق �ي��ادات ال�ن���س��وي��ة يف امل���ش��ارك��ة يف
املختلفة .
 -8ك�م��ا ي ��ؤك��د امل�ج�ت�م�ع��ون ع�ل��ى االه �ت �م��ام ب��أج�ي��ال مراكز �صنع القرار يف املجال الت�شريعي  ،وتفعيل
امل�ستقبل  .ذل��ك الن جن��اح املجتمعات يف اي�لاء هذا دور امل��ر�أة يف املجتمع لإح��داث النه�ضة االجتماعية
االهتمام لهم– يف الوقت الراهن – �سوف ي�ؤ�س�س واالقت�صادية  ،ويف الإ�سهام بتحقيق الأمن وال�سلم
يف �أفريقيا والعامل العربي .
قاعدة �صلبة و�أ�سا�سا متينا لرعاية �أجيال امل�ستقبل وخالل الأع��وام ( 2014م  2017 -م ) عقدت الرابطة
واالهتمام مب�صاحلهم .
اجتماعني ه��ام�ين للن�ساء ال�برمل��ان�ي��ات يف �أفريقيا
 -9يجب �أن تدر�س الأم��ان��ة العامة للرابطة فكرة وال�ع��امل العربي يف ك�لا م��ن اخل��رط��وم  -جمهورية
ت�أ�سي�س جلنة متخ�ص�صة يف �إط��ار هيكل الرابطة ال�سودان و القاهرة  -جمهورية م�صر العربية و�صدر
ت�سمى جلنة العلوم والتكنولوجيا مهمتها ممار�سة عنهما العديد من التو�صيات والقرارات الهامة .
البحث العلمي ح��ول الأ�ساليب وال�ط��رق املعا�صرة
لتطوير النه�ضة االقت�صادية ولإدخ ��ال الو�سائل االجتماع الثالث للجنة التنفيذية لل�سيدات
العلمية وال�صناعية يف مناهج اجلامعات واملدار�س الربملانيات يف �أفريقيا وال��ع��امل العربي يف
الثامن م��ن ف�براي��ر 2014م ( مقر جمل�س
الثانوية .
ً الواليات – اخلرطوم  -ال�سودان)
 -10كما يقع �ضمن مهام اللجنة امل�شار �إليها �سابقا ت�سعى املر�أة يف العاملني الأفريقي والعربي للنهو�ض يف
ال�ب�ح��ث يف �أف �� �ض��ل ال �ط��رق وال��و� �س��ائ��ل ال��س�ت�غ�لال كافة املجاالت االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
امل��وارد الطبيعية واملكونات الثقافية املتاحة يف دول والثقافية  ،وت�سخر لذلك �إمكانياتها العقلية واملادية
�أفريقيا والعامل العربي ملا من �ش�أنه حتقيق التطور  ،ويف هذا الإطار  ،عقدت جلنة ال�سيدات الربملانيات
االقت�صادي يف �أفريقيا والعامل العربي .
برابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجالـــــــــــــــــ�س
 -11كما ي�ؤكد املجتمعون �أن اال�ستقرار ال�سيا�سي املماثلة ب�أفريقيا والعـــــــــامل العربي االجتماع الثالث
واالج �ت �م��اع��ي يف ك��ل دول ��ة ع�ل��ى ح ��ده ه��و امل�ق��دم��ة باخلرطوم يف يوم ال�سبت املوافق الثامن من فرباير
الأ�سا�سية لتحقيق التطور ولإطالق طاقات الدول 2014م  ،برعاية كرمية من الدكتور �أمبلي عبداهلل
العجب ــ رئيـــــــــ�س جملـــــــــــــ�س الواليات � ،شارك يف
وال�شعوب يف م�سرية حتقيق التنمية امل�ستدامة .
 -12ي ��ؤك ��د امل �ج �ت �م �ع��ون ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة االه �ت �م��ام هذا االجتماع وفود كلٍ من ( جمهورية ال�سودان ـــ
مبو�ضوعات التنمية و التقدم االقت�صادي وتقدمي جمهورية اجلابون ــ اجلمهورية اليمنية ــ مملكة
امل��زي��د م��ن ال��درا� �س��ات والأب �ح ��اث ذات ال�ع�لاق��ة يف البحرين) وبح�ضور ال�سيد /عبد الوا�سع يو�سف
االجتماعات القادمة للرابطة .واملوا�ضيع املتعلقة علي ـ الأم�ي�ن ال�ع��ام للرابطة  ،وبت�شريف ال�سيد/
تامر �سليمان ـــ ممثل جامعة الدول العربية وذلك
بتعزيز التنمية امل�ستدامة.
مبقر جمل�س الواليات ـــ ال�سودان.
�-13أك� � ��د امل�ج�ت�م�ع��ون ع�ل��ى دع ��م ال�ل�ح�م��ة ال�ع��رب�ي��ة وقد عقد اجتماع �آخر للجنة التنفيذية للربملانيات
الأفريقية وتطوير العالقات من خ�لال الرابطة مب�شاركة اململكة املغربية وذلك يف يوم الأحد املوافق
وامل�ؤ�س�سات الأخرى .
 9فرباير 2014م مبقر جمل�س الواليات .
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ابرز التو�صيات ال�صادرة عن هذا االجتماع  :ب :يف جم��ال النه�ضة االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية:
�أ :يف املجال الت�شريعي وال�سيا�سي:
�.1ضرورة �أن تعمل احلكومات على دعم املر�أة �سيا�سياً  .1ت�ك�ل�ي��ف ال � ��دول الأع� ��� �ض ��اء ب �ت��زوي��د ال��راب �ط��ة
ب�إح�صائية عامة عن التمكني االقت�صادي للمر�أة
لتمكينها من الو�صول �إىل مواقع �صنع القرار.
 .2و��ض��ع الئ�ح��ة خ��ا��ص��ة بلجنة ال�ن���س��اء ال�برمل��ان�ي��ات تو�ضح �أع��داد الن�ساء العامالت يف القطاعني العام
واخلا�ص ويف الأن�شطة وامل�شاريع اخلا�صة.
بالرابطة.
 .3و�ضع خطة عمل مل�ؤمتر �أو برنامج يناق�ش متكني .2توفري املعلومات التي تتعلق بالت�شريعات اخلا�صة
امل��ر�أة �سيا�سياً  ،ويتم فيه ا�ستعرا�ض جت��ارب الدول ب�ت�م�ك�ين امل � ��ر�أة اق �ت �� �ص��ادي �اً واج �ت �م��اع �ي �اً يف ال ��دول
الأع�ضاء يف الرابطة مع الأخ��ذ يف االعتبار �سيا�سة الأع�ضاء.
ج :يف جمال حتقيق ال�سلم والأمن:
كل دولة يف هذا ال�ش�أن.
 .4حث الربملانات بتقدمي الدعم للوفود امل�شاركة من .1ومبا �أن امل�ؤمتر الثاين لل�سيدات الربملانيات الذي
ال�سيدات الربملانيات يف املحافل الدولية الربملانية ُعقد يف اخلرطوم يف الفرتة  19- 18مار�س 2012م
وذلك لتمكينها ت�شريعياً وبناء قدراتها الت�شريعية .قد �أو�صى بت�شكيل جلنة فرعية للأمن وال�سلم من
 .5تبادل الزيارات الربملانية للربملانيات بني الدول جلنة ال�سيدات الربملانيات بالرابطة  ،وذلك برئا�سة
الأع �� �ض��اء يف ال��راب �ط��ة ل�ل��إط�ل�اع ع �ل��ى ال �ت �ج��ارب اململكة املغربية وبنيابة مملكة البحرين � ،إال �أن��ه
�إىل تاريخه مل يتم تفعيل هذه اللجنة  ،لذا نو�صي
واخلربات الت�شريعية يف هذه الدول.

� .6إ� �ش��راك امل� ��ر�أة يف جميع جل��ان راب �ط��ة جمال�س
ال�شيوخ وال�شورى واملجالـــــــــــــــــ�س املماثلة ب�أفريقيا
والعـــــــــامل العربي ف�ض ً
ال عن �إ�شراكها �ضمن الوفود
امل�شاركة يف فعاليات الرابطة امل�شرتكة.
� .7ضرورة تثقيف املجتمع ب�أهمية دور املر�أة و�إمكاناتها.
 .8دمج احتياجات املر�أة يف امليزانية العامة للدولة.
 .9حث ال��دول الأع�ضاء لو�ضع خطة عمل وا�ضحة
لتمكني املر�أة.
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بتفعيل دور اللجنة املعنية حتى تتمكن من درا�سة
التو�صيات يف هذا املجال.
.2ح��ث الرابطة على مناق�شة التو�صيات ال�صادرة
من اجتماع جلنة الربملانيات �أو م�ؤمترها.
�.3ضرورة وجود متثيل ن�سائي للربملانيات الأع�ضاء
يف اجتماعات الرابطة.

أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)
•عقد ور�شة عمل حول �آليات احلماية القانونية
د :يف املجال ال�صحي:
.1حث الدول على توفري اخلدمات ال�صحية املجانية للمر�أة �ضد العنف بكافة �أ�شكاله و�صوره .
للن�ساء احل��وام��ل والأط �ف��ال دون �سن اخلام�سة يف اململكة املغربية
•�إن�شاء جلنة فرعية للأمن وال�سلم يف �أفريقيا
وال �ع��امل ال�ع��رب��ي م��ن جل�ن��ة ال���س�ي��دات ال�برمل��ان�ي��ات
ب��ال��راب�ط��ة  ،ت�ت��وىل اململكة امل�غ��رب�ي��ة رئ��ا��س�ت�ه��ا  ،و
تنوب عنها مملكة البحرين .
•عقد ور�شة عمل ح��ول الأم��ن وال�سلم ب�أفريقيا
والعامل العربي .
•عقد ور��ش��ة عمل بغر�ض اجن��از درا��س��ة مقارنة
حول الت�شريعات اخلا�صة بالطفل وامل��ر�أة ب�أفريقيا
والعامل العربي .
قرارات االجتماع :
الدول العربية والإفريقية.
�.1إجــــــــــازة خطة عمــــــــــــل اللجنة التنفــــــــــــيذية
.2حث الدول على م�ضاعفة جهودها ملكافحة مر�ض لل�ســـــــــــيدات الربملانية بالرابطة  2014ــــ 2015م  ،على
�أن تعقد ور�شة واحدة كل �ستة �أ�شهر يف �إحدى الدول .
نق�ص املناعة الإيدز واملال ريا وال�سل.
.3ح� ��ث احل �ك��وم��ات ع�ل��ى ت���ش�ك�ي��ل �آل �ي ��ات لتقلي�ص �.2إر�سال اخلطة �إىل جميع الدول برابطة جمال�س
ال���ش�ي��وخ وال �� �ش��ورى وامل�ج��ال����س امل�م��اث�ل��ة ب��أف��ري�ق�ي��ا
املعدالت املرتفعة لوفيات الن�ساء والأطفال.
والعامل العربي .
هـ :يف جمال التدريب وور�ش العمل:
.1عقد دورات تدريبية للن�ساء بالرابطة الكت�ساب .3عر�ض اخلطة على م�ؤمتر الرابطة املزمع عقده
بالعا�صمة الأثيوبية �أدي�س �أبابا يف �أبريل 2014م  ،وذلك
مهارات العمل الت�شريعي والربملاين.
.2ع �ق��د ور� �ش��ة ح��ول احل �ل��ول ال��واج��ب تنفيذها يف لتخ�صي�ص ميزانية من الرابطة لتنفيذ اخلطة .
ال��دول الأع���ض��اء بالرابطة جت��اه م�شاكل الأم��وم��ة .4منا�شـــــــــــدة الرابــــــــــطة ع��ل��ى �أن تكون
والرعاية والعادات ال�ضارة.
اجــــــــــــــــــتماعات جلنة ال�سيدات الربملانيات على
.3العمل على �إن�شاء مركز لر�صد �أو�ضاع املر�أة.
هام�ش االجتماعات وامل�ؤمترات التي تنظمها الرابطة .
.4العمل على �إ��ص��دار دوري��ة �سنوية ون�شرات تهتم
بق�ضايا املر�أة.
اجتماع ال�سيدات ال�برمل��ان��ي��ات يف �أفريقيا
و �أج��از االجتمـــاع خطة عمــــل اللجنة التنفــيذية والعامل العربي يف القاهرة يف الفرتة من 9-8
لل�سيدات الربملانيات للعام  2014ـ 2015م على �أن فرباير  2015م
تكون على النحو الآتي :
نظمت جلنة ال�سيدات الربملانيات برابطة جمال�س
مملكة البحرين :
ال���ش�ي��وخ وال �� �ش��ورى وامل�ج��ال����س امل�م��اث�ل��ة يف �أفريقيا
•عقد ور� �ش��ة ع�م��ل ب�غ��ر���ض �إن �� �ش��اء �آل �ي��ة لتفعيل والعامل العربي برعاية من الأمانة العامة للرابطة و
القوانني اخلا�صة بتمكني امل��ر�أة �سيا�سياً وو�صولها با�ست�ضافة كرمية من جامعة الدول العربية – �إدارة
�إىل موقع �صنع القرار.
امل��ر�أة والأ��س��رة والطفولة م�ؤمتر " تعزيز العالقات
جمهورية ال�سودان :
بني الن�ساء الربملانيات يف الدول العربية والأفريقية
•عقد ور�شة عمل حول املحكمة اجلنائية الدولية " مبقر جامعة ال ��دول العربية ب��ال�ق��اه��رة خالل
و�أثرها ال�سلبي يف �أفريقيا والعامل العربي.
الفرتة من  9 – 8فرباير  2015م يهدف �إىل تعزيز
اجلمهورية اليمنية-:
التقارب ب�ين الن�ساء الربملانيات يف ال��دول العربية
•عقد ور��ش��ة عمل خا�صة بالتمكني االقت�صادي والأفريقية ودفعا مب�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سية
للمر�أة ومكافحة الفقر و�سط الن�ساء والق�ضاء على واالقت�صادية اخذين بعني االعتبار املواثيق الدولية
جميع �أ�شكال التخلف.
والإقليمية التي عززت من دور املر�أة وطالبت مبنحها
جمهورية اجلابون :
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حقها الد�ستوري والطبيعي يف االنخراط يف مبادرات وال�شورى.
حل الق�ضايا املعا�صرة من اجل وقف نزيف الإمكانيات -دور الإعالم يف تقوية العالقات العربية والأفريقية
وامل ��وارد وتعزيز التعاون والتن�سيق يف جم��ال تعزيز بني الربملانيات .
مكانة املر�أة على امل�ستوى ال�سيا�سي و االقت�صادي �سعيا -ت�شجيع الربملانات على �إدماج املر�أة وعملية التنمية
وراء عالقة جدية متزنة بني الأ�شقاء يف املنطقتني امل�ستدامة .
ال �ع �م��ل ع�ل��ى رف ��ع ن���س�ب��ة ال�ت�م�ث�ي��ل ل�ل�ن���س��اء �ضمنالأفريقية والعربية .
وق��د اث��ري امل��ؤمت��ر بح�ضوره العديد م��ن امل�شاركني ال�ب�رمل��ان��ات الأع �� �ض��اء يف راب �ط��ة جم��ال����س ال���ش�ي��وخ
وال�شورى.
االلتزام مببد�أ تعزيز اجلهود على كافة امل�ستوياتمن اجل تو�سيع م�شاركة املر�أة يف جميع املجاالت .
�إن�شاء نواة للجنة ال�سالم وحل املنازعات منبثقةمن جلنة الن�ساء الربملانيات وت�ضم جميع الن�ساء
الربملانيات بالدول الأع�ضاء يف الرابطة للعمل على
ق�ضايا الأمن وال�سالم.

حيث افتتح �أع�م��ال امل��ؤمت��ر ك�لا م��ن معايل الدكتور
 /احمد حممد اجل ��روان – رئي�س ال�برمل��ان العربي
 ,ومعايل ال�سيد  /عبد الوا�سع يو�سف – �أم�ين عام
رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف
�أفريقيا والعامل العربي  ,ومعايل الدكتور �أمبلي عبد
اهلل العجب – رئي�س جمل�س ال��والي��ات ال�سوداين –
رئي�س الوفد ومعايل الدكتورة  /ادنا مادز ونقو -رئي�سة
جمل�س ال�شيوخ يف زميبابوي – رئي�س الوفد  ,ومعايل
ال�سفرية � /إينا�س مكاوي – مدير �إدارة املر�أة والأ�سرة
والطفولة بجامعة الدول العربية  ,ومعايل الدكتور
 /عبد اهلل ح�سن حممود – عميد ال�سفراء و�سفري
ف��وق ال�ع��ادة وم�ن��دوب ال�صومال ال��دائ��م ل��دى جامعة
الدول العربية  ,كما ح�ضر وفود من الدول الأع�ضاء
يف رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة
يف �أفريقيا والعامل العربي .
ابرز التو�صيات ال�صادرة عن هذا االجتماع :
�إن �� �ش��اء �آل �ي��ة اف��ري�ق�ي��ة ع��رب�ي��ة للن�ساء ال�برمل��ان�ي��اتلتمكني الن�ساء.
الت�أكيد على �أهمية التوا�صل الثقايف االجتماعيبني الربملانيات
ال��دف��ع بعملية التمكني االقت�صادي واالجتماعيبني الن�ساء الربملانيات لتقوية العالقات بني الدول
العربية والأفريقية يف �إطار رابطة جمال�س ال�شيوخ

26

و� �ض��ع ب�ن��د ل�ت�م��وي��ل م���ش��ارك��ة ال�ن���س��اء ال�برمل��ان�ي��اتباجتماعات جلنة الن�ساء الربملانيات وامل�ؤمترات التي
تنظمها .
دعم م�شاركة الن�ساء ذوات االحتياجات اخلا�صة يفاملجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية .
مراجعة و�سن الت�شريعات التي تعمل على متكنيالن�ساء.
�إ�صدار تقرير �سنوي ير�صد مدى التقدم احلا�صليف جم��ال مت�ك�ين امل� ��ر�أة ال�ع��رب�ي��ة والأف��ري�ق�ي��ة على
ال�صعيدين ال�سيا�سي واالقت�صادي
ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أه�م�ي��ة متابعة وتنفيذ التو�صياتوخمرجات امل�ؤمترات ال�سابقة .
ثالثا :اجتماعات غرف التجارة وال�صناعة يف
�أفريقيا والعامل العربي :
ت�ك��ر��س��ت اج�ت�م��اع��ات غ��رف ال �ت �ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة يف
�أف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي للبحث يف اال�ستثمارات
ال��داع�م��ة ال�ت��ي تتجه �إىل تعزيز البنية التحتية ،
وحت�سني اخل��دم��ات مبا ي�ؤ�س�س لنه�ضة ا�ستثمارية
حقيقية يف كافة املجاالت ال�صناعية والزراعية  ،ويف
جمال اخلدمات وال�سياحة وغريها من القطاعات
على طريق الت�أ�سي�س لتوجه م�ستقبلي من التكامل
االقت�صادي وال�سياحي واال�ستثماري ب�ين البلدان
العربية والأفريقية ...
ول�ه��ذا الغر�ض فقد ع�ق��دت ع��دة اجتماعات لغرف
التجارة وال�صناعة يف �أفريقيا والعامل العربي كان
�آخ��ره��ا ان�ع�ق��اد م�ن�ت��دى امل���ش��رع�ين ورج ��ال الأع�م��ال
العرب والأفارقة يف عام  2015م.
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منتدى امل�شرعني ورج���ال الأع��م��ال العرب الأفريقية �إىل رفع م�ستوى الوعي ومعاجلة املفاهيم
والأفارقة " اال�ستثمار يف �أفريقيا ي�ؤتي ثماره " اخل��اط�ئ��ة و تبديد ال�شكوك ال�ت��ي ت���س��اور املجتمع
فندق �شرياتون – �أدي�س �أبابا – �أثيوبيا يف حول امل�صارف التنموية.
 -6يدعو منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
الفرتة � 2 -1أغ�سط�س 2015م
انعقدمنتدىامل�شرعنيورجالالأعمالالعربوالأفارقة والأف���ارق���ة ل��ع��ام 2015م احل��ك��وم��ات العربية
يف فندق �شرياتون يف العا�صمة الأثيوبية �أدي�س �أبابا يف والأفريقية �إىل تعزيز احلركة التجارية من خالل
الفرتة � 2 - 1أغ�سط�س  2015م بح�ضور �أكرث من  140اتخاذ �إجراءات تهدف �إىل ت�سهيل عملية منح رجال
م�شاركا وذل��ك بهدف ال�تروي��ج لفكرة " اال�ستثمار يف الأعمال وامل�ستثمرين ت�أ�شريات دخول �إىل بلدانها ,
�أفريقيا ي�ؤتي ثماره " و كذا تطوير العالقات التجارية �إ�ضافة �إىل ت�صاريح �إقامة م�ؤقتة.
-7يتعهد منتدى امل�شرعني ورج��ال الأعمال العرب
بني املنطقتني الأفريقية والعربية .
وقد مت تنظيم هذا املنتدى من قبل رابطة جمال�س والأف��ارق��ة ل�ع��ام  2015م ب�ت�ق��دمي ال��دع��م للربامج
ال���ش�ي��وخ وال �� �ش��ورى وامل�ج��ال����س امل�م��اث�ل��ة يف �أفريقيا الوطنية والإقليمية التي توفر امل��وارد وامل�ساعدات
وال �ع��امل ال�ع��رب��ي ب��ال�ت�ع��اون م��ع احت ��اد غ��رف جت��ارة الأخرى للمجموعات ال�صناعية ،ويدعو احلكومات
و�صناعة عموم �أفريقيا  ,حيث �شارك يف االجتماع واملنظمات ال�شريكة �إىل دعم هذه الربامج.
ال�ع��دي��د م��ن غ��رف ال�ت�ج��ارة وال�صناعة يف �أفريقيا -8ي�شجع منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
وال �ع��امل وال�ع��رب��ي .ومب���ش��ارك��ة ال�ع��دي��د م��ن ال��دول والأف��ارق��ة لعام  2015م عملية تنظيم ور���ش العمل
الأع�ضاء يف الرابطة  ,كما ح�ضر االجتماع العديد الرتبوية واحللقات الدرا�سية والبعثات التجارية
من ال�سفراء وممثلو البعثات الدبلوما�سية واملنظمات ب�ه��دف توعية ال�شركات ح��ول الفر�ص امل�ت��اح��ة يف
�أفريقيا والعامل العربي ورفع م�ستوى الوعي العام
الدولية يف �أدي�س �أبابا .
حول املزايا الناجمة عن تطوير التجارة واال�ستثمار
القرارات ال�صادرة عن املنتدى :
اق ��ر م �ن �ت��دى امل �� �ش��رع�ين ورج � ��ال الأع� �م ��ال ال �ع��رب بني �أفريقيا و العامل العربي.
 - 9يتعهد منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
والأفارقة لعام 2015م ما يلي :
-1دع � � ��وة امل �� �س �ئ��ول�ين امل�ن�ت�خ�ب�ين يف ك��اف��ة الأذرع والأف��ارق��ة لعام 2015م بالعمل مع و�سائل الإع�لام
احلكومية �إىل تعزيز ال�سيا�سات التجارية الداعمة لن�شر املعلومات املتعلقة بالآثار الإيجابية للتجارة
للنمو االق�ت���ص��ادي ال�ت��ي ت�ع�ترف مب�ك��ان��ة و�أه�م�ي��ة واال�ستثمار يف �أفريقيا والعامل العربي.
 -10يدعو منتدى امل�شرعني ورج��ال الأعمال العرب
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
-2يدعو منتدى امل�شرعني ورج��ال الأعمال العرب والأف��ارق��ة لعام 2015م غ��رف التجارة الوطنية �إىل
والأف���ارق���ة ل��ع��ام 2015م احل��ك��وم��ات العربية اعتماد برنامج �شامل لت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي
والأفريقية لل�سماح للقطاع اخلا�ص بقيادة دفة املبا�شر بهدف ا�ستقطاب وم�ساعدة امل�ستثمرين العرب.
التنمية االقت�صادية من خالل ال�سيا�سات احلكومية  - 11يدعو منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
التي تهدف �إىل دعم وتطوير القطاع اخلا�ص.
والأف��ارق��ة لعام  2015م �إىل تو�سيع وتعزيز �أ�سواق
 - 3ي�شجع منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب ر�أ�س املال يف البلدان الأفريقية والعربية.والأفارقة لعام  2015م امل�ستثمرين العرب على خلق -12ي�شجع منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
فر�ص عمل ،وتوليد الإي ��رادات ال�ضريبية ،وتعزيز والأف��ارق��ة لعام  2015م عملية �إن�شاء مناطق حرة
حوكمة ال�شركات والأداء البيئي ،وامل�ساهمة يف تنمية خ��ا��ص��ة بالت�صنيع وت�ع��زي��ز ن�ظ��ام اخل��دم��ات املالية
جمتمعاتهم املحلية.
وتطوير البنية التحتية.
 -4يدعو منتدى امل�شرعني ورج��ال الأعمال العرب  -13يدعو منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
والأفارقة لعام 2015م �إىل تعزيز م�ستوى ال�شراكة والأفارقة لعام  2015م �إىل توحيد الأطر القانونية
بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص بهدف امل�ساعدة من قبل امل�شرعني.
يف موائمة احتياجاتهما وامل�ضي قدما يف دفع عجلة  -14يدعو منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
امل�شاريع احليوية �إىل الأمام.
والأف��ارق��ة لعام 2015م �إىل ت�سهيل عملية حتويل
 -5يدعو منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب الأرباح واحلواالت املالية بني دول املنطقتني.
والأف��ارق��ة ل�ع��ام 2015م امل�ؤ�س�سات امل��ال�ي��ة العربية -15يتعهد منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
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والأف��ارق��ة ل�ع��ام 2015م بت�شجيع �إع ��داد البحوث االج���ت���م���اع ال��ع��ا���ش��ر مل��ج��ل�����س ال��راب��ط��ة
ودرا�سات اجلدوى التي تفتقر �إليها دول املنطقتني وامل�ؤمتر التا�سع:
حاليا الأمر الذي يحول دون �إمكانية حتليل البيانات تلبية ل�ل��دع��وة ال�ك��رمي��ة م��ن جمل�س ال��والي��ات يف
املتعلقة بتعزيز التجارة واال�ستثمار.
جمهورية ال�سودان عقدت رابطة جمال�س ال�شيوخ
-16ي �� �ش �ج��ع م�ن�ت��دى امل���ش��رع�ين ورج� ��ال الأع �م��ال وال���ش��ورى وامل�ج��ال����س املماثلة يف �أف��ري�ق�ي��ا وال�ع��امل
العرب والأفارقة لعام 2015م عملية �إن�شاء مركز العربي م�ؤمترها التا�سع واالجتماع العا�شر ملجل�س
للتحكيم خا�ص بتعزيز الأجندة التجارية للدول الرابطة يف رحاب العا�صمة ال�سودانية – اخلرطوم
الأفريقية
والعربية .امل �� �ش��رع�ين ورج � ��ال الأع �م��ال يف الفرتة من  22- 21جماد الثاين 1438 ,هجرية
 - 17ي��دع��و م �ن �ت��دى
لعام  2015م احلكومات العربية امل��واف��ق  31- 30م��ار���س  2016م وب�ح���ض��ور ر�ؤ� �س��اء
العرب والأفارقة
والأفريقية �إىل تقدمي ا�سرتاتيجيات و خطط �إىل املجال�س ور�ؤ��س��اء الوفود امل�شاركة و�أع�ضاء الوفود
م�ؤمتر القمة العربية الأفريقية التي �ستنعقد يف من املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة  ,كما ح�ضر كوفد
مراقب جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية روان��دا ووفد
غينيا اال�ستوائية عام  2016م.
-18يتعهد منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب من الربملان العربي .
والأفارقة لعام  2015م بالعمل على تعزيز م�ساهمة وقد �أقيم حفل االفتتاح للم�ؤمتر يف فندق ال�سالم
ال�شباب وامل ��ر�أة يف عملية تعزيز م�ستوى التجارة روتانا يف اخلرطوم برعاية كرمية من امل�شري عمر
ح�سن الب�شري رئي�س اجلمهورية حيث �ألقى كلمته
واال�ستثمار بني الدول الأفريقية والعربية.
�إىل امل ��ؤمت��ر ال �ل��واء عبد ال��رح�م��ن ال���ص��ادق املهدي
راب���ع��� ًا :اج���ت���م���اع���ات جم��ل�����س ال��راب��ط��ة – م�ست�شار رئي�س اجلمهورية – والتي ا�ستهلها
وم�ؤمتراتها العامة :
بالرتحيب بامل�شاركني يف امل�ؤمتر وذكر �أن الرابطة
متثل هذه االجتماعات ف�ضا ًء وا�سعاً ملناق�شة و�إقرار �أن�شئت من اجل تقوية العالقات العربية والأفريقية
املواقف حيال العديد من الق�ضايا التي تدخل �ضمن لتحقيق ال�سالم وحم��ارب��ة الفقر والف�ساد وتعزيز
اهتمامات الرابطة وعلى وجه اخل�صو�ص يف جمال دور امل� ��ر�أة وال���ش�ب��اب م���ش�ي��دا مبجل�س ال��والي��ات و
الدبلوما�سية الربملانية ال�ت��ي م��ن املمكن �أن تكون ا�ست�ضافته لهذا امل�ؤمتر .
�صوتاً م�سموعاً لأفريقيا والعامل العربي  ،ومدافعاً وتوجه �سيادته بالنداء لبقية الدول لالن�ضمام لهذا
عن الق�ضايا التي تهم الدول الأع�ضاء والدول غري ال��رك��ب لكي تت�ضامن ك��ل اجل�ه��ود م��ن اج��ل رفعة
ورفاهية �شعوب العاملني العربي والإفريقي .
الأع�ضاء على حد �سواء.
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تقدمي ال�ع��ون وامل�ساعدة ل�ل��أردن ملواجهة الأع�ب��اء
التو�صيات والقرارات ال�صادرة عن امل�ؤمتر :
اقر املجتمعون التو�صيات التي تقدمت بها اللجان املت�صلة بهذا املو�ضوع .املنبثقة ع��ن امل ��ؤمت��ر وه��ي ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة وجلنة -ي�ؤكد امل�ؤمتر على �أهمية �إيجاد حل عادل للق�ضية
الربامج واللجنة االقت�صادية وجلنة ال�سلم وف�ض الفل�سطينية  .ذلك �أن بقاء هذه الق�ضية دون حل
املنازعات .
� ,إمن��ا ي�سهم يف ت�أجيج الأو�ضاع يف املنطقة برمتها
اقر امل�ؤمتر ميزانية الأمانة العامة للعامني  , 2015كما يدين امل�ؤمتر �أعمال تهويد القد�س العربية 2016 ,م كما جاءت من جلنة
املوازنة .اقر املجتمعون مبا فيها الإ�ساءات �إىل الأماكن املقد�سة وعلى ر�أ�سها
فيما يت�صل بالق�ضايا العامة فقدب�أهمية �أن ت�ضطلع كل ال��دول امل�شاركة يف الرابطة احلرم القد�سي ال�شريف والذي تقوم به �إ�سرائيل .
يف اجل�ه��ود ال�ت��ي يبذلها املجتمع ال ��دويل ملكافحة -ي�ؤكد امل�ؤمتر بقوة على ت�ضامنه مع حكومة و�شعب
الإره��اب باعتباره �آف��ة الع�صر التي تهدد احل�ضارة ال �� �س��ودان ف�ي�م��ا ي�ت�ع��ر���ض ل��ه م��ن ع�ق��وب��ات �أح��ادي��ة
وح�صار اقت�صادي جائر فر�ضته بع�ض ال��دول دون
املعا�صرة .
يدين امل�ؤمتر كل الأن�شطة والتدخالت اخلارجية وج��ه ح��ق مم��ا خ�ل��ق م�ع��ان��اة يف �شتى م�ن��اح��ي حياةيف �ش�ؤون ال��دول الأع�ضاء والتي تهدف �إىل زعزعة ال�شعب ال�سوداين .
�أمنها وا�ستقرارها ويف هذا ال�صدد فان امل�ؤمتر ي�ؤيد -ي�ؤكد امل�ؤمتر على �أهمية حترك �أع�ضاء جمال�س
ما �أقرته جامعة ال��دول العربية وجمل�س التعاون الرابطة لدعم ال�سودان ورفع احل�صار عنه .
اخل�ل�ي�ج��ي يف اع �ت �ب��ار ح ��زب اهلل ال�ل�ب�ن��اين
منظمة -ك�م��ا ق��رر امل ��ؤمت��ر ت�شكيل جل�ن��ة م��ن ( اجل��زائ��ر ,
�إره��اب �ي��ة ي���س�ت��وج��ب �أن ي�ط�ب��ق يف ح�ق��ه ال�ع�ق��وب��ات
املن�صو�ص عليها يف تعريف الأمم املتحدة للإرهاب �أثيوبيا  ,البحرين ونيجريا ) بالإ�ضافة �إىل الأمانة

 ,كما يدين امل�ؤمتر تدخل �إيران يف ال�ش�أن الداخلي
ململكة ال�ب�ح��ري��ن ( وق��د حت�ف��ظ وف��د اجل�م�ه��وري��ة
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية على هذا البند ) .
يقدر امل�ؤمتر للمملكة الأردنية الها�شمية ا�ستقبالهال�لاج�ئ�ين ال���س��وري��ن ال��ذي��ن ت��رك��وا ب�لاده��م ب�سبب
ظروف احلرب ويدعو امل�ؤمتر املجتمع ال��دويل �إىل

العامة للرابطة لتعمل على تو�ضيح الأ�ضرار لرفع
العقوبات واحل�صار اجلائر عن ال�سودان .
رح��ب امل�ؤمتر بعودة جمل�س ال�شيوخ يف جمهوريةال�ك��ون�غ��و ال��دمي�ق��راط�ي��ة مل�م��ار��س��ة ن�شاطه يف �إط��ار
الرابطة بعد انقطاع طويل عن ح�ضور فعالياتها ,
علما ب�أنه كان من �ضمن املجال�س امل�ؤ�س�سة للرابطة .
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الفصل الثاني
الدبلوماسية الربملانية
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بالتكاف�ؤ  ،وتتعزز من خاللها اال�ستقاللية املن�شودة
الف�صل الثاين :
القت�صاديات هذه الدول من التبعية واالرتهان .
الدبلوما�سية الربملانية
ونعتقد �أن رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س
مقدمة :
الدبلوما�سية الربملانية وجهود بناء عالقات عربية املماثلة يف �إفريقيا والعامل العربي التي ظهرت �إىل
الوجود عام 2000م يف الرباط  ،وانطلقت ر�سمياً عام
�إفريقية مثمرة  -بقلم الفقيد دولة الأ�ستاذ:
ع �ب��د ال �ع ��زي ��ز ع �ب��د ال �غ �ن��ي – ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق 2004م ب�صنعاء  ،تفتح الأفق وتنري الطريق من خالل
مل �ج �ل ����س ال� ��� �ش ��ورى ال �ي �م �ن��ي – رئ �ي ����س ال��راب �ط��ة دبلوما�سيتها الربملانية � ،أمام قادة وحكومات و�شعوب
الدول الإفريقية والعربية  ،لكي مي�ضوا باجتاه بناء
�سابقا(.)2008-2004
على الرغم من تعدد فر�ص بناء عالقات بني الدول عالقات �أمنوذجية ومفيدة .
لقد �آمن اليمن بفكرة الرابطة وقدم لها الإمكانيات
وال��دع��م وا�ست�ضافت اليمن م��ؤمت��ره��ا الت�أ�سي�سي
و�أم��ان�ت�ه��ا العامة ومعظم م��ؤمت��رات�ه��ا واجتماعات
جمل�سها  .ذل��ك لأن اليمن ي��درك م�ق��دار الأهمية
التي ميكن �أن ت�سهم بها الرابطة يف فتح �آفاق واعدة
للتعاون االقت�صادي وال�سيا�سي والثقايف بني �إقليمني
يتقا�سمان �إرثاً تاريخياً م�شرتكاً  ،ويتمتعان بفر�صة
هامه للتكامل االقت�صادي بالنظر �إىل التنوع يف
اقت�صادية دولهما .
العربية والإفريقية  ،وتوفر مقومات ذات �أهمية �إن م��ا ي�ث�ير ال �ت �ف��ا�ؤل �أن راب �ط��ة جم��ال����س ال�شيوخ
كبرية لبناء م�صالح م�شرتكة بني ه��ذه ال��دول �إ ًال وال���ش��ورى وامل�ج��ال����س املماثلة يف �أف��ري�ق�ي��ا وال�ع��امل
�أن التوجه نحو ا�ستثمار تلك الفر�ص ال يزال دون العربي قد �أ�صبحت حمل اهتمام وا�سع من قبل الدول
العربية والإفريقية  ،على نحو يعك�س �إمي��ان هذه
امل�ستوى املطلوب .
وخ�لال القرن املا�ضي � ،أ�سهمت حالة اال�ستقطاب ال��دول بفكرة ال��راب�ط��ة وب��أه��داف�ه��ا وب��امل�ب��ادئ التي
التي فر�ضتها الدول امل�ستعمرة  ،يف و�ضع دول هذين ت�أ�س�ست عليها .
الإقليميني و�إمكانياتهما االقت�صادية ره��ن نفوذ ك�م��ا ي�ت���ض��ح ه ��ذا م��ن خ�ل�ال ات�ساع �أف���ق الرابطة
تلك القوى الأوروبية وكان ذلك كافياً لكي جته�ض بان�ضمام �أك�ثر من  21دول��ة �إىل ع�ضويتها  ،ويت�ضح
مبادرات �إحياء �إمكانيات التعاون امل�شرتك بني العرب �أي�ضاً من خالل ج��دول �أعمالها ال��ذي يت�سع �أي�ضاً
ُ
والأفارقة واليوم يلتقي الأفارقة والكثري من العرب لي�شمل �أولويات بناء عالقات التعاون املثمرة على
يف �إطار م�ؤ�س�سة االحتاد الإفريقي الر�سمية  ،ومن خمتلف الأ�صعدة بني الدول العربية والإفريقية .
خالل االحتاد الربملاين الإفريقي  ،وبوا�سطة هذين ولقد مثل امل�ؤمتر الثاين للرابطة واالجتماع الثالث
االحتادين تتوفر قناتا توا�صل بني العرب والأفارقة ملجل�سها  ،وال�ل��ذي��ن ا�ست�ضافهما جمل�س ال�شورى
 ،ولكن اجلانبان الزاال بحاجة �إىل التفكري يف �إطار خ�لال الفرتة من ال�سابع وحتى العا�شر من �شهر
�أ�شمل  ،لعالقات ت�ستثمر فيها القوا�سم امل�شرتكة  ،م��اي��و 2007م ب�صنعاء  ،نقطة حت��ول ه��ام��ة  ،لأن��ه
وحمفزات التعاون الكثرية بني الإقليمني على نحو �أق��ر على نحو وا��ض��ح �أول��وي��ات عمل ه��ذه امل�ؤ�س�سة
وم��ن بني �أب��رز ه��ذه الأول��وي��ات ت�أ�سي�س جلنة تعنى
�أكرب مما يتوفر اليوم .
ف��الإق �ل �ي �م��ان ي�ح�ت��اج��ان �إىل ب �ن��اء ع�ل�اق��ات تتمتع بال�شئون ال�سيا�سية والأمنية .
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ك�م��ا اق �ت�رح امل ��ؤمت ��ر ب��رن��اجم �اً الج �ت �م��اع��ات ت�ضم ( . ) Hipic
مم�ث�ل�ين ع��ن ال �غ��رف ال �ت �ج��اري��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف -5بلغت مديونية ال�سودان  46مليار دوالر �أمريكي
البلدان الأع�ضاء للنظر يف ق�ضايا التبادل التجاري وهذا املبلغ يعادل �ستة �أ�ضعاف ال�صادرات ال�سنوية
�إ�ضافة �إىل  %60من �إجمايل الناجت القومي.
وا�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار فيها .
هذا ف�ض ً
ال عن اق�تراح جملة من املبادرات املت�صلة -6عدم ا�ستقرار جميع م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي .
بتعزيز التعاون الثقايف من خالل ابتعاث طالب �إىل �-7أج�برت العقوبات البنك املركزي ال�سوداين على
ال�ت�ح��ول نحو التعامل ب��ال�ي��ورو الأم ��ر ال��ذي كلف
اجلامعات  ،وتبني �أن�شطة ريا�ضية م�شرتكة .
البنك تكاليف باهظة .
العقوبات الأحادية اجلائرة املفرو�ضة على -8منع البنوك من قبول الودائع وحتويل الأموال
ال�سودان وجهود الرابطة يف هذا ال�صدد:
�إىل ال�سودان الأم��ر ال��ذي حال دون قيام املغرتبني
ملخ�ص تقرير احل�صار التجاري الأمريكي بتحويل �أموالهم �إىل عوائلهم .
املفرو�ض على ال�سودان
�-9أجربت العقوبات ال�شركات الأجنبية على مغادرة
�-1إن احل�صار ال�ت�ج��اري الأم��ري�ك��ي امل�ف��رو���ض على ال �� �س��ودان الأم ��ر ال ��ذي �أدى �إىل تعطيل م�شاريع
ال�سودان وفقاً ملر�سوم �صادر عن الكونغر�س الأمريكي التنمية التي كان من املقرر �أن تقوم تلك ال�شركات
�إىل جانب ق��رار رئا�سي �آخ��ر ال ي��زال م�ستمراً حتى بتنفيذها .
الآن منذ ع�شرين عاماً .
�-10أدت العقوبات �إىل انعدام التمويل الأجنبي الأمر
-2تدعي الواليات املتحدة ب�أن ال�سودان يقوم بدعم الذي �شكل عائقا �أمام ا�سترياد التكنولوجيا املتقدمة
الإرهاب الدويل وعلى �أنه ي�شكل خطراً على جريانه ال �ت��ي ت���س�ت�خ��دم يف خ��دم��ات ال �ق �ط��اع��ات ال��زراع �ي��ة
 ،ويهدف هذا الإدعاء �إىل تربير هذا الإجراء .
وال�صناعية  .وقد �أدى انعدام التكنولوجيا املتقدمة
�-3إن الأمر التنفيذي �إ�ضافة �إىل املر�سومني امل�شار يف قطاع النفط �إىل انخفا�ض الإنتاج النفطي ن�سبة
�إليهما �أعاله تعيق اال�ستثمار والتبادل التجاري مع . %70
ال�سودان  ،ونتيجة لذلك فقد �أدت تلك الإج��راءات -11فر�ض غرامات مالية على �أكرث من ع�شرة بنوك
�إىل �إيقاف معامالت جتارية بلغت قيمتها  1,116,000لقيامها بخرق العقوبات .
دوالر �أمريكي يف غ�ضون عام واحد فقط وذلك خالل �-12أدت العقوبات �إىل فقدان ال�سودان الكثري من
الفرتة املمتدة بني �شهر مايو 2007م ومايو 2008م  .الفر�ص اخلا�صة بتمويل امل�شاريع اال�ستثمارية عرب
-4كما �أدت �أي�ضا �إىل رف�ض معامالت بنكية بلغت الأ�سواق املالية الدولية .
قيمتها  1,332,000دوالر �أمريكي يف الفرتة ذاتها -13 .كما �أدت العقوبات �إىل �إعاقة ال�صادرات والواردات
-5ت�أثري احل�صار على االقت�صاد ال�سوداين -:
مبا يف ذلك التعامل بالدوالر الأمريكي .
-1تقييد حرية ال�سودان فيما يتعلق بالتعامل مع وقد �أدت تلك الإجراءات جمتمعه �إىل ما يلي -:
االقت�صاد العاملي .
 -1ت�ضرر ال�شرائح الفقرية من ال�سكان ب�شكل كبري
-2ق �ي��ام ك�لا م��ن ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل والبنك نتيجة لهذه العقوبات .
ال� ��دويل وك� ��ذا م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ب��اي�ق��اف � -2إغ�ل��اق ك�ث�ير م��ن ال���ص�ن��اع��ات ب���س�ب��ب �صعوبة
التعامل مع ال�سودان .
ا�سترياد املواد الأولية وانعدام التمويل.
�-3إع��اق��ة تدفق التمويل الأج�ن�ب��ي امل�ق��دم م��ن قبل  -3ت�أثرت عملية الت�صدير ب�سبب العقوبات مما �أدى
جمموعة دول الثمان وجمموعة دول الع�شرين .
�إىل عدم قدرة ال�صادرات ال�سودانية على املناف�سة يف
-4حرمان ال�سودان من اال�ستفادة من مبادرة هيبك الأ��س��واق العاملية  ،كما �أن الكثري من ال�شركات مل
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الأمن تعترب خمالفة لقانون حقوق الإن�سان الدويل
ت�ستطع دفع فواتري وارداتها بالدوالر .
� -4أدت العقوبات الأمريكية املفرو�ضة على ال�سودان � -أعلن املجل�س ال��دويل حلقوق الإن�سان �أك�ثر من
�إىل زي ��ادة امل�م��ار��س��ات االق�ت���ص��ادي��ة غ�ير الر�سمية مرة بان هذه العقوبات غري قانونية .
وزيادة معدالت الف�ساد .
دعوة -:
اثر العقوبات على :
ندعو جميع املنظمات غري حكومية ب ��أن ال
-1ال �ب �ي �ئ��ة  -:مل ت���س�ت�ط��ع ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي ك��ان��ت تلزم ال�صمت و�أن تقوم بانتقاد هذه العقوبات
ت�ستورد الغاز القيام بفتح ح�سابات بنكية  ،ونظراً االقت�صادية الظاملة التي تفر�ضها الواليات
لندرة غ��از الطبخ يف الأ��س��واق املحلية فقد �أ�ضطر املتحدة الأمريكية على ال�شعب ال�سوداين
النا�س �إىل البحث عن بدائل �أخ��رى مثل ا�ستخدام ب�شكل علني و�أن تتخذ موقف ًا مناه�ض ًا لها .
اخل�شب مما �أدى �إىل قطع ماليني الأ�شجار  ،ونظرا
لأن م�سئولية جلب احلطب تقع على عاتق امل��ر�أة ن�ص املنا�شدة املرفوعة من قبل رابطة جمال�س
ال�سودانية فان ذلك فاقم من معاناتها.
ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا
-2ق� �ط ��اع ال �ن �ق��ل -:ا� �ض �ط ��رت ال �ق �ط ��ارات ال �ت��ي مت وال��ع��امل العربي �إىل الكونغر�س الأمريكي
ا�ستريادها من الواليات املتحدة للعمل مبعدل اقل والأمم املتحدة واملفو�ضية ال�سامية حلقوق
من  % 20نظرا لعدم توفر قطع الغيار  .ونف�س الكالم الإن�سان ح��ول الآث��ار الإن�سانية للعقوبات
ينطبق على اخلطوط اجلوية التي ت�أثرت للأ�سباب الأحادية املفرو�ضة على ال�سودان
ذاتها  ،و مل تعد �شركات خطوط املالحة البحرية ل �ق��د ت�ل�ق��ت راب� �ط ��ة جم��ال ����س ال �� �ش �ي��وخ وال �� �ش��ورى
ال�سودانية قادرة على زيارة املوانئ الأوروبية وال�شرق وامل �ج��ال ����س امل�م��اث�ل��ة يف �أف��ري �ق �ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي
�آ�سيوية واخلليجية  ,بينما ال ت�ستطيع ال���ص��ادرات (ا� �س �ي �ك��ا) يف م ��ؤمت��ره��ا ال �ت��ا� �س��ع ال ��ذي ان�ع�ق��د يف
ال�سودانية املناف�سة يف الأ�سواق العاملية .
ال���س��ودان عري�ضة م��ن اح��د ال ��دول الأع���ض��اء وهي
اال�ستنتاجات :
جمهورية ال�سودان حول الآث��ار الإن�سانية املرتتبة
 �أدت العقوبات �إىل زيادة الفقر والبطالة وال�صراع ع��ن العقوبات الأح��ادي��ة املفرو�ضة على ال���س��ودان ،االج �ت �م��اع��ي ,ك�م��ا �أن �ه��ا مت�ث��ل ع�ق��اب�اً ج�م��اع�ي�اً �ضد وبعد النظر يف هذه العري�ضة قرر امل�ؤمتر ت�شكيل
ال�شعب ال�سوداين.
جل �ن��ة م ��ن ال ��راب� �ط ��ة م ��ؤل �ف��ة م ��ن جم �م��وع��ة من
�أدت ال �ع �ق��وب��ات �إىل ت��ده��ور ال�ن���ش��اط ال�ت�ج��اري الربملانيني من املجال�س الأع�ضاء التالية -:لل�سودان مع العامل اخلارجي وك��ذا �إعاقة تكاملها -1املجل�س الفيدرايل يف جمهورية �إثيوبيا االحتادية
م��ع ال��دول الأخ ��رى وع��دم اندماجها يف االقت�صاد وميثله ال�سيد /ياال �أبيتي ريتا ،رئي�س املجل�س .
العاملي .
-2جم� �ل� �� ��س الأم � � ��ة يف اجل� �م� �ه ��وري ��ة اجل ��زائ ��ري ��ة
كما �أن هذه العقوبات حتول دون حتقيق الأهداف الدميقراطية ال�شعبية وميثله ال�سيد  /عبد القادرالإمن��ائ�ي��ة للألفية التي اقرتحتها الأمم املتحدة زوبريي  ،نائب رئي�س املجل�س.
والتي كان يفرت�ض تنفيذها بحلول عام  2015م .
-3جم �ل ����س ال �� �ش��ورى يف مم�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن وميثله
هذه العقوبات غري مقبولة وغري قانونية وتتنافى ال�سيدة /جميله �سلمان  ،نائب رئي�س املجل�س.مع حقوق الإن�سان االجتماعية واالقت�صادية وتعد -4جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية نيجرييا الفيدرالية
يف جمملها عقاباً جماعياً �ضد ال�شعب ال�سوداين وميثله ال�سيد /ب��اال اب��ن ن��ااهلل  ،نائب رئي�س كتلة
بدون ذنب ارتكبه .
الإغلبية يف املجل�س.
 �أن �أي عقوبات ال تقرها الأمم املتحدة وجمل�س -5بالإ�ضافة �إىل الأمانة العامة للرابطة .33
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وي �ه��دف ت���ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة �إىل رف ��ع م �ن��ا� �ش��دة �إىل الأمريكية واىل املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان
الكونغر�س الأم��ري�ك��ي ومفو�ضية ح�ق��وق الإن���س��ان واىل الأمم املتحدة يطلب تدخلهم ال���ض��روري يف
التابعة للأمم املتحدة وذلك بهدف �إ�شراك املجتمع هذا الأمر.
ال� ��دويل يف ع�م�ل�ي��ة درا� �س��ة �إل �غ��اء ورف ��ع ال�ع�ق��وب��ات وت�أمل اللجنة وتتطلع �إىل �أن يتحقق روح التعاون
الأحادية املفرو�ضة على ال�سودان على النحو الذي ال� ��دويل ب�ين ال�برمل��ان��ات ح ��ول ال �ع��امل وم ��ن بينها
ي� ��ؤدي ب�شكل ج ��ذري �إىل تقليل الآث ��ار الإن�سانية ال���ش��رك��اء يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة وذل��ك
امل�ترت �ب��ة ع�ل��ى ال �ع �ق��وب��ات امل �ف��رو� �ض��ة ع�ل��ى ال�شعب بالنظر �إىل هذا الطلب الهام الذي تتقدم به رابطة
جمال�س ال�شيوخ وال���ش��ورى و املجال�س املماثلة يف
ال�سوداين .
وقد تفهمت اللجنة من خالل ا�ستعرا�ضها للق�ضايا �أف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي يف �سعيها للتعاطي مع
التي طرحت يف العري�ضة من قبل ال�سودان الأ�سباب امل �� �ش��اك��ل ال��دول �ي��ة م��ن خ�ل�ال ال �ت��دخ��ل ال�برمل��اين
ال �ك��ام �ن��ة وراء امل��ر� �س��وم ال �� �ص��ادر ع��ن ال�ك��ون�غ��ر���س ملعاجلتها.
الأمريكي واملرا�سيم الرئا�سية لفر�ض هذه العقوبات وبنا ًء عليه فقد قامت الأمانة العامة للرابطة مبخاطبة
التي ا�ستمرت مل��دة  20عاماً و�أن ه��ذه العقوبات قد مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان يف جنيف بهدف
متت بنا ًء على ادعاء مفاده بان احلكومة ال�سودانية حت��دي��د م��وع��د لعقد اجتماع م��ع م�سئويل املفو�ضية
تدعم الإرهاب الدويل وت�شكل خطراً على جريانها لتمكني اللجنة من تقدمي عري�ضة االلتما�س الأنفة
وهذا االدع��اء يهدف �إىل تربير العقوبات الأحادية الذكر  .وبعد وق��ت طويل وجهود م�ضنية مت حتديد
موعد لعقد اجتماع مع م�سئويل املفو�ضية يف جنيف
املفرو�ضة على ال�سودان .
�إن العقوبات الأحادية قد �أ�ضرت باحلقوق الأ�سا�سية بالتزامن مع اجتماعات الإحتاد الربملاين الدويل .
للموطنني ال�سودانيني من تعليم و�صحة وخدمات وقد مت عقد ذلك االجتماع بح�ضور جميع �أع�ضاء
وجت ��ارة وا��س�ت�ث�م��ار مم��ا اف�ق��د امل��واط�ن�ين حقهم يف اللجنة با�ستثناء ممثل جمل�س الأم��ة اجل��زائ��ري ،
حيث مت تقدمي ن�سخة ر�سمية موقعة من عري�ض
احلياة الكرمية.
لقد الحظت اللجنة بارتياح �شديد املثل النبيلة التي االل�ت�م��ا���س �إىل ج��ان��ب ن�سخة �أخ ��رى م��ن التقرير
تتحلى بها الواليات املتحدة الأمريكية والتي تتمثل املف�صل الذي �أعده جمل�س الواليات ال�سوداين �إىل
يف اح�ترام�ه��ا حل�ق��وق الإن���س��ان وال�ت��زام�ه��ا مببادئ ممثل الق�سم الأفريقي يف املفو�ضية ال�سامية حلقوق
العدالة وامل�ساواة واحلرية لكن اللجنة مل ت�ستوعب الإن�سان يف اجتماع ح�ضره عدد من خرباء وم�سئويل
م�ب�ررات ا�ستمرار فر�ض العقوبات الأح��ادي��ة على املفو�ضية وذل��ك يف ق��اع��ة اجتماعات خا�صة مبقر
ال�سودان مبا لها من انعكا�سات �إن�سانية وبنا ًء على الإحتاد الربملاين الدويل مت ترتيبها لهذا الغر�ض .
ذلك فقد قررت اللجنة �أن تتدخل من خالل دعوة وب �ع��د ت �ق��دمي جل�ن��ة ال��راب �ط��ة �إح��اط��ة مف�صلة عن
ال�ك��ون�غ��ر���س الأم��ري �ك��ي �إىل �إع � ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ه��ذه الو�ضع يف ال���س��ودان ع�بر جميع �أع�ضاء اللجنة عن
الق�ضية على النحو الذي ي�ؤدي �إىل رفع العقوبات قلقهم �إزاء الآثار الإن�سانية لهذه العقوبات كما قاموا
الأح��ادي��ة املفرو�ضة على ال���س��ودان وذل��ك لأ�سباب مبنا�شدة املفو�ضية ال�سامية لبذل ق�صارى جهدها
لرفع العقوبات وقد تعهد رئي�س الق�سم الأفريقي يف
ومربرات �إن�سانية بحته .
ومما تقدم فقد قررت اللجنة وبالنيابة عن رابطة املفو�ضية بعر�ض هذا املو�ضوع على املفو�ض ال�سامي
جمال�س ال�شيوخ وال���ش��ورى واملجال�س املماثلة يف حلقوق الإن�سان فور عودته من زي��ارة كان يقوم بها
�أفريقيا والعامل العربي رفع هذا االلتما�س واملنا�شدة خارج �سوي�سرا،وكذا بذل كل ما يف و�سعهم لو�ضع حد
�إىل جم�ل����س ال���ش�ي��وخ وال� �ن ��واب ل �ل��والي��ات امل�ت�ح��دة للعقوبات .
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زيارة اللجنة املعنية بدرا�سة اثار العقوبات املعنية بحقوق االن�سان ب�ضرورة التدخل الفوري
الأحادية املفرو�ضة على ال�سودان ملفو�ضية ومطالبة ال�سلطات االمريكية برفع العقوبات
الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق االن�سان بجنيف االقت�صادية املفرو�ضة على ال�سودان ب�شكل نهائي.
يف الفرتة � 25-22أكتوبر .2016
وقد خرج االجتماع بنتائج طيبة ومثمرة حيث
قام �أع�ضاء اللجنة املعنية بدرا�سة �آثار العقوبات تفهم م�س�ؤولو املفو�ضية حجم املعاناة الإن�سانية
الأحادية املفرو�ضة على جمهورية ال�سودان بتنفيذ التي يقا�سيها ال�شعب ال�سوداين نتيجة هذه
زيارة ملفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق العقوبات وعربوا عن ا�ستعدادهم ملخاطبة احلكومة
االن�سان التي تتخذ من جنيف ب�سوي�سرا مقرا لها االمريكية والكونغر�س الأمريكي بخ�صو�ص رفع
يف الفرتة � 25-22أكتوبر 2016م وذلك لغر�ض عقد العقوبات ب�شكل فوري ونهائي.
لقاء مع املفو�ض ال�سامي حلقوق االن�سان ال�سيد زيد عالوة على ذلك فقد كان لهذه الزيارة التي متت
بن رعد احل�سني يتم فيه مناق�شة االثار ال�سلبية يف اطار جهود الديبلوما�سية الربملانية التي تبذلها
التي تركتها هذه العقوبات على ال�شعب ال�سوداين الرابطة على خمتلف ال�صعد بالغ الأثر فيما يتعلق
ومن ثم مطالبة املفو�ضية ببذل م�ساعيها احلميدة برفع العقوبات املفرو�ضة على ال�سودان.
لدى ال�سلطات الأمريكية من اجل رفع هذه اجلدير بالذكر ان اللجنة املذكورة �أعاله قد مت
العقوبات ب�شكل نهائي .وقد ت�ألف وفد اللجنة من ت�شكيلها مبوجب قرار �صادر عن امل�ؤمتر التا�سع
ال�سادة التالية �أ�سماءهم:
للرابطة الذي عقد يف اخلرطوم بجمهورية
-1معايل ال�سيد يالو ابيتي رئي�س املجل�س الفيدرايل ال�سودان يف الفرتة  31-30مار�س  2016م حيث اناط
بجمهورية اثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية
امل�ؤمتر باللجنة مهمة القيام بدرا�سة �آثار العقوبات
-2ال�سناتور باال ابن نا اهلل نائب زعيم الأغلبية االقت�صادية االمريكية املفرو�ضة على ال�شعب
مبجل�س ال�شيوخ بجمهورية نيجرييا االحتادية
ال�سوداين ومن ثم تقدمي نتائج هذه الدرا�سة اىل
-3ال�سيدة جميلة علي �سلمان نائب رئي�س جمل�س الأمانة العامة للرابطة .وقد �ضمت هذه اللجنة يف
ال�شورى يف مملكة البحرين.
ع�ضويتها كل من املجل�س الفيدرايل يف جمهورية
-4ال�سيد عبد الوا�سع يو�سف علي امني عام الرابطة .اثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية وجمل�س ال�شيوخ
هذا ومل يتمكن ال�سيد حممد زوبريي نائب يف جمهورية نيجرييا الفيدرالية وجمل�س االمة
رئي�س جمل�س االمة يف اجلمهورية اجلزائرية يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الدميقراطية ال�شعبية ع�ضو اللجنة من امل�شاركة يف و جمل�س ال�شورى يف مملكة البحرين �إ�ضافة اىل
هذه الزيارة نتيجة لظروف خارجة عن ارادته.
الأمانة العامة للرابطة .وقد عقدت اللجنة يف
وقد مت اثناء هذه الزيارة عقد لقاء مع رئي�س ق�سم العام املن�صرم اجتماعا خ�ص�ص ملناق�شة هذا املو�ضوع
ال�ش�ؤون االفريقية باملفو�ضية مت اثناءه مناق�شة يف العا�صمة االثيوبية ادي�س ابابا حيث �صدر عن
االثار ال�ضارة وال�سلبية التي خلفتها العقوبات ذات االجتماع عري�ضة التما�س مت فيها منا�شدة
االمريكية الظاملة على ال�سودان و�شعبه  ,كما قام مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق االن�سان
الوفد اثناء االجتماع بتقدمي عري�ضة منا�شدة والكونغر�س الأمريكي واملنظمات الدولية املعنية
�صادرة عن االجتماع الذي عقدته اللجنة العام بحقوق االن�سان ب�ضرورة التدخل الفوري ومطالبة
املا�ضي يف العا�صمة االثيوبية ادي�س ابابا والتي احلكومة االمريكية برفع هذه العقوبات ب�شكل
نا�شدت فيها اللجنة الكونغر�س الأمريكي واملفو�ضية فوري ونهائي.
ال�سامية حلقوق االن�سان وجميع املنظمات الدولية
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اللقاء على �أهمية ان�ضمام كينيا لع�ضوية الرابطة
زيارة وفد الرابطة ملجل�س ال�شيوخ يف
جمهورية كينيا يف الفرتة  25-22مايو  2017كي تتمكن من لعب دور هام وحموري يف م�ساعدة
يف اطار �سعيها الد�ؤوب لتعزيز نظام الثنائية الرابطة على حتقيق الأهداف ال�سامية والغايات
الربملانية يف منطقتي افريقيا والعامل العربي النبيلة التي ن�ش�أت من اجلها ويف مقدمتها حتقيق
والذي يعد واحدا من الأهداف الأ�سا�سية التي تعاون �شامل ووثيق بني منطقتي افريقيا والعامل
ر�سمتها الرابطة لنف�سها فقد قام وفد من الأمانة العربي يف كافة املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
العامة للرابطة واملجل�س الفيدرايل االثيوبي والثقافية واالجتماعية.
بزيارة جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية كينيا يف الفرتة وقد حققت زيارة الوفد جلمهورية كينيا نتائج
من  25-22مايو 2017م لغر�ض مناق�شة العديد من مثمرة حيث عرب ال�سيد اوثورو عن ا�ستعداده
الق�ضايا امللحة التي تت�صدر اهتمامات الرابطة حل�ضور امل�ؤمتر العا�شر للرابطة واالجتماع احلادي
ويف طليعتها تو�سيع ع�ضوية الرابطة بحيث ت�شمل ع�شر ملجل�سها واملزمع عقدهما يف العا�صمة املغربية

العديد من الغرف الربملانية الثانية التي مل تن�ضم الرباط يف الفرتة � 21-20سبتمرب 2017م ,كما وعد
بعد اليها .وقد تر�أ�س الوفد الدكتور عمر �سليمان باتخاذ االجراءات الالزمة الن�ضمام جمل�س ال�شيوخ
ادم وني�س رئي�س جمل�س الواليات يف جمهورية يف جمهورية كينيا لع�ضوية الرابطة.
ال�سودان رئي�س الرابطة كما رافقه يف تلك الزيارة اجلدير بالذكر ان جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية
معايل ال�سيد يالو ابيتي رئي�س املجل�س الفيدرايل كينيا كان قد مت ان�شاءه لأول مرة عام  1963م
يف جمهورية اثيوبيا الدميقراطية الفيدرالية و اال انه مت الغاءه عام 1966م ليعاد ت�أ�سي�سه مرة
كذلك �سعادة ال�سيد عبدالوا�سع يو�سف علي امني �أخرى عام 2013م وذلك وفقا لد�ستور البالد الذي
عام الرابطة وال�سيد ايقومي نكميجيكا الأمني مت اقراره عام 2010م وبذلك تكون كينيا قد تبنت
العام امل�ساعد للرابطة .وقد عقد الوفد �سل�سلة من جمددا نظام الثنائية الربملانية مبعنى ان لديها
االجتماعات مع م�سئويل جمل�س ال�شيوخ الكيني حاليا غرفة برملانية دنيا ممثلة بالربملان و غرفة
ابرزها ذلك االجتماع الذي عقد مع ال�سيد اكوي برملانية عليا ممثلة مبجل�س ال�شيوخ.
اوثورو رئي�س جمل�س ال�شيخ الكيني حيث ركز
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الفصل الثالث
احلكم الرشيد وحماربة الفساد
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ال �ق��ان��ون مب�ع�ن��اه ال��وا� �س��ع  ،مم��ا ي��وج��ب �أن ت�ك��ون
الف�صل الثالث
ال���س�ل�ط��ات ال �ع��ام��ة خ��ا��ض�ع��ة ل �ل �ق��واع��د ال�ق��ان��ون�ي��ة
احلكم الر�شيد وحماربة الف�ساد
مفهوم احلكم الر�شيد  :ينطوي مفهوم احلكم القائمة و�أن تلتزم حدودها وعلى اجلميع اخل�ضوع
ال��ر��ش�ي��د ع�ل��ى (�إع �ط��اء ح�ك��م ق�ي�م��ي ع�ل��ى مم��ار��س��ة للقانون واح�ترام��ه والت�صرف وفقاً ل��ه ،فهو يعلو
ال�سلطة ال�سيا�سية لإدارة � �ش ��ؤون املجتمع باجتاه ف��وق�ه��م وال يعلو ف��وق��ه �أح��د.ف �ه��ذا امل �ب��د�أ يقت�ضي
تطويري وتنموي وت�ق��دم��ي) فهو املت�ضمن حكماً خ�ضوع اجلميع حكاماً وحمكومني للقانون على
دمي�ق��راط�ي�اً ف�ع��ا ًال ي�ستند �إىل امل�شاركة واملحا�سبة ال�سواء،بحيث يطبق عليهم دون حماباة �أو متييز�،أياً
وال���ش�ف��اف�ي��ة ،وم �ع �ت �م��داً ع�ل��ى ت�ك��ام��ل ع�م��ل ال��دول��ة كانت مكانتهما ومعتقداتهم وانتماءاتهم و�أفكارهم
وم�ؤ�س�ساتها والقطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع .كما �أك��دت تو�صيات العديد من م�ؤمترات الرابطة
املدين ،فهو الذي متار�سه قيادات �سيا�سية منتخبة والعديد من �أوراق العمل املقدمة على �أهمية احلكم
وك��وادر �إداري��ة جتعل التزامها من�صباً نحو تطوير الر�شيد و��ض��رورة حماربة الف�ساد  ،ويف ذات الإط��ار
موارد املجتمع وتقدم مواطنيه ،والعمل �أي�ضا على ،عرب امل�شاركون يف اللقاء الت�شاوري املنعقد يف الأردن
حت���س�ين ن��وع�ي��ة ح�ي��ات�ه��م ورف��اه �ي �ت �ه��م ،وب��ر��ض��اه��م ع��ام 2014م عن �أن الف�ساد ي�شكل �آفة خطرية معيقة
وع�بر دعمهم وم�شاركتهم ،علماً ب ��أن �إدارة �ش�ؤون لعملية التنمية والتقدم يف �أي جمتمع كما �أنه �سبب
رئي�سي لإعاقة العدالة وتطبيقا لأنظمة والقوانني
مما يت�سبب يف ظهور الأ�ضطربات االجتماعية وانت�شار
ظ��اه��رة التطرف وب� ��أن م�ب��د�أ احل�ك��م الر�شيد يجب
�أن يتم احرتامه وان ينعك�س يف �سلوكيات القيادات
الإدارية وامل�ؤ�س�سات احلكومية املختلفة.

املجتمع من خالل احلكم ال�صالح مت�ضمنة لثالثة
�أب�ع��اد ت�تراب��ط م��ع بع�ضها يف �إن�ت��اج احلكم ال�صالح
وه��ي البعد ال�سيا�سي املتعلق بال�سلطة ال�سيا�سية
و��ش��رع�ي�ت�ه��ا،وال�ب�ع��د ال�ت�ق�ن��ي امل�ت�ع�ل��ق ب�ع�م��ل الإدارة
العامة ومكاف�أتها و�أي�ضا فاعليتها،و�أخرياً البعد
االق �ت �� �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي امل�ت�ع�ل��ق مب ��دى حيوية
وا�ستقالل املجتمع املدين عن الدولة وطبيعة بنيته
م��ن ج�ه��ة وطبيعة ال�سيا�سات ال�ع��ام��ة يف املجالني
االجتماعي واالقت�صادي وت�أثريهما على املواطنني
من جهة �أخرى .
م�ف�ه��وم � �س �ي��ادة ال �ق��ان��ون ب��اع�ت�ب��اره �أ��س��ا��س��ا للحكم
الر�شيد:نعني بهذا املفهوم �سيادة و�سيطرة �أحكام
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ويف �سياق �أخر� ،أكد رئي�س الوزراء الإثيوبي ،هيلي
ماريام دي�سالني ،خالل افتتاح �أعمال م�ؤمتر الرابطة
 ،يف دورته الثامنة املنعقد يف ادي�س اباباعام 2014م
بان م�س�ؤولية ،توفري الأم��ن الغذائي ،لن تتحقق
�إال من خالل العمل امل�شرتك لأجل تعزيز ال�سالم
والدميقراطية واحلكم الر�شيد وحماربة الف�ساد
والإرهاب .ويف هذا الف�صل ن�ستعر�ض ملخ�ص لورقة

العمل املعنونة ((�إطاللة على �أثر الف�ساد على التنمية
االقت�صادية يف �إفريقيا والعامل العربي)) املقدمة يف
اللقاء الت�شاوري املنعقد يف الأردن عام 2014م.
ملخ�ص ورقة العمل " �إطاللة على �أثر الف�ساد
على التنمية االقت�صادية يف �أفريقيا والعامل
العربي "

املقدمة من �أ  .د  /عمر احل�ضرمي -كلية احل�سني بن
عبد اهلل الثاين للدرا�سات الدولية – اجلامعة الأردنية

• ميثل الف�ساد ،ب�أمناطه كافة ،خطراً داهماً محُ دقاً
باملجتمعات الإن�سانية كلها على حد �سواء ويع ّرف
العامة ،من
الف�ساد ب�أنه "�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ّ
�أج��ل حتقيق مكا�سب �شخ�صية .وت�شكل العالقات
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غ�ير ال�صح ّية ب�ين امل��ؤ��س���س��ة ورئي�سها يف القطاع • ي�ؤثر الف�ساد يف موا�صفات ال�صفقات والعقود� ،إذ
العام فر�صة لنمو الف�ساد .كما ُيع ّرف الف�ساد ب�أنه يتحلل املتعاقدون ،عن الطريق الفا�سد ،من توفري
"�سوء ا�ستخدام النفوذ العام لتحقيق �أرباح ومكا�سب امل� ��واد ب��امل��وا��ص�ف��ات اجل � ّي��دة ،وذل ��ك ل �ك��ون امل�ع��اي�ير
تواط�ؤ ّية.
خا�صة".
• ظاهرة الف�ساد هي ظاهرة عا ّمة ،فقد �أظهرت • �أن الف�ساد ينعك�س �سل ًبا على اال�ستثمار.
درا�� �س ��ات ع � �دّة ،م��ن �ضمنها درا� �س��ة م�ع�ه��د البنك • ي��ؤث��ر الف�ساد على �سالمة البيئة التناف�سية
ال��دويل ح��ول �أث��ر الف�ساد ،التي ك�شفت �أن مليارات والكفاءة التي هي معيار البقاء يف ال�سوق.
ال� ��دوالرات ت�ه��در �سنوياً ب�سبب الف�ساد يف ك��ل من • للف�ساد �أثر وا�ضح يف الإخ�لال ب�سيادة الدولة،
ال �ب �ل��دان ال�غ�ن�ي��ة وال�ن��ام�ي��ة ،ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،تقدر ول�ف�ه��م ذل��ك ن�شري �إىل �أن ��ه م��ع ا��س�ت���ش��راء الف�ساد
يتدهور االقت�صاد وت�صبح الدولة غري ق��ادرة ،مبا
بحوايل �ألف مليار دوالر �سنو ًيا.
ولقراءة �أثر الف�ساد على التنمية يف العاملني العربي لديها من �إمكانات ،على �إدارت��ه ب�شكل �صحيح ،كما
والإفريقي فقد جاءت هذه الورقة يف ثالثة حماور :تغدو عاجزة عن الإيفاء مبتطلبات تنميته .
املحور الثاين :الف�ساد والتنمية يف الوطن
املحور الأ ّول :الف�ساد والتنمية
• للف�ساد �آثاراً �سلبية على التنمية� ،إذ �أنه ي�ؤدي العربي :
�إىل ا��س�ت�ن��زاف امل � ��وارد ،وق �ي��ام اخ �ت�ل�االت يف ال ُبنى • بالرغم من �أن بع�ض الدول العرب ّية قد متكنت،
الأ� �س��ا� �س �ي��ة ال �ت��ي ت��رت �ك��ز ع�ل�ي�ه��ا ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ،بدرجة متفاوتة ،من و�ضع د�ساتري ،و�سن ت�شريعات
وبالنتيجة ان�خ�ف��ا���ض ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي ،وف�شل وقوانني ،و�إحداث م�ؤ�س�سات ع�صرية ،واالنفتاح على
القيم احل��دي�ث��ة يف االقت�صاد وال�ع�لاق��ات ال��دول� ّي��ة
جهود التنمية.
ً
• يحدث الف�ساد خل ًال كبري ًا يف تخ�صي�ص املوارد املالية ،والثقافة والفكر ال�سيا�سي� ،إال � ّأن �أ ّيا من هذه الدول
وتوظيفها يف غري وجهتها ال�صحيحة� ،أو �أنها تت�سرب مل ت�ستطع � ْأن تكون واحدة من بني �أكرث من �أربعني

�إىل ح�سابات خا�صة يف ظل �ضعف هيئات الرقابة دولة يف العامل (ما بني ثورة القرنفل يف الربتغال
وامل�ساءلة واملحا�سبة ،وم��ن ثم حرمان الدولة من عام  1974وحتى �أوا�سط ت�سعينيات القرن الع�شرين)
انعطفت نحو الدميقراطية .وظلت احلر ّية ت�ش ّكل
�إقامة امل�شاريع ح�سب �أهميتها و�أولوياتها.
املف�سرة لت�أخر ال��دول العرب ّية ،مع
• يزيد الف�ساد من الأعباء املالية على ميزانية الدولة �أح��د النقائ�ص ّ
التن ّبه �إىل ما حتتاجه هذه احلر ّية من دميقراط ّية
من �إقامة امل�شاريع ح�سب �أهميتها و�أولوياتها.
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وم�ساءلة و�شفاف ّية وم�شاركة �سيا�س ّية.
• طبيعة احل�ك��م يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،ب�شكل ع��ام،
قائمة على ع��دم ع��دال��ة ت��وزي��ع القيم ال�سلطوية،
وعلى "�سيادة الق ّلة" ،التي تقود ب��ال���ض��رورة� ،إىل
�سيطرة طرف ور�ضوخ طرف �آخر له.
• ك��ل ذل��ك �أدى �إىل ن�شوء م�شكلة عميقة ب�سبب
ق �ي��ام ع��وائ��ق ه��ائ�ل��ة �أم� ��ام التنمية ال���ش��ام�ل��ة ،حيث
اك ُتفِي "بالتح�سني"املظهري دون بناء ثقافة �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية وفكرية ،ت�ؤ�س�س لإقامة حكم

�صالح ر�شيد ،يقوم على �أ�س�س دميقراطية جوهرها
امل�شاركة ال�سيا�سية ،وذل��ك بعد �أن تعطلت امل�شاريع
العامة.
التنموية ّ
املحور الثالث  :حجم الف�ساد وتكلفته يف دول
االحتاد الإفريقي:
ً
• بالرغم من م�ضي ح��وايل  15عاما على قيام
االحتاد الإفريقي خلفاً ملنظمة الوحدة الإفريقية،
وب��ال��رغ��م م��ن اجل�ه��ود ال�ت��ي ت�ب��ذل م��ن خ�لال �ضخ
�أرق��ام دعم كبرية� ،إال �أن ال��دول الإفريقية ال زالت
ت �ع��اين م��ن ت�ع� ّم��ق ال�ت�خ� ّل��ف االق �ت �� �ص��ادي ،وت�ف��اق��م
ال�ت�خ� ّل��ف االج�ت�م��اع��ي ،بنف�س درج ��ة معاناتها من
ال���ض�م��ور ال���س�ي��ا��س��ي ع�ل��ى �صعيد م��وازي��ن ال�ق��وى
الدول ّية ،والإخفاق على كل ُ�ص ُعد �إدارة ال�ش�أن العام
الداخلي ،الأمر الذي ّ
يعطل منو الدول الإفريقية
الكلي من ج ّراء الف�شل يف تر�شيد
�إىل درجة ال�شلل ّ
احلكم وتقلي�ص الف�ساد يف القارة ،وتخفيف �أعباء
ال��دي��ون .ك�م��ا ت�شري ب�ي��ان��ات م��ؤ��ش��ر التناف�سية يف
�إفريقيا ،وم�ؤ�شر الرخاء العاملي (لبغانوم) ،ومركز
النزاهة املال ّية العامل ّية .
• تهدد احل��روب الأهل ّية ،وال�صراعات ال�سيا�سية
املحل ّية العنيفة ذات الأبعاد الإثن ّية والقبل ّية التي
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تغذيها بع�ض النخب احل��اك�م��ة ،وت��رع��اه��ا مافيات
امل��ال والأع�م��ال اخل��ارج� ّي��ة ،تهدد ال��وح��دة الرتابية
لدول االحتاد تنمو ًيا واجتماع ًيا وفكريٍا.
• من بني  162دولة �شملها م�سح م�ؤ�شر مدركات
الف�ساد لعام  ،2007احتلت املراتب اخلم�س الأخرية
منه راون ��دا  ، 105وب�ن�ين  ،118وال �ك��ام�يرون ،138
وانغوال  ،147و�إفريقيا الو�سطى .162
ملخ�ص ورق���ة ال��ع��م��ل "م�س�ؤوليات �أج��ي��ال
احلا�ضر يف �ضمان �سالم و�أم��ن �أجيال امل�ستقبل
 :وقفات ت�أملية حول  .الدور القيادي لل�سلطة
الت�شريعية" مقدمة من قبل ال�سفري �إبراهيم
�إدري�س �أبراهيم يف اللقاء الت�شاوري للرابطة
املنعقد يف ادي�س ابابا – يف الفرتة من 21- 20
مايو  2017م

�إن الأج� �ي ��ال احل��ا� �ض��رة م�ع�ن�ي��ة ب ��اي�ل�اء ال��رع��اي��ة
واالهتمام لأج�ي��ال امل�ستقبل  .كما �أن �إن�ك��ار حقوق
الأجيال القادمة يف �أن تعي�ش حياة كرمية وحرمانها
منها مبربر �أنها مل تظهر �إىل الوجود بعد  ,يفتقر
�إىل ال�شرعية .عالوة على ذلك ،ف�إن عدم االهتمام
مب�صالح الأجيال القادمة �سيكون له عواقب وخيمة
على م�صالح الأجيال احلا�ضرة.
�إن بقاء �أطفالنا و�أحفادنا و�أبنائهم �سيكون مكفوال
متى ما �أرادت الأجيال احلا�ضرة العي�ش ب�سالم ويف
�أج��واء من الدميقراطية  ,وبالتايل فانه تقع على
عاتق الأجيال احلا�ضرة م�س�ؤولية �أخالقية جلعل
ذلك حقيقة وواقعا ملمو�سا .ومن ثم ،ف�إنه ينبغي
على ال�سلطة الت�شريعية ،باعتبارها ج�ه��ازا وثيق
ال�صلة باحلكومة� ،أال تعتمد على �سيا�سات عاملية
�أو تنتظر متى �سيتم �إ� �ص��داره��ا ل�ضمان م�صالح
الأجيال القادمة  ,بل يجب �أن تبذل جميع اجلهود
الالزمة يف ح��دود �صالحياتها ،مع امل��راع��اة التامة
مل�صالح الأجيال القادمة.
وي�ن�ب�غ��ي ل �ه��ا ،ق ��در امل �� �س �ت �ط��اع ، ،ع �ن��د اال� �ض �ط�لاع
بامل�س�ؤولية املناطة بها �أن تبذل ق�صارى جهدها من
اجل ن�شر وتنفيذ مبادئ �إعالن م�س�ؤوليات الأجيال
احلا�ضرة جت��اه الأج�ي��ال القادمة من خ�لال �,سن
القوانني وال�سيا�سات املنا�سبة ذات ال�صلة والهادفة
�إىل تعزيز واحرتام حقوق الإن�سان والدميقراطية
للأجيال احلا�ضرة .
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الفصل الرابع

التعاون االقتصادي والتجاري واالستثمار
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متقدمة �أو دول نامية .ويعترب التكامل االقت�صادي
الف�صل الرابع
ترتيباَ من قبل دولتني �أو �أك�ثر ،يقوم ب�إزالة كافة
التعاون االقت�صادي
لعل من �أبرز �أهداف الرابطة التي �أن�شئت من �أجلها احلواجز �أمام املعامالت التجارية وانتقاالت عوامل
يتمثل يف تعزيز ال�ت�ع��اون يف امل�ج��االت االقت�صادية الإنتاج فيما بينها .كما �أنه ي�ضمن تن�سيق ال�سيا�سات
وال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ب�ين ال��دول االق�ت���ص��ادي��ة ،و�إي �ج��اد ن��وع م��ن تق�سيم العمل بني
الإف��ري �ق �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة وم ��د ج �� �س��ور ال �ت �ع��اون بني ال��دول الأع�ضاء بهدف زي��ادة الإنتاجية العامة مع
�إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي لتمكني املنطقتني من وج��ود فر�ص متكافئة لكل دول��ة ع�ضو .فالتكامل
ا�ستغالل مواردهما بال�صورة املثلى وتعزيز التجارة االقت�صادي عملية �سيا�سية اقت�صادية واجتماعية
البينية العربية الأفريقية من خالل تنمية وتطوير م�ستمرة باجتاه �إقامة عالقات اندماجية متكافئة
بخلق م�صالح اقت�صادية متبادلة وحتقيق عوائد
التعاون االقت�صادي والتجاري امل�شرتك .
هذا الف�صل يعر�ض ملخ�صا لعدد من �أوراق العمل م���ش�ترك��ة م�ت�ن��ا��س�ب��ة م��ن خ�ل�ال �إي �ج��اد م��زي��د من
املتعلقة ب��ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي ال�ع��رب��ي الإف��ري�ق��ي ال�ت��داخ��ل ب�ين هياكلها االقت�صادية واالجتماعية،
كما يلي :الورقة الأوىل معنونة(التكامل االقت�صادي :وتقوم ب�شكل مبدئي على عملية �إلغاء كافة احلواجز
ح��ال��ة ال ��دول العربية يف ال���ش��رق الأو� �س��ط وال��دول اجلمركية وغري اجلمركية بني جمموعة من الدول،
الأفريقية)مت تقدميها يف اللقاء �ألت�شاوري ال�ساد�س
امل�ن�ع�ق��د يف الأردن 2014م ،وورق ��ة ال�ع�م��ل الثانية
املعنونة (اال�ستثمار يف �أفريقيا ي��ؤت��ي ث�م��اره ) مت
تقدميها يف منتدى امل�شرعني ورجال الأعمال العرب
والأف��ارق��ة ال��ذي انعقد يف �أثيوبيا 2015م  ،و�أخ�يراً
ورق��ة العمل الثالثة معنونه (اث��ر تغري املناخ على
التنمية االقت�صادية يف �أفريقيا والعامل العربي) مت
تقدميها يف اللقاء �ألت�شاوري املنعقد يف �أدي�س �أبابا يف
عام 2016م.
ملخ�ص ورقة العمل " التكامل االقت�صادي :مع تن�سيق ال�سيا�سات االقت�صادية والنقدية واملالية
حالة ال���دول العربية يف ال�شرق الأو���س��ط مما ي�ؤدي �إىل خلق تكتل اقت�صادي جديد يحل حمل
وال���دول الأفريقية " املقدمة من الدكتور االقت�صاديات الوطنية يف املنطقة التكاملية.
معن الن�سور �أم��ام اللقاء الت�شاوري ال�ساد�س ويقت�ضي جناح التكامل االقت�صادي حتقق جمموعة
لرابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س �شروط �أهمها )1( :التقارب اجلغرايف � ،إذ يعترب من
�أهم ال�شروط الأ�سا�سية لنجاح التكامل االقت�صادي،
املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي – عمان – وهذا لت�سهيل انتقال ال�سلع واخلدمات والعمالة داخل
الأردن –  2014م
املنطقة التكاملية ،كما يخف�ض من تكاليف النقل.
يعترب التكامل االقت�صادي �سمة من �سمات التنمية ( )2الإرادة ال�سيا�سية لالرتباط بالتزامات �ست�ؤدي يف
االقت�صادية والتطلع للوحدة االقت�صادية ،وع��ادة نهاية الأم��ر �إىل خلق م�ؤ�س�سات لالندماج الإقليمي
م��ا ي��رت�ب��ط مب �ب��د�أ ال�ك�ف��اي��ة الإن �ت��اج �ي��ة م��ن خ�لال تنطوي على و�ضع حدود حلرية العمل الوطني ،وهذه
ا�ستغالل الإمكانات الب�شرية ،واملوارد املادية ب�صورة احل��دود ال يقبلها بلد ما� ،إال �إذا �أيقن انه من املفيد
م���ش�ترك��ة �ضمن منطقة اق�ت���ص��ادي��ة .وق��د �أخ��ذت اقت�صاديا االن�ضمام �إىل تكتل اقت�صادي �إقليمي من
الدعوة للتكامل االقت�صادي تتو�سع وتزداد �أهميتها �أجل الإ�سراع يف عملية التنمية االقت�صادية.
يف �أواخ ��ر ال�ق��رن الع�شرين وب��داي��ة ال�ق��رن ال��واح��د ( )3وج��ود العجز وال�ف��ائ����ض ،ال ب��د �أن تتوفر يف
والع�شرين ،فازداد عدد الدول التي اعتمدت �سيا�سة دولة ما �أرادت االن�ضمام �إىل كتلة اقت�صادية ،العجز
التكامل االقت�صادي يف العامل �سواء كانت هذه الدول
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والفائ�ض يف اقت�صادياتها مع التنا�سب والتناظر التي تطر�أ على ال�سيا�سات االقت�صادية ومقت�ضيات
يف �سد العجز والتخل�ص م��ن الفائ�ض ب�ين ال��دول الظروف االقت�صادية.
املتكاملة.
( )4جتان�س االقت�صاديات القابلة للتكامل ،يجب �أن املالحظات اخلا�صة بال�سادة ر�ؤ�ساء جل�سات
يكون التكامل بني اقت�صاديات ذات هياكل متجان�سة النقا�ش وامل�شاركني فيها والتي مت تقدميها
ومتماثلة وقابلة للتكامل ،وتكاملها يعني خلق ف�ضاء يف منتدى امل�شرعني ورج��ال الأعمال العرب
حقيقي مت�ضامن من حيث ال وج��ود لالختالفات والأفارقة حتت �شعار " اال�ستثمار يف �أفريقيا
االقت�صادية ب�ين ال��دول الأع���ض��اء ،و�إال �سي�سيطر ي�ؤتي ثماره " -فندق �شرياتون –�أدي�س �أبابا-
اقت�صاد بلد ما على اقت�صاديات الدول الأخرى.
�إثيوبيا 2-1اغ�سط�س  2015م
( )5ت��وف��ر و� �س��ائ��ل ال �ن �ق��ل واالت� ��� �ص ��ال ،ع �ن��د ع��دم ينطوي هذا املنتدى (ال��ذي يقت�صر ح�ضوره على
توفر و�سائل النقل واالت�صال بني ال��دول املتكاملة ال�سادة املدعوين فقط) على ثالث جل�سات يطلق
اقت�صاديا ،ف�إنه يحد من �إمكانية التو�سع التجاري عليها جل�سات املائدة امل�ستديرة ,و�سوف تكون هذه
والتخ�ص�ص الإنتاجي بينهم ،كما ي�صعب ت�سويق اجلل�سات ح�صرية وغ�ير ر�سمية  ,حيث �أنها متثل
املنتجات وقيام ال�صناعات الكربى وه��ذا ما ي��ؤدي فر�صة ملناق�شة الق�ضايا الأكرث �إحلاحا فيما يتعلق
�إىل ارتفاع تكاليف النقل بني هذه الدول �أي ات�ساع بتعزيز ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ب�ين منطقتي �أفريقيا
وال�ع��امل العربي ,كما �أنها تعك�س م��دى ا�ستعدادنا
ل� �ل� �ت ��داول ح� ��ول ج �م �ل��ة م ��ن الأه� � � ��داف ال�ت�ن�م��وي��ة
اجل��دي��دة يف ظ��ل ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي امل �ط��رد ال��ذي
ت�شهده �أفريقيا� ,إ�ضافة �إىل رغبتنا يف ا�ستك�شاف
�أ��س��واق اقت�صادية جديدة ودرا��س��ة التحوالت التي
ت�ؤثر ب�شكل كبري على عملنا .و�سوف يجد امل�شاركون
مت�سعا من الوقت لعقد هذه االجتماعات ,ناهيك عن
�أن ا�سرتاحات ال�شاي �سوف متنح ال�سادة امل�شاركني
فر�صة كافية لإجراء مداوالت ونقا�شات ثنائية� ,إىل
جانب عقد اجتماعات �أخرى على هام�ش املنتدى.
جل�سات الطاولة امل�ستديرة -
امل�سافات االقت�صادية.
ان�ع�ق��دت جل�سات ال�ط��اول��ة امل�ستديرة مل��دة �ساعتني
( )6تنا�سب �سيا�سات القيم االجتماعية والثقافية ،حيث مت �أثناء ه��ذه اجلل�سات إ�ج��راء ح��وارات هادفة
االقت�صاديات ال�ت��ي ت�ك��ون متنا�سبة ومتجان�سة يف تتعلق بالق�ضايا الأك�ثر �إحلاحا فيما يتعلق بتعزيز
القيم والنظم االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية هي اال�ستثمار وال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري ب�ين ال ��دول العربية
وحدها القادرة على حتقيق تكامل اقت�صادي ب�سهولة .والإفريقية  ,وخ�ضعت هذه احلوارات لإ�شراف ال�سادة
( )7تن�سيق ال�سيا�سات االقت�صادية القومية ،فال بد ر�ؤ�ساء اجلل�سات .عالوة على ذلك فان هذه اجلل�سات
من توفر جميع ال�شروط التي ت�سمح للمنتج بالعمل كانت عبارة ع��ن نقا�شات ق�صرية يف �صورة ح��وارات
واملناف�سة يف ظروف طبيعية وهذا التن�سيق ينبغي موجزة حول خمتلف الق�ضايا املحورية التي تت�صدر
�أن يتناول ��ش��ؤون التعريفة اجلمركية ،وال�سيا�سة �أجندة ال�سيا�سات املتعلقة بعامل التجارة واال�ستثمار.
التجارية جتاه الدول الواقعة خارج املنطقة ،و�ش�ؤون اجلل�سة الأوىل  :الدوافع احلقيقية اخلا�صة
الأو�ضاع االجتماعية و�سيا�سة اال�ستثمار ،وال بد من ب�أجندة التجارة بني �أفريقيا والعامل العربي
تن�سيق الت�شريعات وال�سيا�سات االقت�صادية ،وو�ضع و�آلية تعزيزيها
�أجهزة متخ�ص�صة وم�ؤ�س�سات تتمتع بال�صالحيات �أ�سئلة تبحث عن �إجابة
املطلوبة ملتابعة ه��ذا العمل على �ضوء التغيريات  -ما هي الو�سائل العملية الالزمة خللق ظروف
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مواتية لت�سهيل اال�ستثمار وتعزيز التبادل التجاري العربية ال�صغرية واملتو�سطة التي تعمل يف جمال
ت�صنيع املنتجات الزراعية و�إن�ت��اج ال�سلع ال�صغرية
بني �أفريقيا والعامل العربي؟
 م��ا ن ��وع ال��دع��م ال ��ذي مي �ك��ن ت �ق��دمي��ه للقطاع والثانوية يف �أفريقيا ،فكيف ميكن �إحداث حتول يفاخل��ا���ص � ,إ� �ض��اف��ة �إىل �آالف ال���ش��رك��ات ال�صغرية هذا املجال؟
واملتو�سطة التي تبحث عن فر�ص ا�ستثمارية يف كل � -إىل �أي مدى تقوم احلكومات العربية والأفريقية
من �أفريقيا وال��دول العربية فيما يتعلق مب�س�ألة بت�شجيع ودع��م ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية بهدف
تعزيز م�ستوى اال�ستثمار وحت�سني نوعية وم�ستوى
اال�ستفادة املتزايدة من ال�سوق املفتوحة؟
 هناك فر�صة كبرية لتعزيز التجارة واال�ستثمار التعاون العربي الأفريقي؟(وخا�صة يف جماالت الت�صنيع وال�سياحة والعقارات -تلعب ال�سياحة دورا كبريا يف دع��م اال�سرتاتيجيات
واالت� ��� �ص ��االت وال �ن �ق��ل ال� ��خ) ب�ي�ن ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة الإمن��ائ�ي��ة ل�ل��دول الأفريقية ،ونتيجة ل��ذل��ك هناك
والأف��ري�ق�ي��ة.وع�ل�ي��ه فما ه��ي العقبات والتحديات الكثريمناجلهودالتيتبذليف�سبيلجذبامل�ستثمرين
الرئي�سية التي تواجه رجال الأعمال يف هذا املجال ،العرب لال�ستثمار يف ه��ذا القطاع ،فما ال��ذي ميكننا
القيام به جلذب امل�ستثمرين وال�سياح �إىل �أفريقيا؟
وكيف ميكن التغلب عليها؟
�أجلل�سة الثانية � :إن�شاء �سوق اقت�صادية كربى
وخلق املزيد من الفر�ص اال�ستثمارية وخا�صة يف ملخ�ص ورق��ة العمل " اث��ر تغري املناخ على
قطاع الزراعة بهدف دفع عجلة التكامل العربي التنمية االقت�صادية يف �أفريقيا والعامل
العربي " والتي �أعدها ال�سيد /يو�سف احمد
الأفريقي
يف اللقاء �ألت�شاوري –�أدي�س �أبابا 2016م
�أ�سئلة تبحث عن �إجابة:
 كيف ميكن �أن تقوم ال��دول الأفريقية والعربية ي�أتي تنظيم هذا اللقاء الت�شاوري من قبل رابطةجمال�س ال�شيوخ وال���ش��ورى واملجال�س املماثلة يف
جمتمعة بحماية �أمننا الغذائي؟
 كيف ميكن �أن ي�ؤثر موقع ال�شرق الأو�سط على �أفريقيا وال�ع��امل العربي ( ا�سيكا ) �إمي��ان��ا منهاق�ط��اع��ات ال��زراع��ة ال�ت�ج��ارة وال�صناعة يف ك��ل من ب�أهمية ت�ب��ادل الأف �ك��ار وال ��ر�ؤى ح��ول العديد من
��ش��رق �أف��ري�ق�ي��ا وال ��دول املن�ضوية يف �إط ��ار ال�سوق الق�ضايا املتعلقة بال�ساحتني الإقليمية والدولية
 ,وق��د خ�ص�ص ه��ذا اللقاء ملناق�شة التغري املناخي
امل�شرتكة ل�شرق وجنوب �إفريقيا (الكومي�سا) ؟
 ملاذا تعترب م�س�ألة اال�ستثمار يف دول �شرق �أفريقيا والتحديات التي يفر�ضها على النمو االقت�صاديمبا يف ذلك �إثيوبيا وال�سودان وم�صر فكرة جيدة وال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة وال �� �س�لام  ,كم�ساهمة منها
ت�ضاف �إىل امل�ساعي امل�شرتكة الراهنة الهادفة �إىل
وم�ستح�سنة؟
�إىل �أي م ��دى ه �ن��اك ح��اج��ة لإح� � ��داث حت ��ول يف معاجلة �آث��ار تغري املناخ وم��ن اج��ل تن�سيق اجلهودالعمليات التجارية واال�ستثمارية احلالية بهدف وااللتزامات الوطنية والإقليمية والدولية  ,ف�ضال
عن التح�ضري لتنفيذ خطة عمل التخفيف والتكيف
مواجهة التهديدات املتعلقة بالأمن الغذائي2؟
اجلل�سة الثالثة :ما ال��ذي ينبغي عمله من مع �آثار املناخ يف امل�ستقبل .
اجل تعزيز م�ستوى اال�ستثمار الأجنبي يف وت��ع��د ق�ضية امل��ن��اخ واح����دة م��ن اب���رز ال��ت��ح��دي��ات
التي يواجهها العامل ب�شكل ع��ام و البلدان العربية
�أفريقيا؟
والأفريقية ب�شكل خا�ص يف وقتنا ال��راه��ن  .وعلى
�أ�سئلة تبحث عن �إجابة :
 لوحظ �أن ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص ت�ؤثر ب�شكل ال��رغ��م م��ن �أن ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ل��دان ق��ام��ت باتخاذاك�بر على النمو االقت�صادي مقارنة با�ستثمارات بع�ض ال�ت��داب�ير ملعاجلة �آث ��ار تغري امل�ن��اخ � .إال �أن��ه
القطاع احلكومي  ,ورمبا يعزى ذلك �إىل حقيقة �إن مت اتخاذ ه��ذه التدابري جزافا مع وج��ود تباين يف
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص تعد �أكرث كفاءة  ,ناهيك ال�سرعة واجلهود والنتائج.
عن �أنها تعترب اقل ارتباطا بدوائر الف�ساد يف بع�ض لقد �أ�ضحت م�سالة تغري املناخ ق�ضية حياة وموت
ال�ب�ل��دان  .وع�ل�ي��ه فكيف ميكن ل�ل��دول الإفريقية وبات من ال�ضروري إ�ع��ادة النظر يف هذه الق�ضية
العمل على حت�سني بيئتها اال�ستثمارية والتجارية ومراجعتها بجدية م��ن اج��ل ت�أ�سي�س خطة عمل
مدرو�سة وعمل �سيا�سة وا�ضحة وتن�سيق اجلهود
بهدف جذب اال�ستثمار العربي؟
 هناك عدد قليل ن�سبيا من ال�شركات اال�ستثمارية ل �ت �ن �ف �ي��ذ ه� ��ذه اخل� �ط ��ة  ,وذل � ��ك ل ��وج ��ود دواع� ��ي44
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مرتابطة تالءم التطورات الديناميكية املت�سارعة ال�ع��رب�ي��ة – الأف��ري �ق �ي��ة م��ن اج��ل التن�سيق لعمل
حا�ضرا وم�ستقبال وتعالج الآثار ال�سلبية لتغري م�شرتك فيما يتعلق مب�سالة التخفيف والتكيف
املناخ يف �أفريقيا والعامل العربي ومن �ضمن هذه مع �آثار تغري املناخ  ,وحماية التنمية االقت�صادية يف
املنطقة .
الأ�سباب ما يلي :
 -1حظيت اتفاقية باري�س ب�شان املناخ ب�إجماع عاملي -7وج��ود خطة عمل م�شرتكة يتما�شى مع قرار
وت��رت��ب عنها ال�ت��زام��ات ج��ادة ملعاجلة ق�ضية تغري الإعالن العربي الأفريقي الثالث يف الكويت
املناخ واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تعترب ( 2013م) واالتفاقية ال�سابقة ب�شان �إ�سرتاتيجية
ال�شراكة والعمل امل�شرتك  ,وبالتايل ف��ان خطة
عامال رئي�سيا يف تغري املناخ .
-2خ�ل�اف��ا ل�غ�يره��ا م��ن االت �ف��اق �ي��ات ال�ع��امل�ي��ة ,ف��ان العمل امل�شرتك من �شانها �أن ت�شجع عملية اال�ستثمار
اتفاقية باري�س تتطلب خطة عمل خا�صة والتحقق يف املنطقة وت�صب ل�صالح توحيد اجلهود الرامية
من انبعاث غ��ازات الدفيئة ب�شفافية وم�س�ؤولية � ,إىل الت�صدي لآثار تغري املناخ .
-1هدف ونطاق ورقة العمل :
تهدف هذه الورقة �إىل درا�سة وتقييم �آثار تغري املناخ
على التنمية االقت�صادية يف �أفريقيا والعامل العربي
وحتديد التدابري الالزمة للتخفيف والتكيف  ,كما
ت�ق�ترح بع�ض الآل �ي��ات م��ن اج��ل �إع ��داد خطة عمل
م�شرتك بحيث يتم تنفيذها ب�شكل تعاوين .
جمال العمل :
ً
�إن جمال هذا العمل وا�سع جدا ومعقد �أي�ضا  ,حيث
يتناول �آث��ار تغري املناخ واليات التخفيف والتكيف
مع التغريات املناخية يف منطقتي �أفريقيا والعامل
كما وع��دت ال��دول الغنية مب�ساعدة ال��دول النامية العربي اللتان تت�ألفان م��ن  77ب�ل��دا  ,وي�ح��ث على
على متويل انتقالها �إىل الطاقات النظيفة وبناء ا�ستعرا�ض ومراجعة كافة ع��وام��ل ال�سوق الكمية
االق�ت���ص��اد اخل��ايل م��ن ال�ك��رب��ون وم�ساعدتها على وكذا املكونات الكمية غري املرتبطة بال�سوق والتي
التكيف مع تغري املناخ.
تتعلق ب ��آث��ار ت�غ�ير امل �ن��اخ ع�ل��ى ال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي
-3الزيادة املتفاقمة يف التغريات املناخية التي حتدث ويتكون – من بني �أمور �أخرى – من املهام اخلم�س
كل عام منذ اتفاقية باري�س .
الرئي�سية التالية:
-4املفارقة الكبرية وغري العادلة يف طبيعة الو�ضع -1م��راج �ع��ة ال��وث��ائ��ق امل�ت��اح��ة املتعلقة ب��ال�ت�غ�يرات
القائم واملتمثل يف �أن ال��دول الغنية  /املتقدمة هي املناخية والبيئية العامة.
�سبب ه��ذه امل�شكلة ( انبعاث غ��ازات الدفيئة )  ,يف -2تقييم التطورات العاملية واالتفاقيات واخلربات
حني �أن الدول الفقرية  /النامية متت�ص ما ن�سبته بهذا اخل�صو�ص .
 %80م��ن ع��بء ال �غ��ازات ال���س��ام��ة املنبعثة م��ع �أن�ه��ا -3درا� �س��ة ت�شخي�صية ل�ل�أو��ض��اع القائمة وامل�شاكل
ت�ساهم بن�سبة  % 8فقط من هذه االنبعاثات .
وال �ظ��روف يف ال�ب�ل��دان ال�ع��رب�ي��ة والأف��ري�ق�ي��ة فيما
�-5إن �شعوب �أفريقيا وال�ع��امل العربي التي تعترب يتعلق ب�آثار تغري املناخ.
�أك�ث�ر ع��ر��ض��ة ل�ل�آث��ار ال�سلبية لتغري امل �ن��اخ كونها -4حت��دي��د وحتليل العنا�صر الرئي�سية لآث��ار تغري
�شعوب ف�ق�يرة  ,تعي�ش يف مناطق قريبة م��ن خط املناخ على التنمية االقت�صادية يف منطقتي �أفريقيا
اال��س�ت��واء وم�ن��اط��ق تتميز ب��ارت�ف��اع درج��ة احل��رارة والعامل العربي .
فيها وتتعر�ض ل�ل�آث��ار ال�سلبية لتغري املناخ  ,على -5تقدمي تو�صيات تتعلق مبجاالت و�آليات التعاون
الرغم من �أنها من اق��ل ال�شعوب م�ساهمة يف هذه الالزمة من اجل تعزيز العمل العربي -الأفريقي
االنبعاثات � ,إال �أنها �أكرثها عر�ضة لآثارها .
امل�شرتك وامل�ضي به قدما.
-6هناك حاجة ملحة وعاجلة بان تت�ضافر اجلهود
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ملخ�ص ورق��ة عمل ح��ول التنمية امل�ستدامة وال ي ��زال الت�صنيع يف �أف��ري�ق�ي��ا يف م��رح�ل��ة النمو
مقدمة للقاء ال��ت�����ش��اروي للرابطة – ادي�س وال�ت�ط��ور م�ق��ارن��ة بالنمو امل�ت��زاي��د يف ع��دد ال�سكان
ابابا  -يف الفرتة  20ــ  21مايو 2017م من قبل الأمر الذي يحتم �أن يكون هناك تكاف�ؤ وتنا�سب بني
ال�سيد  /نغوزي زويدي منتدى ال�سالم والتنمية النمو ال�سكاين والتطور ال�صناعي  .ول�سوء احلظ
ف��إن القارة الأفريقية والعامل العربي يعانيان بل
والدميقراطية (م�ؤ�س�سة فكرية)
ينبغي �أن يكون الإن���س��ان حم��ور �أي جهد يبذل يف ويدفعان ثمناً با هظاً نتيجة للأن�شطة ال�صناعية
�سبيل عملية التنمية امل�ستدامة �شريطة توفر عامل ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ال ��دول ال�صناعية ال �ك�برى وال�ت��ي
الإ�ستقرار يف النظام الطبيعي ال��ذي يعتمد عليه ت� ��ؤدي �إىل ت�ل��وث ال �ه��واء وال�ب�ي�ئ��ة نتيجة لإن�ب�ع��اث
الإقت�صاد واملجتمع الب�شري  .وعليه ف��إن التنمية غ ��ازات ال��دف�ي�ئ��ة .ومي �ك��ن �أن ت�ك��ون عملية ت�صنيع
امل�ستدامة تعرف على �أنها املمار�سة التي تقوم على الأغ��ذي��ة �صمام �أم��ان للبيئة املنهكة وكخيار بديل
احلفاظ على القدرة الإنتاجية دون امل�سا�س بالنظام
الطبيعي �أو تعري�ضه للخطر  .وتعتمد ال��دول
العربية والأفريقية ذات الكثافة ال�سكانية الكبرية
على الإن �ت��اج ال��زراع��ي وال�ث�روة ال�سمكية وال��رع��ي
والتجارة والعمالة كو�سيلة للعي�ش وك�سب ال��رزق
متى ما توفر الأمن والإ�ستقرار .
ب�ي��د �أن جملة م��ن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت�شمل التعرية
والتغري العك�سي للمناخ واجلفاف قد �أث��رت ب�شكل
�سلبي على �إنتاج الغذاء على نحو ال يحقق الإكتفاء
الذاتي  .ان فقدان الرتبه وامل��واد الغذائية نتيجة
لعوامل التعرية والإنخفا�ض املتفاقم واخلطري يف
م�ستويات الرطوبة نظراً ل�سوء �إ�ستخدام البيئة قد لك�سب الرزق بالن�سبة للفقراء  .وميكن �أن ت�ستفيد
�أدى وب�شكل متزايد �إىل تقلي�ص الإن�ت��اج ال��زراع��ي ال��دول الأفريقية �أميا ا�ستفادة من عملية معاجلة
ال��ذي �أ�صبح ال يكفى بالكاد ل�سد حاجة الأ�سر من ق�صب ال�سكر والنب والكاكاو والقطن وبذور الزيت
املواد الغذائية  ،كما �أن حجم الرثوة احليوانية الذي واجللد اخلام ومنتجات الأع�شاب والتوابل والزهور
كان ميثل م�صدراً �أ�سا�سياً لك�سب الأ�صول املوجودات وغ�ير ذل��ك حيث تزخر �أفريقيا ب��امل��وارد الطبيعية
لقرون م�ضت قد �أنخف�ض هو الآخر ب�سبب �إختفاء واملعادن املنا�سبة للت�صدير ومع ذلك تظل من �أفقر
مناطق الرعي ناهيك عن اجلفاف ون�ضوب املوارد قارات العامل  .كما �أن �صناعة البناء والتعمري متثل
املائية وظهور ان��واع خمتلفة من الأم��را���ض نتيجة فر�صة �إ�ستثمارية �أخرى لل�شركاء يف الوطن العربي
 .وه �ن��اك ف��ر���ص �أخ ��رى م��ول��دة ل�ل��دخ��ل يف ال�ع��امل
لإختالل التوازن البيئي والطبيعي .
ع�ل��اوة ع �ل��ى ذل ��ك ف � ��إن ان� �ع ��دام ال �ط��اق��ة ال�ك��اف�ي��ة العربي و�أفريقيا مثل عوامل اجلذب ال�سياحي التي
والالزمة لتغطية احتياجات التدفئة والطبخ يعني ت�شمل ال�تراث الطبيعي والثقايف الأم��ر ال��ذي من
االعتماد ب�شكل �شبه كامل على الغابات الطبيعية �ش�أنه �أن ي�ساهم يف تعزيز عملية التنمية امل�ستدامة .
الأمر الذي ي�ؤثر ب�شكل عك�سي على النظام البيئي هناك فر�ص هائلة تزخر بهما املنطقتني العربية
واحل �ي��وي  .وت�ع��اين الن�ساء ب�شكل خ��ا���ص م��ن هذا والأفريقية وهي بحاجه �إىل �أن يتم تطويرها ب�شكل
الو�ضع حيث ي�ضطرن للبحث عن احلطب ويقطعن �أك�بر و�إيالئها �إهتمام �أك�بر حتى تعود بالنفع على
م�سافات طويلة عرب غابات الأ�شجار التي �أ�صبحت حياة الب�شر .وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن هناك العديد
يف طريقها �إىل الإختفاء وب�شكل م�ستمر � .إن الدول من التحديات والتهديدات مثل التطرف وانتهاكات
الغنية بالنفط والغاز ميكن �أن ت�سد هذه الثغره من حقوق االن�سان واالنق�سامات العرقيه والكراهية
خ�لال تغطية �إحتياجات املجتمع م��ن ه��ذه ال�سلع وال �ف �� �س��اد وه �ج��رة االدم �غ ��ة وال �ت��ي ي�ج��ب �إي�لائ�ه��ا
ولعب دور هام يف معاجلة الآثار الناجمة عن امل�شاكل اهتماماً كبرياً والعمل على معاجلتها وايجاد حلو ًال
ناجعه لها يف �إطار زمني معقول.
املتعلقة بالطاقة يف القارة الأفريقية .
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��ص�ه�ي��وين ،ب�ين امل �ع �ت��دي وال���ض�ح�ي��ة ،ب�ين �صاحب
الف�صل اخلام�س
الأر�ض واملحتل ،كان النزاع وال�صراع بني دول.
ال�سالم وحل املنازعات
تعاين منطقتينا العربية والإفريقية من فو�ضى ط��ال ال�ن��زاع وتعاقبت على حله امل �ب��ادرات وتدخلت
ع��ارم��ة � ,إذ ال ي�ك��اد مي��ر ي��وم دون ح��رب �أو ت��روي��ج بحلوله دول ،وبقيت الغلبة للقوة الع�سكرية املنظمة.
للحروب وال�صراعات يف ه��ذا البلد �أو ذاك  .ومما م�ضى عليه ما يزيد على �ستون عاما� .شعب عربي
ال �شك فيه فان الربملانيني يلعبون دورا حموريا يف م�شرد ،و�أر���ض حمتلة من قبل جماعات ج��اءت من
حماربة الف�ساد واحليلولة دون حدوث ال�صراعات  ,ال�شرق والغرب لتحتل الأر�ض با�سم الدين والعقيدة
واملعتقد ،لتبني دول��ة ال�صهيونية ال�سرطانية يف
وتعزيز التكامل الإقليمي .
ذلك الن الربملان هو امل�ؤ�س�سة الأكرث قربا من واقع اجل�سم العربي مدعومة مب�ساعدات دولية لتتمكن
النا�س وهمومهم من بقية الأذرع الثالثة للدولة من الثبات و�إثبات الوجود على �أرا�ضي الغري.
 .وق��د �شكلت ق�ضية �إح�ل�ال الأم��ن وح��ل املنازعات يف بدايات العام  2011حتركت بع�ض �شعوب عربية �ضد
�إحدى الق�ضايا الرئي�سية التي اهتمت بها الرابطة � .أنظمة احلكم فيها للتخل�ص من ال�شعور بالظلم مما
ويف هذا ال�سياق فقد عقدت الرابطة عدة اجتماعات �أدى �إىل ظهور ما �سمي بالربيع العربي� ،شعوب ثارت
بهدف امل�ساهمة مع ما يبذله الآخ��رون من جهود و�شعوب �أرادت �أن تثور مما �أدى �إىل بروز تنظيمات
لإحالل ال�سالم يف مناطق �أفريقيا والعامل العربي و�أفراد و�شخ�صيات حاولت قطف ثمار هذه الثورات.
وق ��د � �ص��درت ع��ن ت�ل��ك االج �ت �م��اع��ات ال �ع��دي��د من وب ��ررت الو�سيلة ب��ال�غ��اي��ة ،مم��ا ف�ت��ح امل �ج��ال لقوى
التو�صيات الهامة حول ما ميكن عمله للم�ساهمة يف اال��س�ت�ع�م��ار الأج �ن �ب��ي ال��س�ت�غ�لال ه ��ذه اجل�م��اع��ات
للعبور نحو م�صاحلها و�إعادة انت�شارها يف املنطقة،
جهود ال�سالم وحل املنازعات .
فقامت بتغذية ه��ذه ال�صراعات خمتفية وراء كل
ملخ�ص ورقة العمل " الدرو�س امل�ستفادة من مذهب وتنظيم وم��ن خلف ك��ل طالب للم�ساعدة،
النزاعات وو�سيلة حلها يف كل م��ن� ،سوريا ،فتحول ال�صراع الدويل �إىل �صراع مذاهب و�أديان،
ال��ع��راق ،م���ايل ،م�صر ،جمهورية �أفريقيا ومعتقدات و��ص��راع �أح ��زاب وج�م��اع��ات ،كلها حتمل
الو�سطى ،اليمن ،ليبيا" �إع���داد وتقدمي :ال�سالح وكلها حت��ارب بع�ضها بع�ض وكلها تتلقى
الدكتور �سامي اخلوالدة يف اللقاء الت�شاوري ال �� �س�لاح وال �ت �م��وي��ل لي�ستمر ال �ق �ت��ل ،وال�ت���ش��ري��د،
والدمار.
املنعقد يف عمان – الأردن  2014-م
�صراعات هنا وهناك ،قتال وقتلى� ،أنظمة وجماعات� ،أ�صبح القتل والتنكيل ب�ين �أب�ن��اء ال�شعب ال��واح��د،
�شيعة و�سنة ،م�سلمون يقتلون امل�سيحيني،م�سيحيون وبني امل�سلمني �أنف�سهم حتت �شعار اهلل �أكرب.
يقتلون امل�سلمني ،كل هذا ،تارة با�سم الدين �أو املذهب� ،أ��ص�ب��ح امل�سلم ي�ع�ت��دي ع�ل��ى امل�سيحيني ك�م��ا ح��دث
وت��ارة با�سم القومية ،حتت �شعارات جهادية ومناداة ل�ل�أ��ش��وري�ين يف ��ش�م��ال ال �ع��راق ،و�أ� �ص �ب��ح امل�سيحي
بالوطنية ،و�شهداء تنتظرهم اجلنة من كل الأطراف .يعتدي على امل�سلم وينكل ب��ه ،كما ح�صل يف بورما
�أ�صبحت ال�ن��زاع��ات داخلية يف ك��ل بلد م��ن البلدان وم��ايل و�أف��ري�ق�ي��ا ال��و��س�ط��ى ،و�أ��ص�ب��ح ال�سني يقتل
مثل ��س��وري��ا ،ال �ع��راق ،ليبيا ،ال�ي�م��ن ،م��ايل ،م�صر ،ال�شيعي وال�شيعي يقتل ال�سني كما ح�صل يف �سوريا
�أفريقيا الو�سطى ،قبل هذا النزاع كان النزاع عربي وال �ع��راق ،و�أ�صبح امل�صري يقتل امل�صري للمعتقد
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-10وحدة ال�صف العربي م�سلمني وم�سيحيني �أمام
وللفوز بال�سلطة.
�صراعات ،ونزاعات بني طوائف ومذاهب تتغذى من قوى اال�ستعمار واالحتالل.
عدو املا�ضي ،كلها تتلقى ال�سالح ،وكلها تتلقى الدعم -11وقف تدخل بع�ض دول املنطقة ب�ش�ؤون هذه الدول.
لت�ستمر على الأر�ض ولي�ستمر القتل والدمار ،كر وفر،
قتلى بالألوف من كل جانب ،وكل جانب يتلقى الدعم ملخ�ص ورقة عمل " تغري املناخ والأولويات
املعنوي عرب حمطات �إعالمية وجهت لت�شد من عزم الأمنية يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط "املقدمة
وعزمية كل طرف من �أطراف هذه النزاعات ،مما �أدى �إىل اللقاء �ألت�شاوري للرابطة الذي انعقد يف
�إىل �ضياع البو�صلة العربية ،و�أ�صبحت ال�شعوب العربية العا�صمة الأثيوبية �أدي�س �أبابا يف الفرتة
بني ه��ذا وذاك و�أ�صبح املواطن العربي يقف يف وجه  27 - 26نوفمرب 2016م من قبل الربوف�سور
�أخيه ابن �أمه و�أبيه ،مت�أثرا مبا ي�سمح ومبا يرى عرب ت�شار لز وكيجي -معهد درا�سات ال�سالم والأمن
و�سائل الإع�لام التي خ�ص�صت لتغذية هذه النزاعات -جامعة �أدي�س �أبابا ــ �أثيوبيا
وبهذا حتولت النزاعات الدولية �إىل نزاعات طائفية �أو مت �ث��ل الآث� � ��ار ال�ع�ك���س�ي��ة ل �ت �غ�ير امل� �ن ��اخ �أح � ��د �أك�ب�ر
دينية �أو �إقليمية تقف خلفها ذات الدول الطامعة بهذه التحديات التي تواجه �أفريقيا وال�شرق الأو�سط يف
القرن الواحد والع�شرين  .وقد �أ�شار تقرير التنمية
املنطقة.
والأده� ��ى والأم ��ر �إل ��زام بع�ض دول املنطقة بدفع الب�شرية ال�صادر عامي 2007م ــ 2008م حتت عنوان
فواتري هذه احلروب وال�صراعات ،وبهذا وجد عدو "مكافحة التغري املناخي  :الأمن الب�شري يف عامل
الأم�س �أ�سواق جديدة لت�سويق م�صوغاته احلزبية .منق�سم" � ،أ�شار �إىل حقيقة مرة و�صعبة مفادها ب�أن
ا�ستنفاذ غازات الدفيئة التي متثل ال�سبب الرئي�سي
�سبل احلل للخروج من هذه ال�صراعات:
لتغري املناخ واالحتبا�س احلراري يحدث ب�شكل غري
-1االبتعاد عن االختالفات الفكرية والعقائدية.
م�سبوق كما لو مل يتم اتخاذ �إي �إج��راء للحد من
-2و�أد العنف ورم��ي ال�سالح واجللو�س �إىل مائدة هذه الظاهرة ,ونف�س الكالم ينطبق على املخاطر
التفاهم.
الكبرية والآث��ار غري املتوقعة لتغري املناخ ( تقرير
-3التوجه نحو وحدة امل�صري يف هذه الدول.
التنمية الب�شرية 2007 ،م 2008 /م ) .ولكي ال �أتهم
-4اخل� ��روج مب���ش��روع �سيا�سي �إ��س�ترات�ي�ج��ي م�ق��اوم ب�إ�شاعة اخلوف دعوين �أ�شاطركم بع�ضاً من جوانب
ب�ك��ل �أب �ع��اده ال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة ،والثقافية الواقع الكئيب واملرير الذي �سببته ظروف التغري
املناخي يف كافة �أرجاء العامل على وجه العموم ويف
واالقت�صادية يهدف �إىل ك�سر حلقة التبعية.
-5بناء حركة حترر وطنية يف هذه الدول تقوم على �أفريقيا وال�شرق الأو�سط على وجه اخل�صو�ص -:
 ال��دخ��ان الكثيف يف نيودلهي وال��ذي يحول دونال�سلمية وعرب قنوات دميقراطية حقيقية.
ذهاب الأطفال �إىل مدار�سهم .
 -6حترير الرثوات.
 -7حترير الإرادة ال�سيا�سية من الهيمنة الأجنبية- .ت���س��ارع وت�ي�رة الت�صحر البيئي يف مناطق كثرية
من احل��زام ال�ساحلي ال�صحراوي يف �أفريقيا وكذا
-8التوجه لإنتاج خطط تنموية وطنية حقيقية.
اجلفاف واملجاعة يف �شرق �أفريقيا ومنطقة القرن
 -9عرب التكامل العربي الإ�سالمي ،فال عروبة بال الأفريقي نتيجة لغاز النانو .
�إ�سالم وال �إ�سالم بال عروبة ،والعودة �إىل الر�سالة -ارتفاع من�سوب مياه البحار واملحيطات الذي يهدد
الربانية �إذا �أنزل القر�آن باللغة العربية.
�سكان بلدان اجلزر واملجتمعات ال�ساحلية.
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�إنني �أيها ال�سادة �أع�ضاء جمال�س ال�شيوخ املوقرون حدوث ارتفاع ن�سبة هذا الغاز يف الغالف اجلوي .
وكذا ال�سادة امل�شاركون �أ�سعى من خالل هذه الورقة ووف�ق�اً للهيئة العاملية املعنية باالنبعاثات الغازية
امل��وج��زة �إىل ل�ف��ت ك��رمي عنايتكم �إىل ال�ت�ح��دي��ات فقد �شهد ال�ع��امل حت��ول ج��وه��ري حيث �شهد �أك�بر
الكثرية التي تفر�ضها ظروف تقلب املناخ  ،والأهم ارت�ف��اع يف ن�سبة انبعاث غ��از ث��اين �أك�سيد الكربون
من ذلك �إنني �أ�سعى �إىل �إثارة بع�ض امل�سائل املتعلقة
ب��ال�ت��داع�ي��ات امل��زع�ج��ة لتغري امل �ن��اخ وت ��أث�يره��ا على
الأم ��ن وال���س�لام واال��س�ت�ق��رار يف �أف��ري�ق�ي��ا وال�شرق
الأو�سط .
وعليه ف ��إذا ك��ان ال�شك ال ي��زال ي�ساور �أع�ضاء هذه
الغرف الت�شريعية املبجلة فيما يتعلق بالعالقة التي
�أقر العلماء والباحثني بوجودها بني املناخ والبيئة
وانعدام الأمن واال�ستقرار ,ف�إنه قد حان الوقت لي�س
فقط لإزالة الغ�شاوة التي رانت على �أب�صارنا بهذا
اخل�صو�ص ,و�إمنا لنعد �أنف�سنا كي نبد�أ يف التفكري يف ال�غ�لاف اجل��وي منذ م��ا قبل ال�ث��ورة ال�صناعية
ب��أف���ض��ل الآل �ي��ات ال�ت��ي مي�ك��ن م��ن خ�لال�ه��ا تقدمي  .ويف الواقع ف�إنه من الوا�ضح �أننا نقرتب ب�سرعة
العديد من املعاجلات التي تقع �ضمن �صالحياتنا من احلد الأعلى لدرجة احل��رارة املحدد بــ  2درجة
كم�شرعني بهدف جمابهة التحديات التي تواجه مئوية وال��ذي ل��و مت جت��اوزه ح�سب حتذير تقرير
التنمية الب�شرية للعامي 2007م و 2008م ,ف ��إن
حكوماتنا ومواطنينا .
ورغم الظروف املناخية التي ن�شهدها ف�إن هناك العامل �سوف يعاين من حدوث �أ�ضرارا بيئية ي�صعب
الكثري من النا�س الذين يعتقدون ــ بل ويت�صرفون معاجلتها  .وعليه ف�إذا مل يتم اتخاذ خطوات جريئة
بناء على قناعة مفادها �أن ظاهرة االحتبا�س م�صحوبة بالتزامات كاملة ولي�س جمرد التزامات
احل���راري املرتبطة بتغري امل��ن��اخ ه��ي ع��ب��ارة عن �ضعيفة ورم��زي��ة ف ��إن م�صري وق��در ال�ع��امل عموماً
فكرة �أ�سطورية مت حبكها ب�شكل جيد و�أن العلماء و�أفريقيا وال�شرق الأو��س��ط خ�صو�صاً فيما يتعلق
والباحثني قد �سوقوا لنا دمية تتمثل يف حقائق مبواكبة التطورات االقت�صادية واالجتماعية �سوف
يكون حمفوف باملخاطر .
و�أرقام مرعبة توحي بقرب قيام ال�ساعة.
بيد �أن اجتماعنا هذا يتزامن مع �صدور تقرير عن وم��ن امل�ع�ل��وم �أن التغري امل�ن��اخ��ي يف معظمه يعترب
منظمة الأر��ص��اد العاملية ي�شري �إىل �أن ع��ام 2016م كارثة ناجمة عن الأن�شطة الب�شرية ونتاجاً لعدم
رمب��ا ي�ك��ون �أول ع��ام جت ��اوز �سقف درج ��ة احل ��رارة التزامنا مب�سئوليتنا كمواطنني وح�ك��وم��ات جتاه
املحدد ب  1,2درج��ة مئوية ب�شكل يفوق م�ستويات الطبيعة حيث �أننا نقوم با�ستنزاف البيئة دون �أن
م��ا ق�ب��ل ال �ث��ورة ال���ص�ن��اع�ي��ة  ،مب�ع�ن��ى �أن م�ستوى نفكر �أو ن�ق��وم باتخاذ �آي��ة �إج� ��راءات م��ن �ش�أنها �أن
درج ��ة احل� ��رارة ي�ق�ترب ب�شكل خ�ط�ير م��ن ال�ه��دف تعيد �إليها توازنها وعافيتها  .عالوة على ذلك ف�إن
ال��ذي ر�سمته اتفاقية باري�س ح��ول التغري املناخي التغري املناخي يعك�س ن�شاطات ب�شرية وخيارات غري
وال��ذي حدد بواقع  1,5درجة مئوية  .وبينما بقيت متزنه وه��ذه الن�شاطات متثل �إ��ش��ارة وا�ضحة على
االنبعاثات الب�شرية من غاز ثاين �أك�سيد الكربون تهورنا يف حتقيق التنمية على النحو ال��ذي ي��ؤدي
ثابتة مل تتغري ما بني عامي 2014م 2015 ،م ,ف�إن �إىل �إث��راء حفنة م��ن النا�س بينما يوغل يف �إفقار
تغري الطق�س الناجت عن غازات النانو قد تت�سبب يف الغالبية العظمى من ال�سكان .وعليه ف�إنه ينبغي
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�إىل �آفاق بعيده لأن الأر�ض ومعظم مواردها تعترب
ثابتة وغري متجددة وبالتايل ف�إنه من امل�ستحيل �أن
ن�ستغل هذه املوارد ب�شكل يتجاوز الكميات واملقادير
املتاحة منها يف كوكبنا .
وم��ن خ�لال حماولتنا امل�ستمرة يف حتقيق التقدم
امل � ��ادي امل��رت �ب��ط ب��احل��داث��ة ف ��إن �ن��ا ن��واج��ه امل ��أ� �س��اة
التقليدية التي يطلق عليها م�أ�ساة امل�شاع  ،حيث
�أن اجلميع ي�أمل يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية التي
تزخر بها الأر���ض لكن ال احد يبذل �أي جهد يذكر
يف �سبيل املحافظة عليها واالهتمام بها .
وقبل �ستة عقود من الزمن ن�ص ميثاق الأمم املتحدة
ب�شكل �صريح على احلاجة �إىل التزام عاملي بالعمل
على تعزيز التطور االجتماعي وحتقيق م�ستويات
معي�شية �أف�ضل وبحرية �أكرب  ،وقد مت جتديد هذا
التعهد عندما قامت حكومات العامل بعقد لقاء �آخر
يف نيويورك لغر�ض تبني �إعالن الألفية الذي �شدد
مرة �أخرى على �ضرورة " حترير رفاقنا من الرجال
والن�ساء والأط�ف��ال من ظ��روف الفقر املدقع التي
حطت من �إن�سانيتهم " ( تقرير التنمية الب�شرية
� ،ص 2015 ، 17م )  .ولدي �شعور ب�أنه �إذا كان هناك
�شيء ما يهدد هذه الأولوية العاملية �أو الطموح ف�إن
تغري املناخ وما له من تداعيات بالغة الأث��ر ينبغي
�أن ي�أتي يف ال�صدارة فيما يخ�ص حرمان �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط من هذه احلرية .

علينا النظر �إىل تناق�ضات تغري املناخ التي نواجهها
اليوم على �أنها جزء ال يتجز�أ من النهب الذي نقوم
به ل�ثروات وخ�يرات الأر���ض دون �أي ذرة اعتبار �أو
اح�ترام للأخالق واملعايري ومبد�أ ا�ستدامة امل��وارد
الطبيعية  .وعليه فهناك حماذير و�إ�شارات حتذيرية
ينبغي و�ضعها بعني االعتبار� .إنني على يقني ب�أنكم
تتذكرون الرجل االجنليزي ر.توما�س مالث�س الذين
عرب قبل �أربعة قرون تقريباً -وحتديداً عام 1798م-
عن قلقه جتاه النمو الكبري واملت�سارع لل�سكان الذي
يقابله انخفا�ض كبري يف طاقة التحمل اخلا�صة
بالبيئة( كمية املوارد )  .وقد كان مالث�س حمقا يف
توقعاته حينما حذر ب�أنه �إذا مل يتم اتخاذ �إجراءات
�صارمة خلف�ض ن�سبة النمو ال�سكاين ف�سوف ي�أتي
ع�ل��ى ال �ع��امل زم ��ن ي�ت�ع��ر���ض ف�ي��ه ال �ت ��وازن ال��دق�ي��ق
للطبيعية وكذا الوجود الب�شري للخطر .وقد ر�أينا
م�ؤخراً العديد من امل�ؤيدين لنظرية املالثو�سية يف
الأو� �س��اط الأك��ادمي�ي��ة وم�ؤ�س�سات �صنع ال�سيا�سات
العامة الذين كانوا مبثابة �أ�صوات مرتفعة ومدوية
يف ال�بري��ة معلنني ع��ن ق ��دوم حقبة م��ن الفو�ضى

وبخالف الق�ضايا امللحة الأخرى مثل انت�شار ال�سالح
والإره� ��اب وع��دم ا��س�ت�ق��رار الأ� �س��واق ال�ع��امل�ي��ة وجت��ارة
املخدرات والهجرة وغريها ف�إن الف�ضاء البيئي العاملي
يتجاوز التحديات االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
 ،ف�ب�ن��ي ال�ب���ش��ر وال �ن �ب��ات��ات واحل �ي��وان��ات يت�شاطرون
الغالف اجلوي ذاته للكرة الأر�ضية .ويف ال�سياق ذاته
ف�إن �أفقر ال��دول الواقعة يف منطقة ما ي�سمى بجنوب
الكرة الأر�ضية تعاين ا�شد املعاناة من الآث��ار العك�سية
لتغري املناخ ب�شكل اك�بر من ال��دول الغنية الواقعة يف
�شمال العامل .

�إذا ف�شلنا يف االع�ت�راف وااله�ت�م��ام ال�ل�ازم بق�ضايا
تغري املناخ � .صحيح �أن عاملنا قد �شهد العديد من
االكت�شافات العلمية البارزة يف جميع نواحي احلياة
تقريباً ابتداء من الطب وو�صو ًال �إىل غزو الف�ضاء.
ويبدو �أن جيلنا قد ا�ضاع الكثري من الوقت الذي
ق�ضيناه يف البحث ع��ن التطور العلمي  ،كما �أننا
ف�شلنا يف االعرتاف ب�أن هذا التطور ميكن �أن يو�صلنا
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الفصل السادس
الثقافة
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 ره � ٌ�ن �إىل ح ��دٍ ب�ع�ي��د مب �ح �ت��واه ال �ث �ق��ايف .وه��ذهالف�صل ال�ساد�س
ال�صناعة ال ريب �أ�صبحت من �أهم م�صادر الدخل
الثقافة
توطئة  :بقلم الأمني العام امل�ساعد للرابطة لبلدان عديدة يف العامل .ولعل اجلميع يدرك �إن
�أفريقيا على وج��ه اخل�صو�ص واملنطقة العربية
ال�سيد  /اكومي نكمجيكا
�إن الثقافة متثل �أ�سا�س هوية ال�شعوب ,حيث �إن عموماً بحاجة �إىل تلك املوارد.
ال�شعوب التي ت�سمح ب�ضياع ثقافتها �سوف تفقد وعلى اجلانب الآخر ,مما ال ريب فيه �أن التوجه
بالتايل هويتها �أي�ضاً .وال ريب �إنه عندما يخ�سر امل�شرتك العربي الأفريقي نحو االهتمام بتعزيز
املرء هويته ف�سوف ي�ساوم على كل ما لديه ويفقد اجل��وان��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة يف م �ك��ون ع�لاق��ات ال�ط��رف�ين
�سي�ش ِّكل راف ��داً ق��وي�اً ل�ل��دف��ع بتلك ال�ع�لاق��ات �إىل
ثقته بنف�سه.
�آفاق �أو�سع؛ ذلك �إىل جانب العوائد املبا�شرة التي
ميكن �أن يحققها كل الأطراف من �إنعا�ش القطاع
الثقايف يف بلدانهم ب�صفة عامة.
ملخ�ص ورقة العمل املو�سومة " يف النه�ضة
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة الأف���ري���ق���ي���ة :دور
الربملانات" وامل��ق��دم��ة م��ن قبل ال��دك��ت��ور /
الويز مي�ساجو ــ جامعة بوروندي يف اللقاء
الت�شاوري املنعقد يف جمهورية بوروندي
ولقد م َّكن التقدم التكنولوجي يف و�سائل الإعالم خلفية متهيدية :
ل �ل �ع��دي��د م��ن ال �ث �ق��اف��ات وال ��ول ��وج �إىل ك��ل م�ن��زل ي �ع��ود تاريخ التوا�صل بني �أفريقيا والعامل
وخم��اط �ب��ة ك��ل �أ� �س ��رة� � ,س��واء ات�ف�ق�ن��ا م��ع حم�ت��وى ال��ع��رب��ي �إىل م���ا ال ي��ق��ل ع���ن  2000ع��ام
تلك الثقافات �أم مل نتفق .ويف ظل غياب البديل ويوجد يف العامل العربي الذي نحن ب�صدد
املنا�سب الذي يجذب اهتمام الأ�سر ف�أنها تنجذب احل��دي��ث ع��ن��ه ا لآن �أح���دى وع�����ش��ري��ن دول��ة
يقدر ع��دد �سكانها بــ  337مليون ن�سمة .
تلقائياً �إىل و�سائل الإعالم الأخرى.
ومعلو ٌم انه من خالل احلفاظ على تراثنا الثقايف وم��ن ال�ن��اح�ي��ة اجل�غ��راف�ي��ة ي�شغل ال �ع��امل العربي
و�إح�ي��ائ��ه ميكننا حتقيق �أه��داف�ن��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ,لأن جغرافيه وا�سعة متتد م�سافة �آالف الكيلومرتات
الثقافة متثل نقطة االنطالق لتحديد احتياجاتنا  ،ح �ي��ث ي �ح��ده ال �ب �ح��ر امل �ت��و� �س��ط و��س�ل���س�ل��ة ج�ب��ال
احل�ضارية ,كما �أن الثقافة ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على الطورو�س وال�صحراء وكرد�ستان وغ��رب�اً �إي��ران .
طبيعة نظرتنا لعالقات العمل والإنتاج .والثقافة ويقع جزء من العامل العربي يف القارة الأفريقية
متثل – �أي�ضاً  -الوعاء احلا�ضن لقطاعات تنموية حيث يت�ألف من �سبع دول تقع يف منطقتي النيل
وا��س�ت�ث�م��اري��ة ع��دي��دة ك�ق�ط��اع ال���س�ي��اح��ة .فتطوير وامل �غ��رب ال�ع��رب��ي ومت�ث��ل حلقة و��ص��ل ب�ين ال�ع��امل
�صناعة ال�سياحة يف �أي بلد – على �سبيل املثال العربي و�أفريقيا ومنطلقاً للتعاون فيما بينهما.
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�أن ذل��ك مل يكن ال�سبب الوحيد فقد ك��ان العامل
العالقات العربية الأفريقية :
العربي با�ستثناء م�صر ــ التي كانت تعترب منطقة
احل�ضور الأفريقي يف العامل العربي :
يف ف�ترة ما قبل الإ��س�لام ك��ان الأف��ارق��ة ي�سافرون زراع�ي��ة ـ�ـ يت�ألف ب�شكل كبري م��ن جتمعات بدوية
�إىل قارة �آ�سيا يف �إطار جتارة الرقيق ولكن �أولئك م�ن�ظ�م��ة ت�ع�م��ل يف ال �ت �ج��ارة ح�ي��ث ك��ان��ت ق��واف�ل�ه��ا
الأفارقة مل يكونوا لي�سافروا �إىل �آ�سيا كعبيد فقط تقطع م�سافات كبرية ،
و ك��ان��ت ال�ت�ج��ارة ت��رك��ز ب�شكل ك�ب�ير ع�ل��ى االجت��ار
و�إمنا كفاحتني �أي�ضا .
ويف ع�ه��د ال�ن�ب��ي �سيدنا حم�م��د ( �صلى اهلل عليه ب��ال��ذه��ب م��ن �أع� ��ايل ال���س�ن�غ��ال وم�ن�ط�ق��ة ا��ش��ات��ت
و�سلم وع�ل��ى �آل��ه و�صحبه )و��ص��ل �إىل مكة جي�ش  ،وك��ان��ت ال �ق��واف��ل ال �ت �ج��اري��ة ت �ق��وم ب�ن�ق��ل ال�سلع
من كل من �أثيوبيا وال�صحراء الأفريقية و عرب والب�ضائع �إىل الإمرباطورية الرومانية و�أوروب��ا
ال�ب��ادي��ة وذل��ك حل�م��اي��ة ط��رق ال�ق��واف��ل التجارية الو�سطى وال���ش��رق ال�ق��دمي وال�ع��امل العربي حتى
مت اكت�شاف القارة الأمريكية  .وكانت ال�صادرات
وحرا�سة �أ�صحاب اجلاه والنفوذ يف مكة .
ت�شمل ال�ع��اج وال���ص�م��غ وال�ع�ط��ور و ال�ت�م��ور وامل�ل��ح
احل�ضور العربي يف �أفريقيا -:
كما الحظنا �آن�ف�اً ف ��إن املنطقة العربية و�أثيوبيا وامل�لاب����س واخل �ي��ول وال�ن�ح��ا���س وق�ضبان احلديد
حتتفظان بعالقات متينة منذ القرنني اخلام�س والأ�سلحة .
وال�ساد�س �أمليالديني  .كما �أن النبي حممد نف�سه العالقات العربية الأفريقية -:
كان غالباً ما ين�صح �أتباعه املخل�صني الذين كان العالقات الدينية والثقافية -:
يحر�ص على حمايتهم باللجوء �إىل �أثيوبيا كي لقد كان انت�شار الإ�سالم يف �أفريقيا ميثل احد �أهم
ينجوا ب�أنف�سهم م��ن ا�ضطهاد الوثنيني يف مكة النتائج الهامة التي متخ�ضت عن التوا�صل بني
 .ول�ك��ن تغلغل ال �ع��رب يف �أف��ري�ق�ي��ا مل ي�ح��دث �إال العرب والأفارقة حيث �أن اال�ستعمار مل يعق انت�شار
بعد وفاة النبي حممد يف العام 632م .وبعد ع�شر الإ��س�لام ال��ذي و�صل �إىل ع��دة مناطق يف ال�ساحل
�سنوات تواجد العرب يف �أغلب املدن الهامة يف �شرق الأف��ري �ق��ي وك ��ان ل��ه �أث ��ره ودوره ال �ب��ارز يف �صون
�أف��ري�ق�ي��ا  .وق��د مت غ��زو مدينة دم�شق ع��ام 636م
بينما غ��زي��ت ال�ق��د���س ع��ام 638م �أم��ا الإ�سكندرية النظام االجتماعي وحتقيق التقدم واالزدهار .
فقد مت غزوها عام 624م  .وابتداء من عام 679م تقوية عرى التكافل -:
ف���ص��اع��داً و� �ص��ل ال �ع��رب �إىل ل�ي�ب�ي��ا وت��ون ����س  ،ويف لقد �ساهم امل�سلمون ال��ذي��ن و�صلوا �إىل �أفريقيا
القرن العا�شر ح�صل تقدم كبري يف تعريب منطقة ب ��أع ��داد ك �ب�يرة ب���ش�ك��ل ك�ب�ير يف ت��أ��س�ي����س ع�لاق��ات
املغرب العربي  .بينما ح�صل هناك تو�سع باجتاه ثقافية ودي�ن�ي��ة م��ع ال�ع��امل ال�ع��رب��ي وه��ي عالقات
اجلنوب ابتداء من م�صر وليبيا و�شمال �أفريقيا � .شكلت �أ�سا�سا للتعاطف والتفاهم املتبادل �إ�ضافة
ويف القرن الثاين ع�شر �أ�س�س العرب مملكة كامن �إىل تقوية عرى التكافل والت�ضامن بني املنطقتني
التي ازدادت قوة و�صالبة فيما بعد .
الإ�سالمية .
جمتمع املعرفة -:
�أ�سباب التغلغل العربي يف �أفريقيا -:
�أن احد �أ�سباب التغلغل العربي يف �أفريقيا يتمثل لقد كانت هناك عالقات وارتباطات معرفية
بالت�أكيد يف وجود رغبة لن�شر الدين الإ�سالمي �أال بني العلماء يف �ساحل �أفريقيا والعامل العربي
منذ �أزمنة بعيدة  ،حيث كان الأفارقة يتلقون
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تعليمهم يف جامعة الأزهر يف القاهرة وجامعات كما �أن الإ�سالم دين يناه�ض بكل قوة وحزم م�س�ألة
�أخرى يف العامل العربي  .وتعترب اجلامعات التمييز العن�صري .
املغربية وجهة مف�ضلة يق�صدها الطلبة من الت�ضامن �إزاء وجود �صراعات -:
خمتلف مناطق �أفريقيا  .وقد قام العرب بدعم يتنب�أ بع�ض املراقبني �أن العالقات العربية الأفريقية
حترير وانعتاق ا لأفارقة من �أنظمة ا لأقلية ميكن �أن تواجه حتديات خطرية يف امل�ستقبل وذلك
العن�صرية يف جنوب �أفريقيا  ،كما �أن ا لأفارقة لدى توافر حلول للم�شاكل التي �ساهمت يف �إيجاد
بدورهم قاموا بدعم الق�ضية العربية يف نوع من الت�ضامن بني املنطقتني  .ويف الواقع ف�إن
ال�شرق ا لأو�سط ب�شكل علني  .وهناك �شعور التحالف ال�سيا�سي الطويل الأم��د بني املنطقتني
عام يف �أن التجارب العربية الأفريقية املت�شابهة �سوف يعرتيه املزيد من ال�ضبابية وخ�صو�صاً بني
وكذا العالقات الثقافية وو�ضع ال�شعوب العربية ال ��دول ال�ت��ي ك��ان��ت مهتمة بت�أ�سي�س ع�لاق��ات فيما
الأفريقية التي ترزح حتت الهيمنة الدولية بينها نتيجة وجود عدو م�شرتك لها  .ف�أعداء اليوم
ميكن �أن ت�شكل منطلقاً و�أ�سا�ساً قوياً للعالقات ميكن �أن ي�صبحوا ب�سهولة �أ�صدقاء امل�ستقبل .
�شراكة �أكرث توازن ًا -:
امل�ستقبلية بني املنطقتني املتجاورتني .
�إن من �أخطر التحديات التي تواجهها تلك

التحديات :
الرق والعبودية :
ك�م��ا الح�ظ�ن��ا �آن �ف �اً ف� ��إن اجل��ان��ب امل�ظ�ل��م يف ت��اري��خ
العالقات العربية الأفريقية يتمثل يف انخراط
العرب يف جت��ارة الرقيق  ،ولكننا غالباً منيل �إىل
�إغفال حقيقة �أن الإ�سالم يحرم العبودية ويعتربها
�ضمن املمار�سات امل�ؤ�سفة التي مت التغا�ضي عنها .

العالقات يتمثل يف حماولة احد الطرفني
الهيمنة على الأخر  .فقد يروق للعامل العربي
ذي القوة االقت�صادية الكربى ال�سيطرة والهيمنة
على االحتاد الأفريقي وم�صرف التنمية
الأفريقية واملجموعة الأفريقية يف الأمم املتحدة
وبقية املنظمات وامل�ؤمترات الدولية  ،حيث يتهم
العرب مبحاباة الدول الأفريقية ذات الغالبية
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تعزيز الديانات وحماية الأماكن املقد�سة -:
امل�سلمة فيما يتعلق بربامج الدعم االقت�صادي .
يعترب الدين واح��داً من ركائز الهوية الثقافية ،
ومع تفهم تعاطف العرب وامل�سلمني مع الدول
وعلى برملانات �أفريقيا وال�ع��امل العربي �أن ت�سن
الإ�سالمية يف �أفريقيا �إال انه ينبغي عليهم
ت �� �ش��ري �ع��ات ت���ض�م��ن اح �ت��رام الأدي � � ��ان والأم ��اك ��ن
�أال يغفلوا حقيقة �أن ثمان دول واقعة يف �شبة
املقد�سة وكذا حماية الثقافات الوطنية املختلفة .
ال�صحراء الأفريقية ي�شكل امل�سلمون ما ال يقل
تعزيز احلوار املجتمعي -:
عن  %50من �سكانها .وعليه ف�إن حماباة امل�سلمني
ب�شكل كبري من قبل العرب �سيجعل الدول العربية جتد يف ال�سياق ذاته  ،هناك حاجه ملحة لتقوية ج�سور
نف�سها معزولة عن عدد كبري من دول �أفريقيا  .وهناك احلوار بني املجتمعات الأفريقية والعربية وكذلك
�أ��س����س ال�ت���ص��ال��ح وال�ت�ع��اي����ش امل���ش�ترك وي�ن�ب�غ��ي �أن
ق�ضية �أخرى ت�ستحق االهتمام وهي م�صري
ت�ل�ع��ب ال�ب�رمل��ان��ات الأف��ري �ق �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة دوراً يف
الأفارقة يف بع�ض البلدان التي يكون فيها عدد
�سن الت�شريعات وال�ق��وان�ين وامل�ساهمة يف تطوير
ال�سكان العرب كبرياً .
ال�سيا�سات العامة التي تكافح وتناه�ض �أي �شكل من
وق��د �أظ �ه��رت ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ل��دان الأف��ري�ق�ي��ة ذات �أ�شكال التمييز �أيا كان نوعه �أو طبيعته  .وللربملانات
ال�ب���ش��رة ال �� �س��وداء تعاطفها م��ع ال���س�ك��ان ال���س��ود يف الأفريقية العربية دوراً ه��ام�اً يف ت�شجيع وتعزيز
جنوب ال�سودان ودعم البع�ض انتفا�ضتهم  .و�أي�ضا ال��وئ��ام واالن���س�ج��ام ووح ��دة ال�ت�ن��وع والت�صالح بني
يوجد عدد كبري من ال�سكان ال�سود يف موريتانيا � .إن ال�ث�ق��اف��ات املختلفة وتعاي�ش ال�شعوب م��ع بع�ضها
ً
قدرة العرب والأفارقة على العي�ش �سويا يف ان�سجام ال�ب�ع����ض ب�ث�ق��اف��ات�ه��ا وع��ادات �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة  .وه�ن��اك
ووئام يف هاتني الدولتني له ت�أثري كبري على التعاون حاجة يف الت�أكيد على �أهمية التن�سيق بني االحتاد
العربي الأفريقي .
ال�برمل��اين الأف��ري�ق��ي ـ�ـ العربي واملنظمات الدولية
دور ال�برمل��ان يف تعزيز النه�ضة الثقافية مثل اليون�سكو واملنظمات الأفريقية ــ العربية غري
العربية ــ الأفريقية -:
احلكومية يف جمال ت�شجيع التنوع الثقايف واحلوار
الهوية الثقافية -:
بني احل�ضارات .
ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ال�ت�ح�ل�ي��ل ال� ��وارد �أع �ل�اه ف ��إن��ه ب��إم�ك��ان�ن��ا وم ��ن �أج� ��ل احل �ف��اظ ع �ل��ى ال �ع�ل�اق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
ال��وق��وف ع�ل��ى دور ال�برمل��ان��ات يف ت�ع��زي��ز النه�ضة وال�ث�ق��اف�ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ب�ي�ن �أف��ري �ق �ي��ا وال �ع��امل
ال�ع��رب��ي ف ��إن ال�برمل��ان��ات م��دع��وة �إىل ت�شجيع دور
الثقافية الأفريقية ــ العربية .
فكما نعلم  ،ف�إن الهوية الثقافية جز ًء من هوية امل �ت��اح��ف وت �ع��زي��ز ال ��وع ��ي ال �ث �ق��ايف واح �ت ��رام ك��ل
الأديان والقيم والعمل على �أيجاد �أر�ضية م�شرتكة
الإن�سان  ،وترتبط عنا�صر الهوية الثقافية
بني احل�ضارات من �أج��ل معاجلة التحديات التي
املتمثلة يف التاريخ امل�شرتك واللغة امل�شرتكة
تواجه الب�شرية .
ارتباط وثيقاً بوجود الدولة والدين امل�شرتك .
تعزيز التوا�صل بني الثقافات -:
ولذا ف�إن الربملانات مدعوة �إىل تعزيز وت�شجيع
تعترب العوملة م�صدراً كبرياً للتوا�صل بني الأفراد
تلك العنا�صر التي ت�شكل �أ�سا�سا للهوية الثقافية وزيادة التفاعل بني احل�ضارات والثقافات يف حني
وميكن لها �أن تكون ج�سراً بني ال�شعوب املختلفة  .تعترب �أ�سا�سا للتحديات املتمثلة يف احلفاظ على
تنوع الب�شرية احل�ضاري والثقايف والفكري .
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وجهات نظر جغرافية و دميغرافية وثقافية .
ت�أ�سي�س �إطار للتعاون بني الثقافات -:
يتم ت�شجيع ال�برمل��ان��ات الأفريقية ـــ العربية على
خلق �إط ��ار للتعاون واحل ��وار ب�ين ال�ث�ق��اف��ات ميكن
حت �ق �ي��ق ذل� ��ك ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ات ث�ن��ائ�ي��ة
ومتعددة الأط��راف تتعلق بالتعاون الثقايف وتعزيز
االتفاقيات القائمة التي من �ش�أنها �أن ت�شجع تبادل
املنح الدرا�سية بني الدول الأفريقية والعربية وكذا
دعم مكتبات املدار�س و�إن�شاء مراكز ثقافية م�شرتكة
وتن�شيط كل القنوات الثقافية الأخرى مثل املعار�ض
واملهرجانات والأ�سابيع الثقافية وعرو�ض الأفالم
واملخيمات ال�صيفية وتعزيز التفاهم بني ال�شباب
العربي والأفريقي .
اخلامتة -:
ت�شكل اجل�غ��راف�ي��ا وال �ت��اري��خ وال �ع�لاق��ات الثقافية
واالجتماعية قاعدة قوية لبناء املجتمع وي�ستمد هذا
البناء نب�ضه وج��ذوره الأ�سا�سية من احلقيقة التي
مفادها ان ال��دول العربية والأفريقية لها قوا�سم
م�شرتكة تتمثل يف التاريخ الثقايف واالجتماعي الذي
يرجع تاريخه �إىل قرون عديدة وحتتل نف�س املكانة
يف املحا�ص�صة الدولية يف �سوق العمل وه��ي مكانه
هام�شية  .ويجب على الربملانات الأفريقية والعربية
اتخاذ خطوات ملمو�سة لبناء جمتمع �أفريقي ــ عربي
حقيقي على �أ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة والوئام
املتبادل .
لقد ول �دّت العالقات الأفريقية ــ العربية رواب��ط
ث�ق��اف�ي��ة وا� �س �ع��ة ال �ن �ط��اق ب�ي�ن �أف��ري �ق �ي��ا وال �� �ش��رق
الأو�سط  ،وجند اليوم �أحفادا �أفارقة ذوي �أع��راق
خمتلطة يف بع�ض ال��دول العربية  ،كما �أن هناك
�سكاناً م��ن �أ� �ص��ول عربية يف �أف��ري�ق�ي��ا  .ول��ذا ف��إن
(ب ��إم �ك��ان ه ��ذا ال �ت �م��ازج ) �أن ي�ع�م��ل ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
التفاهم بني ال��دول الأفريقية والعربية وتوفري
قاعدة للنه�ضة الثقافية الأفريقية ــ العربية .

وينبغي على ال�برمل��ان��ات ت�شجيع التفاعل الثقايف
للفاعلني االق�ت���ص��ادي�ين و ال�سيا�سيني يف جم��ال
التعاون الأفريقي ــ العربي  ،لذا ف�إنهم �سي�صبحون
ع�ل��ى وع��ي و�أدراك مب��دى �أه�م�ي��ة اع�ت�م��اده��م على
قيمهم وتوجهاتهم والفهم الأمثل لنمط �سلوكيات
و�أفكار ال�شركاء الآخرين .
ت�شجيع التفاعل بني الثقافات -:
ب ��دءاً م��ن الفر�ضية القائلة ب ��أن ال �ق��درة وال�ك�ف��اءة
للتفاعل بني الثقافات ت�شمل ثالثة �أبعاد �سلوكية
مرتابطة وه��ي عبارة عن �أبعاد معرفية وعاطفية
وتوا�صلية ولذا ف�إنه ينبغي على الربملانات ت�شجيع
مراكز التدريب املعنية بالثقافات بحيث يح�صل من
خاللها الدبلوما�سيني ورج��ال الأع�م��ال والطالب
والأط��راف ذات العالقة يف القطاع ال�سياحي لي�س
فقط على �إر�شادات الكت�ساب املعرفة يف هذا اجلانب
فح�سب وامنا �أي�ضاً من خالل �أعادة الهيكلة املعرفية
 ،لذا ف�إن فهم املبادئ واملفاهيم الأ�سا�سية للثقافات
الأخرى �سوف يجعل احلياة والعمل �سهال يف البلد
الآخر .
تعزيز املجتمع املعريف -:
ينبغي على الربملانات الأفريقية و العربية على
امل �� �س �ت��وى الأك ��ادمي ��ي ت�شجيع ال��ب��ح��وث وتدري�س
ال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب���ش�ب��ه ال �� �ص �ح��راء
الأفريقية والعامل العربي
وذل��ك بالرتكيز على الإم�براط��وري��ات وال�شعوب
وال�شخ�صيات امل�شهورة الأفريقية والعربية التي
تناقلها ال�ت��اري��خ وال�ن���ض��ال ال��ذي ق��ادت��ه �أفريقيا
من �أج��ل التحرر وكذلك تدري�س اللغات العربية
والأف��ري �ق �ي��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة يف اجل��ام �ع��ات ال�ع��رب�ي��ة
والأف ��ري �ق �ي ��ة م ��ن ق �ب��ل م�ث�ق�ف�ين ع ��رب و�أف ��ارق ��ة
وتدري�س متعمق للح�ضارات العربية والأفريقية
يف ح�ين ي�ت��م ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى جم��االت ال�ت�ق��ارب بني
�أفريقيا والعامل العربي كمجتمعات معا�صرة من
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اخل��ا� �ص��ة ب��امل �م��ار� �س��ات ال��دمي �ق��راط �ي��ة  ،وب�ح���ض��ور
الف�صل ال�سابع
العديد من ال�شخ�صيات ال�ب��ارزة  ،وامل�سئولني من
الدميقراطية وحقوق الإن�سان
من الوا�ضح �أن النهج الدميقراطي بات �أحد املالمح الدول الأع�ضاء .
الأ��س��ا��س�ي��ة ملعظم الأن �ظ �م��ة ال�سيا�سية يف ال�ب�ل��دان من جهة �أخرى  ،ويف ذات اليوم  ،وجت�سيداً اللتزام
العربية والأف��ري�ق�ي��ة التي ي�ن��درج معظمها يف �إط��ار ال��راب �ط��ة واه�ت�م��ام��ات�ه��ا ب�ح�ق��وق الإن �� �س��ان  ،عر�ض
الدول الدميقراطية النا�شئة ،فيما ي�شكل هذا النهج امل�شاركون جتارب الدول يف تطبيق املواثيق الدولية
�أحد االهتمامات الأ�سا�سية لعدد من الدول الأع�ضاء حلقوق الإن�سان يف �سياق �إجراء رمزي الفت  ،وم�ؤكد
يف الرابطة  ،التي ت�أخذ يف االعتبار املحددات الثقافية للجدية التي تتمتع بها الرابطة جلهة ان�شغالها
واالجتماعية  ،وتعمل جاهدة على ممار�سة نوع من ب�ه��ذا ال�ب�ع��د احل�ق��وق��ي يف امل�م��ار��س��ة الدميقراطية
التطور امل��درو���س يف �سياقها ال�سيا�سي واالجتماعي للدول الأع�ضاء يف الرابطة .
والثقايف  ،وحتقيق �إجنازات مهمة على هذا الطريق  .ولكي ت��زده��ر وتنمو الدميقراطية ف��إن��ه ال ب��د من
ويف ه��ذا الإط��ار ف��إن مبد�أ تعميق مفاهيم ومبادئ حت�سني �شفافية امل�ؤ�س�سات العامة وامل�سائلة
وقيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان يعتربان من ومكافحة الف�ساد وتقريب احلكومات من �شعوبها
�أهم الأهداف التي ت�سعى الرابطة �إىل حتقيقهما ويف وحت �� �س�ين ال �ك �ف ��اءة وح �� �س��ن ال �� �س �ل��وك واالق� �ت ��دار
املهني وك��ذا تعزيز الدميقراطية بتعزيز التنمية
امل�ستدامة عن طريق التمتع باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ومكافحة الفقر
والأم�ي��ة و�ضمان امل�ساواة بني �أف��راد املجتمع بدون
متييز .
ملخ�ص ورق��ة العمل املو�سومة " املنظمات
غ�ير احلكومية وح��ق��وق الإن�����س��ان " والتي
قدمها الأ�ستاذ بليغ املخاليف يف يوم الرابطة
�سبيل ذلك عقدت الكثري من االجتماعات واللقاءات للدميقراطية وحقوق الإن�سان –  2012م
�أكدت فيها على �أهمية تر�سيخ هذه املفاهيم يف حياة مت �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على م�صطلح " املنظمات
ال�شعوب و�ست�ستمر ال��راب�ط��ة يف نهجها ه��ذا حتى غري احلكومية " لأول م��رة داخ��ل منظومة الأمم
املتحدة يف عام 1945م و�إدراجه يف املادة  71من ميثاق
حتقق الغاية املن�شودة .
الأمم املتحدة .
وجت�سيداً الهتمام الرابطة بتعزيز مبادئ ومعايري ح �ي ��ث مت �ن ��ح امل � � ��ادة ()71امل� �ج� �ل� �� ��س االق �ت �� �ص ��ادي
الدميقراطية يف ال��دول الأع���ض��اء �أق��ام��ت �أالم��ان��ة واالجتماعي التابع للأمم املتحدة ال�صالحية لــ "
العامة فعالية" يوم الرابطة للدميقراطية وحقوق عمل الرتتيبات الالزمة للت�شاور مع املنظمات غري
الإن�سان " يف  7مايو � /أي��ار 2012م ب�صنعاء ،حيث احلكومية التي تهتم بالق�ضايا املناطة بها يف �أطار
ع��ر���ض خ�ل�ال ه ��ذا ال �ي ��وم ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ج��ارب ال�صالحيات املمنوحة لها " .
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و�أخذت العالقة بني املجل�س االقت�صادي واالجتماعي حكوماتها ويف جمتمعاتها .
للأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية طابعاً ر�سمياً ول ��ن ي �ت ��أت��ى ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال ال �ع��ر���ض ال�ن�ظ��ري
أ�ك�بر عقب �صدور ق��راري املجل�س رقم 1996 ، 1296م حلقوق الإن�سان فح�سب  ،بقدر ما يتم من خالل
اللذان ح��ددا معايري ال�صفة اال�ست�شارية للمنظمات متكني النا�س م��ن التحدث ع��ن ق�ضاياهم العامة
الغري حكومية مع املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وال�ع�م��ل ��س��وي�اً م��ن �أج��ل �أب ��راز ه��ذه الق�ضايا ومن
للأمم املتحدة  .ويف الوقت الذي كانت فيه املنظمات خاللها ف�إنهم يدركون قيمتهم ك�أ�شخا�ص ومن ثم
غ�ير احلكومية �أداة فاعلة يف �أدراج معايري حقوق املعامالت والفر�ص التي ينبغي �أن يتم منحهم �إياها
الإن�سان يف ميثاق الأمم املتحدة عام 1945م � ،إال �أن عدد هم و�أ�سرهم واقر�أنهم من �أجل �ضمان توفري حياة
هذه ا مل�ن�ظ�م��ات ك��ان ق�ل�ي� ً
لا ك�م��ا �أن ت��أ ث�ير ه��ا ك��ان كرمية لهم .
حم ��دود اً �آ ن ��ذاك  .فقط �أح��دى و�أرب �ع��ون منظمة وتوفر املنظمات غري احلكومية الو�سائل التي تعني
غ�ير حكومية متتعت بال�صفة اال�ست�شارية لدى على البحث والتق�صي والإدالء بال�شهادة والدفاع
املجل�س عام 1948م وعدد منها حلد الآن ت�صب جل عن حقوق الإن�سان من اجل تطبيق مبادئ حقوق
اهتمامها على الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإن�سان .
ولكن ومنذ ال�ستينات ف��إن املنظمات غري احلكومية
وت�أثريها حملياً �أو دولياً منى با�ضطراد  ،فما يقارب
ال �ـ �ـ  500منظمة غ�ير حكومية ح ��ازت ع�ل��ى ال�صفة
اال�ست�شارية ل��دى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
التابع للأمم املتحدة عام 1968م وقد �أرتفع هذا العدد
لي�صل �إىل  1000منظمة بحلول ع��ام 1992م  .و�أ�شار
البنك الدويل ب�أن �أجمايل امل�ساعدات اخلا�صة بالتنمية
التي �صرفتها املنظمات غري حكومية الدولية قد �أرتفع
ع�شرة �أ�ضعاف بني عامي  1970م و 1985م ويقدر البنك الإن�سان داخل الأطر االجتماعية امللمو�سة .
الدويل �أجمايل عدد املنظمات غري احلكومية املحلية يف وت�ستطيع هذه املنظمات م�ساعدة النا�س من خالل
البلدان النامية بني  6000و  30,000منظمة وقد تنامي تعريفهم بحقوقهم وفهم م�شاكلهم وكيفية التغلب
�أي�ضاً ت�أثري هذه املنظمات �سواء على امل�ستوى املحلي �أو عليها والعمل من �أجل حت�سني �أو�ضاعهم  .وال يوجد
هناك �أي خطة تتحدث عن الكيفية التي تعمل بها
الدويل .
وتعمل املنظمات غري احلكومية جاهدة من �أجل املنظمات غري احلكومية من �أجل تعزيز االعرتاف
النهو�ض بحقوق الإن�سان وتعزيزها وحمايتها يف بحقوق الإن�سان وحتقيق املبادئ املتعلقة بذلك داخل
جميع " �إنحاء العامل وذلك من خالل و�ضع املعايري املجتمع واحلكومة .
وتوثيق االنتهاكات الواقعة على حقوق الإن�سان وتكر�س بع�ض املنظمات الغري دولية جهودها ب�شكل
وحماولة الت�أثري من اجل و�ضع حد لهذه االنتهاكات  .مبا�شر يف ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى امل���ش��اك��ل املتعلقة
بحقوق الإن�سان والدفاع عنها .
دور املنظمات غري احلكومية -:
تلعب املنظمات غري احلكومية دوراً هاماً يف متكني
ال�شعوب من معرفة حقوقها والكفاح من �أجلها عرب
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العمل ال�سيا�سي واحل�صول على الدعم الكايف
الف�صل الثامن
م ��ن ح �ي� ٌ�ث ت��وف��ر ال��و� �س��ائ��ل ال �ث �ق��ا ف �ي��ة وا مل ��اد ي ��ة
اجتماعات ال�سيدات الربملانيات
ت�ضمن البيان اخلتامي للم�ؤمتر الثالث للرابطة والتعليمية والتحكم يف املوارد التي تعينها على
امل�ن�ع�ق��د يف ال�ع��ا��ص�م��ة ال���س��ودان�ي��ة – اخل��رط��وم يف ا ل �ق �ي � ٌا م ب��أن���ش�ط�ت�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ال�ت��ي ت��ر ت�ك��ز على
ال �ف�ترة  26 -24ن��وف�م�بر  2008م تو�صية ب�أهمية ح���ش��د ال�ط��اق��ات ال�ب���ش��ري��ة امل��وج��ودة يف املجتمع
ت�شجيع م�شاركة املر�أة يف احلياة الربملانية وح�ضورها دون متييز.

الفعاليات التي تنظمها الرابطة وان تكون هناك
اجتماعات لل�سيدات الأع�ضاء يف ه��ذه املجال�س يف
�إط ��ار �أه ��داف ال��راب�ط��ة  .وق��د مت عقد الكثري من
االجتماعات لل�سيدات الربملانيات  ,ك��ان �آخ��ره��ا يف
العا�صمة امل�صرية القاهرة عام  2015م .
" التعاون العربي الأفريقي يف جمال تعزيز
ومتكني امل���ر�أة " ورق��ة عمل مت تقدميها يف
اجتماع ال�سيدات ال�برمل��ان��ي��ات يف �أفريقيا
والعامل العربي – القاهرة  2015-م
 -1مقدمة :
 ت��واج��ه امل� ��ر�أة الأف��ري�ق�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ال�ع��دي� ٌد منالتحدي ٌات مثلها مثل بقية الن�ساء يف بقاع العامل
امل �خ �ت �ل �ف��ة مب��ا ي ��� ٌ�ش �ك��ل �إ ق �� �ص��اء ه��ا ب �� �ص��ورة �أ ك�ب�ر
م��ن عملية ا ت�خ��اذ ا ل�ق��رار وا مل���ش��ار ك��ة الفاعلة يف
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 مما ال�شك فيه �أن الرثوة احلقيقية لأي �أمهتكمن يف ما متتلكه من طاقات ب�شرية م�ؤهلة
ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع كل
ما هو جد يد بكفاءة وفاعلية.
 لقد �أ�صبح م�صطلح متكني املر�أة بارزا منذ م�ؤمتربيجني 1995م كما �أنه �شكل جانبا حيوي ٌا يف �أهداف
الأل �ف �ي��ة و�أه � ��داف ال���ش��راك��ة اجل��دي��دة للتنمية يف
�أف��ري�ق�ي��ا  NEPADال�ت��ي �أك ��دت على �أن هناك
�أدل� ��ة ق��اط�ع��ة ع�ل��ى �أن مت�ك�ين امل � ��ر�أة ي �ك��ون ع��ام�لا
رئ�ي���س�ي� ٌا يف م�ك��اف�ح��ة ال�ف�ق��ر وم�ك��اف�ح��ة الأم��را���ض
والأوبئة ووفي ٌات الر�ضع والأمهات وتوفري الفر�ص
املت�ساوية ومتثيل املر�أة.
 لقد بات من الوا�ضح �أن حتقيق الهدف الثاين من�أهداف الألفية �سيعتمد كثريا على حتقيق
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الهدف الأول واملتعلق بالق�ضاء على الفقر والهدف و�إت��اح��ة ف��ر���ص �أو��س��ع للن�ساء للم�شاركة يف املجال
الثالث املتعلق بامل�ساواة يف النوع االجتماعي  ،فال�صلة االق�ت���ص��ادي وال�سي ٌا�سي و االج�ت�م��اع��ي وموا�صلة
بني امل�ساواة والنمو االقت�صادي باتت وا�ضحة وثابتة اجلهود امل�شرتكة الرامي ٌة للق�ضاء على التمييز �ضد
املر�أة والتعاون يف جمال �إطالق املبادرات التي تكفل
ال لب�س فيها.
حقوق امل��ر�أة الإفريقية والعربية و تعزيز دوره��ا و
 -2اخللفي ٌة املرجعي ٌة ال�سند القانوين:
على امل�ستوى ال��دويل :ا�ستند متكني وتعزيز دور �سن الت�شريعات الالزمة حلمايتها و�صي ٌانة مكانتها
يف املجتمع.
املر�أة يف جميع املجاالت على امل�ستوى الدويل :
ٌ
العربية الإفريقية الثالثة
 مي ٌثاق الأمم املتحدة ال�صادر ع��ام  1945م الذي -ثالثا :القمةالكويت  -مدينة الكويت -نوفمرب 2013م
ن�ص على مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة.
 �إعالن الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ال�صادر عام �أم��ا القمة الإفريقية الثالثة فلم تغفل �أهمية دورامل��ر�أة فقد ن�صت خطة عمل ال�شراكة الإفريقية –
 1948م والذي �أكد على نف�س املبد�أ.
 وبت�أ�سي�س �صندوق الأمم املتحدة لتنمية امل��ر�أة ( العربية  2016 -2011م على متكني املر�أة يف التعليمدي�سمرب  1976م وم�ؤمترات بيجني  1975وال�ت��وظ�ي��ف وامل���ش��ارك��ة االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
يونيفم)يف ٌ
–  1995 – 1985م و�إطالق العقد الدويل للمر�أة .وال���س�ي� ٌا��س�ي��ة و�إدم��اج �ه��ا ب���ص��ورة ك��ام�ل��ة يف عملية
ويف ال�سي ٌاق العربي الأفريقي جند �أن القمم العربية التنمية امل�ستدامة.
كما ن�ص �إعالن الكويت يف الفقرة (  ) 29على دعمالإفريقية ركزت على ما يلي :
�أوال :القمة الإفريقية العربية الأوىلم�صر  -القاهرة مار�س 1977م
ف�ق��د �أك� ��دت ع �ل��ى م �ب��ادئ الأمم امل �ت �ح��دة و�إع�ل�ان
الأمم امل�ت�ح��دة حل�ق��وق الإن �� �س��ان وك��ذل��ك ت�ضمنت
وث��ائ��ق القمة التعاون يف جم ٌيع امل�ج��االت مب��ا فيها
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعمل على
تعزيز دور املر�أة يف جميع املجاالت.
ٌ
العربية الثانية -
ثاني ٌا :القمة الإفريقيةاال�سرتاتيجيات واملبادرات الرامية �إىل الق�ضاء على
�سرت ليبيا �أكتوبر  2010م :
ٌ
حيث ن�صت وثائق القمة خا�صة �إعالن �سرت والذي التمييز �ضد امل��ر�أة بغيه حتقيق امل�ساواة والإن�صاف
ن����ص ��ص��راح��ة ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ال �ت �ع��اون والتن�سيق يف ورفع م�ستوى الوعي العام باملبادئ والقي ٌم الإن�سانية
جمال متكني املر�أة واالرتقاء ب�أو�ضاعها االقت�صادية التي ت�ضمن حقوق املر�أة ودورها يف املجتمع.
واالجتماعية والقانونية وتوفري فر�ص العمل للمر�أة -ويف ال�ف�ق��رة 25م ��ن ن�ف����س الإع�ل��ان ن���ص��ت القمة
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ع�ل��ى دع ��وة ج�م�ي��ع احل �ك��وم��ات �إىل ��س��ن ال�ق��وان�ين  -5الإق�صاء االقت�صادي :رغم �أن املر�أة تعترب العمود
الالزمة حلماية ال�شباب وامل��ر�أة و تعزيز متكينهن الفقري لالقت�صاد غري املنظم وخا�صة يف القطاع
على ال�صعيد االقت�صادي و�ضمان م�شاركة امل��راءة الزراعي �إال �أنها غري قادرة على الو�صول �إىل موارد
يف عملية �صنع القرار على قدم امل�ساواة مع الرجل الإن�ت��اج مب��ا يف ذل��ك الإق��را���ض والأرا� �ض��ي و الدعم
و��ض�م��ان م�شاركة امل ��ر�أة الكاملة يف جمي ٌع جوانب الفني واخلدمات الداعمة اىل جانب تف�شي اجلوع
وال�ف�ق��ر واحل��رم��ان وال�ع�ن��ف يف م�ن��اط��ق ال�ن��زاع��ات
الأن�شطة ال�سي ٌا�سية و االقت�صادية واالجتماعية .
العقبات التي تواجه متكني امل��ر�أة يف منطقتي واحلروب.
الطريق �إىل الأمام :
�أفريقيا والعامل العربي :
� -1إن�شاء �آلية افريقية عربية لبحث �أو�ضاع املر�أة
وتن�سيق اجلهود العربية الأفريقية من �أجل متكني
املر�أة عن طريق ما يلي :
( �أ ) التم�سك مب �ب��د�أ امل �� �س��اواة ب�ين اجل�ن���س�ين يف
احلقوق والواجبات وتقييم �إلتزام ال��دول باملواثيق
القارية والدولية اخلا�صة بامل�ساواة ومتكني املر�أة .
( ب ) االلتزام مبوا�صلة وتعزيز اجلهود على كافة
امل�ستويات من �أجل تو�سيع م�شاركة املر�أة ومتكينها
 -1حق املر�أة يف التعليم  :حيث تبقى م�س�ألة الأمية يف جميع املجاالت.
( ج) �إزالة التحديات والعقبات الرئي�سية التي تواجه
هي لب م�شكلة التمكني.
 -2احلق يف ال�صحة :تف�شي الأمرا�ض  -زيادة �أعداد حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة .
ال��وف�ي� ٌات �أث �ن��اء احل�م��ل و ال ��والدة – ع��دم �إمكانية ( د ) ال�ت�ع�ج�ي��ل بتنفيذ الإج � � ��راءات االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية والقانونية والتي ت�ضمن على وجه
احل�صول على العناية ال�صحي ٌة املنا�سبة.
التحديد امل�ساواة ومتكني املر�أة .
 -3ثقافة الإق�صاء االجتماعي :
حيث تتف�شى يف هذه املجتمعات ثقافة الزواج املبكر ( ه ) امل �ب��ادرة �إىل �إط�ل�اق ح�م�لات متوا�صلة على
و ال �ع��ادات البالية مثل خ�ت��ان البنات و ك��ون امل��ر�أة امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل من �أجل كفالة
ال�شريك الأ�ضعف يف الزواج يقع عليها العبء الأكرب امل�شاركة والتمثيل الكامل والفعال للمر�أة يف جميع
املجاالت مع االلتزام بالتوقيع والت�صديق على كافة
يف حت�سني حياة الأ�سرة.
-4الإق���ص��اء ال�سيا�سي  :حيث يتم تعزيز الهياكل امل��واث �ي��ق وال�ب�روت��وك��والت اخل��ا��ص��ة ب��امل���س��اواة بني
ال �ت��ي ي�سيطر ع�ل�ي�ه��ا ال��رج��ل و�إق �� �ص��اء امل� ��ر�أة من اجلن�سني ومتكني املر�أة .
امل�شاركة ال�سيا�سية بعدم زيادة ن�سبة م�شاركة املر�أة
يف احل�ك��وم��ة مثل املجال�س الت�شريعية والنيابية
واملواقع القيادية يف العملية ال�سيا�سية .
64

أسيكا  :الرؤية واإلجنازات (اإلصدار الثالث)

أمســــاء وعنـــاويــــــن اجملالس االعضاء
رئيس اجمللس الفيدرالي يف مجهورية
أثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية:
معالي السيد  /يالو ابييت .

رئيس جملس األمة ــ مجهورية اجلزائر
الدميقراطية الشعبية
معالي السيد  /عبد القادر بن صاحل

هاتف00251111242301 :
فاك�س00251111242304 :
الربيد الإلكرتوينnegashwoynshet@yahoo.com :

جمل�س الأمة -ق�صر زيجوت يو�سف  -اجلزائر
هاتف0021321746031/22 :
فاك�س0021321746102 /107 :
الربيداالكرتوين:

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الغابون:
معالي السيدة  /لوسي ماليبو-أوبيسون

majliselouma@majliseouma.de

رئيس جملس الشورى يف مملكة البحرين:
معالي السيد /علي بن صاحل الصاحل

تلفون002410721863 :

الربيد الألكرتوينbeatricentoutoume@hotmail.fr:

هاتف0097317716500 :

رئيس جملس األعيان يف اململكة األردنية اهلامشية:
دولة السيد /فيصل الفايز

فاك�س0097317715715 :
الربيد االكرتوينshasan@shura.gov.bh :

هاتف00962777257812 :

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية بوروندي:
معالي السيد /ريفيونيو أنديكيوريو

فاك�س0096265676981 :

الربيد االكرتوينinfo@senate.jo :

الهاتف0025779936444 :

رئيس جملس الشيوخ يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
معالي السيد /حممد احلسن ولد احلاج

فاك�س0025722245114 :
الربيد الإلكرتوينsenat@senat.bi :

هاتف002225256877 :
فاك�س002225257373 :

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الكامريون
معالي السيد  /مارسيل نيات جني فنجي

رئيس جملس املستشارين يف اململكة املغربية:
معالي الدكتور/عبداحلكيم بن مشاش

هاتف0023799571422 :
الربيد الإلكرتوينeduretoga@yahoo.fr :

هاتف00212537761116 :

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الكونغو:
معالي السيد /أندريه اوبامي ايتو

فاك�س00212537730568 :
الربيد االلكرتوين med.taib.cohen@hotmail.fr

الهاتف00242055510277:
الربيد الإلكرتوينobamiitou@yahoo.fr :
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أمســــاء وعنـــاويــــــن اجملالس االعضاء
رئيس جملس الواليات يف مجهورية السودان:
معالي الدكتور /سليمان أدم ونيس

رئيس اجمللس الوطين يف مجهورية ناميبيا:
معالي السيد  /مارغريت منساه ويليامز

تلفون0024912352266 :
فاك�س00249187560950 :
الربيد الإلكرتوينinfo@councilofstates.gov.sd :

هاتف00264612028044 :
فاك�س0026461256371 :

الربيد االلكرتوين:

m.nakutwima@parliament.na

رئيس جملس الشيوخ يف مملكة سوازيالند:
معالي السناتور  /جيالني  .تي  .زواني

رئيس جملس الشيوخ يف مجهورية
نيجرييا الفيدرالية:
معالي السناتور /بوكوال ساراكي

هاتف002684162407 :
فاك�س002684161603 :

الهاتف00234803595000 :
الربيد الألكرتوينayewohnelson@yahoo.com :

الربيد الإلكرتوين:

happy@swazi.net , adminparl@swazi.net

رئيس جملس الشورى يف دولة قطر:
معالي السيد /حممد بن مبارك اخلليفي

رئيس جملس الشورى يف اجلمهورية اليمنية:
معالي الشيخ /عبد الرمحن حممد علي عثمان

هاتف0097444413222 :
فاك�س0097444356840:
الربيد الإلكرتوينalnobi@shura.gov.qa :

هاتف00967 - 1- 227815 /4 :
فاك�س00967 - 1- 560390 :

رئيس جملس الشورى يف اململكة العربية السعودية:

رئيسة جملس الشيوخ يف مجهورية زميبابوي
معالي السيدة  /أدنا ماد زومقوي

الربيد الإلكرتوينshoora@y.net.ye :

معالي الدكتور  /عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ
هاتف009664821666 :
فاك�س0096614881542 :
الربيد االلكرتوينwebmaster@shoua.gov.sa :

رئيس جملس األقاليم يف مجهورية جنوب إفريقيا:
معالي السيدة  /تي موديس
رقم الهاتف0027836115833:
رقم الفاك�س27214032660 :
الربيدااللكرتوينkmthethwa@parliament.gov.za:
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فاك�س002634252935 :
الربيد الإلكرتوين:
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رابطة مجالس الشيوخ والشورى
والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي
اليمن  -صنعاء
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009671433926
فاكس009671433927:
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