
لقاء أسطنبول ينعقد حتت عنوان:

املشاركة، الضمري واالسالم
فلسطني، اهلجرة وأفغانستان

عزيز القارى
سنيت  يف  العامل  عاش 

2020 و 2021م ظروف جائحة اثرت على سكان 
األرض أتثريا ابلغا؛ فقد مات بسببها مئات اآلالف من 
البشر، واهنار االقتصاد يف كل مكان، و عم اخلوف 
واهللع، مما زاد اإلضطراابت والصراعات يف عامل اليوم. 
الدول  جمالس  احتاد  يف  األعضاء  الدول  تكن  مل 
الدول  اقل  االسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
أتثرا هبذه اجلائحة، لكن جمتمعاتنا اإلسالمية شهدت 
صورا رائعة من التكافل والتعاضد الذي يربهن على 
دين  هو  الذي  احلنيف  الدين  هذا  بقيم  متسكها 

السالم والرمحة وااليثار. 
يف الوقت الذي بدأ التعايف من وابء كوروان، ينعقد 
تركيا-   – ابسطنبول  عشر  السادس  االحتاد  مؤمتر 
حتت شعار: »املشاركة، الضمري واإلسالم: فلسطني، 

اهلجرة وافغانستان«.
قضااي  أهم  هي  الفلسطينية  قضية  ان  والشك 
الشعب  معاانة  لشدة  احلايل،  عصران  يف  املسلمني 
املسلم، وألهنا متس مقدسات اإلسالم؛  الفلسطيين 
ففي فلسطني مدينة القدس حيث املسجد األقصى 
اوىل القبلتني واثلث احلرمني الشريفني، ومسرى سيد 

املرسلني سيدان ونبينا حممد عليه الصالة والسالم. 
ويتعرض هذا احلرم الشريف للتدنيس من قبل الصهاينة 
املقدسات اإلسالمية  احملتلني، بل أن سياسة هتويد 
واملسيحية يف مدينة القدس خاصة آخذة يف االتساع، 
هذا بينما تستمر سياسة االستعمار واالستيطان غري 
خمطط  اليها  يضاف  الفلسطينية،  لألرض  الشرعي 
بيوهتا،  من  الفلسطينية  للعائالت  القسرى  التهجري 
الفلسطيين على  الشعب  له  يتعرض  عالوة على ما 
ايدي احملتلني من اعتقاالت تعسفية، ومن قتل، ومن 

حصار جائر يؤثر على كل مناحي احلياة. 
وابلنسبة ألفغانستان، يعاين الشعب األفغاين املسلم، 
يف  األجنيب  التدخل  من  السنوات  عشرات  منذ 
شؤونه، مما هز كيانه، وادي اىل ااثرة الفنت، واالقتتال 
الداخلي والصراع املسلح، وهو ما دمر البنية التحتية، 

وادي اىل اهنيار اقتصاد دولة افغانستان. 
النزاعات  بسبب  السكان  ونزوح  اهلجرة  وتشكل 
والكوارث واألزمات إحدى املآسي اليت تعاين منها 

شعوب عديدة من عاملنا اإلسالمي. 
من  تنطلق  معاجلة  اىل  حتتاج  الكربى  القضااي  هذه 
ضرورة التضامن والتعاون بني دول االحتاد، مستلهمني 
ذلك من تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف الذي يؤكد 

على التآخي والرتاحم ومؤازرة األخوة يف حمنهم. 
وانين يف هذا العدد اجلديد من جملة »اجملالس« اسأل 
هللا العلي القدير ان يرفع الغمة عن هذه األمة، ويوحد 
كلمتها ويعزها وينصرها، ويزيل هذا الوابء عن العامل، 

ويوفقنا ملا يرضى هللا ورسوله. 
إنه ويل ذلك والقادر عليه. 

االفتتاحیة

  حتتضن مدينة اسطنبول ابجلمهورية الرتكية الدورة السادسة عشرة ملؤمتر إحتاد جمالس الدول 
األعضاء ىف منظمة التعاون االسالمى. وهى دورة تنعقد ىف ظروف استثنائية نظرا جلائحة كوروان 
الىت تلقى بظالهلا القامتة على مجيع األنشطة ىف أرجاء العامل أبسره. وابلرغم من ذلك ظل االحتاد 
يباشر عمله، قدر املستطاع، أحياان حضوراي وأحياان أخرى افرتاضيا عرب األنرتنت. وتعكف 
اجتماعات االحتاد، كما هو ديدهنا، على مناقشة القضااي واملسائل ذات األمهية لألمة اإلسالمية 
وملسرية العمل والتعاون الربملاىن االسالمى كما تربزه مشروعات جداول األعمال املوضوعة أمام 
وفود الربملاانت األعضاء. وفيما يلى نرصد بعض البنود املدرجة ىف تلك املشروعات مما يعترب مؤشرا 

على أمهية مؤمتر أسطنبول.
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العدد السابع والعشرونمجلة فصلية إلحتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي
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مارك  روش  السيد  لفخامة  السامية  الرعاية  حتت 
كريستيان كابورى، رئيس بوركينافاسو، عقد مؤمتر 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد 
اإلسالمي دورته اخلامسة عشرة يف واغادوغو يومى 
3- 4 مجادي الثاين 1441هـ املوافق 29 - 30 
يناير 2020. وحضر املؤمتر  32 وفدا منهم 11 
رئيس جملس، و 9 نواب رؤساء جمالس، و 12 رئيس 

وفد، اضافة اىل ممثلى )9( هيئات مراقبة.

واغادوغو تستضیف المؤتمر الـ15 لالتحاد

املؤمتر السادس عشر                 ص.2
أضواء على الربملان الرتكي              ص.3
مؤمتر واغادوغو                         ص.5
 االجتماع االفرتاضي األول لالحتاد            ص.8
بيان ملعالی الرئيس احلسن ساکندي            ص.9

 االجتماع اإلستثنائي الرابع للجنة فلسطني            ص.10
 االجتماع االفرتاضي الثاين لالحتاد             ص.12
أخبار الربملاانت              ص.14
 أنشطة األمني العام             ص.16

من محتویات المجله

بقلم   حممد قريشي 
نياس- األمني العام 

لالحتاد
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 اللجنة التنفيذية:
تقرير األمني العام لالحتاد.

دراسة طلب » رابطة برملانيون ألجل القدس«  لالنضمام 
العامة   اللجنة  وإبالغ  مراقب  بصفة  االحتاد  إىل 
بتوصياته. وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة 
والعشرين للجنة العامة لالحتاد. وضع مشروع جدول 

أعمال الدورة السادسة عشرة ملؤمتر االحتاد.
للجنة  واألربعني  السادس  االجتماع  تقرير  اعتماد 

التنفيذية لالحتاد.
  اللجنة العامة:

تقرير األمني العام لالحتاد.
دراسـة واعتماد تقارير اللجنة التنفيذية الجتماعاهتا 
الرابع واألربعني، اخلامس واألربعني والسادس األربعني 

وملحقاهتا.
  الشؤون املالية:

تقرير املراجع اخلارجي وجلنة الرقابة املالية عن حساابت 
عام 2020.

امليزانية املقرتحة لعام 2022، وهي بنفس املبالغ اليت مت 
اعتمادها يف األعوام السابقة وآخرها ميزانية عام 2020 واليت 
اعتمدهتا اللجنة العامة يف دورهتا الثانية والعشرون بتاريخ 29 

يناير 2020 يف مدينة واغادوغو يف بوركينا فاسو.

  املسائل التنظيمية:
القدس«  ألجل  برملانيون  »رابطة  طلب  دراسة 
لالنضمام إىل االحتاد بصفة مراقب وإبالغ اللجنة 

العامة بتوصياته.
حتديث مشروع جدول أعمال الدورة السادسة عشرة 

ملؤمتر االحتاد.
العامة  للجنة  الثالثة والعشرين  الدورة  تقرير  اعتماد 

لالحتاد.
االجتماع التشاورى للمجموعة االفريقية: 

االحتاد،  ملؤمتر  الثامنة عشرة  الدورة  انتخاب رئيس 
واستضافة الدورة.)من اجملموعة االفريقية(

التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة االفريقية 
لعضوية الدورة القادمة للجنة التنفيذية.

مشاورات الستضافة االجتماع القادم للجنة التنفيذية 
لالحتاد. 

التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة االفريقية 
لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع  يف 

اجتماعها القادم:
جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية

جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة
جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة

احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة 

واألداين
التشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية 
اللجنة العامة من اجملموعة االفريقية لالجتماع القادم.

االجتماع التشاوري للمجموعة العربية:
حتديد زمان و مكان انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر 

االحتاد )من اجملموعة العربية – تونس(
العربية  اجملموعة  أعضاء من  أربعة  لرتشيح  التشاور 

لعضوية الدورة القادمة للجنة التنفيذية.
مشاورات الستضافة االجتماع القادم للجنة التنفيذية 

لالحتاد.
العربية  اجملموعة  أعضاء من  أربعة  لرتشيح  التشاور 
لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع  يف 

اجتماعها القادم:
جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.

جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.
جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.

احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة 
واألداين.

التشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية 
اللجنة العامة من اجملموعة العربية لالجتماع القادم. 

االجتماع التشاوري للمجموعة اآلسيوية:
التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة اآلسيوية 

لقاء أسطنبول ينعقد حتت عنوان:

املشاركة، الضمري واالسالم
فلسطني، اهلجرة وأفغانستان
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لعضوية الدورة القادمة للجنة التنفيذية.
التنفيذية  اللجنة  اجتماع  الستضافة  مشاورات 

لالحتاد.
التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة اآلسيوية 
لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع  يف 

اجتماعها  القادم:
جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.

جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.
جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.

احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة 
واألداين.

التشاور لرتشيح عضوين إثنني من كل جملس لعضوية 
اللجنة العامة من اجملموعة اآلسيوية لالجتماع القادم.

الدورة السادسة عشرة: 
اعتماد جدول أعمال وبرانمج عمل الدورة السادسة 

عشرة ملؤمتر االحتاد.
تقرير األمني العام.

كلمات رؤساء الوفود.
اعتماد تقرير الدورة الثالثة والعشرين للجنة العامة 

لالحتاد.
  الشؤون التنظيمية:

ترشيح أعضاء الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة 
لالحتاد.

التنفيذية  للجنة  القادم  االجتماع  أعضاء  ترشيح 
لالحتاد. 

الدائمة  للجان  القادم  االجتماع  أعضاء  ترشيح 
املتخصصة التالية:

جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.
جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.

جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.
احلضارات  وحوار  والقانونية  الثقافية  الشؤون  جلنة 

واألداين.
حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر 
االحتاد. )من اجملموعة العربية - اجلمهورية التونسية(.
حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر 

االحتاد )من اجملموعة االفريقية(.
السابع  االجتماع  انعقاد  ومكان  موعد  حتديد 

واألربعني للجنة التنفيذية لالحتاد.
  اجللسة اخلتامية:

إعتماد التقرير اخلتامي للدورة السادسة عشرة ملؤمتر 
االحتاد. 

إعتماد إعالن اسطنبول الصادر عن الدورة السادسة 
عشرة ملؤمتر االحتاد.

أضواء على
  اجلمعية الوطنية الرتكية 

الكربى
عادة  تسمى  الكربي  الرتكية  الوطنية  اجلمعية 
 TBMM Türkiye Büyük Millet
Meclisi وهي برملان يتكون من جملس واحد 
للجمهورية الرتكية وهو اهليئة التشريعية القائمة 

على الدستور الرتكي.
الذي توىل  الثاين،  السلطان عبد احلميد  أنشأ 
خاصة  جلنة   ،1876 سبتمرب   1 يف  العرش 
من 28 شخًصا تسمى »مكليس حمسوسة« 
ووضعت  األول.  الدستور  صياغة  أجل  من 
اللجنة مسودة الدستور يف 20 نوفمرب 1876 
ورفعته إىل السلطان. أصدر السلطان الدستور 
األساسى(  )القانون   )Kanun-i Esasi(
يف 23 ديسمرب 1876. وبعد 40 عاًما من 
التغيريات يف هياكل اجمللس“Meclis”، مت 
إنشاء أول برملان رمسًيا يف أنقرة يف 23 أبريل 

1920 يف خضم حرب االستقالل الرتكية.
جترى االنتخاابت الربملانية كل مخس سنوات. 
واالنتخاابت  الربملانية  االنتخاابت  وجترى 
الرائسية مًعا. حالًيا، يعترب نظام التمثيل النسيب 
حبد أدىن وطين 10٪ صاحًلا. وفًقا لذلك، ال 
اليت ال حتصل على  السياسية  ميكن لألحزاب 
يف  الصحيحة  األصوات  من   ٪10 من  أكثر 
البالد أن تفوز مبقعد )مقاعد( يف  مجيع أحناء 

اجمللس.

من  الكربي  الرتكية  الوطنية  اجلمعية  تتكون 
من  مباشرة  منتخبني  انئب   )600( ستمائة 
81 مقاطعة و 87 دائرة انتخابية يف اجملموع. 
وفًقا للمادة 87 من الدستور، ُحددت واجبات 
وسلطات اجلمعية الوطنية الرتكية الكربي على 

النحو التايل:
سن وتعديل وإلغاء القوانني،

مناقشة واعتماد مشاريع قوانني املوازنة واحلساب 
اخلتامي، 

البت يف إصدار العملة.
اختاذ قرار بشأن إعالن احلرب، 

املوافقة على التصديق على املعاهدات الدولية، 
اختاذ قرار مبنح العفو العام والصفح،

ممارسة الصالحيات والواجبات املنصوص عليها 
يف املواد األخرى من الدستور.

املكتب
يضطلع مكتب اجلمعية الوطنية الرتكية الكربي 
التشريعية  ابألنشطة  يتعلق  فيما  مهمة  أبدوار 
رئيس  من  املكتب  يتألف  اإلدارية.  واملسائل 
وكويستورز  الرئيس  ونواب  النواب  جملس 

واألمناء.
يتألف املكتب من مخسة عشر انئبًا يف اجملموع، 
نواب  النواب وأربعة  مبا يف ذلك رئيس جملس 
رئيس وثالثة رؤساء وسبعة أمناء ويضمن التمثيل 
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النسيب جلميع جمموعات األحزاب السياسية.

اللجان:
والئحة  الدستور،  مبوجب  اللجان  انشئت 
إىل  اللجان  وتنقسم  القوانني.  أو  االجراءات 
حيث  فاعليتها  مدة  أساس  على  جمموعتني 
وجلان  معني  لغرض  تقوم  وقتية  جلان  توجد 
الدائمة أيضا اب«للجان  دائمة. وتعرف اللجان 

اخلاصة«، وهى كما يلى:
جلنة الدستور
 جلنة العدل

 جلنة الدفاع الوطىن
 جلنة الشؤون الداخلية
 جلنة الشؤون اخلارجية

 جلنة التعليم والثقافة والشباب والرايضة
 جلنة التنمية وإعادة األعمار والنقل والسياحة

 جلنة البيئة

واألعمال  والتوصيف  واألسرة  الصحة  جلنة   
األجتماعية

 جلنة الزراعة والغاابت واألعمال الريفية
 جلنة الصناعة والتجارة والطاقة واملوارد الطبيعية 

واالعالم والتكنولوجيا
 جلنة الفرص املتساوية للنساء والرجال

 جلنة الطلبات
 جلنة التخطيط واملوازنة

 جلنة املشروعات األقتصادية العامة
 جلنة التفتيش وحقوق األنسان

 جلنة األمن واالستخبارات
 جلنة التنسيق مع األحتاد األوروىب

األحزاب السياسية:
للحياة  أساسى  مكون  السياسية  األحزاب 
سياسى  حزب  على كل  ويتعني  الدميقراطية. 
أن يكون له عشرون انئبا لكى ينشئ جمموعة. 
االحزاب  مشاركة  أن  على  الدستور  وينص 

السياسية ىف مجيع أنشطة اجلمعية الوطنية تكون 
وفق النسبة املئوية العدادها. وقد مت منح مزااي 
عديدة جملموعات االحزاب السياسية ىف انشطتها 

التشريعية والتدقيق.
توىل الربملان الرتكى السابع والعشرون مهام عمله 
يف 7 يوليو 2018، بعد التصديق على نتائج 
يونيو   24 يف  أجريت  اليت  العامة  االنتخاابت 

 .2018

رئيس اجلمعية الوطنية الرتكية الكربي
الفصل  يف  مرتني  اجمللس  رئيس  انتخاب  يتم 
ينتخب يف  الذي  الرئيس  التشريعي. مدة والية 
االنتخاب  يف  سنتان.  التشريعي  الفصل  بداية 
األول، يتم تقدمي املرشحني من بني النواب إىل 
املكتب يف غضون مخسة أايم بعد اجللسة األوىل 
ابالقرتاع  اجمللس  رئيس  انتخاب  يتم  للمجلس. 

السري.

د.  معايل  هو  احلايل  النواب  جملس  رئيس 
من  شنتوب  مصطفى  الدكتور  الربوفيسور 
انتخابه  مت  الذي  والتنمية،  العدالة  حزب 
التاسع  الرئيس  وهو  فرباير 2009.  يف 24 
والعشرون للربملان الرتكي خلًفا لزميله يف حزبه 
اجلمعية  ابسم  املتحدث  يلدرمي.  علي  بن 
هو.   )GNAT( الكربي  الرتكية  الوطنية 
عام  ولد  بروف. دكتور. مصطفى شنتوب  
من كلية  تكريداغ. خترج  حمافظة  1968 يف 
احلقوق جبامعة اسطنبول وحصل على درجيت 
العام  القانون  جمال  يف  والدكتوراه  املاجستري 
من جامعة مرمرة. بدأ العمل يف جامعة مرمرة 
بكلية احلقوق كمساعد ابحث عام 1993. 

 ،2002 عام  الدكتوراه  درجة  على  حصل 
 2005 عام  يف  مشارًكا  أستاًذا  وأصبح 
وأستاًذا يف عام 2011. إىل جانب جامعة 
ودراسات  جامعية  حماضرات  ألقى  مرمرة، 
عليا يف جامعات خمتلفة. توىل عدة وظائف 
إدارية يف جامعة مرمرة. منذ سنوات الدراسة 
من  العديد  يف  وحمررًا  عمل كاتًبا  اجلامعية، 
اجملالت  حترير  هيئة  يف  عضوًا  وكان  اجملالت 
شغل  املرجعية.  اجملالت  وحمرر  األكادميية 
البحوث  ملركز  اسطنبول  فرع  رئيس  منصب 
مت   .)ESAM(واالجتماعية االقتصادية 
واإلدارة  القرار  انتخابه كعضو يف جلنة صنع 
املركزية حلزب العدالة والتنمية)CDAC( يف 

مؤمتري احلزبني الرابع واخلامس. شغل منصب 
انئب رئيس حزب العدالة والتنمية من 2012 
عن  الربملان  يف  عضوا  انتخب   .2015 إىل 
اسطنبول يف الفرتتني التشريعيتني 24 و 25. 
شغل منصب انئب رئيس جلنة الدستور. توىل 
الدستور كممثل  حول  املصاحلة  جلنة  رائسة 
منصب  شغل  والتنمية. كما  العدالة  حلزب 
انئب رئيس اجلمعية الوطنية الرتكية الكربي يف 
الفصل التشريعي السابع والعشرين. مت انتخابه 
الرتكية  الوطنية  للجمعية   29 رقم  كرئيس 
الكربى)GNAT( يف 24 فرباير 2019. 
جييد اللغتني اإلجنليزية والعربية. وهو متزوج و 

لديه اربعة اطفال.

رئيس اجلمعية الوطنية الرتكية 
الكربي

معايل الربوفسور 
الدكتور مصطفى 
شنتوب
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  حتت الرعاية السامية لفخامة السيد روش مارك 
كريستيان كابورى، رئيس بوركينافاسو، عقد مؤمتر 
احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي دورته اخلامسة عشرة يف واغادوغو يومى 
3- 4 مجادي الثاين 1441هـ املوافق 29 - 30 
يناير 2020. وحضر املؤمتر  32 وفدا منهم 11 
رئيس جملس، و 9 نواب رؤساء جمالس، و 12 

رئيس وفد، اضافة اىل ممثلى )9( هيئات مراقبة.
اجللسة االفتتاحية:

افتتح املؤمتر مساء األربعاء 29 يناير 2020، بقاعة 
السيد  معاىل  حبضور  بواغادوغو،  االحتفاالت 
الوزير األول رئيس احلكومة،  كريستوف دابريي 
والوزراء، واعضاء اجلمعية الوطنية البوركينابية، و 
اعضاء الوفود املشاركة، اضافة اىل اعضاء السلك 
احلفل  بدأ  واغادوغو.  ىف  املعتمد  الدبلوماسي 
آبايت من الذكر احلكيم، ومتت قراءة الفاحتة على 
روح املغفور له إبذن هللا جاللة السلطان قابوس بن 

سعيد طيب هللا ثراه، سلطان عمان.
حتدث يف اجللسة االفتتاحية: 

األمني  نياس  قريشى  حممد  السيد  -معاىل 
العام الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون االسالمى 
- معاىل السيد يوسف بن أمحد العثيمني األمني 

العام ملنظمة التعاون االسالمى، 
- معاىل السيدة غابرايال كويفاس ابرون، رئيسة 

االحتاد الربملاىن الدوىل 
-سعادة السيد عبداالله احللوطی اخلليفة الثانی 
املغرىب  الوفد  ورئيس  املستشارين  جملس  لرئيس 
الذي القى كلمة، ابسم معاىل الدكتور حبيب 
املالكى رئيس جملس النواب املغرىب، رئيس الدورة 

الـ 14 ملؤمتر االحتاد.
انتخاب أعضاء هيئة املكتب:

مت انتخاب أعضاء املكتب على النحو التايل:
انئب الرئيس )من اجملموعة العربية(: جملس 
الرئيس)من  انئب  الكويت،  بدولة  األمة 
اجملموعة اآلسيوية(: جملس الشورى اإلسالمي 
ابجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واملقرر: اجلمعية 

الوطنية بوركينافاسو
كلمات رؤساء الوفود:

لكلمات  ابالستماع  أعماله  املؤمتر  واصل 
امساؤهم،  التالية  السعادة  و  املعاىل  أصحاب 

على ترتيب القائهم للكلمات:
اجمللس  رئيس  شنني  سليمان  السيد  معاىل 
الشعىب الوطىن ىف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
رئيس  السيد حممد علي محيد  الشعبية، سعادة 
اجلمعية الوطنية ىف دولة جيبوتى والرئيس الدورى 
أوسيين  السيد  معايل  االفريقى،  الربملاىن  لالحتاد 
معايل  النيجر،  ىف  الوطنية  اجلمعية  رئيس  تيين 
السيد أمحد بن عبد هللا بن زيد آل حممود، رئيس 
جملس الشورى القطري، معايل الدکتور عبد هللا 
جملس  رئيس  الشيخ  آل  ابراهيم  بن  حممد  بن 
مرسال  السيد حممد  معايل  السعودي،  الشوری 
شيخ عبدالرمحن رئيس جملس الشعب الصومايل، 

مؤمتر واغادوغو: 

تعزيز التعاون الدويل  ىف  مكافحة اإلرهاب

 قضية فلسطني هي القضية االساسية للمسلمني 
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معايل السيد راشد خرجيي الغنوشى رئيس جملس 
نواب الشعب التونسى، سعادة السيد عبدالنىب 
سلمان انصر النائب األول لرئيسة جملس النواب 
البحريىن، سعادة السيد عزيز صيام الدين انئب 
رئيس جملس النواب االندونيسى، سعادة السيد 
اجلمعية  رئيس  انئب  غالديو  التجاىن  الشيخ 
ابراهيم  عمر  النائب  سعادة  السنغالية،  الوطنية 
عبد اجمليد محروش رئيس الوفد املصرى، سعادة 
لرئيس  األول  النائب  بزشكيان  مسعود  السيد 
جملس الشورى االسالمى االيراىن، سعادة النائب 
سعادة  االوغندي،  الربملان  عضو  عباس  اغااب 
لرئيس  األول  النائب  إدريس،  جناري  السيد 
جملس الغابون، سعادة النائب جربة دايت حممد، 
غيديوما  النائب  النيجريي، سعادة  الوفد  رئيس 
جبمهورية  الوطنية  اجلمعية  وفد  عضو  سانوغو، 
مايل، سعادة السيد حممود العدوان، انئب رئيس 
جملس النواب االردىن، سعادة السيد محادي سيد 
الوطنية  اجلمعية  لرئيس  الثاىن  النائب  املختار، 
أورهان أاتالي رئيس  النائب  املوريتانية، سعادة 
الوفد الرتكى، سعادة النائب بوهدود عبدالعزيز، 
عضو الربملان املغريب، سعادة النائب عدانن محد 
الوطىن  اجمللس  وفد  رئيس  احلمادى  حممد محد 
املتحدة،  العربية  االمارات  بدولة  االحتادي 
برملان  وفد  رئيس  توري  سيىن  النائب  سعادة 
غامبيا، سعادة النائب حيىي احلاج عوض رئيس 
النائب  سعادة  السورى،  الشعب  جملس  وفد 
الوطين  اجمللس  وفد  رئيس  مسمار  مجيل  خالد 

الفلسطيين
إليها  أشار  اليت  املواضيع  أبرز  من  و كان 

املتحدثون:  
   أوال: قضية فلسطني

»صفقة  بـ  مايسمى  عن  الوفود  غالبية  حتدث   
القرن«، وأكدوا على رفضهم و ادانتهم هلا.  

اثنيا: مكافحة اإلرهاب: 
عن  احلديث  الكلمات  غالبية  تناولت  وأيضا   

االرهاب و مكافحته:
الساحل  دول  و  بوركينافاسو،  مع  التضامن   
مواساة  و  اإلرهاب،  ضد  معركتها  يف  اخلمس، 
العمليات  ضحااي  يف  تعزيتها  و  بوركينافاسو 
الشعب  مع  الوقوف  على  والتأكيد  االرهابية، 

البوركينايب.
  أعلن املتحدثون األفارقة أن اجملموعة األفريقية 
يتعلق  احدمها  االرهاب  حول  بيانني  أصدرت 
هلا  تتعرض  اليت  االرهابية  واالعتداءات  ابجملازر 
دول الساحل اخلمس و نيجرياي والكامريون و 

موزمبيق والصومال، والثاين يتعلق ابقرتاح انشاء 
جلنة للسالم واألمن و مكافحة االرهاب على 
مستوى احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون اإلسالمي؛ على أن يدرس يف االجتماع 

القادم للجنة التنفيذية.
1- اعتماد اعالن واغادوغو

واغادوغو  إعالن  اعتماد  مت  اجللسة،  هناية  ىف 
األمني  نياس  قريشى  حممد  السيد  معاىل  وقرأ 
العام الحتاد جمالس األعضاء ىف منظمة التعاون 

االسالمى هذا االعالن:
وفود  وأعضاء  ورؤساء  الربملاانت  رؤساء  حنن، 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  برملاانت 
عشر  اخلامسة  الدورة  يف  اجملتمعون  االسالمي 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  ملؤمتر 
التعاون اإلسالمي املنعقد يف واغادوغو، عاصمة 
بوركينا فاسو، يف أايم 4 و 5 و 6 و7 رجب 
1441 هجرية، املوافق 27 و 28 و29و30 

يناير 2020؛
السيد  لسعادة  وامتناننا  شكران  عن  نعرب  إذ 
روش مارك كريستيان كابوري، رئيس فاسو على 
للمؤمتر،  بتخصيصها  تكرّم  اليت  السامية  الرعاية 
مما وفرمجيع الظروف الالزمة لنجاح أعماله اليت 
متيزت مبناقشات مثمرة وعالية اجلودة حول قضااي 

الساعة العاملية واهتمامات العامل اإلسالمي؛
األساسية  دا على متسكنا ابملبادئ  نؤكد جمدَّ إذ 
يتعلق  فيما  وخاصة  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة 
لآلخرين،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  بعدم 
وسيادهتا،  للدول  اإلقليمية  السالمة  واحرتام 
طريق  عن  للخالفات  السلمية  التسوية  وكذلك 

احلوار؛
إذ نؤكد تصميمنا على مواصلة املسامهة اإلجيابية 

والفعالة يف تطوير أعمال منظمة األمم املتحدة 
ووكاالهتا املتخصصة، مبا يف ذلك إقامة السالم 
العاملي واألمن اإلقليمي، واحرتام حقوق اإلنسان 

وسيادة الدول؛
اجملتمع  مسؤولية  إىل  لذلك،  نتيجة  نشري،  إذ 
الدويل يف حل النزاع يف الشرق األوسط من خالل 
متكني الشعب الفلسطيين أساسا من ممارسة كافة 
حقوقه املشروعة من جهة، وإقامة دولته املستقلة 
وعاصمتها القدس من جهة أخرى؛ وابلتايل هتيئة 
الظروف لعودة الالجئني الفلسطينيني إىل وطنهم 

وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛
إذ نشدد على الضرورة العاجلة ملزيد من التضامن 
من قبل اجملتمع الدويل جتاه بلدان الساحل اليت 
غري  بشكل  األمن  وانعدام  اإلرهاب  من  تعاين 

مسبوق؛
إذ نشدد على أمهية الدميقراطية وسيادة القانون 
يف تعزيز التنمية ومحاية حقوق اإلنسان وضمان 

احرتامها؛
التطلعات  أخذ  يف  برملاانتنا  دور  إىل  نشري  إذ 
من  االعتبار  بعني  للشعوب  واملشروعة  احلقيقية 
السياسات  تنفيذ  يف  مشاركتها  تعزيز  خالل 

العامة؛
واإلرهاب  التطرف  بتصاعد  القلق  يساوران  إذ 
بلداننا،  والتعصب اليت تشكل هتديدا الستقرار 
على  سلبا  تؤثر  العامليني، كما  والسلم  ولألمن 

مسعة العامل اإلسالمي؛
واملعاانة  اإلنساين  ابلوضع  القلق  يساوران  وإذ 
املتعددة اجلوانب لشرائح واسعة من املواطنني يف 
البلدان اإلسالمية،  النزاع يف  العديد من مناطق 
البلدان  من  عديد  يف  املسلمني  معاانة  وكذلك 

غري اإلسالمية؛
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اعتماد   
عاملى  يوم 
هضة  ملنا
لتحريض  ا
على كراهية 
االسالم 

 ضرورة 
وحدة األمة 
ملواجهة 
التحدايت 
الراهنة 

وإدراكا للطابع العاملي لقضااي األمن و 
تداعيات اإلرهاب على استقرار دولنا 

بغض النظر عن موقعها اجلغرايف.
نؤكد تضامننا مع سكان بوركينا فاسو 
ومن خالهلم، مع مجيع شعوب بلدان 
الساحل اليت تواجه اإلرهاب والتطرف 

العنيف وانعدام األمن؛
نرحب ابجلهود اليت بذلتها حكومات 
بلدان الساحل، وال سيما بوركينا فاسو 
يف  وتشاد،  والنيجر  وموريتانيا  ومايل 
ويف  فردي  بشكل  اإلرهاب  مكافحة 

إطار آليات مشرتكة؛
دويل  تضامن  أجل  من  نداء  نطلق 
هذه  جتاه  العمل  من  وملزيد  أقوى 
اآلاثر  من  تعاين سكاهنا  اليت  البلدان 
السلبية لإلرهاب، مما يقوض جهودها 

التنموية؛
نؤكد جمددا على املكانة املركزية للقضية 
ودعوة  اهتمامات  يف  الفلسطينية 
و  شعوبنا  و  بلداننا  ولدى  احتادان 
فلسطني  شعب  مع  تضامنا  كذلك 
يف سعيه لتحقيق حقوقه املشروعة يف 
مدينة  وعاصمتها  مستقلة  دولة  إقامة 
املتحدة  األمم  لقرارات  وفقا  القدس، 

ذات الصلة.
وكذلك  االستيطانية،  األنشطة  ندين 
اجلرائم اليت ارتكبتها سلطات االحتالل 
واملسيحية،  اإلسالمية  املواقع  ضد 
وسكان القدس، هبدف تشويه طبيعة 

هذه املدينة وهويتها.
ووكاالهتا  املتحدة  األمم  حنث 

املتخصصة على توفري احلماية الالزمة 
واملواقع  واآلاثر  الفلسطيين  للشعب 
املعمارية والثقافية يف األراضي احملتلة؛ 
على  املفروض  اجلائر  احلصار  ورفع 

الشعب الفلسطيين.
املتطرفة  لألفكار  رفضنا  جندد 
ولإلرهاب الذي يستهدف العديد من 

الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية.
اجلذور  ملهامجة  الصدد،  هبذا  ندعو، 
بني  التعاون  وتعزيز  لإلرهاب  العميقة 
أعضاء اجملتمع الدويل من أجل حتقيق 

هذا اهلدف.
اإلرهابية  واالعتداءات  اجملازر  ندين 
جمموعة  يف  الشقيقة  البلدان  ضد 
ونيجراي  الساحلية،  اخلمسة  البلدان 
بلدان  وندعو  اخرى،  أفريقية  وبلدان 
اجملالس األعضاء يف االحتاد إىل دعم 

سكان البلدان املتضررة.
واملتعصبة  املتطرفة  اخلطاابت  نرفض 
مصدرها،  مهما كان  أشكاهلا،  بكل 
ونرفض اخللط بني اإلرهاب واإلسالم 
يف  استغالله  وكذلك  واملسلمني، 
محالت مدبرة ضد اإلسالم واحلضارة 

اإلسالمية.
اجلهود  يف  ابملسامهة  التزامنا  نؤكد 
حلماية  الدويل  املستوى  على  املبذولة 
الوخيمة  العواقب  مع  والتعامل  البيئة 
اإلنسان  على  املناخية  لالختالالت 
مستقبل  على  وكذلك  واألرض، 

البشرية.
والفعال  السريع  التفعيل  إىل  ندعو 

اتفاقية  يف  األطراف  مؤمترات  لقرارات 
تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم 
املناخ، ال سيما مؤمترات ابريس ومراكش 
ومدريد، ونؤكد ابخلصوص على أمهية 
دعم البلدان األفريقية املتعرضة للتغريات 

املناخية على نطاق واسع.
منظمة  اختذهتا  اليت  اإلجراءات  نؤيد 
دعم  إطار  يف  اإلسالمي  التعاون 
الدول األعضاء يف تنفيذ السياسات 
دعم  قضااي  بشأن  سيما  ال  العامة، 
على  ونشجعها  املستضعفة  الفئات 
تعزيز هذه اإلجراءات لصاحل البلدان 

الضعيفة.
ندعو هبذا الصدد إىل إنشاء صندوق 
تضامن إسالمي يف أقرب وقت ممكن 
املبادرات  لدعم  االحتاد  إطار  يف 
وخاصة  األعضاء،  للبلدان  الربملانية 

برملاانت الدول األقل دخال.
من  التخويف  خطاابت  نرفض 
اإلسالم )اإلسالموفوبيا( وكل ما يضر 
املمارسات  ذلك  يف  مبا  مبجتمعاتنا، 

واخلطب العنصرية؛
على كرامة  احلفاظ  إىل  احلاجة  نؤكد 
من  واملهاجرين  الالجئني  وحقوق 
مناطق النزاع، مبا يتيح هلم الوصول إىل 
اخلدمات الضرورية، مبا يف ذلك التعليم 

و الصحة اخلاصة ابألطفال.
نعرب عن امتناننا لربملان بوركينا فاسو 
لتوفريه الظروف اجليدة للعمل، وحلسن 
اليت  والعناية  الضيافة  وكرم  االستقبال 

حظينا هبا على أرض بوركينا فاسو.
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وحضر االجتماع أصحاب السعادة مندوبو جمالس 
و برملاانت كل من: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية 
اجلمهورية  فاسو،  بوركينا  بنني،  الشعبية،مجهورية 
اللبنانية،مجهورية  اجلمهورية  اإليرانية،  اإلسالمية 
نيجرياي، سلطنة عمان، مجهورية ابكستان اإلسالمية، 
التونسية،  اجلمهورية  السعودية،  العربية  اململكة 

اجلمهورية الرتكية،
كلمة معايل األمني العام لالحتاد:

رحب األمني العام لالحتاد معايل السيد / حممد قريشي 
نياس، يف مستهل كلمته، ابملشاركني الكرام اعضاء 

للجنة التنفيذية لالحتاد، قائال:
الظروف  حبسب  االجتماع  هذا  نظمنا  لقد   «
املتاحة و أردان من خالله أن نستأنف اجتماعاتنا 
اليت منعتها جائحة كوفيد 19 املنتشرة يف العامل منذ 
مارس املاضي. و ما أن اهنينا مؤمتران يف واغادوغو 
ببوركينا فاسو،  حىت بدأ وابء كوروان يف االنتشار، 

ورغم ذلك أعدت األمانة العامة تقارير و واثئق هذا 
املؤمتر و وزغتها على األعضاء يف الوقت املناسب.« 
و ذكر معاليه ابننا اليوم استأنفنا نشاطاتنا لنتعايش 
مع هذا الوابء الذي نرجو من هللا العلي القدير أن 
يعجل برفعه عن العامل. مث أضاف معاليه قائال: »يف 
هذا اليوم نريد أن ندرس فقط الوضع املتعلق هبذه 
الربملاانت  دول  على  أتثرياهتا  من حيث  اجلائحة، 
األعضاء، وكذلك كيفية التعاون املستقبلي بشأهنا يف 
جمال تبادل التجارب، و التعاون يف جمال املساعدات 

الطبية و اإلنسانية«.
 كلمات املشاركني: 

اللجنة  يف  االعضاء  الكرام  السادة  من  عدد  ألقى 
سايواب  السيد  سعادة  هم:   و  التنفيذية كلماهتم 
اودرائوغو ) بوركينا فاسو(، سعادة السيد ابكو أريفاري   
ابوالفضل عمويي  الدكتور  بنني(، سعادة  )مجهورية 
)اجلمهورية االسالمية االيرانية(، سعادة الدكتور قاسم 

امحد  الدكتور  املكرم  اللبنانية(،  اجلمهورية   ( هاشم 
بن علي بن عبدهللا العمري )سلطنة عمان(، سعادة 
الدكتور أورهان ااتالي )اجلمهورية الرتكية(  وقد أوضح 
بعض السادة  األعضاء الكرام:أن تفشي املرض يف 
البلدان كشف ابلفعل عن عدم االستعداد،  بعض 
الطوارئ  مع  التعامل  يف  اإلسرتاتيجيات  وضعف 
كأمة،  كما كشف عن ضعف البنية التحتية للرعاية 
االستهالكية  للمواد  املنتظم  غري  واإلمداد  الصحية 
الطبية األساسية كما أن املواطنني، وخاصة سكان 
الريف فيها، مل يتم توعيتهم بشكل صحيح حول كيفية 
الوقاية  بروتوكوالت  مراقبة  يف  واملسؤولية  االستجابة 

الصحية اليت ميكن أن ختفف من انتشار الفايروس.
 و أنه يف الواقع، هذه دعوة لالستيقاظ لنا أنه عندما 
مير الوابء، يتعني علينا تطوير اقتصادان احمللي الذي 
يدور حول رفاهية اإلنسان القادر على بناء جمتمع 
قائم على املساواة وقادر على مقاومة األزمات اليت 

  الدعوة لتنسيق التدابري
الصحية العامة

يف األجتماع األول األفرتاضي للجنة التنفيذية:

عقد االجتماع األول عرب الويب للجنة التنفيذية لالحتاد حول جائحة كوروان )كوفيد-19( يف 19 
اكتوبر 2020. وتركزت كلمات املشاركني علي مبادئ و مواقف  مهمة يف هذا الصدد- ومنها 
ضرورة إختاذ إجراءات إستباقية يف الوقت املناسب ملنع إنتشار اجلائحة. كما أكدوا احلاجة املاسة إىل 
هنج دويل منسق بني دول جمالس االحتاد يقوم على مبداء التضامن.  ودعا املشاركون إىل تعبئة مجيع 
الوسائل املتاحة لتنسيق تدابري الصحة العامة حلماية سكان بلدان اجملالس األعضاء.   كما دعوا لتعاون 
أكرب بني دول اجملالس بغية تقليل املخاطر الصحية واالقتصادية النامجة عن كوفيد-19، وكذلك 
التعاون مع منظمة الصحة العاملية لوضع برامج اسرتاتيجية هادفة ملكافحة اجلائحة واحلد من انتشارها.   
ونصح املشاركون بتبادل اخلربات واالمكانيات مع مجيع البلدان، ووضع تشريعات حلماية أقتصادايت 
البلدان األعضاء فيما يلى نص تقرير االجتماع األول االفرتاضي للجنة التنفيذية مبا أن جائحة كوفيد 
- 19 ال تزال تلقي بظالهلا على الواقع الصحي يف كافة أرجاء العامل مما جيعل احلضور الشخصي 
يف االجتماعات أمرا يف غاية الصعوبة، رأت األمانة العامة  لالحتاد أن يعقد اجتماع افرتاضي عرب 
االنرتنت للجنة التنفيذية حول هذا املوضوع.  نظرا للظروف السائدة احلالية، و بدعوة كرمية من معايل 
السيد حممد قريشي نياس أمني عام االحتاد، انعقد يف التاسع عشر من أكتوبر 2020 أول اجتماع 
- جترييب - عرب الويب للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 

حول جائحة كوفيد 19.



9 | اجملـالس العـدد السابع والعشرون | شتاء 2021

ستتبعها وجيب أن يكون العزم اجلماعي وحدواي 
ومستمرا. لقد أنعم هللا علينا بوفرة العباقرة والعلماء 
و حيتل بعض جامعاتنا مركزا عامليا عاليا. فمع زايدة 
الصحية  الرعاية  التمويل ألحباث  االستثمار يف 
تدريب  وإعادة  تدريب  من  واملزيد  وتطويرها  
العاملني يف اجملال الصحي نستطيع رفع قدراهتم و 
املضي قدما يف تقدمي حلول مبتكرة من شأهنا أن 

تعاجل حتدايت أنظمة الرعاية الصحية لدينا.
 كما نقل ممثل اجلمعية الوطنية لبوركينا فاسو، 
كلمة معايل السيد احلسن ابال ساكندي رئيس 
اجلمعية الوطنية يف بوركينا فاسو، ورئيس املؤمتر 
اخلامس عشر لالحتاد، قائال: »  ان مسؤوليتنا 
لتنفيذ  اخلالفات  احلالية هي جتاوز  املرحلة  يف 
أفضل  تعترب  اليت  التضامن  و  املشرتك  التعاون 
أسلحتنا ضد Covid-19،  هذا الفايروس 
الذي ال يفرق بني احلدود واألعراق واألنظمة 

االجتماعية  التنمية  ومستوايت  السياسية 
متحورت كلمات  و  هذا  واالقتصادية.«  
اللجنة املوقرين امجاال حول موضوع  أعضاء 
تفشي وابء الكوفيد 19 و ضرورة االهتمام 

ابلشعب  الفلسطيين، 
 حيث أشاروا إىل: 

 تداعيات جائحة كوروان السلبية اليت طالت 
مجيع دول العامل دون استثناء

الوقت   ضرورة اختاذ إجراءات استباقية ويف 
املناسب ملنع انتشار الوابء، والتعامل مع آاثر 
األزمة واختاذ مبادرات يف خمتلف املناطق املتضررة 

من الوابء.
 احلاجة املاسة إىل هنج دويل منسق بني دول 
مبدأ  على  يقوم  االحتاد  يف  األعضاء  اجملالس 

التضامن.
 تعبئة مجيع الوسائل املتاحة من أجل تنسيق 
حلماية  الالزمة  العامة  الصحة  لتدابري  أفضل 
مواجهة  يف  االعضاء  اجملالس  بلدان  سكان 
االقتصادي ومحاية  املرتبطة ابلنمو  الصعوابت 

الوظائف. 
 التعاون األكرب بني دول اجملالس االعضاء من 
أجل تقليل املخاطر الصحية واالقتصادية اليت 
يسببها وابء كوفيد -19 من خالل وضع أسس 

النتعاش النشاط االقتصادي فيما بينها.
 التعاون مع منظمة الصحة العاملية يف اطار 
القوانني الدولية لوضع برامج اسرتاتيجية هادفة 

ملكافحة فريوس كوفيد 19 واحلد من انتشاره.
 تبادل اخلربات واالمكانيات مع سائر البلدان 

والسيما دول اجملالس األعضاء يف االحتاد.
 ضرورة تشريع قوانني الختاذ االجراءات مناسبة 
معضلة  وحل  االعضاء  البلدان  اقتصاد  حلماية 
الوضع  الوابء ودعم  النامجة عن ظروف  البطالة 

املعيشي ملختلف شرائح اجملتمع يف هذه البلدان.
 اصدار قوانني خاصة ملقابلة هذا الوابء

 أمهية التعاون بني اعضاء احتاد برملاانت منظمة 
التعاون االسالمي )PUIC(،  و تبادل التجارب 
و اخلربات فيما بينها يف جمال مكافحة وابء كوروان

 مساعدة الدول الفقرية يف مواجهة املرض
 ضرورة القيام ابقرار قوانني يف خمتلف االصعدة 
حقوق  عن  للدفاع  والدولية،  واالقلميية  احمللية 
الكيان  وارغام  املشروعة  الفلسطيين  الشعب 
الصهيوين على اتباع القرارت والقوانني الدولية و 
وضع حد ملمارساته القسرية ضد الفلسطينيي. 
الفلسطيين ملواجهة  الشعب  و ضرورة مساعدة 

املرض.

  قال معاليه: »أسأل هللا أن يغفر لنا ويرمحنا برمحته 
الواسعة وخاصة يف هذا الوقت الصعب الذي يشهده 
العامل«. »بصفيت رئيس املؤمتر اخلامس عشر لالحتاد، أوّد 
أن أعرب عن مدى حزين يف ظّل االبتالء األليم الذي متر 
به جمتمعاتنا جراء جائحة فريوس كوروان.وقبل كل شيء، 
امسحوا يل يف هذه اللحظات اخلاصة، نيابة عنكم مجيعًا، 
أن الفت األنظار إىل مجيع أولئك اإلخوة الذين فارقوان منذ 
بداية هذه اجلائحة. نسأل هللا أن يسكنهم فسيح جناته. 
يواجه عاملنا حالياإىل جانب األزمة الصحية الدولية اليت 
اعقبت انتشار الفريوس كوروان املستجد، مأساة إنسانية 
حقيقية هتدد عواقبها االجتماعية واالقتصادية، أسس 

مؤسساتنا السياسية واستقرار دولنا.
وهلذا السبب أدعو إىل ما يلي:

- احلاجة امللحة التباع هنج دويل منسق بشكل وثيق بني 
دول اجملالس األعضاء يف االحتاد يقوم على مبدأ التضامن 

الذي يوحد بني دولنا وخرباتنا العلمية؛
- تعبئة مجيع الوسائل لصاحل حكوماتنا من أجل تنسيق 
أفضل لتدابري الصحة العامة الالزمة حلماية سكاننا يف 
مواجهة الصعوابت املرتبطة ابخنفاض النمو االقتصادي 

ومحاية الوظائف؛
-زايدة التعاون بني دولنا من أجل ختفيض املخاطر الصحية 
واالقتصادية النامجة عن جائحة COVID-19 ايل أدين 
حد ممكن، وذلك من خالل وضع أسس انتعاش أفضل 
للنشاط االقتصادي. يف املرحلة احلالية فإن املسؤولية 
والتضامن مها أفضل أسلحتنا ضد جائحة الكوفيد 19 
الذي ليس له حدود وال يعرف عرقا وال أنظمة سياسية. 
وال مستوايت التنمية االجتماعية واالقتصادية. لذا من 
الضروري جتاوز خالفاتنا، أكثر من أي وقت مضى، من 

أجل الوصول إىل اجابة موحدة يف إطار التعاون املعزز.
ابرك هللا يف بلداننا!«

يدعو للتعاون ملواجهة 
جائحة كوروان

السيد احلسن ساكندي رئيس املؤمتر الـ15 لالحتاد

????
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يف االجتماع  االستثنائي الرابع  للجنة  فلسطني: 

املطالبة مبحاكمة دولية للكيان الصهيوين
بدعوة كرمية من معايل الدكتور حممد ابقر قاليباف رئيس 
اإلسالمية  اجلمهورية  ىف  اإلسالمي  الشورى  جملس 
للجنة  الرابع  االستثنائي  االجتماع  انعقد  اإليرانية، 
فلسطني الدائمة املنبثقة من احتاد جمالس الدول األعضاء 
رمز  »القدس:  بعنوان  اإلسالمي  التعاون  منظمة  ىف 
الوحدة واالنتصار«  حبضور عدد من أصحاب السعادة 
أعضاء اللجنة و عدد آخر من ممثلي اجملالس األعضاء 
االثنني 12 شوال 1442  يوم  ابالحتاد، ىف طهران 
ه.  املوافق 24  مايو 2021، لبحث االعتداءات 
اإلسرائيلية اآلمثة على الشعب الفلسطيين ىف خمتلف 
املسلح  احملتلة و عدوانه  الفلسطينية  األراضي  أرجاء 

األخري. و فيما يلى فقرات نص البيان اخلتامي:
يؤكد أن القدس الشريف واملسجد األقصى املبارك، أوىل 
القبلتني واثلث احلرمني، خط أمحر لألمة اإلسالمية، 
وال أمن وال استقرار إال بتحريرها الكامل من االحتالل، 
وبعودهتا إىل حضن شعبها الفلسطيين وأمتها اإلسالمية، 
ويدعو دول اجملالس األعضاء اىل تضافر اجلهود اجلماعية 
وعن  عنها  والدفاع  القدس  وااللتفاف حول  والفردية 
مقدساهتا والتصدي جلرائم إسرائيل وتوفري الدعم للشعب 
مواجهة  ىف  هلم  الصمود  مقومات  وتوفري  الفلسطيين 
االعتداءات اهلمجية اإلسرائيلية، ويطالبهم بتنفيذ قرارات 
منظمة التعاون اإلسالمي و احتاد جمالس الدول األعضاء 
ىف منظمة التعاون اإلسالمي املتعلقة ابلقضية الفلسطينية 

ابعتبارها القضية املركزية لألمة اإلسالمية.
حييي صمود أبناء الشعب الفلسطيين على أرضهم، 
وعلى وقفتهم التارخيية ىف وجه العدوان واالحتالل، 
و  املشروعة  حقوقهم  عن  امللحمي  ودفاعهم 
مقاومتهم ضد حماوالت الشطب والتهجري واإللغاء 

من قبل النظام االستعماري العنصري اإلسرائيلي. 
لألمة  العارم  واالستياء  الشديد  الغضب  عن  يعرب 
اإلسالمية من العدوان اهلمجي الذي تعرض له الشعب 
الفلسطيين الصامد و يدين أبشد العبارات االعتداءات 
الوحشية اليت شنتها إسرائيل، السلطة القائمة ابالحتالل، 

ضد الشعب الفلسطيين، وأرضه ومقدساته.
يؤکد أن ما تقوم به اسرائيل  ىف فلسطني، من هدم 
البيوت و مصادرة االراضی و القتل املتعمد للمدنيني 
االبرايء من النساء و االطفال و الشيوخ و استهداف 
املنشآت الصحية و االجتماعية و الثقافية يعترب أعماال 
إجراميه ترقى إىل جرائم ضد اإلنسانية، ومظهرا إلرهاب 

الدولة.
يعرب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وترية سياسة 
وحتديداً  الفلسطينية  لألرض  اإلسرائيلية  االستعمار 
من  ملئات  القانوين  غري  القسري  ابإلجالء  التهديد 
العائالت الفلسطينية من منازهلا ىف القدس الشريف 
الشيخ  مبا ىف ذلك عائالت ىف حي  احملتلة ابلقوة، 
جراح وحي سلوان، اللذين يواجهان إخالًء وشيًكا من 
قبل جمموعات منظمة من املستعمرين املتطرفني بدعم 
ومساندة من سلطات االحتالل اإلسرائيلية وابلتعاون 
مع احملاكم العنصرية،  ويؤكد على ضرورة الوقف الفوري 
لكل تلك السياسات واملمارسات غري القانونية اليت 
تتعارض مع التزامات االحتالل مبوجب ميثاق األمم 
املتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدويل حلقوق 
اإلنسان وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، ويدعو 
إىل التصدي هلذه اإلجراءات غري القانونية على كافة 
املستوايت واختاذ إجراءات إقليمية و دولية سريعة و فعالة  

ملواجهتها.

املرتتبة على  حيذر بشكل خاص من اآلاثر اخلطرية 
أتجيج إسرائيل املتكرر واملتعمد للحساسيات الدينية 
واستفزازها ملشاعر الشعب الفلسطيين واألمة اإلسالمية 
أبسرها بتصعيد هجماهتا على املصلني، وحتديداً تلك 
املاضي،  املبارك  بداية شهر رمضان  اليت بدأت منذ 
ألداء  املقدسة  األماكن  إىل  املصلني  وصول  وإعاقة 
إىل  املسلمني  ذلك وصول  مبا ىف  الدينية،  شعائرهم 
املسجد األقصى ووصول املسيحيني إىل كنيسة القيامة 
خالل احتفاالت عيد الفصح، واالقتحام العنيف لقوات 
االحتالل للمسجد األقصى / احلرم الشريف والرتهيب 
واالعتداء على املصلني املساملني، مما يعد انتهاكاً صارخًا 

ملبادئ القانون الدويل اإلنساين.
يطالب بوضع حد جلميع االنتهاكات اليت ترتكبها 
إسرائيل، السلطة القائمة ابالحتالل، مبا ىف ذلك عدم 
احرتامها للمقدسات اإلسالمية واملسيحية، وحتديداً 
حرمة املسجد األقصى / احلرم الشريف، ويطالب أيضا 
بعدم املساس بوضعه التارخيي والقانوين، والتأكيد على 
أن إسرائيل قوة حمتلة وليست هلا أي حقوق مشروعة 
على اإلطالق ىف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا ىف ذلك 
مدينة القدس واملسجد األقصى / احلرم الشريف وأن 
كافة اإلجراءات اليت متس وضعه هي إجراءات ابطلة 

والغية وليس هلا أي أثر قانوين.
حيمل إسرائيل، السلطة القائمة ابالحتالل، املسؤولية 
الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها املمنهجة 
ضد الشعب الفلسطيين ىف كافة األرض الفلسطينية 
الواسع على قطاع  العدوان اهلمجي  احملتلة، وحتديداً 
غزة احملاصر، حيث سقط ىف العدوان األخري وحده 
التدمري  املئات و مت  الشهداء و جرح  العشرات من 
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الواسع للممتلكات والبىن التحتية األساسية بسبب 
اهلجمات العسكرية اهلمجية لسلطة االحتالل، ويشدد 
على ضرورة توفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين 
وفق املعايري الدولية للقانون اإلنساين. يكرر رفضه وإدانته 
لألرض  املتواصل  اإلسرائيلي  االستيطاين  لالستعمار 
الفلسطينية احملتلة، ويؤكد أن مجيع أفعال االستيطان  
تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدويل وترقى إىل 
اإلنسانية، وجيب مساءلة  جرائم حرب وجرائم ضد 
االحتالل عنها ومقاطعة منظومته االستعمارية وفرض 
عقوابت عليها.  يؤكد أن ما تقوم به قوات االحتالل 
هو إقامة نظام عنصري ميارس التطهري العرقي والتمييز 
العنصرى بكل انواعه؛ و يطالب الربملاانت األعضاء ىف 
االحتاد بسن تشريعات تصنف نظام الكيان الصهيوين 
أبنه نظام عنصري بناء على معاملته للشعب الفلسطيين  
لذلك فإن على اجملتمع الدويل أن يعامله كما عامل نظام 

التمييز العنصرى البائد ىف جنوب أفريقيا.
يؤكد على دعم مقاومة الشعب الفلسطيين ضد الكيان 
الشعب  مقاومة  خاصة  اشكاهلا،  بكافة  الصهيوين 
الفلسطيين الصامد ىف وجه العدوان الصهيوين، ابعتباره 
حقا مشروعا حىت تتحقق احلقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيين، و يؤكد أن ما يقوم به الفلسطينيون هو 
ممارسة حقهم املشروع ىف الدفاع عن أنفسهم وممتلكاهتم 
و وطنهم.  يدعو البلدان اإلسالمية إىل نبذ اخلالفات و 
رص الصفوف وتعزيز أواصر األخوة اإلسالمية ملواجهة 
اهلجمة الشرسة اليت يشنها أعداء األمة اإلسالمية، خاصة 
الكيان الصهيوين الذي يراهن على الوضع اإلقليمي 
واالضطراب  الفتنة  انر  الشعال  استغالله  و  الراهن 
اخلطرية  االنتهاكات  عن  املنطقة  دول  انتباه  لصرف 
املتعلقة  تلك  الفلسطيين، خصوصا  الشعب  حلقوق 
مبدينة القدس. و يؤكد ضرورة حشد كافة امكاانت 
العامل اإلسالمي من أجل حصول الشعب الفلسطيين 
على حقوقه املشروعة، ويطالب برفض سياسة التطبيع 
مع العدو الصهيوين ويدعو مجيع الشعوب احملبة للحرية 

إىل استخدام كافة جهودها ىف دعم الشعب الفلسطيين. 
يدعو إىل حترك قانوين دويل الرغام إسرائيل على دفع 
التعويضات املادية واملعنوية الالزمة عن األضرار اليت 
أحلقتها ابلبىن التحتية الفلسطينية واملمتلكات العامة 
واخلاصة. ويدعم القرار الفلسطيين بشأن رفع اجلرائم 
اليت ارتكبها الكيان الصهيوين االسرائيلي حبق األطفال 
والنساء ىف قطاع غزة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، و يدعو 
إىل حماكمة القادة الصهاينة على جرائمهم وفقا للقانون 
الدويل. ويعترب من حق الضحااي متابعة جرائم هؤالء 
الصهاينة ىف حماكم مستقلة. يدعو اجملتمع الدويل للضغط 
على الكيان الصهيوين، قوة االحتالل، إلهناء احلصار 
اجلوي والبحري والربي غري القانوين املفروض على قطاع 
غزة كشكل من أشكال العقاب اجلماعي، وفتح املعابر 
احلدودية وضمان احلركة احلرة للناس واملواد والبضائع من 

وإىل قطاع غزة وبقية األراضي الفلسطينية.
اجملتمع  مع  ابلتعاون  األعضاء،  اجملالس  دول  يدعو 
الدويل، إىل السعي إىل إعمار مدينة غزة اليت دمرهتا آلة 
احلرب الصهيونية، و يدعو إىل دعم الصناديق املالية 

املوجودة لدعم الشعب الفلسطيين الصامد.  
يطالب اجملالس األعضاء ىف االحتاد ابستصدار قوانني 
لدعم الشعب الفلسطيين ىف مواجهة اعتداءات الكيان 

الصهيوين.
يدعو إىل تفعيل املقاطعة اإلسالمية لالحتالل اإلسرائيلي 
وااللتزام جبميع قرارات منظمة التعاون اإلسالمي هبذا 
الشأن، و مساندة حركة املقاطعة العاملية وعلى رأسها ) 
BDS ( طريقا للتصدي لسياسة االحتالل العنصرية.

شاركت ىف هذا االجتماع وفود من اجملالس والربملاانت 
التالية:

األفغانية-   االسالمية  اجلمهورية   – فلسطني  دولة 
بوركينا   – الشعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
اجلمهورية   – االيرانية  االسالمية  اجلمهورية  فاسو- 
العراقية- اململكة األردنية اهلامشية- اجلمهورية اللبنانية – 
اململكة املغربية- اجلمهورية االسالمية الباكستانية- دولة 

قطر- اجلمهورية العربية السورية- اجلمهورية التونسية- 
اجلمهورية الرتكية- 

وحضر االجتماع عدد من سفراء ودبلوماسيي البلدان 
االسالمية املعتمدين ىف طهران. 

اجللسة االفتتاحية:
قاليباف  حممدابقر  الدكتور  االفتتاحية  اجللسة  ترأس 
رئيس جملس الشوري االسالمي ىف اجلمهورية االسالمية 

االيرانية
قدم معايل الدكتور حممد ابقر قاليباف رئيس الربملان 
االسالمي ابجلمهورية االسالمية االيرانية، ىف مستهل 
خطابه، أمسي عبارات التهنئة للشعب الفلسطيين على 
انتصار املقاومة املوحدة والبطولية للشعب الفلسطيين ىف 
نضاله ضد جمرمي الكيان الصهيوين، وهنأ كذلك مجيع 
الشعوب املسلمة واحرار العامل على ما عربوا عنه من دعم 

لفلسطني وللمسجد األقصى.
وابرز الدكتور حممد ابقر قاليباف أنه بعد هذه املقاومة 
الباسلة للعدو الصهيوين فإن على الدول االسالمية 
بشكل عام والربملاانت االسالمية كممثلني عن الشعب 
بشكل خاص اختاذ اجراءات لدعم فلسطني مبا ىف 

ذلك:
اإلدانة  االسالمية  والربملاانت  احلكومات  تتجاوز  ان 

اللفظية وتتخذ اجراءات عقابية وفعالة ضد الصهانية.
اختاذ كل  على  االسالمية  الربملاانت  امجاع  نؤكد  ان 
االجراءات املمكنه ملساعدة سكان غزة واعادة اعمار 

املناطق املتضررة من العدوان االسرائيلي االخري.
مسار  متابعة  االسالمية  والربملاانت  احلكومات  على 
حماكمة اجملرمني الصهاينة ومالحقتهم ىف احملاكم املستقلة 
والدولية. مث القى معايل السيد حممد قريشي نياس األمني 
العام الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون 
االسالمي كلمة حتدث فيها عن االنتصار الذي حققه 
الشعب الفسلطيين على العدو الصهيوين من خالل 
الشعب  ان  مربزا  اآلخري،  للعدوان  البطوىل  تصديه 
الفلسطيين تعرض ىف اآلونة اآلخرية ألعمال اجرامية 
متزامنة، من تدمري للبيوت على سكاهنا الشرعيني وهتجري 
قتل  اىل  االسالمية،  للمقدسات  تدنيس  اىل  قسري، 
لألبرايء، اىل حرب استخدم فيها العدو، احدث اسلحة 
املوت والدمار ضد شعب حماصر. وختم ابلتأكيد على ان 
املسجد األقصى امانة ىف عنق كل مسلم ونصرة اخواننا ىف 
فلسطني واجب ديين على كل واحد منا.  وحتدث ابسم 
اجمللس الوطين الفلسطيين سعادة السيد صالح الزواوي، 
عضو اجمللس الوطين الفلسطيين، حيث استهل خطابه 
بشكر اجلمهورية االسالمية االيرانية على استضافتها هلذا 
االجتماع. وقال ان الشعب الفلسطيين يتصدي، منذ قرن 
مضي حيت اآلن، ألخطر مؤامرة تستهدف ارضه املقدسة 
االسراء  ارض  قدران ىف  ان  واضاف  الصابرة.  واجياله 
واملعراج التصدي هلذه املؤامرات وتفجري الثورة تلو الثورة 
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دعت األمانة العامة األعضاء املوقرين يف اللجنة التنفيذية 
إىل اجتماع افرتاضي للجنة بتاريخ 7 ديسمرب 2020 يف 

الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.
و نظرا لبنود جدول اعمال االجتماع، كانت املداولة حول 
اتريخ عقد اللجنة التنفيذية الرابعة واألربعني يف اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية الشعبية و كذلك املؤمتر السادس عشر 

لالحتاد املزمع عقده يف تونس.
حضر االجتماع أصحاب السعادة مندوبو جمالس و 
برملاانت كل من: اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 
مجهورية بنني، بوركينا فاسو، مجهورية الكامريون، مجهورية 
اجلمهورية  اإليرانية،  اإلسالمية  اجلمهورية  اندونيسيا، 
مجهورية  عمان،  سلطنة  املغربية،  اململكة  اللبنانية، 
ابكستان، اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، اجلمهورية 

التونسية، اجلمهورية الرتكية، مجهورية أوغندا
تقرير معايل األمني العام لالحتاد:

رحب األمني العام لالحتاد معايل السيد / حممد قريشي 
نياس ابملشاركني الكرام اعضاء للجنة التنفيذية لالحتاد، و 
قدم هلم تقريره موضحا أن التقرير يغطي الفرتة الواقعة بني 
اتريخ االجتماع الثالث واألربعني للجنة التنفيذية لالحتاد 
الذي عقد يف مدينة واغادوغو – مجهورية بوركينافاسو 
- بتاريخ 27 يناير2020 و اتريخ عقد هذا االجتماع 

االفرتاضي للجنة التنفيذية عرب الويب يف 7 ديسمرب 
2020. وقد مشل تقرير معايل األمني العام: 

1-1 مشاركة االحتاد يف احملافل الدولية واإلقليمية.
1-2 البياانت الصادرة عن االحتاد.

البياانت الصادرة عن اجملالس املوقرة األعضاء يف   3-1
االحتاد.

عام  أمني  معايل  عن  الصادرة  التهنئة  رسائل   4-1
االحتاد.

1-5 رسائل التعزية واملواساة الصادرة عن معايل أمني 
عام االحتاد.

1-6 الشؤون التنظيمية.
1-7 تقرير االجتماع االفرتاضي األول للجنة التنفيذية 

لالحتاد.
2-كلمة سعادة ممثل جملس نواب الشعب التونسي: 

وجه سعادة السيد نورالدين البحريي ممثل جملس نواب 
الشعب ابجلمهورية التونسية الشكر اىل االمني العام و 
مجيع اعضاء االحتاد على ثقتهم يف تونس الحتضان املؤمتر 
السادس عشر القادم قائال ان هذا شرف جلميع أعضاء 
جملس نواب الشعب التونسي مرحبا هبم يف تونس و متىن 
أن يكون هذا املؤمتر ُنقلة نوعية يف اتريخ االحتاد. و اقرتح 
ان يكون اتريخ انعقاد املؤمتر أواخر شهر مايو و أوائل 

شهر يونيو 2021  إبذن هللا.
وتقرر أن يقوم اجمللس املوقر ابلتشاور والتنسيق مع األمانة 
العامة لالحتاد لتحديد اتريخ انعقاد املؤمتر السادس عشر و 
االجتماعات املصاحبة األخرى على أن ينعقد يف أواخر 

شهر مايو 2021 و ابالغ األعضاء املوقرين بذلك.
3- حتديد اتريخ انعقاد االجتماع الرابع واألربعني للجنة 

التنفيذية لالحتاد: 
اإلخوة  الصوت من طرف  لوجود خلل فين يف  نظرا 
الكرام يف اجلزائر و عدم امكانية االستماع إليهم، فقد 
تقرر التواصل معهم الحقا لتحديد اتريخ انعقاد االجتماع 
الرابع و األربعني للجنة التنفيذية لالحتاد.  وقد حصل هذا 
فعال حيث اطلعوا األمانة العامة الحقا ابهنم سيستضيفون 
اللجنة التنفيذية بتاريخ    7-8  أبريل 2021  يف مدينة 

اجلزائر العاصمة. 
4- حتديد اتريخ انعقاد الدورة السادسة عشرة ملؤمتر 

االحتاد: 
بعد التشاور و التنسيق مع األمانة العامة لالحتاد، أعلن 
الربملان التونسي أنه سيستضيف الــــدورة القادمة السادسة 
عشرة ملؤمتــــر االحتاد واالجتماعات املصاحبة األخرى 
مبدينة تونــــــس يف اتريــــخ 31مايو – 3 يونيو 2021 ؛ 
على أن يعقد املؤمتر يومي 2 و 3 من شهر يونيو 2021.

االجتماع االفرتاضي الثاين عرب  الويب  للجنة التنفيذية لالحتاد
حتديد مواعيد لعقد املؤمتر واجتماع اللجنة التنفيذية

واالستمرار ىف الدفاع عن ارضنا وشعبنا الذى حتول معظم 
ابنائه اىل صابر حمتسب ىف بلده اوال جئ بني هذا املخيم 
او ذاك، منتظرا يوم النصر على املؤامرة والعودة اىل ارض 
آابئه واجداده. وبعد اجللسة االفتتاحية تواصلت اعمال 
االجتماع حتت رائسة سعادة الدكتور ابوالفضل عموئي 
ممثلو  وحتدث  االيراين.  االسالمي  الربملان  وفد  رئيس 
اجملالس والربملاانت املشاركة ىف االجتماع، وذلك حسب 
الرتتيب التالی: اجلمهورية االسالمية األفغانية-  اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية الشعبية – بوركينافاسو– اجلمهورية 
العراقية- اململكة األردنية اهلامشية- اجلمهورية اللبنانية – 
اململكة املغربية- اجلمهورية االسالمية الباكستانية- دولة 

قطر- اجلمهورية العربية السورية- اجلمهورية التونسية- 
اجلمهورية الرتكية- اجلمهورية االسالمية االيرانية.

ومن ابرزما تضمنته املداخالت مايلى:
استخدام اآلليات الدبلوماسية الربملانية لدعم الشعب 
الفلسطيين املضطهد اسهاما ىف رفع الظلم الكبري الواقع 

على اخواننا ىف فلسطني احملتلة.
االعتداءات  ابعتبار  اممية  قرارات  الصدار  السعي 
الصهيونية جرائم حرب وحماكمة قادة هذا الكيان ىف 

احملاكم الدولية.
مقاطعة املنتجات والبضائع والتعامالت املالية والتجارية 

للدول الداعمة للكيان الصهيوين 

مل تكن القضية الفلسطينية لتصل اىل هذا املستوى من 
انواع اجلرمية لوال الرعاية واالحنياز االمريكي الغريب وكثري 

من الصمت العريب اإلسالمى
ضرورة اعداد خمطط ترافعي استعجايل حلشد التضامن 

الدوىل مع القضية الفلسطينية
على الربملاانت ممارسة صالحياهتا ابلزام حكومات دوهلا 

بتنفيذ سياسات متوازنة جتاه القضية الفلسطينية
اطالق محلة تربعات دولية لدعم الشعب الفلسطيين 

وضرورة توفري احلماية الدولية له.
صياغة عريضة برملانية اىل االحتاد الربملاىن الدوىل بغية 
ايفاد بعثة دولية الستطالع األوضاع ابلقدس الشريف.
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انتخاابت رؤساء  املاضية  القليلة   شهدت األشهر 
جدد لبعض الربملاانت األعضاء، ومت اعادة انتخاب 

َاخرين. فيما يلي رصد حلالة الرائسات الربملانية:
املستشار  معالی  انتخاب   2021 12يناير   
النواب  جمللس  رئيسا  اجلبايل،  علي  حنفي  الدکتور 

املصري.
السيد  ملعايل  انتخاب   2021 15يناير 
جلمهورية  النواب  جمللس  رئيسا  جنمتولني،  نورالن 

كازاخستان.
24 فرباير 2021 انتخاب معايل السيد صاحل 
اجلزائرية  ابجلمهورية  األمة  جمللس  رئيسا  قوجيل، 

الدميقراطية  الشعبية
السيدة  معايل  انتخاب  إعادة   2021 1مارس 
الشيوخ  جمللس  رئيسة  أوبيسون،  ميليبو  لوسي 

جبمهورية الغابون
12 مارس 2021 إعادة انتخاب معايل السيد 
حممد صادق ساجنراين رئيسا جمللس الشيوخ جبمهورية 

ابكستان االسالمية
23 مارس 2021  انتخاب معايل السيد سيين 

عمرو رئيسا للجمعية الوطنية جبمهورية النيجر 
30 مارس 2021 إعادة انتخاب معايل السيد 
لكوت  الوطنية  للجمعية  رئيسا  سوماهورو،  أمادو 

ديفوار
السيد  فخامة  انتخاب   2021 إبريل   14
الشعب  جمللس  رئيسا  حممدوف،  بردي  قرابنقلي 

جبمهورية تركمانستان
24مايو 2021 انتخاب معايل السيد جاكوب 

أوالنياه، رئيسا لربملان مجهورية يوغندا
إبراهيم  السيد  معايل  انتخاب   2021 8يوليو 

بوغايل رئيسا للمجلس الشعيب الوطين اجلزائري
5 سبتمرب 2021 إعادة انتخاب معايل السيد 
محوده صباغ رئيسا جمللس الشعب ابجلمهورية العربية 

السورية
السيدة  معايل  انتخاب   2021 سبتمرب   10

لنديتا نيكوال رئيسة رئيسة للربملان األلباين
5 أكتوبر 2021 انتخاب معايل السيد هارون 
كبادي رئيسا للجمعية الوطنية االنتقالية جلمهورية 

تشاد
9 أكتوبر 2021 انتخاب معايل السيد راشيد 
الطاليب العلمي رئيسا جمللس النواب ابململكة املغربية

النعم  السيد  معايل  انتخاب  أكتوبر 2021   9
ميارة رئيسا جمللس املستشارين ابململكة املغربية

26 أكتوبر 2021 انتخاب معايل السيد حسن 
بن عبدهللا الغامن رئيسا جمللس الشورى لدولة قطر

السيد  معايل  انتخاب   2021 نوفمرب   15
النواب  جمللس  رئيسا  الدغمي  عبدالكرمي  االستاذ 

ابململكة األردنية اهلامشية

حتديث الرائسات الربملانية يف األحتاد

اخبار الربملاانت

اجلزائرية  اجلمهورية  شهدت 
الدميقراطية الشعبية يوم الـ 12   اجلزائر

يونيو 2021م، انتخاابت برملانية لتجديد اجمللس 
الشعىب الوطىن اجلزائري والذى جرى ىف ظروف 
مرضية ابلنسبة للجميع. انتخب الربملان اجلزائري 
اجلديد يف أوىل جلساته النائب املستقل إبراهيم 

بوغايل رئيسا له.

التقت رئيس الربملان  األذربيجاين سعادة أذربيجان وكازخستان 
السيدة صاحبة جعفاروفا مع سعادة د. السيد 
نورالن جنماتولني، رئيس جملس النواب، وسعادة 
د. السيد مولني أشيمباييف، رئيس جملس الشيوخ 
يف كازاخستان يف 29 سبتمرب يف إطار زايرهتا 
الرمسية إىل كازاخستان.وأشار السيد نيجماتولني 
تعزيز  للغاية  املهم  أنه من  تعتقد  إىل أن بالده 
على  أذربيجان  وهنأ  أذربيجان.  مع  عالقاهتا 
انتصارها يف احلرب الوطنية، ومتىن التوفيق لبلدها. 
وحتدثت صاحبة جافاروفا عن آفاق منو العالقات 
السياسية واالقتصادية والثقافية والربملانية للبلدين 

واحلاجة إىل زايدة حجم التجارة الثنائية.

معايل  أكدت 
بنت  مملكة البحرين فوزية  السيدة 

عبدهللا زينل، رئيسة جملس النواب، رئيسة وفد 
الشعبة الربملانية امُلشارِك يف أعمال اجلمعية العامة 
الـ143 لالحتاد الربملاين الدويل ابلعاصمة اإلسبانية 
رعاية صحية  توفِّر  البحرين  مملكة  أنَّ  مدريد، 
وِخدمات عالجية منصفة وعادلة جلميع املواطنني 
واملقيمني، وذلك ضمن اجلهود اليت تبذهلا اململكة 
ُيرتجم  ومبا  »كوروان«،  جلائحة  التصدي  يف 
حضرة  لدن  من  السامية  امللكية  التوجيهات 
صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل البالد املفدى حفظه هللا ورعاه، بتسخري 
كافة اإلمكانيات واملوارد من أجل احلفاظ على 

صحة وسالمة املواطنني واملقيمني.
وأعربت معايل رئيسة جملس النواب عن الفخر 
الرائد الذي  واالعتزاز الكبريين ابإلجناز الوطين 
والذي  للجائحة،  التصدي  يف  اململكة  حتققه 
الوطين  للفريق  املخلصة  للعطاءات  مثرة  أييت 
الطيب للتصدي للجائحة بقيادة صاحب السمو 
امللكي األمري سلمان بن محد آل خليفة، ويل 

العهد رئيس جملس الوزراء، حفظه هللا، إىل جانب 
الوعي اجملتمعي واملسؤولية اليت يؤكد عليها شعب 
البحرين بتكاتفه وتعاضده مع القيادة احلكيمة، 
والتزامه ابإلجراءات والتدابري االحرتازية املعتمدة.

اجلمعية  رئيس  استقبل 
الوطنية يف بنني، لويس ج.  بنني والكامرون 

فالفونو يف 2 نوفمرب 2021 مبكتبه معايل السيدة 
برجيت إميابوت، رئيس مجعية الصداقة الربملانية 
للكامريون وبنني واليت كانت على رأس وفد زائر 
قائمة  على  جاء  الكامريونيني.  الربملانيني  من 
املناقشات، القضااي املتعلقة ابلالمركزية واالقتصاد 
والتجارة احلرة بني الدول والعديد من املوضوعات 

األخرى اليت هتم البلدين.
استقبل معايل السيد 

بوركينافاسو  ومايل
 

احلسن ابال سكندي، 
رئيس اجلمعية الوطنية، نظريه البنيين معايل السيد 
لويس غبيهونو فالفونو، وكذلك رئيس اجمللس 
الوطين االنتقايل يف مايل، معايل السيد مالك، يف 
3 مارس 2021. وقد مسح هذا احلضور هلذه 
الشخصيات معاجلة قضااي الساعة ذات االهتمام 
منطقة  يف  األمن  انعدام  سيما  وال  املشرتك، 
الساحل وقضية النازحني. ولكن أكثر من ذلك 
كله، كان األمر يتعلق بتقوية الروابط العامة من 
جهة بني بنني وبوركينا فاسو ومن جهة أخرى بني 
مايل وبوركينا فاسو. وخالل هذه اللقاءات أيًضا، 
قام الرؤساء لويس جبيهونو فالفونو، واحلسن ابال 
ساكاندي، ومالك دايو يبحث قضااي التعاون 
خمتلف  بني  اجلهود  حشد  مع  الدويل  الربملاين 

الربملاانت يف املنطقة شبه األقليمية. 

الدكتور  املستشار  استقبل 
جملس مصر والعراق رئيس  جبايل  حنفي 

النواب 15 سبتمرب 2021، حممد احللبوسي 
رئيس جملس النواب العراقي، والذي كان يزور 
مصر على رأس وفد برملاين عراقي رفيع املستوى. 
يف مستهل اللقاء، رحب املستشار الدكتور  حنفي 
جبايل  ابلسيد رئيس جملس النواب العراقي، والوفد 
املرافق له، مؤكداً على  أن تلك الزايرة أتيت يف وقت 
تشهد فيه العالقات املصرية العراقية زمخًا إجيابيًا 
املستوايت، كما أكد رئيس جملس  على كافة 
النواب على أن الدولة املصرية تقف إىل جانب 
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اخبار الربملاانت

العراق يف حربه ضد اإلرهاب وتدعمه يف جهوده 
العراق  دور  مثمنًا  واالستقرار،  األمن  الستعادة 
املتصاعد يف دعم استقرار املنطقة العربية. على الصعيد 
الربملاين، أكد املستشار الدكتور حنفي جبايل  على أن 
جملس النواب املصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون الربملاين 
مع جملس النواب العراقي، مبا ميثل قوة دفع وُيعزز 

العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني. 

جيبويت  واالحتاد الربملاين االفريقي 
استضاف برملان جيبويت املؤمتر الـ)43( لالحتاد الربملاين 
األفريقي يومي 14 و 15 أكتوبر 2021.  وقد 
توج املؤمتر إبصدار توصيات  تدعو يف جمملها إىل 
إجياد  حلول طويلة األمد من خالل السياسات العامة 
اليت تعد اجلائحة حتداي لواضعيها، واىل دعم شركاء 
التنمية وتعزيز الدميقراطية وتعزيز النظم الصحية ودعم 
الفئات اهلشة… كما شددوا على بدء تنفيذ منطقة 
التجارة احلرة القارية األفريقية، واالستثمار يف االقتصاد 
األخضر ودعوا اجملتمع الدويل للتضامن مع البلدان 
اإلفريقية من أجل مساعدهتا على  التصدي لتداعيات 
الوابء وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد تضمن 
جدول أعمال املؤمتر – إضافة إىل املصادقة على تقارير 
اهليئات املسرية لإلحتاد –  دراسة ومناقشة موضوعني 
مها: أتثري األزمة الصحية لوابء كوروان على الشعوب 
اإلفريقية: الواقع والتحدايت و أتثري األزمة الصحية 
لوابء كوروان على االقتصادايت اإلفريقية: كيفية أتمني 

اإلنعاش االقتصادي.

عشر  الثاين  املؤمتر  ُعقد 
 الغابون  ورواندا 

 
واألقسام  اجملالس  لرؤساء 
للفرانكوفونية  الربملانية  للجمعية  إفريقيا  منطقة  يف 
APF يف الفرتة من 26 إىل 27 مايو 2021 يف 
كيغايل، رواندا. وترأس اجللسات رئيس اجلمعية الوطنية 
يف الغابون فوستني بوكويب. وفيما خيص قضااي الساعة، 
حتدث معايل فوستني بوكويب عن األزمات االجتماعية 
والسياسية واألمنية اليت تضع القارة األفريقية يف قلب 
األخبار العاملية وتدعو إىل اهتمام دائم من اجملتمع 
الربملاين األفريقي واالهتمام اخلاص، ابسم محاية احلياة 

البشرية واحلفاظ على السالم يف هذا الفضاء

قاليباف،  د.حممدابقر  معايل  إجتمع 
إيران

 
رئيس الربملان رئيس الربملان االسالمي 
االيراين، مع رئيس اجمللس الوطين السويسري، أندرايس 

آيب يف طهران.

وشدد على امهية توطري التعاون الثنائي بني طهران و 
برن. وأكد اىل ضرورة تطوير العالقات بني البلدين يف 
خمتلف اجملاالت. وأشار اىل أن ماليني من املواطنني 
وغذائية  امنية  السباب  ايران  اىل  هاجروا  االفغان 

وصحية طبية وقدمت ايران هلم كل اخلدمات.  
  

النواب،  جملس  رئيسة  قالت  إندونيسيا  
 8 يف  ماهاراين،  بوان  الدكتورة 
جملموعة  السابعة  القمة  ختام  يف   2021 أكتوبر 
العشرين لرؤساء الربملاانت يف روما، إيطاليا: “نود أن 
الذي  واالجناز  للقيادة  تقديران  خالص  عن  نعرب 
حققته إيطاليا خالل رائستها، مبا فيها هذه القمة. 
جاء ذلك يف مراسم تسليم رائسة جمموعة العشرين. 
وقالت إن االجتماع السنوي القادم ألعضاء جمموعة 
العشرين سيعقد يف إندونيسيا يف سبتمرب 2022. 
ابلنسبة ملنتدى، ستنظر إندونيسيا يف موضوع »دور 
الصحي«.  واجملتمع  العايل  النمو  تعزيز  يف  الربملان 
ودعت مهاراين،  رؤساء الربملاانت جملموعة العشرين 
حلضور هذا احلدث، وأضافت إن جدول األعمال 
التنمية  سيشمل  إندونيسيا  اقرتحته  الذي  الرئيسي 
ومتكني  والصحة،  األخضر،  واالقتصاد  املستدامة 

اإلنسان، وبناء القدرات.

جملس  رئيس  اشاد 
الفايز، األردن والكويت  فيصل  االعيان 

بعمق العالقات االردنية الكويتية وابملستوى الرفيع 
الذي وصلت إليه، ووصفها ابالسرتاتيجية والعميقة 
من  جانبا  ترؤسه  خالل  الفايز  وبني  والتارخيية. 
االجتماع الذي عقدته جلنة األخوة الربملانية االردنية 
العالقات  أن   2021 آکتوبر   13 فی  الكويتية، 
األردنية الكويتية راسخة وقوية، وتشكل امنوذجا يف 
العمل العريب املشرتك.ومثن الفايز مواقف الكويت جتاه 
الكويت  دولة  امري  لسمو  شكره  وقدم  االردن، 
وللشعب الكوييت، لوقوفهم اىل جانب االردن دوما، 
لتمكينه من مواجهة  له،  الدعم واملساعدة  وتقدمي 
التحدايت االقتصادية. كما مثن الفايز االستثمارات 
الكويتية يف االردن، واليت بلغت حوايل 18 مليار 
دوالر، ودعا إىل زايدة االستثمارات والتعاون املشرتك 
الشراكة  من  إنطالقا  الشقيقني،  البلدين  بني 

االسرتاتيجية اليت جتمع  البلدين.

قال رئيس جملس األمة، معايل السيد 
الغامن: نقد املمارسات الكويت مرزوق علي 

اخلاطئة يف النظام الدميقراطي ال يهدف اىل تقويضه بل 
محايته وتعزيزه. وأكد معايل الغامن أن نقد املمارسات 
اخلاطئة املتعلقة ابلنظام الدميقراطي ومراجعتها ابستمرار 
من  بل محايته  النظام،  تقويض هذا  يستهدف  ال 
حاالت النكوص والرتاجع، ومحايته من كل ما يشوه 
جوهره ومعناه. وقال الغامن إن على اجلميع التحلي 
ابجلرأة يف التعاطي مع التحدايت اليت ميكن أن تؤثر يف 
جوهر النظام الدميقراطي بعيدا عن حساسية الشعار 
والرمز. جاء ذلك يف كلمة ألقاها الرئيس الغامن أمام 
اجلمعية العامة ملؤمتر االحتاد الربملاين الدويل الـ 143 

املنعقد يف العاصمة االسبانية مدريد.

أكد معايل رئيس جملس النواب اللبناين 
أن   لبنان إبريل 2021  يف 25  بري  نبيه 

“االنتفاضة الرمضانية للشعب الفلسطيين يف ابحات 
املسجد األقصى ويف أحياء مدينة القدس، هي دعوة 
مقدسة لنا يف لبنان وعلى مساحة األمة وشعوهبا 
الوطنية  الوحدة  توطيد  أمهية  حول  الوعي  إليقاظ 
واإلقالع عن العبث السياسي والتضحية ابألوطان 
والثوابت الوطنية والقومية مقابل املصاحل الشخصية 

والفئوية الضيقة”.
“االنتفاضة  إن  له:  بيان  يف  بري،  الرئيس  وقال 
الرمضانية للشعب الفلسطيين يف ابحات املسجد 
األقصى، ويف أحياء مدينة القدس، وعلى ختوم أبواب 
املدينة املقدسة األحد عشر ال سيما أبواب العمود، 
األسباط، واملغاربة، بقدر ما متثل وعيا فلسطينيا لدى 
أبناء القدس شيبا وشبااب أطفاال ونساء حول هوية 
مدينتهم ومستقبلها كعاصمة أبدية لدولة فلسطني، 
أيىب  الذي  اإلنساين  العريب  وتراثها  ثقافتها  وحول 
التهويد، هي أيضا متثل دعوة مقدسية لنا يف لبنان 

وعلى مساحة األمة وشعوهبا إليقاظ الوعي«.

اململكة املغربية والربملان االفريقي 
مت تنظيم االجتماع التشاوري بني رؤساء الربملاانت 
اإلفريقية يوم 8 يوليو 2021 يف العاصمة املغربية 
الرابط. ودعا رؤساء الربملاانت األفريقية إىل االحتاد 
والتكامل بني دول القارة. وقال البيان: »جندد التزامنا 
ابلعمل الربملاين اإلفريقي البناء واإلجيايب«. كما رحب 
الربملان  وأعضاء  اإلفريقية  الربملاانت  وممثلو  رؤساء 
اإلفريقي ابلتزام اململكة املغربية وجاللة امللك حممد 
السادس املستمر جتاه التعاون املثمر والتضامن بني 
الشعوب األفريقية وتنمية القارة. جدير ابلذكر أن 
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الربملان األفريقي هو اهليئة التشريعية لالحتاد األفريقي 
ويتألف من 229 انئبا ميثلون 52 دولة.

اجلمعية  يف  اإلعالن  مت 
موريتانيا وغامبيا 

 
الوطنية يف نواكشوط عن 
ميالد جمموعة صداقة برملانية موريتانية غامبية يف 18 
يف  املسامهة  إىل  اجملموعة  وهتدف  يناير 2021. 
تعزيز عالقات التعاون املوريتانية الغامبية ودفعها إىل 
للشعبني  املشرتكة  املصلحة  خيدم  مبا  أوسع  آفاق 
أشار  املناسبة،  هبذه  ألقاها  الشقيقني. ويف كلمة 
أن  إىل  املوريتانية  الوطنية  اجلمعية  رئيس  انئب 
قدمية  أخوية  عالقات  تربطهما  وغامبيا  موريتانيا 
نسجتها أواصر األخوة اإلسالمية واجلوار، تعززها 
املصاحل املشرتكة وحيافظ عليها الطرفان من خالل 
التبادل الثقايف والتجاري، مؤكدين أن جالية جمتمعنا 
يف غامبيا وجالية اجملتمع الغاميب يف موريتانيا يظهر 
قوة وأمهية العالقات القائمة بني البلدين الشقيقني.

يف 6 أغسطس 2021، 
النيجر وابكستان

 
قام رئيس اجلمعية الوطنية 
للنيجر، معايل سيىن أومارو، بزايرة عمل إىل إسالم 
أابد، ابكستان. خالل هذه الرحلة بدعوة من نظريه 
ونظريه  النيجري  الربملان  رئيس  وقع  الباكستاين 
الوطنية  اجلمعية  بني  تفاهم  مذكرة  الباكستاين 
الباكستانية والنيجر. تنص هذه الوثيقة، من بني 
أمور أخرى، على تعزيز التعاون يف مجيع جماالت 
التنمية الربملانية مثل اإلجراءات التشريعية والقوانني 
وعمل اللجان ودور املراقبة وتبادل اخلربات يف جمال 

الربملان األخضر.

 قال معايل خالد بن هالل املعويل، 
  عمان

 
سلطنة  إن  الشورى  جملس  رئيس 
عمان قامت بدور ابرز يف جمال تعزيز القيم اإلنسانية 
بني  احلضاري  التواصل  وتعميق جسور  املشرتكة، 
سائر الشعوب واألمم واألداين ، واحتفلت ابليوم 
اجلائحة  فرقتنا   « عنوان  حتت  للتسامح  العاملي 
فليجمعنا التسامح ... » الذي يوافق السادس من 
نوفمرب من كل عام ، وفق ما قررته منظمة األمم 
املتحدة، واتفقت عليه الدول كافة؛ لتشارك ُعمان 
العامل أبكمله ابليوم العاملي للتسامح ، والتأكيد على 
سعيها الدائم إىل ترسيخ الصورة اإلجيابية عن طريق 
رسالة السالم املنبثقة من التسامح الديين والتعايش 

السلمي. 

وأكد معايل خالل كلمة وفد جملس ُعمان املشارك 
يف اجتماعات اجلمعية العامة الـ143 لالحتاد الربملاين 
اليت استضافها  له  املصاحبة  الدويل واالجتماعات 
الربملان اإلسباين يف مدريد خالل الفرتة من) 26 
-30 ( من نوفمرب املاضي أن إشادة تقرير احلرايت 
الدينية يف العامل مبعرض رسالة اإلسالم من سلطنة 
العاملي  ابليوم  االحتفال  صاحب  الذي  عمان 
للتسامح هلو أتكيٌد على أمهية نشر ثقافة التسامح 
والتعايش والتآلف والتآزر بني البشر، مبا هو صاحل 
وانفع لتصل البشرية إىل مراتب االستقرار اإلنساين 
احلميد. وأشار إىل أمهية احلوار يف مد جسور التواصل 
بني خمتلف الشعوب واألعراق ؛ ملا حيتويه من عامل 
إجيايب يف تقريب وجهات النظر بني خمتلف األداين 
للوصول ابلبشرية إىل األمان والصالح وإعمار األرض 
ملفهوم  تقوية  املعتدل  للحوار  أن  املعويل  .وأضاف 
الشراكة اجملتمعية ، وتوفري ملتطلبات التنمية والتقدم 

واالرتقاء ابألمم، واستقرار العامل .

اكتوبر  الـ2  قطريوم  دولة  شهدت 
  قطر

 
2021، انتخاابت تشريعية انجحة 
هي االوىل من نوعها ىف اتريخ البالد. وقد بلغت 
نسبة املشاركة )63.5٪( شارك ىف هذه االنتخاابت 
من  مقعدا   )30( على  تنافسوا  مرشحا،   )234(
اصل )45( مقعدا يضمها جملس الشوری القطری. 
وانتخب أعضاء جملس الشورى القطري، حسن بن 
أكتوبر   26 يف  للمجلس  رئيًسا  الغامن،  هللا  عبد 

.2021

رئيس  شارك 
جملس الشورى اململكة العربية السعودية

معايل الدكتور عبدهللا بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ 
جملموعة  النواب  جملس  لرؤساء  السابعة  القمة  يف 
العشرين يف روما بتاريخ 7 أكتوبر 2021. وأعرب 
معايل آل الشيخ يف خطابه عن أمله يف أن تعزز 
القمة جهود جمموعة العشرين لتحسني حياة الناس 
العاملي  االقتصاد  املستدامة وتعزيز  التنمية  وحتقيق 
وحتقيق آمال وتطلعات مجيع الناس وإبراز اجلهود 
املبذولة للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد -19.

الوطنية  اجلمعية  رئيس  معايل  تلقى 
الربملان  السنغال وأعضاء  نياس  مصطفى 

جرعتهم األوىل من لقاح Covid-19 يف 26 
فرباير. وذكرت وكالة األنباء اجلزائرية أنه مت تطعيمهم 

الوطنية. وأشاد  اجلمعية  أقيم يف هبو  خالل حفل 
مصطفى نياس »بعمل مدين شديد التأثري ومسامهة 
نياس  -19«.وقال  جائحة كوفيد  مكافحة  يف 
»للتغلب على جدار عدم الثقة اخلفي يف وجه اجملهول 
، قدم رئيس اجلمهورية مثاال من خالل التطعيم«. 
` من املنطقي إذن ، هبذه الروح ،  على حد قوله ،̀ 
أن يتوىل اجمللس الوطين مبختلف مكوانته ، النواب 
سيتم  اليت  األوىل  املرحلة  هذه   ، اإلداري  والطاقم 

متديدها ، مبعدل الوافدين لألسابيع املقبلة ›‹.

إىل  عمل  زايرة  إطار  يف 
تركيا، التقى معايل رئيس طاجيكستان وتركيا

جملس النواب الطاجيكي حممدتور زوكريزودا يف أنقرة 
بفخامة رئيس مجهورية تركيا ومعايل رئيس الربملان و 
شينتوب  السيد  وحضر  اخلارجية.  وزير  معايل 
البلدين.كما وقع  اجتماعا بني وفدي  وزوكريزودا 
املسؤوالن بروتوكول تعاون لتحسني العالقات بني 
شنتوب،  مصطفي  لربوفسور  وأشار  الربملاانت. 
رئيس الربملان الرتكي إىل أن عام 2022 هو أيًضا 
الذكرى الثالثني لتأسيس العالقات الدبلوماسية بني 
البلدين، قائاًل: »آمل أن يكون بروتوكول التعاون 
اليت  اجلديدة  للخطوات  بداية  مبثابة  الربملاين 
سنتخذها مًعا يف عام 2022«. وشدد املسؤول 
الطاجيكي على رغبة تركيا وطاجيكستان يف أن 
يف  دوالر  مليار  إىل  الثنائية  التجارة  حجم  يصل 
التعاون  مستوى  أن  إىل  مشريا  املقبلة،  السنوات 

سيزداد مع بروتوكول التعاون بني الربملاانت.

اإلمارات العربية املتحدة ومجهورية غياان
استقبل معايل صقر غباش، رئيس اجمللس الوطين 
نوفمرب   6 أببوظيب  اجمللس  مقر  يف  االحتادي، 
2021 معايل/ منظور اندر-رئيس اجلمعية الوطنية 
جلمهورية غياان التعاونية والوفد املرافق له. الذي قام 
بزايرة رمسية إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة. ومت 
التعاون  عالقات  تعزيز  سبل  حبث  اللقاء  خالل 
الزايرات  تبادل  خالل  من  اجلانبني،  بني  الربملاين 
وتعزيز التنسيق والتشاور حيال خمتلف القضااي ذات 
االهتمام املشرتك وتشكل أولوية لدى البلدين، ال 
الثنائية  العالقات  سيما على صعيد تفعيل ودعم 
بني اجلانبني. كما تناول اللقاء عددا من القضااي 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشرتك بني دولة 

اإلمارات ومجهورية غياان التعاونية.
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شارك معايل السيد حممد قريشي نياس، األمني 
العام الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون االسالمي  يف االجتماع الـ)143( لالحتاد 
ابلعاصمة  اعماله  جرت  الذي  الدويل  الربملاين 
نوفمرب   30 اىل   26 من  مدريد-  االسبانية- 
2021. وعلى هامش هذا املؤمتر، انعقد االجتماع 
الربوفسور  معايل  برائسة  لالحتاد،  التشاوري 
مصطفى شنتوب، رئيس اجلمعية الوطنية الرتكية 
الكربي.  وحضر االجتماع رؤساء جمالس الدول 
التالية: الكويت، تركيا، املغرب اليت حضر منها 
رئيسي جملس النواب وجملس املستشارين، وقطر، 
وعمان والبحرين.  وابإلضافة اىل هؤالء الرؤساء 
حضر عدد من جمالس الدول األعضاء، علما أبنه 
مما جتدر مالحظته غياب عدد كبري من أعضاء 

االحتاد عن هذا املؤمتر الدويل.
ويف كلمته االفتتاحية هلذا االجتماع التشاوري، 

اعلن معاىل الربوفسور مصطفى شنتوب ان املؤمتر 
الـ16 الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون االسالمي  سينعقد يف اسطنبول برتكيا 
يومي 9 و 10 ديسمرب 2021. وطلب من 
وخبصوص  االجتماع.   هذا  حضور  األعضاء 
البنود الطارئة املقرتحة من قبل األعضاء اتفقوا 

مع  التنسيق  االجتماع  رئيس  يتوىل  أن  على 
رؤساء اجملالس ووفدي اندونيسيا وفلسطني هبذا 
اخلصوص.  وقد اكد املتدخلون ىف هذا االجتماع 
على امهية القضية الفلسطينية ومت االتفاق على 
اعتمادها كمقرتح يف البنود الطارئة للمؤمتر احلايل 

لالحتاد الربملاين الدويل. 

حضر معاىل السيد حممد قريشى نياس األمني العام 
الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون 
اإلسالمي  ىف جدة ابململكة العربية السعودية يوم 
االربعاء  24 نوفمرب 2021 م اجتماع جمموعة 
الرؤية  االسرتاتيجية » روسيا والعامل اإلسالمي “. 
وقد انقش االجتماع سبل تعزيز العالقات بني 
روسيا والعامل اإلسالمي . افتتح هذا االجتماع. 
الذى جرى حتت شعار » احلوار وآفاق التعاون«،  
مستشار امللك السعودي خادم احلرمني الشريفني 
أمري منطقة مكة  املكرمة األمري خالد الفيصل، 
وذلك حبضور رستم مينيخانوف رئيس مجهورية 
االسرتاتيجية،  الرؤية  جمموعة  رئيس  تتارستان 
ومشاركة عدد من  املسؤولني والعلماء واملفكرين 
من روسيا االحتادية ودول العامل اإلسالمي. وىف 
كلمته قال االمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي 
معاىل السبد  حسني إبراهيم طه   إن اجتماع روسيا 
الدول  بني  التعاون  يؤكد روح  اإلسالمي  والعامل 
والشعوب، من خالل ثقافة احلوار ال القطيعة، 
وتوسيع التشاركية لتحييد األصوات اإلقصائية، 
موضحاً أن شعار املؤمتر “آفاق احلوار والتعاون” 
يتوافق واهتمامات اجلانبني، الروسي واإلسالمي، 
النزاعات  وفض  واألمن  السلم  حفظ  جمال  يف 
قضااي  وكذلك  واإلرهاب،  التطرف  ومقاومة 
التنمية املستدامة. وأكد املمثل السامي لتحالف 

أخنيل  ميغيل  املتحدة  لألمم  التابع  احلضارات 
اإلسالمي  والعامل  روسيا  اجتماع  أن  موراتينوس 
املنعقد يف جدة يرمي إىل تطوير الربامج املشرتكة 
اهلادفة إىل تعزيز التنوع الثقايف والديين، الفتاً إىل 
أن أهداف االجتماع وجمموعة الرؤية االسرتاتيجية 
تتوافق مع عمل حتالف احلضارات الذي مت إطالقه 
كمنصة للحوار بني األداين والثقافات يف إطار 

األمم املتحدة.
وأشار املمثل السامي إىل أن املداوالت واإلجراءات 
اليت سيتم اختاذها يف اجتماع جدة هي جزء من 

نقاش أوسع لتعزيز احلوار بني الثقافات واألداين.
وعلى هامش االجتماع نظم  معرض “تقاليد 
اإلسالم يف روسيا”. كما مت توقيع مذكرة تعاون 
التعاون  منظمة  دول  أنباء  وكاالت  احتاد  بني 

اإلسالمي )يوان( ووكالة أنباء وإذاعة “سبوتنيك” 
الروسية اليت هتدف إىل تعزيز التعاون بني “يوان” 
و”سبوتنيك” يف جمال العمل اإلعالمي املشرتك. 
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