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الموقر   السيد علي بن صالح الصالح  /صاحب المعالي
 رئيس مجلس الشورى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

الموضوع: تقرير المشاركة في االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس 
 العربيالشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم 

 والتقدير، وجزيل الثناء على الشكر بوافر لمعاليكم أتقدم أن بداية لي يطيب
مجلس الشورى، وما تولونه  أعضاء السعادة ألصحاب ودعمكم المستمر جهودكم

 المحافل في الشورى مجلس مشاركةمعاليكم من اهتمام وحرص على 
 شتى المجاالت.، وإبراز تقّدم مملكة البحرين في البرلمانية والمؤتمرات

االجتماع  في الشورى مجلس وفد مشاركة تقرير معاليكم إلى أرفع أن ويسرني

التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في 

أفريقيا والعالم العربي، الذي ُعقد في مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي، خالل 

 م.2022سبتمبر  20إلى  19الفترة من 

واالحترام التحية وافر بقبول معاليكم وتفضلوا

 جـمـال مـحـمـد فـخـرو      

النائب األول لرئيس مجلس الشورى
٤۳۸ و ش ب

۲ أكتوبر ۲۰۲۲



 

 

 

 
 

تقرير وفد مجلس الشورى المشارك يف االجتماع التشاوري 
التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة 

 يف أفريقيا والعالم العريب

 

 م2022سبتمبر  20إلى  19
 جمهورية بوروندي –مدينة بوجمبورا 
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 أوالً: المقدمة:

ارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي عم مي  بدعوة كريمة من معالي السيد الن  

رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم 

جيرا رئيس مجلس الشيوخ اهو ينزسومعالي السيد إيمانويل  العربي،

شارك سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب األول  بجمهورية بوروندي،

لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني 

لرئيس مجلس الشورى، في االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس 

ي، الذي ُعقد الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العرب

جمهورية بوروندي الصديقة، خالل الفترة من  عاصمةا في مدينة بوجمبور

 م، 2022سبتمبر  20إلى  19

المجالس التشريعية  مجلًسا من 18 رؤساء وممثلي مشاركة االجتماع وشهد

 األعضاء في الرابطة. 

 وترك ز النقاش بين المشاركين حول موضوعين أساسيين، هما: 

العربي االفريقي واالستجابة آثار وتداعيات جائحة كورونا على االقتصاد  .1

 الحكومية في سبيل مواجهتها.

 

سعار الطاقة والغذاء الحرب الروسية األوكرانية وآثارها على أ .2

 .والمعالجات المقترحة

وألقى سعادة النائبين األول والثاني لرئيس مجلس الشورى، كلمتين حول 

هة جائحة الموضوعين المحددين، وأوضحا فيهما جهود مملكة البحرين لمواج

كورونا، ونهج المملكة المستمر في الدعوة للسالم والحوار من أجل حل 

 النزاعات واألزمات.

هذا، ورافق سعادة النائبين األول والثاني لرئيس مجلس الشورى، السيد علي 

 محمد سلمان )أخصائي تنسيق ومتابعة أول بمكتب معالي رئيس المجلس(.
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 :االجتماعثانيًا: أهداف 

 

 العربي  اإلفريقي البرلماني والتشاور الحوار وإثراء النقاش إغناء

ذات األولوية والراهنة في المنطقتين  ستراتيجيةاال حول القضايا

وتسليط الضوء على التداعيات التي سببتها  اإلفريقية والعربية،

(، وكذلك الحرب الروسية األوكرانية وما نجم عنها 19جائحة )كوفيد 

ى اقتصاديات الدول وسالسل التوريد وأسعار من آثار حتى اآلن عل

 الطاقة والغذاء، وتقديم تصور للحلول المقترحة.

  تأسيس دبلوماسية برلمانية اقتصادية تمكن من استكشاف سبل

منظور وإمكانيات تعزيز التعاون االقتصادي اإلفريقي العربي وفق 

رتكز على تمتين ياستراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني 

والروابط اإلنسانية بين والتجارية يج المصالح االقتصادية نس

 عالمين اإلفريقي والعربي.ال

  تبادل الخبرات و المعرفة بين البرلمانيين من خالل عرض

الممارسات الناجحة والدروس المستفادة في اطار المعالجة لتخفيف 

 ( وتداعيات الحرب الروسية19اآلثار االقتصادية الناجمة عن )كوفيد 

 األوكرانية على اقتصاديات الدول.
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 ثالثًا: ملخص ألبرز ما تضمنه االجتماع خالل اليومين األول والثاني

 

 م2022سبتمبر  19اليوم األول: اإلثنين 

  نائب رئيس جمهورية بوروندي،بروسبر بازومبانزا فخامة السيد افتتح 

والشورى أعمال االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ 

، نيابة والمجال المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وألقى كلمة افتتاحية

ب فيها برؤساء وممثلي المجالس  عن رئيس الجمهورية، التشريعية رح 

 المشاركة في االجتماع.

 

 سينزو هاجيرا رئيس مجلس الشيوخ في  إيمانويل السيد معالي كما ألقى

ب فيها بوفود المجالس التشريعية الذين  جمهورية بوروندي كلمة رح 

رؤساء مجالس، وذكر أن هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي  6من بينهم 

بتحديات جائحة كورونا، ودعا إلى تبادل الخبرات والتجارب والتكامل 

 في اآلراء ووجهات النظر بين البرلمانيين تجاه الموضوعين

 المطروحين للنقاش.

 

  ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي وألقى معالي السيد النعم

رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا 

والعالم العربي، كلمة أكد خاللها أن الموضوعين المطروحين للنقاش 

يعتبران من الموضوعات المهمة على األجندة الدولية، ويركزان على 

 .تحديات رئيسية ومتشابكة في دول العالم
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السيد ميارة أن دول العالم لم تكد تتعافى من تداعيات جائحة وأوضح 

كورونا، التي أثرت على اقتصادات الدول واستنزفت ميزانيات ضخمة 

أعوام، إال وجدت نفسها أمام الحرب  10تعادل ما أنفقته الدول طيلة 

 الروسية األوكرانية، وأمام تحديات تتعلق بإمدادت الغذاء والطاقة.

 

  ُآثار وتداعيات جائحة كورونا صص اليوم األول لمناقشة موضوع "وخ

على االقتصاد العربي االفريقي واالستجابة الحكومية في سبيل 

 مواجهتها".

 

  ض في لجنة الحقيقة والمصالحة وقد م الدكتور باتنجوانيو الويس )مفو 

وباحث في معالجة آثار الماي والجغرافيا السياسية(، ورقتَي عمل حول 

 الموضوعين المحددين للنقاش في االجتماع التشاوري.

 

  وألقت سعادة السيدة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس

الشورى، كلمة المجلس أمام االجتماع، والتي تناولت فيها الجهود التي 

بذلتها مملكة البحرين، في مواجهة كورونا، وتبوئها المركز األول في 

الل توفير الخدمات العالجية والوقائية لجميع من خمؤشر "نيكاي" 

 المواطنين والمقيمين خالل مواجهة جائحة كورونا.

 

 )في المرفقات نص الكلمة المقروءة خالل االجتماع(
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 م2022سبتمبر  20اليوم الثاني: الثالثاء 

استمرت أعمال االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى 

والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في اليوم الثاني لالجتماع، حيث 

موضوع: "الحرب الروسية األوكرانية وآثارها ُخصص اليوم الثاني لمناقشة 

 على أسعار الطاقة والغذاء والمعالجات المقترحة".

وقد م البروفيسور ليونيدانس ندايزبي، ورقتي عمل في بداية اليوم الثاني 

لالجتماع، تحدث فيهما عن آثار وتداعيات جائحة كورونا على االقتصاد العربي 

واألفريقي واالستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها )من منظور اقتصادي(، 

اقة والغذاء )من وعن الحرب الروسية األوكرانية وآثارها على أسعار الط

 منظور اقتصادي(.

وألقى سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب األول لرئيس مجلس الشورى، 

مبينًا خطورة النتائج المترتبة على الحرب األوكرانية الروسية، أكد فيها كلمة 

ا كانت عليه تحالفات سياسية واقأننا ندخل عالًما جديًدا فيها  تصادية تختلف عم 

 سنوات، عالم يبحث عن عودة الصوت والرأي الواحد. 3قبل 

ورأى السيد جمال فخرو أن الحرب األوكرانية الروسية لم تعد حربًا مقتصرة 

شبه عالمية، فهي من جهة بين أوروبا  اعلى روسيا وأوكرانيا، بل أصبحت حربً 

 وأمريكا، وبين روسيا من جهة أخرى.

رانية ويوضع حد لها ستكون آثارها وقال: "ما لم تتوقف الحرب الروسية األوك

السلبية مستمرة لألبد، ولهذه الحرب آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية على 

منطقة أفريقيا والعالم العربي، بسبب االعتماد المباشر على الطاقات 

واإلمكانيات واستيراد البضائع والخدمات من هذه الدول، والتي تأثرت خالل 

 هذه الفترة".

رو أنه من الصعب تحديد حجم األضرار التي حدثت بسبب الحرب وأوضح فخ

األوكرانية الروسية، ولكنها حتًما ستفوق األضرار التي جاءت بفعل جائحة 

 كورونا".

  عدت لهذا الموضوعأالتي  في المرفقات نص الكلمة
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واختتم أعمال االجتماع التشاوري التاسع، بإقرار البيان الختامي، الذي تضمن 

لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا توصيات 

 وتوصيات لحكومات الدول األفريقية والعربية.والعالم العربي، 

 

 

 

 رابعًا: اللقاءات الجانبية

 

 19)اإلثنين  -لقاء معالي رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي  -1

 (2022سبتمبر 

 

رئيس مجلس الشيوخ  التقى معالي السيد إيمانويل سينزوهاجيرا -

بجمهورية بوروندي، بسعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب األول 

لرئيس مجلس الشورى وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني 

 لرئيس المجلس، وذلك بدعوة كريمة مع معاليه.

وجرى خالل اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون  -

شترك بين جمهورية بوروندي ومملكة البحرين، وفتح والتنسيق الم

مسارات عمل ثنائية تسهم في استقطاب االستثمارات إلى جمهورية 

 بوروندي، بما يساعدها على النهوض وتحقيق التقدم.

ودعا سعادة السيد جمال فخرو إلى أن يقوم معالي رئيس مجلس  -

ية التي لديها الشيوخ، والمسؤولين في بوروندي، بزيارة الدول الخليج

إمكانيات مادية، وقادرة على االستثمار في عدد من القطاعات المهمة، 

وخصوًصا المتعلقة باألمن الغذائي، باعتبار أن جمهورية بوروندي 

 تمتلك ثروة زراعية ومساحات شاسعة للزراعة.

واقترح السيد فخرو أن يتم استثمار المشاركة في أعمال الجمعية العامة  -

تحاد البرلماني الدولي، في جمهورية رواندا، من أجل عقد لال 145الـ 
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لقاءات واجتماعات مشتركة مع رؤساء وممثلي البرلمانات الخليجية، 

 والتنسيق لزيارات من الدول الخليجية إلى جمهورية بوروندي.

كما أكد السيد فخرو أن مجلس الشورى حريص على تقوية العالقات  -

بوروندي، تقوية الروابط بين المجلسين، البرلمانية مع مجلس الشيوخ ال

 وزيادة التنسيق بينهما فيما يتعلق بالموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وقد م السيد فخرو الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشيوخ البوروندي،  -

لدعوته الكريمة وترحيبه بانعقاد االجتماع التشاوري التاسع لرابطة 

المماثلة في أفريقيا والعالم العربي  مجالس الشيوخ والشورى والمجالس

 بجمهورية بوروندي.

 

لقاء معالي األمين العام للحزب الحاكم في بوروندي )رئيس مجلس  -2

 م(2022سبتمبر  20)الثالثاء  –الشيوخ السابق( 

 

  ريفيرين نديكوريو األمين العام للحزب الحاكم رئيس استقبل معالي السيد

بوروندي، سعادة السيد جمال محمد مجلس الشيوخ السابق بجمهورية 

فخرو، النائب األول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة جميلة علي 

سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وذلك في مقر الحزب الحاكم في 

 مدينة بوجمبورا.

  وجرى خالل اللقاء طرح عدد من الموضوعات ذات الصلة بجذب

وفتح مجاالت للتعاون بين  االستثمارات إلى جمهورية بوروندي،

 بوروندي ومملكة البحرين.

  كما قد م السيد فخرو أفكاًرا لمعالي األمين العام للحزب الحاكم، منها تنفيذ

زيارات مكثفة للدول الخليجية، وخصوًصا )السعودية، قطر، اإلمارات، 

الكويت(، وعقد جلسات مباحثات من أجل التعرف على سبل استقطاب 

هذه الدول في جمهورية بوروندي، وإجراء دراسة استثمارات من 

لمعرفة توجهات هذه الدول واحتياجاتها التي يمكن تلبيتها من خالل 

 الموارد المتوفرة لدى بوروندي.
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كلمة مجلس الشورى في االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس 

 الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي

 

 بشأن

 

األفريقي  –)آثار وتداعيات جائحة كورونا على االقتصاد العربي 

 واالستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها(
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معالي السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، رئيس رابطة 

 مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي،

 ،واألفريقيةأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشيوخ والشورى العربية 

 ضاء وممثلي مجالس الشيوخ والشورى العربية أصحاب السعادة أع

 االخوة واالخوات الكرام،

 السادة الحضور،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يطيب لي أن أعبر عن بالغ التقدير واالمتنان  لجمهورية بوروندي الصديقة على حفاوة 

رئيس  النعم ميارة السيدمقدرين عاليًا الدعوة الكريمة من معالي  االستقبال وكرم الضيافة،

والسيد  رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي

  للمشاركة في أعمال هذا زينزهاقر رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بوروندي الصديقة،

ضايا لبحث مستجدات األوضاع والقالمهم، والذي يأتي في وقت نحتاج فيه االجتماع التشاوري 

تعتبر فرصة  االجتماعات البرلمانية متعددة األطرافذات االهتمام المشترك، حيث إنَّ مثل هذه 

بين مجالس الشورى والشيوخ والمجالس  تجسير أطر التعاون باحث وتمهمة للتداول وال

الجهود  ، وذلك في إطار معاضدة في مختلف القضايا المماثلة في أفريقيا والعالم العربي

األفريقية، لتحقيق المزيد  –الدبلوماسية الرسمية من قبل الدبلوماسية الرسمية للدول العربية 

  من التعاون والتكامل المثمر بين دولنا.

 ،األفريقية –تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية  مناقشة ُسبل وفي هذا اإلطار فإن عملية

 واالجتماعية والصحية حة كورونا على النُظم االقتصاديةفي مجال التصدي آلثار وتداعيات جائ

األفريقية، من خالل اجتماعنا هذا يعد من أبرز  المرتكزات التي يمكن من خاللها تفعيل  -العربية 

آليات الدبلوماسية البرلمانية االقتصادية المشتركة، بغية الوصول ألفضل الدروس والعبر 



لتداعيات هذه الجائحة، وذلك بهدف تحقيق التعافي و  ةمن االستجابات الحكوميالمستفادة 

 بشكل أسرع من تبعات هذه الجائحة ،النهوض االقتصادي لمنطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا

كما إن العمل على بحث و دراسة ، ، وهو ما سيعود بالنفع على جميع دولناوأكثر فعالية

المستقبلية، يُعد الهدف األسمى الذي يجب أن إستراتيجيات وقائية لمواجهة األزمات والكوارث 

 والسياسية ، لما في ذلك من تقليل للخسائر الصحية و البيئية و االقتصادية نسعى للوصول إليه

 المستقبلية المحتملة.

 الحضور الكريم، 

في  ،أن تقدم نموذجاً يحتذى به على المستوى اإلقليمي والدولي البحرينستطاعت مملكة القد  

األبعاد التي قد أثرت عليها مختلف  فيالمستويات وكل  إدارة أزمة جائحة كورونا علىملف 

الجاللة الملك حمد بن عيسى  لحضرة صاحب السامية الجائحة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية

الرفيعة  ورعاه، ومن خالل المتابعة الحثيثة والجهود حفظه هللا خليفة، ملك البالد المعظم آل 

ولي العهد رئيس  ،التي يبذلها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفةة والمستمر

واستراتيجيات ناجعة،  خطط مدروسة من خالل االعتماد على ، وذلكهللا مجلس الوزراء حفظه

جعلت منها نموذجاً يحتذى به على المستوى العالمي لالنتقال من مرحلة التصدي للفيروس إلى 

إستطاعت من خاللها المملكة التعاطي مع آثار الجائحة بمختلف تبعاتها الصحية  تحقيق التعافي،

تبوء  المملكة المركز األول عالمياً  وهو ما يؤكد عليه ،بشكل فعال و االقتصادية واالجتماعية

  .وفقاً لتقرير مؤشر "نيكاي"

إنساني متكامل حيث إنه قد تم توفير الخدمات العالجية والرعاية الصحية من خالل منظور 

ولمواجهة  ،على مستوى الفحص والعالج والتطعيم وبشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين

% من 30تخصيص أكثر من تم  فإنه التداعيات االقتصادية و االجتماعية المصاحبة للجائحة،

وما ترتب  ،للتصدي للجائحة واقتصادية في صورة حزم مالية  ،إجمالي الدخل القومي لإلنفاق

وهو األمر  ال سيما على الفئات االجتماعية محدودة الدخل، ،عليها من آثار اقتصادية واجتماعية



في الحفاظ على التماسك المجتمعي والمكتسبات االقتصادية  الذي أسهم بشكل فاعل وإيجابي

تكاملي بشكل تشاركي و السلطة التشريعية في مملكة البحرين هذا اإلطار عملت في والوطنية، 

الداعمة للتصدي لتبعات  سن العديد من القوانين والتشريعاتدراسة وب ،مع السلطة التنفيذية

وبذلك إستطاعت المملكة من خالل روح الفريق الواحد و مشاركة كافة القطاعات ذات ، الجائحة

، كما الصلة بمواجهة تبعات الجائحة بنجاعة في كافة أبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعية

 .لتحقيق هذه الغاية أنها قد عملت بشكل تعاوني مع كافة األطراف اإلقليمية والدولية

الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في العديد من المؤتمرات و المناسبات البرلمانات أكدت كما 

ت مساندة الدول النامية، التي قد تراكماإلقليمية والدولية على ضرورة خلق تضامن برلماني ل

وفق مقاربة شمولية تقوم على أن األزمات عليها الديون واألعباء المالية بسبب الجائحة، 

  .العالمية تتم مواجهتها بشكل جماعي من قبل كافة الفاعلين الدوليين

  

 أصحاب المعالي والسعادة،

على كافة األطراف في النظام الدولي،  اعالميً  اإن تأثيرات جائحة فيروس كورونا قد أحدثت كسادً 

قد كان  ،الدول النامية ومنها دول منطقة الشرق األوسط والقارة األفريقيةعلى   إال أن ضررها

 .الصحية واالقتصادية واالجتماعية األشد في تبعاتها

التوصل إلى رؤى ضرورة   تنطوي على وعلى ضوء ذلك يكتسب اجتماعنا هذا أهمية قصوى، 

أفريقي، يدفع باتجاه تكثيف  –خلق تضامن برلماني شرق أوسطي و تصورات مشتركة، بهدف 

بين دولنا، ويعمل على تعضيد مساعي  الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التعاون

 تمجاال في والمعارف الخبرات في تبادل ،الدبلوماسية الرسمية للدول العربية واألفريقية

لمواجهة هذه  متفق عليها، ستراتيجيات جماعيةإل التوصل بهدف تها،التصدي للجائحة وتبعا

، تقوم على أساس التبادل النفعي بين كافة األطراف، وتعالج كافة األزمة في مختلف أبعادها

 األفريقية –العربية  االقتصادية التحديات التي قد أظهرتها الجائحة على السطح في منظومتنا



كانت تعاني باألساس من الهشاشة قبل حتى ظهور جائحة كورونا و التي ، بشكل أكثر وضوح

 ،في تحقيق متطلبات األمن الغذائي و معالجة ظاهرة الفقر وما يرتبط بها من تحديات إجتماعية

 .وضعف جلي في البنية االقتصادية و المنظومة الصحية

انية متعددة األطراف، في إطار متصل فإن العمل والتحرك بشكل مشترك في كافة المحافل البرلمو

الدعم المالي و  المزيد من  بهدف دفع  دول الشمال والمؤسسات المالية العالمية، على تقديم

الخبرات المتصلة بمعالجة مختلف التحديات التي تواجه دولنا النامية، وعلى رأسها انكماش 

و ما يرتبط ذلك من  ،النمو االقتصادي، وزيادة التضخم بشكل كبير في أسعار السلعة األساسية

تأثيرات بالفئات االجتماعية محدودة الدخل، بهدف  تعزيز التنمية االقتصادية لدول الجنوب، 

والحرج،  االستثنائيومساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في هذا الوضع العالمي 

، يُعد من أهم ردهالدول كٌل حسب إمكانياته و موا والذي يستوجب فيه أن تتظافر  جهود جميع

  الخطوات التي من شأنها أن تخفف العبء الكبير من تبعات هذه الجائحة على دولنا. 

 

 في الختام،

أتوجه بالشكر الجزيل، لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم 

 التضامن البرلماني، في سبيل تعزيز مضنية العربي، على ما تبذله من أدوار مشكورة وجهود

، والعمل على معالجة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه العالم أجمع، األفريقي -العربي 

 تعزيز أطر التعاون والتنسيق البرلمانيأن يكون خطوة متميزة نحو  هذا االجتماعوآمل من 

يكرس وبما  الدولية،التي تعصف بالساحة  مختلف األزماتمواجهة من أجل  ،األفريقي –العربي 

 تحقيق مفهوم األمن الشامل والجماعي لدولنا.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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كلمة مجلس الشورى في االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس 

 الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي

 

 بشأن

األوكرانية على المستوى االقتصادي واالجتماعي  -آثار األزمة الروسية

 وسبل معالجتها
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معالي األخ الكريم السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، 

 رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي،

 أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشيوخ والشورى العربية واألفريقية،

 مجالس الشيوخ والشورى العربية واألفريقية،أصحاب السعادة أعضاء وممثلي 

 اإلخوة واألخوات الكرام،

 السادة الحضور،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

لرابطة مجالس الشيوخ  يسرني أن أشارك معكم اليوم في أعمال االجتماع التشاوري التاسع

ويطيب لي أن أعبر عن بالغ التقدير والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، 

 الصديقة، لما حظينا به من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة. جمهورية بورونديلوعظيم االمتنان 

رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى  كما نتوجه بالشكر الجزيل لمعالي السيد النعم ميارة، 

ولمعالي السيد إيمانويل زينزهاقر، رئيس مجلس والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، 

 هذا التجمع البرلماني تنظيم أعمالعلى حسن الصديقة،  الشيوخ في جمهورية بوروندي

لدولنا العربية سيناقشها الذي يكتسي أهمية كبرى في مناطته والقضايا التي  المبارك،

األزمات العسكرية في  تصاعد التحديات الجيوسياسية وتفاقمفي ظل  خصوصا   ،واألفريقية

المنظومة الدولية، التي قد أثرت بشكل مفصلي على واقع المتغيرات السياسية واالقتصادية 

، والتي أثرت بشكل خاص على دولنا واالجتماعية الناظمة لنسق التفاعالت الدولية واستقرارها

 زمةية، وتقع تأثيرات األفيما يتصل بالمجاالت االقتصادية واالجتماعال سيما  ،العربية واألفريقية

القضايا التي يستوجب في مقدمة   ،وتبعاتها االقتصادية واالجتماعيةاألوكرانية  –الروسية 

علينا مناقشتها، آلثارها العميقة على واقع االقتصاد العالمي والتغيرات الهيكلية للواقع 
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التي قد  االختالالت جراء، وعلى دولنا بشكل خاص التي أحدثتها في كافة دول العالم االجتماعي

  .  المستويات جميع على في مختلف المجاالت و في نسق التفاعالت الدولية نتجتهاأ

 

 أصحاب المعالي والسعادة،

إال  األفريقية، –ظم االقتصادية العربية مشتركة للن  السمات من ال العديدوجود   على الرغم من

أنه توجد بعض التباينات في الب نى االقتصادية لهذه الدول، تجعلها تتأثر وفق ديناميكيات مختلفة 

المستوى االقتصادي  األوكرانية على –الروسية  زمةاألوالمسارات لتبعات  في المساقات

حيث إن الدول  واالجتماعي، وذلك وفق طبيعة مقومات إقتصاد كل دولة ومواردها التي تمتلكها،

حية هي تلك التي تمتلك عالقات تجارية وسيا ،التي تأثرت بمزيد من الضغوط االقتصادية

 .األوكرانية -الروسيةاألزمة  مالية مع األطراف المباشرة في وتبادالت

ظمها االقتصادية على الواردات النفطية من المتوقع االفريقية التي تعتمد ن   -وإن الدول العربية

، وإن كان بسبب هذه األزمة تشهد ضغوطا  تضخمية أوسعأن و ،معدالت عجز أعلى أن تسجل

 قارة قد يعود بالنفع على بعض البلدان المصدرة للنفط في أسعار الطاقة بسبب األزمة،رتفاع إ

 –كما ي عد التكوين االجتماعي المتباين في الدول العربية  ،الشرق األوسطمنطقة  أفريقيا و

عامال  محددا  لمدى تأثر هذه الدول بتبعات األزمات السياسية والعسكرية العالمية، تبعا  األفريقية 

، ومدى توفر فرص العمل في كل دولة كل دولةل لمستويات شبكات األمان اجتماعي الوطنية

على حدى، والحيز الذي تمتلكه كل دولة لإلنفاق في الموازنة العامة لها للتعامل مع هذه 

 .مساعدة الفئات االجتماعية األكثر تضررا  درتها على قو ،األزمات

في تحديد مستوى التأثر االقتصادي كما يلعب عامل االستقرار السياسي دورا  حاسما  

 اتوتجدر اإلشارة إلى أنه مع اختالف مسارات التأثير واالجتماعي في التعامل مع هذه األزمات،

، األفريقية –األوكرانية على الدول العربية  –الروسية  زمةجراء األ ،االقتصادية واالجتماعية

ية إال أنه هنالك العديد من المشتركات في نتائج هذا التأثير وإن اختلفت مسبباته بحسب بن  
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وارتفاع أسعار  زيادة سرعة التضخم ،االقتصادي إقتصاديات هذه الدول، تتلخص في تباطؤ النمو

انخفاض مستويات  يؤشر على ،ظم االقتصادية في هذه الدول، كما أن واقع الن  السلعة األساسية

، وذلك بسبب عدم االكتفاء الغذائي الذاتي عند التعرض لمثل هذه األزمات األمن الغذائي لها

سالسل اإلمداد  في انقطاعات  مثل هذه األزمات من نتجهما ت األفريقية،  بسبب –للدول العربية 

كما أن  ،بصورة مضطردة في هذه الدول تكاليف الغذاء ع فيما يتبع ذلك من ارتفاو ،العالمية

الدول النامية التي تقوم باستيراد النفط والغاز الطبيعي أضحت تعاني من تكاليف مالية باهظة 

 األفريقية -العربية  وهو األمر الذي من شأنه أن يلقي بأعباء كبيرة على جميع الدول الثمن، 

 االجتماعية ذات القدرات االقتصادية المحدودة. واطنيها، ال سيما تلك الفئاتمو

 

 السيدات والسادة،

في ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة  ،إحالل السالم والتعايش السلمي المشتركتعتبر الدعوة إلى  

إحدى األولويات الملحة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، 

لمملكة البحرين، وذلك في ضوء الدبلوماسية البحرينية الوسطية والمعتدلة، للسياسية الخارجية 

وكافة األزمات اإلقليمية  التي تنتهجها المملكة في التعامل مع كافة الفاعلين اإلقليميين والدوليين

وإشاعة  ، من خالل االعتماد على قيم االنفتاح والتسامح والتعايش والحوار البناء،والدولية

ا ومبادئ ثابتة راسخة للسياسة الخارجية البحرينية، لذلك ندعو في السالم ب اعتبارها قِيَم 

تجاه أهمية االلتزام بمبادئ ميثاق ، للدفع بااألفريقي –اجتماعنا هذا لتعزيز أطر التعاون العربي 

توصل لتسوية ال ، بغيةاألمم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية

  .األوكرانية –األزمة الروسية  مية شاملة ودائمة فيسل

لمواجهة تبعات األزمات العسكرية  األفريقي،-تعزيز الواقع االقتصادي والتنموي العربيكما إن 

يتطلب وضع استراتيجيات وخطط طموحة، وبرامج مشتركة،  والسياسية واالقتصادية العالمية

لعربية واألفريقية، خصوصا  مع وجود العديد من وفق رؤى واضحة متفق عليها من قبل الدول ا
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 –الروسية  زمةاأل حتى قبل  التحديات في المنظومة االقتصادية والتنموية العربية واألفريقية، 

وإن ذلك يتطلب توفير أسباب استقرار المنظومة السياسية لكافة الدول العربية  ،األوكرانية

تعاون بما سيهيئ األجواء المحفزة  لتكثيف الواألفريقية، وحلحلة الملفات العالقة والبينية،  

والتكامل بين دولنا، ويضمن تعزيز التبادالت التجارية بين مختلف الدول العربية و األفريقية، 

االستجابة  الموارد والفرص المتاحة لكل دولة، وهو األمر الذي سيسهم في تعزيز  وذلك وفق

بصورة أكثر نجاعة وفعالية، في مواجهة مختلف األزمات والتحديات وجملة  ةاألفريقي -ة العربي

المتغيرات السياسية واالقتصادية والبيئة والصحية الطارئة، التي من الممكن أن تعيق إمداد 

ريقية هي منطقة األف -ارة الدولية في أي وقت، خصوصا  وإن المنطقة العربية سالسل التج

 .متنوعة اقتصاديا  

تبادل الخبرات  العمل على تعميق األفريقي و - العربي تعاونلذا فإنَّ وضع استراتيجيات تعزز ال

العربية واألفريقية المكتسبات االقتصادية والتنموية لكافة الدول تعزيز  و المعرفة، من شأنه أنَّ 

مواجهة مختلف األزمات في إستجابتها  رفع وضمان إنتاج جميع الموارد بالشكل األمثل، و

لمساحات  انطالق  ، حيث أن مثل هذه األزمات يجب أن تكون بمثابة نقطة والتحديات المستقبلية

من خالل العمل   ،أوسع من التعاون المشترك لحماية دولنا من تبعات أي أزمات دولية مستقبلية

إعادة هيكلة أطر التعاون االقتصادي المشترك بين والقيام ب ،معالجة نقاط الضعف والخللعلى 

الحماية االجتماعية لشعوبنا من مسببات دولنا، بهدف رفع مستوى األمان االقتصادي وتوفير 

 والتحديات.األزمات  مختلف تبعات

 

 في الختام،

أهمية إقامة مثل هذه  االجتماعات البرلمانية متعددة األطراف، لما لها من دور مهم  على نؤكد

في فتح آفاق التعاون والتنسيق االقتصادي والتجاري بين مختلف الدول، ودورها في تفعيل 

آليات الدبلوماسية البرلمانية االقتصادية بشكل عملي، بما يعزز من فرص النمو االقتصادي 
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جتماعي و تنشيط التجارة الدولية ذات المنفعة المتبادلة بين دولنا،  وذلك من واالستقرار اال

خالل اإلحاطة بالفرص والتحديات التي تواجه كل نموذج تنموي لكل دولة على حدى، ووضع 

التي قد تعتري العملية التنموية  ،االستراتيجيات المتكاملة التي تعالج الفرص والتحديات

دولنا، إذ أن مثل هذه  المنتديات البرلمانية اإلقليمية والدولية، من شأنها واالقتصادية لمجموعة 

ت سهم في رفد االقتصادات  ،تقديم المساندة للبرلمانات في وضع تشريعات متطورة ومتقدمة

يسهم في رفع سالمحلية وتعزيز التبادالت التجارية بين دولنا وفق مفهوم اإلعتماد المتبادل، بما 

لمواجهة التأثيرات الناتجة عن المتغيرات السياسية واالقتصادية والعسكرية التي  إستجابة دولنا

 تعصف بالساحة الدولية.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 اللقاء التشاورً التاسع لرابطة مجالس الشَوخ والشورى

  والمجالس المماثلة فٌ أفرٍقَا والعالم العربٌ

 البَان الختامٌ

 

فو٠م١ب ٚاٌؼبٌُ اٌؼوثٟ فٟ إٔؾٓ أػؼبء هاثطخ ِغبٌس اٌش١ٛؿ ٚاٌشٛهٜ ٚاٌّغبٌس اٌّّبصٍخ - 1

 2022 سجزّجو 20 إٌٝ 19اٌّغزّؼ١ٓ فٟ ثٛعِٛجٛها ثغّٙٛه٠خ ثٛهٚٔلٞ فٟ اٌفزوح ِٓ  (أس١ىب)

ٔشىو ؽىِٛخ ثٛهٚٔلٞ ػٍٝ اسزؼبفخ أػّبي اٌٍمبء اٌزشبٚهٞ اٌزبسغ ٌٍواثطٗ ، ٚٔمله اٌزوؽ١ت - 2

 اٌؾبه اٌنٞ ؽظ١ٕب ثٗ 

ٔؼوة ػٓ اِزٕبٕٔب ٌّغٍس اٌش١ٛؿ اٌجٛهٚٔلٞ السزضّبهٖ ثٕغبػ فٟ إػلاك ٌٛعسز١بد اٌلٚهح  -3

:  ٚاالرظبالد اٌّزؼٍمخ ثّؾٛهٞ اٌٍمبء، ّٚ٘ب

.  ػٍٝ االلزظبكاد اٌؼوث١خ األفو٠م١خ ٚاسزغبثخ اٌؾىِٛبد ٌٙب 19-آصبه ٚرلاػ١بد ٚثبء وٛف١ل ° 

 .اٌؾوة اٌوٚس١خ األٚووا١ٔخ ٚأؼىبسبرٙب ػٍٝ سالسً اٌزٛه٠ل ٚأسؼبه اٌطبلخ ٚاٌغناء ° 

اٌزأو١ل ػٍٝ أْ اٌواثطٗ رز١ؼ ألػؼبئٙب فؼبًء ٚاسؼًب ٌٍزشبٚه ٚرط٠ٛو كثٍِٛبس١خ ثوٌّب١ٔخ ِسزّوح - 4

. ٌٍزؼبْٚ ف١ّب ث١ٓ أػؼبئٙب

 ٚاٌؾوة اٌوٚس١خ األٚووا١ٔخ لل أؽلصزب آصبًها سٍج١خ ٚاػؾخ 19-ٔالؽظ ثبإلعّبع أْ أىِزٟ وٛف١ل -5

 ( ٚ اٌغبى ؽإٌف )ػٍٝ االلزظبكاد اٌؼوث١خ ٚاألفو٠م١خ، ِّب أكٜ ثشىً فبص إٌٝ رمٍت أسؼبه اٌطبلخ 

ٚأقفبع اٌطٍت اٌؼبٌّٟ ػٍٝ ٘نا إٌّزظ ٚرواعغ اٌس١بؽخ اٌلاف١ٍخ، ٚرم١١ل ؽووخ اٌسىبْ، ٚأقفبع 

ِسزٜٛ كفً اٌفوك، ٚرؼطً سالسً اٌزٛه٠ل ٚاٌزغبهح اٌؼب١ٌّخ ألفو٠م١ب ٚاٌؼبٌُ اٌؼوثٟ، فؼاًل ػٓ 

 .ى٠بكح اٌفمو

ٚفٟ اٌٛلذ ٔفسٗ، ٔأسف ألْ اٌؾوة اٌوٚس١خ األٚووا١ٔخ الزؤذ ثبهرفبع أسؼبه اٌّٛاك اٌغنائ١خ ، -6

ٚرل٘ٛه األِٓ اٌغنائٟ اٌؼوثٟ األفو٠مٟ ، ٚاٌزؼقُ اٌنٞ وبْ ٌٗ رأص١و ِؼ١ٓ ػٍٝ االلزظبكاد اٌٙشخ 

ٚأؼىبسبد مٌه ػٍٝ ثم١خ اٌؼبٌُ ٚفبطخ ػٍٝ . ثشىً فبص وّب رمٍمٕب اٌّٛاعٙخ ث١ٓ اٌمٜٛ اٌؼظّٝ

 .اٌلٚي األفو٠م١خ ٚاٌؼوث١خ

وّب ٔمله أْ اٌلٚي األػؼبء فٟ اٌواثطخ لل لطؼذ اٌزياِب ِزٕٛػب ٌٍزؼبًِ ِغ ٚثبء وٛهٚٔب  - 7

ٚالس١ّب ِٓ فالي اٌزلاث١و اٌّجبشوح ٌزمل٠ُ اٌلػُ اٌّبٌٟ ، أٚ اٌزأع١ً أٚ اٌزقف١ف اٌّؤلذ ٌٍل٠ْٛ ، 

. (اٌؾغو اٌظؾٟ ، اهرلاء اٌىّبِبد ، رطؼ١ُ ، إٌـ)ٚرٛف١و اإلكاهح إٌبعؾخ ٌزطج١ك اٌٛلب٠خ اٌظؾ١خ 
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ٔلػٛ إٌٝ اال٘زّبَ ثٛػغ اسزوار١غ١بد ػبعٍٗ  ٌّٛاعٙخ ػٛالت اٌؾوة اٌوٚس١خ األٚووا١ٔخ أٚ - 8

. اٌزم١ًٍ ِٕٙب لله اإلِىبْ

ٔلػٛ إٌٝ أْ رؼًّ كٚي اٌواثطخ ِؼُب ٌقٍك فؼبء ِشزون ٌٍز١ّٕخ ٠ٙزُ ثّغبالد اٌيهاػخ ٚاٌطبلخ - 9

 .ٚاٌزغبهح

 فىوح أْ أىِبد وٛهٚٔب ٚاٌؾوة اٌوٚس١خ األٚووا١ٔخ ٠غت أْ رؤفن ػٍٝ أٔٙب فوص ٔزجٕٝكػٛٔب -10

ص١ّٕخ ٌٍواثطخ إلػبكح اٌزفى١و فٟ طو٠مخ إكاهح األىِبد ِٓ ِٕظٛه رؼبْٚ ِغبٌس اٌش١ٛؿ ِٓ أعً 

إٔشبء آ١ٌبد رٙلف إٌٝ ػّبْ ٚعٛكح اٌٛػغ االلزظبكٞ إٌّبست ٌٍسىبْ اٌنٞ ٠ٛفوٖ األِٓ اٌغنائٟ 

. ثشىً فبص ٚػّبْ اٌزغبهح ػجو اٌؾلٚك ٚاٌزغبهح اإلل١ّ١ٍخ

كػٛٔب إمْ ٔغزُٕ ٘نٖ اٌٍؾظخ اٌقزب١ِخ ٌالعزّبع اٌزشبٚهٞ اٌزبسغ ٌٍواثطخ ٌٍزؼج١و ػٓ اٌزيإِب -11

ثّشبهوزٕب رغبهة ػًّ ِغبٌسٕب ٚاالسزوار١غ١بد إٌّفنح ٌٍزؼبًِ ِغ األىِبد ػٕل ٔشٛئٙب 

. ٔمله اٌّسبّ٘خ اٌقبطخ ٌٍوئ١س اٌؾبٌٟ ٌٍواثطخ-12

ٚرأس١سًب ػٍٝ ِب رملَ ِٓ ؽمبئك ٔشأد أصٕبء اٌزفى١و فٟ اٌغٛأت اٌس١بس١خ ٚااللزظبك٠خ  ٌالىِبد - 13

:- اٌّنوٛهٖ فئْ اٌّغزّؼْٛ ٠ٛطْٛ ثّب ٠ٍٟ  

 :(أسَكا)توصَات إلي الرابطة 

 .إؽبٌخ اٌزٛط١بد إٌبرغخ ػٓ ٘نا االعزّبع ػجو اٌّغبٌس إٌٝ اٌؾىِٛبد اٌّؼ١ٕخ ٌزٕف١ن٘ب - 

 .رم٠ٛخ اٌلثٍِٛبس١خ اٌجوٌّب١ٔخ ٌٍلٚي األػؼبء فٟ اٌواثطخ - 

 .2022اٌّشبهوخ فٟ عٍسخ االعزّبع اٌجوٌّبٟٔ اٌنٞ س١ؼمل فٟ و١غبٌٟ فٟ أوزٛثو - 

. رؼبٚٔٛا أ٠ٙب األفبهلخ إلػبكح ط١بغخ ربه٠قىُ- 

 :توصَات للحكومات األفرٍقَة والعربَة

 اٌؾب١ٌخ ٚاٌؾوة اٌوٚس١خ األٚووا١ٔخ إللبِخ ٚرفؼ١ً شواوبد 19-االسزفبكح ِٓ أىِبد وٛف١ل - 

 .إسزوار١غ١خ ٌؼّبْ أِٓ اٌغناء ٚاٌطبلخ اٌؼوثٟ األفو٠مٟ

إػبكح رم١١ُ اٌقلِبد اٌطج١خ فٟ اٌلٚي اإلفو٠م١خ ٚاٌؼوث١خ ٚعؼٍٙب أوضو فبػ١ٍخ فٟ إ٠غبك ؽٍٛي أفو٠م١خ - 

 .ٚػوث١خ ِورجطخ ثبٌٛالغ اإلفو٠مٟ ٚاٌؼوثٟ

. االسزضّبه فٟ اٌجؾش ٌجٕبء ػبٌُ أفو٠مٟ ٚػوثٟ ِظُّ ػٍٝ إٌّٛمط اٌّؾسٓ ٌٙن٠ٓ اٌؼب١ٌّٓ- 
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 .إػبكح رؼو٠ف ِفَٙٛ األِٓ اٌؼوثٟ األفو٠مٟ ٚإكهاط األِٓ اٌغنائٟ وأؽل ِىٛٔبرٗ - 

 اٌغنائٟ اٌنٞ ٌُ ٠ؾظ ثأ٠ٌٛٚخ ؽزٝ ا٢ْ فٟ أعٕلاد إٌّظّبد أٚ األِٓإػبكح إٌظو فٟ ِفَٙٛ - 

ا١ٌٙئبد اٌل١ٌٚخ ثٙلف رؾم١ك االوزفبء اٌنارٟ اٌغنائٟ ٌغ١ّغ اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚاألفو٠م١خ ِٓ فالي هفغ 

 .ِسزٜٛ اإلٔزبط ٚرط٠ٛو اٌّؾبط١ً اٌغنائ١خ األسبس١خ

كهاسخ إِىب١ٔبد ٚفوص اٌزىبًِ اٌغنائٟ اٌؼوثٟ ٚاألفو٠مٟ ِٓ أعً رؾس١ٓ األِٓ اٌغنائٟ ٌغ١ّغ - 

 كٚي اإلل١ٍُ

ٌٍم١بَ ثنٌه ٠غت االسزضّبه فٟ اٌّشبه٠غ اٌيهاػ١خ اٌّشزووخ ٔظوا ٌزٛافو اٌفٛائغ اٌّب١ٌخ اٌؼقّخ - 

ٚاألهاػٟ اٌظبٌؾخ ٌٍيهاػخ اٌشبسؼخ ٚاٌّٛاهك ٚاٌزغبهة اٌّزٕٛػخ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّغبالد اٌّزؼٍمخ 

 .ثؼ١ٍّخ إٔزبط اٌغناء اٌزٟ رفزمو إٌٝ اٌزىبًِ

إػلاك سٍسٍخ ِٓ اإلعواءاد ٌٍزؼبًِ ِغ ػٛالت االهرفبع اٌؼبٌّٟ اٌؾبٌٟ فٟ أسؼبه اٌّٛاك اٌغنائ١خ - 

 .األسبس١خ ٚونٌه اٌٛلٛك

 .ر٠ٕٛغ ِظبكه اٌٛاهكاد اٌغنائ١خ ٚفبطخ اٌمّؼ- 

 .رؼي٠ي اٌزغبهح اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌؼبثوح ٌٍؾلٚك- 

رٛس١غ أٚ ى٠بكح أٔظّخ اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ ؽزٝ ٠زّىٓ وً شقض ِٓ اٌزّزغ ثؾمٛلٗ فٟ ِسزٜٛ - 

 .ِؼ١شٟ الئك ، ثّب فٟ مٌه اٌؾك فٟ اٌغناء ٚاٌؾك فٟ اٌؼّبْ االعزّبػٟ

 .ى٠بكح اإلٔزبط اٌّؾٍٟ ٚرم١ًٍ اٌٛاهكاد- 

ٌٍم١بَ ثنٌه ٠غت االسزضّبه فٟ اٌمطبع اٌيهاػٟ ٌزأ١ِٓ اؽز١بعبد اٌجٍلاْ ٚػلَ عؼٍٙب ػوػخ - 

 .ٌٍزغ١واد اٌؾبكح فٟ أسؼبه اٌسٛق ثسجت اٌظلِبد اٌس١بس١خ أٚ االلزظبك٠خ اٌّقزٍفخ

االسزفبكح ِٓ األىِخ اٌؾب١ٌخ إللبِخ ٚرفؼ١ً شواوبد اسزوار١غ١خ ، ٚاسزغالي للهاد اٌغ١ّغ ٚفوطُٙ - 

 .ٌؼّبْ األِٓ اٌغنائٟ ٚأِٓ اٌطبلخ فٟ إفو٠م١ب ٚاٌؼبٌُ اٌؼوثٟ

رط٠ٛو اٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٚاٌظٕبػبد اٌقف١فخ ٚاٌّزٛسطخ ثبالػزّبك ػٍٝ اٌلٚي ماد اٌقجوح فٟ - 

 .٘نا اٌّغبي

 .ؽشل االسزضّبهاد ٌٍزظلٞ ثشىً عّبػٟ ألسجبة األىِبد اٌغنائ١خ ٚػٛالجٙب- 

 .اٌؼًّ ِؼب ٌٍزؼبًِ ِغ ِشبوً اسز١واك اٌؼوٚه٠بد األسبس١خ ٚإٔشبء سالسً إِلاك ثل٠ٍخ- 

. اػزّبك إعواءاد ٚلبئ١خ ٌزم١ًٍ ا٢صبه اٌسٍج١خ فٟ ؽبٌخ اٌؼمٛثبد االلزظبك٠خ- 
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 .ػّبْ أْ رظً أسؼبه اٌؼوٚه٠بد األسبس١خ فٟ ِزٕبٚي اٌغ١ّغ- 

٠ٕجغٟ أٔشبء آ١ٌخ ٌٍزؼبْٚ ٚرمل٠ُ اٌّسبػلاد ف١ّب ث١ٓ اٌلٚي األػؼبء فٟ ؽبٌخ ؽلٚس األىِبد - 

. اإلٔسب١ٔخ

إػبكح اٌزفى١و فٟ س١بسخ اٌزؼبْٚ اٌزٟ رُ رى١١فٙب ِغ اٌس١بق اٌؼبٌّٟ اٌؾبٌٟ ٚأفن ىِبَ اٌّجبكهح - 

 .ٌزؾس١ٓ اٌؼاللبد اٌلثٍِٛبس١خ ِغ اٌلٚي اٌم٠ٛخ

ثني وً ِب فٟ ٚسؼُٙ ٌٍزأص١و ػٍٝ هلؼخ اٌشطؤظ اٌل١ٌٚخ ِٓ فالي اسزغالي صوٚاد ثبطٓ األهع - 

 .ٚاٌزوثخ ٚاٌّوافك اٌزٟ ٠ٛفو٘ب إٌّبؿ فٟ إٔزبط اٌغناء ٌزؾم١ك االوزفبء اٌنارٟ ِٓ اٌغناء

 .رؼٍُ و١ف١خ اسزٙالن إٌّزغبد اٌّؾ١ٍخ ٌّٕؾٙب ل١ّخ أوجو- 

 .اٌزؼوف ػٍٝ ِفب١ُ٘ االسزمالي اٌس١بسٟ ٚااللزظبكٞ ٚاٌضمبفٟ- 

 ٌٍزقف١ف ِٓ ثالكٔبثني اٌّي٠ل ِٓ اٌغٙٛك ٌزمبسُ اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اٌظؾ١خ اٌّزبؽخ فٟ - 

 .اٌزجؼ١خ

ارقبم رلاث١و ػبعٍخ ٌلػُ اٌّياهػ١ٓ فٟ اٌؼبٌُ اٌو٠فٟ ألْ اٌزغوثخ أصجزذ أٔٗ ثفؼً ىهاػخ اٌفالؽ١ٓ - 

 .، ٔغذ اٌّلْ فالي فزوح اٌؾظبه

 .اػزّبك س١بسخ ِشزووخ ٌٍزشبٚه إٌّزظُ ثشأْ لؼب٠ب اٌس١بسخ اٌظؾ١خ- 

 .ى٠بكح ا١ٌّيا١ٔبد اٌّقظظخ ٌٍظؾخ ٚاٌجؾٛس ٌٍٕٙٛع ثبٌطت األفو٠مٟ ٚاٌؼوثٟ- 

٠ٕجغٟ ػٍٝ كٚي اٌواثطخ رؼي٠ي اٌزؼبْٚ ف١ّب ث١ٕٙب فٟ اٌّغبي اٌيهاػٟ ثّب ٠ّىٓ ِٓ رٛف١و اٌمله - 

. اٌىبفٟ ِٓ أٔزبط اٌغناء ٌزٕف١ن اٌّشبه٠غ اٌيهاػ١خ ِؼب ٚثبٌزبٌٟ اٌؾظٛي ػٍٝ ِب ٠ىفٟ ِٓ اٌغناء

 

  ،،2022 سبتمبر 20حرر فٌ بوجومبورا فٌ 
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لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في التاسع اللقاء التشاوري 

 ) اسيكا ( افريقيا والعالم العربي

 

اللقاء موضوعين أساسيين هما : آثار وتداعيات جائحة كورونا على االقتصاد سوف يناقش 

 .العربي االفريقي واالستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها

 .والمعالجات المقترحة الحرب الروسية االوكرانية وآثارها على اسعار الطاقة والغذاء -

 األهداف :

 قضاياحول ال العربي اإلفريقي البرلماني والتشاور الحوار وإثراء النقاش إغناء -

وتسليط الضوء  العربية،وفي المنطقتين اإلفريقية  والراهنية ولويةاألذات  ستراتيجيةاال

وما الحرب الروسية االوكرانية كذلك  , و19 التداعيات التي سببتها جائحة كوفيدعلى 

يد وأسعار الطاقة وسالسل التور الدولعلى اقتصاديات نجم عنها من آثار حتى اآلن 

 .تصور للحلول المقترحةوتقديم والغذاء ,

 التعاون تعزيز إمكانياتسبل واستكشاف  تمكن من تأسيس دبلوماسية برلمانية اقتصادية -

وتضامني  يوتكامل استراتيجي تنموي تشاركيمنظور االقتصادي اإلفريقي العربي وفق 

 ينعالمال بين اإلنسانيةوالروابط والتجارية رتكز على تمتين نسيج المصالح االقتصادية ي

 اإلفريقي والعربي.

 عرض خالل من البرلمانيين بين الخبرات و المعرفة تبادلكما سيمكن اللقاء من  -

اآلثار االقتصادية  في اطار المعالجة لتخفيف المستفادة والدروس ناجحةال الممارسات

 . الدولوتداعيات الحرب الروسية االوكرانية على اقتصاديات  19كوفيد الناجمة عن

 

 

 

 

آثار وتداعيات جائحة كورونا على االقتصاد العربي االفريقي واالستجابة الموضوع األول:  -أ

  الحكومية في سبيل مواجهتها

 

 -:خلفية 

 
الذي تفشى بسرعة ليطال «   19 - كوفيد»فيروس جائحة واجه العالم  2019في أواخر  عام 

جميع الدول واقتصاداتها وليلحق ضرراً كبيراً بالقطاع المالي والمصرفي وقطاعات اقتصادية 

 مرحلة الركود.  فيما يشبه عدة مسبباً دخول االقتصاد العالمي 
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ونا ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سوف  تصل  خسائر االقتصاد العالمي جراء جائحة كور

 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.  2.8،  اي ما يعادل 2024تريليون دوالر بحلول نهاية  15نحو 

ً وبحسب الصندوق  فقد قامت  البنوك المركزية على مستوى العالم بزيادة ميزانياتها أيضا

تريليون دوالر لمواجهة الجائحة، وضخت سيولة في عام  7.5العمومية بقيمة مجمعة قدرها 

 فقط تتجاوز ما ضخته في السنوات العشر الماضية مجتمعة.   2020

 

كما ادت جائحة كورونا وفقا للبنك الدولي الى تراجع االمن االقتصادي والصحي والغذائي  

فقط، كما ارتفعت  2020مليون شخص إلى دائرة الفقر في عام  150لماليين البشر مما دفع نحو 

 %  في العام ذاته.14اسعار الغذاء العالمية بنسبة 

 

وهو في وضع أضعف مما  2022العالمي عام  ، دخل االقتصاد19-و مع استمرار جائحة كوفيد

يتوقع صندوق  تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي، كان متوقعا. وفي إصداره األخير من

. ونظرا 2022% في 4,4إلى  2021% في 5,9النقد الدولي تراجع معدل النمو العالمي من 

ق كذلك استمرار ارتفاع الرتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سالسل اإلمداد، يتوقع الصندو

 2022% في االقتصادات المتقدمة في 3,9التضخم في األجل القريب، مسجال في المتوسط 

 % في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.5,9و

 

وتداعياتها على المنطقتين  إلى « كورونا»وفيما  يتعلق بافريقيا والعالم العربي فقد أدت تبعات 

النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه قبل ان ترتفع مؤخرا بسبب عوامل اخرى ،  تهاوي أسعار

وانخفاض السياحة الداخلية، كما ادت الجائحة  إلى تباطؤ نمو االقتصادات العربية واالفريقية، 

وقد انعكست تداعيات األزمة في آثار مباشرة على القطاع المالي والمصرفي والناتج المحلي 

ر غير مباشرة تمثلت بالتباطؤ االقتصادي في دول المنطقتين ، وتجسدت هذه اإلجمالي، وآثا

األزمة وتبعاتها المباشرة وغير المباشرة والتدابير التي اتخذتها هذه  الدول في تراجع األوضاع 

 االقتصادية العامة فيها. 

ائر كبيرة في خس 2020ووفقا للبنك الدولي تكبدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام  

مليار دوال. وتشمل األضرار التي لحقت  200الناتج المحلي بسبب جائحة كورونا تقدر بحوالي 

  بالقطاعات الرئيسية، خاصة الطاقة والطيران والسياحة والسفر وغيرها.

 

% ، وفقاً لتقديرات البنك ، وتواكب  ذلك 3.8وانكمشت اقتصادات المنطقة في العام ذاته  بحوالي 

 % في العام الماضي.5.4تراجع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بحوالي  مع 

 

عالوة على ذلك تأثر األداء االقتصادي للدول العربية واألفريقية في العامين الماضيين  بشكل 

.  فعلى سبيل المثال يشير  التقرير 19 -كوفيد »ملموس جراء التداعيات الناتجة عن جائحة 

، إلى أن  هذا الوباء قد أثر بشكل رئيسي على األداء 2021قتصادي العربي الموحد  لعام اال

االقتصادي في المنطقة العربية من خالل االنخفاض الحاد في حجم النشاط االقتصادي بسبب 

تأثير إجراءات اإلغالق الحتواء الوباء على عدد من القطاعات مثل السياحة والنقل وتجارة 

مات الضيافة مثل الفنادق والمطاعم والمقاهي. ونتج عن ذلك انخفاض كبير في التجزئة وخد

الناتج المحلي اإلجمالي وارتفاع نسبة البطالة وتسجيل زيادة كبيرة في عجوزات الموازنات 

العامة والدين العام،  نتيجة التدابير التي اتخذتها الدول للتخفيف من آثار الوباء على الصحة 

لشركات والعمال في القطاع الرسمي، وتقديم اإلعانات الفورية للطبقات الفقيرة في العامة، ودعم ا

شكل تحويالت نقدية وعينية حتى لمن هم خارج شبكات األمان االجتماعي، وكذلك المؤسسات 

 واألفراد العاملين في القطاع غير الرسمي.



3 
 

 

فط أيضاً بصدمة اقتصادية أخرى إضافةً لما سبق، تأثرت الدول العربية واالفريقية المصدرة  للن

متمثلة في انخفاض الطلب على النفط وهبوط أسعاره في األسواق العالمية قبل أن  ترتفع مؤخرا،  

ما بين الدول أعضاء منظمة البلدان المصدرة « أوبك+»وانخفاض إنتاجه في إطار اتفاق 

ة. أما الدول األخرى  في للبترول، والدول المصدرة الرئيسية المنتجة للنفط من خارج المنظم

المنطقة ، فتأثرت أيضاً بانخفاض عائدات السياحة، وتراجع الطلب الخارجي نتيجة لتباطؤ النمو 

في اقتصادات أهم الشركاء التجاريين، وتباطؤ تدفقات االستثمار األجنبي المباشر. وباإلضافة إلى 

لى األداء االقتصادي في بعض الدول الجائحة، واصلت األوضاع الداخليةتأثيراتها غير المواتية ع

 العربية واالفريقية األخرى.

    

 -:استجابات الحكومات العربية واالفريقية ألزمة كورونا 

 

كانت استجابة الحكومات العربية واالفريقية  فيما يتعلق بمواجهة  اثار وتداعيات الجائحة  سريعة 

العديد من أدوات السياسات التي كانت إما  وشاملة على نحو استثنائي. فقد تبنت  تلك الحكومات

غير مسبوقة على اإلطالق أو لم يتم استخدامها من قبل على هذا النطاق.  ومن األمثلة على ذلك 

تدابير الدعم الكبير المباشر للدخل، وتأجيل سداد الديون، وبرامج شراء األصول التي نفذتها 

 ً  كبيراً من حيث الحجم والنطاق ،  ويعزى ذلك  إلى البنوك المركزية. وتباينت هذه البرامج تباينا

أن العديد من البلدان منخفضة الدخل واجهت مصاعب جمة في حشد الموارد نظراً لمحدودية 

القدرة على الوصول إلى أسواق االئتمان وارتفاع مستويات الدين الحكومي قبل وقوع األزمة. 

يد المالية العامة كنسبة من إجمالي الناتج ونتيجة لذلك، كان حجم االستجابة لألزمة على صع

ً   في بعض البلدان  ً في البلدان مرتفعة الدخل، وضعيفا المحلي كبيراً على نحو متماثل تقريبا

منخفضة الدخل بينما لم يقم البعض اآلخر  من هذه الدول بأي  استجابة تذكر. وفي البلدان 

العامة متباينة إلى حد بعيد، مما عكس  متوسطة الدخل، جاءت االستجابة على صعيد المالية

 اختالفات ملحوظة في قدرة الحكومات على اإلنفاق على برامج الدعم ورغبتها في ذلك.

 

وبالمثل، فإن مجموعة السياسات التي وقع عليها االختيار لمواجهة آثار األزمة على المدى 

ً كبيراً  من بلد إلى آخر، حسب توافر  القصير في دول أفريقيا والعالم العربي تختلف اختالفا

الموارد والطبيعة المحددة للمخاطر التي تواجهها البلدان. وباإلضافة إلى برامج الدعم المباشر 

للدخل، استعانت الحكومات والبنوك المركزية على نحو غير مسبوق بسياسات تهدف إلى تخفيف 

العائلي وقطاع الشركات.  عبء الديون بصفة مؤقتة، بما في ذلك تأجيل سداد الديون للقطاع

وعلى الرغم من أن هذه البرامج خففت من حدة مشكالت نقص السيولة قصيرة األجل التي 

يواجهها القطاع العائلي وقطاع الشركات، فقد أحدثت أيضاً نتيجة غير مقصودة تمثلت في إخفاء 

ي نقص الشفافية األوضاع المالية الحقيقية للمقترضين، ومن ثم، أدت إلى خلق مشكلة جديدة ه

 بشأن المدى الحقيقي لمخاطر االئتمان التي يتعرض لها االقتصاد.

 

ومن أجل التصدي للجائحة و التعامل معها والنهوض بالواقع االقتصادي العربي االفريقي، كان 

ال بد من العمل على  تخطيط الموارد المؤسسية بما يضمن  الحصول على المخصصات والنفقات 

واألوبئة األخرى مستقبالً ، ولهذا  ينبغي على صناع « كورونا»الالزمة  لالستجابة لفيروس 

السياسات وضع خطط للطوارئ يمكن تعديل حجمها بمرونة للتصدي للمخاطر الصحية 

واالقتصادية ومخاطر المالية العامة التي تنشأ عن حاالت تفشي األوبئة المتكررة، ويجب على 

فاءة اإلنفاق الحكومي، وزيادة اإليرادات غير النفطية، وتوجيه الدعم الحكومات تعزيز ك

لمستحقيه، وتطوير آلية إعداد الميزانية العامة للدولة، وتعزيز إدارة الدين العام، والنمو 

االقتصادي وتعزيز االستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، وتشجيع ودعم االبتكار والبحث 
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ية إلى جانب قيام البنوك المركزية بدعم الطلب والثقة عن طريق تيسير العلمي والرقمنة االقتصاد

األوضاع المالية، وضمان تدفق االئتمان إلى القطاعات السلعية، وتعزيز السيولة في األسواق 

المالية  كما يجب أن تكون خطة اإلصالح محددة زمنياً، وإنشاء شراكة حقيقية بين القطاعين العام 

 دعم والتسهيالت لقطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والقطاع الزراعي.والخاص وتقديم ال

 

  الحرب الروسية االوكرانية وآثارها على اسعار الطاقة والغذاءالموضوع الثاني :  -ب

  خلفية

 انتشار في األولى بالدرجة تمثلتشهد العالم خالل األعوام الثالثة الماضية هزات اقتصادية سلبية 

 عنها، الناجمة االقتصادية الصعوبات لتخطي مضنية جهودا العالم بذل وقد. كورونا جائحة

 معدالت وزيادة والخاصة، العامة الديون في الهائل االرتفاع أبرزها من باهظة تكاليف وتحمل

 العالم كاد وما. التوريد سالسل والغذاء وانقطاعات والمعادن الطاقة تكاليف وارتفاع التضخم،

 األوضاع خلط أعادت التي األوكرانية  -الروسية الحرب بدأت حتى األزمة نفق من يخرج

 وعمقت اليقين، عدم مستويات ورفعت بالتوتر، الدولية العالقات أصابت و العالمية، االقتصادية

 وأضافت .إمداداتها حول المخاوف ورفعت واألسمدة والمعادن واألغذية الطاقة أسعار أزمة

 من عديد تعانيها التي المعضالت بعض وحفزت العالمي، االقتصاد لمسيرة إضافية مخاطر

 .1العالمية االقتصادات

, كما سيشعر  األسعار وترفع بالنمو ستضر العالمي لالقتصاد قوية ضربة الصراع هذا  يمثلو 

 .التضخم سرعة وزيادة النمو تباطؤ بآثاراالقتصاد العالمي برمته 

 كالغذاء األولية السلع أسعار ارتفاع أوال،. رئيسية قنوات ثالث خالل من اآلثار هذه تتدفق وسوف

 الدخول قيمة تآكل إلى بدوره يؤدي مما االرتفاع، من مزيد نحو التضخم سيدفعالذي  والطاقة

 في االنقطاعات تصارع سوف خاصة بصفة المجاورة االقتصادات وثانيا،. الطلب وإضعاف

 األعمال مجتمع ثقة تراجع وثالثا،. الخارج في العاملين وتحويالت اإلمداد وسالسل التجارة

 األوضاع وتشديد األصول، أسعار إضعاف إلى سيفضيان اليقين بعدم المستثمرين شعور وزيادة

 روسيا أن وبما .الصاعدة األسواق من الرأسمالية التدفقات خروج على الحفز وربما المالية،

 ارتفاع إلى اإلمداد سالسل انقطاعات أدت فقد األولية، للسلع المنتجة البلدان أكبر من وأوكرانيا

 الغذاء تكاليف وشهدت. الطبيعي والغاز النفط أسعار سيما وال حادة، بصورة العالمية األسعار

 كل تسهم حيث القمح،مادة  سعر بلغه الذي التاريخي المستوى ظل في قفزة

 .2 العالمية القمح صادرات من% 30 بنسبة وروسيا أوكرانيا من

, " األولية السلع أسواق آفاق"وفي أحدث تقرير للبنك الدولي في النشرة التي يصدرها بعنوان 

 السلع ألسواق كبيرة صدمة االوكرانية  أحدثت -أشار هذا التقرير إلى أن الحرب الروسية

                                                           
 تاريخيا األعلى العالمية الغذاء أسعار - العالمي النمو آفاق تراجع:  جليدان هاشم بن سعود 1 -

 
 وأصداؤها أوكرانيا في الحرب:  ري يونغ وتشانغ غولدفاين وإيالن سيالسي، آمرو وأبيبيه أزعور، وجهاد كامر، ألفريد 2 -

 العالم مناطق مختلف عبر
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 تُبقي أن يمكن بطرق العالمية واالستهالك واإلنتاج التجارة أنماط تغيير إلى أدت حيث األولية،

ً  مرتفعة مستويات عند األسعار    م .2024 عام نهاية حتى تاريخيا

 منذ نوعها من األكبر هي الماضيين العامين مدى على الطاقة أسعار شهدتها التي وتعد الزيادة

 تمثل حيث - الغذائية السلع أسعار في األخيرة الزيادات تُعد كما. 1973 عام في النفط أزمة

 باعتباره الطبيعي الغاز على تعتمد التي األسمدة، أسعار وفي -المنتجين أكبر وأوكرانيا روسيا

 .2008 عام منذ األكبر هي األسمدة، إنتاج مستلزمات أحد

  ً  والتمويل المنصف النمو لشؤون الدولي البنك رئيس نائب جيل إندرميت قال ذلك، على وتعقيبا

 منذ نشهدها األولية السلع ألسعار صدمة أكبر عام بوجه الزيادة هذه تعادل: "والمؤسسات

 القيود زيادة بسبب الصدمة تتفاقم الحين، ذلك في الحال كان وكما. الماضي القرن سبعينيات

 زيادة في بالفعل التطورات هذه بدأت وقد. واألسمدة والوقود الغذائية السلع تجارة على المفروضة

 لزيادة فرصة كل يغتنموا أن السياسات لواضعي ينبغي ولذا،. تضخمي ركود حدوث إمكانية

 ".العالمي باالقتصاد الضرر إلحاق شأنها من إجراءات أي وتجنب بلدانهم في االقتصادي النمو

 االقتصاد على التضخمية وآثارها العالمية التوريد سالسل أزمة أصبحتوفي هذا السياق , فقد 

 في الحرب تلك عن الناتجة الزيادة وتتسبب .العالم في الراهن االقتصادي للوضع عنوانًا العالمي

 إلى تؤدي أن المرجح ومن - كبيرة واقتصادية بشرية خسائر في والطاقة الغذائية المواد أسعار

 تفاقم إلى األولية السلع أسعار ارتفاع ويؤدي. الفقر من الحد جهود في المحرز التقدم عرقلة

 العالم. أنحاء مختلف في بالفعل المرتفعة التضخمية الضغوط

 فيروس بتفشي المتصلة وبالنسبة لدول الشرق األوسط وشمال افريقيا ,  إذا كانت االضطرابات

 الظواهر ألحقت كما. الفقر وتعميق العالمية الغذاء أسعار ارتفاع في أصال ساهمت قد كورونا

 قدف .م 2021 في المحاصيل بعض بحصاد أضرارا المناخ تغير عن الناجمة الشديدة المناخية

 -الروسية  األزمة فإن الماضي، العام% 30 من بأكثر العالمية الغذائية المواد أسعار ارتفعت

نشوب  م , وبعد 1974 منذ مستوياتها أعلى إلى لتصل األسعار زيادة أدت إلى  األوكرانية

 وفول والذرة، القمح، مثل للحبوب اآلجلة العقود بالفعل زادت األوكرانية، -الروسية الحرب

 . الصويا

 األوكرانية  , فالمخزونات الروسية الحرب بنار االفريقي يكتوي – العربي الغذائي كما أن األمن

 وممتدة . وسريعة مباشرة تضعف ,و اآلثار الشراء على والقدرة تتقافز، واألسعار بالكاد، تكفي

 الشرق بمنطقة العالمي األغذية لبرنامج اإلقليمية المديرة فاليشر، كورين وفي هذا السياق ,قالت

 يكافحون الذين المنطقة هذه في األشخاص ماليين بشأن للغاية قلقون نحن" أفريقيا وشمال األوسط

 والتغير النزاع معا، اجتمعت سامة عوامل لعدة نتيجة الغذاء، من يكفيهم ما على للحصول بالفعل

 الصمود على الناس قدرة وصلت اآلن, كورونا جائحة بسبب االقتصادية واألزمة المناخي

 "هذا عن بمنأى أحد يوجد ال. المنطقة هذه في منزل كل على األزمة هذه وستؤثر حرجة، لمرحلة

. 



6 
 

 في قالقل حدوث من أكبر مخاطر إلى تدفع أن والوقود الغذاء أسعار ارتفاع حدة زيادة شأن ومن

 بينما الوسطى، وآسيا القوقاز إلى الالتينية وأمريكا الصحراء جنوب إفريقيا من المناطق، بعض

 .األوسط والشرق إفريقيا أنحاء بعض في الغذائي األمن انعدام زيادة المرجح من

 السياسي–والجغرافي االقتصادي النظام تبديل إلى الحرب تفضي قد األطول، المدى وعلى

 وتجزأت اإلمداد، سالسل تهيئة وأُعيدت الطاقة، تجارة في تحول حدث إذا أساسه من العالمي

 حدة زيادة أما. االحتياطي عمالت من حيازاتها في التفكير البلدان وأعادت المدفوعات، شبكات

 على سيما وال االقتصادي التجزؤ مخاطر من بمزيد تهدد فهي السياسية–الجغرافية التوترات

 . والتكنولوجيا التجارة مستوى

 :لمواجهة تداعيات هذه الحربعمله  مقترحات حول ما يمكن

 وشمال األوسط الشرق في للحكومات الماسة الحاجة الحرب الروسية االوكرانية تُبرز -

 في فرد كل يتمكن حتى االجتماعية الحماية أنظمة زيادة أو توسيع أو إنشاء إلى أفريقيا

 في والحق الغذاء في الحق فيه بما الئق، معيشي مستوى في حقوقه ممارسة من المنطقة

 .االجتماعي الضمان

 . الواردات وخفض المحلي زيادة اإلنتاج -

 .الدولي بالتعاون سوى عالمية غذاء أزمة أي معالجة يمكن ال -

رة الحكومات فكما أنه من واجب -  عليها , إال أنالوطنية احتياجاتها تعالج أن للغذاء المصد ِّ

 في بديلة توريد سالسل إلنشاءمنها  االستيراد على تعتمد التي الدول مع العمل أيضا

 . ممكن وقت أسرع

 الدولية منها الشركات انسحاب أو روسيا على المفروضة العقوبات تراعي أن ينبغي -

 للعديد الغذائي األمن على ذلك سيؤثر ما بقدر بالزراعة المتعلقة الصادرات على التأثير

 اآلثار لتقليل العربية واالفريقية ضمانات  الحكومات تتبنى أن ينبغيولذا . السكان من

 .الغذائي األمن على للعقوبات والملحوظ المتوقع األثر لتقليل تكميلية تدابير أو السلبية،

دة الحكومات على -  ميسور المغذي الطعام يكون أن ضمان على أيضا تعمل أن المستورِّ

  .الرتفاعا  في آخذة الغذائية المواد أسعار وأن خاصة الجميع، متناول وفي التكلفة

 الموارد إلى تفتقر التي البلدان إلى المساعدة زيادة الدولية والمؤسسات الحكومات على  -

 الناسوالتي تعاني أزمة حادة بسبب ارتفاع اسعار الطاقة وبما يمكنها من تزويد  الكافية

 . واستمرار عجلة الحياة الغذاء في حقهم لحماية إليه يحتاجون الذي بالدعم

ستظل هذه التدابير رهينة لماالت الحرب الروسية االوكرانية التي ما زالت مشتعلة حتى  -

 اآلن , والتي قد تنجم عنها تطورات سلبية اضافية تتطلب التعامل معها في حينه . 





 

 ترجمة رسالة رئيس مجلس الشيوخ البوروندي

 اٌس١ذ أ١ِٓ عاَ اٌشابطتاٌٝ 

 الموضوع : استضافة اللقاء التشاوري التاسع للرابطة

ٚاٌتٟ أبذ٠تُ ف١ٙا  ASSECAA/3/721َ باٌّشجع  ١ٔٛ٠0200ٛ  02سداً عٍٝ سساٌتىُ اٌّؤسخت 

سغبتىُ بأْ ٠تُ عمذ اٌٍماء اٌتاسع ٌشابطت ِجاٌس اٌش١ٛخ ٚاٌشٛسٜ ٚاٌّجاٌس اٌّّاثٍت فٟ افش٠م١ا 

َ , فإٔٗ ٠سشٔا أْ 0200ٚاٌعاٌُ اٌعشبٟ فٟ بٍذٔا , بٛسٚٔذٞ , فٟ األسبٛع اٌثاٌث ِٓ سبتّبش, 

 ٔؤوذ ٌىُ عٍٝ ِٛافمتٕا فٟ استضافت ٘زا االجتّاع .

َ , فٟ 0200سبتّبش  00اٌٝ  71اٌفتشة  خاليعمذ ٘زا االجتّاع ٠تُ أْ  ٔٛدٚع١ٍٗ فإٕٔا 

 اٌعاصّت االلتصاد٠ت ٌجّٙٛس٠ت بٛسٚٔذٞ , عٍٝ أْ ٠تُ تحذ٠ذ ِىاْ االجتّاع الحماً . -بٛجّبٛسا

ٚألغشاض ع١ٍّت , فإٕٔا ٔعشب عٓ استعذادٔا , باٌتشاٚس ِعىُ , ٌّٕالشت اٌتحض١شاث اٌالصِت 

اٌفعا١ٌت ٚ اٌّسؤ١ٌٚاث اٌتٟ تمع عٍٝ عاتك ِجٍس اٌش١ٛخ , ٚوزٌه ِسؤ١ٌٚاث اٌشابطت ٌعمذ ٘زٖ 

 ِٓ أجً االعذاد اٌج١ذ ٌٙزا االجتّاع .

 فإٕٔاٚاستمباي اٌّشاسو١ٓ ٚٚلائع ٘زا االجتّاع ,  ٌعمذ ٘زا اٌٍماء ِٚٓ أجً تس١ًٙ اٌتحض١شاث

 اٌّض١ف وّا ٘ٛ ِحذد فٟ سساٌتىُ .ٔجذد اٌتضإِا بضّاْ اٌّسؤ١ٌٚاث اٌتٟ تمع عٍٝ عاتك اٌبٍذ 

وّا إٔٔا ٚباٌتشاٚس ِع األِأت اٌعاِت ٌٍشابطت سٕمَٛ بتمذ٠ُ ِمتشحاً باٌّٛاض١ع راث اال٘تّاَ 

خبشاء أٚ أساتزة باسص٠ٓ ٌتمذ٠ُ أٚساق اٌعًّ  ٚاخت١اسخالي االجتّاع اٌّشتشن اٌتٟ س١تُ ِٕالشتٙا 

 اٌخاصت باالجتّاع .

 االحتشاَ فائكَ بمبٛي ٚتفضٍٛا اٌس١ذ األ١ِٓ اٌعا

 ج١شا١ِ٘عاٌٟ اٌس١ذ ا٠ّا٠ًٛٔ س١ٕضٚ                                                           

 سئ١س ِجٍس اٌش١ٛخ فٟ جّٙٛس٠ت بٛسٚٔذٞ                                                        
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 سعادة األخ الكريم عبدالواسع يوسف علي احملرتم

 أمني عام رابطة جمالس الشورى والشيوخ واجملالس املماثلة يف أفريقيا والعامل العربي 
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،
 

ــايطيـــ   ــاخـــالح ات اا إهـــكا  م لنـ ــ   نـ ــامـ ــرر ال ـــت   امن اانـ ــم فمر ـ لكـ
ــار  إلـــــــــ   تـــــــــافكم رقـــــــــم                          يفاملـــــــــ ر   ،ASSECAA\2\2والســـــــــااد إ وإكـــــــ

ــطس 3 ــار   يف ، م2022أغســــ ــك ر  ل مشــــ ــعو الــــ ــ  فشــــ ــاور  التا ــــ ــاا ال شــــ ال قــــ
ــ  ــ  ، ل رافطـــ ــ  إقامتـــ ــم  يفواملزمـــ ــررا  ا ـــ ــك ،  فرجمبـــ ــ  فررو ـــ ــ   جمهرريـــ خـــ

 إم2022 بتمرب  20إل   19من  الفرت 
  

اركـــــ د  ـــــااد  الســـــ ك جمـــــا  متمـــــك   ـــــرو النا ـــــ  ا و  إ ـــــاداكم يســـــر ا   
ــر يس  ــر يس امللــ ــا ي لــ ــ  ال ــ ــ ماو النا ــ ــي  ــ ــ    ــ ــ ك  جم  ــ ــااد  الســ ــس و ــ ج ــ

الســـ ك املج ـــس ل مشـــار   يف الفاال ـــ  املشـــار إل هـــا أ ـــ فإ    مـــا  ـــ ا   الر ـــك 
 إ مرا   إدار  وإ  مي   ي متمك أخ ا ي انس   ومتافا  أو 

 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، 

 علـي بـن صالـح الصالـح                      
 الشـورى رئيــس جملـس                     



 

P.O. Box : 8899   -    Sana’a, Republic of Yemen 

Tel. No. : 00251118284141, 00967-1-433925; 433926; 433928  , Mobil : 00251929437840  

   Fax : 00967-1- 433927        Web site: www.assecaa.org           Email : assecaa@gmail.com ,    

فً  المماثلةرابطة مجالس الشٌوخ والشورى والمجالس 

 أفرٌقٌا والعالم العـربـً

ASSOCIATION OF SENATES, SHOORA 

AND EQUIVALENT COUNCILS 

 IN AFRICA AND THE ARAB WORLD 

ASSOCIATION DES SENATS, SHOORA ET CONSEILS 

EQUIVALENTS  D’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE 

                                              
                                                                                                                           
                               

 
 

الموقر           الصالح صالح بن علً/  تساا األ معالً  
البحرٌن مملكة – الشورى مجلس رئٌس  

  .. وبعد واحارام اقدٌر احٌة
 الموضوع : دعوة لحضور اللقاء الاشاوري الااتسع للرابطة

 - بوجمبورا- بوروندي - 91-22   تسبامبر 2222م
 

 مجلس من تلقٌناها التً الرسمٌة الدعوة من نسخة لمعالٌكم نرفق أن نود اعاله عنه المنوه الموضوع الى باإلشارة
  ترجمتها الى  إضافة - الفرنسٌة باللغة بوروندي جمهورٌة فً الشٌوخ
 بوجمبورا  مدٌنة فً عقده المقرر  للرابطة التاسع التشاوري اللقاء لحضور معالٌكم فٌها ٌدعو والتً - العربٌة باللغة

.0200 سبتمبر 02-91 الفترة فً بوروندي لجمهورٌة االقتصادٌة العاصمة  
  

 االفرٌقً العربً االقتصاد على كورونا جائحة وتداعٌات آثار: هما رئٌسٌٌن موضوعٌن اللقاء شٌناق وسوف
 الطاقة واسعار التورٌد سالسل على وآثارها االوكرانٌة الروسٌة الحرب -مواجهتها سبٌل فً الحكومٌة واالستجابة

.  والغذاء  
 

 ٌتم سوف بوروندي فً دبلوماسٌة بعثات لدٌها ٌستل التً المشاركة الدول وفود اعضاء ان الى االحاطة نود كما
.الدولً بوجمبورا مطار وصولهم فور الدخول تأشٌرات منحهم  

. الهام اللقاء  بهذا الخاصة والتفاصٌل المعلومات ببقٌة  الحقا نوافٌكم وسوف  
 

 مجلسكم من وفد رأس على الهامة الفعالٌة هذه فً شخصٌا مشاركتكم بتأكٌد  اإلٌجابً ردكم لتلقً نتطلع فإننا وعلٌه
.  الموقر  

.اعابارنا أتسمى بقبول معالٌكم وافضلوا  
 

العام االمٌن                                                 
 

                                                                                        
علً ٌوتسف عبدالواتسع                                                                                           
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"الشورى" يُشارك في االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس 

 "بوروندي"الشيوخ والشورى بأفريقيا والعالم العربي بـ 
 

 

 مجلس الشورى –القضيبية 

يُشارك مجلس الشورى في االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ 

والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي ينعقد في مدينة 

من شهر  20إلى  19بوجمبورا بجمهورية بوروندي الصديقة، خالل الفترة من 

بحضور عدٍد من رؤساء وممثلي المجالس األعضاء في  سبتمبر الجاري،

 الرابطة.

ويمثّل المجلس في االجتماع كالا من: سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب 

األول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني 

 لرئيس المجلس.

ساسيين، يتعلق األول ويبحث االجتماع التشاوري التاسع للرابطة موضوعين أ

آثار وتداعيات جائحة كورونا على االقتصاد العربي األفريقي واالستجابة بـ "

الحكومية في سبيل مواجهتها"، والثاني حول "الحرب الروسية األوكرانية 

 وآثارها على أسعار الطاقة والغذاء والمعالجات المقترحة".

االجتماع، توضحان الجهود ومن المقرر أن يقّدم مجلس الشورى كلمتين خالل 

الكبيرة واالستثنائية التي قامت بها مملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا، 

والنهج الثابث الذي تتبناه المملكة في الدعوة إلحالل السالم والتعايش السلمي 

 المشترك بين دول وشعوب العالم.

 والتشاور ويهدف االجتماع التشاوري التاسع للرابطة إلى تعزيز الحوار

ذات األولوية والراهنة  ستراتيجيةاال العربي حول القضايا األفريقي البرلماني

 األخبار المرسلة لوكالة أنباء البحرين والصحف المحلية

 الملف اإلعالمي
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وتسليط الضوء على التداعيات التي سببتها  في المنطقتين األفريقية والعربية،

(، وتأسيس دبلوماسية برلمانية اقتصادية تمكن من 19جائحة كورونا )كوفيد 

استكشاف سبل وإمكانيات تعزيز التعاون االقتصادي األفريقي العربي وفق 

استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني، إلى جانب تبادل منظور 

لبرلمانيين من خالل عرض الممارسات الناجحة الخبرات والمعرفة بين ا

والدروس المستفادة في اطار المعالجة لتخفيف اآلثار االقتصادية الناجمة عن 

 وتداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا على اقتصاديات الدول. 19كوفيد

َسة لرابطة مجالس  يشار إلى أنَّ مجلس الشورى يعتبر من المجالس المؤّسِّ

رى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، حيث تأسست الشيوخ والشو

 م، ومقرها العاصمة المغربية الرباط.2002الرابطة في العام 

 

 انتهى
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خالل كلمة مجلس الشورى في ختام االجتماع التشاوري التاسع لرابطة 

 مجالس الشيوخ بـ "بوروندي"...

البحرين تنتهج الدبلوماسية الوسطية في جمال فخرو: مملكة 

 عالقاتها الدولية وتدعو للحوار السلمي لحل األزمات والنزاعات
 

 مجلس الشورى –القضيبية 

أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب األول لرئيس مجلس الشورى، أن 

مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

تَعتَبِّر الدعوة إلى إحالل يسى آل خليفة، ملك البالد المعّظم، حفظه هللا ورعاه، ع

السالم والتعايش السلمي المشترك، إحدى األولويات الملحة للسياسية 

الخارجية، وذلك في ضوء الدبلوماسية البحرينية الوسطية والمعتدلة، التي 

ليميين والدوليين وكافة تنتهجها المملكة في التعامل مع كافة الفاعلين اإلق

ا إلى أنَّ المملكة تعتمد على قيم االنفتاح  األزمات اإلقليمية والدولية، مشيرا

ا ومبادئ  والتسامح والتعايش والحوار البناء، وإشاعة السالم باعتبارها قِّيَما

 ثابتة وراسخة للسياسة الخارجية البحرينية.

ادة السيد جمال محمد جاء ذلك خالل كلمة مجلس الشورى التي ألقاها سع

فخرو، النائب األول لرئيس مجلس الشورى، اليوم )الثالثاء( في ختام االجتماع 

التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في 

أفريقيا والعالم العربي، الذي ُعقد في مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي 

سبتمبر الجاري، حيث مثّل مجلس  20 إلى 19الصديقة، خالل الفترة من 

الشورى في االجتماع سعادة السيد جمال فخرو، وسعادة السيدة جميلة علي 

 سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس.

وناقش رؤساء وممثلو البرلمانات األعضاء في رابطة مجالس الشيوخ 

الثاني من والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي خالل اليوم 

االجتماع التشاوري للرابطة موضوع ""الحرب الروسية األوكرانية وآثارها 

 على أسعار الطاقة والغذاء والمعالجات المقترحة".

األفريقي، للدفع  –ودعا فخرو خالل الكلمة، إلى تعزيز أطر التعاون العربي 

باتجاه أهمية االلتزام بمبادئ ميثاق األمم المتحدة القائمة على حل النزاعات 
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بالحوار والطرق الدبلوماسية، بغية التوصل لتسوية سلمية شاملة ودائمة في 

 .األوكرانية –األزمة الروسية 

األفريقي، لمواجهة -زيز الواقع االقتصادي والتنموي العربيورأى فخرو أن تع

تبعات األزمات العسكرية والسياسية واالقتصادية العالمية يتطلب وضع 

استراتيجيات وخطط طموحة، وبرامج مشتركة، وفق رؤى واضحة متفق 

ا مع وجود العديد من  عليها من قبل الدول العربية واألفريقية، خصوصا

نظومة االقتصادية والتنموية العربية واألفريقية،  حتى قبل  التحديات في الم

األوكرانية، مبيناا أن ذلك يتطلب توفير أسباب استقرار  –األزمة الروسية 

المنظومة السياسية لكافة الدول العربية واألفريقية، وحلحلة الملفات العالقة 

 والبينية.

األطراف، لها دور مهم في االجتماعات البرلمانية متعددة ونّوه فخرو إلى أن 

فتح آفاق التعاون والتنسيق االقتصادي والتجاري بين مختلف الدول، وتفعيل 

آليات الدبلوماسية البرلمانية االقتصادية بشكل عملي، بما يعزز من فرص 

النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي و تنشيط التجارة الدولية ذات المنفعة 

ذلك من خالل اإلحاطة بالفرص والتحديات التي تواجه المتبادلة بين دولنا،  و

كل نموذج تنموي لكل دولة على حدة، مؤكداا أن االجتماعات البرلمانية تسهم 

في تقديم المساندة للبرلمانات في وضع تشريعات متطورة ومتقدمة ترفد 

االقتصادات المحلية وتعزز التبادالت التجارية بين الدول وفق مفهوم االعتماد 

 لمتبادل.ا

 

 انتهى
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خالل كلمة مجلس الشورى أمام االجتماع التشاوري التاسع لرابطة مجالس 

 الشيوخ في "بوروندي"...

ا في إدارة  ا دولياا متميزا جميلة سلمان: مملكة البحرين قدَّمت نموذجا

 جائحة "كورونا" بفضل توجيهات جاللة الملك المعظم
 

 مجلس الشورى –القضيبية 

سعادة السيدة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى،  أكدت

ا يحتذى به على المستويين  ا متميزا أن مملكة البحرين استطاعت أن تقدم نموذجا

اإلقليمي والدولي، في ملف إدارة أزمة جائحة كورونا على كل المستويات، 

التوجيهات الملكية وفي مختلف األبعاد التي أثرت عليها الجائحة، وذلك بفضل 

السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد 

المعظم حفظه هللا ورعاه، ومن خالل المتابعة الحثيثة والجهود الرفيعة 

والمستمرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 

، الفتة إلى أن مملكة البحرين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

ا يحتذى  اعتمدت على خطط مدروسة واستراتيجيات ناجعة، جعلت منها نموذجا

به على المستوى العالمي لالنتقال من مرحلة التصدي للفيروس إلى تحقيق 

 التعافي.

جاء ذلك خالل كلمة مجلس الشورى التي ألقتها سعادة السيدة جميلة علي 

لرئيس مجلس الشورى، أمام االجتماع التاسع لرابطة سلمان النائب الثاني 

مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي 

انطلقت أعماله اليوم )اإلثنين( في مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي 

آثار وتداعيات الصديقة، حيث يناقش االجتماع موضوعين أساسيين حول "

نا على االقتصاد العربي األفريقي واالستجابة الحكومية في سبيل جائحة كورو

مواجهتها"، و"الحرب الروسية األوكرانية وآثارها على أسعار الطاقة والغذاء 

 والمعالجات المقترحة".

وأوضحت سلمان أن مملكة البحرين وفّرت الخدمات العالجية والرعاية 

مجاني لجميع المواطنين الصحية من خالل منظور إنساني متكامل وبشكل 

تخصيص أكثر والمقيمين على مستوى الفحص والعالج والتطعيم، إلى جانب 

في المئة من إجمالي الدخل القومي لإلنفاق، في صورة حزم مالية  30من 

 واقتصادية للتصدي للجائحة، وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية. 
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عية في مملكة البحرين عملت بشكل السلطة التشريوأشارت سلمان إلى أنَّ 

تشاركي وتكاملي مع السلطة التنفيذية، بدراسة وسن العديد من القوانين 

وبذلك استطاعت المملكة من والتشريعات الداعمة للتصدي لتبعات الجائحة، 

خالل روح الفريق الواحد ومشاركة كافة القطاعات ذات الصلة بمواجهة تبعات 

أبعادها الصحية واالقتصادية واالجتماعية، كما أنها الجائحة بنجاعة في كافة 

 عملت بشكل تعاوني مع كافة األطراف اإلقليمية والدولية لتحقيق هذه الغاية.

لدبلوماسية البرلمانية البحرينية أكدت في العديد من ونّوهت سعادتها إلى أنَّ ا

خلق المؤتمرات والمناسبات البرلمانات اإلقليمية والدولية على ضرورة 

مساندة الدول النامية، التي تراكمت عليها الديون واألعباء تضامن برلماني ل

المالية بسبب الجائحة، وفق مقاربة شمولية تقوم على أن األزمات العالمية تتم 

 مواجهتها بشكل جماعي من قبل كافة الفاعلين الدوليين.

فيروس وبيّنت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن تأثيرات جائحة  

كورونا أحدثت كساداا عالمياا على كافة األطراف في النظام الدولي، إال أن 

ضررها  على الدول النامية ومنها دول منطقة الشرق األوسط والقارة 

 األفريقية، قد كان األشد في تبعاتها الصحية واالقتصادية واالجتماعية.

مجالس الشيوخ والشورى ورأت سلمان أنَّ االجتماع التشاوري التاسع لرابطة 

والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي يكتسب أهمية في ضرورة 

التوصل إلى رؤى وتصورات مشتركة، بهدف خلق تضامن برلماني شرق 

أفريقي، يدفع باتجاه تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من  –أوسطي 

الرسمية للدول العربية التعاون، ويعمل على تعضيد مساعي الدبلوماسية 

واألفريقية، وتبادل الخبرات والمعارف في مجاالت التصدي للجائحة وتبعاتها، 

مشيرة إلى أن العمل والتحرك بشكل مشترك في كافة المحافل البرلمانية متعددة 

األطراف، بهدف دفع  دول الشمال والمؤسسات المالية العالمية، على تقديم 

و الخبرات المتصلة بمعالجة مختلف التحديات التي  المزيد من  الدعم المالي

تواجه الدول النامية، يُعد من أهم الخطوات التي من شأنها أن تخفف العبء 

 لجائحة على الدول.الكبير من تبعات هذه ا

 

 انتهى
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رئيس مجلس الشيوخ البوروندي يستقبل النائبين األول والثاني 

  لرئيس مجلس الشورى
  

  مجلس الشورى –القضيبية 

استقبل معالي السيد إيمانويل سينزوهاغيرا، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية 

بوروندي الصديقة، سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب األول لرئيس 

مجلس الشورى، وسعادة السيدة جميلة علي سلمان، النائب الثاني لرئيس 

الجتماع التشاوري المجلس، وذلك على هامش مشاركة سعادتهما في أعمال ا

التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا 

والعالم العربي، الذي يقام في مدينة بوجمبورا بجمهورية بوروندي خالل 

  سبتمبر الجاري. 20إلى  19الفترة من 

وأشاد معالي رئيس مجلس الشيوخ البوروندي باالهتمام والحرص التي تحظى 

قات البوروندية البحرينية من لدن قيادتي البلدين الصديقين، مؤكداا به العال

مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لدعم روابط الصداقة القائمين بين 

البلدين، والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق تجاه مختلف 

  المجاالت.

ي تقوم به الدبلوماسية وثّمن معالي رئيس مجلس الشيوخ البوروندي الدور الذ

ا  البرلمانية البحرينية في المحافل والمؤتمرات البرلمانية المتعددة، مقدرا

مساندة مجلس الشورى في مملكة البحرين الستمرار تعميق العالقات 

البرلمانية بين المجالس التشريعية في الدول العربية واألفريقية، إلى جانب 

وخ والشورى والمجالس المماثلة في الدعم المتواصل لرابطة مجالس الشي

  أفريقيا والعالم العربي.

من جانبهما، أكد النائبان األول والثاني لرئيس مجلس الشورى، أن مملكة 

البحرين تحرص على بناء عالقات وثيقة مع مختلف دول العالم، منّوهاا بروابط 

  روندي.عقود بين مملكة البحرين وجمهورية بو 4الصداقة الممتدة ألكثر من 

وأعرب سعادتهما عن الشكر واالمتنان للجهود التي بذلها مجلس الشيوخ 

البوروندي الستضافة االجتماع التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى 

والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، مؤكداا أن ذلك يُترجم دعم 

لعربية واألفريقية، ومساندة جمهورية بورندي لتعزيز العالقات البرلمانية ا

والدفع نحو شراكات إيجابية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين الدول 

  انتهى العربية واألفريقية.
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األمين العام للحزب الحاكم بجمهورية بوروندي يستقبل النائبين األول 

 والثاني لرئيس مجلس الشورى

 

 مجلس الشورى –القضيبية 

ريفيرين نديكوريو األمين العام للحزب الحاكم رئيس استقبل معالي السيد 

مجلس الشيوخ السابق بجمهورية بوروندي الصديقة، سعادة السيد جمال 

محمد فخرو، النائب األول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة جميلة علي 

سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، وذلك على هامش مشاركة سعادتهما في 

شاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس االجتماع الت

ُعقد في مدينة بوجمبورا بجمهورية  الذيالمماثلة في أفريقيا والعالم العربي، 

 سبتمبر الجاري. 20إلى  19بوروندي خالل الفترة من 

وأعرب األمين العام للحزب الحاكم بجمهورية بوروندي عن التقدير والثناء 

ا أنها تأتي في إطار على مشاركة مجلس  الشورى في اجتماعات الرابطة، مؤكدا

حرص مملكة البحرين على تعزيز العمل البرلماني، وتقوية العالقات بين 

 برلمانات الدول األفريقية والعربية.

ولفت األمين العام للحزب الحاكم إلى أّن بالده تحرص على بناء المزيد من 

، وإجراء المزيد من المباحثات الثنائية الشراكات والتعاون مع مملكة البحرين

التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيداا بما تشهده 

 مملكة البحرين من تقدم مشهود وازدهار مستمر في مختلف المجاالت.

من جانبهما، أشار النائبان األول والثاني لرئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة 

ا في تعزيز عالقات الصداقة القائمة مع جمهورية البحرين تولي  ا كبيرا اهتماما

بوروندي، وذلك انطالقاا من األسس والثوابت التي تقوم على تقوية الروابط 

 المشتركة مع كافة دول العالم.

وأكد سعادتهما حرص السلطة التشريعية بمملكة البحرين على استثمار 

ائمة مع السلطة التشريعية في جمهورية الدبلوماسية البرلمانية، والعالقات الق

بوروندي، بما يسهم في تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، ودعم 

الرؤى اإليجابية والتطلعات الداعمة للتنمية والتقدم للبلدين وشعبيهما 

 الصديقين. 

 

 انتهى
 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)إلكترونيًا وورقيًا(الظهور اإلعالمي في وكالة أنباء البحرين والصحف المحلية   

 وكالة أنباء البحرين

https://bna.bh/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D9%80%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDk2jriPvuCayoW9n1vj6W4A%3D#.YyWVhTE1X9U.whatsapp
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة البالد

https://albiladpress.com/news/2022/5087/bahrain/775639.html
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة الوطن

https://alwatannews.net/Bahrain/article/1026733/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A#.YyWgpKuSJs4.whatsapp
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1308960#.YyWg0nNhiUs.whatsapp
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  2022سبتمبر  18األحد  | 2صفحة  –صحيفة أخبار الخليج 
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 وكالة أنباء البحرين

https://bna.bh/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7%D9%8B%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%8B%D9%81%D9%8A%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDoQIV1PRWd%2FCPl%2BL7zjhtyc%3D#.YyjACLee67U.whatsapp
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309205#.YyjYhe1lM5c.whatsapp


16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الموقع اإللكتروني لصحيفة الوطن

https://alwatannews.net/Bahrain/article/1027167/%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%AA-30-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7#.YyjY8_oWL5g.whatsapp
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة األيام

https://www.alayam.com/online/local/979178/News.html#.YyjZlZrhzVc.whatsapp
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  2022 سبتمبر 20 اإلثنين | 5صفحة  –الوطن صحيفة 
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 وكالة أنباء البحرين

https://bna.bh/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDjPobn3dWqQninP8rb1yltQ%3D#.YynGVtxCeP4.whatsapp
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309339#.YyoayXjFyaQ.whatsapp
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة الوطن

https://alwatannews.net/Bahrain/article/1027336/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89#.YynF0K0FZmI.whatsapp
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 وكالة أنباء البحرين

https://bna.bh/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A3%D9%86%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDj8AVNxPJBxeLMPZz%2Bl4qQ8%3D#.YyoaR5zCD8E.whatsapp
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة الوطن

https://alwatannews.net/Bahrain/article/1027333/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA#.YynF87Do6CE.whatsapp
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 الموقع اإللكتروني لصحيفة أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309343#.YyoaoviOtUc.whatsapp
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  2022 سبتمبر 21 األربعاء | 3صفحة  – أخبار الخليجصحيفة 
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  2022 سبتمبر 21 األربعاء | 3صفحة  –صحيفة أخبار الخليج 
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 وكالة أنباء البحرين

https://bna.bh/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDpZxkviYqm5JbL3huBCB%2BmE%3D#.YysFURsweV8.whatsapp
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 صحيفة أخبار الخليج

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1309458#.YysFx_2NY1o.whatsapp
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 - الشورى يشارك في االجتماع التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى في العالم العربيمركز األخبار : مجلس )38 (

YouTube 

 

 

 

 

 

 

تلفزيون البحرين )عربي/ إنجليزي(الظهور اإلعالمي في   

 نشرة األخبار )عربي( –التشاوري التاسع للرابطة  مشاركة سعادة النائبين األول والثاني في افتتاح االجتماعخبر حول 

https://www.youtube.com/watch?v=u8RQmavJQ40
https://www.youtube.com/watch?v=u8RQmavJQ40
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 - مركز األخبار : النائبان األول والثاني لرئيس مجلس الشورى يلتقيان رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي)38 (

YouTube 

  

 

 

 

 

 

 

نشرة  –خبر حول لقاء رئيس مجلس الشيوخ في بوروندي بسعادة النائبين األول والثاني لرئيس مجلس الشورى 

 األخبار )عربي(

https://www.youtube.com/watch?v=YU3nkUORRYk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=YU3nkUORRYk&t=6s
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 - األخبار : األمين العام للحزب الحاكم بجمهورية بوروندي يستقبل النائبين األول والثاني لرئيس مجلس الشورى)38 (

YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة األخبار )عربي( –خبر حول لقاء األمين العام للحزب الحاكم رئيس مجلس الشيوخ السابق في بوروندي 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4b86HT3jOs
https://www.youtube.com/watch?v=Y4b86HT3jOs
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 (نجليزيإنشرة األخبار ) – مشاركة الوفد في االجتماع التشاوريخبر حول 
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 (نجليزيإنشرة األخبار ) –في بوروندي رئيس مجلس الشيوخ خبر حول لقاء 
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 انتهى

 (نجليزيإنشرة األخبار ) –خبر حول لقاء األمين العام للحزب الحاكم رئيس مجلس الشيوخ السابق في بوروندي 


