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طهران  يف  لالحتاد  العامة  األمانة  مقر  يشهد 
األجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد 
وذلك يف اليومني السابع والثامن من شهر اكتوبر 
من كونه  أمهيته  األجتماع  ويكتسب   .2017
حتضرييا ملؤمتر االحتاد يف شهر يناير القادم، حيث 
يتم فيه وضع مشروع جدول األعمال لكل جلنة 
من اللجان األربع الدائمة، وكذلك وضع مشروع 
جدول أعمال األجهزة الفرعية وهي جلنة فلسطني 
ومؤمتر النساء الربملانيات املسلمات واجتماعات 
األمناء العامني جملالس الدول األعضاء. وتشمل 
بنود جدول أعمال األجتماع دورة اللجنة العامة 
الدورة 13 ملؤمتر االحتاد وحتديد  ووضع اجندة 

موعده

عزيز القارئ،
وصف مفوض األمم املتحدة 
مأساة  األنسان  حلقوق  السامي 

الروهنغا املسلمني بأهنا »منوذج كالسيكي لعملية تطهري عرقي«. 
وقال مسؤول أممي آخر إن الروهنغا هم األكثر تعرضا لألضطهاد 
يف العامل اليوم. وقالت عنها مصادر إعالميه بأن الروهنغا ميثلون 
أضخم جمموعة يف العامل لشعب بدون دولة. وهنا منطلق هذه 
املأساة الرهيبة اليت تقض مضاجع أناس القرن احلادي والعشرين.

وحيت التتضح الصورة كاملة هلذه اجلرمية البشعة فقد رفضت 
األنسان  حقوق  لفريق  الدخول  تآشريات  منح  ميامنار  سلطات 
التابع لألمم املتحدة. كما متنع منعا باتا دخول وسائل األعالم 
واالغتصاب  القتل  عمليات  من  الفارين  أرقام  ولكن  العاملية. 

وحرق املنازل واملزارع تفضح ماحياولون إخفاءه. 
هذا خالف أعداد الذين ميوتون يف الطرق الوعرة عرب اجلبال 
عدد  بلغ  املنصرم  أغسطس   25 ومنذ  واألوحال.  واألدغال 
الروهنغا الفارين من والية راخني وصوال إيل بنغالىيش 313 ألف 
شخص من األطفال والنساء والشيوخ والرجال. القضية انسانية 
هتم اجملتمع الدويل الذي يشهد إنتهاك كافة مواثيقه وأعرافه حتت 

مسعه وبصره. وهي أيضا إسالمية فالضحايا مسلمون.
فإن هذه  أغسطس،  املعلن يف 30  البيان  وكما ذكرت يف 
املأساة اإلنسانية املروعة هي نتاج لصراع تشهده الوالية منذ اكثر 
السنوات  اخلطري خالل  التصاعد  يف  بدأ  ولكنه  عام،  مائة  من 
دفع  مما  املاضية  القليلة  األيام  يف  ذروته  وبلغ  األخرية،  اخلمس 
األقليات  أكثر  الروهينغا  املسلمني  اعتبار  إيل  املتحدة  األمم 

اضطهادا يف العامل.
أننا نؤكد علي ضرورة األهتمام والتحرك السريع حقنا للدماء 

وصونا حلقوق هذه األقلية يف العيش بسالم وكرامة يف موطنها.
وجتدر االشارة ايل أن مؤمترات االحتاد قد اعتمدت قرارات 
بشأن وضع مسلمي الروهينغا يف ميامنار، »منها القرار الصادر 
بشأن »مشكله اهلجره والالجئني يف بعض البلدان االسالميه« 
حيث مت إدراج مقرتحات وتوصيات تساعد يف حل األزمه من 

مجيع جوانبها.
فضال  االحتاد،  يف  األعضاء  اجملالس  مجيع  فأننا حنث  ولذا 
مسؤولياهتا  استشعار  علي  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  عن 
التدابري  اختاذ مجيع  على  ميامنار  والتزاماهتا، كما حنث سلطات 
للمصاحلة  شاملة  عملية  يف  والبدء  االستقرار  الستعادة  الالزمة 
فقدوا  من  فيهم  مبن  الروهينغيا،  جمتمع  مكونات  مجيع  تشمل 
جنسيتهم ومجيع النازحني يف الداخل، والالجئني خارج ميامنار، 
وضمان عودة مجيع الجئي ميامنار الذين مت هتجريهم من ديارهم 
على  ميامنار  سلطات  أيضا  وحنث  )آراكان(،  راخني  إقليم  يف 
توفري فرص اقتصادية مالئمة، والعمل علي نزع فتيل التوتر بني 

اجملتمعات.

االفتتاحیة

مقر االحتاد يشهد إجتماعا هامًا

عاصمة  باماكو،  مدينة  استضافتها  اليت  االحتاد  ملؤمتر  عشرة  الثانية  الدورة 
والنقاط  احملاور  من  عدد  علي  ركزت  يناير2017،  شهر  يف  مايل  مجهورية 
التأكيد  بينها  ومن  املشرتك.  االسالمي  العمل  علي  تؤثر  اليت  الرئيسية 
لظاهرة  التصدي  االسالمية،  الدول  بني  والوحدة  للتضامن  احلاجه  علي 
نابعة  وإقتصادية  سياسية  رؤية  تبين  الغريب،  العامل  يف  خاصة  االسالموفوبيا 
اليت  االسالمية  والدول  للشعوب  املساعدة  وتقدمي  االسالم،  مبادئ  من 
تعميق  وتقين،  علمي  تقدم  حتقيق  حرجة،  وإقتصادية  أمنية  أوضاعا  تواجه 
قيم االعتدال والوسطية والتسامح والتعايش السلمي وحل اخلالفات بالطرق 

. لسلمية ا
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ترأس الدورة معايل السيد/ إيساكا سيدبيه رئيس اجلمعية الوطنية جبمهورية 
الربملانات  رؤساء  املعايل  أصحاب  االفتتاحية  اجللسة  شرف  وقد  مايل 
وحبضور أصحاب السعادة أعضاء برملان لالحتاد وعدد كبري من أعضاء 
اجلمعية الوطنية املالية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدة يف 
مجهورية مايل وعدد كبري من اإلعالميني ووكاالت األنباء احمللية والعاملية 

واإلقليمية.

كلمة الوفد العراقي: حمل المسؤولية التاريخية:
نيابة عن معايل الدكتور سليم اجلبوري رئيس الدورة احلادية عشرة 
الدكتور  سعادة  ألقى  العراقي  النواب  جملس  رئيس  االحتاد  ملؤمتر 
إبراهيم حبر العلوم رئيس وفد جملس النواب العراقي كلمة حتدث 
فيها عن الظروف الدولية اليت يتم فيها عقد املؤمتر من استشراء 
لعمل اجملموعات اإلرهابية وازدياد للفجوات االقتصادية وحاالت 
التخلف والفقر وعدم وجود حل للقضية الفلسطينية مما يضعنا أمام 
مسؤولية تارخيية. وقال أننا قادرون على التغلب على التحديات اليت 
تواجهنا مبا حبانا هللا تعاىل من موارد وثروات ومواقع جيوسياسية 
وقال أن العراق يف حربه على اإلرهاب وبفضل عزميته وارادته قد 
أحرز تقدمًا يف هزمية اإلرهاب وأن اجلزء االكرب من املوصل قد مت 
حتريره ودعا علماء الدين والفكر والثقافة للمشاركة يف حرب ودحر 

اإلرهاب. 
ويف ختام كلمته تقدم بالشكر للجمعية الوطنية املالية وسلم الرئاسة 
ملعايل السيد / إيساكا سيدبيه كرئيس للدورة الثانية عشرة للمؤمتر.

البروفيسور قليج: إحياء أمجادنا الحضارية
قدم معايل الربوفيسور/ حممود إرول قليج االمني العام لالحتاد كلمة تقدم 
فيها بالشكر والتقدير إىل فخامة إبراهيم بوبكر كيتا رئيس مجهورية مايل 
لرعايته للمؤمتر وإىل معايل السيد إيساكا سيدبيه رئيس اجلمعية الوطنية 
املالية الستضافة مجعيتهم املوقرة وتنظيمها ألعماله وقال أن املؤمتر يرمز إىل 
إحياء اجمادنا احلضارية اليت متثلها مدينة متبوكتو العاصمة الثقافية اإلسالمية 
الشاخمة، وذكر أن املؤمتر يعقد يف ظروف دولية معقدة زاد يف تعقيدها خطر 
اإلرهاب والتطرف. وأضاف أن األمن والسالم ميثالن ركائز أساسية للتمتع 
حبياة كرمية ودعا املؤمتر للخروج بقرارات هامة وإجياد آليات ملتابعتها ورسم 

طريق واضح لتعزيز التعاون والتنسيق بني جمالسنا االعضاء. 

كلمة مالي: التغلب علي األزمات:
عرب معايل السيد إيساكا سيدبيه عن سعادته بانعقاد املؤمتر يف بالده والذي 
بالضيوف  العام 2014 ورحب ترحيبًا حاراً  يتم يف  له أن  كان متوقعًا 
وقال أنه حضور متميز ألربعني جملس عضو يف االحتاد، وقال أن مايل 
رجعت للعب دور هام يف اجملتمع الدويل وقال أن بالده تعرضت ألزمة 
مالية ومؤسسية وبدأت خترج ببطئ منها منذ عام 2015 وشكر الدعم 
الذي قدمته لبالده الدول الشقيقة والصديقة، وقال أن االقتتال بني اجليش 
واملتمردين قد توقف وأن مايل ستشهد مساع للتفاهم الوطين خالل شهر 
مارس القادم، كما أهنا ستشهد مراجعات دستورية هتدف إىل سد النواقص 
وتكلل بإعالن السالم والتطبيع، وأدان هجوم قادا االرهايب وتقدم باملواساة 
ألهل الضحايا، وقال أن مايل تتبين قرارات االحتاد وتعمل من أجل عامل 

يف الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد:

تأكيد ضرورة التضامن االسالمي
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خال من العنف، وأدان الصواريخ اليت وجهت صوب مكة املكرمة، وناشد 
التزام بالده حبل الدولتني وضرورة  بإجياد حلول لألزمة يف سوريا، وأكد 
األمن  جملس  بقرار  أشاد  للقدس، كما  االمريكية  السفارة  نقل  مواجهة 
الدويل الصادر يف شهر ديسمرب 2016 ضد سياسة االستيطان، وحيا يف 

هناية كلمته التعاون بني الشعوب والدول اإلسالمية. 

جلسة العمل األولى:
مت انتخاب أعضاء هيئة املكتب كما يلي: 

 نائب الرئيس )من اجملموعة العربية( اجمللس الوطين الفلسطيين.
 نائب الرئيس )من اجملموعة اآلسيوية( برملان مجهورية مالديف.

 املقرر – اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل

تقرير األمين العام:
غطى تقرير األمني العام الفرتة الواقعة بني انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر 
االحتاد اليت عقدت يف مدينة بغداد، مجهورية العراق وتاريخ انعقاد الدورة 
الثانية للمؤمتر يف باماكو – مايل يف 27 يناير 2017، وقد احتوى التقرير 
اليت بعث هبا معايل  الدولية والرسائل اهلامة  على املشاركات يف احملافل 
العامة وتلك الصادرة عن  العام، والقرارات الصادرة عن االمانة  األمني 
اجملالس األعضاء، وأنشطة االمانة العامة يف جمال االعالم وحتديث املوقع 
االلكرتوين كما مشل التقرير الشؤون التنظيمية وتقرير مفصل عن متابعة 

وتنفيذ قرارات الدورة احلادية عشرة للمؤمتر.

اللجان الدائمة المتخصصة:
دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارت املقدمة من مقرري اللجان التالية: 

 االجتماع اخلامس للجنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية
 االجتماع اخلامس للجنة الشؤون االقتصادية والبيئية

 االجتماع اخلامس للجنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة
 االجتماع اخلامس للجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوارات احلضارات 

واألديان

األجهزة المتفرعة:
دراسة واعتماد تقاير ومشروعات القرارات املقدمة من مقرري اللجان التالية: 

 االجتماع السابع للجنة فلسطني
 االجتماع السادس ملؤمتر الربملانيات املسلمات

يف  األعضاء  للمجالس  العامني  لالمناء  التشاوري  االجتماع   
االحتاد 

الشؤون التنظيمية:
 مت اعتماد الرتشيحات اليت تقدمت هبا اجملالس األعضاء للجنة العامة 

للعام 2017.
الثالث  اجلغرافية  اجملموعات  تقدمت هبا  اليت  الرتشيحات  اعتماد  مت   

لعضوية اللجنة التنفيذية لالحتاد لعام 2017.
الثالث  اجلغرافية  اجملموعات  تقدمت هبا  اليت  الرتشيحات  اعتماد  مت   

لعضوية جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية
الثالث  اجلغرافية  اجملموعات  تقدمت هبا  اليت  الرتشيحات  اعتماد  مت   

لعضوية جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة
الثالث  اجلغرافية  اجملموعات  تقدمت هبا  اليت  الرتشيحات  اعتماد  مت   

لعضوية جلنة حقوق االنسان واملراة واالسرة
اليت تقدمت هبا اجملموعات اجلغرافية  الرتشيحات  اعتماد  مت   
الثالث لعضوية جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات 

واالديان.
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الشاملة  الرقابة  التشريعية ميارس  السلطة  النواب هو  جملس 
على سياسة احلكومة وأعماهلا:

 ينتخب رئيس اجمللس ونائبه ملدة والية اجمللس.
رئيسه  انتخاب  من  عامني  بعد  واحدة  وملرة  للمجلس   
ونائب رئيسه ويف أول جلسة يعقدها أن يسحب الثقة من 
رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثني من جمموع أعضائه بناء على 
اجمللس يف  وعلى  األقل.  على  نواب  يوقعها عشرة  عريضة 
هذه احلالة أن يعقد على الفور جلسة مللء املركز الشاغر.

 كل مشروع قانون حييله جملس الوزراء إىل جملس النواب، 
بصفة املعجل، ال جيوز إصداره إال بعد إدراجه يف جدول 
أعمال جلسة عامة وتالوته فيها، ومضي املهلة املنصوص 
جملس  موافقة  وبعد  به،  يبت  أن  دون  الدستور  يف  عنها 

الوزراء.
 الدائرة االنتخابية هي احملافظة.

هيئة مكتب المجلس
 تتألف هيئة مكتب اجمللس من رئيس ونائب رئيس وأميين 

سر وثالثة مفوضني.

صالحيات هيئة مكتب المجلس
 رئيس اجمللس،

 ميثل اجمللس ويتكلم بإمسه.
والنظام  والقانون  الدستور  أحكام  اجمللس  يف  يرعى   

الداخلي.

 يرأس اجللسات ويتوىل الصالحيات املنصوص عليها يف 
النظام الداخلي.

ويطبق  ويلفظ  حرمه،  ويف  اجمللس  داخل  األمن  حيفظ   
العقوبات.

يتوىل أمينا السر:
 مساعدة الرئيس يف تدوين أمساء طاليب الكالم.

 فرز أوراق االقرتاع.
 مراقبة تنظيم حماضر اجللسات وخالصتها.

 تنظيم موازنة اجمللس السنوية واإلشراف على تنفيذها.
ال جيوز اجلمع بني عضوية هيئة مكتب اجمللس وبني الوزارة.

االنتخاب باالقتراع السري
 جتري مجيع عمليات االنتخاب يف اجمللس باالقرتاع السري 
بواسطة ظرف خاص وأوراق منوذجية بيضاء حتمل كالمها 
ختم اجمللس توزع على النواب. وكل ظرف يتضمن أكثر من 

ورقة واحدة أو حيمل عالمة فارقة يعترب الغيا.

لجان المجلس الدائمة هي اآلتية:
 جلنة املال واملوازنة.

 جلنة اإلدارة والعدل.
 جلنة الشؤون اخلارجية واملغرتبني ضائها.

 جلنة األشغال العامة والنقل والطاقة واملياه.
 جلنة الرتبية والتعليم العايل والثقافة.

 جلنة الصحة العامة والعمل والشؤون االجتماعية.

 جلنة الدفاع الوطين والداخلية والبلديات 
 جلنة شؤون املهجرين.

 جلنة الزراعة والسياحة.
 جلنة البيئة.

 جلنة االقتصاد الوطين والتجارة والصناعة والتخطيط.
 جلنة اإلعالم واالتصاالت.

 جلنة الشباب والرياضة.
 جلنة حقوق اإلنسان.

 جلنة املرأة والطفل.
 جلنة تكنولوجيا املعلومات. 

العرائض والشكاوى
 حتال العرائض والشكاوى إىل هيئة مكتب اجمللس ويهمل 

كل ما ورد منها بدون توقيع أو تتضمن عبارات نابية.
 تدرس هيئة املكتب العريضة أو الشكوى وتقرر إما حفظها 
أو إحالتها إىل اللجنة الدائمة املختصة أو إحالتها إىل الوزير 

املختص وهلا أن تعرضها على اجمللس هبيئته العامة.
املختصة  اللجنة  على  الشكوى  أو  العريضة  أحيلت  إذا   
تقوم هذه األخرية بدرسها وتقرر إما حفظها أو إحالتها إىل 

الوزير املختص أو عرضها على اجمللس.
 إذا مل جيب الوزير على العريضة أو الشكوى خالل شهر، 
على هيئة مكتب اجمللس أو اللجنة املختصة أن تقرر عرضها 

على اجمللس مع تقرير بالوقائع واملقرتحات عند االقتضاء.

 جلسات المجلس
وفقًا  واستثنائية  عادية  دورات  يف  النواب  جملس  ينعقد   

ألحكام الدستور.
جلسات اجمللس علنية إال إذا قررت األكثرية عقدها سرية 
بناًء على طلب من احلكومة أو من مخس نواب على األقل.

فيما  اجمللس  يستشار  اجللسة  سرية  األكثرية  تقرر  عندما   
إذا كان يوضع هبا حمضر أم ال وما إذا كانت مقرراهتا تذاع 

أم ال.
السرية  جلساته  اجمللس  موظفي  من  حىت  أحد  حيضر  ال   
ويقوم أمينا السر بتنظيم احملضر إذا قرر اجمللس وضع حمضر 

للجلسة.

حضور الجلسات والتغيب
 ال جيوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستني يف أية دورة 
مشروع  بعذر  إال  واالستثنائية  العادية  اجمللس  دورات  من 

مسبق يسجل يف قلم اجمللس.
 يف حال اضطرار النائب للتغيب بغري مهمة رمسية وبصورة 
مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلبًا إىل 
الطلب  هذا  ويعرض  التغيب  أسباب  فيه  يبني  اجمللس  قلم 

على اجمللس ألخذ العلم يف أول جلسة يعقدها.

المناقشات
 يبدأ اجمللس أعماله بتالوة خالصة األوراق الواردة وخيصص 
حق  نائب  ولكل  اجللسة،  من  ساعة  نصف  أول  لذلك 
التعليق على املوضوع حبدود ثالث دقائق شرط عدم جتاوز 

املدة احملددة. 
 بعدها يصار إىل درس ومناقشة املواضيع الواردة يف جدول 

األعمال.
إن مدة الكالم للنائب واحلكومة هي كما يأيت:

 يف االستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابه 
النواب  من  لكل  دقائق  ومخس  للحكومة  ساعة  وربع 

اآلخرين.
 يف السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير املختص.

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:
جملس النواب اللبناين 
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الوزاري: ساعة لكل   البيان  املوازنة ومناقشة   يف 
نائب.

الرئيس  بإذن  اخلطابات  تالوة  جتوز  خاصة  بصورة 
شرط أن ال تتعدى مدة التالوة نصف الساعة.

مدة  اجمللس  رئيس  حيدد  األخرى  احلاالت  ويف 
الكالم لكل نائب وفقًا للضرورة.

التصويت
مادة  مادة  القوانني  مشاريع  على  التصويت   جيري 
املواد  على  التصويت  وبعد  األيدي.  رفع  بطريقة 
بطريقة  التصويت  على  مبجمله  املوضوع  يطرح 

املناداة باألمساء.
املادة  فقرات  من  فقرة  على كل  التصويت  ميكن   
الواحدة على حدة ويف هذه احلالة ال يعاد التصويت 

على املادة مبجملها.
جيري التصويت على املوازنة بندًا بندًا.

 جيري التصويت على الثقة بطريقة املناداة باألمساء 
ثقة، ال  التالية:  الكلمات  بإحدى  باجلواب  وذلك 

ثقة، ممتنع.

العقوبات
 إذا مترّد نائب على نظام اجللسات أو نظام الكالم 

فيها، تتخذ حبقه إحدى العقوبات اآلتية:
 1- التنبيه للرجوع إىل النظام.

 2- التنبيه مع تسجيله يف حمضر اجللسة.
 3- اللوم مع تسجيله يف حمضر اجللسة.

 4- اإلخراج من اجللسة.
أصول التشريع

 التشريع
 تقدم إقرتاحات القوانني إىل اجمللس بواسطة رئيسه 
مرفقة مبذكرة تتضمن األسباب املوجبة. ال جيوز أن 

يوقع إقرتاح القانون أكثر من عشرة نواب.
على  القانون  إقرتاح  حييل  أن  اجمللس  رئيس  على   
احلكومة  وإيداعه  املختصة  اللجان  أو  اللجنة 
أصول  على  ينص  النظام  إذا كان  إال  لإلطالع 

خاصة.

الموازنة والقوانين المالية
 ليس للمجلس أثناء مناقشة وإقرار مشروع املوازنة 
أن يزيد اإلعتمادات املطلوبة بدون موافقة احلكومة 
أو  عليها  يدخله  تعديل  بصورة  ذلك  سواًء كان 

بطريقة اإلقرتاح.
 غري أن للمجلس بعد اإلنتهاء من مناقشة وإقرار 
إحداث  قانون  مشروع  يقرر  أن  املوازنة  مشروع 

نفقات جديدة.
 جيوز للمجلس إلغاء أو ختفيض اإلعتمادات يف 

مشروع املوازنة كما جيوز له نقل هذه اإلعتمادات 
من بند إىل بند أو من فصل إىل فصل أو من باب 

إىل باب.
ومشاريع  املوازنة  مشروع  على  التصويت  جيري   
أو  إضافية  إعتمادات  بفتح  املتعلقة  القوانني 

استثنائية بندًا بندًا.

موازنة المجلس
 تعد هيئة مكتب اجمللس مشروع موازنته.

البرلمانية الرقابة 
 األسئلة

الشفوية  األسئلة  توجيه  أكثر  أو  لنائب  حيق   
أو اخلطية إىل احلكومة مبجموعها أو إىل أحد 
الوزراء بعد استنفاد البحث يف األسئلة اخلطية 
السؤال  يوجه  األعمال،  جدول  يف  الواردة 

الشفوي.
أن  أو  فورًا  السؤال  على  جتيب  أن  وللحكومة 
إىل  يصار  احلالة  هذه  ويف  اجلواب  تأجيل  تطلب 
إيداع مضمون السؤال كما ورد إىل الوزير املختص 
فيوجه  اخلطي  السؤال  أما  احملاضر.  دائرة  بواسطة 
بواسطة رئيس اجمللس، واحلكومة جتيب عليه خطيا 
يف مهلة 15 يوما علي األكثر من تاريخ تسملها 

السؤال.
 االستجوابات

 لكل نائب أو أكثر أن يطلب استجواب احلكومة 
مبجموعها أو أحد الوزراء يف موضوع معني، يقدم 
الذي  اجمللس  رئيس  إىل  خطيًا  االستجواب  طلب 

حييله إىل احلكومة.
 على احلكومة أن جتيب على طلب اإلستجواب يف 
تسلمها  تاريخ  من  يومًا  عشر  أقصاها مخسة  مهلة 
أو  حتقيق  إجراء  يقتضي  اجلواب  إذا كان  إياه،إال 
مجع معلومات يتعذر معها تقدمي اجلواب يف املهلة 
املذكورة، ويف هذه احلال تطلب احلكومة أو الوزير 
املهلة،  متديد  اجمللس  مكتب  هيئة  إىل  املختص 
تراه  الذي  بالقدر  املهلة  متدد  أن  املذكورة  وللهيئة 

كافيًا.
 التحقيق الربملاين

 جمللس النواب يف هيئته العامة أن يقرر إجراء حتقيق 
برملاين يف موضوع معني بناًء على اقرتاح مقدم إليه 
يف  استجواب  أو  سؤال  معرض  يف  أو  للمناقشة 

موضوع معني أو مشروع يطرح عليه.
أعماهلا  بنتيجة  تقريرًا  وترفع  حتقيقها  اللجنة  جتري   
للبت  اجمللس  على  يطرحه  الذي  اجمللس  رئيس  إىل 

يف املوضوع.

رئيس جملس النواب

نبيه بري

املولد: سرياليون، 28 يناير 1938.
التحصيل العلمي:

 اإلجازة يف احلقوق من اجلامعة اللبنانية - 1963- األول يف الدورة.
 دراسات عليا يف احلقوق - جامعة السوربون- باريس.

مسؤوليات ومهام:
 ناضل منذ نشأته يف احلركة الطالبيه 
 ترأس االحتاد الوطين للطلبة اللبنانيني.

 شارك طيلة سنوات دراسته يف العديد من املؤمترات الطالبية والسياسية.
 حمام يف االستئناف منذ سنة 1963 

العمل السياسي:
 قاد حركة املقاومة الوطنية مبواجهة االعتداءات واالحتالل االسرائيلي.

 انتخب يف العام 1980 رئيسًا حلركة أفواج املقاومة اللبنانية »أمل« وال يزال حىت اليوم.
احلقائب الوزارية منذ 1984 على التوايل:

 وزيرًا للموارد املائية والكهربائية ووزير ىوله لشوؤن اجلنوب واألعمار وزيرا للعدل 
يف حكومة الرئيس رشيد كرامي من 1984/4/30 إيل 1988/9/22.

من  احلص  سليم  الرئيس  حكومة  يف  والكهربائية  املائية  للموارد  وزيرًا   
1989/11/25 إيل 1990/12/24.

 وزيرًا لإلسكان والتعاونيات يف حكومة الرئيس سليم احلص.
إيل   1990/12/24 من  كرامي  عمر  الرئيس  حكومة  يف  دولة  وزير   

.1992/5/16
من  الصلح  رشيد  الرئيس  حكومة  يف  واالعمار  اجلنوب  لشؤون  دولة  وزير   

1992/5/16 إيل 1992/10/31.
العمل االجتماعي:

 عضو مؤسس للجمعية االسالمية للتخصص والتوجيه العلمي والرئيس الفخري 
للجمعية منذ عام 1997

 نائب القائد العام لكشافة الرسالة االسالمية منذ العام 1980، مث قائًدا عاماا 
لكشافة الرسالة منذ العام 1990
 عضو احتاد الكّتاب اللبنانيني.

في السلطة التشريعية:
 ترأس الئحة التنمية والتحرير منذ العام 1992 ولغاية اليوم واليت فازت جبميع 

اعضائها يف االنتخابات اليت جرت يف 6 أيلول 1992.
 رئيس جملس النواب:

انتخب رئيًسا جمللس النواب منذ العام 1992 ولغاية اليوم.
 دولًيا:

يرأس منذ عام 1993 احتاد الربملانيني املتحدرين من أصل لبناين والذي يضم 156 
نائبًا وسيناتوراً يف 19 بلد.

 عربًيا:
ضد  اإلسرائيلية  اجلرائم  لكشف  العربية  الربملانية  اللجنة   1999 عام  منذ  يرأس 

املدنيني العرب.
انتخب بتاريخ 2003/6/3 رئيسًا لالحتاد الربملاين العريب وتسلم الرئاسة يف دمشق 
بتاريخ 2004/3/1 انتخب جمددا بتاريخ 2015/10/17 رئيسا لالحتاد الربملاين 

العريب.
 اسالمًيا:

انتخب رئيسًا جمللس احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف 
دكار )السنغال( بتاريخ 2004/3/9 ملدة عامني لغاية تاريخ 2006/3/9.
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يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

برملان جزر القمر 
الحتاد  التشريعي  الكيان  هو  االحتاد  جملس 
مجهورية جزر القمر. وهو منوط به سن النظم 
األساسية مبا فيها النظام األساسي النفاذ ميزانية 
الدولة وإعتمادها، ومراقبة عمل الوزراء وأعضاء 

احلكومة اآلخرين.

يتكون مجلس االتحاد:
انتخاهبم  يتم  األمة  ميثلون  عضوا   )24( من 
بواسطة األقرتاع العام وذلك ملدة )5( سنوات.

أما بالنسبة للجزر اليت تتمتع باحلكم الذايت فان 
من  اجلزر  جمالس  بواسطة  تعيينهم  يتم  ممثليهم 
بني صفوفهم بواقع )3( أفراد لكل جزيرة تتمتع 

باحلكم الذايت.
يف  ويظل  االحتاد  جملس  رئيس  انتخاب  يتم 
منصبه طوال فرتة دورة االنعقاد. ويقوم اجمللس 
أعضائه.  ثلثي  بأغلبية  اجراءاته  باعتماد الئحة 

متاشي  مبدي  احلكم  الدستورية  احملكمة  وتتويل 
قبل  وذلك  الدستور  مع  الالئحة  هذه  أحكام 

العمل هبا.
والجيوز حماكمة أي عضو يف اجمللس أو التحري 
للعداله  تقدميه  أو  حبسه،  أو  أعتقاله  أو  معه 
بسبب آراء عرب عنها أو أصوات أديل هبا أثناء 
أداء مهامة لعضو يف اجمللس. كما الجيوز حماكمة 
أو  جنائيه  مسائل  يف  أعتقاله  أو  عضو  أي 
اخضاعه ألي اجراءات حتفظية أو شبه حتفظية 
بدون  وذلك  اجمللس  إنعقاد  دورة  فرتة  خالل 
تفويض من اجمللس، فيما عدا حالة القاء القبض 
علي العضو وهو يف حالة أرتكاب اجلرم الواضح.

الواقعة  الفرتة  يف  اجمللس  عضو  اعتقال  والجيوز 
بني دورات االنعقاد بدون تفويض هيئة مكتب 

اجمللس إال يف حالة إرتكاب اجلرم الواضح.
سنة  عاديتني كل  دورتني  االحتاد  جملس  يعقد 

أشهر.  ستة  املدة  إمجايل  اليتجاوز  أن  علي 
وساعات  أيام  عدد  االجراءات  الئحة  وحتدد 

اجللسات.
ويعقد جملس االحتاد دورة استثنائية بطلب من 
رئيس االحتاد أو باألغلبية املطلقة لنواب اجمللس 
األعمال.  معني يف جدول  بند  مناقشة  هبدف 
وختتتم الدورة االستثنائية أعماهلا بعد 15 يوما 

كحد أقصي من اجللسة األويل للمجلس.
املبدأ  حيث  من  علنية  اجمللس  جلسات  تكون 
الئحة  يف  عليها  املنصوص  احلاالت  عدا  فيما 

االجراءات.
يتمتع كل من رئيس االحتاد ونواب اجمللس حبق 
القوانني  مشاريع  مناقشة  وتتم  التشريع.  إبتذار 
هئية  لدي  تودع  مث  الوزراء  احلكومية يف جملس 

مكتب اجمللس.

بمواد  اليها  الموكلة  األمور  إلي  باألضافة 
األساسية  النظم  فأن  األخري  الدستور 

لالتحاد تحدد األحكام المتعلقة بما يلي:
 احلقوق املدنية والضمانات االساسية املمنوحة 

للمواطنني بغية ممارسة حرياهتم املدنية
 الواجبات امللقاة علي عاتق األشخاص وعلي 

ممتلكات املواطنني
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واالحزاب  االحتادات  حيكم  الذي  القانون   
السياسية ووضع املعارضة

األسرة  وقانون  األشخاص  وأوضاع  اجلنسية   
واملواريث واهلبات.

الرئيسية  واجلنايات  اجلرائم  خطورة  حتديد   
األخري والعقوبات املرتبطة هبا

 االجراءات اجلنائيه والعفو وإنشاء مستويات 
جديدة من احملاكم

أنواع  مجيع  حتصيل  وأساليب  وفئات  أسس   
اليت  واألحكام  العملة  واصدار  الضرائب. 

تنظمها.
 إدارة خدمات اجلمارك.

 إدارة أراضي الدولة وسجل األراضي.
 إدارة الشركات ذات التمويل العام.

والواجبات  املمتلكات  امللكية وحقوق  نظم   
املدنية والتجارية.

 نظام انتخاب أعضاء جملس االحتاد
 إنشاء فئات الكيانات االعتبارية العامة

وأفراد  املدنية  اخلدمة  موظفي  وضع   
األساسية  والضمانات  املسلحه  القوات 

هلم. املمنوحة 
من  الشركات  ملكية  ونقل  الشركات  تأميم   

القطاع العام للقطاع اخلاص.
 القيام باملصادرات للصاحل العام.

المبادئ  وضع  األساسية  النظم  مهام  ومن 
األساسية لما يلي:

 التنظيم العام للدفاع واألمن الوطين
 التنظيم العام للسلطات االدارية واألجتماعية 

والتحقيقات املاليه.
 التعليم والشهادة الوطنية العامة.

 املعلومات وتقنيات املعلومات اجلديدة.

 األمور اليت الترد يف نطاق القانون األساسي 
تعترب أمورا خاضعة للتنظيم.

جيوز جمللس االحتاد أن يستدعي وزيرا أو عددا من 
ملساءلتهم  اآلخرين  احلكومة  أعضاء  أو  الوزراء 

وذلك عن طريق توجيه عريضة لرئيس االحتاد.
عليها  يوقع  حامل  مقبولة  العريضة  والتعترب 
اجراء  األقل. واليتم  علي  اجمللس  أعضاء  ثلث 
ساعة  واالربعني  الثمانية  غضون  يف  التصويت 

بعد إيداع العريضة. 
ويتم فقط إحصاء األصوات اليت أديل هبا لصاحل 
من  أكثر  علي  اجمللس  واليصوت  العريضة. 
عريضتني يف العام، كما اليتم إيداع أي عريضة 

خالل إنعقاد الدورة األستثنائية.
والرئيس ملزم باقالة أي وزير أو وزراء أو أعضاء 
العريضة.  استهدفتهم  الذين  احلكومة  آخرين يف 
والجيوز له إعادة تعيينهم يف مناصب وزارية خالل 
الشهور السته اليت تعقب فصلهم من مناصبهم.

المجموعات السياسية:
 االحتاد من أجل تطوير جزر القمر

 حزب JUWA )الشمس( 
 احلشد الدميقراطي جلزر القمر

 املستقلون
 امليثاق من أجل هنضة جزر القمر

واملتناغمة  البديله  التنمية  أجل  من  احلشد   
والتكامليه

 PSND- دودجا
 احلزب العامل من أجل تناغم جزر القمر

توزيع المقاعد علي أساس الجنس:
الرجال: 32 مقعدا
النساء: مقعد واحد

النسبة املئويه للنساء: 3.03 %

 ولد يف الثامن من ديسمرب 1966
 مكان امليالد: موتسامودو

 اجلنسية: قمرية
 التعليم: دراسات الصحة العامة

الخبرات المهنية الوظائف التي تقلدها:
الوظائف الوزارية:

العامة،   أمني األختام، وزير العدل، اخلدمة 

اإلنسان  حقوق  اإلدارية،  اإلصالحات 
والشؤون اإلسالمية منذ عام 2014؛

الوطين،  اإليدز  مشروع  تقين،  مساعد   
2013 - 2011

 2009 األمراض،  ملكافحة  الوطين  املدير   
2011 -

 -  2004 أجنوان،  يف  الصحة  عام  مدير   
2009

رئيس برملان جزر القمر

أوسيين عبده
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يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجلمعية الوطنية 
جلمهورية غينيا

مت تكوين اجلمعية الوطنية جلمهورية غينيا يف أعقاب 
 .2002 يونيو   30 يف  أجريت  اليت  االنتخابات 
مت  عضوا   76 عضوا   114 من  اجلمعية  وتتكون 
حسب  عضوا  و38  النسيب  بالتمثيل  انتخاهبم 
اكثرية عدد األصوات. ويتكون برملان غينيا من غرفة 

واحدة.
ومبوجب  دائرة.   38 يف  العامة  األنتخابات  وجتري 
القانون األنتخايب للعام 1991خيتار الشعب أعضاء 
الربملان علي أساس النظام األنتخايب املختلط. وهناك 
شروط للمرشحني خلوض اآلنتخابات الربملانية وأمها 
أن يبلغ من العمر 18 عاما وأن يكون مواطنا غينيا 
وأن يكون متمتعا حبقوقه املدنيه والسياسية وأظهرت 

قزح  قوسي  جتمع  أن  لألنتخابات  الرمسية  النتائج 
للشعب الغيين بزعامة الرئيس ألفا كوندي قد جاء يف 
املقام األول حيث حصل علي )53( مقعدا. وحصل 
الثالث  املقام  يف  وجاء  مقاعد.   )7( علي  حلفاؤه 
سابقني  وزراء  رئيسي  بزعامة  املعارضة  من  حزبان 
السيد  بزعامة  الغينية  الدميقراطية  القوي  إحتاد  ومها: 
مامادو سيللو دالني دياللو حيث حصل علي )37( 
سيديا  السيد  بزعامة  اجلمهورية  القوي  واحتاد  مقعدا 
توري حيث حصل علي )10( مقاعد. كما حصلت 

أحزاب معارضة أخري عايل )7( مقاعد.
وكانت األنتخابات الربملانية للعام 2013 األويل من 
دستوريا  املقرر  من  وكان   .2002 العام  منذ  نوعها 

العام 2007، ولكن  أن جتري هذه األنتخابات يف 
العام 2010 جرت  يف شهري سبتمرب ونوفمرب من 
األنتخابات الرئاسية اليت أهنت فرتة احلكم العسكري. 
وقد خاض األنتخابات 31 حزبا ولكن )15( منها 
هي اليت حصلت علي مقاعد يف الربملان وذلك علي 

النوحو التايل:

 جتمع قوسي قزح للشعب الغيين، 53 مقعدا 
 احتاد القوي الدميقراطية الغينية، 37 مقعدا 

 احتاد القوي اجلمهورية، 10 مقاعد
 االحتاد من أجل تقدم غينيا، مقعدان

 حزب األمل من أجل التنمية الوطنية، مقعدان

رئيس اجلمعية الوطنية جلمهورية غينيا

كلود كوري كونديانو
تاريخ ومكان امليالد: 1942- تبساين / كونديانو

الوضع العائلي: متزوج وأب خلمسة من األبناء

اخلربة املهنية:
 رئيس اجلمعية الوطنية الغينية

 يف نوفمرب 2013 نائب رئيس اجلمعية الوطنية
 2008-2013 مستشار خاص

 2003- 2007 مستشار يف BCRG مسؤول عن البحوث
 1995 2002 مدير موظفي BCRG ومستشار مسؤول عن البحوث والتدريب

BCRG 1993- 1995 مدير املوارد البشرية واألتصاالت مث مدير ميزانية 
 1991- 1993 مستشار BCRG ملسائل التدريت

BCRG 1989 – 1990 مدير اخلدمات االدارية يف 
 1988- 1989 مستشار BCRG ملسائل العملة

 1985 – 1988 وكيل وزارة التجارة يف مجهورية غينيا
.BCRG 1981- 1985 مدير العملة يف الصناديق املركزية )إدارة النقد األجنيب( يف 
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.BCRG 1977- 1981 مدير الدراسات واألحصاء يف 

اخلربة األكادميية: 
 1982 إيل 1983 ومن 1990 إيل 1991 حماضر يف CIFPB يف غينيا 

وحماضر يف املعهد الفين ملصرف غينيا
 1974 – 1980 بروفيسور يف الدراسات األضافية يف IPGAN يف 
كوناكري وكيلة العلوم االدارية يف دوتكا وبروفسور يف املاليه العامة واقتصاديات 

املصارف.
 1972 حماضر يف األقتصاد العام يف مركز التدريب ملهنة املصارف يف باريس

الدرجات العملية:
 1969 الدراسات العليا يف املصارف

 1969 الدراسات العليا يف العلوم األجتماعية )خيار األقتصاد األمنائي( 
 1968 شهادة التقنيات املالية واحملاسبية للشركات من معهد الفون واملهن – باريس

 1972 – 1973 السنة األويل للدكتوراه يف جامعة باريس

اخلربة السياسية:
 1970-1973 أمني عام رابطة الطالب الغينيني يف فرنسا 

 منذ عام 1992 عضو RPG يف غينيا

البحوث واملطبوعات:
 2003- 2009 مطبوعة )50 عاما من االستقالل النقدي لغينيا من 

1930 إيل 2010(.
)مقاالت  إيل 1985  من 1960  غينيا  املصرفية يف  السياسة   1993  

منشورة يف صحيفة »أحداث غينيا« من 1-14 يوليو 1993(
املصريف  النظام  يف  االستثمارات  حشد  أمام  العقبات   1990  
القدمي وفرصه. مقالة منشورة يف صحيفة األقتصاد الغيين يف يوليو 

.1990
 1969 التدريت املهين يف املؤسسات املالية ملصرف كريدي ليونيه )رسالة 
علمية مقدمة إيل معهد الدراسات األجتماعية يف جامعة باريس – بانثيون 

- السوربون( 

 حزب غينيا للجميع، مقعد واحد
 غينيا املتحدة من أجل التنيمية، مقعد واحد

 االحتاد الغيين للدميقراطية والتنمية، مقعد واحد
 االحتاد من أجل التقدم والنهضة، مقعد واحد
 اجليل اجلديد من أجل اجلمهورية، مقعد واحد

 حزب العمال والتضامن الغيين، مقعد واحد
مقعد  والتقدم،  االنبعاث  أجل  الغيين من  احلزب   

واحد
 احلزب الوطين للتجديد، مقعد واحد

 التجمع من أجل التنمية املتكامة يف غينيا، مقعد 
واحد

 اجليل من أجل املصاحله والوحدة واألزدهار، مقعد 
واحد

رئيس البرلمان:
يتم انتخاب رئيس الربملان ملدة 5 سنوات وهي مدة 
دور األنعقاد. وجيئ يف الرتتيب الدستوري يف الدولة يف 

املرتبه الثانية بعد رئيس اجلمهورية.
وجيري انتخابه بواسطة النواب احلاضرين يف أول جلسة 
يعقدها الربملان املنتخب حديثا أو عند حدوث فراغ 
يف املنصب. ويكون إقرتاح النواب سريا. ويتعني علي 
املرشح احلصول علي األغلبية املطلقة يف الدورة األويل، 
حالة  ويف  الثانيه.  الدورة  يف  النسبية  األغلبية  وعلي 
تساوي األصوات يف الدورة الثانية يتويل املنصب أكرب 
املرشحني سنا. وخالل عملية التصويت يتويل أعمال 

الربملان أكرب األعضاء سنا.

مكتب الربملان:
يتكون مكتب الربملان من الرئيس وأربعة من نوابه وأربعة 
انتخاب  يتم  الرئيس  وخبالف  أثنان.  ومراقبان  أمناء 

أعضاء املكتب ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ويتويل 
املكتب تنظيم العمل الربملاين.

مهام املكتب:
 عقد الدورات يف إطار مؤمتر الرؤساء

 يضع جدول األعمال ويعدله يف إطار مؤمتر الرؤساء
 حييل النصوص إيل إحدي اللجان من أجل دراستها

مهام رئيس الربملان:
 إفتتاح ورفع واختتام اجللسات

 ضمان إحرتام أحكام الدستور واألوامر السارية
 قراءة االعالنات فيما خيص اجلمعية الوطنية

حدوث  حالة  يف  الـتأديبية  االجراءات  إتنخذ   
إضطراب وكذلك رفع هذه األجراءات

للتحدث  األذن  وإعطاء  املتحدثني  قائمة  وضع   
وكذلك سحب األذن

 الدعوة للتصويت وكيفية التصويت والتحقق من اجراء 
التصويت وإلغاء التصويت يف حالة خمالفات للنظام

جلان اجمللس:
يف اجمللس )11( جلنة وهي:

 جلنة احلسابات واملراقبة
 جلنة الشؤون األقتصادية والتخطيط

 جلنة الشؤون اخلارجية
 جلنة التشريع واألدارة العامة والعدل

 جلنة الدفاع واألمن
 جلنة املوارد الطبيعية والبيئة والتنمية الريفية

 جلنة الصناعة والتجارة والتعدين واحلرف والسياحة
 جلنة التخطيط األقليمي والنقل
 جلنة اخلدمة املدنية والتوظيف

والفنون  والرياضة  والشباب  والصحه  التعليم  جلنة   
والثقافة والشؤون األجتماعية
 جلنة األعالم واألتصاالت 
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اخبار

تحديث الرئاسات البرلمانية في االتحاد
شهدت األشهر القليلة املاضية انتخابات رؤساء جدد لبعض الربملانات األعضاء، 

ومت اعادة انتخاب َاخرين. فيما يلي رصد حلالة الرئاسات الربملانية:
 9 يناير 2017 إعادة انتخاب سعادة السيد غيوم سورو رئيسا للجمعية الوطنية لكوت 

ديفوار
 11 يناير 2017 إعادة انتخاب سعادة السيد حممد شيخ عثمان )جواري( رئيسا جمللس 

النواب يف الصومال
 16 يناير 2017 انتخاب سعادة السيد حبيب املالكي رئيسا جمللس النواب املغريب

 22 يناير 2017 انتخاب سعادة السيد عبدي هاشي عبديلحي رئيسا جمللس الشيوخ يف 
الصومال

 17 مارس 2017 إعادة انتخاب سعادة السيد شوكوريون زوهوروف رئيسا جمللس النواب 
ناموياندوغون( طاجيكستان )طاجيكستان 

 21 مارس 2017 إعادة انتخاب سعادة السيد جربيل كافاييه يغوي رئيسا للجمعية الوطنية 
للكامريون

جمللس  رئيسا  جنيفنجي  نيات  مارسيل  السيد  سعادة  انتخاب  إعادة   2017 مارس   21  
الشيوخ يف الكامريون

الوطنية يف  للجمعية  رئيسة  دينتون  السيدة مرمي جاك  انتخاب سعادة  أبريل 2017   11  
غامبيا

 23 مايو 2017 انتخب سعادة السيد سعيد بوحجة رئيس جملس الشعب الوطين اجلزائري
 31 مايو 2017 إعادة انتخاب سعادة السيد علي الرجياين رئيسا للربملان اإلسالمي اإليراين

الوطنية  للجمعية  رئيسا  باال ساكاندي  السيد احلسن  انتخاب سعادة  8 سبتمرب 2017   
لبوركينا فاسو

 9 سبتمرب 2017 انتخاب سعادة السيد غراموز روسي رئيسا جمللس برملان ألبانيا

رئاسية  انتخابات  لتنظيم  دعوات  اجلزائري،  الربملان  غرفىت  رئيسا  انتقد  اجلزائر: 
مبكرة.

وصرح السعيد بوحجة، رئيس اجمللس الشعىب الوطىن )الغرفة األوىل للربملان(، ىف كلمته أثناء 
حدود  وتتجاوز  اخلاطئة  األحكام  تصدر  الىت  »األصوات  إن  للربملان،  العادية  الدورة  افتتاح 
األخالقيات السياسية، وحتاول يائسة التشكيك ىف مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إمنا 

تتجاهل عمدا املنطق الدستوري«.
واضاف عبد القادر بن صاحل، رئيس جملس األمة )الغرفة الثانية للربملان(، ىف كلمة له، أيضا، 
َناء افتتاح دورة الربملان: »شرعية رئاسة هرم الدولة قد مت احلسم فيها ىف انتخابات الرئاسة  َأثـْ

لسنة 2014«.
ميارس صالحياته  وهو  خبري،  اجلمهورية  رئيس  أن  هو  عليه  نؤكد  أن  نريد  »الذى  وأضاف: 

الدستورية بشكل عادي«.

الربملان األذربيجاين أوغتاي أسادوف مع رئيس اجلمعية  أذربيجان: اجتمع رئيس 
النظر  الربملانية ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا كريستني موتونن. وتبادال وجهات 

حول زيادة تعميق التعاون بني أذربيجان واجلمعية الربملانية ملنظمة األمن والتعاون ىف أوروبا.
واعرب رئيس اجمللس عن امله ىف ان تؤثر هذه الزيارة اجيابيا على تطور العالقات.

وشدد السيد أسادوف على أمهية توسيع العالقات مع املنظمات الدولية. وتطرق إىل احلالة 
الراهنة للمفاوضات املتعلقة بالصراع بني أرمينيا وأذربيجان وصراع ناغورين قره باغ.

وأشادت كريستني موتونني بدورها بالعالقات الوثيقة بني أذربيجان ومنظمة األمن والتعاون يف 
أوروبا. وشددت على أمهية هذه الروابط.

يف اجتماع اجملموعة الربملانية االسالمية 
يف داكا - بنغالديش:

تبين موقف موحد بشأن البند 
الطارئ املدرج على جدول 
اعمال االحتاد الربملاين الدويل

الدول  جمالس  إحتاد  وفود  عقدت 
االسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
املشاركة يف اجتماعات اجلمعية السادسة 
الربملاين  لالحتاد  املائة  بعد  والثالثني 
الدويل إجتماعها التشاوري يوم السبت 
الساعة  يف   2017 ابريل  أول  املوافق 
»هارموين«   قاعة  يف  وذلك   11:00
الدولية  املؤمترات  ملركز  األرضي  الطابق 
األستاذ  معايل  برئاسة   ،)BICC(  -
النواب  جملس  رئيس  الطراونة،  عاطف 
األردين، ومبشاركة عدد كبري من أعضاء 
الوفود الذين ميثلون اجملالس االعضاء يف 

االحتاد.
العام  األمني  معايل  القي  أن  وبعد 
لالحتاد الربوفسور حممود إرول قليج كلمة 
البند  ناقش األجتماع موضوع  خمتصرة، 
موحد  موقف  »تبين  علي  ينص  الذي 
اجملموعة  )باسم  فلسطني،  من  مقرتح 
العربية( حول البند الطارئ املدرج على 
جدول األعمال يف اجتماعات اجلمعية 
لالحتاد  املائة  بعد  والثالثني  السادسة 
الربملاين الدويل: املستوطنات اإلسرائيلية 
يف دولة فلسطني احملتلة: دور الربملانات 
يف معاجلة حالة غري قانونية وضارة باحلل 

القائم على أساس الدولتني. 
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الربملانية  للجمعية  املوسع  املكتب  اجتماع  انتهى  مصر: 
على  الدكتور  األستاذ  برئاسة  املتوسط  أجل  من  لالحتاد 
بعد  املوسع  للمكتب  األول  االجتماع  وهو  اجلمعية،  رئيس  عبدالعال 
توىل مصر رئاسة اجلمعية، وحضر االجتماع السيد نائب رئيس الربملان 
األوروىب وممثلو برملانات إيطاليا وتركيا، إضافة إىل رؤساء جلان اجلمعية.

وقد شهدت فعاليات هذا االجتماع كلمة ترحيبية للدكتور عبد العال 
أعقبها مداخالت من السادة رؤساء جلان اجلمعية حول أنشطة اللجان 
االجتماع  شهد  القادمة، كما  الفرتة  خالل  وأولوياهتا  عملها  وبرامج 
مداخلة من السيد السفري إيهاب فهمى مساعد أمني عام االحتاد من 

أجل املتوسط ممثاًل ألمانة االحتاد.
وتطرق اجتماع املكتب املوسع إىل مسألة إنشاء أمانة دائمة للجمعية، 
وىف إجناز هو األول ىف تاريخ اجلمعية وحُيسب للرئاسة املصرية، مت اختاذ 
قرار بتحديد مقر أمانة دائمة للجمعية ىف برشلونة، على أن يتم اختاذ 

االجراءات الالزمة إلنشاء هذه األمانة خالل الفرتة القادمة.
تبىن  عن  االجتماع  هذا  خالل  العال  عبد  على  الدكتور  أعلن  كما 
املوضوع  ليكون  اإلرهاب  مكافحة  موضوع  للجمعية  املصرية  الرئاسة 
عام  خالل  وجلاهنا  اجلمعية  عمل  برامج  حوله  تنتظم  الذى  الرئيسى 

الرئاسة املصرية والذى سينتهى ىف مايو 2018.

اجلبوري  الدكتور سليم  النواب  رئيس جملس  استقبل  عراق: 
املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة السيد يان كوبيتش.

وجرى خالل اللقاء حبث ابرز التطورات على الساحة العراقية واالقليمية، 
وجهود جملس النواب يف تشريع القوانني ودعم ملف املصاحلة اجملتمعية 
وامللف االغاثي واالنساين للنازحني واجراءات اعادهتم اىل مناطقهم بعد 

حتريرها من داعش االرهايب.
واكد رئيس جملس النواب على امهية دور االمم املتحدة يف ظل التحديات 
املوجودة على الساحتني احمللية واالقليمية، ودور البعثة االممية حلث اجملتمع 
النازحني  اغاثة  لإلرهاب ويف جمال  العراق يف تصديه  الدويل على دعم 

واعمار املناطق احملررة وحتقيق املصاحلة وحلحلة املشاكل العالقة.
كما تناول البحث عدة ملفات وقضايا مطروحة على الساحة العراقية 
اجراؤه  املزمع  واالستفتاء  اجملتمعية،  واملصاحلة  املقبلة  االنتخابات  مثل 
صوت  الذي  االستفتاء  هلذا  الرافض  والقرار  اقليم كردستان  قبل  من 
عليه اجمللس، اذ اكد سيادته على امهية احلوار يف حل أي مسألة حتقيقًا 

لوحدة العراق.
من جانبه اكد السيد كوبيتش ان االمم املتحدة مستعدة ألي دور ميكن 
ان يفضي اىل نتائج اجيابية يف العراق، مشريا اىل ان اجملتمع الدويل داعم 
للعراق يف حربه ضد داعش ويشيد بانتصارات القوات العراقية، ويساند 
اىل حد كبري امللف االنساين واالغاثي للنازحني وألعمار املناطق احملررة 

واعادة اهلها اليها.

قضية  ان  الرجياىن  على  االيراىن  الربملان  رئيس  قال  إيران: 
االرهاب قد حتولت اىل مشكلة كبرية للعامل مضيفا اهنا حتتاج 

اىل اهتمام جاد.
صرح بذلك ىف اجتماع مع رئيس اجلمعية الوطنية ىف مايل اساكا سيديىب.

وأشار سعادته إىل األزمات األمنية واإلرهاب يف بعض الدول األفريقية 
وقال: »إن إيران تريد دائما تعزيز العالقات الشاملة مع مايل«.

لتعزيز  الطريق  ميهدا  ان  جيب  وماىل  ايران  برملاىن  »ان  الرجياىن  وقال 
التعاون بني البلدين«.

ودعا رئيس اجلمعية الوطنية ىف مايل العالقات بني البلدين اىل ان تكون 
بناءة، واضاف ان العالقات بني الدولتني تتقدم باضطراد.

مشكلة  اصبحت  االزمة  »ان  وقال  مايل  االمنية ىف  االزمة  اىل  واشار 
خطرية« مضيفا ان االرهاب حيول دون تنمية البالد.

وقال ايضا ان مايل تعتزم اقامة جيش قوى ملواجهة اجلماعات االرهابية.

األردن: أكد رئيس جملس النواب املهندس عاطف الطراونة، 
أن الربملان األردين كان وسيبقى املدافع عن قضايا أمته العربية 
القضية  لعدالة  والتأييد  احلشد  يف  جهدًا  يدخر  مل  إذ  واإلسالمية، 

الفلسطينية وفضِح املمارسات العنصرية اإلسرائيلية.
وأضاف الطروانة- بالتزامن مع الذكرى العاشرة لليوم العاملي للدميقراطية، 
والذكرى العشرين العتماد االحتاد الربملاين الدويل اإلعالن العاملي بشأن 
العادلة  القضايا  مناصرة  على  دأب  األردين  الربملان  أن  الدميقراطية- 
الربملانية  واجلمعيات  االحتادات  من  الطلب  وآخرها  عنها  والدفاع 
الدولية اختاذ موقف حازم من املمارسات واجلرائم البشعة حبق مسلمي 
الروهينجا يف بورما، مثلما كان له مواقف داعمة للحرب على اإلرهاب 

وأمهية مواجهته بنهج مشويل الجتثاثه من منابعه.
القليلة  السنوات  يف  األردن  شهدها  اليت  اإلصالحات  أن  إىل  وأشار 
يقوده  أردنيًا  باتت هنجًا  اليت  الدميقراطية  ركائز  من  قد دعمت  املاضية، 
امللك عبدهللا الثاين يف تدعيم املشاركة الشعبية يف صناعة القرار عرب ممثليها 
يف اجملالس املنتخبة.. الفتا إىل أن اململكة تقدمت خبطوات إصالحية هامة 
عززت من مكانتها الدولية كنموذج دميقراطي متقدم يف وسط إقليم عانت 

غالبية دولِه من الويالت واحلروب ومصادرة حقوق األفراد واجملتمعات.

مبكتبه  الغامن  مرزوق  األمة  جملس  رئيس  استقبل  الكويت: 
سكرتري عام األمم املتحدة انتونيو غوترييس الذي يزور البالد 

ضمن جولة له يف املنطقة.
وتناول اللقاء العديد من امللفات امللحة يف املنطقة وعلى رأسها القضية 

الفلسطينية وامللف السوري وملف اإلرهاب.
وأجهزهتا  املتحدة  األمم  اضطالع  أمهية  االجتماع  الغامن خالل  وأكد 
إسرائيل  على  الضغط  يف  تأثريا  وأكثر  أكرب  بدور  املتعددة  ووكاالهتا 
لالنصياع إىل قرارات الشرعية الدولية املتعلقة حبقوق الشعب الفلسطيين 

ومنع اعتداءاهتا اليومية حبق الفلسطينيني.
وشدد الغامن على أمهية لعب األمم املتحدة لدورها األخالقي فيما يتعلق 

حبقوق الشعب الفلسطيين سياسيا وإنسانيا.

للجرائم  أسفه  بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  أبدي  لبنان: 
الغضب  له: »ببالغ  العامل، وقال يف تصريح  اإلرهابية حول 
يف  احداها  تركزت  واليت  العامل  حول  اإلرهابية  اجلرائم  انباء  تلقينا 

بوركينافاسو واستهدفت أبرياء ميارسون حياهتم العادية. 
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اخبار

وختم: »دعونا وال نزال اىل اعالن حرب كونية شاملة ضد اإلرهاب 
وإنشاء ادارة وغرفة عمليات دولية بإشراف األمم املتحدة تغلق األبواب 

والنوافذ امام حركة اإلرهاب وجتفف موارده ومصادره وتقطع دابره«.

وحكومات  دول  رؤساء  اإلسالمي:عقد  التعاون  منظمة 
اجتماعا  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول 
ملناقشة آخر مستجدات أوضاع جمتمع الروهينجيا املسلمة يف ميامنار، 
للعلوم  األوىل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  قمة  هامش  على  وذلك 
سبتمرب   10 يوم  جبمهورية كازاخستان،  أستانا  يف  والتكنولوجيا، 
رئيس  أردوغان،  طيب  رجب  الرئيس  فخامة  من  مببادرة   ،2017

اجلمهورية الرتكية، الرئيس احلايل للقمة اإلسالمية.
أعرب االجتماع عن بالغ قلقه إزاء األعمال الوحشية املنهجية اليت 
ترتكبها قوات األمن ضد مجاعة الروهينجيا املسلمة يف ميامنار، واليت 
تشكل انتهاكا خطريا وصارخا للقانون الدويل، ومست أكثر 270 
وأماكن  منازهلم  وحرقت  بنغالديش،  إىل  قسرا  شردوا  مسلم  ألف 
االتفاق  إحياء  إىل  ميامنار  حلكومة  دعوته  االجتماع  عبادهتم. كرر 
يف  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  اإلنسانية  للشؤون  مكتب  فتح  على 
وكان  الصدد.  هذا  يف  املنظمة  مع  تعاون  مذكرة  توقيع  بعد  ياجنون 
بني  متييز  دون  اإلنسانية  املساعدة  تقدمي  هو  املكتب  من  الغرض 

ضحايا العنف.
رحب االجتماع بتوصيات اللجنة االستشارية حول راخني اليت ترأسها 
السيد كويف عنان، وحث حكومة ميامنار على اختاذ خطوات ملموسة 
على  األعضاء  الدول  االجتماع  ودعا  بتنفيذها.  اإلسراع  أجل  من 

تقدمي الدعم من أجل إجياد حل شامل للتحديات يف والية راخني.
دعا االجتماع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي واجملتمع 
الدويل إىل مواصلة جهودها باالقرتان مع جهود األمم املتحدة لضمان 
مقاطعة  يف  ديارهم  إىل  املشردين  امليامناريني  الالجئني  مجيع  عودة 
راخني )أراكان( مع تكثيف جهودها يف املنتديات الدولية بغية حتقيق 

استعادة حقوق اجلنسية واملواطنة للروهينجيا يف ميامنار.
حكومة  وشجع  األديان  بني  الواسع  احلوار  جهود  االجتماع  أيد 
الطوائف  بني  الوئام  لتعزيز  التمهيدية  املبادرات  دعم  على  ميامنار 

العرقية والطائفية. 

مدربات  دورة  يف  عمان  سلطنة  من  وفد  عمان:شارك 
يف  العربية  املرأة  منظمة  نظمتها  اليت  السياسي  التمكني 

القاهرة على مدار ثالثة أيام.
من  عدًدا  ميثلن  مشاركات   10 بـ  الدورة  يف  السلطنة  وشاركت 
اجلهات يف مقدمتها جملس الشورى العماين، واللجنة الوطنية حلقوق 
اإلنسان ووزارة التنمية االجتماعية، وعدد من مجعيات املرأة العمانية 

ومؤسسات اجملتمع املدين.
آلية خماطبة  املهارات وتطوير  التدريب على كيفية نقل  ركزت برامج 
اآلخرين ولغة التخاطب املستخدمة مع كل الشرائح اجملتمعية لتحقيق 
اإلقناع وإيصال الرسالة اليت ال تتوقف كوهنا جمرد معلومة بل تتحول 

إىل ممارسة لدى املتلقي.

قانون  الوطنية مؤخرا مشروع  اجلمعية  اعتمدت  باكستان: 
انتظاره  طال  2017الذى  لعام  االنتخابية  االصالحات 
والذى صوت فيه غالبية االصوات هبدف اعطاء صالحيات اضافية 

للجنة االنتخابات الباكستانية لضمان اجراء انتخابات موثوقة.
اقرتحتها  تعديالت   105 من   44 ايضا  النواب  جملس  واعتمد 
احزاب املعارضة الباكستانية ومنها حتريك األنصاف وحزب الشعب 

الباكستاين، ورفض البقية.
بأن احلكومة شكلت يف عام 2014  أبلغ اجمللس  املناقشة،  وأثناء 
االنتخابية  اإلصالحات  بشأن  عضوا   33 من  مكونة  برملانية  جلنة 
برئاسة وزير املالية حممد إسحاق دار. وقد صاغت اللجنة مشروع 
القانون بعد املداوالت واملشاورات ألكثر من عامني. وعقدت 118 

جلسة.
وخالل عملية التشاور الشامل، قدمت األحزاب السياسية يف الربملان 
واجلمهور عامة مقرتحات خمتلفة. وقد وضعت اللجنة الربملانية الصيغة 
الذي   2017 لعام  االنتخابات  إصالحات  قانون  ملشروع  النهائية 
يوحد مثانية قوانني خمتلفة. ويف مشروع القانون، اقرتحت تدابري جديدة 
يف خمتلف جماالت االنتخابات من أجل إعطاء مزيد من الصالحيات 

للجنة األنتخابات إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يف البلد.
وىف حديثه امام اجلمعية الوطنية قال وزير القانون والعدل زاهد حامد 
املعارضة  ان  النواب  االنتخابات ىف جملس  قانون  بعد طرح مشروع 
طرحت 105 تعديالت من بينها 44 مت قبوهلا وتضمينها ىف مشروع 
مل  ولكن  املتبقية  التعديالت  سحب  املعارضة  من  وطلب  القانون. 
توافق املعارضة. ورفض جملس النواب التعديالت بأغلبية األصوات يف 

القراءة الثانية ملشروع القانون.

سليم  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  رئيس  مثن  فلسطني: 
عبد هللا  امللك  األردين  للعاهل  الشجاعة  املواقف  الزعنون 
مقدمتها  ويف  واملسيحية  اإلسالمية  املقدسات  عن  ودفاعه  الثاين 

املسجد األقصى املبارك.
العاهل  يقودها  اليت  اجلهود  على  تصريح صحفي  يف  الزعنون  وأثىن 
األردين يف محاية املسجد األقصى املبارك من حماوالت تقسيمه زمانيا 
من  للنيل  اإلسرائيلي  االحتالل  حماوالت  لكل  وتصديه  ومكانيا، 
سيادته  فرض  وحماولة  القدس  يف  واملسيحية  اإلسالمية  املقدسات 

عليها.
كما أشاد الزعنون باملساعي واالتصاالت اليت يقودها العاهل األردين 
الدويل  التأييد  وحشد  الفلسطينية  للقضية  نصرة  الدولية  احملافل  يف 
القدس  مدينة  يف  التهويدية  اإلسرائيلية  واملشاريع  اخلطط  وكشف 
واالنتهاكات اليت يقوم هبا االحتالل حبق املقدسات فيها وحتذيره من 
الوقت ذاته الدعم املادي الذي قدمه  حماولة املساس هبا، مثمنا يف 

العاهل األردين مؤخرا للحفاظ على املقدسات يف مدينة القدس.
بني  الوثيق  والتشاور  التنسيق  استمرار  أمهية  على  الزعنون  وأكد 
الثاين  عبدهلل  امللك  جاللة  برئاسة  واألردنية  الفلسطينية  القياديتني 
عن  الدفاع  معركة  يف  تكرست  واليت  عباس،  حممود  الرئيس  وأخيه 

املسجد األقصى.
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متهيدا ملؤمتر االحتاد:
مقر األمانة العامة يستضيف 

اجتماعا هامًا

تستضيف األمانة العامة الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون االسالمي االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد 

مبقرها يف طهران يومي السابع والثامن من شهر اكتوبر 2017.
واالجتماع مهم جدا ألنه:

للجان  السادس  االجتماع  أعمال  جدول  مشروع  يضع  اوال: 
التالية: املتخصصة 

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 

 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية و حوار احلضارات واألديان.
ثانيا: يضع مشروع جداول أعمال األجهزة املتفرعة التالية:

 االجتماع الثامن للجنة فلسطني الدائمة.
 الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.

 االجتماع التشاوري الثالث لألمناء العامني للمجالس األعضاء 
يف االحتاد.

ثالثا: كما يشمل جدول أعمال أجتماع اللجنة التنفيذية البنود 
التالية:

العامة  للجنة  العشرين  الدورة  أعمال  جدول  مشروع  وضع   
لالحتاد.

 حتديد موعد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد.
 وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد.

املصاحبة  واالجتماعات  لالحتاد  عشر  الثالث  املؤمتر  شعار   
األخرى.

 اعتماد تقرير االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد.
 دراسة اعالن االجتماع.

ومن البنود املهمة يف جدول أعمال أجتماع اللجنة: متابعة تنفيذ 
العام  األمني  وتقرير  عام  بشكل  االحتاد  عن  الصادرة  القرارات 

لالحتاد. 

رؤساء  ومؤمتر  الوطنية  اجلمعية  مكتب  اجتمع  توغو: 
املتعلق  القانون  مشروع  لدراسة  الربملانية  اجملموعات 

بتنقيح الدستور.
وميثل االجتماع بداية املفاوضات على مستوى الربملان العتماد 
علقت  وقد  التوغولية.  املعارضة  هبا  تطالب  الىت  االصالحات 
بناء على طلب  أيام  الدورة االستثنائية اليت عقدت قبل بضعة 
املعارضة. وكان من املقرر عقدها منذ هناية حزيران / يونيه وكان 

عليها أن تنظر بشكل خاص يف ميزانية الربملان.
وقال جان بيري فابر زعيم املعارضة ونائب التحالف الوطين من 
يف  اجلمعية  ميزانية  مناقشة  املستحيل  من  »كان  التغيري  اجل 
السياق السياسي احلايل، وال احد يفهمنا«. وأوضح أنه طلب 
تأجيل »مشروع قانون تعديل الدستور« الذي قدمته احلكومة 

»يف انتظار أن يكون أكثر وضوحا.

الوطين  اجمللس  عقد  املتحدة:  العربية  اإلمارات 
االحتادي برئاسة الدكتورة أمل عبدهللا القبيسي رئيسة 
اجمللس أول أمس يف فندق اإلنرتكونتننتال ديب، امللتقى التشاوري 
الربملاين الثاين، هبدف مناقشة األطر التنفيذية للخطة االسرتاتيجية 
ممارسة  من  اجمللس  ميكن  مبا   2021-  2016 لألعوام 
العمل وفق االسرتاتيجية  آليات  الدستورية وتطوير  اختصاصاته 

الربملانية.
يف  جديدة  مرحلة  اليوم  »نبدأ  القبيسي  أمل  الدكتورة  وقالت 
عدة  موضوعات  لنناقش  نلتقي  حيث  الربملاين،  عملنا  مسرية 
الذي وضعناه مجيعًا نصب  الربملاين هذا اهلدف  العمل  لتطوير 
للمجلس،  عشر  السادس  التشريعي  الفصل  بداية  منذ  أعيننا 
وحيث نفتتح الشهر املقبل دور االنعقاد العادي الثالث، الذي 
آليات  تطوير  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  آمااًل كبرية  عليه  نضع 
العمل الربملاين وفق االسرتاتيجية الربملانية، وذلك التزامًا بالعهد 
أجل  من  جهد  ببذل كل  مجيعًا  انفسنا  على  قطعناه  الذي 

مصلحة وطننا الغايل«.
امللتقى  أمهية  االحتادي  الوطين  اجمللس  أعضاء  من  عدد  أكد 
التشاوري الثاين الذي عقده اجمللس برئاسة الدكتورة أمل عبدهللا 
اهلادفة إىل تطوير  املقرتحات  القبيسي رئيسة اجمللس، يف تقدمي 
املستقبل  واستشراف  األولويات  وحتديد  الربملاين  العمل  آليات 
مبا ميكن اجمللس من ممارسة اختصاصاته الدستورية واملسامهة يف 

مسرية التنمية الشاملة املتوازنة.
وشددوا على أن هذا امللتقى هو استكمال للملتقى التشاوري 
عشر  السادس  التشريعي  الفصل  بداية  مع  عقد  الذي  األول 
عام 2016 ويعد األول من نوعه على مستوى العمل الربملاين 
الدولة واملنطقة وجرى خالله مناقشة وضع أول اسرتاتيجية  يف 
برملانية للمجلس لألعوام 2016-2021 يف إطار االجتاهات 
والدبلوماسية  والرقابية  التشريعية  وهي:  اخلمسة  االسرتاتيجية 
العامة  األمانة  ومتكني  اجملتمعي  والتواصل  واملشاركة  الربملانية 

للمجلس.
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أكد األمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء 
الربوفسور  معايل  االسالمي  التعاون  منظمة  يف 
أعمال  بالغ  بقلق  يتابع  أنه  قليج  إرول  حممود 
العنف الدامية اليت يتعرض هلا املسلمون الروهينغا 
من  الغريب  اجلزء  يف  الواقعة  أراكان  والية  يف 

مجهورية ميامنار ذات األغلبية البوذية.
وأوضح معاليه يف بيان أصدره يف هذا الصدد بأن 
لصراع  نتاج  هي  املروعة  األنسانية  املأساة  هذه 
ولكنه  عام،  مائة  من  اكثر  منذ  الوالية  تشهده 
بدأ يف التصاعد اخلطري خالل السنوات اخلمس 

األخرية، وبلغ ذروته يف األيام القليلة املاضية مما 
دفع األمم املتحدة إيل اعتبار املسلمني الروهينغا 

أكثر األقليات اضطهادا يف العامل.
السريع  والتحرك  األهتمام  ضرورة  معاليه  وأكد 
حقنا للدماء وصونا حلقوق هذه األقلية يف العيش 

بسالم وكرامة يف موطنها.
الدول األعضاء  احتاد جمالس  احتادنا-  إن  وقال 
قضية  أويل  قد  االسالمي –  التعاون  منظمة  يف 
املسلمني الروهينغا أهتماما عظيما فأصدر قرارا يف 
مؤمتره الثاين عشر الذي عقد يف باماكو، حاضرة 

مجهورية مايل يف شهر يناير2017، حتت مسمي 
وتناول  ميامنار«،  يف  الروهينغا  مسلمي  »وضع 
االحتاد القضية يف قرار آخر عند مناقشة مشكلة 
االسالمية.  البلدان  بعض  يف  والالجئني  اهلجرة 
وأورد االحتاد يف قراريه مقرتحات ومطالب تصلح 
معاليه  وناشد  جوانبه.  مجيع  من  األمر  ملعاجلة 
املتحدة ومنظمات حقوق األنسان وحميب  األمم 
السالم يف العامل التدخل علي وجه السرعة النقاذ 
تطهري  لعملية  يتعرضون  الذي  الروهينغا  هؤالء 

حتت مسع العامل وبصره.

األمين العام يدعو النقاذ المسلمين الروهينغا

للربملانات  العامني  األمناء  اجتماع  لالحتاد يف  العام  االمني  معايل  شارك 
االقتصادي  للتعاون  األسود  البحر  لرابطة  الربملانية  اجلمعية  يف  االعضاء 
اليت عقدت يف مدينة اسطنبول – اجلمهورية الرتكية يف 6 فرباير 2017. 
وقد القي كلمة يف االجتماع عرب فيها عن استعداد االمانة العامة لتشجيع 

التعاون مع مجعية األمناء العامني للمجالس االعضاء يف االحتاد.
وقال معايل األمني العام يف كلمته ايضا: »ويسعدين كثريا ان أنقل اليكم 
انين قادم من اجتماع املؤمتر الثاين عشر الحتادنا واالجتماعات املصاحبة 
األخري الذي مت عقده يف مدينة باماكو- باستضافة كرمية من اجلمعية 
الوطنية يف مجهورية مايل- وقد كان مؤمترا ناجحا حيث شارك فيه زهاء 
للمجالس  العامني  االمناء  مجعية  عقدت  وقد  عضوا  جملسا  االربعون 
الئحتها  فيه  ناقشت  اجتماعا  االسالمي  التعاون  منظمة  يف  االعضاء 
التنظيمية ورفعت توصياهتا ايل مؤمتر االحتاد الذي استجاب هلا باعالنه 
املفيد  من  يكون  وقد  األعضاء.  للمجالس  العامني  األمناء  مجعية  قيام 
اطالعكم علي بعض من اهداف مجعية األمناء العامني جملالسنا عسي 

ان تكون ذات فائدة الجتماعكم املوقر وهي:

 توفري اطار لتحقيق تعاون مثمر وبناء فيما بني االمانات.
 تبادل اخلربات العملية والعلمية بغية ترقية االداء وجتويده يف االمانات العامة.

للمجالس  العامة  االمانات  بني  والتنسيق  والتعاون  االتصال  تدعيم   
األعضاء هبدف بلوغ الغايات املشرتكة.«

PABSEC مشاركة االمين العام لالتحاد في اجتماع األمناء العامين للبرلمانات

للجمعية  عشرة  احلادية  الدورة  يف  لالحتاد  العام  األمني  معايل  شارك 
الربملانية للبحر االبيض املتوسط اليت عقدت يف مدينة بورتو بالربتغال 
23-24 فرباير 2017 وقد القي معاليه كلمة حول املوضوعات اليت 

بني  واحلوار  واالقتصادية  السياسية  اجلوانب  يف  املؤمتر  جلان  تناولتها 
احلضارات وحقوق األنسان.

وقال معايل األمني العام يف كلمته: »لقد أصجت اهلجرات السكانية 
غري  أمنيا  هاجسا  متثل  بالبشر  واالجتار  والنزوح  اللجوء  يف  املتمثلة 
أفرزت مجعيها حاالت جتاوزت يف  تارخينا احلديث، فقد  مسبوق يف 
أحيانًا كثرية  اصبح  حبيث  السائدة  الدولية  واملواثيق  القوانني  بعضها 
معاجلة كل حالة علي حسب ظرفها ومسبباهتا واجلهة اليت تستقبلها. 
ويبقي التساؤل هل يصار ايل وضع قوانني بديلة لقوانني اللجوء لعام 

1951 و الربوتوكوالت الالحقة مثال.
وماذا عن النزوح والتهجري القسري – وكيفية التعاون الدويل واألقليمي 
للحد من االجتار بالبشر ومحلهم علي رحالت املوت كالعابرة للحدود 
االعتبار  يف  يأخذ  اكرب  دويل  لتعاون  حتتاج  مجعيها  اهنا  والبحار. 
الفئات، وحقها يف  الظروف االنسانية الصعبة اليت تواجه مجيع هذه 

العيش الكرمي.«

مشاركة معالي األمين العام لالتحاد في الدورة الحادية عشرة للجمعية البرلمانية للبحر االبيض المتوسط 
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شارك معايل األمني العام لالحتاد يرافقه سعادة األمني العام املساعد 
يف الدورة الرابعة والعشرين لالحتاد الربملاين العريب اليت عقدت مبدينة 
الرباط – اململكة املغربية 20-21 مارس 2017 - وقد القي كلمة 
اليت  التحديات  ملواجهة  االحتادين  بني  التعاون  أمهية  عن  فيها  عرب 

تواجه األمة والعامل من أجل حتقيق أهداف االحتادين يف السالم.
واضاف معاليه: يواجه العامل بأسره خطر االرهاب، وأتفق عامليا 
وبأغلبية غري مسبوقة حملاربته ودحره، بوسائل خمتلفة. فاالرهاب 
البلد  ابناء  بني  الفنت  االوطان وزرع  لوحدة  عالوة علي هتديده 
الواحد أفرز خمرجات سلبية مجة هددت النسيج االجتماعي يف 
مناطق تواجده تزداد حدة باهلجرات السكانية املتمثلة يف اللجوء 
والنزوح والتهجري القسري واالجتار بالبشر وتفشي االمراض وهي 
التاريخ  يف  مسبوق  غري  امنيا  هاجسا  متثل  اصبحت  قد  مجيعها 
جتاوزت  اليت  االفرازات  هذه  معاجلة  حيث كيفية  من  احلديث 
ذات  الدولية  واالعراف  املواثيق  علي  ومتردت  بل  بعضها  يف 
الصلة – ويف جهود احتادنا ملكافحة االرهاب واحلد من انتشاره 

وتقدمي  متويله  عن  االمتناع  ايل  تدعو  وثيقة  احتادنا  مؤمتر  اجاز 
اجلهود  مضاعفة  علي  ارهابية، كما حث  انشطة  ألية  التدريب 
األمد  طويلة  والنزاعات  لالرهاب  اجلذرية  االسباب  ملعاجلة 
االديان  بني  التفاهم  وتقوية  االجتماعي  الظلم  علي  والقضاء 
املدين  اجملتمع  تنظيمات  ادوار  وتوسيع  واحلضارات  والثقافات 
املواثيق  مع  تتماشي  لألرهاب  مناهضة  فعالة  تشريعات  وسن 

الدولية. وااللتزامات 

مشاركة األمين العام لالتحاد في الدورة الرابعة والعشرين لالتحاد البرلماني العربي 

للجمعية  الثامنة  الدورة  يف  لالحتاد  العام  األمني  معايل  شارك 
يف  عقدت  اليت  املستقلة  الدول  كمنولث  لرابطة  الربملانية 
شعار:  حتت  الروسي-  االحتاد   – برتسبورغ  سان  مدينة 
 Environment & Education: A Clean Country
24-27 مايو 2017. وقد القي معاليه كلمة حتدث فيها عن 
مبا  قاطبة  االنسانية  اجملتمعات  اليت هتدد  املناخي  التغري  خماطر 
يف ذلك األمن الغذائي والصحي واستعرض جتارب االحتاد يف 
جمال االهتمام بالبيئة ورحب بتبادل املعلومات يف هذا اجلانب 
البيئة  وسالمة  محاية  بشؤون  تعين  تعليمية  مناهج  وضع  ويف 

والصحة العامة.
التغري  خماطر  يواجه  عاملنا  »ان  العام:  األمني  معايل  واضاف 
ذلك  يف  مبا  قاطبة  االنسانية  اجملتمعات  يهدد  الذي  املناخي 
اليت  تلك  الرئيسية  اسبابه  من  وان  والصحي  الغذائي  األمن 
يتسبب فيها االنسان وأخطرها تلك اليت تؤدي ايل رفع نسب 

غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي وهي:
 التلوث بأنواعه الثالثة: الربي واجلوي و البحري

 نشاطات االنسان مثل قطع الغابات و حرق األشجار وتعرية 
البيئة وجتفيف وتغيري مسارات مصادر املياه وغريها.«

مشاركة األمين العام في الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية لرابطة كمنولث الدول المستقلة 

PABSEC مشاركة معالي األمين العام لالتحاد في الدورة التاسعة واالربعين لـ
شارك معايل األمني العام لالحتاد يف اجتماعات الدورة التاسعة واالربعني 
للجمعية الربملانية لرابطة البحر األسود للتعاون االقتصادي اليت عقدت 
القي  وقد   -2017 يوليو   6-4 تركيا  مجهورية   – اسطنبول  مدينة  يف 
معاليه كلمة عن دور الربملانات يف تأمني األمن والسالم ويف توفري رعاية 

صحية مستدامة.
اليوم أحوج مايكون من  العام يف كلمته: »ان عاملنا  قال معايل األمني 
اي وقت مضي يف تارخيه املعاصر للعيش يف امن وسالم. ذلك لتفشي 
االرهاب وأفعاله الوحشية اخلارجة علي مجيع القوانني السماوية والوضعية 
واليت عاثت يف كثري من اجملتمعات حمدثة حالة من الذعر وانعدام األمن 
والسالم. وبرغم اجلهود املبذولة والتعاون املوجود لدحره واجتثاثه اال ان 
عوملة  فان  ولذلك  والزمانية.  اجلغرافية  رقعتها  تتسع  االرهاب  حلقات 
السالم واألمن تبقي الزمة حيت تستطيع اجملتمعات ان تعيش يف جو مفعم 

باحلب بدال عن اشاعة الكراهية.«
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هیئة التحریر

جمالس  الحتاد  العام  األمني  قليج  ارول  حممود  الربفيسور  معايل  جدد 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي ادانته وشجبه حلادثة حريق 
وحكومته  املتطرف  االسرائيل  اليمني  قبل  من  املبارك  األقصي  املسجد 
احملتله الغاصبه ووصفها بالعمل الرببري االجرامي ودعا االمة االسالمية 
املبارك،  االقصي  املسجد  يبقي  ان  يف  حبقوقها كاملة  للتمسك  اجمليدة 

أويل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني، ساملا وامنا من كل اعتداء.
والذي  للحريق  واألربعني  الثامنه  الذكري  مبناسبة  بيانه  يف  ذلك  جاء 
صادف اليوم احلادي والعشرين من أغسطس 2017. كما دعا معاليه 
األمة االسالمية إيل حتمل مسئولياهتا يف التصدي للمحاوالت االجرامية 
املتكررة اليت تقوم هبا سلطات االحتالل االسرائيلي اجلائرة واليت هتدف 
للحفريات  مبواصلتها  ومكانيا،  زمانيا  املبارك،  األقصي  املسجد  لتقسيم 

يف حميطه هلدمه- ان استطاعت ولكن هيهات هلا ماتريد- بغرض بناء 
اهليكل املزعوم.

املقدسيني، ودعا  الفلسطيين، وخباصة  الشعب  كما حي معاليه صمود 
التعسفية  االسرائيلية  لألجراءات  تصديهم  يف  ومعنويا  ماديا  لدعمهم 
امام  االقصي  املسجد  باحة  الغالق  املدانة  حماوالته  وآخرها  املستمرة 
املصلني ومنع الصالة ورفع االذان فيه. وأشاد معاليه باالنتصارات اليت 
حققتها الوقفة الشجاعة والتصدي اجلسور لتلك االجراءات اجلائرة اليت 
تكللت برد املعتدين احملتلني الغاصيني علي أعقاهبم مدحورين مهزومني.

كما دعا معايل األمني العام لالحتاد املنظمات االقليمية والدولية وخباصة 
االقصي  املسجد  محاية  يف  مسئولياهتا كاملة  لتحمل  اليونسكو  منظمة 

املبارك الذي الحق لليهود فيه.

مبناسبة الذكري السنوية األمني العام يدين عملية حرق املسجد األقصي

الحتاد  العام  األمني  قليج  ارول  حممود  الربفيسور  معايل  أدان 
جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي االنتهاكات 
الصرحية للقانون والقرارات الدولية اليت تقوم هبا حكومة االحتالل 
حكومة  اجتماع  وآخرها  احملتلة  القدس  مدينة  لتهويد  االسرائيلي 
الذكري  مع  تزامنا  القدمية  بالقدس  الرباق  ساحة  قرب  االحتالل 
من  الشرقي  الشطر  احتالل  علي  عاما  مخسني  مبرور  املشئومة 

املدينة. 

املتخصصة  واجهزهتا  املتحدة  األمم  العام  األمني  معايل  وناشد 
الفوري  للتدخل  والوطنية  واالقليمية  الدولية  الربملانية  واالحتادات 
حلمل دولة االحتالل االسرائيلي والزامها علي التقيد مببادئ القانون 
الدويل وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة اخلاصة 
وقف  علي  االحتالل  سلطات  حتمل  أن  ناشدها  بالقدس كما 
االستفزازات اخلطرية ملشاعر اصحاب الديانات املتمثلة يف اقتحام 

جمموعات من احملتلني االسرائيلني باحات املسجد االقصي.

األمني العام يدين حماوالت هتويد القدس

أعرب األمني العام الحتاد جمالس الدول 
االسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
عن  قليج  ارول  حممود  الربفيسور  معايل 
الغادرين  للهجومني  العبارات  بأشد  إدانته 
ومقر  اخلميين  األمام  مرقد  أستهدفا  اللذين 
اللذين  االيراين  االسالمي  الشوري  جملس 
أسفرا عن مصرع وجرح العديد من األبرياء. 
هبا  بعث  اليت  التعزية  رسالة  يف  ذلك  جاء 
الرجياين،  علي  الدكتور  معايل  إيل  معاليه 
باجلمهورية  الشوري االسالمي  رئيس جملس 

االيرانية. االسالمية 
سبحانه  هللا  العام  األمني  معايل  ودعا 
وتعايل أن حيفظ إيران وسائر بالد املسلمني 

من كل شر وأن جينبها الفنت مجيعها.

يعزي العام  األمني 
اإليراين الربملان  رئيس 

الدول  العام الحتاد جمالس  األمني  مثن 
االسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
عاليا  قليج  ارول  حممود  الربفيسور  معايل 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة  قرار 
اخلليل  مدينة  باعالن  )يونسكو(  والثقافة 
معرضا  عامليا  تراثيا  موقعا  الفلسطينية 
الرتاث  لقائمة  املدينة  وإضافة  للخطر، 

العاملي.
قائمة  يف  املدينة  بوضع  معاليه  ورحب 
املوقع  باعتبارها  العاملي  للرتاث  اليونسكو 
عن  وأعرب  الرابع،  الفلسطيين  الثقايف 
اليت  األمهية  يعكس  القرار  بأن  اعتقاده 
حتتضن  اليت  القدمية  املدينة  هبا  تتمتع 

االبراهيمي. املسجد 

األمني العام
يشيد بقرار اليونسكو


