
حنو يوم عاملى ملناهضة اإلسالموفوبيا:

اجلذور.. املظاهر.. املخاطر

العام  هذا  تفاقمت 
من  التخويف  ظاهرة 
يعرف  ما  او  االسالم، 
 ، » »ابإلسالموفوبيا
منها  حذر  طاملا  الىت 
العامل،  ىف  اخلريين  كل 
من  العديد  هبا  وندد 
صناع  و  الفكر  صناع 

تدينها وحتذر من  قرارات  الدولية على  املنظمات  القرار، وصادقت 
خطورهتا.

لقد شهدان ىف األشهر املاضية دليال، ان كان مثة حاجة اىل دليل، 
على تنامى وخطورة هذه الظاهرة ىف العامل الغرىب، وذلك حينما أقدم 
متطرف نيوزيلندى على قتل العشرات من املصلني، بدم ابرد، وهم 

يؤدون صالة اجلمعة ىف مسجدين مبدينة كرايستشريس النيوزيلندية. 
إن هذه احلادثة املرعبة لتذكران بضرورة مكافحة هذه الظاهرة الىت يقع 
املسلمون ىف عدد من الدول غري اإلسالمية ضحية هلا، خاصة ىف ظل 
صعود اليمني املتطرف ىف دول غربية، حيث أن قادة هذا الفصيل 
و  واملسلمني  االسالم  ضد  الكراهية  بث  عن  اليتورعون  السياسى 
التخويف من هذا الدين احلنيف، الذي جاء إلنقاد البشرية من الظلم 

واجلهالة، وبث احملبة واإلخاء بني كل بىن البشر..
واإلرهاب،  االسالم  بني  يربطون  الظاهرة  هذه  يغذون  والذين 
ويتجاهلون ان اإلرهاب ال دين له والجنسية، وان املسلمني هم اوىل 

ضحااي اإلرهاب..
التعصب ضد االسالم والتخويف منه ليس جديدا  وحنن ندرك أن 
وراء  الفكر كان  هذا  ان  بل  القدمية،  احلروب  من  ويستمد جذوره 
بالد  تشهدها  الىت  واحلروب  الفنت  ويغذى  اإلستعمارية،  احلمالت 

املسلمني.
ولكننا ندرك، كذلك، بكل موضوعية، ان ىف العامل قادة فكر مستنري 
ميجدون اإلسالم وجيلونه، ويدافعون عنه، بل أن بعضهم اعتنق هذا 

الدين احلنيف الذى جاء الخراج البشرية من الظلمات اىل النور..
لقد حذر احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمي ىف 
مؤمتراته السابقة من خطورة ظاهرة »االسالموفوبيا« ودعا اىل مكافحة 
ظاهرة التخويف من االسالم وازالة الكراهية والبغضاء ضد هذا الدين 

القومي..
وكانت اللجنة التنفيذية لالحتاد ىف اجتماعها االستثنائى الثالث قد 
صادقت ىف يوليو املاضى، بناء على اقرتاح من الدكتور احلبيب املالكى 
رئيس االحتاد و رئيس جملس النواب ىف اململكة املغربية، على السعى 
اىل اعتماد »يوم سنوى ملناهضة التخويف من االسالم واملسلمني، او 

مايسمى ابالسالموفوبيا« من طرف اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
وذلك ليكون هذا اليوم مناسبة دولية للدعوة اىل التسامح والتعايش 
تلصق  الىت  اخلطاابت  ورفض  اإلسالمى،  الدين  ابعتدال  والتعريف 
ابالسالم واملسلمني، والىت تتخذ ايديولوجية الرتهيب والتخويف من 

االسالم عقيدة هلا، والتصدي للتطرف والتعصب. 
والشيء املؤكد ان االسالم دين حمبة واخاء ورمحة، و »إن الدين عند 

هللا اإلسالم«. 

االفتتاحیة

  مؤمتر الرابط

االجتماع االستثنائى للجنة التنفيذية 

      مقاالت مناهضة االسالموفوبيا

 اجتماع كمباال

انشطة األمني العام

اخبار الربملاانت

السابقة  املؤمترات  توصيات  خالل  من  برز، 
التعاون  منظمة  ىف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد 
الفعال  التصدى  على  اإلحتاد  تصميم  االسالمى، 
لظاهرة كراهية اإلسالم واملسلمني )االسالموفوبيا(، 
وأشكاهلا  مظاهرها  وإدراك  جذورها  مبعرفة  بدًءا 
واالنسجام  التسامح  قيم  على  مبخاطرها  والتعريف 

بني اجملتمعات واحلضارات.. 
اجملالس  رؤساء  املعاىل  أصحاب  من  أربعة 
األعضاء ىف اإلحتاد تناولوا هذه الظاهرة وذلك من 

خالل مقاالت صائبة خصوا هبا جملة »اجملالس«. 
ومن أبرز ماجاء ىف هذه املقاالت: الدعوة إىل 
واحلاجة  االسالموفوبيا،  ملناهضة  عاملى  يوم  اعتماد 
اختاذ  الصدد، وضرورة  هذا  دوىل ىف  لتعاون  امللحة 
ورفض  الظاهرة،  ملكافحة  آليات  ووضع  اجراءات 
اخلطاابت الىت تلحق ابالسالم واملسلمني والىت تتخذ 
اإلسالم  من  والرتهيب  التخويف  ايديولوجية  من 

عقيدة هلا. 

العدد اخلامس والعشرونمجلة فصلية إلحتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي
صيف 2019

يستضيف برملان مجهورية أوغندا يف كمباال اإلجتماع الثاين واألربعني للجنة التنفيذية 
لالحتاد، وذلك يف اليومني االول والثاين من شهر اكتوبر 2019. ويستمد اإلجتماع 
أمهيته من كونه حتضرياي ملؤمتر االحتاد املقرر عقده يف عاصمة بوركينا فاسو ىف شهر يناير 
القادم، حيث سيتم ىف هذا اإلجتماع وضع مشروع جدول األعمال لكل جلنة من اللجان 
األربع الدائمة، وكذلك وضع مشروع جدول أعمال األجهزة الفرعية: وهي جلنة فلسطني 
ومؤمتر النساء الربملانيات املسلمات واجتماعات األمناء العامني جملالس الدول األعضاء، 
ووضع مسودة جداول األعمال للندوات حول املواضيع ذات األمهية حبضور خرباء إىل 
جانب املشاركني من اجملالس األعضاء املوقرة. ويشمل كذلك وضع جدول أعمال دورة 

اللجنة العامة ووضع جدول أعمال الدورة، ال15 ملؤمتر االحتاد وحتديد موعده.
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كمباال تستضيف الدورة الثانية واألربعني للجنة التنفيذية

طالع ص ۸ الی 13
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مؤمتر الرباط

اململكة  برملان  من  لدعوة كرمية  تلبية   
الدول  جمالس  احتاد  مؤمتر  عقد  املغربية، 
اإلسالمي،  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
رئيس  املالكي  احلبيب  السيد  معايل  برائسة 
الرابعة  دورته  املغربية،  ابململكة  النواب  جملس 
عشرة يف مدينة الرابط يومي 13 و14 مارس 
2019 املوافق 6 و7 رجب 1440ه حتت 
السادس،  امللك حممد  السامية جلاللة  الرعاية 
جملسا   )36( مبشاركة  املغربية،  اململكة  ملك 
عضوا )15 رؤساء الربملاانت و6 نواب رئيس 

الربملاانت(.

الجلسة االفتتاحية:
- تفضل معايل السيد مصطفى الرميد وزير 
الدولة املغريب املكلف حبقوق اإلنسان مندوب 
االفتتاحية  اجللسة  بتشريف  املغربية  احلكومة 
للمؤمتر، ورافق معاليه عدد آخر من أصحاب 
املعايل والسعادة وزراء وسفراء الدول اإلسالمية 

املعتمدة لدى اململكة املغربية.
- ألقى معايل السيد احلبيب املالكي رئيس 
الدورة  رئيس  املغربية،  ابململكة  النواب  جملس 

الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد كلمة افتتاحية، قال 
فيها بعد التعبري عن سعادته وترحيبه أنه يتطلع 
إىل أن تشكل دورة الرابط إضافة نوعية، إىل ما 
أعمال  أجنزه من  افكار وما  احتادان من  راكمه 
وما هو بصدده من مبادرات. وتوجه ابلشكر 
إىل السيد رئيس االحتاد وإىل السيد األمني العام 
والطاقم الذي يعمل معهما على جهودهم من 

أجل تطوير عمل االحتاد. 
- و ألقى معايل السيد حكيم بن مشاش، 
رئيس جملس املستشارين ابململكة املغربية كلمة 
أمله  عن  وعرب  ابلوفود  فيها  رحب  افتتاحية 
املعقول  حلد  ولو   – الدورة  هذه  حتقق  أن  يف 
اإلسالمي  العامل  لكل  ابلنسبة  أهدافها  من   –
التعاون بني جمالس  أواصر  تقوية  املزيد من  يف 
التشاور يف  اليت تشكل منظمتنا وتعزيز  الدول 
خمتلف املستوايت حول القضااي ذات االهتمام 

املشرتك. 
- كما ألقى معايل السيد حممد قريشي نياس 
أمني عام احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
فيها عن خالص  التعاون اإلسالمي كلمة عرب 
على  املغريب  للربملان  التقدير  وعظيم  الشكر 

احتضانه هذه الدورة. وقال إن امام هذا املؤمتر 
العديد من القضااي اليت هتم املسلمني عرب العامل، 
شعوبنا،  وامام  هللا  امام  األمانة  نتحمل  وألننا 
قرارات ختدم  اختاذ  إىل  نسعى  أن  واجبنا  فمن 
اإلسالم واملسلمني، وحتقق النصر والتمكني خلري 

أمة أخرجت للناس. 
ويف ختام اجللسة االفتتاحية أخذت صورة 

تذكارية للوفود املشاركة.

جلسة العمل األولى:
 انتخاب أعضاء هيئة املكتب :

- استأنف املؤمتر أعماله حيث دعا معايل 
الرئيس احلبيب املالكي، إىل انتخاب األعضاء 
على  املؤمتر  وافق  مكتبه، حيث  هليئة  اآلخرين 
رئيس  سيديبه،  ايساكا  السيد  معايل  انتخاب 
اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل، انئبا للرئيس عن 
اجملموعة االفريقية، وسعادة السيد فخار االمام 
رئيس وفد اجلمعية الوطنية جبمهورية ابكستان 
اإلسالمية انئبا للرئيس عن اجملموعة اآلسيوية، 
احللوطی،  عبداإلله  السيد/  سعادة  وانتخاب 

ممثل الربملان املغريب مقررا للمؤمتر.

مؤمتر الرابط؛ سعي جاد لتعزيز العمل الربملاىن االسالمى املشرتك
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ضرورة 
تفعيل 
للجان  ا
الدائمة 
ملتخصصة ا المناقشة العامة 

 خاطب املؤمتر عدد من رؤساء اجملالس األعضاء: 
رئيسة  شودري،  شارمني  شريين  السيدة  معايل   -

برملان مجهورية بنغالديش الشعبية.
رئيسة  القبيسي،  عبدهللا  أمل  الدكتورة  معايل   -
اجمللس الوطين االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

- معايل السيدة ربيكا اليتواال كاداغا، رئيسة برملان 
مجهورية أوغندا.

- معايل السيد مرزوق علي الغامن، رئيس جملس األمة 
بدولة الكويت. )ألقتها سعادة الدكتورة صفاء اهلاشم، 
عضوة يف الوفد الكوييت وذلك بطلب من معايل رئيس 

جملس األمة بدولة الكويت مبناسبة يوم املرأة العاملية(.
رئيس  ساكاندي،  آالسان  ابال  السيد  معايل   -

اجلمعية الوطنية لبوركينافاسو.
- معايل السيد عقيلة صاحل عيسى، رئيس جملس 

النواب اللييب.
- معايل السيد أمحد بن عبدهللا بن زيد آل حممود، 

رئيس جملس الشورى بدولة قطر.
اجلمعية  رئيس  ابيه،  ولد  الشيخ  السيد  معايل   -

الوطنية جبمهورية موريتانيا اإلسالمية
- معايل السيد خالد بن هالل املعويل، رئيس جملس 

مؤمتر الرابط؛ سعي جاد لتعزيز العمل الربملاىن االسالمى املشرتك

الشورى بسلطنة عمان.
إبراهيم آل  بن  الدكتور عبدهللا بن حممد  - معايل 
الشيخ، رئيس جملس الشورى ابململكة العربية السعودية.

اجمللس  رئيس  شنتوب،  مصطفى  السيد  معايل   -
الوطين الرتكي الكبري.

اجلمعية  رئيس  سيديبه،  ايساكه  السيد  معايل   -
الوطنية جبمهورية مايل.

جلسة العمل الثانية
اجملالس  رؤساء  نواب  من  عدد  املؤمتر  خاطب   
األعضاء ورؤساء الوفود املشاركة يف جلسة العمل الثانية:

النائب  انصر،  سلمان  عبدالنيب  السيد  سعادة   -
األول جمللس النواب مبملكة البحرين.

اجلمعية  ممثل  حممد  بن  ايسني  السيد  سعادة   -
الوطنية يف مجهوية النيجري.

اجمللس  ممثل  السيد خالد مجيل مسمار  - سعادة 
الوطين الفلسطيين.

- سعادة السيد مصطفى جغدايل ممثل جملس األمة 
ابجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.

اخلامس  النائب  داود،  بن  عمر  السيد  سعادة   -
لرئيس اجلمعية الوطنية جبمهورية تشاد. 

النائب  ماغناغا،  فيديل  مارتني  السيد  سعادة   -
اخلامس لرئيس جملس الشيوخ يف مجهورية الغابون.

رئيس جملس  انئب  زون،  فضلي  السيد  - سعادة 
النواب جبمهورية اندونيسيا.

- سعادة السيد سايين توراي، ممثل اجلمعية الوطنية 
جبمهورية غامبيا.

- سعادة السيد حسن الكعيب، النائب األول لرئيس 
جملس النواب جبمهورية العراق.

- سعادة السيد عبدالسالم حممد مصطفى على، 
ممثل جملس النواب جبمهورية مصر العربية.

جملس  ممثل  الدغمي،  عبدالكرمي  السيد  سعادة   -
النواب ابململكة األردنية اهلامشية.

اجلمعية  ممثلة  خبشعليفا،  جوهر  السيدة  سعادة   -
الوطنية جلمهورية أذربيجان.

- سعادة الدكتور قاسم هاشم، ممثل جملس النواب 
ابجلمهورية اللبنانية.

- سعادة السيد حممد ايسني، ممثل مجعية مجهورية 
موزمبيق.

- سعادة السيد كيبه مانداييه، ممثل اجلمعية الوطنية 
جبمهورية السنغال.

- سعادة السيد على حممد امحد سليمان االحيمر، 
ممثل اجمللس الوطين جبمهورية السودان.

الربملان  ممثل  األبيض،  سامل  الدكتور  سعادة   -
التونسي.

اجلمعية  وفد  رئيس  االمام  فخار  السيد  سعادة   -
الوطنية جبمهورية ابكستان اإلسالمية.

الجلسة الختامية:
الرابعة  الساعة  متام  يف  اخلتامية  اجللسة  بدأت   -
وقد  املوافق 2019/03/14،  اخلميس  بعد ظهر  من 
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طلب رئيس اجللسة معايل السيد احلبيب املالكي رئيس 
جملس النواب ابململكة املغربية، رئيس االحتاد من معايل 
األمني العام لالحتاد أن يقدم مشاريع القرارات اليت جرت 
مناقشتها واعتمادها يف اللجان ذات الصلة، طيلة األايم 
قرارات  أبن  العام  األمني  معايل  وأعلن  املاضية.  الثالثة 
لضيق  نظرا  ولكننا،  املوقرة،  الوفود  اللجان وزعت على 

الوقت نتجاوز تقدمي تقارير مقرري اللجان.
املالحظات  ضوء  على  الرئيس،  معايل  رأى  مث   -
وثيقة  إبصدار  االكتفاء  العمل،  طريقة  بشأن  املنهجية 
واحدة عن املؤمتر وهي »إعالن الرابط«، وإحالة مشاريع 
الدائمة املتخصصة لالحتاد قصد  اللجان  القرارات على 
املؤمتر  ووافق  االحتاد،  ملؤمتر  املقبلة  الدورة  على  عرضها 

على ذلك.
- طلب معايل الرئيس املصادقة على إعالن الرابط، 
اعتماد  مت  املداخالت،  من  عدد  إىل  االستماع  وبعد 

»إعالن الرابط«. 
- أكد معايل رئيس مؤمتر االحتاد على ضرورة تفعيل 
ابالجتماع  االكتفاء  وعدم  املتخصصة  الدائمة  اللجان 
آلية  أن يدرس كيفية وضع  السنة، على  مرة واحدة يف 
يف  املتخصصة،  الدائمة  للجان  دورية  اجتماعات  عقد 

االجتماع القادم للجنة التنفيذية لالحتاد.
بعد ذلك أعلن معايل رئيس مؤمتر االحتاد أن الدورة 
االحتاد سوف  ملؤمتر  عشرة  اخلامسة  الدورة  أي  القادمة 
تنعقد يف بوركينافاسو وأن اللجنة التنفيذية سوف تعقد 

اجتماعها القادم )الثاين واألربعني( يف أوغندا.

إعالن الرباط
جمالس  وفود  وأعضاء  ورؤساء  جمالس،  رؤساء  حنن 
التعاون اإلسالمي اجملتمعون  الدول األعضاء يف منظمة 
الدول  جمالس  احتاد  ملؤمتر  عشر  الرابعة  الدورة  إطار  يف 
أايم  املنعقد  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
4و5و6و7 رجب 1440 للهجرة املوافق لـ 11 و12 
و13 و14 مارس/آذار 2019 ابلرابط عاصمة اململكة 

املغربية، 
إذ نعرب عن شكران وامتناننا لصاحب اجلاللة امللك 
حممد السادس عاهل اململكة املغربية على رعايته السامية 

للمؤمتر مما وفر كافة الشروط لنجاح أشغاله اليت متيزت 
بنقاش نوعي وانجع لقضااي العامل اإلسالمي،

وإذ جندد تشبثنا ابملبادئ التأسيسية ملنظمة التعاون 
يف  التدخل  عدم  إىل  يرجع  ما  يف  وخاصة  اإلسالمي، 
للدول  الرتابية  الوحدة  واحرتام  للغري  الداخلية  الشؤون 

وسيادهتا، وتسوية النزاعات سلميا وعن طريق احلوار، 
اإلجيابية  املسامهة  مواصلة  على  العزم  نؤكد  وإذ 
والناجعة يف تطوير عمل منظمة األمم املتحدة ووكاالهتا 
املتخصصة، خاصة يف ما يرجع إىل إقرار السلم العاملي 
واألمن اإلقليمي واحرتام حقوق اإلنسان واحرتام سيادة 

الدول ووحدهتا الرتابية ؛
اجملموعة  مبسؤولية  ذلك،  على  بناء  نذكر،  وإذ، 
الدولية يف تسوية الصراع يف الشرق األوسط من خالل، 
حقوقه  من كافة  الفلسطيين  الشعب  متكني  ابألساس، 
املشروعة وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس وعودة 
قرارات  وفق  وذلك  أرضهم  إىل  الفلسطينيني  الالجئني 

الشرعية الدولية ذات الصلة ؛
املؤسسات  ودولة  الدميقراطية  أمهية  على  نؤكد  وإذ 
التنمية ويف صيانة حقوق اإلنسان وكفالة احرتامها،  يف 
وعلى دور جمالسنا يف ترسيخها وتيسري املشاركة السياسية 
للشعوب مبا يكفل االستقرار والتماسك االجتماعي، ويف 
َتَملَّك  بناء ثقة الشعوب يف مؤسسات بلداهنا، وجعلها تـَ
حكامة  ويف  القرارات  يف  إشراكها  خالل  من  بناَءها 

السياسات العمومية من خالل ممثليها ؛
التطرف  الذي يشكله  التهديد  وإذ نستشعُر حجَم 
بلداننا  واستقرار  جمتمعاتنا  على  والتعصب  واإلرهاب 
ذلك  وانعكاس  العاملي  والسلم  األمن  وعلى  ومستقبلها 

على صورة العامل اإلسالمي ؛
فئات  ومعاانة  اإلنسانية  األوضاع  نستحضر  وإذ 
عريضة من املواطنني يف عدد من مناطق النزاع ابلبلدان 
غري  البلدان  من  عدد  يف  املسلمني  ومعاانة  اإلسالمية، 

اإلسالمية ؛
نعلن ما يلي:

ودولة  للدميوقراطية  احليوية  األمهية  على  نؤكد 
تقدم  يف  اإلنسان  حقوق  وصيانة  واحرتام  املؤسسات 
أفقا  ابعتبارها  استقرارها،  وتيسري  وتطويرها  جمتمعاتنا 
ابلرتاكم  بلوُغه  يتم  وهدفًا  جمتمعية  وحاجًة  كونيًا 
واإلصالح وإشراك خمتلف فئات ومكوانت اجملتمعات 
الفاعلة  السياسية  املشاركة  وتقوية  تعزيز  على  واحلرص 

للنساء والشباب.
يف  الفلسطينية  القضية  مركزية  على  التأكيد  نعيُد 
اهتمامات احتادان ومرافعاته، كما لدى بلداننا وشعوبنا، 
إقرار  أجل  من  الفلسطيين  الشعب  مع  تضامننا  ونؤكد 
وعاصمتها  املستقلة  دولته  إقامة  يف  املشروعة  حقوقه 
القدس، طبقا لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، وندين 
بقوة ممارسات سلطات االحتالل الصهيوين حبق الشعب 

الفلسطيين ؛
القدس  ملدينة  والروحية  التارخيية  ابملكانة  نذكر  وإذ 
لدى الشعوب اإلسالمية، وإذ ندين أعمال االستيطان 
واالنتهاكات اليت متارسها سلطات االحتالل ضد املعامل 
تغيري  هبدف  املدينة  سكان  وحبق  واملسيحية  اإلسالمية 

 أتكيد 
األمهية 
احليوية 

للدميوقراطية 
 رفض 
لفكر  ا

ملتطرف  ا
وإدانة 

اإلرهاب
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مؤمتر الرباط

الكبري  تقديران  عن  ُنعرب  وهويتها،  طابعها 
السادس  حممد  امللك  اجلاللة  صاحب  جلهود 
عاهل اململكة املغربية رئيس جلنة القدس املنبثقة 
عن منظمة التعاون اإلسالمي ولذراعها امليداين 
أجل  من  الشريف  القدس  مال  بيت  وكالة 
احلفاظ على الوضع القانوين للقدس وطابعها 
صمود  ودعم  الروحية  ومعاملها  احلضاري 

املقدسيني.
واالعتداءات  االنتهاكات  ندين  وإذ 
الفلسطيين،  الشعب  على  اليومية  اإلسرائيلية 
الـمختصة  ووكاالهتا  املتحدة  األمم  نطالب 
الفلسطيين  للشعب  الالزمة  احلماية  بتوفري 
وللمآثر واملعامل العمرانية والثقافية يف األراضي 
احملتلة والعمل على إطالق األسرى واملعتقلني 
الظامل عن الشعب  الفلسطينيني ورفع احلصار 

الفلسطيين ؛
جوهر  هو  يظل  االحتالل  أن  نعترب  وإذ 
األوسط وأصل مشكالته،  الشرق  الصراع يف 
إهناء  بضرورة  الدولية  اجملموعة  نطالب  فإننا 
األراضي  من  تبقى  ملا  الصهيوين  االحتالل 

اللبنانية واجلوالن السوري.
امللك  جاللة  بقيادة  األردن  جبهود  نشيد 
املقدسات واألوقاف  الثاين يف رعاية  عبد هللا 
الوصاية  على  ونؤكد  القدس  يف  اإلسالمية 
اهلامشية عليها واليت قررهتا عدة مؤمترات إسالمية 

وعربية.
وإدانتنا  املتطرف  للفكر  رفضنا  جندد 
لإلرهاب الذي يستهدف العديد من البلدان 
اإلسالمية وغري اإلسالمية، وندعو إىل التصدي 
أعضاء  بني  التعاون  وترسيخ  وأسبابه،  جلذوره 
اهلدف. ويف هذا  لبلوغ هذا  الدولية  اجملموعة 
الصدد، ندعو إىل التصدي للخطاابت املتطرفة 
ربط  رافضني  مصدرها،  مهما كان  واملتعصبة 
يف  واستغالله  واملسلمني،  ابإلسالم  اإلرهاب 

احلمالت ضد اإلسالم واحلضارة اإلسالمية. 
تشهدها  اليت  النزاعات  تسوية  إىل  ندعو 
بعض مناطق العامل اإلسالمي ابحلوار والتفاوض 
وابلطرق السلمية، ونشدد على ضرورة جتنيب 
املدنيني آاثر هذه النزاعات ومتكينهم من احلماية 
واملعنوية ويف  املادية  الضرورية وكفالة حقوقهم 
االجتماعية وكافة  واخلدمات  واألمن  السالمة 
آلخذ  رفضنا  ونؤكد  الكرمية،  احلياة  ضرورات 
املدنيني رهائن أو اعتقاهلم أو أسرهم واستعماهلم 

أوراق ضغط يف النزاعات.
ويف هذا الصدد، نشدد على أمهية الوقاية 
اإلسالمي  العامل  جتنيب  يف  النزاعات  من 
اجلنوح  إىل  وندعو  جديدة،  توترات  اندالع 
إىل السلم يف تسوية اخلالفات وجعل احلدود 
وجسور  وقنوات  آمنة  اإلسالمية  البلدان  بني 
للتكامل  األمثل  واالستثمار  ومبادالت  تعاون 
االقتصادي بني البلدان اإلسالمية املدعوة إىل 

جمال  ويف  والبشرية  التجارية  املبادالت  تقوية 
اخلدمات بينها.

منها  متر  اليت  الدقيقة  الظروف  ندرُك  وإذ 
بلداننا، نؤكد أنه وبصرف النظر عن االختالف 
مطالبون  فإننا  الظروف،  هلذه  تقديران  يف 
والنزاعات  اخلالفات  تدبري  يف  ابالحتكام، 
واألزمات، إىل احلكمة والعقل ومنطق املصاحل 
االستقرار  يف  أوال  شعوبنا  مصاحل  املشرتكة، 
واألمن والتنمية واالزدهار، ووقف هدر الثروات 
والزمن السياسي يف احلروب ويف النزاعات يف 
إمكانيات  على مجيع  فيه  نتوفر  الذي  الوقت 

ومقومات هنضة جديدة.
وحيث إن ديننا اإلسالمي احلنيف يدعو 
التعامل  يف  واحلوار  والتساكن  التسامح  إىل 
للسلطات  ممثلني  بصفتنا  فإننا،  اآلخر،  مع 
التشريعية يف بلداننا مع ما حتظى به مؤسساتنا 
تقوية  على  العزم  نؤكد  اعتبارية،  مكانة  من 
هذا التوجه، بتعزيز احلوار بني ممثلي الدايانت 
التعايش  يكفل  مبا  واحلضارات  السماوية 

واالستقرار والسلم واألمن. 
عالقة مبا سبق نعيد التشديد على احلاجة 
املاسة والضرورة السياسية واالسرتاتيجية الحرتام 
على  واحلفاظ  للدول  والوطنية  الرتابية  الوحدة 
استقرارها واالمتناع عن كافة أشكال التدخل 
يف شؤوهنا الداخلية، والتزامنا هبذا املبدأ املركزي 

يف العالقات الدولية.
الصادقة  الدولية  اجلهود  اخنراطنا يف  نؤكد 
من أجل محاية البيئة ومواجهة النتائج الكارثية 
واألرض  اإلنسان  على  املناخية  لالختالالت 
السريع  التفعيل  إىل  وندعو  البشرية  ومستقبل 
والناجع لقرارات مؤمترات األطراف يف اتفاقية 
املناخية  التغريات  املتحدة اإلطار بشأن  األمم 
وخاصة مؤمتر ابريس ومؤمتر مراكش. ونشدد 
االفريقية  البلدان  دعم  أمهية  على  ابخلصوص 

من  واسع  نطاق  على  املتضررة  اإلسالمية 
االختالالت املناخية.

نؤكد على مسؤولية بلدان اإلقامة، والبلدان 
األصلية يف محاية اجلاليات املسلمة يف البلدان 
غري املسلمة، ونرفض خطاابت التخويف من 
من  اجلاليات  هذه  يستهدف  وما  اإلسالم، 
ممارسات وخطاابت عنصرية، ونذكر مبسامهتها 
يف تنمية وتطوير البلدان اليت تقيم فيها كما يف 

تنمية البلدان األصلية.
وعالقة بذلك ندعو بلدان االستقبال إىل 
احرتام احلقوق اإلنسانية األساسية للمهاجرين 

غري النظاميني وخاصة من البلدان اإلفريقية.
جندد التأكيد على ضرورة محاية األقليات 
البلدان غري اإلسالمية طبقا  اإلسالمية يف 
ملبادئ وقيم حقوق اإلنسان وحرية املعتقد، 
تستهدف  اليت  التطهري  أعمال  وندين 
البلدان، ونطالب  األقليات يف بعض  هذه 
وأبن  عنها  للمسؤولني  الدولية  ابحملاسبة 
اإلنسانية  وأذرعها  املتحدة  األمم  تضطلع 

واحلقوقية بذلك.
وإذ نذكر مبا ينجُم عن النزاعات املسلحة من 
جلوء ونزوح مجاعي وهجرات قسرية يف نطاق البلد 
الواحد وخارج احلدود، نشدد على ضرورة كفالة 
مناطق  من  واملهاجرين  الالجئني  كرامة وحقوق 
الضرورية،  اخلدمات  من  ومتكينهم  النزاعات 
املوجهة  والصحية  التعليمية  اخلدمات  وخاصة 
العمل من  لألطفال، على أن اهلدف يبقى هو 

أجل عودة هؤالء إىل أوطاهنم يف إطار السلم.
اجلاللة  لصاحب  وامتناننا  شكران  جندد 
املغربية  اململكة  عاهل  السادس  حممد  امللك 
على رعايته السامية ملؤمتران الرابع عشر وتقديران 
للربملان املغريب على ما وفره من ظروف جيدة 
ألشغالنا وما ُأِحْطنا به من عناية وترحيب على 

أرض اململكة املغربية.
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االجتامع االستثناىئ الثالث

احلبيب  السيد  معايل  من  كرمية  بدعوة 
املغربية،  ابململكة  النواب  جملس  رئيس  املالكي 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  رئيس 
النواب  جملس  مبقر  انعقد   ، اإلسالمي  التعاون 
املغريب ابلرابط يوم 17 يوليو 2019 االجتماع 
الحتاد  التنفيذية  للجنة  الثالث  االستثنائي 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس 
دراسة  حول  االجتماع  ومتحور  اإلسالمي. 
السبل الكفيلة بتطوير منهجية عمل االحتاد من 
جدول  على  املدرجة  التالية  االقرتاحات  خالل 

أعماله:
أجل  من  الالزمة  التدابري  اختاذ   -
اعالن  للمؤمتر:  واحدة  وثيقة  إبصدار  االكتفاء 

املؤمتر.
تفعيل عمل جلان االحتاد، وآلية عقد   -
اجتماعاهتا الدورية خالل السنة – بني الدورتني 
لالجتماع  واحد  موضوع  خيصص  أن  على   -

على مستوى كل جلنة. 

ذات  املواضيع  حول  ندوات  عقد   -
من  املشاركني  إىل جانب  األمهية حبضور خرباء 

اجملالس األعضاء املوقرة. 
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  االجتماع  وحضر 
فاسو،  بوركينا  اجلزائر،  برملاانت:  ميثلون  الذين 
اململكة  ليبيا،  لبنان،  غامبيا،  الكامريون، 
العربية  اململكة  ابكستان،  نيجر،  املغربية، 

ويوغندا.  تركيا  السعودية، 
اللجنة  أعضاء  االجتماع  عن  وتغيب   
– أذربيجان  مجهورية  برملان   : أدانه  املذكورين 

برملان   - اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية  برملان 
ماليزاي 

أعضاء  انتخاب  االجتماع  خالل  مت  وقد 
هيئة املكتب على النحو التايل:

ممثل  سايل  حامادو  السيد  سعادة   -
اجلمعية الوطنية  الكامريونية:  انئب رئيس )من 

األفريقية(. اجملموعة 
سعادة  السيد  أجمد علي خان ممثل   -

اجملموعة  )من  رئيس  انئب  الباكستاين:  الربملان 
اآلسيوية(.

احللوطي  اإلله  عبد  السيد  سعادة   -
ممثل الربملان املغريب :  مقررا.

وكان قد افتتح االجتماع خبطاب من السيد 
تضمن  والذي  االحتاد  رئيس  املالكي  احلبيب 
الفرتة  خالل  ومبادراته  االحتاد   عمل  خطة 
اخلامس  و  عشر  الرابع  املؤمترين  بني  الفاصلة 

عشر. 
و استعرض معايل الرئيس اخلطوط العريضة 
واليت  تتضمنها  اليت  واملبادرات  العمل  خلطة 
األمانة  مع  تنسيق  و  بتشاور  الرائسة  أعدهتا 
العامة لالحتاد. مث طلب من معايل السيد حممد 
يتفضل  أن  لالحتاد  العام   األمني  نياس  قريشي 
ابلشكر  االحتاد  عام  أمني  تقدم  ابلقاء كلمته. 
الكرمية  دعوته  على  املغريب  للربملان  اجلزيل 
لالجتماع االستثنائي، و واصل حديثه قائال أن 
تتضمن  األعمال  على جدول  املطروحة  النقاط 

ىف االجتماع االستثنائى الثالث للجنة التنفيذية: 

حتديد يوم عاملى سنوي ملناهضة االسالموفوبيا 
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االحتاد.  يف  العمل  منهجية  تطوير  و  لتفعيل  مقرتحات 
بني  والتشاور  احلوار  ترسيخ  إىل  ابلدعوة  ختم كلمته  و 
اليت  الصعاب  على  للتغلب  األعضاء كسبيل  الربملاانت 

اإلسالمي. عاملنا  يواجهها 
من  مداخالت كل  اىل  اللجنة  استمعت  ذلك  وبعد 
وطرح  األخرى  الوفود  رؤساء  و  اليوغندي  الربملان  رئيسة 

فيها عدد من املقرتحات.
يف ما يلي املقرتحات اليت تقدم هبا معايل رئيس االحتاد 
من  عمل  خطة  واعتربهتا  التنفيذية  اللجنة  اعتمدهتا  واليت 

شأهنا تطوير أعمال االحتاد و زايدة إشعاعه.
للدميوقراطية والعدالة  إحداث »جائزة فلسطني   -1

التارخيية«.
العمل مع منظمة األمم املتحدة من أجل حتديد   -2
التخويف من اإلسالم  واعتماد يوم عاملي سنوي ملناهضة 
ومن  والتعصب،  يسمى ابالسالموفبيا(  ما  )أو  واملسلمني 
اجلمعية  طرف  من   ، احلضارات  وحوار  التسامح  أجل 

املتحدة.  العامة لألمم 
خالل  والفرعية  املتخصصة  اللجان  تنشيط   -3
أشغاهلا  تتوج  أن  على  املؤمتر  دوريت  بني  الفاصلة  الفرتة 
العام.  املؤمتر  على  تعرض  وقرارات  توصيات  مبشاريع 
حول  التوافق  إنضاج  هو  ذلك  من  اهلدف  وسيكون 
على  بشأهنا  النقاش  تعميق  بعد  والقرارات  التوصيات 
مستوى اللجان، واحلرص على حصر املواضيع اليت تشتغل 

عليها اللجان يف مواضيع حمددة.
للنساء  استثنائي  موسع  مؤمتر  عقد  إىل  الدعوة   -4
على  األعضاء  الدول  برملاانت  يف  العضوات  الربملانيات 
النظاميات  العضوات   / األعضاء  فيه  املشاركة  تتجاوز  أن 
صلة  ذات  مواضيع  يبحث  أن  على  االحتاد،  هياكل  يف 
وتقدمي  اخلربات  وتبادل  للنساء  السياسية  املشاركة  بتيسري 

النساء  لولوج  الـميسرة  األنظمة  شأن  يف  مقارنة  دراسات 
املنتخبة. املؤسسات  إىل 

االحتاد  مؤمتر  جلعل  إجراءات  بسلسلة  القيام   -5
أن  ينبغي  اليت  الواثئق  واعتماد  للنقاش  فضاءا  العادي 
حيصل التوافق بشأهنا يف إطار اللجان كمشاريع قرارات أو 
ضغط  عن  بعيدا  مسبقًا  إنضاجه  ينبغي  توافق  توصيات، 
قابال  يكون  عليه، أبن  يتفق  ما  من جتويد  وميكن  املؤمتر، 
وميكن  للكلمة،  جامعا  موحدا  وبناء،  وإجيابيا  لإلجاز، 
أن يكون له أثر يف القرار الدويل، و وقع لدى املنظمات 
أن  ينبغي  الصدد،  هذا  يف  األطراف.  املتعددة  الربملانية 
يكون اإلعالن اخلتامي الصادر ابسم عاصمة البلد تقليداً 
حول  بشأهنا  املتوافق  املواقف  االحتاد  أعضاء  فيه  يسجل 
على  وشعوبنا،  بلداننا  انشغال  موضوع  هي  اليت  القضااي 
قرارات  و  املؤمتر  يف  العام  النقاش  جمموع  يستوعب  أن 

مركزية ومرجعية. ويعتمد كوثيقة  اللجان 
على  التنفيذية  اللجنة  اطلعت   ، أخرى  جهة  من 
اقرتاحات معايل األمني العام بشأن عقد ندوات ولقاءات 

التالية: القضااي  دراسية موضوعاتية حول 
اوال: مكافحة االرهاب والتطرف،

اثنيا: الشباب والبطالة يف البلدان األعضاء،
اثلثا: اهلجرة والالجئون،

رابعا: الوحدة والتضامن بني البلدان اإلسالمية،
خامسا :حقوق اإلنسان يف البلدان اإلسالمية،

التنفيذية  اللجنة  أعضاء  رفع  االجتماع  هناية  يف  و 
اجلاللة  صاحب  حضرة  إىل  وامتنان  وتقدير  شكر  برقية 
فيها  يعربون  املغربية  اململكة  عاهل  السادس  حممد  امللك 
أحيط  الذي  اجليد  والتنظيم  لالعداد  تقديرهم  جلاللته عن 
به االجتماع وعلى حسن الضيافة والرعاية اليت حظوا هبا 

منذ وصوهلم إىل أرض اململكة املغربية.

اعتماد   
إحداث 
جائزة 
فلسطني 
طية  للدميقرا
والعدالة 
لتارخيية  ا
تنشيط   
جلان االحتاد 
ملتخصصة  ا
واملتفرعة 
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يف   ،2019 يوليوز   17 يف  الرابط،  يف 
الثالث  االستثنائي  االجتماع  أشغال  افتتاِح 
اأَلعضاء  الدول  جمالس  الحتاد  التنفيذية  لِلَّْجَنة 
أتشرف  الذي  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف 
رَدَّد أمام ِإخواين  َأتـَ برائسته حالّيًا )2019(، مل 
أتقدم  أن  يف   – اللجنة  هذه  أعضاء  وزمالئي 
ابقرتاِح العمل والتنسيق مع منظمة األمم املتحدة 
املَعِنية،  وأجهزهتا  وهيآهتا  املُوَازية  ومنظماهتا 
من  وذلك  اليونيسكو،  منظمة  مقدمتها  ويف 
َيا  اإِلْساَلُموُفوبـْ ملناهضة  عاملي  يوٍم  رَاِر  ِإقـْ أجل 
ب  )التخويف من اإِلسالم( وُكلِّ َأشكال التـََّعصُّ
هة  املَُوجَّ واإِلقصاء  والعنف  والعنصرية  والكراهية 
ضد املسلمات واملسلمني يف الَعامل، وحىت ِضدَّ 
واألداين  والعقائد  الِكَتاب  َأهل  من  غريهم 

األخرى.
وللَعامل  لنا  ستوفر  الفكرة  هذه  أن  والشك 
املتحّضر مناسبًة لتعبئة مجاعية نتوجه ِخاَلهَلا ِإىل 
َتَدايت الربملانية  أصدقائنا وحلفائنا يف احملافل واملُنـْ
وغري الربملانية على السواء، وكذا إىل كافة القوى 
والشخصيات امُلِحبَّة لإِلنصاف والداعية إىل قيم 
احلضاري  واحلوار  ْلم  والسِّ واالنفتاح  التسامح 
والفكري واحلوار بني الثقافات واللُّغات، وذلك 
لتحفيز الربملاانت واحلكومات ومكوانت اجملتمع 

املدين وُصنَّاع الفكر ومنتجي اإِلبداعات والفنون 
من  أنواع  جُمَاهَبة  على  والتواصل  اإِلعالم  وأهل 
التفكري امُلْظِلم واخلطاب السهل واإلعالم اجلاهل 
د، وملْعىَن اإلقامِة  املتجاهل لقيم االئتالف والتعدُّ
الَبَشرية  احلياة  مبادئ  واقتسام  اأَلرض،  على 
َعاُرف  بروٍح من التعايش واإلخاء والصداقة والتـَّ

َفهُّم. والتقارب والتضامن والتفاهم والتـَّ
وقد ال أحتاج، يف ورقة تقدميية كهذه، إىل 
اإلسالموفوبيا  مفهوم  عند  مطوَّاًل  أتوقََّف  أن 
بكل  يعين،  الذي   )L’islamophobie(
من  اخلوف  أو  التخويف  أنواع  كلَّ  بساطة 
واملمارسات  التعبريات  خمتلف  وكذا  اإلسالم، 
املسلمني،  وكراهية  اإلسالم  على  تتحامل  اليت 
مواقَف  السمح  اإِلسالمي  ديننا  حول  ُل  وُتَشكِّ
واحلقد  الُكرْه  من  خمتلفًة  وَمَشاِعَر  مسبقة 
موضوعي  داٍع  من  وال  هلا،  معىنَّ  ال  والّضغيَنة 
َياْس  ماتـْ السويدي  الباحث  وبتعبري  حيركها. 
غارديْل )ابحث خمتص يف ِعْلِم األدايِن املَُقارََنة( 
»إنتاٍج  ِسَوى  العمق  ليست يف  فاإلْساَلُموُفوْبيا 
اإلسالم  على  والتحامل  للخوف  اجتماعي 
واملسلمني مبا يف ذلك املمارسات اليت تستهدف 
عزهلم  أو  أشخاص  ضد  التمييز  أو  التهجم 
أو  ابإلسالم  ارتباطهم  افرتاضات  َأساس  على 

حنو يوٍم
ِلُمَناَهَضِة عاملي 
َيا اإِلْساَلُموُفوبـْ  

معاىل د. احلبيب املالكي، رئيس احتاد جمالس الدول األعضاء ىف 
منظمة التعاون االسالمى، رئيس جملس النواب يف اململكة املغربية
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ابملسلمني«.
اليوَم،  املَْفُهوم،  هلذا  أصبح  لقد 
واالستعماالت.  الرتاكم  من  اتريٌخ 
املعاجم  خمتلف  معظم  دخل  كما 
تقريبًا  العاملية،  ْت  واإِلْنسكلوبِّيِدايَّ
ْفِسَها. وحلسن احلظ،  ابلروح املنفتحة نـَ
فقد َحرََّر مادة »اإِلْساَلموفوبيا« يف هذه 
املعاجم واملوسوعات مثقفون ومفكرون 
حريصني  مصداقية كانوا  وَذُوو  كبار 
على جعل الَعامل املَُعاِصر يقف يف وجه 

هذا الوابء العنصري اجلديد. 
ري  ُمَفكِّ من  وافرًا  عددًا  أن  والواقع 
راِت العامل اإلسالمي، من خمتلف  وُمَفكِّ
لغات  وخمتلف  اإلسالمية  البلدان 
مكتويف  يقفوا  مل  والتفكري،  الكتابة 
الصريح  الَعَداء  هذا  َأمام  اأَليدي 
اإِلسالم  ضد  األعمى  الشديد، 
يف  وابخلصوص  الَعامل،  يف  واملسلمني 
مبادرتنا  أن  الَغْريب. كما  الَعامل  بلدان 

هذه، يف احتاد جمالس )برملاانت( الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون اإِلسالمي، 
الرتاكم  هذا  تدعم  بل  فراغ  من  الأتيت 
عدد  َنه  َدشَّ الذي  واألخالقي  الفكري 
من ُصنَّاع الفكر وصنَّاع القرار يف عاملنا 
املعاصر، سواء يف منظمة األمم املتحدة 
على  أو  اليونيسكو  مستوى  على  أو 
املنظمة  اإِلِسيْسُكو،  منظمة  مستوى 
اإِلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، وكذا 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  العربية  املنظمة 
)األلِيْكُسو( واالحتاد الربملاين العريب... 
واالحتادات.  املنظمات  من  وغريها 
الفكرية  املكاسب  ُنعزِّز  ِإمنا  ُهَنا،  وحنن 
حققها  اليت  سية  واملَُؤسَّ واألخالقية 
ضد  اآلن  حىت  العامل  وحكماء  عقالء 
املسبقة  واأَلفكار  واملشاعر  التعبريات 
وحضارًة  عقيدًة  لإلسالم،  املناوئة 

دًا ثقافيًا وُلَغواّيً ثراّيً. وتعدُّ
الكلمة  هذه  َتم  خُمْتـَ يف  ُهَنا،  وَعَليَّ 

َر عنه  امَلوَجزَة، َأن َألَتِحَق مبا َسَبَق َأْن َعبـَّ
يف   ،2004 سنة  َأاَنْن،  الرَّاحل كويف 
مواجهة  نبدأ  أن  ضرورة  على  أتكيده 
اأَلمهية  »إبيالء  اإلْساَلُموُفوبيا  ظاهرة 
هذا  وحتديد  صياغة  إلعادة  الضرورية 
املفهوم«، وذلك حىت نتمكن من توحيد 
خطابنا وَأفكاران، وتنسيق جهودان على 
ملموسة  طريق  وخريطة  واضح  أساس 
تتكامل فيها كافُة اإِلراداِت واملبادراِت 
ة احملبة للسالم والعدل واإِلنصاف  اخَلريِّ
واالنفتاح  والتسامح  واحملبة  واألخوة 

ر. واالعتدال والتـََّبصُّ
ْبَدْأ إذن من حيث ينبغي أن نبدأ،  لِنـَ
حتقق،  الذي  اإلجيايب  الرتاكم  َعزِّز  ولنـُ
يوٍم  واعتماد  إقرار  حنو  مجيعًا  وْلَنْسَع 
تلك  اإِلْساَلُموُفوْبيا،  ملَناَهَضِة  عامليٍّ 
اجملاهبة اليت ينبغي أن نَضَعها من اآلن 
فصاعدًا على طاولِة الَعامل املعاصر، ويف 

جدوِل أعماِلِه.
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عدم  ومواقف  أفعال  تنامت  لقد 
التسامح الديىن عرب العامل، و جتسد ذلك 
متعمدة ضد  ىف هجمات، واعتداءات 
العبادة،  واماكن  اخلاصة،  املمتلكات 
املذاهب  ملختلف  الدينية  والرموز 

والطوائف. 
كانت  الصدد،  هذا  وىف   
اجملموعة االسالمية هي األكثر استهدافا 
خاصة من يعيش منها ىف الغرب، حيث 
بعدا  االسالموفوبيا  ظاهرة  اخذت 
مقلقا، بعد تكثيف محلة تشويه مغرضة 
غري  اهنا  عنها  يقال  ان  ميكن  ما  أقل 
منصفة ابخللط بني االسالم واإلرهاب.. 
وجاءت اجملزرة املرعبة للمؤمنني   
ىف  الصالة،  وقت  املسلمني،  األبرايء 
نيوزيلندا،  ىف  كريستوشريس  مسجد 
لعمليات  املتزايد  احلجم  على  لتنبهنا 
املتنامية  املشاعر  وعلى  االسالموفوبيا، 
صفوف  ىف  التسامح  وعدم  للحقد 
احلركات العنصرية، واملعادية للمسلمني، 

وترية  تتزايد  ان  لألسف،  الىت التلبث، 
مقلقة، سواء ىف اوراب او آمريكا او ىف 

آسيا او ىف احمليط اهلادى.. 
والشعبوية  األجانب،  معاداة  إن 
املتطرف  اليمني  جملموعات  السياسية 
هي ظواهر جديدة هتدد بشكل خطري 
الشعوب  بني  والوائم  السلمى  التعايش 

بل و بني األمم كذلك. 
سبتمرب  ال11  احداث  ومنذ   
2001م ابلوالايت املتحدة، املدانة عرب 
تفاقمت  قد  االسالموفوبيا  فإن  العامل، 
ولدى  السيئة،  النوااي  اصحاب  لدى 
مثقفى وقادة احلركات الشعبوية، الذين 

ابدروا اىل وصم االسالم ابالرهاب. 
وقد جنحت هذه اجملموعات،   
مسعة  تشويه  ىف  األوساط،  بعض  ىف 
اجملتمعات االسالمية املؤمنة هبذا الدين 
احلنيف الذى هو دين السالم والتسامح 
عرب  حضارة،  أرسى  الذى  الدين  وهو 

القرون، جلبت اخلري للبشرية مجعاء.  

إن ازمة اهلجرة، والبطالة املتزايدة ىف 
املتنامى،  الفقر  خلفية  وعلى  الغرب، 
لتربير  تقدميها  يتم  ذرائع  كلها  هي 
هم  الذين  لألجانب  العداء  مشاعر 

ضحااي إلنتمائهم لالسالم. 
وامام هذه الظواهر الىت هتدد السالم، 
والوائم والتفاهم واألمن الدويل، فإنه من 
الضروري بل و من امللح، تعبئة اجملتمع 
الدويل من اجل اختاذ اجراءات ووضع 
وعدم  االسالموفوبيا  ملكافحة  آليات 

التسامح الديىن بشكل عام. 
املتحدة،  االمم  صادقت  ولقد 
التعاون  ومنظمة  االورىب،  واجمللس 
اخرى،  دولية  ومنظمات  االسالمي، 
على العديد من القرارات ىف هذا املنحى 

.. وهننئهم على ذلك.
ولكنه يتعني علينا، من ابب املقاربة 
ان  اجل  من  التعبئة  نعزز  ان  الرتبوية، 
ان  الميكنها  اهنا  جمموعة  كل  تدرك 
تعيش آمنة ومستقرة على حساب حرية 

وحقوق اآلخرين. 
اآلخر،  وعادات  قيم  احرتام  إن 
القاعدة األساسية جملتمع عاملي  تشكل 
والرتابط  والديين  الثقاىف   التنوع  يطبعه 

االقتصادي واالجتماعى. 
السنغال  ىف  الوطنية  اجلمعية  إن 
جمالس  احتاد  التزام  تشجع  و  لتحىي 
التعاون  منظمة  ىف  األعضاء  الدول 
وهو  االسالموفوبيا  مبجاهبة  اإلسالمى 

ما خيدم اإلنسانية ويدعم السالم.
وعلى مجيع برملاانت الدول األعضاء 
ان يسامهوا بكل آتزر وتضامن، ىف هذه 
لديننا  العظيمة  القيم  ابسم  احلملة، 
االسالمي احلنيف، الداعية اىل التسامح 

واحملبة.

البشرية ىف مواجهة ظاهرة االسالموفوبيا 
معاىل السيد مصطفى نياس،
رئيس اجلمعية الوطنية ىف السنغال
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اشكر االمانة العامة الحتاد جمالس الدول 
التعاون االسالمى على  االعضاء ىف منظمة 
اختيارها ىل شخصيا من اجل الكتابة حول: 
لزاما  وارى  االسالموفوبيا«.  جماهبة  »ضرورة 
علي ان اذكر أبن الدين اإلسالمى توج دائما 
بقيم السالم واحملبة والتسامح  والتضامن، الىت 
اساسية  مبادئ  مسلم،  لكل  ابلنسبة  هى، 

بدوهنا، الميكن العيش املشرتك..
ان  املؤسف  من  احلني،  ذات  و ىف   
تزعزع  قد  عامل  ىف  نعيش  حاليا  اننا  نالحظ 
االسالموفوبيا.  مشاعر  بسبب  التسامح  فيه 
االسالموفوبيا  موضوع  حيتل  فشيئا،  وشيئا 
الصدارة لدي نقاش االرهاب؛ لقد وجهت 
اهتامات عديدة لديننا، وظهرت على شكل 
وان  واملسلمني..  لالسالم  وكراهية  عداء 
األوساط  بعض  ىف  اإلسالم،  مع  التعامل 
مصدرا  اصبح  األشخاص،  بعض  ولدى 
ذلك،  ويظهر  املسلمني..  جائر ضد  لتمييز 
بشكل واضح، جهال فادحا للمعنيني بتعاليم 

االسالم .
واود أن اشري، ىف هذا السياق، اىل   

ابرزة  ذومبادئ  قيما  دينا  يبقى  االسالم  ان 
هي مرجعيتنا ىف حياتنا اجملتمعية.. واببتعادهم 
عن هذه املبادئ فإن اشخاصا ظلمانيني قد 
حرفوا التعاليم االسالمية وسقطوا بسهولة ىف 
فخ التطرف.. وهكذا وبدل أن يتبعوا تعاليم 
الدين، فإن هؤالء املتطرفني اختاروا ان ينصبوا 
ابلسكان  للتضحية  دينية  سلطة  انفسهم 
األبرايء.. لذلك فإنه من الضروري عدم اخللط 
ان النعزز  اجل  من  واالرهاب  االسالم  بني 
ان  املسلمني.  ضد  السلبية  النمطية  الصورة 
الىت تعرقل عددا كبريا  األحكام املسبقة هي 
من اخوتنا واخواتنا من احلصول على العمل، 
وعلى السكن، و على النقل، وىف نشاطات 
اخرى هلا عالقة بدجمهم االجتماعى واملهين. 
ملمارسات  حد  وضع  امللح  من  فإنه  وعليه 
االسالم  ملكانة  صيانة  االسالموفوبيا  واقوال 

وامته. 
ابلتمسك  االسالموفوبيا،  مواجهة  إن 
مببادئ االسالم الصحيحة، جيب ان تكون، 
ىف كل  دائما،  جهادا  مسلم،  لكل  ابلنسبة 

وقت وىف كل حني. 

معاىل السيد اسحاق سيديبه، رئيس اجلمعية الوطنية ىف ماىل ورئيس الدورة 
ال12 الحتاد جمالس الدول االعضاء ىف منظمة التعاون االسالمى 

ضرورة مواجهة 
االسالموفوبيا 
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معناه  ىف  ويعرف  يعىن  »االسالموفوبيا«  مصطلح 
الواسع ابخلوف من الدين االسالمى و التحامل عليه 
هذا  أن  بيد  ومعتنقيه.  تعاليمه  يشمل  مبا  ومعاداته، 
يتسم، ابلضحالة ويقصر عن شرح  املعجمى  التعريف 
البعد املادى للعنف والتفرقة املستمدة من »الكراهية« 
ضد املسلمني. ولذا أقرتح، بدال من االسالموفوبيا، أن 
نسمى الظاهرة  »بكراهية االسالم« حىت يكون لنا فهم 

شامل وحقيقى للمسألة املاثلة أمامنا. 
من  ينتشر  االسالم)وأتباعه(  كراهية  فريوس  إن 
املتحدة  الوالايت  قلب  إىل  األقصى  الشرق  شواطئ 
األمريكية، ومن أطراف احمليط إىل عواصم أورواب حيث 
الصعود  فان  ولذا  به.  مير  مكان  أى  ىف  السم  ينفث 
نعيشها  و  نشهدها  الىت  االسالم  لكراهية  للقلق  املثري 
اليوم يشري إىل حقيقة واضحة: وهى أن كراهية االسالم 
التقتصر على أى مكان جغراىف، ثقافة، أو دين. أهنا 
مثل العنصرية وكراهية االجانب واخلوف منهم، مشكلة 

عاملية ذات ابعاد عدة الميكن التغلب عليها من طرف 
فاعل مبفرده. إذن، على العامل أن يدرك احلاجة امللحة 
للتعاون الدوىل بغية مناهضة كراهية االسالم واحليلولة 

دون املزيد من إنتشار هذا املرض. 
إن تركيا، الىت لديها 5 ماليني من مواطنيها يعيشون 
مأساوية جراء سلسلة  بتجارب  متر  اخلارج، ظلت  ىف 
من اهلجمات العنيفة، والسياسات التمييزية، والتسويف 
املتعمد ىف االجراءات القضائية. و خصوصا ىف أورواب 
الغربية هناك إزدايد واضح  ىف اهلجمات الىت تستهدف 
اجملتمعات الرتكية. فبينما حدث)75( هجوما عنيفا يف 
أورواب  يف  يعيشون  الذين  االتراك  فان   ،2014 العام 
  .2018 العام  ىف  هجوما  لـــ)97(  تعرضوا  الغربية، 
وعموما فان كراهية االسالم وتداعياهتا ليست ابألمر 

اجلديد على تركيا. 
إن تركيا، بوصفها عضوا نشطا وملتزما ىف اجملتمع 
الدوىل، قد ضربت مثال ملهما على كيفية حماربة كراهية 

موقف مجاعى مناهض 
لالسالموفوبيا – كراهية االسالم 

معاىل السيد مصطفى شنتوب، 
رئيس اجلمعية الوطنية الرتكية الكربى 
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مقاالت مناهضة لإلسالموفوبيا

االسالم على املستوى الدوىل، وخصوصا إابن 
العام  التعاون االسالمى بني  رائستها ملنظمة 
2016 والعام 2019، حيث قادت عددا 
وذلك  االسالم  ملناهضة كراهية  اجلهود  من 
عرب  وحرايهتم  املسلمني  حقوق  عن  ابلدفاع 

الكرة األرضية و تعبئة اجملتمع الدوىل. 
واجلدير ابلذكر، ىف هذا املقام، التطرق إىل 
الدور الواضح الذى اضطلع به فخامة الرئيس 
اجلمهورية  رئيس  أردوغان،  طيب  رجب 
املشرتك  القلق  عن  حتدث  الذى  الرتكية، 
لألمة، ووجه مسار منظمة التعاون االسالمى 
للقيام بتحركات فورية ىف مواجهة االحداث 
اخلطرية الىت أحلقت أالذى ابألشقاء املسلمني 
الرائسة  خالل  وىف  العامل.  أحناء  خمتلف  ىف 
بقيادة  االسالمى،  التعاون  ملنظمة  الرتكية 
مبحنة  الدفع  مت  أردوغان،  الرئيس  فخامة 
األقليات االسالمية ىف كافة أرجاء العامل إىل 

األمام ابعتبارها قضية جوهرية للمنظمة. 
التعاون  منظمة  تفعيل  جانب  وإىل 
االسالمى، فقد ظلت تركيا تسهم ىف جهود 
االسالم  كراهية  ملناهضة  القدرات  بناء 
الندوة  عقدت  فقد  أخرى.  مستوايت  ىف 
االنسان  حقوق  للجنة  اخلامسة  السنوية 
التعاون  منظمة  عن  املنبثقة  املستقلة  الدائمة 
املنظمة  دينامو  مبثابة  هى  والىت  االسالمى، 
اإلنسان، عقدت ىف  بشؤون حقوق  املتعلق 

اسطنبول يومى 17 و 18 اكتوبر 2018، 
إنتهاك  »االسالموفوبيا:  موضوعها  وكان 
للعنصرية«.  حلقوق اإلنسان ومظهر معاصر 
وقد طرح االعالن الصادر عن الندوة أبعاداً 
مهمة لكراهية االسالم كوجود ثغرات قانونية 
ىف تنفيذ عقوابت ضد جرائم الكراهية، مثل 
تشويه السمعة وغياب فحص دقيق للخلفية 
السياسية والفكرية وراء اهلجمات العنيفة ضد 

املسلمني. 
إليه آنفا من  ومع ذلك، فان ما أشرت 
تعاون دوىل ميكن أن ينظر إليه بطريقة أفضل 
عند التمعن ىف املبادرات املهمة الىت جاءت ىف 
حينها من طرف منظمة التعاون االسالمى، 
تركيا  رائسة  خالل  حرجة،  منعطفات  وىف 

للمنظمة. 
وىف اآلونة اآلخرية واملهمة، دعت تركيا، 
اجتماع  عقد  إىل  املنظمة،  رئيسة  ابعتبارها 
طارئ ىف اسطنبول ملناقشة العنف املتصاعد 
وكراهية  والعنصرية  االسالم  بكراهية  املتعلق 
اهلجوم  وخصوصا  منهم،  واخلوف  االجانب 
االرهايب على أثنني من املساجد ىف نيوزيلندا 
تركيا  من  وبدعوة   .2019 مارس   15 ىف 
حضر االجتماع كل من انئب رئيس الوزراء 
النيوزيلندى و وزير اخلارجية ووزير اجلماعات 
األثنية ىف البالد. إن األرهاب، بغض النظر 
عن اهلدف أو الدافع، ميثل هتديدا عامليا، يرتك 

جرحا عميقا ىف أى مكان استهدفه. 
بيد أن هجوم كرايستشريش األرهاىب قد 
جتاوز مداه ليس ألنه خلف وراءه )51( قتيال 
للصالة  مقدس  بيت  املسلمني كانوا ىف  من 
الدين  أن  ولكن ألنه كشف حقيقة مفادها 
القائم على  العنف ميكن أن يصل إىل اكثر 

اجملتمعات إنسجاما وتساحما. 
لقد أصبح البيان اخلتامى الصادر ىف ختام 
التعاون  منظمة  ىف  االعضاء  الدول  إجتماع 
شاملة  وثيقة  مبثابة  والذي كان  االسالمى، 
ومتطورة، حافزا وممهدا للطريق العتماد »قرار 
وأعمال  األرهاب  مكافحة  بشأن  ابلتوافق 
العنف األخرى القائمة على الدين أو املعتقد« 
، ىف الثاىن من شهر أبريل 2019، ىف اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة. 
لألجتماع  األخرى  املخرجات  ومن 
املعىن  األتصال  فريق  أن  تركيا  ترى  املذكور 
برائسة  املنظمة  عن  املنبثق  واحلوار  ابلسالم 
اندونيسيا قد التأمل مشله ألول مرة ىف 30 يوليو 
عمل  وضع خطة  بغية  جاكارات  2019 ىف 
ملكافحة االسالموفوبيا. وألول مرة ىف اتريخ 
املنظمة ظهرت ابرقة أمل حملاربة ظاهرة كراهية 
االسالم و مؤسساهتا ومؤيديها، مبوجب هذه  
منثل  علينا كربملاانت  وجيب  اجلادة.  اخلطة 

شعوبنا أن نتبىن هذه اخلطة. 
األكثر  السبيل  فان  املطاف  هناية  وىف 
مصداقية ومعقولية للتعامل مع كراهية االسالم 
وعدم التسامح هو العمل معا على املستوى 
أن كراهية االسالم متثل هتديدا  الدوىل. ومبا 
ينبغى  احلل  الطبقات، كذلك  متعدد  عامليا 
أن يقوم على نفس املشروع. ومع ذلك فان 
إقتصار التعاون على الدول الفاعلة، مبا فيها 
أجهزهتا املختلفة إىل جانب الربملاانت، فانه 

اليكفى لتحقيق النجاح املنشود. 
وىف مثل حالة منظمة التعاون االسالمى 
على  جيب  فانه  هلا،  تركيا  رائسة  خالل 
أكثر  تتعاون  أن  أيضا  الدولية  املنظمات 
بغية  شاملة  قيم  وصيانة  وضع  أجل  من 
إزالة اهلجمات عميقة اجلذور ذات الدوافع 
اللفظية  االعتداءات  وكذلك  االيديولوجية، 
ضد اشخاص آخرين على أساس معتقداهتم 

الدينية، وخصوصا املسلمني.
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اجتامع كمباال

متهيدا ملؤمتر االحتاد:

كمباال تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية
للجنة  الثاين واألربعني  االجتماع  أوغندا، تستضيف  كمباال، عاصمة مجهورية 
التنفيذية لالحتاد يف 1-2 أكتوبر 2019 ، املقرر أن ترأسها سعادة السيدة ريبيكا 

كاداجا رئيسة برملان أوغندا.
ويعكس جدول أعمال االجتماع أمهيته ابلنسبة لعمل االحتاد، والتقدم الربملاين 

اإلسالمي املشرتك بشكل عام،
حيث تشمل بنود جدول األعمال ما يلي:

 تقرير األمني العام لالحتاد.
 متابعة اعالن الرابط الصادر عن املؤمتر الـ14 لالحتاد وكذلك تقرير املؤمتر.

 متابعة تقرير االجتماع االستثنائى الثالث للجنة التنفيذية ىف الرابط.
وضع مشروع جدول أعمال االجتماع الثامن للجان الدائمة املتخصصة التالية:

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 

 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية و حوار احلضارات واألداين.

وضع مشروع جداول أعمال األجهزة املتفرعة التالية:
 االجتماع العاشر للجنة فلسطني الدائمة.
 الدورة التاسعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.

 االجتماع الثالث جلمعية األمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد.
كما يشمل البنود التالية:

 وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لالحتاد.
 حتديد موعد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد املقرر عقدها يف بوركينافاسو.

 وضع مشروع جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد.

 شعار املؤمتر اخلامس عشر لالحتاد واالجتماعات املصاحبة األخرى.
 وضع مسودة جداول األعمال للندوات حول املواضيع ذات األمهية حبضور خرباء 

إىل جانب املشاركني من اجملالس األعضاء املوقرة.
 اعتماد تقرير االجتماع الثاين واألربعني للجنة التنفيذية لالحتاد.

 اعتماد إعالن كمباال

تقرير األمين العام:
للجنة  واألربعني  احلادي  االجتماع  اتريخ  بني  الزمنية  الفرتة  التقرير  هذا  يغطي 
التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد ضمن 
اجتماعات الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد مبدينة الرابط يف 11 مارس 2019، 

واتريخ انعقاد هذا االجتماع.
ويشتمل تقرير معايل األمني العام علي أنشطة االمانة العامة، مشاركات األمني 
البياانت  العامة،  االمانة  عن  الصادرة  البياانت  واالقليمية،  الدولية  احملافل  يف  العام 
الصادرة عن اجملالس األعضاء، رسائل هتنئة من األمني العام مبناسبة االنتخاب وإعادة 
االنتخاب لبعض رؤساء الربملاانت، رسائل التعزية و املواساة الصادرة من معايل أمني 
عام االحتاد، االجتماع االستثنائي الثالث للجنة التنفيذية لالحتاد، حضور ملعاىل األمني 
العام لالحتاد ىف حفل تنصيب رئيس اجلمهورية االسالمية املوريتانية املنتخب، استقبال 
رئيس اجلمعية الوطنية املوريتانية األمني العام الحتاد الربملاانت اإلسالمية، زايرة رئيسة 
االحتاد الربملاىن الدوىل ملقر االحتاد ىف طهران، مشاركة االحتاد ضمن فريق املراقبة الدولية 

النتخاابت الربملان االندونيسي، األنشطة االعالمية و الشؤون التنظيمية.
وستعتمد اجللسة اخلتامية تقرير االجتماع الثاين واألربعني للجنة التنفيذية وإعالن 

كمباال.
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األذربيجانية  الوطنية  اجلمعية  استضافت  للجمعية أذربيجان  واخلمسني  الثالثة  العمومية  اجلمعية 
الربملانية ملنظمة التعاون االقتصادى للبحر األسود ىف الفرتة 21-19 
يونيو 2019. وقد اشتمل جدول أعمال اجلمعية العمومية على جمال 
من  اللجان  اجتماعات  مناقشتها ىف  الىت جرت  املسائل  من  واسع 
إىل  والتعليم  والثقافة  والبيئة  والتكنولوجيا  والتجارة  االقتصاد  حيث 

جانب الشؤون االجتماعية والقانونية والسياسية. 

شريين  الدكتورة  معاىل  الربملان  رئيسة  قالت  بنغالديش
أصبحت  بنغالديش  أن  شودرى  شارمني 
العامل. وأضافت أن مسامهة رئيس  منوذجا لدورها ىف تنمية املرأة ىف 
وأوضحت  فارقة.   عالمة  سيظل  مستنريات  نساء  اجياد  ىف  الوزراء 
الدكتورة شريين شودرى أن مشاركة النساء ىف خمتلف املهن ابلدولة وىف 
مستوايت اجملتمع واضح متاما. جاء ذلك أثناء خماطبتها املعهد الدوىل 
للغة األم لتكرمي النساء املستنريات ىف إطار االحتفال ابلعيد الدوىل 

للمرأة ىف 8 مارس 2019. 

التأم مشل املؤمتر احلادى عشر لرؤساء اجملالس  بوركينافاسو 
عن  املنبثقة  األفريقية  املنطقة  ىف  واألقسام 
اجلمعية الربملانية للفرانكفونية ىف أوغادوغو ىف 26 أبريل 2019. و 
خالل املؤمتر تبادل رؤساء اجملالس االراء بشأن مسائل التعاون الربملاىن 
والوضع القانوىن لألطفال جمهوىل الوالدين والتضامن واالسلحة النووية 
عالوة على القضااي املتعلقة ابألزمات والنزاعات الىت نكبت هبا القارة 

األفريقية عرب السنني. 

جملس  رئيس  عبدالعال،  على  معاىل  استقبل  مصر
رئيس  فريي  جورج  مبكتبه  املصري،  النواب 
 .2019 مايو   19 ىف  له،  املرافق  والوفد  الكندي  الشيوخ  جملس 
واستعرض رئيس جملس النواب عملية التحول االقتصادي واالجتماعي 
الكربى الىت تشهدها مصر واملتمثلة يف برانمج اإلصالح االقتصادي 
املصري الطموح، والذى تدعمه بنية تشريعية متميزة، هتدف إىل جذب 
الربملان  الربملانية بني  للصداقة  إنشاء مجعية  االستثمارات، معلًنا عن 
الصديقني  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  لتعزيز  والكندي  املصري 

خاصة على املستوى الثنائي.

رئيس  الرجياين،  على  الدكتور  معاىل  اجتمع  ايران
رئيسة  مع  االيراىن  االسالمى  الشورى  جملس 
األحتاد الربملاىن الدوىل معاىل السيدة غابرائيال كوفاس ابرون ىف اثناء 
زايرهتا اىل طهران وأجرى معها حماداثت ىف 23 يونيو 2019. وخالل 
اجتماعه مع السيدة ابرون قال الدكتور الرجياىن أن األمريكيني حيتلون 

بلداان ىف املنطقة ويعملون على التقليل من شأهنا نتيجة التصرفات الىت 
يقومون هبا، األمر الذى ميهد الطريق لربوز االرهاب. كما أشار الدكتور 
الرجياىن إىل اخلطة األمريكية املتعلقة بفلسطني أو مايسمى بـــــ»صفقة 

القرن« وقال إن مبادلة كرامة الشعب الفلسطيىن ابملال يعترب مهزلة.

العراق التقى رئيس جملس النواب، معاىل السيد حممد 
احللبوسي  ىف أبوظيب، عاصمة اإلمارات العربية 
املتحدة مسو الشيخ حممد بن زايد آل هنيان ويل عهد أبوظيب انئب 
القائد األعلى للقوات املسلحة، ىف 7 يونيو 2019. وجرى خالل 
اللقاء حبث العالقات بني العراق واإلمارات العربية املتحدة، وعدٍد من 
إىل  اللقاء  تطرق  املنطقة. كما  تشهدها  اليت  واملستجدات  القضااي 
تعزيز  يف  الربملاانت  دور  الربملانية،  و أمهية  العالقات  تطوير  آليات 
الشقيقني،  الشعبني  البلدين مبا خيدم مصلحة  الثنائية  بني  العالقات 
والعمل لتحقيق االستقرار للمنطقة يف ظلِّ التحدايت واألزمات اليت 

تشهدها.                                                       

األعيان  جملس  رئيس  دولة  قام  اململكة األردنية اهلامشية
الفايز  عاكف  فيصل  األردين 
بزايرة إىل حي البجريي الرتاثي يف الدرعية التارخيية وذلك ضمن إطار 
زايرته مؤخرا إىل اململكة العربية السعودية. وجتّول دولته والوفد املرافق 
له يف حي البجريي الذي جرى تطويره ضمن برانمج تطوير الدرعية 
التارخيية، وشاهد ما اشتمل عليه من خدمات جتارية ملراتدي احلي 

واملنطقة.

السيد  معاىل  برملان كازاخستان  رئيس  عقد  كازاخستان 
اجمللس  رئيس  مع  حماداثت  جنمتولني  نورالن 
التشريعى ىف مجهورية أوزبكستان معاىل السيد نورالدينيون امساعيلوف 
وذلك ىف نطاق زايرته الرمسية هلا، ىف 6 يونيو 2019. وأعرب السيد 
جنمتولني عن رغبته ىف تقوية العالقات بني اللجان ذات العالقة ىف 
الربملانيني و تشجيع احلوار بني االحزاب و اجلماعات املهمة ىف البلدين 

وتفعيل أطر التعاون بني كازاخستان و أوزبكستان. 

استقبل معاىل رئيس جملس األمة مرزوق علي  الكويت
رئيس   ،2019 مايو   22 مكتبه،  يف  الغامن 
الوزراء العراقي عادل عبداملهدي والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زايرته 
للبالد. جرى خالل اللقاء حبث ومناقشة االوضاع االمنية والسياسية 
يشهدها  اليت  الساخنة  واملستجدات  التطورات  ظل  ىف  املنطقة  ىف 

االقليم.
وتناول اللقاء ايضا العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها ودفعها 

قدما مبا يصب يف مصلحة الشعبني الكوييت والعراقي.

اخبار الربملاانت
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اخبار

أكد معاىل دستانبك مجعبكف، رئيس برملان  قرغيزستان
أمهية كربى  توىل  بالده  أن  القرغيز  مجهورية 
املتبادلة  الثقة  أساس  على  بالروسيا  مع  الصداقة  عالقات  لتطوير 
واحلوار. جاء ذلك أثناء اجتماعه مع رئيس جملس النواب البالروسى 
السيد فالدميري اندريشنكو يف بشكك ىف 19 مايو 2019. وانقش 
اجلانبان تطور التعاون الثنائى ومتعدد األطراف ىف اجملاالت الربملانية 
وغريها. وأكد رئيس الربملان البالروسى تعزير األطار القانوين للتعاون 
مجهورية  ىف  التشرعيني  اجلهازين  بني  أتفاقية  توقيع  أقرتح  و  الربملاىن 
القرغيز وبالروسيا. كما أقرتح إيالء أهتمام أكرب للتعاون ىف اجملالني 

التعليمى والطىب. 
 

التقى دولة رئيس جملس النواب اللبناين نبيه بري  لبنان
يف بريوت، 19 يونيو، 2019  وفد أعضاء 
جملس الشورى السعودى برائسة معايل األستاذ صاحل بن منيع اخلليوي، 
وحضور رئيس جلنة الصداقة الربملانية مع اململكة العربية السعودية متام 
سالم، وسفري خادم احلرمني الشريفني لدى لبنان وليد خباري. وجرى 
خالل اللقاء مناقشة العالقات الثنائية والربملانية بني البلدين، إضافة 
لعرض جممل التطورات السياسية الراهنة على الساحتني احمللية والدولية. 
التطورات  من  ولبنان  للسعودية  الرمسيني  ابملوقفني  اللجنة  وأشادت 

العربية الراهنة، وال سيما يف ما يتعلق مبواجهة األخطار احمليطة.

نظمت اجلمعية الوطنية املالية واالحتاد الربملاىن  ماىل
الدوىل ورشة عمل كجزء من تنفيذ األهداف 
اجلنسني من حيث حتسني  بني  املساواة  املستدامة ىف جمال  االمنائية 
مشاركة النساء ىف الربملان، وذلك يومى 27 و 28 فرباير 2019 ىف 
ابماكو. وهدفت الورشة إىل دعم الربملان ىف مراقبة التزامات  احلكومة 
جتاه املساواة بني اجلنسني و تشجيع مزيد من النساء على الدخول ىف 
جمال السياسة، وكذلك العمل مع األحزاب السياسة حلث النساء على 
التشريع لتوىل مناصب سياسية، وكذلك تسهيل حصول النساء على 
التمويل وزايدة الوعى بشأن أمهية متثيل املرأة فيمابني الربملانيني و ىف 

الوسائل  االعالمية وىف أوساط اجلمهور العام. 

الربملان  انطلقت، 14 يونيو 2019 مبقر  اململكة املغربية 
املغريب، أشغال الدورة 27 للجمعية اجلهوية 
اإلفريقية التابعة للجمعية الربملانية للفرنكفونية. وافتتحت الدورة، بكلمة 
لكل من السيد احلبيب املالكي، رئيس جملس النواب، والسيد حمسن 
جاك  والسيد  اإلفريقي،  ابلتعاون  املكلف  املنتدب  الوزير  اجلزويل، 
كراابل، الكاتب العام الربملاين للجمعية الربملانية للفرنكفونية. يذكر أن 
اجلمعية اجلهوية اإلفريقية تضم يف عضويتها كال من مصر، واملغرب 

وتونس )مشال إفريقيا( والبنني، وبوركينافاسو، والرأس األخضر، وغينيا، 
وغينيا بيساو، ومايل، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، والطوغو )غرب 
إفريقيا الوسطى، ومجهورية  إفريقيا(، والكامريون، والغابون، ومجهورية 
وتشاد  برازافيل،  الكونغو  ومجهورية  الدميقراطية كينشاسا،  الكونغو 
)وسط افريقيا(، وكذا بوروندي، وجزر القمر، ورواندا، وجيبويت )شرق 

إفريقيا(، ومدغشقر، وموريس، والسيشل )احمليط اهلندي(.

النيجر  جبمهورية  الوطنية  اجلمعية  استضافت  النيجر
مؤمتر مكافحة األرهاب والتطرف العنيف. وقد 
قام كل من مكتب األمم املتحدة ملناهضة األرهاب ومكتب األمم 
الوطنية  اجلمعية  مع  ابالشرتاك  واجلرمية  ابملخدرات  املعىن  املتحدة 
أقليميني وذلك ىف  نيامى حبضور برملانيني  املؤمتر ىف  بتنظيم  النيجرية 
الفرتة 12-14 يونيو 2019. واملؤمتر هو الثاىن من نوعه ىف سلسلة 
أنشطة بناء القدرات الىت يقوم هبا الربانمج املشرتك لكل من األحتاد 
واجلرمية  ابملخدرات  املعىن  املتحدة  األمم  ومكتب  الدوىل  الربملاىن 
ظل   2017 عام  ومنذ  األرهاب.  ملناهضة  املتحدة  األمم  ومكتب 
الدوىل  الربملاىن  األحتاد  قرارات  تنفيذ  ىف  الربملاانت  يساعد  الربانمج 
واألتفاقيات الدولية والربوتوكوالت وقرارات جملس األمن الدوىل املتعلقة 
والكامريون  بوركينافاسو  من  برملانيون  املؤمتر  حضر  وقد  ابألرهاب. 
والنيجر  واملغرب  وماىل  ومصر  وجيبوتى  ديفوار  و كوت  وتشاد 

والسنغال.  

استقبل معاىل الشيخ خالد بن هالل املعويل  سلطنة عمان 
رئيس جملس الشورى مبقر اجمللس سعادة أهن 
جيو ابك رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الدفاع الوطين يف الربملان الكوري 
والوفد املرافق له، 14 مايو 2019. وذلك يف إطار تعزيز العالقات 
بني السلطنة ومجهورية كوراي. وخالل اللقاء رّحب رئيس اجمللس مبعايل 
الضيف، مشريا إىل عمق العالقات العمانية الكورية وتطورها املستمر، 
كما قًدم نبذه تعريفية عن جملس الشورى منذ نشأته يف العام 1991 
التجربة  به  حظيت  الذي  والتطور  والرقابية  التشريعية  وصالحياته 

الشورية يف السلطنة خالل السنوات األخرية. 

قيام سلطات  الفلسطيين  الوطىن  اجمللس  اعترب  فلسطني
استيطاىن  نفق  ابفتتاح  االسرائيلى  األحتالل 
هتويدى جديد أسفل حى سلوان جنوب املسجد األقصى واملمتد إىل 
حائط الرباق جرمية جديدة تشارك فيها األدارة األمريكية. ودعا اجمللس 
منظمة اليونسكو واألمني العام لألمم املتحدة إىل عدم السكوت على 
السلوك األمريكي واإلسرائيلي الذي ينتهك بشكل صارخ القرارات 

الدولية بشأن القدس حمذرا من انفجار حرب دينية يف املنطقة. 

اخبار الربملاانت
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مت مبقر جملس الشورى التوقيع على مذكرة تفاهم بني جملس  قطر
الربملاين  التعاون  بشأن  اإلفريقي  الربملاين  واالحتاد  الشورى 
بينهما، 31 مارس 2019. حيث وقع على املذكرة من اجلانب القطرى معاىل 
السيد أمحد بن عبد هللا بن زيد آل حممود رئيس جملس الشورى، ومن جانب االحتاد 
الربملاين اإلفريقي معاىل السيد احلسن ابال ساكاندي رئيس االحتاد الربملاين اإلفريقي 

ورئيس اجلمعية الوطنية جبمهورية بوركينافاسو .
واتفق الطرفان مبوجب مذكرة التفاهم على وضع برانمج عمل للتعاون بني جملس 
الشورى واالحتاد الربملاين اإلفريقي لتعزيز أواصر الصداقة وتبادل التجارب والقيام 
مببادرات مشرتكة يف القضااي ذات االهتمام املشرتك وتقوية حضور ودور الطرفني يف 

احملافل الربملانية الدولية .

جملس  رئيس  من  تلقاها  اليت  للدعوة  تلبية  اململكة العربية السعودية
الشيوخ الباكستاين معاىل السيد حممد صادق 
سنجراين، وصل رئيس جملس الشورى السعودي معاىل عبد هللا بن حممد آل الشيخ 
على رأس وفد بالده إىل ابكستان 23 إبريل 2019. التقي عبدهللا بن حممد آل 
الشيخ، مع القيادات الباكستانية، معاىل رئيس الوزراء عمران خان، رئيس جملس 
الشيوخ حممد صادق سنجراين و معاىل رئيس اجلمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر 
التجارة  جماالت  يف  القائمة  الودية  الروابط  ودعم  لتعزيز  والطرق  السبل  لبحث 
واالقتصاد واالستثمار. واستعرض رئيس جملس الشورى مع رئيس الوزراء الباكستاين 
عدًدا من املوضوعات ذات االهتمام املشرتك وسبل تعزيز العالقات الثنائية. وقد أثىن 

رئيس الربملان الباكستاين أسد قيصر على العالقات الباكستانية السعودية.

السيد  ديفوار  الوطنية ىف كوت  اجلمعية  رئيس  معاىل  قام  السنغال 
أمادو سوماهورو بزايرة إىل مجهورية السنغال ىف الفرتة من 6 
إاىل 9 يونيو 2019 اختتمها بتوقيع اتفاقية مع رئيس اجلمعية الوطنية السنغالية 
معايل السيد مصطفى نياس القامة مجعية صداقة برملانية بني البلدين. وىف هذا 
االطار ستجتمع جمموعات عمل مشرتكة بطريقة منتظمة ىف كل من ابيدجان 
وداكار للدفع ابلتعاون بني الربملانييني السنغاليني وااليفوريني إىل األمام. وتشمل 
جماالت التعاون بناء قدرات األعضاء والتعليم وتدريب املواطنني ومناهضة التطرف 
واإلرهاب ومكافحة االجتار ابلبشر واهلجرة غرياملشروعة وكذلك النهوض ابلتجارة 

النزيهة. 

الشعب  نواب  جملس  رئيس  الناصر  حممد  معاىل  قام  تونس 
من  وفد  رأس  على  الكويت  إىل  رمسية  بزايرة  التونسي 
اجمللس من 13 اىل 17 إبريل 2019 بدعوة من معاىل مرزوق الغامن رئيس 
جملس االمة الكوييت. والتقی رئيس جملس نواب الشعب خالل هذه الزايرة أبمري 
دولة الكويت مسو الشيخ صباح األمحد جابر الصباح ، كما أجري حمادثة مع 
انئب رئيس جملس الوزراء ووزير الدفاع وعقد جلسة عمل مع رئيس جملس االمة 

مرزوق الغامن.  

شهدت األشهر القليلة املاضية انتخاب رؤساء جدد 
لبعض الربملاانت األعضاء، ومت اعادة انتخاب َاخرين. 

فيما يلي رصد حلالة الرائسات الربملانية :
السيد  سعادة  انتخاب   2019 فرباير   24  
الرتكية  الوطنية  للجمعية  رئيسا  شنتوب  مصطفى 

الكربى
السيد حممد  انتخاب سعادة   4 مارس 2019 

عيدروس رئيسا جمللس الشورى اليمين
 7 مارس 2019 انتخاب سعادة السيد أمادو 

سوماهورو رئيسا للجمعية الوطنية لكوت ديفوار
 14 مارس 2019 إعادة انتخاب سعادة السيد 
جربيل كافاي ييجي رئيسا للجمعية الوطنية للكامريون

 14 مارس 2019 إعادة انتخاب سعادة السيد 
مارسيل نيات جنيفنجي رئيسا جمللس شيوخ للكامريون

 20 مارس 2019 انتخاب سعادة السيدة داريغا 
نزارابييفا رئيسة جمللس الشيوخ يف كازاخستان

صالح  السيد  سعادة  تعيني   2019 أبريل   9  
ججيل رئيسا ابلنيابة جمللس األمة يف اجلزائر

 12 أبريل 2019 إعادة انتخاب سعادة السيد 
حبيب املالكي رئيسا جمللس النواب يف املغرب

 18 أبريل 2019 إعادة انتخاب سعادة السيد 
يف  الوطين  الشعيب  للمجلس  رئيسا  سيرباينو كاساما 

غينيا بيساو
 18 مايو 2019 انتخاب سعادة السيد لويس 

فالفونو رئيسا للجمعية الوطنية يف بنني
 26 مايو 2019 إعادة انتخاب سعادة السيد 
علي الرجياين رئيسا جمللس الشورى اإلسالمي اإليراين 
 28 مايو 2019 انتخاب سعادة السيد حممد 

نشيد رئيسا جمللس الشعب يف جزر املالديف
السيد  انتخاب سعادة  إعادة  يونيو 2019   9  

محودة الصباغ رئيسا جمللس الشعب السورى
 11 يونيو 2019 انتخاب سعادة السيد فيمي 

غباخابياميال رئيسا جمللس النواب النيجريي
 11 يونيو 2019 انتخاب سعادة السيد أمحد 

لوان رئيسا جمللس الشيوخ النيجريي
مري  السيد  سعادة  انتخاب  يونيو 2019   29  

الرمحن رمحاين رئيسا جمللس الشعب يف أفغانستان
 10 يوليو 2019 انتخاب سعادة السيد سليمان 

تشينني رئيسا للمجلس الشعيب الوطين ىف اجلزائر
 27 يوليو 2019 تعيني سعادة السيد عبد الفتاح 

مورو رئيسا ابلنيابة جمللس نواب الشعب التونسي

حتديث الرائسات الربملانية يف األحتاد
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اخبار

عقدت اجملالس األعضاء يف االحتاد جمالس 
االسالمى،  التعاون  منظمة  ىف  االعضاء  الدول 
املائة  بعد  األربعني  الدورة  اعمال  يف  املشاركة 
التشاوري  اجتماعها  الدويل  الربملاين  لالحتاد 

الراتب، برائسة معايل السيد أمحد بن عبدهللا بن 
زيد آل حممود رئيس جملس الشورى القطري، يوم 
السبت 06 أبريل 2019 مبدينة الدوحة بدولة 

قطر.

رؤساء  املعايل  اصحاب  االجتماع  شرف 
برملاانت و جمالس كل من بنغالديش، األردن، 
من  انئب   200 من  اكثر  حضره  ولبنان كما 
اجملالس األعضاء املتوزعني يف اجملموعات اجلغرافية 
الثالث لالحتاد، ودار احلديث حول البند الطارئ 
الذي يدرج يف جدول أعمال مداوالت االحتاد 
العام  االمني  معايل  قدم  حيث  الدويل  الربملاين 
لالحتاد تقريراً موجزاً حول البنود الطارئة املقرتحة.

وحول البند الطارئ تقدمت وفود كل من: 
اململكة  الكويت-  دولة  اندونيسيا-  مجهورية 
حول  مقرتحات   – الرتكية  اجلمهورية  املغربية- 
القضااي ذات االهتمام. وقد مت تشكيل جلنة من 
وتقدميها كبند  مقرتحاهتم  لدمج  املذكورة  الوفود 

طارئ.
اتفاق  و  الصف  بوحدة  االجتماع  متيز  و 
املشاركني بشكل ملفت للنظر حيث قد مت فعال 

اختيار بند موحد حتت عنوان:
» ضمان احلماية الدولية للشعب الفلسطيين 
مرتفعات  على  اإلسرائيلية  السلطة  رفض  و 
السلمي  التعايش  قيم  وتعزيز  احملتلة،  اجلوالن 
بني الشعوب واألداين و مكافحة مجيع أشكال 

العنصرية و التعصب«.

NEWSاخبار الربملاانت

الكربى  الرتكية  الوطنية  اجلمعية  احتضنت  تركيا 
اجتماع اجلمعية الربملانية للبحر األبيض املتوسط 
)ابم( ىف أنقرة حتت شعار األمن و حركة السكان، وذلك ىف الفرتة من 
19 إىل 21 يونيو 2019. وقال معاىل السيد رئيس اجلمعية الوطنية 
الرتكيه الكربى مصطفى شنتوب جيب علينا بذل املزيد من اإلهتمام 
القامة منطقة آمنة ىف حوض البحر األبيض املتوسط حيث يستطيع 
الناس أن يعيشوا ىف سالم وىف مستوى من الرفاهية. وشارك يف االجتماع 
الذي استمر ملدة يومني ممثلو 26 من بلدان البحر األبيض  املتوسط. 
وىف هذا األجتماع أكد معاىل وزير اخلارجية الرتكى السيد شاوش أوغلو 
األبيض  البحر  منطقة  واستقرار  أمن  ىف  رئيسا  دورا  لعبت  تركيا  أن 

املتوسط. 

أكدت معاىل رئيسة الربملان اليوغندى السيدة  يوغندا
ربيكا كاداجا أن البنوك االسالمية ستعمل ىف 
املدى القريب: وقالت السيدة كاداجا أثنا حفل األفطار السنوى 15 
مايو 2019 أنه ىف اعقاب اجازة القانون فقد مت تكليف وزير املالية 

البنوك االسالمية. وأضافت أود أن أؤكد لكم أن وزير  مبراعاة عمل 
املالية املوجود معنا سوف يفيدكم إىل أين وصل االعداد لتدشني عمل 
البنوك االسالمية وفق ماتعهدان به اليكم الطالعكم على هذا املوضوع. 

امل  الدكتورة  معايل  شاركت  اإلمارات العربية املتحدة 
اجمللس  رئيسة  القبيسي  عبدهللا 
املستوى  رفيعة  الربملانية  االستشارية  اجملموعة  رئيسة  االحتادي،  الوطين 
املعنية مبكافحة اإلرهاب والتطرف يف االحتاد الربملاين الدويل يف مراسم 
توقيع االتفاقية الثالثية بني االحتاد الربملاين الدويل، ومنظمة األمم املتحدة 
متمثلة يف مكتب األمم املتحدة للجرمية واملخدرات بفيينا ومكتب األمم 
الدويل  الربملاين  االحتاد  مقر  يف  بنيويورك  اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة 
جبنيف، 8 مايو 2019. وأتيت هذه االتفاقية ضمن الربامج الرئيسية 
لتحقيق األهداف االسرتاتيجية اليت وضعتها اجملموعة االستشارية برائسة 
معايل الدكتورة امل عبدهللا القبيسي، حيث هتدف إلعداد اطار مؤسسى 
يعد األول من نوعه علي مستوي العامل وغري مسبوق للتعاون يف مكافحة 

اإلرهاب والتطرف بني املنظمات األممية والربملانية.

ىف االجتماع اجملموعة االسالمية ابملؤمتر الربملاىن الدوىل:

إتفاق ملحوظ بني املشاركني 
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ادان معايل السيد حممد قريشي نياس األمني العام الحتاد 
بشدة  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس 
جرائم اطالق النار على املصلني و تفجري القنابل يف مسجدين 
رجب   8 املوافق   2019 مارس   15 اجلمعة  يوم  بنيوزيلنده 

1440 هـ . وقد جنم عن هذه احلوادث سقوط ما ال يقل عن 
50 شهيدا وعشرات اجلرحى من بني املصلني، و دعا األمني 
العام حكومة نيوزيلنده ابنزال أشد العقاب هبؤالء املتعصبني. 

وترحم على أرواح الشهداء ومتىن الشفاء العاجل للجرحى.

بيان األمني العام حول هجوم إرهايب يف نيوزيلندا

استقبل معايل السيد حممد قريشى نياس أمني عام 
االحتاد يوم 23 يونيو 2019 معاىل رئيسة االحتاد الربملاىن 
الدوىل السيدة غابرايال كويفاس ابرون يف مكتبه، حيث 
قامت معاليها بزايرة مقر احتاد جمالس الدول األعضاء 
ىف منظمة التعاون االسالمى جمالس الدول األعضاء ىف 
منظمة التعاون االسالمى برفقة وفد من االحتاد الربملاىن 
الدوىل. وقد رحب معاىل األمني العام ابلضيفة الكرمية 

مثمنا الدور املهم الذى يلعبه االحتاد الربملاىن الدوىل ىف 
إثراء احلياة الربملانية على املستوى العاملى ومايقدمه من 
الوطنية. وشكرها  الربملاانت  العمل ىف  لرتقية  خدمات 
على ما يقوم به االحتاد الربملاىن الدوىل ىف تسهيل عقد 
اجتماعات التنسيقية للمجموعة االسالمية على هامش 
اجتماعاته. مث قدم معاليه نبذة عن االحتاد من حيث 

تشكيله وأهدافه واجتماعاته وطموحاته. 

رئيسة االحتاد الربملاىن الدوىل تزور مقر االحتاد ىف طهران

لالحتاد   140 الـ  العامة  اجلمعية  هامش  على 
الربملاين الدويل واالجتماعات املصاحبة هلا املنعقدة يف 
الدوحة / دولة قطر، قام معايل السيد حممد قريشي نياس 
أمني العام االحتاد يوم 6 أبريل 2019 بزايرة مضيف 
االجتماعات معايل السيد أمحد بن عبدهللا بن زيد آل 

حممود رئيس جملس الشورى بدولة قطر وحبث مع معاليه 
العالقات القائمة بني االحتاد و جملس الشورى، وسبل 
دعمها وتطويرها، ومناقشة املواضيع املدرجة على جدول 
الدويل  الربملاين  لالحتاد  الـ140  العامة  اجلمعية  أعمال 

واالجتماعات املصاحبة هلا.

األمني العام يلتقي برئيس الربملان القطرى

القليم  اخلاص  الوضع  ابلغاء  اهلند  قرار  اثر  على 
جامو كشمري، وما جنم عن ذلك من توتر؛ دعا معاىل 
حممد قريشى نياس، األمني العام إلحتاد جمالس الدول 
األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمى اهلند اىل الرتاجع 

عن قرارها يف 18 أغسطس 2019.

واكد على ضرورة اجياد تسوية هنائية لقضية جامو 
كشمري، وفقا لقرارات جملس األمن الدوىل الداعية اىل 
اجراء استفتاء حر و مستقل حتت رعاية األمم املتحدة، 
بغية التحقق من رغبة شعب جامو كشمري ىف االنضمام 

اىل اهلند او اىل ابكستان. 

األمني العام  يدعو اىل اجياد تسوية هنائية لقضية جامو كشمري

العام الحتاد  السيد حممد قريشى نياس األمني  حضر معاىل 
جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمى اول أغسطس 
اجلمهورية  رئيس  تنصيب  حفل  فعاليات  بنواكشوط   2019
االسالمية املوريتانية اجلديد فخامة السيد حممد ولد الشيخ الغزواىن، 

الذى فاز ىف االنتخاابت الرائسية الىت شهدهتا موريتانيا يوم 22 
يونيو 2019م. وقدم معاىل األمني العام هتانيه للرئيس املوريتاىن 
وللشعب  مهامه  ىف  النجاح  له  ومتىن  التنصيب،  حفل  خالل 

املوريتاىن مزيدا من التقدم واإلزدهار.

االمني العام لالحتاد حيضر حفل تنصيب رئيس اجلمهورية االسالمية املوريتانية املنتخب

ابمبانغ  السيد  معايل  من  لدعوة كرمية  استجابة 
سوساتيو رئيس جملس النواب جبمهورية اندونيسيا برملان، 
مبنظمة  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  من  وفد  توجه 
التعاون اإلسالمي برائسة األمني العام معايل السيد حممد 
قريشي نياس وعضوية سعادة السفري علي اصغر حممدي 

سيجاين األمني العام املساعد لالحتاد إىل مدينة جاكارات 
عاصمة مجهورية اندونيسيا ، للمشاركة ضمن فريق املراقبة 
الدولية ملراقبة االنتخاابت املباشرة املتزامنة لرئيس وأعضاء 
اليت  اإلقليميني  املمثلني  جملس  وكذلك  النواب  جملس 

جري يوم 17 أبريل 2019 يف مجهورية اندونيسيا.

مشاركة االحتاد ضمن فريق املراقبة الدولية النتخاابت الربملان االندونيسي
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صيف 2019 | اجملـالس العـدد اخلامس والعشرون20| 

موقع االحتاد يف شكله اجلديد 
العنوان  ابتباع  التفضل  نرجو  االحتاد  موقع  لزايرة 
اللغة  اختيار  التايل: www.puic.org  ومن مث 
بلغات  موجودة  املوقع  يف  املواد  مجيع  تفضلها.   اليت 
)العربية، واالجنليزية  السائدة يف االحتاد  الثالث  العمل 
والفرنسية(. وتعكف إدارة االعالم ابالحتاد على حتديث 
واألنباء  والفعاليات  األنشطة  آبخر  بتزويده  موقعها 

املتعلقة ابألمني العام واألمانة العامة.

5 رأی:
مقاالت و موضوعات تعكس 
الربملانيني يف  من  آراء كاتبيها 
ويرحب  األعضاء.  اجملالس 
املوقع آبراء وتعليقات اجملالس 

األعضاء.

جولة مع 
الفيديو: 

األحداث والفعاليات 
املهمة وتشمل كلمات 
رؤساء الربملاانت كما 
يربزها شريط الفيديو.

االجتماعات القادمة
األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  واجتماعات  مؤمترات 

مبنظمة التعاون االسالمى

8

هیئة التحریر

رئيس التحرير:
السفري علي أصغر حممدي سيجاين

کبار احملررين:
حممد احلافظ حمم

ابراهيم أمحد ضرار

مديرة التحرير التنفيذية:
زهرا خدايي

الطباعة:
سهيال صربي

العنوان:
34 شارع بسيان، مقدس أردبيلي الزعفرانية، طهران 

- ايران

اهلاتف: 60/1/2 88 41 22 )9821(
الفاکس: 58/9 88 41 22 )9821(

g.s@puic.org :العنوان االلکرتوين
www.puic.org :املوقع االلکرتوين

4 صالة الصور:
من  صورا  الصالة  تضم 
واإلجتماعات  املؤمترات 
الزايرات  و  واللقاءات 
العام  ابألمني  اخلاصة 

واألمانة العامة. 

7

حتت الضوء: تسليط الضوء على أنشطة األمني العام واألمانة العامة.  6

املنيو األسود
 عندما تنقر على املنيو األسود فانك حتصل 
األحتاد،  حول  التفاصيل  من  املزيد  على 

2اترخيه وهيكليته وأحداثه وأنبائه...اخل

أبرز األنباء:
عناوين  أربعة  على  اجلزء  هذا  حيتوي 

3رئيسة من اجملالس األعضاء. 


