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عزيزي القاريء
احلوار يف اجملتمع األنساين 
غاية  يف  مفهوم  املعاصر 
األمهية نظرا ملا يعرتي العامل 
وأعمال  توترات  من  اليوم 
يف  عنيف  وتطرف  أرهابية 

باآلخر،  االعرتاف  يعين  فاحلوار  األرجاء.  من  كثري 
وإحرتام  نظره،  وجهات  إيل  لألستماع  واالستعداد 
يف  به  والقبول  والعقدية،  والثقافية  السياسية  نظمه 
اآلخرين.  مع  املساواة  قدم  علي  األنسانية  اجملموعة 
واألعمال  للتوترات  اجلذرية  االسباب  أن  والريب 

األرهابية تعود يف جمملها إيل إنكار ما أوردناه آنفا.
دائمة  جلنة  أنشأ  قد  إحتادنا  فان  السبب  وهلذا 
بني  باحلوار  أخري،  أمور  بني  من  تعين،  متخصصة 

احلضارات واألديان.
ويف آخر دورة ملؤمتره، اليت احتضنتها مدينة اسطنبول 
الرتكية، دعا األحتاد مجيع دول اجملالس األعضاء إيل 
تعزيز احلوار والتفاهم مع الدول غري االسالمية علي 
صعيد األديان والثقافات واحلضارات، كما دعا إيل 

تعزيز قيم حتالف احلضارات وأهدافه.
ومن خالل احلوار نستطيع أن نستجلي كنه العديد 
من املفاهيم األساسية وتعريفها واالتفاق حوهلا حيث 
املنطقة  حبيسة  التزال  املفاهيم  هذه  من  أن كثريا 
الرمادية من الفهم مما يؤدي إيل التصادم والفرقة عند 

التقاء الناس ملعاجلة قضية من القضايا.
»احلرب  قبيل  من  هي  أعنيها  اليت  واملفاهيم 
»اجملتمع  الرشيد«،  »احلكم  »السيادة«،  العادلة«، 
»الغزو  الثقايف«،  »النموذج  »العدالة«،  الدويل«، 

الثقايف«...اخل.
وللحوار املفيد شروطه ويف مقدمتها املساواة والندية 
بني املتحاورين والشفافيه والعقالنيه والتسامح واملعرفه.

وبعد تاريخ طويل من الصراعات واحلروب والشكوك 
املتبادلة فان احلوار سيستغرق أشواطا طويلة ويتطلب 
قدرا كبريا من الصرب وسعة الصدر. ولكن املهم أن 

نبدأ فيه، ورحلة األلف ميل تبدأ خبطوة واحدة.

الدورة العاشرة ملؤمتر األحتاد تدعو لـ :

إبراز القيم االسالمية السامية

جملة فصلية إلحتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي

العدد السابع عشر
صيف 2015

االفتتاحیة

المحتویات

طالع ص 8

ميثلون  برملانا   )12( عشر  اثين  ممثلو  جيتمع 
اللجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف 
منظمة التعاون اإلسالمي مبدينة اسالم أباد، حاضرة 
سبتمرب  7و8  يومي  اإلسالمية  باكستان  مجهورية 

طالع ص 5 
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مقابلة مع معايل سردار أياز صادق
االجتماع الرابع والثالثون للجنة التنفيذية 

اضواء علي الربملان املوريتاين
املؤمتر العاشر لألحتاد 

ميثاق مكافحة األرهاب
اضواء علي الربملان التاجيكي

االجتماع التشاوري للمجموعة اإلسالمية
يف ذكري حممد جاسم اخلرايف

اضواء علي الربملان االلباين
اخبار الربملانات

أنشطة األمني العام

متهيدا ملؤمتر االحتاد احلادي عشر يف بغداد: 

اجتماع اسالم أباد يبحث القضايا اهلامة
2015، لوضع األسس النطالقة الدورة احلادية عشرة 
ملؤمتر األحتاد اليت ستعقد يف أوائل العام القادم 2016 
مبدينة بغداد حاضرة مجهورية العراق، ودراسة مسودة 
ميثاق االحتاد حملاربة اإلرهاب والتطرف الصادرة عن 
اإلمارات  دولة   – أبوظيب  يف  العمل  فريق  اجتماع 

العربية املتحدة يومي 3و4 مايو 2015. 
مناقشة  على  الربملانات  هذه  ممثلو  يعكف  و 
الرابع والثالثني للجنة  بنود جدول أعمال االجتماع 
التنفيذية لالحتاد الذي يتكون من عشر نقاط أبرزها 
وضع مشروع جدول أعمال االجتماع الرابع للجان 
أعمال  جدول  مشروع  وكذلك  الدائمة  املتخصصة 
االجتماع السادس للجنة الدائمة لشؤون فلسطني، و 
الدورة اخلامسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات، و مشروع 
لالحتاد،  العامة  للجنة   18 الدورة  أعمال  جدول 
ملؤمتر  عشرة  احلادية  الدورة  أعمال  جدول  ومشروع 

االحتاد.

الدول  جمالس  ألحتاد  العاشرة  الدورة  دعت 
إستمرار  إيل  االسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
واجلماعات  واألقليات  البلدان  بني  والتنسيق  التعاون 
االسالمية يف كل أرجاء العامل بغية إبراز القيم السامية 
لألسالم وذلك من خالل التعليم والوسائل األعالمية 
العنف  القضاء علي أعمال  التقافية هبدف  واألنشطة 

والتطرف املتصاعدة ومعاجلة جذور هاتني الظاهرتني.
وكانت مدينة أسطنبول الرتكية قد إحتضنت هذه 
الدورة اليت جرت إعماهلا يومي 28 و29 ربيع الثاين 

1436 هـ ، املوافق 21 و22 يناير 2015.
وحثت الدورة مجيع الدول واألحزاب واملؤسسات 
التسامح  عدم  من  حازم  موقف  ألختاذ  السياسية 
واالسالموفوبيا وكراهية األجانب، ومنع الصور النمطيه 
لتعزيز  شاملة   برامج  وتنفيذ  االسالم،  عن  السلبية 

التفاهم واالحرتام املتبادل بني الشعوب 
للتصدي  اجلماعية  األرادة  توفر  الدورة  وأعلنت 
خالل  من  وذلك  ومظاهره  االرهاب  إشكال  جلميع 

تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد األطراف.
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معايل سردار أياز صادق لـ )اجملالس(:

أجرهتا  اليت  املقابلة  إطار  يف  صادق،  أياز  سردار  معايل  تناول 
الدول  هبا  تتأثر  اليت  املعاصرة  اهلامة  املسائل  من  مجلة  "اجملالس"  معه 
واجلماعات يف العامل االسالمي، ومن بينها التنمية األقتصادية، التعاون، 
احلوار، الطائفية، التطرف، الدبلوماسية الربملانية، االسالموفوبيا... اخل.

وفيما يلي نورد نص هذه املقابلة احملفزة للتفكري والتأمل:

األهداف املشرتكة
الربملاين  العمل  جمال  يف  األحتاد  جتربة  تقومون  كيف  "اجملالس": 

االسالمي املشرتك؟
 يكتسب احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي 
األخوة  وتقوية  املسلمني  لتوحيد  مهما  منربا  ميثل  أنه  حيث  أمهية كبرية 

االسالمية علي إمتداد العامل.
البلدان االسالمية  ويظل األحتاد عامال حامسا يف توفري إطار لربملانات 
عرب  االحتاد  قام  فقد  والفاعلية.  باجلدوي  يتمتعان  وتنسيق  تعاون  ألقامة 
السنني بعقد اجتماعات مهمة لدفع احلوار فيما بني جمالس الدول األعضاء 
ومناقشة  اخلربات  تبادل  جيري  حيث كان  االسالمي،  التعاون  منظمة  يف 

املسائل األجتماعية واألقتصادية والثقافية للدول األعضاء يف املنظمة. 
اليوم  االسالمية  البلدان  تواجهها  اليت  التحديات  أخطر  من  إن 
فيما  االستقطاب  وترية  وإزدياد  العنيف  والتطرف  واألرهاب  االسالموفوبيا 
بني اجملتمعات املسلمة. لقد أصبح التطرف الديين واألرهاب ظاهرة عاملية، 

يربطها البعض، مع األسف، باالسالم واملسلمني. ويف هذا 
الصدد فقد ألتقي الربملانيون من الدول االسالمية يف املاضي 
ملناقشة التحديات املشرتكة السائدة يف بلداهنم ووضع خطة 
الذي  الكثري  هناك  أن  بيد  برملاين مشرتك ملكافحتها.  عمل 
ينبغي عمله ببذل املزيد من اجلهد لتحقيق األهداف املشرتكة 
للبلدان االسالمية األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي، إيل جانب مطالبة 

األحتاد بالسعي لتعزيز األتصاالت والتعاون الربملاين والرمسي.

القرارات تنفيذ 
إنتهاجها  ينبغي  اليت  تقديركم-  –يف  الوسائل  ماهي  »اجملالس«: 

لتحقيق أهداف األحتاد اليت أنشئ من أجلها؟
مع  لألسالم،  الظامل  والتصوير  اخلاطئ  التفسري  من  هناك كثريا  إن   
هذا  يف  ويتعني  العامل.  نطاق  علي  للمسلمني  مناهضة  منطية  عقلية  وجود 
الصدد علي األحتاد أن يربز الصورة احلقيقية لالسالم وذلك بنشر التعاليم 
متكررة  اجتماعات  عقد  عليها  يتعني  كما  االسالمي.  للدين  السامية 
تصدر  اليت  والقرارات  التوصيات  متابعة  بغية  والربملانيني  األعضاء  للدول 
إال  األحتاد  أهداف  حتقيق  املمكن  من  وليس  االسالمية.  اللقاءات  عن 
أدراج  واملوارد  الوقت  يذهب  وإال  والقرارات،  التوصيات  تنفيذ  خالل  من 
الرياح. ولضمان عمل فعال لألحتاد فان هناك حاجة لتقوية ومتكني اجملالس 
علي  باحلفاظ  إال  املستدامة  بالدميقراطية  التمسك  األعضاء حيث اليتسين 

حقوق الشعب وتفويضه.
تعزيز  هي  األحتاد  عليها  يركز  أن  جيب  اليت  الرئيسة  اجملاالت  من  إن 
التجارة  توطيد  إيل  األمر  هناية  يف  تؤدي  أن  ميكن  اليت  الربملانية  العالقات 
األقتصادية  اجلبهة  علي  التعاون  أن  حيث  األقتصادي،  والتعاون  البينية 
واالسرتاتيجية  السياسية  املسائل  يف  حيدث  مثلما  لتنفيذه  حتديا  اليشكل 

وضع اسرتاتيجيات 
إسالمية ملواجهة التحديات

مقابلة أجريت بتاريخ 18 اغسطس 2015
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احلساسة. ومن املهم أيضا إجياد مهمة متخصصة بدال من املهمة العريضة 
نظرا إيل ضيق املوارد. وميكن للمنظمة أن تضع خططا عملية قابلة للتنفيذ 

والتحقيق يف الوقت املناسب.

املاثلة التحديات 
»اجملالس«: ما هي يف رأيكم أبرز التحديات القائمة اليت تواجه العامل 

االسالمي اليوم؟ وكيف ميكن التعامل معها؟
األجتاهات  هي  االسالمي  العامل  تواجه  اليت  املاثلة  التحديات  إن   
التنامية بني خمتلف قطاعات  والتفرقة  الديين،  والتطرف  للطائفية  املتصاعدة 
اجملتمع. بيد أن هذه التحديات مل تتطور بني يوم وليلة. فلقد أسهم إنعدام 
التنمية  قبول  عن  والعجز  احلوار  ثقافة  ورفض  البحث  علي  القائم  التعليم 
التقانية يف إزدياد وترية التطرف الطائفي والديين فيما بني األقطار األسالمية، 
بينما أسهم إنعدام سياسات التنمية املستدامة يف تعميق اهلوة بني األغنياء 
والفقراء. ولذا فان مطلب الساعة يتمثل يف إنشاء مراكز حبوث يف أرجاء 
بالقرآن  مسرتشدة  جديدة  معرفة  إنتاج  علي  تعكف  اليت  االسالمي  العامل 
النبوية املشرفة. باألضافة إيل ذلك جيب تعزيز احلوار متعدد  الكرمي والسنة 
املاثلة  التحديات  فهم  يف  املساعدة  بغية  االسالمية  البدان  بني  األطراف 
الدول  بني  فيما  التعاون  أن  هلا. كما  للتصدي  اسرتاتيجيات  إيل  والتوصل 
االسالمية وتبادل اخلربات الربملانية سوف ميكن األعضاء من متابعة قصص 

النجاح يف اجملال األقتصادي.

األرهاب... اجلذور
»اجملالس«: ميثل األرهاب والتطرف ظاهرتني تثريان حاليا القلق يف 
كثري من أرجاء العامل. ما هي يف رأيكم األسباب اجلذرية هلاتني الظاهرتني؟ 

وكيف ميكن للعمل الربملاين االسالمي املشرتك أن يقضي عليهما؟
ولكن  العامل  شعوب  جبميع  الضرر  والتطرف  األرهاب  أحلق  لقد   
االعالم  وسائل  وعمدت  بكثري.  أكرب  االسالمي كان  العامل  علي  تأثريمها 

الغربية يف كثري من األحيان إيل إلقاء اللوم علي البلدان االسالمية بدعوي 
رعاية األرهاب والتطرف. ولكنها تتجاهل حقيقة أن األمة االسالمية هي 
أيضا ضحية ألعمال األرهاب. ولذا فان العمل الربملاين االسالمي املشرتك 
تتصدي  أن  مجيعها  االسالمية  اجلماعة  علي  وجيب  الساعة.  ضرورة  هو 
معاجلة  هو  الغرض  يكون  وأن  له،  مضادا  حتركا  تنفذ  وأن  الغلو  لتصاعد 
البحث  القائم علي  التعليم  انعدام  مبا يف ذلك  والتطرف،  األرهاب  جذور 
الوعي  وانعدام  التقين  التطور  إستيعاب  عن  والعجز  احلوار  ثقافة  ورفض 
لألراضي  األجنيب  واالحتالل  واجلدارة  األهلية  نظام  وعدم  والبطالة  والفقر 

االسالمية.

االسالموفوبيا مواجهة 
البلدان  يف  وخصوصا  تصاعد  يف  االسالموفوبيا  إن  »اجملالس«: 

الغربية. فما هي االسباب والوسائل ملواجهتها؟
وهي  املسلمني  ضد  الكراهية  نشر  هبدف  االسالموفوبيا  إثارة  تتم   
التعدو إال أن تكون مؤامرة حيث أن جمموعة من أكرب اجملموعات الدينية 
يف العامل الميكن أن متثلها أقلية تافهة من الضالني الذي يعملون علي تشويه 
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ظاهرة  ليست  االسالموفوبيا  أن  حقيقة  إنكار  والميكن  االسالم.  صورة 
وعلي  والوئام.  السالم  إشاعة  إيل  يدعو  االسالم  أن  من  بالرغم  جديدة 
تأثري االسالموفوبيا علي املسلمني أضعافا كثرية، وخصوصا  تزايد  مرالسنني 

أولئك الذي يعيشون و/أو يعملون يف البلدان الغربية.
اجملاالت  يف كافة  للتهميش  املسلمون  يتعرض  لألسالموفوبيا  ونتيجة 
العامة واألجتماعية. ولذا فان من الضروري بالنسبة للمسلمني أن يتكاتفوا 
تلعبه  أن  فان مثة دورا مهما جيب  املسألة. ومن أجل ذلك  للتصدي هلذه 
ومن  املدين.  اجملتمع  ومنظمات  االعالمية  والوسائل  األكادميية  اجلهات 
يف  بفاعلية  ونشرها  الصدد  هذا  يف  بعناية  مدروسة  خطة  تطوير  الواجب 

وسائل االعالم وترمجتها إيل قوانني وسياسات.

التضامن االسالمي
ما  العقبات،  بعض  يواجه  االسالمي  التضامن  اليزال  »اجملالس«: 
هي يف رأيكم أهم هذه العقبات وكيف ميكن جتاوزها؟ وما هي اخلطوات 

الضرورية لبناء تضامن إسالمي يقوم علي قواعد صحيحة وصلبة؟
 التضامن االسالمي معدوم علي مستوي عام. وإذا ما نظرنا إيل الدول 
التعاون االسالمي ميكن أن نالحظ أن معظمها دول  األعضاء يف منظمة 
الفرقة  انتشار  أدي  وقد  واألقتصادي.  السياسي  األستقرار  عدم  من  تعاين 
األوضاع،  تفاقم  إيل  املسلمني  واألقليمية واألقتصادية بني  والطائفية  األثنية 
االسالمي.  التضامن  سبيل  تعرتض  اليت  العقبات  أخطر  إحدي  وهذه 
التحديات فان هناك قلقا شديدا إزاء إستمرار قضييت  وباألضافة إيل هذه 
لتلعب  حاجة  هناك  إن  هلما.  تسوية  إيل  التوصل  بدون  وكشمري  فلسطني 
القرارات اليت تصدرها قمم  لتنفيذ  املنظمة دورا فعاال، وهناك حاجة ماسة 
إيل  للتوصل  ضرورة  أيضا  وهناك  وروحا.  نصا  االسالمي  التعاون  منظمة 
علي  جيب  االسالمية.  البلدان  بعض  يف  السائدة  للنزاعات  سلمية  تسوية 
التعاون االسالمي أن يؤكد جمددا  الدول األعضاء يف منظمة  إحتاد جمالس 
بأقامة أحالف  بلعب دوره يف إحياء وحدة األمة االسالمية وذلك  التزامه 
بني البلدان االسالمية واجملتمع الدويل. وحيتاج األحتاد إيل وضع اسرتاتيجية 
للدفاع عن سيادة البلدان األعضاء ووحدة أراضيها وإستقالهلا واليت ميكن 
حتقيقها عن طريق إنشاء قوة عمل مشرتكة لدول منظمة التعاون االسالمي.

الربملانية الدبلوماسية 
»اجملالس«: كيف تتصورون الدور الذي ميكن أن تلعبه الدبلوماسية 
أكثر عدال وفائدة جلميع  نظام عاملي جديد يكون  الربملانية يف تشكيل 

شعوب العامل؟
 لقد لعبت الدبلوماسية الربملانية دورا مهما يف حتسني العالقات بني 
أن  لبلدان األمة االسالمية  الربملانية ميكن  الدبلوماسية  الدول. فمن خالل 
تتصدي لوجود التطرف والغلو يف بلداهنا وأن تعمل ملعاجلة قلق املسلمني يف 

الغرب جراء االسالموفوبيا. ومبا أن لكل من احلكومة واملعارضة ممثلني يف 
الوفود املشاركة يف الدبلوماسية الربملانية فان بوسع هذه الوفود أن تعرب عن 
أراء قوية لبلداهنا. إن مضاعفة اخلربة وتقاسم املوارد من خالل الدبلوماسية 

الربملانية يتيح تأمني السالمة للمواطنني.

احلوار الثقايف
»اجملالس«: يري البعض أن احلوار بني الثقافات واألديان مالئم جدا 
وشروطه  احلوار  هذا  رؤيتكم ألسس  ماهي  املعاصر  األنساين  للمجتمع 

لكي يكون فعاال ومثمرا؟
 مما يؤسف له أسفا شديدا أن يصبح االسالم مرادفا لعدم التسامح 
يف أذهان بعض الناس اليوم وخصوصا يف أعقاب محالت الدعايه اليت يشنها 
األجيابية  الصورة  إبراز  بغية  فعال  بدور  القيام  علينا  الغريب. وجيب  االعالم 
املهم جدا  من  فان  ولذا  الناس.  وثقافات  عقائد  دين حيرتم  وهو  لألسالم 
التعاون االسالمي زمام  أن تأخذ بلدان جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
حيث  ومستنري،  ذكي  حوار  إجراء  مث  ومن  الشاملة  القيم  لتحديد  املبادرة 
التشويش علي مثل هذه  املسبقة يف كثري من األحيان علي  املفاهيم  تعمل 
واملعرفة  األتصاالت  لزيادة  خاصة  مبحاوالت  القيام  جيب  ولذا  احلوارات. 

لنتمكن من تفهم التنوع واالحتفاء بالتعددية.

احلكومات واألقتصاد
»اجملالس«: ما هو الدور الذي ميكن يلعبه الربملان لكي يوجه حكومة 
األجنازات  أحدث  وفق  صحيحة  إقتصادية  سياسات  النتهاج  بالده 
العلمية واألوضاع احمللية، وخصوصا يف ضوء العالقة الوثقية بني الربملان 

والشعب ومعرفته بتلك األوضاع؟
الفاعلة  ومبمارسته  للربملان،  األساسية  املهام  من  تعترب  املراقبة  إن   
هلذه الصالحية ميكن للربملان أن يلعب دورا مؤثرا يف توجيه احلكومة يف 
يف  ولقدمت  اخلارجية.  والسياسة  األقتصاد  بينها  ومن  القضايا،  خمتلف 
اجمللس الوطين الباكستاين تشكيل عدد كبري من اللجان الدائمة واللجان 
وجتتمع  احلكومي.  االداء  مراقبة  ضمان  بغية  الربملانية  واللجان  اخلاصة 
هذه اللجان بصفة راتبة ملناقشة السياسات احلكومية، وهي تقوم بدعوة 
شخصيات أكادميية ومن القطاع الصناعي لألستماع منهم إيل وجهات 
قدرة  يضمن  اللجان  هذه  عمل  إن  املعقدة.  األمور  يف  متخصصة  نظر 
الربملان علي سن قوانني تعكس األرادة الشعبية ومواكبة أحدث التطورات 
يف اجملال قيد النظر. كما أن أدوات املراقبة الربملانية مثل األسئلة ولفت 
مع  تتجاوب  احلكومة  جعل  يف  جدا  مفيدة  واالستجواب...اخل  النظر 

احتياجات ومطالب اجلماهري

 

 ضرورة تنفيذ التوصيات والقرارات االسالمية
 ضرورة وجود عمل برملاين إسالمي مشرتك

 القيام بعمل مجاعي اسالمي للتصدي لألسالموفوبيا
 دور األحتاد يف إحياء الوحدة االسالمية

 ممارسة عمل نشط البراز صورة إجيابية للمسلمني



صفـحة 5 / أغسطس-سبتمرب 2015اجملـالس العـدد السابع عشر 

 

اجتماع هام للجنة التنفيذية لألحتاد 

اللجنة تدرس ميثاق 
مكافحة األرهاب 

والتطرف

يكتسب األجتماع الرابع والثالثون للجنة التنفيذية لألحتاد 
الذي حتتضنه العاصمة الباكستانية إسالم أباد أمهية من منطلق 
تكليفه بوضع جداول أعمال الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األحتاد 
الذي سيعقد يف أوائل العام القادم 2016 مبدينة بغداد حاضرة 

مجهورية العراق.
يتكون من  الذي  أعماله  يناقش األجتماع جدول  كما 
البنود التاليه: تقرير األمني العام لالحتاد ومتابعة تنفيذ القرارات 
الصادرة عن االحتاد بشكل عام ودراسة مسودة ميثاق االحتاد 
العمل  الفريق  اجتماع  الصادرة عن  والتطرف  اإلرهاب  حملاربة 
يف أبوظيب – دولة اإلمارات العربية املتحدة من 4- 3 مايو 

.2015

اللجان املتخصصة الدائمة-:
أعمال  جدول  مشروع  حتديث  األجتماع  ويتناول 

االجتماع الرابع لكل من اللجان التالية:
 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 

 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.

 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية و حوار احلضارات واألديان.

األجهزة املتفرعة:
كما يتناول حتديث مشروع جدول أعمال:

 االجتماع السادس للجنة فلسطني الدائمة.

 الدورة اخلامسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.
وكذلك مشروع جدول أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة 

العامة لالحتاد.
وحتديث مشروع جدول أعمال الدورة احلادية عشرة ملؤمتر 

االحتاد.

ويدرس األجتماع اعتماد تقرير االجتماع الرابع والثالثني 
للجنة التنفيذية لالحتاد. 

تقرير األمني العام:
اللجنة  اجتماع  إيل  تقريرا  لألحتاد  العام  األمني  ويقدم 
التنفيذية يغطي هذا التقريرالفرتة بني انعقاد الدورة العاشرة ملؤمتر 
االحتاد اليت عقدت يف مدينة اسطنبول – اجلمهورية الرتكية يف 
الرابع  االجتماع  انعقاد  تاريخ  وحىت   2015 يناير   22-21
والثالثني للجنة التنفيذية املنعقد يف مدينة إسالم آباد – مجهورية 

باكستان اإلسالمية يف 7-8 سبتمرب 2015.
 املشاركة يف احملافل الدولية واإلقليمية 
 البيانات الصادرة عن األمانة العامة:

العمل  العام  األمني  معايل  أدان   :2015 فرباير   22

نواب  ضحيته  راح  و  مقديشو  يف  حدث  الذي  اإلرهايب 
من  آخر  وعدد  احلكومة  يف  وأعضاء  الصومايل  الربملان  يف 

الضحايا.
ارتكبها  اليت  الشنعاء  اجلرمية  إدانة  فرباير2015:   16
األسرى  بذبح  الليبية  اجلمهورية  يف  اإلرهايب  داعش  تنظيم 

املصريني لديه.
هلا  تعرض  اليت  النكراء  اجلرمية  إدانة  فرباير2015:   16
بوالية كاروالينا  هيل  بتشابل  املسلمني  الطالب  من  ثالثة 

الشمالية بالواليات املتحدة األمريكية.
الذي  اإلرهايب  اهلجوم  إدانة   :2015 مارس   19
باردو  التونسي واملتحف مبنطقة  الربملان  استهدف جممع مبىن 
العشرات  مقتل وجرح  أسفر عن  الذي  التونسية  العاصمة  يف 

من الضحايا األبرياء.
القوانني  سريان  مشروع  أدان   :2015 يونيو   07
اإلسرائيلية اليت تقر يف الكنيست بشكل تلقائي على املستوطنني 
العام  األمني  معايل  ودعا   – الغربية  الضفة  يف  واملستوطنات 
االحتادات الربملانية إىل إلزام الكنيست اإلسرائيلي بالتوقف عن 

مثل هذه االجراءات غري القانونية.
22 يونيو 2015: إدانة اهلجوم الذي شنته حركة طالبان 

على مبىن الربملان األفغاين يف كابول.
 رسائل هامة بعث هبا معايل األمني العام

انتخاب أو إعادة  العام مبناسبة   رسائل هتنئة بعثها األمني 
انتخاب رؤساء اجملالس األعضاء يف األحتاد

 أنشطة االعالم 
كما يتضمن تقرير األمني العام موجزا ملتابعة تنفيذ قرارات 
منظمة  األعضاء يف  الدول  احتاد جمالس  ملؤمتر  العاشرة  الدورة 
يف  عقدت  اليت  املصاحبة  واالجتماعات  اإلسالمي  التعاون 

اسطنبول – اجلمهورية الرتكية 21-22 يناير 2015.
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النيابيه:  اجملالس  من  اثنني  من  الربملان  يتكون 
الشيوخ. الوطنية وجملس  اجلمعية 

الشيوخ جملس 
الوطنية  اجلمعية  مع  الشيوخ  جملس  يشكل 
مؤسسة الربملان، وينتخب أعضاؤه ملدة ست )6( 

سنوات و ذلك مبوجب االقرتاع غري املباشر.
حبقوقه  يتمتع  موريتاين  مواطن  لكل  حيق  و 
جملس  يف  عضوا  ينتخب  أن  السياسية  و  املدنية 

الشيوخ إذا كان عمره ال يقل عن 35 سنة.
أعضاء  انتخاب  شروط  نظامي  قانون  حيدد 

جملس الشيوخ وعددهم وعالواهتم. كما حيدد نظام 
والتعارض. القابلية  عدم 

يقومون  الذين  األشخاص  انتخاب  شروط  و 
يتم  حىت  الشيوخ  بتبديل  منصب  شغور  حالة  يف 

التجديد العام أو اجلزئي جمللسهم.
نزاع  الدستوري يف حالة حدوث  اجمللس  يبت 
قابلية  أو  الربملان  أعضاء  انتخاب  صحة  حول 

انتخاهبم.
البحث  الشيوخ و ال يف  ال يرخص يف متابعة 
يف  وال  اعتقاهلم  يف  وال  توقيفهم  يف  وال  عنهم 
حماكمتهم بسبب ما يدلون به من رأي أو تصويت 

أثناء ممارسة مهامهم.
الشيوخ: تكوين جملس 

يضم جملس الشيوخ يف عضويته 56 عضوا:
- 53 عضو يتم انتخاهبم باالقرتاع العام غري 

املباشر وميثلون االقاليم يف البالد؛
لتمثيل  تعيينهم  يتم  االعضاء  من  ثالثة   -

املوريتانيني املقيمني يف اخلارج.
التشريعية الدورات  نظام 

يف  عاديتني  دورتني  الشيوخ  جملس  يعقد 
االثنني  يوم  تبدأ  األوىل  التشريعية  الدورة  السنة: 
االثنني  يوم  تبدأ  الثانية  نوفمرب والدورة  الثاين من 

 ولد السيد حممد ولد بويليل يف 31 ديسمرب 
رئاسة  منصب  ويتويل  روسو،  بلدة  يف   1951
اجلمعية الوطنية املوريتانية منذ 29 يناير 2014.

 متزوج وله أطفال
العام  يف  املديرين  تدريب  يف كلية  خترج   

1976
اخلربة العملية:

رئيس اجلمعية 
الوطنية 
املوريتاين

حممد ولد 
بويليل

حملة من برملان اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:
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الثاين من مايو. تكون وال تتجاوز مدة كل دورة 
تشريعية عادية شهرين. وتكون مداوالت اجمللس 

. علنية
على  بناء  للمجلس  استثنائية  دورات  تعقد 
اجلمعية  أعضاء  أغلبية  من  أو  الرئيس  من  طلب 
هاتان  اجمللس.  أعمال  جدول  ملناقشة  الوطنية 
رئيس  من  بقرار  جلساهتما  وتنتهيا  تبدأ  الدورتان 

اجلمهورية. ومدهتما قد ال تتجاوز شهر واحد.
املكتب

الدارة  السلطات  بكافة  املكتب  يتمتع 
مصاحله  وتوجيه  وتنظيم  الشيوخ  جملس  مداوالت 

وفقا للشروط احملددة يف نظام اجمللس
الرئيس  من:  الشيوخ  جملس  مكتب  يتالف 
-ثالثة كتاب  مايل  -مسري  للرئيس  نواب  -ثالثة 

و مدة انتدابه سنتان.
اللجان

الثقافية واالجتماعية  جلنة الشؤون 
و  العام  االقرتاع  و  الدستورية  القوانني  جلنة   

النظام و االدارة العامة
 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع

 جلنة املالية و رقابة امليزانية و حسابات االمة
 جلنة الشؤون االقتصادية و التخطيط

الوطنية اجلمعية 
ملدة  الوطنية  اجلمعية  أعضاء  إنتخاب  يتم 
مخس )5( سنوات وذلك مبوجب األقرتاع املباشر. 
يف  وتنشر  علنية،  اجمللس  يف  املناقشات  وتكون 
الوطنية  اجلمعية  تعقد  أن  وميكن  الرمسية.  الصحيفة 
جلسة مغلقة بطلب من احلكومة أو بطلب من ربع 

عدد األعضاء احلاضرين.
تعقد اجلمعية دورتني عاديتني يف السنة. وتبدأ 
شهر  من  األول  النصف  يف  العادية  األويل  الدورة 
والتتجاوز  مايو.  شهر  منتصف  يف  والثانية  نوفمرب 

الشهرين. العادية  التشريعية  الدورة  مدة 
وجيوز للجمعية الوطنية أن تعقد دورة إستثنائية 
بطلب من رئيس اجلمهورية أو من أغلبية األعضاء 
وتنتهي  تبدأ  أن  علي  حمدد،  أعمال  جدول  وفق 

مبرسوم من رئيس اجلمهورية.
لفرتة  الوطنية  اجلمعية  رئيس  انتخاب  ويتم 

التشريعية. الدورة 
الوطنية: اجلمعية  أجهزة 

الوطنية مكتب اجلمعية   
 مؤمتر الرؤساء

الربملانية  اجملموعات 
 اللجان

املكتب: تشكيل 
الرئيس  من  الوطنية  اجلمعية  مكتب  يتكون 
ومخسة  واحد  مايل  ومسري  للرئيس  نواب  ومخسة 

سكرتاريني.
املكتب: صالحيات 

مداوالت  رئاسة  بسلطات  املكتب  يتمتع 
الشروط  وفق  اخلدمات  وتوجيه  وتنظيم  اجلمعية 
احلاكمة  اجلهة  هو  واملكتب  اللوائح.  يف  املتضمنة 

الوطين. للمجلس 
الربملانية: اجملموعات 

السياسات  جمموعة 
 جمموعة حشد القوي الدميقراطية

 جمموعة احتاد القوي التقدمية

 جمموعة التغيري واألصالح
اللجان:

 جلنة األرشاد الديين
 جلنة املالية

 جلنة الشؤون األقتصادية
 جلنة العدالة الداخلية والدفاع

 جلنة العالقات اخلارجية
 جلنة احلسابات
 اللجنة اخلاصة

الدولية: العالقات 
املوريتانية  الربملانية  الدبلوماسية  عن  التعبري  يتم 
خمتلف  يف  الوطنية  اجلمعية  مشاركة  خالل  من 

األحتادات الربملانية الدولية، ومن أبرزها: 
 األحتاد الربملاين الدويل

 اجمللس الشوري الحتاد املغرب العريب 
 األحتاد الربملاين العريب

 إحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
االسالمي

 األحتاد الربملاين األفريقي
للفرانكفونية الربملانية  اجلمعية   
الناتو  اجلمعية الربملانية حللف 

قبل تقلده منصب رئيس اجلمعية الوطنية عمل 
معايل السيد حممد ولد بويليل يف العديد من املواقع:
شعبة  ورئيس  قسم  رئيس   :1979-1976

يف وزارة الداخلية.
داخله  موكيد  لوالية  واليا   :2005-1986

نواديبو وواليا لربكانا، وواليا ألصابا وواليا ألدرار.
2011- وزير الداخلية واحلكم الالمركزي

رئيس جملس 
الشيوخ 
املوريتاين 
حممد 
احلسن ولد 
احلاج
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الدورة العاشرة ملؤمتر األحتاد يف اسطنبول

التصميم علي مكافحة األرهاب والتطرف
جمالس  احتاد  ملؤمتر  العاشرة  الدورة  عقدت 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول 
يومي 28- الرتكية –  اسطنبول - اجلمهورية  يف 
 22-21 املوافق  1436هـ  األول  ربيع   29
لتحديات  »التصدي  شعار  حتت   ،2015 يناير 
والعدالة  السالم  ترسيخ  والعشرين:  احلادي  القرن 
واالستقرار واألمن العاملي«. وقد شارك يف الدورة 
)48( جملسا عضوا من بني جمموع العضوية وتبلغ 
)54( جملسا، وكانت حبضور )21( رئيسا برملانيا و 
)13( من نواب رؤساء الربملانات. وخاطب اجللسة 
أردوغان،  طيب  رجب  السيد  فخامة  األفتتاحية 
معايل  اجللسة  وقدرأس  الرتكية،  اجلمهورية  رئيس 
السيد مجيل شيشك، رئيس اجمللس الوطين الرتكي 

الكبري. كما خاطبها كل من:
 معايل الدكتور علي الرجياين رئيس جملس الشورى 
التاسعة الحتاد  الدورة  رئيس  و  اإليراين  اإلسالمي 

جمالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
 معايل السيد مجيل شيشك، رئيس اجمللس الوطين 

الرتكي الكبري
 معايل الربوفيسور حممود إرول قليج األمني العام 

لالحتاد
مث قام املشاركون بانتخاب أعضاء هيئة مكتب 
للرئيس  نائبا  )الكامريون(  يلي:  املؤمتر وذلك كما 
عن اجملموعة األفريقية و)اإلمارات العربية املتحدة( 
انتخاب  العربية كما مت  للرئيس عن اجملموعة  نائبا 

املقرر من تركيا.
أعمال  جدول  املشاركون  أعتمد  ذلك  وبعد 

وبرنامج عمل الدورة العاشرة ملؤمتر االحتاد
ملخصا  لالحتاد  العام  األمني  معايل  قدم  مث 
من  الفرتة  املختلفة خالل  االحتاد  أجهزة  ألنشطة 
الدورة  انعقاد  موعد  تاريخ   2014 فرباير   17
التاسعة ملؤمتر االحتاد و تاريخ موعد انعقاد الدورة 

يناير  بتاريخ 22-21  اسطنبول  مدينة  احلالية يف 
 .2015

قبول  على  املصادقة  متت  االويل  اجللسة  ويف 
يف  العضوية  عضوا كامل  النيجريي  النواب  جملس 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد 

اإلسالمي.

كلمات رؤساء اجملالس ورؤساء الوفود
والوفود،  اجملالس  من  عدد  رؤساء  وحتدث 
وميكن تلخيص ما تضمنته هذه الكلمات يف اآليت:

ملواجهة  مشرتك  أسالمي  عمل  إىل  احلاجة   
اهلجمة على اإلسالم 

اإلرهاب  حول  الربملاين  للحوار  آلية  إنشاء   
والتطرف بني االحتاد والربملان األورويب والكونغرس 

األمريكي واالحتادات الربملانية األخرى.
 التأكيد على رفض كل أشكال اإلرهاب مبا فيها 
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إرهاب الدولة.
تربر  ال  والتعبري  الرأي  حرية  أن  على  التأكيد   

اإلساءة ملقدسات اآلخرين 
قوانني  استصدار  إىل  الوطنية  الربملانات  دعوة   
جترم اإلساءة للديانات السماوية واإلساءة لألنبياء 

والرسل واملقدسات.
 ضرورة العمل على وضع آلية فعالة ملتابعة وتنفيذ 

القرارات اليت تصدر عن مؤمترات االحتاد.
 الدعوة إىل بذل مزيد من اجلهود لتحقيق وحدة 
معاجلة  على  املشرتك  والعمل  اإلسالمي  العامل 

القضايا الكربى اليت تواجه شعوبنا.
والفعاليات  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  حث   
العنف  نبذ  إىل  بداخلها  واالجتماعية  السياسية 

واللجوء إىل احلوار.
نظم  يف  اصالحات  إدخال  على  العمل   
اللجان  عمل  دورات  وزيادة  االحتاد  أجهزة  عمل 

املتخصصة.
القضية  فلسطني  قضية  اعتبار  على  التأكيد   

املركزية األوىل لألمة اإلسالمية.

مذكرة التفاهم بشأن التعاون بني األحتاد ومنظمة 
التعاون اإلسالمي.

بشأن  التفاهم  مذكرة  علي  املؤمتر  صادق  مث 
التعاون بني احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون االسالمي ومنظمة التعاون االسالمي.

ميثاق االحتاد ملكافحة اإلرهاب والتطرف )مقرتح 
من دولة اإلمارات العربية املتحدة(:

 متت املوافقة على ما جاء يف تقرير اللجنة التنفيذية 

يف اجتماعها الثالث والثالثني وكلف االمني العام 
مبتابعة املوضوع بالكيفية اليت وردت يف تقرير اللجنة 

التنفيذية املذكور.
يف  النظر  مت  األعمال  جدول  حسب  وعلي 
تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة العامة لالحتاد ومت 

اعتماده بعد ذلك.

اللجان الدائمة املتخصصة:
عكف املشاركون يف املؤمتر علي دراسة التقارير 
الدائمة  اللجان  من  املقدمة  القرارات  ومشروعات 

املتخصصة األربع متهيدا ألعتمادها وهي:
السياسية  الشؤون  للجنة  الثالث  االجتماع   

والعالقات اخلارجية.
االقتصادية  الشؤون  للجنة  الثالث  االجتماع   

والبيئة.
 االجتماع الثالث للجنة حقوق اإلنسان واملرأة 

واألسرة.
 االجتماع الثالث للجنة الشؤون الثقافية والقانونية 

وحوار احلضاات واالديان.
وقدأعتمد املؤمتر التقارير والقرارات اليت قدمها 

مقررواللجان األربع.

األجهزة املتفرعة:
التقارير  دراسة  علي  املشاركون  عكف  كما 
ومشروعات القرارات املقدمة من األجهزة املتفرعة 

التالية متهيدا ألعتمادها:
 االجتماعان الرابع واخلامس للجنة فلسطني.

 الدورة الرابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.
مت اعتماد التقارير والقرارات والتوصيات املقدمة 

من جلنة فلسطني ومؤمتر الربملانيات املسلمات.
الدورة  باستضافة  العراقي  الربملان  كما رحب 

اخلامسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات ببغداد.
وقدوافق املؤمتر على دعوة الربملان العراقي الستضافة 

االجتماع السادس للجنة فلسطني يف بغداد.

الشؤون التنظيمية:
إعتماد  مت  فقد  التنظيمة  الشؤون  جمال  ويف 

الرتشيحات لكل من: 
 أعضاء اللجنة العامة لالحتاد لعام 2015.

 أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد لعام 2015
 أعضاء اللجان املتخصصة التالية لعام 2015

كما اعتمد املؤمتر الرتشيحات املتعلقه باللجان 
الدائمة األربع: 

اخلارجية  والعالقات  السياسية  الشؤون  جلنة 
حقوق  وجلنة  والبيئة  االقتصادية  الشؤون  وجلنة 
الثقافية  الشؤون  وجلنة  واألسرة  واملرأة  اإلنسان 

والقانونية وحوار احلضارات واالديان.

 حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة احلادية عشرة 
ملؤمتر االحتاد:

العراقي  النواب  جملس  دعوة  على  املوافقة  متت   
الستضافة الدورة احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد يف بغداد 
بتاريخ حيدد الحقا. كما وافق على عقد مؤمتر االحتاد 

يف دورته الثانية عشرة يف مجهورية مايل.

الرابع  االجتماع  انعقاد  ومكان  موعد  حتديد 
والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد:

 متت املوافقة على دعوة اجمللس الوطين الباكستاين 
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للجنة  والثالثني  الرابع  االجتماع  الستضافة 
التنفيذية.

البيان اخلتامي:
اخلتامي  بيانه  املؤمتر  أصدر  أعماله  ختام  ويف 
الذي يتكون من )18( فقرة تضم )120( بندا. 

وتناولت الفقرات املوضوعات التاليه:
العربية  األراضي   – الفلسطينية  القضية 
لألديان  االساءة  رفض  ولبنان-  سوريا  يف  احملتلة 
واالسالموفوبيا  التعصب  ومكافحة  السماوية 
والتطرف  األرهاب  مكافحة  األجانب –  وكراهية 
علي  املفروضة  اجلائرة  العقوبات  العنيف – رفض 
البلدان االسالمية- احلصول علي التقنيات احلديثة 
األوسط  الشرق  منطقة  وجعل  السلمية  لألغراض 
خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل، خصوصا 
األسلحة النووية – السودان – الصومال- الوضع 

يف  الوضع   – اجملاورة  والدول  مايل  مجهورية  يف 
املسلمة-  واألقليات  اجلماعات  محاية   – قربص 
جامووكشمري- إعتداء مجهورية أرمينيا علي مجهورية 
أذرباجيان – الشؤون األقتصادية والبيئة – الشؤون 
 – واألديان  احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية 
حقوق األنسان واملرأة واألسرة – الوضع يف اليمن 
– رسالة شكر وتقدير من املؤمتر للجمهورية الرتكية 

علي إستضافة املؤمتر وتيسري أعماله.

إعالن اسطنبول:
 كما أصدر املؤمتر )إعالن أسطنبول( والذي 

تناول يف بعض فقراته موضوعات تناولت: 
 الوصول اىل الدميقراطية يف اطار مبادئ التواصل 
يف  واملساواة  الدول  بني  املتبادل  واالحرتام  املثمر 

العالقات الدولية.
 الدعم الكامل للحقوق االساسية لألفراد الذين 

يعيشون يف ظل االحتالل األجنيب، 
 التأييد التام للقضية الفلسطينية 

 ادانة األنتهاكات األسرائيلية اخلطرية يف االراضي 
الفلسطينية 

او  دين  بأي  األرهاب  ربط  حماوالت  رفض   
جمموعة عرقية

األرهابية  األعمال  العبارات  بأقوي  األدانة   
امثال داعش  املتطرفة من  اليت متارسها اجلماعات 
وأنتهاكاهتا  العنيف  املتطرف  وفكرها  وغريها، 
املستمرة واملكّثفة واملمنهجة ملبادئ حقوق االنسان 

والقانون الدويل األنساين، 
 إختاذ التدابري املوّحدة والشاملة يف املنطقة جتاه 
التعّصب  على  املستندة  املتصارعة  السياسات 

املذهيب واالنقسامات األثنية،
تشمل  اليت  االسالمية  املبادئ  على  التأكيد   
الوسطية والتسامح واملستندة على السالم والعدالة 

واحلوار ونبذ العنف.
السياسية  واالحزاب  الدول  كافة  دعوة   
مظاهر  جتاه  صارم  موقف  اختاذ  اىل  واملؤسسات 
جتاه  والعداء  االسالم  من  واخلوف  التسامح  عدم 

االجانب، 
 الدعم والتشجيع الكامل ملشاركة املراة يف مجيع 
احلياة  يف  املشاركة  فيها  مبا  اجملتمع  حياة  ميادين 

السياسية وعمليات اختاذ القرار.
اكرب  احد  يشكل  املناخي  التغيري  بأن  االدراك   
املخاطر اليت يواجهها جمتمعنا ويهدد املستوطنات 
االقتصادي  واالستقرار  الطبيعية  احلياة  و  البشرية 
والوصول اىل املصادر املستخدمة من اجل التنمية، 

وهتديد احلياة االنسانية يف هناية املطاف.
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مسودة  بوضع  املكلف  العمل  فريق  عقد 
والتطرف  األرهاب  ملكافحة  األحتاد  ميثاق 
العربية  االمارات  بدولة  أبوظيب  يف  اجتماعا 
املتحدة يومي 3و 4 مايو 2015. وقد حضر 
األجتماع أعضاء فريق العمل حيث حضر من 

اجملموعة األفريقيه كل من:
مجهورية  غينيا،  مجهورية  تشاد،  مجهورية 
أوغندا ومن اجملموعة العربية: اجلمهورية اجلزائرية 
السعودية،  العربية  اململكة  الشعبية،  الدميقراطية 
اجملموعة  ومن  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة 
اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  اآلسيوية: 

اجلمهورية الرتكية.
وقد غاب عن االجتماع مجهورية باكستان 

اإلسالمية. 
استهل اجللسة معايل السيد حممد أمحد املر 
رئيس اجمللس الوطين االحتادي يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بكلمة ضافية قال فيها.
يهدد  وأصبح  يتصاعد  اإلرهاب  أن خطر 
العامل والبشرية مجعاء. وأكد معاليه على التزام 
مكافحة  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
بالقيم  التمسك  إىل  ودعا  والتطرف  اإلرهاب 
اإلسالم  صورة  ومحاية  الصحيحة  اإلسالمية 

السمحة. 
الدكتور رشاد بوخش  انتخاب سعادة  ومت 

عضو اجمللس الوطين االحتادي يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة رئيسا للجلسة.

إرول  حممود  الربوفسور  معايل  استعرض 
قليج قرار تشكيل فريق العمل العداد مسودة 
والتطرف  اإلرهاب  ملكافحة  االحتاد  ميثاق 
 – االحتاد  ملؤمتر  العاشرة  الدورة  عن  الصادر 
بواسطة  اختيارها  مت  اليت  األعضاء  والربملانات 
معاليه  وذكر  لعضويتها.  اجلغرافية  اجملموعات 
تقدم مبسودة  قد  االحتادي  الوطين  اجمللس  أن 
اجملالس  مجيع  على  تعميمها  مت  حيث  امليثاق 
األعضاء املوقرة ، و أن هناك عدد من اجملالس 
ومت  وآرائها  مقرتحاهتا  بإرسال  تفضلت  قد 
جلنة  يف  األعضاء  اجملالس  على  ذلك  تعميم 

اعداد املسودة.
يف أجواء مفعمة باألخوة اإلسالمية احلقة 
متت مناقشة مواد مشروع ميثاق االحتاد ملكافحة 
اإلرهاب والتطرف املكونة من الديباجة وثالثة 

عشر مادة.
االعتبار  بعني  االجتماع  أخذ  وقد 
هبا  بعثت  اليت  والتعديالت  واآلراء  املقرتحات 

جمالس كل من:
 جملس الشورى القطري 

 اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري 
 اجمللس الوطين الرتكي الكبري

 اجلمعية الوطنية التشادية 
 جملس الشورى البحريين
 جملس الشورى العماين

مستفيضة  ومداوالت  مناقشات  وبعد 
رفعها  يتم  مسودة  على  العمل  فريق  اتفق   ،
املسودة  وتتكون  التنفيذية.  اللجنة  ألجتماع 
بعضها  يتناول  و)13فقرة(  ديباجة  من 
الصلة  املعلومات ذات  تبادل  التعاون يف جمال 
منابع  جتفيف  يف  والتعاون  األرهابية  باألنشطة 
الدويل  اجملتمع  مع  والتعاون  األرهاب  متويل 
الدولية  املعلومات  لشبكة  دولية  أتفاقية  القرار 
التقنيات،  هذه  استغالل  من  األرهابيني  متنع 
مع  تتعاون  اسالمية  إتصال  جمموعة  وتشكيل 

اجملتمع الدويل ملكافحة التطرف.

اجتماع أبوظيب يوافق علي مسودة ميثاق مكافحة األرهاب والتطرف
امليثاق يتصور وضع إسرتاتيجية عمليه للتعاون االسالمي
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أو   – أويل(  )جملس  األعلي  اجمللس 
اجلهاز  ميثل  طاجكستان-  مجهورية  برملان 
طاجكستان.  يف  األمسي  والتشريعي  النيايب 
اجمللس  غرفتني:  من  األعلي  اجمللس  ويتكون 
)جملس  النواب  وجملس  ملي(  )جملس  الوطين 

نامويانداغون(. 
تكوين  عملية  الدستوري  القانون  وينظم 

وأنشطة اجمللس األعلي.

اجمللس الوطين:
1999م  العام  يف  الوطين  اجمللس  انشيء 
مبوجب الدستور الوطين اجلديد. وميثل اجمللس 

الوطين الغرفة العليا للربملان الوطين. 
ويبلغ عدد النواب 33 نائبا، يتم إنتخاب 
رئيس  ويعني  السري.  باألقرتاع  منهم   25
العضوية  ومدة  اآلخرين.  الثمانية  اجلمهورية 
يف اجمللس هي مخس سنوات. وشروط األهلية 

املواطن  يبلغ  أن  هي  للمجلس  للرتشيح 
علي  حاصال  ويكون  عاما   35 الطاجكي 
شهادة جامعية. ويكون كل رئيس سابق للبالد 

عضوا يف اجمللس مدي احلياة

جملس النواب:
1999م،  العام  يف  النواب  جملس  أنشئ 
ويبلغ  للربملان.  السفلي  الغرفة  اجمللس  وميثل 

حملة من اجمللس األعلي جبمهورية طاجكستان
يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

رئيس اجمللس 
الوطين
حممد 

سعيد عبيد 
الالوف

تاريخ ومكان امليالد: أول فرباير1952، مقاطعة فارخور كولوب
التعليم: 

- معهد العلوم التقانية الطاجكي يف دوشانبه
- معهد العلوم التقانية يف خاركوف – أوكرانيا

- مدرسة طشقند احلزبية العليا حتت إشراف اللجنة املركزية للحزب 
الشيوعي باألحتاد السوفييت – طشقند، أزبكستان

التجربة العملية:
 1992 – 1994: نائب رئيس اجمللس وزراء طاجكستان

 1994 -1996: نائب أول رئيس وزراء طاجكستان
 1996-: رئيس بلدية مدينة دوشانبه

 2000-: رئيس اجمللس الوطين

األقتصادية  للجنة  الربملانية  اجلمعية  رئيس   :2009-2007  
األوروآسيوية.

األومسة واجلوائز:
- جائزة املقدرة القيادة يف احلكم.

- وسام القيادات اهلندسية يف العام للعام 2006 من مركز الدراسات 
احليوية مبدينة مانشسرت الربيطانية

- دبلوم منظمة املوئل التابعة لألمم املتحدة واملنظمة الدولية ألحتاد 
مبدينة  املعيشة  مستويات  إرتفاع  بفضل  احمللية  واحلكومات  املدن 

دوشانبه- 2006.
اهلويات:

السياسة – املنطق – الديالكتيك والفلسفة.
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عدد النواب 63 نائبا يتم انتخاهبم عن طريق 
األقرتاع العام واحلر واملباشر والسري.

جيري  هؤالء  من   )22( وعشرون  إثنان 
وواحد  النسيب،  التمثيل  بواسطة  انتخاهبم 
القومية.  الدوائر  طريق  عن   )41( وأربعون 
وشرط التأهيل أن يبلغ عمر املواطن 25 عاما 

وأن يكون حاصال علي دبلوم الرتبية العايل.
والقضاة وضباط  احلكومة  ملوظفي  والحيق 
النظام والقانون وضباط اجليش وغريهم  حفظ 
حيددهم الدستور أن يكونوا أعضاء يف اجمللس 
أن  النواب  جملس  لعضو  الحيق  الوطين. كما 
يكون عضوا يف أجهزة نيابية أخري أو يشغل 
وظيفة أخري أو األخنراط يف عمل جتاري، فيما 
عدا األنشطة العلمية أو االبداعية أو التعليمية.

فال  باحلصانة،  اجمللسني  أعضاء  ويتمتع 
فيما  تفتيشهم  أو  حبسهم  أو  اعتقاهلم  جيوز 

عدا حاالت الضبط باجلرم املشهود.

سلطات اجمللسني عند عقد جلسات مشرتكة:
اجلمهورية  رئيس  مراسيم  تأكيد   -1
احلكومة  وأعضاء  الوزراء  رئيس  وعزل  لتعيني 

اآلخرين.
اخلاص  الرئيس  مرسوم  تأكيد   -2

باعالن احلرب وحاالت الطوارئ.
املوافقة علي توجيه القوات املسلحه   -3

لطاجكستان للقيام مبهام دولية خارج البالد.

موعد  حتديد   -4
الرئاسية. األنتخابات 

إستقالة  إعتماد   -5
الرئيس.

أومسة  الرئيس  منح   -6
املناصب  أرفع  يف  وتثبيته  الدولة 

العسكرية.
البت يف مسالة احلصانة الرئاسيه  -7

سلطات اجمللس الوطين:
الوحدات  وتغيري  وإلغاء  إنشاء   -1

اجلغرافية واالدارية.
الدستورية  احملكمة  رئيس  إنتخاب   -2
واحملكمة  العليا  واحملكمة  والقضاة،  والنواب 
األقتصادية العليا علي أساس إقرتاح من رئيس 

اجلمهورية.
رئيس  حصانة  إلغاء  يف  البت   -3
وكذلك  والقضاة،  والنواب  الدستورية  احملكمة 
األقتصادية  واحملكمة  العليا  احملكمة  يف  احلال 

العليا.
املدعي  وإقالة  تعيني  علي  املصادقة   -4

العام ونوابه.
املنصوص  األخري  السلطات  تنفيذ   -5

عليها يف الدستور والقوانني.

سلطات جملس النواب:
واالستفتاء  األنتخابات  جلنة  إنشاء   -1
ونائبه  رئيسها  وإستدعاء  وانتخاب  املركزية، 
رئيس  من  اقرتاح  أساس  علي  وأعضائها 

اجلمهورية.
واملسائل  القوانني  مسودات  عرض   -2

الوطنية والعامة األخري للمناقشة العامة.
األجتماعاية  الربامج  تأكيد   -3

واألقتصادية.
البت يف األلتزامات اخلاصة مبديونية   -4

الدولة.
الدولية  األتفاقيات  علي  املصادقة   -5

وإلغائها.

اجراء  يف  البت   -6
االستفتاء.

إنشاء احملاكم.  -7
جوائز  منح  أعتماد   -8

الدولة.
األوامر  علي  املصادقة   -9
البنك  رئيس  وعزل  تعيني  فيما خيص  الرئاسية 

الوطين ونوابه.
العسكرية  املناصب  حتديد   -10
األلقاب  جانب  إيل  وغريها  والدبلوماسية 

اخلاصة.
حتديد مكافأة رئيس اجلمهورية.  -11

املنصوص  األخري  السلطات  تنفيذ   -12
عليها يف الدستور والقوانني.

جلان جملس النواب:
بني  من  جلانا  النواب  جملس  يشكل 
إعضائه. وميكن أن يشكل اجمللس جلانا مؤقتة 

لتسوية مسائل معينة.
وللمجلس اللجان التالية:

 جلنة األقتصاد واملالية
 جلنة التشريع وحقوق األنسان

 جلنة القانون والنظام والدفاع واألمن
 جلنة الشؤون الزراعية والبيئة

العامه  واهليئات  الدولية  الشؤون  جلنة   
واألعالم.

والسياسة  والثقافة  والرتبية  العلوم  جلنة   
الشبابية.

واألسرة  األجتماعية  املسائل  جلنة   
والعناية الصحية.

الذايت  واحلكم  الدولة  مؤسسات  جلنة   
احمللي.

والصناعة  الطاقة  هندسة  جلنة   
واالنشاءات واألتصاالت.

 جلنة األنضباط وتنظيم العمل
 جلنة اخالقيات أعضاء جملس النواب

هذه  صالحيات  اجمللس  لوائح  وحتدد 
اللجان.

أبريل   16 امليالد:  ومكان  تاريخ   
أقليم   – بياين  مقاطعة  يف   1954

طاجكستان خاتلون- 
األحتاد  يف  االدارة  أكادميية  الدراسة:   

الروسي وجامعة اهلندسة يف موسكو.
يف  عضوا  انتخابه  مت  النيابية:  احلياة   

جملس النواب يف 28 فرباير 2010.
لرئاسة  أنتخب   2010 مارس   16 ويف 

اجمللس
أعيد أنتخابه لعضوية اجمللس يف أول مارس 
أعيد   2015 مارس   17 ويف   2015

اجمللس لرئاسة  انتخابه 
 احلالة األجتماعية: متزوج وله 5 أطفال
الشرف  ووسام  دسيت  وسام  األومسة:   
األعلي جلمهورية  السوفييت  ودبلوم جملس 

طاجكستان

رئيس جملس 
النواب

شكريون 
زخروف
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يف  املشاركة  االحتاد  يف  االعضاء  الدول  جمالس  وفود  عقدت 
اجتماعات اجلمعية الثانية و الثالثني بعد املائة لألحتاد الربملاين الدويل 
الساعة  املوافق 28 مارس 2015 يف  السبت  يوم  السنوي  إجتماعها 
الثالث  بالطابق  القاعة رقم 307/305  09:30 صباحا و ذلك يف 
من مركز املؤمترات الدولية مبدينة هانوي - فيتنام، برئاسة معايل السيد 
املغريب، ومبشاركة كثري  املستشارين  بيد اهلل، رئيس جملس  الشيخ  حممد 
من رؤساء اجملالس و النواب الذين ميثلون اجملالس االعضاء يف األحتاد.

إرول  الربوفسور حممود  لالحتاد  العام  األمني  معايل  القي  أن  وبعد 
ناقش  االسالمية،  الربملانية  اجملموعة  اجتماع  بشان  قليج كلمة خمتصرة 
بشأن  موحد  موقف  »تبين  علي  ينص  الذي  البند  موضوع  األجتماع 
القضايا ذات االهتمام املشرتك للمجموعة اإلسالمية حول البند الطارئ 
املدرج على جدول األعمال يف اجتماع اجلمعية الثاين و الثالثني بعد 

املائة لالحتاد الربملاين الدويل«.
املائة  بعد  والثالثني  الثانيه  للجمعية  األفتتاحية  اجللسة  وعقدت 
وخاطبها   .2015 مارس   28 السبت  مساء  الدويل  الربملاين  لألحتاد 
خاطبتها  سانغ، كما  تان  ترونغ  السيد  فيتنام  مجهورية  رئيس  فخامة 

املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاصة  املستشارة  حممد،  أ.ج.  السيدة 
لشؤون ختطيط التنمية ملا بعد العام 2015، وكذلك السيد شودري، 
اجلمعية  رئيس  والسيد جنوين سن هون  الدويل،  الربملاين  األحتاد  رئيس 

الفيتنامية. الوطنية 
حضر أعمال هذه الدورة ممثلون ملائة ومثانية وعشرين جملسا عضوا 

يف األحتاد الدويل.
يف  األعضاء  الدول  جمالس  إحتاد  من  املراقبني كال  قائمة  ومشلت 
الربملانية  اجلمعية  الدوليه،  اهلجرة  منظمة  االسالمي،  التعاون  منظمة 
يف  والتعاون  األمن  ملنظمة  الربملانية  اجلمعية  بام،  بابسك،  اآلسيوية، 
أوروبا، األحتاد الربملاين األفريقي، األحتاد الربملاين العريب، جامعة الدول 
األمحر  والصليب  وروسيا  بالروسيا  ألحتاد  الربملانية  اجلمعية  العربية، 

الدويل.
وقدمت مثانية طلبات تتعلق بادراج بند إضايف إيل أعمال الدورة.

املتبقية  األربعة  املقرتحات  علي  التصويت  الدولية  اجلمعية  أجرت 
مت  مث  ومن  األصوات   2/3 علي  وبلجيكا  أسرتاليا  مقرتح  وقد حصل 

أدراجه يف جدول األعمال كالبند التاسع.

يف اجتماع اجملموعة الربملانية االسالمية هبانوي - فيتنام:

تبين موقف موحد بشأن البند 
الطارئ املدرج على جدول 

أعمال األحتاد الربملاين الدويل
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املساعد  العام  األمني  منصب  بتقلد  تشرفت  أن  منذ 
الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 
نتيجة للثقة اليت منحتين اياها اجملالس األعضاء ومعايل األمني 
العام الربوفسور حممود أرول قليج ، حصلت على  فرصة قيمة 
ومثينة كي اتعرف على رؤساء واعضاء اجملالس الذين حيضرون 
مؤمترات واجتماعات االحتاد إىل جانب فرصة لقائهم على 

هامش اجتماعات برملانية اخرى عند مشاركتنا فيها.
ومن ابرز الشخصيات اليت عملت معها كان املرحوم 
جاسم حممد اخلرايف الذي احس باننا مدينون له يف كثري 
من جناحات عمل االحتاد ويف مل الشمل وتوحيد وجهات 

نظر االعضاء احملرتمني.
لقد تعرفت عليه و التقيت به شخصيا قبل ان انتقل 
إىل العمل يف االمانة العامة لالحتاد، ولكن أول مرة عملت 
بتعديل  اخلاصة  اللجنة  اجتماع  يف  االحتاد كان  يف  معه 
القاهرة ، حيث كان  النظام االساسي لالحتاد  يف مدينة 
له دور بارز وبناء يف اجراء التعديالت يف النظام األساسي 

لالحتاد ، و اسهامات كبرية يف عمل االحتاد.
كما جيب أن نشيد هنا بالبصمات املتميزة اليت تركها 

الفقيد يف جمال تعزيز العمل الربملاين اإلسالمي املشرتك.
ونؤكد على املواقف املشهودة للخرايف واالراء السديدة 
والصعوبات  التحديات  امام  الربملانية  الرؤى  توحيد  حيال 

اليت تواجهها االمة اإلسالمية.
فقط  الكويت  أحد رجاالت  اخلرايف  الفقيد  يكن  مل 
وامنا كان من رجاالت األمة اإلسالمية. وقد برزت مواقفه 

اليت  واالختالفات  الربملانية  الظروف  أصعب  يف  ومعدنه 
كانت تسود احملافل الربملانية احيانا وذلك من خالل طرح 

اراء صائبة.
الشخصيات  أبرز  من  واحدا  اخلرايف  الفقيد  كان 
عامة.  او كشخصية  الربملاين  العمل  يف  سواء  اإلسالمية 
العمل  يف  شارك  حيث  الربملانية  الرموز  احد  من  ويعد 
اإلسالمي  املستوى  على  سنة   28 من  ألكثر  الربملاين 

والدويل.
وقد توىل اخلرايف رئاسة اكثر من احتاد برملاين واستفاد 
حيمل  وكان  واالنساين  العملي  الصعيد  على  جتربته  من 
اإلسالمية ومجيع  لشعبه وألمته  الطيبة  املشاعر  من  الكثري 

من حييطون به.
ان الفقيد يعد واحدا من العالمات املتميزة يف االحتاد 
وكذلك يف االحتاد الربملاين الدويل حيث كان عنصرا جامعا 
ألي جهد إسالمي برملاين باالضافة اىل جهوده الدائمة يف 
حل اخلالفات وجتاوزها وكان له دور كبري يف معاجلة قضايا 

املنطقة ومواقف مشرفة يف احملافل االسالمية والدولية.
وجيب ان نستذكر هنا دور الراحل يف تويل شخصية 
الدويل وهو  الربملاين  االحتاد  عربية إسالمية منصب رئاسة 
معايل األستاذ عبدالواحد الراضي من اململكة املغربية. وكان 
املرجعية يف كثري  الوسطية والعقالنية إضافة اىل كونه  ميثل 
للعمل  وحبه  نظره  وبعد  حبكمته  عرف  وقد  اجلوانب  من 
الوطين والوحدة اإلسالمية ومساندته للقضايا االنسانية. 

ويعد فقدان الكويت ، بصفة خاصة واالمة اإلسالمية 
من  قامة  يعد  الذي  اخلرايف،  مثل  لشخصية  عامة،  بصفة 
للعمل  خسارة كبرية  والسياسي،  الربملاين  العمل  قامات 

الربملاين الدويل«.
لقد فقد االحتاد الربملاين اإلسالمي شخصا عزيزا على 
اجلميع كما فقدت الكويت والعرب ابنا من ابنائها الربرة. 
وأن ذكراه ستبقى خالدة يف نفوس من عاصروه ومن شهدوا 

مواقفه الوطنية واإلسالمية.     

اخلرايف كما عرفته

ىف  اخلرايف  حممد  جاسم  الفقيد  ولد 
1940م،  عام  بالكويت  القبلة  حى 
وتلقى تعليمه األوىل ىف مدينة بومباى 
بالكويت  املثىن  روضة  وىف  اهلندية 
مبدينة  فيكتوريا  بكلية  التحق  مث 
الكويت  إىل  عاد  مث  االسكندرية. 
وأكمل  الشويخ.  ثانوية  ىف  ودرس 
مانشيسرت  كلية  يف  العايل  تعليمه 
الربيطانية حيث حصل على دبلوم ىف 

ادارة االعمال.
رئاسة  منصب  اخلرايف  الفقيد  وتوىل 
حىت   1999 عام  من  األمة  جملس 
اجمللس  2011، وكان عضوا يف  عام 
يف دورات األعوام  1975، 1981، 

.1996 ،1985
واالقتصاد  املالية  وزير  منصب  وتقلد 
1990. كما  إىل   1985 العام  منذ 
اإلدارية  املناصب  من  العديد  توىل 
العام. ويعد من  القطاع  والتنفيذية يف 
رئاسته  فرتة  شهدهتا  اليت  االجنازات 
من  لعدد  اجمللس  إقرار  األمة  جمللس 
يف  وتتمثل  املهمة  والقرارات  القوانني 
منح احلقوق السياسية للمرأة الكويتية 
 ، األمة  جمللس  والرتشيح  باالنتخاب 
مخس  إىل  االنتخابية  الدوائر  وتعديل 

دوائر انتخابية. 

علي اصغر حممدي
  االمني العام املساعد لالحتاد
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يتكون برملان البانيا – الذي كان يسمي 
يف السابق )برملان الشعب( من جملس واحد، 
وعدد أعضائه مائة وأربعون )140( عضوا 
يتم إنتخاهبم ملدة أربع سنوات. ويتبع النظام 
التمثيل  نظام  ألبانيا  مجهورية  يف  األنتخايب 
النسيب. وهناك )12( دائرة إنتخابية تتوافق 
مع عدد املناطق األدارية يف البالد. ويتعني 
من   %3 علي  حيصل  أن  حزب  علي كل 

األصوات يف كل دائرة.
يف  التشريعي  النظام  أن  بالذكر  جدير 

البانيا قد تطور عرب أنظمة سياسية خمتلفة.
األعضاء الربملانيون احلاليون مت إنتخاهبم 

يف العام 2013.

عمل الربملان
تشريعيتني  األلباين دورتني  الربملان  يعقد 
يف العام. وتبدأ الدورة األويل يف يوم األثنني 
يف  الثانية  والدورة  يناير،  شهر  من  الثالث 
عام.  من كل  سبتمرب  شهر  من  أثنني  أول 
طلب  إذا  غريعادية  دورة  يعقد  أن  وميكن 
أو  الوزراء  رئيس  أو  اجلمهورية  رئيس  ذلك 
عقد  الربملان  رئيس  ويعلن  النواب.  مخس 
أساس  علي  وذلك  غريالعادية  الدورة  هذه 

جدول أعمال حمدد.
رئيس  بانتخاب  الربملان  أعضاء  يقوم 

الربملان كما حيق هلم عزله من منصبه.
وفق  الربملان  عمل  وإدارة  تنظيم  ويتم 

لوائح يوافق عليها أغلب األعضاء.
من  جلانه  بانتخاب  الربملان  يقوم  كما 
جلان  تشكيل  صالحية  وله  صفوفه،  بني 
خاصه. ويف حالة مطالبة ربع عدد األعضاء 
جيوز للربملان تشكيل جلان حتقيق يف مسائل 
اللجان  هذه  إستنتاجات  والتكون  معينة. 
إيل  ترسل  قد  أهنا  بيد  للمحاكم  ملزمة 
وفق  هلا  تقييما  الذي جيري  املدعي  مكتب 
التحقيق  جلان  القانونية.وتعمل  االجراءات 

مبوجب االجراءات اليت حيددها القانون.
وتكون اجتماعات الربملان علنية. 

ولكن مبوجب طلب من رئيس اجلمهورية 
أو رئيس الوزراء أو مخس عدد النواب جيوز 
وذلك  مغلقة  جلسات  يعقد  أن  للربملان 
تأييدا  األعضاء  أغلبية مجيع  عندما يصوت 

ملثل هذا الطلب.

إجازة القوانني
للربملان  ميكن  اليت  القوانني  يلي  فيما 

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

برملان مجهورية ألبانيا

إجازهتا بأغلبية ثالثة أمخاس مجيع األعضاء:
املؤسسات  وتشغيل  تنظيم  قوانني  أ - 

املنصوص عليها يف الدستور.
قانون املواطنة. ب - 

قانون األنتخابات العامة واحمللية. ج - 
د – قانون االستفتاء

هـ - اللوائح
و- قانون حالة الطوارئ 

ز- قانون وضعية الشخصيات العامة
قانون العفو ح - 

ط- قانون األقسام األدارية للدولة.
القانون  مشروع  علي  التصويت  ويتم 
تلو  ومادة  املبدأ،  ناحية  من  مرات:  ثالث 

املادة، وعلي كامل املشروع.
يصدر  أن  اجلمهورية  رئيس  علي  ويتعني 
القانون الذي جييزه الربملان يف غضون عشرين 
ساري  القانون  ويصبح  تقدميه.  من  يوما 
املفعول بعد مرور مااليقل عن 15 يوما من 

نشره يف اجلريدة الرمسية.

هيئة مكتب الربملان:
األعمال  الربملان  مكتب  هيئة  تتويل 
األدارية والداخلية للربملان. وتتكون من رئيس 
الربملان ونوابه األثنني وأثنني من السكرتاريني 

أربعة  إيل  باألضافة  الربملانية  بامليزانة  املعنيني 
علي  األتفاق  ويتم  آخرين.  سكرتاريني 
تصويت  خالل  من  املكتب  هيئة  تشكيلة 
مفتوح يف جلسة علنية متثل، قدر األمكان، 

تركيبة الربملان.
بشأن  قرارات  املكتب  هيئة  وتصدر 
السكرتاريني  مقرتح  وفق  الربملانية  امليزانية 
خدمات  بتنظيم  وتقوم  بامليزانية،  املعنيني 
والوضع  العام،  األمني  مقرتح  وفق  الربملان 
القانوين واألقتصادي ملوظفي الربملان وكذلك 
البت يف الشكاوي املتعلقة بانشاء اجملموعات 
الربملانية أو الشكاوي اخلاصة بتكوين اللجان 

الربملانية الدائمة.
رئيس  من  باقرتاح  املكتب،  هيئة  وتقوم 
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العام للربملان من  الربملان، بتعيني األمني 
بني ثالثة مرشحني وذلك مبقتضي قانون 

اخلدمة املدنية.
أيضا  املكتب  هيئة  مهام  بني  ومن 
أنشطة  حول  السنوي  التقرير  إعتماد 

الربملان ويصدر قرارا بشأن طباعته.

السكرتاريات الربملانية
بطريقة  الربملانية  السكرتاريات  تعمل 
من  وتتكون  املكتب،  هيئة  مع  وثيقة 
ثالثة نواب لكل سكرتارية، بينما تتكون 
من  الربملانية  بامليزانية  املعنية  السكرتارية 
مخسة نواب. ويوافق الربملان علي تشكيل 
املفتوح  األقرتاح  السكرتاريات عن طريق 
وبعد  الربملان  رئيس  مقرتحات  علي 

التشاور مع رؤساء اجملموعات الربملانية.
الربملانية  السكرتاريات  ويرأس 
مع  بالتوافق  وذلك  املكتب  هيئة  أمناء 
الواجبات اليت حتددها اهليئة. وتقوم كل 
رئيس  بابالغ  منتظم  بشكل  سكرتارية 
اليت  باألنشطة  املكتب  وهيئة  الربملان 

تنفذها.

اجملموعات الربملانية:
للحزب  الربملانية  اجملموعة   -

الدميقراطي
للحزب  الربملانية  اجملموعة   -

االشرتاكي

اجملالس الربملانية:
األجراءات  بالئحة  املعين  اجمللس   -

والتفويض واحلصانة.
- اجمللس املعين بالتشريع.

األحزاب املمثلة يف الربملان:
- احلزب االشرتاكي األلباين )65(
- احلزب الدميقراطي األلباين )50(
- احلركة االشرتاكية للتكامل )16(

والوحدة  والتكامل  العدالة  - حزب 
)4(

- احلزب اجلمهوري األلباين)3(
حقوق  أجل  من  األحتاد  حزب   -

األنسان )1(
- احلزب الدميقراطي املسيحي )1(

اللجان:
 )10( عشر  األلباين  الربملان  يضم 

جلان وهي:
 اللجنة املؤقته

 جلنة الشؤون القانونية واألدارة العامة 
وحقوق األنسان

 جلنة التكامل األورويب
 جلنة السياسة اخلارجية
 جلنة األقتصاد واملالية

 جلنة األمن الوطين
والتجارة  االنتاجية  األنشطة  جلنة   

والبيئة
والشؤون  العاملة  األيدي  جلنة   

األجتماعية والصحة.
االعالمية  والوسائل  الرتبية  جلنة   

العامة.
 اللجنة اخلاصة.

رئيس الربملان األلباين

إلري رجب متا

يف   1969 مارس   24 امليالد:  تاريخ 
مدينة سكرابار

رئيس  منصب  تقلد  العملية:  اخلربة 
الوزراء يف الفرتة 2002-1999 

وزير اخلارجية: 2003-2002
وزير اخلارجية: 2010-2009

العام 2013 وحيت  منذ  الربملان:  رئيس 
اآلن.

الوزراء  رئيس  نائب  مناصب  أيضا  تقلد 
ووزير األقتصاد والتجارة والطاقة يف حكومات 

يسارية وميينية.
شعبة  األقتصاد  يف كلية  خترج  الدراسة: 
حيث  تريانا،  جامعة  يف  السياسي  األقتصاد 

واصل فيها دراساته العليا.
يف  األقتصاد  يف كلية  حماضرا  عمل   -

جامعة تريانا
اجلامعات  من  العديد  يف  حاضر   -
واملعاهد العلمية يف اخلارج ومن بينها جامعة 
هرفارد األمريكية وجامعة لندن لألقتصاد يف 

بريطانيا واألكادميية األوروبية يف برلني.
اللغات  متا  السيد  يتحدث  اللغات: 

األلبانية واالجنليزية واأليطالية.
بنتان  وله  متزوج  األجتماعية:  احلالة 

وولد.
جائزة   2012 مارس  يف  نال  االومسة: 
السياسة  يف  إجيابية  الشخصيات  اكثر 
املعهد  مينحها  واليت   2010 للعام  اخلارجية 

الدويل يف مدينة لوبليانا.
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اخبار الربملانات

حتديث الرئاسات الربملانية يف األحتاد
لبعض  جدد  رؤساء  انتخابات  املاضية  القليلة  األشهر  شهدت 
الربملانات األعضاء، ومت اعادة انتخاب َاخرين. فيما يلي رصد حلالة الرئاسات 

الربملانية:
ماكامو  ناتنيال  فريونيكا  السيدة  معالی  انتخاب  إعادة   2015 يناير   12  

دلوفو رئيسة جلمعية اجلمهورية فی موزمبيق
 27 فرباير 2015 انتخاب معالی السيدة لوسي مايلبو أوبيسون رئيسة جمللس 

الشيوخ يف اجلابون
للجمعية  رئيسا  محيد  علي  حممد  السيد  معالی  انتخاب   2015 مارس   1  

الوطنية فی جيبويت
جمللس  رئيسا  رباين  رضا  ميان  السيد  معالی  انتخاب   2015 مارس   12  

الشيوخ يف باكستان
انتخاب معالی السيد جربيل كافاى يقوي رئيسا  17 مارس 2015 إعادة   

الكامريون فی  الوطنية  للجمعية 
جمللس  رئيسا  زهروف  شكربون  السيد  معالی  انتخاب   2015 مارس   17  

فی طاجيكستان النواب 
احتاد  جلمعية  رئيسا  حسيين  عبده  السيد  معالی  انتخاب   2015 أبريل   4  

القمر جزر 
رئيسا  عبيداهلل  السيد حممد سعيد  معالی  انتخاب  إعادة   2015 أبريل   17  

طاجيكستان فی  الوطنية  للجمعية 
25 مايو 2015 انتخاب معالی السيد أدريان هونغبيدجي رئيسا للجمعية   

الوطنية فی بنني
جمللس  رئيسا  الرجياين  علي  السيد  معالی  انتخاب  إعادة   2015 مايو   26  

الشوري االسالمي االيراين 
للمجلس  رئيسا  عمر  أمحد  إبراهيم  السيد  معالی  انتخاب   2015 يونيو   1  

الوطين فی السودان
جمللس  رئيسا  آدم  سليمان  عمر  السيد  معالی  انتخاب   2015 يونيو   1  

الواليات فی السودان
 7 يونيو 2015 إعادة انتخاب معالی السيد حممد جهاد اللحام رئيسا جمللس 

السورية العربية  الشعب فی اجلمهورية 
النواب  رئيسا جمللس  ياكوبو دوغارا  السيد  معالی  انتخاب   2015 يونيو   9  

نيجرييا يف 
رئيسا  ساراكي  بكر  أبو  أولوبوكوال  السيد  معالی  انتخاب   2015 يونيو   9  

جمللس الشيوخ يف نيجرييا
للجمعية  رئيسا  اسكتلند  بارتون  السيد  معالی  انتخاب   2015 يونيو   10  

التعاونية لربملان مجهورية غويانا  الوطنية 
جمللس  فی  رئيسا  يلماظ  عصمت  السيد  معالی  انتخاب   2015 يوليو   1  

الوطين الرتكي الكبري

أفغانستان: شجب معايل الربوفيسور حممود إرول قليج األمني العام 
اهلجوم  اإلسالمي  التعاون  منظمة  األعضاء يف  الدول  الحتاد جمالس 

الغادر الذي شنته حركة طالبان علي مبين الربملان االفغاين يف كابول.
العمل  هذا  يف  االفغاين  الربملان  رئيس  السيد  معايل  إيل  مؤازرته  عن  واعرب 
الشعب  وآمال  تطلعات  عن  املعرب  الربملان  حلرمة  انتهاكا  الذي كان  االجرامي 

االفغاين يف مستقبل آمن يسوده السالم والتنمية. 

إيران: أكد رئيس جملس الشوري االسالمي االيراين معايل السيد 
علي الرجياين أن بامكان التعاون بني طهران واألحتاد األورويب أن 
يسهم يف تسوية األزمات يف الشرق األوسط. وقال معاليه يف إجتماعه مع 
السيدة فدريكا موغريين يف طهران  السياسة اخلارجية لألحتاد األورويب  ممثلة 
»إن اليران واألحتاد األورويب مصاحل مشرتكة يف تطوير التعاون الذي ميكن 
أن يساعد يف حتسني الوضع يف الشرق األوسط وأن يضع حدا للتهديدات 

الراهنه وإرساء دعائم االستقرار والوئام يف الشرق األوسط«.
وأضاف معاليه أن يف إستطاعة إيران وكتلة الدول الثماين والعشرين العمل 
سويا ملكافحة األرهاب واألجتار يف املخدرات. وأكد يف معرض تطرقه إيل 
خمرجات احملادثات النووية بني ايران وجمموعة 5+1 ضرورة األلتزام املتبادل 
علي  الربملان  وافق  »إذا  وقال  احملادثات  تلك  إليه  توصلت  الذي  باألتفاق 
األتفاق النووي فان ايران ستتقيد باحكام األتفاق وستنفذها بعناية، ولكن 
إذا شعرت األمة االيرانية بأن اجملموعة التفي بالتزاماهتا مبوجب األتفاق فان 
األمور سوف تعود إيل املربع األول، مؤكدا أن الربملان سرياقب بدقة تنفيذ 

األتفاق من جانب الطرف األخر.«
األوروبية  البلدان  مع  األقتصادية  الروابط  تنمية  إيل  الرجياين  السيد  ودعا 

الطاقة والتكنولوجيا. وخصوصا املشروعات املشرتكة ويف قطاعي 
ومن جانبها وصفت السيدة موغريين ايران بأهنا شريك مهم وقوي بالنسبة 
لألحتاد األورويب وأضافت أن األحتاد سيسعي ألحياء الروابط مع اجلمهورية 
االسالمية يف مجيع اجملاالت. ورحبت بتعزيز الصالت التجارية واألقتصادية 
لألرهاب  املناهضة  احلملة  يف  التعاون  اجلانبني  بامكان  إن  قائلة  ايران  مع 
واالجتار يف املخدرات. وقالت املسؤولة األوروبية الكبرية إن األحتاد األورويب 
يويل أمهية عظمي ألعادة األستقرار واألمن يف الشرق األوسط، مؤكدة أن 

التعاون االيراين-األورويب ميكن أن يسفر عن نتائج إجيابية للمنطقة.

الدكتور  الربوفسور  لألحتاد  العام  األمني  معايل  أعرب  األردن: 
اليت  الفظيعة  للجرمية  الشديدة  إدانته  عن  قليج  إرول  حممود 
أرتكبها تنظيم داعش األجرامي يف حرق املواطن األردين معاذ الكساسبة.

رئيس جملس  الطراونة  الرئيس عاطف  دولة  إيل  جاء ذلك يف رسالة وجهها 
اجلبان  االرهايب  والعمل  النكراء  باجلرمية  فيها: »فجعنا  قال  األردين،  النواب 
البطل  الشهيد  حبياة  اودي  والذي  االرهايب  داعش  تنظيم  أرتكبه  الذي 
يراع  اليت مل  النكراء  العبارات هذه اجلرمية  بأشد  اننا ندين  الكساسبة.  معاذ 
الميت  الذي  الشنيع  العمل  هذا  ان  انسان..  او  لدين  حرمة  اية  مقرتفوها 
االسرة  ومن  واهلوان  الشجب  منا  جيد  بصلة  السمحة  وتعاليمه  لالسالم 
هذا  هناية  يف  تعايل  اهلل  باذن  سيعجل  ادين شك  بال  وهو  جمتمعة،  الدولية 
ديننا  ان  وتقتيال.  فسادا  األرض  يف  عاث  الذي  اجلبان  االرهايب  التنظيم 
اجمليدة  االسالمية  امتنا  وستقف  وتوادد  ورمحة  مودة  دين  احلنيف  االسالمي 
موحدة يف وجه كل من حياول النيل او العبث مبقدراهتا النبيلة املوروثة. نرجو 
االردنية  والقيادة  الشعب  وايل  الفقيد  لعائلة  ونقلها  تعازينا  حار  تتقبلوا  ان 

الشقيقة.«

العام  األمني  قليج  إرول  الربوفسور حممود  معايل  أدان  فلسطني: 
الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي بأشد 
عبارات اإلدانة جرمية استشهاد الطفل الفلسطيين الرضيع علي سعد دوابشة 
على اثر حرق املستوطنني الصهاينة ملنزل عائلته يف قرية دوما جنوب نابلس. 
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أجري وفد احتاد جمالس الدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي برئاسة معايل الربوفسور 
حممود إرول قليج حمادثات يف بغداد يوم األحد 31 مايو 2015 مع معايل رئيس جملس النواب 
العراقي الدكتور سليم اجلبوري تناولت الرتتيبات األدارية والفنية لعقد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر 

األحتاد يف العاصمة العراقية مطلع العام القادم 2016.
وأكد الدكتور اجلبوري أن بالده ستبذل كل اجلهود ألجناح املؤمتر متمنيا أن يكون فاحتة خري 
تفضي إيل مرحلة اخرى من التعاون بني أعضاء األحتاد. وأعرب معاليه عن أمله يف ان يتناول 

املؤمتر املشاكل والتحديات اليت تواجه الشعوب االسالمية ويف مقدمتها األرهاب والتطرف.
ومثن الدكتور اجلبوري دور منظمة التعاون االسالمي يف فض النزاعات واخلالفات واشاعة 

السلم يف املنطقة.
وقدأعرب الربوفسور قليج عن سعادته هبذا اللقاء مع رئيس جملس النواب العراقي وأشاد 

بدور اجمللس الفعال يف إطار األحتاد.
النائب االول لرئيس جملس النواب الشيخ مهام محودي وعدد من اعضاء  اللقاء  وحضر 

جملس النواب 

شارك معايل األمني العام لالحتاد الربوفسور حممود إرول قليج، يرافقه سعادة مساعد األمني 
العام يف الدورة 42 جمللس وزراء اخلارجية ملنظمة التعاون اإلسالمي، الذي عقد يف الكويت يف 
27-28 مايو، 2015 حتت رعاية سامية من صاحب السمو أمري دولة الكويت الشيخ صباح 

األمحد اجلابر الصباح.
والتقى معايل األمني العام على هامش املؤمتر مع سعادة السيد أياد مدين، أمني عام منظمة 

وحبث  اإلسالمي  التعاون 
وتطوير  تنمية  سبل  معه 
التعاون بني االحتاد واملنظمة. 
هذه  خالل  معاليه  واتصل 
من  بعدد  االجتماعات 
اجملالس  دول  خارجية  وزراء 
وتبادل  االحتاد  يف  األعضاء 
العمل  حول  اآلراء  معهم 

اإلسالمي املشرتك.

وفد األحتاد يناقش يف بغداد ترتيبات املؤمتر القادم

األمني العام يشارك يف اجتماع وزراء خارجية الدول اإلسالمية

إىل  تضاف  العامل  ضمري  هزت  اليت  النكراء  اجلرمية  هذه  أن 
االحتالل  حكومة  ترتكبها  اليت  البشعة  اإلسرائيلية  اجلرائم 
اإلسرائيلي وجيشها على الشعب الفلسطيين االعزل – وناشد 
العامل قاطبة وحكوماهتا إىل بذل  العام برملانات  معايل األمني 
اجلهود اجلادة لوقف هذه اجلرائم الدنيئة اليت يرتكبها االحتالل 
اإلسرائيلي يف حق الشعب الفلسطيين وطالب باختاذ خطوات 
عملية تؤدي إىل حماسبة اجملرمني وإهناء االحتالل اإلسرائيلي.

ارول  حممود  الربفيسور  معايل  أعرب  الصومال: 
قليج األمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء يف 
للعمل اإلرهايب  إدانته وشجبه  التعاون اإلسالمي عن  منظمة 
الربملان  يف  نواب  ضحيته  وراح  مقديشو  يف  حدث  الذي 

الصومايل واعضاء يف احلكومة وعدد أخر من الضحايا.
اهلل  ايل  يبتهل  الضحايا،  تعازيه ألسر  معاليه حبار  يتقدم  وإذ 

تعايل ان ينعم بعاجل الشفاء علي اجلرحي واملصابني.

قليج  إرول  حممود  الربوفسور  معايل  أدان  تونس: 
يف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد  العام  األمني 
اإلرهايب  اهلجوم  العبارات  بأشد  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
مبنطقة  واملتحف  التونسي  الربملان  مبىن  استهدف جممع  الذي 
وجرح  مقتل  عن  أسفر  والذي  التونسية  العاصمة  يف  باردو 
العشرات من الضحايا األبرياء، وأعرب عن بالغ تعازيه لذوي 
الضحايا يتمىن عاجل الشفاء للمصابني ، يعرب عن كامل ثقته 
يف مقدرة القيادة التونسية يف إعادة األمن واالستقرار يف ربوع 

الشقيقة. تونس 

تركيا: أعلن رئيس اجلمهورية الرتكية فخامة رجب 
طيب أردوغان عن إجراء انتخابات يف األول من 
رئيس  برئاسة  مؤقته  حكومة  وتشكيل   2015 نوفمرب  شهر 
الوزراء احلايل السيد أمحد داوود أوغلو وذلك بعد أسابيع من 

حماولة تشكيل حكومة ائتالفية مع أحزاب املعارضة.
العامة الرتكية السابقة قد أجريت يوم 7  وكانت االنتخابات 
يونيو 2015 يف مجيع الدوائر االنتخابية وعددها 85 دائرة 
النتخاب 550 عضوا يف اجمللس الوطين الكبري. وكانت هذه 
تاريخ اجلمهورية  الرابعة والعشرون يف  العامة  هي االنتخابات 
البالد.  يف  والعشرين  اخلامس  الربملان  النتخاب  الرتكية، 
وكانت النتيجة أول برملان معلق منذ االنتخابات العامة لعام 

.1999
كان  الذي   ،)AKP( والتنمية  العدالة  حزب  وقدفاز 
بنسبة  مقعدا   258 بعدد   2002 عام  منذ  تركيا  حيكم 
40.9% من األصوات. وحصل حزب الشعب اجلمهوري 
من   %25.0 بنسبة  مقعدا   132 على  الرئيسي  املعارض 
زيادة   )MHP( القومية  احلركة  حزب  وحقق  األصوات. 
 %16.3 بنسبة  مقعدا   80 على  النتيجة حيث حصل  يف 

من األصوات.
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هيئة التحرير

األمني العام يعزي رئيس الربملان الكوييت

التعاون بني األحتاد و منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي للحوار والتعاون

األمني العام يشارك يف االجتماع الثالث للجنة الدائمة للجمعية 
الربملانية للبحر األبيض املتوسط )بام(

أعرب معايل األمني العام لألحتاد الربوفسور الدكتور حممود إرول 
قليج عن حزنه وأمله البالغني عند تلقيه نبأ وفاة معايل السيد جاسم حممد 
اخلرايف رئيس جملس األمة الكوييت السابق. وأشار معايل األمني العام 
إيل مأثر الفقيد احلميدة يف جمال العمل الربملاين واألنساين والعمل العام.

السيد  معايل  إيل  املناسبة  بعثها هبذه  اليت  التعزية  رسالة  وقال يف 
مرزوق علي الغامن رئيس جملس األمة الكوييت أن للسيد جاسم حممد 
اخلرايف مواقف مشهودة يف دعم مسرية األحتاد وأنه كان حريصا علي 
ترقية العمل الربملاين االسالمي املشرتك بغية حتقيق أهداف وتطلعات 

األمة االسالمية اجمليدة حنو التضامن والتقدم.
وكان معايل رئيس جملس األمة بدولة الكويت السيد مرزوق الغامن 
قد أستقبل يف مكتبه وفد األحتاد إيل اجتماعات وزراء خارجية الدول 
إرول  الربوفسور حممود  لالحتاد  العام  األمني  معايل  برئاسة  االسالمية 
قليج. حيث أعرب الوفد عن أحر التعازي مبناسبة وفاة السيد جاسم 

اخلرايف الرئيس السابق للمجلس ومن ناحية أخري حبث اجلانبان دعم 
املبادرات اليت هتدف إيل تعزيز التعاون بني الدول األسالمية والعمل 
هذه  مبا خيدم مصاحل  الدولية  الربملانية  احملافل  املوافق يف  توحيد  علي 

الدول.

مت التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون بني االحتاد ومنتدى شباب 
املؤمتر اإلسالمي للحوار والتعاون )ICYF-DC( يف اسطنبول، مجهورية 

تركيا يف21 يناير 2015 على هامش الدورة العاشرة ملؤمتر األحتاد.
 ووقع عن األحتاد معايل األمني العام الربوفسور حممود ارول قليج بينما 
وقع عن منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي للحوار والتعاون أمينها العام معايل 
السيد إلشاد إسكندروف. حضر التوقيع رئيس الربملان الرتكي سعادة السيد 

مجيل جيجك.
وتضمنت مذكرة التفاهم االتفاق بني اجلانبني على: التنسيق والتشاور 
بني اجلانبني؛ تبادل املعلومات والوثائق؛ عقد مؤمترات وندوات وفعاليات 

مشرتكة؛ األلتزامات املتبادلة يف تنفيذ األنشطة املشرتكة.

الثالث  االجتماع  يف  معاليه  شارك 
للبحر  الربملانية  للجمعية  الدائمة  للجنة 
األبيض املتوسط )بام( يف السمنار الدويل 
الثقايف  للموروث  الدولية  باحلماية  اخلاص 
 – الرباط  يف  عقد  الذي  بالدمار  املهدد 

.2015 مايو   15-14 املغربية  اململكة 
فيها  دعا  ضافية  كلمة  ألقى  وقد 
الغريبة  واالفكار  التطرف  لدحر  للتعاون 
ثقافة  وترجيح  اجملتمعات  على  والدخيلة 
وتعايش  الثقافات  حوار  وإحياء  السالم 

احلضارات وسن القوانني اليت حتفظ الرتاث 
للتنفيذ. طريقها  القوانني  هذه  وأن جتد 

السيد  مبعايل  معاليه  التقى  كما 
وكذلك  اجلمعية  عام  أمني  بيازي  سرجيو 
جملس  رئيس  اهلل  بيد  حممد  السيد  مبعايل 
رئيس   – املغربية  باململكة  املستشارين 
اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط ، 
أواصر  تقوية  األخري سبل  حيث حبث مع 
يف  األعضاء  جمالس  بني  املشرتك  التعاون 

االحتاد.


