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الزيارات واملشاركات الدولية دعمت القضايا الوطنية ونصرت القضايا العربية

جوالت الدبلوماسية البرملانية بقيادة الغامن عززت البعد اخلليجي والعربي واإلسالمي للكويت
شهدت الدبلوماسية البرملانية
خالل دور االنعقاد الثاني للفصل
التشريعي اخلامس عشر العديد
من املشاركات والزيارات الرسمية
التي ق��ام بها رئيس مجلس األمة
م���رزوق ال��غ��امن إل��ى ع��دد م��ن دول
العالم في إطار السعي إلى تعزيز
ال��ع�لاق��ات ب��ال��ب��رمل��ان��ات الدولية
وتفعيل دور املجلس.
وج��اء ف��ي تقرير أع��ده مجلس
األمة وتنشره “ الوسط “  :حملت
الدبلوماسية البرملانية الكويتية
بقيادة الغامن رسائل عدة ،فخدمت
قضايا الكويت ونصرت القضايا
العربية ودعمت القضايا اإلسالمية
وحملت راي��ة القضايا اإلنسانية.
وخ�لال دور االنعقاد الثاني ومنذ
ف��ض ال���دور األول ،ت��رأس رئيس
املجلس  11وف���دا نيابيا م��ا بني
زيارات رسمية ومتثيل الكويت في
املؤمترات العربية والدولية ،وهي
كالتالي:
 26يوليو :2017شارك رئيس
مجلس األمة مرزوق علي الغامن في
املؤمتر الطارئ لالحتاد البرملاني
العربي حول تداعيات األوضاع في
القدس بالعاصمة املغربية الرباط.
وق���ال ال��غ��امن ف��ي كلمته أم��ام
املؤمتر “إنه من املؤسف أن يكون
في الصف العربي واإلسالمي من
يسعى إل��ى إشاعة روح االنهزام
فيما يتعلق بقضية فلسطني”.
وأك���د ال��غ��امن أن الكويت التي
تتلمذ شعبها في (مدرسة صباح
األحمد) وكونها ج��زءًا من العالم
ال��ع��رب��ي واإلس�ل�ام���ي واحل���ر لن
تستكني ولن تستسلم للمشاريع
االن��ه��زام��ي��ة املتعلقة بالقضية
الفلسطينية.
 4أك��ت��وب��ر :2017قام رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن
ب���زي���ارة ق��ص��ي��رة إل���ى ال��والي��ات
املتحدة االمريكية تلبية لدعوة من
الرئيس األمريكي األسبق جورج
هيربرت ووكر بوش.
وس��ل��م ال��غ��امن للرئيس بوش
رسالة خطية من سمو أمير البالد
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر
الصباح -حفظه الله ورعاه.-
وراف���ق ال��غ��امن عضو الشعبة
البرملانية النائب يوسف الفضالة.
 12أك��ت��وب��ر :2017ش�������ارك
رئيس مجلس األمة رئيس الشعبة
البرملانية الكويتية م��رزوق علي
الغامن على رأس وفد برملاني في
أع��م��ال م��ؤمت��ر االحت���اد البرملاني
ال��دول��ي ال��ـ  ١٣٧ال��ذي عقد خالل

العام لالحتاد مارتن شو نغونغ
ورئ��ي��س مجلس ال��ن��واب املصري
د.علي عبدالعال.
وج��رى خالل اللقاءات مناقشة
ع��دد م��ن القضايا وامل��وض��وع��ات
اخل��اص��ة ب��االحت��اد مب��ا فيها تلك
املتعلقة بتعديل النظام االساسي
لالحتاد.

الوفود الزائرة ملجلس األمة

الغامن خالل مطالبته بطرد الوفد الصهيوني من اجتماع “ البرملاني الدولي “

الفترة م��ن  ١٤حتى  ١٨أكتوبر
 2017في مدينة سان بطرسبيرغ
الروسية.
وأك���د ال��غ��امن ف��ي كلمته أم��ام
املؤمتر ضرورة أن يتحول االحتاد
البرملاني الدولي إلى سلطة أخالقية
لها حق االنتقاد املباشر والتنبيه
والتحذير واإلن��ذار والتجميد إزاء
كل من ال يلتزم مببادئ االحتاد.
وج����دد ال���غ���امن ال���دع���وة إل��ى
ضرورة ممارسة كل أنواع الضغط
السياسي واألخالقي على الكنيست
اإلسرائيلي ،وتفعيل سلطة االحتاد
ككيان يضم ممثلي شعوب العالم
املتطلعة إل��ى احل��ري��ة والكرامة
وال��ع��دل الت��خ��اذ اإلج����راءات التي
حتفظ لهذا االحتاد هيبته وعدالته
وسمعته وحتافظ على مبادئه.
وت���ط���رق ال���غ���امن ف���ي كلمته
ال��ى امل��أس��اة االن��س��ان��ي��ة ملسلمي
الروهينغا وال��ت��ي وصفها ب��ـ “
الكارثة التي جسدت املثال الصارخ
لرفض اآلخ��ر ،ملجرد ان��ه مختلف
عرقيا او دينيا او ثقافيا “.
 21نوفمبر  :2017شارك رئيس
مجلس األمة مرزوق علي الغامن في
اجتماع املجلس التنفيذي الثاني
للجمعية البرملانية اآلسيوية
مبدينة اسطنبول التركية.
وق����ال ال��غ��امن ف��ي ك��ل��م��ة أم��ام
االجتماع إن أولى خطوات الدخول
في حت��دي التنمية في ق��ارة آسيا
هي حتقيق االستقرار السياسي
واألمني في دول القارة.
وأضاف الغامن أن على دول آسيا

أن حتسم خياراتها في التصدي
لكل األزمات وامللفات التي تستنزف
طاقاتها ومواردها وبخاصة ملفات
الصراعات املسلحة التي تتخذ من
البشر وقودا لها.
 14دي��س��م��ب��ر :2017شارك
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي
ال���غ���امن ف���ي االج��ت��م��اع ال��ط��ارئ
لالحتاد البرملاني العربي والذي
عقد في الرباط باململكة املغربية
لبحث موضوع القدس عقب القرار
األمريكي باعتبارها عاصمة للكيان
الصهيوني.
ودع���ا ال��غ��امن ف��ي كلمته أم��ام
االج��ت��م��اع إل��ى عمل عربي موحد
بشأن ال��ق��دس يستهدف ال��دوائ��ر
ال��ق��اري��ة وال��دول��ي��ة م��ؤك �دًا أهمية
اس��ت��خ��دام ك��ل األوراق ال��راب��ح��ة
الكثيرة التي ميلكها العرب.
وش��دد على ض��رورة اّأل ينعزل
العرب عن املشهد الدولي ويتركوها
للعدو ال���ذي يجب أن ي��ك��ون هو
امل��ع��زول وال��ش��اذ واخل����ارج عن
الشرعية الدولية.
 15يناير  :2018شارك رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن
في مؤمتر األزه��ر العاملي لنصرة
ال��ق��دس ال���ذي ع��ق��د ف��ي ال��ق��اه��رة
بجمهورية مصر العربية.
وأكد الغامن في كلمته أمام املؤمتر
أن معرفة القدس وخصوصيتها
ورمزيتها هي البوابة إلى اليقني
السياسي وحتديد اشكال وجتليات
نصرتها.
وشدد الغامن على الدور الكويتي

وخالل زيارة خارجية للشعبة البرملانية

رئيس مجلس األمة متحدثا في أحد املؤمترات الدولية

التاريخي قيادة وشعبا في نصرة
قضايا اإلن��س��ان ال��ع��ادل��ة وعلى
رأس��ه��ا قضية ال��ق��دس والشعب
الفلسطيني.
 1فبراير :2018شارك رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن
ف��ي اج��ت��م��اع اللجنة التنفيذية
لالحتاد البرملاني الدولي في جنيف
بسويسرا.
وع���ق���د ال���غ���امن س��ل��س��ل��ة من
االجتماعات م��ع رئيسة االحت��اد
البرملاني ال��دول��ي واألم�ي�ن العام

وجل��ن��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان لبحث
م��وض��وع ال��ش��ك��اوى امل��ق��دم��ة ضد
ال��ك��وي��ت وب��رمل��ان��ه��ا م��ن ال��ك��ي��ان
الصهيوني وم��ن نائبني كويتيني
سابق وحالي إضافة إلى املشاركة
ف��ي اج��ت��م��اع اللجنة التنفيذية
لالحتاد البرملاني الدولي.
وقال الغامن للصحافيني“ :فندنا
االدع����اءات غير الصحيحة التي
تهدف إلى تشويه سمعة الكويت،
وأن من واجبنا كشعبة برملانية
ول���ي���س واج���ب���ي ف��ق��ط ك��رئ��ي��س

للمجلس أن ن��داف��ع ع��ن سمعة
برملاننا كونها جزءا من سمعة بلدنا
الكويت”.
 9فبراير:2018شارك رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن
في املؤمتر الثالث للبرملان العربي
ورؤس����اء امل��ج��ال��س وال��ب��رمل��ان��ات
العربية في القاهرة بجمهورية
مصر العربية.
وث��م��ن��ت (ال��وث��ي��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة
الشاملة ملكافحة اإلره���اب) التي
اعتمدها املؤمتر دور دولة الكويت
في إقامة مؤمتر إعادة إعمار العراق
حلشد الدعم ال��دول��ي لدعم خطط
إعمار العراق.
وحثت الوثيقة على االستفادة
من مبادرة سمو أمير البالد الشيخ
ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح
بشأن توفير املوارد املالية الالزمة
ل��دع��م ومت��وي��ل م��ش��اري��ع القطاع
اخل��اص وامل��ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة في الوطن العربي.
 11مارس :2018زيارة رسمية
إل��ى اليابان ق��ام بها وف��د مجلس
األمة برئاسة الرئيس الغامن أجرى
خاللها سلسلة لقاءات ومباحثات
رسمية م��ع ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين في
اليابان على رأسهم جاللة إمبراطور
اليابان ورئيس ال��وزراء ورئيس
مجلس ال��ن��واب ورئ��ي��س مجلس
املستشارين.
وق�����ال ال���غ���امن ف���ي ت��ص��ري��ح
للصحافيني إن اجلانب الكويتي
عمل على تبديد مخاوف اليابانيني
م��ن األزم���ة اخلليجية ك��ون دول

اخلليج هي املصدر االكبر للنفط
ال����ذي ي��ش��ك��ل ع��ص��ب االق��ت��ص��اد
الياباني.
وأك��د الغامن أن تلك األزم��ة هي
أزم��ة عابرة وسيتم حلها من قبل
األشقاء أنفسهم بفضل إرادة دول
اخلليج مجتمعة وبفضل اجلهود
االستثنائية احلثيثة لسمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح.
 23م��ارس :2018شارك وفد
مجلس األم��ة برئاسة ال��غ��امن في
أع��م��ال م��ؤمت��ر االحت���اد البرملاني
ال����دول����ي ال����ـ  138ف���ي جنيف
بسويسرا.
وح��ق��ق مجلس األم���ة برئاسة
ال��غ��امن وب��دع��م م��ن ال��ب��رمل��ان��ات
العربية واإلسالمية جناحاً كبيرا ً
بإقرار البند الطارئ بشأن القضية
الفلسطينية على ج���دول أعمال
االحتاد.
واجتمع الغامن خالل املؤمتر إلى
رئيسة االحت��اد البرملاني الدولي
غابرييال كويفاس بارون ،ملناقشة
أبرز امللفات املطروحة على أجندة
دورة االحتاد وسبل إجناح أهدافها.
 16ي��ون��ي��و :2018مشاركة
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي
الغامن في اجتماع اللجنة التنفيذية
لالحتاد البرملاني الدولي الذي عقد
في جنيف بسويسرا.
وال��ت��ق��ى ال��غ��امن ع��ل��ى هامش
مشاركته ف��ي االج��ت��م��اع ك�لا من
رئيسة االحت��اد البرملاني الدولي
غابرييال كويفاس ب��ارون واألمني

زار مجلس األم���ة خ�ل�ال دور
االنعقاد ال��ع��ادي الثاني للفصل
ال���ت���ش���ري���ع���ي اخل����ام����س ع��ش��ر
ملجلس األم��ة ع��دد م��ن املسؤولني
والشخصيات البرملانية العربية
والدولية وفيما يلي تلك الزيارات:
 1نوفمبر :2017استقبل رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن
رئيسة مجلس الشيوخ في مملكة
بلجيكا كريستني دوفرين والوفد
املرافق لها.
 13ن��وف��م��ب��ر :2017التقى
ال��رئ��ي��س ال��غ��امن رئ��ي��س املجلس
التشريعي ف��ي سلطنة ب��رون��اي
دار السالم عبدالرحمن بن طيب
والوفد املرافق له.
 15نوفمبر :2017عقد الرئيس
الغامن مباحثات رسمية مع وفد
اجلمعية البرملانية حللف شمال
األطلسي (ناتو).
 11ديسمبر :2017استقبل
ال��رئ��ي��س ال���غ���امن رئ��ي��س جلنة
ال��ص��داق��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ال��ك��وري��ة
اجلنوبية الكويتية لي كي هي.
 17ديسمبر :2017عقد الرئيس
الغامن مباحثات رسمية مع رئيس
البرملان التركي اسماعيل كهرمان
والوفد املرافق له.
 6فبراير :2018التقى الرئيس
الغامن عضو البرملان اجلزائري عن
حزب التجمع الوطني الدميقراطي
أميرة سليم.
 12ف��ب��راي��ر :2018استقبل
ال��رئ��ي��س ال���غ���امن رئ��ي��س جلنة
ال��ش��ؤون اخلارجية ف��ي البرملان
األوروب���ي ورئيس ح��زب الشعب
األوروبي األملاني ديفيد ماكاليستر
والوفد املرافق له.
 4م��ارس :2018عقد الرئيس
الغامن مباحثات رسمية مع رئيس
مجلس ال��ن��واب العراقي د .سليم
اجلبوري والوفد املرافق له.
 19مارس :2018عقد الرئيس
الغامن مباحثات رسمية مع رئيس
ال��ب��رمل��ان ال��س��وي��دي أورب���ان إلني
والوفد املرافق له.

من أجل بناء جسور الثقة خلدمة قضايا الكويت

الوفود النيابية ساهمت في توثيق التعاون بني مجلس األمة والبرملانات الدولية واإلقليمية املؤثرة

زيارة مجموعة الصداقة إلى تونس

حفل دور االنعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي
اخلامس عشر بالعديد من املشاركات والزيارات الرسمية
التي قام بها أعضاء املجلس لعدد من دول العالم من أجل
تعزيز التعاون بني مجلس األمة والبرملانات الدولية.
وف��ع��ل املجلس دور ال��وف��ود البرملانية ف��ي اللجان
واملؤمترات االقليمية والدولية من أجل بناء جسور الثقة
مع البرملانات املؤثرة واملنظمات الدولية خلدمة قضايا
الكويت وطرح رؤاها في القضايا كافة.
وفيما يلي ح��ص��اد للمشاركات اخل��ارج��ي��ة للوفود
النيابية خالل دور االنعقاد الثاني ومنذ فض دور االنعقاد
األول ما بني زيارات ثنائية ومتثيل الكويت في املؤمترات
العربية والدولية والتقرير أعده مجلس األمة وتنشره «
الوسط « :
28يونيو :2017زيارتان رسميتان ق��ام بهما وفد
مجموعة الصداقة البرملانية اخلامسة برئاسة النائب د.
جمعان احلربش الى كل من سلوفينيا وتركيا خالل الفترة
من  ٢٨يونيو الى  ٤يوليو ٢٠١٧
وض��م الوفد النواب د .ع��ادل الدمخي وعبدالله فهاد
ونايف املرداس.
 1سبتمبر  :2017ش��ارك عضو اجلمعية البرملانية
اآلسيوية النائب د .خليل عبدالله أبل في اجتماع اللجنة

جولة خارجية ألحد الوفود البرملانية الكويتية

الدائمة للشؤون االجتماعية والثقافية التابعة للجمعية
البرملانية اآلسيوية في بوتان.
 17سبتمبر  2017زيارتان رسميتان قام بهما وفد
جلنة الصداقة البرملانية الثالثة برئاسة النائب راكان
النصف إلى قبرص وكرواتيا.
وضم الوفد إضافة إلى النصف النائبني مبارك احلريص
وعمر الطبطبائي.
 20سبتمبر  :2017زيارتان رسميتان قام بهما وفد
مجموعة الصداقة البرملانية السادسة برئاسة النائب
عسكر العنزي إلى مملكة إسبانيا واالحتاد السويسري.
وضم الوفد إضافة إلى العنزي النواب د .محمد احلويلة
واحلميدي السبيعي ود.حمود اخلضير.
 26سبتمبر :2017زيارتان رسميتان قام بهما وفد
مجموعة الصداقة البرملانية الثانية برئاسة النائب شعيب
املويزري إلى هولندا وليتوانيا.
وضم الوفد كال من النائب أسامة الشاهني نائب رئيس
املجموعة وال��ن��واب سعود الشويعر وم��اج��د املطيري
وعبدالوهاب البابطني.
 29أكتوبر :2017شارك النواب د .وليد الطبطبائي
وعلي الدقباسي وخالد العتيبي في اجللسة األولى لدور
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرملان

العربي التي عقدت في اخلرطوم بالسودان.
 17نوفمبر :2017شارك النائب عمر الطبطبائي
في املؤمتر البرملاني الرابع لالحتاد البرملاني الدولي
للبرملانيني الشباب الذي عقد في أوتاوا بكندا.
 28نوفمبر :2017شارك النائب فيصل الكندري في
فعاليات مؤمتر تطوير البنية التحتية املالية واإلداري��ة
التي عقدت في دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
 8ديسمبر  :2017ش��ارك النائب علي الدقباسي في
حوار املنامة الذي عقد في املنامة مبملكة البحرين.
 11ديسمبر:2017شارك النواب علي الدقباسي وخالد
العتيبي وعسكر العنزي في اجللسة الطارئة للبرملان
العربي التي عقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
 25ديسمبر :2017شارك النائب د .عادل الدمخي في
امللتقى اإلقليمي للبرملانيني في مجال العلوم الدبلوماسية
من أجل بناء جسور مستدامة ما بني الدول األعضاء الذي
عقد في مسقط بسلطنة عمان.
 26ديسمبر :2017شارك النواب خالد العتيبي وعسكر
العنزي وعلي الدقباسي في اجللسة الثانية لدور االنعقاد
الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرملان العربي التي
عقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
 13يناير :2018شارك وف��د مجلس األم��ة برئاسة

جانب من جولة أخرى إلحدى مجموعات الصداقة البرملانية

النائب د .عودة الرويعي وعضوية النائب د .خليل عبدالله
أبل في أعمال ال��دورة الـ  13ملؤمتر احتاد مجالس الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت في
طهران باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 25فبراير :2018شارك النائب د .خليل عبدالله
أبل في فعاليات مؤمتر تطوير البنية التحتية اإلداري��ة
واملالية – بناء نظم الرقابة الداخلية في القطاع احلكومي
– التحديات واحل��ل��ول التي عقدت في دب��ي ب��اإلم��ارات
العربية املتحدة.
 8ابريل :2018زيارة رسمية قام بها وفد مجموعة
الصداقة البرملانية األولى مبجلس األمة برئاسة النائب د.
وليد الطبطبائي وعضوية النائب محمد هايف إلى كل من
البوسنة والهرسك وكوسوفا.
 8ابريل :2018زيارة رسمية قام بها وفد مجموعة
الصداقة البرملانية السادسة مبجلس األمة برئاسة النائب
عسكر العنزي وعضوية كل من النائبني د.محمد احلويلة
واحلميدي السبيعي إلى كل من تونس واملغرب.
 22ابريل :2018زيارة رسمية قام بها وفد مجموعة
الصداقة البرملانية اخلامسة مبجلس األمة برئاسة النائب
د .جمعان احلربش وعضوية النواب د .ع��ادل الدمخي
وعبدالله فهاد ونايف املرداس إلى مملكة الدمنارك.

 14مايو :2018شارك النائب د .خليل عبدالله أبل في
االجتماع االستثنائي مفتوح العضوية للجنة فلسطني
الدائمة في احت��اد مجالس ال��دول األع��ض��اء في منظمة
التعاون اإلسالمي الذي عقد في طهران بجمهورية إيران.
 19يونيو :2018زيارة رسمية قام بها وفد مجلس
األم���ة مبشاركة ال��ن��واب محمد ال���دالل وخ��ال��د الشطي
إل��ى البرملان الفرنسي لالطالع على جتربته في العمل
التشريعي والبرملاني واإلداري ولتعزيز العالقة البرملانية
بني الطرفني.
 20يونيو :2018زيارة رسمية قام بها وفد مجموعة
الصداقة البرملانية الثانية مبجلس األمة برئاسة النائب
شعيب املويزري وعضوية النواب أسامة الشاهني وسعود
الشويعر وعبدالوهاب البابطني إلى جمهورية إيرلندا.
 26يونيو :2018شارك النائبان د .خليل عبدالله
أبل وعلي الدقباسي في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون
االقتصادية والتنمية املستدامة الذي عقد في جمهورية
قبرص.
 2يوليو :2018شارك النواب علي الدقباسي ود .وليد
الطبطبائي وخالد العتيبي في اجللسة اخلامسة لدور
االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرملان
العربي التي عقدت في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

