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عزيزي القاريء
أصدرت الدورة التاسعة 
رقم   القرار  االحتاد  ملؤمتر 
 6-EAE/9-CONF
التصحر،  مكافحة  بشأن 
القرارات  مثل  هو،  و 

األخرى الصادرة عن هذه الدورة، جيب أن حيظى بقدر 
كبري من االهتمام ومتابعة التنفيذ املدروس والعاجل على 

أرض الواقع.
النظم  تغري  يفرزها  خطرية  طبيعية  ظاهرة  فالتصحر 
املناخية على مستوى الكرة األرضية أو بفعل اإلنسان يف 
بعض املناطق. وهي ظاهرة يشقى هبا اإلنسان واحليوان 
و  العامل  أرجاء  من  يف كثري  ذاهتا  احلياة  وجود  هتدد  و 
املناطق  يف  و  واآلسيوية،  األفريقية  الدول  يف  خصوصا 

اإلسالمية على وجه أخص.
حيرم  ألنه  احلضاري  التخلف  إىل  يؤدي  التصحر  و 
الشعوب واملناطق املنكوبة من مقومات التقدم، ويتمخض 
عنه عدم االستقرار و النزوح ومتزق النسيج االجتماعي. 
و يولد شح املوارد االضطرابات داخل اجملموعة اإلنسانية 
املعينة، وكذلك النزاعات على املستوى اإلقليمي. و يف 
قلناه.  ملا  تأكيدا  مؤسفة  و  املعاصر شواهد كثرية  عاملنا 
فهناك الصراع على احلدود بني كثري من الدول للحصول 
على املوارد اليت تدعو هلا احلاجة املاسة، و هناك الصراع 
سبيل  على  واملزارعني،  الرعاة  بني  الواحد  البلد  داخل 
املثال، والذي يأخذ يف بعض األحيان أبعادا إقليمية و 
املناطق احلضرية  الكثيفة إىل  أيضا اهلجرة  دولية. وهناك 
و ما ينجم عنها  من زيادة يف معدالت البطالة واجلرمية 

والسلوكيات االجتماعية السالبة والضارة.
الزراعية  األراضي  حنو  الصحراوي  الزحف  واليقاف 
اخلضر  األحزمة  إقامة  اخلربة  أصحاب  يقرتح  اخلصبة 
واستزراع الغابات و زيادة الغطاء النبايت وتطوير حصاد 
املياه ومقاومة القطع اجلائر لالشجار من أجل استعمال 

اخشاهبا يف الوقود وبناء املساكن.
ولكن حتقيق ذلك ليس باألمر اهلني، فتكلفته باهظة 
للغاية و ليس يف مقدور دولة مبفردها أن تنجزه، وخصوصا 
فأغلب الدول املنكوبة تنتمي إىل جمموعة البلدان الفقرية 

يف أفريقيا و آسيا.
ومن هنا نناشد الدول الغنية واملنظمات الدولية ذات 
وعلى  التصحر  مكافحة  مشروع  يف  تسهم  أن  الصلة 
وجه السرعة وإنقاذ حياة ماليني البشر املهددين باجملاعة 

والتخلف.

يف املؤمتر التاسع لالحتاد:

الدعوة لالرتقاء باحلوار والتفاهم

مجلة فصلية إلحتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي
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طالع ص 2  

طالع ص 8

اليت  االحتاد  ملؤمتر  التاسعة  الدورة  اختذت 
اجلمهورية  عاصمة  طهران،  مدينة  احتضنتها 
اإلسالمية اإليرانية، يومي 18 – 19 ربيع الثاين 
 ،2014 فرباير   19-18 املوافق  1435ه، 
لرتسيخ  هامة  نداءات  وجهت  و  قوية  مواقف 
أسس التعاون بني الشعوب و توطيد مرتكزات 

السالم واألمن الدوليني. 
االحتاد  يف  عضوا  برملانا   48 ممثلو  دعا  و 
الشعوب اإلسالمية لبذل جهود جادة وحقيقية 
التفاهم  زيادة  بغية  والتفاهم  باحلوار  لالرتقاء 

اجملتمعات  خمتلف  و  االشخاص  بني  املتبادل 
اإلسالمية و جتنب العنف والتطرف. و أكدوا يف 
»إعالن طهران« علي ضرورة القيام باصالحات 
هيكلية  يف  القوة  درجات  تسلسل  يف  حقيقية 
الدول  مشاركة  زيادة  هبدف  الدويل  اجملتمع 
النامية، على األخص الدول اإلسالمية، يف إدارة 
شؤون العامل. و اعتربوا االصالح الشامل هليكلية 
منظمة األمم املتحدة و املؤسسات االقتصادية 
هذا  حتقيق  إىل  تؤدي  سبال  الدولية،  والتنموية 

اهلدف اهلام.

متهيدا ملؤمتر االحتاد العاشر يف باماكو: 

اجتماع الرباط يبحث القضايا اهلامة 
جيتمع ممثلو برملانات اثين عشر )12( عضوا يف احتاد جمالس الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إىل ممثلي )الرتويكا( الثالثة 
)3( مبدينة الرباط، حاضرة اململكة املغربية يوم 10 يونيو 2014، لوضع 
القادم 2015 مبدينة  العام  العاشرة ملؤمتر االحتاد  الدورة  األسس النطالقة 

باماكو عاصمة مجهورية مايل. 
و يعكف ممثلو هذه الربملانات على إجناز بنود جدول أعمال االجتماع 
الثاين والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد الذي يتضمن وضع مشروع جدول 

أعمال االجتماع الثالث للجان الدائمة املتخصصة األربع.
مبدينة  اجتماعها  فلسطني  جلنة  تعقد   2014 يونيو   11 يوم  يف  و 
الرباط مبشاركة مندويب 16 برملانا عضوا يف االحتاد ميثلون اجملموعات العربية 
واآلسيوية واألفريقية. و على رأس جدول  أعمال هذه اللجنة مناقشة آخر 

التطورات اليت تشهدها الساحة الفلسطينية.

املؤمتر التاسع لألحتاد 

اضواء علي الربملان االفغاين

االجتماع الثاين والثالثون للجنة التنفيذية

االجتماع التشاوري للمجموعة اإلسالمية
تأمالت برملاين

اضواء علي الربملان اليمين

اضواء علي برملان بنني

اخبار الربملانات

أنشطة األمني العام
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مؤمتر االحتاد التاسع يف طهران

قرارات هامة ومواقف قوية بشأن القضايا املصريية

يف  االحتاد  ملؤمتر  التاسعة  الدورة  عقدت 
يف  االيرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  طهران، 
املوافق  هـ،   1435 الثاين،  ربيع   19-18
شعار  2014، حتت  عام  فرباير   19-18
والتقدم  والتضامن  اإلسالمية  »الربملانات 
برملانا   )48( الدورة  وحضر  والعدل«. 
األحتاد،  يف  عضوا   )53( بني  من  عضوا 
ومبشاركة )27( رئيسا من رؤساء الربملانات 

و)11( نواب رؤساء.
حبضور  االفتتاحية  اجللسة  أعمال  وجرت 
رئيس  روحاين،  حسن  الدكتور  فخامة 
ورؤساء  االيرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية 
الوفود  ورؤساء  الرؤساء  ونواب  الربملانات 
االيرانية  الشخصيات  وكبار  واملدعوين 
الشوري  جملس  أعضاء  وكذلك  والوزراء 

االيراين. االسالمي 
وقد حتدث يف هذه اجللسة كل من: 

رئيس  روحاين،  حسن  الدكتور  فخامة   -
االيرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية 

- معايل الدكتور الفاتح عز الدين املنصور، 
ورئيس  السوداين  الوطين  اجمللس  رئيس 

االحتاد.  ملؤمتر  الثامنة  الدورة 
رئيس  الرجياين،  علي  الدكتور  معايل   -
باجلمهورية  االسالمي  الشوري  جملس 

االيرانية،  اإلسالمية 
- معايل السيد عبد الواحد الراضي، رئيس 
االحتاد الربملاين الدويل ورئيس الدورة الثانية 

االحتاد ملؤمتر 
ارول  حممود  الدكتور  الربوفسور  معايل   -

لالحتاد.  العام  األمني  قليج، 

جلسة العمل األولى: 
املكتب: هيئة  1.انتخاب 

التايل: النحو  اجمللس على  هيئة  انتخاب  مت 
األفريقية  اجملموعة  من  الرئيس  نائب   1-1
مجهورية  يف  الوطنية  اجلمعية  رئيس   –

لنيجر. ا
العربية  اجملموعة  من  الرئيس  نائب   2-1

– رئيس وفد الربملان يف اململكة  املغربية.
االسالمية  اجلمهورية   – املقرر   3-1

االيرانية.
وبرنامج  األعمال  جدول  2.اعتماد 

لعمل  ا
مت اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل.

العام  األمني  3.تقرير 
العام. تقرير األمني  اعتماد  مت 

رؤساء  السعادة  أصحاب  4.كلمات 
الوفود: ورؤساء  الربملانات 

يف  الرؤساء  املعايل  أصحاب  حتدث   •
يلي: الدورة كما 

 معايل السيد عبدالرؤف اإلبراهيمي جملس 
اإلسالمية أفغانستان  مجهورية   - الشعب 

خليفة،  ولد  العريب  حممد  السيد  معايل    
اجلزائرية  باجلمهورية  الوطين  الشعب  جملس 

الشعبية  الدميقراطية 
اجلمعية  أسدوف،  أوكتاي  السيد  معايل   

أذربيجان مجهورية   - الوطنية 
  معايل الدكتور شريين شرمني شودري - 

الشعبية بنغالديش  مجهورية   - الربملان 
غيالومي  سورو كيكبافوري  السيد  معايل   
- اجلمعية الوطنية - مجهورية كوت ديفوار
النجيفي  عبدالعزيز  أسامة  السيد  معايل    

العراقية النواب - اجلمهورية  - جملس 
جملس   - الطراونة  عاطف  السيد  معايل   

اهلامشية األردنية  اململكة  النواب - 
الغامن، جملس    معايل السيد مرزوق علي 

األمة -  الكويت
 دولة الرئيس نبيه بري - اجلمعية الوطنية 

اللبنانية اجلمهورية   -
امني  بانديكار  سري  تان  السيد  معايل   

النواب – ماليزيا حاجي موليا – جملس 
اجلمعية   - أمادو  هاما  السيد  معايل   

النيجر مجهورية   - الوطنية 
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مؤمتر االحتاد التاسع يف طهران

قرارات هامة ومواقف قوية بشأن القضايا املصريية
بن  هالل  بن  خالد  الشيخ  معايل   
 - الشورى  جملس   - املعويل  ناصر 

عمان سلطنة 
اجمللس   - الزعنون  سليم  السيد  معايل   

الوطين - دولة فلسطني
مبارك بن صاحل  بن  السيد حممد    معايل 

اخلليفي - جملس الشورى - دولة قطر
 معايل السيد حممد شيخ عثمان اجلواري، 
الصومال  مجهورية   - االحتادي  الربملان 

االحتادية
 – اللحام  جهاد  حممد  السيد  معايل   
السورية العربية  الشعب - اجلمهورية  جملس 

 – شوكرجان  زوهوروف  السيد  معايل   
طاجكستان النواب - مجهورية  جملس 

اجلمعية   - جيجك  مجيل  السيد  معايل   
تركيا مجهورية  الكربي-  الوطنية 

 - التيواال كاداجا  ريبيكا  السيدة  معايل   
أوغندا الربملان - مجهورية 

اجمللس   - املر  أمحد  حممد  السيد  معايل   
العربية  اإلمارات  دولة   - االحتادي  الوطين 

ملتحدة ا

الراعي - جملس  علي  السيد حيىي  معايل   
اليمنية اجلمهورية   - النواب 

جلسة العمل الثانية:
حتدث يف هذه اجللسة نواب رؤساء الربملان 

امساؤهم: األتية 
 سعادة السيد عبد اهلل بن خلف الدوسري 

البحرين النواب - مملكة  - جملس 
 سعادة السيد جيلربت يدراوغو، اجلمعية 

فاسو بوركينا  الوطنية، 
اجلمعية  مامادو كورتو،  السيد  سعادة   

تشاد الوطنية - مجهورية 
اجلمعية  حومد،  علي  السيد  سعادة   

الوطنية - مجهورية  جيبويت
اجلمعية  سيسي،  سلوم  السيد  سعادة   

غينيا كوناكري الوطنية - مجهورية  
االميان،  صاحب  حممد  الدكتور  سعادة   

أندونيسيا مجهورية  النواب،  جملس 
اجلمعية  تيمبني،  موسى  السيد  سعادة   

الوطنية - مجهورية مايل
عباسي،  جواد  مرتضي  السيد  سعادة   
اإلسالمية  اجلمهورية   - الوطنية  اجلمعية 

الوفد( رئيس  )نائب  الباكستانية 
ابراهيما،  ميمونتو  السيدة  سعادة   

توجو - مجهورية  الوطنية  اجلمعية 
اجلمعية  العريب،  عبيد  السيد  سعادة   

التونسية اجلمهورية    - الوطنية  التأسيسية 
الوفود  رؤساء  املؤمترين  خاطب  كما 

يلي: كما
دايخ،  حممد  احلفيظ  عبد  السيد  سعادة   

ليبيا العام - دولة  الوطين  املؤمتر 
جملس   - حممد  علي  السيد  سعادة   

املالديف الشعب - مجهورية جزر 
يرب  حممد  بنت  فاطمة  السيدة  سعادة   
اإلسالمية  اجلمهورية    - الوطنية  اجلمعية 

نية ملوريتا ا
 - وهيب  اللطيف  عبد  السيد  سعادة   

املغربية اململكة   - النواب  جملس 
 - نياس  قريشي  حممد  السيد  سعادة   

السنغال مجهورية   - الوطنية  اجلمعية 
اجمللس  املهدي،  قطيب  الدكتور  سعادة   

السودان الوطين - مجهورية 
امساءهم: اآلتية  املراقبون  أيضا  وحتدث 

العامل - مساعد   سعادة السفري عبد اهلل 
منظمة   - السياسية  للشؤون  العام  األمني 

اإلسالمي التعاون 
جناد  هادي  حممد  الدكتور  سعادة   
اجلمعية   - العام  األمني   - حسينيان 

اآلسيوية الربملانية 
األمني   - املقدم  سعيد  السيد  سعادة   
املغرب  الحتاد  االستشاري  اجمللس   - العام 

لعريب ا



اجملـالس العـدد اخلامس عشر  / يونيو- يوليو 2014صفـحة 4

العام  األمني  انزي كويف-  السيد  سعادة   
- االحتاد الربملاين اإلفريقي

رئيسة   - سسيرب  سيبل  الدكتورة  سعادة   
الرتكية لشمال  النواب - اجلمهورية   جملس 

قربص
جلسة العمل الثالثة:

الدورة: اعتمدت هذه 
العامة لالحتاد  للجنة   16 الدورة  - تقرير 

- تقرير جلنة اخلرباء املعنية بدراسة اإلعالن 
اإلسالمي الربملاين 

وفقا  االجراءات  الئحة  تعديل  مشروع   -
لالحتاد اجلديد  األساسي  للنظام 

التقارير  اعتمدت  و  أيضا  الدورة  حبثت   -
الدائمة  اللجان  من  املقدمة  والقرارات 

التالية: األربع  املتخصصة 
العالقات  و  السياسية  الشؤون  جلنة   

اخلارجية
والبيئة االقتصادية  الشؤون  جلنة   

و  املرأة  وشؤون  اإلنسان  حقوق  جلنة   
األسرة

واحلوار  القانونية  و  الثقافية  الشؤون   جلنة 
بني احلضارات واألديان

و  التقارير  واعتمدت  الدورة  حبثت   -
الفرعية  األجهزة  قبل  من  املقدمة  القرارات 

لية: لتا ا
فلسطني. لشؤون  الدائمة  اللجنة   

املسلمات الربملانيات    مؤمتر 
الدورة  اعتمدت  التنظيمية  املسائل  يف   -

أيضا:

لعام  العامة  اللجنة  لعضوية  الرتشيحات   
2014

التنفيذية  اللجنة  لعضوية  الرتشيحات   
لعام 2014

 الرتشيحات لعضوية جلان االحتاد الدائمة 
2014 لعام  املتخصصة 

- وافق املؤمتر أيضا على دعوة من اجلمعية 
الدورة  الستضافة  مايل  جلمهورية  الوطنية 

10 ملؤمتر األحتاد يف عام 2015.
يف  برملان  من  دعوة  على  وافق  كما   -
 32 االجتماع  الستضافة  املغربية  اململكة 
اللجنة  واجتماع  لالحتاد  التنفيذية  للجنة 

فلسطني لشؤون  الدائمة 
التقرير  علي  أيضا  املؤمترون  وافق  - كما 
وإعالن  االحتاد  ملؤمتر   9 للدورة  اخلتامي 

للمؤمتر. اخلتامي  البيان  و  طهران 
اعالن طهران

هذا  يف  الواردة  املواقف  ملخص  يلي  فيما 
ملؤمتر  التاسعة  الدورة  عن  الصادر  االعالن 

األحتاد:
املتكافئة  واملسؤوليات  احلقوق  احرتام   
ومجيع  الوطنية  السيادة  وحقوق  للدول 
سيادة  مبدأ  يف  املضمنة  الطبيعية  احلقوق 

الشعوب، 
التهديد  أو  القوة  الی  اللجوء  إدانة   
الشؤون  يف  القوی  وتدخل  اليها  باللجوء 
االحتالل  أو  االخری  للبلدان  الداخلية 

االجنيب.
انواع  من  نوع  أي  عن  باالمتناع  القرار   

آخر،  لبلد  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل 
التهديد  أو  العسكري  التدخل  ذلك  يف  مبا 

القوة،  باستخدام 
إجراء  أي  بتجنب  التزامنا  على  التأكيد   
تدهور  يف  يتسبب  تصعيٍد  إىل  يفضي 
الذرائع  خلق  احتماالت  ويفاقم  األوضاع 

اخلارجي،  للتدخل  األرضية  لتوفري 
 التأكيد على امهية وجود اإلرادة السياسية 
املصدر  باعتبارها  لشعوبنا  االنتخاب  وحق 
يف  احلقيقية  اإلصالحات  لتطبيق  الرئيس 
نوع  أي  تقدمي  ورفض  الداخلية،  األنظمة 
املباشر  غري  أو  املباشر  الدعم  انواع  من 
والتطرف  للعنف  الداعية  للجماعات 

واالرهاب بأي شكل من األشكال، 
املؤكد  للحق  القوي  دعمنا  إعالن   
األجنيب،  االحتالل  حتت  الرازحة  للشعوب 
املصري  تقرير  يف  حلقها  ممارستها  وضرورة 
القانون  وقواعد  املتحدة  األمم  مليثاق  وفقًا 
وبشكٍل  أخرى  مرًة  والتأكيد   الدويل، 
القرارات  وتنفيذ  مراعاة  خاص على ضرورة 

الصادرة من األمم املتحدة فوراً 
الدمار  بإزالة ونزع أسلحة  القوية   املطالبة 
النووية  االسلحة  األخص  على  الشامل، 
بني  الفصل  عدم  على  والتأكيد  العامل،  يف 
كافة  للدول  املتزامنة  واملسؤوليات  احلقوق 
ذات  الدولية  املعاهدات  مضمون  لتنفيذ 
احلق  على  أخرى  مرًة  والتأكيد  الصلة. 
املؤكد جلميع الشعوب يف امتالك واستخدام 

السلمية. النووية  والتقـنية  الطاقة  وتنمية 
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التزام  ضرورة  على  أخرى  مرًة  التشديد   
الصادرة  بالقرارات  احملتل  الصهيوين  الكيان 
الدولية  والوكالة  الدويل  األمن  جملس  عن 
الدمار  اسلحة  إزالة  حول  الذرية،  للطاقة 

النووية  األسلحة  األخص  على  الشامل 
العالقات  لتعزيز  أرضية  إقامة  دعم   
واملصرفية  واملالية  والتجارية  االقتصادية 
بني  األخص  على  الشعوب  بني  بالمتييز 

االحتاد  أعضاء 
احلصار  ملمارسة  القوية  اإلدانة   
هذا  يف  املقيت  والتمييز  واملايل  االقتصادي 
أغراض  لتحقيق  يفرض  حصارا  اجملال، 

غريشرعية، سياسية 
مبراعاة  الكامل  التزامنا  على  التشديد   
واحلريات  اإلنسان  مبادئ حقوق  وتطبيق 
اإلنسانية  بالقيم  والسمو  األساسية 
املشرتكة بني مجيع احلضارات واليت تشمل 
والتضامن  واملساواة  والعدالة  احلرية 
اهتمامًا  اإلسالم  أوالها  واليت  والتسامح 

شديدًا.
املرأة  حبقوق  االرتقاء  إىل  التطلع   
والشباب واألطفال، خاصة زيادة القدرات 
وموقعها  دورها  رفع  بغية  للمرأة،  القانونية 
يف اجملتمعات احمللية وعلى املستوى الدويل، 
ملواجهة  اجلماعية  إرادتنا  عن  االعالن   

العابرة  التأثريات  الظواهر واملمارسات ذات 
ومظاهر  أنواع  مجيع  تشمل  اليت  للحدود، 
الدولة  ارهاب  األخص  على  االرهاب، 
يف  مبا  للحدود،  العابرة  املنظمة  واجلرائم 
االسلحة  وهتريب  بالبشر  االجتار  ذلك  
املخدرات  وهتريب  واخلفيفة  الصغرية 
وغري  املعدية  واألمراض  البحرية  والقرصنة 

الطبيعية   والكوارث  املعدية 
جهود  لبذل  اإلسالمية  الشعوب  دعوة   
والتفاهم  باحلوار  لالرتقاء  وحقيقية  جادة 
األشخاص  بني  املتبادل  التفاهم  زيادة  بغية 
وجتنب  اإلسالمية  اجملتمعات  وخمتلف 

والتطرف،  العنف 
 التأكيد على ضرورة القيام بإصالحات 
تسلسل  يف  ومستدامة  ومتواصلة  حقيقية 
درجات القوة يف هيكلية اجملتمع الدويل، 
على  النامية  الدول  مشاركة  زيادة  بغية 
األخص الدول اإلسالمية يف إدارة شؤون 
هليكلية  الشامل  اإلصالح  نعترب  و  العامل 
واملؤسسات  املتحدة  األمم  منظمة 
والتنموية  االقتصادية  واملنظمات 
هذا  حتقيق  إىل  تؤدي  سبال  الدولية، 

اهلدف اهلام.
واألهداف  املباديء  على  جمددًا  التأكيد   

النظام األساسي لالحتاد واعتبار  الواردة يف 
فاعلية  األكثر  املشاركة  مفهوم  حتقيق 
يتضمن  العاملية  القضايا  إدارة  يف  لالحتاد 

زيادة قدرات االحتاد وطاقاته 
 تأييد ضرورة استمرار البحث عن السبل 
االحتاد  دور  لزيادة  الالزمة  واإلمكانيات 
من  آلياته  تقوية  ذلك  يف  مبا  موقعه  وتعزيز 

وفاعليًة  تنسيقًا  أكثر  يصبح  أن  أجل 
بني  التعاون  عالقات  بتوطيد  الرتحيب   
واملنظمات  االحتاد  يف  األعضاء  اجملالس 
هبدف  واالقليمية،  الدولية  واهليئات 
العامل  يف  االحتاد  مكانة  تعزيز  يف  املساعدة 

الدويل.   املستوى  اإلسالمي وعلى 
فعاليات مصاحبة للمؤتمر

اليت  املناسبة  هذه  أمهية  أبراز  علي  حرصا 
لقيام  عشرة  اخلامسة  الذكري  تصادف 

األحتاد فقد مت:
علي  احتوي  للصور  معرض  إقامة  أوال- 
األجتماعات  من  العديد  مثلت  لقطات 
عرب  األحتاد  أجهزة  عقدهتا  اليت  واملؤمترات 

الزمن.
هلذه  ختليدا  املؤمتر  طابع  إصدار  ثانيا- 

الذكري
نشرة  من  خاص  عدد  إصدار  ثالثا- 

املناسبة. هبذه  »اجملالس« 
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رئيس جملس االعيان 

فاضل 
هادي 
مسلميار

قرية دولتزاي، حمافظة شابارهار، والية   ،1969 املولد:  تاريخ و مكان 
ناقارهار.

التعليم: درجة البكالوريوس يف القانون والدراسات اإلسالمية.
النشاط العام: 

والية  شرطة  رئاسة  أركان  رئيس   -
ناقارهار خالل فرتة اجلهاد.

فرقة  عشر  ألحد  مساعد  نائب   -
عسكرية يف فرتة اإلدارة املؤقتة.
- رئيس جملس ناقارهار احمللي.

اخللفية السياسية 
الدعوة  الغربية حلزب  املنطقة  رئيس   -

اإلسالمية
احلالة االجتماعية 

- متزوج

الوطين  اجمللس 
اهليئة  ميثل  األفغاين 
التشريعية القومية جبمهورية 

افغانستان اإلسالمية 
و يتكون من غرفتين و 

هما: 
أوال: جملس االعيان 
)مشرانو جرقا( و به مائة 

و مقعدان )102(
ثانيا: جملس الشعب )وليسي جرقا( و به مائتان و تسعة و أربعون  
مقعدا )249(، منها 69 مقعدا على األقل خمصصة للنساء، أي بنسبة 

.%27.71
- ال جيوز ألي فرد أن يكون عضوا يف اجمللسني.

- يتم انتخاب أعضاء جملس الشعب بواسطة املواطنني يف انتخابات 
حرة و عامة و سرية وباقرتاع مباشر.

و يقوم اجمللس الوطين االفغاين باملهام التالية: 
1- املصادقة على القوانني واملراسيم او تعديلها.

2- اجازة الربامج االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتكنولوجية.
3- اعتماد ميزانية الدولة والسماح باحلصول على املنح  والقروض.

4- إنشاء وحدات إدارية يف البالد أو تعديلها أو الغائها.
5- املصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية أو الغاء انضمام 

افغانستان إىل أي من املعاهدات واالتفاقيات.
6- أي صالحيات أخرى واردة يف دستور البالد.

مجلس الشعب
عبء  من  االكرب  اجلزء  يتحمل  جرقا(  )وليسي  أو  الشعب  جملس 
عملية سن القوانني يف افغانستان. و يتم انتخاب عضو جملس الشعب 
لفرتة مقدارها مخس سنوات. و ينص الدستور على أن يكون 64 على 

االقل من اعضاء اجمللس من النساء.
الشعب الربملانية 

االفكار  اساس  على  برملانية  شعب  تكوين  اجمللس  العضاء  جيوز 
واالنتماءات املشرتكة لالعضاء.

يكون العدد األدىن ألعضاء اجمللس الذين حيق هلم تكون شعبة برملانية 
23 فردا. و ال جيوز للعضو التمتع بعضوية اكثر من شعبة واحدة يف الوقت 

نفسه. و تتكون كل شعبة من رئيس و نائب رئيس وأمني و مساعد.
اللجان الدائمة واملشرتكة

يشكل اجمللس اللجان الدائمة التالية: 
1- جلنة الشؤون الدولية 

2- جلنة الشؤون الداخلية )األمن الداخلي و مراقبة احلدود و إدارة 
األمن الوطين واحمللي(

3- جلنة الدفاع والشؤون اإلقليمية.
4- جلنة الشؤون املالية واملوازنة واحلسابات العامة  واملصارف.

5- جلنة الشكاوي والعرائض.
6- جلنة الشؤون القانونية.

7- جلنة شؤون املرأة واجملتمع املدين و حقوق اإلنسان.
وحماربة  اإلداري  واالصالح  والعدلية  القضائية  الشؤون  8-جلنة 

الفساد.

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجمللس الوطين

جبمهورية افغانستان اإلسالمية
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9- جلنة االقتصاد الوطين واملنظمات غري احلكومية والتنمية الريفية 
والزراعة و تربية احليوان.

10- جلنة مكافحة املخدرات واملواد السامة والفساد االخالقي.
11- جلنة النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية والشؤون احلضرية 

واالسكان وامدادات املياه والطاقة و الشؤون البلدية.
12- جلنة الشؤون الدينية والثقافية والتعليم والتعليم العايل.

13- جلنة الصحة والرياضة والشباب واأليدي العاملة والعمال.
14- جلنة املعاقني وأسر الشهداء واألرامل.

15- جلنة البدو الرحل والشؤون القبلية والالجئني والنازحني.
16- جلنة املوارد الطبيعية والبيئة.

17- جلنة  حصانات و حقوق وامتيازات أعضاء اجمللس.
18- جلنة التحقيقات املركزية و مراقبة تنفيذ القانون.

مجلس االعيان
من سن  بدال  استشاري  بدور  األساس  االعيان يف  يضطلع جملس 

القوانني، بيد أنه يتمتع ببعض سلطة النقض )الفيتو(
اللجان الدائمة واخلاصة

اللجان الدائمة يف جملس االعيان هي: 

االقتصاد  جلنة   -1
واملوازنة  الوطين 
واحلسابات العامة والتنمية 
وتربية  والزراعة  الريفية  
الدولية  واملنظمات  املاشية 
احلكومية  غري  واحمللية 
والتفتيش العام و مكافحة 

املخدرات.
الشؤون  جلنة   -2

االثنية والقبلية واحلدود والالجئني والبدو الرحل.
3- جلنة األمن الداخلي والدفاع واهليئات احمللية.

4- جلنة الشؤون الدولية.
و  القانونية  )الرقابة  والقضاء  والعدل  التشريعية  الشؤون  جلنة   -5

حقوق اإلنسان و مكافحة الفساد(.
6- جلنة الشؤون الدينية والتعليم العايل و التعليم والشؤون الثقافية و 

البحوث العلمية.
7- جلنة الرفاه العام واملوارد الطبيعية والبيئة )عمال الصحة و الرياضة 

واهلالل االمحر واالصالح االداري(.
8- جلنة الشكاوي والعرائض.

9- جلنة العالقات مع اجملالس اإلقليمية، و حصانات و امتيازات 
أعضاء اجمللس.

النوع  مسائل  و  األرامل  و  الشهداء  أسر  و  املعاقني  جلنة   -10
االجتماعي واجملتمع املدين.

والالسلكية  السلكية  واالتصاالت  واملواصالت  النقل  جلنة   -11
شؤون  و  بلدية كابول  و  العاملة  واأليدي  والطريان  احلضرية  )التنمية 

االسكان و امدادات املياه و الطاقة(.
االعالم واملطبوعات  

تكون أعمال اجمللس مفتوحة أمام وسائل االعالم و تكون منقولة 
مباشرة من خالل االذاعة والتلفزيون ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك.

تاريخ و مكان املولد: 1952   -  حمافظة قندوز
الثانوي يف مدرسة باسفز والتعليم العايل يف املدرسة الدينية بوالية قندوز يف العام  التعليم: اكمل تعليمه 

.1979
التعليم اجلامعي: التحق بكلية اآلداب يف جامعة كابول إال أنه ترك الدراسة بعد الغزو السوفييت الفغانستان 

والتحق بصفوف اجملاهدين ملقاومة هذا الغزو.
النشاط العام: يف العام 1993 مت تعيني السيد إبراهيمي قائدا ملنطقة شريخان احلدودية. وبعد سقوط نظام 

رئيس جملس الشعب 

عبدالرؤوف 
إبراهيمي

طالبان يف العام 2001 مت تعيينه قائدا للحدود. كما 
املؤمتر  يف  قندوز  لوالية  ممثال  نفسه  العام  يف  تعيينة  مت 

الطارئ )لويا جرقا(
النشاط الربملاين: يف العام 2005 جرى انتخاب السيد 
إبراهيمي عضوا يف اجمللس الوطين االفغاين ممثال لوالية 
قندوز. وعمل عضوا يف جلنة الشؤون الداخلية للمجلس 
انتخابه ممثال  العام 2010 أعيد  ملدة 5 أعوام. و يف 
لوالية قندوز. و يف مارس من العام نفسه انتخب السيد 
إبراهيمي رئيسا جمللس النواب بأغلبية أصوات األعضاء.
اللغات: درس معاليه اللغة العربية يف جامعة كابول و 

هو من هواة االطالع.
احلالة االجتماعية: متزوج و له مثانية أبناء.

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجمللس الوطين

جبمهورية افغانستان اإلسالمية
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فی االجتماع الثانی والثالثني للجنة التنفيذية 

صياغة مثانية مشاريع عمل ألجهزة األحتاد:
تعقد اللجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي اجتماعها 
الثاين والثالثني مبدينة الرباط باململكة املغربية يف 
ذلك  و  يونيو 2014  العاشر من شهر  اليوم 

استجابة لدعوة كرمية وجهها الربملان املغريب.  
كما تستضيف الرباط أيضا االجتماع الرابع 
للجنة الدائمة لشؤون فلسطني يف احلادي عشر 

من الشهر نفسه.
بعض  على  الضوء  اجملال  هذا  نلقي يف  و 

النقاط اهلامة يف هذين االجتماعني:
عضوية اللجنة التنفيذية: 

- عن اجملموعة العربية: 
اجلزائر، املغرب ودولة اإلمارات.

- عن اجملموعة اآلسيوية: 
اندونيسيا، ماليزيا، باكستان و تركيا.

- عن اجملموعة األفريقية:
 الكامريون، اجلابون، توغو و أوغندا.

- الرتويكا:
 إيران، مايل والسودان.

عضوية جلنة شؤون فلسطني: 
- عن اجملموعة العربية: 

األردن،  العراق،  البحرين،  اجلزائر،  فلسطني، 
السودان،  السعودية،  العربية  اململكة  املغرب، 

اإلمارات.

- عن اجملموعة اآلسيوية:
اندونيسيا، ايران و تركيا.

- عن اجملموعة األفريقية: 
و  غينيا  تشاد،  الكامريون،  فاسو،  بوركينا 

السنغال.

مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية:
اجتماع  أعمال  جدول  مشروع  يتكون 

اللجنة التنفيذية من عشرة بنود أبرزها مايلي: 
 تقرير األمني العام لالحتاد.

االحتاد  عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ  متابعة   
بشكل عام.

النواب  جملس  من  املقدم  االحتاد  عضوية  طلب   
عضوكامل  )نيجرييا  االحتادية.  نيجرييا  جبمهورية 
العام  منذ  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  العضوية 

.)1986
االجتماع  أعمال  جدول  مشروع  صياغة   

الثالث -:
- جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 

- جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 
- جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.

حوار  و  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة   -
احلضارات واألديان.
 األجهزة املتفرعة:

 صياغة مشروع جدول أعمال:
لشؤون  الدائمة  للجنة  الرابع  االجتماع   -

فلسطني.
- الدورة الرابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.

 صياغة مشروع جدول أعمال الدورة السابعة 
عشرة للجنة العامة لالحتاد.

 صياغة مشروع جدول أعمال الدورة العاشرة 
ملؤمتر االحتاد.

مشروع جدول أعمال لجنة فلسطين: 
يتكون مشروع جدول أعمال جلنة فلسطني من 

مخسة بنود أمهها: 
 مناقشة آخر التطورات يف الساحة الفلسطينية.
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املشاركة يف اجتماعات اجلمعية  الدول االعضاء يف االحتاد  عقدت وفود جمالس 
الثالثني بعد املائة لألحتاد الربملاين الدويل إجتماعها السنوي يف متام الساعة الثالثة والنصف 
من بعدظهر يوم األحد 16 مارس 2014 بقصر املؤمترات مبدينة جنيف السويسرية، 
برئاسة معايل السيد حممد شيخ بيداهلل رئيس جملس املستشارين باململكة املغربية وحبضور 
العربية  األمارات  بدولة  األحتادي  الوطين  اجمللس  رئيس  املر،  أمحد  حممد  السيد  معايل 

املتحدة، ومبشاركة أكثر من )140( عضوا ميثلون اجملالس االعضاء يف األحتاد.
العام لالحتاد الربوفسور حممود إرول قليج كلمة  القي معايل األمني  وبعد أن 

خمتصرة بشان اجتماع اجملموعة الربملانية االسالمية،
إعمال  جدول  يف  سيدرج  الذي  الطارئ  البند  موضوع  األجتماع  ناقش 
والذي  املغريب  االقرتاح  دعم  علي  األتفاق  ومت  الدويل  الربملاين  األحتاد  اجتماعات 
ينص علي »مسامهة األحتاد الربملاين الدويل يف املساعدة علي إستعادة السالم واألمن 

وترسيخ الدميقراطية يف مجهورية أفريقيا الوسطي«.
وحبث األجتماع موضوع إنتخاب أمني عام جديد لألحتاد الربملاين الدويل خلفا 

للسيد أندرس جونسون، 
اهلل  بيد  شيخ  حممد  الدكتور  معايل  االجتماع  رئيس  تكليف  اجملتمعون  وقرر 
التنسيق مع رئيس اجملموعة العربية معايل األستاذ مرزوق علي الغامن، رئيس جملس 
اجمللسني  مرشحي  أحد  جناح  إيل  تؤدي  حبيث  اجلهود  بذل  بغية  الكوييت،  األمة 

العضوين يف األحتاد.
من ناحية أخري أعرب معايل األمني العام عن خالص التهاين وأطيب األماين 
الربملاين  لألحتاد  جديدا  عاما  أمينا  إنتخابه  مبناسبة  تشونغونغ  مارتن  السيد  ملعايل 

الدويل.

بقلم النائب عمر سي - اجلمعية الوطنية السنغالية
احلضارات  والقانونية وحوار  الثقافية  للشؤون  الدائمة  اللجنة  مقرر 

واألديان
إن الطريق األكيد لتحقيق جناح األمة اإلسالمية مير عرب التضامن الفعال 
بني مكوناهتا و تراثها التليد. والنجاح أيضا ينطلق من بناء عالقاتنا على مبدأ 
إىل جانب  والوقوف  البعض  بعضنا  جتاه  مشاعرنا  من  يقوي  الذي  األخوة 

األشقاء املسلمني عند احملن واملصاعب.
وتقوية  اإلسالم  تعاليم  نشر  عنه يف عملية  التضامن شرط ال غىن  إن 
العقيدة بني املسلمني وبناء صروح التقدم والذي يستند إىل أربعة مرتكزات 

أساسية وهي:
- إقامة املدارس اليت تدرس باللغة العربية بغية تعليم الشعوب اإلسالمية 

الفهم األفضل لدينها.
- املساعدة يف إنشاء البنية التحتية من طرق و مرافق صحية و إمدادات 

املياه النقية وغريها يف البلدان اإلسالمية.
- توجيه االستثمارات حنو الدول اإلسالمية بغية خلق الوظائف والعمالة 
و مساعدة األشقاء املسلمني يف العيش بكرامة و حتقيق االخالص يف العمل.
- مكافحة اجلوع والفقر واجلهل واملرض يف البلدان اإلسالمية الفقرية.

وجيب على املسلمني تعزيز تضامنهم مع الشعب الفلسطيين الرازح حتت 
براثن االحتالل اإلسرائيلي – تضامنا ليس بالتعبري عن القلق  جراء األوضاع 
القاسية اليت يعيشوهنا فحسب، بل قيام املسلمني يف مجيع أرجاء العامل ببذل 
اجلهود لنصرة إخوهتم الفلسطينيني، و اقرتح ختصيص أيام للدعاء والتضرع إىل 
اهلل سبحانه و تعاىل يف املساجد من أجل أن يفرج املوىل العزيز القدير من كربة 
الشعب الفلسطيين، وأن يعمل املسلمون على حتسيس الضمري العاملي مبأساة 
هذا الشعب بغية وضع هناية هلذا العار الذي يصم اإلنسانية قاطبة، فاستقالل 

كامل الرتاب الفلسطيين من براثن االحتالل ميثل حتديا لألمة اإلسالمية.
إن تناول القضايا اإلساسية مثل التضامن يف مواجهة احملن و مكافحة 
الفقر و حتسني البيئة املادية واالجتماعية لإلنسان – و إن جاء التناول موجزا 
– فانه ينطلق من منظور إسالمي باعتبار أن اإلسالم هو احلضارة احلقيقية 
و ان هذا الفهم يفرض علينا تعزيز ثقافة اإلنسانية و قفل الطريق أمام الذين 

يرتكبون الفظائع حتت غطاء اإلسالم.

يف اجتماع اجملموعة الربملانية االسالمية جبنيف:

األتفاق علي دعم املقرتح بشأن أفريقيا الوسطي

تأمالت عضو برملاين 

طريق األمة إىل النجاح 
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يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

حملة من جملس النواب اليمين
التشريعية  السلطة  النواب  جملس  يعترب 
انتخاب   ويتم  اليمنية  اجلمهورية  نظام  يف 
أعضاؤه من قبل الشعب يف انتخابات عامة 
مت  فقد  لذلك  ووفقًا  ومباشرة  حرة  بصورة 
متثل  دائرة   )301( إىل  اجلمهورية  تقسيم 

جمموع أعضاء جملس النواب.
مدة جملس النواب ست سنوات مشسية 
تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس 
جملس  انتخاب  إىل  الناخبني  اجلمهورية 
يوما  بستني  اجمللس  مدة  انتهاء  قبل  جديد 
العاصمة  النواب  جملس  مقر  األقل،  على 
قد  و  علنيًا  جلساته  اجمللس  يعقد  صنعاء. 
بناء على طلب  يعقدها يف جلسات سرية 
رئيس اجمللس أو رئيس اجلمهورية أو احلكومة 
األقل.  أعضائه على  أو عشرين عضوًا من 
يعقد اجمللس دورتني عاديتني يف السنة، كما 

جيوز دعوته لدورات انعقاد غري عادية.

الحالي: المجلس 
مت انتخاب أعضاء جملس النواب احلايل 
نتائج  أسفرت  وقد  27إبريل2003م  يف 
الشعيب  املؤمتر  حزب  فوز  عن  االنتخابات 
العام بـ 239 مقعدًا وحصل حزب التجمع 

اليمين لإلصالح  على 46 مقعدًا واملستقلون 
على 4 مقاعد كما حصل احلزب االشرتاكي 
العريب  البعث  وحزب  مقاعد  سبعة  على 
الوحدوي  االشرتاكي على مقعدين واحلزب 

الناصري حصل على ثالثة مقاعد.

ويتوزع على ثالثة أجهزة رئيسية وهي:
1-رئاسة اجمللس:

ينتخب جملس النواب يف أول اجتماع 

له باألغلبية املطلقة أعضاء رئاسة اجمللس من 
رئيس وأعضاء هيئة رئاسة. 
2-هيئة رئاسة اجمللس:

من  النواب  جملس  رئاسة  هيئة  تتكون 
قبل  من  انتخاهبم  يتم  نواب  وثالثة  رئيس 
وتتوىل  وسرية  مباشرة  بصورة  اجمللس  أعضاء 
نشاط  على  اإلشراف  اجمللس  رئاسة  هيئة 
يف  اللجان  خمتلف  ومعاونة  وجلانه،  اجمللس 

شىت اجملاالت.
3- اللجان:

اجمللس،  يف  بأمهية كبرية  اللجان  تتمتع 
أي  إىل  االنضمام  يف  احلرية  عضو  فلكل 
جلنة حسب ختصصه وهو ما يزيد من فعالية 
بني  مما  جلنة  تتكون كل  ونشاطها.  اللجان 
10 و15 عضوا يتم عرض ترشيحهم من قبل 

هيئة الرئاسة على اجمللس للموافقة عليهم،
 جلنة الشئون الدستورية والقانونية

 جلنة الزراعة والري والثروةالسمكية
 جلنة الشؤون اخلارجية واملغرتبني

 جلنة العدل واألوقاف 
 جلنة تقنني أحكام الشريعة اإلسالمية 

 جلنة الدفاع واألمن 
 جلنة السلطة احمللية

 جلنة الشكاوى وحبث املظامل 
 جلنة احلريات العامة وحقوق اإلنسان 

 جلنة املياه والبيئة
 جلنة القوى العاملة والشؤون اإلجتماعية 

 جلنة النقل واملواصالت 
 جلنة التنمية والنفط والثروات املعدنية 
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حمل امليالد: ذمار
احلالة االجتماعية: متزوج وله )4( ذكور 

وبنت واحد.
الدفعة  احلربية  الكلية  خريج  املؤهل: 
)العاشرة( عام 1972م وقيادة الوية عام 

1974م روسيا.
األعمال اليت أوكلت إليه:-

 قائد الكتيبة السابعة عمالقة.
 قائد منطقة معرب.

 قائد قطاع عتمة ووصابني ومدير عام 
ناحية عتمة.

 قائد مدرسة العمالقة.
 أركان حرب اللواء الثالث مشاه.

 حمافظ حمافظة أبني عام 1990م عضو 
اللجنة الدائمة.

التجربة الربملانية:
للكتلة  ورئيسًا  النواب  جملس  عضو   
للمؤمتر  العامة  اللجنة  عضو  الربملانية 
الشعيب العام يف االنتخابات الربملانية عام 

1993م.
االنتخابات  يف  النواب  جملس  عضو   
نائبًا  انتخابه  وأعيد  2003م  الربملانية 

لرئيس جملس النواب احلايل.
 أعيد انتخابه أمني عام مساعد لقطاع 
املؤمتر  يف  واخلدمات  واإلدارة  االقتصاد 

السادس 1998م.
يف  النواب  جمللس  رئيس  انتخابه  مت   

2008/2/11م 

رئيس جملس النواب اليمين 

حيىي علي الراعي
 جلنة التجارة والصناعة 

 جلنة الشؤون املالية 
 جلنة الرتبية والتعليم 

 جلنة التعليم العايل والشباب والرياضة 
 جلنة اإلعالم والثقافة والسياحة 

 جلنة اخلدمات 
 جلنة الصحة العامة والسكان 

اللجان اخلاصة:
 احلساب اخلتامي للعام املايل 

شروط العضوية:
يف  الراغب  املواطن  يف  تتوفر  أن  البد 
التالية  الشروط  اليمين  للربملان  الرتشح 

حسب الدستور:
مل  وإن  اجلنسية،  ميين  يكون  1-أن 

يكن من أصل ميين.
2-أال يقل عمره عن مخسة وعشرين 

عاما.
3-أن جييد القراءة والكتابة.

4-أن يكون مستقيم اخللق والسلوك. 
وأن ال يكون قد صدر عليه حكم قضائي 
ما  واألمانة  بالشرف  خملة  قضية  هنائي يف 
مل يكن قد رد إليه االعتبار حبكم قضائي 

آخر.

العضوية مميزات 
يتمتع عضو اجمللس بعدد من احلقوق 

منها:
جملس  عضو  ضد  يتخذ  أن  جيوز  ال   
النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو 

التفتيش أو القبض أو احلبس أو أي إجراء 
جزائي إال بإذن من جملس النواب ما عدا 

حالة التلبس.
بند  حتت  خمصصات  النائب  يتقاضى   
احلياة  متطلبات  ملواجهة  الربملانية  املكافأة 

وتطور احلياة الدميقراطية.
اجمللس  عضوية  بني  اجلمع  جيوز  ال   
تقدمي  من  والبد  العامة  والوظيفة 
للرتشح  التقدم  قبل  الوظيفة  االستقالة من 

لالنتخابات.
 حيق لكل عضو من أعضاء جملس النواب 
أن يوجه سؤاال إىل رئيس جملس الوزراء أو 
نواهبم، وال  أو  الوزراء  أحد  أو  نوابه  أحد 
جيوز حتويل السؤال إىل استجواب يف نفس 
السؤال واجلواب  اجللسة، وال يرتتب على 

سحب الثقة من احلكومة.
أخطر  وضع  عن  يعرب  االستجواب 
ينطوي  ويعرف كاستفسار  السؤال  من 
رئيس  إىل  النائب  به  يتقدم  اهتام  على 
وحيق  الوزراء،  أحد  أو  الوزراء  جملس 
النواب  جملس  أعضاء  من  عضو  لكل 
جملس  رئيس  إىل  استجواب  توجيه 
الوزراء أو نوابه أو الوزراء حملاسبتهم عن 
اختصاصهم،  يف  تدخل  اليت  الشؤون 
بعد  االستجواب  يف  املناقشة  وجترى 
أيام على األقل من تقدميه، وقد  سبعة 
الثقة  سحب  إىل  االستجواب  يؤدي 
ال  أنه  إىل  اإلشارة  مع  احلكومة،  من 
جيوز عرض طلب سحب الثقة إال بعد 

استجواب احلكومة. 



اجملـالس العـدد اخلامس عشر  / يونيو- يوليو 2014صفـحة 12

 

الموقع الجغرافي 
مقر اجلمعية الوطنية يف مدينة بورتو 

نوفو وهي العاصمة السياسية جلمهورية 
بنني.

الهيكل العام للجمعية الوطنية
اهليئات  من  الوطنية  اجلمعية  وتتكون 

السياسية و اهليئات السياسية واإلدارية.
األجهزة السياسية

األجتماع العام ورئيس اجلمعية الوطنية، 
ومكتب اجلمعية الوطنية، و الكتل الربملانية 
وهي  الرؤساء  مؤمتر  و  الدائمة  واللجان 
مجيعها تشكل اهليئات السياسية يف اجلمعية 

الوطنية.
أ - األجتماع العام

جلميع  اجتماع  هو  العام  األجتماع 
األعضاء.

ب - رئاسة اجلمعية الوطنية
رئيس اجلمعية الوطنية يف ظل الدستور 
 ،1990 عام  ديسمرب   11 يف  الصادر 
انتخاب  ويتم  الدولة.  يف  الثاين  هوالرجل 
 )04( أربع  ملدة  األعضاء  قبل  من  الرئيس 

سنوات قابلة للتجديد.

ج - مكتب اجلمعية الوطنية
من  الوطنية  اجلمعية  مكتب  يتكون 
سبعة )07( أعضاء )مبا يف ذلك الرئيس(. 
الطريقة كما  بنفس  أعضائه  انتخاب  ويتم 

رئيس جملس النواب خالل الدورة نفسها.
إىل جانب الرئيس يتكون املكتب من:

- النائب االول للرئيس؛
- النائب الثاين للرئيس؛

- املستشار األول؛
- املستشار الثاين؛

- السكرتري الربملاين األول
- السكرتري الربملاين الثاين
 د - اجملموعات الربملانية

أعضاء  من  الربملانية  اجملموعة  تتكون 
االنتماءات  أو  االجتاهات  نفس  هلم 
عن  جمموعة  عدد كل  واليقل  السياسية. 
وال جيوز ألي عضو  أعضاء   )09( تسعة 
جمموعة  من  أكثر  يف  عضوا  يكون  أن 

واحدة. برملانية 
جمموعات   )08( مثاين  هناك  حاليا، 

وهي:
- UMPP »الوحدة والتضامن«

- »إعادة البناء و االنبعاث«،
- »إعادة البناء و التقدم«؛

- »إعادة بناء السالم والتنمية«؛
- »األمة والتنمية«؛

- »االحتاد هو األمة«؛
- »PRD- االحتاد صانع األمة«.

- »التماسك الوطين والسالم«
هـ- اللجان الدائمة

اللجان عددها مخس )05(. و هي:
 جلنة القانون واإلدارة و حقوق اإلنسان؛

 جلنة املالية والتجارة؛
 جلنة التخطيط واملعدات و اإلنتاج؛

يف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجلمعية الوطنية يف مجهورية بنني
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ظل ماثورين ناغو كويف يف منصب رئيس 
اجلمعية الوطنية لبنني منذ عام 2007. وهو 
الدميقراطية  أجل  من  االحتاد  رئيس  أيضا 
والتقدم، وكان وزير التعليم العايل والتدريب 

املهين يف الفرتة 2007-2006.

حياته السياسية
التقدم  أجل  من  لالحتاد  كمرشح 
مت  الوطين،  التضامن  و  الدميقراطية  و 
انتخاب ناجو عضوا يف اجلمعية الوطنية يف 
االنتخابات الربملانية عام 1995. خدم يف 
اجلمعية الوطنية حىت هناية الدورة الربملانية يف 
عميد  منصب  أيضا  وشغل   .1999 عام 
التعليم  وزير  وأصبح  الزراعية.  العلوم  كلية 
 ،2006 أبريل  يف  املهين  والتدريب  العايل 
الناشئة.  للدولة  الصدف  قوات  يف  وشارك 
الربملانية  االنتخابات  مقعد يف  علي  حصل 
يف شهر مارس 2007. بعد ذلك، انتخب 
من قبل اجلمعية الوطنية رئيسا هلا ىف 3 مايو 

.2007
األحتاد  حلزب  رئيسا«  انتخب  ناجو 
من أجل التقدم والدميقراطية يف أول مؤمتره 

العادي يف 18 أغسطس 2007.
اعيد إىل اجلمعية الوطنية يف االنتخابات 
اعيد  مث   ،2011 مارس  شهر  يف  الربملانية 
انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية يف 21 مايو 

.2011

رئيس اجلمعية الوطنية للبنني

ماثورين ناغو كويف
 جلنة التعليم والثقافة والعمل و الشؤون 

االجتماعية؛
والتعاون  اخلارجية  الشؤون  جلنة   

اإلمنائي والدفاع واألمن.
و - مؤمتر الرؤساء

اجلمعية  رئيس  من  املؤمتر  يتكون 
و  الدائمة  اللجان  ورؤساء  الوطنية، 
يف  الربملانية  اجملموعات  خمتلف  رؤساء 

اجلمعية الوطنية.
فيما  املشورة  الرؤساء  مؤمتر  ويقدم 
الوطنية  اجلمعية  أعمال  جدول  خيص 

الذي يقرتحه الرئيس. 
اهليئات السياسية و اإلدارية

وتتكون من مكتب الرئيس و األمانة 
اإلدارية.

 جملس رئيس اجلمعية الوطنية
لرئيس  املباشرة  السلطة  حتت  وهو 

اجلمعية الوطنية. 
مكتب رئيس اجلمعية الوطنية يضم:

- رئيس األركان؛
- السكرتري اخلاص؛

- واحد أو اثنان من األمناء؛
- املستشارون الفنيون؛

- ضباط للمهام؛
- هيئة الربوتوكول؛

- القائد العسكري و أفراد األمن؛
- الصحافة؛

- مرافق عسكري برتبة مالزم.
 األمانة اإلدارية

اإلدارية  اهليئات  مجيع  تشمل  وهي 
علي  تشرف  وهي  الوطنية.  للجمعية 
الوطنية.  للجمعية  التسيريالفعال 
وحماضر  التقارير  إعداد  على  واإلشراف 

رئيس  مساعدة  و  العامة  اجللسات 
اجلمعية الوطنية يف اجللسة العامة.

بني  العالقة  اإلدارية  األمانة  تدير 
مؤسسات  من  غريها  و  الوطنية  اجلمعية 
احلكومة،  الدستورية،  )احملكمة  الدولة 
رئاسة اجلمهورية، اهليئة العليا لالتصاالت، 
العليا،  العدل  حمكمة  العليا،  احملكمة 
هي  واألجتماعي.  االقتصادي  اجمللس 
تعمل علي تنفيذ القرارات املالية للجمعية 
الوطنية ونشر الوثائق يف اجلريدة الرمسية.

االدارات الفنية:
- إدارة اخلدمات التشريعية:

التشريعية   اخلدمات  ادارة  يرأس 
الوطنية.  اجلمعية  رئيس  يعينه  مسؤول 
العام  األمني  سلطة  حتت  يعمل  وهو 
املتعلقة  اإلدارية  املهام  ويؤدي  اإلداري. 

التشريعية. العملية  بتنفيذ 
اخلدمات  من  القسم  هذا  ويتكون 

التالية:
- جلان اخلدمة، اجتماع املكتب و 

مؤمتر الرؤساء؛
- خدمة الدورات و الكتابة األسئلة 

ونسخها؛
- ادارة االتصاالت

- خدمة التوثيق و احملفوظات
- التنسيق والرصد و مراقبة األنشطة 

- إدارة اخلدمات األدارية:
رئيس  يعينه  مسؤول  االدارة  يراس 
اجلمعية الوطنية. وهو يعمل حتت سلطة 
االدارة  وتقوم  اإلداري.  العام  األمني 

باخلدمات التالية 
- شؤون املوظفني والصحة؛

- قسم احملاسبة؛
- خدمة تقدمي الطعام والضيافة؛

- خدمة االجهزة والصيانة؛
- إدارة املالية؛

- خدمة مراسيم اجلمعية الوطنية.
عدد الموظفين

ثالث  من  الوطنية  اجلمعية  تتكون 
فئات: موظفو اخلدمة املدنية الدائمة، 
الوطنية   للجمعية  الدائمون  الوكالء 
اجلمعية  مع   املتعاقدون  والوكالء 

الوطنية
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اخبار الربملانات

رئيس  الظهراىن  أمحد  بن  خليفة  السيد  معاىل  أكد  البحرين: 
الدراسات  الباحثني يف جمال  تشجيع  أمهية  على  النواب  جملس 

الربملانية واالستفادة من جتارب الدول ذات اخلربة الربملانية العريقة.
وأشار الظهراىن إىل أن السلطة التشريعية حتتاج لتضافر اجلهود األكادميية 
والبحثية يف سبيل تطوير أدائها والعمل على استمرار دور املؤسسة الربملانية 
البحرينيني  الباحثني  الظهراين جبهود  ومشيدا  واملواطنني،  الوطن  ىف خدمة 
وكفاءات  طاقات  من  العامة  األمانة  به  تزخر  ومبا  اجلامعي،  الشباب  من 

علمية واعدة.

يف  الوطنية  اجلمعية  يف  الربملانيات  جتمع  عقد  ديفوار:  كوت 
كوت ديفوار أول مجعية عامة هلا يف 19 مايو بدعم فعال من 

االحتاد الربملاين الدويل. 
بغية  النائبات  للنساء  منربا  ليكون  عام 2013،  نوفمرب  التجمع يف  قام 
املتعلقه  والسياسات   القوانني  وتنفيذ  تطوير  يف  حامسا  دورا  يلعنب  أن 

باجلنسني.
وقد انتخبت اجلمعية الوطنية لكوت ديفوار يف عام 2011 وتضم حاليا 
قدمه  الذي  للدعم  متابعة  النساء.  من  فقط   24 منهم  عضوا،   254
إلنشاء جتمع النساء، نظم االحتاد الربملاين الدويل، باالشرتاك مع اجلمعية 
الوطنية، ورشة عمل تدريبية حول التخطيط االسرتاتيجي ألعضاء جتمع 

النساء.

العراقي  الوزراء  رئيس  حزب  القانون،  دولة  ائتالف  فاز  العراق: 
األولية  النتائج  حسب  برملانيا،  مقعدا  ب95  املالكي  نوري 

العراقية. لالنتخابات 
وقد حصلت تكتالت التيار الصدري – الئحة االحرار- علي 34 مقعدا« 
مث الئحة ائتالف املواطن علي 29 مقعدا« و ائتالف متحدون برئاسة اسامة 
حصل  حني  ويف  مقعدا«   23 علي  العراقي  النواب  جملس  رئيس  النجيفي 

ائتالف الوطنية برئاسة اياد عالوي علي 21 مقعدا«.
الدميقراطي  واحلزب  مقعدا«   19 علي  الكردستاين  الوطين  األحتاد  وحصل 

الكردستاين علي 19 مقعدا«.
من  للعديد  االنتخابات  مفوضية  تلقي  بسبب  الرمسية  النتائج  إعالن  وتأخر 

الشكاوى.
بعد  انتخابات  أول  بأصواهتم يف  املاضي  أبريل   30 يوم  العراقيون  أدىل  وقد 
 9012 بني  من  نائبا   328 النتخاب  العراق  من  األمريكية  القوات  خروج 

مرشحا، لشغل مقاعد جملس النواب.

إيران: اشاد وزير اخلارجية النمساوي سيباستيان كورتس بالسياسة 
اخلارجية االيرانية احلكيمة وتفاعلها مع اجملتمع الدويل، وخاصة يف 
احملادثات مع القوى العاملية الست الكربى، وقال إن لدي طهران مبا، يكفي 

حلل سوء التفاهم مع العامل دبلوماسيا.
علي  االيراين  الربملان  رئيس  مع  لقاء  يف  النمساوية  الدبلوماسيه  رئيس  وقال 

األمني العام يهنئ األمني العام اجلديد لألحتاد 
الربملاين الدويل

العام  األمني  أعرب معايل 
الدكتور  الربوفسور  لألحتاد 
حممود إرول قليج عن خالص 
ملعايل  األماين  وأطيب  التهاين 
تشونغونغ  مارتن  السيد 
عاما  أمينا  إنتخابه  مبناسبة 
الربملاين  لألحتاد  جديدا 

الدويل.
التهنئة  رسالة  يف  وقال 
تشونغونغ  السيد  خربات  إن 

بقضايا  ومعرفته  بالربملانيني  اللصيقة  واتصاالته  الربملاين  اجملال  يف 
والدولية  األقليمية  والتجمعات  الوطنية  الربملانات  وأهتمامات 

الكبرية. ستسهل من مهمته 
الطيبة  العالقات  ملواصلة  األحتاد  إستعداد  قليج  الربوفسور  وأكد 

مع األحتاد الربملاين الدويل.

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

الربملانية:
السيد كلود كوري  معايل  انتخاب  يناير 2014   13  

كونديانو رئيسا للجمعية الوطنية يف غينيا
 21 يناير 2014 انتخاب معايل السيد شيكو بادارا 

بشريو دومبويا رئيسا للربملان يف سيريا ليون
 22 يناير 2014 انتخاب معايل السيد إساغا سيدييب 

رئيسا للجمعية الوطنية يف مايل
ولد  حممد  السيد  معايل  انتخاب   2014 يناير   29  

بوليل رئيسا للجمعية الوطنية املوريتانية
 29 يناير 2014 إعادة انتخاب معايل السيدة شريين 

شارمني شودري رئيسة للربملان يف بنغالديش
اهلل  حبيب  السيد  معايل  انتخاب   2014 أبريل   3  

جاكوبوف رئيسا جمللس النواب يف كازاخستان
 11 أبريل 2014 انتخاب معايل السيد رشيد الطاليب 

العلمي رئيسا جمللس النواب املغريب
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الرجياين ان بالده، كعضو فاعل يف االحتاد األورويب تأمل ان تؤدي احملادثات 
العالقات  وحتسني  طهران  ضد  العقوبات  وإزالة  هنائي،  اتفاق  إىل  النووية 

االيرانية مع الدول الغربية يف مجيع اجملاالت.
الساحتني  على  التطورات  آخر  ملناقشة  طهران  إيل  وصل  قد  وكان كورتس 
الدولية واإلقليمية، واستكشاف سبل جديدة لتوسيع العالقات بني البلدين.

الوزراء الكوييت يوم اخلميس 26 يونيو   الكويت: اعتمد جملس 
2014 موعدًا إلجراء االنتخابات التكميلية لعضوية جملس األمة 
)الربملان( بالدائرة الثانية والثالثة والرابعة، بعد تقدمي النواب رياض العدساين، 
اهلاشم،  وصفاء  املطريي،  وحسني  الكندري،  وعبدالكرمي  الراشد،  وعلي 

استقاالهتم من اجمللس.
الداخلية ووزير  الوزراء ووزير  نائب رئيس جملس  الوزراء كلف  وكان جملس 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بالوكالة الشيخ حممد اخلالد باختاذ اإلجراءات 
الالزمة لالعداد إلجراء االنتخابات التكميلية لعضوية جملس األمة عن الفرتة 
املتبقية يف الفصل التشريعي احلايل يف الدوائر الثانية والثالثة والرابعة، حيث 
أطلع اخلالد اجمللس على تفاصيل اخلطوات واإلجراءات الواجب اختاذها إزاء 
اجلهات  والتنسيق مع  األمة  لعضوية جملس  التكميلية  لالنتخابات  اإلعداد 
املعنية لتأمني كافة متطلبات عملية االنتخاب، مشريا إىل أن املوعد احملدد 

إلجراء هذه االنتخابات سيكون يوم اخلميس املوافق 26 يونيو 2014.

الدكتور  الربوفسور  لألحتاد  العام  األمني  معايل  أعرب  املغرب:   
السيد رشيد  ملعايل  القلبية  التهاين  قليج عن خالص  إرول  حممود 

طاليب العلمي  مبناسبة إنتخابه رئيسا جمللس النواب باململكة املغربية.
وأكد معاليه يف رسالة التهنئة أن هذا األنتخاب دليل ناصع علي الثقة الغالية 
العلمي  السيد  لشخص  املوقر  وجملسه  الشقيق  املغريب  الشعب  يوليها  اليت 

كقيادة سياسية بارزة علي الصعيدين املغريب واالسالمي.
كما أكد أستعداد األمانة العامة لألحتاد ملواصلة التعاون األجيايب والبناء مع 

السيد العلمي خدمة لقضايا األمة االسالمية العريقة.

لألمم  العام  األمني  بقيادة  املستوى  رفيعة  بعثة  عقدت  النيجر: 
يف كلمته  النيجرو  يف  الوطنية  اجلمعية  يف  اجتماعها  يف  املتحدة 
الرتحيبية، شكر رئيس اجلمعية الوطنية ومعايل السيد أمادو الضيوف الكرام  

علي زيارة النيجر.
وطلب الرئيس أمادو من اجملتمع الدويل املسامهة يف حتقيق االستقرار يف البالد 
اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز قدراهتا التشغيلية من الناحية العسكرية، وحتسني 
االجتار  أنواع  ومجيع  األموال  غسيل  ومكافحة  والشباب  االقتصادية  اآلفاق 

الذي يؤدين إيل تنمية حقيقية.

 فلسطني: دعا رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين سليم الزعنون يف 
العريب والربملان  الربملاين  تصريح صحفي صدر عنه مؤخرا االحتاد 

العريب واحتاد الربملانات اإلسالمية إىل التحرك الفوري لتنفيذ القرارات األخرية 
الصادرة عنها خبصوص القدس واملسجد األقصى املبارك.

والعاجل  الفوري  للتنفيذ  الوقت حان  أن  الزعنون يف تصريح صحفي  وأكد 
لقرارات االحتادات الربملانية العربية واإلسالمية يف ظل ما يتعرض له املسجد 
آخرها  شرسة كان  إسرائيلية  هجمة  ظل  يف  عام  بشكل  والقدس  األقصى 
اإلسرائيلية على  السيادة  اإلسرائيلي مؤخرا حول فرض  الكنيست  ناقشه  ما 

املسجد األقصى املبارك.
األردين  النواب  جملس  عن  الصادرة  والقوية  احلازمة  املواقف  الزعنون  ومثن 
ملواجهة احملاوالت اإلسرائيلية املستمرة لفرض سيادهتا على املسجد األقصى 

املبارك يف إطار هتويد مدينة القدس عاصمة دولة فلسطني.
كما رحب الزعنون بطلب جملس اجلامعة العربية الذي قرر يف ختام اجتماعه 
جملس  إىل  شكوى  تقدمي  املتحدة  األمم  يف  العربية  اجملموعة  دعوة  الطارئ 
األمن الدويل خبصوص االعتداءات اإلسرائيلية املستمرة على املسجد األقصى 

املبارك.

الربوفسور حممود  لألحتاد  العام  األمني  معايل  أعرب  الصومال:   
الربملان  أعضاء  من  أثنني  اغتيال  لنبأ  احلزن  بالغ  عن  قليج  إرول 
الصومايل يف العاصمة مقديشو. جاء ذلك يف رسالة تعزية وجهها إيل معايل 
رئيس الربملان جبمهورية الصومال السيد حممد شيخ عثمان. وأكد األمني العام 
أدانته حلادثة األغتيال اليت وصفها بالعمل األرهايب اجلبان. ودعا معاليه مجيع 
تتكاف جهودها  للوطن وأن  العليا  الصومالية إيل مراعاة املصلحة  األطراف 

ألهناء ومأساة الشعب الصومايل.

الوطين  اجمللس  رئيس  الدين،  عز  الفاتح  معايل  قال  السودان: 
السودان مستعد لالضطالع بدوره يف اإلسهام يف  السوداين، إن 
حتقيق التوافق بني أطراف الصراع يف مجهورية أفريقيا الوسطي حلل األزمة هناك.

وأكد رئيس الربملان السوداين أن الصراع الدائر يف أفريقيا الوسطي هو نتيجة 
وصراع،  حالة حرب  يف  أفريقيا  تظل  أن  يف  ورغبتها  الغربية  الدول  ألطماع 
وهو شكل من أشكال االستعمار القدمي املتجدد يطل برأسه لتمزيق القارة 
الصراع  شكل  مهما كان  أنه  إىل  مشريا  مواردها،  من  واالستفادة  األفريقية 
الدائر يف أفريقيا الوسطى فإن احلوار هو اللغة الوحيدة اليت ميكن من خالهلا 

معاجلة كل القضايا وحتقيق االستقرار.

معايل  رئيسها  برئاسة  توغو،  جلمهورية  الوطنية  اجلمعية  توغو: 
السيد داما دراماين، واعتمدت مشروع قانون جييز التصديق على 

امليثاق األفريقي لإلحصاء الذي اعتمد يف عام 2009 يف أديس أبابا. 
الرئيس  نائب  سعادة  برئاسة  الوطنية،  اجلمعية  فإن  أخرى،  ناحية  من 
املتعلقة  اجلرائم  ملعاقبة  القانون  ناقشت مشروع  السيد كومي سلوم كالسو 
اإللكرتونية وإجراءات  األدوات  االئتمان وغريها من  بالشيكات وبطاقات 

الدفع.
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هیئة التحریر

األمني العام يعزي رئيس الربملان الرتكي

شارك معايل األمني العام الربوفسور حممود إرول 
العمومية  للجمعية  الثالثة واألربعني  الدورة  قليج يف 
للرابطة الربملانية للتعاون االقتصادي بني دول البحر 
)أثينا(   اليونانية  العاصمة  يف  عقدت  اليت  األسود 

12-14 مايو 2014.
عددا  العمومية  اجلمعية  يف  املشاركون  ناقش 
من املوضوعات اهلامة املدرجه يف جدول االعمال 
عملهم  مسرية  وتعزز  األعضاء  الدول  هتم  اليت 

املشرتكة.
فيها  أشاد  العام كلمة   األمني  معايل  وألقي 
الرابطة برسم اخلطط و مراجعة ما مت من  باهتمام 
إىل  األزمات  مراحل  من  االنتقال  أجل  من  عمل 
بر األمان. و كذلك أشاد مببادرات الرابطة الذكية 

تواجهها  اليت  واالزمات  العارضة  االحداث  ملعاجلة 
بالشفافية و متكينها من اجياد احللول. 

و أكد معاليه يف كلمته الضرورة املاسة لالهتمام 
باالجيال الشابة ألهنم كما يقال هم نصف احلاضر 
و كل املستقبل. كما أكد معاليه إهتمام احتاد جمالس 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي بتعزيز 
مكانة الشباب من أجل احداث التنمية من خالل 
حتسني مستوى التعليم و توظيفه لتحسني مستوى منط 
احلياة و اشراك الشباب يف اختاذ القرارات السياسية 

من أجل خلق جمتماعات معافاة و منسجمة.
وقد التقى معاليه على هامش االجتماع بعدد 
أعضاء  و  الوفود  رؤساء  السعادة  أصحاب  من 

الربملانات املشاركني يف اجلمعية العمومية. 

أعرب معايل األمني العام لألحتاد الربوفسور الدكتور حممود 
إرول قليج عن بالغ األمل واحلزن للحادث الذي تعرض له أحد 
املناجم يف بلدة سوما الواقعة غرب اجلمهورية الرتكية، والذي 
جاء  آخرين.  وأصابة  العاملني  من  أعداد كبرية  حبياة  أودي 

ذلك يف رسالة املواساة اليت بعثها معاليه إيل معايل السيد مجيل 
شيشك رئيس اجلمعية الوطنية الرتكية الكربي. ودعا معاليه اهلل 
العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رمحته وأن مين بالشفاء 

السريع علي اجلرحي. 

قليج  الدكتور حممود إرول  الربوفسور  العام لألحتاد  أعرب معايل األمني 
عن أسفه وحزنه العميقني حلادث انزالق الرتبة الذي حدث بوالية بدخشان 
جبمهورية أفغانستان االسالمية وكوارث السيول اليت اجتاحت حمافظات يف 
املناطق الغربية من البالد. جاء ذلك يف برقية تعزية ومواساة بعث هبا معاليه إيل 

معايل السيد عبدالرؤوف االبراهيمي رئيس جملس الشعب األفغاين.
وبرملان  وشعب  حكومة  إيل  نتقدم  اننا  قليج  الربوفسور  معايل  وقال 
أفغانستان بأحر التعازي واملواساة يف هذا املصاب اجللل داعيا اهلل أن يتغمد 

الضحايا بواسع رمحته وأن يشمل اجلرحي واملنكوبني بلطفه وعنايته.

الدكتور  الربوفسور  لألحتاد  العام  األمني  معايل  أعرب 
أختطاف  حادث  إزاء  العميق  قلقة  عن  قليج  إرول  حممود 
بواسطة  األحتاد  نيجرييا  مجهورية  يف  طالبة  مائيت  من  أكثر 
مجاعة بوكوحرام. وأعلن معاليه أن األحتاد يدين هذا السلوك 
األنسانية  القيم  كل  مع  يتعارض  الذي  واجلبان  املشني 
اجلهود  مع  التكاتف  إيل  معاليه  ودعا  والدينية.  واألخالقية 
اليت تبذهلا السلطات النيجريية بغية إطالق سراح الطالبات 

املختطفات وإعادهتن إيل أسرهن.

األمني العام يعزي يف حادث الطائرة املاليزية
الربوفسور حممود  العام لألحتاد  أعرب معايل األمني 
الذي  املأساوي  للحادث  قليج عن احلزن واألسي  إرول 
تعرضت له طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية وراح ضحيته عدد 
من املواطنني املاليزيني ومن جنسيات أخري. جاء ذلك يف 
رسالة تعزية بعث هبا معاليه إيل معايل تان سري بانديكار 

أمني حاجي موليا، رئيس جملس النواب املاليزي.

القدير أن يشمل  العليا  قليج اهلل  الربوفسور  ودعا 
الضحايا برمحته الواسعة وأن يلهم أسرهم الصرب وحسن 

العزاء.
وأشاد معاليه باجلهود الكبرية اليت بذلتها السلطات 
املاليزية والعديد من ااجلهات الدولية يف هذا الصدد وقال 

إهنا تعرب عن األخوة األنسانية احلقة.

األمني العام يشارك يف الدورة الثالثة واألربعني للجمعية العمومية للرابطة الربملانية
للتعاون االقتصادي بني دول البحر األسود

األمني العام يدين
اختطاف الطالبات النيجرييات األمني العام يعزي رئيس الربملان األفغاين


