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مايل،  مجهورية  حاضرة  ابماكو،  تشهد 
من  الفرتة  األحتاد يف  أجهزة  اجتماعات  عقد 
23 يناير 2017 إيل 28 يناير 2017. ختام 
التئام مشل رؤساء  األجتماعات سيكون  هذه 
الربملاانت األعضاء أو ممثليهم يف دوره انعقادهم 
السنوية ااثنية عشرة. وتشمل هذه األجتماعات 
أجهزة األحتاد واألجهزة الفرعية التالية: اللجنة 
جلنة  الدائمة،  املتخصصة  اللجان  التنفيذية، 
فلسطني، مؤمتر الربملانيات املسلمات، اللجنة 
السنوي  واملؤمتر  العامني،  األمناء  هيئة  العامة، 

الثاين عشر.

عزيز القارئ،
العامل  بقاع  معظم  تعيش 
ظروفا قاسية وحاالت من الذعر 

اليت أصبحت  االرهابية  االعمال  والتوتر واضحة جراء  واخلوف 
تبذهلا  اليت  اجلهود  تضافر  وبرغم   – إستثناء  دون  اجلميع  هتدد 
االسرة الدولية يف شرقها وغرهبا – مشاهلا وجنوهبا من اجل حماربة 
اتساعا، واصبح واقعا  يتوقف بل زاد  األرهاب اال ان خطره مل 
أليما اكثر منه ظاهرة عابرة، تزول بزوال أسباهبا – فسمي دوال 
ابمسه وأنشأ هلا دواوين متخصصة يف إدارة شئوهنا وادعي جورا 
وهبتاان انه حيكم  أبسم الشرع االسالمي يف حيازاته الومهية وماعلم 
انه يسئ لالسالم واملسلمني مجيعا ولتعاليم ديننا السمحة. وألن 
االرهاب قد ضرب حلد كبري بعض دولنا االسالمية واستوطن يف 
تقع علينا مسئولية حماربته واحلد  فاننا كمسلمني  بعض اجزائها 
من انتشاره مسرتشدين مببادئ ديننا االصيلة يف اشاعة السالم 
ومتكاتفني  ومتعاونني  واالحرتام،  والتفاهم  والتسامح  واملساواة 
قريش »الذي  تعايل يف سورة  قال  ربوعنا –  األمن يف  الشاعة 
هللا  صدق   »)4( خوف  من  وآمنهم   )3( جوع  من  أطعمهم 
واحلروب  الغارات  من  منه  خياف  مما  آمنهم  واملعين   – العظيم 
والقتال. ان جهودا كبرية قد بذهلا احتادان من خالل اداانته ورفضه 
للكياانت والتنظيمات واجلماعات االرهابية وما تقوم به من افعال 
مشينة كما عربعن ترحيبه ودعمه للخطوات العملية اليت اختذهتا 
بعض دولنا االعضاء يف اطار تنسيق جهودها االقليمية ملكافحة 

االرهاب.
ومن موقعي كأمني عام ألحتاد اجملالس األعضاء يف منظمة 
التعاون االسالمي فانين احي جهود احتادان يف جماالت مكافحة 
لسن  ابلدعوة  املتحدة  األمم  مظلة  حتت  ذلك  االرهاب كان 
الواثئق  مع  يتماشي  ومبا  لألرهاب  مناهضة  فعالة  تشريعات 
األمم  اسرتاتيجية  ذلك  مبا يف  العالقة  ذات  الدولية  وااللتزامات 
املتحدة يف هذا اخلصوص – كما أشيد بصفة خاصة ابجلهود 
املقدرة اليت بذهلا اعضاء احتادان واليت امثرت عن اجازة مؤمتر األحتاد 
يف دورته احلادية عشرة – اليت عقدت يف بغداد – مجهورية العراق 
يف شهر يناير 2016- ميثاق احتاد جمالس الدول األعضاء يف 
والتطرف... وهي  االرهاب  التعاون االسالمي ملكافحة  منظمة 
وثيقة شاملة تلزم اطراف امليثاق مبكافحة االرهاب والتطرف واختاذ 
كل التدابري الثنائية واجلماعية يف هذا الشأن وهو ماحوته بصفة 
خاصة املادة الرابعة من امليثاق. وقد نذهب القرتاح انشاء آلية 

ملتابعة وتنفيذ املواد األثنيت عشرة اليت حوهتا الوثيقة.
ان األمن والسالم ركائز أساسية يستوجب توفرمها من اجل 
احلياة فبدون امن وسالم التستقيم حياة كرمية والتعمر االرض 
معاشهم  وهدد  الناس  حياة  االرهاب  عايشنا كيف سلب  وقد 
ودمر بنياهنم وكيف انه قد حاول األنتقاص من حضارتنا وتعايشنا 
امتنا وبتكاتفناوتعاوننا  فان  اراد.  ما  له  وتساحمنا ولكن هيهات 
علي الرب والتقوي ستظل كما أراد هلا الرمحن خري أمة اخرجت 

للناس.«

االفتتاحیة

أجهزة األحتاد جتتمع يف باماكو

 احلاجة خلطة مارشال ملساعدة الفقراء
 األحتاد آلية خلدمة الدبلوماسية الربملانية

لـ  حديثه  يف  سيديبيه  إساكا  السيد  معايل  مايل  جلمهورية  الوطنية  اجلمعية  رئيس  حدد 
الراهن.وأشار  الوقت  يف  أمجع  والعامل  املسلمني  تواجه  اليت  التحدايت  أخطر  )اجملالس( 
معاليه إيل أن مكافحة الذين يشوهون صورة االسالم جيب أن يشمل األصعدة العسكرية 
»خطة  وضع  يتصور  أنه  معاليه  قال  االسالمي  التضامن  جمال  ويف  والفكرية.  واالعالمية 
مارشال« حبيث تقوم البلدان الثرية يف منظمة التعاون االسالمي ابنقاذ البلدان االسالمية 
الدميقراطية  ختدم  آلية  ميثل  »االحتاد«  أن  أوضح  والعوز. كما  الفقر  قبضة  من  الفقرية 
حوار  خيص  وفيما  الدولية.  العالقات  يف  الشعوب  دور  تعزبز  شأهنا  من  اليت  الربملانية 
قبول »اآلخر« ابلرغم  النمطية وضرورة  الصور  نبذ  الثقافات واألداين أكد معاليه ضرورة 

من اخلالفات املتعددة.
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مقدمة: 
يف املقابلة اليت أجرهتا معه فصلية »اجملالس« تناول معايل السيد إساكا سيديبيه، 
رئيس اجمللس الوطين جبمهورية مايل القضايا الراهنة ذات األهتمام للعامل االسالمي، 
خاصة، والعامل املعاصر، عموما. وحدد معاليه التحديات املاثلة اليت تواجه املسلمني 
اليوم، ودعا إيل دميقراطية برملانيه أكثر تفاعلية وإيل عمل مجاعي ضد العدو املشرتك. 
كما دعا إيل تبين  »خطة مارشال« من جانب الدول الغنية األعضاء يف منظمة التعاون 
االسالمي ألنتشال املسلمني الفقراء من قاع الفقر والعوز. وأكد معاليه ضرورة أن 
يسعي النظام األقتصادي العاملي اجلديد إيل احملافظة علي النظام البيئ املعايف من أجل 
بقاء األنسانية. كما أكد ضرورة وضع حد للنمطية يف حق الشعوب ومثن غاليا قبول 

اآلخر بأستصحاب التباين الثقايف والديين.
وإيل مضابط املقابلة:

التحديات الماثلة
ملعاليكم  حاليا حتديات خطرية. هل ميكن  االسالمي  العامل  يواجه  »اجملالس«: 
أن حتددوا لنا ماهية هذه التحديات حسب ترتيب مستوي خطورهتا، وكيف يتسين 

للمسلمني مواجهتها بفاعلية؟
معايل سيديبيه: إيل جانب الشعوب والدول االسالميه يواجه العامل قاطبة حتدايت 
تدفع  اليت  الدينية  األصولية  هي  رأيي،  التحدايت، يف  هذه  وأول  مسبوقه.  غري  رئيسة 
معتنقيها إيل القيام أبعمال مشينة. ونعلم مجيعنا عواقبها علي ديننا، فهي تلطخ صورة 
االسالم يف جماالت عديدة. لذا جيب علينا، يف األحتاد، أن نقضي علي الصورة املهينة 

اليت يريد البعض أن يرمسها لديننا، وأن نعمل علي نشر الصورة االجيابية لألسالم. إن 
مكافحة عملية تشويه صورة االسالم ميكن أن تتم علي أصعدة شيت، منها العسكري 
واالعالمي والفكري. وفوق كل ذلك فان املسألة هي تفادي الربط اخلبيث بني إعمال 
هؤالء القتلة الفاسقني، من جهة،  وشريعة االسالم و مبادئه، من جهة أخري. إنين علي 
قناعة أبن مواجهة هذا التحدي يف مقدوران إذا إنتهجنا مسلكا مشرتكا يعكس تضامن 

األمة االسالمية. 
التحدي الثاين هو األرهاب الذي يتغذي علي األصولية القائمة علي عدم التسامح. 
إن األرهاب قد أزهق حيت اآلن أرواح اآلالف، بل املاليني، من البشر يف خمتلف أرجاء 
العامل. ويف اآلونة األخرية سقطت كثري من البلدان االسالمية ضحااي هلذا األرهاب، منها 

اململكة العربية السعودية وتركيا ومايل وتونس، وغريها.
ومثة حتد آخر أود التطرق إليه وهو وضع فلسطني وأهلها. وأعتقد ضرورة أن يكون 
يتسين  احللول حيت  نسعي ألجياد  أن  علينا  األحتاد. جيب  أهتمامات  الوضع حمور  هذا 

ألخواننا وأخواتنا يف فلسطني العيش يف سالم يف أرض أسالفهم.
لدولنا. واألمر يف جممله  األقتصادية واألجتماعية  تتعلق ابلتمية  إن آخر مشاغلي 
يتعلق ابحلرب ضد فقر الشعوب لتحقيق رفاهيتهم. ولن يصبح ذلك ممكنا إال يف مناخ 

يسوده السالم واالستقرار. 
وملواجهة هذه التحدايت، وغريها، جيب علي األحتاد أن يستثمر كثريا يف الدبلوماسية 
الربملانية التفاعلية وأن ينتهج موقفا أقوي ضد العدو املشرتك الذي ميكن هزميته ابلعمل 
اجلماعي. إن علينا حنن الربملانيني، سواء كنا من بلدان فقرية أو غنية، انمية أو متقدمة،  

معايل السيد إساكا  سيديبيه يف حديثه لـ )اجملالس(: 

التطرف واألرهاب وقضية فلسطني والتنمية حتديات رئيسية
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رئيس اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل
 إساكا سيديبيه

 اتريخ ومكان املولد: 26 يونيو 1946 يف كوليكورو
 احلالة االجتماعية: متزوج وله 5 أبناء

 املؤهالت العلمية: 
- درجة املاجستري يف القانون اخلاص من الكلية الوطنية لألدارة يف مايل
- شهادة األدارة الرايضية من اللجنة األولبية الدولية يف يونيو 2000.

- التدريب العسكري يف كوليكورو يف 1982.
 شهادة الدبلوم يف اجملال السياسي والرياضي:

- الدورة العليا يف ألدارة الرايضية
- مدرسة UDPM احلزبية للعام 1985.

- التدريب العسكري من مركو التدريب العسكري يف كوليكورو يف العام 1981.
 اخلربة املهنية:

تقلد العديد من املناصب يف الدولة علي مدي 42 عاما، ومن بينها:
- 2002-2007 عضو اجلمعية الوطنية

- 2002- 2005 املقر العام للجنة املالية واألقتصادية والتخطيط
- 2002- رئيس قسم احلدود يف ادارة التحقيقات اجلمركية

- 2001- رئيس ادارة مجارك املطار
- 1997- 2000 رئيس االدارى األقتصادية واجلمارك هبيئة شؤون املاليني يف اخلارج

- 1968-1997 تقلد عدة وظائف يف مصلحة اجلمارك حيت وصل إيل رائسة اجلمارك يف مايل
 املؤهالت الرئيسية:

التأهيل يف اجملاالت الرئيسية التالية:
- الرقابة اجلمركية

- البحوث ومالحقة خمالفات اجلمارك
- التخليص اجلمركي وخصوصا مراقبة األعفاءات اجلمركية 

- مراقبة حركة الركاب والنقل
- مراقبة تعامالت النقد األجنيب

- األشراف علي حاالت التقاضي
 اخلربة يف جماالت أخري:

معايل السيد إساكا سيديبيه رايضي ومهتم ابلشؤون الرايضية. شغل منصب رئيس إحتاد ألعاب 
القوي يف حمافظة ابماكو. كما تويل انئب رئيس مث رئيس اللجنة األولبية والرايضية يف مايل، 

وأمني املايل يف إحتاد كرة القدم. وهو ارئيس املؤسسة ملركز »يشك كواييت« أللعاب القوي.
 مسؤوليات نقابية:

- انئب األمني العام لألحتاد الوكين للجمارك )1986-1983(.
- أمني النقابة الوطنية ألدارات الدولة )1986-1983(

 وسام شرف:
حائز علي وسام مايل الوطين من درجة قائد.

 اللغات:
الفرنسية، االجنليزية، البمبارا والولوف. 

العمل سواي بغية حتقيق الرفاهية لألمة االسالمية قاطبة.
خطة مارشال

»اجملالس«: التضامن االسالمي هدف منشود طاملا أنتظرته مجاهري املسلمني. هل 
أنتم راضون عما حتقق يف هذا الصدد حيت اآلن؟ وهل هناك خارطة طريق تروهنا لتحقيق 

هذه الغاية؟
معايل سيديبيه: إن األعمال اليت تتحقق يف بلداننا حتت راية تضامن األمة االسالمية 
مهمة، والشك يف ذلك وخصوصا يف إقامة البنية  التحتيته الدينية مثل املساجد وكذلك يف 
اجملال األنساين. ونشيد هبذا التضامن االسالمي الذي جيود ابلكثري علي فقراء اجملتمع املسلم. 
وهو يقدم هلم الطعام واملاء والرعاية الصحية. ومن املهم أن تتواصل هذه األعمال وتتعمق ألنه 
جيب أن الننسي أبن الفقر املدقع هو مهد عملية االستقطاب ومن مث الراديكالية. واملالحظ 
أنه اليوجد برانمج لتنمية كبرية ملصلحة البلدان الفقرية يف دول اجملالس األعضاء يف األحتاد. 
مارشال  بتنفيذ خطة  الثرية  األحتاد  األعضاء يف  اجملالس  دول  تقوم  أن  هو  األمثل  والوصع 
حقيقية تستهدف مساعدة البلدان الفقرية، وخصوصا يف أفريقيا، علي جتاوز األزمة األقتصادية 
الضخمة اليت مير هبا العامل اليوم. إن من املناسب أن ينشئ األحتاد آلية للمشروعات األمنائية 

الكبرية يف البلدن الفقرية.
ترسيخ الديمقراطية

»اجملالس«: ماهو يف تقديركم الدور الذي ميكن للربملانات أن تقوم به يف جمال ترسيخ 
مبادئ الدميقراطية واحلكم الرشيد يف بلداننا؟

معايل سيديبيه: تقوم املبادي الدميقراطية علي تطبيقها امللموس يف القوانني اليت يتم سنها. 
وميكن أ، تتفقوا معي علي أن هذه هي املهمة األويل للربملاانت. مث تعمل بعد ذلك علي مراقبة 
تنفيذ القوانني من خالل مراقبة عمل احلكومة. إن من شأن هذا التوزيع الدقيق لألدوار واملوجود 
يف كثري من الدول، مثل مايل، يسمح للربملاانت التشريع وفرض الرقابة علي احلكومة، آخذة 
يف األعتبار مصاحل السكان. ويستطيع الربملان من خالل مهمة مراقبة احلكومة وإدارة القوانني 

املالية أن يضمن مراعاة احلكم الرشيد.
الديمقراطية البرلمانية

العالقات  األمهية يف  مزيدا من  تكتسب  الربملانية  الدميقراطية  مافتئت  »اجملالس«: 
الدولية. فما هو الدور الذي ميكن أن تلعبه يف تشكيل نظام عاملي جديد يكون أكثر 

إنصافا وفائدة، وخصوصا للبلدان النامية؟
معايل سيديبيه: الدميقراطية هي الشرط الذي ال غين عنه الحداث التطور املتناسق يف أي 
أمة من األمم. فهي تتيح لنا األهتمام ابلطموحات املشروعة للشعب. ومن أفضل من الربملان 
يكون الدافع لتحقيق املشاركة الكاملة للشعب يف حتقيق تطلعاته لتنمية انسانية مستدامة؟ جيب 
أن يكون هدف النظام األقتصادي العاملي اجلديد، من أجل بقاء الشرية، هو احلفاظ علي 

نظامنا البيئ، الذي يتضمن املشاركة املسؤولة للشعب.
الربملانية  ابلدميقراطية  تعزيزمها  يتم  الدولية  العالقات  يف  العامل  شعوب  ومكانة  دور  إن 
والتعاون بني الربملاانت يف العامل من خالل آليات مثل إحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون االسالمي.
إن مفهوم الدميقراطية الربملانية ينطوي عل ترسيخ املساواة واحلرية والعدل. ومن املالحظ 
أهنا التزال قيد األنشاء يف كثري من البلدان.ولكن بصفتنا ممثلني للشعب حيدوان األمل يف أن 

تصبح الدميقراطية املنشودة حقيقة مشهودة يف غضون سنوات قليلة.
التكافل األقتصادي

غرب  لدول  األقتصادية  اجلماعة  به  تقوم  الذي  العمل  تقومون  »اجملالس«: كيف 
أفريقيا )أكواس( يف التصدي للمسائل امللحه يف منطقة الغرب األفريقي؟

معايل سيديبيه: جيب أن نتذكر أبن غرب أفريقيا ظلت منذ اكثر من أربعني عاما ختوض 
عملية التكامل األقتصادي. وينعكس ذلك يف التقارب الكبري للسياسات اليت متارسها )15( 
دولة، استطاعت )8( منها أن تنشئ األحتاد األقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الذي يتخذ من 
الفرنك األفريقي عملة موحدة. ابختصار استطاعت هذه الدول من منطلق اجلغرافيا والتاريخ 
أن تنشئ عالقات التكافل األقتصادي مما يشكل األساس الصحيح للتكامل األقليمي. ويفسر 
كل ذلك التالحم الذي يظهر يف حماربة أو بئة مثل األرهاب واملتاجرة يف املخدرات.. اخل. 
وابألضافة إيل األتفاقيات األقتصادية واألمنية فقد أتفقت دول غرب أفريقيا أيضا علي منع 
النزاعات وإدارهتا وتسويتها. وابألختصار فان من أهداف )أكواس( هو حتويل النزاعات إيل 
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 احلاجة خلطة مارشال ملكافحة الفقر يف 
البلدان االسالمية

 الدميقراطية حجر األساس لعملية التنمية 
 نشن محلة ملواجهة التصحر

 األرهاب والتطرف حقيقة عاملية
 قبول اآلخر العمود الفقري للحوار

تنمية قوية. فمثال يف مايل، ويف أعقاب أحداث مارس 2012 ومما جيري اآلن من أحداث 
األنقالابت  أبدا  فان أكواس التقبل  السالم،  تعزيز  إطار  بيساو وغامبيا، ويف  يف غينيا 

العسكرية كوسيلة ملمارسة السلطة.
مكافحة التصحر

واألجتماعية  األقتصادية  التنمية  تعوقان  والتصحر  املناخي  التغري  »اجملالس«: 
يف منطقة الساحل األفريقي. فما هي الربامج القائمة، أو اليت ميكن وضعها، بغية 
التغلب علي مثل هذه الكوارث الطبيعية، وماهو –يف تقديركم- مدي جناعة مثل 

هذه الربامج؟
أولوايت  أحدي  األرض  حرارة  وإرتفاع  التصحر  مكافحة  متثل  سيديبيه:  معايل 

الربامج  من  طويلة.  سنوات  منذ  املالية  السلطات 
اليت يتم تنفيذها هلذا الغرض السور األخضر العظيم 
بدأت حكومة  الطبيعية. كما  املوارد  إدارة  ومشروع 
التصحر  بعواقب  الوعي  لزايدة  وطنية  محلة  مايل 
احلكومة  أطلقت  األطار  هذا  ويف  املناخي.  والتغري 
غري  املنظمات  مبساعدة  الغاابت  زراعة  إعادة  محلة 

احلكومية وبعض البلدان الشركاء.
وتستهدف هذه احلملة الضخمة، اليت تعترب جزءا 
من مكافحة التصحر واآلاثر الضارة للتغري املناخي، مجيع 
الشرائح األجتماعية لألمة املالية. وقد كثفت السلطات 
محلة التوعية داخل املؤسسات التعليمية. ويتم يف كل عام 

زراعة آالف األشجار يف خمتلغ أحناء البالد.
هذا ابألضافة إيل مشاركة مايل يف األجتماعات الدولية بشأن املناخ: كب 21 يف 

فرنسا وكب 22 يف املغرب.
قوي الشر

»اجملالس«: احلرب ضد األرهاب والتطرف مازالت مشتعلة يف املنطقة. فما هو 
يف تقديركم حجم التهديد الذي يستهدف األستقرار والتنمية يف منطقتكم جراءهاتني 

الظاهرتني؟
معايل سيديبيه: كما سبق أن قلت فان تكاتف األرهاب مع التطرف قد أصبح 
حقيقة عاملية. بيد أن الوضع ابلنسبة لبلدان فقرية مثل بلدان الساحل األفريقية يكتسب 
أمهية خاصة من منطلق ضعف وسائل املكافحة. وأصبح واجبا علينا أن خنصص موارد 

ضئيلة من ميزانياتنا للدفاع عن وحدة أراضينا.
أنين أري أن األرهاب يدمر يف بطئ جهود تنمية خمتلف دولنا. ما هو البلد الذي 
يطمح اليوم لتحقيق أي تنمية أو منو إقتصادي وقوي الشر تزجمر حولنا وحول مشروعاتنا 
إستعدادا لألنقضاض يف أي حلظة. إن دميقراطيتنا تواجه التهديد، واملستثمرون تساورهم 

الشكوك. وحيت اخلوف واملوت قد أصبحا من وقائع احلياة اليومية لشعوبنا املساملة. 
من ضروري،  اكثر  أصبح  قد  منظمتنا  داخل  مضاعفة جهودان  أن  يبدو يل  ولذا 
وخصوصا فيما يتعلق ابلتعاون للتغلب علي هذه الظاهرة. ولذا ندعو لدعم عري مشروط 

من اجملتمع الدويل لتزويد قواتنا العسكرية واألمنية ابألمكانيات التكتيكية والعملياتيه.
إن األولوية لدينا اليوم هو وقف هذه احلرب غري املتكافئة اليت التنحصر أبعادها يف 

حميط منطفة الساحل وحدها.
قبول اآلخر

»اجملالس«: احلوار بني الثقافات واألديان من 
بني أهتمامات إحتادنا. فما هي يف رأيكم األسس 
احلوار  هذا  عليها  يقوم  أن  ينبغي  اليت  والشروط 

ليكون مثمرا وجمديا؟
معايل سيديبيه: أن احلوار بني الثقافات واألداين 
ممارسة راسخة يف العالقات الدولية. ولذا فاننا نويل 
أمهية كربي هلذه اللقاءات بني الربملانيني الذين ينتمون 

إيل الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي.
ونعتقد أن أول حوار هو ذلك الذي جيمع مشل 
اكتشاف  هو  واهلدف  األجتماعات  وتنظيم  الناس 

والتعرف علي بعضنا البعض بطريقة أفضل.
يفسدان  الذين  الفهم  وسوء  للشعوب  النمطية  الصورة  من  التخلص  علينا  جيب 
العالقات بني األعراق واملعتقدات يف العامل. إن قبول اآلخر بتباينه وأسسه الثقافية جيب 

أن يشكل العمود الفقري حلوار حقيقي بني الثقافات واألداين.
وذلك هو القصد كله من احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي، الذي، 
من خالل اجتماعات الربملانيني، ميضي للقاء شعوب أخري جيمعها األسالم وإن تباينت ثقافاهتا.

إننا يف مايل سعيدون اميا سعادة أبختيار بالدان الستضافة مؤمتر األحتاد. فهلموا إلينا، 
وشعب مايل يرحب بكم ويشملكم أبقصي درجات الكرم الذي يستحقه ديننا احلنيف 

االسالم.
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حتتضن مدينة ابماكو، حاضرة مجهورية مايل، عدة اجتماعات مهمة ألجهزة 
إحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي يف الفرتة من األثنني 
23 يناير 2017 إيل السبت 28 يناير 2017 وتعكس بنود جداول أعمال 
هذه األجتماعات هذه األمهية وأتثرياهتا املرجوة علي العمل الربملاين االسالمي 

املشرتك.

التنفيذية: اللجنة  اجتماع 
يوم  والثالثني  السابع  اجتماعها  لألحتاد  التنفيذية  اللجنة  تعقد 

إعماهلا  بنود جدول  وتنظر يف  يناير 2017،   23 األثنني 
الذي يتكون من )9( بنود أمهها:

للجان  اخلامس  األجتماع  جدول  مشروع  حتديث   
التالية:

- جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية
- جلنة الشؤون األقتصادية والبيئة

- جلنة حقوق األنسان واملرأة واألسرة
احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة   -

واألداين
 وتنظر كذلك يف حتديث مشروع جدول أعمال:

- االجتماع السابع للجنة فلسطني
- الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات
- الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة لألحتاد

- الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األحتاد

اجتماع لجنة فلسطين:
تعقد جلنة فلسطني اجتماعها السابع يوم األثنني 23 يناير 2017 وتناقش بنود 

جدول أعماهلا الذي يتكون من )8( بنود، أمهها:

 استعراض آخر التطورات يف الساحة الفلسطينية، 
 االعتداءات الصهيونية علي املسجد األقصي واجلهود املبذولة حلمايته،

 االعرتاف ابلدوله الفلسطينيته،
املناهج دراسية جلميع املراحل اليت تدرس يف دول اجملالس  النظر يف   إعادة 

األعضاء حول طبيعة الصراع وواجبات القضية الفلسطينية،
بقضية  خاصة  األعضاء  اجملالس  دول  جامعات  يف  دراسية  مواد  حتديد   

فلسطني،
 املطالبة بتأسيس متاحف ومعارض يف دول اجملالس األعضاء 
جرائم  وتوثيق  وفلسطني  األقصي  ابملسجد  للتعريف 

الصهانية.

المتخصصة: اللجان  اجتماعات 
جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية:

 تعقد هذه اللجنة اجتماعها اخلامس يوم الثالاثء 24 
يناير 2017، وتنظر يف جدول أعماهلا الذي يتكون من 

)22( بندا، من بينها:
احملتلة  واألراضي  الفلسطينية  القضية  و  الشريف  القدس   

يف سوراي ولبنان،
 مكافحة االرهاب جبميع أشكاله ومظاهره 

 رفض مجيع انواع العقوابت املفروضة على أي من البلدان اإلسالمية.
على  احلصول  الشعوب يف حرية  واملتوازنة جلميع  واملتساوية  الثابتة  احلقوق   

التقنيات احلديثة وحرية استخدامها لألغراض السلمية.
 مشكلة اهلجرة والالجئني يف البلدان اإلسالمية 

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

اإلسالمي ومعاجلة جذورها،

يف اجتماعات باماكو:
موضوعات مهمة أمام اجملالس األعضاء
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 التضامن مع االقليات املسلمة يف العامل،
 مكافحة التعصب و اإلسالموفوبيا و كراهية االجانب.

 تسهيل إجراءات أتشرية الدخول بني البلدان اإلسالمية.
 التأثريات السلبية احملتملة يف إجازة قانون جاستا.

جلنة حقوق األنسان واملرأة واألسرة:
يناير 2017. وتناقش  الثالاثء 24  اللجنة اجتماعها اخلامس يوم  تعقد هذه 

جدول أعماهلا الذي يتكون من )13( بنود، وتشمل:
 األنتهاكات اجلارية حلقوق األنسان يف جامو وكشمري احملثلة بواسطة اهلند.

 التنسيق يف املنابر الدولية و اإلقليمية حول قضااي حقوق اإلنسان فيما بني 
دول اجملالس األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.

 تعزيز دور املرأة يف مجيع جوانب التنمية يف الدول األعضاء يف االحتاد، مبا يف 
ذلك مشاركتها يف مواقع اختاذ القرار.

 احليلولة دون استغالل املرأة يف الرتويج السلعي.
 مشاركة املرأة يف الوفود املشاركة يف مؤمترات االحتاد.

 تعزيز مكانة الشباب يف العامل اإلسالمي.
 رعاية الطفل و محايته يف العامل اإلسالمي.

 دور الربملاانت اإلسالمية يف تعزيز الصحة األساسية فيما بني الدول االعضاء 
يف األحتاد.

اإلسالمي  املركز  استضافة  حول  السوداين  الوطين  اجمللس  يقدمها  دراسة   
الصحي ابلسودان.

 حل مشكالت احلضانة اليت تواجهها العائالت املسلمة املهاجرة يف أورواب.
 دعم السلم اجملتمعي يف املناطق اليت مت حتريرها من سيطرة اجلماعات اإلرهابية.

جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان:
تعقد هذه اللجنة اجتماعها اخلامس يوم الثالاثء 24 يناير 2017، وتنظر يف 

جدول أعماهلا الذي يتكون من )10( بنود، وتشمل:
 تشجيع تدريس اللغة العربية لطالب الدول اإلسالمية الناطقة بغريها.

 محاية املسجد األقصى من التهديدات اإلسرائيلية.
 محاية املقدسات يف الدول اإلسالمية.

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

 التعاون بني جمالس الدول االعضاء يف الشؤون التشريعية والقانونية والربملانية.
الغربية  للحمالت  التصدي  على  خاص  تركيز  مع  احلضارات  بني  احلوار   

املناهضة للقيم اإلسالمية.
 تعزيز مبادرة حتالف احلضارات. 

اإلسالمية  الربملاانت  بني  مستدام  حوار  إقامة  إىل  الرامية  اجلهود  دعم   
والوصم  السلبية  والنمطية  التعصب  أشكال  على مجيع  القضاء  بغية  والغربية 
الدين  العنف والعنف ضد األشخاص على أساس  والتمييز والتحريض على 

العقيدة. أو 
جلنة الشؤون األقتصادية والبيئة:

تعقد هذه اللجنة اجتماعها اخلامس يوم األربعاء 25 يناير 2017، وتناقش 
جدول أعماهلا الذي يتكون من )15( بندا، منها:

 زايدة التبادل التجاري وختفيض احلواجز اجلمركية فيما بني الدول األعضاء 
يف منظمة التعاون االسالمي.

الدول  املؤثرة على شعوب  األطراف  واملتعددة  األحادية  العقوابت  مواجهة   
األعضاء، املفروضة عليها تلك العقوابت.

العامل  يف  التنمية  جمال  يف  النشطة  االقتصادية  املؤسسات  ودعم  تفعيل   
اإلسالمي.

 معاجلة الديون  اخلارجية للدول اإلسالمية.
 األزمة االقتصادية يف تشاد.

 قضااي 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.
 التعاون العلمي والتقين فيما بني اجملالس األعضاء يف االحتاد.

تقدمي  إطار  يف  الطبيعية  الكوارث  ملواجهة  الدويل  الربملاين  التعاون   
اإلغاثة.

المسلمات: البرلمانيات  مؤتمر 
يعقد املؤمتر أجتماعه السادس يوم األربعاء 25 يناير 2017، وينظر يف جدول 

أعماله الذي يتكون من )9( بنود أمهها:
 قدرات النساء يف حل املشكالت والنزاعات احمللية واالقليمية.

يف  وخباصة  والنزاعات  االحتالل  مناطق  يف  والطفل  املسلمة  املرأة  محاية   
فلسطني والبلدان األخرى اليت تعاين من النزاعات.
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 منع حدوث العنف ضد النساء واالطفال وعدم استغالل املرأة يف الدعاايت 
التجارية الرخيصة.

األجتماع التشاوري لألمناء العامين:
يعقد األمناء العامون للمجالس األعضاء اجتماعهم التشاوري يوم األربعاء 25 
يناير 2017، وينظرون يف جدول أعماهلم الذي يتكون من )6( بنود، أمهها:

اليت  العامني  األمناء  جلمعية  التنظيمية  والالئحة  األهداف  مسودة  مناقشة   
اعدهتا األمانة العامة لالحتاد ابلتنسيق مع األمانة العامة جمللس النواب العراقي 
- رئيس االجتماع – ومت تعميمها على اجملالس األعضاء املوقرة، ابإلضافة إىل 

أية مقرتحات جديدة.

الدورة )19( للجنة العامة:
تعقد اللجنة العامة لألحتاد دورهتا التاسعة عشرة يوم اخلميس 26 يناير 2017، 

وتناقش جدول أعماهلا الذي يتكون من )9( بنود، أمهها:
 اعتماد الواثئق املالية التالية:

- تقرير جلنة الرقابة املالية عن حساابت عام 2016.
- امليزانية املقرتحة للسنة املالية 2017.

 تشكيل جلنة برائسة مقرر املؤمتر ومبشاركة مقرري اللجان الدائمة املتخصصة 
األربع مفتوحة العضوية لصياغة البيان اخلتامي للمؤمتر.

 حتديث مشروع جدول أعمال الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األحتاد.

الجغرافية: التشاورية للمجموعات  األجتماعات 
التشاورية  اجتماعاهتا  واآلسيوية(  والعربية  )األفريقية  اجلغرافية  اجملموعات  تعقد 

يوم اخلميس 26 يناير 2017.
اجملموعة األفريقية:

 التشاور النتخاب رئيس الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد، والستضافة الدورة.
 التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة األفريقية لعضوية اللجنة التنفيذية 

للعام 2017.
 مشاورات الستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد. 

 التشاور لرتشيح إربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع 
من اجملموعة األفريقية للعام 2017:

من  العامة  اللجنة  لعضوية  جملس  من كل  إثنني  عضوين  لرتشيح  التشاور   
اجملموعة األفريقية للعام 2017. 

اجملموعة اآلسيوية:
 التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة اآلسيوية لعضوية اللجنة التنفيذية 

للعام 2017.
 التشاور لرتشيح إربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع 

من اجملموعة اآلسيوية للعام 2017
من  العامة  اللجنة  لعضوية  جملس  من كل  إثنني  عضوين  لرتشيح  التشاور   

اجملموعة اآلسيوية للعام 2017.
اجملموعة العربية:

 التشاور النتخاب رئيس الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد، والستضافة هذه 
الدورة.

التنفيذية  اللجنة  العربية لعضوية  أربعة أعضاء من اجملموعة  التشاور لرتشيح   
للعام 2017.

 التشاور لرتشيح إربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع 
من اجملموعة العربية للعام 2017 

من  العامة  اللجنة  لعضوية  جملس  من كل  إثنني  عضوين  لرتشيح  التشاور   
اجملموعة العربية   للعام  2017.

مؤتمر األتحاد:
يناير   28 والسبت   27 اجلمعة  يومي  عشرة  الثانية  دورته  األحتاد  مؤمتر  يعقد 

املدرجة  املوضوعات  اليومني  هذين  مدي  علي  املشاركون  وسيناقش   .2017
علي جدول األعمال الذي يتكون من )17( بندا، من بينها:

 تقرير األمني العام.
 كلمات رؤساء الوفود.

 اعتماد تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة لالحتاد.
 دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من: 

- االجتماع اخلامس للجنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.
- االجتماع اخلامس للجنة الشؤون االقتصادية والبيئة.

- االجتماع اخلامس للجنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. 
احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  للجنة  اخلامس  االجتماع   -

واألداين.
 دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من: 

- االجتماع السابعة للجنة فلسطني الدائمة.
- الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.

- االجتماع التشاوري لألمناء العامني للمجالس االعضاء يف االحتاد
 ترشيح أعضاء اللجنة العامة لالحتاد لعام.2017

 ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد لعام 2017.
 ترشيح أعضاء اللجان الدائمة املتخصصة التالية لعام 2017.

 حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. )جملس 
النواب اإلندونيسي من اجملموعة اآلسيوية(.

 حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد. )من اجملموعة 
العربية(.

 حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد )من اجملموعة 
األفريقية(.

التنفيذية  للجنة  الثالثني  و  الثامن  االجتماع  انعقاد  ومكان  موعد  حتديد   
لالحتاد.

 إعتماد التقرير اخلتامي للدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد. 
 إعتماد إعالن ابماكو والبيان اخلتامي للمؤمتر. 
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يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

جملس النواب املصري
 -  )2014 مصر  دستور  )وفق  النواب  جملس 
جملس الشعب سابقًا )وفق دستور مصر 1971(- 
ويتوىل  العربية  مصر  جبمهورية  التشريعية  السلطة  هو 
الباب  يف  عليها  النص  ورد  خمتلفة  اختصاصات 
اخلامس من الدستور، وفقًا للمادة 101يتوىل جملس 
النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، 
واالجتماعية،  االقتصادية،  للتنمية  العامة  واخلطة 
أعمال  على  الرقابة  وميارس  للدولة،  العامة  واملوازنة 
يف  املبني  النحو  على  وذلك كله  التنفيذية،  السلطة 

الدستور.
يتوىل اجمللس األختصاصات التالية:

 التشريع
 إقرار املعاهدات واالتفاقات

 إقرار اخلطة واملوازنة
 الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

 مناقشة بيان رئيس اجلمهورية
 تعديل الدستور

 إقرار إعالن حاليت احلرب والطوارئ

تكوين المجلس
نص الدستور املصري على أن حيدد القانون عدد 
عن  يقل  أال  على  املنتخبني،  النواب  جملس  أعضاء 
القانون رقم  أربعمائة ومخسني عضوًا. هذا وقد صدر 

وتعديالته  النواب  لسنة 2014 يف شأن جملس   46
يف  يقضى  والذي   2015 لسنة   92 رقم  بقانون 
من مخسمائة  النواب  يتألف جملس  أبن  األوىل  مادته 
ومثانية وستني عضواً ينتخبون ابألقرتاع السري املباشر، 
 %5 على  يزيد  ال  ما  تعيني  اجلمهورية  لرئيس  وجيوز 
لسنة   202 رقم  القانون  حدد  حيث  األعضاء.  من 
2015,عدد الدوائر االنتخابية بـ 205 دائرة انتخابية.

لجان المجلس
يتكون اجمللس من 25 جلنة وهم:
 جلنة الشئون الدستورية والتشريعية

 جلنة اخلطة واملوازنة
 جلنة الشئون االقتصادية
 جلنة العالقات اخلارجية

 جلنة الشئون العربية
 جلنة الدفاع واألمن القومي

 جلنة االقرتاحات والشكاوي
 جلنة القوى العاملة

 جلنة التعليم والبحث العلمي
 جلنة الشئون الدينية واألوقاف

 جلنة النقل واملواصالت
 جلنة اإلسكان واملرافق العامة والتعمري

 جلنة حقوق االنسان

 جلنة الشئون االفريقية
 جلنة الصناعة

املتناهية  و  الصغرية  و  املتوسطة  املشروعات  جلنة   
الصغر

 جلنة الطاقة و البيئة
 جلنة الزراعة و الرى و االمن الغذائى و الثروة احليوانية

 جلنة التضامن االجتماعى و األسرة و األشخاص 
ذوى اإلعاقة

 جلنة الثقافة واألعالم واألاثر
 جلنة السياحة و الطريان املدىن

 جلنة الشئون الصحية
 جلنة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات

 جلنة االدارة احمللية
 جلنة الشباب و الرايضة

القيادة
بني  من  ووكيلني  رئيًسا  النواب  جملس  ينتخب 
أعضائه ىف أول اجتماع لدور االنعقاد السنوى العادى 
ملدة فصل تشريعى، فإذا خال مكان أحدهم، ينتخب 
اجمللس من حيل حمله، وحتدد الالئحة الداخلية للمجلس 
قواعد وإجراءات االنتخاب، وىف حالة إخالل أحدهم 
اجمللس طلب  أعضاء  لثلث  يكون  منصبه،  ابلتزامات 
إعفائه منه، ويصدر القرار أبغلبية ثلثى األعضاء. وىف 
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مجيع األحوال،ال جيوز انتخاب الرئيس أو أى من  
الوكيلني ألكثر من فصلني تشريعيني متتاليني.

 رئيس جملس النواب علي عبد العال, مستقل 
)دعم مصر(

)دعم  مستقل  الشريف,  حممد  اجمللس  وكيل   
مصر(

الوفد  حزب  وهدان,  سليمان  اجمللس  وكيل   
اجلديد

الهيكل
اجلماعات السياسية األعضاء)596(

 حزب املصريني األحرار: 65 مقعدا
 حزب مستقبل وطن: 53 مقعدا
 حزب الوفد اجلديد: 36 مقعدا
 حزب محاة الوطن: 18 مقعدا

 حزب الشعب اجلمهوري: 13 مقعدا
 حزب املؤمتر: 12 مقعدا
 حزب النور: 11 مقعدا

 حزب احملافظني: 6 مقاعد
 حزب السالم الدميقراطي: 5 مقاعد

 4 األجتماعي:  الدميقراطي  املصري  احلزب   
مقاعد

 حزب احلركة الوطنية: 4 مقاعد
 حزب مصر احلديثة: 4 مقاعد

 حزب األصالح والتنمية: 3 مقاعد
 حزب احلرية: 3 مقاعد

 حزب مصر بلدي: 3 مقاعد
 حزب التجمع التقدمي الوحدوي: 2 مقعدان

 احلزب العريب الدميقراطي الناصري: مقعد واحد
 حزب حراس الثورة: مقعد واحد

 حزب الصرح املصري احلر: مقعد واحد
 املستقلون: 351 مقعدا

جلسات المجلس:
انعقاد  النواب علنية. وجيوز  جلسات جملس 
رئيس  طلب  على  بناًء  سرية،  جلسة  ىف  اجمللس 
رئيس  أو  الوزراء،  جملس  رئيس  أو  اجلمهورية، 

مث  األقل،  على  أعضائه  من  عشرين  أو  اجمللس، 
يقرر اجمللس أبغلبية أعضائه ما إذا كانت املناقشة 
ىف املوضوع املطروح أمامه جترى ىف جلسة علنية 

أو سرية.
غري  اجتماع  ىف  النواب  جملس  انعقاد  جيوز 
عادى لنظر أمر عاجل، بناًء على دعوة من رئيس 
اجلمهورية، أو طلب موقع من ُعشر أعضاء اجمللس 

على األقل.
وجيوز له ىف الظروف االستثنائية عقد جلساته 
ىف مكان آخر، بناًء على طلب رئيس اجلمهورية، 
أو ثلث عدد أعضاء اجمللس. واجتماع اجمللس على 
خالف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، ابطل.

ال يكون انعقاد اجمللس صحيًحا، وال تتخذ 
غري  وىف  أعضائه.  أغلبية  حبضور  إال  قراراته، 
تصدر  خاصة،  أغلبية  فيها  املشرتط  األحوال 

القرارات ابألغلبية املطلقة للحاضرين.
جيوز لرئيس جملس الوزراء، ونوابه، والوزراء، 
أو  النواب،  جملس  جلسات  حضور  ونواهبم 
بناء  وجوبًيا  حضورهم  ويكون  جلانه،  إحدى 
على طلب اجمللس، وهلم االستعانة مبن يرون من 
إليهم كلما  يستمع  أن  وجيب  املوظفني.  كبار 
طلبوا الكالم، وعليهم الرد على القضااي موضوع 
عند  معدود  صوت  هلم  يكون  أن  دون  النقاش 

أخذ الرأى.

حل المجلس:
جملس  حل  اجلمهورية  لرئيس  جيوز  ال 
وبعد  مسبب،  وبقرار  الضرورة،  عند  إال  النواب 
قرارًا  اجلمهورية  رئيس  ويصدر  الشعب.  استفتاء 
على  االستفتاء  وإجراء  اجمللس،  جلسات  بوقف 
فإذا  األكثر،  على  يوًما  عشرين  خالل  احلل 
األصوات  أبغلبية  االستفتاء  ىف  املشاركون  وافق 
احلل،  قرار  اجلمهورية  رئيس  أصدر  الصحيحة، 
يوًما  ثالثني  خالل  جديدة  انتخاابت  إىل  ودعا 
وجيتمع  القرار.  صدور  اتريخ  من  األكثر  على 
اجمللس اجلديد خالل األايم العشرة التالية إلعالن 

النتيجة النهائية.         

العلمية المؤهالت 
 ليسانس حقـــــوق

 دكتوراة الدولة ىف القانون - جامعه ابريس

المناصب التى شغلها
 إنتخب رئيسًا جمللس النواب ىف 10 يناير 2016
 أستاذ دكتور كلية احلقوق - جامعه عني مشس

 عضو جلنة قوانني االنتخاابت احلاىل
 عضو جلنة العشر لوضع دستور مصر احلاىل

 ملحق ثقاىف جلمهورية مصر العربية بباريس عام 
1987

 وكياًل للنائب العام عام 1973

المؤتمرات والفعاليات الدولية واالقليمية
 الدورة الثانية عشر جلمعية األحتاد الربملاين للبحر 

األبيض املتوسط ىف مايو 2016.
األفريقى  للربملان  الربملانية  الدورة  أعمال  إفتتاح   
جوهانسربج جنوب أفريقيا ىف الفرتة من 3 إىل 13 

مايو 2016.
إبريل  ىف  العرىب  الربملاىن  لإلحتاد  ال23  املؤمتر   

.2016
 اجلمعية ال 134 لإلحتاد الربملاىن الدوىل بلوساكا 

عاصمة زامبيا مارس 2016.
 مؤمتر رؤساء الربملاانت العربية املنعقد مبقر جامعة 
 )25-24( من  الفرتة  ىف  ابلقاهرة  العربية  الدول 

فرباير 2016.
األبيض  البحر  لدول  العاشرة  الربملانية  اجلمعية   

املتوسط الىت عقدت ىف ألبانيا يف فرباير 2016.
 زايرة الربملان املصرى لالحتاد الربملاىن الدوىل ىف 
الفرتة من 14-2-2016 إىل 2016-2-17.

 مؤمتر شباب البحر االبيض املتوسط بفرنسا
 مؤمتر وضع الدستور االثيوىب ىف أديس ااباب

اللغات: اللغـة العربية- اللغة االجنليزية - اللغـــة 
الفرنسية.

رئيس اجمللس النواب املصري

على عبد العال سيد أمحد
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تلبية لدعوة كرمية من معايل السيد امساعيل قهرمان رئيس اجمللس 
الوطين الرتكي الكبري، انعقد مبدينة أنقرة /اجلمهورية الرتكية، يومي 17 
التنفيذية  للجنة  السادس والثالثون  – 18 أكتوبر 2016 االجتماع 
برائسة  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  األعضاء يف  الدول  الحتاد جمالس 
الكبري  الرتكي  الوطين  اجمللس  رئيس  قهرمان  امساعيل  السيد  معايل 
وسعادة الدكتور أورهان آاتالي ممثل اجمللس الوطين الرتكي الكبري لدى 

احتاد اجملالس.
شارك يف األجتماع وفود متثل مخسة عشر جملسا عضوا يف اللجنة 

التنفيذية...وهي من:
ولبنان ومايل وموزامبيق  والعراق  وايران  وتشاد  واجلزائر  أفغانستان 
والنيجر ونيجرياي وابكستان واململكة العربية السعودية والسودان وتركيا.
وهم  األعضاء  اجملالس  من   )6( رؤساء  األجتماع  يف  وشارك 
أصحاب املعايل عبدالرؤوف ابراهيمي )أفغانستان(، واسحاق سيدي 
آل  عبدهللا  والدكتور  )ابكستان(،  صادق  إايز  وسردار  )مايل(،  بيه 
عمر  أمحد  ابراهيم  والربوفسور  السعودية(،  العربية  )اململكة  الشيخ 

)السودان(، وأمساعيل قهرمان )تركيا(.
الكبري واليت  الرتكي  الوطين  العمل مبباين اجمللس  عقدت جلسات 
احملاولة  أثناء  عليها  وقع  جوي  هجوم  جراء  دمارا  منها  جزء  شهد 
الفاشلة يف شهر يوليو 2016. وسارت أعمال األجتماع  األنقالبية 

كما يلي: 
مت انتخاب هيئة املكتب على النحو التايل:

الكبري  الرتكي  الوطين  اجمللس  ممثل  آاتالي  أورهان  الدكتور  سعادة   
لدى االحتاد -  رئيسا

 سعادة السيد نورالدامي امحد الطيب: انئبا للرئيس عن اجملموعة العربية. 
 سعادة السيد حممد يسني: انئبا للرئيس عن اجملموعة األفريقية.

كلمة رئيس االجتماع:
الدكتور أورهان آاتالي رئيس االجتماع ابصحاب  رحب سعادة 
الربملاانت  جلميع  ابلشکر  وتقدم  التنفيذية.  اللجنة  أعضاء  السعادة 
إدانتها  الرتكية يف  اجلمهورية  إىل جانب  اليت وقفت  الصديقة  والدول 
الدميقراطية  استهدفت  اليت  الفاشلة  االنقالبية  للمحاولة  وشجبها 
والشرعية واإلرادة الوطنية وقد مت دحر احملاولة الفاشلة إبرادة الشعب. 
وإضاف أن حماولة 15 يوليو الفاشلة اليت  تصدت هلا مجوع الشعب 
األعزل راح ضحيتها مائتان ومخسون شهيدا وأكثر من ألفني جريح. 
وذكر أن مجاعة فتح هللا اإلرهابية تعمل من وراء الستار ليس يف تركيا 
فقط ولكنها تعمل يف بلدان كثرية، ومتىن على الدول مجيعا مكافحتها 

وتقدمي الدعم لرتكيا للقضاء عليها.
 وقد مت اعتماد جدول األعمال. 

تقرير معالي األمين العام لالتحاد 
قهرمان  امساعيل  السيد  معايل  إىل  والتقدير  ابلشكر  معاليه  تقدم 
املوقر  جملسهم  استضافة  على  الكبري  الرتكي  الوطين  اجمللس  رئيس 
أن  وقال   – لالحتاد  التنفيذية  للجنة  والثالثني  السادس  لالجتماع 
أصحاب  مستوى  على  انعقاده  من  خاصة  أمهية  يستمد  االجتماع 
املعايل رؤساء اجملالس األعضاء يف اللجنة التنفيذية. وأشار معاليه إىل 
االتصاالت اليت أجراها مع أصحاب املعايل رئيس الدورة احلالية ملؤمتر 

االجتماع السادس والثالثون للجنة التنفيذية لالحتاد:

وضع مشاريع جداول أعمال مؤمتر األحتاد 
واألجتماعات املصاحبة يف مايل
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أن حالت ظروف مقدرة دون  بعد  املقر  برملان دولة  االحتاد، ورئيس 
استضافة جملس نواب الشعب يف تونس الستضافة الدورة.

وقد مشل تقرير معايل األمني العام: 
 املشاركة بصفة مراقب يف احملافل الدولية واألقليمية.

اجملالس  رؤساء  املعايل  أصحاب  إىل  هبا  بعث  اليت  اهلامة  الرسائل   
األعضاء.

 البياانت الصادرة عن االحتاد وتقرير عن النشاط االعالمي – ورصد 
مفصل ملتابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤمتر االحتاد وجلانه الدائمة.

 متت إجازة تقرير األمني العام.

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االتحاد بشكل عام: 
 متت املوافقة عليها.

 اللجان المتخصصة الدائمة: 
وضع مشروع جداول اعمال االجتماع اخلامس للجان التالية: 

جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية: 
 مت اعتماد جدول األعمال بعد إضافة بندين عن:

- التأثريات السلبية احملتملة يف إجازة قانون جاستا.
-  الوضع يف أفغانستان

جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة:
  املوافقة على البنود املقرتحة دون تعديل

جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة: 
 مت اعتماد جدول األعمال بعد إضافة بند عن:

سيطرة  من  حتريرها  مت  اليت  املناطق  يف  اجملتمعي  السلم  دعم   -

اجلماعات اإلرهابية.
جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان:

 املوافقة على البنود املقرتحة دون تعديل.

المتفرعة: األجهزة 
االجتماع السابع للجنة فلسطني الدائمة:

 املوافقة على مشروع جدول االعمال دون تعديل.
الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات:
 املوافقة على مشروع جدول األعمال دون تعديل.

وضع مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة 
لالتحاد: 

 متت املوافقة عليه دون تعديل.

تحديد موعد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد:
 متت املوافقة على املوعد الذي اقرتحته وأكدته اجلمعية الوطنية يف 

مجهورية مايل وهو 23-28 يناير 2017.

وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر االتحاد:
 متت املوافقة عليه دون تعديل

شعار المؤتمر الثاني عشر لالتحاد واالجتماعات المصاحبة 
األخرى:

 يتم حتديده الحقا
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اعتماد تقرير االجتماع السادس والثالثين للجنة التنفيذية:
 مت اعتماد التقرير

كلمات رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة
رؤساء  املعايل  أصحاب  مداخالت  و  تضمنه كلمات  ما  أهم 
اجملالس ورؤساء الوفود املشاركني يف االجتماع السادس والثالثني للجنة 
التنفيذية اليت عقدت على مستوى رؤساء اجملالس األعضاء يف اللجنة 

التنفيذية - أنقرة 18 أكتوبر 2016:
الرتكي  الشعب  وهتنئة  الفاشلة  االنقالبية  احملاولة  وشجب  إدانة   
يف  الرتكية  اجلمهورية  ومؤازرة  املؤامرة  دحر  على  ورائسته  وحكومته 

القضاء على منظمة فتح هللا اإلرهابية.
والتصدي  أشكاله  جبميع  اإلرهاب  حملاربة  اسرتاتيجية  لتبين  الدعوة   
له من خالل التنديد ابالعتداءات اليت تتعرض هلا البلدان اإلسالمية 

وسن التشريعات الرادعة.
 اآلاثر السالبة للعمليات اإلرهابية على االستقرار السياسي وماختلفه 

من خسائر بشرية ومادية وتدمري للبىن التحتية.
 الدعوة للوحدة اإلسالمية من أجل دعم الشعب والقضية الفلسطينية 

ومحاية املقدسات اإلسالمية يف القدس الشريف.
احلوار  آليات  ترقية  خالل  من  املشرتك  اإلسالمي  العمل  تفعيل   
برملانية  شخصيات  لقيام  والدعوة  السياسية  احللول  واجياد  والتفاوض 

حلل املشاكل عرب احلوار الوطين واجملتمعي.
مناطق  يف  االحداث  بسبب  الجئني  تستقبل  اليت  الدول  دعم   

النزاعات.
لدعم  اإلسالمية  البنوك  بواسطة  املادية  االمكاانت  لتوفري  الدعوة   
الدول  ومساندة  ودعم  البطالة  معدل  وختفيض  الفقر  وحماربة  التعليم 

األقل منوا.

 الدعوة الهناء احتالل ارمينيا الجزاء من األراضي األذربيجانية، 
ومرتفعات  اللبنانية  األراضي  من  الجزاء  إسرائيل  احتالل  وإهناء 
اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  االعتداءات  ووقف  السورية،  اجلوالن 
اليت يتعرض هلا شعب جامو وكشمري، والتضامن مع الدولة القربصية 

الرتكية
 رفض قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب )جاستا( ملا له من آاثر سلبية 

على السالم واألمن والنظام الدويل.
 دعم اجلاليات املسلمة يف الدول الغربية.

 الدعوة ملواجهة مهددات البيئة من تصحر وتعرية تربة وانقاذ الزراعة 
واحليوان.

التعاون  منظمة  اجازهتا  اليت  لالتفاقيات  لالنضمام  احلث   
اإلسالمي.

 أمهية تنفيذ القرارات اليت تتخذها اجتماعات ومؤمترات احتاد اجملالس 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.

عقده  املزمع  القادم  االحتاد  مؤمتر  يف  بفعالية  للمشاركة  الدعوة   
اجملالس  بني  والتضامن  التعاون  عن  تعبريا  مايل-  مجهورية  بباماكو- 

األعضاء.

مشروع إعالن أنقرة: 
 متت املوافقة عليه بعد ادخال وحذف بعض الفقرات.

تالوة إعالن أنقرة: 
 متت تالوة االعالن يف حضور أجهزة االعالم

رفع اجملتمعون رسالة شكر وتقدير إىل فخامة الرئيس طيب رجب 
أردوغان رئيس مجهورية تركيا الشقيقة.  

اختتم االجتماع بتالوة مباركة من القرآن الكرمي. 
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اعالن انقرة
لألحتاد،  التنفيذية  اللجنة  يف  األعضاء  الربملانات  رؤساء  أصدر   
اجملتمعون يف الدورة السادسة والثالثني للجنة، اليت عقدت يف حاضرة 
اجلمهورية الرتكية يومي 17 و18 اكتوبر 2016 إعالن أنقرة الذي 

أكد الصديد من األهداف والثوابت اليت يسعي األحتاد لرتسيخها.
فقد أكد احلاضرون متانة الدميقراطية يف تركيا يف أعقاب احملاولة 
2016. كما  يوليو  شهر  يف  البالد  شهدهتا  اليت  الفالشة  األنقالبية 
األعضاء  الدول  مجيع  مشؤولية  هو  األرهاب  مكافحة  أن  أكدوا 
ملكافحة  شاملة  إسالميه  اسرتاتيجية  لتبين  واحلاجة  الدويل  واجملتمع 
األرهاب والتطرف ولقيام منظمة التعاون االسالمي بلعب دور فعال 
يف سياق اجلهود الدولية ملكافحة األرهاب. وأكدوا التزامهم بتعزيز 
القانون  وحكم  الرشيد  واحلكم  األساسية  واحلريات  األنسان  حقوق 

والدميقراطية واملساءلة يف الدول األعضاء.
وفيما يلي أبرز ماتضمنه إعالن أنقرة:

والرئيس  الدستور  الغامشة ضد  االنقالبية  للمحاولة  بشدة  االدانة   
والربملان واحلكومة والشعب الرتكي، اليت قام هبا يف 15 يوليو 2016، 
فصيل مسلح ومتآمرون مدنيون ينتمون إىل منظمة فتح هللا اإلرهابية.

دوافعه  عن  النظر  بغض  ومظاهره  أشكاله  بكل  اإلرهاب  إدانة   
مجيع  جتاه  املتساوي  لاللتزام  ودعوة  به،  قام  ومن  إرتكابه  ومكان 

املنظمات اإلرهابية.
 رفض أي حماولة لربط اإلرهاب بأي دين أو مجاعة إثنية، ورفض 
للعنف  تدعو  اليت  للجماعات  مباشر  أو غري  مباشر  أي دعم  تقدمي 

والتطرف واإلرهاب.
الفلسطيين يف كفاحه  الشعب  الكامل مع  التضامن   األعراب عن 
والعيش  الوطنية  وحدته  وحتقيق  اإلسرائيلي  االحتالل  من  للتحرر 

بكرامة يف دولته املستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف.
الدول،  وحصانة  سيادة  مببدأ  والتمسك  التزام  على   التشديد   
وفق ميثاقي منظمة التعاون اإلسالمي واألمم املتحدة، باعتباره مبدأ 
راسخا منصوصا عليه يف قوانني العالقات الدولية، والتعبري عن األدانة 
والرفض للقانون الذي اعتمده الكوجنرس األمريكي مؤخرا واملعروف 
اآلثار  من  له  ملا  )جاستا(  اإلرهاب  رعاة  العدالة ضد  قانون  مبسمى 
السلبية على السالم واألمن والنظام الدويل والتنمية االقتصادية وعلى 
االعراف واملبادئ والتقاليد الراسخة اليت حتكم العالقات بني الدول.

 دعوة مجيع الشركاء الدوليني لالمتناع عن ممارسة الكيل مبكيالني 
وأن  لإلرهاب،  املناهض  الدويل  بالتعاون  يضر  قد  الذي  والسلوك 
تعزيز  بغية  ومفيدة  متبصرة  خطوات  باختاذ  ذلك،  عن  بدال  يقوموا، 

التعاون والتضامن الدوليني يف هذا الصدد.
 رفض الطائفية جبميع أشكاهلا ومظاهرها، وتشجيع اجلهود الدولية 
والعمل  والتمييزية،  الطائفية  السياسات واملمارسات  ملناهضة  الرامية 

على تعزيز املصاحلة فيمابني املسلمني قاطبة.
للوسطية  تدعو  النبيلة  اإلسالم  تعاليم  أن  أخرى  مرة  التأكيد   

والتسامح القائمني على السالم والعدل واحلوار ونبذ العنف.
 التأكيد كذلك أمهية نشر التعاليم اإلسالمية الصحيحة يف جمتمعاتنا 

و يف نطاق العامل أمجع.
والسياسية  القانونية  األوضاع  جتاه  األتزام  على  جمددا  التأكيد   
اجملاالت  مجيع  يف  األساسية  واحلريات  احلقوق  وكذلك  واالجتماعية 
االعضاء  غري  الدول  يف  تعيش  اليت  املسلمة  واألقليات  للجماعات 
يف منظمة التعاون اإلسالمي. ودعوة برملانات الدول غري األعضاء يف 

املنظمة لضمان محاية أوضاع وحقوق وحريات املسلمني يف بلداهنا.
 التأكيد أيضا أن األقليات الدينية يف العامل اإلسالمي جزء ال يتجزأ 
وجوب  على  والتشديد  فيها،  يعيشون  اليت  والدول  اجملتمعات  من 

متتعهم جبميع حقوقهم وضماناهتم.
 تكرار التأييد جمددا للجهود اليت يبذهلا األمني العام لألمم املتحدة 
يف إطار مهمة املساعي احلميدة من أجل إجياد تسوية شاملة يف قربص 
حتقيق  أجل  من  وكشمري  جامو  شعب  تأييد  علي  جمددا  التأكيد   
ذات  املتحدة  األمم  قرارات  وفق  املصري  تقرير  يف  املشروع  حقهم 
األمم  عن  الصادرة  العديدة  القرارات  لتنفيذ  اهلند  ودعوة  الصلة، 

املتحدة بشأن كشمري.
أراضي  وحدة  إطار  يف  ناغورنو كاراباخ  ملسألة  حل  إجياد  تأييد   
للقوات  املشروط  غري  الفوري  باالنسحاب  بقوة  واملطالبة  أذربيجان 
األرمنية من مجيع األراضي األذربيجانية احملتلة، مبا فيها أقليم ناغورنو 

كرباخ، 
 تأكيد جمددا علي دعم دول اجملالس األعضاء للسودان يف جهوده 
االقتصادية  العقوبات  ورفض  واملالية.  االقتصادية  صعوباته  ملواجهة 
األحادية املفروضة على السودان اليت تؤثر سلبا على تنمية وإزدهار 

شعب السودان  الدعوة لرفع هذه العقوبات الظاملة فورا.
يف  أفغانستان  مساعدة  على  األعضاء  اجملالس  دول  بقوة  حث   

التصدي لشرور اإلرهاب.
 االعراب عن القلق من نشوء أزمة تتعلق بالالجئني بسبب النزاعات 
لقبول  األعضاء  الدول  دعوة  و  اإلسالمية  األمة  فضاء  يف  القائمة 

واحتضان الالجئني القادمني من البلدان اإلسالمية.
والدول  األعضاء  اجملالس  دول  دعم  ضرورة  على  التأكيد   
ضد  نضاهلا  يف  والكامريون«  نيجرييا  النيجر،  »تشاد،  األفريقية: 
مجاعات بوكو حرام ، وتأثري أعماهلا على الوضع االقتصادي هلذه 

الدول واملنطقة. 
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اجمللس الوطين البحريين هو السطلة التشريعية يف مملكة البحرين، ويتكون اجمللس من جملس 
النواب املنتخب من الشعب و جملس الشورى بتعيني ملكي وفقا لالجراءات والضوابط اليت 

حيددها األمر امللكي.

مجلس الشورى
يتألف جملس الشورى من أربعني عضوًا يعينون أبمر ملكي.

إعادة تعيني من  له. وجيوز  تبدأ من اتريخ أول اجتماع  أربع سنوات  الشورى  مدة جملس 
انتهت مدة عضويته.

مع عدم اإلخالل ابألحكام املقررة يف قانون مباشرة احلقوق السياسية، يشرتط فيمن يعني 
عضوًا يف جملس الشورى:

 أ أن يكون حبرينيا، متمتعًا بكافة حقوقه املدنية والسياسية.
 ب أن يكون أمسه مدرجًا يف أحد جداول االنتخاب.

 ج أال تقل سنه يوم التعيني عن مخس وثالثني سنة كاملة.
 د أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.

مكتب اجمللس الشوري:
مكتب اجمللس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس حتت إمرة رئيس اجمللس. يتألف املكتب 
من رئيس اجمللس وانئبيه، ورؤساء اللجان النوعية وميثل املكتب اإلدارة العليا جمللس الشورى، 
ومن أهم األمور اليت خيتص هبا املكتب، النظر يف وضع جدول أعمال جلسات اجمللس. 
امليزانية السنوية للمجلس، ويف مشروع حسابه اخلتامي،  كذلك ينظر املكتب يف مشروع 
القواعد  وضع  على  اللجان  معاونة  إىل  ابإلضافة  وتقاريرها،  اجمللس  جلان  أعمال  ويتابع 
املنظمة إلدارة أعماهلا والتنسيق بني أوجه نشاطها ودراسة التقارير اليت تتقدم هبا الوفود عن 

مهامها وزايراهتا، وذلك قبل عرضها على اجمللس.
األمانة العامة جمللس الشورى   

للمجلس أمانة عامة تتوىل شؤون اجمللس اإلدارية والفنية واألعمال املساعدة، وهي جهاز 
أداء مجيع  إدارات اجمللس ملعاونة األعضاء على  فيما بني  التنسيق  فين وإداري يسعى إىل 
مهامهم التشريعية، وهي كذلك اجلهاز الذي يتابع ويعد التحضري مجيع اجتماعات جلان 
اجمللس واجتماعات مكتب اجمللس وهو املوصل للمعلومات الربملانية والفنية ألعضاء اجمللس.

صالحيات ودور أعضاء جملس الشورى   
أعضاء جملس الشورى ممثلون للشعب يف حتقيق املصلحة العامة، من خالل ما يناط به من 

أدوار تشريعية و مالية.
يتمثل  الشورى  التشريعي ألعضاء جملس  فالدور   

يف:
بقانون، و  االقرتاح  تقدمي  احلق يف   -   
ميكن أن يقدم االقرتاح بقانون من عضو 
واحد و مبا ال يزيد عن مخسة أعضاء.

    - املوافقة أو رفض املراسيم بقوانني.
التعديالت عليها  النواب، وإدخال  الواردة من جملس  القوانني  مناقشة مشروعات   -    

ابإلضافة أو احلذف أو التعديل يف املواد، ومن مث التصويت عليها ابملوافقة أو الرفض.
    - املوافقة أو رفض أو إرجاء نظر االقرتاحات بقوانني.
    - إقرار االتفاقيات الدولية اليت تربمها مملكة البحرين.

 أما بشأن الدور املايل الذي ميارسه أعضاء جملس الشورى فيتمثل يف:
مع  ابلتوافق  اعتماداهتا  تعديل  أو  عليها  واملوافقة  للمملكة  العامة  امليزانية  مناقشة   -     

احلكومة.
    - مناقشة احلساابت اخلتامية و اعتمادها.

جلان جملس الشوري:
يضم جملس الشورى 6 جلان نوعية دائمة متخصصة لدراسة ما حيال إليها من مشروعات 

القوانني و االقرتاحات، هذه اللجان هي:
 جلنة الشئون التشريعية والقانونية

 جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
 جلنة الشئون املالية واالقتصادية

 جلنة اخلدمات
 جلنة املرافق العامة والبيئة
 جلنة شئون املرأة والطفل 

اللجان املؤقتة   
يشكل اجمللس جلاان مؤقتة تنتهي إبنتهاء املهام املؤكلة اليها. 

مجلس النواب
املباشر،  السري  العام  االنتخاب  بطريق  ينتخبون  أربعني عضوًا،  من  النواب  يتألف جملس 
وفقًا لألحكام املنصوص عليها يف املرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة 

احلقوق السياسية.
النواب أربع سنوات تبدأ من اتريخ أول اجتماع له وجيوز إعادة انتخاب من  مدة جملس 

انتهت مدة عضويته.
وللملك أن ميد الفصل التشريعي جمللس النواب عند الضرورة أبمر ملكي مدة ال تزيد على 

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجمللس الوطين البحريين 

 حمل امليالد: املنامة 
 احلالة اإلجتماعية: متزوج ولديه ثالثة أبناء 

املؤهالت العلمية:
بكالوريوس جتارة جامعة عني مشس 

املناصب اليت شغلها: 
 عضو اجمللس التأسيسي لعام 1973 م

 عضو اجمللس الوطين 1973 – 1975 م
 انئب لرئيس غرفة جتارة وصناعة البحرين 

 عضو ابجمللس األعلى للتنمية االقتصادية 11 يونيو 2000 م
 عضو جملس أمناء جامعة البحرين 

األول  االنعقاد  لدور  الشورى  جملس  لرئيس  الثاين  النائب   

1993 م
 وزير التجارة والصناعة 1995 م – 2004 م

املالية 1995 –  لألوراق  البحرين  إدارة سوق  رئيس جملس   
2004 م

 وزير شئون البلدايت والزراعة 2005 – 2006 م 
 15 من  الثاين  التشريعي  للفصل  الشورى  جملس  رئيس   

ديسمرب2006م 
الثالث  التشريعي  للفصل  الشورى  جملس  رئيس   

14ديسمرب2010م 
و  الشورى  و  الشيوخ  جمالس  لرابطة  الثامنة  للدورة  الرائسة   

اجملالس املماثلة يف أفريقيا و العامل العريب

رئيس جملس الشوري

علي بن
صاحل الصاحل 
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 ولد يف مدينة احملرق يف عام 1962. حصل على 
ليسانس حقوق من جامعة اإلمارات عام 1984 
األمريكية  اجلامعة  من  الدويل  القانون  يف  وماجستري 

بواشنطن عام 1995.
 عمل ضابطا قانونيا يف القيادة العامة يف قوة دفاع البحرين من 
1985 إىل 1987. مث ترقى إىل مدعي عام عسكري من 1995 
إىل 1998. مث ترقى إىل قاضي ابحملاكم العسكرية من 1995 
إىل 1997. مث ترقى إىل مستشار قانوين منتدب بوزارة اخلارجية 
العسكرية  النيابة  رئيس  إىل  ترقى  مث   .2001 إىل   1997 من 

من 2001 إىل 2005. مث ترقى إىل قائم أبعمال مدير مديرية 
القضاء العسكري من 2005 إىل 2006. مث ترقى إىل رئيس 
الشؤون القانونية بوزارة الدفاع رئيس حمكمة االستئناف العسكرية 
العليا من 2006 إىل 2008. مث ترقى إىل مستشار قانوين بوزارة 

شؤون جملس الوزراء من 2008 إىل 2010.
 2010: فاز مبقعد يف جملس النواب 

 2014: فاز أيضا مبقعد يف جملس النواب 
 2014: يف االنتخاابت الداخلية تويل منصب رئيس جملس 

النواب 

سنتني.
الرتشيح لعضوية جملس النواب:

مع عدم اإلخالل ابألحكام املقررة يف قانون مباشرة احلقوق السياسية، يشرتط فيمن يرشح 
نفسه لعضوية جملس النواب:

  أ- أن يكون حبرينيًا، متمتعًا بكافة حقوقه املدنية والسياسية.
 ب- أن يكون أمسه مدرجًا يف جدول انتخاب الدائرة اليت يرشح نفسه فيها.

 ج- أال يقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثني سنة كاملة.
 د- أن جييد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

هـ- أال تكون عضويته مبجلس الشورى أو جملس النواب قد أسقطت بقرار من اجمللس الذي 
ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو االعتبار أو بسبب اإلخالل بواجباته العضوية.

مكتب اجمللس:
يتكون مكتب اجمللس من الرئيس وانئيب الرئيس. ورؤساء اللجان النوعية املنصوص عليها يف 

املادة )21( من الالئحة الداخلية للمجلس.
 اختصاصاته:

القوانني  مشاريع  إدراج  أولوية  مراعيا  اجمللس،  جلسات  أعمال  جدول  وضع   .1
املقدمة من احلكومة اليت انتهت اللجان املختصة من دراستها، وكذلك املوضوعات  
قبل  واحلكومة  األعضاء  به  وخيطر  األعمال  جدول  الرئيس  ويعلن  اجلارية.  اهلامة 

انعقاد اجللسة بوقت كاف.
2. الفصل فيما حييله اجمللس من اعرتاضات علي ما سجل يف مضابط اجللسات.

3. النظر يف مشروع امليزانية السنوية للمجلس، ويف مشروع حسابه اخلتامي، بناء علي إحالة 
من الرئيس، وذلك قبل عرضهما علي اجمللس إلقرارمها.

4. متابعة أعمال جلان اجمللس وتقاريرها، ومعاونة تلك اللجان علي وضع القواعد املنظمة 
إلدارة أعماهلا والتنسيق بني أوجه نشاطها.

5. اقرتاح من يراه مناسبا لتمثيل اجمللس يف الداخل، وذلك بناء علي ترشيح الرئيس، متهيدا 
لعرض األمر علي اجمللس للبت فيه.

علي  عرضها  قبل  وذلك  وزايراهتا،  مهامها  عن  الوفود  هبا  تتقدم  اليت  التقارير  دراسة   .6
اجمللس.

7. ممارسة اختصاصات اجمللس اإلدارية فيما بني أدوار االنعقاد، وضلك بناء علي طلب 
من الرئيس.

8. دراسة ما يعرضه الرئيس من املواضيع اخلاصة حباالت األعضاء الذين اليقومون بواجباهتم 
العضوية، وذلك قبل عرض املوضوع علي اجمللس  يتفق مع كرامة  أو يسلكون مسلكا ال 

الختاذ اإلجراء املناسب.
9. حبث أي أمرآخر يري رئيس اجمللس أخذ رأي اجمللس يف شأنه.

األمانة العامة:
 وتتكون األمانة العامة من القطاعات التالية:

أ - قطاع رئيس اجمللس: ويضم التايل: إدارة شؤون الرائسة – هيئة املستشارين القانونيني- 
املستشارين – إدارة األتصال- املدقق الداخلي 

ب - قطاع األمني العام: ويضم التايل:
اللجان  لشؤون  املساعدة  العامة  األمانة   -1
اللجان،  شؤون  إدارة  وتضم:  واجللسات، 
إدارة شؤون اجللسات – إدارة البحوث 

واملعلومات.

2- األمانة العامة املساعدة للموارد واخلدمات، وتضم: إدارة املوارد البشرية واملالية، إدارة 
اخلدمات املشرتكة، إدارة تقنية املعلومات، ومركز التدريب الربملاين.

3- إدارة الشعبة الربملانية.
4-ادارة السجل العام

5- مكتب األمني العام
 األمانة العامة املساعدة لشؤون اللجان واجللسات:

املسئولة عن إعداد جدول أعمال جلسات اجمللس، والتحضري جللسة اجمللس  وهي اجلهة 
وإعداد املضبطة واإلعداد الجتماعات جلان اجمللس وكتابة التقارير وإعداد التقرير السنوي، 

وكافة األمور املتعلقة ابجللسات واللجان واخلدمات املقدمة لألعضاء.
 األمانة العامة املساعدة للموارد واخلدمات:

وهي اجلهة املعنية بوضع وتنفيذ النظام الوظيفي ملوظفي اجمللس واقرتاح وتنفيذ امليزانية العامة 
للمجلس وكل مايتعلق به من أمور مالية وإدارية وخدمبه.

 الشعبة الربملانية:
مجعيتها  يف  وتتكون  والدولية،  الربملانية  املؤمترات  يف  املشاركة  الربحني  مملكة  شعبة  وهي 
النواب  جملس  رئيس  برائسة  تنفيذية  جلنة  هلا  ويكون  اجمللسني  أعضاء  مجيع  من  العمومية 

وعضوية مثانية أعضاء خيتار كل جملس أربعة منهم من بني أعضائه.
جلان اجمللس: 

للمجلس جلان نوعيه دائمة وجلان نوعيه فصلية. وحيق له تشكيل جلان أخري مؤقته وذلك 
كاآليت:

 أوال: اللجان الدائمة:
1- جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

2- جلنة الشؤون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين
3- جلنة الشؤون املالية واالقتصادية

4- جلنة اخلدمات
5- جلنة املرافق العامة والبيئة

جلنة حقوق  الفلسطيين –  الشعب  مناصرة  جلنة  وهي:  الفصليه  النوعيه  اللجان  اثنيا:   
األنسان- جلنة الشباب والرايضه وجلنة املرأة والطفل.

 اثلثا: اللجان املؤقتة:
وهي اللجان اليت يقوم بتشكيلها اجمللس بشكل مؤقت لدراسة موضوع معني وتنتهي هذه 

اللجان ابنتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
 رابعا: جلان التحقيق:

يف  الداخلة  األمور  من  أمر  أي  يف  للتحقيق  اجمللس  يؤلفها  اليت  اللجان  وهي 
اختصاصاته.

رئيس جملس النواب

أمحد ابراهيم
بن راشد املال
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اجلمعية الوطنية جبمهورية نيجرياي األحتادية هي هيئة تشريعية تتكون من جملسني: 
جملس الشيوخ وجملس النواب. وتوجد اجلمعية الوطنية يف العاصمة األحتادية أبوجا مثل 

كثري من أجهزة الدولة األخري.
القيادة:

ترك منصبه  الذي  أزيكوي  السيد انمادي  الشيوخ هو  أول رئيس جمللس  كان 
ليصبح أول رئيس للدولة. وجمللس النواب رئيس أيضا. ويف حالة عقد جلسية مشرتكة 
للجمعية الوطنية تؤول الرائسة إيل رئيس جملس الشيوخ وعند غيابه يكون رئيس اجللسة 

املشرتكة هو رئيس جملس النواب.
يف الوقت احلايل رئيس جملس الشيوخ هو السيد بوكوال ساراكي )9 يونيو 2015 

وحيت اآلن(. أما رئيس جملس النواب فهو السيد ايكوبو دوغارا )يونيو 2015(.

المهام:
عموما  الوطنية  اجلمعية  مهام  تتلخص 
التنفيذي  اجلهاز  أداء  علي  الرقابة  يف 
للدولة. وجيوز للجمعية تشكيل جلان 
من أعضائها بغية حبث مشروعات 

القوانني ومراقبة عمل موظفي احلكومة.
اجلهاز  مسؤويل  من كبار  وغريهم  القضاة  عزل  بسلطة  الشيوخ  جملس  ويتمتع 
التنفيذي، ومن بينهم املراجع العام األحتادي وأعضاء مفوضية األنتخاابت ومفوضية 
املوارد. بيد أن هذه السلطة ختضع لطلب مسبق من الرئيس. كما أن جملس الشيوخ 
الدبلوماسيني وأعضاء احلكومة األحتادية  يوافق علي ترشيح رئيس اجلمهورية لكبار 

والتعيينات القضائية األحتادية واملفوضيات األحتادية املستقلة.
ولكي يصبح مشروع القانون قانوان جيب أن حيظي أبعتماد جملس الشيوخ والنواب 
وموافقة رئيس اجلمهورية. ويف حالة تعطيل الرئيس أو رفضه املوافقه علي املشروع جيوز 
للجمعية أن جتيز القانون مبوافقة ثلثي األعضاء يف كال اجمللسني ورفض الفيتو الرائسي 

ويف هذه احلالة اليكون هناك ضرورة ملوافقة الرئيس.

األدارة:
 مكتب كاتب اجلمعية الوطنية

 مكتب انئب كاتب اجلمعية الوطنية
 جملس الشيوخ
 جملس النواب

رئيس جملس النواب

ياكوبو 
دوغارا

 العمر: 49 عاما
 الدائرة: بوغورو- داس- تفاوا بيالوا

 احلزب: حزب مجيع التقدميني
التعليم:

 كلية ابوشي للمعلمني، 1987
 جامعة جوص- 1992- بكالوريوس درجة الشرف

املتحدة-  اململكة  أبردين-  يف  غوردون  روبرت  جامعة   
2015- درجة املاجستري

أهتمامات تشريعية:
تنظيم األحتكارات 

قضااي التعليم والعمال وحقوق األنسان
انجازات:

اجازة قانون املنافسة
قوانني محاية املعلومات
اسقاط القوانني اجملمدة

مناصب سابقة:
 عضو جملس النواب )2015-2007(

 مساعد خاص لوزير الدولة للنقل )2006-2005(. 

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجلمعية الوطنية
يف نيجرييا
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 مديرية اخلدمات القانونية
 مديرية اخلدمات العامة

 مديرية الشؤون املالية واحلساابت
 مديرية التوظيف والعقارات واألشغال

 مديرية شؤون الشركات

أوال- مجلس النواب:
ميثل جملس النواب الغرفة الثانية يف اهليئة التشريعية النيجريية. ويرأس اجمللس رئيس 
دائرة   )360( ميثلون  عضوا   )360( من  اجمللس  ويتكون  الرئيس.  انئب  ويساعده 

إنتخابية يف البالد يتم تقسيمها علي حسب عدد السكان.
كبار املسؤولني يف جملس النواب:

 معايل ايكوبو دوغارا، رئيس اجمللس
 سعادة يوسف سليمان السون، انئب رئيس اجمللس

 زعيم األغلبية
 زعيم األقلية

 كبري مراقيب تطبيق األنظمة احلزبية
 مراقب األقلية

 انئب زعيم األغلبية
 انئب زعيم األقلية
 انئب كبري املراقبني

 انئب مراقب األقلية
 األدوار الدستوريه:

خول الدستور جملس النواب سلطة وضع القوانني 
لرتسيخ السلم والنظام واحلكم الرشيد يف الدولة األحتادية. 
لدية  فان  ولذا  واسعة  رقابية  مهاما  للمجلس  أن  كما 
الصالحيه لتشكيل جلان من أعضائه لبحث مشروعات 

القوانني وأداء املؤسسات وموظفي احلكومة.
كما خيول الدستور أيضا اجمللس وضع تشريعات بشأن القوائم احلصرية واملشرتكة 

واملتبقية.

ثانيا: مجلس الشيوخ:
يتكون اجمللس من رئيس وانئب للرئيس ويضم )109( أعضاء ميثلون 109 دوائر 

انتخابية جمللس الشيوخ يف البالد.
وهذه الدوائر مقسمة ابلتساوي بني والايت 
نيجرياي البالغ عددها 36 والية. ولكل والية 
منظقة  نصيب  يبلغ  بينما  دوائر،  ثالثة 

العاصمة األحتادية أبوجا دائرة واحدة.

كبار املسؤولني يف جملس الشيوخ:
 معايل أولوبوكوال أبوبكر ساراكي – رئيس اجمللس

 سعادة إكي إكويرميادو – انئب الرئيس
 زعيم األغلبية
 زعيم األقلية

 كبري مراقيب تطبيق األنظمة احلزبية
 مراقب األقلية 

 انئب زعيم األغلبية
 انئب زعيم األقلية
 انئب كبري املراقبني

 انئب مراقب األقلية
الدور الدستوري جمللس الشيوخ:

يعطي الدستور سلطات حصرية جمللس الشيوخ من بينها سلطة فحص واعتماد 

ينبغي  اليت  التعيينات  حيدد  الدستور  ولكن  التنفيذي.  اجلهاز  يف  الرئيسة  التعيينات 
املسؤولني  وكبار  والسفراء  اخلاصني  واملستشارين  الوزراء  تعيينات  وهي  إعتمادها، 
القضائيني الذين يرأسون مستوايت معينة من احملاكم واملراجع األحتادي العام ورؤساء 

وأعضاء املفوضيات الوطنية احليوية.
تكوين جملس الشيوخ:

يضم جملس الشيوخ 109 أعضاء، ثالثة من  كل والية من والايت بالد البالغ 
عددها ست وثالثون والية ابألضافة إيل عضو واحد ميثل منطقة العاصمة األحتادية. 

وبغض النظر عن احجام الوالايت فاهنا متثل يف جملس الشيوخ متثيال متساواي.
ابألضافة إيل ذلك يضم اجمللس 54 جلنة دائمة.

رئيس جملس الشيوخ

أولوبوكوال 
ساراكي

 العمر: 53 سنة
 الدائرة: كوارا الوسطي

 احلزب: حزب مجيع التقدميني
التعليم:

 مدرسة كوروان، جزيرة فكتوراي، الغوس 1972- الشهادة 
املدرسية األولية.

 الكلية امللكية، الغوس 1978
 كلية شلتنهام، اململكة املتحدة 1981- درجه املاجستري

كلية لندن الطبية، لندن، 1987

أهتمامات تشريعية:
البيئه، التمويل الزراعي، البنوك، الصحة.

مناصب سابقة:
 عضو جملس الشيوخ 2015-2011

 حاكم والية اكوارا 2011-2003
 رئيس اللجنة الرائسية 2001-2000

 مساعد خاص للرئيس بشأن امليزانية 2001-2000
 املدير التنفيذي لبنك سوسيتية جنرال 2000-1990

 رئيس منتدي حكام والايت نيجرياي.
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اخبار الربملانات

عقدت وفود جمالس الدول االعضاء يف االحتاد املشاركة يف اجتماعات 
اجلمعية اخلامسة و الثالثني بعد املائة لألحتاد الربملاين الدويل إجتماعها 
السنوي يوم األحد املوافق 23 أكتوبر 2016 من الساعة 11:00 إىل 
الساعة 13:00 برائسة دولة السيد نبيه بري، رئيس جملس النواب اللبناين 

وذلك يف القاعة رقم 5 و6 من مركز املؤمترات الدولية مبدينة جنيف.
العربية  اإلمارات  دولة  من  برملاانت كل  رؤساء  األجتماع  يف  وشارك 
املندوبني  من  جانب كثري  إيل  لبنان  سوراي،  املغرب،  مصر،  املتحدة، 

الذين ميثلون جمالسهم االعضاء يف األحتاد.
وبعد أن القي معايل األمني العام لالحتاد الربوفسور حممود إرول قليج 
انقش  االسالمية،  الربملانية  اجملموعة  اجتماع  بشان  خمتصرة  كلمة 
تضم  جلنة  تشكيل  وقرر  األعمال  جدول  يف  الواردة  البنود  األجتماع 
السودان وفلسطني برائسة دولة األمارات العربية املتحدة بغية سد الفجوة 

بني اآلراء اليت عربت عنها خمتلف الوفود املشاركة يف األجتماع. 

اجتماع اجملموعة
الربملانية االسالمية جبنيف

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

فيما يلي رصد حلالة الرائسات الربملانية:
 27 سبتمرب 2016 إعادة انتخاب سعادة السيد فيصل 

الفايز رئيسا جمللس األعيان يف األردن
 1 نوفمرب 2016 إعادة انتخاب سعادة السيد حممد بن 

مبارك اخلليفي رئيسا للمجلس الشورى يف قطر
عاطف  السيد  سعادة  انتخاب  إعادة   2016 نوفمرب   7  

الطراونة رئيسا جمللس النواب يف األردن
 Setya Novanto 30 نوفمرب 2016 انتخاب سعادة السيد 

رئيسا جمللس النواب يف اندونيسيا
 2 ديسمرب 2016 إعادة انتخاب سعادة السيد عبد هللا 
آل الشيخ رئيسا جمللس الشورى يف اململكة العربية السعودية

 11 ديسمرب 2016 إعادة انتخاب سعادة السيد مرزوق 
علي حممد الغامن رئيسا جمللس الشورى األمة يف الكويت

ابدخال  يتعلق  قانون  مشروع  قدم  أذربيجان: 
وتتضمن  العمال.  معاشات  قانون  علي  تعديالت 
نظام  على  تعديالت  وإدخال  التقاعد،  سن  زايدة  الوثيقة 

التقاعد.
يف  للربملان  الربيعية  الدورة  يف  مناقشتها  يتم  أن  املرجح  ومن 
عام 2017. ويف وقت سابق كان من املقرر عرض مشروع 

القانون ملناقشة برملانية حبلول هناية العام.
للعسكريني،  التقاعد  سن  رفع  مسألة  الوثيقة  تتضمن  وال 
املهن  جلميع  العمل  يف  الالزمة  اخلربة  زايدة  تطلب  ولكنها 
التقاعد  سن  رفع  على  القانون  مشروع  وينص  األخرى. 

وتوضيح احلد األدىن لسن التقاعد املطلوبة.

إيران: أكد رئيس جملس الشوري االسالمي اإليراين 
احلاجة  البوسين  ونظريه  الرجياين  علي  السيد  معايل 
للبلدين لتعزيز العالقات الثنائية يف مجيع اجملاالت، واالقتصاد 

على وجه اخلصوص.
ويف مؤمتر صحفي مشرتك يف طهران مع رئيس اجلمعية الربملانية 
سوفتيتش،  صافت  السيد  واهلرسك  للبوسنة  األمة  جمللس 
أبرز الرجياين أمهية هذه الزايرة من قبل رئيس برملان البوسنة 
بعد الزايرة األخرية لرئيس البالد اىل ايران وقال أن سراييفو 
تعتزم تعزيز العالقات مع طهران يف مجيع اجملاالت السياسية 

والثقافية واالقتصادية والعلمية.
املباحثات  ان  وقال  سوفتيتش  مع  حماداثته  إىل  أيضا  وأشار 
البلدين  بني  االقتصادية  العالقات  تعزيز  سبل  حول  تركزت 

وإزالة أي مشاكل على الطريق.
املسؤول البوسين من جانبه، أشاداب االتفاق النووي بني ايران 
املشرتكة  العمل  خطة  أبسم  املعروفة  الست  العاملية  والقوى 
الشاملة )JCPOA(، واصفا إايها أبنه انتصار سياسي كبري 

إليران.
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السيد  معايل  االمة  جملس  رئيس  عقد  الكويت: 
رئيس  مع  رمسية  مباحثات  مكتبه  يف  الغامن  مرزوق 
مبناسبة  له،  املرافق  والوفد  مياغومب  اينخبولد  منغوليا  برملان 

زايرته الرمسية للكويت.
بني  الثنائية  العالقات  استعراض  املباحثات  خالل  وجرى 
ومستقبل  بوضع  املتعلقة  النظر  وجهات  وتبادل  البلدين 
اجملال  يف  التعاون  والسيما  ومنغوليا  الكويت  بني  التعاون 
الربملاين. كما حبث اجلانبان عددا من املوضوعات والقضااي 
ذات االهتمام املشرتك اضافة اىل االوضاع السياسية الراهنة 
على الساحتني االقليمية والدولية وآلية تنسيق املواقف جتاهها 

يف احملافل الربملانية القارية والدولية.

الثقة  ساحقة  أبغلبية  اللبناين  الربملان  منح  لبنان: 
وقدصوت  احلريري.  سعد  الوزراء  رئيس  حلكومة 
87 من النواب إيل صاحل احلكومة. نواب حزب الكتائب 
سامي اجلميل، ندمي اجلميل وسامر سعادة، والنائب خالد 
التصويت  عن  أمتنع  التصويت. كما  عن  أمتنعوا  ضاهر 
النائب عماد احلوت، املمثل الوحيد يف الربملان من اجلماعة 
التوايل  على  الثاين  لليوم  الربملان  أجتمع  وقد  االسالمية. 
البيان  حول  النواب  مالحظات  على  احلريري  رد  حيث 
علي  األقرتاح  من  واحد  يوم  قبل  به  أديل  الذي  الوزاري 

الثقة. صوت 
السياسي  البيان  حول  املداوالت  تتم  أن  املقرر  من  وكان 
للحكومة يف ثالث دورات متتالية يف الصباح واملساء، ولكن 

الكتل الربملانية سعت ألختصارها.

مشروع  املوريتاين  الربملان  أعضاء  أقر  موريتانيا: 
احلكومة،  طرف  من  املقدم   2017 العام  ميزانية 
فيما  املاضية،  األايم  خالل  نقاشات  سلسلة  بعد  وذلك 
الربملان ب 250  ميزانية  بزايدة  تعديل يقضي  صادقوا على 

مليون أوقية.
وتتعلق الزايدة ابستعادة مبلغ مت نقصه يف مشروع ميزانية العام 

اجلديد مقارنة مبيزانية العام املاضي 2016.
تعديل  مقرتح  الربملان  أعضاء  أغلبية  رفضت  اثنية  جهة  من 
اثن بزايدة امليزانية املخصصة للمعاقني ضمن مشروع ميزانية 

2017 مبلغ قدره 50 مليون أوقية.
واقتصرت مقرتحات تعديل مشروع امليزانية املقدمة للتصويت 

على املقرتحني املذكورين، حيث رفض الثاين وأقر األول يف 
جلسة املصادقة على امليزانية.

فلسطني: دعا اجمللس الفلسطيين الشعب الفلسطيين 
األسرائيلي  األرهاب  مواجهة  يف  نفسه  عن  للدفاع 
حكومة  جرائم  علي  املخجل  الدويل  الصمت  مع  املرتافق 

االحتالل والدستيطان واالعدام امليداين.
والنقاابت  الفلسطينية  والقوي  الفصائل  اجمللس  ودعا 
االحتالل  ضد  الشعيب  النضال  تصعيد  إيل  واألحتادات 
املتحدة  األمم  ميثاق  طبيعي كفله  حلق  وجرائمه  وعدوانه 
واملواثيق  األتفاقيات  يف  رد  وما  العامه،  مجعيتها  وقرارات 
النفس  عن  املشروع  الدفاع  حق  إطار  يف  األخري  الدوليه 
من  والتحرر  االستقالل  سبيل  يف  الشعوب  وشرعية كفاح 

االستعمار. سيطرة 
وعلي  والدولية  واألقليمية  الربملانية  االحتادات  اجمللس  وانشد 
واجلمعيات  األورويب  والربملان  الدويل  الربملاين  االحتاد  رأسها 
الربملانية املتوسطيه واألورومتوسطية لتحمل مسؤولياهتا وإدانة 
الشعب  حبق  منظم  واجرام  عدوان  من  االحتالل  ماميارسه 
الفلسطيين األعزل وفضح زيف الدميقراطية األسرائيلية وبرملاهنا 

)الكنيست(. العنصري 

اقرتاح  الربملانية  الدستور  جلنة  استعرضت  تركيا: 
تعديل دستوري من شأهنا أن تسمح تركيا للتحول 
 21 من  املكون  القانون  مشروع  وقدم  الرائسي.  النظام  إىل 
مادة إىل الربملان بعد أن توصل حزب حزب العدالة والتنمية 
على  اتفاق  إىل   )MHP( املعارض  القومية  احلركة  وحزب 

مشروع إلصالح الدستوري طال انتظاره.
ووفقا للممارسات احلالية، جيب مترير التعديل الدستوري من 
خالل املرحلة الثانية يف اجلمعية العامة. وسوف يناقش النواب 
والتصويت  بند  مناقشة كل  قبل  البداية  يف  االقرتاح  جممل 

عليه.
إذا كان االقرتاح مقبوال لدي اجلمهور يف استفتاء، فإن تركيا 
النظام  يدخل  عندما  عام 2019  انتقالية حىت  بفرتة  ستمر 
اجلديد حيز التنفيذ الكامل. وعالوة على ذلك، وخالل هذه 
الفرتة لن تكون هناك انتخاابت مبكرة وستعقد االنتخاابت 
الرائسية والربملانية على حد سواء يف نفس اليوم يف 2019 

ومرة كل مخس سنوات بعد ذلك. 
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رئيس التحرير:
السفري علي أصغر حممدي سيجاين

کبار احملررين:
السفري صديق يوسف أبوعاقلة

ابراهيم أمحد ضرار

مديرة التحرير التنفيذية:
اتميال کرمي بور

الطباعة:
سهيال صربي

العنوان:
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هیئة التحریر

لألحتاد  العام  األمني  معايل  شارك 
يف  قليج  إرول  حممود  الدكتور  الربوفسور 
برملاانت  لرئيسات  العاملية  القمه  فعاليات 
أبوظيب،  مدينة  يف  عقدت  اليت  العامل 
املتحدة  العربية  األمارات  دولة  عاصمة 

يومي 12 و13 ديسمرب 2016.
بتنظيمها  قام  اليت  القمة  وعقدت 
األمارات  بدولة  األحتادي  الوطين  اجمللس 
شعار  حتت  الدويل  الربملاين  األحتاد  مع 
برعاية  املستقبل«،  لصياغة  »متحدون 
الشيخة فاطمة بنت مبارك  كرمية من مسو 

النسائي  األحتاد  رئيسة  األمارات(  )أم 
التنمية  ملؤسسة  األعلي  والرئيسة  العام، 
لألمومة  األعلي  اجمللس  رئيسة  األسرية 

والطفولة.
يف  مرة  ألول  تعقد  اليت  القمة  ومثلت 
منطقة الشرق األوسط فرصة ملناقشة عدد 
القطاعات  خمتلف  يف  الدولية  القضااي  من 
التغريات  ظل  يف  خصوصا  واألصعدة 
السياسية واألقتصادية والبيئية واألجتماعية 
تتطلب  العاملي واليت  تؤثر علي األمن  اليت 

توحيد اجلهود والرؤي العاملية.

األمني العام يشارك يف قمة رئيسات الربملانات

شارك معايل األمني العام لألحتاد الربوفسور 
مساعد  يرافقه  قليج،  إرول  حممود  الدكتور 
األمني العام يف الدورة التاسعة العامة للجمعية 
اليت  املراقب،  بصفة  اآلسيوية،  الربملانية 
الثقافية  العاصمة  ريب،  سيم  مدينة  احتضنتها 
إيل  نوفمرب   28 من  الفرتة  يف  ململكة كمبوداي 

أول ديسمرب 2016. 
هو  للنقاش  املطروح  الدورة  موضوع  كان 
آسيا«.  يف  املستدامة  والتنمية  السالم  »ترقية 
موها  أكا  سامقشي  السيد  معايل  وترأسها 
اجلمعية  رئيس  سامرين  هنبح  شاكري  بونشيه 

الكمبودية. الوطنية 
العام كلمة قال فيها:  وألقي معايل األمني 

»فاذا حتقق السالم صارت التنمية سهلة املنال 
أركاان  للسالم  فان  تعلمون  وكما  والتحقيق، 
تضمن رسوخه وتعمق جذوره من أمهها العدالة 
للجميع  العدالة  قوية تضمن  احملمية مبؤسسات 
هبا  واليت  واحملاسبة  الشفافية  ظالهلا  وتزدهر يف 

يكون اجلميع سواسية أمام القانون.«
ترقية  مببادرة  أشادته  عن  معاليه  وأعرب 
ال  السالم كل  »وألن  وقال:  آسيا  يف  السالم 
أن  واستمراريته  ضمانه  دواعي  من  فان  يتجزأ 

تتمتع به مجيع الدول وخباصة املتجاورة.«
الدكتور  ملعايل  التهاين  معاليه  وقدم 
عاما  أمينا  إنتخابه  مبناسبة  جميدی  حممدرضا 

جديدا للجميعة الربملانية اآلسيوية.

األمني العام يشارك يف اجتماع اجلمعية الربملانية اآلسيوية

قام األمني العام لألحتاد معايل الربوفسور الدكتور حممود إرول قليج بزايرة إيل معايل 
اجلمعية  مبقر  مكتبه  يف  إمساعيل كهرمان  السيد  الكربي  الرتكية  الوطنية  اجلمعية  رئيس 
الفاشلة اليت شهدهتا مجهورية تركيا يف شهر يوليو  وذلك يف أعقاب احملاولة األنقالبية 

من العام املاضي.
وأعرب معايل األمني العام للسيد كهرمان عن إدانة األحتاد القوية هلذا العمل الشنيع 

الذي أستهدف الدميقراطية ومؤسساهتا الراسخة يف البالد.
وتقوية  االسالمية  البلدان  يف  الدميقراطية  تعزيز  ضرورة  علي  املناقشات  وشددت 
األرادة الوطنية واليقظة الشعبية ومواصلة مسرية التنمية والتطوير يف كل جماالهتا السياسية 
التعاون  املناقشات احلرص علي تعزيز  واألقتصادية واألجتماعية والثقافية. كما أكدت 

بني البلدان االسالمية حملاربة األرهاب والتطرف يف مجيع مظاهره وأشكاله.

األمين العام يدعو لتعزيز الديمقراطية


