

مجلة فصلية إلحتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي

قضية فلسطني هي ام
القضااي ابلنسبة الحتاد
جمالس الدول األعضاء
ىف منظمة التعاون
اإلسالمى ،ولطاملا أكد
االحتاد على حمورية هذه
القضية ابلنسبة لألمة االسالمية ،حبيث ان على مجيع
الدول االسالمية وجمالسها التعاون فيما بينها من اجل
دعم هذه القضية والدفاع عنها واالنتصار هلا ىف كل
احملافل واملنابر الدولية ،حىت يستعيد الشعب الفلسطيىن
املكافح حقوقه املشروعة كاملة ،ويعود اىل ارضه ،ويقيم
دولته املستقلة ،وعاصمتها القدس.
وىف سبيل استعادة الزخم اىل االهتمام هبذه القضية ،على
خمتلف املستوايت ،قرر االحتاد انشاء جائزة "فلسطني
للدميقراطية والعدالة التارخيية" وهي جائزة كربى ستزيد
من التعريف بعدالة القضية الفلسطينية وبشرعية الكفاح
الفلسطيين املستمر منذ اكثر من( )70سنة.
يسعى االحتاد اىل ان تكون هذه اجلائزة وازنة خاصة ىف
احلقل الربملاىن اإلسالمى ،وان تربز خمتلف ابعاد القضية
الفلسطينية ،ومن ضمنها مدينة القدس ،ويف قلبها املسجد
األقصى" اوىل القبلتني واثلث احلرمني الشريفني".
ستمنح هذه اجلائزة ،جبميع فروعها ،لشخصيات
خدمت هذه القضية املركزية ابلنسبة لألمة االسالمية،
سواء من داخل دول االحتاد او من خارجها.
لن تكون هذه الشخصيات إال سفراء هلذه القضية
حيثما حلوا وارحتلوا ،ليزيدوا من االحساس مبعاانة
الشعب الفلسطيىن األيب ،ومن التعبئة الدولية لدعم
هذه القضية العادلة.
واالحتاد بصدد وضع نظام هلذه اجلائزة الكربى حيدد شروط
منحها وكل الضوابط والتفاصيل املتعلقة هبا.
ايتى ذلك ىف وقت اكمل فيه احتاد جمالس الدول
األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمى العام العشرين
من عمره ،وهو يزداد تصميما واصرارا على حتقيق
األهداف النبيلة الىت انشئ من اجلها.
وانىن اذ اجدد التهنئة لكل جمالس احتادان ،على ما حتقق
ىف هذه املسرية املظفرة ،اؤكد هلم حرص األمانة العامة
على االلتزام بتعهداهتا امامهم ىف سبيل نصرة دين هللا
وعزة اإلسالم واملسلمني.
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عشرون سنة حنو:

التعاون والتضامن واألخوة

يتجلي اهتمام احتاد جمالس الدول األعضاء
ىف منظمة التعاون االسالمى ابلقضية الفلسطينية،
كربي قضااي املسلمني ىف الوقت احلاضر ،من
خالل قرارات مؤمتراته ،وما يرد ىف منشوراته.
ويربز ذلك من خالل العدد اجلديد من
جملة «اجملالس» رقم ( )26الذى حيتوى مقاال
للدكتور حبيب املالكى رئيس جملس النواب
املغرىب ،رئيس االحتاد احلاىل عن «جائزة فلسطني
للدميقراطية والعدالة التارخيية» كمبادرة جديدة
من رائسة احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة
التعاون االسالمى من اجل انصاف الشعب
الفسطيىن ىف نضاله الوطىن لنيل حريته واستقالله
وبناء دولته الوطنية املستقلة.كما حيتوى مقاال

ملعاىل السيد سليم الزعنون رئيس اجمللس الوطىن
الفلسطيىن حتت عنوان «حمكمة العدل االوربية
تنتصر لفلسطني».
حيتوى هذا العدد كذلك مقابلة مع معاىل
السيد احلسن ابالساكاندى ،رئيس اجلمعية
الوطنية ىف بوركينافاسو ،الرئيس املقبل لالحتاد
يؤكد فيها على أن احتاد جمالس الدول األعضاء
ىف منظمة التعاون االسالمى مدعو اىل ان يعزز
مكاسبه ىف سبيل تقوية وحدة األمة االسالمية.
وجيد القارئ الكرمي ،ضمن هذا العدد،
كراسا خاصا عن الذكرى العشرين لالحتاد،
حيوى ابقة من صور مجيع مؤمترات االحتاد عرب
مسريته.

واغادوغو تستضيف املؤمتر اﻟ15لالحتاد:
ستشهد واغادوغو ،عاصمة بوركينافاسو ،عقد اجتماعات ألجهزة االحتاد
تغطي الفرتة من  27إىل  30يناير  .2020وتوفرهذه االجتماعات التئام مشل
رؤساء الربملاانت األعضاء أو ممثليهم يف دورة انعقادهم السنوية اخلامسة عشرة.
وتشمل هذه األجتماعات أجهزة األحتاد واألجهزة الفرعية التالية :اللجنة التنفيذية،
جلنة فلسطني ،مؤمتر الربملانيات املسلمات ،اللجنة العامة ،هيئة األمناء العامني،
اللجان األربع املتخصصة الدائمة (الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية وحقوق
اإلنسان واملرأة وشؤون األسرة ،والشؤون الثقافية والقانونية ،وحوار احلضارات
واألداين ،والشؤون االقتصادية والبيئة) ،و كذلك االجتماعات التشاورية
للمجموعات العربية واألفريقية واآلسيوية.
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جائزة فلسطني

معاىل الدكتور احلبيب املالكي ،رئيس املؤمتر الرابع عشر
لالحتاد ،
و رئيس جملس النواب يف اململكة املغربية

يف مبادرٍة جديد ِة ُنـ ْق ِد ُم عليها داخل احتاد جمالس الدول األعضاء
َّ
إح َد ِ
اث جائزة كربى حتمل
يف منظمة التعاون اإلِسالمي ،فَكران يف ْ
ْاس َم جائزة فلسطني للدميوقراطية والعدالة التارخيية ،وذلك يف أفق
تَ َص ُّورِان آلليات التواصل ِ
وخارجها ،وخلق مناسبة رمزية
داخ َل املنظمة
َ
إِعالمية للتالقي حول القضية الفلسطينية وَتـ َعالُ ِقها مع قيم الدميوقراطية
وعدالة السرد التارخيي واإلِنصاف الفكري واألَخالقي للشعب
الفلسطيين يف نضاله الوطين من أجل حريته واستقالله وبناء دولته
الوطنية املستقلة.
من املؤكد أن اجلوائز كثرية يف العامل اليوَم .كما أن اجلوائ َز اليت تُ ِّ
شك ُل
نوعاً من ِ
لكن اجلوائِ َز الكربى
اللعب االجتماعي واإلعالمي كثريةَّ ،
احملرتمة ِ
ذات الرهاانت النبيلة واملصداقية وااللتزام األخالقي تظل
ْ
ِح َد ِ
اث جائزة وازنة يف الفضاء اإلسالمي،
قليل ًة .وابلتايل فمن َشأ ِن إ ْ
وابخلصوص داخل احلقل الربملاين االسالمي حتمل إِمساً رمزيًّ نبي ً
عبُ
ال وتُ ِّ
عن قضي ٍة عادلة ،أن ُتـ ْل ِف َت االنتباه – إذا ما وفَّران هلا الشروط االعتبارية
والقانونية ورمبا املالية – إىل خمتلف أبعاد القضية الفلسطينية ،وضمنها
قضية مدينة القدس ومركزها الديين والروحي وابألخص املسجد األقصى
بكل ما ميثله يف الوجدان العريب واإلسالمي.
وإىل أن ُنـ ْر ِس َي قاعد ًة قانوني ًة وتنظيمي ًة إلحداث هذه اجلائزة ،ميكن
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أن أقرتح على األمانة العامة وعلى سائر أعضاء االحتاد املُ َوقَّرين إنشاء
مشروع قانون اجلائزة
جلنة حمدودة األعضاء خمتصة يف هذا األمر تضع
َ
وتصوراً آلليات ومساطر تدبريها على أن تكون جائزة سنوية ُتنَ ُح خالل
مت وأََّن كان انعقا ُده.
اجللسة االفتتاحية للمؤمتر العام َ
ونَرى أن هذه اجلائزة ينبغي أَن تتكون من ثالثة فروع أساسية :
 -1جائزة االستحقاق الكربى ،ونتصور أَ ْن تُْنَح لشخصيات
اعتبارية َخ َد َم ْت وختدم األفق الرحب لقضية فلسطني العادلة ،وتنتصر
للشرعية الدولية وملبادئ العدالة والسلم والصداقة بني الشعوب ،سواء
كانت هذه الشخصيات من داخل العامل اإلسالمي أو من خارجه ،أو
ٍ
شخصيات مسلم ًة أو َغْيـ َر مسلمة ،أو كانت من الشخصيات
كانت
ٍ
الربملانية أو غري الربملانية من مسؤويل ٍ
وحكومات وأمناء منظمات
دول
أمهية دولية أو جهوية أو إِقليمية ؛ ِولَ ال شخصيات فكرية أو إِعالمية
أو أدبية أو فنية يتالءم أفقها اإلنساين واألَخالقي مع رهاانت وحمددات
جائزتنا.
َّ
ٍ
لشخصيات موقـ َرٍة من داخل احتاد جمالس
 -2جائزة تقديريةُ ،تنَ ُح
حملوا وَيـتَ َح َّملُون
الدول األَعضاء سواء من الرؤساء الذي تََ َّملوا وَيـتَ َّ
املسؤولية ،على مستوى اجملالس األعضاء أو على مستوى تسيري
منظمتنا ذ ِ
َاتا .وميكن هلذه الفئة أن تتقدم مبلفات َتـ َر ُّش ِحها أو يتم
ترشيحها من الرائسة أو من األعضاء داخل املنظمة.
 -3جائزة تشجيعيةُ ،ت َّصص ألَعضاء متميزين من داخل املنظمة
أو من خارجها ،سواء تَعلَّق األَمر أبمناء عامني على مستوى جمالس

املقابلة

الدول األَعضاء أو ابحثني وابحثات أَ ْس َه ُموا
أبحباث أو در ٍ
ٍ
اسات أو مؤلفات ختدم آفاق
الفكر الدميوقراطي وتنهض ابملمارسات الربملانية
يف فضائنا اإلِسالمي.
أساس أن يض َع املبادئ
وميكن لنظا ٍم
ٍ
واألهداف العامة هلذه اجلائزة الكربىُ ،وي ّد َد
املقتضيات الضرورية وخمتلف املواد القانونية اليت
تضبط حمددات فروع اجلائزة ،ونوعية شهادهتا
َ
وشكل ِدرعها وقيمتها املادي أو الرمزية ،وكذا
َّرشيح والتحكيم
آليات وشروط ّ
الرتشح والتـ ْ
ومصادر االعتمادات اخلاصة بتنظيمها .كما
ميكن هلذه اجلائزة أن ُتنَ َح مناص َف ًة لِ َفائ َزيْن أو
أكثر – عند الضرورة القصوى – مثلما ميكن
َح ْجبُها عندما ال تتوفر الشروط الكافية أحياانً
لِ َمنْ ِحها.
إن اجلائزةُّ ،
أي جائزٍة ،هذه أو غريها ،ال
تُ َش ِّك ُل يف اجلوهر سوى آلي ٍة رمزي ٍة للتعبري عن
االعرتاف ابجلميل ألَ ْهلِ ِه ،وجتسي ٍد أخالقي
ٍ
لشخصيات موقَّرة – من
لروح االمتنان
اجلنْ َس ْي ،ومن خمتلف اجلنسيات والثقافات
واللغات واألجيال – خدمت احلياة الربملانية،
وابخلصوص اخنرطت سياسيّاً أو دبلوماسيّاً
أو فكريًّ يف األفق النضايل واإلِنساين للقضية
الفلسطينية وضمنها قضية القدس الشريف
كحاضرة روحية دينية وحضارية يتم اليوم
السعي إىل هتديد وضعها القانوين والشرعي
خارج كافة املواثيق والعهود والقوانني الدولية.
واجلائزة ،وهي ُتنح هلذه الشخصية أو
تلك ،فإِمنا تصبح ،فض ً
ال عن وظيفتها التواصلية
َ
اإلعالمية ،جزءاً من ذاكرة األفراد واجلماعات،
َفـتُ َح ِّق ُق قَ ْدراً من الرضا عما قام به الفائز من
أفعال إِنسانية كرمية أو ما َّاتذَه من قرار ٍ
ٍ
ات
اقف منصف ٍة عادل ٍة اقتضت ،رمبا ،بعضاً من
ومو َ
التضحية واألَداء املُ ْكلِف.
وإن شاء هللا تعاىل ،نَْ َمل هلذه اجلائزة
االنتظام واالستمرار حىت تؤدي رهاانهتا
النبيلة يف خدمة العامل اإلسالمي مبا ميثله من
جغرافيات واتريخ وحضارة وثقافات ،ويف دعم
آفاق املمارسة الدميوقراطية وخيارات احلرية
والكرامة والعدالة واألمن والسلم واالستقرار يف
العامل املعاصر.

معاىل السيد احلسن ابال ساكاندى رئيس اجلمعية الوطنية
ىف بوركينافاسو رئيس املؤمتر الـ 15لالحتاد:

على منظمتنا أن تعزز املكاسب
وتقوى وحدة األمة

عرف احلاج احلسن ابال ساكاندى رئيس اجلمعية الوطنية ىف بوركينافاسو مبواقفه واعماله لصاحل الطبقات
الضعيفة ىف بالده؛ ولكن حذار من ان ختطئوا ىف الفهم .فوراء هذه العاطفة جتاه الضعفاء ،الىت جعلته يتنازل
عن  %50من راتبه األساسىكنائب لصاحل اليتامى ،تكمن شخصية سياسية صلبة وقوية.
وبصراحته ،وصدقه ىف القول ،وخطابه الداعي اىل اخلري ،فإنه يذكر ،بطرق عدة ،بتوماس صانكرا الذى
يعترب منكبار حمبيه.
ىف يناير  ،2020حتتضن بالده ىف واغادوغو املؤمتر الـ 15الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون
االسالمى ،حيث سيصبح رئيسا لالحتاد.
وبوصفه الرئيس املقبل لالحتاد ،فإن الرئيس احلسن ابال سكاندي يرد على اسئلة جملة "اجملالس".
اجملالس :ىف العام  2019مرت الذكرى العشرون إلنشاء احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة
التعاون اإلسالمى؛ فكيف تقيمون مسرية االحتاد؟
احلسن ابال ساكاندى :قبل ان اجيب على اسئلتكم امسحوا ىل ان أحيي الرأي الثاقب واملستنري لكبار
املؤسسني وما بذلوا من جهد من اجل أتسيس احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمى سنة
 1999ىف طهران .وال اذكر األمساء ،خشية ان انسى احدهم ،ولكنىن اعرب عن تقديرى هلذه املبادرة الىت
يلتقى ،من خالهلا ،حاليا اكثر من مخسني برملاان حول قيم مشرتكة.
وللعودة اىل سؤالكم ،حول أتسيس االحتاد قبل  20سنة ،فإن ذلك قد يبدو أنه الميثل شيئا ابملقارنة مع
منظمات اخرى اقدم بكثري .ولكن تطور املنظمات اليقاس فقط بعمرها.
واذا نظران اىل عدد اعضائه ،واجنازاته واملكانة الىت حيتلها على املستوى الدوىل ،ندرك امهية املسرية الىت
قطعها احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمي ىف ظرف عقدين فقط من وجوده.
واذا ألقينا نظرة على ما حتقق ابملقارنة مع املبادئ واألهداف الىت ادت اىل انشاء االحتاد ،فإنه يكون من
حقنا ان نعرب عن ارتياحنا املشروع على الرغم من التحدايت الكثرية الىت يتعني عليها رفعها.
وامسحوا ىل ان اقدم لكم ثالثة امثلة ،مع أنه يوجد غريهاكثري:
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املؤمتر فرصة
ذهبية النفتاحنا
على أمم شقيقة
اإلرهاب
ظاهرة عابرة
للحدود
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املربر األول لالرتياح يتعلق ابنتظام اجتماعات االحتاد.إن هذه االجتماعات ابعتبارها اطارا للنقاش ولتبادل اآلراء،
فإهنا تشكل عوامل لتقارب الربملاانت األعضاء ،دفعت اىل تقوية
الوائم واالنسجام من اجل وحدة األمة.
أن نضمن املزيد من فرص اللقاء بيننا ،يعىن اننا نوفر املزيد
من األمل ىف ان نتفق حول القضااي الكربى املطروحة على جمتمع
املؤمنني ابالسالم.
 املربر الثاىن لالرتياح ،وله عالقة ابملربر األول ،هو االتصاالتالىت توفر االجتماعات للربملانيني فرصة اقامتها وتوثيقها .ويتعلق
األمر هبدف من األهداف الىت ادت اىل انشاء االحتاد.
ويظهر اليوم بوضوح ان هذه االتصاالت اصبحت واقعا،
ومكنت ،ىف كثري من احلاالت ،من اقامة عالقات بني الربملانيني
من جهة و من جهة اخرى مكنت من توثيق وتعزيز التعاون بني
الربملاانت.
 واملثال الثالث يتعلق ابلقرارات والتوصيات الىت نعدها :فهذهلديها أتثري مؤكد على السياسات العمومية لدولنا .وجيب ان اوضح
انه حينما يصادق االحتاد على قرار ،فإن االلتزام به امر يقع على
الدول الىت تتحمل مسؤولية استيعاب التوجيهات الىت مت اقرارها
بصورة مجاعية.
ولكن ،وكما يقال فإن الشجرة ال تغطى الغابة .اىل جانب هذه
النتائج االجيابية تبقى حتدايتكثرية ،سواء تعلق األمر ابالجراءات
وبتسيري اهليئات او ابلعالقات بني األعضاء.
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وخبصوص االجراءات والتسيري فإنه من املهم ان تتمكن
اللجان الدائمة من العمل خارج اوقات املؤمترات بشكل يضمن
اجتماع اللجان بني مؤمترين.
كما انه من الضرورى ابلنسبة لالحتاد ان يعمل من اجل وضع
آلية فعالة للمتابعة والتقييم بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات .وىف
األخري ،فإنه من االولوية مبكان ان يعزز االحتاد شراكته مع االمم
املتحدة الىت جيب ان تكون لديه بعثة دائمة هبا.
اجملالس :تنظم بالدكم ألول مرة مؤمتر احتاد جمالس الدول
األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمى على الرغم مما تواجهه
بالدكم من حتدايت ،ما هو رأيكم بشأن تنظيم مثل هذا اللقاء
ىف بلد مماثل لبالدكم؟
احلسن ابالساكاندى :ابدئ ذى بدء ،إنه لشرف لبوركينافاسو
ان يتم اختيارها الحتضان هذا اجلهاز الذى يعترب اهليئة العليا الختاذ
القرارات ىف احتادان.
وىف كل مكان عقد فيه ،شكل هذا املؤمتر حتداي للدولة
الىت تنظمه .وبوعي اتم ملا يرتتب على ذلك ،قبلت بوركينافاسو
احتضان املؤمتر اخلامس عشر الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف
منظمة التعاون االسالمي.
وان هذا اخليار يربهن على التزامنا وتشبثنا مبثل وقيم االحتاد الىت
نشاطر فيها الدول األخرى األعضاء.
ان بالدان مستعدة لرفع حتدى تنظيم هذه التظاهرة ،اضافة اىل

اهنا تشكل فرصة ذهبية النفتاحنا اكثر على امم اخرى شقيقة ،نتقاسم معهم القيم
املشرتكة لالخوة والتضامن واالنسانية.
واىل جانب موقعها اجلغرايف ومسعتهاكأرض الضيافة ،فإن"بالد الرجال الطيبني"،
قد راكمت مجلة من التجارب ىف جمال تنظيم التظاهرات ذات الطابع الدوىل.
وللذاكرة ،فإن بالدان سبق وان احتضنت بنجاح لقاءات برملانيةكبرية ،مثل الدورة
اﻟ  71للجنة التنفيذية لالحتاد الربملاىن االفريقى ،واملؤمتر االربعني لرؤساء مجعيات
االحتاد (ىف نوفمرب  ،)2017واملؤمتر اﻟ ( )106لالحتاد الربملاىن الدوىل (سبتمرب
 )2001وغري ذلك..
ولذلك اقول ان بوركينافاسو هلا خربة ىف تنظيم التظاهرات الربملانية الكربى .وإنه
لكل لقاء اهدافه اخلاصة ،وسياقه اخلصوصى ،لذلك فإن اللجنة الوطنية لتنظيم املؤمتر
الـ 15الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمى تعمل من اجل ان
تضع ىف احلسبانكل ابعاد التظاهرة.
اجملالس :يعاىن العامل من خطر االرهاب ،علما أبن دول الساحل ابلقارة
االفريقية تعاىن منه أكثر ..حبسب وجهة نظركم ما هي االسرتاتيجية املثلى ملواجهة
هذا اخلطر؟
احلسن ابال ساكاندى :اليوجد ترايق ىف جمال مكافحة االرهاب.
علينا ان ندرك اوال ان االرهاب ظاهرة عابرة للحدود .وتتأثر هبا دول اجلنوب مثل
دول الشمال ،واألمم املتقدمة مثل الدول السائرة ىف طريق النمو ،والدول الدميقراطية
مثل تلك الىت تعيش حتت ظل اصناف اخرى من النظام السياسى.
وساستعمل هنا استعارة السرطان ألعرب هبا عن هذه الظاهرة كما تبدو حاليا.
إن اخلالاي السرطانية لالرهاب ترتكز حاليا ىف الساحل ولكن االورام اخلبيثة هتددكل
مناطق العامل .لذلك فإننا حنتاج اىل رد مشرتك وقوي.
إن انشاء جمموعة دول الساحل اخلمس( ،)G5واقامة جلنة برملانية مشرتكة
لدول الساحل يربهن على ارادة الدول األعضاء ىف تضافر جهودها للكفاح من اجل
مواجهة خطر االرهاب .ولكن األمر يتطلب اكثر من ذلك من اجل وقف االرهاب
القابلللتصدير.
واليوم ،فإن شريط الساحل -الصحراوى يشكل املنطقة الضحية لالرهاب.
ولكن علينا ان خنشى من تفاقم العنف اذا مل تلتزم الدول األخرى بتعهداهتا العسكرية
والسياسية.
إن دعم ومواكبة الشركاء بشكل ثنائى ،واملنظمات االقليمية ،والدولية ،مثل االمم
املتحدة ،وكل اجملتمع الدوىل .كل ذلك ضروري من اجل ايقاف تكاثر اجملموعات
املسلحة.
وملواجهة التحدايت األمنية ،فإن على احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة
التعاون االسالمى ان يعزز مكتسباته ىف الوقت الذى يقوم به ابصالحات هبدف
تقوية وحدة األمة.
إن اخليار العسكري ليس هو الرد الوحيد املالئم على مكافحة االرهاب والوقاية
منه .وجيب ان تشهد املناطق الىت تعاىن من غياب الدولة املزيد من االستثمارات
االجتماعية -االقتصادية؛ خاصة انه علينا ان الننسى أن الفقر واجلهل مها املغذاين
األساسيان لكل اصناف التطرف العنيف .وىف هذه النقطة ابلذات فإن مواكبة شركاء
التنمية امر ضروريكذلك.
اجملالس :ان القضية الفلسطينية و وضعية القدس تبقى القضية املركزية
لألمة االسالمية ،خاصة اهنا قضية شعب شرد من ارضه منذ اكثر من سبعني
سنة ..وحسب رأيكم ماذا ميكن الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون

اإلسالمي ان يقوم به هبذا اخلصوص؟
احلسن ابال ساكاندى :غري خاف على احد ،أن القضية الفلسطينية تعترب القضية
االوىل للعامل االسالمى .وان احتاد جمالس الدول االعضاء ىف منظمة التعاون االسالمى
من واجبه السعى اىل عامل اكثر عدل وانصاف .وهذا املبدأ هو الذى ينطلق منه االحتاد
ىف نضاله من اجل الدفاع عن حقوق اشقائنا ىف فلسطني .وانه من مسؤولية خمتلف
الفاعلني ان يسعوا اىل خالص العامل من الظلم والعنف.
اجملالس :ميتلك الربملان البوركيناىب جتربة معتربة ىف جمال الدبلوماسية الربملانية؛
هل ميكنكم ان تطلعوان على جتربتكم ىف هذا اجملال حىت يستفيد منها اآلخرون؟
احلسن ابال ساكاندى :ان اجلمعية الوطنية ىف بوركينافاسو تعتز أبن دبلوماسيتها
الربملانية اصبحت اليوم منوذجا .وليست بدون شك ،منوذجا عامليا ،لكننا ننطلق من
مبدإ ان النائب حيمل ،حيثما حل ،تطلعات مسؤولياته الربملانية ىف نطاق املنظمات
الربملانية املشرتكة ولدى الربملاانت الصديقة.
وىف جمال التعاون الدوىل ،فإن نشاط املأمورية التشريعية السابعة يدخل ىف نطاق
تقليد برملاىن قدمي ىف بوركينافاسو يزكر دائما على االنفتاح على اهليئات سواء ىف النطاق
الثنائى او املتعدد األطراف.
وعليه ،فإننا دائما مستعدون ملشاركة جتربتنا ،لكنناكذلك مستعدون لتلقى جتارب
اآلخرين.
اجملالس :ىف عصران احلاضر يعاىن املسلمون من ظاهرة "االسالموفوبيا" خاصة
ىف العامل الغرىب.كيف نكافح هذه الظاهرة؟ هل يكون عن طريق حوار احلضارات
ام عرب التعريف بديننا االسالمى السمح ،او بطرق أخرى؟
احلسن ابال ساكاندى :إنه من املؤسف ان تتم ،ىف اايمنا هذه مضايقة اشخاص
لسبب واحد هو انتماؤهم الديىن.
إن عدم التسامح الديىن ،الذى ضحيته املسلمون وغريهم من املوحدين ،يستمد
من الصورة النمطية واألفكار اخلاطئة الىت يروجها خببث اشخاص حيملون احلقد الدفني
على اآلخر.
اما فيما يتعلق ابالسالموفوبيا ،بشكل خاص فإنه من خالل املمارسة اليومية
لعقيدتنا والتحلى بقيمنا االسالمية ميكننا أن نفكك اخلطاب املعادى للمسلمني.
وعلى املنظمات االسالمية ان تضاعف من جهودها ىف التوعية والتبصري بقيم االسالم
الصحيحة .وهذه احلملة جيب ان تستهدفكل الفئات العمرية ،لكن يكون الرتكيز
فيها اكثر على الشباب ،فهم بناة عامل الغد املتسامح.
وعلى الصعيد الوطىن ،فإن السلطات العمومية ،ومنظمات اجملتمع املدىن عليها
ان تسعى اىل تعزيز اطر احلوار بني األداين ،وبني الثقافات و بني احلضارات .وعلى
اجملموعات أن ينفتح بعضها على البعض وتتبادل الرؤي واألفكار.
اجملالس :حيث ديننا االسالمى على تضامن املسلمنی فيما بينهم ..كيف
ميكننا ان جنسد ذلك من خالل برملاانت احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة
التعاون اإلسالمى؟
احلسن ابال ساكاندى :إن التضامن هو من صميم القيم اإلنسانية .وانطالقا من
هذا املفهوم فإن ترسيخه عرب برملاانت االحتاد ،مير عرب تقوية مبدأ التشاور املستمر بني
اهليئات الربملانية .ومن هذا التشاور يتولد تقاسم التجارب املفيدة بني الربملاانت .ولكن
هذا التضامن بني املسلمني جيب ان ال يكون موجها ضد جمموعة دينية اخرى .بل
على العكس من ذلك:
قال هللا تبارك و تعاىل" :ال اكراه ىف الدين قد تبني الرشد من الغي "..سورة
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مؤمتر واغادوغو

م؟؟؟

لقاء واغادوغو يركز على قضااي هامه -من بينها:

فلسطني ،البيئة ،حوار
احلضارات ،دور الشباب واملرأة
يشهد االسبوع األخري من شهر يناير 2020
إنعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر احتاد جمالس
الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمى
واالجتماعات املصاحبة األخرى الىت حتتضنها
مدينة واغادوغو ،عاصمة بوركينافاسو .وتبلغ
هذه االجتماعات ىف جمملها ثالثة عشر اجتماعا
هبا فيها املؤمتر السنوى ملؤمتر االحتاد .وتناقش
هذه االجتماعات قضااي و مسائل مهمة لألمة
االسالمية وملسرية عملها الربملاىن املشرتك تعكسها
مشاريع جداول أعمال جلاهنا دائمة وأجهزهتا
املتفرعة .وفيما يلى نرصد بعض البنود املدرجة ىف
تلك املشاريع الىت تربز أمهية لقاء واغادوغو الربملاىن
االسالمى:
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اللجنة التنفيذية:

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل
عام.
وضع مشروع جدول أعمال االجتماع الثامن
للجان التالية :-
 اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون السياسيةوالعالقات اخلارجية.
 اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون االقتصاديةوالبيئة.
 اللجنة الدائمة املتخصصة حلقوق اإلنسان واملرأةواألسرة.
 اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون الثقافيةوالقانونية وحوار احلضارات واألداين.

وضع مشروع جداول أعمال:
 االجتماع العاشر للجنة فلسطني الدائمة. الدورة التاسعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. االجتماع الثالث جلمعية األمناء العامنيللمجالس األعضاء يف االحتاد.
وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثانية
والعشرين للجنة العامة لالحتاد.
وضع مشروع جدول أعمال الدورة اخلامسة
عشرة ملؤمتر االحتاد.
شعار املؤمتر اخلامس عشر لالحتاد واالجتماعات
املصاحبة األخرى.

لجنة الشؤون السياسية والعالقات
الخارجية

القدس الشريف والقضية الفلسطينية واألراضي
احملتلة يف سوراي ولبنان:
 الوضع يف فلسطني.دور الربملاانت اإلسالمية يف التصديللمخططات الصهيونية اإلسرائيلية بشأن يهودية
الكيان الصهيوىن (اسرائيل) وهتويد القدس.

 قرار االدارة األمريكية وقف متويل وكالة األمم املتحدة لغوثوتشغيل الالجئني الفلسطينيني «األونروا».
 األراضي العربية احملتلة يف سوراي ولبنانمكافحة االرهاب جبميع أشكاله ومظاهره:
 مكافحة اإلرهاب حتت مظلة األمم املتحدة وإعادة التأكيدعلى احلق الشرعي يف مقاومة االحتالل والعدوان اخلارجي.
 اإلدارة املنسقة للوضع املتعلق ابالعمال اإلرهابية يف منطقةحبرية تشاد وأفريقياعموما.
 منظمة فتح هللا غولن اإلرهابية (املعروفة ب ـ فيتو). التقدم احملرز يف استكمال املشروع األساسي ملركز منظمةالتعاون االسالمى للتنسيق والتعاون بني أجهزة الشرطة.
رفض مجيع انواع العقوابت املفروضة على أي من البلدان
اإلسالمية.
التأثريات السلبية احملتملة من إجازة قانون «جاستا».
احلقوق الثابتة واملتساوية واملتوازنة جلميع الشعوب يف حرية
احلصول على التقنيات احلديثة وحرية استخدامها لألغراض
السلمية.
جعل منطقة الشرق األوسط بكاملها منطقة خالية من
مجيع أسلحة الدمار الشامل وخصوصا األسلحة النووية دون
استثناء.

الوضع يف السودان.
الوضع اإلنساين يف سوراي.
الوضع يف الصومال.
الوضع يف أفغانستان.
دراسة الوضع يف مايل وأتثريه على الدول اجملاورة هلا.
مشكلة اهلجرة والالجئني والنازحني يف البلدان االسالمية
(خاصة ىف تشاد والبلدان االفريقية األخرى و.)...
التعاون والتنسيق بني الدول واجملتمعات اإلسالمية إلظهار
القيم الرفيعة لإلسالم والعمل على احلد من ظاهرة التطرف
والعنف املنتشرة يف العامل االسالمى ومعاجلة جذورها.
الوضع يف قربص.
الوضع يف جامو وكشمري.
التضامن مع االقليات املسلمة يف العامل :
 وضع األقلية املسلمة الرتكية يف تراقيا الغربية ومسلميدوديكانيز.
وضع مسلمي الروهينجيا يف ميامنار.قضية املسلمني يف جنوب الفلبني. األقلية املسلمة يف أفريقيا الوسطى. وضع التتار املسلمني يف القرم.-الوضع يف منطقة شينجيانغ ذاتية احلكم لقومية الويغور

مشكالت
اهلجرة
والالجئني
والنازحني
ىف البلدان
االسالمية
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النظر يف احتالل ارمينيا ملنطقة قرة ابغ اجلبلية األذربيجانية.

لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة

رعاية الطفل ومحايته يف العامل اإلسالمي.
دور الربملاانت اإلسالمية يف تعزيز الصحة األساسية فيما بني الدول االعضاء
يف االحتاد.
اخلطوات اليت اختذها اجمللس الوطين السوداين لوضع قرار استضافة املركز
االسالمى الصحي ابلسودان موضع التنفيذ.
حل مشكالت احلضانة اليت تواجهها العائالت املسلمة املهاجرة يف أورواب.
محاية النساء املسلمات واألطفال ىف مناطق االحتالل والنزاعات.

زايدة التبادل التجاري وختفيض احلواجز اجلمركية فيما بني الدول األعضاء يف
منظمة التعاون االسالمي.
مواجهة العقوابت األحادية واملتعددة األطراف املؤثرة على شعوب الدول
األعضاء ،املفروضة عليها تلك العقوابت.
تفعيل ودعم املؤسسات االقتصادية النشطة يف جمال التنمية يف العامل اإلسالمي.
قضااي البيئة والتنمية املستدامة.
مكافحة التصحر والسيما يف بلدان الساحل االفريقي.
التعاون يف جمال احلفاظ على املوارد املائية يف الدول األعضاء.
مكافحة العواصف الرملية والرتابية.
تعزيز التعاون يف جمال محاية البيئة ومكافحة التغري املناخي.
التعاون العلمي والتقين فيما بني اجملالس األعضاء يف االحتاد.
تبين مشروع السرتداد حوض حبرية تشاد .LCBC
اسرتاتيجية تنمية الشراكة التعاونية ،برانمج انشاء الف مؤسسة تعاونية زراعية
متكاملة

محاية املسجد األقصى من التهديدات اإلسرائيلية.
محاية املقدسات يف الدول اإلسالمية.
متابعة محاية املوروث الثقايف االسالمى واملؤسسات الدينية والوقفية يف البلدان
غري اإلسالمية.
احلوار بني احلضارات مع تركيز خاص على التصدي للحمالت الغربية
املناهضة للقيم اإلسالمية.
حتالف احلضارات.

لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة

لجنة فلسطين الدائمة

االنتهاكات اجلارية حلقوق اإلنسان ضد مسلمي الروهينجيا يف ميامنار.
االنتهاكات اجلارية حلقوق األنسان يف جامو وكشمري احملتلة بواسطة اهلند.
التنسيق يف املنابر الدولية واإلقليمية حول قضااي حقوق اإلنسان فيما بني دول
اجملالس األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
تعزيز دور املرأة يف مجيع جوانب التنمية يف الدول األعضاء يف االحتاد ،مبا يف
ذلك مشاركتها يف مواقع اختاذ القرار.
احليلولة دون استغالل املرأة يف الرتويج السلعي.
مشاركة املرأة يف الوفود املشاركة يف مؤمترات االحتاد.
تعزيز مكانة الشباب يف العامل اإلسالمي.
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الجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان

تصاعد وترية االنتهاكات واعتداءات قوات االحتالل الصهيونية وتنامى
االستيطان ىف فلسطني احملتلة.
تداعيات نقل السفارة األمريكية اىل القدس على الوضع السياسي يف املنطقة.
التأكيد على أمهية وحدة الصف الفلسطيين واملصاحلة الوطنية.

مؤتمر البرلمانيات المسلمات

تقرير مكتب املؤمتر الثامن للربملانيات املسلمات.
قدرات النساء يف حل املشكالت والنزاعات احمللية واإلقليمية.
محاية املرأة املسلمة والطفل يف مناطق االحتالل والنزاعات وخباصة يف فلسطني

والبلدان األخرى اليت تعاين من النزاعات.

جمعية األمناء العامين

النظر يف ورقة عمل حول تطوير العمل اإلداري مبجلس
الشورى بسلطنة عمان.

االجتماع التشاورى للمجموعة االفريقية

انتخاب رئيس الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر االحتاد ،واستضافة
الدورة.
التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة االفريقية لعضوية
اللجنة التنفيذية للعام .2020
مشاورات الستضافة االجتماع القادم للجنة التنفيذية
لالحتاد.
التشاور لرتشيح أربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان
املتخصصة الدائمة األربع من اجملموعة االفريقية للعام :2020
التشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية اللجنة
العامة من اجملموعة االفريقية للعام .2020

االجتماع التشاوري للمجموعة العربية

انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة ملؤمتر االحتاد ،واستضافة
هذه الدورة.
التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة العربية لعضوية
اللجنة التنفيذية للعام .2020
مشاورات الستضافة االجتماع القادم للجنة التنفيذية
لالحتاد.
التشاور لرتشيح أربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان
املتخصصة الدائمة األربع من اجملموعة العربية للعام :2020
التشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية اللجنة
العامة من اجملموعة العربية للعام .2020

االجتماع التشاوري للمجموعة اآلسيوية

انتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة ملؤمتر االحتاد،
واستضافة هذه الدورة.
التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة اآلسيوية لعضوية
اللجنة التنفيذية للعام .2020
مشاورات الستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد.
التشاور لرتشيح أربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان
املتخصصة الدائمة األربع من اجملموعة اآلسيوية للعام :2020
التشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية اللجنة
العامة من اجملموعة اآلسيوية للعام .2020

دورة اللجنة العامة لالتحاد

دراسـة واعتماد تقارير اللجنة التنفيذية الجتماعيها الثاىن
واألربعني والثالث واألربعني واالجتماع االستثنائى الثالث
وملحقاهتا.
اعتماد الواثئق املالية التالية:

 تقرير جلنة الرقابة املالية عن حساابت عام .2019 امليزانية املقرتحة للسنة املالية .2020تشكيل جلنة برائسة مقرر املؤمتر ومبشاركة مقرري اللجان
املتخصصة الدائمة األربع مفتوحة العضوية لصياغة اعالن
املؤمتر.
حتديث مشروع جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر
االحتاد.
اعتماد تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لالحتاد.

الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد

اعتماد جدول أعمال وبرانمج عمل الدورة اخلامسة عشرة
ملؤمتر االحتاد.
تقرير األمني العام.
كلمات رؤساء الوفود.
اعتماد تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لالحتاد.
دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من:
االجتماع الثامن للجنة الشؤون السياسية والعالقاتاخلارجية.
االجتماع الثامن للجنة الشؤون االقتصادية والبيئة.االجتماع الثامن للجنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.االجتماع الثامن للجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحواراحلضارات واألداين.
دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من:
االجتماع العاشر للجنة فلسطني الدائمة.الدورة التاسعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.االجتماع الثالث جلمعية األمناء العامني للمجالس األعضاءيف االحتاد.
ترشيح أعضاء اللجنة العامة لالحتاد للعام .2020
ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد للعام .2020
ترشيح أعضاء اللجان الدائمة املتخصصة التالية للعام
:2020
جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين.حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة ملؤمتر
االحتاد( .من اجملموعة اآلسيوية).
حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر االحتاد
(من اجملموعة العربية).
حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر االحتاد.
(من اجملموعة االفريقية).
حتديد موعد ومكان انعقاد االجتماع الرابع واألربعني للجنة
التنفيذية لالحتاد.
إعتماد التقرير اخلتامي للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد.
إعتماد إعالن واغادوغو.
ما يستجد من أعمال.

مكافحة
اإلرهاب
جبميع أشكاله
ومظاهره
التعاون الظهار
القيم االسالمية
الرفيعة
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الرشاكة الصهيوأمريكية

سليم
الزعنون 
رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين

حمكمة العدل األوروبية تنتصر لفلسطني

وإعالن بومبيو يُعري الشراكة الصهيوأمريكية

يف سياق حتقيق إجنازات للجهود الفلسطينية
الرامية إىل عزل وحظر وجترمي األنشطة
االستيطانية اإلسرائيلية ،ابعتبارها غري شرعية
النتهاكها القانون الدويل ،قامت حمكمة العدل
األوروبية خبطوة ترتقي أن تعترب اترخيية وحبق.
فقد تبنت حمكمة العدل األوروبية بتاريخ 12
نوفمرب  ،2019التوصية اليت قدمها املدعي العام
يف احملكمة يف يونيو املاضي ،أبن عدم وضع
عالمات على منتجات املستوطنات من شأنه
أن يضلل املستهلكني األوروبيني.
وأييت هذا احلكم ،تعقيبا على القرار املطعون
به والصادر عن وزارة االقتصاد الفرنسية يف
نوفمرب  ،2016والذي يلزم إسرائيل بوضع وسم
خمتلف على منتجات األراضي الفلسطينية.
واختذت وزارة االقتصاد الفرنسية هذا القرار
تطبيقا لتشريع أورويب صدر عام  2011ونص
على وجوب إبالغ املستهلكني بشأن املواد
الغذائية .وأصدرت املفوضية األوروبية عام
« 2015مذكرة تفسريية» حول ذكر مصدر
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البضائع القادمة من األراضي الفلسطينية منذ
يونيو  ،1967صادقت فيه على تطبيق القرار
موضع اجلدل حول ذكر املصدر.
وسبقت للمحكمة العليا األوروبية – وهي
أعلى هيئة قضائية يف االحتاد األورويب –يف
قضية استئناف قدمه مصنع للنبيذ يف مستوطنة
بساغوت  ،ضد وضع العالمات على منتجات
املستوطنات أن أعلنت « املواد الغذائية اليت
أتيت من األراضي احملتلة من قبل دولة إسرائيل،
جيب أن حتمل إشارة إىل منطقة املنشأ ،مرفقة
إبشارة إىل املصدر ،إذا كانت هذه املواد الغذائية
قادمة من مستوطنة إسرائيلية داخل هذه
ملنطقة».
وكتب القضاة اخلمسة عشر أنه من
الضروري وضع عالمات على البضائع املنتجة
يف املستوطنات اإلسرائيلية هبذه الصفة «ملنع
تضليل املستهلكني فيما يتعلق حبقيقة أن دولة
إسرائيل موجودة يف املناطق املعنية كقوة احتالل
وليس كيان سيادي» .وأضافت احملكمة أن

املستوطنات اإلسرائيلية «تتميز حبقيقة أهنا تُعرب
بشكل ملموس عن سياسة نقل السكان اليت تقوم
هبا هذه الدولة خارج أراضيها ،يف انتهاك لقواعد
القانون اإلنساين الدويل العام» .وقالت احملكمة
«صنع
إن العالمة اليت تشري فقط إىل أن املنتج ُ
يف الضفة الغربية» غري كافية ،ألن املستهلكني
ال ميكنهم معرفة ما إذا كان املنتج الذي يقومون
بشرائه ُصنع يف «جمتمع حملي مت إنشاؤه يف
انتهاك لقواعد القانون اإلنساين الدويل» .وقالت
إنه مبوجب قوانني االحتاد األورويب للعام 2011
بشأن وضع ملصقات على املواد الغذائية،
فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك األغذية
حىت يتمكن املستهلكون من االختيار بناء على
«اعتبارات أخالقية ،واعتبارات تتعلق اباللتزام
ابلقانون الدويل» .وقالت احملكمة إن وضع وسم
على املنتجات يقول إهنا من «دولة إسرائيل»،
اض حتتلها دولة
بينما هي يف احلقيقة من «أر ٍ
إسرائيل [ ]...بوصفها قوة حمتلة مبوجب تعريف
القانون اإلنساين الدويل».

نقاط القوة في قرار محكمة العدل األوروبية

وقد سبق ونظرت حمكمة العدل األوروبية عام  2010يف
قضية أخرى مسيت ب(قضية بريتا) وتتعلق بدخول منتجات
املستوطنات إىل أملانيا .إال أن هذا القرار األخري وضع قواعد
قانونية لسلوك دول االحتاد األورويب من خالل وضع مبادئ
وقواعد قانونية هامة جديدة .وتكمن أمهية هذا القرار يف:
 كونه أول قرار يصدر عن هيئة قضائية أوروبية عليا،خبصوص جوانب متعددة بشأن االستيطان الصهيوين.
 أسس لفقه قانوين أورويب بل وعاملي جديد منالصعب الرتاجع عنه ،حيث أعاد التأكيد على املكانة
القانونية لألراضي احملتلة ،وان والية اتفاقية الشراكة بني
إسرائيل واالحتاد ال تنطبق على الضفة الغربية والقدس ،وأن
إسرائيل ال متلك أي سيادة على هذه األرض ،حىت وان
أعطاها القانون الدويل بعض الصالحيات يف اجملال األمين.
 مشول تطبيق القرار على منتجات إسرائيل يف مناطقالقدس ،سيعمل على ترسيخ صفتها أبهنا جزء من األراضي
احملتلة ،وهذه يعطينا قدرة الطعن يف أي قرارات تناقضه
وسيسهل علينا مواجهة خطر خروج بعض دول االحتاد
عن اإلمجاع األورويب ،من خالل القيام خبطوات سياسية
ودبلوماسية قد متس مبكانة القدس القانونية كجزء من
األراضي احملتلة.
 القرار تناول املنتجات القادمة من فلسطني وليساألراضي الفلسطينية أو أراضي السلطة الوطنية ،األمر الذي
يعين اعرتافا قانونياً بدولة فلسطني من أعلى حمكمة أوروبية،
ويؤسس العرتاف دول االحتاد األورويب بدولة فلسطني الواقعة
حتت االحتالل اإلسرائيلي.
 حتدث القرار إبسهاب عن االستيطان االستعماري،وقال انه ال جيوز إلسرائيل القوة القائمة ابالحتالل نقل
السكان من واىل األراضي احملتلة ،وقال عبارة هامة جدا أن
االستيطان قاد إىل «إنشاء جتمعات لسكان من أصول أجنبية
يف األرض احملتلة يف انتهاك واضح للقانون الدويل» ،وان
وجود إسرائيل ال يغري يف املكانة القانونية لألراضي احملتلة رغم
الضم واالستيطان غري القانوين ،وان للشعب الفلسطيين حق
تقرير املصري على هذه األرض ،وان على االحتاد األورويب
العمل على ضمان تطبيق القانون الدويل ومبادئ ميثاق األمم
املتحدة يف ما يتعلق ابألراضي احملتلة ،وان قرار وسم املنتجات
يعرب عن التزام أخالقي جتاه املستهلك األورويب وجتاه االلتزام
بقواعد وأحكام القانون الدويل.
وتربز اآلاثر املستقبلية للقرار يف:
أ -القرار ميثل انتصارا للشرعية الدولية وضربة موجعة
لسياسة االستيطان االستعمارية اليت متارسها إسرائيل من
خالل سرقة األراضي الفلسطينية واستغالل املوارد الطبيعية
لصاحل املستوطنني.
ب -القرار القضائي األورويب مبثابة خطوة هامة حنو
منع دخول منتجات املستوطنات كليا إىل األسواق األوروبية
والعاملية وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة ابالحتالل
على غرار حصار نظام الفصل العنصري الذي أدى إىل اهنيار

األابراثيد البائد يف مجهورية أفريقيا اجلنوبية.
ج-قرار احملكمة ملزم لكافة دول االحتاد األورويب الذي
جيمع  28دولة ،وسابقة قانونية تتيح القيام خبطوات مماثلة يف
دول أخرى خارج االحتاد األورويب ودعوهتم إىل وضع عالمات
على منتجات املستوطنات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة ،
خاصة من قبل انشطي حركة مقاطعة إسرائيل.

إعالن بومبيو يُعري الشراكة الصهيوأمريكية

وبعد صدور القرار /احلكم ،أعلن وزير اخلارجية األمريكي
مايك بومبيو مساء  18نوفمرب ،عن إلغاء الرأي القانوين
لوزارة اخلارجية األمريكية بشأن املستوطنات اإلسرائيلية يف
الضفة الغربية احملتلة الصادر يف العام  ،1978ويقضي
أبن املستوطنات يف األراضي احملتلة «ال تتوافق مع القانون
الدويل»؛ وأن الوالايت املتحدة األمريكية أصبحت تعارض
موقف اإلدارات األمريكية السابقة من إنشاء املستوطنات
اإلسرائيلية ،وابتت تعترب أن إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية يف
الضفة الغربية عمل ال يتعارض مع القانون الدويل .وجيئ هذا
اإلعالن ليلغي الرأي /املوقف القانوين الصائب الذي سطره
املستشار القانوين للخارجية هربرت هانسيل يف العام ،1987
والذي ينص على“ :أن إقامة املستوطنات اإلسرائيلية على
أراض فلسطينية ،تتعارض مع القانون الدويل وذلك ابالستناد
إىل املادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة؛ اليت تنص على أنه
ال حيق ألي قوة احتالل أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكاهنا
املدنيني إىل األراضي اليت حتتلها».

خطوات عاجلة

يظهر مما سبق ،أمهية بل واترخيية قرار حمكمة العدل
األوروبية الذي سيرتتب عليه الكثري من املفاعيل واألبعاد،
ويصحح مواقف أوروبية سابقة ويعيدها إىل جادة القانون
الدويل وأحكام الشرعية الدولية .وتنربي إحلاحية إستثمار
حكم احملكمة هذا ،ابعتماده يف اسرتاتيجية العمل الدبلوماسي
واحلقوقي الفلسطينية ،ملتابعة ما تقدم يف هذه القراءة العاجلة
واملختصرة ،والعمل على:
 دعوة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ميشيل ابشليتلاللتزام بواليتها وفقا للقرار  ،36/31وإصدار قاعدة البياانت
اليت طال انتظارها للشركات املتورطة مع االحتالل.
 دعوة دول اإلحتاد األورويب بتنفيذ قرارات برملاانهتاوحكم حمكمة العدل األوروبية ،ابإلعرتاف بدولة فلسطني
الواقعة حتت اإلحتالل اإلسرائيلي.
 دفع اجملتمع الدويل إىل حماسبة إسرائيل واإلدارةاألمريكية ،على انتهاكاهتا املمنهجه للقانون اإلنساين الدويل
وقرارات األمم املتحدة ،مبا يف ذلك قرار جملس األمن رقم
 ،2334كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي
إىل إهناء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وذات
السيادة الناجزة ،يف ظل سالم عادل ودائم يف املنطقة ،وفقاً
ملبادئ وقواعد القانون الدويل وقرارات الشرعية املتعاقبة بشأن
القضية الفلسطينية.

على االحتاد
األوروبيب ضمان
تطبيق القانون
الدوىل ومبادئ
ميثاق األمم
املتحدة
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برملان بورکینافاسو

تقدمي اجلمعية الوطنية ىف بوركينافاسو
تشكل اجلمعية الوطنية ركيزة اساسية للدميقراطية ىف بوركينافاسو.
ومهامها تتحدد على النحو التاىل:
التصويت على القانون ،واملوافقة على الضريبة ،ورقابة العمل احلكومى.
حيمل اعضاء اجلمعية الوطنية ىف بوركيناسو مسة «النائب» وينتخبون ىف اقرتاع
عام مباشر ،متكافئ وسري .وميارسون السلطة التشريعية.
وىف هذه الفرتة التشريعية ،فإن اجلمعية الوطنية تضم ( )127انئبا مبوجب
االنتخاابت التشريعية الىت جرت ىف اﻟ  29نوفمرب  .2015ويرتأس اهليئة الربملانية
منذ ال 8سبتمرب  2017صاحب املعاىل السيد احلسن ابالساكاندى.

وإن البرلمان فى الدورة التشريعية السابعة قد حدد لنفسه الرؤية
التالية:

«ىف سنة  2020جيب ان تكون اجلمعية الوطنية ىف بوركينافاسو هيئة قوية،
وعصرية ،وىف متناول اجلميع ،وىف خدمة السكان».
وهذه هي رؤية اجلمعية الوطنية ىف دورهتا السابعة .وهكذا تسعى اىل ان تصبح
هيئة تساهم بقوة ىف ترسيخ دولة القانون ،ابعتبارها هيئة حتمل تطلعات السكان،
وتضمن افضل تواصل بني املنتخبني والسكان.
ويعتمد حتقيق هذه الرؤية على ممارسة وترقية قيم السيادة ،واملساءلة ،واملسؤولية،
والتضامن ،والشفافية .وهذه القيم تنري النشاطات اليومية للجمعية الوطنية ،وتوجه
ممارسات وسلوك النواب وعمال الربملان.
وتعتمد اجلمعية الوطنية ،ىف تنظيمها وتسيريها ،على اجهزة وهيئات .ويتعلق
األمر مبكتب ،ومؤمتر الرؤساء ،وجلان عامة ،و فرق برملانية ومجعية عمومية.
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المكتب

يرتأس رئيس اجلمعية الوطنية املكتب ،وهو اجلهاز القيادي للهيئة .ويتمتع
املكتب بكامل السلطة من اجل تنظيم وقيادة مصاحل اجلمعية الوطنية .وعالوة على
رئيس اهليئة ،يضم ستة ( )6نواب للرئيس ،وعشرة ( )10كتاب برملانيني و()02
مسؤولني ماليني.

مؤتمر الرؤساء

جيمع مؤمتر الرؤساء حول رئيس اجلمعية الوطنية ،نواب الرؤساء ،رؤساء الفرق
الربملانية ،رؤساء اللجان العامة ،املقرر العام للجنة املالية وامليزانية ،عالوة على الوزير
املكلف ابلعالقات مع الربملان ،ممثل احلكومة .ويتم استدعاء املؤمتر من طرف
الرئيس ،ويتم بتحديد اليوم والساعة من طرفه ،من اجل دراسة جدول اعمال
نشاطات اجلمعية الوطنية ،وتقدمي كل املقرتحات املتعلقة بنظام جدول اعمال
الدورة.

اللجان العامة

تضم اجلمعية الوطنية مثاىن ( )8جلان عامة تتكفل ابلنشاط التشريعى ،ومراقبة
وضع السياسات العمومية .وميكن ان تتناول كل قضية ذات مصلحة عامة طبقا
للنصوص اجلارية.
ويتعلق األمر ب:
جلنة الشؤون اخلارجية والبوركينابيني ىف اخلارج
جلنة الشؤون العامة ،الدستورية واحلقوق اإلنسانية

جلنة التنمية الريفية ،واالقتصاد ،والتغريات املناخيه
جلنة تقييم السياسات العمومية ،ومتابعة
التوصيات
جلنة النوع ،والعمل االجتماعى والصحة
جلنة الشباب ،والرتبية ،والشغل والثقافة
جلنة الدفاع واألمن
جلنة املالية وامليزانية
الفرق الربملانية
ان الفريق الربملاىن هو تنظيم للنواب يتشكل من
اجل غرض سياسي .وحبسب نظام اجلمعية الوطنية،
فإن الفريق الربملاىن يتشكل على األقل من عشرة
نواب .وتشتمل هذه الدورة الربملانية ستة ( )6فرق
مشكلة اداراي.
يوجد ىف اجلمعية الوطنية اربعة عشر ( )14حزاب
وتشكيلة سياسية .وتتموقع التجمعات ذات الطابع
السياسى ىف اجلمعية الوطنية على النحو التاىل:
األغلبية 69 :انئبا وهو ما ميثل %54/335من جمموع النواب
املعارضة 58 :انئبا وهو ما ميثل  %45/67منجمموع النواب
االجراء التشريعى:
خيضع اعداد القانون جملموعة من االجراءات.
ويتعلق األمر ب:
مداولة جملس الوزراء  /احلكومةوضعها امام مكتب اجلمعية الوطنيةتسجليها ىف جدول اعمال مؤمتر الرؤساءدراستها ىف جلنةمناقشتها ىف جلسة علنية ووضعها ىف املداولة.وىف هذه احلالة ابلذات هناك عدة احتماالت :مداولة
اثنية من اجلمعية الوطنية بطلب من احلكومة ،وميكن
ان تراجعها اللجنة املكلفة بدراستها او انئب ىف
الربملان .وميكن كذلك احتمال قراءة اثنية بناء على
طلب من رئيس فاسو؛ وميكن ىف االخري احتمال

حتقيق من طرف اجمللس الدستوري(القانون الدستورى،
القانون التنظيمى ،عدم القبول املاىل او عدم القبول من
انحية االختصاص)
اصدار القانون من طرف رئيس فاسودخوله حيز التطبيقان اي اقرتاح لقانون يسلم للحكومة ،واليعود اىل
اجلمعية الوطنية ىف اجل شهرين ،يتم تداوله بكامل
احلق عند انتهاء هذا األجل من طرف اجلمعية الوطنية
(املادة  117من نظام اجلمعية الوطنية)
ويشكل عام ،فإن التصويت على القانون ىف
اللجنة وىف اجللسة العلنية ،يسبقه نقاش واسع للتقرير
الذى حيوى عرض املربرات ،وكذلك دراسة يعقبها
املصادقة مادة مادة على مكوانت القانون.
امور التعاون الربملاىن
يتم التعاون على الصعيد الربملاىن الدويل عرب فرق
الصداقة الربملانية ،واملنظمات الربملانية ،والربملاانت
الدولية او املشرتكة .وبوركينافاسو عضو ىف املنظمات
الربملانية والربملاانت الدولية او املشرتكه .ويتعلق األمر
خاصة ابالحتاد الربملاىن الدوىل ،واجلمعية الربملانية
الفرانكفونية ،واجلمعية الربملانية املشرتكة لدول
افريقيا والكارييب واالحتاد االورىب واللجنة الربملانية
ﻠ( ،)UEMOAوبرملان اللجنة األقتصادية
لدول غرب افريقيا ،والربملان االفريقى ،واحتاد جمالس
الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمي...
اىل غري ذلك
وقد مت اختيار بوركينافاسو الحتضان املؤمتر ال15
الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون
االسالمى من  27اىل  30يناير 2020م.
اجلمعية الوطنية
االدارة العامة لالتصاالت والعالقات العمومية
 01ص.ب  6482واغادوغو  01بوركينافاسو
www.assembleenationale.bf

Email : info@assembleenationale.
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رئيس اجلمعية الوطنية ىف بوركينافاسو
االسم :احلسن ابالساكاندى
امليالد 21 :أغسطس  1969ىف واغادوغو
(بوركينافاسو)
احلالة االجتماعية :متزوج واب لولدين
املناصب:
 رئيس اجلمعية الوطنية ىف بوركينافاسو رئيس اللجنة الربملانية لدول الساحل اخلمس()Sahel CIP- G5
الشهادات:
ماجيسرت ىف التجارة اخلارجية-الشؤون الدولية –جامعة واغادوغو /جامعة ليون
دبلوم مستشار جتاري ىف البنكابكلوراي علميةالتجربة السياسية:
منذ ابريل  :2019رئيس اللجنة الربملانية لدول
الساحل اخلمس
من نوفمرب  2018اىل نوفمرب  :2019رئيس
االحتاد الربملاىن االفريقى
منذ سبتمرب  :2017رئيس اجلمعية الوطنية ىف
بوركينافاسو
مارس  :2017أمني تنفيذى وطىن مساعد ىف
املكتب التنفيذى حلركة الشعب من اجل التقدم
 :2017-2016رئيس الفريق الربملاىن للحركة
()MPP
منذ  29نوفمرب  :2015انئب منتخب ىف
اجلمعية الوطنية
من  2006اىل  : 2012مستشار بلدى ىف
مدينة واغادوغو
من  1995اىل  :2000مستشار بلدى ىف
مدينة واغادوغو
التجربة املهنية:
 :2015 -2008رئيس قطاعات املعدات،
والقطاع العام والعالقات اخلارجية ىف البنك األفريقى
يناير  : 1995اطار ىف البنك الدوىل لبوركينافاسو
()BIB
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إجتامع اللجنة التنفيذية

اجتماع كمباال يدعو إىل:

تقدمي مساعدات عاجلة لالجئني والنازحني املسلمني

بدعوة كرمية من معايل السيدة ريبيكا كاداجا رئيسة الربملان األوغندى ،انعقد
يف أول أكتوبر  2019االجتماع الثاىن واألربعون للجنة التنفيذية الحتاد جمالس
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ىف كمباال ،مجهورية أوغندا.
ترأس اجللسة االفتتاحية معايل السيدة ريبيكا كاداجا رئيسة الربملان األوغندى
وحضر اجللسة مندوبو اجملالس األعضاء من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،
بوركينا فاسو ،مجهورية غامبيا ،اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،مجهورية لبنان ،ليبيا،
ماليزاي ،اململكة املغربية ،مجهورية النيجر ،مجهورية ابكستان اإلسالمية .و تغيب
عن االجتماع عضوا اللجنة :مجهورية أذربيجان ،الكامريون.
تقدم األمني العام لالحتاد معايل السيد حممد قريشي نياس ،يف مستهل كلمته،
جبزيل الشكر ملعايل السيدة ربيكا كاداجا رئيسة برملان اوغندا و لربملان اوغندا على
دعوهتم الكرمية الستضافة االجتماع الثاين واألربعني للجنة التنفيذية.
و استعرض معايل األمني العام القضااي املطروحة أمام هذا االجتماع و ذكر
أبنه يف هذا العام متر الذكرى العشرون إلنشاء االحتاد الذي حافظ على وحدته،
رغم الظروف اخلاصة اليت مير هبا عاملنا اإلسالمي ،و ذلك اببتعاده عن كل ما
يفرق ،و تشبثه مبا جيمع و يوحد.
اما معايل السيدة ربيكاكاداجا رئيسة الربملان األوغندي فقد رحبت برئيس اجلمعية
الوطنية لبوركينا فاسو و أعضاء جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
على أرض أوغندا  ..و شكرتكل احلاضرين ،معربة عن اعتزاز أوغندا ابإلنتماء لالحتاد
و حرصها على أن تستمر يف العمل فيه بفعالية ،مذكرة أهناكانت انئب رئيس الربملان
حينما احتضنت أوغندا الدورة السادسة ملؤمتر االحتاد عام .2010
و متنت أن يكون إعداد و تنظيم هذا االجتماع على مستوى تطلعات الوفود.
و حتدثت عما تتميز به البالد األوغندية من معامل سياحية رائعة خاصة احملميات
الطبيعية ،و متنت أن جتد الوفود فرصة لزايرة هذه املعامل .و جددت الرتحيب
ابلوفود.

تقرير األمين العام:

قدم معايل أمني عام االحتاد تقريره لالجتماع والذي غطى الفرتة مابني اتريخ
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االجتماع احلادي واألربعني للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمى الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة الرابعة عشرة
ملؤمتر االحتاد مبدينة الرابط يف  11مارس  ،2019واالجتماع الثاين واألربعني
للجنة التنفيذية الذي يعقد يف كمباال – مجهورية أوغندا يومي  1و2
أكتوبر .2019
وقد اشتمل تقرير األمني العام للجنة التنفيذية على احملاور التالية :املشاركة
يف احملافل الدولية تلبية لدعوات كرمية من منظمات واحتادات مماثلة بصفة مراقب،
البياانت الصادرة عن األمانة العامة وعن اجملالس األعضاء يف مناسبات خمتلفة،
رسائل التهنئة والتعزية ورسائل املواساة الصادرة عن معايل أمني عام االحتاد ،أنشطة
األمني العام ،األنشطة يف جمال اإلعالم ،متابعة اعالن الرابط الصادر عن املؤمتر
الـ 14لالحتاد وكذلك تقرير املؤمتر ومتابعة تقرير االجتماع االستثنائى الثالث للجنة
التنفيذية ىف الرابط.
كما تناول التقرير الشؤون التنظيمية و يف مقدمتها استضافة بوركينافاسو يف
يناير  2020للدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد و قد مت اعتماد التقرير.

اعتمدت اللجنة التنفيذية إعالن كمباال كما يلي:

حنن رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة
التعاون االسالمي املشاركني يف االجتماع الثاين واألربعني للجنة ،املنعقد ىف كمباال،
مجهورية أوغندا ،يوم أول أكتوبر ،2019
• إذ نؤكد حرصنا على حتقيق االهداف واملبادئ األساسية الواردة ىف النظام
األساسى الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمى؛
• واذ نسرتشد ابألهداف املنصوص عليها ىف ميثاقى منظمة التعاون اإلسالمى
ومنظمة األمم املتحدة؛
• واذ نستشعر حجم التهديد الذى يشكله التطرف واالرهاب والتعصب على
جمتمعاتنا واستقرار بلداننا؛
• واذ نالحظ ان ظاهرة التخويف من االسالم او ما يعرف "ابالسالموفوبيا"
قد اختذت منحى خطريا على قيم التسامح والسلم والوائم؛

فاننا:

 -1نؤكد احلاجة امللحة ألمتنا االسالمية ىف الوحدة لرفع
التحدايت الىت تواجهها ىف الوقت الراهن ،ابعتبار مكانتها
بني األمم ..قال هللا تبارك وتعاىل" :كنتم خري امة اخرجت
للناس اتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون ابهلل" –اآلية
( )110من سورة آل عمران.
 -2جندد التأكيد على حمورية القضية الفلسطينية لدى
احتادان ،على اساس اهنا قضية املسلمني األوىل ،ونؤكد دعمنا
لصمود ونضال الشعب الفلسطيىن األيب ،الذى يكافح ومنذ
سبعني سنة ،ببطولة وبسالة ،من اجل اقرار حقوقه املشروعة ىف
اقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس؛
وندين االحتالل غري القانوين لألراضي الفلسطينية بواسطة
اسرائيل ومواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيىن وارضه
ومقدساته ،وندين كذلك استمرار احتالهلا للجوالن السوري
ومزارع شبعا وتالل كفر شواب اللبنانية ،كما ندين التهديدات
االسرائيلية وحماولتها االستيالء على مساحات من أراضي
اململكة األردنية اهلامشية.
 -3ننأى أبنفسنا عن ظاهرة كراهية اإلسالم او مايعرف
"ابإلسالموفوبيا" خاصة ىف ظل التطورات املقلقة املتزايدة ،وندين
كل تلك األعمال والنشاطات الىت يقوم هبا املتعصبون ىف العامل،
وندعو اىل اعتماد يوم عاملى سنوى ملناهضة التحريض على
كراهية اإلسالم وازالة الكره والبغضاء ضد هذا الدين احلنيف.
 -4ندعو زعماء اجملتمعات املسلمة وغري املسلمة إىل
تكريس الوحدة والتعاون والتعايش السلمي بني املسلمني وغري
املسلمني ،واحلرص على أتكيد املسائل الكربى اليت توحد شعوهبم
وتقلل من نقاط اخلالف من أجل استتباب السالم واالنسجام.
 -5ننادي بتطوير وضع املرأة ،ومتكينها اقتصاداي؛ وتوفري
اقصى مستوى من احلماية للنساء واألطفال ضد آاثر احلروب
والفقر ،وتزويدهم ابملساعدات اإلنسانية.
 -6ندين االرهاب جبميع اشكاله وندعو دول العامل وشعوبه
للتعاون الدويل البناء حملاربة االرهاب والقضاء عليه ومعاجلة
جذوره ،ونرفض وصم االرهاب بدين حمدد؛

 -7ندين القرار االخري للحكومة اهلندية املتعلق جبامو
وكشمري ونعتربه خمالفا للقرارات الدولية ،ونطالب بتنفيذ قرارات
جملس األمن الدويل اليت تعرتف حبق تقرير املصري ومنحه للشعب
الكشمريي املسلم ،وندعو اهلند للتوقف عن املمارسات اجلائرة
يف االقليم ،خاصة االعتقاالت التعسفية وحجب خدمات
االنرتنت واالتصاالت وحظر التجول الذي أسفر عن حرمان
السكان ومن بينهم النساء واالطفال وكبار السن واملرضى ،من
ضرورايت احلياة االساسية.
 -8نعرب عن قلقنا للمعاانة الىت يعيشها ماليني الالجئني
واملهجرين والنازحني املسلمني الذين اضطروا للفرار من
اوطاهنم ومناطقهم ،وندعو الدول االسالمية بصفة خاصة
واملنظمات الدولية واهليئات اخلريية ومنظمات اجملتمع املدىن
لتقدمي املساعدات العاجلة والالزمة هلم ،وهو مايدعو
إليه ديننا احلنيف من اغاثة للملهوف وتفريج للكروب
عن املسلمني.
 -9ندين بشدة ماتتعرض له اقلية الروهينغيا املسلمة ىف
ميامنار من انتهاكات جسيمة أدت اىل هروب مئات اآلالف..
ونؤكد على ان البعثة الىت اوفدها االحتاد اىل الالجئني ىف
بنغالىيش قد اعتربت ان ماحدث يرقى اىل وصفه جبرمية ضد
اإلنسانية ،لذلك ندعو اىل اجراءات دولية فعالة وذلك ابحالة
ملف اجلرائم اىل احملكمة اجلنائية ،ومحاية دولية ملئات اآلالف
املهددين ابابدة مجاعية ،ونطالب مبساعدات انسانية عاجلة
للنازحني اىل دول اجلوار.
 -10نعلن تضامننا مع مجيع دول الساحل خاصة بوركينا
فاسو والنيجر ومايل اليت تعاين من نتائج تفاقم العمليات
اإلرهابية ،مما أدى إىل حركة نزوح وهجرة ،يف ظل اضطراابت
أمنية ومآسي إنسانية ،تتطلب من مجيع دول اجملالس األعضاء
يف االحتاد الوقوف مع هذه الدول ،يف مساعيها احلثيثة ملكافحة
اإلرهاب ،وإغاثة النازحني.
 -11ندعو اىل تسوية االزمات الىت تشهدها خمتلف
مناطق العامل االسالمى ابحلوار والتفاوض والطرق السلمية،
ونؤكد على ضرورة االحتكام اىل احلكمة والعقل ومنطق
املصاحل املشرتكة ،ىف تسوية اخلالفات والنزاعات ،من اجل
ان نضمن لشعوبنا مزيدا من االستقرار واألمن والتنمية
واالزدهار.
ونؤكد ،ىف هذا السياق ،على األخوة بني املسلمني ،وما
تقتضية من تضامن وآتزر وتراحم" :مثل املؤمنني ىف توادهم
وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو
تداعى له سائر اعضاء اجلسد ابلسهر واحلمى".
 -12نؤكد حرصنا على املسامهة بفعالية ىف اجملهودات
الدولية الصادقة بغية محاية البيئة ومواجهة االختالالت املناخية
ونتائجها الكارثية على االنسان واألرض ومستقبل البشرية.
وجندد دعمنا للبلدان االفريقية األعضاء يف االحتاد املتضررة على
نطاق واسع من اجلفاف والتصحر.
 -13نؤكد على ضرورة تنشيط اعمال جلان احتاد جمالس
الدول األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمى من اجل حتقيق
اهداف االحتاد.
 -14نعرب عن امتناننا وشكران لربملان مجهورية اوغندا
على كرم الضيافة وحفاوة االستقبال ،وكذلك على حسن
التنظيم واالعداد والعناية الىت احاطوا هبا اعضاء اللجنة التنفيذية
منذ حلوهلم بكمباال.

اعتماد
يوم عاملى
ملنا هضة
ا لتحريض
على كراهية
االسالم
ضرورة
وحدة األمة
ملواجهة
التحدايت
الراهنة
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اخبار الربملاانت
حتديث الرائسات الربملانية يف األحتاد

شهدت األشهر القليلة املاضية انتخاابت رؤساء جدد لبعض الربملاانت
األعضاء ،ومت اعادة انتخاب اَخرين .فيما يلي رصد حلالة الرائسات
الربملانية :
 3أكتوبر  2019انتخاب سعادة السيدة بوان مهاراىن ،رئيسة
جمللس النواب جبمهورية اندونيسيا
 3نوفمرب  2019إعادة انتخاب سعادة الشيخ خالد بن هالل
بن انصر املعوىل رئيسا جمللس الشورى ىف سلطنة عمان
 5نوفمرب  2019إعادة انتخاب سعادة امحد بن عبدهللا بن زيد
آل حممود ،رئيسا جمللس الشورى بدولة قطر
 13نوفمرب  2019انتخاب سعادة راشد الغنوشى رئيسا جمللس
نواب الشعب التونسى
 14نوفمرب  2019انتخاب سعادة السيد صقر غباش رئيسا
جمللس الوطىن االحتادى لدولة اإلمارات العربية املتحدة
دعا رئيس اجمللس الشعيب الوطين  ،معاىل السيد
اجلزائر
سليمان شنني ،الربملان الدويل إىل التفكري يف
إدخال اصالحات هيكلية ووظيفية يف نظام األمم املتحدة.
جاء ذلك ىف اجتماع اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي اخلامس لرؤساء
الربملاانت ،املنعقد  18نوفمرب  2019جبنيف ،وقد قدم السيد شنني
أساسا على احلاجة إىل التفكري يف وسائل
سلسلة من املقرتحات اليت تركز ً
إجياد التوازن بني مطالب البلدان ومطالب فئات اجملتمع .كما دعا االحتاد
الربملاين الدويل للتفكري يف إدخال إصالحات هيكلية ووظيفية على هيئة
األمم املتحدة وذلك مبا حيقق مزيدا من العدالة يف العالقات الدولية.
استضاف الربملان األذربيجاين اجلمعية العامة
أذربيجان
التاسعة للجمعية الربملانية للبلدان الناطقة ابلرتكية
(يف ابكو يف  18ديسمرب  .2019يف هذا االجتماع  ،تولت أذربيجان
رائسة جملس من تركيا .مجع احلدث وفود من الدول األعضاء برائسة
متحدثي الربملاانت وممثلي هياكل التعاون الرتكية وغريها من املنظمات
الدولية .تضمن جدول أعمال اجلمعية العامة التاسعة تقارير وقرارات توصية
الجتماعات اللجان الدائمة ،واعتماد قوانني منوذجية ،وتقارير بعثة املراقبة
لالنتخاابت الرائسية املبكرة يفكازاخستان ،وكذلك اعتماد الواثئق القانونية
للمنظمة .
بنغالديش أجاز الربملان مقرتحا يعلن فيه حالة «طوارئ ىف
كوكب األرض» ،داعيا إىل حترك عاجل بواسطة
اجملتمع الدوىل ،مبا فيه األمم املتحدة ،بغية معاجلة التأثريات النامجة عن تغري
املناخ .وقال عضو الربملان السيد صابر حسني شودرى ،أثناء تقدمي املقرتح
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أن بنغالديش من أكثر البلدان تعرضا ملخاطر تغري املناخ .وحث السيد
شودرى األعضاء إىل اعالن حالة الطوارئ تلك بسبب األزمة الوجودية
النامجة عن تغري املناخ وأتثري الكوارث وزايدة حوادث الطقس اخلطرية
واخلسارة الفادحة ىف التنوع احليوي وإنعدام األمن الغذائى الذى يلوح ىف
األفق والقلق بشأن أرتفاع مستوى املاء والضغوط غري املسبوقه الىت تشهدها
احمليطات واالستخدام غرياملستدام للموارد .وقال إن على اجملتمع العاملى أن
يتحرك بصفة عاجلة وحازمة وطموحة لتحقيق صفرية انبعااثت اثىن اوكسيد
الكربون قبل العام  2050وأن اليزيد أرتفاع حرارة األرض عن  1.5درجة
مئوية ،والتحول اىل اقتصادات الكربون املنحفض.
كوت ديفوار انعقدت اجلمعية العامة اخلامسة واألربعون
للجمعية الربملانية للفرانكفونية يف فندق إيفوار،
يف أبيدجان ،يومي  8و  9يوليو  .2019حضر هذا االجتماع ،الذى عقد
حتت شعار «الربملاانت وتعزيز الدميقراطية» ،ما يقرب من  300برملاين من
 51أقسام .APF
واعتمد الربملانيون  13قر ًارا ،ال سيما بشأن الوضع السياسي يف بعض
البلدان ،واحلكم الرقمي ،والفساد كعقبة أمام التنمية االقتصادية  ،وحركة
الطالب ،وجتديد موارد الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالراي
والصحة واحتياجات النساء والفتيات الالجئات ،واالجتار ابلبشر ،وكذلك
 ألول مرة  -مشروعي قانون إطاري بشأن التسجيل اإلجباري واحلروالعام للمواليد ومحاية البياانت الشخصية .وقامت اجلمعية العامة أخريًا
ابنتخاب السيد أمادو سوماهورو ،رئيس اجلمعية الوطنية لكوت ديفوار،
ئيسا للجمعية الربملانية للفرانكفونية.
ر ً
جيبوتى استضافت اجلمعية الوطنية جليبويت املؤمتر الثاين
واألربعني لرؤساء االحتاد الربملاين األفريقي
( ،)APUوالدورة اخلامسة والسبعني للجنته التنفيذية ،اليت عقدت يومي
 25و  29نوفمرب  2019و وفقًا لبيان صحفي صادر عن ، APU
حبث املؤمتر القضااي القارية املوضعية ،مبا يف ذلك الرتويج القتصاد متنوع
وجتهيز حملي للمنتجات األساسية لتوظيف النساء والشباب.
ىف زايرته الرمسية على رأس وفد برملاىن إىل مجهورية
مصر
نيجرياي اإلحتادية ،التقى األستاذ الدكتور على
عبدالعال رئيس جملس النواب والوفد املرافق لسيادته فيمى جباجبيميال،
رئيس جملس النواب النيجريى .واعاد الدكتور عبدالعال التأكيد على
الروابط العديدة الىت تربط البلدين والشعبني الشقيقني ىف ضوء وحدة
االنتماء للقارة السمراء ،مشرياَ إيل أن البلدين ميتلكان من املقومات ما يوفر
بيئة خصبة لعالقات وثيقة على كافة األصعدة .وأشار إىل التحدايت
االساسية املشرتكة بني البلدين :اإلرهاب ،التنمية ،بناء قدرات الشباب،
مواجهة نقص املياه وعلى الصعيد الربملاين قدم الدكتور على عبدالعال

عرضاَ لدور جملس النواب املصري وتركيبته وأبرز القوانني الىت سنها ىف كافة
اجملاالت خاصة ىف مواجهة االرهاب ،وعلى الصعيد اإلقتصادي.
اجتمع رئيس جملس الشورى االسالمى االيراىن
ايران
معاىل الدكتور على الرجياىن مع كبار املشرعني ىف
الدول اجملاورة ىف  14ديسمرب  2019على هامش االجتماع الثاىن عشر
للجمعية الربملانية األسيوية الىت عقدت ىف تركيا .ففى لقائه بنظريه القطرى،
معاىل السيد أمحد بن عبد هللا آل حممود،وصف الدكتور الرجياىن دور
الدوحه ىف املنطقة ابالجياىب .وقال سنعقد دائما مشاورات وثيقة بشأن
املسائل األقليمية الرئيسة .ويهمنا توسيع الروابط االقتصادية مع قطر .و ىف
اجتماعه بنائب رئيس جملس الشورى العماىن ،معاىل السيد عبدهللا العمرى،
نوه الدكتور الرجياىن ابلعالقات املمتدة بني طهران و مسقط والىت مل تتأثر
سلبا ابلتطورات األخرية ىف املنطقة .كما اجتمع الدكتور الرجياين مع معاىل
السيد مصطفى شنتوب ،رئيس اجلمعية الوطنية الرتكية الكربى حيث حبثا
العالقات الثنائية والتعاون والتطورات األقليمية .ووصف الدكتور الرجياىن
احملاداثت أبهنا مثمرة و أعرب عن اعتقاده أبن ابمكان اجلانبني العمل سواي
لتحقيق األمن املستدام ىف املنطقة ،وأضاف أبن تعاوهنما سوف يفيد شعىب
كل من تركيا و إيران.
افتتح رئيس جملس النواب معاىل السيد حممد
العراق
احللبوسي ،ىف  26سبتمرب ،2019 ،حفل
انطالق أعمال ملتقى الرافدين لألمن واالقتصاد ،يف العاصمة بغداد حتت
شعار “العراق يتعاىف” الذي شارك فيه عدد كبري من النواب واملسؤولني
والعلماء والباحثني واملفكرين من دول عربية وأجنبية خمتلفة .وقال يف كلمة
له إن «العراق قطع شوطا كبريا يف ترصني األمن بعد االنتصار على داعش،
وهو عازم أيضا على إنضاج رؤية اقتصادية يف البالد من االقتصاد الريعي
إىل االقتصاد املتعدد املوارد ،يعتم ُد على خطط صناعية وزراعية متقدمة،
فضال عن العمل على تطوير فرص االستثمار ودعم املستثمرين» .وأكد
رئيس جملس النواب أن «اجمللس يعمل على تشريع القوانني اليت تساهم يف
أتمني حياة كرمية ِّ
لكل العراقيني ،كما يواصل العمل الرقايب على أداء
الربانمج احلكومي ،وتوفري اخلدمات ،وتطوير البىن التحتية».
أكد رئيس جملس النواب و رئيس االحتاد الربملاين
األردن
العريب املهندس عاطف الطراونة أن مواجهة
االحتالل ووحشيته يف األراضي الفلسطينية تتطلب توحيد الصف
الفلسطيين ،واملضي يف املصاحلة ،فهي السبيل لتماسك األشقاء ومواصلتهم
نضاهلم حىت استعادة حقوقهم .وأكد الطراونة يف بيان صادر عن جملس
النواب تزامنا مع الذكرى ( )١٠٢لوعد بلفور املشؤوم أن األردن بقيادة
جاللة امللك عبد هللا الثاين سيبقى متمسكاً بثوابته يف دعم األشقاء
الفلسطينني والدفاع عن القدس.

كازاخستان شهدت مدينة نور سلطان فعاليات األجتماع
الرابع لرؤساء برملاانت البلدان األوروبية األسيوية
حتت شعار «اوراسيا الكربى :احلوار ،الثقة ،الشراكة» وذلك ىف يومي 23
و  24سبتمرب  .2019وقد عقد املنتدى الربملاىن ابلتزامن مع الذكرى
اخلامسة والعشرين ملبادرة التكامل األورآسيا الىت قدمها أول رئيس
لكازاخستان معاىل السيد نورسلطان نزار ابييف .وقد خلص رئيس اجمللس
السيد نورالن جنمتلن نتائج األجتماع معراب عن ثقته ىف أن املبادرات
واملقرتحات الىت قدمت ىف املنتدى من شأهنا دفع الشراكة بني الدول
األورآسيوية إىل مستوى جديد .وقال إن االجتماع احلاىل قد أاتح
االستغالل الفعال ملقدرة الدبلوماسية الربملانية على تعزيز التعاون بني دول
اجملموعة.
املالديف عقدت القمة الرابعة لرؤساء برملاانت جنوب آسيا
هبدف حتقيق األهداف االمنائية املستدامة ،الىت
نظمها سواي جملس الشعب املالديفى واألحتاد الربملاىن الدوىل ىف أول سبتمرب
 2019ىف عاصمة املالديف ماليه ،وذلك مبشاركة رؤساء برملاانت كل من
أفغانستان وبنغالديش وبواتن واهلند وابكستان وسري النكا .وابعتبارهم
ممثلني ملنطقة تتعرض لتأثريات التغري املناخى مثل الفيضاانت واالهنيارات
األرضية نتيجة الرتفاع منسوب البحر واألمطار الغزيرة ،ودعوا رؤساء
الربملاانت الستخدام صالحياهتم فيما يتعلق ابمليزانية والتشريع لتنفيذ أتفاقية
ابريس بشأن املناخ .كما دعوا الدول املتقدمة للوفاء ابلتزاماهتا لتقدمي 100
بليون دوالر سنواي ملواجهة خماطر الكوارث ولتمويل آاثر تغري املناخ وأيضا
للمسامهة ىف صندوق املناخ األخضر.
ماليزاي قام رئيس جملس النواب املاليزى معاىل السيد حممدعارف
بن حممد يوسف ،يرافقه وفد برملاىن ،بزايرة إسالم آابد
ىف أول أكتوبر  ،2019وإىل جانب اجتماعاته مع نظريه الباكستاىن أجتمع
السيد حممد عارف مع كبار املسئولني السياسيني حيث دار النقاش حول
تطوير الروابط الثنائية والربملانية .كما أطلع رئيس الوزراء الباكستاىن ،السيد
عمران خان الضيف املاليزى على احدث التطورات ىف منطقة جامو وكشمري
الواقعة حتت االحتالل اهلندي .وأعرب السيد عمران خان عن تقديره العميق
للدعم املاليزي لقضية كشمري وأشار إىل تصرحيات رئيس الوزراء املاليزي
السيد مهاتري حممد والىت أيد فيها اجياد حل عادل ودائم لنزاع كشمري مبوجب
ميثاق األمم املتحدة وقرارات جملس األمن الدوىل ذات العالقة .وقال السيد
عمران خان أن هناك جماال واسعا لزايدة حجم التجارة واألستثمار بني
ابكستان وماليزاي وخصوصا تطوير السياحة ىف ابكستان.
اختتمت ابلعاصمة املغربية ،الرابط ،أعمال
اململكة املغربية
الندوة الدولية حول موضوع « الربملاانت
ورهاانت األمن الغذائي» ،فی أول نوفمرب  .2019واليت نظمها على مدى
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يومني جملس املستشارين املغريب ورابطة جمالس الشيوخ والشورى واجملالس
املماثلة يف إفريقيا والعامل العريب ،ابلشراكة مع منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة (الفاو) .ودعا البيان اخلتامي الصادر عن الندوة إىل ضرورة تبين
آليات فعالة ومستدامة كفيلة بتوفري األمن الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز
الزراعة ،مبا ميكن من التغلب على اآلاثر الناجتة عن تغريات املناخ والتصحر
وشح مياه األمطار وغريها من العوامل املناخية ،إضافة إىل تعزيز العمل
املشرتك بني احلكومات والربملاانت والقطاع اخلاص ،للتعاطي مع موضوع
األمن الغذائي كمدخل اسرتاتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى
املنطقتني العربية واالفريقية ،يف ارتباط وثيق أبهداف التنمية املستدامة
ومكافحة التغريات املناخية.
عقدت «القمة اإلفريقية القارية  -النيجر
النيجر
 ، »2019اليت مت تنظيمها ابلتعاون مع برملان
النيجر واحتاد السالم العاملي  ،يومي  27و  29نوفمرب .2019
املؤمتر املذكور ،كان برائسة رئيس دولة النيجر  ،سعادة السيد إيسوفو
ماهامادو  ،وعقد حتت شعار «بناء إفريقيا اهلادئة واملوحدة واملزدهرة
اليت تركز على القيم العاملية :السالم واألمن واملصاحلة واالعتماد املتبادل
واالزدهار املتبادل».
اهلدف الرئيسي من هذه القمة هو الرتويج ملشروع «إفريقيا السماوية» من
أجل املسامهة بشكل كبري يف دعم جهود القادة األفارقة من أجل السالم
واألمن واملصاحلة والتنمية البشرية وحتقيق املثل العليا ألهداف االحتاد
األفريقي واألمم املتحدة للتنمية املستدامة( )SDGs
فلسطني طالب اجمللس الوطين الفلسطيين بتقدمي شكوى
جديدة إىل حمكمة العدل الدولية ضد إدارة ترامب
يف أعقاب إعالن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو :أن املستوطنات
اإلسرائيلية يف األراضي الفلسطينية احملتلة غري خمالفة للقانون الدويل .وأكد
اجمللس الوطين أن أركان إدارة ترامب شركاء لالحتالل يف انتهاكاته للقانون
الدويل وقرارات األمم املتحدة وخاصة قرار جملس األمن رقم  ،2334فضال
عن انتهاكها التفاقية جنيف الرابعة ،وخمالفتها للرأي االستشاري حملكمة
العدل الدولية ،واليت اعتربتكل أشكال االستيطان يف األراضي الفلسطينية
احملتلة ابطلة وغري شرعية ،وتشكل أيضا جرمية حرب مبوجب مبيثاق روما
لعام  1998وجيب حماسبة من يدعم ويعرتف بشرعيته.
يف ختام املؤمتر العاملي السابع للربملانيني ضد
قطر
الفساد «غوابك» الذي عقد ىف الدوحة انتخب
رئيس جملس الشورى القطري ،معاىل السيد أمحد بن عبد هللا آل حممود
ابإلمجاع رئيسا للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد ،حيث سيتوىل رائسة
الدورة املقبلة إىل غاية  .2021وقال آل حممود إن هذه املنظمة «تستحق
كل الدعم وذلك ألهنا بعملها املتعدد الوسائل تشكل مسامهة فريدة من
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نوعها يف منع الفساد وحماربته ،ويف حتقيق التنمية املستدامة لألجيال القادمة
يف عامل يشهد تغريات جذرية متسارعة».
وأضاف يف كلمته كرئيس للمنظمة ،إنه سيعمل مع اجلميع لتحقيق أهداف
املنظمة ،وتفعيل املبادرات واخلطط والربامج الكفيلة بتطوير آليات عملها
واالرتقاء أبدائها.
اململكة العربية السعودية دعا رئيس جملس الشورى معاىل
الشيخ عبدهللا بن حممد بن
ابراهيم آل الشيخ إىل رفع حظر التجول والتعتيم االعالمى املفروض على
كشمري احملتلة من قبل اهلند وذلك ىف أسرع وقت .جاء ذلك أثناء
حديثه مع رئيس اجلمعية الباكستانية معاىل السيد أسد قيصر ىف اسالم
أابد ىف شهر ديسمرب  .2019وقال إن اململكة العربية السعودية تريد
تسوية مجيع الصراعات ،مبا فيها مسألة كشمري ،من خالل احلوار .كما
اتفق رئيس جملس الشورى السعودى مع السيد أسد قيصر على مقرتح
عقد مؤمتر ملمثلى برملاانت البلدان االسالمية خيصص لقضية كشمري.
وأدان معاليه الفظائع الىت ترتكب ىف حق مسلمى كشمري وفلسطني.
وقال حنن نقف إىل جانب الشعب الكشمريى ونعرب عن تضامننا
القوى معه .وأكد أن عالقات الصداقة بني ابكستان واململكة العربية
السعودية تقوى مع مرور الزمن .وأضاف أن بالده تعترب ابكستان
صديقا وشقيقا خملصا .ومثن معاليه دور ابكستان ىف تعزيز الوائم بني
البلدان االسالمية.
استقبل معاىل السيد راشد الغنوشي ،رئيس جملس
تونس
نواب الشعب ىف  13ديسمرب  2019بقصر
ابردو ،السيد جياىن بوكويشيو رئيس جلنة البندقية (اللجنة األوروبية
للدميقراطية من خالل القانون مبجلس أورواب) والوفد املرافق له.
و ّاكد رئيس اجمللس أمهية التعاون مع جلنة البندقية واالستفادة من جتارهبا
وخرباهتا السيما على مستوى صياغة القوانني واالستشارات التشريعية ،مربزا
حرص اجمللس على مواصلة العمل يف هذا االجتاه.
استضاف اجمللس الوطىن الرتكى الكبري اجتماع
تركيا
اجلمعية الربملانية اآلسيوي الثاىن عشر مبدينة أنطاليا
ىف  18-13ديسمرب  .2019وقد جاء اللقاء حتت شعار”دور التعاون
متعدد األطراف بني الربملاانت اآلسيوية “وذلك حبضور عدد كبري من
الربملانيني من البلدان اآلسيوية.
وىف حفل األفتتاح قال معاىل السيد مصطفى شنتوب ،رئيس اجمللس،
إن املركز اجليوسياسى واألقتصادي يتحول بسرعة إىل آسيا .وتشهد كل
املنطقة من القارة اآلسيوسية عملية ملحوظة للتنمية والتقدم وتظل غايتنا
األساسية هى تقوية التعاون الربملاىن ىف موضوعات العالقات األقتصادية
واألجتماعية إىل جانب السالم واألزدهار.

عقد األجتماع السنوى العام الثالث عشر الجهزة
یوغندا
رابطة شرق أفريقيا ملكافحة الفساد ىف كمباال،
عاصمة يوغندا ،ىف  21نوفمرب  .2019ودعت معاىل السيدة ربيكا
كاداجا رئيسة الربملان اليوغندى ،وهى تتحدث ىف مناسبة رمسية متعلقة
ابألجتماع ،هذه األجهزة لتقوية التعاون األقليمى ملناهضة الفساد .وقالت
إن الوكاالت املعنية ابملناهضة تعمل حتت ظروف صعبة ولكنها تكافح
لتحقيق أهىافها .وقالت عندما نقرأ تقارير جلنة احلساابت العامة تصيبنا
الدهشة من كمية األموال املنهوبة.
وأضافت هذه البلد غنية وكذلك أفريقا إذا استعملت األموال على
الوجه الصحيح .وعقد االجتماع هذا العام حتت شعار «تعزيز التعاون
األقليمى ملنع ومكافحة الفساد .وقد شارك فيه رؤساء أجهزة مكافحة

الفساد من كينيا وبوروندي وتننزانيا ،وجيبوتى و أثيوبيا وتونس والسنغال
وساحل العاج وغاان و صربيا وجنوب السودان والبانيا ومقدونيا
وبوتسواان ويوغندا.
اإلمارات العربية املتحدة استقبل معايل صقر غباش رئيس
اجمللس الوطين االحتادي يف مقر
اجمللس أببوظىب ىف  16ديسمرب  ،2019سعادة أمحد بن حممد اجلروان
رئيس اجمللس العاملي للتسامح والسالم والوفد الربملاين رفيع املستوى املرافق
له .ورحب معاليه يف بداية اللقاء ابلوفد الزائر مؤكدا أمهية هذه الزايرة اليت
تُسهم بشكل كبري يف تطوير جوانب خمتلفة من التعاون والسيما على
املستوي الربملاين مما يساهم يف تعزيز عالقتنا الربملانية مع خمتلف دول العامل.

على هامش مجعية االحتاد الربملاىن الدوىل:

االجتماع التشاورى يؤكد أمهية قضية فلسطني

مت عقد االجتماع التشاوري الحتاد جمالس الدول األعضاء يف
منظمة التعاون االسالمي برائسة معايل السيد مرزوق الغامن رئيس
جملس األمة الكوييت  ،و حبضور عدد كبري من اصحاب املعايل و
السعادة رؤساء و مندويب اجملالس األعضاء املوقرة.
قدم معايل االمني العام لالحتاد تقريرا موجزا حول البنود الطارئة
املقرتحة .
حول البند الطارئ مل تكن هناك اقرتاحات غري اقرتاح واحد
حتت عنوان " :الدعوة إىل ضم صوت الشباب يف مكافحة التغري
املناخي ".

كانت هناك مداخالت من عدد من الوفود حيث أشار بعضهم
إىل مظاهرات الطلبة يف احناء العامل حول موضوع التغري املناخي .كما
ذكروا أن موضوعات فلسطني و روهينجيا و تعزيز القانون الدويل
هى من املواضيع اليت جيب أن تربز يف كلمات رؤساء وفود اجملالس
األعضاء ،و أن تنفيذ ما مت االتفاق عليه إىل اآلن جيب أن يعطى
أمهية كبرية أيضا.
و أكد معايل الرئيس على ضرورة العمل على اعداد مقرتح حول
القضية الفلسطينية ،الدراجه كبند طارئ يف االجتماع القادم جلمعية
االحتاد الربملاين الدويل.
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معاىل األمني العام حيضر افتتاح الدورة الربملانية السابعة جمللس الشورى السعودى
الدكتور عبدهللا بن حممد بن ابراهيم آل الشيخ ،رئيس
جملس الشورى .وقد التقى معاىل األمني العام برئيس
جملس الشورى السعودى وتباحثا حول السبل الكفيلة
بتحقيق اهداف احتاد جمالس الدول األعضاء ىف
منظمة التعاون االسالمى.

حضر معاىل السيد حممد قريشى نياس ،األمني
العام الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون
االسالمى ىف الرايض يوم 11نوفمرب  ،2019افتتاح
الدورة الربملانية السابعة جمللس الشورى ابململكة العربية
السعودية ،وذلك استجابة لدعوة مع معاىل الشيخ

توقيع مذكرة التفاهم بشأن املؤمتر اخلامس عشر لالحتاد
وقعت اجلمعية الوطنية لبوركينافاسو واحتاد جمالس الدول
األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمى على مذكرة تفاهم حول
املسائل االدارية والفنية املتعلقة ابلدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األحتاد ىف
مقر اجلمعية ابلعاصمة البوركينية واغادوغو ىف  18نوفمرب .2019
وقد وقع على املذكرة من جانب اجلمعية الوطنية األمينة العامة

السيدة راكيتا زورومى ،بينما وقع عن االحتاد معاىل األمني العام السيد
حممد قريشى نياس.
وحضر مراسم التوقيع رئيس اجلمعية الوطنية لبوركينافاسو معاىل
السيد احلسن ابال ساكاندى وبعض أعضاء اجلمعية وعدد من سفراء
الدول االسالمية املعتمدين لدي واغادوغو.

األمني العام لالحتاد يلتقى برئيس جملس النواب النيجريى
اجتمع معاىل السيد حممد قريشى نياس األمني
العام الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون
اإلسالمى مبعاىل السيد فيمى ابجابيامي ،رئيس جملس
النواب جبمهورية نيجرياي االحتادية مبكتبه ىف أبوجا وذلك
ىف  ٢٦نوفمرب  ٢٠١٩م .وتناول اللقاء عالقات االحتاد

بربملان نيجرياي وسبل مشاركة اكثر فعالية لنيجرياي ىف
نشاطات االحتاد .ومثن معاىل األمني العام لالحتاد دور
علماء ومشايخ نيجرياي ىف نشر اإلسالم وترسيخ مساحة
هذا الدين احلنيف الذى جاء به من بعثه هللا رمحة للعاملني
سيدان حممد عليه الصالة والسالم.

االمنی العام لالحتاد يدين االعالن األمريكى املتعلق ابملستوطنات االسرائيلية
اكد معايل السيد حممد قريشى نياس األمني العام الحتاد
جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمى ،ىف بيانه
بتاريخ  25نوفمرب  2019أن االحتاد يعترب القضية الفلسطينية
القضية املركزية للمسلمني ،وأنه الميكن التنازل عن اي حق من
حقوق األمة ،حىت اقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
القدس .وأوضح ان هذه احلقوق يدافع عنها شعب مكافح ايب
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منذ اكثر من سبعني سنة ،يدعمه مليار ونصف املليار مسلم
ىف هذا العامل .وإن القانون الدوىل وقرارات الشرعية الدولية تؤكد
هذه احلقوق الثابتة .لذلك فإن معاىل األمني العام يدين ويستنكر
بشدة االعالن األمريكى «ابضفاء الشرعية على املستوطنات
االسرائيلية» ،ويعتربه انتهاكا للقرارات الدولية ،واحنيازا جائرا للعدو
االسرائيلىاملتغطرس.

االمنی العام لالحتاد يؤكد التضامن مع اجلزائر
اطلع معاىل السيد حممد قريشى نياس األمني العام
الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمى
على القرار الصادر عن الربملان األوروىب ىف الـ 28نوفمرب
2019م حول األوضاع الراهنة ىف اجلزائر ،وما ورد فيه من
مواقف بشأن الوضع الداخلى بدولة اجلزائر.
ويعترب معايل األمني العام ان هذا القرار يشكل
تدخال سافرا ىف الشؤون الداخلية للجزائر .وأدان معاليه

هذا القرار ويرفضه شكال ومضموان وأعترب أنه الخيدم
استقرار اجلزائر ،وميس من سيادة الشعب اجلزائرى
الذى كافح من اجل حريته واستقالله ،و قدم ملیون
شهید فی هذا الطریق.
اكد معاىل األمني العام لالحتاد تضامنه مع
الشعب اجلزائرى الشقیق ودعمه هلذا الشعب الشجاع
ىف التصدى الي تدخل فی شئونه الداخلیة.

