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مقابلة مع رئيس الربملان العراقي
زيارات إيل مقر األحتاد

املؤمتر احلادي عشر لألحتاد 
اضواء علي الربملان القرغيزي

االجتماع الرابع والثالثون للجنة التنفيذية
اضواء علي الربملان التونسي

االجتماع التشاوري للمجموعة اإلسالمية
اضواء علي الربملان املوزمبيقي

أخبار الربملانات
أنشطة األمني العام

عقد معايل األمني العام لألحتاد الربوفسور 
السيد  معايل  مع  اجتماعا  قليج  إرول  حممود 
بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة يف 
لألحتاد  العام  األمني  معايل  وكان  نيويورك. 
لرؤساء  العاملي  املؤمتر  أعمال  يف  يشارك 
الدولية يف  املنظمة  الذي عقد مبقر  الربملانات 
الفرتة من 31 أغسطس إيل 2 سبتمرب 2015.

واألمن  السالم  قضايا  اجلانبان  وتناول 
الدوليني ودور املنظمتني يف تسوية املشكالت 
املتعلقه مبنطقة الشرق األؤسط والعامل االسالمي 
األحتاد  به  تقدم  الذي  الطلب  إيل  باألضافة 
املراقب.  الدولية بصفة  املنظمة  لألنضمام إيل 
بعدد  لألحتاد  العام  األمني  معايل  ألتقي  وقد 
األعضاء  الوفود  ورؤساء  اجملالس  رؤساء  من 
يف األحتاد املشاركني يف املؤمتر وتباحث معهم 

حول سبل تنشيط أعمال األحتاد.

العراقي  النواب  جملس  رئيس  معايل  دعا 
تفعيل  إيل  اجلبوري  أمحد  عبداهلل  سليم  الدكتور 
الدول  جمالس  إحتاد  مثل  االسالمية،  املنظمات 
ومنظمة  االسالمي،  التعاون  منظمة  األعضاء يف 
العمل  مؤسسات  من  وغريمها  االسالمي  التعاون 
االسالمي املشرتك بغية التغلب علي العقبات اليت 

تعرتض سبيل التضامن االسالمي. 
حديثة  يف  معاليه  أكد  أخري  ناحية  ومن 
العامل  مايواجه  أخطر  أن  »اجملالس«  إيل  الضايف 
األسالمي اليوم هو حتدي األرهاب. وأضاف أن 
هذا التحدي هو األخطر من نوعه منذ قرون وأن 

أمتنامل تشهد امتحانا عصيبا كما تعيشه اليوم.

تبحث الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األحتاد 
املنعقدة يف بغداد عددا من امللفات احلساسة 
واملهمة اليت تؤثر علي الساحة االسالمية ومن 
من  يف كل  والالجئني  اهلجرة  مسألة  بينها 
سوريا والعراق وأفغانستان وميامنار، كما تنظر 
األرهاب  ملكافحة  األحتاد  ميثاق  إعتماد  يف 
والتطرف. ويناقش املؤمترون يف الفرتة من 20 
والتنمية  البيئة  قضايا   2016 يناير   25 إيل 
املستدامة، واالعرتاف بالدولة الفلسطينية ومنع 
العنف ضد النساء واألطفال ومحاية املقدسات 

يف الدول االسالمية.

االفتتاحیة
عزيزي القاريء

من  األسالمي  التضامن 
مسرية  يف  املهمة  املفاهيم 

العمل األسالمي املشرتك، وهو مفهوم يتجاوز احلدود 
املذهبية والسياسية واجلغرافية وأشكال احلكم واألمناط 
يتعلق  ببساطة  ألنه،  اللغوية،  والتباينات  األجتماعية 
باألنسان املسلم، يف حياته وطموحاته وآماله يف حياة 
أفضل يف إطار اجلماعة االسالمية القائمة علي املبادئ 
عليه  يكون  أن  ما جيب  وهذا  احلنيف.  لديننا  النبيلة 
املسلمون  فيها  يواجه  اليت  الراهنة  الظروف  يف  احلال 

حتديات عديدة يف غاية اخلطورة علي مستقبل األمة.
ولكن جيب األعرتاف بأن مستوي التضامن االسالمي 
والتطلعات  املاثلة  التحديات  حجم  أمام  يتضاءل 
صفة  وماهي  الداء  يكمن  فأين  املنشودة.  االسالمية 

الدواء.
بعض  وقوع  إيل  يعود  العلة  أسباب  بعض  أن  الريب 
اسرتاتيجيات عاملية  نطاق  العامل االسالمي يف  بلدان 
قد تتعارض مصاحلها مع مصاحل هذه البلدان والتعمل 
علي تعزيز التضامن بني املسلمني. ومن األسباب أيضا 
إنشغال الدول االسالمية هبمومها الداخلية اليت تقعدها 
عن التفكري يف التواصل الوثيق مع اجملموعة االسالمية. 
ولو فعلت ذلك لوجدت العون يف التعامل الفعال مع 

هذه اهلموم. 
ومن احلقائق املهمة اليت جيب أن نتدبرها وحنن نتكلم 
هذا  أدوات  أن  االسالمي  التضامن  عن  عجالة  يف 
التضامن موجودة بالفعل ومنذ زمن ليس بالقريب. كما 
أن األرادة والنوايا موجودة وعلي أعلي املستويات ويف 
خمتلف اجملاالت. إذن املطلوب هو األستشعار باخلطر 
املاثل وبضرورة التحرك اجلماعي الفوري. وهذا يقتضي 
تفعيل املنظمات االسالمية وإستصدار قرارات مدروسة 
بعناية متفق عليها والعمل علي تنفيذها ومتابعة التنفيذ.

أن الدعوة للتضامن االسالمي هي يف حقيقتها دعوة 
الستنهاض مكون أساسي من مكونات األسرة الدولية 
ويسهم  وقدراته  إمكانياته  ويطور  علي كيانه  ليحافظ 

بالتايل يف رخاء وإزدهار األنسانية.

األمني العام وبان كي مون يبحثان 
قضايا السالم واألمن

مؤمتر األحتاد يناقش اهلجرة واللجوء
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مقدمة: 
يف احلديث الذي أجرته دورية »اجملالس« مع معايل رئيس جملس 
النواب جبمهورية العراق الدكتور سليم عبدهللا أمحد اجلبوري تناول 
وحكومات  جملالس  اخلاص  األهتمام  ذات  احملاور  من  عددا  معاليه 
تواجه  اليت  التحديات  أهم  مشلت  واليت  االسالمي  العامل  وشعوب 
يعرتض سبيله  التضامن االسالمي وما  اجملاالت،  املسلمني يف شيت 
الربملانات  ودور  والتطرف  األرهاب  جتاوزها؛  وكيفية  معوقات  من 
الثقافات  بني  اجملدي  واحلوار  الظاهرتني؛  هاتني  جذور  اجتثات  يف 
العملية  ومستقبل  الربملانية،  الدبلوماسية  دور  واألديان،  األنسانية 

الدميقراطية يف دول العامل النامي. وفيما يلي مضابط هذا احلديث:

التحدي األخطر:
»اجملالس«: يواجه العامل االسالمي العديد من التحديات يف شيت 
اجملاالت. فما هي يف رأي معاليكم أبرز التحديات املاثلة وكيف ميكن 

للمسلمني مواجهتها والتصدي هلا؟
د.اجلبوري: أن اخطر ما يواجهه العامل االسالمي اليوم هو حتدي 
االرهاب خصوصا وانه ابتلي بان االرهاب خرج يف بيئته ويربر جلرائمه من 
خالل االسالم، وهو منه بريء، وهذا التحدي هو األخطر من نوعه منذ 
قرون فلم تشهد امتنا امتحانا عصيبا كما تعيشه اليوم، واملشكلة اهنا اول 
ضحايا االرهاب، وهذا يتطلب منا كبلدان إسالمية جهدا نوعيا للتوعية 
والتعريف باإلسالم وابطال التهم املوجهة اليه من خالل التواصل الدويل 

وإدامة العالقة مع العامل. 

التضامن االسالمي:
بعض  تواجه  االسالمي  التضامن  مسألة  التزال  »اجملالس«: 
العقبات. ما هي يف رأيكم أهم تلك العقبات وكيف ميكن التغلب 
عليها؟ وما هي اخلطوات الضرورية ألقامة تضامن إسالمي فعال علي 

أسس صحيحة ومتينة؟
االسالمي  التضامن  ملشروع  معوقات  هناك  بالتأكيد  د.اجلبوري: 
ومنها حتدي العالقات الدولية املتمحور ملعسكرات تارخيية، ورمبا ضعف 
للبلدان تعد من اهم املعوقات  التواصل واالنشغال باملشاكل الداخلية 
إلجناز التضامن الكامل واملرجو، ونعتقد ان تفعيل دور املنظمة االسالمية 
واحتاد الربملانات االسالمية واملنظمات االسالمية االخري يوفر الفرصة 
للتقدم لألمام بالتضامن والتعاون االسالمي املنتظر، ومن جانبنا نسعي 
ايل تفعيل دور املنظمة االسالمية واحتاد الربملانات االسالمية واملنظمات 
والتعاون  بالتضامن  لألمام  للتقدم  الفرصة  يوفر  االخري  االسالمية 
االسالمي املنتظر، ومن جانبنا نسعي ايل تفعيل دور الدول االسالمية 
ودعمه، والعراق ينتظر هذا الدور من خالل استضافته الجتماع احتاد 

الربملانات االسالمية املرتقب يف مطلع 2016 يف بغداد.

القضاء علي األرهاب:
»اجملالس«: األرهاب والتطرف أصبحا يهددان األستقرار يف معظم 
رأيكم  يف  ماهي  األوسط.  الشرق  منطقة  يف  وخصوصا  العامل  أرجاء 
األسباب اجلذرية وراءهاتني الظاهرتني؟ وكيف ميكن للعمل االسالمي 

الربملاين املشرتك أن يسهم يف القضاء عليهما واجتثاث جذورمها؟

معالی رئيس جملس النواب العراقي لـ “اجملالس”:
اخطر ما يواجهه العالم االسالمي 

اليوم هو تحدي االرهاب 
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وليدة  ليست  والتطرف  االرهاب  مشكلة  ان  د.اجلبوري: 
اليوم والنتاج املرحلة بل هي ظاهرة متجددة يف حياة البشرية، فقد 
شهد العامل عرب العصور املتعاقبة حقبا من املظاهر األرهابية، متاما 
كما حصل يف احداث متعددة من التاريخ بسبب نزوات متطرفة 
يندي  بشعة  وبطرق  لألبرياء  األرواح  ماليني  ازهاق  ايل  أدت 
االنصاف نسبة االرهاب  فليس من  االنسانية، ولذا  هلا جبني 
ايل االسالم بأي حال، وليس من االنصاف كذلك ان ينسب 
االرهابيون ايل جهة او قومية او جمموعة بعينها، وقد تكون اكثر 

املتضررين من افعاهلم ونشاطاهتم الدموية.

حوار األديان والثقافات
»اجملالس«: هناك دعوة ملحة ألقامة حوار ذي جدوي 
كيف  مجعاء.  األنسانية  لفائدة  واألديان  الثقافات  بني 
تتصورون األسس والشروط اليت ينبغي أن يقوم عليها ذلك 

احلوار ليحقق أهدافه؟
د.اجلبوري: ان احلوار بني األديان بقي طوال الفرتة املاضية 
قيد البحث املتخصص وغرف النقاش املغلقة واللقاءات البينية 
وهذا  الربتكولية  باألطر  اململوءة  واملؤمترات  الشأن  الصحاب 
اليكفي إلجناز هذا املشروع الذي نراه أوسع واكرب من املمارسة 
تواصل  ايل  األديان  بني  احلوار  يتحول  ان  وبودنا  السائدة، 
اجتماعي ينطلق من القاعدة ايل القمة فيصبح حديث اجلامعة 
واملقهي ومواقع التواصل االجتماعي ووسائل االعالم وحمل حبث 
من قبل اجلميع دون حصره بني جدران املسجد والكنيسة والرواق 
السياسي، ويف الوقت الذي ندعو فيه ايل تبين هذا التوجه نؤكد 
علي أمهية صناعة توازن حذر بني مساحيت احلرية املطلقة واحلرية 
املسؤولة فاحلوار يف قضايا األديان اذا مل يتم ضبط إيقاعها قد 

تتحول ايل لغط جمتمعي يفرق والجيمع.
االجتماعات  يف  فقط  التتجلي  الديين  احلوار  مظاهر  ان 
بتنشيط  تتمثل  ابداعية قد  تتعدي ايل إجراءات  واحلوارات بل 

السياحة والتبادل التجاري والثقايف والفين.
وهنا اعتقد ان اول أسس حوار األديان ينطلق من فكرة نشر 
التسامح واالبتعاد عن التطّرف وتكفري االخر، وللعلم فإن أفكار 
التطّرف والتكفري تعاين منها كل األديان وهو مشرتك مهم جيعل 

اجلميع ضمن دائرة مكافحة التشدد

الدبلوماسية البرلمانية
به  تقوم  أن  ميكن  الذي  الدور  ترون  »اجملالس«: كيف 
الدبلوماسية الربملانية يف تشكيل نظام عاملي جديد يكون أكثر 

إنصافا وفائدة جلميع شعوب العامل؟
للحكومات،  الدبلوماسي  العمل  أصبح  لقد  د.اجلبوري: 
يف عامل اليوم، يف حاجة ماسة إىل روافد تدعمه وتساعده من 
أجل تنمية قدراته على دعم وتطوير العالقات الثنائية ومتعددة 
األطراف بني الدول، وإذا كانت هذه الروافد قد أصبحت تتميز 
املوازية  الدبلوماسية  إطار  يف  أصنافها  وتنوع  أشكاهلا  بتعدد 
النقابات،  السياسية،  األحزاب  املدين،  اجملتمع  )دبلوماسية 

رئيس جملس النواب العراقي

الدكتور سليم عبدهللا
أمحد اجلبوري

حمل وتاريخ امليالد: ولد يف يوم 12 أغسطس 1971 يف قضاء املقدادية يف حمافظة 
دياىل.

المؤهالت العلمية:
 البكالوريوس يف القانون من جامعة النهرين يف العام 1995.

 املاجستري يف القانون عن رسالته املوسومة: )الشركة الفعلية دراسة مقارنة( يف العام 
.1997

 الدكتوراه يف القانون عن أطروحته املوسومة: )محاية معلومات شبكة اإلنرتنت، دراسة 
قانونية( من جامعة النهرين يف العام 2001.

شهادات الشرف:
 شهادة عيد العلم من جامعة ديايل.

 درجة الشرف من رابطة علماء املوصل.
 درجة الشرف من جامعة أنقرة.

 شهادات املشاركة يف عدد من املؤمترات داخل وخارج العراق.
نشاطه السياسي والبرلماني: 

 رئيس التجمع املدين من أجل األصالح.
 قيادي يف إحتاد القوي الوطنية.
 قيادي يف تنظيم »املتحدون«.

 شغل منصب مدير مفوضية االنتخابات املستقلة يف العراق يف حمافظة دياىل.
 عضو جلنة صياغة الدستور العراقي وجلنة إعادة النظر فيه عام 2005.

 عضو يف جملس النواب العراقي منذ عام 2005 عن جبهة التوافق العراقية وناطقها 
الرمسي، وشغل يف هذه الدورة نائب رئيس اللجنة القانونية الربملانية.

 نائب يف جملس النواب العراقي عام 2010 وشغل خالهلا رئاسة جلنة حقوق االنسان 
الربملانية.

 عضو يف احلزب اإلسالمي العراقي ونائب أمينه العام منذ عام 2011.
 فاز يف إنتخابات 2014 عن قائمة دياىل هويتنا وتسنم منصب رئيس الربملان يف

.2014 /7 / 14
المنصب الحالي:

رئيس جملس النواب العراقي للدورة الثالثة 
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املنظمات املهنية وغريها(، فإن الدبلوماسية الربملانية تتصدر قائمة هذه 
األصناف، ليس فقط لكوهنا متارس من طرف الربملان باعتباره يعرب عن 
عليها  تنبين  اليت  الدميقراطية  املمارسة  بالتايل،  الشعبية ويرتجم،  اإلرادة 
العالقات الدولية املعاصرة، ولكن كذلك اعتبارا ألمهية تدخالهتا يف حميط 
دويل أصبح معوملا على كافة املستويات، وهلذه الغاية، أجد انه من الالزم 

تفعيل الدبلوماسية الربملانية لدعم الدبلوماسية 
الرمسية وهلذا ينشط جملس للنواب العراقي حبراك 
وتواصل مع الربملانات يف الدول االخرى لدعم 
التواصل الدبلوماسي احلكومي وتعميقه حيث 
تنشط جلنة العالقات اخلارجية يف جملس النواب 
العراقي جبهد استثنائي عرب جلان صداقة برملانية 
يؤثر  ما  العامل  دول  من  الكثري  مع  متعددة 
إجيابيا يف صناعة دور تكاملي بني الدبلوماسية 
تعزيز  يف  َيْصب  وكالمها  والربملانية  احلكومية 

عالقتنا باجملتمع الدويل وشعوب العامل.

مستقبل الديمقراطية
العملية  مستقبل  ماهو  »اجملالس«: 
وماهي  النامي؟  العامل  دول  يف  الدميقراطية 
أبرز التحديات يف هذا اجملال؟ وكيف ميكن 

ترسيخ أسس الدميقراطية يف هذه الدول؟
يف  النسيب  الرتاجع  ان  د.اجلبوري: 

الشرق  منطقة  يف  باالخنراط  االمريكية،  املتحدة  الواليات  اهتمامات 
االوسط وحالة االضطراب الواسعة اليت تشهدها، بعض الدول، ستؤدي 
حتما، اىل احداث تغيريات حادة، قد تؤثر على مستقبل الدميقراطية يف 
املنطقة وقد تكون هلا آثار على االمد البعيد مع امكانية ظهور منافسني 
اقليميني، حتاول االستفراد بقيادة املنطقة، مما يعزز من فرص االخرتاق 

املستمر للنظام االقليمي من طرف القوى الكربى، ويزيد من احتمالية 
ظهور خماطر حقيقية، ومصادر توتر اضافية، يصعب للمرء التنبوء مبعاملها 
الدولية  فالتطورات  املتشابكة واملختلطة  املنطقة  ونتائجها، نظرا لطبيعة 
واالقليمية املتسارعة، تفرض على دول املنطقة قراءة رشيدة وسياسات 
حكيمة، واجراء احلوار بني مجيع االطراف املختلفة والقوى املتصارعة يف 

منطقتنا.
من املعلوم بالبداهة والواقع ان مبدأ احلوار 
من  التارخيية  يلتمس جدواه  املنطقة،  دول  بني 
بالقوة  القائمة  النزاعات  فشل كل وسائل حل 
املسلحة، وخيار السالح والغاء االخر، ذلك، 
ابتدأ  وما  هبا،  اال  الينتهي  بالنار  ابتدأ  ما  ان 
الثقة  وبناء  االجيايب  والتعاطي  والصرب  باحلوار 
وتقبل اآلخر شريكا منتجا ال مستهلكا، ينتهي 

بالسالم واالمن والرخاء والوحدة..
جنعل  أن  يف  موقعه،  من  كل  فلنجتهد 
احلوار وبناء الثقة والدبلوماسية الوقائية والتعاون 
االقليمي، الوعاء االمثل الحتواء كل االزمات، 
مجيع  من  املنطقة  شعوب  وانقاذ  وتفكيكها، 

آثارها.
ويلقي ماتقدم، الضوء، على احلاجة املاسة 
اىل وجود ترتيبات فعالة، لضمان االمن االقليمي 
ودعم قوى التوازن واالستقرار، اىل مفهوم االمن 

املتكافئ جلميع دول املنطقة.
الطائفية  اخلالفات  وجتاوز  االقليمي  االمن  استعادة  ان،  ويبدو 
الذي  االمر  وهو  االجتاه،  هذا  يف  ضروري  مطلب  واألثنية،  واملذهبية 
يقتضي تعاونا وتنسيقا امنيا بني دول املنطقة، ملواجهة هذه التحديات 

اليت التستثين دولة أو نظاما.

 األرهاب اخطر حتد منذ 
قرون

 بودنا ان يتحول احلوار 
بني األديان ايل تواصل 

اجتماعي
 املسلمون يواجهون اليوم 

التحديات أخطر 
 تفعيل دور املنظمات 

االسالمية لتجاوز املعوقات
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رئيس  بوروسيفيتيش،  بوغدان  السيد  سعادة  قام 
جملس الشيوخ البولندي يوم االحد 11 أكتوبر 2015 
بزيارة ملقر االحتاد يرافقه رئيس البعثة الدبلوماسية لبالده 

يف طهران و أعضاء جملس الشيوخ. 
الربوفسور  سعادة  معاليه  استقبال  يف  حيث كان 
حممود ارول قليج، األمني العام لالحتاد وسعادة السفري 

علي أصغر حممدي األمني العام املساعد.
قدم الربوفسور قليج تعريفا باهداف االحتاد وعضويته 
تناولت  حمادثات  اجلانبان  وعقد  املختلفة.  وانشطته 

عالقات بولندا مع العامل اإلسالمي.

 رئيس جملس الشيوخ البولندى يزور مقر األمانة العامة لالحتاد

قام وفد من الربملان املوزمبيقي يتكون من: السيد حممد ياسني 
)عضو برملاين ونائب رئيس جلنة العالقات الدولية( والسيد فادوك 
برملانية(  )عضوة  مونتريو  أمينة  والسيدة  برملاين(  )عضو  عثمان 
بزيارة ملقر األمانة العامة لألحتاد بغرض التعرف عن كثب علي 
يف  جتارهبا  من  االستفادة  وكيفية  العامة  االمانة  ونظم  انشطة 
ترقية العالقات وتطويرها مابني جمالس الدول االعضاء يف كافة 

اجملاالت.
عقد الوفد جلستني مت خالهلما استعراض ألنشطة وفعاليات 
األمانة العامة كما متت االجابة علي االستفسارات اليت تقدم هبا 

الوفد.
االيراين  االسالمي  الشوري  الوفد كذلك يف جملس  استقبل 
حيث اجري حمادثات هناك واقيم له حفل غداء بدعوة من سعادة 
الدكتور كاظم جاليل رئيس مركز البحوث يف اجمللس االسالمي 

االيراين كما مت اعداد زيارة للوفد إيل مدينة اصفهان.

وفد برملاين موزمبيقي يزور األمانة العامة
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الدورة  أعمال  بغداد  العراقية  العاصمة  تشهد 
احلادية عشرة ملؤمتر إحتاد جمالس الدول األعضاء 
واألجتماعات  االسالمي  التعاون  منظمة  يف 
إيل 25  الفرتة من 20  األخري يف  املصاحبة 
هذه  خالل  املؤمترون  ويعقد   .2015 يناير 

الفرتة العديد من األجتماعات واليت تشمل:
 االجتماع اخلامس والثالثون للجنة التنفيذية 
السياسية  الشؤون  للجنة  الرابع  االجتماع   

والعالقات اخلارجية.
االقتصادية  الشؤون  للجنة  الرابع  االجتماع   

والبيئة.
اإلنسان  حقوق  للجنة  الرابع  االجتماع   

واملرأة واألسرة.
الثقافية  الشؤون  للجنة  الرابع  االجتماع   

والقانونية وحوار احلضارات واألديان.
 االجتماع السادس للجنة فلسطني الدائمة.
 الدورة اخلامسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.

 الدورة الثامنة عشرة للجنة العامة لالحتاد.
 الدورة احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد.

من  خاصة  أمهية  هذا  بغداد  مؤمتر  ويكتسب 
منطلق الطبيعة امللحة واحلساسة للمسائل قيد 
أمور  بني  من  تضم،  واليت  والفحص،  النظر 
وإعتماد  والتطرف  األرهاب  مكافحة  أخري، 
ميثاق األحتاد املعين مبحاربة هاتني الظاهرتني. 
أعمال  جداول  مشاريع  إيل  سريعة  نظرة  إن 
األمهية  هذه  تؤكد  الدائمة  األربع  اللجان 
علي  التأثري  املؤمتر  نتائج  شأن  من  أن  حيث 
مسرية األحتاد املستقبلية، بل ويف األجتاه الذي 

سيتخذه العمل األسالمي املشرتك عموما:
أ( االجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية 

والعالقات الخارجية:
وفيما يلي بعض بنود جدويل األعمال:

الفلسطينية  والقضية  الشريف  القدس   
واألراضي احملتلة يف سوريا ولبنان.

- الوضع يف فلسطني.
التصدي  يف  اإلسالمية  الربملانات  دور   -
للمخططات اإلسرائيلية بشأن يهودية إسرائيل 

وهتويد القدس.
- األراضي العربية احملتلة يف سوريا ولبنان

- الوضع اإلنساين يف سوريا.
 مكافحة االرهاب جبميع أشكاله ومظاهره

- مكافحة اإلرهاب حتت مظلة األمم املتحدة 
التأكيد على احلق الشرعي يف مقاومة  وإعادة 

االحتالل والعدوان اخلارجي.
على  املفروضة  العقوبات  انواع  رفض مجيع   -

أي من البلدان اإلسالمية.
بأعمال  املتعلق  للوضع  التنسيقية  األدارة   -
اإلرهاب يف منطقة حبرية تشاد وأفريقياعموما.

جلميع  واملتوازنة  واملتساوية  الثابتة  احلقوق   
التقنيات  على  احلصول  حرية  يف  الشعوب 
احلديثة وحرية استخدامها لألغراض السلمية.

بكاملها  األوسط  الشرق  منطقة  جعل   
منطقة خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل 

وخصوصا األسلحة النووية دون استثناء.
البلدان  يف  والالجئني  اهلجرة  مشكلة   

اإلسالمية التالية
- سوريا
- العراق

- افغانستان
- ميانيمار

واجملتمعات  الدول  بني  والتنسيق  التعاون   
لإلسالم  الرفيعة  القيم  إلظهار  اإلسالمية 
والعمل على احلد من ظاهرة التطرف والعنف 

املنتشرة يف العامل اإلسالمي ومعاجلة جذورها
 التضامن مع االقليات املسلمة يف العامل

تراقيا  يف  الرتكية  اإلسالمية  األقلية  وضع   -
الغربية ومسلمي دوديكانيز. 

بغداد تستضيف مؤمترا مهما لألحتاد:

مناقشة قضايا هتم املسلمني



صفـحة 7 / ديسمرب 2015 - يناير 2016اجملـالس العـدد الثامن عشر 

 
- الوضع يف جامو وكشمري 

- وضع مسلمي الروهينجيا يف ميامنار 
- قضية املسلمني يف جنوب الفلبني 
- األقلية املسلمة يف أفريقيا الوسطى

- وضع التتار املسلمني يف القرم 
 مكافحة التعصب و اإلسالموفوبيا و كراهية 

االجانب.
ب( االجتماع الرابع للجنة الشؤون 

االقتصادية والبيئة
احلواجز  وختفيض  التجاري  التبادل  زيادة   
منظمة  يف  األعضاء  الدول  بني  فيما  اجلمركية 

التعاون االسالمي
واملتعددة  األحادية  العقوبات  مواجهة   
األطراف املؤثرة على شعوب الدول األعضاء، 

املفروضة عليها تلك العقوبات
 تفعيل ودعم املؤسسات االقتصادية النشطة 

يف جمال التنمية يف العامل اإلسالمي. 
 قضايا البيئة والتنمية املستدامة

 مكافحة التصحر والسيما يف بلدان الساحل 
االفريقي

 التعاون يف جمال احلفاظ على املوارد املائية يف 
الدول األعضاء

 مكافحة العواصف الرملية والرتابية
 تعزيز التعاون يف جمال محاية البيئة ومكافحة 

التغري املناخي
 معاجلة الديون اخلارجية للدول اإلسالمية

اجملالس  بني  فيما  والتقين  العلمي  التعاون   
األعضاء يف االحتاد

ج( االجتماع الرابع للجنة حقوق اإلنسان 
والمرأة واألسرة 

 التنسيق يف املنابر الدولية و اإلقليمية حول 
اجملالس  فيما بني دول  اإلنسان  قضايا حقوق 

األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
التنمية  جوانب  مجيع  يف  املرأة  دور  تعزيز   
ذلك  يف  مبا  االحتاد،  يف  األعضاء  الدول  يف 

مشاركتها يف مواقع اختاذ القرار.
 احليلولة دون استغالل املرأة يف الرتويج السلعي.
 تعزيز مكانة الشباب يف العامل اإلسالمي.
 رعاية الطفل و محايته يف العامل اإلسالمي.

الصحة  تعزيز  اإلسالمية يف  الربملانات  دور   
األساسية فيما بني الدول االعضاء يف األحتاد.
تواجهها  اليت  احلضانة  مشكالت  حل   

العائالت املسلمة املهاجرة يف أوروبا.
د( االجتماع الرابع للجنة للشؤون الثقافية 

والقانونية وحوار الحضارات واألديان
 تشجيع تدريس اللغة العربية لطالب الدول 

اإلسالمية الناطقة بغريها.
التهديدات  من  األقصى  املسجد  محاية   

اإلسرائيلية

.محاية املقدسات يف الدول اإلسالمية.
اإلسالمي  الثقايف  املوروث  محاية  متابعة   
غري  البلدان  يف  والوقفية  الدينية  واملؤسسات 

اإلسالمية.
 احلوار بني احلضارات مع تركيز خاص على 
للقيم  املناهضة  الغربية  للحمالت  التصدي 

اإلسالمية.

 تعزيز مبادرة حتالف احلضارات.
هـ( االجتماع السادس للجنة فلسطين 

الدائمة
املسجد  على  الصهيونية  االعتداءات   

األقصى و اجلهود املبذولة حلمايته.
 االعرتاف بالدولة الفلسطينية.

جلميع  الدراسية  املناهج  يف  النظر  اعادة   
القضية  الصراع وواجبات  املراحل حول طبيعة 

الفلسطينية.
الدول  جامعات  يف  دراسية  مواد  حتديد   

األعضاء خاصة بقضية فلسطني.
 املطالبة بتأسيس متاحف ومعارض يف الدول 
األعضاء للتعريف باملسجد األقصى وفلسطني 

متاحفهم  غرار  على  الصهاينة  جرائم  وتوثيق 
يف  املنتشرة  باهلولوكوست  يسمى  ما  ومتاحف 

أوربا واليت تعرب عن وجهة نظر الصهاينة.
و( المؤتمر الخامس للبرلمانيات 

المسلمات
 قدرات النساء يف حل املشكالت والنزاعات 

احمللية واالقليمية.
مناطق  يف  والطفل  املسلمة  املرأة  محاية   
فلسطني  يف  وخباصة  والنزاعات  االحتالل 

والبلدان األخرى اليت تعاين من النزاعات.
واالطفال  النساء  العنف ضد  منع حدوث   
التجارية  الدعايات  يف  املرأة  استغالل  وعدم 

الرخيصة.
ز( الدورة الحادية عشرة لمؤتمر

منظمة  لبلدان  الربملانية  اجلمعية  طلب   
احلصول   )PAECO( االقتصادي  التعاون 
الدول  جمالس  إحتاد  لدي  مراقب  صفة  على 

األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي.

اإلرهاب  ملكافحة  االحتاد  ميثاق  اعتماد   
والتطرف.

تقرير األمين العام:
يقدم معايل األمني العام لألحتاد تقريرا ضافيا إيل 
املؤمتر يتضمن: املشاركات يف املنتديات الدولية 
واألقليمية، البيانات الصادرة عن األمانة العامة 
معايل  هبا  بعث  اليت  املهمة  الرسائل  لألحتاد، 
األمني العام، رسائل التهنئة اليت وجهها معاليه، 
الزيارات اليت قامت هبا شخصيات ووفود إيل 
إدارة  أنشطة  طهران،  يف  العامة  األمانة  مقر 
أصدرهتا  اليت  القرارات  تنفيذ  ومتابعة  االعالم 

الدورة العاشرة ملؤمتر األحتاد.

 حبث مشكلة اهلجرة 
واللجوء

 إعتماد وثيقة مكافحة 
األرهاب والتطرف
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ميثل اجمللس األعلي )جوغوركو كينش( برملان 
غرفة  من  يتكون  والذي  القريغيز  مجهورية 
عضوا  وعشرون  مائة  أعضائه  وعدد  واحدة، 
يتم إنتخاهبم ملدة مخس سنوات بطريقة التمثيل 

النسيب للقوائم احلزبية.
إنشئ اجمللس األعلي يف العام 1990 بعد هناية 
جملس السوفييت األعلي. ويف الفرتة 1995-

مث  غرفتني  من  يتكون  الربملان  2005 كان 
أصبح غرفة واحدة بعد ذلك.

السن املؤهلة لعضوية الربملان هي 21 عاما.
االثنيات  من  عدد كبري  من  الربملان  يتكون 
املوجودة يف الدولة ومن بينها: القرغيز، الروس، 
األوغور،  األوزبك،  األوكرانيون،  الكازاخ، 

الدونغان، الكوريون والكراتشاي.
بنسبة  أمرأة أي  الربملان 24  وتشمل عضوية 
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الكتل البرلمانية:
وفقا  التالية  الستة  األحزاب  الربملان  يضم   
أجريت يف 4  اليت  األخرية  التشريعية  للنتائج 

أكتوبر 2015:
1- حزب قريغيزستان الدميقراطي األجتماعي 

– 38 مقعدا
2- حزب رسببلكا أتا جورت- 28 مقعدا

3- حزب قريغيزستان – 18 مقعدا
4- حزب التقدم- أونوغو- 13 مقعدا

5- حزب بري- بل – 12 مقعدا
6- حزب أتا – مكني – 11 مقعدا

نبذة تاريخية:
كان الربملان يتكون من 90 عضوا ولكن بعد 
العام  باكييف يف  بالرئيس كرمانبك  األطاحة 
علي  نص  جديد  ىستور  إعتماد  مت   2010

زيادة أعضاء الربملان إيل 120 عضوا.
كما نص علي حتديد مقاعد االعضاء خبمسة 
وستني مقعدا حيت الترتكز السلطة يف حزب 

معني. 

أخر دورات إنتخابية:
برملانية  انتخابية  دورات  ثالث  آخر  كانت 
 ،2015 التالية:  االعوام  يف  قريغيزستان  يف 

2007 ،2010

اللجان البرلمانية:
يضم الربملان اللجان الدائمة التالية،

الدولة  وهيكل  الدستوري  التشريع  جلنة   
والشؤون القضائية والقانونية وتنظيم الربملان.

 جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن
 جلنة السياسة الزراعية واملوارد املائية والبيئة 

والتنمية الريفية
والعلوم  والتعليم  األجتماعية  الشؤون  جلنة   

والثقافة والصحة العامة
 جلنة الوقود والطاقة

 جلنة النقل واالتصاالت واهلندسة املعمارية 
والتشييد

 جلنة السياسة األقتصادية والنقدية 
 جلنة املوازنة واملالية

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

حملة من الربملان القريغيزي

 جلنة القانون والنظام ومكافحة اجلرمية
القريغيز  مجهورية  برملان  فان  الدستور  مبوجب 
هو أعلي جهاز نيايب ميارس السلطة التشريعية 
واملهام الرقابية مبوجب الصالحيات املمنوحة له 

وذلك متاشيا مع مبدأ الفصل بني السلطات.
يتويل الربملان ممارسة تلك الصالحيات بالطريقة 

احملددة يف لوائحه.

سلطات البرلمان: 
فيما يلي بعض السلطات اليت يتمتع هبا الربملان:

إجراء االستفتاء
حتديد موعد األنتخابات الرئاسية

تعديل أحكام الدستور
اعتماد القوانني

عليها  يعرتض  اليت  القوانني  يف  النظر  إعادة 
الرئيس 

مراقبة أنشطة احلكومة
عن  الصادرة  والقرارات  القوانني  تنفيذ  مراقبة 

الربملان 
رفضها  أو  الدولية  املعاهدات  علي  التصديق 

بالطريقة اليت حيددها القانون
معاجلة أي تغيري يف حدود مجهورية القريغيز 

املوافقة علي موازنة اجلمهورية
املوافقة علي التقرير بشأن تنفيد موازنة اجلمهورية
اصدار القرارات بشأن اهليكلة األقليمية األدارية 

جلمهورية القريغيز
اصدار قوانني العفو

عليه،  واملوافقة  احلكومة  برنامج  استعراض 
عدا  فيما  وتكوينها،  احلكومة  هيكل  وحتديد 
أعضاء احلكومة، ورؤساء أجهزة الدولة املعنية 
بالدفاع واألمن الوطين، واملوافقة علي املرشحني 
احلكومي  التشكيل  يف  الشاغرة  للوظائف 

حسب اقرتاح رئيس الوزراء. 
قرار منح الثقة للحكومة 

قرار سحب الثقة من احلكومة
الديوان  وقضاة  العليا  احملكمة  رئيس  انتخاب 
وإعفاؤهم  العليا،  للمحكمة  التابع  الدستوري 
احلاالت  يف  الرئيس  من  بقرار  مناصبهم  من 

املنصوص عليها يف القانون الدستوري 
يف  وإعفائه  الوطين  البنك  رئيس  انتخاب 

احلاالت املتضمنة يف القانون
لألنتخابات  املركزية  اللجنة  أعضاء  انتخاب 
واالستفتاء علي أن خيتار الرئيس ثلث األعضاء

انتخاب أعضاء ديوان احلسابات
انتخاب الرقيب احلكومي وإعفاؤه يف احلاالت 
علي  واملوافقة  القانون،  يف  عليها  املنصوص 

حتميله املسئوولية اجلنائية.
املوافقة علي جهاز النيابة اجلنائية وإقالة النائب 

العام
إعالن الطوارئ يف احلاالت والنظم الواردة يف 
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رئيس برملان مجهورية القريغيز

 أصيلبك جينبكوف

يف   1963 أغسطس   27 امليالد:  ومكان  تاريخ 
مقاطعة كاراكوجال يف منطقة أوش

التعليم: 
خترج يف معهد القريغيز الزراعي يف مدينة بشكك يف 
العام 1985، ويف معهد البحوث العلمية الزراعية يف 
يف  األعمال  وإدارة  األقتصاد  ودرس   .1991 العام 

جامعة القريغيز يف العام 2002.

الخبرة العملية:
مقاطعة  يف  زراعي  مهندس   :1987-1985

أوزجن.
1987-1992: عامل حبوث يف مركز حبوث القطن 

والزراعة اجلنوبية.
1992-1996: مدير شركة شريف احملدودة.
1996-2002: مدير شركة إسكن احملدودة.

أغروزوفيت  لشركة  العام  املدير   :2007-2002
وإدارة  الزراعية  للهيئة  األدارة  جملس  ورئيس  احملدودة 

األعمال جبمهورية القريغيز.

النشاط السياسي والبرلماني:
الدميقراطي  احلزب  عضو   :2007 العام  منذ 

األجتماعي 
2007- 2010: عضو الربملان

2010-2011: نائب رئيس الربملان
االنعقاد  )دورة  الربملان  رئيس   :2015-2011

اخلامسة(
منذ العام 2015: إعادة إنتخابه رئيسا للربملان )دورة 

االنعقاد احلالية السادسة(

إلغاء  أو  واملصادقة  الدستوري،  القانون 
مراسيم رئيس اجلمهورية الصادرة يف هذا 

الصدد
القرار يف حاالت احلرب والسالم، وفرض 
حالة  وإعالن  العرفية  األحكام  قانون 
احلرب، واملصادقة أو إلغاء مراسيم رئيس 

اجلمهورية الصادرة يف هذا الصدد.
القوات  إستخدام  إمكانية  بشأن  القرار 
خارج  القريغيز  جلمهورية  املسلحة 
وفاء  وذلك  الضرورة  عند  حدودها 
اللتزاماهتا مبوجب معاهدات دولية دعما 

للسالم واألمن.
ودبلوماسية  عسكرية  رتب  إستحدات 
جلمهورية  األخري  اخلاصة  واملناصب 

القريغيز.
واأللقاب  الدولة  جوائز  إستحداث 

الشرفية جلمهورية القريغيز

التعاون البرلماني
مع  إتفاقيات  يربم  أن  للربملان  جيوز   
برملانات الدول األخري ومع األحتادات 
ويوقعها  التعاون  بشأن  الدولية  الربملانية 
هذه  وتكون  مفوضون  أشخاص 

األتفاقيات خاضعة ملوافقة الربملان.
التعاون  أعمال  يف  النواب  ينخرط   
الدويل والربملاين كجزء من وفود حكومية 
وبرملانية وغريها وأيضا إستجابة لدعوات 

شخصية.
تنسيق  بتنفيذ  املعنية  اللجنة  تقوم   
لربملان  والربملانية  الدولية  العالقات 
الدويل  التعاون  خلطة  وفقا  قريغيزستان 

والربملاين وخطة العمل السنوية للربملان.

إمتيازات وحصانات النواب: 
أساس  علي  النواب  مقاضاة  الجيوز 
عملهم  أثناء  عنها  يعربون  اليت  اآلراء 

كنواب أو نتيجة لتصويتهم يف الربملان. 
ضد  جنائية  دعوي  رفع  جيوز  ولكن 
مع  األعضاء،  أغلبية  مبوافقة  النائب 
استثناء هذا الشرط يف حالة إرتكاب 

جرائم خطرية. 
نشاطه  بني  جيمع  أن  للنائب  الجيوز 
املدنية  اخلدمة  يف  منصب  مع  كنائب 
والبلدية، أو القيام بأنشطة جتارية، كما 
الجيوز له أن يكون عضوا يف جهاز إداري 

أو جملس إشرايف ملنظمة جتارية.
حيق للنائب أن يقوم بانشطة علمية أو 

تعليمية أو أي أنشطة إبداعية أخري.

جلسات البرلمان: 
يكون عمل الربملان يف شكل جلسات 
شهر  يف  األول  العمل  يوم  منذ  تعقد 
سبتمرب وحيت يوم العمل األخري من شهر 

يونيو من السنة التالية.
تكون اجللسات علنية مامل تتطلب طبيعة 

املسائل قيد النظر عقدها مغلقة
جلسات  عقد  الربملان  لرئيس  ميكن 
إستثنائية باقرتاح من رئيس اجلمهورية أو 
ثلث  يقل عن  ماال  لطلب  أو  احلكومة 

أعضاء الربملان.
متوفرا  للجلسة  القانوين  النصاب  يكون 
أعضاء  جمموع  أغلبية  حضور  حالة  يف 

الربملان
بالتصويت خالل  الربملان  قرارات  تتخذ 

اجللسات
نفسه  حبل  قرارا  يتخذ  أن  للربملان  جيوز 
وذلك مبااليقل عن ثلثي جمموع األعضاء

الربملان  قرار  من  أيام  غضون مخسة  يف 
حل نفسه يدعو رئيس اجلمهورية الجراء 
انتخابات مبكرة علي أن تعقد يف موعد 

أقصاه 45 يوما من تاريخ إعالهنا.
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جمالس  الحتاد  التنفيذية  اجلنة  عقدت 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 
ماريوت  بفندق  والثالثني  الرابع  اجتماعها 
اإلسالمية  باكستان  جبمهورية  أباد  إسالم 
يومي 7-8 سبتمرب 2015 بدعوة كرمية من 

اجمللس الوطين الباكستاين.
السادة والسيدات أعضاء  حضر اجللسة 
اللجنة التنفيذية الذين ميثلون اجملالس االعضاء 
إيران-   – غينيا  تشاد-  اجلزائر-  التالية: 
 – املغرب   – لبنان  ديفوار-  العراق- كوت 

باكستان – اململكة العربية السعوىية- تركيا.
اجمللس  من  وفد  االجتماع  حضر  كما 
العربية  اإلمارات  بدولة  االحتادي  الوطين 
املتحدة حلضور مناقشة مشروع ميثاق االحتاد 
بصفتهم أصحاب املقرتح وتغيب عن اجللسة 
ماليزيا-   – أذربيجان  ممثلو اجملالس التالية : 

بنغالديش- يوغندا 

رئيس الوفد الباكستاني :
ترأس اجتماع اللجنة سعادة السيد سردار 
عويس امحد خان لغاري رئيس جلنة العالقات 
اخلارجية باجمللس الوطين الباكستاين. وحتدث 
باكستان  سعادته مطوال عن جهود مجهورية 
اإلسالمية يف مكافحة اإلرهاب ملدى عقدين 

من الزمان وعن ضحاياه األبرياء الذين فاقوا 
الستني ألفا وقال أن حماربته حتتاج إىل تعاون 
الباكستاين  الربملان  بقرارات  وذكر   – دويل 
املوقر وخطة العمل الوطين اليت طرحها معايل 

رئيس وزراء باكستان الجتثاث اإلرهاب.
حتدث بعد ذلك عن تأييد بالده للقضية 
الفلسطينية وإىل تأييد حق تقرير املصري بالنسبة 
جلامو وكشمري على ضوء قرارات األمم املتحدة 
جمالس  احتاد  إىل  والتقدير  بالشكر  وتقدم 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 

لتأييدها ودعمها لقضية جامو وكشمري.

معالي األمين العام:
االحتاد  دعم  عن  األمني  معايل  عرب 
جلهود باكستان يف مكافحة اإلرهاب ورعاية 
التعايش والسالم. وذكر معاليه أن االجتماع 
الذي  االحتاد  مؤمتر  الجتماع  حتضرييا  يعترب 
العراق.  مجهورية   – بغداد  مدينة  يف  سيعقد 
وجاء يف كلمته أن االجتماع يكتسب أمهية 
فضاء  تشغل  ملوضوعات  تناوله  حيث  من 
جمالسنا األعضاء يف خمتلف اجملاالت السياسية 
واالقتصادية وغريها كما أنه سيناقش مشروع 
ميثاق احتاد جمالس الدول األعضاء ملكافحة 

اإلرهاب والتطرف.

مث عكف األجتماع علي مناقشة جدول 
األعمال الذي كان يتكون من )9( بنود:

أبلغ  العام  األمني  تقرير  2من  البند  يف 
نيويورك  يف  حضر  أنه  العام  األمني  معايل 
الربملانات  لرؤساء  الرابع  العاملي  املؤمتر  مؤخرا 
– وقد قابل معايل بان كي مون األمني العام 
لألمم املتحدة واستعرض معه أهداف احتادنا 
وسبل ترقية العالقات مع أجهزة األمم املتحدة 
وطلب االحتاد لقبوله كعضو مراقب يف املنظمة 

الدولية.
مشاركة  العام  األمني  تقرير  احتوى  وقد 
األمانة العامة بصفة مراقب تلبية لدعوات من 
الصادرة  والبيانات  وإقليمية،  دولية  منظمات 
هبا  بعث  هامة  ورسائل  العامة،  األمانة  عن 
إىل أصحاب املعايل رؤساء اجملالس األعضاء، 
وخطوات حتديث املوقع اإللكرتوين واألنشطة 

اإلعالمية واملعلوماتية.
التنفيذية  اللجنة  أن  إىل  أشار  كما 
حملاربة  االحتاد  ميثاق  مسودة  ستتدارس 
اإلرهاب والتطرف الصادرة عن اجتماع فريق 
العمل املختص الذي عقد يف مدينة أبوظيب – 
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 3-4 مايو 
2015 و أن اللجنة ستستعرض مشروعات 
جداول األعمال للجان املتخصصة واألجهزة 

يف االجتماع الرابع والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد:

املوافقه علي ميثاق مكافحة األرهاب والتطرف



صفـحة 11 / ديسمرب 2015 - يناير 2016اجملـالس العـدد الثامن عشر 

    

الفرعية.
البند 3 : متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد 

بشكل عام.
أسفر النقاش يف هذا البند على اآليت:

هناك تنفيذ للقرارات من جانب اجملالس األعضاء   -1
ولكن مل تبلغ هبا األمانة العامة – وذكر رئيس وفد اجمللس 
الوطين الباكستاين أهنم سيمدون األمانة العامة جبهودهم يف 

حماربة اإلرهاب.
يف  الثغرات  لسد  فعالية  اكثر  آلية  خلق  أمهية   -2

املتابعة
البند 4: دراسة مسودة ميثاق االحتاد حملاربة اإلرهاب 

والتطرف.
وبعد نقاش مستفيض، مت تعديل وإضافة بعض الفقرات 
واملواد – ومتت املوافقة على مشروع امليثاق بغية رفعه إىل 

مؤمتر االحتاد يف دورته القادمة العتماده.
وقد حتفظ اجمللس الوطين الرتكي الكبري على املادة الثالثة 

من مشروع امليثاق.
اللجان املتخصصة الدائمة:

البند 5: حتديث مشروع جدول أعمال االجتماع الرابع لـ :
جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.

جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة
جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة

احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة 
واألديان

البند 6: حتديث جدول أعمال األجهزة املتفرعة:
االجتماع السادس للجنة فلسطني

الدورة اخلامسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات
البند 7 : حتديث مشروع جدول أعمال الدورة الثامنة 

عشرة للجنة العامة لالحتاد
البند 8 : حتديث مشروع جدول أعمال الدورة احلادية 

عشرة ملؤمتر االحتاد
البند 9 : اعتماد تقرير االجتماع الرابع والثالثني للجنة 

التنفيذية لالحتاد 
يف اجللسة اخلتامية متت قراءة إعالن إسالم أباد ورفع 
برقية شكر وتقدير إىل معايل رئيس وزراء مجهورية باكستان 

اإلسالمية

فيما يلي أبرز النقاط اليت مشلها اإلعالن:
على  الفلسطيين  الشعب  وتصميم  صمود  دعم  على  جمددا  التأكيد   -1
مواجهة العدوان اإلسرائيلي بغية اسرتداد أراضيه احملتلة، والتأكيد من جديد على 
دعم الكفاح العادل للشعب الفلسطيين بكافة الوسائل من أجل حق تقرير املصري 

وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
التأكيد جمددا على مواصلة باكستان جهودها ضد اإلرهاب، والتنويه   -2
بالتضحيات اليت قدمها مخسة وستون ألفا من الباكستانيني الذين فقدوا أرواحهم 

يف خضم هذا الكفاح بغية حتقيق السالم واالستقرار العامليني.
الدعوة الجياد حل سلمي ملسألة جامو وكشمري وفق قرارات جملس األمن   -3
الدويل وتطلعات الشعب الكشمريي، وتأييد املوقف الباكستاين املبدأي إزاء حق 
تقرير املصري للكشمرييني، واألعراب عن القلق جراء انتهاكات حقوق اإلنسان اليت 

متارسها القوات اهلندية يف جامو وكشمري احملتلة.
لإلرهاب  مواجهته  يف  العراقي  الشعب  ومساندة  دعم  على  التأكيد   -4

ودعمه على حترير كافة أراضيه من براثن اإلرهابيني.
تذكري اجملتمع الدويل بضرورة معاجلة جذور اإلرهاب الذي أدى إىل نشر   -5

اخلراب واالحباط وإشعال نريان العنف.
إدانة قيام القوات اهلندية باطالق النار بدون أسباب عرب خط املراقبة   -6
بني  املربم  النار  إطالق  وقف  التفاق  صارخا  انتهاكا  يعترب  مما  العاملة  واحلدود 
باكستان واهلند، وكذلك إدانة حدوث خسائر بشرية ضخمة يف صفوف املدنيني 

على طول خط املراقبة، ومن بينهم النساء واالطفال وكبار السن.
إدانة العدوان والطغيان اإلسرائيلي املتواصل ضد املواطنني الفلسطينيني،   -7

وكذلك التنديد باالحتالل اإلسرائيلي للجوالن السوري واألراضي اللبنانية.
تقدمي الدعم لألقليات املسلمة يف الدول غري اإلسالمية من أجل ممارسة   -8
حقوقها األساسية وحريتها، وضمان متتعها حبرية العقيدة وكذلك حقوقها وممارساهتا 

السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية كافة.
التأكيد على أمهية دور احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون   -9
اإلسالمي يف محاية مصاحل األمة اإلسالمية فيما يتعلق مبسائل مثل اإلسالموفوبيا 

واإلساءة للدين ومعاملة املسلمني وخصوصا يف البلدان غري اإلسالمية.
البيئي  للتغري  اخلطرية  االنعكاسات  جراء  العميق  القلق  عن  األعراب   -10
واملناخي السريع، ولفت انتباه دول اجملالس األعضاء يف االحتاد إىل اعطاء هذه 
املسألة ما تستحقه من أولوية وذلك باختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق االستقرار 

البيئي املستدام.

اعالن إسالم أباد 
يدعو ملواجهة األرهاب
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التونسي  الربملان  ميثل  الشعب  نواب  جملس 
يف  تأسيسه  وقدمت  واحدة،  غرفة  من  ويتكون 
اجلديد   2014 دستور  على  اعتمادا   2014
املنتخب  التأسيسي  الوطين  اجمللس  الذي حرره 
يف 2011 بعد الثورة التونسية. أول انتخابات 
يف هذا اجمللس عقدت يف 26 أكتوبر 2014.

جملس نواب الشعب التونسي األول بدأ أعماله 
يف 2 ديسمرب 2014. وتستمر دورته ملدة مخس 

سنوات. 

السياق التاريخي
بني 17 ديسمرب 2010 و14 يناير 2011، 
شهدت البالد إنتفاضة شعبية اطاحت بالنظام 
يتكون  الذي كان  التونسي  بالربملان  وكذلك 
النواب،  وجملس  املستشارين  جملس  من  أنذاك 
العليا  اهليئة  وأخذت  اجمللسني  حل  مت  لذلك 
السياسي  واإلصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق 
وأسست  التشريعية  املهام  الدميقراطي  واالنتقال 
أشرفت  اليت  لالنتخابات  املستقلة  العليا  اهليئة 
الحقا على انتخابات اجمللس الوطين التأسيسي 
املهام  تسلم  والذي   2011 أكتوبر   23 يف 
التشريعية وأكمل مهمته الرئيسية وهو الدستور 
اجلديد يف 26 يناير 2014، وبعد ذلك انتخب 
أشرفت  اليت  اجلديدة  االنتخابات  هيئة  أعضاء 
أكتوبر   26 يف  التشريعية  االنتخابات  على 
واالنتخابات الرئاسية يف 23 نوفمرب من نفس 

السنة. 

االنتخابات
انتخابات جملس  دستور 2014تكون  حسب 
نواب الشعب مباشرة وسرية وعامة وحرة ونزيهة 

وشفافة.

مهام المجلس:
وفق دستور تونس 2014 فإن:

التشريعية يف  السلطة  الشعب هو  نواب  جملس 
الظروف  وله يف  العاصمة،  تونس  مقره  البالد، 
تراب  كامل  يف  مكانه  يغري  أن  االستثنائية 
اجلمهورية التونسية. ميكن جمللس نواب الشعب 
قوانني،  وتقدمي مقرتحات  تكوين جلان حتقيق، 
القوانني،  مشاريع  على  املصادقة  مهامه  ومن 
واملصادقة على املعاهدات، تنظيم احلياة العامة 
وأعضائها،  احلكومة  على  املصادقة  الدولة،  يف 
له  وامليزانية وميكن  املالية  قانون  واملصادقة على 

رفع احلصانة عن أي من النواب.

المكتب :
ديسمرب   4 يف  املكتب  أعضاء  انتخاب  مت 

2014 وباشروا أعماهلم يومها، وهم:
الناصر  حممد  الشعب:  نواب  جملس  رئيس   

)نداء تونس(
مورو  الفتاح  عبد  للرئيس:  األول  النائب   

)حركة النهضة(
 النائبة الثانية للرئيس: فوزية بن فضة الشعار 

)االحتاد الوطين احلر( 

لجان المجلس الدائمة:
 جلنة التشريع العام

 جلنة احلقوق و احلريات و العالقات اخلارجية
 جلنة املالية و التخطيط و التنمية

 جلنة الفالحة و األمن الغذائي و التجارة و 
اخلدمات ذات الصلة

 جلنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و 
البنية األساسية و البيئة

 جلنة الصحة و الشؤون اإلجتماعية
 جلنة الشباب و الشؤون الثقافية و الرتبية و 

البحث العلمي
 جلنة تنظيم اإلدارة و شؤون القوات احلاملة 

للسالح
والقوانني  احلصانة  و  الداخلي  النظام  جلنة   

الربملانية و القوانني اإلنتخابية
اللجان اخلاصة:

 جلنة األمن و الدفاع
الرشيدة  احلوكمة  و  اإلداري  اإلصالح  جلنة   
ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف يف املال العام

 جلنة التنمية اجلهوية
 جلنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون 

العفو العام و العدالة اإلنتقالية
 جلنة شؤون ذوي اإلعاقة و الفئات اهلشة

و  الطفولة  و  األسرة  و  املرأة  شؤون  جلنة   
الشباب و املسنني

 جلنة شؤون التونسيني باخلارج
 اللجنة اإلنتخابية

إحصاء  و  التصويت  عمليات  مراقبة  جلنة   
األصوات

الكتل:
الكتلة/األحزاب/املقاعد:

  86 - نداء تونس   
  69 - حركة النهضة   
  16 - االحتاد الوطين احلر   
  15 - اجلبهة الشعبية   
  8 - آفاق تونس   
  8 - الكتلة الدميقراطية االجتماعية  
  3 - املبادرة    
  1 - احلزب اجلمهوري   
  1 - التحالف الدميقراطي   
  1 - حركة الدميقراطيني االشرتاكيني  
  1 - القائمة املستقلة »رد االعتبار«  
  1 - حزب صوت الفالحني  

  15 - بدون كتلة   
  4 - املؤمتر من أجل اجلمهورية  
  3 - حزب التيار الدميقراطي  
  3 - حركة الشعب   
  2 - تيار احملبة   

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

حملة من جملس 
نواب الشعب 

التونسي 
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 1 - اجلبهة الوطنية لالنقاذ  

- القائمة املستقلة »نداء التونسيني باخلارج«1 
 1 - القائمة املستقلة »جمد اجلريد«  

ممارسات السلطة التشريعيه:
اجلمهورية  دستور  من  الثالث  الباب  ويتناول 
التشريعية  السلطة  وممارسات  عمل  التونسية 

املتمثلة يف جملس نواب الشعب:
 ميارس الشعب السلطة التشريعية عرب ممثليه 
مبجلس نواب الشعب أو عن طريق االستفتاء.

باالستقاللية  الشعب  نواب  جملس  يتمتع   
اإلدارية واملالية يف إطار ميزانية الدولة.

حق  الشعب  نواب  جملس  لعضوية  الرتشح   
لكل ناخب تونسي اجلنسية منذ عشر سنوات 
علي األقل، بلغ من العمر ثالثا وعشرين سنة 
اليكون  أن  شرط  ترشحه.  تقدمي  يوم  كاملة 
اليت  احلرمان  صور  من  صورة  بأي  مشموال 

يضبطها القانون.
 يعد ناخبا كل مواطن تونسي اجلنسية بلغ من 
العمر مثاين عشرة سنة كاملة وفق الشروط اليت 

حيددها القانون االنتخايب.
االنتخاب  حق  االنتخايب  القانون  يضمن   
نواب  جملس  يف  باخلارج  للتونسيني  والتمثيلية 

الشعب.
األيام  الشعب خالل  نواب  ينتخب جملس   
الستني األخرية من املدة النيابية. إذا تعذر إجراء 
االنتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة اجمللس 

متدد بقانون.
 يعقد جملس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ 
خالل شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خالل 

شهر يوليو.
 وجيتمع جملس نواب الشعب أثناء عطلته يف 
أو  اجلمهورية  رئيس  من  بطلب  استثنائية  دورة 
من رئيس احلكومة أو من ثلث أعضائه للنظر 

يف جدول أعمال حمدد.

 ينتخب جملس نواب الشعب يف أول جلسة 
له رئيسا من بني أعضائه.

 يشكل جملس نواب الشعب جلانا قارة وجلانا 
علي  فبها  املسؤوليات  وتتوزع  تتكون  خاصة 

أساس التمثيل النسيب.
جلان  تكوين  الشعب  نواب  جمللس  ميكن   
حتقيق، وعلي كافة السلطات مساعدهتا يف أداء 

مهامها.
نواب  جملس  يف  أساسي  مكون  املعارضة   
النهوض  اليت متكنها من  الشعب، هلا حقوقها 
متثيلية  هلا  وتضمن  النيايب  العمل  يف  مبهامها 
مناسبة وفاعلة يف كل هياكل اجمللس وأنشطته 
الداخلية واخلارجية، كما هلا احلق يف تكوين جلنة 
حتقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباهتا اإلسهام 

النشيط والبناء يف العمل النيايب.
 التصويت يف جملس نواب الشعب شخصي 

والميكن تفويضه.
أو  مدين  قضائي  تتبع  أي  إجراء  ميكن  ال   
أو  الشعب،  نواب  مبجلس  جزائي ضد عضو 
اقرتاحات  أو  آراء  ألجل  حماكمته  أو  ايقافه، 
إرتباط مبهامه  يبديها، أو أعمال يقوم هبا، يف 

النيابية.
أما يف حالة التلبس باجلرمية فإنه ميكن إيقافه، 
ينتهي  أن  علي  حاال  اجمللس  رئيس  ويعلم 

اإليقاف إذا طلب مكتب اجمللس ذلك.
ميكن  الشعب،  نواب  جملس  حالة حل   يف 
مع  بالتوافق  مراسيم  إصدار  اجلمهورية  لرئيس 
رئيس احلكومة تعرض علي مصادقة اجمللس يف 

الدورة العادية التالية.
أمخاس  بثالثة  الشعب  نواب  جمللس  ميكن   
أعضائه أن يفوض بقانون ملدة حمدودة التتجاوز 
احلكومة  رئيس  إيل  معني  ولغرض  الشهرين 
إصدار مراسيم تدخل يف جمال القانون تعرض 
مصادقة  علي  املذكورة  املدة  انقضاء  حال 

اجمللس.

رئيس جملس نواب الشعب

حممد الناصر

 من مواليد 21 مارس 1934، خترج سنة 1956 
مث  بتونس،  القانون  يف  العليا  الدراسات  معهد  من 
حتصل على شهادة الدكتوراه يف القانون االجتماعي 
سنة  السوربون(   – )بانتيون  باريس  جامعة  من 

.1976
الشؤون  وزير  و  العمل  وزير  منصب  وشغل   
االجتماعية يف عامي 1974 و1979 علي التوايل..

 كما عني منذ سنة 2005 منسق امليثاق العاملي 
منذ  دويل  مستشار  وهو  بتونس  املتحدة  لألمم 

.2000
و1996،   1991 بني  املمتدة  الفرتة  وخالل   
شغل منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى األمم 
وعني  جبنيف،  املختصة  الدولية  واهليئات  املتحدة 
مندوبا عاما لديوان العملة التونسية باخلارج )1973 

.)1974-
 مت تعيينه وزيرًا للشئون االجتماعية من هناية فرباير 

2011 وحىت ديسمرب 2011.
وانتخب  تونس،  نداء  حركة  حزب  إىل  وانضم   
نائبا لرئيس احلزب الذي يرتأسه املرشح لالنتخابات 

الرئاسية.
 انتخب جملس نواب الشعب التونسي )الربملان(، 

السيد حممد الناصر، رئيًسا للربملان اجلديد.
 ويعترب الرئيس املؤسس للجمعية التونسية للقانون 
للمجلة  املؤسس  واملدير   1985 سنة  االجتماعي 
رئيس  نائب  وهو  االجتماعي  للقانون  التونسية 
املؤسسة الدولية لقانون الشغل والضمان االجتماعي.
االستشارات  معهد  رئيس  منصب  شغل   كما 
االجتماعية وعضو املعهد الدويل للتدقيق االجتماعي 
و  االستشرافية  الدراسات  مبركز  ومستشار  بباريس 
العديد  إىل  الناصر  وانتمى  بباريس،  اإلسرتاتيجية 
حقوق  يف  املختصة  والدولية  اإلقليمية  اهليئات  من 

اإلنسان.
 حممد الناصر تاسع رئيس جمللس نواب الشعب



اجملـالس العـدد الثامن عشر   ديسمرب 2015 - يناير 2016 /صفـحة 14

 

علي هامش اجلمعية 133 لألحتاد الربملاين الدويل-

اجملموعة االسالمية 
تدرس مواجهة 

االعتداءات األسرائيلية
اجتماعها علي  خصصت اجملموعة االسالمية 
الدويل  الربملاين  لالحتاد   133 الـ  اجلمعية  هامش 
لتدارس سبل الرد ومواجهة االعتداءات اإلسرائيلية 
يف  القدس  ومدينة  املبارك  األقصى  املسجد  يف 
جنيف – بسويسرا يف 17 اكتوبر 2015. وفيما 
يلي التقرير والبيان اللذان أصدرهتا اجملموعة يف ختام 

مداوالهتا:
شارك معايل الربوفسور حممود إرول قليج أمني 
العام املساعد يف  عام االحتاد يرافقه سعادة األمني 
االجتماع الثالث والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين 
بتاريخ   بسويسرا  جنيف  مبدينة  عقد  الذي  الدويل 

17-21 اكتوبر 2015. 
الوطين  اجمللس  رئيس  معايل  لطلب  ونظرا 
الفلسطيين بعقد جلسة طارئة لالحتاد لتدارس سبل 
املسجد  يف  اإلسرائيلية  االعتداءات  ومواجهة  الرد 
فقد  عامة،  القدس  ومدينة  املبارك خاصة  األقصى 
قرر معايل األمني العام ختصيص االجتماع التشاوري 
للمجموعة اإلسالمية الذي ينعقد للعمل على اجراء 
التنسيقات الالزمة حول البنود الطارئة على جدول 
اعمال االجتماع اللـ 133 لالحتاد الربملاين الدويل، 

إىل دراسة هذا املوضوع اهلام. 
 17 يف  التشاوري  االجتماع  هذا  عقد  وقد 
أكتوبر 2015 يف قصر املؤمترات جبنيف برئاسة دولة 
الرئيس نبيه بري رئيس جملس النواب اللبناين وحضره 
سعادة السيد عزام األمحد رئيس وفد اجمللس الوطين 
الفلسطيين وعددا كبريا من وفود اجملالس األعضاء 

املوقرة باالحتاد.

1 - البنود الطارئة:
ذات  القضايا  بشأن  موحد  موقف  تبين   
االهتمام املشرتك للمجموعة االسالمية حول البند 
الطارئ علي جدول األعمال يف اجتماع اجلمعية الـ 

133 لألحتاد الربملاين الدويل
 بعد مناقشة اجملالس األعضاء للبنود الطارئة 
املقدمة  الدويل  الربملاين  علي جدول اعمال االحتاد 
من برملانات كل من: دولة االمارات العربية املتحدة 
– السودان- سوريا واملكسيك، مت التنسيق بني وفود 
اجمللس  وفدا  وافق  حيث  املوقرة  االعضاء  اجملالس 
الوطين السوداين واجمللس الوطين األحتادي االمارايت 
علي دمج مقرتحيهما يف بند طارئ مشرتك »حول 
توفري احلماية الالزمة لالجئ احلروب والصراعات«. 
واجلدير ذكره ان هذا البند قد مت اعتماده الحقا كبند 

طارئ يف اجتماع االحتاد الربملاين الدويل.

2- مواجهة االعتداءات االسرائيلية في مدينة 
القدس والمسجد االقصي المبارك:

الطارئة، بدأت  البنود  بعد االنتهاء من دراسة 
فلسطني، وعند  الوضع يف  لدراسة  اخلاصة  اجللسة 
افتتاح اجللسة عرب دولة الرئيس نبيه بري عن تقديره 
لعقد هذه اجللسة اخلاصة حول ما يدور يف القدس 
وخاطب  لفلسطني  احرتاما  وقف  مث  وفلسطني 

االجتماع بكلمة ضافية.

كلمة رئيس االجتماع:  1-2
ابتدر دولة الرئيس نبيه بري رئيس جملس النواب 
اللبناين رئيس االجتماع، احلديث حول هذا املوضوع 
اهلام معربا عن تقديره لعقد هذه اجللسة اخلاصة حول 
مايدور يف القدس وفلسطني. وجاء يف كلمته الضافية 
أنه يف املؤمتر األول لدعم القضية الفلسطينية الذي 
املرحوم  طهران حذرنا  مدينة  سنوات يف  قبل  عقد 
فيصل احلسيين رئيس مؤسسة بيت الشرق يف القدس 
املطلوب  وان  قدما  القدس خمطط ميضي  ان هتويد 
اختاذ اجراءات عاجلة ويف مجيع املستويات لوقفه. 
االحتاد  اجتماعات  لنا خبري يف احدي  كما شرح 

اليت عقدت باسطنبول ما تقوم به سلطات االحتالل 
من استيطان وحفريات. وذكر دولته اننا اليوم امام 
التحدي االكرب- التقسيم الزماين واملكاين للمسجد 
األقصي املبارك حيث ان سلطات االحتالل تواصل 
هتويد الطابعني االسالمي واملسيحي للقدس وبصفة 
ختام  ودعا يف  للمدينة،  العريب  الطابع  الغاء  عامة 

كلمته ايل:
متانة  علي  للحفاظ  برملاين  انشاء صندوق   
البنيان وترميم ماحلق باملسجد االقصي املبارك ودعم 

صمود املقدسينب.
 مقاطعه شراء بضائع املستوطنات كما فعلت 

اوروبا دعما للشعب الفلسطيين 
الشعب  اماين  ايل  احنيازنا  علي  الثبات   
الدولة  واقامة  والعودة  التحرير  الفلسطيين وحقه يف 

الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كلمة رئيس الوفد الفلسطيين:  2-2
سعادة  القاها  اليت  الضافية  الكلمة  يف  جاء 
السيد عزام األمحد رئيس الوفد الفلسطيين انه وبرغم 
الصراعات اليت تفجرت يف املنطقة يف اخلمس سنوات 
األخرية واليت اريدهبا الفصل عن الصراع مع العدو 
الفلسطينيني،  فان  فلسطني  يف  وخاصة  الصهيوين 
عن  الدفاع  يف  الرمح  رأس  بأهنم  مؤمنني  يبقون 
ومستعدون  والعربية  واملسيحية  االسالمية  احلقوق 
والعربية  االسالمية  األمتني  حقوق  عن  للدفاع 
والقدس. وقال ان معركة القدس االخرية بدأت العام 
املاضي حبرق الفيت حممد ابوخضري حيا، واليت وقف 
العامل صامتها جتاهها وذكر أنه وخالل األسبوعني 
معظمهم  اربعني شهيدا،  من  اكثر  املاضيني سقط 
عن  دفاعا  عشرة  اخلامسة  سن  دون  االطفال  من 
التقسيم  احباط  اجل  من  املبارك  األقصي  املسجد 
الزماين واملكاين. وأضاف سيادته انه قد آن االوان 
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ان نتحرك كربملانيني وخباصة مع الربملانات االوربية 
الفلسطينية  بالدولة  االعرتافات  من  املزيد  لتحقيق 
والضغط علي احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين 
من أجل توفري احلماية للشعب الفلسطيين بكامله 
واملسيحية  االسالمية  للمقدسات  احلماية  وتوفري 
والعمل مع اصدقاء دولنا االسالمية والعربية من اجل 
استصدار قرار لتحديد موعد ثابث ألهناء االحتالل 

االسرائيلي الراضي الدولة الفلسطينية احملتلة.

مداخالت الوفود املشاركة:  3-2
لكل  املوقرة  اجملالس  وفود  االجتماع  خاطب 

من:
 اململكة األردينة اهلامشية

 دولة الكويت
 بنغالديش

 مجهورية العراق
 اإلمارات العربية املتحدة

وقد تضمنت كلماهتم النقاط الرئيسية التالية:
الفلسطينية  القضية  دعم  علي  التأكيد   
هوية  لطمس  اإلسرائيلية  للمحاوالت  والتصدي 
علي  االستيالء  وحماوالت  الفلسطيين  الشعب 
يف  خاصة  املقدسة  األماكن  وتدنيس  األراضي 

القدس.
األراضي  يف  إسرائيل  انتهاكات  شجب   
األقصي  واملسجد  القدس  وخاصة  الفلسطينية 

املبارك.
حماربتهم  يف  الفلسطينيني  ومساعدة  دعم   

للعنصرية واالرهاب.
 ادانة سلطات االحتالل النتهاكاهتا املتكررة 
القدس ولبنائها حائط  املقدسة يف مدينة  لالمكان 

الفصل العنصري واملستوطنات
القانونية  واملمارسات غري  اإلجراءات  ادانة   
اليت تقوم هبا اسرائيل يف مدينة القدس لتهويد املدينة 

املقدسة وتشويه معاملها العربية واإلسالمية.
به اسرائيل  الذي تقوم  الدولة  ادانة ارهاب   

والذي يشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
هي  الفلسطينية  القضية  أن  علي  التأكيد   
حميب  مجيع  وقضية  بأمجعه  اإلسالمي  العامل  قضية 

السالم واالنسانية.
 أمهية تغطية حقيقة ما جيري يف فلسطني عرب 

وسائل اإلعالم وخاصة القنوات الفضائية
وبعد االستماع ايل الكلمات واملداخالت، فقد 
كلف دولة الرئيس نبيه بري رئيس االجتماع سعادة 
رئيس وفد اجمللس الوطين الفلسطيين وسعادة مندوب 
جملس األعيان األردين وسعادة مندوب جملس األمة 
اإلحتادي  الوطين  جملس  مندوب  وسعادة  الكوييت 
لوضع  لالحتاد  العامة  األمانة  مساعدة  االمارايت 

لالجتماع  اخلتامي  البيان  علي  املقرتحة  التعديالت 
فعال  مت  ما  وهذا  املشاركني مجيعا،  باسم  الصدراه 
وخرج االجتماع ببيان ختامي مشل مجيع التعديالت 

املقرتحة من املشاركني يف االجتماع كما هو مرفق.

البيان الختامي
حنن رؤساء وأعضاء وفود جمالس الدول األعضاء 
يف منظمة التعاون اإلسالمي املشاركون يف االجتماع 
االعتداءات  الرد ومواجهة  لدراسة سبل  املخصص 
اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيين وخاصة يف مدينة 
القدس و املسجد األقصى املبارك، الذي عقد على 
هامش االجتماع الثالث والثالثني بعد املائة لالحتاد 
مدينة  أكتوبر 2015 يف  يوم 17  الدويل  الربملاين 
جنيف بسويسرا، برئاسة دولة الرئيس نبيه بري رئيس 

جملس النواب اللبناين.
وبعد االستماع اىل التقرير الذي قدمه سعادة 
الوطين  اجمللس  وفد  رئيس  األمحد  عزام  األستاذ 
الفلسطيين حول االعتداءات االجرامية اليت تقوم 

األقصى  املسجد  ضد  االسرائيلية  السلطات  هبا 
املدينة  يف  واملسيحية  اإلسالمية  واألماكن  املبارك 
والتحديات  التطورات  مناقشة  وبعد  املقدسة، 
االعتداءات  وحبث  القدس  مدينة  تواجه  اليت 
اهلجمة  تصاعد  السيما  اإلسرائيلية  واالنتهاكات 
فيه  امر واقع جديد  اإلسرائيلية ومساعيها لفرض 

بغية تقسيمه، نعلن مايلي: 
الفلسطيين  الشعب  إىل  التحية  نوجه   .1
واملقدسيني بشكل خاص على صمودهم وتصديهم 
اجملالس  حكومات  نطالب  و  اإلسرائيلية،  للجرائم 
املقدسيني  ترك  بعدم  اإلسالمية  وشعوبنا  األعضاء 
وحدهم يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، كما نؤكد 
على ضرورة التحرك الشعيب الواسع يف بلدان اجملالس 
األعضاء لدعم صمود القدس بكل اشكال الدعم 
املعنوي واملادي. وعلى دول اجملالس األعضاء الوفاء 
املسامهة  باقرتاح  ونرحب  القدس.  جتاه  بالتزاماهتا 

الربملانية يف هذا اجملال.
2. حنمل احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة 

واملسجد  والقدس  فلسطني  يف  جيري  ما  عن كل 
وقمعا  ومتويال  وتنفيذا  وتوجيها  ختطيطا  األقصى 

وتدنيسا لألماكن املقدسة يف القدس. 
وقوات  املستوطنني  جرائم  بشدة  ندين   .3
و  الفلسطينی  الشعب  علی  اإلسرائيلي  االحتالل 
خاصة ىف مدينة القدس، واملسجد األقصى املبارك، 
باعتبار ذلك جرائم حرب و جرائم ضد اإلنسانية.

4. نطالب اجملتمع الدويل بتوفري احلماية الدولية 
انتهاكات  وقف  إىل  والسعي  الفلسطيين،  للشعب 
الشرعية  وقرارات  واملواثيق  االعراف  لكافة  إسرائيل 
واملسيحية  اإلسالمية  األماكن  تعترب  اليت  الدولية 
جزءا أصيال من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. 
واحكام  اإلنساين  الدويل  القانون  بتطبيق  وااللتزام 

اتفاقيات جنيف األربعة و بروتوكوالهتا املعدلة.
5. ندعو مجيع اجملالس األعضاء إىل تكثيف 
اتصاالهتم الربملانية مع الربملانات األوروبية واألفريقية 
الربملانية  واالحتادات  الالتينية  واألمريكا  واآلسيوية 
اإلقليمية والدولية من أجل خلق رأي وموقف برملاين 

اليقاف  اإلسرائيلي  االحتالل  على  ضاغط  دويل 
جرائمه. 

6. نؤكد على ضرورة العمل على تفعيل مقاطعة 
املستويات  خمتلف  وعلى  كاملة  بصورة  إسرائيل 
حىت  والثقافية  والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 
تلتزم إسرائيل باملواثيق الدولية وتنهي احتالهلا لدولة 

فلسطني.
الوطنية  الوحدة  ضرورة  على  نشدد   .7
الفلسطينية، ونطالب كل الفصائل الفلسطينية بإهناء 

االنقسام و تنفيذ اتفاقيات املصاحلة.
8. نكلف األمني العام لالحتاد مبخاطبة مجيع 
واالقليمية،  الدولية  الربملانية  واملنظمات  االحتادات 
إسرائيل  على  للضغط  جهودهم  ببذل  واملطالبة 
إليقاف اعتداءاهتا االجرامية على الشعب الفلسطيين 
وخاصة يف مدينة القدس واملسجد األقصى املبارك 
وكافة املقدسات اإلسالمية واملسيحية، وحثهم على 
توفري الدعم السياسي واالعالمي للشعب الفلسطيين 

املقاوم.
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يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

حملة من جملس مجهورية موزامبيق

أنشئ جملس مجهورية موزامبيق يف العام 1977 
حيمله  ظل  مسمي  وهو  الشعب  جملس  بأسم 
حيت العام 1990 عندما أصبح يعرف مبجلس 

مجهورية موزامبيق.

نبذة تاريخية:
للتغيريات  نتيجة  عديدة  مبراحل  اجمللس  مر 
السياسية واألقتصادية واألجتماعية اليت شهدهتا 

البالد عرب الزمن.
عند إنشاء جملس الشعب كانت البالد حمكومة 
من  يتكون  اجمللس  الواحد وكان  احلزب  بنظام 
حلزب  املركزية  اللجنة  ختتارهم  أعضاء   207
دستور  مع كتابة  تغري  الوضع  ولكن  فريليمو. 

.1990
يف ضوء ذلك الدستور بدأ عهد التعددية احلزبية 
العام  يف  الرابعة(  القومية  والتشريعية  )اهليئة 
برملانية  أنتخابات  أول  أجريت  1994 حيث 
ورئاسية عامة، واضعة بذلك هناية لنظام احلزب 
الواحد والذي أستمر علي مدي ثالث هيئات 
 250 اجلديد  اجمللس  ضم  قومية.  تشريعية 

عضوا.
يف العام 1999 شهدت موزامبيق األنتخابات 
الثانية متعددة األحزاب واليت متخضت  العامة 

فريليمو  هيئتني:  من  يتكون  برملان  قيام  عن 
ولديه  رينامو  وحتالف  مقعدا   133 ولديها 
117 مقعدا – وذلك يف دورة االنعقاد الربملانية 

اخلامسة.
العامة  األنتخابات  أجريت   2004 العام  ويف 
قيام  نتيجتها  وكانت  األحزاب  متعددة  الثالثة 

برملان يتكون من هيئتني:
فريليمو ولديها 160 نائبا وحتالف رينامو ولديه 
الربملانية  االنعقاد  دورة  يف  وذلك  نائبا-   90

السادسة.
ويف العام 2009 أحريت األنتخابات العامة 
الرابعة متعددة األحزاب واليت أسفرت عن قيام 
برملان يتكون من ثالث هيئات وهي: فريليمو 
)191 مقعدا( وحتالف رينامو )51 مقعدا( 
مقاعد(-   8( الدميقراطية  موزامبيق  وحركة 

وذلك يف دورة االنعقاد الربملانية السابعة.
األنتخابات  البالد  شهدت   2014 العام  ويف 
إيل  وأدت  األحزاب  متعددة  اخلامسة  العامة 
قيام برملان يتكون أيضا من ثالث هيئات وهي: 
 89( رينامو  وحتالف  عضوا(   144( فريليمو 
عضوا( وحركة موزامبيق الدميقراطية )17 عضوا(. 
ومن بني أعضاء الربملان املوزامبيقي احلايل )دورة 
االنعقاد الربملانية الثامنة( البالغ عددهم 250 

عضوا هناك 97 أمرأة.

سلطات البرلمان:
تتلخص سلطات الربملان يف التشريع يف املسائل 
األساسية الداخلية ويف السياسة اخلارجية للبالد 
شعب  ومتثيل  التنفيذي  اجلهاز  أداء  ومراقبة 

موزامبيق.

أجهزة المجلس:
 اجللسة العامة

موزامبيق  مجهورية  جمللس  الدائمة  اللجنة   
اجلمعية  أنشطة  بتنسيق  تقوم  هيئة  مبثابة  وهي 
العامة واللجان املتخصصة واجملموعات الوطنية. 
الدائمة من 17 عضوا وذلك  اللجنة  وتتكون 

كالتايل:
 رئيس الربملان

 نواب رئيس الربملان 
 رؤساء اهليئات الربملانية

 األعضاء املنتخبون الذين ترشحهم اهليئات 
وذلك وفق التمثيل النسيب.

اللجان المتخصصة:
اليها  ويوكل  الربملان  أجهزة  ضمن  من  هي 
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والبحوث  القوانني  اقرتاحات  فحص 
اخلارجية  التحركات  يف  الربملاين  والتمثيل 
وغريها بغية إبداء الرأي وإختاذ القرارات. 
 17 من  متخصصة  جلنة  وتتكون كل 
ومقرر  رئيس  ونائب  رئيس  وهلا  عضوا 

ونائب مقرر.

اللجان الدائمة:
واحلقوق  الدستورية  الشؤون  جلنة   

األنسانية والقانونية )اللجنة األويل( 
)اللجنة  واملوازنة  التخطيط  جلنة   

الثانية(
النوع  األجتماعية،  الشؤون  جلنة   
األجتماعي  واألتصال  التقنية  األنساين، 

)اللجنة الثالثة(
احمللية  واحلكومات  العامة  األدارة  جلنة   

)اللجنة الرابعة(
)اللجنة  والبيئة  واألقتصاد  الزراعة  جلنة   

اخلامسة(
 جلنة الدفاع واألمن والنظام العام )اللجنة 

السادسة(
والتعاون  الدولية  العالقات  جلنة   

واجملتمعات )اللجنة السابعة(
 جلنة االلتماسات والشكاوي واملطالب 

)اللجنة الثامنة(
)اللجنة  الربملانية  االخالقيات  جلنة   

التاسعة(

العالقات الدولية:
بالعضوية  موزامبيق  مجهورية  جملس  يتمتع 
الكاملة يف املنظمات الربملانية الدولية اآليت 

ذكرها:
1- األحتاد الربملاين الدويل

2- اجلمعية األفريقية الكاريبية الباسيفيكية 
األوروبية املشرتكة

3- الربملان األفريقي
4- رابطة الكمنولث الربملانية

األمنائية  للجماعة  الربملاين  املنتدي   -5
اجلنوب أفريقية

6- املنتدي الربملاين للبلدان الناطقة باللغة 
الربتغالية

يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد   -7
منظمة التعاون األسالمي 

اهليئات الربملانية:
برملانية يف جملس  هيئات  إنشاء ثالث  مت 
اجلمهورية يتكون كل واحد منها من مخسة 

أعضاء:
 مكتب الشباب الربملاين
 اهليئة النسائية الربملانية

مرض  ومكافحة  ملنع  الربملاين  املكتب   
األيدز 

رئيسة جملس موزامبيق 

فريونيكا ناتنيال 
مكامو دلوفو

تاريخ ومكان امليالد: 13 نوفمرب 1957 يف مدينة 
شيسافو، بلني، غازا.

 املؤهل العلمي: درجة جامعية يف القانون

 األنشطة المهنية واألجتماعية:
 حمامية

 مستشارة قانونية للشركات
 عضو الرابطة النسوية للمحاميات )عضو مؤسس(

األنشطة السياسية:
 عضو اللجنة املركزية حلزب فريليمو

 أمني اللجنة املركزية لفريليمو للشؤون اخلارجية
 عضو املكتب السياسي حلزب فريليمو

العمل البرلماني:
دورة  اجلمعية-  لرئيس  أول  نائب   2010-2005

األنعقاد السادسة
األنعقاد  دورة   – اجلمعية  رئيسة   2015-2010

السابعة
األنعقاد  دورة   – اجلمعية  رئيسة   2020  -2015

الثامنه
احلالة األجتماعية: متزوجة وهلا ثالثة أطفال 
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اخبار الربملانات

األتحاد في  البرلمانية  الرئاسات  تحديث 
رؤساء  انتخابات  املاضية  القليلة  األشهر  شهدت 
جدد لبعض الربملانات األعضاء، ومت اعادة انتخاب َاخرين. 

فيما يلي رصد حلالة الرئاسات الربملانية :
السيد  معالی  انتخاب  إعادة   2015 أكتوبر   13  

السنغال  يف  الوطنية  للجمعية  رئيسا  نياس  مصطفى 
بن  حكيم  السيد  معالی  انتخاب   2015 أكتوبر   13  

مشاس رئيسا جمللس املستشارين يف املغرب
25 أكتوبر 2015 انتخاب معالی السيد فيصل الفايز   

رئيسا جمللس الشيوخ يف األردن
السيد عاطف  انتخاب معالی  إعادة  نوفمرب 2015   3  

الطراونة رئيسا جمللس النواب يف االردن
الشيخ  السيد  معالی  انتخاب  إعادة   2015 نوفمرب   4  

خالد بن هالل املعولی رئيسا جمللس الشورى يف عمان
4 نوفمرب 2015 إعادة انتخاب معالی السيد آصيلبک   

قريغيزستان يف  األعلى  للمجلس  رئيسا  جينبکوف 
سردار  السيد  معالی  انتخاب  إعادة   2015 نوفمرب   9  

باكستان الوطنية يف  للجمعية  رئيسا  عياض صادق 
أمل  الدكتورة  معالی  انتخاب   2015 نوفمرب   18  
عبداهلل القبيسي رئيسة للمجلس الوطين االحتادي لدولة 

املتحدة العربية  اإلمارات 
إمساعيل  السيد  معالی  انتخاب   2015 نوفمرب   22  

تركيا لربملان  رئيسا  كهرمان 
24 نوفمرب 2015 إعادة انتخاب معالی السيد أوكتاي   
يف  الوطنية(  )اجلمعية  امللي  للمجلس  رئيسا  أسدوف 

أذربيجان

إيران: دعا معايل رئيس جملس الشوري االسالمي 
إيل حتقيق  اإلسالمية  الدول  علي الرجياين  االيراين 
التضامن الستعادة السالم واهلدوء يف املنطقة. ووجه معاليه 
املنطقة،  يف  الراهنة  الفوضى  حلالة  احلكومات  ايل  اللوم 
اإلرهاب  هتديدات  ملكافحة  احلكومات  تقاعس  إن  وقال 

االنسانية. الدماء واالزمة  املنطقة إىل سفك  قد دفع 
من  االستفادة  الصهاينة  ندع  أال  علينا  يتعني  انه  واضاف 

فلسطني وخارجها. داخل  اخلالفات 

قليج  إرول  حممود  الربوفيسور  معايل  يدين  لبنان: 
يف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد  العام  األمني 
اهلجمات  العبارات  بأشد  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

اإلرهابية الغادرة اليت وقعت يف الضاحية اجلنوبية من مدينة 
أكثر  وجرح  أربعني شخصًا  من  أكثر  حبياة  وأودت  بريوت 

مائتني، من 
استهدفت  اليت  اإلرهابية  االعمال  هذه  نشجب  إذ  إننا 
اللبناين  للشعب  ومؤازرتنا  تعاطفنا  عن  نعرب  العزل،  املدنيني 
اللبنانية  اجلمهورية  أن  يف  ونثق  احملنة،  هذه  يف  الشقيق 
بتمسك شعبها األيب  العابرة  األزمة  الشقيقة ستتجاوز هذه 
بوحدته الوطنية وبتعايشه وتساحمه ومسوه فوق جراحه، ونثق 
يف أنه سيقدم أمن لبنان واستقراره وسالمته على أي اعتبار 

آخر.
الفنت ماظهر منها ومابطن لبنان وشعبه وجنبه  حفظ اهلل 

قليج  إرول  حممود  الربوفيسور  معايل  ويدين  مالي: 
يف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد  العام  األمني 
منظمة التعاون اإلسالمي بأشد العبارات االعتداء اإلرهايب 
باماكو  مبدينة  راديسون  فندق  استهدف  الذي  الغادر 
عاصمة مجهورية مايل الشقيقة والذي راح ضحيته عشرات 

خمتلفة.  جنسيات  من  واجلرحى  القتلى 
اجلبانة  االعمال  هلذه  املتطرفة  اإلرهابية  اجلماعات  تبين  أن 
مذموما  وتباهيا  اإلنسانية  للقيم  سافرا  حتديا  ميثل  واملدانة 
أن  على  اخلطر  ناقوس  ويدق  اآلمنني  وترويع  األبرياء  بقتل 
بانتقاله  معاشا  وواقعا  عامليا  خطرا  ميثل  أصبح  اإلرهاب 
السريع من بلد آلخر ودون استثناء، الشئ الذي يستوجب 
أجل  من  مضى  وقت  أي  من  اكثر  الدولية  اجلهود  تضافر 

عليه. والقضاء  دحره 
لذوي  ومواساته  حزنه  وبالغ  أسفه  عن  معاليه  يعرب  وإذ 
الضحايا واملصابني، يؤكد عن مؤازرة وتضامن احتاد جمالس 
حكومة  مع  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول 
مير  اليت  الظروف  هذه  يف  الشقيقة  مايل  مجهورية  وشعب 
من  مايل  حيفظ مجهورية  أن  وجل  عز  املوىل  ويدعو   – هبا 

كل شر.

التابعة  السياسية  اللجنة  اعتربت  فلسطين: 
اجلماهريية  اهلبة  أن  اآلسيوية  الربملانية  للجمعية 
االنتهاكات  على  ردا  جاءت  احلالية  الفلسطينية 
إحراق  يف  واملتمثلة  والقاسية  الصارخة  واإلجراءات 
قبل  من  وعائالهتم  املوت  حىت  الفلسطينيني  األطفال 
قوات االحتالل واملستوطنني. وأشارت يف قرارها الذي مت 
التنفيذي  اجمللس  اجتماع  خالل  طهران  يف  اعتماده 
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األمني العام يعزي األمة اإلسالمية

األقراص املدجمة لألحتاد: 

قليج يندد بأحداث باريس األرهابيه

أعرب معايل األمني العام لالحتاد الربوفسور حممود إرول قليج عن احلزن 
واألمل البالغني لوفاة وإصابة عدد كبري من حجاج بيت اهلل احلرام يف حادث 
التدافع الذي وقع يف مىن أثناء مناسك احلج، و هبذه املناسبة األليمة يتقدم 
معاليه بأحر التعازي إىل األمة اإلسالمية واجملالس األعضاء وخاصة أسر وأقارب 
بالشفاء  للمصابني  متنياته  معاليه عن  يعرب  الذين قضوا حنبهم. كما  احلجاج 

العاجل إن شاء اهلل.

مت اعداد القرص الثاين عشر ليتزامن مع املؤمتر احلادي عشر لالحتاد 
وجيرى توزيعه خالل املؤمتر الذي يعقد يف العراق ويشمل الوثائق التحضريية 
مثل جداول األعمال ومشاريع العمل وتقارير األمني العام لالحتاد وقوائم 
بأمساء األعضاء واستمارات الرتشيح ودليل االجتماعات، وكذلك البيان 
 PDF اخلتامي والتقارير والقرارات واملطبوعات ولوائح االحتاد يف شکل

و باللغات الثالث املعمول هبا، وذلك منذ العام 1999– 2015.

يدين معايل الربوفيسور حممود إرول قليج األمني العام الحتاد جمالس 
اليت  اإلرهابية  اهلجمات  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول 
املدنيني  من  واجلرحى  القتلى  مئات  ضحيتها  وراح  باريس،  يف  وقعت 
الفرنسي  والشعب  للحكومة  وتعازيه  مواساته  عن  يعرب  وإذ  األبرياء، 
الصديق، يعلن عن تضامنه مع اجلمهورية الفرنسية يف هذه احملنةالعصيبة،  
ويؤكد أن هذه األعمال اإلرهابية اليت أصبحت هتدد بشكل خطري 
الدول  مجيع  ويدعو  الدويل،  التعاون  تستوجب  الدوليني  واألمن  السلم 

والقوى الفاعلة لتوحيد اجلهود ملواجهة اإلرهاب واحلد من انتشاره.

الفلسطينية  الفعل  ردة  أن  إىل  اآلسيوية  الربملانية  للجمعية 
األقصى  للمسجد  اليومية  االقتحامات  على  ردا  أيضا  جاءت 
ووزراء  وبرملانيني  واملتطرفني  املستوطنني  قبل  من  املبارك 

االحتالل. قوات  حبماية  إسرائيليني 
من  باإلمجاع  اعتمدته  هلا  قرار  يف  السياسية  اللجنة  وحذرت 
واليت  واملتكررة  املباشرة  اإلسرائيلية  العسكرية  العمليات  أن 
تستهدف املناطق السكنية واملدارس واملساجد واملستشفيات يف 
السالم  على  وخطرا  هتديدا  تشكل  احملتلة  الفلسطينية  األراضي 
ترقى  وهي  اإلنسان  حلقوق  جسيمة  انتهاكات  وتسبب  واألمن 
إىل مستوى جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وتشكل قضية 
اجلنائية  احملكمة  وأمام  املتحدة  لألمم  التابع  األمن  جملس  أمام 

الدولية؛

الربوفسور  لألحتاد  العام  األمني  معايل  تركيا:أعرب 
ازاء  العميق  احلزن  عن  قليج  إرول  حممود  الدكتور 
وأصابة  األقل  على  شخصا   125 لوفاة  أدت  اليت  التفجريات 
أنقرة.  الرئيسية يف  القطار  أكثر من 240 آخرين، خارج حمطة 
عصمت  السيد  فخامة  إىل  ومواساة  تعزية  برسالة  معاليه  وبعث 
آنئذ.  تركيا  جلمهورية  الكربى  الوطنية  اجلمعية  رئيس  يلماز، 

وفيما يلي نص هذه الرسالة:
اخلسائر  حيث  من  هائل  املأساة  حجم  أن  من  الرغم  »على 
يتميز  اليت  واملثابرة  الثبات  أن  من  يقني  على  لكنين  البشرية، 
يف  تساعد  سوف  واملوطنون  واحلكومة  والربملان  شخصكم  هبا 

والعراقيل. املصاعب  على كل  التغلب 
وبينما ندين هذا العمل اإلرهايب امسحوا يل باسم األمانة العامة 
لالحتاد يف طهران، وباألصالة عن نفسي، أن أعرب عن تعازينا 

الضحايا. وألسر  الشقيق  لشعبكم  القلبية 
وندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يسكن الشهداء فسيح جناته ومين 

العاجل.« بالشفاء  املصابني  علي 

الربوفسور  العام  األمني  معايل  أعرب  األمارات: 
ملعايل  التهاين  أصدق  عن  قليج  إرول  حممود  الدكتور 
للمجلس  رئيسة  إنتخاهبا  مبناسبة  القبيسي  عبداهلل  أمل  الدكتورة 

املتحدة.  العربية  الوطين األحتادي يف دولة األمارات 
القبيسي  أمل عبداهلل  الدكتورة  أن  التهنئة  وقال معاليه يف رسالة 
التطور السياسي واألجتماعي للمرأة  قد حفرت إمسها يف تاريخ 
فيه. وقال  الربملان  تتويل رئاسة  أمرأة  العريب كوهنا أول  العامل  يف 
إنه علي ثقة من أن تبوأها هلذه املنصب الرفيع من شأنه أن يدفع 

املشرتك. الربملاين االسالمي  بالعمل  قدما 
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رئيس التحرير:
السفري علي أصغر حممدي سيجاين

کبار احملررين:
السفري صديق يوسف أبوعاقلة

ابراهيم أمحد ضرار

مديرة التحرير التنفيذية:
تاميال کرمي بور

الطباعة:
سهيال صربي

العنوان:
الزعفرانية،  أردبيلي  مقدس  بسيان،  شارع   34

طهران - ايران

اهلاتف: 60/1/2 88 41 22 )9821(
الفاکس: 58/9 88 41 22 )9821(

puic@puic.org :العنوان االلکرتوين
www.puic.org :املوقع االلکرتوين

هيئة التحرير  دليل الربملانات : 

ملك كمبوديا يستقبل األمني العام لألحتاد

القراء  هبما  استقبل  اللذين  واحلماس  االجيايب  الفعل  رد  كان 
»دليل  من  والسادس  اخلامس  الثالث،الرابع،  الثاين،  األول،  االعداد 
الربملانات« حافزا إلدارة األعالم باالحتاد للمضي قدما وإصدار العدد 
السابع من الدليل بعد حتديث بياناته وإدخال بعد التغيري يف التصميم 
والشكل. ويشمل العدد اجلديد مثل سابقاته معلومات قيمة وضرورية 
حول جمالسنا األعضاء من حيث اهليكلية واألوضاع القانونية والعضوية 
والرئاسة باإلضافة إىل العناوين الربيدية والفاكس والعناوين اإللكرتونية 
واملواقع يف الشبكة الدولية. والتقتصر التغطية على أعضاء االحتاد بل 
اإلسالمية  اجملالس  إىل  باإلضافة  االحتاد،  لدى  املراقبني  أيضا  تشمل 
اليت مل تنضم حىت اآلن لعضوية االحتاد وتعتزم إدارة االعالم يف االحتاد 
بعد  دورية  بصفة  الدليل  من  أخرى  اعداد  الصدار  جهودها  مواصلة 
حتديث املعلومات والبيانات. وهلذا فاننا نناشد اجلهات املعنية يف اجملالس 
األعضاء واملراقبني واجملالس اإلسالمية غري األعضاء أن تبادر إىل تزويدنا 
القادمة  االعداد  ومعلوماهتا حىت جتيء  وبياناهتا  بتعليقاهتا ومالحظاهتا 

أكثر مشوال ودقة.

لالحتاد  العام  األمني  معايل  شارك 
برفقه سعادة  قليج  إرول  الربوفسور حممود 
اجتماعات  يف  املساعد  العام  األمني 
اجلمعية الربملانية اآلسيوية يف الفرتة من 8 

إيل 11 ديسمرب 2015.
وكان موضوع الدورة العامة هلذه السنة 
واحلوار  املصاحلة  و  السالم  »تعزيز  بعنوان 

يف آسيا«
وخاطب معايل األمني العام املشاركني 
يف الدورة مؤكدا أن احلوار اهلادف والبناء 
العادل  السالم  حتقيق  آليات  أهم  ميثل 
التسامح  احلوار  ذلك  يتوخي  وأن  والدائم 
ودعا  املتصارعني.  الفرقاء  بني  والتصاحل 
القوية  السياسية  األرادة  توفر  إيل  معاليه 
لتنفيذ جهود احلوار واملصاحلة. وأضاف أن 
أحتادنا يطالب باعطاء مزيد من األهتمام 
عدة  بوسائل  واألرهاب  التطرف  حملاربة 
هلاتني  اجلذرية  األسباب  معاجلة  بينها  من 

الظاهرتني.
بتحية  معاليه  قام  أخري  ناحية  ومن 
سيهاموين  نوردوم  كمبوديا  ملك  جاللة 
الكمبودية  العاصمة  يف  امللكي  القصر  يف 
بنوم بنه. جاء ذلك أثناء أستقبال جاللته 
املشاركة  للوفود   2015 ديسمرب   8 يف 
التنفيذي  للمجلس  الثاين  األجتماع  يف 
الربملانية  للجمعية  الثامنة  العامة  والدورة 

اآلسيوية.


