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داكار  ىف  السنغال  جلمهورية  الوطنية  اجلمعية  تشهد 
وذلك  لألحتاد  التنفيذية  للجنة  األربعني  األجتماع 
 .2018 اكتوبر  شهر  من  والثالث  الثاين  اليومني  ىف 
ملؤمتر  حتضرييا  من كونه  أمهيته  األجتماع  ويكتسب 
يناير  شهر  املغربية  العاصمة  ىف  عقده  املقرر  األحتاد 
القادم، حيث يتم ىف األجتماع وضع مشروع جدول 
األعمال لكل جلنة من اللجان األربع الدائمة، وكذلك 
وهي  الفرعية  األجهزة  أعمال  جدول  مشروع  وضع 
املسلمات  الربملانيات  النساء  ومؤمتر  فلسطني  جلنة 
األعضاء.  الدول  العامني جملالس  األمناء  واجتماعات 
اللجنة  دورة  األجتماع  أعمال  جدول  بنود  وتشمل 
العامة ووضع اجندة الدورة 14 ملؤمتر األحتاد وحتديد 

موعده.



داكار تستضيف الدورة األربعني للجنة التنفيذية

التنفيذية لألحتاد بزيارة  قام وفد من اللجنة 
بنغالديش  ىف  الروهينغيا  الالجئني  خميمات 
 .2018 سبتمرب   13-10 من  الفرتة  ىف 
وتشكل الوفد من ممثلي الربملانات األعضاء 
العامة  اللجنة باألضافة إىل وفد األمانة  يف 

برئاسة معاىل األمني العام لألحتاد.
الىت  املأساة  حجم  على  الوفد  اطلع  وقد 

قوات  أيدى  على  الالجئون  هلا  تعرض 
شهود  وحتدث  البوذية.  واملليشيات  ميامنار 
واالغتصاب  القتل  مشلت  وقائع  عن  عيان 
وإلقاء الناس أحياء يف نريان تلتهم منازهلم 
حبضور  بعضهم  على  الرصاص  واطالق 
أفراد من عائالهتم وتعليق الرؤوس املقطوعة 

من أغصان األشجار.

على  مرة،  ألول  أطل،  ان  يشرفىن 
قراء جملة »اجملالس« هبذه اإلفتتاحية، 
لالحتاد.  عاما  امينا  بصفىت  وذلك 
به  قامت  الذى  الدور  عاليا  وامثن 
هذه اجمللة، الىت يصدر اليوم عددها 

الـ 23، ىف جمال التواصل بني الربملانات األعضاء وتعريف بعضها 
بالبعض، ونشر اخبار االحتاد وجمالس األعضاء.

عزيزي القارئ؛
يعيش جمتمع الروهينجيا املسلم ىف ميامنار مأساة حقيقية، ىف ظل ما 
يتعرض له من تطهري عرقي ممنهج، وأعمال وحشية من قتل وتشريد 

وهتجري قسري تشارك فيه قوات األمن واملليشيات البوذية..
مت  أن  بعد  املليون،  على  بنغالديش  اىل  اليوم  املهجرون  ويزيد 
حرق بيوهتم وهنب ممتلكاهتم وارتكاب افظع األعمال وحشية ىف 

حقهم..
جيري ذلك وصمت عاملي مريب، نكاد الجند له مربرا، إال اذا كانت 
حقوق املسلمني ليست من حقوق اإلنسان، فلو كان األمر يتعلق 
بغري املسلمني لقاد »العامل احلر« محلة دولية ىف نطاق الشرائع اليت 
اقرهتا منظمة األمم املتحدة، ولقامت الدول العظمي حتت غطاء 
ميامنار،  بفرض حصار على مسؤويل  اوبدونه  الدولية«  »الشرعية 
ولتم جترميهم دوليا والعصابات االجرامية معهم، فكيف نستسيغ 
ان سلطات ميامنار متنع وصول املساعدات اإلنسانية ملن بقي من 
جمتمع الروهينجيا، والتسمح بدخول وسائل االعالم الدولية خمافة 
اطالع العامل على حجم املأساة اليت يتعرض هلا املسلمون هناك. 
وكانت قد رفضت منح التأشرية لفريق حقوق اإلنسان التابع لألمم 

املتحدة.
االسالمي،  التعاون  منظمة  ىف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  إن 
قدوافق ىف مؤمتره اآلخري املنعقد ىف طهران ىف يناير 2018م، على 
مبيامنار.  الروهينجيا  املسلمني  محاية  اجل  من  القرارات  من  مجلة 
اىل  االحتاد  من  بعثة  بايفاد  العامة  األمانة  اإلطار كلف  هذا  وىف 
هذه  اىل  قسرا  املهجرين  الروهينجيا،  مسلمي  لزيارة  بنغالديش 
تقدمي  امكانية  ومعرفة  اوضاعهم،  على  لالطالع  املسلمة،  الدولة 

املساعدات اإلنسانية هلم.
وقد قامت البعثة مبهمتها ىف الـ 11 و12سبتمرب 2018، حبضور 
الشعبية – مجهورية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  من  ممثلي كل 
ماليزيا –  اإليرانية –  اإلسالمية  اجلمهورية  الشعبية –  بنغالديش 
واطلعت  الرتكية  واجلمهورية  السودان  مجهورية   – املغربية  اململكة 
على حجم املأساة الىت تعرض هلا هؤالء الالجئني وعلى ماتبذله 

بنغالديش من جهد من اجل ايوائهم والعناية هبم.
إن من مسؤولية جمالسنا، ىف الوقت احلاضر، العمل من اجل وعي 
اسالمي ملأساة اخوة هلم ىف الدين يتعرضون ألبشع انواع الظلم، 
وكذلك اطالق محلة دولية إلنصاف هؤالء املظلومني، والسعي اىل 
تنفيذ كل القرارات والتوصيات اليت اختذهتا مؤمترات اإلحتاد وجلانه 

املتخصصة.

االفتتاحیة
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املؤمتر الثالث عشر لالحتاد ىف طهران:

األمة تؤكد على املواقف احلامسة
االيرانية  االسالمية  باجلمهورية  طهران  احتضنت 
أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول 
يومي 16- االسالمي  التعاون  منظمة  األعضاء ىف 

خالل  املصاحبة  واالجتماعات   2018 يناير   17
من  كرمية  بدعوة   2018 يناير   15-13 الفرتة 
الشوري  جملس  رئيس  الرجياين  علي  الدكتور  معايل 

االسالمي االيراين.

االفتتاحية: الجلسة 
حسن  الدكتور  فخامة  االفتتاحية  اجللسة  شرف   
اإليرانـية  اإلسالمية  اجلمهورية  رئيـس  روحانی 
ووفود  برملانات  رؤساء  والسعادة  املعايل  واصحاب 
 15 منهم  جملسا   42 من  املوقرة  االعضاء  اجملالس 
حضرها  رؤساء. كما  نواب  و13  جمالس  رؤساء 
الوزراء  والسعادة  املعايل  اصحاب  من  عدد كبري 
لدى  املعتمد  السياسي  السلك  وأعضاء  والسياسني 
اإلسالمي  الشورى  اعضاء جملس  من  وعدد  طهران 

اإليراين وأجهزة االعالم.
اسحق  السيد  معايل  االفتتاحية  اجللسة  خاطب   
االحتاد،  ملؤمتر  عشرة  الثانية  الدورة  رئيس  سيديبه 

رئيس اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل.
قام  السيد اسحق سيديبه ىف ختام كلمته   معايل 
الدكتور علي  بتسليم رئاسة مؤمتر االحتاد اىل معايل 

الرجياين رئيس جملس الشوري االسالمي االيراين.
الرجيانی  علی  الدكتور  معايل  األجتماع  خاطب   

رئيس جملس الشورى اإلسالمي اإليراين رئيس الدورة 
الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد.

رئيس  روحانی  حسن  الدكتور  فخامة  ألقي   
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية خطابا ضافيا.

 تناول للمتحدثون القضايا امللحة اليت تواجه األمة 
ودعوا إىل وحدة الصف وجتنب النزاعات.

املسلمني  الربملانيني  على  روحاين  الرئيس  واقرتح   
بني  فيما  التعاون  لتنشيط  متخصصة  جلان  تشكيل 

اجملالس االعضاء ىف االحتاد.

جلسة العمل األولى:
حممود  الدكتور  األستاذ  حتدث  الدورة  بداية  ىف 
ان  قال  حيث  لألحتاد،  العام  األمني  قليج،  إرول 
توظيف  تستوجب  املؤمتر  فيها  ينعقد  اليت  الظروف 
طاقاتنا للخروج بسالم وأمان مما حييط بنا من خماطر 
التعاون على دحره ىف  ارادة  تغلبت  الذي  االرهاب 
معظم اوكاره. وكشف معاليه عن املؤامرات اليت حتاك 
الرئيس  قرار  يتصدرها  اليت  االسالمية  األمة  ضد 
االمرييكي االحادي اجلائر باعرتافه بالقدس عاصمة 

لدولة اسرائيل ونقل السفارة االمريكية اليها.
عمله كأمني  فرتة  انتهاء  اىل  اشار  ختام كلمته  وىف 
ىف  والسداد  التوفيق  القادم  العام  لألمني  ومتين  عام 

عمله.
انتخاب أعضاء هيئة املكتب: 

مت انتخاب هيئة املكتب على النحو التايل:

السيد  سعادة  األفريقية:  اجملموعة  من  الرئيس  نائب 
سونلي إيدي من اجلمعية الوطنية جبمهورية النيجر.

السيد  سعادة  العربية:  اجملموعة  من  الرئيس  نائب 
باجلمهورية  الوطنية  اجلمعية  من  الشيخ  حممد 

املوريتانية. االسالمية 
جملس  من  جاليل  كاظم  الدكتور  سعادة  املقرر: 

الشورى اإلسالمي اإليراين.
الدورة  عمل  وبرنامج  االعمال  جدول  اعتماد 

الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد:
مت اعتماد جدول االعمال.

کلمات أصحاب املعايل والسعادة رؤساء الوفود:
رؤساء  والسعادة  املعايل  أصحاب  غطت كلمات 

اجملالس والوفود وممثلو املنظمات احملاور اآلتية:
احملورية  القضية  هي  والقدس  فلسطني  قضية   
الرئيسية اليت تستوجب التعاون والتنسيق بني اجملالس 
والرتحيب  هلا،  واالنتصار  عنها  للدفاع  األعضاء 

الفلسطينية. الوطنية  باملصاحلة 
لدولة  ابدية  عاصمة  القدس  ان  على  التأكيد   
لالعرتاف  الدول  مجيع  ودعوة  املستقلة  فلسطني 

فلسطني. بدولة 
باالعرتاف  اخلاص  اجلائر  األمريكي  القرار  ادانة   
االمريكية  السفارة  ونقل  السرائيل  عاصمة  بالقدس 

هلا، والدعوة واملطالبة باسقاطه.
ىف  االسرائيلي  الكنيست  عضوية  تعليق  تبين   

االحتاد الربملاين الدويل.
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 فلسطني ىف مقدمة 
األهتمامات

 العزم على مكافحة األرهاب
 التصميم على تعزيز التعاون 

ىف مجيع اجملاالت
 الرفض املطلق لإلسالموفوبيا
 انتخاب األمني العام لالحتاد

اليت  املشاكل  حل  اجل  من  للتعاون  الدعوة   
تعصف باملنطقة وفضاء العامل االسالمي.

الربملانية  الدبلوماسية  من خالل  الربملانات  دعوة   
للعمل من اجل حتقيق اهداف االحتاد السامية.

الصهيوين والتحذير من  العدو  التطبيع مع   رفض 
لدول  وزيارات  مؤمترات  لعقد  االسرائيلية  احملاوالت 
القارة االفريقية ومطالبة الدول االفريقية افشال هذه 

احملاوالت.
 األهتمام مبأساة مسلمي الروهينغيا وتقدمي الدعم 
تستضيف  اليت  بنغالديش  واملعنوي جلمهورية  املادي 
باألقليات  االهتمام  وكذلك   – منهم  الالجئني 
املسلمة املوجودة ىف بلدان ليست اعضاء ىف منظمة 

التعاون االسالمي.
والتطرف،  االرهاب  حماربة  على  العزم  تأكيد   

وتقدمي التهنئة للدول اليت انتصرت عليه.
االسالمي من خالل  العامل  الدميقراطية ىف  تعزيز   

االعالم احلر.
االهتمام بالشئون االقتصادية والدعوة لتوسيع فرص 
االسالمية  الدول  موارد  من  واالستفادة  االستثمار 

للحد من الفقر.
من  للتعاون  والدعوة  البيئية  باملسائل  األهتمام   
والتصحر  اجلفاف  ومكافحة  البيئة  إصحاح  اجل 

وحل مشاكل املياه ىف العامل االسالمي.
صمود  دعم  اجل  من  القدس  صناديق  تفعيل   

اهلها.
منظمة  عن  الدعم  إلغاء  حماوالت  من  التحذير   

األنروا.
االسالمي  الشوري  جمللس  والتقدير  الشكر   
وحكومة وشعب اجلمهورية االسالمية االيرانية على 

استضافتهم هلذا املؤمتر اهلام.
العام اجلديد والدعوات الطيبات  هتنئة معايل االمني 

له بالتوفيق والسداد.
على  واليته  املنتهية  العام  األمني  معايل  شكر   

جهوده اليت بذهلا لتطوير عمل االحتاد.
 التعزية واملواساة للشعب االيراين ىف ضحايا حادثة 

السفينة االيرانية ىف حبر الصني.

انتخاب األمني العام لالحتاد:
نياس  قريشي  الشيخ حممد  السيد  معايل  انتخاب  مت 
أمينا عاما جديدا لالحتاد على أن يباشر عمله بتاريخ 
قصرية  معاليه كلمة  قدم   .2018 أغسطس  أول 
فيه،  ثقتهم  الذين أودعوا  فيها مجيع األعضاء  شكر 

مث أدى معاليه القسم أمام املؤمتر. 

إعادة انتخاب األمني العام املساعد لالحتاد لفرتة 
والية أخرى:

مت إعادة انتخاب سعادة السفري علي أصغر حممدي 
أمينا عاما مساعدا لالحتاد، وأدى سعادته  سيجاين 

القسم أمام املؤمتر.
عشرة  الرابعة  الدورة  انعقاد  ومكان  زمان  حتديد 
اجملموعة  من  املغربية  اململكة   ( االحتاد  ملؤمتر 

العربية(:
املغربية  باململکة  املوقر  النواب  جملس  دعوة  قبول  مت 
الستضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد ىف مطلع 

العام القادم 2019.
اخلامسة  الدورة  انعقاد  ومكان  زمان  حتديد 
اجملموعة  من  بوركينافاسو   ( االحتاد  ملؤمتر  عشرة 

األفريقية(:

مت قبول الدعوة اليت تقدم هبا اجلمعية الوطنية املوقرة 
ىف بوركينافاسو الستضافة الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر 

االحتاد اليت ستعقد بإذن هللا مطلع العام 2020.
األربعني  االجتماع  انعقاد  ومكان  موعد  حتديد 

التنفيذية لالحتاد: للجنة 
الوطنية  اجلمعية  هبا  تقدم  اليت  الدعوة  قبول  مت 
للجنة  األربعني  االجتماع  الستضافة  السنغالية 

لالحتاد.  التنفيذية 

الختامية: الجلسة 
اعتماد اعالن طهران والبيان اخلتامي للمؤمتر:

مت اعتمادمها.
الرجياين  علي  الدكتور  معايل  اجللسة  ىف  حتدث   
رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد رئيس جملس 

الشورى اإلسالمي اإليراين.
 معايل السيد السعيد بوحجة رئيس اجمللس الشعبی 
الوطين اجلزائري ألقى كلمة بالنيابة عن املؤمترين تقدم 
فيها بالشكر واالمتنان ملا لقوه من حفاوة وتكرمي من 
الربملان اإليراين واحلكومة والشعب اإليراين الشقيق، 
رئيس  روحاين  حسن  الرئيس  فخامة  مقدمتهم  وىف 
علي  الدكتور  ومعايل  اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
االحتاد  ملؤمتر  عشرة  الثالثة  الدورة  رئيس  الرجياين 
وأعرب  اإليراين.  اإلسالمي  الشورى  جملس  رئيس 
معاليه عن صادق متنياته هلم بدوام الصحة والسداد، 

وللشعب اإليراين باملزيد من التقدم واالزدهار.
 کما تقدم املشاركون برفع رسائل شكر وتقدير 
اىل فخامة رئيس حسن روحانی رئيس اجلمهورية 
الدورة  اعمال  رعايته  على  اإليرانية  اإلسالمية 
الدكتور  معايل  وإىل  االحتاد،  ملؤمتر  عشرة  الثالثة 
اإلسالمي  الشورى  جملس  رئيس  الرجياين  علي 

اإليراين
 رئيس االحتاد حلسن االستقبال والضيافة، وحسن 
ىف  األكرب  األثر  هلما  اللذين كان  واالعداد  التنظيم 
جناح أعمال املؤمتر واالجتماعات املصاحبة األخرى. 
مساحة  اىل  واالحرتام  التقدير  خبالص  وتقدموا   

املرشد السيد علي خامنئي للتكرم باستقباهلم.
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رؤساء جمالس ورؤساء وأعضاء وفود جمالس الدول 
ىف  املشاركني  اإلسالمي  التعاون  منظمة  ىف  األعضاء 
أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد ناقشنا التطورات 
على  املدرجة  اإلسالمي  العامل  تواجه  اليت  والتحديات 

جدول أعمال الدورة وقررنا مايلي: 
أواًل: القضية الفلسطينية، أبرز ما جاء فيها:

 نؤكد على حمورية القضية الفلسطينية والقدس، 
ىف اهتمامات األمة اإلسالمية ونشدد علی امهية مدينة 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة  عاصمة  باعتبارها  القدس، 
وحاضنة ثالث احلرمني، ولذا فهی خطًا أمحراً ال ميكن 
القابلة  وغري  املشروعة  احلقوق  تتحقق  حىت  جتاوزه 
للتصرف للشعب الفلسطيين، املتمثلة ىف عودة الالجئني 
والتحرر من االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة 

وعاصمتها القدس.
ال  جزًء  القدس،  مدينة  أن  على  جمدداً  نؤكد   
يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة، كما جاء ىف قراري 
جملس األمن الدويل رقم 242 لعام 1967م، و338 
لعام 1973م، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
1949م، كما جاء ىف العديد من قرارات جملس األمن، 
املتكررة  النتهاكاهتا  االحتالل  بسلطات  بشدة  ونندد 
جدار  بناء  من خالل  القدس،  مدينة  ىف  للمقدسات 
الفصل العازل واملستوطنات ومواصلة أعمال احلفريات 
تقويض  إىل  يؤدي  مما  املبارك،  األقصى  املسجد  حتت 
دعائمه وهتديده باالهنيار، كما نندد بإجراءات الكيان 
واملخالفة  الشرعية  غري  وممارساته  )إسرائيل(  الصهيوين 
القرارات والقوانني الدولية اليت تقوم هبا سلطات  لكل 
املدينة  لتهويد  واهلادفة  القدس  مدينة  ىف  االحتالل 

املقدسة وطمس معاملها العربية واإلسالمية.
الصهيوين  الكيان  إعالن  بقوة، مشروع   نرفض 
للكيان  عاصمة  احملتلة،  القدس  مدينة  )إسرائيل(، 
املشروع  هذا  باعتبار  اليهودي،  وللشعب  الصهيوين 
الثابتة  الفلسطيين وحقوقه  عدوانًا مباشراً على الشعب 
قطعية كل  بصورة  نرفض  للتصرف، كما  وغريالقابلة 
وأية  الكربى  بالقدس  القائلة  اإلسرائيلية  الطروحات 

طروحات أخرى حلل قضية مدينة القدس على أساس 
وضعها حتت وصاية دولية.

االمريكية،  االدارة  رئيس  قرار  ونرفض  ندين   
قابل  وغري  باتًا  رفضًا  القدس،  بشان  ترامب،  دونالد 
الشعب  حقوق  علی  سافراً  اعتداًء  باعتباره  للنقاش، 
الفلسطيين، غري القابلة للتصرف، وباعتباره ايضًا، اجراًء 
باطاًل، يعمق التوتر ويفجرالغضب ويهدد بدفع املنطقة 
القيادة  العنف والفوضی. وندعم جهود  الی مزيد من 
الفلسطينية وعلى رأسها األخ الرئيس حممود عباس، كما 
موقفهم  الفلسطينية ىف  والقوى  الفصائل  ندعم جهود 
الثابت واملوحد ىف مواجهة القرار األمريكي واالحتالل 

اإلسرائيلي.
حق  اشکاهلا،  بکافه  املقاومة  ان  علی  نشدد   
للتصرف  القابلة  غري  احلقوق  تتحقق  حتی  مشروع، 
للشعب الفلسطيين وعلى رأسها حق العودة،وحق اقامة 
الدولة الفلسطينية على أرض فلسطني وعاصمتها مدينة 

القدس.
فلسطني  عن  الدفاع  واجب  ان  علی  نؤكد   

والقدس مسئولية كل املسلمني والعرب.
الفلسطيين  الشعب  انتفاضة  دعم  الی   وندعو 
العامل  فی  واسنادها  املتاحة  الوسائل  بكل  الثالثة 

االسالمی.
مجيع  إىل  فلسطني  دولة  انضمام  ندعم   
احملكمة  ذلك  ىف  مبا  الدولية،  واملنظمات  االتفاقيات 
اجلنائية الدولية وحمكمة العدل الدولية، اليت من شأهنا 
جرائمها،  على  )إسرائيل(  الصهيوين  الكيان  حماسبة 
اخلاصة  وممتلكاته  وأرضه  الفلسطيين  الشعب  ومحاية 
يتخذها  اليت  العقابية  اإلجراءات  وندين كافة  والعامة، 
الكيان الصهيوين )إسرائيل( أو أي دولة أخرى بسبب 

هذه اخلطوة الشرعية.
أنشئت  اليت  الصناديق  على  القائمني  نطالب   
الصناديق، دعما  القدس، تفعيل عمل تلك  من أجل 
ونناشد  مدينتهم،  ىف  وتثبيتهم  القدس  أهل  لصمود 
األمة اإلسالمية شعوبا وحكومات، املزيد من التضامن 

االحتالل  وماتبديه سلطة  اإلسرائيلي  الصلف  ملواجهة 
والدينية  والثقافية  التارخيية  باحلقوق  استخفاف  من 
للشعب الفلسطيين، وندعو لتنفيذ املشروعات اليت تعزز 
املقدسة وأهلها ومؤسساهتا، كما ندعو  املدينة  صمود 
تقوم  اليت  اجلليلة  واألعمال  املبادرات  تدعيم كافة  إىل 
القدس«  »جلنة  باخلصوص  ومنها  اهليئات  خمتلف  هبا 
املايل  وذراعها  اإلسالمي  التعاون  منظمة  عن  املنبثقة 
بإحياء  ونوصي  القدس«،  مال  بيت  وامليداين،«وكالة 
الوقف اإلسالمي للقدس »وقف القدس الشريف« كما 
كان ىف عهد االحتالل الصلييب، تثبيتًا لصمود الشعب 

الفلسطيين على أرضه بكل السبل والطرق.
ثانيًا – األراضي العربية المحتلة فى سوريا ولبنان، 

أبرز ما جاء فيها:
واللبنانيني،  السوريني  املواطنني  بصمود  نشيد   
وحنيي متسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم لالحتالل 
الصهيوين  الكيان  قرارات  بشدة  وندين  الصهيوين، 
)إسرائيل( خبصوص فرض قوانينها وإدارهتا على اجلوالن 
الدولية، خاصة  للقرارات  امتثاهلا  السوري احملتل وعدم 
1981م،  لعام   497 رقم  الدويل  األمن  جملس  قرار 
اإلسرائيلية  القرارات  شرعية  وعدم  بطالن  على  ونؤكد 
ىف هذا الشأن، كما ندين التهديدات اإلسرائيلية ضد 
لبنان وكذلك املناورات العسكرية االستفزازية السرائيل 
على احلدود اللبنانية واخلروقات اجلوية والبحرية املتكررة 
اللبنانية، ونطالب بإهناء االحتالل اإلسرائيلي  لالجواء 
قرية  من  اللبناين  والقسم  وتالل كفرشوبا  شبعا  ملزارع 
الغجر، باعتباره مناقضًا لقرار جملس األمن الدويل رقم 
1701، وذلك بكل الوسائل املتاحة السيما باملقاومة 

الوطنية الباسلة.
ثالثًا – حماية المسلمين الروهينجيا بميانمار، أبرز 

ما جاء فيها:
 نكلف األمانة العامة مبتابعة إيفاد بعثة من االحتاد 
إىل بنجالديش لزيارة مسلمي الروهينجيا املهجرين قسراً 
أوضاعهم  على  عن كثب  واالطالع  بنجالديش  إىل 

ومراجعة إمكانية تقدمي املساعدات اإلنسانية هلم.

البيان اخلتامي
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 نطالب جملس األمن الدويل بإجراء حتقيق دويل 
مستقل عما جرى من قتل وانتهاك للحريات والتهجري 
جنائية ىف  دعوى  ميامنار، وحتريك  املسلمة ىف  لألقلية 

احملكمة اجلنائية الدولية.
وكراهية  واإلسالموفوبيا  التعصب  مكافحة   – رابعًا 

األجانب، أبرز ما جاء فيها:
 ندعو مجيع الدول إىل منع التحريض على التمييز 
الديين والعداء والعنف واإلساءة إىل اإلسالم من خالل 
أمراً  وجتعلها  اإلساءة  وقانونية، حترم  إدارية  تدابري  سن 

يستوجب العقاب قانونًا.
 ندعو األمم املتحدة إىل إصدار صك أممي جيرم 
إزدراء األديان السماوية واإلساءة إىل الرسل واألنبياء، 
ونوصي  بسالم،  املتنوعة  اآلراء  تعايش  لضمان  وذلك 
التعاون اإلسالمي مبواصلة  منظمة  األعضاء ىف  الدول 

سعيها لدى املنظمة الدولية من أجل حتقيق ذلك.
مكافحة  اسرتاتيجية  تنفيذ  إىل  أيضًا  ندعو   
كراهية اإلسالم )اإلسالموفوبيا( املعتمدة من قبل القمة 
بوترية  اإلسراع  ضرورة  وإىل  عشرة،  احلادية  اإلسالمية 
قانونًا  ملزم  دويل  »صك  وضع  قرار  تنفيذ  ىف  عملية 
أساس  على  والكراهية  والتحيز  والتمييز  التعصب  ملنع 

الدين«.
عشرة  السادسة  الدورة  باعتماد  علمًا  نأخذ   
جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة للقرار رقم 
النمطية  والقولبة  التعصب  »مكافحة  بشأن   16/18
السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته 
ضد الناس، بسبب دينهم أو معتقدهم«، وندعم مسار 
اسطنبول الرامي إىل ضمان تنفيذ القرار 16/18، الذي 
أثبت حىت اآلن جناحه ىف بلورة فهم مشرتك ملكافحة 

التعصب على أساس الدين.
يطلقها  اليت  العنصرية  التعليقات  بشدة  ندين   
هبا  مستهدفًا  آلخر.  حني  من  األمريكي،  الرئيس 
الدين  ربط  وكذلك  امللونة،  البشرة  ذات  الشعوب 
أن  بالغ  بقلق  ونالحظ  العاملي،  باإلرهاب  اإلسالمي 
اخلالف  نريان  تشعل  سوف  النفسية  احلالة  هذه  مثل 

وسوء الفهم بني الشعوب واألديان واحلضارات. 
خامسًا - مكافحة اإلرهاب والتطرف، أبرز ما جاء 

فيها:
اشکال  کافه  مواجهه  ضروره  علی  نشدد   
عن  الشرعيه  نزع  بغيه  املتطرف،  الراديکالی  اخلطاب 
اعمال العنف اليت تقرتف باسم الدين او االيديولوجيا 

او مزاعم التفوق الثقافی.
الفصل بني اإلرهاب بشىت   نؤكد على حتمية 
املقاومة  ىف  والشعوب  الدول  وحق  وأشكاله،  صوره 
والكفاح املسلح ضد احملتل واملستعمر األجنيب من أجل 
الىت كفلها  املشروعة  حقوقها  واستعادة  أوطاهنا  حترير 
ميثاق األمم املتحدة، وكافة املواثيق واألعراف الدولية، 
باعتباره حقا أصياًل للشعوب الرازحة حتت االحتالل، 
بتشكيل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  تقوم  بأن  ونوصي 
وحتدد  اإلرهاب  مفهوم  مبراجعة  تكلف  قانونية  جلنة 
الضوابط اليت متيز العمل اإلرهايب عن غريه، لكي تصبح 

آراء اللجنة مرجعًا ىف هذا اجملال.

 ندين بشدة األعمال اإلرهابية اليت استهدفت 
الباحثني والعلماء وأساتذة اجلامعات وكذلك املنشآت 

احليوية ىف عدد من البلدان اإلسالمية.
 ندين بشدة احملاولة االنقالبية العنيفة ضد تركيا، 
 15 ىف  هبا  قام  اليت  وشعبًا،  وحكومًة  ورئيسًا  دستوراً 
يوليو 2016م فصيل مسلح ومتواطئون معه من املدنيني 
وندعو  اإلرهابية.  جولن  هللا  فتح  منظمة  إىل  املنتمني 
التدابري ضد  من  مايلزم  األعضاء الختاذ  اجملالس  دول 
الكيانات واجملموعات واملؤسسات واألفراد املنتمني إىل 

»فيتو«، والتعاون مع تركيا من أجل هذه الغاية.
 ندعو الی عقد مومتر دولی ملکافحه االرهاب، 

يعتمد فيه تعريف دولی لالرهاب بتوافق االراء. 
المفروضة على  الجائرة  العقوبات  سادسًا – رفض 

البلدان اإلسالمية، أبرز ما جاء فيها:
نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات مبختلف أنواعها 
على أي من الشعوب، خاصًة الشعوب اإلسالمية - 
أي  األطراف - على  متعددة  أم  أحادية  سواء كانت 
هذه  مع  تضامننا  عن  ونعرب  اإلسالمية،  الدول  من 
الدول ونطالب بإلغاء هذه العقوبات، وندين استمرار 
هذه العقوبات، ملا ينجم عنها من تبعات سلبية على 
االقتصادية  والتنمية  اإلنسانية  االجتماعية  النشاطات 

واالجتماعية على شعوب تلك الدول.
سابعًا – الحصول على التقنيات الحديثة لألغراض 
من  خالية  األوسط  الشرق  منطقة  وجعل  السلمية، 
خصوصًا  الشامل،  الدمار  أسلحة  أنواع  جميع 

األسلحة النووية، أبرز ما جاء فيها:
الطاقة  استخدام  ىف  البلدان  مجيع  حق  نؤكد   
انتشار  حظر  ملعاهدة  السلمية،وفقًا  لألغراض  النووية 

األسلحة النووية.
ثامنًا – العراق، أبرز ما جاء فيها:

األمم  مبشارکه  دولی،  مومتر  عقد  الی  ندعو   
عمليات  فی  للمسامهه  املتخصصه،  ووکاالهتا  املتحده 
اعاده بناء املدن العراقيه وازاله الدمار الذی طاهلا جراء 
احلروب والعمليات االرهابيه خالل السنوات االخريه. 
ونشيد جبهود دولة الكويت اهلادفة إىل استضافة مؤمتر 
الدول املاحنة ىف شهر فرباير 2018 إلعادة بناء املدن 

العراقية. 
تاسعًا – السودان، أبرز ما جاء فيها:

كل  مواجهة  ىف  للسودان  مساندتنا  نؤكد   
عن  دفاعه  ىف  معه  ونتضامن  اخلارجية،  التهديدات 
سيادته وأمنه واستقراره، ونثمن عاليًا كل اجلهود اخلرية 
املبذولة إقليميًا ودوليًا إلحالل السالم ىف دارفور، وندعو 
اجملتمع الدويل اىل الوفاء بكافة التزاماته املعلنة لتحقيق 

السالم والتنمية املستدامة ىف السودان.
عاشرًا – ليبيا، أبرز ما جاء فيها:

املنتخب  اللييب  النواب  جملس  أن  على  نؤكد   
الشرعي  املمثل  هو  اللييب  الشعب  قبل  من  دميوقراطيًا 
الشؤون  ىف  التدخل  ونرفض  وخياراته.  الشعب  إلرادة 
الوطين  والقانون  الربملان  وجتاوز  ليبيا  لدولة  الداخلية 

وفرض مواقف وسياسات على الشعب اللييب.
حادي عشر – الوضع اإلنساني فى سوريا، أبرز ما 

جاء فيها:
 نؤكد موقفنا املبدئي الداعي إىل ضرورة احلفاظ 
على وحدة سوريا، وصون سيادهتا واستقالهلا وسالمة 
أراضيها ونسيجها االجتماعي املتنوع وفق مبادئ ميثاق 
األمم املتحدة. وندين حضور القوات األمريكية، ومجيع 
السورية  األراضي  على  الشرعية  غري  األخرى  القوى 

باعتباره حضوراً مغايراً للمواثيق والقوانني الدولية. 
 نشيد باجلهود املهمة اليت بذلتها البلدان اجملاورة 
الالجئني  إليواء  املنطقة  ىف  األخرى  والبلدان  لسوريا 

السوريني.
ثاني عشر- الصومال، أبرز ما جاء فيها:

وحدة  استعادة  على  بالعمل  االلتزام  نؤكد   
الصومال وصوهنا، وسيادهتا وسالمة اراضيها واستقالهلا 
السياسي واستتباب األمن فيها ونرفض بشدة اي تدخل 

اجنيب ىف الصومال خارج األطر الشرعية.
ثالث عشر – أفغانستان، أبرز ما جاء فيها:

 نناشد حكومات جمالسنا األعضاء ىف االحتاد، 
الوحدة  حلكومة  العون  يد  ملد  وسعها  مايف  بذل كل 
حتقيق  بغية  الدقيقة،  املرحلة  هذه  األفغانية ىف  الوطنية 
السلم واألمن واالزدهار االقتصادي، خاصًة ىف جماالت 

التعليم وراعية الشباب والصحة.
والدول  مالي  جمهورية  فى  الوضع   – عشر  رابع 

المجاورة، أبرز ما جاء فيها:
 نؤكد موقفنا الداعم لصون سيادة مجهورية مايل 
والدول اجملاورة هلا، وسالمة أراضيها ووحدهتا الوطنية. 
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ونطالب بتعزيز اجلهود الرامية إىل مساعدة هذه الدول 
من أجل جتاوز الصعاب اليت يواجهها مئات اآلالف من 

الالجئني والنازحني ىف هذه البلدان.
جاء  ما  أبرز  قبرص،  فى  الوضع   - عشر  خامس 

فيها:
 ندعو دول اجملالس األعضاء إىل تعزيز التضامن 
االرتباط  على  واحلفاظ  الرتكية  دولة قربص  مع  الفعال 
عليها  املفروضة  الظاملة  العزلة  جتاوز  بغية  معها  الوثيق 
وتدعيم وتعزيز عالقاهتا مع دولة قربص الرتكية ىف مجيع 
اجملاالت. ونؤكد من جديد على تنفيذ القرارت السابقة 
ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن املسألة القربصية وكذلك 
التعاون  مبنظمة  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  قرارات 

اإلسالمي.
واألقليات  الجماعات  حماية   – عشر  سادس 

المسلمة، أبرز ما جاء فيها:
واألقليات  اجلماعات  حنو  االحتاد  التزام  نؤكد   
منظمة  ىف  أعضاء  غري  دول  ىف  تعيش  اليت  املسلمة 
صون  على  العمل  إىل  وندعو  اإلسالمي،  التعاون 
حقوقها وهويتها وحل مشاكلها مبا يضمن هلا حقوقها 
والشعائر  السياسية  احلريات  ممارسة  مثل  األساسية، 

الدينية، ومحاية األماكن املقدسة والتارخيية.
سابع عشر – جامو وكشمير، أبرز ما جاء فيها:

واملفوض  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ندعو   
السامي حلقوق اإلنسان إليفاد بعثة لتقصي احلقائق ىف 
جامو وكشمري احملتلة بواسطة اهلند وضمان اجراء حتقيق 
واالنتهاكات  القتل  أعمال  ىف  وشفاف  ومستقل  نزيه 

الصارخة اليت تقوم هبا قوات االحتالل اهلندية. 
ثامن عشر - اعتداء جمهورية أرمينيا على جمهورية 

أذربيجان، أبرز ما جاء فيها:
و853   822 للقرارات  الدقيق  بالتنفيذ  نطالب   
و874 و884 الصادرة عن جملس األمن الدوىل واالنسحاب 
الفورى وغري املشروط والكامل للقوات األرمينية من مجيع 
األراضى األذربيجانية احملتلة، وحنث بقوة أرمينيا على احرتام 

سيادة مجهورية أذربيجان وسالمة أراضيها.

أبرز ما  تاسع عشر - الشؤون االقتصادية والبيئة، 
جاء فيها:

 ندعو إىل التشجيع على االنضمام إىل مؤسسات 
مثل  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  ىف  والتأمني  التمويل 
واملؤسسة  التجارة،  لتمويل  اإلسالمية  الدولية  املؤسسة 
اإلسالمية للتأمني على االستثمار وائتمان الصادرات، 
بغية االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها لتعزيز التجارة.

التعاون  منظمة  ىف  األعضاء  الدول  ندعو   
التدابري  مجيع  اختاذ  إىل  املالية  ومؤسساهتا  اإلسالمي 
الالزمة لتحقيق اهلدف اجلديد لتوسيع التجارة البينية، 
املتمثلة ىف نسبة تصل إىل 25% من تبادهلا التجاري، 
حبلول عام 2025، كما جاء ىف وثيقة برنامج العمل 
املعتمدة من قبل القمة اإلسالمية الثالثة عشرة املنعقدة 

باسطنبول ىف 2016/4/14.
والفين  املادي  الدعم  تأمني   نناشد حكوماتنا، 
ىف  املناخي  والتغري  التصحر،  ظاهرة  ملواجهة  الالزمني 
واآلسيوية  اإلفريقية  البلدان  اإلسالمية، خاصًة  البلدان 
املتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر، وندعو 
إىل دراسة إمكانية إشراك منظمات اجملتمع املدين، غري 
احلكومية، العاملة ىف العامل اإلسالمي، ىف تقدمي كافة 
التصحر  مواجهة  ذلك  ىف  مبا  اإلنسانية،  املساعدات 

والتغري املناخي، إىل البلدان املتضررة.
 نؤكد أمهية اخلطة التنفيذية لتفعيل االسرتاتيجية 
اإلسالمية للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا ىف البلدان 
عام  ىف  اإلسالمية  القمة  قبل  من  املعتمدة  املسلمة، 
التعاون  منظمة  بني  القائم  التعاون  ونقدر   ،2010
اإلسالمي والبنك الدويل، والبنك اإلسالمي للتنمية ىف 

هذا املضمار. 
وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  عشرون- 

الحضارات واألديان، أبرز ما جاء فيها: 
التشاور  خالل  من  مشروع  إعداد  إىل  ندعو   
اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  التابعة  الثقافية  اجلهات  مع 
العامل للمسامهة ىف حتقيق  والعلماء والنخب من أحناء 

حوار فاعل وبناء بني احلضارتني اإلسالمية والغربية. 

 نؤكد على أمهية إنشاء قنوات تلفزيونية إسالمية 
الصورة  إلبراز  األجنبية،  باللغات  تتحدث  وطنية 
للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  وحنث  لإلسالم،  احلقيقية 
والثقافة والعلوم )اإليسيسكو( على إنشاء حمطة فضائية 

متخصصة ىف هذا اجلانب.
حادي وعشرون- حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة، 

أبرز ما جاء فيها:
واالنتقائية  التسييس  بشدة  وندين  نرفض   
والتمييز ىف معاجلة القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان على 

الصعيدين اإلقليمي والدويل.
 نرفض حماوالت استغالل قضية حقوق اإلنسان 
للتشكيك ىف مبادئ واصول الشريعة اإلسالمية والتدخل 

ىف الشؤون الداخلية للدول اإلسالمية.
سن  االحتاد  ىف  األعضاء  اجملالس  من  نطلب   
التشريعات الالزمة لكفالة حصول مجيع النساء، على 
ذلك  ىف  مبا  االقتصادية  املوارد  على  املساواة،  قدم 
واإلئتمان  االنتاجية،  واملوارد  األرض،  على  احلصول 
والتمويل، ودعم القدرات النسائية التكنولوجية والطبية، 

وذلك لتحسني مهاراهتن عرب برامج تدريبية.
 ندعو منظمة التعاون اإلسالمي، بالتعاون مع 
منظمة الصحة العاملية، إىل إنشاء آلية للعناية بالصحة 
النساء  تأهيل  وإعادة  واجلسدية  والعقلية  النفسية 

واألطفال الذين تعرضوا لويالت احلروب املدمرة.
 جندد دعوة اجملالس األعضاء إىل املصادقة على 
األطفال،  ىف  االجتار  مبنع  اخلاصة  الدولية  االتفاقيات 

وعمالة األطفال بصفة خاصة.
النزاعات  ىف  األطفال  اخنراط  عدم  إىل  ندعو   
السماوية  لألديان  خمالف  ذلك  أّن  ونؤكد  املسلحة 
القوانني اخلاصة  الدولية، كما ندعو اىل سن  والقوانني 

حلماية األطفال وجترمي استغالهلم.
 ندعو إلدانة اهلجمات االنتحارية اإلرهابية على 
األماكن الدينية،مراكز الرعاية الصحية، العلمية والثقافية 
ىف افغانستان وندعو إىل وقفها الهنا تتسبب ىف وقوع 

ضحايا من النساء والشباب واالطفال.
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ىف زيارة إىل خميمات الالجئني الروهينغيا ىف بنغالديش:
وفد األحتاد يطلع على املأساة األنسانية املروعة

الدورة  من  وبتكليف   2018 سبتمرب   13 إىل   10 بتاريخ 
التنفيذية  اللجنة  من  وفد  قام  اإلحتاد،  ملؤمتر  عشرة  الثالثة 
بنغالديش.  ىف  الروهينغيا  الالجئني  خميمات  بزيارة  لالحتاد 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية   : من  ممثلي كل  وحبضور 
اجلمهورية   – الشعبية  بنغالديش  مجهورية   – الشعبية 
املغربية – مجهورية  اململكة  ماليزيا –  اإليرانية –  اإلسالمية 

السودان - اجلمهورية الرتكية ووفد من األمانة العامة.
 وىف اليوم االول من الزيارة اجتمع الوفد ىف مبىن الربملان 
برملان  رئيسة  شودري  شريين  السيدة  مبعايل  البنغالديشي 
بياهنا  إىل  االستماع  وبعد  الشعبية  بنغالديش  مجهورية 
أمني  معايل  ألقى  املسلم،  لروهينغي  ا  الشعب  معاناة  حول 
جلمهورية  شكره  عن  فيها  أعرب  موجزة  االحتاد كلمة  عام 
من  االعداد  هذه  الستقباله  وشعبها  الشعبية  بنغالديش 
ملواجهة  بنغالديش  مع  تضامنه  وأبدى  الروهينغيا  الالجئني 

الضغوط اليت  يواجهها هؤالء الالجئون. 
االحتاد مجهورية  وفد  أعضاء  أخرى، شكر مجيع  ناحية  من 
الرتحيب  على  وبرملانا  وشعبا  حكومة  الشعبية  بنغالديش 
وحكوماهتم  برملاناهتم  حبث  ووعدوا  وجدوه،  الذي  احلار 
بالضغط على ميامنار للسماح فورًا بنقل الالجئني الروهينغيا 

، للعودة إىل وطنهم ىف والية راخني .
 هذا، وقد اجتمع وفد االحتاد أيضا مبعايل السيد شهريار 
إىل  واستمع  الشعبية  بنغالديش  مجهورية  خارجية  وزير  علم 
روهينغيا  شعب  مأساة  حول  القيمة   معاليه  توضيحات 
بنغالديش  حكومة  به  وتقوم  قام  ما  عن  وموجز  املسلم 

ملساعدة هؤالء الالجئني.
اهلائل  العدد  تدفق  عن  النامجة  املشاكل  معاليه  بني  كما 
إىل  ابالغها  طلب  مقرتحات  وقدم  بنغالديش  اىل  لالجئني 
الربملانات األعضاء ىف االحتاد، وذلك حلفز األمة اإلسالمية 
املأساة  هذه  ىف  والروهينغيا  بنغالديش  مع  الوقوف  على 

الرهيبة، وحترك العامل كله ىف سبيل العدالة والكرامة.
 ىف 12 سبتمرب 2018 توجه وفد االحتاد مبعية عدد من 
الالجئني  خميمات  زيارة  إىل  البنغالديشي  الربملان  أعضاء 
عن  أطلعوا  حيث  كوكس  بازار  منطقة  ىف  الروهينغايني 
خالل     . املسلم  الروهنينغيا  الشعب  معاناة  على  كثب 
الالجئني  مع  لالجتماع  االحتاد  لوفد  الفرصة  اتيحت  الزيارة 
رواياهتم  مشلت  حيث  حمنتهم  تفاصيل  ومناقشة  الروهينغايني 
املروعة انتهاكات حقوق االنسان اليت رواها عدد من الالجئني 

اليت  املروعة  االحداث  عن  تفاصيل  عيان  شهود  قدم  . كما 
وقعت ىف أغسطس 2017، عندما مت إحراق مئات من قرى 
قبل  للتعذيب من  األبرياء  املدنيني  وتعرض آالف  الروهينغيا، 
والصواريخ  اهلليكوبرت  طائرات  باستخدام  امليامناري  اجليش 
حيث  ارتكبت أسوأ أشكال العنف ضد املسلمني الروهينغيا، 
واألطفال.   النساء  واغتصاب  والتعذيب  القتل  ذلك  ىف  مبا 
الضحايا  من  مباشرة  معلومات  على  االحتاد  وفد  أطلع  وقد 
بازار  إىل كوكس  وهربوا  االنتهاكات  هذه  من  عانوا  الذين 
وروى العديد من نساء الروهينغيا كيفية تعرضهن، مبا ىف ذلك 
الفتيات الصغريات، الغتصاب مجاعي من قبل اجلنود. وشارك 
بعضهن ىف الروايات املروعة عن مشاهدة قتل أفراد عائالهتن ، 
وتعليق رؤوس أبنائهن من األشجار، والقاء األطفال واملسنني 

ىف املنازل احملرتقة، وإطالق النار على أزواجهن. 
وجتدر اإلشارة إىل أن خميمات الالجئني قد أقيمت ىف منطقة 
متتد على طول احلدود مع ميامنار ىف واد كان يضم ىف السابق 
الكثري من احلياة الربية وعددًا كبريًا من األشجار والبحريات. 
قصرية  فرتة  لالجئني ىف  الكثيف  التدفق  بسبب  ذلك،  ومع 
النطاق  املنطقة ألضرار واسعة  البيئة ىف  الزمن، تعرضت  من 
املؤقتة  األكواخ  لبناء  اخليزران  أشجار  معظم  قطع  مت  حيث 
لالجئني واستخدامها كحطب الشعال النار. والشك أن من 

املخاوف الرئيسية اليت أعرب عنها املسؤولون البنغالديشيون 
والذي  املومسية،  العواصف  أثناء  يتفاقم  قد  الوضع  أن  هي 
سيؤدي إىل اهنيارات أرضية وفيضانات كبرية ما مل يتم تنفيذ 
املزيد من األعمال اهلندسية. ولذلك، هناك حاجة ملحة إىل 
جهودها،  أقصى  بذهلا  رغم  بنغالديش،  ألن  إضافية  موارد 
لن تتمكن من التعامل مع التحدي اإلنساين الضخم خالل 

موسم العواصف القادم.
 كلمة أخرية:  على الرغم من أن حالة الالجئني وقصصهم 
كانت موجعة للقلوب، لكنه كان من دواعي الرضا مالحظة 
لتسهيل  جهدها  قصارى  تبذل  بنغالديش  حكومة  أن 
مأساهتم  حتمل  ىف  ومساعدهتم  الروهينغايني  الالجئني  حياة 

وتسهيل  ايصال  اإلغاثة اإلنسانية هلم.
ىف كوكس  املضيف  اجملتمع  افراد  حنيي كرم  أن  علينا  وجيب 
الوقت  وبذل  الروهنينغايني  الخوهتم  املأوى  توفري  ىف  بازار 
الروهينغا  الالجئني  اللغة والقرآن، ومساعدة  لتعليم األطفال 

الذين فروا من ميامنار خوفا على حياهتم وكرامتهم.
غري أن وفد االحتاد الحظ مع األسف احلالة النفسية السيئة 
لالجئني وذلك بسبب االنتهاكات املروعة اليت حدثت هلن، 
ورفض معظمهم العودة إىل ديارهم  ما مل يتم توفري ضمانات 

لسالمتهم والحقاق حقوقهم اإلنسانية األساسية.



اجلمعية الوطنية جبمهورية السنغال
ىف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:

اجلمعية الوطنية هي اجلهاز التشريعي ىف مجهورية السنغال 
وتتكون من جملس واحد.

ويتم انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية بطريقة األقرتاع العام 
املباشر، وتستمر عضو يتهم ملدة مخس سنوات. وختتصر املدة فقط 
عن طريق حل اجلمعية وتضمن احملاكم اجراء عد األصوات وفق 

أحكام القانون األنتخاىب.
تكون جلسات اجلمعية الوطنية علنية. ولكن ميكن عقدها 

وراء أبواب مغلقة ىف احلاالت االستثنائية وملدة حمدودة.
يتم نشر وقائع اجللسات مع الوثائق الربملانية املتعلقة هبا ىف 

جريدة املداوالت أو ىف اجلريدة الرمسية.

النصوص التشريعية:
هناك نوعان من النصوص: املشاريع والقوانني املقرحة.

 مشاريع القوانني:
هذه املشاريع هي اليت تودعها احلكومة لدي هيئة مكتب 
اجلمعية الوطنية. وبعد أن يتم حتويل املشاريع مع مراسيمها جيري 
تسجيلها وترقيمها حسب وقت وصوهلا ىف مستوي إدارة اخلدمات 

التشريعية وتوزيعها على األعضاء.
 القوانني املقرتحة:

مكتب  هيئة  لدي  وتودع  النواب  من  القوانني  هذه  تأيت 
اجلمعية الوطنية اليت تقوم بفحصها للتأكد من مقبوليتها قبل رفعها 
إىل رئيس اجلمهورية الذي يتعني عليه إبداء رأيه بشأهنا ىف غضون 
عشرة أيام من تاريخ رفعها إليه. ومتضي االجراءات بعد هذه املدة.

اللجان الدائمة:
يبلغ عدد اللجان الدائمة ىف اجلمعية الوطنية السنغالية )11( 

جلنة.
من اخلطوات املهمة على صعيد صياغة القوانني هي النظر 

فيها من قبل اللجان الدائمة اليت يشار إليها بعبارة اللجان الفنية.
اجلمعية الوطنية هي اليت تعني أعضاء اللجان بنسبة تكوين 

اجملموعات وحسب مقرتحاهتا.
اللجان  فان  الوفود  وجلنة  والرقابة  احملاسبة  جلنة  باستثناء 
األختصاصات  ذات  واللجان  واخلاصة  املؤقته  واللجان  الدائمة 
احلاالت  ىف  للنظر  اجللسات  خالل  اجتماعاهتا  تعقد  املتعددة 

املرفوعة إليها.
ومن ناحية مبدئية فانه الميكن طرح مسألة للجمعية للتداول 
بشأهنا بدون تضمينها ىف تقرير للجنة املختصة، فيما عدا االسئلة 
الشفهية، واملسائل الراهنة واالسئلة املكتوبة وأي مسألة أخري ال 

تستدعي إحالتها إىل أحدي اللجان.

الجلسات العامة:
املنصوص  احلاالت  باستثناء  علنية  العامة  اجللسات  تكون 

عليها ىف القاعدة 62 من قواعد االجراءات.
نوابه  أحد  أو  الوطنية  اجلمعية  رئيس  العامة  اجللسة  يرأس 
ويكون رئيس الربملان حماطا عن ميينه ومشاله بأمينني منتخبني. كما 
يتعني وجود األمناء املنتخبني اآلخرين ىف القاعة. وبعد قراءة التقرير 
املعد للجلسة تبدأ املناقشة العامة اليت يشارك فيها النواب وممثلو 

احلكومة.
تتاح الفرصة لألعضاء لطلب مناقشة عاجلة لألمور املعروضة 
رئيس  يطلبها  احلقوق عندما  املناقشة من  اجلمعية. وتكون  على 

اجلمهورية.
وميكن لألعضاء طلب مناقشة ثانية لألمور. ويكون التصويت 

على مشاريع القرارات مادة وراء مادة وبعد ذلك ىف جمملها.

أسلوب التصويت:
عليها  املعروضة  املسائل  على  اجلمعية  التصويت ىف  يكون 
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بواسطة:
 رفع االيدي

 الوقوف
 األقرتاع العلين
 األقرتاع السري

وسيتم إنشاء نظام األقرتاع األكرتوين.

األقتراع بالتفويض:
يعترب  تفويض ضروري  النواب شخصيا. وأي  اقرتاع  يكون 
باطال مبوجب املادة 64 من الدستور. ولكن ميكن تفويض األقرتاع 
ىف احلاالت ومبوجب الشروط املنصوص عليها ىف القاعدتني 88 
و89 من قواعد االجراءات. وجيوز للنائب احلصول على تفويض 

واحد فقط.

إصدار القوانين:
اجللسة  لرئيس  ورفعه  ترقيمه  يتم  فانه  القانون  إجازة  عند 
للتوقيع عليه ومن مث حتويله بواسطة األمانة العامة للجمعية، بدون 
أدين تأخري، وىف 15 نسخة، ثانية منها يكون موقعا عليها، إىل 
األمانة العامة للحكومة لكي يتم إصدار القانون من طرف رئيس 

اجلمهورية.

االحالة إلى المجلس الدستوري:
يقرر  لكى  الداعى  االستئناف  ىف  الدستوري  اجمللس  ينظر 
القوانني وذلك خالل  من  قانون  اجلمهورية عدم دستورية  رئيس 
ستة أيام ىف أعقاب إحالته بواسطة عدد من النواب يساوي على 
األقل عشر أعضاء اجلمعية الوطنية وذلك ىف غضون ستة أيام من 

إجازته النهائية.
غضون  ىف  هنائية  بصفة  القوانني  اجلمهورية  رئيس  ويصدر 
مثانية أيام ىف اعقاب إنقضاء فرتة االستئناف، مبوجب املادة 72 

من الدستور.
ويتم ختفيض فرتة إصدار القوانني مبقدار النصف ىف حالة 

إعالن الطوارئ بواسطة اجلمعية الوطنية.

الرقابة البرلمانية:
تتخذ الرقابة الربملانية أشكاال عديدة:

 بيان سياسي من رئيس الوزراء



 مسألة ثقة
 تصويت باللوم

 مناقشة موجهات امليزانية
 القرارات: جيوز للجمعية الوطنية أن تدرج ىف جدول 

أعماهلا مناقشة القرارات املرفوعة من إحدي جلاهنا.
 معلومات أو دراسات اللجان الدائمة: تزود هذه 
املعلومات أو الدراسات اجلميعة الوطنية مبا ميكنها من ممارسة 
الرقابة على سياسة احلكومة. وتتويل جلنة تقصي احلقائق معاجلة 
موضوع معني وهتدف إىل تزويد األعضاء بأجابات حمددة على 

االسئلة اليت تشغل باهلم أثناء ممارستهم ألنشطتهم.
مشكلة  ىراسة  إىل  فاهنا هتدف  الدراسة  جلان  أما   
جعل  على  النواب  فهمها  يساعد  حيث  أهتمام كبري  ذات 

عملهم أكثر كفاءة.
 جلان التحقيق: تبحث هذه اللجان املسائل اجلارية 
على املستويني الوطين والعاملي اليت توضع أمام هيئة مكتب 
اجلمعية الوطنية وتدرج ىف قائمة احلاالت اليت يفحصها مؤمتر 

الرؤساء.
 األسئلة املكتوبه: توضع االسئلة املكتوبة أمام هيئة 
مكتب اجلمعية. وترسل بدون تأخري إىل رئيس اجلمهورية. وإذا 
مل ترد اجلهات احلكومية املعنية على االسئلة ىف غضون شهر 

من طبع االسئلة فاهنا تتحول تلقائيا إىل اسئلة شفوية.
 االستماع: جيوز للجان االستماع إىل أى شخص 

ترى أن من املفيد استشارته.
 الزيارات: تقوم اللجان الدائمة )الفنية( بزيارات إىل 

منشآت الدولة.

هيئة مكتب الجمعية الوطنية:
ىف بداية عمل اهليئة التشريعية يقوم أكرب األعضاء سنا 
من احلاضرين، ممن يستطيعون قراءة وكتابة اللغة الرمسية، برئاسة 
اجللسة إىل حني انتخاب الرئيس. ومبجرد انتخابه يتويل هذا 
الشخص أعباء رئاسة اجلمعية الوطنية. ويتم انتخاب أعضاء 

املكتب اآلخرين حتت رئاسته.

مهام مكتب الجمعية:
يتمتع املكتب بصالحيات تنظيم إعمال اجلمعية الوطنية 
وكذلك تنظيم وتوجيه مجيع خدماهتا ىف األحوال اليت حتددها 

القوانني الفرعية والقوانني الالحقة.
إعداد  سبل  املالية،  الالئحة  مبوجب  املكتب،  حيدد 

ميزانية اجلميعة الوطنية وتفصيلها وتنفيذها.
حيدد املكتب، بواسطة الالئحة االدارية، االساليب اليت 
تستطيع مبوجبها االدارات املختلفة من تطبيق وتفسري وتنفيذ 
أحكام القوانني الفرعية عالوة على النظام االساسي ملوظفي 
اجلمعية الوطنية مع اهليئات املهنية اليت من احملتمل أن يشكلها 

املوظفون. 
أساس  على  املكتب  يقوم  الرئيس  من  مقرتح  مبوجب 
مرسوم بتعيني األمني العام للجمعية ومساعده اللذين حيضران 
اجتماع اجلمعية ومؤمتر الرؤساء وأي جلان خمتصة حيثما يكون 

حضورمها ضروريا.
إنشاء  قبيل  التداول  الجيوز 
مل  ما  للمكتب  النهائي  التشكيل 
بانتخاب  تتعلق  إجرائية  أمورا  خيص 

جارية. 
أو  دورةعادية  اختتام  حالة  ىف 
استثنائية بدون أن حتدد اجلمعية تاريخ 
املكتب  يقوم  القادمة  الدورة  أفتتاح 

بتحديد املوعد ىف الوقت املناسب.
جيوز للمكتب أن يشكل جلانا 

خاصة بشأن مواضيع حمددة.
جلسة  خالل  للجمعية  جيوز 

مستوفية الشروط القانونية، وعلى أساس مقرتح من مكتبها، 
القيام مبا يلي:

 استقبال شخصيات مرموقة لتقدمي رسائل،
 منح الرؤساء السابقني درجات شرفية،

 حيدد أمر صادر من املكتب الفوائد اليت يستحقها 
رؤساء الشرف عالوة على وضع الرؤسا السابقني.

 يقوم املكتب بصفة مستمرة مبراقبة أوضاع ومساعدة 
األعضاء السابقني وتقدمي تقرير بذلك إىل كل دورة عادية. 
ومن اختصاص املكتب حل مجيع املشكالت املتعلقه بتقاعد 

نواب اجلمعية الوطنية.
 عند دعوة اجلمعية للتمثيل ىف اهليئات اخلارجية يقوم 

املكتب بالبت ىف هذا األمر.
 جيتمع املكتب مرة واحدة على األقل ىف الشهر.

طريقة انتخاب رئيس الجمعية:
يتم انتخاب رئيس اجلمعية الوطنية على أساس األغلبية 
املطلقه لألعضاء الذين أقرتعوا.وإذا مل يتم احلصول على هذه 
االغلبية ىف دورة األقرتاع األويل فأنه جتري الدورة الثانية لألقرتاع 

ويكون الفائز باألغلبية النسبية.
كما يتم انتخاب نواب الرئيس والسكرتاريني وموظفي 
التمثيل  أساس  وعلى  سريا  األقرتاع  ويكون  املالية.  االدارة 

النسيب.

مكتب رئيس الجمعية الوطنية:
يكون  الذى  الديوان  املساعدة من  اجلمعية  رئيس  جيد 
حتت سلطة مدير الديوان وهو أكرب املوظفني ىف الدرجة )أ(. 

باألضافة إىل مديره يضم الديوان:
 سكرتري خاص لرئيس اجلمعية

 مستشارين خاصني
 مستشارين فنيني

 رئيس الديوان وملحق الديوان
 مديري البعثات

يتويل مدير الديوان مهمة تنسيق عمل الديوان والسكرتري 
اخلاص. وهو موضع ثقة رئيس اجلمعية، ويضمن تنفيذ مجيع 

توجيهات رئيس اجلمعية الصادرة ىف مستوي الديوان.
يتويل كبري املوظفني املبادرة للدراسة أو االيعاز بالدراسة 
أهتمام  ذات  مسألة  أو  أمر  ألي  اجلمعية  رئيس  عن  نيابة 
الناطق  مهمة  املوظفني  يتويل كبري  األقتضاء  وعند  خاص. 

الرمسي بلسان رئيس اجلمعية الوطنية.

هيكلة الجمعية الوطنية وفق المجموعات السياسية:
عدد املقاعد 165 مقعدا:
 بنو بوك ياكار )125(

 التحالف الفائز )واتو سنغال( )19(
 التحالف مانكو تاكساو السنغال )7(

 حزب الوحدة والتجمع )3(
 ائتالف امللتقي الوطين )2(

 أحزاب األقليه األخري )9( 
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رئيس اجلمعية الوطنية السنغالية
مصطفي نياس

)كاوالك(،  مديابل  ىف كور   ،1939 نوفمرب   4 امليالد:  ومكان  تاريخ 
السنغال
التعليم:

- االبتدائي: كور مديابل )كاوالك(
- الثانوي: ليسيه فديريب دي سانت لويس

- اجلامعي:
 جامعة داكار 

القانون  العام،  القانون  اساس(  سوربون-  )بانثيون-  باريس  جامعة   
األداري، القانون الدويل العام

باريس  جلامعة  التابع  واالجتماعية  األقتصادية  التنمية  دراسات  معهد   
)اسرتاجتيات التنمية(

 املدرسة الوطنية لألدارة – السنغال.
اخلربة املهنية:

- 1967-1970 مدير االعالم واخلدمات الصحفية جبمهورية السنغال
رئيس  ليوبولدسنغور،  الرئيس  فخامة  ديوان  مدير   1978-1970  -

مجهورية السنغال 
- 1978-1979 وزير التخطيط احلضري واالسكان والبيئة

- 1979 1984 وزير اخلارجية، وكذلك من 1993 إىل 1998.
- أبريل 1979 انتخب رئيسا للدورة اخلاصة لألمم املتحدة ملناهضة التمييز 

العنصري
- سبتمرب 1980 انتخب ىف جنيف رئيسا للدورة اخلاصة لألمم املتحدة 

بشأن تسوية املسألة الفلسطينية والشرق األوسط.
وكذلك ىف  العام 1983  ىف  قصرية  ملدة  السنغال  لوزراء  رئيسا  تعيينه   -

العامني 2000 إىل 2001
- 1984 – 1993 قضي مثانية أعوام ونصف العام ممارسا ألنشطة ىف 

القطاع اخلاص.
- 14 يوليو 1999 أنشأ حزب حتالف قوي التقدم

املسرية السياسية:
- 1960- 1965 رئيس األحتاد الوطين لطالب السنغال

- 1966 -1976 رئيس أمانة الشباب الوطين
السنغايل  التقدمي  لالحتاد  السياسي  املكتب  1966 -1984 عضو   -

بوصفه األمني الوطين املسؤول عن احلياة السياسة للحزب
- رأس وفود السنغال إىل إجتماعات كل من اجلمعية لألمم املتحدة 12 
مرة وكذلك إىل منطمة األحتاد األفريقي وإيل منظمة املؤمتر االسالمي وإيل 

حركة عدم األحنياز.
- 1981 -1984 عضو جلنة منطمة املؤمتر االسالمي للوساطة ىف احلرب 
العراقية – االيرانية واليت كان يرأسها الرئيس الغيين الراحل أمحد سيكوتوري

- يقوم حاليا مبهام املستشار الدويل ملبادالت الشمال – اجلنوب، بشأن 
األنسان واحلريات  والدبلوماسية، وبشأن قضايا حقوق  السياسية  املسائل 

املدنية ىف العامل. 
- يقوم مبهام املستشار اخلاص للعديد من رؤساء الدول األفارقة.

العمل الربملاين:
- 2012 أنتخب عضوا ىف اجلمعية الوطنية

- 30 يوليو 2012 انتخب رئيسا للجمعية الوطنية
- 11 اكتوبر 2013 أعيد انتخابه رئيسا للجمعية الوطنية

احلياة األجتماعية:
- متزوج وأب لستة من األبناء

األومسة:
- نال أومسة من اكثر من 56 دولة من دول العامل.
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عقدت اللجنة الدائمة لفلسطني اجتماًعا طارًئا مفتوح 
 14 ىف  االيرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  طهران،  ىف  العضوية 
مايو 2018، استجابة لدعوة كرمية من معايل الدكتور علي 
ورئيس  اإليراين  اإلسالمي  الشوري  جملس  رئيس  الرجياين، 
النظر ىف  الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. كان اهلدف هو  الدورة 
نقل  هامني:  حدثني  وقوع  بعد  فلسطني  ىف  احلايل  الوضع 
السفارة األمريكية إىل مدينة القدس والذكرى السنوية للنكبة 

الفلسطينية.
ىف  التالية  البلدان  ىف  األعضاء  الربملانات  وفود  شاركت 

االجتماع:
مجهورية   – الشعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
غينيا  تشاد – مجهورية  بوركينافاسو - مجهورية  أذربيجان – 
األردنية  اململكة   – اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية   – بيساو 
ليبيا  دولة  اللبنانية –  اجلمهورية  الكويت –  دولة  اهلامشية – 
– مجهورية مايل - مجهورية موزامبيق – دولة فلسطني – دولة 
قطر- مجهورية السنغال– مجهورية السودان – اجلمهورية العربية 

السورية – اجلمهورية الرتكية – مجهورية أوغندا. 
وحضر االجتماع عدد من دبلوماسيي البلدان اإلسالمية 

املعتمدين ىف طهران.
ترأس اجللسة االفتتاحية معايل الدكتور علي الرجياين وألقى 
معاليه كلمة رحب فيها واصفا التطورات ىف القدس باخلطرية، 
وأهنا تفرض على األمة اإلسالمية مواجهة قرارات رئيس االدارة 

األمريكية املفتقرة إىل العقالنية، بكل صرامة وحزم.
خاطب االجتماع الدكتور رضوان االخرس، عضو اجمللس 
الوطين الفلسطيين وأشار إىل حساسية ودقة الوضع الراهن ىف 

فلسطني عامة ومدينة القدس بشكل خاص. 
البلدان  ردت  هل  قائال:  الفلسطيين  الربملاين  تساءل  مث 
لإلسالم  املعادية  األمريكية  االجراءات  على  اإلسالمية 

واملسلمني بردود سياسية واقتصادية مناسبة؟ 

اإلسالمية  الربملانات  من  عمل  فريق  بتشكيل  وطالب 
ملتابعة قضية فلسطني والقدس بصورة مستدامة.

األمني  قليج،  إرول  حممود  الربوفسور  معايل  ألقى 
التعاون  منظمة  ىف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد  العام 
السفارة  نقل  تزامن  خطورة  إىل  فيها  اإلسالمي،كلمةأشار 
االجراء  هذا  واصفا  النكبة،  ذكرى  مع  القدس  إىل  األمريكية 
باالنتهاك الصارخ حلقوق الشعب الفلسطيين، واستفزازا ملشاعر 

املسلمني وكرامتهم.
بعد الكلمة اليت ألقاها معايل الربوفسور حممود إرول قليج، 
قام سعادة الدكتور كاظم جاليل ممثل الربملان اإلسالمي اإليراين 
ىف االحتاد بتوجيه الشكر ملعاليه على ما قدمه خالل سنوات 
شهدها  اليت  االجنازات  إىل  وأشار  لالحتاد  عاما  أمينا  عمله 

االحتاد خالل دوريت والية معاليه. 
موجز  بتوضيح  الرجياين  علي  الدكتور  معايل  قام  كما 
ملا أجنزه معايل أمني عام االحتاد خالل السنوات املاضية ومثن 
أسلوب معاليه احلكيم ىف إدارة االحتاد ىف ظل الظروف املضطربة 

الراهنة.
مث تفضل معايل الربوفسور حممود إرول قليج بالقاء كلمة 
قصرية، واضاف أن هذه املشاعر األخوية ستبقى ىف ذاكرته، 
وسوف يعتز هبا كذكرى للسنوات اليت عمل فيها أمينا عاما 

لالحتاد. 
وىف ختام اجللسة االفتتاحية قدم معايل الدكتور الرجياين 
اعرتافا  قليج  الربوفسور  معايل  إىل  قيمة  وهدية  تكرميية  لوحة 

باالعمال اجلليلة اليت قدمها معاليه لالحتاد.
استمرت اعمال االجتماع برئاسة سعادة النائب الدكتور 
كاظم جاليل، ممثل جملس الشورى اإلسالمي اإليراين ىف االحتاد 
ىف  املشاركة  والربملانات  اجملالس  ممثلو  التوايل  على  حتدث  مث 

االجتماع كالتايل:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية - بوركينافاسو - 

مجهورية تشاد – مجهورية غينيا بيساو – اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية – اململكة األردنية اهلامشية – دولة الكويت – اجلمهورية 
اللبنانية – دولة ليبيا – مجهورية مايل - مجهورية موزامبيق –دولة 
قطر- مجهورية السنغال– مجهورية السودان – اجلمهورية العربية 

السورية – اجلمهورية الرتكية – مجهورية أوغندا. 
أهم ما جاء ىف مداخالت املتحدثني:

 قضية فلسطني والقدس، خط أمحر ال ميكن جتاوزه.
 نكبة فلسطني كانت ومازالت نكبة لألمة اإلسالمية قاطبة.

املسريات  هلذه  الشهداء  وعشرات  العودة،  مسريات   
يطالبون األمتني العربية واإلسالمية بأن يكونا بنفس البطولة 

والتضحية.
 اقرتاح تشكيل وفد برملاين من عدد من اجملالس، يتوجه إىل 

قطاع غزة لكسر احلصار املفروض عليه.
 إدانة قرار رئيس اإلدارة األمريكية بشأن مدينة القدس ونقل 
السفارة األمريكية إليها، بأشد العبارات، واعتباره حلقة جديدة 
من حلقات العدوان على العرب واملسلمني واستفزازا ملشاعر 

مليار وسبعمائة مليون مسلم ىف العامل.
 خفض العالقات مع كل دولة تنقل سفارهتا إىل القدس.

 حق العودة حق مكتسب للشعب الفلسطيين، ال يستطيع 
أي زعيم عريب أو إسالمي التنازل عنه.

 الدول اإلسالمية مطالبة باختاذ إجراءات عملية جادة لدعم 
الشعب الفلسطيين ماديا ومعنويا.

 املقاومة هي السبيل األوحد ملواجهة الكيان الصهيوين احملتل.
 اقرتاح تشكيل وفد برملاين حلث الفصائل الفلسطينية على 

املصاحلة فيما بينها.
املربم بني  النووي  االتفاق  األمريكي من  االنسحاب   إدانة 

ايران وجمموعة الـ 1+5.
 بعد دراسة فقرات البيان اخلتامي لالجتماع االستثنائي 
املشاركون  قام  الدائمة،  فلسطني  للجنة  العضوية  مفتوح 

باعتمادها. 
مفتوح  االستثنائي  االجتماع  اعمال  املشاركون ىف  تقدم 
بتقدمي  االحتاد  من  املنبثقة  لفلسطني  الدائمة  للجنة  العضوية 
اإلسالمي  الشورى  جملس  رئيس  معايل  اىل  والتقدير  الشكر 
اإليراين رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد حلسن االستقبال 

والضيافة وحسن التنظيم واالعداد.

االجتماع املفتوح للجنة فلسطني ىف االحتاد:

أبرز املشاركون خطورة الوضع ىف فلسطني
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وبعد مناقشات مستفيضة للوضع الراهن ىف فلسطني، ىف ظل الظروف اإلقليمية 
والدولية احمليطة به، اثرهتا مداخالت قيمة من املشاركني، قرر االجتماع إعالن مايلي: 
 التأكيد من جديد على أن قضية فلسطني وعاصمتها القدس تشكل أوىل 
أولويات األمة اإلسالمية واحملور األساسي الهتماماهتا، وأن الدفاع عنها واالنتصار 
هلا يعترب إلتزاما اميانيا لكل مسلمي العامل، حىت تتحقق احلقوق املشروعة وغري القابلة 
للتصرف للشعب الفلسطيين ىف وطنه، وعلى رأسها عودة الالجئني وإقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة على أرض فلسطني بعاصمتها مدينة القدس.
أواصر  الصفوف وتعزيز  نبذ اخلالفات ورص  البلدان اإلسالمية إىل  دعوة   
األخوة اإلسالمية ملواجهة اهلجمة الشرسة اليت يشنها أعداء األمة اإلسالمية، ممثلني 
الراهن  اإلقليمي  الوضع  على  يراهنون  الذين  الطامعني،  ومحاته  الصهيوين  بالكيان 
واستغالله الشعال نار الفتنة واالضطراب لصرف انتباه دول املنطقة عن االنتهاكات 
اخلطرية حلقوق الشعب الفلسطيين، خصوصا تلك املتعلقة مبدينة القدس. وتأكيد 
ضرورة حشد كافة امكانات العامل اإلسالمي من أجل ايصال الشعب الفلسطيين إىل 
حقوقه املشروعة، ودعوة مجيع الشعوب احملبة للحرية إىل استخدام كافة جهودها ىف 

دعم الشعب الفلسطيين. 
استغالله  دون  واحليلولة  الصهيوين،  الكيان  مع  التطبيع  أنواع  رفض كل   
للظروف املضطربة اليت تعصف مبنطقة الشرق األوسط ىف الوقت الراهن وذلك من 

أجل تفويت فرصة الصيد ىف املياه العكرة على هذا العدو املتغطرس.
 دعم املقاومة ضد الكيان الصهيوين بكافة اشكاهلا، خاصة مقاومة الشعب 
الفلسطيين الصامد ىف وجه العدوان الصهيوين، باعتباره حقا مشروعا حىت تتحقق 

احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين.
 تقدمي كافة أشكال الدعم واملساندة النتفاضة الشعب الفلسطيين املتواصلة 
عرب مسريات العودة، حىت يتحقق احلق الفلسطيين بالعودة إىل أرض اآلباء واالجداد، 
وتوجيه اإلدانة القوية لالجراءات القمعية اليت متارسها سلطات االحتالل الصهيوين 
ضد سكان غزة املشاركني ىف مسريات العودة، واملطالبة باجراء حتقيقات دولية حمايدة 
وفورية لتقصي احلقائق فيما وقع من جرائم قتل وجرح ضد أبناء الشعب الفلسطيين 
العزل، على أن يتبىن جملس األمن الدويل هذه التحقيقات والقيام مبحاكمة مرتكيب 

هذه اجلرائم على أساس القوانني الدولية.

 تأكيد الرفض املطلق لقرار رئيس اإلدارة األمريكية بشأن القدس، الصادر 
ىف 6 ديسمرب 2017، ورفض كل ما ينجم عنه من تبعات من بينها نقل سفارة 
الواليات املتحدة األمريكية إىل القدس، اإلجراء الذي تدحضه القوانني واالعراف 
الدولية وقرارات األمم املتحدة وتعتربه اعتداء سافرا وغري اخالقي على حقوق الشعب 

الفلسطيين، وعمال استفزازيا يدفع باملنطقة إىل مزيد من العنف والفوضى.
 حتميل الواليات املتحدة األمريكية املسؤولية الكاملة عن تبعات خطواهتا غري 
القانونية ووقوفها غري الشرعي إىل جانب السلطة القائمة باالحتالل وتوفري موجبات 
االفالت من العقاب هلا، جراء ما ترتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيين ومطالبة 
االمم املتحدة واجملتمع الدويل باختاذ التدابري العملية والوفاء بالتزاماهتا فی منع هذه 

االجراءات الباطلة.
 دعوة مجيع دول العامل إىل االمتناع عن دعم قرار الواليات املتحدة األمريكية 
بشأن القدس وإىل االلتزام بقرارت جملس األمن الدويل ذات الصلة اليت حتظر نقل 
البعثات الدبلوماسية إىل القدس وتعتربه نقضا للحقوق التارخيية والقانونية للشعب 

الفلسطيين.
املعارض العتماد قرار ىف جملس  املتحدة األمريكية  الواليات  إدانة موقف   
ىف  املشاركني  غزة  قطاع  أهايل  ضد  الصهيوين  الكيان  جرائم  يدين  الدويل  األمن 
مسريات العودة، باعتباره مشاركة أمريكية ىف العدوان على الشعب الفلسطيين، وحافزا 

للكيان الصهيوين على االستمرار ىف ممارسة جرائمه.
 مطالبة الفصائل الفلسطينية قاطبة باالسراع ىف حتقيق املصاحلة فيما بينها، 
تعزيزا للوحدة الوطنية اليت من شأهنا تقوية جهود األمة اإلسالمية ىف مواجهة الظروف 

االقليمية والدولية احملدقة بالقضية الفلسطينية ىف الوقت الراهن.
 دعوة اجملتمع الدويل للضغط على الكيان الصهيوين، قوة االحتالل، إلهناء 
احلصار اجلوي والبحري والربي غري القانوين املفروض على قطاع غزة كشكل من 
أشكال العقاب اجلماعي، وفتح املعابر احلدودية وضمان احلركة احلرة للناس واملواد 

والبضائع من وإىل قطاع غزة وبقية األراضي الفلسطينية.
التعاون  منظمة  ىف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد  العام  األمني  تكليف   
البيان، واعالم  اإلسالمي، باختاذ اإلجراءات الالزمة ملتابعة تنفيذ ما جاء ىف هذا 

االحتاد الربملاين الدويل، واألمم املتحدة، وكافة املنظمات اإلقليمية بنصه.
 تقدمي الشكر والعرفان للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، قيادة وشعبا وبرملانا 
على مبادرهتم الكرمية الستضافة هذا االجتماع اهلام وعلى حفاوة االستقبال وكرم 

الضيافة.
وىف اخلتام ادان اجملتمعون االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي املربم بني 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وجمموعة 5 + 1، باعتباره مثاال بارزا لنقض العهد وعدم 

االكرتاث بالقوانني واالعراف الدولية كافة.

البيان الختامي
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ينص دستور العام 1993 على قيام جملس واحد يسمى 
يتم  »نوابا«  أعضاؤه  ويسمى  الوطىن  الشعىب  اجمللس 
إنتخاهبم باألقرتاع العام احلر، املتساوى، املباشر والشرى. 
ويبلغ عدد النواب حسب قانون األنتخابات 102 نائبا.

ومدة هذه اهليئة التشريعية هى مخس سنوات تبدأ من 
يوم إعالن نتائج األنتخابات.

وحيق للنائب مساءلة أعضاء جملس الدولة واحلكومة 
كتابة أو شفاهة. وجيب أن يكون الرد على سؤال النائب 
أسبوعني، كأقصى  أو ىف غضون  نفسها  اجللسة  خالل 

موعد، كتابة إذا كان األمر يتطلب حتقيقا.
والجيوز إزعاج النائب أو توجيه األهتام إليه أو أعتقاله 
أو حبسه أو اصدار حكم عليه أو إدانته بسبب سجل 

إقرتاعه أو التعبري عن آرائه أثناء القيام بواجباته كنائب.
وأمتيازاته  النائب  حقوق  بتنظيم  القانون  يقوم 

وسلطاته وواجباته.

وجيوز طرد النائب من اجمللس إذا أمهل واجباته بطريقة 
خطرية.

ويتم انتخاب رئيس اجمللس وأعضاء هيئته ىف اجللسة 
األوىل لدورة اجمللس.

األوائل  النواب  وأحد  الرئيس  من  اهليئة  وتتكون 
أول  وسكرتري  الثواىن،  النواب  وأحد  للرئيس  اخلمسة 
التشريعية.  اهليئة  انتخاهبم من جممل  يتم  ثاىن،  وسكرتري 
الئحة  أساس  على  اهليئة  وسلطات  صالحيات  وتقوم 

وقوانني اجمللس.

وتنحصر واجبات المجلس الشعبى الوطنى فى مايلى:
1. مراجعة الدستور.

2. إنتخاب جملس الدولة ورئيسه لدورة انعقاد اهليئة 
التشريعية.

3. إصدار القرارات املتعلقة باجراء االستفتاء الشعىب.

4. سن القوانني وإجازة املقرتحات والقوانني.
مبوجب  واللوائح  القوانني  دستورية  ىف  البت   .5

املراسيم والتشريعات األخرى.
والتدابري  التشريعات  وإبطال  وتعديل  اعتماد   .6
خمالفتها  بسبب  الدولة  أجهزة  تصدرها  اليت  األخرى 

للدستور والقوانني.
7. إجازة قانون املوازنة العامة للدولة.

غينيا  مبشاركة  املتعلقة  األتفاقيات  على  املوافقة   .8
والسلم  الصداقة  وأتفاقيات  الدولية  املنظمات  ىف  بيساو 
والدفاع وتغيري احلدود وغريها من األتفاقيات اليت تقدمها 

احلكومة بغية احلصول على إقرارها.
9. املوافقة على خطة التنمية الوطنية وقانوهنا.

10. إعالن االحكام العرفية أو حالة الطوارئ وفقا 
لنص القانون.

11. املوافقة على تقرير املراجع العام للدولة خبصوص 

رئيس اجمللس الشعىب الوطىن

سربيانو قسما 
بشمال  منطقة كاشيو  ىف  بيوال  قرية  امليالد:  مكان 

غينيا
التعليم: خترج ىف علم اهلندسة الزراعية من اجلزائر ىف 
العام 1985. كما درس القانون ىف كلية احلقوق ىف بيساو.

احلياة السياسة:
1. أنضم إىل احلزب األفريقى الستقالل غينيا والرأس 
األخضر )PAIGC(ىف العام 1973 ىف هناية الكفاح 
املسلح من أجل التحرر الوطىن. بعد عودته من الدراسة 
الريفية ىف  والتنمية  الزراعة  بوزارة  باخلارج عمل كمندوب 

منطقة بوالما بياجوس.
ىف  نينوفيريا  الرئيس  باسم  رمسيا  ناطقا  عمل   .2
رئيسا  عمل  مث   .1999-1998 األهليه  احلرب  فرتة 

للمجموعة الربملانية للحزب األفريقى
3. ىف 17 مارس 2008 قدم ترشيحه ملنصب رئيس 

احلزب األفريقى
املناصب الرمسية:

تعيينه مديرا عاما  - عندما كان عمرة 31 عاما مت 
وذلك  الريفية  والتنمية  الزراعة  بوزارة  والصيد  للغابات 
تعيينه وزير دولة  العام 1994 مت  ىف عام 1990. وىف 
للسياحة والبيئه واألعمال اليدوية. وىف نفس الوقت عينته 

احلكومة وزيرا للرعاية.
للرئيس  مستشارا  تعيينه  جرى  العام 1997  ىف   -
والبنيات  الطبيعية  واملوارد  والبيئة  للزراعة  جواوبرناردو 

التحتية، ومتحدثا رمسيا بأسم رئاسة اجلمهورية.

اجمللس الشعيب الوطىن ىف غينيا بيساو
ىف سلسلة التعريف باجملالس األعضاء:
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تمهيدا لمؤتمر األتحاد:

داكار تستضيف أجتماعا مهما

التنفيذية  للجنة  األربعون  االجتماع  ينعقد 
لالحتاد ىف داكار – مجهورية السنغال يومي 2 و3 
أكتوبر 2018. برئاسة معايل السيد مصطفى نياس 

رئيس اجلمعية الوطنية جلمهورية السنغال.
وسيقوم هذا االجتماع باعداد مشاريع جداول 
أعمال الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد واالجتماعات 
الرباط،  مدينة  ىف  ستعقد  اليت  اآلخري  املصاحبة 

اململكة املغربية ىف شهر يناير القادم 2019: 
اوال: يضع مشروع جدول أعمال االجتماع السابع 

للجان املتخصصة التالية:
 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 

 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.

وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة   
احلضارات واألديان.

ثانيا: يضع مشروع جداول أعمال األجهزة املتفرعة 
التالية:

 االجتماع التاسع للجنة فلسطني الدائمة.

 الدورة الثامنة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.
 االجتماع التشاوري الثاىن لألمناء العامني 

للمجالس األعضاء ىف االحتاد.
اللجنة  أعمال أجتماع  ثالثا: كما يشمل جدول 

التنفيذية البنود التالية:
 وضع مشروع جدول أعمال الدورة احلادية 

والعشرين للجنة العامة لالحتاد.
ملؤمتر  عشرة  الرابعة  الدورة  موعد  حتديد   

االحتاد.
 وضع مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة 

عشرة ملؤمتر االحتاد.
لالحتاد  عشر  الرابع  املؤمتر  شعار   

واالجتماعات املصاحبة األخرى.

اللبناين  النواب  جملس  مقرتح  دراسة   
الربملاين  للتدريب  العريب  املعهد  حول 
اللبناين(. للربملان  )التابع  التشريعية  والدراسات 

للجنة  االربعني  االجتماع  تقرير  اعتماد   
التنفيذية لالحتاد.

تقرير األمين العام:
 يغطي هذا التقرير الفرتة الزمنية بني تاريخ 
االجتماع التاسع والثالثني للجنة التنفيذية الحتاد 
جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمي 
الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة الثالثة عشرة 
يناير2018،  االحتاد مبدينة طهران ىف 13  ملؤمتر 

وتاريخ انعقاد هذا االجتماع.
على  العام  األمني  معايل  تقرير  ويشتمل   
العام  األمني  مشاركات  العامة،  االمانة  أنشطة 
الصادرة  البيانات  واالقليمية،  الدولية  احملافل  ىف 
عن االمانة العامة، البيانات الصادرة عن اجملالس 
مبناسبة  العام  األمني  من  هتنئة  رسائل  األعضاء، 
رؤساء  لبعض  االنتخاب  وإعادة  االنتخاب 
من  الصادرة  واملواساة  التعزية  رسائل  الربملانات، 
االستثنائي  االجتماع  االحتاد،  عام  أمني  معايل 
مفتوح العضوية للجنة فلسطني املنبثقة عن االحتاد، 
توديع معايل األمني العام السابق لالحتاد، استالم 
ىف  منصبه  لالحتاد  اجلديد  العام  األمني  معايل 
األمانة العامة، زيارة خميمات الالجئني الروهينغيا ىف 
بنغالديش، األنشطة االعالمية والشؤون التنظيمية.

الدورة  تنفيذ قرارات  التقريرمتابعة   ويشمل 
الثالثة عشرة ملؤمتر إحتاد جمالس الدول األعضاء ىف 
منظمة التعاون اإلسالمي واالجتماعات املصاحبة.

اجتماع  تقرير  اخلتامية  اجللسة  وستعتمد   
اللجنة.

السنة املالية.
12. منح العفو.

13. صياغة القوانني واللوائح وأعتمادها.
الدستور  هلا  مينحها  أخري  سلطات  ممارسة   .14

والقوانني.
بتشكيل جلان متخصصة  الوطىن  الشعىب  اجمللس  يقوم 
دائمة بشأن خمتلف األمور باألضافة إىل جلان مؤقته تتعلق 

مبوضوعات حمددة سلفا.
جيتمع اجمللس ىف دورة راتبة مرة واحدة ىف العام

كما يلتئم مشلها ىف دورة خاصة بدعوة من جملس الدولة 
أو من الوزراء أو عندما يطلب ذلك أغلبية النواب. ونص 

القانون على تنظيم مجيع تفاصيل هذه العملية.
احلاكم  للحزب  السياسى  املكتب  ألعضاء  وجيوز 
وأعضاء احلكومة من غري النواب حضور وخماطبة اجللسات 

العامة للمجلس الشعىب الوطىن.

وفيما يلى سلطات رئيس المجلس:
1. رئاسة جلسات اجمللس واحلرص على تطبيق أحكامه 

ولوائحه.
2. الدعوة لعقد اجللسات العادية للمجلس.

وتنسيقه  الدائمة  اللجان  عمل  على  األشراف   .3
وكذلك اللجان األخرى.

4. التوقيع واصدار األوامر لطباعة قوانني وقرارت اجمللس 
ىف اجلريدة الرمسية.

5. توجيه العالقات الدولية للمجلس.
6. حضور اجتماعات جملس الدولة.

اللجان:
واالدارة  األنسان  وحقوق  الدستورية  الشؤون  جلنة   

العامة.
 جلنة االدارة الداخلية واحلكومة احمللية والدفاع الوطىن.
 جلنة التخطيط األقتصادى واملاىل والتجارة والصناعة.

 جلنة الزراعة ومصائد األمساك واملوارد الطبيعية والبيئة 
والسياحة.

 جلنة الشؤون الصحية واألجتماعية والتعليم والرياضة 
والوسائل االعالمية.

والطاقة  والنقل  واالسكان  العامة  األشغال  جلنة   
والعلوم والتقانة.

 جلنة السياسة اخلارجية والتعاون الدوىل واهلجرة.
 جلنة املرأة والطفولة.

- آخر منصب وزارى تواله قسما كان وزراة االدارة 
الداخلية ىف العام 2008.

اخلربة الربملانية:
- يتمتع قسما خبربة برملانية واسعة

- ىف العام 1994 انتخب نائبا ىف الربملان
للحزب  برملانيا  زعيما  عمل   2004 العام  ىف   -

األفريقى.
الربملانية  للجنة  الرئيس  نائب  منصب  حاليا  يتوىل   -

املنبثقة عن األحتاد النقدى واألقتصادى لغرب أفريقيا.
- يتوىل حاليا رئاسة الربملان.

احلالة األجتماعية:
- متزوج وله 5 أبناء 
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برملان 
سرياليون

ىف سلسلة التعريف 
باجملالس األعضاء:

السلطة   1991 للعام  سرياليون  قانون  خيول   
اجلمهورية  رئاسة  تكون  وبينما  الربملان.  إىل  التشريعية 
جزءا من الربملان فان الدستور مينع أي وزير أو نائب 

وزير من عضوية الربملان.
يتكون الربملان من جمموع 146 مقعدا،جيئ 132 
من األعضاء باألنتخاب املباشر إىل جانب 14 من كبار 
الزعماء القبليني ميثلون 14 منطقة من مناطق سرياليون.
يرأس الربملان رئيس يتم أنتخابه من قبل األعضاء.

الدورات:
عليها  ينص  اليت  بالطريقه  الربملانية  الدورات  تبدأ 
بالطريقه  الربملان  ويتم حل  الدستور.  من  الفصل 84 

املنصوص عليها ىف الفصل 85 من الدستور.
يقوم كاتب الربملان ىف غضون واحد وعشرين يوما 
إشعارا  عضو  بتسليم كل  األجتماع  عقد  تاريخ  من 

مكتوبا حيدد تاريخ األجتماع وزمنه ومكانه.
أي  ىف  اجتماع  إىل  الدعوة  الربملان  لرئيس  جيوز 
مجيع  من   %20 إىل  جيوز  األوقات. كما  من  وقت 
مقررا  إذا كان  الربملان  اجتماع  طلب  الربملان  أعضاء 
اجتماع الربملان ىف غضون 14 يوما عن طريق الرئاسة.

عمر البرلمان:
مقدارها  فرتة  انقضاء  بعد  الربملان  حل  يتم   -1
مخس سنوات من تاريخ أول جلسة بعد األنتخابات العامة.

العامة  للطوارئ  حالة  هناك  إذا كانت   -2
رئيس  ويري  الدستور،  من   29 الفصل  مبوجب 
اجلمهورية أن اجراء انتخابات مسألة غري عمليه، جيوز 
سنوات  اخلمس  فرتة  ومتديد  قرار،  مبوجب  للربملان، 
الواردة ىف الفقرة )1(، وذلك من وقت آلخر، على أن 

اليتجاوز التمديد فرتة ستة شهور ىف كل مرة.
تستمر فرتة الدورة الربملانية ملدة )120( يوما على 

األقل ىف كل عام.

األنتخابات العامة:
الربملان  أعضاء  ألختيار  العامة  األنتخابات  جتري 
ليس قبل ثالثني يوما وليس بعد تسعني يوما من حل 

الربملان.

اجراءات البرلمان:
 الرئاسة:

يرأس جلسات الربملان:
رئيس الربملان  -1

نائب رئيس الربملان ىف حالة غيابه  -2
حالة  ىف  للمهمة  انتخابه  يتم  عضو  أي   -3

غياب كل من رئيس الربملان ونائبه.
عندما خياطب رئيس اجلمهورية الربملان أو حيضر 
واليتويل  مقعده  الربملان  رئيس  خيلي  شخصيا  اجللسة 

رئاسة اجللسة أي شخص آخر.
 النصاب القانوين للجلسات:

العدد  الربملان قائال إن  إذا اعرتض أي عضو ىف 
يقل  اجللسة(  يرأس  الذي  الشخص  )خبالف  املوجود 
عن ربع مجيع أعضاء الربملان وأن رئيس الربملان مقتنع 

بوجهة النظر هذه يتم رفع اجللسة.

التصويت فى البرلمان:
أي  فان  الدستور،  ىف  عليه  املنصوص  باستثناء 
البت  يتم  بشأهنا،  قرار  يصدر  لكي  مقرتحة  مسألة 
فيها بأغلبية أصوات االعضاء املوجودين والذين أدلوا 

بأصواهتم.

 اللجان البرلمانية أثناء الدورة:
جلنة األختيار   -1

جلنة األوامر الدائمة  -2
جلنة األلتماسات  -3

جلنة اجمللس  -4
جلنة األعمال التجارية  -5
جلنة احلسابات العامة  -6

جلنة التعيينات واخلدمة العامة  -7
جلنة املالية والتنمية  -8

التشريعية اللجنة   -9
جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل  -10

جلنة الدفاع والشؤون الرئاسية  -11
جلنة الشؤون الداخلية  -12

جلنة احلكومة احمللية والتنمية الريفية  -13
جلنة املناجم واملوارد املعدنية  -14

جلنة التعليم  -15
جلنة الزراعة والغابات واألمن الغذائي  -16

جلنة األمتيازات واألخالق  -17
جلنة التجارة  -18

جلنة النقل والطريان  -19
جلنة األشغال واجمللس والصيانة  -20

جلنة الشفافية واملساءلة  -21
جلنة الصحة وصحة البيئة واأليدز  -22

جلنة األيدي العاملة والعالقات الصناعية  -23
جلنة األراضي والتخطيط الريفي والبيئة  -24

جلنة املوارد السمكية والبحرية  -25
جلنة االعالم واألتصاالت  -26

جلنة الطاقة  -27
جلنة املوارد املائية  -28

جلنة حقوق األنسان  -29
جلنة اخلدمات األجتماعية  -30

جلنة الرياضة  -31
جلنة شؤون الشباب  -32
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تاريخ ومكان امليالد: 3 يونيو 1948 ىف قبينيت، مركز 
بورت لوكو

التعليم:
 مدرسة سانت أندروز الثانوية ىف مدينة بو ومدرسة 
األوالد العليا ىف فريتاون ومدرسة سانت ادوارد الثانوية 

ىف فريتاون
 بعد االنتهاء من املرحلة الثانوية توجه بوندو إىل اخلارج 

ملواصلة تعليمه
 نال درجه البكالوريوس ىف القانون من اجلامعة الوطنية 

االسرتاليه
 نال درجة املاجستري والدكتوراه ىف القانون الدويل من 

جامعة كمربدج ىف بريطانيا

المسيرة العملية:
 مرشد طاليب ىف جامع كمربدج

 مساعد مدير الشؤون الدولية ومستشار ىف القانون 
الربيطانية  الشعوب  رابطة  سكرتارية  ىف  الدستوري 

)الكمنولث( ىف لندن )1982-1975(
غرب  لدول  األقتصادية  للجماعة  التنفيذي  املدير   

أفريقيا )أكواس()1993-1989(
 وزير اخلارجية والتعاون الدويل ىف سرياليون )1993-

)1995
 وزير الزراعة واملوارد الطبيعية )1985-1982(

 عضو الربملان )1992-1982(
 مرشح لرئاسة اجلمهورية ىف األنتخابات الرئاسية لعام 

.1996
 مت انتخابه رئيسا للربملان ىف 25 أبريل 2018.

مؤلفاته:
بالقوة؟« وهو عبارة عن حتليل   كتاب »الدميقراطية 

نقدى للحرب األهلية ىف سرياليون.
خمتلف  ىف  نشرت  القانونية  املقاالت  من  العديد   
اجملالت القانونية الدولية وهو خبري ىف القانون الدستوري 

والدويل.

جلنة السياحة والشؤون الثقافية  -33
جلنة املنظمات غري احلكومية  -34

تنظيم االجراءات فى البرلمان:
جيوز  الدستور،  بأحكام  عمال   -1
وجه  على  وجيوز،  اجراءاته،  ينظم  أن  للربملان 
يلغي األوامر  أو  أو يعدل  اخلصوص، أن يضع 

الدائمة هبدف القيام باعماله بطريقة منظمة.
ىف  خمالف  نص  هناك  يكم  مامل   -2
ألي  الميكن  آخر،  قانون  أي  ىف  أو  الدستور 
حمكمة أن حتقق ىف أي قرار، أمر أو توجيه من 
الربملان أو من احدي جلانه أو من رئيسه، فيما 
يتعلق بالئحة اجراءات الربملان، أو لتطبيق، أو 
تفسري قواعد الالئحة، أو أي عمل أختذه الربملان 
رئيسه مبوجب  بواسطة  أو  اختذه  بأنه  يعتقد  أو 

أي قاعدة من قواعد االجراءات.
الرغم  أن يعمل على  للربملان  جيوز   -3
من أي فراغ ىف عضويته، كما أن وجود ومشاركة 
أو  حاضرا  يكون  أن  له  الحيق  شخص  أي 
مشاركا ىف أعمال اجللسة اليبطل هذه األعمال.

جيوز للربملان، هبدف ممارسة عمله   -4
ان يضع نصوصا  بطريقه منظمة وذات كفاءة، 
الربملان  وحصانات  وأمتيازات  بسلطات  تتعلق 

وجلانه وأعضائها.

أهانة البرلمان:
أي عمل أو تقصري يعرقل أو يعوق عمل 
أي  يعوق  أو  يعرقل  أو  مهامه  أداء  ىف  الربملان 
عضو أو مسؤول ىف الربملان من القيام بواجباته 
أو حيط من كرامة الربملان، أو يقصد منه مباشرة 
أو غري مباشرة إحداث هذه النتيجة يعترب إهانة 

للربملان.

ممارسة السلطة التشريعية:
 سلطة سن القوانني:

الربملان  يكون  الدستور،  بأحكام  عمال 
السلطة التشريعية األعلي ىف سرياليون.

 اساليب ممارسة السلطة التشريعية:
القوانني  الربملان ىف سن  يتم ممارسة سلطة 
ويوقع  الربملان  جييزها  قوانني  مشاريع  طريق  عن 

عليها رئيس اجلمهورية.
عمال باحكام الدستور الفصل الفرعي رقم 
تتم  مامل  قانونا  القانون  مشروع  اليكون   )8(
عليه  التوقيع  مث  ومن  املعهودة  بالطريقة  اجازته 

مبوجب الدستور.

أنتخاب رئيس البرلمان:
شخص  اختيار  ىف  اجمللس  يرغب  عندما 
بعد  ذلك  سواء كان  للربملان،  رئيسا  ليكون 
ىف  فراغ  حدوث  حالة  ىف  أو  عامة  انتخابات 
املنصب فان الطريقه لذلك تتم وفق مانص عليه 

األمر الربملاين. 
من  يتقني  أن  بعد  عضو،  ألي  ميكن 
حالة  ىف  الربملان،  لرئاسة  شخص  صالحيه 
يتعني  الربملان.  إبالغ ذلك اىل كاتب  انتخابه، 
تثنية األقرتاح. إذا كان األقرتاح يتعلق بشخص 
الكاتب يقرتح أن يكون ذلك  واحد فقط فان 
اقرتاح  مت  وإذا  الربملان.  رئيس  هو  الشخص 
يتويل  أن  يقرتح  الكاتب  فان  من شخص  اكثر 
الشخص الذي عرض اقرتاحه أوال منصب رئيس 

الربملان. 
األمر  هذا  مبوجب  مسألة  أقرتاح  عند 
يبدي  أي عضو  بدعوة  الكاتب  يقوم  الربملاين، 
رغبته ىف احلديث خياطب اجللسة، وعند الفراغ 

من حديث النواب يطرح املوضوع للتصويت.

عباس شرينور بوندو
رئيس برملان سرياليون:
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NEWSاخبار الربملانات

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

َاخرين. فيما يلي رصد حلالة الرئاسات الربملانية:
بامبانج  السيد  سعادة  انتخاب   2018 يناير   15  

سوتساتيو رئيسا جمللس النواب ىف إندونيسيا
 3 مارس 2018 إعادة انتخاب سعادة السيد جربيل 

كافايي يوغي رئيسا للجمعية الوطنية الكامريونية
 12 مارس 2018 انتخاب سعادة السيد حممد صادق 

سنجراين رئيسا جمللس الشيوخ ىف باكستان
 15 مارس 2018 إعادة انتخاب سعادة السيد حممد 

علي محيد رئيسا للجمعية الوطنية ىف جيبويت
 30 مارس 2018 انتخاب سعادة السيدة جولشات 

ماميدوفا رئيسة للجمعية لرتكمانستان
 Jeannot 5 أبريل 2018 انتخاب سعادة السيد 
Ahoussou - كواديو رئيسا جمللس الشيوخ ىف كوت 

ديفوار
 25 أبريل 2018 انتخاب سعادة السيد عباس تشرنور 

بوندو رئيسا لربملان سرياليون
 30 أبريل 2018 انتخاب سعادة السيد حممد مرسال 

الشيخ عبد الرمحن رئيس جملس النواب لشعب الصومال
 4 مايو 2018 إعادة انتخاب سعادة السيد مارسيل 

نيات جنيفينجي رئيسا جمللس الشيوخ ىف الكامريون
 23 مايو 2018 إعادة انتخاب سعادة السيد نبيه بري 

رئيسا جمللس النواب اللبناىن
 30 مايو 2018 إعادة انتخاب سعادة السيد علي 

الرجياين رئيسا جمللس الشورى اإلسالمي اإليراين
 6 يونيو 2018 إعادة انتخاب سعادة السيد محودة 

الصباغ رئيسا جمللس الشعب ىف سوريا
 12 يوليو 2018 انتخاب سعادة السيد بنعلي يلدرمي 

رئيسا للجمعية الوطنية الرتكية الكربى
 16 يوليو 2018 انتخاب سعادة السيد حممد عارف 

حممد يوسو رئيسا جمللس النواب ىف ماليزيا
 15 أغسطس 2018- انتخاب سعادة السيد أسعد 

قيصر رئيسا للجمعية الوطنية لباكستان
حممد  السيد  سعادة  انتخاب   -2018 سبتمرب   15  

احللبوسي رئيسا جمللس النواب العراقي

جمللس  العامة  اجللسة  ناقشت  أفغانستان: 
اخلارجية  السياسة  مبادئ  بالربملان  النواب 

للبالد.
وعقدت الدورة برئاسة عبد الرؤوف اإلبراهيمي، بينما قدم 
تقرير من وفد من جلنة األمن الوطين فيما يتعلق حبالة أمن 

ننغرهار.
على هامش اجللسة، متت مناقشة القضايا املهمة يف البالد 
حىت مع وصول النائب األول للرئيس عبد الرشيد دوستم 

إىل البلد الذي كان يعترب خطوة جيدة.

كما أدان ممثلو الشعب بشدة اهلجوم االنتحاري األخري 
بالقرب من مطار كابول الذي ُقتل فيه عدد من مواطنينا 

وأصيب آخرون جبروح.
ويف الوقت نفسه، اقرتح ممثلو الشعب يف اجللسة إنشاء 
ينبغي  أنه  البلد، وأضافوا  150 مدرسة يف خمتلف أحناء 

التصديق على هذا التعديل يف امليزانية.

اجلزائر: انطلقت باجمللس الشعيب الوطين دورة 
تدريبية لفائدة 60 برملانيا حول »تعزيز فعالية 
املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء يف اجلزائر« تنفيذا 

للربنامج املوقع بني اجلزائر ومنظمة األمم املتحدة للمرأة.
وهتدف هذه الدورة اليت ينظمها الربملان بغرفتيه بالشراكة 
مع هيئة األمم  املتحدة للنساء إىل تعزيز مهارات الربملانيات 
يف  استخدامها  ميكن  اليت  املعرفية  باألدوات  ودعمهن 
فحص القوانني وتقييم السياسات العامة على أساس النوع  

االجتماعي.
التعاون  برنامج  إطار  يف  التدريبية  الورشة  هذه  وتندرج 
النساءوالرجال  بني  املساواة  فعالية  تعزيز  »تفعيل« حول 
يف اجلزائر املمتد من 2015-2018 واملوقع بني احلكومة 
اجلزائريةومنظمة األمم املتحدة للمرأة والذي تدعمه ماليا 

حكومة بلجيكا.

كوت ديفوار: »منطقة التجارة احلرة األفريقية 
االقتصادية  اجملتمعات  دور  القارية: 
اإلقليمية«. هذا هو موضوع الندوة اليت نظمت يف الفرتة 
من 13 إىل 15 أيلول / سبتمرب 2018 يف أبيدجان، من 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة  برملان  قبل 
)ECOWAS(. يف اجللسة االفتتاحية هلذه الندوة اليت 
عقدت يف قاعة قرية فندق سوفيتيل إيفوار، شكر رئيس 
برملان إيكواس، مصطفى سيسي لو، رئيس اجلمعية الوطنية  
السيد سورو كيجافوري غييوم، على تصميمه على متابعة 
احلكومة من خالل الدبلوماسية الربملانية. ولذلك رحب 
وهو   ،)CFTA( القارية  احلرة  التجارة  منطقة  بإنشاء 

عمل رئيسي للتنمية االقتصادية للقارة ولرفاهية الشعب.

إيران: شكر رئيس جملس الشوري االسالمي 
االيراين، معاىل الدكتور علي الرجياين حكومة 
احلج  اجراءات  تسهيل  على  السعودية  العربية  اململكة 

للحجاج الذين يعودون إىل الوطن.
ويف إشارة إىل عودة احلجاج إىل البالد، قال رئيس اجمللس 
»شكرا حلكومة اململكة العربية السعودية على إتاحة هذه 

الفرصة للحج هذا العام«.
الدورية  الرئيسة  بصفتها  إيران  أدانت  أخري  ناحية  ومن 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  للدول  الربملاين  لالحتاد 
املالية  املساعدات  لقطع  األمريكية  اخلطوة  اإلسالمي 
لقطع  املتحدة  الواليات  حترك  أن  وأضافت  لألونروا 
وتشغيل  لغوث  املتحدة  األمم  وكالة  عن  املساعدات 

الالجئني )األونروا( يشكل انتهاكا واضحا لقرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة رقم 302 )4(.

وحث الدكتور الرجياين مجيع الربملانات يف الدول األعضاء 
يف منظمة التعاون اإلسالمي على اختاذ قرار قوي بإدانة 

التحرك األمريكي.
الالجئني  ضد  املتحدة  الواليات  حترك  الرجياين  ووصف 
االحتاد  رئيس  أن  وأكد  خمجل،  أمر  بأنه  الفلسطينيني 
سيطالب مجيع اجملتمعات الدولية واإلقليمية بدعم األونروا 

ماليًا.

السيد حممد  النواب  العراق: أنتخب جملس 
االول  ونائبه  النواب  رئيسا جمللس  احللبوسي 

السيد حسن كرمي الكعيب .
ويف مستهل اجللسة أدى كل من السادة امحد محه رشيد 
لشغلهم  الدستورية  اليمني  لرفاعي  وطه  العاين  وظافر 

عضوية جملس النواب .
السن استالم طلبات ترشيح كل من  السيد رئيس  وبني 
النواب حممد متيم وطالل الزوبعي وامحد اجلبوري وحممد 
احللبوسي وحممد اخلالدي وخالد العبيدي واسامة النجيفي 

ورعد الدهلكي لرئاسة جملس النواب.
حممد  النائب  انتخاب  عن  السن  رئيس  السيد  واعلن 
احللبوسي رئيسا للمجلس بعد حصوله على 169 صوتا 
من اصل 298 صوتا وحصول النائب خالد العبيدي على 
89 صوتا فيما حصل اسامة النجيفي على 19 صوت 
والنائب حممد اخلالدي 4 اصوات وصوت واحد لكل من 
النائبني طالل الزوبعي ورعد الدهلكي، فضال عن تسجيل 

12 بطاقة فارغة و3 بطاقات باطلة .
وقدم السيد رئيس السن كل من النائب حسن كرمي الكعيب 
االول  النائب  ملنصب  عويد  للرتشح  فاحل  علية  والنائبة 

لرئيس جملس النواب .

سعادة  األمة  جملس  رئيس  أكد  الكويت: 
السيد مرزوق علي الغامن أن سياسة التدخل 
اإلنساين واإلغاثي يف مناطق الصراع واليت رسخها مسو أمري 
منهج  هي  الصباح  اجلابر  األمحد  صباح  الشيخ  البالد 
سياسي وخيار اسرتاتيجي وليست ردة فعل عابرة اقتضتها 

الظروف واملتغريات السياسية . 
الرابعة  الذكرى  مبناسبة  صحفي  تصريح  يف  الغامن  وقال 
انسانيا  قائدا  البالد  أمري  مسو  املتحدة  األمم  الختيار 
أخذ  االمري  مسو  »إن  اإلنساين  للعمل  مركزا  والكويت 
بالتوجه الكوييت الراسخ منذ أوائل ستينيات القرن املاضي 
الصراع  مناطق  يف  اإلغاثية  املساعدات  بتقدمي  والقاضي 
والكوارث الطبيعية خطوات إىل األمام عرب تدشني سياسة 
التدخل اإلنساين القاضية بتبين محالت دولية تستهدف 
الضوء على ملف ما واخضاعه الهتمام اجملتمع  تسليط 
اإلنساين  امللف  مع  هذا  »حدث  وأضاف   . الدويل« 
السوري عندما تبنت الكويت هذا امللف واستضافت ثالثة 
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ماليا كما  فيه  مسامهة  األكثر  وكانت  للماحنني  مؤمترات 
حدث هذا األمر مؤخرا مع مؤمتر إعادة إعمار العراق«. 

 
لبنان: استقبل رئيس جملس النواب نبيه بري 
وفداً يضم فريق العمل الذي يعمل على الرؤية 
حكومة  يف  االقتصاد  وزير  ويضم  للبنان،  االقتصادية 
تصريف االعمال رائد خوري واملكتب االستشاري ملاكنزي 
والنائب ياسني جابر وفريق من االستشاريني يف رئاسات 

اجلمهورية واجمللس النيايب واحلكومة.
الرئيس  الوزير خوري بعد االجتماع: اجتماعنا مع  وقال 
بري هو اجتماع مهم للغاية ويدل على هنج للسنني املقبلة 
اجلديدة. وقد ملسنا من  احلكومة  بعد تشكيل  خصوصا 
تطابق  هناك  االقتصادي وكم  الوضع  دولته حرصه على 
باالفكار بالنسبة للخطة االقتصادية اليت طرحناها اليوم. 
وكان يف االجتماع فريق استشاري من رئاسات اجلمهورية 
واجمللس النيايب واحلكومة. وحنن مجيعا ذاهبون باجتاه تفعيل 
القطاعات املنتجة لكي نستطيع ان خنرج من هذه االزمة 
االقتصادية اليت نعيشها. كما تطرقنا اىل آلية التنفيذ هلذه 
اخلطة اليت ستبدأ اوال من احلكومة املقبلة اليت ستضع آلية 

تنفيذ فعالة.

هبا  قام  اليت  العمل  زيارة  إطار  يف  املغرب: 
نظريه  من  بدعوة  النواب،  جملس  رئيس 
مع  املالكي جلسة عمل  احلبيب  السيد  األسرتايل، عقد 
السيد John Ajaka رئيس برملان منطقة ساوث ويلز 
اجلنوبية بعاصمة املنطقة مدينة سيدين، رفقة السادة رؤساء 

الفرق النيابية.
 John خالل هذا اللقاء شكر رئيس جملس النواب السيد
Ajaka على ختصيص هذا االستقبال الذي يرتجم قوة 
العالقات السياسية بني اململكة املغربية وأسرتاليا، واعترب 
يف  أسباب،  لعدة  بالغة  أمهية  يكتسي  اللقاء  هذا  أن 
برملانا  اجلنوبية  ويلز  منطقة ساوث  برملان  مقدمتها، كون 
جهويا، و«اليوم تؤكد التجربة واملمارسة أن البعد اجلهوي 
النظام  التدبري واحلكامة عن قرب، ويرسخ  آليات  ميتلك 
الدميقراطي للدولة«، مشريا إىل أن التجربة األسرتالية من 

أجنح التجارب ومهمة للمغرب من اجل االسرتشاد هبا. 

موزمبيق: ننظمت يعتقد االحتاد األورويب أن 
بوصفها  موزامبيق،  الشعب جبمهورية  جملس 
على  احلفاظ  يف  رئيسي  بدور  تقوم  للدميقراطية،  دعامة 

السالم وتعزيز سيادة القانون.
وقال ستيفان سيموساس القائم بأعمال االحتاد األورويب 
يف موزمبيق »هلذا السبب فان من أولويات االحتاد األورويب 

تعزيز معرفة املواطنني بعمل جملس الشعب«.
إلطالق  املهيب  احلفل  يف  مابوتو،  يف  حديثه،  ويف 
»األبواب املفتوحة واألجندة الثقافية للجمهورية«، أضاف 
أساسية  قيمة  وهي  الدميقراطية،  توطيد  أن  سيموساس 

العمليات  يف  املشاركة  أمهية  يتطلب  األورويب،  لالحتاد 
االنتخابية والناخبني الذين يشعرون بانعاكاس أنفسهم يف 

عمل املؤسسات الدميقراطية.

معاىل  النواب،  جملس  رئيس  دعا  نيجرييا: 
ياكوبو دوغارا، إىل تضافر اجلهود بني البلدان 
الفقرية يف أفريقيا من أجل حتقيق النتائج املرجوة يف مكافحة 

غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
وأشار الرئيس إىل أنه بسبب عدم وجود تكاتف وتعاون 
أنشطتهم على  تعميم  إىل  اجملرمون  فعالني، عمد  دوليني 
مستوى العامل، والتواصل بسالسة بينما جيد منفدو القانون 

الكثري من املعوقات.
ويف معرض حديثه أثناء إلقاء خطاب رئيسي يف اجللسة 
الدويل  احلكومي  العمل  لفريق  والعشرين  الثامنة  العامة 
 )GIABA( أفريقيا  غرب  يف  األموال  غسل  ملكافحة 
الربملان، نيجرييا لالمتثال  يف أبوجا، أعرب عن استعداد 
إظهار  خالل  من  هلا  املطلوبة.  العاملية  للمعايري  الكامل 
الدعم السياسي للسلطات املختصة ذات الصلة يف البالد 
ثقافة  متويل  ومكافحة  األموال  غسل  مكافحة  لتعميق 

اإلرهاب يف نيجرييا.
 

باكستان : قال رئيس اجلمعية الوطنية، أسعد 
 )WPC( قيصر، إن اجلمعية الربملانية النسائية
يف اجلمعية الوطنية هي إجناز هام للربملانيات. وقال كذلك إن 
التنمية  أجل  من  العمل  فيه  ميكنهم  منربا  منحهم  التجمع 
ومتكني املرأة وحتريرها فوق السياسة احلزبية. وأعرب عن هذه 

اآلراء أثناء حديثه مع اجلمعية النسائية.
وقال »لقد حان الوقت ألن ندرك الدور اهلام للمرأة ونقوم 
خبطوات مهمة لضمان املشاركة املتساوية للمرأة من خالل 
واحلرية  بالكرامة  يعد  باكستان  دستور  أن  حقيقة  قبول 
واملساواة جلميع املواطنني ومينع التمييز على أساس النوع«.

الفلسطيين  الوطين  اجمللس  طالب  فسطني: 
برملانات العامل واالحتادات الربملانية االقليمية 
لوكالة  دعمها  ومواصلة  األمريكي  القرار  رفض  والدولية 
إىل  اهلادفة  األمريكية  للضغوط  رفضها  وإعالن  األونروا، 
وقف املسامهات املالية لألنروا، وموآزرة التوجه إىل اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة وجملس األمن الدويل، ملواجهة هذا 

القرار واختاذ القرارات الضرورية والواجبة هبذا الشأن.
رئيس  ارسلها  متطابقة  رسائل  يف  املطالبة  تلك  جاءت 
اجمللس الوطين الفلسطيين سليم الزعنون ألكثر من عشرة 

احتادات ومجعيات برملانية اقليمية ودولية.
وبنّي اجمللس الوطين الفلسطيين أن »األونروا«، هي الشاهد 
العودة إىل ديارهم  الدويل على قضية وحق الالجئني يف 
منذ عام1948، وأصبحت  منها  اليت شردوا  وممتلكاهتم 
أكثر من جمرد وكالة، فهي العنوان واملالذ وجهة املسؤولية 
النكبة، وهي أيضًا األمينة  ُبعيد  الدويل  كما قرر اجملتمع 

على ملف الالجئني الفلسطينيني، كما أهنا التعبري الدويل 
جراء  هبم  حلق  الذي  واإلجحاف  بالظلم  اإلقرار  عن 
التطهري العرقي والرتانسفري والسطو اإلسرائيلي على وطنهم 

وأمالكهم وحرماهنم من كافة مقومات احلياة الكرمية.

جملس  نظم  السعودية:  العربية  اململكة 
»جوانب  عنوان  حتت  عمل  ورشة  الشورى 
تطوير األحباث والدراسات الربملانية« وذلك مبقر اجمللس 
من  وعدد  اجمللس،  أعضاء  بعض  فيها  شارك  بالرياض، 

اخلرباء واملهتمني بالدراسات الربملانية.
الشورى  اليت نظمها مركز أحباث  العمل  ومتحورت ورشة 
باجمللس حول تطوير األحباث والدراسات املتخصصة يف 
الربملاين وذلك عن طريق تقدمي أوراق عمل حول  اجملال 
يف  القرار  يدعم  مبا  الربملانية  والدراسات  األحباث  تطوير 

اجملالس الشورية والربملانية.

األوغندي  الربملاين  املنتدى  أعلن  أوغندا: 
الرغبة يف  باألطفال )UPFC( عن  املعين 
يف  األطفال  بزواج  املتعلقة  األحكام  الربملان  يدمج  أن 

مشروع قانون اجلرائم اجلنسية.
حيمي  سوف  هذا  أن  أتيكو  برنارد  املنتدى  رئيس  وقال 
اجلنسية  املمارسات  أشكال  مجيع  من  والنساء  الفتيات 

الضارة.
اليت حتقق يف  املختارة  اللجنة  أمام  يتحدث  أتيكو  وكان 
تشكيل  وقد مت  التعليم.  اجلنسي يف مؤسسات  التحرش 
النسائية  الوطنية  النائبة  به  تقدمت  اقرتاح  بعد  اللجنة 
التحقيق  على  الربملان  إباجو، حثت  اديكي  آنا  الشابة، 

يف تزايد حاالت التحرش اجلنسي يف مؤسسات التعليم.
إفريقيا  دولتني يف  أحدى  أوغندا  تزال  أتيكو: »ال  وقال 
إىل جانب ماالوي واحلادية عشرة على مستوى العامل من 
البلدان اليت ينتشر فيها زواج األطفال و أعداد كبرية من 

العرائس األطفال«.

الشعبة  دعت  العربية:  املتحدة  االمارات 
االحتادي،  الوطين  للمجلس  الربملانية 
القادرة  التشريعات  ومناقشة  سن  ضرورة  إىل  الربملانات، 
روح  وإعالء  اجملتمعي،  والتماسك  التعايش  تعزيز  على 
وجتفيف  ومرتكبيها،  اإلرهابية  األعمال  وجترمي  املواطنة، 
الفكر  ومالحقة  اإلرهابية،  اجلماعات  تلك  متويل  منابع 
احلقوق  محاية  مراعاهتا  مع  وذلك  واملتطرف،  اإلرهايب 

الفردية والدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان. 
اإلرهاب  مكافحة  هام يف  دور  للربملانيني  أن  إىل  مشرية 
والتطرف وجتفيف منابعه، وبناء شراكة اسرتاتيجية للقضاء 
على التطرف ونشر التعاون وقيم التسامح بني حضارات 
والعمل  الدوليني،  واألمن  للسلم  وشعوبه كأساس  العامل 
واألجيال  الشباب  لتحصني  الوقائية  الربامج  تطوير  على 
القادمة ضد األفكار الراديكالية اليت تقود إىل التطرف. 
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صـفحة 18

العامة اجللسة  ىف  يشارك  لالحتاد  العام   األمني 
:PAM لـ  عشرة  الثانية 

شارك سعادة األمني العام السابق لالحتاد الربوفسور حممود إرول قليج ىف اجللسة العامة 
اليت عقدت ىف بوخارست،   )PAM( املتوسط للبحر  الربملانية  للجمعية  الثانية عشرة 
رومانيا من 15 إىل 16 فرباير 2018. ولفت هذا االجتماع انتباه الربملانيني إىل املوضوع 
األساسية  املوضوعات  من  العديد  بني  من  لإلرهاب.  املتنامى  التهديد  ملناهضة  املتكرر 
األخرى هلذه اجلمعية مثل التطورات السياسية واألمنية ىف منطقة الشرق األوسط ومشال 
أفريقيا، تسهيل التجارة ودعم االستثمارات، تغري املناخ، حقوق اإلنسان واهلجرة ومحاية 

الرتاث الثقايف.
ألقى معاليه كلمة حول املوضوعات اليت تناولتها اجللسة واليت تركز على مواجهة التهديد 

املتنامى لإلرهاب.
وخالل الكلمة، قال صاحب املعايل: »لقد أدان العامل بأسره اإلرهاب جبميع أشكاله 

ومظاهره، بغض النظر عن مكان ارتكابه أو أغراضه.
للسلم واألمن  التهديدات  أحد أخطر  يزال يشكل  األرهاب قدشكل وال  أن  وأضاف 
من خالل  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  على  تأثريات خطرية  هلا  أن  الدوليني. كما 
مرتكبيها من اجلماعات املتطرفة اليت هي غريبة على تقاليد دياناتنا وأخالق جمتمعاتنا، 
وقد جتاوز اإلرهاب كل ما سبق، ليؤثر على الرتاث الثقاىف ويدمره عن طريق حرق الكتب 

والوثائق النادرة، وهدم املقابر والنقوش واملعامل وغريها من تراث احلضارة العاملية«. عقد احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي 
اجتماعه التشاوري الراتب - على هامش اجتماعات اجلمعية 
الـ 138 لالحتاد الربملاين الدويل قبل بدء مراسم االفتتاح - يوم 
السبت 24 مارس 2018 برئاسة معايل السيد مرزوق علي 
الغامن رئيس جملس األمة بدولة الكويت ومبشاركة 26 جملسا 
بن  أمحد  السيد  معايل  االجتماع  وحضر  االحتاد.  ىف  عضوا 
قطر  بدولة  الشورى  رئيس جملس  آل حممود  زيد  بن  عبدهللا 
ومعايل السيد إبراهيم امحد عمر رئيس اجمللس الوطين جبمهورية 
السودان ومعايل السيد امساعيل قهرمان رئيس اجمللس الوطين 

الرتكي الكبري وعدد كبري من مندويب اجملالس األعضاء. 
وقتئذ  االحتاد  عام  أمني  معايل  قدم  االجتماع  بداية  ىف 
الربوفسور حممود إرول قليج تقريرا موجزا حول البنود الطارئة 
املقرتحة ومن مث تداول اجملتمعون موضوع البند الطارئ. ومبا 
ومدينة  فلسطني  موضوع  حول  املقرتحات كانت  مجيع  أن 
اآلراء  توافق ىف  إىل  للتوصل  التضامن  القدس، وحرصا على 
بشأن البند الطارئ، شكل اجملتمعون جلنة برئاسة ممثل اجمللس 
الوطين الفلسطيين وعضوية ممثلي جمالس كل من مملكة البحرين 
ودولة الكويت واجلمهورية الرتكية حيث متت املوافقة على أن 
تقدم برملانات هذه الدول طلبا موحدا الدراجه كبند طارئ 
على جدول اعمال اجلمعية 138 لالحتاد الربملاين الدويل حتت 
القدس،  حول  األمريكية  اإلدارة  اعالن  »تداعيات  عنوان: 
وحقوق الشعب الفلسطيين فيها، وفقا مليثاق األمم املتحدة 
فعال  االقرتاح  هذا  وقد حصل  الدولية«.  الشرعية  ولقرارات 
على اكرب عدد من االصوات ىف اجللسة العامة ومت اختياره كبند 
طارئ على جدول اعمال اجلمعية الثامنة والثالثني بعد املائة 

لالحتاد الربملاين الدويل.

بشأن  األمريكي  االعالن 
أمام  طارئ  بند  القدس 

الدويل  األحتاد 

جناح اعضاء االحتاد ىف جنيف:

األمني العام يندد بأسرائيل لقتل وأصابة مئات الفلسطينيني

الدول  جمالس  الحتاد  السابق  العام  األمني  قليج  إرول  حممود  الربوفسور  معايل  استنكر 
األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمي بشدة اجلرمية اإلسرائيلية حبق الشعب الفلسطيين 
اطلقتها  نارية  بطلقات  آخرين   700 من  اكثر  واصيب  فلسطينيا   17 استشهد  حيث 
القوات اإلسرائيلية على املتطاهرين السلميني يوم اجلمعة 30 مارس 2018. جاء ذلك 
ىف بيان أصدره معاليه ضد هذه اجلرمية البشعة. وأىان معاليه وشجب بشدة هذه اجلرمية 
النكراء، وأهاب جبميع اجملالس األعضاء ىف االحتاد أن تدين هذه اجلرائم الوحشية اليت 
تقوم هبا إسرائيل ضد الشعب الفلسطيين االعزل، وأن تقدم الدعم املادي واملعنوي لنصرة 
الدويل ومنظماته األممية من أجل  الفلسطينية وتوحد مواقفها ىف خماطبة اجملتمع  القضية 
إدانة االعمال االجرامية للكيان الصهيوين، واالعرتاف الشرعي حبق الشعب الفلسطيين 

ىف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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األمني العام يعزي اجلزائر 

األمني العام يشارك ىف 
أذرباجيان انتخابات  مراقبة 

األمني العام جيتمع بوزير اخلارجية االيراين 

أعرب معايل األمني العام السابق لألحتاد الربوفسور حممود 
العسكرية  الطائرة  لسقوط  واألسي  احلزن  قليج عن  إرول 
اجلزائرية اليت كان على متنها اكثر من 100 شخصا قرب 
تعزية  رسالة  ذلك ىف  اجلزائر. جاء  بوفاريك مشايل  مطار 
بعث هبا معاليه إىل معايل السيد عبدالقادر بن صاحل، رئيس 
جملس األمة ومعايل السيد السعيد بوحجة، رئيس اجمللس 

الشعيب الوطين باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
بن  والسيد  بوحجة  السيد  ملعايل  قليج  الربوفسور  وتقدم 
صاحل والشعب اجلزائري الشقيق خبالص العزاء ىف ضحايا 
العلي  هللا  ودعا  لذويهم،  املواساة  وعميق  احلادث  هذا 
القدير أن يشمل هؤالء الضحايا بواسع رمحته، وأن يلهم 

ذويهم الصرب والسلوان … أنه على ذلك لقوي عزيز.

قريشي  حممد  السيد  معايل  باشر 
نياس مهام منصبه كأمني عام ألحتاد 
منظمة  ىف  األعضاء  الدول  جمالس 
األربعاء  يوم  األسالمي  التعاون 
 .2018 أغسطس  شهر  من  األول 
مبقر  مكتبه  ىف  معاليه  استقبل  وقد 
طهران  ىف  لألحتاد  العامة  األمانة 
وحتدث  العامة  األمانة  موظفي 
اليهم داعيا إىل مواصلة العمل بروح 
الواحد بغية األرتقاء باملنظمة  الفريق 
االسالمي  العمل  أدوات  كأحدي 

املشرتك ىف اجملال الربملاين.

العام لألحتاد السيد حممد قريشي نياس مع معايل وزير اخلارجية  إجتمع معايل األمني 
االيراين الدكتور حممد جواد ظريف مبكتبه ىف وزارة اخلارجية صباح الثالثاء السابع من 

أغسطس 2018.
وتناول اجلانبان املهمة امللقاة على عاتق األحتاد من حيث النهوض بالعمل االسالمي 
للتحديات  والتصدي  واألقليمية  الدولية  املنابر  ىف  االسالمية  املواقف  وتوحيد  املشرتك 
الكبرية اليت تواجه األمة االسالمية ىف الوقت الراهن. وابدي الدكتور ظريف دعمه ودعم 
بلده الكامل لألمني العام ىف مهمته وأكد اجلانبان على أمهية توطيد التضامن األسالمي 
وتفادي اخلالفات واللجوء إىل احلوار والتفاهم وتكريس الثقة بني األطراف االسالمية 

والتفاعل األجيايب مع اجلهات احملبة للسالم واحلرية ىف كافة أرجاء العامل.

بتاريخ 2018/5/15 قام معايل الربوفسور حممود إرول قليج األمني العام السابق لالحتاد 
بزيارة لتوديع معايل الدكتور علي الرجياين رئيس جملس الشورى اإلسالمي اإليراين رئيس 

الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد ىف مكتب معاليه مبجلس الشورى اإلسالمي اإليراين.
ومثن األمني العام ىف هذا اللقاء الدعم الذي لقيه االحتاد من معايل الدكتور الرجياين طوال 
السنوات املاضية وشكره ملا مشله به من حسن املعاملة وكرم الضيافة ومجيل التعاون خالل 

فرتة عمله ىف االحتاد.

برملان  من  كرمية  لدعوة  استجابة 
وفد  توجه  أذربيجان،  مجهورية 
األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  من 
برئاسة  اإلسالمي  التعاون  مبنظمة 
قليج  إرول  حممود  الربوفسور  معايل 
 – آنذاك  لالحتاد  العام  األمني   -
مجهورية  عاصمة  باكو  مدينة  إىل 
فريق  ضمن  للمشاركة  أذربيجان، 
راقبت  اليت  والدولية  اإلقليمية  املراقبة 
جرت  اليت  األذربيجانية  االنتخابات 

ىف 11 إبريل 2018.

الربوفسور قليج يودع الرجياىن

معايل السيد نياس يباشر مهامه كأمني عام لألحتاد 
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أمني عام االحتاد يلتقى مبعايل الدكتور الرجياين

الربملان  رئيس  يعزي  العام  األمني 
األندونيسي 

األمني العام يعزى ىف وفاة عنان

ىف  اجلديد  بالقانون  يرحب  لإلحتاد  العام  األمني 
الفلبني  جنوب 

معايل  ألتقى   ،2018 سبتمرب   3 بتاريخ 
االحتاد  عام  أمني  نياس  قريشي  حممد  السيد 
جملس  رئيس  الرجياين  علي  الدكتور  مبعايل 
معالی  جدد  اإليراين.  اإلسالمي  الشورى 
الدكتور الرجياين خالل هذا االجتماع، هتانيه 
قريشی  حممد  السيد  معايل  انتخاب  مبناسبة 
االحتاد،  عام  كأمني  عمله  ومباشرة  نياس 
عن  أعلن  والتوفيق. كما  النجاح  له  ومتىن 
اإليراين  اإلسالمي  الشورى  جملس  استعداد 
ارتقاء  ىف  الالزمة  املساعدات  لتقدمي كافة 
أداء عمل االحتاد لتعزيز التعاون الربملاين بني 

الدول االسالمية.

أعرب األمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمي، سعادة السيد 
األساسي ىف  بنغسامورو  قانون  الفلبينية ملشروع  احلكومة  باقرار  ترحيبه  نياس عن  قريشی  حممد 
29 يوليو 2018. وجدير بالذكر أن هذا املشروع يعزز منطقة احلكم الذايت ىف مينداناو املسلمة 
إقليمية وبرملان إىل جانب نظام  املالية وقيام حكومة  حيث يتضمن مزيدا من استقاللية املوارد 

قضائي. كما يسمح مشروع القانون بانضمام املناطق اجملاورة ملنطقة بنغسامورو.
وأعرب األمني العام لإلحتاد عن أمله ىف أن يسود السالم واإلزدهار ىف املنطقة وأن تقوي ركائز 

الوحدة بني صفوف شعب مورو.

أعرب معايل األمني العام لألحتاد السيد حممد قريشي نياس عن 
أحر التعازي وصادق املواساة ملعايل السيد بامبانج سوساتيو، رئيس 
الربملان األندونيسي مبناسبة الزلزال الذي ضرب بعض املناطق ىف 

اندونيسيا مؤخرا خملفا ضحايا بشرية وأضرارا مادية.
الربملان  التعزية اليت بعث هبا إىل رئيس  ووصف معاليه ىف رسالة 
املويت  يرحم  أن  هللا  ودعا  اليمة.  بأنه كارثة  الزلزال  األندونيسي 

ويشفى اجلرحي وحيفظ مجيع بالد املسلمني من كل مكروه.

أصدر معاىل األمني العام السيد حممد قريشي 
نياس بيانا أعرب فيه عن األسف لوفاة األمني 
العام السابق لألمم املتحدة كويف عنان الذي 
وافاه األجل احملتوم يوم السبت 18 أغسطس 
برين  مدينة  مستشفيات  احد  ىف  2018م 

السويسرية عن عمر يناهر الـ 80 سنة..
اثرى  وورى  الذي  عنان،  السيد كويف  وكان 
من  القادم،  سبتمرب   13 يوم  غانا  بلده  ىف 
الساعية  اإلفريقية  األممية  الشخصيات  ابرز 
املتحدة  واألمم  الراحل  نال  وبذلك  للسالم؛ 
جائزة نوبل للسالم ىف عام 2001م جلهوده 
االولوية  واعطائه  الدولية  املنظمة  الصالح 

اإلنسان. حلقوق 
وعلى مدي )9( سنوات )من 1997م اىل 

األمني  منصب  عنان  تويل كويف  2006م( 
املتحدة جبدارة ومسؤولية وسعي  لألمم  العام 
العامل  ىف  السالم  استتباب  اىل  حثيثا  سعيا 
وتقدم  وهناك.  هنا  التوتر  حدة  وختفيف 
الفقيد  ألسرة  التعازي  بأخلص  معاليه 
املنظمة  ىف  العاملني  ولكل  الغاين  وللشعب 

األممية.

هیئة التحریر


