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مقابلة مع رئيس الربملان الرتكي

االجتماع السادس والثالثون للجنة التنفيذية

اضواء علي برملان جيبويت

املؤمتر احلادي عشر لألحتاد 

اضواء علي برملان كوت ديفوار

االجتماع التشاوري للمجموعة اإلسالمية
أخبار الربملانات

أنشطة األمني العام

أجتماعها  لألحتاد  التنفيذية  اللجنة  تعقد 
السادس والثالثني يف العاصمة الرتكية أنقرة يومي 
السيد  معايل  برئاسة   2016 أكتوبر  17و18 
أمساعيل قهرمان، رئيس جملس األمة الرتكي الكبري.

نظرا  بدرجة قصوي  مهما  األجتماع  ويعترب 
لظروف إنعقادة التارخيية يف مسرية االمة االسالمية 

وملشاركة رؤساء اجملالس االعضاء يف األحتاد.
وعلي رأس املهام املكلة لألجتماع جيئ إعداد 
مشاريع جداول أعمال الدورة 12 ملؤمتر األحتاد 
املقرر عقدها يف باماكو عاصمة مجهورية مايل يف 

مطلع العام القادم 2017.  

عزيز القارئ،
أمجع الناس علي تعريف 
الدميقراطية - يف إجياز- بأهنا 

فاملفهوم  الشعب«.  أجل  ومن  بالشعب  الشعب  »حكم 
األبرز هنا متثله كلمة »الشعب«، مبعين »اجلماهري«.

إن الدميقراطية، بصفتها نوع من احلكم توافق عليه الناس 
املآسي والفظائع والتقلبات  تاريخ طويل من  العامل عرب  يف 
السياسية واألجتماعية، هي األرضية الصلبة اليت يقوم عليها 
االستقرار السياسي الذي يؤدي إيل الوئام والرتابط األمجاعي، 
مرورا  بالتنمية املادية والتقدم، وصوال إيل قيام دولة الرفاهية، 
وما يستتبع ذلك من أمن وطمانينة تعمان اجملتمع قاطبة. 
مثل  الدميقراطية  للمؤسسات  يتاح  ما  عند  ذلك  ويأيت 
التشريعية  واهليئات  األخري  السياسية  والكيانات  االحزاب 
والصحافة احلرة ومنظمات اجملتمع املدين، أن تؤدي أدوارها 

بطريقة صحيحة.
الرتويج  مثل  بالدميقراطية  ترتبص  قوي  مثة  أن  بيد 
الفكري  والتطرف  واألنقالبات  العسكرية  للمغامرات 

واملذهيب والفوضوية.
ولقد شهدنا يف التاريخ املعاصر ويف خمتلف أرجاء العامل 
وتزدحم  الدميرقراطي.  بالنظام  لألطاحة  الوخيمة  العواقب 
وقتل  فظائع  من  االبدان  هلا  تقشعر  بوقائع  التاريخ  كتب 
األنظمة  األبرياء حتت مطارق  البشر  للماليني من  وتشريد 
الرهيبة  بويالهتا  الثانية  العاملية  احلرب  الشمولية. مث جاءت 
نتيجة لذلك األرث الشمويل، األمر الذي دفع بالبشرية ايل 

حافة األنقراض.
ويف األشهر القليلة املنصرمة حاولت عناصر مغامرة حملية 
يسندها مؤامرون خارجيون األنقضاض علي الدميقراطية يف 

تركيا.
ولكن رد اجلماهري الرتكية جاء سريعا وعفويا وحامسا، 
املدن  شوارع  إيل  الناس  من  اآلالف  مئات  تدفق  حيث 
وعقد  املغامرين.  لألنقالبيني  للتصدي  تركيا  يف  والبلدات 
الربملان  ملقر  اجلوي  القصف  حتت  طارئة  جلسة  الربملانيون 
علي  الغاشم  األعتداء  هذا  العبارات  بأقوي  أدانوا  حيث 

الدميقراطية يف البالد.
اجلماهري  يد  الدميقراطية علي  قيم ومبادئ  إنتصار  إن 

الرتكية ميثل درسا بليغا للمجتمع الدويل قاطبة. 

االفتتاحیة

اجتماع مهم للجنة التنفيذية يف أنقرة

 الوحدة االسالمية ضرورة ملواجهة املخاطر
 أعداء االسالم يرتكبون األعمال األرهابية

أكد معايل السيد إمساعيل قهرمان، رئيس جملس األمة الرتكي الكبري أن الشعور بضرورة محاية 
النظام الربملاين الدميقراطي ينبع من إنعكاس األرادة الوطنية يف الربملان.

ويف مقابلة أجرهتا معه نشرة األحتاد الفصلية »اجملالس« أوضح معايل السيد قهرمان أن احملاولة 
األنقالبية قد فشلت فشال مزريا ألنه كانت ضد أرادة الشعب الرتكي.

ودعا معاليه مجيع املسلمني للتحرك سويا بغية إحلاق اهلزمية باخلطر الداخلي واخلارجي وحل 
املشكالت الراهنة القائمة يف الساحة االسالمية.

ووصف معاليه الدعم الذي يتعني تقدميه للكفاح الفلسطيين بأنه مهمة عظيمة يتعني علي مجيع 
املسلمني القيام هبا وأهنم قادرون علي ذلك.

وندد السيد قهرمان بأولئك الذين يؤيدون األرهاب ويقومون باألعمال األرهابية واصفا إياهم 
بأعداء االسالم الذي يستغلون الدين احلنيف لتحقيق أغراض ذاتية.
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مقدمة: 
السيد  معايل  تناول  »اجملالس«  معه  أجرهتا  اليت  املقابلة  يف 
من  عددا  الكبري،  الرتكي  األمة  جملس  رئيس  قهرمان،  امساعيل 
اليت  الفاشلة  احملاولة  أبرزها  ومن  االسالمي،  للعامل  املهمة  القضايا 
الراهنة  املشكالت  مواجهة  االسالمية؛  الوحدة  تركيا؛  هلا  تعرضت 
ووضع  الفلسطيين،  للكفاح  الدعم  تقدمي  االسالمية؛  الساحة  يف 

آلية فاعلة حملاربة األرهاب والتطرف. 
فايل مضابط املقابلة:

مقاومة األنقالبيين 
حققه  الذي  الكبري  باالنتصار  هننئكم  البداية  يف  »اجملالس«: 
األنقالب   مواجهة  يف  الدميقراطية  ومؤسساته  الرتكي  الشعب 
العسكري الفاشل وهنا البد من األشادة بدور نواب جملس االمة 
لالجتماع  بدعوته  الدميقراطية  محاية  كيفية  يف  الكبري  الرتكي 
القصف  حتت  الفاشلة  االنقالبيه  احملاولة  دحر  حيت  ومواصلته 
لنا  تروي  ان  املمكن  من  هل  لومسحت  الربملان.  ملبين  اجلوي 
اجمللس يف  مبين  ايل  والوصول  االجتماع  لذلك  الدعوة  كيف متت 

تلك الساعات العصيبه؟
السيد قهرمان: شکرلکم. کما ذكرمت فان أمتنا دحرت هذه احملاولة 
األنقالبية اليت استهدفت الدولة والدميقراطية واألرادة الوطنية بكاملها. 
األحتفال  يوم  يونيو،  من  عشر  اخلامس  اليوم  األمة  فقد كتبت  وبذا 

بالدميقراطية، بأحرف من ذهب. 

مبجرد مامسع نواب اجمللس بنبأ احملاولة، ودعوا عوائلهم كأهنم متوجهون 
إيل جبهة القتال والتأم مشلهم حتت قبة الربملان وأقسموا علي محاية األرادة 
الوطنية مهما يكن الثمن. وانعقدت اجلمعية العمومية للمجلس برئاسيت 

وواصلت أعماهلا حتت قصف القنابل واهلجمات اجلوية الرهيبة.
وأنتهز هذه الفرصة ألعرب عن إمتناين بصفيت رئيسا جمللس األمة 
ألولئك الذين سارعوا باحلضور إيل مبين الربملان معرضني حياهتم خلطر 
داهم وقاموا بالتصدي للمتأمرين واألنقالبيني كأهنم قادة أبطال يدافعون 

عن احلصون.
وظل املنافحون عن الدميقراطية يف حالة من اليقظة واالستعداد طوال 

األيام التالية.
االجراءات  واملادة 7 من الئحة  الدستور  املادة 93 من  ومبوجب 
اجتماع طارئ وقرأت  لعقد  بالدعوة  األمة  قمت بصفيت رئيسا جمللس 
إعالنا مشرتكا مت إعداده مبشاركة األحزاب السياسة األربعة املنضوية حتت 

قبة الربملان.

الدروس المستفادة
ضد  موجه  هو  العسكري  االنقالب  أساسا  »اجملالس«: 
الرتكي  الربملان  مبين  استهدفوا  االنقالبيون  لذلك  الدميقراطية، 
اليكم  نستمع  ان  نريد  اآلن  حنن  االنقالبيني،  يواجه  الذي كان 
احلرية  علي  احلفاظ  يف  جتربتكم  من  املستفادة  الدروس  هي  ما 

والدميقراطيه والدستور واحلكم الرشيد ؟
مناهضة  حركة  متثل  الشريرة  احملاولة  هذه  قهرمان: كانت  السيد 

رئيس جملس األمة الرتكي الكبري يتحدث إيل “اجملالس”:

أعضاء البرلمان التركي عرضوا أرواحهم 
للخطر دفاعا عن الديمقراطية
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رئيس جملس األمة الرتكي الكبري

امساعيل قهرمان
حمل وتاريخ امليالد:حمافظة ريزي الرتكية يف العام 1940.

المؤهالت الدراسية: 
الفخرية من  القانون، جامعة اسطنبول. حصل علي درجة الدكتوراة  خترج يف كلية 

جامعة يالوفا ومن جامعة رجب طيب أردوغان.
الخبرة العملية والنشاط األجتماعي:

 رئيس جمالس إدارات العديد من الشركات الصناعية والتجارية.
 رئيس العديد من منظمات اجملتمع املدين

 زعيم احتاد طالب كلية القانون يف جامعة اسطنبول.
 رئيس األحتاد الوطين للطالب
 رئيس أمناء مؤسسة الوحدة

 عضو مؤسس ورئيس جلنة مؤسسي رابطة املنظمات الطوعية الرتكية
 عضو جملس أمناء جامعة اسطنبول التجارية

 أحد مؤسسي وعضو جملس أمناء مجعية نشر العلم 
 عضو اجمللس االستشاري جلمعية نشر العلم ومؤسسة العمل التجاري العاملية

 رئيس جلنة مؤسسي جامعة رجب طيب أردوغان
األمة  والعشرين جمللس  واحلادية  العشرين  للدرورتني  اسطنبول  نائب عن حمافظة   

الرتكي الكبري يف الفرتة 2002-1996
 نائب رئيس كتلة حزب الرفاه وخليفته حزب الفضيلة

 عضو جلنة الدستور
 عضو جلنة التعليم الوطين والثقافة والشباب والرياضة

 وزير الثقافة يف احلكومة رقم 54 )حزب الرفاه وحكومة ائتالف حزب الطريق 
الصحيح( يف الفرتة 1997-1996

 رئيس جلنة النظام املركزية التابعة حلزب العدالة والتنمية
 انتخب رئيسا جمللس األمة الرتكي الكربي يف 22 نوفمرب 2015 عن فرتة االنعقاد 

السادسة والعشرين للمجلس.
يتحدث األجنليزية

متزوج وله أربعة أبناء  

األرادة  قلب  باعتباره  ولذا كان جملسنا  الوطنية ألمتنا.  لألرادة 
الوطنية واحدا من أوائل األهداف اليت صوب االنقالبيون نرياهنم 
حنوها.  ولكن نوايا الشر واملخططات الغادرة باءت كلها بالفشل 
ودافع  األمة.  ثقة  مستودع  ونوابه حلماية  اجمللس  تنادي  حيث 
اجمللس عن السيادة الوطنية بوقفته الصلبة. وكانت الوقفة يف وجه 
األنقالب مدعاة للعزة والفخر إنطالقا من قلوب ملؤها البسالة 

ووجهت درسا لن ينساه األنقالبيون ورسالة إيل العامل قاطبة.
األنقالبية  احملاولة  جتاه  األمة  جملس  أبداها  اليت  العزمية  إن 
الغادرة ينطوي علي قيمة عظيمة حتسب لصاحل التنمية وتكريس 

الدميقراطية يف تركيا.
سيتم  أمتنا  ضد  حركة  أي  بأن  اجلميع  يدرك  أن  وجيب 

إحباطها بفضل األرادة الوطنية الصلبة وجملس األمة الصامد.
ففي  األحداث.  تلك  من  مستفادة  دروس  مثة  وبالطبع 
النظام الربملاين الدميقراطي الذي يقوم علي مبدأ حكم القانون 
واملؤسسات واللوائح فان الشعور بضرورة محاية النظام واألرادة 
الوطنية ينبع من أنعكاس تلك األرادة الوطنية يف الربملان. لقد 
ويل عهد التدخل يف مسرية الدميقراطية عن طريق ممارسة القهر 
والتخويف. والتوجد أي مشكلة يستعصي جتاوزها يف أمة هتب 
حلماية أرادهتا الوطنية وهبا جملس يضم يف عضويته نوابا يعرفون 
مسؤولياهتم والسلطات املخولة هلم باألضافة إيل دستور يستمد 

كيانه من السلطة املدنية.

التصدي للمشكالت
واملشكالت  املسائل  أهم  هي  ما  »اجملالس«: 
مواجهتها  ميكن  وكيف  االسالمي  العامل  يف  املوجودة 
والوصول ايل حل يليب طموح الشعوب ويساعد يف اخلروج 

من هذه احملنة اليت تواجهها كافة البلدان؟
السيد قهرمان: يقع العامل االسالمي يف منطقة جغرافية طاملا 
جرت حماوالت لتقسيمها وتشتيتها واألستيالء عليها عرب العديد 
من القرون. ولذا فان الذين خيططون للسيطرة علي هذه املنطقة 
يعملون علي إثارة القالقل وتصعيد املشكالت حيت يتحقق هلم 
مايريدون. ونالحظ أن املشكالت األدارية واألجتماعية وكذلك 

األقتصادية باتت تقض مضاجع البلدان االسالمية.
إن حل مجيع هذه املشكالت يتمثل يف أن تقوم الشعوب 
االسالمية حبماية أرادهتا الوطنية وعقائدها وثقافاهتا وأن متضي 
هبا إيل املستقبل يف عزة وكرامة. عالوة علي ذلك فان الطريقه 
األخري حلل املشكالت هو أن تقوم اجلماعات اليت تعيش مع 
بعضها البعض وهلا نفس العقيدة والثقافة علي مر التاريخ بتوحيد 
جهودها ملناهضة املخاطر الداخلية واخلارجية. ويف هذا الصدد 
فان تركيا تعمل علي استخدام ثقلها لتحقيق الوحدة واحلفاظ 
عليها وإدراك مسؤولية القيادة اليت تستوحيها من املاضي ومن 

موقعها االسرتاتيجي.

حشد األمة االسالمية
الدول  يف  الربملانات  تنشيط  ميكن  »اجملالس«: كيف 
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 احملاولة األنقالبية ... حركة 
مناهضة لألرادة الوطنية 

 الوقفة ضد األنقالب شكلت قيمة 
التنمية  لفائدة  عظيمة 

 النظام الدميقراطي يقوم علي حكم 
القانون

 الوحدة االسالمية حامسة يف حل 
املشكالت 

 مساعدة فلسطني هي مهمتنا

االسالمية يف حل املشاكل القائمة؟
أهتمام  اليالء  ضرورة  هناك  شئ  وقبل كل  أوال  قهرمان:  السيد 
كبري مبوضوع العدل. وجيب علي الدولة أن تتفاعل بقوة مع األمة. كما 
تكون  وأن  الناس.  تطلعات وحاجيات  مع  يتالءم  جيب وضع دستور 
احلكومة خادمة لألمة. إن األدارة الوطنية هي مستقبل األمة. فاملواطنون 

ليسوا فقط مجاعة من الناس تقوم احلكومة 
جبباية الضرائب منهم ولكنهم أناس يدير 

أمورهم نواب انتخبوهم بكامل حريتهم.

دعم فلسطين
اليت  اخلطوات  هي  ما  »اجملالس«: 
بدعم  لألسراع  حاليا  إتباعها  ميكن 
الشعب الفلسطيين يف حتقيق طموحاته 
إيل حني  هلا  يتعرض  اليت  احملنة  وجماهبة 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  تشكيل 

القدس؟
صديقتنا  فلسطني  قهرمان:  السيد 
أن  نتمين  ولذا  مشرتكة  مشاعر  ولدينا 
تكون هناك نتائج طيبة للكفاح الفلسطيين 
الذي يتواصل منذ سنوات عدة. ولقد مت 
مبساع  لفلسطني  الدائمة  اللجنة  تشكيل 
من تركيا ودول شقيقة أخري، وقد عقدت 

اللجنة أول أجتماعاهتا باستضافة من جملس األمة الرتكي الكبري يف العام 
2012 يف أسطنبول. ونأمل أن تفضي التوقعات اليت ينتظرها منا أشقائنا 
عواتقنا  علي  امللقاة  والواجبات  والفلسطينيات  الفلسطينيني  وشقيقاتنا 
إليه، وحتقيق حياة كرمية هلم وللبلدان  يتعرضون  الذي  القمع  إيل إهناء 

االسالمية األخري.

لقادرون علي  العامل أن نقوم هبا وإنا  ينتظر  لنا مهمة عظيمة  إن 
ذلك. إن املثل علي عزميتنا يف هذا الصدد تنعكس يف صيحة فخامة 
السيد رجب طيب أردوغان اليت أطلقها يف اجتماع دويل منددا بظلم 

الطغاة.

مكافحة األرهاب والتطرف 
رأيكم  يف  هي  ما  »اجملالس«: 
األطار  يف  عليها  املتفق  الفعالة  اآللية 
االسالمي ملواجهة األرهاب والتطرف؟

بدء  ذي  بادئ  قهرمان:  السيد 
الفادح  اخلطأ  من  بأن  نوضح  أن  جيب 
جانب  إيل  »اإلسالم«  لفظة  إستعمال 
لفظة »األرهاب« يف نفس النص. ولكن 
اخللط  هذا  يف  السبب  فان  لألسف 
هم بعض أعداء الدين الذين يستغلون 
العقيدة اليت يؤمن هبا املسلمون لتحقيق 

خمططاهتم. 
إن حفظ الناس بعيدا عن الضالل 
يتمثل يف خلق بيئة تتيح هلم معرفة دينهم 

معرفة وثيقة.
أشري  أن  أود  السياق  هذا  ويف 
راية  اليت حتمل  األمة  سنقدم  أننا  إيل 
االسالم وتقتفي خطوات أسالفها. اننا يف جمتمع يعرف أن أسالفه 
قد رفعوا السفن من البحر وجروها فوق األرض واآلن سار أحفادهم 
عرب األنفاق حتت املاء، وأهنم يعملون علي حتقيق العدالة وحيتضنون 
ماليني األشخاص الفارين من الفظائع. هم نفر من الناس لن يسمحوا 

بوقوع أعمال أرهابية أو حماوالت حتريضية يف أوساطهم.
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للجنة  والثالثون  السادس  االجتماع  ينعقد 
املعايل  اصحاب  مستوي  علي  لالحتاد  التنفيذية 
التنفيذية مبدينة  اللجنة  رؤساء اجملالس االعضاء يف 
 18-17 يومي  الرتكية  اجلمهورية  حاضرة  أنقرة 
امساعيل  السيد  معايل  برئاسة   .2016 أكتوبر 

قهرمان رئيس جملس األمة الرتكي الكبري.
يكتسب اجتماع اللجنة التنفيذية أمهية قصوي 
تعيشها  تارخيية  ظروف  ظل  يف  ينعقد  انه  حيث 
األمة االسالمية يف عامل مضطرب يهدده االرهاب 
علي  االزمات  وحتاصره  وصعوب،  حدب  من كل 
واالقتصادية  السياسية  ومسمياهتا  أنواعها  خمتلف 

واالجتماعية والبيئية وغريها.
مشاريع  باعداد  االجتماع  هذا  وسيقوم   
االحتاد  ملؤمتر  عشرة  الثانية  الدورة  أعمال  جداول 
يف  مايل  جبمهورية  باماكو  مدينة  يف  ستعقد  اليت 
عشرة  التاسعة  والدورة   2017 القادم  يناير  شهر 
للجنة العامة واالجتماعات املصاحبة اآلخري وهي 
جلنة  وهي  االربع  املتخصصة  اللجان  اجتماعات 
الشئون السياسية والعالقات اخلارجية، جلنة الشئون 
واملرأة  االنسان  حقوق  جلنة  والبيئة،  االقتصادية 
وحوار  والقانونية  الثقافية  الشئون  وجلنة  واالسرة 
جداول  مشاريع  اليها  مضافا  واالديان  احلضارات 
فلسطني  جلنة  وهي  املتفرعة  لالجهزة  االعمال 
الدائمة ومؤمتر الربملانيات املسلمات. ومن هنا تأيت 
أمهية هذا األجتماع الذي يعقد علي مستوي رؤساء 

أصحاب املعايل رؤساء اجملالس االعضاء يف اللجنة 
التنفيذية.

وستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها علي مدار 
األمني  معايل  لتقرير  األول  اليوم  خيصص  يومني، 
انعقاد  تاريخ  الواقعة بني  الفرتة  يغطي  والذي  العام 
مؤمتر االحتاد يف بغداد مجهورية العراق يف 21-20 

يناير 2016 وتاريخ انعقاد هذا االجتماع، ويشتمل 
تقرير معايل األمني العام علي أنشطة االمانة العامة 
واألنشطة  واالقليمية  الدولية  احملافل  يف  ومشاركاهتا 
أحداث  خبصوص  الصادرة  والبيانات  االعالمية 
وقعت يف بعض الدول األعضاء فضال علي متابعة 
عشرة  احلادية  الدورة  عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ 
يناير  شهر  يف  ببغداد  عقدت  اليت  االحتاد  ملؤمتر 

املاضي، واليت اشتملت علي سبيل املثال ال احلصر: 
اعتماد ميثاق احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون االسالمي بشأن مكافحة االرهاب والتطرف 
ومكافحة  السماوية،  لألديان  االساءة  ورفض 
ورفض  »اسالموفوبيا«  االسالم  وكراهية  التعصب 
االسالمية  البلدان  علي  املفروضة  اجلائرة  العقوبات 
الشئون  املسلمة. ويف  واالقليات  اجلماعات  ومحاية 
االفريقية  الشعوب  التضامن مع  والبيئية  االقتصادية 
املتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر ويف 
الشئون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات التأكيد 
علي انشاء قنوات تلفزيونية اسالمية وطنية تتحدث 
احلقيقية لالسالم،  الصورة  االجنبية البراز  باللغات 
الدعوة ألنشاء  ويف حقوق األنسان واملرأة واألسرة 
آليات ومؤسسات حلقوق األنسان واألعالم تناهض 
الدعم  وتقدم  النساء  ضد  العنف  مظاهر  كافة 
اجازة وتطبيق  والتأكيد علي  للمتضررات،  القانوين 
وثيقة املرأة املسلمة، وإنشاء مراكز حبثية هتتم بقضايا 

الشباب والتصدي ملشكلة البطالة.
االعمال  جداول  مشروعات  وضع  ذلك  يلي 
للدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد واللجان املصاحبة.

لكلمات  لالستماع  الثاين  اليوم  وسيخصص 
حسب  املشاركة  الوفود  ورؤساء  الربملانات  رؤساء 

الرتتيب االجبدي للغة االجنليزية.
وستعتمد اجللسة اخلتامية تقرير اجتماع اللجنة 

كما سيتم قرائة اعالن أنقرة.

االجتماع السادس والثالثون للجنة التنفيذية لالحتاد:
إعداد مشروعات جداول أعمال املؤمتر الثاين عشر لالحتاد
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احلايل،  املؤسسي  النظام  يف  الربملان،  ميثل 
وداعية  للتوافق  وأداة  رئيسة  وصل  حلقة 

لسيادة األحكام الدميقراطية.
وهي أيضا ضمانة للحريات األساسية للفرد 

واجلماعة. 
القانون رقم ل  الثالثه من  املادة  وقد نصت 
 1977 يونيو   27 بتاريخ  د/100-77، 
علي أن يواصل »جماس النواب« مهامه حتت 

مسمي »اجلمعية الوطنية«.

ويعود هذا النص إيل املادة 45 من الدستور 
غرفة  من  الربملان  »يتكون  فيها  جاء  اليت 
»ويتكون  الوطنية«.  اجلمعية  تسمي  واحدة 
الربملان من 65 عضوا، من بينهم 9 نساء، 
ملدة  املباشر  العام  باألنتخاب  انتخاهبم  يتم 
تقدمها  اليت  القوائم  من  سنوات،  مخس 
البالد  يف  الناخبني  إيل  السياسية  األحزاب 
اليت تشكل 6 مقاطعات وهي جيبويت وعرته 

وعلي سابيه والدخيل وتاجوره وأوبوك.«

سلطات الجمعية الوطنية:
تتمتع اجلمعية الوطنية بسلطة تشريعية، وجتيز 
أحكام  مبوجب  البسيطة  باألغلبية  القوانني 

املادة 57 من القانون.

مكتب رئيس الجمعية:
الوقت  يف  اجلمعية  رئيس  مكتب  يتكون 

احلايل من مستشارين وأمانة خاصة ومكتب 
للمراسم. ويتويل املستشارون مهمة مساعدة 

رئيس اجلمعية، كل حسب إختصاصه.
األمانة اخلاصة:

 تقوم األمانة اخلاصة باستالم الربيد وتوزيعه. 
إيل  الدخول  بطاقات  بتوؤيع  تقوم   كما 

اجمللس بأذن من رئيس اجمللس.
املراسم:

 يعمل مكتب املراسم علي تنظيم الرحالت 
األجنبية  الوفود  ويستقبل  للجمعية  الرمسية 

املدعوة لزيارة اجلمعية. 
 ويتويل أيضا مسألة عالقات اجلمعية مع 

البعثات الدبلوماسية يف مجهورية جيبويت. 
 كما يقوم باعداد األنشطة الدولية للجمعية 

الوطنية.

المهام األدارية:
يرأس الرئيس اجلهاز األداري للجمعية. فهو 
مؤمتر  ومكتب  اجلمعية،  مداوالت  يرأس 

الرؤساء، كما يرأس األمانة العامة للجمعية.

مؤتمر الرؤساء:
رئيس  من  الرؤساء  مؤمتر  عضوية  تتكون 
اللجان  ورؤساء  الرئيس،  نائيب  اجلمعية، 
ورؤساء  املالية،  للجنة  العام  واملقرر  الدائمة 
احلكومة  ممثل  وحيضر  الربملانية،  اجملموعات 
باستعراض  املؤمتر  ويقوم  الرؤساء.  مؤمتر 

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجلمعية الوطنية يف جيبويت 

سرتفع  اليت  واملقرتحات  القوانني  مشروعات 
للجمعية للمداولة.

هيئة المكتب:
رئيس  من  اجلمعية  مكتب  هيئة  تتكون 
بداية  يف  األعضاء  ينتخبه  الذي  اجلمعية 
أعمال الدورة، نائيب الرئيس، وأحد املراقبني 
منفصلة  بصفة  انتخاهبم  يتم  وسكرتري، 
الدورة  وحيت  تشريعية  دورة  بداية كل  يف 
السادسة. وتقوم اهليئة بتفسري وتنفيذ بعض 

أحكام اللوائح الداخلية.
وتتكون اهليئة حاليا من:

الرئيس: السيد حممد علي محيد
نائب أول للرئيس: السيد علمي أوبسيه ويس 
باركاد  سعيد  السيد  للرئيس:  ثاين  نائب 

عبدهللا
أمني اهليئة: السيد محيد حممد ديين

املراقب: السيدة صفية علمي جربيل

األجراءات البرلمانية:
واملقرتحات  القوانني  مشروعات  إجازة   -1

بواسطة اهليئة.
2- حتويل النصوص إيل مؤمتر الرؤساء.

3- أعمال اللجان.
4- تقارير اللجان.

5- إعتماد مقررات اجللسة العامة.
وأمني  اجلمعية  لرئيس  املشرتك  التوقيع   -6
اهليئة وحتويل التوقيع إيل األمني العام للجمعية 

الوطنية.
7- إعالن القوانني بواسطة رئيس اجلمهورية.

اللجان:
 جلنة التنمية واحلماية البيئية. وتشمل:

التعليم والبحوث
التدريب املهين

التنمية األجتماعية
الشباب والرياضة
األنشطة الثقافية 

االعالم
العمل والتوظيف

الصحة العامة
األسرة 
السكان

التعليم األجتماعي واملساعدات األجتماعية
معاشات املوظفني املدنيني

الدفاع
املتقاعدون واملعاقون
محاية املواقع األثرية

البيئة
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 جلنة الشؤون اخلارجية، وتشمل: 
 العالقات الدولية 
 السياسة اخلارجية

 التعاون
املعاهدات واألتفاقيات الدولية

جلنة الدفاع واألمن الوطين، وتشمل:
التنظيم العام لسياسة التعاون الدفاعي 

واملساعدات يف اجملال العسكري
خطط اجليش طويلة املدي

املوانئ واملطارات
خدمات الدفاع الوطين والتنمية

التشريع املتعلق بالتجنيد
املوظفون املدنيون والعسكريون التابعون 

للجيش
 جلنة املالية واألقتصاد والتخطيط، 

وتشمل:
ايرادات ومصروفات الدولة

تنفيذ املوازنة
العملة واالئتمان

األنشطة املالية احمللية واألجنبية
الوطنية  للمشروعات  املالية  املراقبة 

واملؤسسات العامة 
العامة،  واألدارة  التشريع  جلنة   

وتشمل:
تنظيم اجلهاز القضائي

التشريع املدين والقانون األداري واجلنائي
األلتماسات واألدارة العامة للبالد

 اللجنة املتعلقة باحلصانة الربملانية
جلنة تسوية احلسابات

 جلنة األنتاج والتبادل، وتشمل:
الزراعة ومصائد األمساك

الطاقة
الصناعة

البحوث التقنية
االستهالك

التجارة والتبادل التجاري

األتصاالت واملوارد السياحية
استخدامات األراضي

ختطيط األراضي واملعدات
األشغال العامة

األسكان والتشييد
ممتلكات الدولة

مهام اللجان:
1- تكون اللجان الدائمة مسؤولة عن 
وذلك  العامة  لألجتماعات  اإلعداد 
بكتابة تقرير عن مشروعات القوانني أو 

املقرتحات وإقرار القوانني.
الوطنية  للجمعية  املعلومات  توفري   -2

واملراقبة املستمرة ألعمال احلكومة.

تشكيل اللجان:
تتكون اللجنة من 8 أعضاء علي األقل 
و12 عضوا إيل احلد األقصي. وحتدد 

هيئة اجلمعية عدد األعضاء.
والجيوز التمتع بعضوية اكثر من جلنة.

مجموعات الصداقة البرلمانية:
تعزيز  إيل  الربملانية  اجملموعات  هتدف 
أواصر الصداقة والتعاون بني الربملانيني 
بينهما  فيما  بلدان  إيل  ينتمون  الذين 

عالقات رمسية ودية.
وحتتفظ جيبويت بعالقات صداقة برملانية 

مع كل من:
الكويت،  الصومال،  تركيا، كوبا،  فرنسا، 

الصني، أتيوبيا، اململكة العربية السعودية.

توزيع المقاعد البرلمانية بعد 
األنتخابات األخيرة:

إحتاد األغلبية الرئاسيه 55 مقعدا
 10 الوطين  األنقاذ  أجل  من  األحتاد 

مقاعد.

رئيس اجلمعية الوطنية اجليبوتية
 حممد علي محيد

 تاريخ ومكان امليالد: 1973/5/14 يف بلدة راندا
الخبرة المهنية:

 15 يوليو 1998: نائب حمافظ مقاطعة تاجوره
الوايل   15 أغسطس 1995- 15 يوليو 1998: نائب 

ورئيس مقاطعة تاجوره.
 1991-1994: من قادة جبهة ترسيخ الوحدة والدميقراطية

الزوار يف  للقادة  الدويل  الربنامج   يوليو 2011: شارك يف 
الواليات املتحدة األمريكية.

األدارة  جمال  يف  تدريبية  دورة   :2006 يناير  نوفمرب-   
الالمركزية يف مدينة برجراك الفرنسية

تنظيم  جمال  يف  تدريبية  دورة   :2003 نوفمرب  سبتمرب-   
املؤسسات يف فرنسا

 فرباير 1996: دورة تدريبية يف جمال إدارة االراضي وإدارة 
شؤون املوظفني يف جيبويت.

المهارات المكتسبة:
 إدارة املوارد البشرية
 إدارة الاتصاالت.

 تنفيذ ومراقبة مشروعات التنمية
 التعامل مع املنظمات الدولية غري احلكومية

 تنظيم زيارات الوفود الرمسيه واستقباهلا
 تنظيم الفعاليات احلكومية الرئيسية

 -1998 لألعوام  )الربملانية  األنتخابات  وتنظيم  إعداد   
 ،2005  -1999 لألعوام  )الرئاسية   ،)2008  -2003

2011(، )احملليه 2006- 2012(. 
 تنسيق املشاريع.

 إدارة اخلدمات الالمركزية
 األشراف علي املقاطعات الفرعية )راندا، دورا، عدايلو والك 

آسال(.
األنشطة  ومراقبة سجالت  السنوية  األدارية  التقارير   كتابه 

احلكومية.
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افتتحت  والتطرف«  االرهاب  ملكافحة  شعار»معا  حتت 
اعمال  يناير 2016  العراق يف 24  بغداد – مجهورية  مبدينة 
الدكتور  فخامة  بتشريف  االحتاد  ملؤمتر  عشرة  احلادية  الدورة 
حممد فؤاد معصوم رئيس محهورية العراق وسيادة الدكتور حيدر 
العبادي رئيس الوزراء ومعايل الدكتور سليم اجلبوري رئيس جملس 
النواب العراقي واصحاب املعايل والسعادة رؤساء برملانات ووفود 
اجملالس املشاركني وميثلون واحدا وثالثني جملسا منهم عشرة رؤساء 
جمالس ومخسة نواب رؤساء، كما حضر اجللسة االفتتاحية عدد 

من اعضاء جملس النواب العراقي واجهزة االعالم.

كلمة معالي رئيس الدورة العاشرة لمؤتمر االتحاد:
الوطين  اجمللس  رئيس  قهرمان،  امساعيل  السيد  معايل  قدم 
يف  االحتاد كلمة،  ملؤمتر  العاشرة  الدورة  رئيس  الكبري،  الرتكي 
مستهل اجللسة دعا فيها إىل مكافحة اإلرهاب يف كافة أشكاله، 
كما دعا إىل دعم و بسط الرفاهية واألمن يف العراق. وأكد 
فلسطني  دولة  باقامة  الفلسطينية  القضية  نصرة  و  دعم  على 
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف يف حدود ما قبل 1967. 
وكما تطرق إىل وضع األقليات اإلسالمية و دعا إىل االهتمام 
بقضاياها. ويف حديثه عن القضية القربصية عرب عن الرغبة يف 
السياسية  املساواة  أساس  على  هلا  شاملة  تسوية  إىل  التوصل 

العزلة  والشراكة يف ملكية اجلزيرة القربصية. ولفت االنتباه إىل 
غري االنسانية املفروضة بدون أي مسوغ قانوين على القبارصة 
االتراك والدعوة إىل التضامن الفعال مع الدولة القربصية الرتكية.
واملؤمتر  اجللسة  رئاسة  بتسليم  معاليه  قام  ختام كلمته  ويف 
جملس  رئيس  اجلبوري  سليم  الدكتور  معايل  إىل  عشر  احلادي 

النواب العراقي.

كلمة معالي الدكتور سليم الجبوري المحترم رئيس مجلس 
النواب العراقي رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر 

االتحاد:
ذكر معاليه أن الثقة اليت منحتها اجملالس األعضاء يف حتمل 
مسؤولية هذه الدورة متثل حتديًا عمليًا لإلرهاب، وهي مساندة 
معنوية وبالغ قوي لالحتاد ملواجهته، ودعا إىل التصدي للطائفية 
بوصفها داء عضال بإجراءات مجاعية ومنفردة. ومحل املؤسسات 

التعليمية والدينية واإلعالمية مسؤولية إشاعة 
روح التسامح مبينًا أمهية احلوار مع الذين وقعوا حتت طائلة 
واالقتصادية  االجتماعية  اخلسائر  لتقليل  حماولة  يف  التضليل 
والسياسية فيما يكون احلل األمين آخر احللول، وحث معاليه 
الذي  اإلرهاب  من  للحد  املشرتك  اإلسالمي  العمل  على 
باملخالف  باملنطقة  الصراع  واصفًا  املدنيني  أرواح  يستهدف 

يف الدورة ال11 ملؤمتر األحتاد:

أعتماد احلوار السياسي واالجتماعي حلل املنازعات



صفـحة 9 / سبتمرب- أكتوبر2016اجملـالس العـدد التاسع عشر 

    

للقيم اإلسالمية، ومؤكداً على ضرورة الذهاب إىل تسوية شاملة 
ملشاكل املنطقة، وداعيًا جلعل احتاد الربملانات اإلسالمية الذي 

ميثل الشعوب فيصاًل يف حل األزمات الناشئة أو اليت سنتشأ.

كلمة فخامة الدكتور محمد فؤاد معصوم المحترم رئيس 
جمهورية العراق:

التكاتف  إىل  والعربية  اإلسالمية  الدول  يف  فخامته  دعا 
لتجفيف منابع اإلرهاب، وقال لقد عاش املسلمون وأصحاب 
الديانات األخرى على أرض العراق يف جو من التكاتف واحملبة 
حيث أقيمت يف بغداد أعظم حضارات املسلمني، ونبه فخامته 
أن املسلمني يواجهون حمنة تشويه اإلسالم وآثار العوامل الطائفية 
أصحاب  من  غريهم  ومع  أنفسهم  املسلمني  مابني  والفرقة 
الديانات األخرى، وأوضح أن التحدي الداعشي هو األخطر 
بالعمل  اإلرهاب  على  القضاء  وسيكون  احلاضر،  العصر  يف 
املخلص وباملزيد من اجلهود، داعيًا إىل توسيع آفاق التعاون ملا 

فيه خري شعوب العامل اإلسالمي ومبا يسهم يف استقرار العامل.

كلمة معالي الدكتور حيدر العبادي المحترم رئيس وزراء 
جمهورية العراق:

دعا معاليه األمة اإلسالمية إىل اليقظة والوحدة يف مواجهة 
اإلرهاب كما حذر من استخدام السالح الطائفي يف الصراع، 

وقال إن عام 2016 سيكون عام احلسم العسكري بالقضاء 
األول  مربعه  إىل  العراق  إلعادة  رفضه  عن  معربًا  داعش  على 
بعد تصاعد النربة الطائفية عند البعض، وأكد معاليه أن العراق 
منفتح على اجلميع من منطلق األمة املسلمة، معربًا عن أسفه 
للنظرة السائدة على األمة اإلسالمية من أهنا أمة حرب ال أمة 
للسلم داعيًا إىل التنازل عن اخلالفات لتحقيق املصاحل للشعوب 

اإلسالمية.

كلمة معالي البروفيسور محمود إرول قليج األمين العام 
لالتحاد:

فؤاد  حممد  الدكتور  فخامة  إىل  واالمتنان  الشكر  عن  عرب 
حيدر  الدكتور  سيادة  إىل  و  العراق  مجهورية  رئيس  معصوم 
العبادي رئيس جملس الوزراء على تكرمهم باحلضور واملشاركة 
تقدم  و  االحتاد  ملؤمتر  عشرة  احلادية  الدورة  اعمال  فاحتة  يف 
عربهم بالشكر إىل حكومة و شعب مجهورية العراق على حسن 
االستقبال و الرعاية اليت احاطوا هبا الوفود املشاركة كما تقدم 
بالشكر والتقدير إىل معايل الدكتور سليم اجلبوري رئيس جملس 
النواب العراقي على استضافة هذه الدورة اهلامة وحلسن االعداد 
والتنظيم. وجاء يف كلمته أن االجتماع يف مدينة بغداد – دار 
السالم – يرمز إىل ازدهار احلضارة االسالمية و وحدة األمة 
يف تارخيها وأهدافها السامية – وأشار اىل الظروف الدقيقة اليت 
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ينعقد فيها املؤمتر واليت افرزت آالف الضحايا والنازحني واملشردين 
اضافة لتدمري يف البىن التحتية وانعدام اخلدمات يف معظم مناطق 
النزاعات. وقال ندعو ألن حيقق احتادنا اهدافه السامية الرامية 
اىل اشاعة األمن والسالم والتعاون بني جمالسنا و رسم خارطة 
طريق حتقق آمال امتنا اجمليدة – وقال جيب أن ال جنعل مصري 
أمتنا ومستقبلها رهني مجاعات متطرفة خارجة عن مساحة ديننا 
وتقاليد جمتمعاتنا – وعلينا أن نتحد من أجل مكافحة التعصب 

والتمييز والعنف والعداء الديين ضد املسلمني.

کلمات اصحاب المعالی رؤساء الوفود:
تركزت الكلمات يف احملاور التالية:

 شكر مجهورية العراق و جملس النواب على استضافة املؤمتر.
 استغالل االرهاب للهشاشة واالختالالت املوجودة يف البلدان 

اإلسالمية.
مصادره  جتفيف  و  اإلرهاب  لدحر  سويا  العمل  ضرورة   
و  التعليم  ومراجعة  الديين  اخلطاب  بتجديد  جذوره  واجتثاث 

تأهيل االئمة والوعاظ.
تطوير  و  القانون  دولة  باقامة  اإلرهاب  على  االنتصار   
احلريات  نشر  و  اجلوار  دول  مع  والتعاون  األمنية  املؤسسات 

السياسية واالعالمية.
 اعتماد احلوار السياسي واجملتمعي لتسوية النزاعات واملسائل 
و  سلميا  والنزاعات  االزمات  حلل  املبادرات  ودعم  اخلالفية 

دبلوماسيا.
مفهوم  وترسيخ  الديين  والتطرف  الغلو  لنبذ  قوانني  اصدار   

الوسطية.
 احرتام الرأي اآلخر وتعميم اخلطاب الوسطي واحرتام التعايش 

بني الديانات.
البلدان غري  قضاياها يف  االقليات ومساندة  احرتام حقوق   

االعضاء يف االحتاد 
املشاكل  مواجهة  يف  االسالمية  للربملانات  املتنامي  الدور   
والسعي الجياد حلول سلمية  بلداهنا،  تواجه  اليت  والتحديات 

للمشاكل اليت تواجه بعض اعضائها.
 دعم نضال الشعب الفلسطيين وعدم انشغال العامل السالمي 
تعرية  و  وكشف  الفلسطينية  القضية  عن  داخلية  بصراعات 
حماوالت الكيان الصهيوين لتحويل الصراع يف فلسطني اىل صراع 

ديين واثارة الفتنة بني الفلسطينيني.
 هذا، وقد قام املؤمتر بدراسة واعتماد املوضوعات اليت حواها 
جدول االعماله – حيث اعتمد تقرير االمني العام لالحتاد كما 
االقتصادي  التعاون  ملنظمة  الربملانية  اجلمعية  علي طلب  وافق 

)PAECO( للحصول علي صفة املراقب لدي االحتاد.
 ومن املوضوعات اهلامة اليت اعتمدها املؤمتر»اميثاق االحتاد 
عشرة  الثامنة  الدورة  تقرير  اعتمد  التطرف«، كما  ملكافحة 
ومشروعات  التقارير  واعتمد  درس  لألحتاد كما  العامة  للجنة 
جلنة  وهي:  الدائمة  املتخصصة  اللجان  من  املقدمة  القرارات 
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الشئون السياسية والعالقات اخلارجية، وجلنة الشئون االقتصادية 
الشئون  وجلنة  واألسرة،  واملرأة  األنسان  حقوق  وجلنة  والبيئة، 
الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واالديان. كما اعتمد ترشيح 

االعضاء للجان املذكورة للعام 2016.
 كذلك درس املؤمتر واعتمد تقارير ومشروعات قرارات اللجان 
املسلمات  الربملانيات  ومؤمتر  فلسطني  جلنة  وهي:  املتفرعة 

واالجتماع التشاوري لألمناء العامني.

الدورة الثانية عشرة والثالثة عشرة لمؤتمر االتحاد:
مت قبول دعوة اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل علي استضافة 

الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد يف مدينية باماكو مطلع العام 
2017 كما مت قبول دعوة جملس النواب األندونيسي ألستضافة 

الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر الحتاد مطلع العام 2018.

دورة إستثنائية لمؤتمر البرلمانيات المسلمات:
دورة  الستضافة  املوريتانية  الوطنية  اجلمعية  دعوة  قبول  مت 
استثنائية ملؤمتر الربملانيات املسلمات يف نواكشوط يف حبر العام 

.2016
أعتمد  اخلتامي كما  تقريره  املؤمتر  أعتمد  أعماله  ويف ختام 

اعالن بغداد والبيان اخلتامي للمؤمتر.

عشرة  احلادية  الدورة  عن  الصادر  بغداد  اعالن  تضمن 
ملؤمتر االحتاد اليت عقدت  يف بغداد، يف 24 يناير 2016 
حتت شعار»معا ملكافحة االرهاب والتطرف« الذي يفتك 
أكدت  هامة  احلنيف، حماور  ديننا  ويهدد مسعة  مبجتمعاتنا 
علي التزام الوفود املشاركة يف اعمال الدورة باهداف ومبادئ 
االحتاد، ودوره الفاعل واملؤثر يف معاجلة القضايا املهمة واحليوية 
للمجتمع الدويل، والعمل علی اجراء التشاور والتعامل مع 
القيم  اساس  علی  قاطبة  والبشرية  املشرتكة  املسلمني  شئون 
السامية املتمثلة يف العدالة والدميقراطية واخلري للجميع، وأقر 
الوطنية واملصاحل املشرتكة  البيان بأمهية احرتام مبدأ السيادة 
بتعزيز  رحب  وكما  اجنيب،  تدخل  االكيد ألي  الرفض  مع 
ثقافة السالم واحلوار والتنوع الثقايف، وحيا ارادة ودعم الشعب 
األعمال  وادان  واستنكر  االرهاب،  مواجهة  يف  العراقي 
املنظمات  وسائر  داعش  عصابات  متارسها  اليت  االرهابية 

اإلرهابية األخرى، 
   أكد على ضرورة وضع خطة عمل اسرتاتيجية مشرتكة 
الفكري  والتطرف  العنف  نبذ  اىل  هتدف  االعضاء  للدول 

والثقايف واالعالمي
التعاون اإلسالمي يف    أكد علي األلتزام مبعاهدة منظمة 

مكافحة االرهاب، 
  أعرب عن دعمه وتضامنه الدائم مع مع القضية الفلسطني.
  ورفض بشدة سياسة الكيان الصهيوين االستيطانية التوسعية 
وطالب بوقف مجيع أعمال االستيطان واإلجراءات التشريعية 
واالدارية اليت هتدف اىل تغيري الوضع القانون ملدينة القدس. 
بتكوين جلان خاصة بشأن فلسطني داخل اجملالس  وطالب 

األعضاء يف االحتاد.

خالية  بكاملها  األوسط  الشرق  منطقة  جعل  إىل  ودعا    
احلقوق  علي  أكد  الشامل، كما  الدمار  أسلحة  مجيع  من 
التقنيات  علي  احلصول  حرية  يف  الشعوب  جلميع  التابتة 
لألغراض  استعماهلا  وحرية  احلديثة  النووية  واالستخدامات 
السلمية كما رحب باالتفاق املربم بني ايران وجمموعة 1+5.

  أكد على حقوق األقليات املسلمة يف صون كرامتها ومحاية 
الدينية  الشعائر  وممارسة  العبادة  حرية  يف  وحقها  أعراضها، 

وحقها يف العمل واحملافظة على هويتها الثقافية. 
الشعوب،وبني  العالقات االقتصادية والتجارية بني    دعم 
ملكافحة  االقتصادي  التقدم  وترية  وتسريع  االحتاد،  شعوب 

الفقر. 
  الدعوة حلوار احلضارات والتأكيد عليه يف اطار حتقيق السلم 
املذاهب  احلوار بني  تعميق  والتعايش واىل  والتسامح  واألمن 

اإلسالمية وحماربة التعصب والتطرف.
  احلث على دعم جهود االمم املتحدة  حلل النزاع يف اليمن 

وسوريا بالشكل السلمي واالحتكام اىل احلوار.
  املطالبة باالنسحاب الفوري غري املشروط للقوات األرمينية 

من مجيع األراضى األذربيجانية احملتلة.
  الوقوف اىل جانب املهجرين العراقيني والسوريني، وحث 

اجملتمع الدويل على حسن التعامل معهم.

إعالن بغداد
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البيان اخلتامی الصادر عن الدورة احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد واليت  حوی 
عقدت مبدينة بغداد يف شهر يناير 2016 حتت شعار»معا ملكافحة االرهاب 
التوصيات  والتطرف« 139 قرارا موزعة يف تسعة عشر بندا هي حصيلة 
اليت رفعتها ملؤمتر االحتاد اللجان االربع الدائمة التمخصصة وهي: الشئون 
السياسية والعالقات اخلارجية، الشئون االقتصادية و البيئة، حقوق االنسان 
واملرأة واالسرة، الشئون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واالديان، عالوة 
علي جلنة فلسطني الدائمة ومؤمتر الربملانيات املسلمات واالجتماع التشاوري 

لالمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد.فيما يلي بعض املقتطفات:

الشؤون السياسية والعالقات الخارجية:
أواًل: القضية الفلسطينية:

 حيث أكد على حمورية القضية الفلسطينية والقدس، من اهتمامات األمة 
اإلسالمية، رفض بقوة، مشروع إعالن الكيان الصهيوين )إسرائيل(، مدينة 

القدس احملتلة، عاصمة للكيان الصهيوين والشعب اليهودي، 
القضية  بشأن  الصادرة  الدولية  القرارات  وتنفيذ  متابعة  أمهية  اكد  وكما   

الفلسطينية
 جدد النداء جمللس األمن للموافقة إىل طلب دولة فلسطني للحصول على 

العضوية الكاملة يف األمم املتحدة. 
 کماحث الربملانات الغربية لآلعرتاف بدولة فلسطني 

االحتالل  قضية  ملعاجلة  ممكن  وقت  أسرع  يف  دويل  مؤمتر  بعقد  طالب   
االسرائيلي وإجياد حل عادل للقضية الفلسطينية.

 طالب بتفعيل عمل الصناديق اليت أنشئت من أجل القدس، دعما لصمود 
أهلها وناشد األمة واحلكومات االسالمية ملزيد من التضامن ملواجهة الصلف 

الفلسطيين.
ثانيًا – األراضي العربية احملتلة يف سوريا ولبنان:

بأرضهم  متسكهم  وحيا  واللبنانيني،  السوريني  املواطنني  بصمود  أشاد   
وهويتهم، ضرورة بإهناء االحتالل اإلسرائيلي.

التعصب وكراهية  ومكافحة  السماوية،  لألديان  اإلساءة  ثالثًا – رفض 
اإلسالم )اإلسالموفوبيا(:

األمم  أمحر ال ميكن جتاوزه ودعا  الرسول )ص(  خط  ان حرمة  أعلن   
املتحدة إىل إصدار صك أممي جيرم إزدراء األديان السماوية واإلساءة إىل 

الرسل واألنبياء
رابعًا - مكافحة اإلرهاب والتطرف:

أشكاهلا  جبميع  اإلرهابية  واملمارسات  واألساليب  األعمال،  مجيع  أدان   
ومظاهرها،

 وطالب علماء الدين، السياسيني واملفكرين مناهضة التطرف.
 أكد على حتمية الفصل بني اإلرهاب وحق الدول والشعوب ىف املقاومة 
والكفاح املسلح ضد احملتل واملستعمر األجنيب من أجل حترير أوطاهنا واستعادة 

حقوقها املشروعة.
خامسًا – رفض العقوبات اجلائرة املفروضة على البلدان اإلسالمية:

 رفض العقوبات اجلائرة املفروضة علي البلدان االسالمية وادان استمرارها ملا 
ينجم عنها من تبعات سلبية على النشاطات االجتماعية والتنمية االقتصادية، 
حول  أممي  مقرر  بتعيني  القاضي  اإلنسان  حقوق  جملس  بقرار  ورحب   

العقوبات األحادية، ودعا الدول اإلسالمية للتعاون معه.
سادسًا – حصول علي التقنيات احلديثة:

لألغراض  احلديثة  التقنيات  علي  حصول  يف  البلدان  مجيع  حق  أكد   
السلمية، وجعل منطقة الشرق األوسط خالية من مجيع انواع اسلحة الدمار 
لفتح  اسرائيل  اخضاع  ضرورة  وعلي  النووية،  االسلحة  الشامل، خصوصا 

منشاهتا وبراجمها النووية للمراقبة والتفتيش.
سابعًا – عراق:

 أعلن مساندته للعراق يف حربه ضد اإلرهاب، 
 كما أدان وجرم مجيع االعمال اإلرهابية اليت متارسها داعش واجلماعات 
املسلحة اخلارجة على القانون كالقتل والسلب وتدمري املواقع االثرية وهدم 

مراقد األولياء والصاحلني ودور العبادة.
ثامنًا – السودان:

 أكد تضامنه مع السودان يف دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره، 
 ورفضه لقرار احملكمة اجلنائية الدولية 

 ومثن بناء جهود بناء السالم واحلوار الوطين.

البيان اخلتامي
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تاسعًا – الوضع اإلنساين يف سوريا 
 أكد على ضرورة احلفاظ على وحدة سوريا، وصون سيادهتا واستقالهلا 

وسالمة أراضيها وفق مبادئ ميثاق األمم املتحدة 
الدبلوماسية من أجل حل  اجلهود  املتحدة وسائر  األمم   ورحب جبهود 

سياسي لألزمة السورية، 
 كما أدان األعمال اليت تقوم هبا اجملموعات اإلرهابية، مثل داعش وغريها، 
 وأشأد باجلهود اليت بذلتها البلدان اجملاورة لسوريا والدول األخرى إليواء 

الالجئني السوريني.
عاشرًا- الصومال:

البنك  ودعا جمموعة  الصومالية  الساحة  تشهده  الذي  بالتحسن   رحب 
اإلسالمي للتنمية والغرف اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة لتبين مبادرات 

يف الصومال هتدف ايل تشجيع االستثمار.
حادي عشر – احلل يف مايل والدول اجملاورة:

 أكد املوقف الداعم لصون سيادة مجهورية مايل وسالمة أراضيها ووحدهتا 
الوطنية، 

 ودعا مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي إىل تقدمي الدعم 
واملساعدات العاجلة ملساعدة مايل، هبدف تعزيز السلم واألمن واالستقرار.

ثاين عشر - احلالة يف قربص:
 دعا دول اجملالس األعضاء إىل تعزيز التضامن الفعال 

الظاملة  العزلة  بغية جتاوز  الرتكية  مع دولة قربص 
املفروضة عليها 

اجلانب  أبداها  اليت  بالرغبة  ورحب    
تسوية  اجياد  يف  وتركيا  الرتكي،  القربصي 
سياسية دائمة ومتفقة مع جهود األمني 

العام لألمم املتحدة.
اجملتمعات  محاية   – عشر  ثالث 

واألقليات املسلمة 
اجلماعات  حنو  االحتاد  التزام  أكد   

غري  دول  يف  تعيش  اليت  املسلمة  واألقليات 
أعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي،

 والدعوة حلل مشاكلها مبا يضمن حقوقها األساسية. 
رابع عشر – جامو وكشمري:

 دعا إلجياد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمري تتفق مع قرارات األمم 
املتحدة ذات الصلة، 

حتقيق  أجل  من  الباكستانية  اإلسالمية  اجلمهورية  جهود  ودعم   
السالم مبختلف الوسائل الدبلوماسية، مبا يف ذلك احملادثات الثنائية 

مع اهلند.
خامس عشر - العدوان يف مجهورية أذربيجان أرمينيا: 

 طالب باالنسحاب الفورى الكامل وغري املشروط للقوات األرمينية من 
مجيع األراضى األذربيجانية احملتلة، 

وشعب   حكومة   جلهود  الكاملني  والدعم  التضامن  على  جمدداً  وأكد   
أذربيجان للدفاع عن اراضي بالدهم. 

سادس عشر – الوضع يف ليبيا واحتاد جزر القمر:
والتطرف  اإلرهاب  مكافحة  ودعمه يف  اللييب  الشعب  مبساعدة  طالب   

ومحاية سيادة دولته ووحدهتا.
 دعم مطالب احتاد جزر القمر املشروعة بشأن جزيرة مايوت القمرية.

سابع عشر - الشؤون االقتصادية والبيئة:
 تقدير مجيع اجلهود املبذولة لتعزيز وتشجيع التجارة البينية 

 ودعوة الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي ايل بذل مزيد من 
اجلهود من اجل تفعيل نظام االفضيات التجارية بينها.

الدول  مع  املطلق  والتضامن  الدول  على  العقوبات  فرض  مبدأ  رفض   
اإلسالمية املعرضة ملثل هذه العقوبات.

 التضامن مع الشعوب اإلفريقية املتضررة من الكوارث الطبيعية و التصحر، 
 دعوة منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساهتا االقتصادية واملالية إىل اعداد 
االسالمية  الدول  علي  اخلارجية  الديون  ملشكلة  السالبة  اآلثار  عن  دراسة 

وآثارها على التقدم االقتصادي، 
املاحنة من أجل إسقاط  واملالية  الدولية  الدول واملؤسسات   والسعي مع 

هذه الديون.

ثامن عشر- الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان: 
 ادانة عرض كل مامن شأنه توجيه اإلساءة إىل الرسول الكرمي حممد »صلى 
هللا عليه وسلم« واستنكار مساندة بعض الدول هلذا العمل الشنيع، واملطالبة 

بوقف هذه االستفزازات فوراً. 
 التأكيد على أمهية إنشاء قنوات تلفزيونية إسالمية وطنية 
باللغات األجنبية إلبراز الصورة احلقيقية لإلسالم. 

والمرأة  اإلنسان  حقوق  عشر-  تاسع 
واألسرة:

للتسييس  بشدة  واألدانة  الرفض   
واالنتقائية والتمييز يف معاجلة القضايا 
املتعلقة حبقوق اإلنسان على الصعيدين 

اإلقليمي والدويل.
النساء  يطال  الذى  العنف  أدانة   
ونيجرييا  مايل  مجهورية  ىف  واألطفال 
النزاعات  ومناطق  والعراق  والكامريون 

األخرى 
 حث اجملالس األعضاء علي تعميق مشاركة املرأة 

كشريك أساسي يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة.
تناهض كافة  واعالمية  حقوقية  ومؤسسات  آليات  إنشاء  إىل  والدعوة   

مظاهر العنف ضد املرأة وتقدم الدعم القانوين للمتضررات.
 دعم النساء الفلسطينيات وخاصة املقدسيات الاليت يعانني من كل ظواهر 

العنف و القهر من قبل املستوطنني االسرائيلني.
وتقوية  السياسية  أجندهتا  الشباب يف  إشراك  إىل ضمان  والدعوة   
اجلهود اليت هتدف إىل متثيل ومشاركة الشباب املناسبة يف مراكز اختاذ 

القرار.
 الدعوة ايل حتسني أوضاع األطفال وخصوصا األطفال الذين يعيشون يف 

ظل ظروف صعبة كالالجئني والنازحني.
 حث الدول األعضاء على تقدمي املساعدة يف اجملال الصحي اىل الدول 

احملتاجة.
 الدعوة ايل انشاء مركز اسالمي صحي يعين باحبات االمراض املستوطنة 
وسريعة االنتشار والرتحيب بعرض اجمللس الوطين السوداين الستضافة املركز 

االسالمي الصحي.
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يتكون  تشريعي  جهاز  هي  ديفوار  يف كوت  الوطنية  اجلمعية 
من غرفة واحدة. وتشكلت أول مجعية وطنية يف 27 نوفمرب 
مبوجب  وذلك  منتخبا،  )نائبا(  عضوا   70 ضمت   1960
األويل.  اجلمهورية  دشن  والذي   1960 أكتوبر   31 ىستور 
وتنتهي سلطات اجلمعية بنهاية دورهتا الثانية العادية يف السنة 
اخلامسة من تفويضها. ويعاد تكوين اجلمعية بانتخاب مرشحني 
يتمتعون جبنسية كوت ديفوار ويبلغون من العمر 25 عاما فما 

فوق ومل يسبق هلم أن ختلوا عن هذه اجلنسية. 

مؤتمر الرؤساء:
مينح مؤمتر الرؤساء موافقته علي وضع جدول أعمال مداوالت 
اجلمعية. وينعقد املؤمتر قبل كل دورة برملانية، أو ميت ما كان 

ذلك ضروريا أو أستجابة لطلب ثلث أعضاء املؤمتر.

هيئة مكتب الجمعية:
 متثل هيئة مكتب اجلمعية اجلهاز االداري للجمعية الوطنية، 
وهلا كامل السلطة لرئاسة أعمال اجلمعية وتنظيم ادارة االدارات 

الفرعية وضمان حسن سريها.
تتكون اهليئة من الرئيس والنائب األول للرئيس وعشرة من نواب 

الرئيس و12 سكرتريا وثالثة مراقبني.

األعمال البرلمانية:
 برنامج اجللسات.

 النصوص املنتظر البت فيها.
    - مقرتحات القرارات.

    - مقرتحات القوانني.
    - التعديالت.

    - مشروعات القوانني.
 مراقبة عمل احلكومة.

 القوانني املعتمدة.
 االجراءت التشريعية.

األجراءات العادية: 
يعين»املقرتح القانوين« النص املقدم إيل هيئة مكتب اجلمعية الوطنية 
بواسطة أحد النواب أو جمموعة منهم. أما »مشروع القانون« فهو 

نص مرفوع إيل هيئة املكتب بواسطة رئيس اجلمهورية. 
بعد  القانونية  واملقرتحات  القوانني  مشروعات  إعادة  وتتم 
األعالن عن تقدميها إيل اللجان ذات الصلة أو إحدي اللجان 
اخلاصة يف اجلمعية للنظر فيها وذلك مبوجب املادة 20، الفقرة 
األويل. ويتم حتويل مشروعات القوانني إيل احلكومة يف غضون 

48 ساعة بعد إعالن تقدميها. 

مناقشة مشروعات القوانين والمقترحات:
 تعرف املناقشة الفورية بأهنا إجراء مبسط لفحص املقرتحات 
ومشروعات القوانني بطريقة مباشرة يف جلسات عامة بدون أن 

تكون قد متت دراستها من قبل بواسطة إحدي اللجان.
وإذا مل يتم إدخال تعديالت علي النص قيد النظر فان رئيس 
اجراء  عقب  بكامله  عليه  للتصويت  يعرضه  الوطنية  اجلمعية 

مناقشة عامة.
اجلمعية  رئيس  فان  النص  علي  تعديالت  إدخال  مت  وإذا 

الوطنية يعرض فقط البنود اليت تشري إليها التعديالت. وجيوز 
أن يتحدث يف كل تعديل أحد النواب الذين أقرتحوا التعديل 
باألضافة إيل رئيس اجلمعية ومقرر إحدي اللجان وكذلك أحد 

األشخاص املعارضني.

المناقشة العادية:
خالل عرض تقرير إحدي اللجان املعنية، يقتضي األمر لفت 

أنتباه اجلمعية الوطنية إيل نقاط اخلالف مع احلكومة.
وبعد إغالق باب املداولة يطلب رئيس اجلمعية الوطنية البدء يف 
مناقشة مواد املشروع. وتتعلق مناقشة النصوص بكل مادة علي 

بعدة والتعديالت اخلاصة هبا.
تقدم التعديالت كتابة إيل هيئة مكتب اجلمعية، مث ترفع إيل 

اللجنة املختصة بعد تصويرها وتوزيعها.
قبل التصويت علي جممل املشروع أو األقرتاح ميكن تقدمي طلب 
اجراء قراءة ثانية أو االحالة إيل اللجنة املسؤولة عن املراجعة 

والتنسيق.
يقوم رئيس اجلمعية الوطنية بتقدمي أربع نسخ من القوانني اليت 
عليها  املصادقة  بغرض  اجلمهورية  رئيس  إيل  اجلمعية  أجازهتا 
وذلك يف غضون 48 ساعة من التصويت عليها. ويف احلاالت 

الطارئة ختفض هذه الفرتة الزمنية إيل 24 ساعة.

اللجان الدائمة:
اللجان  أما  مداوالهتا.  ترأس  مكتب  هيئة  الوطنية  للجمعية 
الدائمة فأهنا تستمع إيل املسائل املرفوعة اليها وإيل اجملموعات 

الربملانية.

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجلمعية الوطنية يف كوت ديفوار 
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وفي الجمعية ست لجان وهي:
 جلنة الشؤون العامة واملؤسسية:

االدارة األقليمية
احلكم الالمركزي
التنظيم القضائي

التشريع املدين االداري واجلنائي
القوانني الدستورية

التجنيس
الرقابة الدستورية والتنظيم واحلصانات

تعزيز الدميقراطية وحقوق األنسان
 جلنة الشؤون األقتصادية واملالية:

الشؤون املالية واألقتصادية
التخطيط
التعدين
التشييد

النقل
الربيد

اجملال اجلوي
الزراعة 

الثروة احليوانية
مصائد االمساك

السياحة والفنون واألعمال اليدوية
الطاقة

الصناعة
التجارة

احلكم الرشيد
 جلنة الشؤون األجتماعية والثقافية:

التعليم 
الشباب
الرياضة

وسائل الرتفيه
الصحة العامة

السكان
العمل

الشؤون األجتماعية
الروابط األجتماعية

شؤون املستهلك
اخلدمة املدنية

تعزيز النوع األجتماعي

 جلنة العالقات اخلارجية:
العالقات الربملانية

التعاون الدويل
الشؤون اخلارجية
املؤمترات الدولية

التعاون العسكري الدويل
 جلنة األمن والدفاع:

الدفاع الوطين
الشرطة
اهلجرة

احلماية املدنية
منع الصراعات الداخلية

والتكنولوجيا  والعلوم  البحوث  جلنة   
والبيئة:

املياه
الغابات
الصيد

االسكان
التخطيط

اآلثار
املواقع التارخيية والطبيعية

التلوث
األتصاالت السلكية والالسكية

التكنولوجيا احليوية
التوازن البيئي

حرائق الغابات
التصحر

اجنراف الرتبة
املعلومات البحرية

تفانة املعلومات واألتصاالت 
والوسائل  والبصرية  السمعية  األتصاالت 

االعالمية املتعددة
للرئيس  ونائب  رئيس  من  جلنة  تتكون كل 
من  وأثنني  العام  للمقرر  ونائب  ومقررعام 
عند  الوطنية،  للجمعية  وجيوز  األمناء. 

الضرورة، إنشاء جلنة خاصة موقته.

المجموعات البرلمانية:
 حشد اجلمهوريني 136 عضوا

 احلزب الدميقراطي لكوت ديفوار 88 عضوا
 9 والسالم  الدميقراطية  أجل  من  األحتاد   

أعضاء

 جمموعة احلوار 11 عضوا
 اسربانس 8 أعضاء

توزيع المقاعد حسب األنتخابات 
األخيرة:

 حشد اجلمهوريني 127 مقعدا
 77 ديفوار  لكوت  الدميقراطي  احلزب   

مقعدا
 املستقلون 35 مقعدا

والسالم 7  الدميقراطية  أجل  األحتاد من   
مقاعد

الدميقراطية  أجل  من  اهلوفووين  حشد   
والسالم 4 مقاعد

 حركة قوات املستقبل3 مقاعد
 إحتاد كوت ديفوار مقعد واحد

التغطية االعالمية:
أعمال  تغطي  أن  االعالمية  لوسائل  جيوز 
الربملان سواء كان ذلك علي مستوي اللجان 
بكتابة  العامة. وتقوم كل جلنة  أو اجللسات 

تقرير عن مداوالهتا ويكون التقرير سريا.

رئيس اجلمعية الوطنية لكوت ديفوار

بلدة  يف   1972 8مايو  امليالد:  ومكان  تاريخ 
رئيس  سادس  وهو  فركسودغو.  مبقاطعة  كوفبلية 

للجمعية الوطنية العاجية يف تارخيها.
احلالة األجتماعية: متزوج وله أربعة أبناء.

 الحياة السياسية والعملية:
 رئيس إحتاد طالب كوت ديفوار من 1995 إيل 

.1998
 درس العلوم السياسية يف فرنسا.

 يف ديسمرب 1999 أنشأ املنتدي الدويل لطالب 
الفركفونية.

 يف العام 2003 وبعد أتفاقية ليناس ماركوسيس 
أنضم غليوم سورو إيل حكومة املصاحة الوطنية.

وزير  عمل  ديسمرب 2005  مارس 2003 –   
دولة وزير األتصاالت.

 ديسمرب 2005- مارس 2007 عمل وزير دولة 
ووزير إعادة البناء والتكامل

 29 مارس 2007: مت تعيينه رئيسا للوزراء 
 خالل توليه منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
قام بتنسيق األعمال املدنية والعسكرية اليت أدت إيل 

سقوط نظام لوران باغبو وأعتقاله.
 11 ديسمرب 2011 فاز يف األنتخابات الربملانية 

بنسبة 99.06 يف املائه من األصوات.
الثاين  الربملان  رئيس  أصبح   2012 مارس   

للجمهورية الثانية. غليوم سورو
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تحديث الرئاسات البرلمانية في األتحاد
انتخابات  املاضية  القليلة  األشهر  شهدت 
اعادة  ومت  األعضاء،  الربملانات  لبعض  جدد  رؤساء 
الرئاسات  حلالة  رصد  يلي  فيما  َاخرين.  انتخاب 

الربملانية:
30 ديسمرب 2015 انتخاب معايل السيد ساليف   

ديالو رئيسا للجمعية الوطنية يف بوركينا فاسو
10 يناير 2016 إعادة انتخاب معايل السيد عبد   

القادر بن صاحل رئيسا جمللس األمة يف اجلزائر
10 يناير 2016 انتخاب معايل السيد علي عبد   

العال سيد أمحد رئيسا جمللس النواب يف مصر
أدي  السيد  معايل  انتخاب   2016 يناير   12  

قمرالدين رئيسا جمللس النواب يف إندونيسيا
السيد  معايل  انتخاب  إعادة   2016 مارس   15  
يف  الوطنية  للجمعية  رئيسا  يقوي  جربيل كافاى 

الكامريون
السيد  معايل  انتخاب  إعادة   2016 مارس   15  
الشيوخ يف  رئيسا جمللس  نيات جنف جني  مارسيل 

الكامريون
السيد حسيين  انتخاب معايل  25 مارس 2016   

تين رئيسا للجمعية الوطنية يف النيجر
ريتشارد  السيد  معايل  انتخاب   2016 أبريل   8  
يف  الوطنية  للجمعية  رئيسا  أونوفيت  أوغست 

الغابون
شينباي  السيد  معايل  انتخاب  أبريل 2016   26  
تورسونبيكوف رئيسا للمجلس األعلى يف قرغيزستان
26 أبريل 2016 انتخاب معايل السيد اس. ايه   

فيغنسواران رئيسا جمللس الشيوخ يف ماليزيا
السيدة  معايل  انتخاب  إعادة   2016 مايو   19  

ريبيكا كاداجا  رئيسة لربملان أوغندا
31 مايو 2016 إعادة انتخاب معايل السيد علي   
الرجياين رئيسا جمللس الشوري باجلمهورية االسالمية 

األيرانية
6 يونيو 2016 انتخاب معايل السيدة هدية خلف   

عباس رئيسة جمللس الشعب السوري
نورالن  السيد  معايل  انتخاب   2016 يونيو   22  

جنمتولني رئيسا جمللس النواب يف كازاخستان

على هامش اجلمعية 134 لألحتاد الربملاين الدويل

اجملموعة اإلسالمية تناقش قضايا االحتاد

عقدت اجملالس اأعضاء يف االحتاد املشاركة يف اعمال الدورة 
الرابعة والثالثني بعد املائة لالحتاد الربملاين الدويل اجتماعها التشاوري 
الراتب، برئاسة معايل السيد عاطف الطراونة، رئيس جملس النواب 
باململكة األردنية اهلامشية، يوم اخلميس 19 مارس 2016 مبدينة 

لوساكا، عاصمة مجهورية زامبيا.
حضر االجتماع، الذي يعقد على هامش دورة االحتاد الربملاين 
الدويل، عدد كبري من مندويب اجملالس األعضاء حيث دار احلديث 
حول وسائل تطوير عمل االحتاد و كذلك البند الطارئ الذي يدرج يف 
جدول أعمال مداوالت االحتاد الربملاين الدويل. وقد شكل اجملتمعون 
جلنة برئاسة السيد الطراونة وعضوية ممثلي جمالس كل من السودان 

واملغرب وموزامبيق وفلسطني حلسم موضوع البند الطارئ.
التقى معايل  الدويل  الربملاين  وعلى هامش اجتماعات االحتاد 
األمني العام لالحتاد الربوفسور حممود إرول قليج بالوفود الربملانية 
حيث ناقش معها التعاون والتنسيق بني االحتاد وجمالسها املوقرة يف 
املوضوعات ذات االهتمام املشرتك. كما التقى معاليه مع األمني 
العام للجمعية الربملانية لرابطة الدول املستقلة، ودار البحث حول 

توطيد التعاون بني اجلانبني.
وتضمن جدول أعمال اجلمعية الرابعة والثالثني بعد املائة مثانية 
بنود أمهها اجراء مناقشة عامة حول»بث الروح يف الدميقراطية وإفساح 
اجملال للشباب« و»األرهاب: احلاجة لتعزيز التعاون العاملي يف مواجهة 
التهديد الذي تتعرض له الدميقراطية وحقوق األنسان«، و»ضمان 
اللجنة  لتقارير  للبشرية« و»االستماع  الثقايف  للرتاث  دائمة  محاية 
اللجنة  بالدميقراطية وحقوق األنسان، باألضافة إيل تقارير  املعنية 
اخلاصة بشؤون األمم املتحدة« وكذلك املوافقة علي موضوعات 
للتنمية  الدائمة  واللجنة  الدويل،  واألمن  للسالم  الدائمة  اللجنة 
املستدامة والتمويل والتجارة. ومن البنود أيضا أعطاء اهلوية لعدد 

230 مليون طفل اليتمتعون حيت اآلن بأي وضع مدين.
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عبدهللا  سليم  الدكتور  معايل  وجه  يدين  العراق: 
جمالس  إحتاد  رئيس  العراقي  الربملان  رئيس  اجلبوري، 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي رسالة إيل أصحاب 
مبناسبة  وذلك  األحتاد،  يف  األعضاء  الربملانات  رؤساء  املعايل 

ذكري إحراق املسجد األقصي املبارك يف العام 1969.
وقال معاليه الوقت الذي نعرب فيه عن ادانتنا واستنكارنا جلميع 
االعمال الصهيونية من حرق وهدم وقتل وحصار لبعض املناطق 
الفلسطينية فاننا نعرب عن وقوفنا مع القضية والشعب الفلسطيين 
املشروعة يف  مطلعاته  وتلبية  ارضه وحقوقه  يسرتد  الشقيق حيت 

اقامة دولته املستقلة ذات السيادة علي الرتاب الفلسطيين.  
الكيان  اقامة  منذ  الفلسطيين  الشعب  يواجهه  ما  أن  وأضاف 
الصهيوين من ظروف صعبة واجراءات تعسفية ظاملة هي اعمال 
العيش  يف  واالنسانية مجعاء  السماوية  الشرائع  مجيع  مع  تتنايف 
حبرية وكرامة وتوفري متطلبات املعيشة االساسية كالغذاء والدواء.

االسالمية  املعامل  وهدم  طمس  الصهاينه  اراد  حيث  وقال 
كأحدي اخلطوات للقضاء علي االسالم برمته وشاءت قدرة هللا 
ان يتجمع املسلمون يف صوت واحد من خالل تأسيس منظمة 
الدول  مجيع  ودعا   .1969 أيلول   25 يف  االسالمي  التعاون 
والوقوف  اخلالفات  ونبذ  اجلهود  لتوحيد  املنظمة  يف  االعضاء 
القضية  ابقاء  الصهيوين والعمل علي  الكيان  صفا واحدا بوجه 
الفلسطينية امام انظار العامل امجع والعمل علي اسرتداد حقوقه 
ثانية علي ضرورة وحدة  املغتصبة. وأكد مرة  املشروعة واراضيه 
حتدق  اليت  االخطار  ملواجهة كافة  وتوحيد كلمتهم  املسلمني 
بأالسالم واملسلمني يف كل بقاع االرض والبقاء يدا واحدة بوجه 

كل من يريد باالسالم سوءا. 

االيراين  االسالمي  الشوري  رئيس جملس  أعلن  إيران: 
علي الرجياين أن البالد اجتذبت أكثر من 60 بليون 
دوالر من االستثمارات األجنبية بعد تنفيذ صفقة نووية يف العام 

املاضي بني طهران والقوى العاملية ورفع العقوبات.
وقال الرجياين أن اكثر من 60 بليون دوالر من االستثمارات قد 

جاءت اليران من دول أخري مبا يف ذلك روسيا.

الفايز  فيصل  االعيان  جملس  رئيس  استمع  األردن: 
رئيس  مع  تشاوري  اجتماع  خالل  اجمللس  واعضاء 
الوزراء الدكتور هاين امللقي وأعضاء الفريق الوزاري اىل شرح عن 

برنامج عمل احلكومة يف املرحلة املقبلة.

اطار  يف  للحكومة  اجمللس  دعم  االعيان  جملس  رئيس  واكد 
الشراكة احلقيقية والتعاون وفق ما رمسه الدستور من اجل اعالء 
املصاحل الوطنية العليا، معربا عن امله بان تستثمر احلكومة اقرار 
قانون صندوق االستثمار االردين وخمرجات مؤمتر لندن للماحنني 
الستقطاب االستثمارات العربية واالجنبية واقامة مشاريع كبرية 
توفر فرصا حقيقية للعمل وختفف من مشكليت الفقر والبطالة.

فرضتها  اليت  االقتصادية  والصعوبات  التحديات  اىل  واشار 
الالجئني  آالف  ملئات  البالد  واستقبال  األردن  االحداث 
خطورة  يدرك  الثاين،  عبدهللا  امللك  جاللة  ان  مبينا  السوريني، 
باستمرار على ضرورة معاجلته  التحدي االقتصادي ويؤكد  هذا 
يشعر  ممنهجة  خطط  ووفق  الناجعة  احللول  اجياد  خالل  من 

املواطن بنتاجها االجيايب على حياته املعيشية.
االشقاء  مع  اقتصادية،  شراكات  بناء  اىل  حنتاج  اننا  واضاف 
اكثر من حاجتنا اىل مساعدات طارئة،  العامل،  واالصدقاء يف 
منها  يعاين  اليت  والصعوبات،  االختالالت  ملعاجلة  وذلك 
تلك  اثار  وجتاوز  املستدامة  التنمية  حتقيق  هبدف  اقتصادنا 
التحديات، مطالبا بدفع اجملتمع الدويل لتقدمي منح ومساعدات 
لألردن انطالقا من مسؤولياته االخالقية والقانونية وواجباته جتاه 

الالجئني السوريني والدول املستضيفة هلم.

بري،  نبيه  اللبناين  النواب  جملس  رئيس  دعا  لبنان: 
النواب إىل التربع للجيش بنصف رواتبهم وتعويضاهتم 

لشهر أكتوبر.  
التشاور مع نائب رئيس  التربع بعد  النواب إىل هذا  ودعا بري 

اجمللس وأعضاء هيئة مكتب جملس النواب.
وأتت هذه الدعوة بعد أن دعا بري يوم 31 أغسطس املاضي، 
مبناسبة الذكرى ال38 الختفاء اإلمام الشيعي موسى الصدر، 
املصرف  اكتتاب وطين يف  اجليش، وفتح  إىل »االستثمار على 
املركزي اللبناين لصاحل اجليش«. كما دعا املهاجرين والبنوك للتربع 
لتسليح اجليش والزيادة يف عدد عناصره، معتربا أنه مل يعد ممكنا 
» االستمرار بالتسول واستجداء الدعم للجيش والقوى األمنية 

على قارعة العامل وإخضاعه وعقيدته القتالية ألي شروط« .

رئيس  العلمي  الطاليب  رشيد  السيد  أجرى  املغرب: 
جملس النواب، مبقر اجمللس، مباحثات مع السيد روجر 
بزيارة  يقوم  والذي كان  اإلفريقي،  الربملان  رئيس  دانغ  نكودو 

عمل للمغرب.
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املغربية- العالقات  اجلانبني حول  بني  املباحثات  وقد متحورت 
االحتاد  إىل  العودة  قرار  عن  املغربية  اململكة  وإعالن  اإلفريقية، 

اإلفريقي.
يف البداية، ذكر السيد رشيد الطاليب العلمي بالرسالة اليت وجهها 
صاحب اجلاللة امللك حممد السادس إىل القمة ال 27 لالحتاد 
أعلن  واليت  الرواندية كيغايل،  بالعاصمة  عقدت  اليت  اإلفريقي 
العودة لالحتاد اإلفريقي ومن خالل هذا  فيها جاللته عن قرار 
القرار التارخيي سيعمل املغرب من داخل االحتاد اإلفريقي على 

جتاوز كل االنقسامات.
وأكد السيد الطاليب العلمي على اعتزاز املغرب جبذوره اإلفريقية 
البلدان  باقي  مع  الثنائية  عالقاته  إطار  يف  القوي  واخنراطه 
جنوب- التعاون  وتعزيز  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  اإلفريقية، 

جنوب. وأبرز السيد الطاليب العلمي، أن احتضان املغرب لقمة 
للدفاع  املناخية سوف يشكل مناسبة  للتغريات  “كوب 22” 
عن قضايا ومواقف القارة اإلفريقية، اليت تعاين بشكل كبري من 

القضايا املرتبطة باملناخ والتنمية املستدامة.
حول  شروحات  باملناسبة،  العلمي،  الطاليب  السيد  وقدم 
اإلصالحات العميقة اليت عرفها املغرب خالل السنوات األخرية 
واليت توجت مبصادقة الشعب املغريب، سنة 2011، على دستور 
جديد يستجيب لتطلعات الشعب املغريب يف بناء دولة دميقراطية 

حديثة.
حممد  امللك  جاللة  حبكمة   ، دانغ  السيد  أشاد   جهته،  من 
اإلفريقي،  لالحتاد  العودة  املغرب  قرار  عن  وبإعالنه  السادس 
واعترب أن تواجد اململكة هبذه املنظمة هو مسألة يف غاية األمهية 
اإلفريقي  الصعيد  على  املغرب  هبا  حتظى  اليت  للمكانة  بالنظر 
والدويل وللمجهودات اليت تبذهلا يف حتقيق التنمية وحفظ السلم 

واألمن بالقارة اإلفريقية.

عياض  سردار  الوطنية  اجلمعية  رئيس  مثن  باكستان: 
صادق الدور املشكور الذي قام به العاملون يف اجملال 
األزمة  أوقات  اإلنسانية يف  تقدمي اخلدمات  اإلنساين من أجل 

اليت متريف البالد. 
والحظ سردار عياض صادق أن عمال اإلغاثة عرضوا حياهتم 
اخلطر خلدمة اإلنسانية ومساعدة الناس يف مجيع أحناء العامل يف 

أوقات النزاعات والكوارث الطبيعية. 
جمال  يف  العاملني  أن  الوطنية  اجلمعية  رئيس  وأبرز 
باكستان  يف  هاما  دورا  لعبوا  قد  األنسانية  املساعدات 

خالل الفيضانات والزالزل والنزوح الداخلي وقدموا خدمة 
متميزة السكان املتضررين يف باكستان. وقد أسر دعمهم 
والتزامهم يف الوقت املناسب قلوب األمة وترك بصمة يف 

وجدان الشعوب.
جيد  يعملون  اإلنسانية  اإلغاثة  عمال  إن  اجلمعية  رئيس  وقال 
الدين والعرق واللون واجلنسية  النظر عن  الناس بغض  ملساعدة 
ممايضيف املكانة السامية لعملهم، إىل جانب أن عملهم حمايد 
األزمات  أوقات  يف  السكان  مع  عملهم  أثناء  متحيز  وغري 

اإلنسانية.
والحظ رئيس سردار عياض صادق أن الوقت قد حان لإلشادة 
خدماهتم  يف  والنظر  اإلنسانية  اإلغاثة  عمال  دور  على  والثناء 
يف  احلرجة  اإلنسانية  األزمة  أثناء  قدموه  الذي  والدعم  للبشرية 

باكستان وحول العامل. 

الفلسطيين  بتكثيف  الوطين  فلسطين: طالب اجمللس 
األسرى  سراح  إلطالق  والدولية  الوطنية  اجلهود 
النواب  فيهم  مبن  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  من  واملعتقلني 
األسرى، وايالء قضيتهم املزيد من االهتمام بطرح قضيتهم أمام 

حمكمة اجلنايات الدولية.
يوم  مبناسبة  أصدره  بيان  يف  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  وأشاد 
يضحون  الذين  لألسرى  الطليعي  بالدور  الفلسطيين،  األسري 
حبريتهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا عاليا دور احلركة 

الوطنية األسرية يف كافة مراحل الثورة الفلسطينية.
اإلنسان  حقوق  مؤسسات  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  وطالب 
الدولية بتحمل مسؤولياهتا جتاه ما متارسه إسرائيل من انتهاكات 
من  تقره  وما  الفلسطينيني،  واملعتقلني  األسرى  حبق  جسيمة 
قوانني وتشريعات تسمح مبمارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل 
احملرمة دوليا، كوهنا الدولة الوحيدة يف العامل اليت تشرّع التعذيب 

اجلسدي والنفسي.
األسرى  قضية  متابعة  على  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  وشدد 
اإلقليمية  الربملانية  واالحتادات  احملافل  مجيع  يف  الفلسطينيني 
اإلنسانية  الدولية  املؤسسات  لكافة  دعوته  جمددا  والدولية، 
باحلرية  يؤمنون  الذين  وشعوهبا  العامل  وبرملانات  واحلقوقية 
والعدالة والكرامة اإلنسانية بضرورة إنقاذ األسرى الفلسطينيني 
هبا  امللحق  والربتوكول  الرابعة  جنيف  اتفاقية  لتطبيق  والضغط 
هلذه  املتكررة  اإلسرائيلية  لالنتهاكات  حد  ووضع  عليهم، 

االتفاقيات.
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السعودية: نقلت وكالة االنباء السعودية الرمسية عن معايل 
تنديده مبشروع  الشيخ رئيس جملس الشورى  عبد هللا آل 
مبقاضاة  سبتمرب  هجمات  لعائالت ضحايا  يسمح  أمريكي  قانون 
اململكة العربية السعودية طلبا للتعويضات حمذرا من أنه سيزيد عدم 
يف  خطرية  سابقة  يعد  التشريع  وقال«هذا  والتطرف.  األستقرار 
العالقات الدولية ألنه يشكل إنتهاكا ملبدأ راسخ يف القانون الدويل 

العام وهو مبدأ حصانة الدول من الوالية القضائية.«
التشريع  هلذا  ستكون  »كما  تفاصيل  يذكر  أن  دون  وقال 
انعكاسات سلبية ملا حيمل يف طياته من بواعث للفوضى وعدم 
االستقرار يف العالقات الدولية ورمبا يكون سببا يف دعم التطرف 
جديدة  ذريعة  املتطرفني  التشريع  مينح  حيث  فكريا–  -احملاصر 

للتغرير بأفكارهم املتطرفة.«

رئيس  عمر  امحد  ابراهيم  بروفيسور  حبث  السودان: 
اجمللس الوطين مبكتبه لدي لقائه االستاذ طارق توفيق 
وزير الدولة بوزارة جملس الوزراء سبل تطوير االداء الربملاين فيما 
تفعيال  وذلك  الوطين  اجمللس  امام  الوزراء  بيانات  عرض  خيص 
الفرتة  الربملان سيعمل خالل  ان  للمجلس مؤكدا  الرقايب  للدور 
القادمة على القضايا االنية الىت متس حياة املواطن بصورة مباشرة 
وذلك من خالل استطالع رأي اخلرباء واملختصني يف القضايا 
املختلفة مشريا ألمهية اشراك كل شرائح اجملتمع ومراكز البحوث 
والدراسات واالجهزة االعالمية املختلفة يف نقاش القضايا الىت 

تربز على الساحة.

الناصر رئيس جملس نواب  السّيد حممد  إفتتح  تونس: 
املالية  التوازنات  حول  األول  الدراسي  اليوم  الشعب 
وإستحقاقات املرحلة والذي امتد على يومني مبدينة احلمامات 
االقتصادي  اجملال  يف  اخلرباء  من  وعدد  الشعب  نواب  حبضور 

واملايل واجلبائي.
األيام  هذه  من  اهلدف  أن  الشعب  نواب  جملس  رئيس  وأكد 
الدراسية الربملانية هو تبادل وجهات النظر بني النواب واخلرباء 
وأمهية  بالبالد  الراهن  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  حول 
استحقاقات املرحلة املقبلة إىل جانب بلورة توصيات حول دور 
للبالد  املايل  الوضع  تأزم  مظاهر  من  للحد  ومسامهته  اجمللس 
اليت  املالية  بالتحديات  والدويل  الوطين  العام  الرأي  وحتسيس 

تواجهها البالد.
ومتويل  املديونية  عن  احلديث  أن  الناصر  حممد  السّيد  وإعترب 

االقتصاد واالستثمار جير باألساس إىل طرح مجلة من التساؤالت 
من بينها باخلصوص مدى إنعكاس املديونية على األجيال القادمة 
املالية  التوازنات  سالمة  يهّدد  بشكل  تطّورها  من  احلّد  وكيفية 
االستثمارات  التساؤل حول مدى جتاوب  العمومية فضال عن 
تربطها  اليت  البلدان  عديد  تقدمها  اليت  واملساعدات  اخلارجية 

عالقات طيبة مع تونس مع االحتياجات احلقيقية للبالد.

أوغندا: أكدت رئيسة الربملان األوغندي السيدة ربيكا 
بأن  الشتات  يف  يعيشون  الذين  لليوغنديني  كاداجا، 
سعيهم للتصويت يف االنتخابات العامة سوف يتحقق قريبا مع 

تعديل القوانني االنتخابية.
وأدلت الرئيسة هبذه التصرحيات يف حفل العشاء اخلتامي جلمعية 
بالزا  بارك  بوسطن  رقم28 يف  ملؤمترها  الشمالية  أمريكا  أوغندا 

بالواليات املتحدة األمريكية.
بضرورة  بطلب  سابق  وقت  يف  تقدم  قد  اجلمعية  رئيس  وكان 
السماح لليوغنديني يف الشتات للمشاركة يف االنتخابات على 

مجيع املستويات.
وقال»حنن نتطلع إىل بدء التصويت يف االنتخابات يف الوطن، 

وحنن حباجة إىل أن نكون جزءا من العملية«.
الوطنية  االنتخابات  يف  األوغنديني  مشاركة  أن  وقالت كاداجا 

سوف يكون ممكنا بعد وقت مبكر من التعديالت.
وحثت الرئيسة األوغنديني الذين يعيشون يف اخلارج علي العمل 

بشكل وثيق مع الربملان واحلكومة الجراء التشريعات.
وقال رئيس اجلمعية أن اجلمعية تعمل مع غرفة التجارة األمريكية 

لتطوير القطاع الزراعي وحتسني إنتاج املنتجات الزراعية.
املزارعني  لتعليم  ويرو  يف  منوذجية  مزرعة  انشأنا  »اننا  واضاف 

على تطبيق التقنيات احلديثة يف الزراعة«.

أمل  الدكتورة  معايل  أتفقت  املتحدة:  العربية  االمارات 
ومعايل  االحتادي،  الوطين  اجمللس  رئيسة  القبيسي  عبدهللا 
االحتادية،  روسيا  جلمهورية  الدوما  جملس  رئيس  ناريشكني  سريغي 
إماراتية روسية، وذلك ألمهيتها يف  على إنشاء جلنة صداقة برملانية 
تطلعات  حيقق  مبا  اجمللسني،  بني  الربملانية  العالقات  وتنمية  تعزيز 
اجملاالت كافة،  يف  التعاون  تنمية  على  وحرصهما  البلدين  قياديت 
فضال عن تفعيل دور الدبلوماسية الربملانية اهلادفة إىل تنسيق املواقف 
على خمتلف الصعد ال سيما خالل املشاركة يف الفعاليات الربملانية 

الدولية وتبين القضايا ذات االهتمام املشرتك. 
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هیئة التحریر

لألحتاد  العام  األمني  معايل  أعرب 
قليج ومجيع  إرول  الدكتور حممود  الربوفسور 
التعازي  أحر  عن  العامة  باألمانة  العاملني 
حممد  السفري  سعادة  وفاة  مبناسبة  القلبية 
أمني غنيم، مدير ديوان األمني العام السابق، 
الذي وافته املنية مؤخرا بالقاهرة يف مجهورية 

مصر العربية. 
التعزية  برقية  يف  العامة  األمانة  ودعت 
العزيز  الفقيد  يرحم  أن  القدير  العلي  هللا 
والشهداء  النبيني  مع  فسيح جناته  ويسكنه 

والصديقني.

األمني العام يعزي يف وفاة السفري غنيم

حضر معايل األمني العام لالحتاد الربوفسور حممود إرول قليج، 
يرافقه سعادة مساعد األمني العام الدورة 13 ملؤمتر القمة ملنظمة 
أبريل   15-14 يف   تركيا  يف  عقد  الذي  اإلسالمي،  التعاون 

.2016
من  عدد  مع  املؤمتر  هامش  على  العام  األمني  معايل  والتقى 

أصحاب املعايل رؤساء الوفود املشاركة.

األمني العام حيضر الدورة 13 ملؤمتر القمة ملنظمة التعاون اإلسالمي

جلنة  رئيس  بلمداح،  الدين  نور  السيد  سعادة  وجه 
الشعيب  باجمللس  واجلالية  والتعاون  اخلارجية  الشؤون 
الدكتور حممود  الربوفسور  ملعايل  الدعوة  اجلزائري  الوطين 
الدويل  امللتقي  حلضور  لألحتاد  العام  األمني  قليج  إرول 
الذي  الربملانية«  للدبلوماسية  اجلديدة  حول»التحديات 
باجلزائر   2016 مايو   25 و   24 يومي  اللجنة  نظمته 

العاصمة. 
وألقي كلمة  امللتقي  أعمال  يف  معاليه  شارك  وقد 
وركزت  امللتقي  حماور  تناولت  األجتماعات  يف  ضافية 
والتطرف  األرهاب  ميثله  الذي  التحدي  علي  خصوصا 

للمجتمعات األنسانية يف خمتلف أرجاء العامل.
العام  االمني  معايل  عقى  امللتقي  هامش  وعلي 
إجتماعا مع معايل السيد حممد العريب ولد خليفة، رئيس 
اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري. ويف هذا األجتماع الذي 
املساعد،  العام  األمني  حممدي،  السفري  سعادة  حضره 
وبني  األحتاد  بني  القائم  التعاون  قليج  الربوفسور  أكد 
تعزيز  إيل  هتدف  اليت  الربملانية  باجلهود  وأشاد  اجمللس 

الربملانية. الدبلوماسية 

األمين العام يشارك في الملتقي الدولي بالجزائر


