
ىف حوار مع رئيسي غرفيت الربملان اجلزائرى:  

 قضااي اسرتاتيجية أمام
 الـــــمسلـــــمني

 يصدر هذا العدد 
جملة  من  اجلديد 

»اجملالس« ىف وقت تتواصل فيه مسرية احتاد 
التعاون  الدول األعضاء ىف منظمة  جمالس 
اإلسالمى املستمرة منذ )24( عاما من اجل 
حتقيق األهداف النبيلة لالحتاد. ولقد كان 
أعضاء االحتاد الـ)54( كلهم حريصون على 
جناح هذه املسرية الىت يبقى عنواهنا الكبري 
هو: التضامن والتعاون والتفاهم، انطالقا من 
األخوة اإلسالمية الىت قال احلق جل وعال 

بشأهنا »إمنا املومنون اخوة«.
إن السعي املستمر لتقريب وجهات النظر، 
والتنسيق الدائم، واحلوار املباشر، هي اآلليات 
الىت تبناها احتاد جمالس الدول األعضاء ىف 
منظمة التعاون اإلسالمى لتحقيق اهدافه؛ 
 )18( اآلن  ذلك، حىت  اجل  من  وعقد، 
مؤمترا، منها مؤمتران استثنائيان، بينما عقدت 

أجهزة اإلحتاد العشرات من االجتماعات. 
التحلى  ومع أن املسار طويل، وحيتاج إىل 
ابلصرب والتصميم، فإن كل هذه اللقاءات، عرب 
اتريخ االحتاد، سادهتا روح التفاهم والتعاون 
وحدة  صيانة  على  األعضاء  من  واحلرص 
لالحتاد،  العامة  األمانة  وحرصت  اإلحتاد. 
دائما، على استمرارية وانتظام االجتماعات 
الدورية، وتسببت جائحة كوروان ىف عرقلة 
ذلك، لكننا اليوم نتطلع إىل املستقبل أبمل 
كبري، بعد أن انقشعت اجلائحة او كادت 
اجتماعاتنا  نستأنف  وها حنن  تنقشع.  ان 
كلها، وذلك ابنعقاد الدورة السابعة عشرة 
ملؤمتر االحتاد يف اجلزائر العاصمة يومي 29 و 
30 يناير 2023، وذلك مع االجتماعات 
املصاحبة للمؤمتر.  وكنا نود أن ينعقد هذا 
املؤمتر ىف سنة 2022، ورغم ان دولة اجلزائر 
املضيفة كانت جاهزة لذلك، إال أننا، مع 
األسف، مل نتمكن من عقده خالل السنة 
املنتهية.  لقد كانت القضية الفلسطينية، وما 
تزال القضية احملورية، ىف كافة اجتماعاتنا، ألهنا 
قضية األمة اإلسالمية األساسية، ألهنا قضية 
حق وعدل، وقضية الدفاع عن املقدسات 
اإلسالمية. ونرجو من العلي القدير: »نصر 

من هللا وفتح قريب«.
ونتمىن ان يكون العام اجلديد مباركا على 
اجلميع، وأن نقطع فيه خطوات على طريق 
حتقيق العزة والكرامة والرخاء واإلزدهار ألمتنا.

االفتتاحیة

تناول رئيسا الربملان اجلزائرى بغرفتيه: جملس األمة واجمللس الشعيب الوطىن، صاحبا املعاىل قوجيل 
صاحل وابراهيم بوغاىل ىف حديثني منفصلني جمللة »اجملالس« الفصلية، مسائل ذات أمهية اسرتاتيجية 
ابلنسبة للعامل االسالمى وشعوبه، منها العمل االسالمي املشرتك، ونصرة فلسطني، ومفهوم النمو 
والتطور، وهجرة العقول والشباب، وتداعيات التغري املناخي، وإعداد منظومة صحية ملواجهة 

األوبئة.
)التفاصيل ابلصفحات الداخلية(
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اسطنبول تستضیف المؤتمر الـ16 لالتحاد من محتویات المجله

بقلم   حممد قريشي 
نياس- األمني العام 

لالحتاد

مقابلة مع معاىل السيد ابراهيم بوغاىل 
مقابلة مع معاىل السيد صاحل قوجيل

مقال بقلم سعادة حممد يزيد بن محودة
جملس األمة اجلزائري

اجمللس الشعيب اجلزائري
زايرة ملخيمات الروهينغيا

االجتماع االول للجنة األقليات
االجتماع االستثنائي للجنة السياسية

االجتماع 47 للجنة التنفيذية
املؤمتر 16 لالحتاد
أخبار الربملاانت 
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حتت الرعاية السامية لفخامة الرئيس رجب طيب اردوغان، رئيس 
يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد  مؤمتر  عقد  الرتكية،  اجلمهورية 
منظمة التعاون اإلسالمي دورته السادسة عشرة يف مدينة اسطنبول 
يومى 5- 6 مجادي األوىل 1443هـ املوافق 9 - 10 ديسمرب 
2021. وحضر املؤمتر  )32( وفدا منهم )9( رئيس جملس، و 
)6( نواب رؤساء جمالس، و )17( رئيس وفد، اضافة اىل ممثلى 

)12( من هيئات املراقبة.
 وأكد فخامة الرئيس أبن القدس ليست قضية جمموعة من املسلمني 
الشجعان فقط وإمنا هي قضية مشرتكة للعامل اإلسالمي أبسره. كما 
أن الدفاع عن القدس هو دفاع عن اإلنسانية ومحايتها، ويعد مبثابة 

محاية للحقوق والقانون والسالم والعدالة واحلضارة«. 
طالع ص 20
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تناول معاىل السيد ابراهيم بوغاىل، رئيس اجمللس 
الشعىب الوطىن اجلزائرى ىف حديثه جمللة »اجملالس« 
للعامل  الىت يصدرها االحتاد قضااي مهمة ابلنسبة 
االسالمى. وقد مشلت حماور احلديث.. تنشيط 
القضية  وتطورات  املشرتك،  االسالمى  العمل 
الفلسطينية، وحتدايت العصرنة والتنمية، واملنظومة 
الفقرية،  الدول  من  واهلجرة  األفريقية،  الصحية 
وتداعيات التغري املناخى. وهذا هو نص املقابلة: 
 اجملالس: إن شعار الدورة السابعة عشرة 
ملؤمتر االحتاد هو »العامل اإلسالمي ورهاانت 
العصرنة والتنمية«، ودور الربملاانت يف حتقيق 
أن  للربملاانت  فكيف  واألمل،  الطموح  هذا 
العصرنة والتنمية حقيقة ماثلة من  جتعل من 

خالل العملية التشريعية؟
التوضيح أبن  ينبغي  أوال  بوغاىل:  ابراهيم  معاىل 
الربملان عالوة على كونه مؤسسة رمسية وإحدى 
من  انبعا  بكونه  ميتاز  للدولة،  العامة  السلطات 
اجملتمع ولصيقا به، لذا يتوجب أن يكون دائما يف 
صلب اهتمامات وتطلعات اجملتمعات، وحيث أن 
الرتابط بني العصرنة والتنمية وثيق، حبيث ال ميكن 

تصور إحدامها دون األخرى، فإن حتديد املفاهيم 
الرهاانت،  هبذه  والنهوض  وجلي  واضح  بشكل 
مسؤولية تقع على عاتق الربملاانت يف املقام األول. 
من هنا ابت لزاما على الدول اإلسالمية أن يكون 
هلا مقاربتها اخلاصة، للتعاطي مع رهاانت العصرنة 
والتنمية، القائمة على أسس ومبادئ انبعة من قيمها 
الدينية والثقافية واحلضارية ابعتبار التنمية والعصرنة 
احلقة، جيب أن تكوان مرآة عاكسة هلوية اجملتمع، 
مبعىن آخر تطويع املكوانت املادية للتقدم العلمي 
والتكنولوجي واملعريف الوافدة علينا، والتكيف الواعي 
مع خمتلف معطيات العصرنة، دون انغماس كلي 
مبقومات  مساس  ودون  علينا  الدخيلة  القيم  يف 
ابعتبارها  والربملاانت  اإلسالمية،  وعقيدتنا  هويتنا 
املؤسسات األكثر انفتاحا على اجملتمعات وتفاعال 
إعالميا  أوال،  التوعية  عليها مسؤولية  تقع  معها، 
وثقافيا وحىت دينيا، أبمهية بناء هذه احلصانة الفكرية 
من  إلينا  يصدر  ما  غربلة  من خالهلا  ميكن  اليت 
أفكار، والنهوض ابلرهاانت اليت تفرضها العصرنة 
فاجلزائر  اجلزائرية،  للتجربة  تطرقنا  وإذا  والتنمية. 
جعلت العصرنة أحد أبرز حمددات التنمية، على 

خمتلف املستوايت السياسية واالقتصادية والثقافية 
والبشرية، والربملان اجلزائري واكب هذا التوجه، إن 
ثنائية  النصوص من خالل جتسيد  على مستوى 
متت  اليت  القوانني  خمتلف  يف  والتنمية  العصرنة 
دراستها واملصادقة عليها يف خمتلف القطاعات، أو 
على مستوى املمارسات من خالل احلرص على 
صلب  يف  التنمية  وغاايت  العصر  أدوات  جعل 
العمل التشريعي والرقايب الذي يقوم به، مع احلفاظ 
يف الوقت ذاته على مقومات األمة اجلزائرية وهويتها 

أببعادها الثالثة اإلسالمية والعروبية واالمازيغية.
 اجملالس: يف خالل املؤمتر األول لرؤساء 
وقيادات الربملاانت األفريقية الذي احتضنته 
مدينة أبوجا حاضرة مجهورية نيجرياي االحتادية 
يومي 9 و10 مايو 2022، أكدمت ضرورة 
إعداد منظومة صحية يف أفريقيا بغية التعامل 
مع األوبئة واجلوائح مثل جائحة كوفيد -19 
ميكن  فهل  معينة،  اسرتاتيجية  عرب  وذلك 
على  الضوء  من  مزيدا  تلقوا  أن  ملعاليكم 
االسرتاتيجية اليت أشرمت إليها وذلك ألمهيتها 

ابلنسبة للقارة اإلفريقية؟

رئيس اجمللس الشعىب الوطىن اجلزائرى  لـ»اجملالس«: 

وضع اسرتاتيجية لالحتاد تتالءم 
مع التحــــدايت املــــــــعاصرة   
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معاىل ابراهيم بوغاىل: ينبغي التذكري بداية أن من 
الدروس املستفادة من هذه اجلائحة، أمهية التطور 
تكنولوجيات  يف  والتحكم  للمجتمعات  العلمي 
العصر، وأمهية بناء اقتصادات وطنية قوية، ولذلك 
إلعداد  املعتمدة  اإلفريقية  االسرتاتيجية  قامت 
األوبئة  مع  التعامل  على  قادرة  صحية  منظومة 
واجلوائح، على مجلة من العناصر واملبادرات اليت 

ميكن أن تتبلور إىل تشريعات وتدخالت.
الشق األول هلذه االسرتاتيجية يرتكز على تعزيز 
اهلياكل الصحية يف البلدان اإلفريقية وعلى البحث 
العلمي يف اجملال الصحي، حيث مت التأكيد على 
ضرورة الدعم واالستثمار املكثف يف قطاع الصحة، 
مبا يعيد أتهيل بنيته التحتية وبعث إنتاج اللقاحات 
وأتهيل  العلمي  البحث  على  الرتكيز  مع  حمليا، 
العلماء استعدادا ألية حتدايت مماثلة يف املستقبل.

قطاع  يف  العاملني  على  فركز  الثاين،  الشق  أما 
من  وتقنيني وغريهم  أطباء وممرضني  من  الصحة 
املنتسبني هلذا القطاع، وشدد على ضرورة اإلملام 
بكل الضرورايت اخلاصة هبم، مبا يف ذلك إصدار 
أداء  من  لتمكينهم  وحتفيزية،  تشجيعية  قوانني 
عملهم يف أحسن الظروف وتفادي هجرهتم إىل 
اخلارج، وأفتح قوسا هنا ألعرج على مشكل هجرة 
األدمغة الذي تعاين منه إفريقيا وجل دول العامل 
الثالث وميثل أحد أبرز التحدايت اليت ينبغي عليها 
البارزين  واألطباء  الباحثني  فأغلب  مواجهتها، 
الذين يعملون بكربى مراكز البحث واملستشفيات 
العاملية، ينحدرون من أصول إفريقية وعربية، وكثري 
منهم تلقوا تعليمهم يف بلداهنم األصلية، واجلزائر 
خري مثال على ذلك، وابلتايل من الضروري مبا 
كان، إجياد حل عاجل وانجع من أجل وضع حد 
هلذا االستنزاف للطاقات البشرية، ومتكني بلداننا 

من االستفادة منها.  
الثالث من االسرتاتيجية اإلفريقية فقد  أما الشق 
املايل واالقتصادي حيث دعا  اجلانبني  ركز على 
إلنشاء صناديق استعجالية يف إطار قوانني املالية 
استثنائية  حالة  أبية  والتكفل  والوقاية  للمجاهبة 
دعم  على  املماثلة، كما حث  واألزمات  لألوبئة 
االقتصادات الوطنية بقوانني تضمن محاية الشركات 
واملؤسسات الوطنية عن طريق إصدار قوانني ذات 
طابع جبائي ختفف من الرسوم والديون املستحقة 
الشغل، كما  مناصب  ومحاية  االستثمار  وحتفز 
تضمن تدابري أخرى تندرج يف ذات السياق، على 
السلسلة  والتحكم يف  احمللية  الزراعة  تدعيم  غرار 
يدعم  مبا  الصلة  ذات  الصناعة  وتطوير  الغذائية 
خمزون  خلق  على  العمل  مع  الغذائي،  االمن 

اسرتاتيجي للمواد األساسية قابل للتجديد بشكل 
االجتماعية  واحلماية  الدعم  على  عالوة  دوري، 
بقوانني وإجراءات ختص الفئات اهلشة وكذا املهن 
األكثر أتثرا كقطاع النقل والسياحة، واالستثمار 
العاجل يف التقنيات احلديثة والذكاء االصطناعي 
والرقمنة لتأمني سريورة العمل والتبادالت التجارية 

حىت يف ظل احلجر الصحي وغلق احلدود.
اإلفريقية  االسرتاتيجية  هذه  أبن  العلم  مع 
أكدت أمهية إدخال البعد املناخي وآاثره يف كل 
الدعم  على  وشددت  والقوانني،  االسرتاتيجيات 
خمتلف  يف  والشباب  للمرأة  الفعلي  واإلشراك 
املبادرات وعلى إسهامهم يف بعث االقتصاد وتنويع 

موارد التمويل. 
 اجملالس:يشهد العامل اآلن إحنسار جائحة 
إعادة  تتصورون  فكيف  الكوروان،  فريوس 
إطار  يف  املشرتك  االسالمي  العمل  تنشيط 
احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي؟
معاىل ابراهيم بوغاىل: لقد مثلت جائحة كوروان 
البشرية وكان  اليت واجهت  التحدايت  أهم  أحد 
العمل  وعلى  االحتاد  نشاط  على  أتثري كبري  هلا 
آاثر،  من  خلفته  ما  وبقدر  املشرتك،  اإلسالمي 
فقد أظهرت قيما رائعة للتضامن والتآخي واإليثار، 
وأحيي هنا خمتلف مبادرات وجهود احتاد جمالس 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول 
ملواجهة اجلائحة ومساعدة البلدان اإلسالمية األقل 
منوا، كما أحيي اجلهود الكبرية اليت بذلتها بعض 

الدول ومنها اجلزائر.
وجدير ابلذكر أن أزمة جائحة الكوفيد أابنت عن 
قصور يف عملنا اإلسالمي املشرتك، ووضعتنا أمام 
حقيقة مفادها أن الكثري من األهداف اليت كنا 
إليها مل تتحقق، وأن هناك حتدايت كبرية  نصبو 
ومستجدات متسارعة جند أنفسنا أمامها، ال ميكن 
بشكل  أمامها  الصمود  أو  مواجهتها  دولة  ألية 
الذي يفرض علينا كأمة إسالمية،  األمر  منفرد، 
مراجعات  وإحداث  أسرع،  ووترية  جبدية  العمل 
وإدخال  واألدوات  والربانمج  املنهج  يف  عميقة 
إصالحات عميقة، تؤهل االحتاد ليصبح أداة فعالة 
للعمل املشرتك على املستوى الربملاين، واإلسهام 
الفعلي يف حتقيق التضامن اإلسالمي ودعم ومرافقة 
ما تقوم به احلكومات هبذا الصدد وما تتطلع إليه 

الشعوب اإلسالمية.
لالحتاد  اسرتاتيجية  وضع  لزاما،  ابت  هنا،  من 
العصر  وروح  تتالءم  جديدة  مقاربة  على  تقوم 
والتحدايت اليت يفرضها، متكن هيئتنا من إحداث 
رعاية  أجل  من  الدولية  للساحة  أكرب  اخرتاق 
قضاايها،  عن  والدفاع  االسالمية،  األمة  مصاحل 
يف ضوء خمتلف التجارب والدروس املستقاة من 
املراحل السابقة وهذا هو حتديدا اهلدف االساسي 
للمؤمتر السابع عشر الذي حتتضنه اجلزائر، كما انه 
الدافع األساسي الختيار شعاره »العامل اإلسالمي 

 واجب الدول اإلسالمية 
أن تكون هلا مقاربتها اخلاصة 
للتعاطى مع رهاانت العصرنة 

والتمنية 

 علينا التكيف الواعى 
مع خمتلف معطيات العصرنة 
دون املساس مبقومات هويتنا 

وعقيدتنا اإلسالمية

 التجربة اجلزائرية جعلت 
من العصرنة أحد ابرز 

حمددات التنمية مع احلفاظ 
على مقومات األمة اجلزائرية 

وهويتها

 من الضروري اجياد حل 
عاجل وانجع لوضع حد 

الستنزاف الطاقات البشرية 
من خالل هجرة األدمغة 

ومتكني بلداننا من االستفادة 
منها 
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ورهاانت العصرنة والتنمية«، كما ال ميكن إغفال 
العامل االقتصادي وأمهيته يف تعزيز وتفعيل العمل 
الشعوب،  بني  متانة  أكثر  وبناء جسور  السياسي 
وابلتايل على احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون اإلسالمي، أن يركز يف مرحلة ما بعد الكوفيد 
البلدان  بني  االقتصادي  التعاون  تنمية  على   19
إسالمي  لتكتل  مالئمة  أرضية  وإقامة  اإلسالمية، 
اقتصادي يكون دعامة احتاد جمالس الدول األعضاء 

يف منظمة التعاون اإلسالمي.
  اجملالس: ابلرغم من أن القضية الفلسطينية، 
قد بدأت خالل القرن املنصرم، إال أن الشعب 
الفلسطيين املناضل ال يزال يتعرض ألقسى أنواع 
الظلم ويتم حرمان املصلني املسلمني من الدخول 
واثلث  القبلتني  أوىل  االقصى،  املسجد  إىل 
احلرمني الشريفني، ألداء شعائر دينهم اإلسالمي 
اإلسرائيلي.  االحتالل  سلطات  قهر  بسبب 
كيف يرى معاليكم، دور احتاد جمالس الدول 
االعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف حتقيق 
مزيد من التكاتف بني اجملالس األعضاء لنصرة 
الكفاح املشروع للشعب الفلسطيين األعزل ؟ 

معاىل ابراهيم بوغاىل: ينبغي التذكري أوال، أن قضية 
فلسطني والقدس حتديدا، كانت وما تزال القضية 
الدول  جمالس  واحتاد  اإلسالمية،  لألمة  املركزية 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، بل لعلها املربر 
األساسي لوجودها ومصدر وحدهتا وقوهتا، وواجب 
الفضاء،  الدول اإلسالمية وبرملاانهتا يف هذا  مجيع 
التعاون والتنسيق يف احملافل الدولية واإلقليمية، من 

أجل تقدمي الدعم الالزم هلذه القضية والدفاع عنها 
إبعادها  وإحباط مجيع حماوالت  للصدارة  وإعادهتا 
عن األجندة الدولية يف ظل األزمات املتصاعدة اليت 
يشهدها العامل اليوم، كما يتوجب التأكيد على أمهية 
القدس كجزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية مثلما 
نصت املواثيق الدولية، وإبراز أمهيتها الدينية ومواجهة 
خطط االحتالل لطمس هوية املدينة وتغيري مالحمها.

لقاء  توج  الذي  اجلزائر«  »إعالن  أن  واألكيد 
هامة  جد  خطوة  مثل  الفلسطينية،  الفصائل 
وموفقة إلعادة القضية الفلسطينية للواجهة، األمر 
الذي تعزز بعد القمة العربية اليت احتضنتها اجلزائر 
تبنيها إلعالن  بعد  نوفمرب، خاصة  الفاتح من  يف 
اجلزائر ومبادرهتا من أجل وحدة الصف الفلسطيين، 
وواجب الربملانيني من كل الدول اإلسالمية يف فضاء 
االحتاد هو دعم هذا اخلط وتبين ورقة الطريق اليت 
رمسها إعالن اجلزائر، ودعم مطلب حصول فلسطني 
على العضوية الكاملة يف األمم املتحدة، ألن ذلك 
الفلسطينية  القضية  لصاحل  قواي  دفعا  سيشكل 
ويضع اجملتمع الدويل أمام مسؤولياته جتاه الشعب 
الفلسطيين، عالوة على توفري الدعم املادي واملعنوي 
لصمود الشعب الفلسطيين، والتأكيد أن االحتكام 
للشرعية الدولية من خالل حل الدولتني هو السبيل 

األوحد لسالم دائم وشامل. 
منظمة  األعضاء يف  الدول  احتاد جمالس  أن  وأرى 
التعاون اإلسالمي، مدعو كذلك للقيام بعمل كبري 
على املستوى اإلعالمي، ملواجهة التعتيم املفروض 
على معاانة الشعب الفلسطيين، وفضح املمارسات 

 

 اظهرت جائحة كوروان 
قيما رائعة للتضامن والتآخى 
ىف عاملنا االسالمى وأابنت 

عن قصور ىف عملنا اإلسالمي 
املشرتك

 واجب الدول اإلسالمية 
وبرملاانهتا التعاون والتنسيق 
لتقدمي الدعم الالزم للقضية 
الفلسطينية واحباط مجيع 

حماوالت ابعادها عن األجندة 
الدولية 
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 إعالن اجلزائر الذى توج لقاء الفصائل الفلسطينية 
مثل خطوة هامة إلعادة القضية الفلسطينية اىل الواجهة

 ال مناص من التنسيق بني دول االحتاد ملواجهة 
التحدايت املشرتكة ىف جمال املناخ

اإلجرامية لالحتالل اإلسرائيلي، يف القدس وخمتلف 
املناطق الفلسطينية، وحث خمتلف القوى املدافعة 
عن السالم والتآخي بني الشعوب على التضامن 
املقاومة ويف  املشروع يف  الشعب وحقه  هذا  مع 

احلياة ويف إقامة دولته املستقلة.
االشخاص  من  املاليني  يعيش  اجملالس:   
املهاجرين يف ظروف عصيبة بعد أن اضطروا 
إىل مغادرة أوطاهنم بسبب النزاعات واحلروب 
والفقر واجلوع، فكيف ميكن التعامل مع ظاهرة 
اهلجرة هذه والنزوح، وخصوصا يف بلدان احتاد 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس 

اإلسالمي؟
ظاهريت  مع  التعامل  إن  بوغاىل:  ابراهيم  معاىل 
اهلجرة والنزوح وما يرتتب عنهما من مضاعفات 
ليس ابألمر اهلنّي ومعاجلتهما جيب أن تستند اىل 
إطار سليم، وتتم ضمن منظور شامل ومتكامل ال 
خيلو من ميكانزمات التعاون واالستناد اىل احلكمة، 
وبلدان االحتاد كغريها من الدول تواجه تداعيات 
اهلجرة والنزوح كمناطق منشأ أو عبور أو مقصد، 
وما تفرزه على خمتلف املستوايت، سواء األمنية 
الرتباط هذه الظاهرة أحياان مع األسف ابإلرهاب 
واجلرمية املنظمة، أو االقتصادية أو االجتماعية أو 
حىت الصحية، وهو ما يستدعي بذل مزيد من 
اجلهود ملواجهة هذه الظاهرة، سواء على الصعيد 
الدويل عن طريق اتفاقات تعاون ثنائية ومجاعية، 
املعاجلة  خالل  من  الداخلي  املستوى  على  أو 
معنية  مؤسسات  واستحداث  واألمنية  القانونية 
هبذه الظاهرة، مع ضرورة الوقاية واحلماية والرتقية 
واملعاجلة االستباقية للعوامل املسببة هلذه الظاهرة، 
سواء يف جوانبها األمنية أو االجتماعية أو التنموية، 
وأن تكون املقاربة اإلنسانية هي احملدد الرئيسي يف 
التعامل مع املهاجرين والنازحني مبا حيفظ كرامتهم 
من  والتخفيف  هلم،  املستقبلة  الدول  وحقوق 
األعباء اليت فرضتها عليهم موجات النزوح واللجوء 

العاملية.
واجلزائر تعتمد مقاربة شاملة، هتدف إىل القضاء 
على جذور ومسببات هذه الظواهر، املتمثلة أساسا 
يف عدم االستقرار السياسي والصراعات واالرهاب 
واجلرمية املنظمة العابرة لألوطان عالوة على الفقر 
خالل  من  العوامل،  من  وغريها  التنمية  وغياب 
معاجلة خمتلف األزمات والنزاعات ابلطرق السلمية 
ودون تدخل خارجي، وتعزيز التنمية يف املناطق 
احملرومة هبدف مساعدة مواطنيها على االستقرار، 
والتضامن،  التعاون  أساسه  متوازن  منظور  وفق 
ويف الوقت ذاته تؤكد على ضرورة مراعاة اجلانب 

اإلنساين يف التعامل مع املهاجرين والنازحني، مبا 
حيفظ حقوقهم وكرامتهم اإلنسانية. 

وأرى هذه املقاربة األنسب للتعاطي مع املسائل 
املتعلقة ابهلجرة والنزوح اليت تواجه خمتلف الدول 
األعضاء يف االحتاد، ابإلضافة إىل ضرورة العمل 
على تضمني البعد اخلاص ابهلجرة واملهاجرين، يف 
سياسات التنمية على املستوايت الوطنية واإلقليمية، 
والعمل على اعتماد سياسات كفيلة بتأطري اهلجرة 
وتسيريها بشكل جيد، مع تعزيز التعاون بني دول 
املقصد ودول العبور من جهة ودول املنشأ من جهة 
أخرى، من خالل القيام مبشاريع هيكلة للتنمية 
السكان وضمان  استقرار  تساهم يف  االقتصادية 
املناطق، فضال عن  اخلدمات األساسية يف هذه 
من كفاءة  الرفع  قصد  والتعاون  التدريب  تعزيز 
اإلدارة احمللية لتلبية متطلبات التنمية. عالوة على 
عدم  ضرورة  وهي  أمهية،  تقل  ال  أخرى  مسألة 
النظر للهجرة من زاوية املعاانة واألوضاع اإلنسانية 
الصعبة للمهاجرين فقط، ولكن هناك بعد آخر 
يف هذه املسألة يتعلق ابلكفاءات املقيمة ابخلارج 
واليت ينبغي أن يكون لدول االحتاد سياسة خاصة 
جتاهها، يكون هدفها تشجيع االستفادة من هذه 

الكفاءات والتصدي لظاهرة هجرة األدمغة.
 اجملالس: أكد إعالن اجلزائر الصادر عن 
التنفيذية  للجنة  واألربعني  السابع  االجتماع 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد 
برملانكم  احتضنه  الذي  اإلسالمي،  التعاون 
األعضاء  اجملالس  بني  التعاون  ضرورة  املوقر 
ترون  كيف  املناخي،  التغري  قضية  ملعاجلة 

إمكانية حتقيق هذا اهلدف على أرض الواقع؟
من  اجلزائر  لقد كانت  بوغاىل:  ابراهيم  معاىل 
السباقني يف املصادقة على كل االتفاقيات اخلاصة 
ابملناخ واختذت عدة تدابري ملواجهة التغري املناخي، 
سواء عرب إدراجها أحكاما دستورية حلماية البيئة 
أو استحداثها جملسا اقتصاداي واجتماعيا وبيئيا 
من مهامه اقرتاح حلول للمشاكل البيئية وتقدمي 
دليل  وخري  ذلك،  غري  أو  ملموسة  استشارات 

رئيس  مشاركة  املوضوع  هبذا  اهتمامها  على 
اجلمهورية السيد عبد اجمليد تبون، يف قمة قادة 
املتحدة  األمم  اتفاقية  أطراف  مؤمتر  يف  العامل 
)كوب-27(  املناخية  التغريات  بشأن  اإلطارية 
والربملان  العربية،  مصر  جبمهورية  الشيخ  بشرم 
التوجهات، ساهم  انسجاما مع هذه  اجلزائري، 
بشكل فعال يف تعزيز الرتسانة القانونية وتكييف 
املناخية  ابلتغريات  املتعلقة  الوطنية  التشريعات 
والبيئية مع الظرف احلايل، كما عمد كمبادرة منه، 
الستحداث شبكة برملانية حول البيئة واملناخ أاتح 
التمثيل فيها حىت للنواب من العهدات السابقة، 
هبدف املسامهة يف إجياد حلول واقرتاحات تساعد 
على مواجهة هذا التحدي، كما شارك يف أشغال 
الذي  املناخية  التغريات  حول  الربملاين  املنتدى 
املنصرم ابألقصر  املناخ، يف نوفمرب  نظمه برملان 

)مجهورية مصر العربية(.
وأرى أن برملاانت االحتاد مدعوة ملواكبة مساعي 
وما  املناخية  التغريات  بشأن  الدولية،  اجملموعة 
ينجر عنها من أتثريات سلبية، وينبغي عليها ان 
تكون حمورا أساسيا يف حتقيق األهداف اإلمنائية 
الرامية  احلكومية  السياسات  ومرافقة  لأللفية، 
إشراك  على  والعمل  املناخي  التغري  مع  للتكيف 
مجيع شرائح اجملتمع ملواجهة آاثره، مع احلرص على 
إسهام القوانني املصادق عليها يف تعزيز القدرات 
الوطنية إلدارة البيئة بطريقة مستدامة ومحاية املناخ، 
واإلسهام كذلك يف إعداد اخلطط واالسرتاتيجيات 
بيئية  سياسات  على  قائمة  تكون  اليت  الوطنية 
سليمة، فضال عن التوعية وتشكيل إرادة سياسية 
قوية ضاغطة يف اجتاه دعم وتشجيع مصادر الطاقة 

املتجددة واحلفاظ على الغاابت.
والتنسيق احملكم بني الربملانيني من خمتلف الدول، 
ضرورة ال مناص منها من أجل مواجهة التحدايت 
املشرتكة يف هذا اجملال، وعلى احتاد جمالس الدول 
االعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي أن تكون له 
نظرته اخلاصة ومبادراته الرامية إلحداث أطر تعاونية 
وتنسيقية اكرب بني برملاانت الدول األعضاء هبذا 

اخلصوص. 
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رئيس جملس األمة اجلزائرى يتحدث إىل »اجملالس«: 

 العمل 
  على متتني
  اللحمة

 بني األشقاء
 ىف فلسطني

 حتدث معاىل األستاذ السيد صاحل قوجيل، رئيس 
جملس األمة اجلزائري إىل جملة »اجملالس« وأابن رؤيته 
ىف العديد من املسائل والقضااي الىت هلا إنعكاسات 
وتداعيات مهمة على تطورات االحداث ىف فضاء 
والعاملى.  االقليمى  النطاقني  وىف  االسالمية  األمة 

وهذا هو نص احلوار: 
عشرة  السابعة  الدورة  شعار  اجملالس:إن    
ملؤمتر االحتاد هو النمو والتطور ودور الربملاانت 
يتسىن  فكيف  واألمل.  الطموح  هذا  حتقيق  يف 
حقيقة  والتطور  النمو  من  جتعل  أن  للربملاانت 

ماثلة من خالل العملية التشريعية؟
معاىل صاحل قوجيل: للربملاانت دور كبري ومباشر 
يف حتقيق التنمية ورفع مستوى التطور والعصرنة... 
والرقابية  التشريعية  وآلياهتا  الواسعة  صالحياهتا 
تكفل هلا ممارسة دورها احملوري يف تنفيذ األجندة 
يف  ابملسامهة  وذلك  املستدامة...  للتنمية  العاملية 

وضع اخلطط واالسرتاتيجيات املناسبة من خالل 
اقرتاح القوانني ذات الصلة، واملصادقة على تشريع 
أفضل املمارسات يف توزيع امليزانية على القطاعات 
ومتابعة  األولوايت  دراسة  إىل  ابإلضافة  التنموية، 
التقدم احملرز يف تنفيذ املشاريع عن طريق املساءلة 

والزايرات امليدانية...
لقد اخرتان موضوع التنمية والعصرنة ملؤمتر اجلزائر 
إىل  اإلسالمية  للدول  املاسة  احلاجة  إىل  ابلنظر 
هنضة تنموية حقيقية، نستثمر فيها مقدراتنا مبا 
خيدم مصاحل شعوبنا، وابعتبار أن املستقبل هو 
يف كافة  التكنولوجية  واملرافقة  والرقمنة  للعصرنة 
املاضي  أخطاء  من  االعتبار  علينا  اجملاالت... 
العصرنة  قدمية...  ممارسات  يف  التقوقع  وعدم 
هي الطريق حنو عامل متجدد.. واجبنا أن نساير 
هذا التوجه مبا حيفظ مميزاتنا وخصوصياتنا كعامل 
التطور  مع  متجذر  اتريخ حضاري  له  إسالمي 

أجدد  اإلطار،  هذا  واالنفتاح.ويف  والتجديد 
التأكيد من هذا املنرب الربملاين املوقر، على استحالة 
حتقيق أي تقدم أو تنمية دون سيادة كاملة، واليت ال 
تتأتى بدورها دون دعم استقاللية القرار السياسي 
الوطين ابستقاللية القرار االقتصادي فعال ال قوال، 
مبمارسات حقيقية ومدروسة وملموسة، واثقة من 
تراجع  السيادي دون  احلق  مشروعية وجناعة هذا 

أو تشكيك. 
وهو التوجه الذي تتبناه اجلزائر اجلديدة اليت أرسى 
دعائمها رئيس اجلمهورية السيد عبد اجمليد تبون، 
فيه  تتجسد  واعد،  تنموي  برانمج  خالل  من 
استقاللية القراران السياسي واالقتصادي مبا خيدم 
أشكال  عن كل  بعيدا  والدولة  الشعب  مصلحة 
عدة  ذلك  عن  نتج  وقد  السيطرة...  أو  التبعية 
منحى حتقيق هنضة  وإجراءات تصب يف  قرارات 
اقتصادية حقيقية، منبثقة عن دستور 2020 الذي 
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نوفمرب  الفاتح  يف  اجلزائري  الشعب  عليه  صادق 
و   ، الدميقراطية  املمارسة  والذي كرس   ،2020
فتح للجزائر آفاقا اقتصادية تليق مبرحلتها التارخيية 
اجلديدة... آخر هذه القرارات مراجعة قانون النقد 
والقرض ليواكب اإلصالحات االقتصادية العميقة 
اليت بدأان جنين أوىل مثارها، وكذا املصادقة على نص 
قانون يتعلق ابالستثمار، يرافق احلركية اإلجيابية اليت 

يشهدها هذا القطاع يف اجلزائر اجلديدة. 
  اجملالس: ابلرغم من أن القضية الفلسطينية  
قد بدأت خالل القرن املنصرم، إال أن الشعب 
الفلسطيين املناضل اليزال يتعرض ألقسى أنواع 
الظلم، ويتم حرمان املصلني املسلمني من الدخول 
واثلث  القبلتني  أوىل  األقصى،  املسجد  إىل 
احلرمني الشريفني، ألداء شعائر دينهم اإلسالمي 
اإلسرائيلي.  االحتالل  سلطات  قهر  بسبب 
كيف يرى، معاليكم، دور احتاد جمالس الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، يف حتقيق 
مزيد من التكاتف بني اجملالس األعضاء لنصرة 

الكفاح املشروع للشعب الفلسطيين األعزل؟
 معاىل صاحل قوجيل: انتهاك حرمة املسجد األقصى 
وإغالقه يف وجه املصلني، سلوك مهجي، يضاف إىل 
املمارسات الشنيعة اليت يعاين منها الفلسطينيون يف 
صمت، مثل التشريد واالعتقال والتقتيل والتنكيل، 
السكان  وهتجري  واألراضي  املمتلكات  ومصادرة 
وبناء املستوطنات على مرأى ومسمع من اجملتمع 
الدويل.. فهي منهجية استعمارية هدفها زرع اليأس 
حنو  ودفعهم  الفلسطينيني  صفوف  يف  والقنوط 

االستسالم...  
عملنا  حمور  وستظل  الفلسطينية كانت  القضية 
ونضالنا وقضيتنا اجلوهرية.. لن يثنينا تراخي اجملتمع 
املساندة  أشكال  تقدمي كل  عن  جتاهها  الدويل 
غاية  إىل  الفلسطيين  للشعب  الالمشروط  والدعم 
على  دولته  وإقامة  املشروعة  حقوقه  اسرتجاع 
القدس،  وعاصمتها   ،1967 حزيران   4 خطوط 
الشرعية  وقرارات  الدولية  للمرجعيات  طبقا  وهذا 
الدولية ومبادرة السالم العربية لقمة بريوت 2002.

الصادر  اجلزائر  إبعالن  أذكر  السياق،  هذا  ويف 
عن القمة العربية الواحدة والثالثني اليت احتضنتها 
واليت   ،2022 نوفمرب  و02   01 يومي  اجلزائر 
أعماهلا...   جدول  الفلسطينية  القضية  تصدرت 
إذ أشاد قادة وزعماء الدول العربية ابجلهود العربية 
املبذولة يف سبيل توحيد الصف الفلسطيين، ورحبوا 
بتوقيع األشقاء الفلسطينيني على »إعالن اجلزائر« 
املنبثق عن مؤمتر ملّ الشمل من أجل حتقيق الوحدة 
 12 يومي  انعقد  والذي  الفلسطينية،  الوطنية 
و13 أكتوبر 2022 حتت رعاية رئيس اجلمهورية 

السيد عبد اجمليد تبون... كما أكدوا على مركزية 
القضية الفلسطينية، والدعم املطلق حلقوق الشعب 
الفلسطيين غري القابلة للتصرف، مبا فيها حقه يف 
احلرية وتقرير املصري وجتسيد دولة فلسطني املستقلة 

كاملة السيادة.
القضية الفلسطينية تتطلب الوضوح التام يف املواقف، 
اليت  الشعوب  وحنن كربملانيني، بصفتنا ممثلني عن 
ترتبط وجدانيا بقضية فلسطني واألقصى الشريف، 
حنمل مسؤولية املطالبة هبذا الوضوح، وكذا، إمساع 

الدبلوماسية  آليات  عرب  للعامل  القضية  صوت 
اللحمة بني األشقاء  الربملانية، والعمل على متتني 
يف فلسطني بعيدا عن الشقاق والفنت الداخلية اليت 
يتغذى عليها االحتالل...  وقد جتسد هذا، وهلل 
اللقاء  هذا   ... اجلزائر  اتفاق  خالل  من  احلمد، 
التارخيي الذي مل الشمل وأهنى اخلالف بني اإلخوة 
من أجل حتقيق الوحدة وتركيز اجلهود حنو مواجهة 
االحتالل اإلسرائيلي بقلب واحد وصوت واحد، 
صادقة  نوااي  سبقتها  وجهود  مساعي  بعد  وذلك 

جتاه قضيتنا املركزية األوىل. 
لقد حرصت اجلزائر على وضع حد حلالة االنقسام 
لسنوات  فلسطني  يف  اإلخوة  بني  دامت  اليت 
طويلة... ينبع ذلك من جتربتنا التارخيية يف مواجهة 
جناح  ومن  آنذاك،  العامل  يف  استعمارية  قوة  أكرب 
ثورتنا، ثورة الفاتح من نوفمرب 1954، اليت ارتكزت 
أوال على حتقيق الوحدة بني اجلزائريني كأول وأهم 

خطوة ال بديل عنها لتحقيق النصر... 
شهدت  الثورة،  هذه  يف  شاركت  جماهد  وبصفيت 
عن قرب احلرص واإلصرار على جتنب كل أشكال 
اخلالف، من خالل دعوة اجلزائريني إىل االخنراط 
انتماءات  دون  الكربى  التحريرية  احلرب  هذه  يف 
سياسية أو فكرية أو عرقية، ودون حساابت ملصاحل 
حزبية أو فئوية أو شخصية... وهو ما حقق القوة 
الوطنية الشعبية العظيمة اليت هزمت استعمارا شرسا 

دام 132 سنة. 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  احتاد 
جمال  يف  الثناء  تستحق  جبهود  قام  اإلسالمي 
إطار  الفلسطينية... سواء يف  القضية  الدفاع عن 
جلنة فلسطني لالحتاد ومؤمتراته العادية والطارئة... 
أو خالل مشاركاته يف أنشطة املنظمات الربملانية 
اجلامع  وجوده  أن  كما  والدولية...  اإلقليمية 
للوحدة  ضمان  هو  ذاته  حبد  املسلمة  للشعوب 
اإلسالمية اليت حنتاج إليها يف مثل هذه الظروف...

طرح  يف  االستمرار  فاعلة  برملانية  علينا كمنظمة 
القضية الفلسطينية ومستجداهتا يف احملافل الربملانية، 
وحث برملاانت العامل وأحراره على التصدي فعليا 
االستعماري  املد  ووقف  اإلسرائيلي،  لالحتالل 

الصهيوين يف املنطقتني العربية واإلسالمية. 
  اجملالس: يشهد العامل اآلن احنسار جائحة 
فريوس كوروان، فكيف تتصورون إعادة تنشيط 
العمل اإلسالمي املشرتك يف إطار احتاد جمالس 

الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي؟
 معاىل صاحل قوجيل:  لقد عانت الدول اإلسالمية 

كغريها من دول العامل من تداعيات انتشار فريوس 
بفضل هللا  الوابء  هذا  احنسر  احلمد هلل  كوروان.. 
أوضاعها  اليت كيفت  واحلكومات  الدول  وجهود 

 العصرنة هي الطريق 
حنو عامل متجدد، 
وعلينا مسايرة هذا 

التوجه مبا حيفظ مميزاتنا 
و خصوصياتنا كعامل 

اسالمى

 القضية الفلسطينية 
كانت وستظل حمور 

عملنا ونضالنا وقضيتنا 
اجلوهرية

 ترحيب ابعالن 
اجلزائر املنبثق عن مؤمتر 

مل الشمل من اجل 
حتقيق الوحدة الوطنية 

الفلسطينية
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وبفضل  الوقاية،  وتدابري  إجراءات  تطلبته  ما  مع 
تفهم وتعاون وتضامن الشعوب... جيدر التفكري 
احلرجة،  املرحلة  هذه  من  التعايف  يف كيفية  اليوم 
النهوض  اجلائحة من أجل  بعد  ما  ورفع رهاانت 
ابقتصادايت دولنا السيما مع الغموض والتغريات 

املتسارعة اليت يعرفها النظام العاملي حاليا... 
يف  للمسامهة  فرصة  املرحلة  هذه  نعترب  أن  ميكننا 
والتوجه  العاملي  االقتصادي  النظام  إعادة تشكيل 
جتاه  وعدال  وأماان  نفعا  أكثر  جديد  نظام  حنو 
الناجعة  العاملية  القيم  تكريس  وكذا،  شعوبنا... 
على غرار مبدأ عدم االحنياز الذي تنادي اجلزائر 

بتعزيزه وفق توجه جديد بعيدا عن منطق ومفاهيم 
زمن احلرب الباردة، السيما مع تزايد االستقطاب 
دولنا ويعرقل  الذي ال خيدم مصاحل  احلاد  الدويل 
والتقدم  السلم  حنو  الشعوب  طموحات  حتقيق 
والتنمية والعدالة والسيادة... وقد تكون التغريات 
اليت شهدها العامل بعد مرحلة الوابء مناسبة لتجميع 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  صفوف 
اإلسالمي وتوحيد الرؤى لالخنراط جمددا يف األطر 

اليت ختدم مصاحلها. 
الربملانيون هلم دور كبري يف هذا املسعى من خالل 
إطار  ويف  املتاحة...  والرقابية  التشريعية  اآلليات 

الشدائد  يف  والتآزر  التضامن  اإلسالمي،  عاملنا 
قيمة عالية مستمدة من موروثنا احلضاري وتعاليم 
ديننا احلنيف.. ميكننا جتسيدها عمليا من خالل 
التعاون  الدول األعضاء يف منظمة  احتاد جمالس 
به  القيام  ميكننا  مما  الكثري  هناك  اإلسالمي.. 
عن طريق التنسيق والتعاون بني الربملاانت لطرح 
البدائل املناسبة خلصوصيتنا، وحث حكوماتنا حنو 
تعزيز التعاون وتكثيف اتفاقات الشراكة يف خمتلف 

اجملاالت.  
األشخاص  من  املاليني  يعيش  اجملالس:    
اضطروا  أن  بعد  املهاجرين يف ظروف عصيبة 
إىل مغادرة أوطاهنم بسبب النزاعات واحلروب 
والفقر واجلوع. فكيف ميكن التعامل مع ظاهرة 
اهلجرة هذه والنزوح، وخصوصا يف بلدان احتاد 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس 

اإلسالمي؟
معاىل صاحل قوجيل: مسألة اهلجرة والنزوح واللجوء 
تتشابك مع كافة التحدايت املتجددة اليت يواجهها 
العامل اليوم.. يتوقف حلها على مدى جدية تنفيذ 
واإلدماج  للحماية  فقط  ليس  فعالة  سياسات 
وإعادة التوطني، بل للقضاء جذراي على املسببات 
احلقيقية هلذه الظواهر اليت متس كرامة األفراد وهتدد 
أمن واستقرار اجملتمعات وترهق ميزانيات الدول.. 

 علينا كمنظمة برملانية فاعلة االستمرار 
ىف طرح القضية الفلسطينية والتصدى 

لالحتالل االسرائيلي ووقف  املد 
االستعماري الصهيوين ىف املنطقتني العربية 

واإلسالمية
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واإلرهاب  االستعمار  األسباب  هذه  بني  من 
والصراعات  النزاعات  وكذا  العنيف،  والتطرف 
واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ابإلضافة 
التنمية االقتصادية، وتزايد  إىل تراجع مستوايت 
وترية التغريات املناخية اليت تسلب مقومات احلياة 
وتنعش لألسف حركة اهلجرة والنزوح من املناطق 

املتضررة...
املسامهة  كربملانيني  علينا  السياق،  هذا  ويف 
حق  دعم  خالل  من  النهائية  احللول  وضع  يف 
يف  التدخل  وعدم  املصري  تقرير  يف  الشعوب 
السلمي  اخليار  وتبين  للدول،  الداخلية  الشؤون 
السلم  سياسة  وتكريس  النزاعات،  حلحلة  يف 
وحتقيق  الدميقراطية  وتعزيز  الوطنية،  واملصاحلة 
تبين  مع  املستدامة،  للتنمية  الكربى  األهداف 
اسرتاتيجية  واعتماد  واحلوار  املصاحلة  مقاربة 
تنموية فاعلة كحلول انجعة للقضاء على العنف 
جتربتنا  يف  فاعليتها  خربان  واإلرهاب،  والتطرف 

الناجحة ابجلزائر...
هذه  مع  تعاطينا  يف  نرتكز  اجلزائر  يف  إننا   
على  العامل،  يف  العادلة  القضااي  وكافة  القضااي 
ثوابت سياستنا اخلارجية املؤسسة على مرجعيتنا 
النوفمربية، واليت من أهم ركائزها مناصرة العدل 
ومنها  والسيادة،  احلرية  يف  واحلق  واإلنصاف، 
تقرير  قي  الشعوب  الكاملة حلق  مساندتنا  تنبع 

مصريها. 
منظمة  األعضاء يف  الدول  احتاد جمالس  اخنراط 
يعطي  املسعى  هذا  يف  اإلسالمي،  التعاون 
هذا  يف  للمسامهة  مناسبا  فضاءا  الربملاانت 
املوضوع... ملسنا ذلك من خالل اهتمام مؤمتراته 
وجلانه املتخصصة مبوضوع اهلجرة واللجوء الذي 
االحتاد...  أعمال  جداول  يف  ابنتظام  يتواجد 
نتطلع إىل جتسيد أكرب للتعاون الربملاين اإلسالمي 
الربملانية  احملافل  يف  املواقف  تنسيق  خالل  من 
مقاربة شاملة  لصاحل  واملرافعة  والدولية  اإلقليمية 
بلدان  مصاحل  فيها  تدرج  وتضامنية،  ومتوازنة 
بشكل  الوجهة  وبلد  العبور  وبلدان  املصدر 
وترقية  التعاون  تكثيف  الدفع حنو  مع   ، متوازن 
الشراكة االقتصادية بني دول االحتاد، واستغالل 
وحل  االستعمار  ملناهضة  الربملانية  الدبلوماسية 

النزاعات...
    اجملالس: أكد إعالن اجلزائر الصادر عن 
التنفيذية  للجنة  واألربعني  السابع  االجتماع 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد 
برملانكم  احتضنه  الذي  اإلسالمي،  التعاون 
األعضاء  اجملالس  بني  التعاون  املوقر، ضرورة 

ترون  كيف  املناخي.  التغري  قضية  ملعاجلة 
إمكانية حتقيق هذا اهلدف على أرض الواقع؟

رفع  بنا  جيدر  طبعا..  قوجيل:  صاحل  معاىل 
التعاون بني جمالس الدول األعضاء يف  مستوى 
االحتاد ملعاجلة مسألة التغري املناخي اليت تعصف 
أكثر  متفاوتة... لألسف  بدرجات  العامل  بدول 
الشعوب تضررا من تداعياهتا تقع يف دائرة الدول 
النامية لتزيد من أعبائها االقتصادية يف مواجهة 
مواجهة  إن  الداهم...   العاملي  اخلطر  هذا 
التغريات املناخية يتوقف على مدى احرتام الدول 
لاللتزامات املنبثقة عن دورات مؤمتر األطراف يف 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 
االستغالل  ومنها  األسباب  على  القضاء  وكذا 
االقتصادي  والسباق  الطبيعية،  للثروات  اجلنوين 

للمسؤولية  الفاعلني  حتمل  مع  املتكافئ،  غري 
كاملة من خالل التصحيح اجلاد لكل االحنرافات 

اليت أدت إىل هذا الوضع البيئي اخلطري....
الربملاانت طرف مشارك يف مؤمترات األطراف، 
ومبادراهتم...  مقارابهتم  الربملانيون  طرح خالهلا 
قوانني  يف  تتجسد  املمكنة  احللول  وكافة 
مهم  فدوران  عليها...  يصادقون  وتشريعات 
يشكل  أن  اجملالس  احتاد  وإبمكان  وواضح... 
وانطقا  اجلهود...  هلذه  وموجها  جامعا  إطارا 
استنزاف  فيها  يتم  اليت  املسألة  هذه  يف  ابحلق 
ضمن  اخلربات  نتبادل  وشعوبنا... كما  دولنا 
ختدم  موحدة  مواقف  ونبلور  االحتاد  نشاطات 
املناخي  التغري  تداعيات  من  وتقلص  مصاحلنا 

على اقتصادات دولنا...    
يف األخري، امسحوا يل أن أرحب أبعضاء احتاد 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس 
اإلسالمي ابجلزائر، مبناسبة انعقاد املؤمتر السابع 
يف  له  املصاحبة  واالجتماعات  لالحتاد  عشر 
الفرتة من 26 إىل 30 يناير 2023... نعتز 
ابحتضان هذه الفعالية الربملانية اهلامة، فنحن 
يف اجلزائر نفتخر ابنتمائنا احلضاري إىل العامل 
اإلسالمي  بديننا  بتمسكنا  ونعتز  اإلسالمي، 
اليت  املستقلة  اجلزائر  يف  فقط  ليس  السمح، 
حرصت على تدوين هذا االنتماء الثابت يف 
عليه  أول دستور صادق  منذ  كافة دساتريها 
 ،1963 سبتمرب   08 يف  اجلزائري  الشعب 
اجلزائر  حاربت  لقد  بكثري..  ذلك  قبل  بل 
استعمارا متمرسا يف سحق اهلوايت احلضارية، 
النور الذي هتتدي  واستغالل األداين لتطويق 
به الشعوب حنو حريتها وكرامتها وخنق توقها 
ذلك كان  أجل  من  احلرية...  إىل  الفطري 
جهادان، وألجل ذلك توج بنصر مبني، حتررت 
به األرض والدين أيضا.. فقد حررت ثورة أول 
نوفمرب 1954 املظفرة اجلزائرايت واجلزائريني، 
بكل  الدينية  شعائرهم  ممارسة  من  ومكنتهم 
الفرنسي على  االستدمار  أن سطا  بعد  حرية 
حقهم هذا ألزيد من قرن.... وكما تعلمون، 
قائم  االستدماري  االستعماري  الفكر  فإن 
على حتويل التطرف والتعصب واإلرهاب إىل 
كياانت دينية، وذلك هبدف حماربة الوسطية يف 
الدين اإلسالمي ... وعليه، نواصل اليوم هذه 
املعركة من خالل دعمنا وثباتنا على الوسطية 
الدينية، املبنية على قيم الرمحة والتعاون والكرامة 
يف  الشعوب  وحق  اإلنسان  واحرتام  واحلرية، 

تقرير املصري. 

 التغريات الىت شهدها 
العامل بعد مرحلة الوابء 
مناسبة لدولنا لتجميع 
صفوفها وتوحيد رؤاها 
لالخنراط ىف األطر الىت 

ختدم مصاحلها

 على احتادان أن يكون 
اطارا جامعا وموجها 
جلهودان ملعاجلة قضية 
التغري املناخى الىت يتم 
فيها استنزاف دولنا 

وشعوبنا
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 يف كل مناسبة يلتئم فيها مشل جمالس احتاد الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون اإلسالمي، تفتح النقاشات، ويؤسس للحوار واجلدل يف مظهر 
حضاري راق، يكون مبعثه احلرص واملصلحة العامة لشعوب ترجتي من 

برملاانهتا ما يصلح أوضاعها وأحواهلا.
ما  بقدر   ،)17( عشرة  السابع  الدورة  الحتضان  اجلزائر  اختيار  إن   
نعتربه تزكية ووسام شرف وتقدير، فإننا نرى فيه حسن انتقاء، وحسن 
اصطفاء. اجلزائر اليت ما عودت األحرار والصادقني، إال  على املوقف 
املبدئي والكلمة الرسالية، واإلرادة الطيبة الصادقة يف كل ما حَيُزُب األمة 

اإلسالمية بوجه عام. وهلذا لن تروا من اجلزائر إال حقا، وال جتدوا منها 
إال صدقا، كما كانت من قبل حافظة للوعود، خادمة للعهود، رافعة 

ودافعة للبنود.
 قد خيطئ بعض الدارسني وبعض احملللني حني ال يستطيعون ان يتصوروا 
وجود عالقة ما، على شيء من األمهية بني مؤسسات برملانية وبني أنشطة 
تنموية ثقافية اقتصادية وجتارية منتجة للثروة واملال. وهلؤالء عذرهم إذا 
تعلق األمر بـ»الطبعات القدمية« و»النسخ« التقليدية هلذه »الربملاانت« 
اليت كان يغلب على آلياهتا ومؤسساهتا الفرعية املساعــــــدة، طابع »الطرح 

بقلم: حممد يزيد بن محودة
انئب ىف اجمللس الشعىب الوطىن اجلزائرى

 عضو اللجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي

تسليـع الثقافة وتثقيف السلـع....

 من أجل
 تنمية

مستدامة
 من 

 األرخبيل إىل
 األطلسي
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يعرب  الفكرة، وال  يتجاوز  الذي ال  األيديولوجي« 
نلقي  عندما  ولكن  امللزم.  غري  االقرتاح  حدود 
واجملال  القيمي،  احملور  على  دقيقة  متفحصة  نظرة 
اجليوسياسي، والفضاء اجليواسرتاتيجي، الذي ميكن 
أن  أو  فيه  تتحرك  أن  اإلسالمية  الدول  لربملاانت 
تثريه، أو تطمح اليه، جند أن لديها من اإلمكاانت 
وليس  ُمستقِطبا،  حمورا  تكون  لكي  يؤهلها  ما 
هامشا ُمستقَطبا، وذلك من خالل تفعيل »سلطة 
منتجة  ميدانية  مؤسسات  مع  ابلتنسيق  االقرتاح« 
للثروة. والذي يساعد على كل هذا هو ما نشهده 
حماور  ونشوء  القدمية،  احملاور  تفكك  بداية  من 
والسالح،  والثروة  املال  متلك  استقطاب جديدة، 
وخلق  العامل«  تنظيم  »إعادة  يف  قوية  رغبة  ذات 
»خرائط جديدة« مبا يضمن ملصاحلها االقتصادية 
أمكن  إن  والنماء  والتمدد،  البقاء  واإليديولوجية 
ذلك. والشواهد امليدانية كثرية لعل أمهها، »فريوس 
سياسي  توظيف  من  شهده  ما  بكل  كوروان« 
/ الروسية  واحلرب  بريئة،  غري  قراءات  خالل  من 

عني  يف  القدمية  أورواب  جعلت  اليت  األوكرانية، 
االعصار، إضافة اىل خلخلتها للرتف األورويب ورفاه 
املنتفعني به ومنه خطا  الذي يعترب عند  الشمال، 
أمحر. وأخريا القمة العربية/ الصينية، مبعىن أن الكتلة 
املالية واملوقع االسرتاتيجي، قد »شرّق« منسقا مع 
القمة األمريكية/اإلفريقية  املستيقظ. كذلك  التنني 
جيواسرتاتيجية  خسائر  تعويض  اىل  هتدف  اليت 

وإقتصادية حمتملة يف الشرق الوسط.
لتجعل  العميقة،  احملورية  التغريات  هذه  إن   
التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  إحتاد 
متوقع«  عن«  البحث  حتمية  أمام  اإلسالمي 
حمور  على  قطب  بناء  أو  أعضائه،  جلميع  مريح 
األطلسي، كما خطط  احمليط  أندونيسيا/  أرخبيل 
بن  »مالك  احلضارة  فيلسوف  ونّظر  لذلك 
نيب«. ونقرتح له حنن من جانبنا اسم » االيالف 
فضاءات  من  جيعل  أن  ميكنه  اإلسالمي«،الذي 
االقتصادية  ملنتوجاته  ليس  رائجة  سوقا  اآلخرين 
أنه  إذ  والثقافية،  القيمية  ملنتوجاته  وإمنا  فحسب، 
يتوفر منها على أكرب خزان قيمي ال ينضب أبدا، 
وهو الرسالة اإلسالمية بقيمها اإلنسانية اخلالدة. 
حيول  أن  األطلسي«  »األرخبيل/  حمور  وإبمكان 
هذه القيم اىل منتوج ثقايف وفين يكتسح به اجملاالت 
الروحي  العطش  هذا  األخرى، يف ظل  اإلنسانية 
املريب الذي تعاين منه اإلنسانية مجعاء. كما أنه 
إبمكان االحتاد أن يكون »جامعة إسالمية«، من 
حيث دورها يف ربط الطاقات اإلسالمية وتنميتها 

وتزكيتها وتعريفها ببعضها بعضا، خاصة إذا علمنا 
ابألفكار  العامل  متول  اليت  الرمادية«  »املادة  ان 
واالبداع نصفها مسلمة أو تكاد، لكن جلها يعيش 
الشتات وحالة التيه، يف دول حتسن االستثمار يف 
بدين  آهبة  غري  اإلنسانية،  والكفاءات  املواهب 
أو عرق أو مذهب أو جهة، كما هو حاصل يف 
الكبري.  األسف  مع  اإلسالمية  الدول  من  كثري 
الشعبية،  التمثيلية  اهليئات  هذه  مينع  الذي  فما 
أن متد روابط التعاون وأواصر التنسيق مع آالف 
التنظيمات واهليئات واملؤسسات الثقافية والعلمية 
املنتشرة على هذا احملور، كي تشتغل على اترخينا 
املشرتك القدمي، وتستغل أحاديثه وأحداثه، وتعيد 
بعثها يف قوالب فنية ذات مضامني إنسانية. وإن 
بـ»هوليوود«  العاملي  قد حققت حضورها  أمريكا 
قبل أن حتققه بـ»املارينز«و الـ»B 52«، ولنضرب 
يف هذا أيضا مثال بسلسلة »هاري بوتر«للكاتبــة 
الربيطانيــــة »ج ك رولنج« فإهنا يف مداخيلها املادية 
برملاانت  نفط.  وليس صعبا على  بئر  فاقت  قد 
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، أن 
تويل االقتصاد ابلغ اهتمامها، وهي تسعى سفرية 
خري ونوااي حسنة بني الدول، فتفتح آفاق اإلنتاج 
املنتجـــــة  اجلهات  تعريف  خالل  من  املشرتك، 
»مقاوالت او شركات« بعضها ببعض، وتسهيل 
إمكانيات تنقل اخلربات ورؤوس األموال، ابلتنسيق 
من  ألنه  طبعا،  واملتخصصة  الوصية  اجلهات  مع 
غري املنطقي أن تبقى قدرات األمة اإلسالمية يف 
بنوك أعدائها. وإن نشاطا كهذا لكفيل أبن حيرك 
آلية اقتصادية فوق ما يتصور اجلميع، من خطوط 
جوية وحبرية، وحركة سياحية منتعشة، مبا يضمن 
تنمية انمية مستدامة. وهذا كله يتم يف إطار واضح 
اخلصوصيات  من  حترتم كثريا  اليت  الشفافية  من 
ذاك.  او  البلد  هلذا  واملذهبية  والسياسية  التارخيية 
وإن  األثر.   يف  ورد  رمحة، كما  االختالف  ألن 
 »17« عشرة  السابع  الدورة  حتتضن  اليت  اجلزائر 
التعاون  الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
اإلسالمي، تسعى جاهدة من أجل ترسيخ هذه 
ديبلوماسي  مسعى  أي  يف  التكاملية«  »احلركة 
تتبناه، أو تقوم به، أو تراهن عليه. فهي ال تؤمن 
ابلفصل بني ما تقوم به من مساع، خاصة يف هذا 
العصر الذي متكنت فيه وسائل االتصال من الغاء 

احلدود واملسافات، بل من الغاء الزمن.
 إن اجلزائر تؤمن ابلعمل امليداين، وابلتطبيق امليداين، 
لكل ما يتم االتفاق عليه على بياض األوراق، أو 

مسوداهتا يف االجتماعات املغلقة.   

 

 لن تروا من 
اجلزائر إال حقا، 
والجتدوا منها إال 
صدقا، كما كانت 
من قبل حافظة 
للوعود، خادمة 
للعهود، رافعة 
ودافعة للبنود 

 التغريات احملورية 
العميقة ىف العامل 
جتعل االحتاد امام 
حتمية البحث عن 

»متوقع« مريح 
جلميع أعضائه 

 »االيالف 
االسالمي«  من 
أرخبيل أندونيسيا 

إىل احمليط األطلسى 
يتوفر على أكرب 
خزان قيمى هو 

الرسالة اإلسالمية 
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أتسس جملس األمة مبوجب أحكام دستور 28 نوفمرب 
1996، والذي حيتوي على 182 مادة من بينها 52 
مادة تتعلق مبجلس األمة؛ وقد نصت املادة 98 منه 
على أّنه »ميارس السلطة التشريعية« برملان يتكون من 
غرفتني، ومها اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة. وله 
السيادة يف إعداد القانون والتصويت عليه«. وهكذا 
يقوم النظام الربملاين اجلزائري على مبدأ الثنائية الربملانية.  
اجلزائري  الربملاين  النظام  األمة يف  حيقق وجود جملس 

عدة أهداف أمهها: 
يف  احلر  والتعبري  التعّددية  الدميقراطية  ترسيخ   

املؤسسة التشريعية؛
وتكامال  تنوعا  أكثر  جيد  وطين  متثيل  ضمان   
وانسجاما من خالل اعتماد معيار اإلقليم إىل جانب 

معيار السكان؛
الوطين  املستوى  على  الالمركزية  وتفعيل  ترقية   
بتنشيط وبعث ديناميكية جديدة يف اجلماعات احمللية؛

 ضمان التوازن بني مؤسسات الدولة واحلفاظ على 
استقرارها.

يتشكل جملس األمة من 174 عضوا، مبوجب دستور 
01 نوفمرب 2020 بعد أن كان يتشكل يف السابق 

من 144 عضوا. 
 يتم انتخاب ثلثي أعضائه )3/2( عن طريق االقرتاع 
العام غري املباشر والسري من بني ومن طرف أعضاء 
اجملالس الشعبية البلدية واجمللس الشعيب الوالئي بعدد 
 )116( مبجموع  أي  والية  عن كل   )02( عضوين 
عضوا ؛ وُيعنّي رئيس اجلمهورية الثلث اآلخر )3/1( 

والكفاءات  الشخصيات  بني  من  عضوا   )58( أي 
واالقتصادية  واملهنية  العلمية  اجملاالت  يف  الوطنية 

واالجتماعية.
دت عهدة عضو جملس األمة بست )06( سنوات  ُحدِّ
ويتم جتديد نصف عدد أعضاء اجمللس كل ثالث )03( 
سنوات، وُتسمى هذه العملية ابلتجديد اجلزئي. حيكم 
سري جملس األمة وتنظيمه نصوص أتسيسية )الدستور( 
ونصوص تنظيمية تتمثل أساسا يف القانون العضوي 
رقم 12/16 املؤرخ يف 22 ذي القعدة عام 1437 
هـ املوافق 25 غشت سنة 2016 الذي حيدد تنظيم 
اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة، وعملهما، وكذا 
العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة؛ ويف النظام 
الداخلي جمللس األمة الذي أقره اجمللس يف جلسة علنية 
بتاريخ 25 رمضان عام 1438 ه املوافق 20 يونيو 

سنة 2017 
  اللجان الدائمة

االنسان  واإلدارية وحقوق  القانونية  الشؤون  1-جلنة 
اإلقليمي/  والتقسيم  اإلقليم  وهتيئة  احمللي  والتنظيم 
2- جلنة الشؤون االقتصادية واملالية/ 3- جلنة الدفاع 
الوطين /  4- جلنة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل 
واجلالية اجلزائرية يف اخلارج /  5- جلنة الفالحة والتنمية 
العايل  والتعليم  والتكوين  الرتبية  6-جلنة   / الريفية 
والبحث العلمي والشؤون الدينية / 7-جلنة التجهيز 
والتنمية احمللية /8- جلنة الصحة والشؤون االجتماعية 
والعمل والتضامن الوطين / 9-جلنة الثقافة واإلعالم 

والشبيبة والسياحة

ولد يف 14 يناير 1931 بوالية 
ابتنة- اجلزائر 

التحرير   جماهد وعضو  جبيش 
الوطين منذ بداايت اندالع الثورة 
السيادة  اسرتجاع  حىت  التحريرية 

الوطنية سنة 1962.
حبزب  قيادية  مناصب  توىل   

جبهة التحرير الوطين. 
 1979-1986:وزيرًا للنقل 

والصيد البحري. 
انُتخب   :2012-2007  
الوطين  الشعيب  ابجمللس  انئبًا 

عن والية سطيف. 
ُعنّي عضوًا يف  يناير 2013:   
الرائسي  الثلث  عن  األمة  جملس 

لعهدة مدهتا ست )6( سنوا 
تعيينه  ُأعيد   :2019 يناير   
عضوًا يف جملس األمة عن الثلث 
 )6( ست  مدهتا  لعهدة  الرائسي 

سنوات )حىت يناير 2025(. 
29  يناير 2019: انئبًا لرئيس 

جملس األمة.
 23  – أبريل 2019    09  
جمللس  رئيسًا   :2021 فرباير 

األمة ابلنيابة.
 24  فرباير 2021: أنتخب 
إبمجاع  األمة  جمللس  رئيسًا 

األعضاء.
 24 فرباير 2022: مت إعادة 
األمة  جمللس  رئيسًا  انتخابه 
مدهتا  لعهدة  األعضاء  إبمجاع 

ثالث سنوات.  

جملس األمة ابجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 معايل األستاذ
 صاحل قوجيل

 رئيس جملس األمة
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جرت أول انتخاابت تشريعية يف اجلزائر بتاريخ 20 سبتمرب 
قالئل.  أبشهر  الوطين  االستقالل  غداة  أي   ،1962
وكانت الغاية من إنشاء اجمللس املنتخب لعهدة مدهتا سنة 
واحدة، هي سّن القانون األساسي للبالد. وابلفعل، فقد 
مسح ذلك إبصدار دستور 10 سبتمرب 1963 الذي كرس 
على اخلصوص مبدأ أحادية الغرفة ابلنسبة للربملان اجلزائري. 
وبتاريخ 22 نوفمرب 1976 شهدت الساحة الوطنية يف 
إطار استكمال مؤسسات الدولة اجلزائرية صدور دستور 
جديد أتسست مبوجبه )املادة 126( غرفة واحدة حتت 
تسمية اجمللس الشعيب الوطين أنيطت به السلطة التشريعية. 
وقد انتخب هذا اجمللس بتاريخ 25 فرباير 1977 لعهدة 
مدهتا مخس )05( سنوات، وجتدد ابنتظام سنيت 1982 
و 1987. لقد أبقى التعديل الدستوري ليوم 23 فرباير 
1989 على مبدأ أحادية الغرفة من خالل احلفاظ على 
أنه كرس من جهة أخرى،  الوطين، ولو  الشعيب  اجمللس 
مبدأ الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
)املادة92(. وقد أدت استقالة رئيس اجلمهورية إىل توقيف 
عملية جتديد تشكيلة اجمللس اليت انتهت عهدهتا، وترتب 
عن ذلك حالة فراغ قانوين أدى إىل تنصيب هياكل انتقالية 
)اجمللس األعلى للدولة واجمللس االستشاري الوطين مث اجمللس 
الوطين االنتقايل( وذلك إىل غاية إجراء التعديل الدستوري 
بتاريخ 28 نوفمرب 1996 الذي أدخل تغيريات إبحداث 
برملان ثنائي الغرفة، حيث تكون اجمللس الشعيب الوطين 
من )380 انئبا( وجملس األمة انداك من )144 عضوا(، 
لتشكالن آنذاك أول برملان تعددي للجزائر املستقلة. ويبلغ 
عدد أعضاء اجمللس الشعيب الوطين حاليا 407 نواب ميثل 
398 انئبا منهم جممل الدوائر االنتخابية على املستوى 
املقيمة يف اخلارج،  فيما ميثل 08 نواب اجلالية  الوطين، 

ونصت املادة 121 من دستور 2020 على أن أعضاء 
اجمللس الشعيب الوطين، ينتخبون عن طريق االقرتاع العام 
املباشر والسري.  ونصت املادة 12 من دستور 2020 أن 
الشعب حر يف اختيار ممثليه، واعتربت املادة 16 أن اجمللس 
املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته ويراقب 
عمل السلطات العمومية، كما أكدت املادة 116 على 
متتع املعارضة الربملانية حبقوق متكنها من املشاركة الفعلية يف 

األشغال الربملانية مبا يف ذلك الدبلوماسية الربملانية.
  هياكل وأجهزة اجمللس

حدد النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين بناء على نص 
الدستور والقانون العضوي الذي حيدد تنظيم اجمللس الشعيب 
الوطين وجملس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما 
وبني احلكومة، هياكل اجمللس وأجهزته، وأبرزها: الرئيس، 
مكتب اجمللس، هيئة الرؤساء، هيئة التنسيق، واجملموعات 

الربملانية، واللجان الدائمة البالغ عددها 12 جلنة.
   اللجان الدائمة

1- جلنة الشؤون القانونية واإلدارية واحلرايت/  2-جلنة 
الشؤون اخلارجية والتعاون واجلالية/  3-جلنة الدفاع الوطين  
4-جلنة املالية وامليزانية/  5-جلنة الشؤون االقتصادية والتنمية 
والتعليم  الرتبية  6-جلنة  والتخطيط/  والتجارة  والصناعة 
العايل والبحث العلمي والشؤون الدينية/ 7-جلنة الفالحة 
والصيد البحري ومحاية البيئة/  8-جلنة الثقافة واإلتصال 
والسياحة/ 9- جلنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل 
والري  والتجهيز  اإلسكان  املهين/  10-جلنة  والتكوين 
والتهيئة العمرانية/ 11-جلنة النقل واملواصالت واالتصاالت 
السلكية والالسلكية/ 12-جلنة الشباب والرايضة والنشاط 

اجلمعوي

 1963 مارس   03 مواليد  من 
بوالية غرداية، متزوج وأب ألربعة 

أبناء 
النواب  الربملانية:  اجملموعة    
األحرار »قائمة الوحدة والتداول

معهد  من  ليسانس  شهادة 
والعالقات  السياسية  العلوم 
جامعة   1986 سنة  الدولية 

اجلزائر
 املسار املهين والسياسي: 

غرداية  وكالة  إدارة   1989  
للتوفري  الوطين  للصندوق 

واالحتياط
1995 مكلف مبهام سامية   

ببنك الربكة
وكالة  مدير   2017-1997
غرداية للنادي السياحي اجلزائري

 2020 يوليو   -2017  
الوالئي،  الشعيب  اجمللس  عضو 
والسياحة  الفالحة  جلنة  رئيس 
الوالئي  الشعيب  ابجمللس  والري 

لوالية غرداية 
رئيس   2020 يوليو   20
لوالية  الوالئي  الشعيب  اجملـــلس 
»مـــــهنـــــدس  ولــــقـــــب  غــــردايـــــــة 

املصاحلة«
 منذ 08 يوليو 2021 رئيسا 
بعد  الوطين،  الشعيب  اجمللس 
من  صوات   295 على  حصوله 
أصل 407، و يعد اثلث أعلى 

منصب يف الدولة. 

 اجمللس الشعيب الوطين ابجلمهورية اجلزائرية

معايل األستاذ
ابراهيم بوغايل 

 رئيس اجمللس الشعيب
الوطين اجلزائري
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  جلنة األقليات ىف االحتاد
تزور خميمات الروهينغيا

بصحبة األمني العام: 

الحتاد  العام  األمني  نياس،  قريشى  حممد  السيد  معاىل  رافق 
جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمى، من 18 
ديسمرب إىل 22 ديسمرب 2022، وفدا من جلنة اجملتمعات 
لبنغالديش  بزايرة  قام  لالحتاد،  التابعة  املسلمة  واألقليات 
التضامن  واعالن  الروهينغيا  الالجئني  أوضاع  على  لالطالع 
مع بنغالديش الىت تستضيف حاليا أكثر من 1.2 مليون من 
املسلمني الروهينغيا الفارين من محلة عسكرية وحشية تعرضوا 
أغسطس  شهر  ىف  مينمار،  ىف  راخني  بوالية  وطنهم  ىف  هلا 
الدكتور أورهان أاتالى مقرر جلنة  الوفد  2017. ترأس هذا 
اجملتمعات واألقليات املسلمة )من الربملان الرتكى(، وضم إىل 
جانبه: الدكتور ابوالفضل عمويي )من الربملان االيراين( والسيد 
بشري لوبيغا مسبا )من الربملان االوغندى( إضافة إىل عدد آخر 

من املسؤولني ىف االحتاد والربملاانت املعنية. التقى الوفد برئيسة 
جملس النواب الوطىن ىف بنغالديش، شريين شارمني شودرى، 
كما التقى بوزير خارجية بنغالديش د. أ. ك. عبداملؤمن، كما 
ابلسيد  الوفد كذلك  والتقى  موين،  ديبو  التعليم  بوزير  التقى 
جوهانس فان دير كالور ممثل مفوضية الالجئني لألمم املتحدة 

ىف دكا. 
وزار الوفد خميمات الالجئني الروهينغيا، واستمع إىل مطالبهم 
املشروعة ىف العودة إىل وطنهم األصلى، مع ضمان حقوقهم 

والعيش ىف أمن وامان وكرامة على أرضهم.
والحظ الوفد، مقارنة مع زايرات وفود االحتاد املاضية، ان دولة 
بنغالديش عملت الكثري من اجل هؤالء الالجئني، لكن األمر 

يتطلب جمهودا مجاعيا للدول اإلسالمية واجملتمع الدوىل.  
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املسلمة  واألقليات  اجملتمعات  جلنة  عقدت 
املتفرعة عن اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون 
جمالس  ابحتاد  اخلارجية  والعالقات  السياسية 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء  الدول 
اول اجتماع هلا يوم اجلمعة، 27 مايو 2022 
مبدينة أنقرة- العاصمة الرتكية. جرى خالل هذا 
مستقبل  حول  لآلراء  واسع  تبادل  االجتماع 
عمل هذه اللجنة الىت قرر املؤمتر الـ16 لالحتاد، 
املنعقد يف اسطنبول يوم 10 ديسمرب 2022، 

تشكيلها.
وامجع املتدخلون على التأكيد على أمهية انشاء 
هذه اللجنة لتكون اداة لالحتاد من اجل املسامهة 
يف محاية حقوق هذه األقليات ومديد العون هلا 

انطالقا من واجب األخوة االسالمية.
وعربوا عن قلقهم العميق ملا يتعرض له املسلمون، 
خاصة يف الدول االوروبية، من حوادث الكراهية 

واالسالموفوبيا.
ودعوا الدول غري االسالمية اىل وضع حد للتمييز 

وتعديل تشريعاهتا تبعا لذلك.
فلسطني  تشهده  مبا  معنية  اللجنة  ان  واعتربوا 
احملتلة، خاصة التدمري املمنهج لآلاثر واملقدسات 

االسالمية، واتباع سياسة متثل اقصى انواع الكراهية 
الروهينغيا،  معاانة  عن  وحتدثوا  واالسالموفوبيا. 
وأقلية »هيغور« املسلمة يف الصني، وكذلك معاانة 
املسلمني يف اهلند خاصة يف اقليم كشمري، وحمنة 

املسلمني يف مجهورية افريقيا الوسطى.
وخالل االجتماع حتدث السيد أورهان آاتالي، 
مندوب تركيا ومقرر اللجنة عن اخلطوط العريضة 
ملشروع التقرير الذي ينوى تقدميه للمؤمتر القادم 

حول القضااي املتعلقة حبقوق اإلنسان.
وأكد معايل السيد حممد قريشي نياس، األمني 
العام لالحتاد على أن حقوق الشعب الفلسطيين 
هي حقوق األمة االسالمية كلها، وان القضية 

الفلسطينية يف اولوايت عمل االحتاد.
وقد ركزت املداخالت على النقاط التالية:

حلقوق  العاملي  االعالن  مبادئ  من  انطالقا 
اإلنسان، الدعوة إىل احرتام حقوق األقليات و 
يف  األعضاء  غري  الدول  يف  املسلمة  اجملتمعات 
مشاكل  و  وعراقيل  تواجه حتدايت  اليت  االحتاد 
انمجة عن التمييز و القمع واالضطهاد مما يستلزم 
أمهية التنسيق املستمر بني أعضاء االحتاد ، عرب 
هذه اللجنة، من أجل مساعدة هذه األقليات و 

محاية حقوقها الدينية والثقافية واملدنية والسياسية 
أشار  اإلسالمية.  هويتها  صون  و  واالقتصادية 
املتحدثون إىل معاانة أقلية الروهينجا املسلمة من 
اضطهاد و طرد و قتل يف ميامنار، مما أدى إىل 
هتجري أكثر من مليون مسلم إىل بنغالديش اجملاورة 
هلذه  حل  ابجياد  االسراع  ضرورة  إىل  دعوا  و   ،
املأساة.  وحتدثوا عن معاانة املسلمني يف اهلند، 
خاصة يف أقليم كشمري املسلم احملتل و يف غريه و 
دعوا إىل حتميل اهلند مسؤولية انتهاكاهتا الفاضحة 
واملمنهجة حلقوق اإلنسان ضد املسلمني ، و اختاذ 

تدابري عاجلة النقاذهم من إابدة مجاعية.
العمل على ضمان أتمني محاية الشعب الفلسطيين 
من جرائم احلرب و جرائم ضد اإلنسانية ، أو 
ترقى إىل ذلك ، من قوات املستعمر اإلسرائيلي 

و عصاابته اإلرهابية من مستوطنني.
عملها  أساس  اللجنة  جتعل  أن  على  التأكيد 
القرارات الصادرة عن منظمة التعاون اإلسالمي 
واحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
املسلمة،  ابألقليات  العناية  جمال  يف  اإلسالمي 
مع االستفادة مما تصدره اهليئات املعنية و مراكز 

البحوث يف الدول األعضاء هبذا الشأن.

االجتماع األول للجنة اجملتمعات واألقليات املسلمة فی أنقرة: 

املشاركون يطالبون ابحرتام حقوق األقليات



اجملالس العدد الثامن والعشرون | شتاء 2023| 17

انعقد يوم اخلميس 26 مايو 2022م، أبنقرة يف 
مجهورية تركيا، االجتماع اإلستثنائي األول للجنة 
الدائمة املتخصصة للشؤون السياسية و العالقات 

اخلارجيه أبنقرة يف اجلمهورية الرتكية.
حتدث السيد أورهان آاتالي، مندوب الربملان الرتكي، 
مقرر اللجنة عن أن تصاعد الكراهية ضد اإلسالم 
يعترب من املسائل األساسية حلقوق اإلنسان. و قال 
إن التدخل الفوري ضروري الزالة العواقب املؤملة هلذا 
املرض قبل حدوثه. ويتطلب هذا التدخل اجراءات 
على املستوى الوطين والتعاون فيما بني الدول. وهناك 
من طرف  ابلكفاءة  ويتمتع  فعال  لتعاون  حاجة 

اجملتمع الدويل بشأن إرادة سياسية مشرتكة. 
وأضاف أود أن الفت انتباهكم لوضع اشقائنا االتراك 
املسلمني الذين يعيشون يف تراقيا الغربية فاليوانن 
ملواطنينا  األثنية  واهلوايت  الدينية  احلرايت  التقبل 
يف تراقيا الغربية.  والميكن جتاهل الوضع يف قربص 
عند تناول انتهاكات حقوق اإلنسان الىت يواجهها 
املسلمون. والتزال األزمة اإلنسانية الىت يتعرض هلا 
املسلمون الروهينغيا، الذين تركوا أراضيهم وأصبحوا 
تتسم  هبم،  حلق  الذي  للعنف  نتيجة  الجئني 
ابخلطورة. وظللنا ننقل مشاعران وتوقعاتنا إزاء وضع 
االتراك اليوغور واألقليات املسلمة األخرى يف الصني 

إىل اجلانب الصيين يف إتصاالتنا الثنائية.
جلنة  اجراءات  الئحة  مشروع  االجتماع  واعتمد 
اجملتمعات واألقليات املسلمة، بعد اجراء التعديالت 
 )8( الديباجة  على  عالوة  ومشل،  عليه،  الالزمة 
قواعد، حتدد القاعدة الثالثة منها أهداف اللجنة اليت 

نذكر منها:
حتليل الوضع الراهن للمجتمعات واألقليات املسلمة 
يف الدول غري األعضاء يف االحتاد، ومنع االنتهاكات 
احملتملة من خالل احلوار القائم على التفاهم املتبادل، 
وتعزيز  اجلارية،  االنتهاكات  وقف  على  والعمل 

التعايش السلمي املستدام يف البلدان ذات العالقة، 
واألقليات  للمجتمعات  اإلنسان  حقوق  واحرتام 

املسلمة.
االدعاءات  دراسة  اللجنة كذلك  أهداف  ومن 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  حول  والشكاوي 

للمجتمعات  واألقليات  املسلمة.
وجيوز للجنة ان تستشري خرباء واكادميني ابرزين، 
وتعقد جلسات استماع، وان تنظم بعثات لتقصى 
احلقائق، وميكنها ان تنظم ملتقيات واجتماعات، وان 
تعد مواد مطبوعة بواسطة الوسائط االعالمية املتعددة 

بغية رفع مستوى الوعي بقضية حقوق اإلنسان.
وبعد أن انتخبت تركيا مقررا هلا، انتخبت من بني 
أعضائها، أعضاء جلنة اجملتمعات واألقليات املسلمة، 
على أساس عضوين من كل جمموعة جغرافية وذلك 

على النحو التايل:
النيجر ومجهورية  االفريقية: مجهورية  اجملموعة  من 

أوغندا
ومن اجملموعه العربية: دولة الكويت ودولة فلسطني

االندونيسية  اآلسيوية: اجلمهورية  اجملموعة  ومن 
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

الشعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  والرتويكا: 
وبوركينافاسو واجلمهورية الرتكية

يف االجتماع االستثنائي األول للجنة املتخصصة للشؤون السياسية والعالقات اخلارجية يف أنقرة: 

اعتماد  مشروع الئحة اجراءات  جلنة اجملتمعات  واألقليات املسلمة

 ضرورة مساعدة 
األقليات املسلمة 

وصيانة حقوقها وهويتها 
اإلسالمية 
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اجلزائري،  الربملان  من  لدعوة كرمية  استجابة 
اجتماعها  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  عقدت 
الدولية  املؤمترات  بقاعة  واألربعني  السابع 
مارس   13 بتاريخ  اجلزائر  مبدينة   )CIC(
أعضاء  االجتماع  يف  شارك  وقد  2022م، 
ممثلو  احلضور  عن  وتغيب  التنفيذية  اللجنة 
والكامريون.  فاسو  بوركينا  من  برملاانت كل 
افتتحت اجللسة بتالوة آايت مباركة من الذكر 

احلكيم.
ابراهيم  السيد  معايل  اللجنة  اجتماع  وافتتح 
بوغايل رئيس اجمللس الشعيب الوطين ابجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية خبطاب رحب يف 
مستهله ابلوفود القادمة من دول االحتاد حلضور 
اجتماع اللجنة التنفيذية ابجلزائر وركز يف خطابه 
على وحدة وتضامن األمة اإلسالمية قائاًل إننا 
جنتمع حتت راية التعاون اإلسالمي. وقال ان 
األمة البد أن تكون على مستوى التحدايت 
وأن من أهم التحدايت اليت تواجهنا اآلن هي 
مشكلة فلسطني وشعبها اجملاهد الذي البد أن 
يستعيد حقوقه ويقيم دولته املستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
وعرب معايل السيد حممد قريشي نياس األمني 
العام لالحتاد عن سعادته بوجوده على أرض 
وتقدم  والشهامة  والكرامة  العزة  أرض  اجلزائر 
ابلشكر اجلزيل للسلطات اجلزائرية الحتضاهنا 
االستقبال  حسن  وعلى  االجتماع  هلذا 
على  الرتكية  اجلمهورية  وشكر  الضيافة  وكرم 
التأم  الذي   16 الـ  االحتاد  ملؤمتر  استضافتها 

يف اسطنبول يوم 10 ديسمرب 2021، وأكد 
على أمهية اجتماع اللجنة التنفيذية احلايل الذي 
سيحضر للمؤمتر القادم وقال ان هذا االجتماع 
أييت يف ظرف دويل ابلغ التعقيد وأنه أمام هذه 
األمانة  اليسع  فإنه  اجلارية  العاملية  األحداث 
الدول  تعزز  أن  تتمىن  أن  إال  لالحتاد  العامة 
اإلسالمية ترامحها وتواددها حفاظًا على وحدة 
كياهنا وتضامنها راجية من هللا العلي القدير أن 
حيفظ األمة وأن يشمل بواسع رمحته هذا العامل 

الذي نعيش فيه.- 
جلسة العمل: جرت جلسة العمل حتت 
رئيس  بوغايل  إبراهيم  األستاذ/  معايل  رائسة 
اجمللس الشعيب الوطين ، الذي أكد على ضرورة 
الوحدة والتضامن ودعا أعضاء اللجنة إىل أن 

يعملوا كفريق واحد. 
 البند 1: انتخاب أعضاء هيئة املكتب

من  للرئيس  انئبًا  ديفوار  انتخاب كوت  مت 
انئبًا  ماليزاي  انتخاب  مت  االفريقية؛  اجملموعة 
للرئيس من اجملموعة اآلسيوية؛ مت انتخاب السيد 

يزيد بن محودة من اجلزائر مقرراً.
األعمال  جدول  اعتماد  2:مت  البند   

وبرانمج العمل  

 البند 3: تقرير األمني العام 
غطى تقرير معايل األمني العام الفرتة الزمنية بني 
اتريخ االجتماع السادس واألربعني للجنة التنفيذية 
لالحتاد الذي عقد يف اسطنبول ابجلمهورية الرتكية 
يوم 9 ديسمرب 2021، واالجتماع احلايل السابع 

واألربعني للجنة التنفيذية لالحتاد الذي عقد ىف 
اجلزائر العاصمة بتاريخ 13 مارس 2022م. ومت 

اعتماد تقرير األمني العام.

السابعة  الدورة  موعد  حتديد   :4 البند   
عشرة ملؤمتر االحتاد: 

وافقت اللجنة التنفيذية لالحتاد ابإلمجاع على 
استضافة اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
االحتاد  ملؤمتر  عشرة  السابعة  الدورة  الجتماع 
بعد أن تعذر استضافتها يف تونس، على أن 
يتم حتديد موعدها ابلتنسيق بني األمانة العامة 

لالحتاد والربملان اجلزائري.
 مداوالت االجتماع :

أمجع املتدخلون على شكر اجلمهورية اجلزائرية 
هلذا  احتضاهنا  على  الشعبية  الدميقراطية 
االجتماع مربزين أنه ينعقد يف ظرف دويل ابلغ 
أن يكون  اخلطورة مما يستوجب على االحتاد 
على مستوى مواجهة هذه التحدايت وأبرزوا أنه 
ال سبيل إىل ذلك إال ابلتضامن والوحدة ونبذ 
الطائفية والعرقية واملذهبية، انطالقًا مما يفرضه 
علينا ديننا اإلسالمي احلنيف، وأكدوا على أن 
الشعار املناسب لألمة هو )ال إله إال هللا حممد 
رسول هللا( صلى هللا عليه وسلم- اليت نتحد 
حوهلا مجيعًا ويلتف حوهلا العامل اإلسالمي كله. 
ودعوا إىل عمل ملموس لصاحل أمتنا اإلسالمية 
وحتقيق تطلعات شعوهبا وأبرزوا ضرورة أن جند 

حلواًل واقعية ملشاكل أمتنا. 
 البند  5: النظر يف موضوع أعضاء اللجنة 

ىف االجتماع السابع واألربعني للجنة التنفيذية: 

 الرتكيز على تضامن األمة االسالمية
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الدائمة املتخصصة للشؤون السياسية 
والعالقات اخلارجية:

بعد مناقشات مستفيضة أكد أعضاء 
اجملموعة العربية يف اللجنة التنفيذية حبق 
اجملموعات اجلغرافية يف ترشيح أعضائها 
إدراج  وضرورة  اللجان،  لعضوية كل 
الربملان السوري ضمن أعضاء اجملموعة 
العربية يف اللجنة السياسية، وبناًء على 
من  النقطة  هذه  سحب  تقرر  ذلك 
الرتكي  الوفد  وسجل  األعمال  جدول 

حتفظه على القرار.  
 البند 6: النظر يف مشروع الئحة 
واألقليات  اجملتمعات  جلنة  إجراءات 
املسلمة املتفرعة من اللجنة السياسية 

لالحتاد،
ان  على  االجراءات  الئحة  اعتماد  مت 
تعمم على األعضاء ألخذ مقرتحاهتم ومت 
تفويض اللجنة السياسية ىف املوضوع. 

 البند 7: مشاريع جداول أعمال 
التاسع للجان املتخصصة  االجتماع 

الدائمة: مت اعتماد جداول االعمال
 البند 8.  األجهزة املتفرعة: 

هذه  أعمال  جداول  مشاريع  إعداد 
األجهزة: مت اعتماد جداول االعمال

جدول  مشروع  وضع   .9 البند   
أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة 
جدول  اعتماد  مت  لالحتاد:  العامة 

األعمال 
 البند 10. وضع مشروع جدول 
ملؤمتر  عشرة  السابعة  الدورة  أعمال 

االحتاد:
 مت اعتماد اجلدول 

 البند 11: اعتماد إعالن اجلزائر 
للجنة  الـ47  االجتماع  وتقرير 

التنفيذية.

حنن أعضاء اللجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، اجملتمعون 
يف دورهتا العادية السابعة واألربعني مبدينة اجلزائر 
الشعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  عاصمة 
لـ  املوافق  هـ   1443 شعبان  و11  يومي10 
الربملان  برائسـة   ،2022 مارس   14  -13

اجلزائري،
ومبادئ  أهداف  وحتقيق  بتفعيل  التزامنا  نؤكد  إذ 
والدميقراطية  السالم  حتقيق  إىل  ترمي  اليت  االحتاد، 
األرضية  وحتضري  اإلسالمي  العامل  يف  واالستقرار 
املالئمة إلشرا ك األمة اإلسالمية يف بناء عامل يسوده 

األمن واالستقرار والتنمية،
ابعتباره  لالحتاد  واملؤثر  البارز  الدور  نقدر  وإذ 
الصوت املباشر واملستقل للشعوب املسلمة والذي 
يعمل على أسس العدالة والدميقراطية واحلوار البناء 
ملعاجلة قضااي العامل اإلسالمي وتقدمي حلول مناسبة 
واختاد قرارات تشاورية توافقية من أجل حتقيق األمن 

واالستقرار والتنمية بطريقة سلمية وعادلة،
واعتمادا على املبادئ واألهداف الواردة يف ميثاق 
منظمة التعاون اإلسالمي، والنظام األساسي الحتاد 
جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 

، فإننا نعلن ما يلي:
االلتزام ابملبادئ العامة وأهداف االحتاد.

الرؤى  وتوحيد  املواقف  تنسيق  ضرورة  على  نؤكد 
وتكثيف التشاور بني برملاانت الدول اإلسالمية يف 
هذا الظرف الدويل املعقد، وما يتسم به من تزايد 
التوترات وتفاقم النزاعات القائمة يف خمتلف مناطق 
العامل. وهو ما يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى 
متتني الّلحمة بني الدول اإلسالمية، والتعاون على 

الرب والتقوى وفق ما ينص عليه ديننا احلنيف.
الفلسطينية  للقضية  الثابت  دعمنا  على  نؤكد 

ومحاية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيين 
فيها حقه يف  مبا  للتصرف،  القابلة  وغري  املشروعة 
هذا  يف  وجندد  أراضيه.  إىل  والعودة  املصري  تقرير 
السياق دعمنا ملبادرة السالم العربية. نؤكد ضرورة 
وعلى  السمحاء  اإلسالمي  الدين  بتعاليم  التعريف 
والتطرف  اإلرهاب  وإيديولوجية  فكر  مكافحة 
انتشار  مواجهة  وضرورة  الديين  والتعصب  العنيف 

اإلسالموفوبيا واملنظمات املتطرفة واالرهابية.
العمل  لتعزيز  واهلوية  الثقافة  دور  تفعيل  إىل  ندعو 
على  يعمل  ثقايف  مشروع  بوضع  وذلك  املشرتك 
إحياء القيم اإلسالمية. ندعم إقامة فعاليات شبابية 
مستمرة على املستوى الدويل تثمن البعد الوسطي 
والتقاليد  القيم  ملنظومات  املستوعب  لإلسالم، 
والثقافات املتنوعة. نرحب ابقرتاح تركيا إلنشاء جلنة 
األقليات املسلمة يف االحتاد ونشكرها على دعوهتا 
الستضافة اجتماع اللجنة السياسية والرتويكا لبحث 

حيثيات هذه اللجنة.
والالجئني  النازحني  مبسألة  االهتمام  إىل  ندعو 
الظاهرة  هلذه  احلقيقية  األسباب  تعاجل  آليات  وفق 
ابلقضاء اجلذري على مسبباهتا ووضع حلول جذرية 
ترتكز على ترقية األوضاع االجتماعية واالقتصادية 
على  والقضاء  األزمات  من  للوقاية  تدابري  واختاذ 
االنسان  حقوق  وانتهاكات  والصراعات  النزاعات 
استباقي  بعمل  القيام  إىل  ندعو  واإلقصاء، كما 
وقائي، يثبت النازحني والالجئني يف بلداهنم وحيفظ 

حياهتم وكرامتهم.
الالزمة  التشريعات  إصدار  إىل  الربملاانت  دعوة 
للمسامهة يف تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات املناخية 
ذات الصلة لتأمني مصاحل الدول األعضاء، وتسريع 
إزالة الكربون على أن تتوىل الربملاانت نفسها إعطاء 
املثال لتقليل تداعياته السلبية على التنمية والصحة. 

"إعــــــــالن الـــــــــجـــــــزائر"
أصدر االجتماع "إعالن اجلزائر" وفيما يلى مقتطفات منه:



شتاء 2023 | اجملالس العدد الثامن والعشرون 20 |

الرئيس رجب طيب  لفخامة  السامية  الرعاية  حتت 
اردوغان، رئيس اجلمهورية الرتكية، عقد مؤمتر احتاد 
جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 
دورته السادسة عشرة يف مدينة اسطنبول يومى 5- 
6 مجادي األوىل 1443هـ املوافق 9 - 10 ديسمرب 
2021. وحضر املؤمتر  )32( وفدا منهم )9( رئيس 
جملس، و )6( نواب رؤساء جمالس، و )17( رئيس 
وفد، اضافة اىل ممثلى )12( من هيئات املراقبة.  افتتح 
املؤمتر صباح اجلمعة 6 مجادى األوىل 1443ه، املوافق 
10 ديسمرب 2021، بقصر دوملا ابغچه ابسطنبول، 
حبضور فخامة الرئيس/ رجب طيب أردوغان رئيس 
اجلمهورية الرتكية، ورئيس واعضاء اجمللس الوطين الرتكي 
الكبري، و اعضاء الوفود املشاركة. وقد جرت وقائع 
هذا املؤمتر حتت موضوع )املشاركة ، الضمري واإلسالم: 

فلسطني، اهلجرة وأفغانستان(.
بدأ احلفل آبايت من الذكر احلكيم، مث القى معاىل السيد 
حممد قريشى نياس األمني العام الحتاد جمالس الدول 

األعضاء يف منظمة التعاون االسالمى كلمة تقدم فيها 
خبالص الشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان 
على تشريفه هلذا املؤمتر حبضور جلسته االفتتاحية، 
وأعرب عن شكره للربوفيسور مصطفى شنتوب، رئيس 
اجمللس الوطين الرتكي الكبري على احتضان هذه الدورة 
السادسة عشرة ملؤمتر االحتاد، وعلى التنظيم اجليد هلذا 
املؤمتر. واكد على أمهية هذه الدورة اليت أتيت بعد سنتني 

من جائحة كوفيد-19.
أودراغو رئيس جلنة  السيد/ سايواب  ألقى سعادة  مث 
الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان ابجلمعية الوطنية 
ببوركينا فاسو كلمة نيابًة عن رئيس اجلمعية ورئيس الدورة 
15 ملؤمتر االحتاد معايل السيد احلسن ابال سكاندي 
الذي مل يستطع احلضور بسبب تزامن موعد املؤمتر 
مع ذكرى استقالل بالده، مث وجه الشكر يف كلمته 
للمجلس الرتكي على تنظيم املؤمتر وحسن االستقبال 
وكرم الضيافة، وحتدث عن أسباب أتخر انعقاد هذا 
له أن يعقد يف تونس لكن  املؤمتر الذي كان مقرراً 

ظروف تونس فرضت أتجيله وأعربت تركيا مشكورة 
استعدادها الحتضانه، مث حتدث عن جائحة  عن 
كوروان وحاالت اإلغالق اليت عاىن منها العامل بسببه، 
وقال إنه كرئيس دوري للمؤمتر أعد برانجماً لكن ظروف 
اجلائحة منعته من تنفيذ برانجمه، مث حتدث عن القضية 
الفلسطينية ووجه الشكر جمللس الشورى اإلسالمي 
للجنة  الطارئ  لالجتماع  استضافته  على  اإليراين 
فلسطني. وحتدث بعد ذلك معاىل السيد الربوفيسور 
مصطفى شنتوب رئيس اجمللس الوطين الرتكي الكبري 
ورحب ابحلاضرين يف هذه الدورة اجلديدة ملؤمتر احتاد 
جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، 
وقال ان تركيا احتضنت هذا املؤمتر اقتناعاً منها أبمهية 
االحتاد وضرورة أن يلعب دوره كاماًل يف ظل التحوالت 
املتسارعة اليت يشهدها العامل من حولنا وطالب بوحدة 

الصف اإلسالمي.
وتناول الكالم بعد ذلك فخامة السيد رجب طيب 
أعرب عن  الرتكية حيث  اجلمهورية  رئيس  أردوغان 

اسطنبول تستضيف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر االحتاد

أتكيد أمهية دور االحتاد وضرورة وحدة 
الصف االسالمى



اجملالس العدد الثامن والعشرون | شتاء 2023| 21

الضمري  "املشاركة  عنوان  حتت  املؤمتر  بعقد  ترحيبه 
وتوجه  وأفغانستان"،  اهلجرة،  فلسطني،  واإلسالم: 
جبزيل الشكر إىل كافة القائمني على املؤمتر. كما أكد 
الرئيس أردوغان أن البشرية تكافح وابءاً كبرياً أودى 
حبياة أكثر من )5( ماليني شخص على مدار العامني 
املاضيني، الفتا إىل أن العديد من املواطنني، مبن فيهم 
النواب السابقون واحلاليون، فقدوا حياهتم خالل هذه 
املرحلة العصيبة. وأكد أبن القدس ليست قضية جمموعة 
من املسلمني الشجعان فقط وإمنا هي قضية مشرتكة 
للعامل اإلسالمي أبسره. كما أن الدفاع عن القدس هو 
دفاع عن اإلنسانية ومحايتها، ويعد مبثابة محاية للحقوق 

والقانون والسالم والعدالة واحلضارة". 
وأشار إىل أن الدول اجملاورة ملناطق األزمات هي من 
تتحمل العبء الرئيسي يف قضية اهلجرة والالجئني 
وليست الدول الغربية اليت يعلو صوهتا يف هذا الصدد. 
وشدد الرئيس أردوغان، على أن املسلمني ال يكافحون 
فريوس كوروان فحسب وإمنا يكافحون معاداة اإلسالم 
املتصاعدة واألزمات اإلنسانية أيًضا، وقال انه ال ميكننا 
السماح أبن تتحول أورواب إىل معسكر اعتقال إلخواننا 
املسلمني الذي يعيشون فيها وعددهم 35 مليواًن. 
بصفتنا احتاد دول اجملالس األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي علينا اختاذ خطوات أكثر حزًما ضد معاداة 

اإلسالم وخطاب الكراهية". 
 جلسة العمل:

وبعد أن أدى املشاركون صالة اجلمعة يف جامع آاي 
صوفيا التارخيي، استأنف املؤمتر أعماله بقصر املؤمترات 

األوىل  اجلمعة 6 مجادى  يوم  مساء  اسطنبول،  ىف 
1443هـ، املوافق 10 ديسمرب 2021م برائسة معاىل 
الربوفيسور/ مصطفى شنتوب رئيس اجمللس الوطين 
الرتكي الكبري. وكان من أبرز املواضيع اليت أشار إليها 

املتحدثون: 
 أوال: قضية فلسطني

 السالم الدائم يتطلب قيام دولتني يف فلسطني وال 
يوجد حل للصراع بدون ذلك.

 املطالبة إبحياء صندوق القدس ودعم وكاالت األمم 
وذلك  )األونروا(  الالجئني  وتشغيل  لغوث  املتحدة 

دعماً لصمود ومقاومة الشعب الفلسطيين.  
 اثنيا: قضية أفغانستان: 

الذي من شأنه أن يؤدي إىل استقرار  أن األمر   
أفغانستان وحتسن الوضع فيها، هو إقامة حكومة شاملة 

مبشاركة مجيع األطياف، من أجل توفري حقوق الشعب 
األفغاين، مبا فيهم النساء والرجال من البشتون والتاجيك 

واهلزارا واألوزبك.
 نوجه نداء إىل مجيع البلدان الشقيقة ملساعدة اإلخوة 
التحدايت  على  للتغلب  أفغانستان  يف  واألخوات 
الراهنة والفرصة احلقيقية اآلن هي وضع حد للحرب 
يف أفغانستان اليت ظلت مشتعلة األوار ملدة 40 عامًا. 
 تقدمي الدعم حلكومة طالبان يف أفغانستان وحثها 
على تشكيل حكومة تشمل مجيع مكوانت اجملتمع 

األفغاين.
 اثلثًا: اهلجرة والالجئني:-

 تزداد حركة اهلجرة غري الشرعية الرتباطها بشبكات 
اجلرمية املنظمة اليت تستثمر يف مآسي البشر وتتسبب يف 

كوارث إنسانية ابلغرق واملوت اجلماعي للمهاجرين.
 الدعوة لتمكني الشباب من العيش بكرامة وأمان 
يف بلداهنم األصلية عن طريق حل النزاعات وتقدمي 
اإلعاانت الدولية الضرورية لتعزيز التنمية يف البلدان 

املعنية ابهلجرة.
 رابعًا- التضامن اإلسالمي:-  

 من الغاايت الرئيسية الحتاد جمالس الدول األعضاء 
يف منظمة التعاون اإلسالمي تعزيز التعاون والتكافل بني 

األشقاء املسلمني، وعلينا أن نتمسك هبذه الغاايت.
 خامسًا: الوضع يف كشمري:-

 قضية كشمري واحدة من قضااي األمة اإلسالمية اليت 
تنتظر احلل منذ فرتة طويلة وعدم حلها يصيب شباب 

املسلمني ابإلحباط والقلق.

 قضية فلسطني 
هي القضية االساسية 

للمسلمني 
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 اعــــــــــــالن اســــــطنبول 
قرأ سعادة الربوفيسور/ أورهان أاتالي، عضو اجمللس 
الوطين الرتكي الكبري اعالن اسطنبول. وبعد مداخلة 
عدد من الوفود، مت اعتماد اعالن اسطنبول علی ان 

يقوم املقرر ابدخال بعض التعديالت .
و فيما يلي بعض بنود إعالن اسطنبول: 

حنن، رؤساء جمالس ورؤساء و أعضاء وفود الربملاانت 
االعضاء يف إحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون االسالمي، اجملتمعون يف الدورة السادسة عشرة 
ملؤمتر االحتاد، املنعقدة ابسطنبول، اجلمهورية الرتكية، 
يف 9 و 10 ديسمرب، 2021 وموضوعها "املشاركة، 

الضمري واالسالم: فلسطني، اهلجرة وإفغانستان"، 
 إذ نعرب عن شكران العميق وامتناننا ملعايل السيد 
مصطفي شنتوب، رئيس اجمللس الوطين الرتكي الكبري، 
لتكرمه بوضع هذا املؤمتر حتت رعايته السامية، وابلتايل 
أاتح مجيع الظروف لنجاح أعماله واليت متيزت مبناقشة 
مثمرة عالية املستوى للمسائل العاملية الراهنة ذات 

األمهية للعامل االسالمي، 
 وإذ نؤكد جمددا متسكنا ابملبادئ املؤسسة ملنظمة 
التعاون االسالمي، وخصوصا مبادئ عدم التدخل 
يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، وإحرتام سالمة 
أراضي الدول وسيادهتا، والتسوية السلمية للنزاعات 

عن طريق احلوار، 
 وإذ نؤكد جمددا أيضا تصميمنا على مواصلة املسامهة 
االجيابية والفعالة يف تنمية عمل األمم املتحدة ووكاالهتا 
املتخصصة، وخصوصا ترسيخ السالم العاملي واألمن 

االقليمي واحرتام حقوق االنسان وسيادة الدول،

 وإذ نؤكد جمددا كذلك على الدور احملوري الحرتام 
حقوق اإلنسان وتعزيز الدميقراطية يف تنمية جمتمعاتنا 

وانسجامها وازدهارها، 
 وإذ نستذكر الدور املهم لربملاانتنا ومسئوليتها يف 
ترقية احرتام حقوق االنسان والتسامح وعدم التمييز 

على املستوايت الوطنية والدولية، 
 وإقتناعا منا ابستحسان وضرورة اجلهود اليت تبذل 
بفهم  والعاملية  األقليمية  واألزمات  القضااي  لتسوية 

اسالمي يضع يف أولوايته الضمري واملشاركة،
 وإذ يساوران القلق العميق جراء الوضع االنساين 
املرتدي عالوة على ماتبقي من التهديد االرهايب واخلطر 

املتصاعد الناجم عن عدم االستقرار يف أفغانستان،
 وإذ ندرك العواقب الوخيمة لالزمة األقليمية والعاملية 
الراهنة املتعلقة ابلالجئني، واألخذ يف احلسبان أبن 
عبئا  يشكل  لالجئني  االنسانية  املساعدات  تقدمي 
ضخما الميكن تركه فقط للبلدان املضيفة وللبلدان يف 

املنطقة،
 وإذ نشعر ابالنزعاج من التصاعد املقلق للعنصرية، 
وكراهية األجانب واالسالموفوبيا وخطاب الكراهية يف 
كافة أرجاء العامل والتهديد الرئيسي الذي يشكل كل 

ذلك على سلم جمتمعاان وانسجامها، 
 وإذ حنيط علما ابلتضليل االعالمي واملعلومات 
بوترية  تصاعدت  اليت  الكاذبة  واالخبار  املغلوطة 
مزعجة، وإذ نالحظ بقدر كبري من القلق أن املعلومات 
املغلوطة واألخبار الكاذبة اليت يتم نشرها، وخصوصا 
يف منصات التواصل االجتماعية تستخدم لتضليل 

الناس، وخلق توترات اجتماعية وتغذيه جرائم الكراهية 
والتمييز، وتساهم يف تصاعد االسالموفوبيا والشعبوية 
والعنصرية وكراهية األجانب وحترض على العنف ضد 
األقليات املسلمة يف البلدان غري األعضاء يف احتاد 
جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي،

أن  حقيقة  من  العميق  القلق  يساوران  وإذ   
االسالموفوبيا صارت من بني أكثر األشكال الشائعة 

للعنصرية،
 وإذ نؤكد احلاجة ملزيد من إدراج انتهاكات حقوق 
االنسان يف جدول أعمال احتاد جمالس الدول األعضاء 
يف منظمة التعاون االسالمي واملراقبة املؤسسية لتلك 
االنتهاكات اليت تعاين منها جمتمعات األقليات املسلمة 

يف البلدان غري األعضاء يف االحتاد، 
 وإذ نستذكر املخاطر النامجة عن بالء االرهاب 
اليت هتدد أمننا اجلماعي، واستقراران وازدهاران وكذلك 
األثر الظامل على صورة العامل االسالمي، ونوضح جمددا 
احلاجة ملناهضة االرهاب من خالل اسرتاتيجية شاملة 

بدون أي متييز فيما بني املنظمات االرهابية، 
 وإذ نؤكد أمهية ضمان احلصول العادل واملمكن 
املناسب  الوقت  للقاحات ويف  والشامل  واملتاح 

جلميع البلدان ملواجهة جائحة فريوس كوروان:
 نؤكد جمددا املكانة املركزية للقضية الفلسطينية يف 
األمر  وأولوية عمله، و كذلك   احتادان  إهتمامات 
لبلداننا وشعوبنا، عالوة على تضامننا مع  ابلنسبة 
الشعب الفلسطيين يف سعيه لنيل حقوقه املشروعة 
القدس  مدينة  وعاصمتها  املستقلة  دولته  القامة 
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 اعتماد يوم دوىل 
ملكافحة االسالموفوبيا

  مضاعفة اجلهود 
ملعاجلة التغري املناخى

الشريف، وفق قرارات األمم املتحدة ذات العالقة.
 حنث األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة على توفري 
احلماية الالزمة للشعب الفلسطيين وكذلك للمعامل 
واملواقع املعمارية والثقافية يف األراضي احملتلة، وأيضا 
الجبار قوة االحتالل االسرائيلي على رفع احلصار 

اجلائر املفروض على الشعب الفلسطيين. 
 نؤكد أتييدان لقيام نظام سياسي نيايب شامل حيمى 
احلقوق االنسانية االساسية جلميع مكوانت الشعب 

األفغاين.
 ندعو اجملتمع الدويل ملضاعفة اجلهود بغية تقدمي 
مساعدات إنسانية عاجلة الفغانستان من خالل 
آليات فعالة وشفافة ومسؤولة، وإختاذ اجراءات حلماية 

سبل معاش الشعب األفغاين.
 نؤكد احلاجة لوضع سياسات عامة خلفض ضغوط 
اهلجرة على الدول األعضاء ولدعم جهودها من أجل 

العودة اآلمنة والطوعية والكرمية للنازحني.
 نشجع اجملتمع الدويل علي القيام أبعمال مشرتكة 
بغية معاجلة جذور أزمة الالجئني يف بلدان املصدر 
ووضع سياسات لضمان احلد األدىن من األحوال 
االقتصادية والسياسية واألجتماعية اليت توفر احلياة يف 
البلدان األصلية بغية املنع املستدام لتدفقات اهلجرة 

غرياملنظمة،
 ندرك املعاانة األنسانية املستمرة اليت يتعرض هلا 
الروهينغيا داخل وخارج ميامنار، وندعو ميامنار إىل 
أن هتيئ، بدون أي أتخري، الظروف للعودة الطوعية 
واآلمنة والكرمية واملستدامة جلميع الالجئني الروهينغيا 
إىل وطنهم، ونؤكد جمددا أنه لضمان السلم العاملي 
واألقليمي واالستقرار فان هناك ضرورة حلل مجيع 

نزاع جامو  بينها  املنطقة، ومن  العالقة يف  املسائل 
وكشمري، وذلك وفق القرارات ذات العالقة الصادرة 

عن جملس األمن الدويل.
 نؤكد أمهية معاجلة التضليل االعالمي واملعلومات 
الدويل،  املستوى  على  الكاذبة  واألخبار  املغلوطة 
وندعو النشطاء يف اجملتمع الدويل للعمل وفق معايري 

وآليات دولية للتصدي هلذه التحدايت، 
  ندعو اجملتمع الدويل للقيام بعمل ملموس مشرتك 
ملناهضة التوجهات اخلطرية، وخصوصا يف البلدان 
غرياالسالمية حيث يتعرض املسلمون أكثر فأكثر 
واالسالموفوبيا  والعنصرية  العنيف  التمييز  ألعمال 

وخطاب الكراهية. 
التعاون  منظمة  اختذته  الذي  ابلقرار  نرحب   
االسالمي لتسمية 15 مارس "اليوم الدويل ملناهضة 
لالعرتاف  الدويل  اجملتمع  وندعو  االسالموفوبيا" 

واالحتفال ابليوم املذكور، 
 نفوض جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية 

تشكيل جلنة خاصة ملراقبة انتهاكات حقوق االنسان 
والتحدايت اليت تواجه جمتمعات األقليات االسالمية 
يف البلدان غرياألعضاء يف احتاد جمالس الدول األعضاء 

مبنظمة التعاون االسالمي،
 ندعو لبذل جهود دولية قوية لتعزيز احلوار العاملي 
من اجل ترسيخ ثقافة التسامح والسالم على مجيع 
االنسان  حقوق  احرتام  أساس  على  األصعدة، 

واالداين واملعتقدات.
ضد  شاملة  اسرتاتيجية  لتبين  ابحلاجة  نعرتف   
االرهاب بغية التصدي، على حنو كاف، للدعاية 
االرهابية ولتمويل اجلماعات االرهابية ولتجنيد األفراد 

لالخنراط يف أنشطتها.
 نؤكد مرة أخرى ضرورة جتنب الكيل مبكيالني يف 

التعامل مع املنظمات االرهابية.
 ندعو للتعاون الوثيق فيما بني بلداننا من أجل 
مضاعفة اجلهود ملعاجلة اآلاثر املدمرة للتغري املناخي 
واالسهام بطريقة فعالة يف العمل العاملي من أجل 

املناخ.
 نؤكد مرة أخرى دعمنا للعمل العاملي يف جمال املناخ 
ونعلن التزامنا بتعزيز تعاوننا وأعمالنا املشرتكة لتكييف 

التغري املناخي واستعادة حيوية املناخ ليالئم البيئة.
 ندعو اجملتمع الدويل لبذل الكثري من اجلهود املنسقة 
التضامنية، وخصوصا يف إطار ضمان حصول مجيع 
البشر على لقاحات كوفيد- 19 واالمدادات الطبية 

يف الوقت املناسب.
 نعرب عن مشاعر أمتناننا العميق للجمعية الوطنية 
الرتكية الكربى لتوفري ظروف العمل املمتازة وكرم الضيافه 

واالهتمام العظيم الذي مشل الضيوف من الوفود.
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رؤساء  جدد  لبعض  الربملاانت

شهدت األشهر القليلة املاضية انتخاابت رؤساء جدد لبعض الربملاانت 
األعضاء، ومت اعادة انتخاب َاخرين. فيما يلي رصد حلالة الرائسات 

الربملانية :
 10 يناير 2022 اعادة انتخاب معاىل السيد حممد احللبوسي، رئيسا 

جمللس النواب ابجلمهورية العراقية
 25 يناير 2022 اعادة انتخاب معايل السيد اتالنت ماميتوف رئيسا 

للمجلس األعلى جبمهورية قريغيزاي
 7 فرباير 2022  انتخاب معاىل السيد دانسا كوروما رئيسا للمجلس 

الوطين االنتقايل جبمهورية غينيا
 8 فرباير 2022 انتخاب معاىل السيد يرالن زكانوفتش كوشانوف 

رئيسا جديدا جمللس النواب يف مجهورية كازاخستان
 16 فرباير 2022 انتخاب معاىل السيد روحي فتوح رئيسا للمجلس 

الوطين الفلسطيين.
 25 فرباير 2022 اعادة انتخاب معاىل األستاذ صاحل قوجيل رئيسا 

جمللس األمة ابجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 4 إبريل 2022 انتخاب معاىل السيدة أنيتا أنيت أمونغ رئيسة لربملان 

مجهورية يوغندا
 14 إبريل 2022 انتخاب معاىل السيد فباكاري متبونغ جاات رئيسا 

للجمعية الوطنية يف غامبيا
 28 إبريل 2022 انتخاب معاىل السيد رجا برويز أشرف رئيسا 

للجمعية الوطنية جبمهورية ابكستان
 28 إبريل 2022 انتخاب معاىل السيد الشيخ عدن حممد نور مادويب 

رئيسا جمللس الشعب ابلربملان االحتادي جلمهورية الصومال االحتادية
 28 إبريل 2022 إعادة انتخاب معاىل السيد عبدي حاشي عبدهللا، 

رئيسا جمللس الشيوخ الصومايل
 25 مايو 2022 انتخاب معاىل الدكتور حممدابقر قاليباف رئيسا 

جمللس الشورى االسالمي للجمهورية االسالمية االيرانية
 30 مايو 2022 انتخاب معاىل الربوفسور أبوبكر توقيين رئيسا 

للجمعية التشريعية االنتقالية يف بوركينافاسو
 31 مايو 2022 اعادة انتخاب معاىل دولة الرئيس نبيه بري لرائسة 

جملس النواب يف اجلمهورية اللبنانية
 8 يونيو 2022 انتخاب معاىل السيد آدما بكتوغو رئيسا للجمعية 

الوطنية لكوت ديفوار
 13 سبتمرب 2022 انتخاب معالی الدکتور آمادو مام جيوب رئيسا 

للجمعية الوطنية ابجلمهورية السنغال
 19 أكتوبر 2022 انتخاب معاىل السيد أمحد عبدالعزيز السعدون، 

رئيسا جمللس األمة الكويىت
 13 ديسمرب 2022 انتخاب معاىل السيد شاكييف نورالنبك 

تورجونبكوقتش  رئيسا للمجلس األعلى جلمهورية القريغيز.
 13 ديسمرب 2022 انتخاب معاىل السيد أمحد بن سلمان املسلم 

رئيسا جمللس النواب مبملكة البحرين
 13 ديسمرب 2022 اعادة انتخاب معاىل األستاذ على بن صاحل 

الصاحل رئيسا جمللس الشورى مبملكة البحرين
 13 ديسمرب 2022انتخاب معاىل الدكتور عثمان بوغوما رئيسا 

للجمعية التشريعية  االنتقالية ىف  بوركينافاسو
 13 ديسمرب 2022 انتخاب معاىل السيد أمحد الصفدي رئيسا 

جمللس النواب ابململكة األردنية اهلامشية  
 13 ديسمرب 2022 انتخاب معاىل األستاذ السيد فيصل الفايز 

رئيسا جمللس االعيان ابململكة األردنية اهلامشية
 25 ديسمرب 2022 انتخاب معاىل السيد جوهري عبدل رئيسا 

جمللس النواب يف ماليزاي 

الــــــجـــــــزائــــــر  

السيد  معايل  الوطين  الشعيب  اجمللس  رئيس  حط 
إبراهيم بوغايل، رفقة الوفد املرافق له، ىف 08 مايو 
2022 الرحال يف أبوجا )نيجرياي(، وذلك تلبية 
لدعوة نظريه النيجريي للمشاركة يف مؤمتر رؤساء 
الذي عقد من 09 إىل 11  االفريقية  الربملاانت 
مايو،  حتت عنوان »تعزيز االنتعاش االقتصادي 
يف افريقيا )COSAP( ملرحلة ما بعد الكوفيد 
19 من خالل القيادة الربملانية.  ودعا معاليه يف 
هذا االجتماع إىل دعم وتوسيع صندوق مكافحة 
الذى  الإلفريقى  التابع لالحتاد  وابء كوفيد-19، 
مسامهت اجلزائر ىف انشائه. ودعا معاليه إىل ضرورة 
حتضري املَنظومة الصحية يف القارة للتعاطي مع مثل 
هذه األوبئة عرب اسرتاتيجية تعطي األولوية لإلنفاق 
الرقمنة  واعتماد  حمليا  اللقاحات  وإنتاج  الصحي 
اإلفريقي  املركز  أن  موضحا  الصحي،  اجملال  يف 
لـمكافحة األمراض والوقاية CDC وكذا الوكالة 
اْحتَضان  يف  اجلزائر  أتمل  اليت  لألدوية،  اإلفريقية 

مقرها، سيلعبان دورا حموراي يف ذلك. 

أذربـــــيـــجـان  
 عقد مؤمتر ابكو للشبكة الربملانية حلركة عدم احنياز 
أعماله حتت شعار »تقوية دور برملاانت الوطنية ىف 
وذلك  السمتدامة«  والتنمية  العاملى  السالم  تعزيز 
ىف مركز حيدر عليييف ىف يونيو 2022. وحضر 
املؤمتر رئيس مجهورية أذربيجان فخامة السيد إهلام 
حاليا  ترأس  الىت  بالده  أن  أعلن  حيث  علييف 
حركة عدم االحنياز قدمت مبادرة النشاء مكتب 
ابكو  مؤمتر  وحضر  نيويورك.  ىف  للمنظمة  دعم 
وفود برملانية من 40 بلدا وممثلني لتسع منظمات 
الوطنية  الربملاانت  تعزيز  مناقشة كيفية  بغية  دولية 
لتشجبيع السالم العاملى والتنمية املستدامة. وأعرب 
الزعيم األذربيجاىن عن ثقته ىف أن الشبكة الربملانية 
حلركة عدم االحنياز ال تسهم فقط ىف تقوية التضامن 
فيما بني الدول االعضاء، بل ستنشئ عالقة عمل 

وثيقة مع خمتلف املنظمات الربملانية ىف العامل. 

بـــنــيــــن  

مبناسبة افتتاح أول مضع يعمل ابلطاقة الشمسية 
رئيس  استذكر  يوليو 2022  يوم 19  وذلك ىف 
املسامهة  فالفونو  لويس  السيد  التشريعى  اجمللس 
الغالية الىت قدمها الربملان لتنفيذ هذا املشروع. وقال 
معاليه اننا هنا اليوم ألن اجلمعية الوطنية لعبت دورا 
مهما ىف هذا الصدد. وأضاف كانت هناك حاجة 

لوجود إطار تشريعي لتمهيد الطريق بغية السماح 
جمال  العمل ىف  يريد  من  وجلميع  اخلاص  للقطاع 
الطاقة أن يدخل فيه. وقال أيضا لقد صوتنا لقانون 
الكهرابء. وهذا هو األطار التشريعي، وبدون هذا 
القانون مل يكن من املمكن فعل أي شئ. وجاء ىف 
تقارير حكومة بنني أن ابمكان هذا املضع أن ميد 
40 ألف منزل ابلطاقة الكهرابئية، وأن مينع انبعاث 
23 ألف طن من اثين اكسيد الكربون ىف السنة. 

تـــشــــــاد  

عن  املنبثقة  اخلمس  جملموعة  الثاين  املؤمتر  عقد   
اللجنة الربملانية لدول الساحل ىف العاصمة التشادية 
اجنامينا ىف 21 يوليو 2022، وكان موضوعه »دور 
العنيف  والتطرف  االرهاب  الربملاانت ىف مكافحة 
ىف الساحل«. وأاتح االجتماع الذي استمر ملدة 
يومني للربملانيني من فضاء جمموعة اخلمس مبنطقة 
مكافحة  ىف  التفكري  فرصة  فقط  ليس  الساحل 
االرهاب والتطرف العنيف ولكن أيضا ىف تنشيط 
اللجنة الربملانية مبجموعة اخلمس الساحلية. وعكف 
نصوص  حبث  على  االجتماع  خالل  الربملانيون 
أداء  بغية حتسني  الربملانية  للجنة  األساسي  النظام 
هذه املؤسسة حىت تواكب األمور الطارئة الراهنة. 

كــــوت ديـــفـوار   

االيفورية،عقدت  الوطنية  اجلمعية  رئيس  برائسة 
اجلمعية العامة السابعة واالربعني للجمعية الربملانية 
ملنظمة الفرانكفونية اجتماعها مبركز كيجاىل للمؤمترات 
يومى 8 و 9 يوليو 2022. وىف حفل االفتتاح ألقى 
رئيس اجلمعية الفرانكفونية معاىل السيد آدما بكتوغو 
كلمة ضافية ىف مقر جملس النواب جبمهورية رواندا. 
أن  الفرانكفونية  منظمة  على  إن  ىف كلمته  وقال 
تتخذ تدابري تشريعية قوية ومتماسكة وملموسة بغية 
التكيف الوثيق مع احتياجات سکان دول املنظمة. 
وأضاف أن هذه التدبري ينبغى أن جيعل من املنظمة 
كتلة إقتصادية انطقة ابلفرنسية تكون أكثر انفتاحا 
السيد  وأعاد  والناس.  البضائع  حركة  خالل  من 
بكتوغو إىل ذاكرة الربملانيني أن أحد أهداف املنظمة 
هو ترسيخ أسس الدميقراطية وحكم القانون وحقوق 

الناس داخل اجملموعة الناطقة ابللغة الفرنسية. 

مجهورية مصر العربية   

أكد معاىل املستشار الدكتور حنفي جبايل رئيس 
االفتتاحية  اجللسة  أعمال  خالل  النواب  جملس 
للمؤمتر العاملي الثامن للربملانيني الشباب، واملُنعقد 
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مبدينة شرم الشيخ، خالل الفرتة من 15 – 16 يونيو 
طموحة  رؤية  لديها  املصرية  الدولة  أن  على   2022
لتمكني الشباب عابرة لألطر الوطنية، وهو ما جعل 
الشبابية  احملافل  تدشني  على  حريصة  املصرية  الدولة 
العاملية، واليت متثل ارضًا خصبة لتبادل الرؤى واخلربات 
الشبابية جتاه خمتلف القضااي والتحدايت العاملية، ويف 
معرض حديثه عن قضية تغري املُناخ امُلدرجة على جدول 
النواب على  السيد رئيس جملس  املؤمتر، أكد  أعمال 
املُناخ حتدي استثنائي وخطري ومتعدد  أن قضية تغري 
األبعاد والتداعيات السلبية، ُمشدداً على أنه ال صوت 
يعلو فوق صوت انقاذ كوكب األرض من ذلك اخلطر 
احملدق، وهو ما يفرض على اجلميع التكاتف والتحلي 

ابملسؤولية ملكافحة تلك الظاهرة اخلطرية. 

إندونيسيا  

جلمعية  املائة  بعد  واألربعون  الرابعة  الدورة  مجعت 
برملان  استضافها  اليت  الدويل،  الربملاين  االحتاد 
إندونيسيا، حنو 110 برملاانت وطنية حول موضوع 
الربملاانت  حشد  انبعااثت:  صفر  إىل  »الوصول 
للعمل على التصدي لتغري املناخ«  من 20 إىل 24 
الدويل  الربملاين  االحتاد  ن  فقد متكَّ  . مارس 2022 
وبرملان إندونيسيا من مجع املئات من الربملانيني من 
يف  برملان،  رئيس   30 فيهم  مبن  العامل،  أحناء  مجيع 
اليت  الرئيسية األوىل  إطار أحد األحداث احلضورية 
م يف املنطقة منذ بداية جائحة كوفيد-19. وقد  ُتنظَّ
ُتعقد  أن  الصارمة  الصحية  الربوتوكوالت  مسحت 
اجلمعية أبمان. وشكلت النساء حنو 30 يف املئة من 
الربملانيني احلاضرين، وهي نسبة قريبة من أعلى نسبة 
املئة  اجلمعية. وكان حنو 27 يف  لت يف اتريخ  ُسجِّ
من الربملانيني املشاركني دون سن اخلامسة واألربعني، 
وهي نسبة غري مسبوقة يف اتريخ اجلمعية. ولعل ذلك 
الربملانيني  شاهد على بداية ظهور جيل جديد من 
الشباب نتيجة جهود االحتاد الربملاين الدويل ومبادراته 

مثل محلة »ُقل نعم للشباب يف الربملان!«.
اخُتتمت اجلمعية ابعتماد إعالن نوسا دوا، الذي أقّر 
فيه الربملانيون على مستوى العامل ابحلاجة امللحة إىل 
التصدي لألزمة املناخية. وحيدد اإلعالن اإلجراءات 
لتنفيذ  اختاذها  الربملاانت  على  يتعني  اليت  الوطنية 
اتفاق ابريس، مبا يف ذلك تسريع االنتقال إىل الطاقة 
النظيفة، وضمان إشراك األفراد املهمشني يف اجملتمع، 
وتوطيد التعاون العاملي إلجياد حلول مناخية مشرتكة.

الــــعـــراق  

 صوت جملس النواب العراقی يف 26 مايو 2022 

برائسة السيد حممد احللبوسي رئيس اجمللس وحضور 
مع  التطبيع  جترمي  قانون  مقرتح  على  انئبا،   275
الكيان الصهيوين. وصوت اجمللس إبمجاع احلاضرين 
على مقرتح قانون جترمي التطبيع مع الكيان الصهيوين 
للحفاظ  جاء  والذي  القانونية  اللجنة  من  واملقدم 
على املبادئ الوطنية واإلسالمية واإلنسانية يف العراق 
فلسطني  عن  الدفاع  يف  العراقي  الشعب  وثوابت 
وشعبها والشعوب العربية كافة اليت احتلت أراضيها 
وردع كل من يعمل على التطبيع وإقامة العالقات مع 

هذا الكيان الغاصب.
شكره  اجمللس  ابسم  ِاحللبوسي  السيد  قدم  بدوره،   
وتقديره للسيدات والسادة النواب وبضمنهم اعضاء 
هذا  بتشريع  واسنادهم  ملسامهتهم  القانونية  اللجنة 

القانون، مهنئأ الشعب العراقي هبذا اإلجناز. 

ايــــــران    

صادق جملس الشورى االسالمى االيراىن ىف 27 
ابالنضمام  قانون  مشروع  على   2022 نوفمرب 

لعضوية منظمة شنغهاى للتعاون.
 وجاءت املصادقة ابألغلبية الساحقة من أعضاء 
اجمللس. وقال سيد أبوالفضل عموى، الناطق الرمسى 
ابسم جلنة األمن الوطىن والسياسة اخلارجية ابجمللس 
القانون  تضمنت رسالة دولية  املصادقة على  أن 
مفادها أن ايران تنتهج توجها متعدد األطراف ىف 

جمال السياسة اخلارجية. 

اململكة األردنية اهلامشية  

اصدرت جلنة فلسطني يف جملس األعيان بياان يوم 18 
ديسمرب 2022 حول التطورات يف فلسطني. ينص 
هذا البيان على ما يلي: تتابع جلنة فلسطني يف جملس 
األراضي  يف  األوضاع  تطورات  ابلغ  بقلق  األعيان 
االحتالل  سلطات  تتجه  حيث  احملتلة،  الفلسطينية 
ألساليب اكثر وحشية وسادية جتاه أهلنا يف فلسطني، 
واالغتيال  والقتل  القهر  وسائل  شىت  مستخدمة 
وابتالع  األرض  لتهويد  خبطوات  واملضي  واالعتقال 
املزيد من األراضي عرب التوسع يف بناء املستوطنات 
حىت وصلت ملرحلة ال يسلم فيها ال بشر وال حجر 
وال شجر.  وحيث اليمني املتطرف يف الكيان احملتل 
على أبواب تشكيل احلكومة اليمينية املتطرفة واملؤيدة 
فإننا مطالبون خبطوات   ، قبل اإلدارة األمريكية  من 
أجهزة  خمتلف  بني  التنسيق  من  عاٍل  مستوى  على 
إسرائيلية حمتملة  الدولة ملواجهة سياسات وخطوات 
اعتاد على مثلها اليمني املتطرف تستهدف فلسطني 

أرضًا وشعبًا.

كازاخستان      

أقرتح معاىل رئيس  جملس النواب السيد يرالن كوشنوف 
على اجلمعية الربملانية ملنظمة معاهدة األمن اجلماعى 
جاء  التشريعى.  اجملال  ىف  االرهاب  مكافحة  تعزيز 
ذلك ىف خماطبته للدورة العامة اخلامسة عشرة للمنظمة 
الىت عقدت ىف موسكو ىف 5 ديسمرب 2022، وأكد 
السيد كوشنوف استعداد كازاخستان لصياغة قانون 
منذ  املنظمة،  إن  وقال  االرهاب.  ملكافحة  منوذجى 
آلية  بوصفها  وكفاءهتا  أمهيتها  على  برهنت  انشائها 
وقال  املنطقة.  ىف  واالستقرار  األمن  لضمان  انجعة 
أيضا أن األزمات والنزاعات والصراعات والتهديدات 

التزال موجودة ىف فضاء املنظمة. 

الكويت      

 29 يوم  يف  الكوييت  الربملان  يف  انئًبا   42 أصدر 
نوفمرب بيااًن مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب 
الفلسطينية  للقضية  دعمهم  فيه  أكدوا  الفلسطيين 
وأكدوا  اإلسرائيلي.  االحتالل  مع  التطبيع  ورفض 
فيه أيضا دعم املرابطني واملقاومة، ورفض التطبيع مع 
الصهاينة، وأمهية حماكمة اجملرمني جنائًيا.  وطالبوا فيه 
الشعب  بدعم كفاح  واإلسالمية  العربية  احلكومات 
على  االحتالل  وحماكمة  حقوقه  لنيل  الفلسطيين 
النواب  وأكد  الدولية.  واحملاكم  احملافل  يف  جرائمه 
الفلسطينية وكفاح  القضية  أن دعم  البيان، على  يف 
الشعب الفلسطيين هو أحد ثوابت الكويت الرمسية 

والشعبية الراسخة والدائمة.

لبنان     

خالل  بري  نبيه  األستاذ  النواب  جملس  رئيس  أكد 
لقائه وزراء اخلارجية العرب حبضور أمني عام جامعة 
الدول العربية أمحد أبو الغيط يف 3 يوليو 2022 أن 
الطائف  ينسى  لن  العرب،  أشقاءه  ينسى  لن  لبنان 
وال الدوحة وال الكويت يف يوم من األايم لكن اآلن 
لبنان يطلب ويتوق اىل أشقائه العرب ويتمىن جميئهم 
ويف  لبنان.    منه  يشكو  ما  صلب  اىل  والدخول 
موضوع سوراي والتطورات املتصلة ابلقضية الفلسطينية 
واإلعتداءات اإلسرائيلية قال الرئيس بري: اليوم وأنتم 
يف لبنان نفتقد يف هذا اللقاء الوزاري العريب سوراي اليت 
تعرضت فجر اليوم لعدوان اسرائيلي جديد من خالل 
األجواء اللبنانية واملطلوب على األقل من إجتماعكم 
اإلستنكار وهذا أضعف اإلميان.  واألمر اآلخر الذي 
أن ال عرب من دون  العرب مجيعًا  يدركه  أن  جيب 
فلسطني والعروبة تنتهي ابنتهاء فلسطني... علينا أن 
نعي ماذا خيطط للقدس ولفلسطني، املطلوب أن ال 
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اخبار الربملاانت

جنعل من الضغوط والوقائع يف داخلنا ويف دولنا أن 
تنسينا أوىل القبلتني واثلث احلرمني فالقدس ليست 

قطعة من أرض إهنا قطعة من مساء. 

فلسطني      
السيد  معاىل  الفلسطيين  الوطين  اجمللس  رئيس  دعا 
السريع  التحرك  إىل  الدولية  الربملاانت  فتوح  روحي 
حلماية شعبنا، ووضع حد جلرائم احلرب االسرائيلية 
هذه  تضع  ان  ضرورة  على  فتوح  وأكد  املتكررة. 
اسرائيل  مبقاطعة  تقضي  اليت  التشريعات  الربملاانت 
التزاما  معها  والتجاري  العسكري  التعاون  ووقف 
ابلقانون الدويل، وثنيها عن انتهاكها الصارخ حلقوق 
االنسان، وإهناء االحتالل اإلسرائيلي على األراضي 
أكتوبر   25 يوم  صحفي،  بيان  وىف  الفلسطينية. 
2022  حّذر فتوح من تداعيات جرائم االحتالل 
استقرار  على  شعبنا  أبناء  حبق  املتواصلة  اإلسرائيلي 
املنطقة برمتها. ونّدد فتوح، جبرمييت االحتالل البشعة 
اليت ارتكبتا يف انبلس ورام هللا، وأدت إىل ارتقاء ستة 
شبان، مؤكدا أن شعبنا لن ينكسر، ولن تثنيه هذه 
املستقلة  واقامة دولته  احلرية،  اجلرائم عن مطالبه يف 

بعاصمتها القدس. 

ابكستان    

صرح رئيس اجمللس الوطىن معاىل السيد رجاء بريويز 
الوطىن- التنسيق  منتدى  تدشينه  لدى  أشرف، 

وهو انفذة ابالنرتنت للتعاون بني الربملانيات – أن 
حلقوق  الوحيد  احلارس  هى  الربملانية  الدميقراطيات 
االنسان وللمساواة بني اجلنسني وللتنمية املستدامة ىف 
البالد. وقال إن النساء ىف مركز جدول أعمال التنمية 
املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة. وقال إنه ابلرغم 
فان  ابكستان،  تنمية  ىف  املرأة  بدور  االعرتاف  من 
غياهبا عن االخنراط ىف العملية التشريعية واالقتصادية 

والسياسية جيعل تنمية األمة حلما بعيد املنال. 

اململكة العربية السعودية    

أكد معاىل رئيس جملس الشورى الشيخ د. عبدهللا 
داعٌمة  السعودية  العربية  اململكة  أَّن  الشيخ،  آل 
القضااي  جلميع  ومسانٌدة  املشرتك  العريب  للعمل 
القضية  مقدمتها  يف  أتيت  اليت  واالسالمية،  العربية 
الفلسطينية، مؤكًدا وقوف اململكة إىل جانب الشعب 
للوصول إىل حل عادل وشامل إبقامة  الفلسطيين، 
دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، 
وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار معاليه يف أعمال 

لالحتاد  الطارئ  اإلستثنائي  والثالثني  الثالث  املؤمتر 
مصر  مجهورية  استضافته  الذي  العريب-  الربملاين 
العربية ىف 21 مايو - إىل أمهية التعاون بني اجملالس 
الربملانية يف الدول العربية واإلسالمية ، للقيام بدور 
برملاين فاعل، وممارسة أدوارها يف احملافل الربملانية كافة 
العادلة حىت  الفلسطيين وقضيته  الشعب  دفاًعا عن 

ينال مجيع حقوقه على أراضيه.

اجلمهورية العربية السورية  

من  والثالثني  احلادية  جلسته  الشعب  جملس  عقد 
الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برائسة 
معاىل السيد محوده صباغ رئيس جملس الشعب واليت 
واألربعني  الواحدة  الذكرى  اجمللس  خالهلا  استذكر 
االحتالل  عن كيان  الصادر  املشؤوم  القرار  على 
السوري  العريب  اجلوالن  بضم  الغاصب  الصهيوين 
احملتل يف 1981/12/14  ويف كلمة للسيد رئيس 
على  عامًا  وأربعني  واحد  مرور  يف  الشعب  جملس 
صدور قرار كيان االحتالل الصهيوين الغاصب بضم 
رئيس  السيد  أشار  احملتل،  السوري  العريب  اجلوالن 
اجمللس إىل أننا نستذكر اليوم حداث مشؤوما أقدمت 
عليه قوى الشر والعدوان واالحتالل، بقيام ما يسمى 
إبصدار  الغاصب  اإلسرائيلي  الكيان  »كنيست« 
قراره اجلائر بضم اجلوالن العريب السوري احملتل، على 
الرغم من كل اإلداانت واالستنكارات الشديدة اليت 
صدرت عن العديد من الدول وغريها من اهليئات 
وآخرها  والدولية،  واإلقليمية  العربية  واملنظمات 
املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادر  القرار 
للجوالن  احتالهلا  إبهناء  إسرائيل  يطالب  والذي 
العريب السوري، والقرار الذي يؤكد أن املستوطنات 
اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة، »غري قانونية، وتشكل 

عقبة أمام السالم«.

اجلمهورية الرتكية 

شنتوب،  مصطفى  د.  الربوفسور  معايل  دعا 
الدورة  الكبري، ورئيس  الرتكي  الوطين  رئيس اجمللس 
السادسة عشرة ملؤمتر االحتاد، للتحرك ضد سياسات 
التهجري االسرائيلية. وقال معاليه يف بيان صادر يف 
وعمليات  السياسات  »إن   :2022 يناير   24
اإلخالء والتهجري اليت يتعرض هلا إخواننا وأخواتنا 
رمضان  منذ  جراح  الشيخ  حي  يف  الفلسطينيني 
حتتلها  أخرى  أراٍض  يف  شهدانها  واليت  املنصرم، 
والقانون  اإلنسان  حقوق  مع  تتعارض  إسرائيل، 
الدويل. إننا ندين اإلخالء القسري لعائلة الصاحلية، 
حي  يف  منزهلا،  يف  البقاء  أجل  من  تكافح  اليت 

الرئيس  وبصفيت  الشرقية.  القدس  الشيخ جراح يف 
منظمة  يف  األعضاء  الدول  جمالس  الحتاد  الدوري 
للنضال  الكامل  دعمنا  نؤكد  اإلسالمي،  التعاون 
الدويل  اجملتمع  وحنث  الفلسطيين  للشعب  املشرف 
أن  ونذكر  الالمباالة،  موقف  عن  التخلي  على 
االعتداءات على الوضع الدميغرايف والقانوين للقدس 
هي أكرب عقبة أمام البحث عن حل وسالم دائمني.

اإلمارات العربية املتحدة  

لربملان  عشرة  السادسة  العامة  اجلمعية  عقدت 
البحر األبيض املتوسط يف 9 مارس 2022 الىت 
استضافتها دولة اإلمارات اجتماعاهتا ىف دىب حبضور 
وحكومات.  برملاانت  ميثلون  مشاركا   »120«
الوطين  اجمللس  رئيس  غباش  صقر  معايل  وأكد 
اجلمعية ملوضوعاِت  اختيار  له  االحتادي يف كلمة 
احلواِر الثالثِة اليت سوف نلتقي حوهَلا، واليت ُتعرُب 
عْن مسؤوليِتنا املشرتكِة حياَل حتليِل الوضِع الذي 
تعيُشه املنطقُة العربيُة ومنطقُة حوِض البحِر األبيض 
وأتثرِه  أتثرِيه  ومدى  خاص،  بشكٍل  املتوسط 
ابلوضِع الدويل القائم ، مما جيعُلنا نتطلُع ألْن تكوَن 
العامِة فعالًة وإجيابيًة ونشطًة،  نتائُج هذه اجلمعيِة 
يف  املشرتكِة  وطموحاهِتا  شعوبِنا  رساالِت  لتحقيق 
نبِذ احلروِب، ويف أتكيِد األمِن، والسلِم، والتعايِش، 
مراجعِة  يف  وأيضًا  البشريِة،  لكلِّ  والتسامِح 
التشريعاِت واالسرتاتيجياِت الوطنيِة واإلقليميِة اليت 
من شأهِنا تعزيُز مبادئ التعايِش والتسامِح، وحتقيِق 
املناِخ،  لتغرِي  والتصدي  الدوليني،  واألمِن  السلِم 

ومكافحِة اإلرهاب.

يوغندا   

احلكومة  أمنغ  أنيتا  معاىل  الربملان  رئيسة  حثت 
أن  لضمان  العمل  على  املتحدة  األمم  ومسؤوىل 
تصل أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة أكثر 
وكانت  يوغندا.  ىف  والضعيفة  املهمشة  اجملتمعات 
التنمية  أهداف  مؤمتر  أمام  تتحدث  أمنغ  السيدة 
املستدامة الذى عقد ىف كمباال ىف 17 يونيو 2022 
أبهداف  للتسريع  فعال  منوذج  »بناء  شعار  حتت 
كوفيد-19.  بعد  ما  فرتة  ىف  املستدامة  التنمية 
مبراقبة وضمان  الربملان  التزام  أمنغ  السيدة  وأكدت 
فعالة،  بطريقة  النفقات  استعمال  لتحقيق  املساءلة 
على  املباشر  التأثري  ذات  والربامج  القوانني  وكذلك 
الناس. وقالت إن الربملانيني وضعوا نظاما للمساءلة 
يكرس التمكني ليس فقط من خالل سن قوانني بل 

أيضا من ممارسة مسؤوليات مباشرة.
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على هامش االجتماع الـ145 ملؤمتر االحتاد الربملاىن الدوىل:

جرى يوم الـ10 أكتوبر 2022 بكيغاىل – مجهورية 
روندا االجتماع التشاوري للمجموعة اإلسالمية، 
وذلك على هامش املؤمتر اخلامس واألربعني بعد املائة 
لالحتاد الربملاين الدويل. وقد شارك ىف هذا االجتماع، 
الذى مت حتت رائسة معاىل االستاذ خالد املعويل 
رئيس جملس سلطنة عمان، عدد كبري من اجملالس 

األعضاء ىف احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة 
التعاون اإلسالمي.

انقش املشاركون ىف االجتماع  املقرتحات املقدمة 
للبنود الطارئة ىف جدول أعمال املؤمتر. وتقدمت 
ابكستان والعراق مبقرتحني، وكلف االجتماع معاىل 
السيد حممد قريشى نياس، األمني العام الحتاد جمالس 

الدول األعضاء ىف منظمة التعاون اإلسالمي أن يتابع 
مع الوفدين الباكستاين والعراقي إمكانية التوافق على 
مقرتح واحد، ومت ىف النهاية تقدمي املقرتح الباكستاين 
حول: » انشاء صندوق عاملي/ تسهيالت متويلية 
للبلدان املعرضة لتأثريات تغري املناخ ملعاجلة اخلسائر 

واألضرار املرتبطة ابملناخ«.

معاىل  السابق  الكويىت  األمة  رئيس جملس  ترأس 
السيد مرزوق علي الغامن يوم 20 مارس 2022 
الذى  التنسيقي للمجموعة االسالمية  االجتماع 
عقد ىف أندونيسيا وذلك على هامش أعمال مؤمتر 
االحتاد الربملاين الدويل الـ144. وحضر االجتماع 
املشاركة.  والوفود  اجملالس  رؤساء  من  عدد 

واستعرض االجتماع عددا من املوضوعات املدرجة 
على جدول أعمال املؤمتر مبا فيها البنود الطارئة، 
االتفاق على دعم اجملموعة االسالمية  حيث مت 
للبند الطارئ املقدم من إندونيسيا. كما مت خالل 
النظام  تعديل  بشأن  مقرتح  تقدمي  االجتماع 
األساسي لالحتاد الربملاين الدويل حبيث يتم اختاذ 

عقوابت صارمة وحازمة وتطبيق عقوبة الطرد على 
برملان أي دولة تقوم ابحتالل دولة أخرى وتعتدي 
عليها. وأكد االجتماع على ضرورة اعطاء امللفات 
املرتبطة بدول اجملموعة االسالمية أولية يف الطرح 
أخرى  ملفات  وجود  ظل  يف  خاصة  والنقاش 

مشاهبة هلا ابملوضوع. 

اجملموعة االسالمية  توافق على اقرتاح ابكستان

اجملموعة االسالمية  تدعم مقرتح أندونيسيا



شتاء 2023 | اجملالس العدد الثامن والعشرون 28 |

 اجتمع معاىل األمني العام لالحتاد يوم 29 يونيو 2022، مبقر الربملان لدولة 
كوت دفوار، السيد فرغبو غت ابزيل مسميا النائب األول لرئيس اجلمعية 

الوطنية االيفوارية.
انقش معاىل األمني العام مع وفد اجلمعية الوطنية االيفوارية إمكانية استضافة 
مجعيتهم ملؤمتر االحتاد الـ18 املقرر ان تستضيفه إحدى دول اجملموعة االفريقية. 
ووافقت اجلمعية الوطنية ىف كوتدفوار، بكل سرور، على استضافة هذا املؤمتر، 
على ان تتم مناقشة التفاصيل بعد اإلعالن الرمسى خالل مؤمتر االحتاد املقرر 

انعقاده ابجلزائر ىف يناير 2023.

أعرب معايل األمني العام لالحتاد السيد حممد قريشي نياس 
عن شعور عميق ابحلزن واألسى لتلقيه نبأ وفاة املناضل سليم 
الوطين  للمجلس  السابق  الرئيس  األديب(  )أبو  الزعنون 
الفلسطيين، الذي كان أحد مؤسسي االحتاد. ويف رسالته 
15 ديسمرب 2022 إىل معايل االستاذ روحي فتوح، رئيس 
اجمللس الفلسطيين بدولة فلسطني توجه األمني العام أبحر 
التعازي إىل السيد فتوح ومن خالله إىل أسرة الفقيد والشعب 
الفلسطيين الشقيق، داعيا هللا العلي القدير أن يتغمد املغفور 

له بوافر رمحته وأن يلهم اجلميع الصرب والسلوان. 

األمني العام لالحتاد ىف زايرة لدولة كوتدفوار: اجلمعية الوطنية االيفوارية توافق على استضافة مؤمتر االحتاد 

 األمني العام يعزى الشعب الفلسطيين

األمني العام لالحتاد يؤكد الدعم املطلق للمملكة العربية السعودية  األمني العام يلتقي برئيس جملس الشورى اإلسالمي االيراين

هيئة التحرير
رئيس التحرير: حممد احلافظ حمم
 کبري احملررين: ابراهيم أمحد ضرار

 مديرة التحرير التنفيذية: زهرا خدايي
أردبيلي  مقدس  بسيان،  شارع   34 العنوان:   

الزعفرانية، طهران - ايران
 اهلاتف: 60/1-2 88 41 22 )9821+(

الفاکس: 58/9 88 41 22 )9821+(
g.s@puic.org :العنوان االلکرتوين 
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أعرب معاىل السيد حممد قريشى نياس األمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة 
التعاون اإلسالمى عن تضامنه ودعمه املطلق للمملكة العربية السعودية ىف رفضها للتصرحيات 
الصادرة حبقها عقب صدور قرار اوبك بلس، وربطه ابلصراعات الدولية أو الدوافع السياسية. 
واكد معاليه يف أول نوفمرب 2022 على ان من حق اململكة العربية السعودية ان تتخذ كل 
االجراءات حلماية مصاحل اململكة من تقلبات اسعار الطاقة، وحفاظا كذلك على مصاحل 
املنتجني واملستهلكني على حد السواء، وشدد على أنه يرفض رفضا قاطعا كافة التصرحيات 
والدعوات اجملحفة حبق اململكة العربية السعودية، مؤكدا على ضرورة التزام اجلميع مببدأ االحرتام 
املتبادل بني الدول وتعزيز املصاحل املشرتكة. وأعرب معاليه عن التضامن الكامل مع اململكة 
العربية السعودية ىف مساعيها النبيلة وجهودها امللموسة للسعى اىل مافيه خري العامل اإلسالمى 

والعامل أمجع.

التقى معاىل السيد حممد قريشي نياس أمني عام احتاد جمالس الدول 
حممدابقر  الدكتور  مبعايل  اإلسالمي  التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
قاليباف رئيس جملس الشورى اإلسالمي اإليراين يوم فاتح نوفمرب 
2022 ىف مقر الربملان. وخالل اللقاء متت مناقشة القضااي ذات 
االهتمام املشرتك. وعرب رئيس الربملان االيراين عن االستعداد لتطوير 
عالقات التعاون مع احتاد جمالس الدول األعضاء ىف منظمة التعاون 
اإلسالمي ىف كافة اجملاالت، ملا فيه مصلحة املؤسستني. وأكد معايل 
الشورى  جملس  استعداد  االجتماع  هذا  خالل  قاليباف  الدكتور 
اإلسالمي اإليراين لتقدمي كافة املساعدات الالزمة إلرتقاء أداء عمل 

االحتاد ولتعزيز التعاون الربملاين بني الدول االسالمية.


