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 مقدمة:ال -أوالً 
 

اجت  ع الدو ة الخ مسااااار لشاااااية ل  م ي امح د م  ل  الدو  في  ل  لكر البحيين الشااااالبر البيل    ر تشااااا   

واغ دوغو ب  هو ير في  لقدتاأللض ء في منظ ر التل ون االسالمي واالجت  ل ت األخيى ال ص حبر والتي 

 - أح دلبدالنبي سااااال  ن  الن ئب سااااال دةوفد مكون من ب، م2020ين يي  30-27بو   ن  ف ساااااو خال  المتية من 

، )  ئب  ئ   الوفد( مح د ل سااااع اللب ساااايالن ئب ساااال دة ، و) ئ   الوفد( الن ئب األو  ليئ   م ل  النواب

جواد لبدهللا حسا ن، ، وسال دة اللضاو  وا  للي  ال ح ود،  اللضاو ، وسال دةالسا د فال  ا شا  الن ئب سال دة و

، أم ن ل م م ل  النواب / أم ن ساي الل نر التنم يير للشالبر البيل    ر – وسال دة ال ساتشا    اشاد مح د بو   ر

 أخصا ئي شالبر بيل    ر  – حسا ن سال  ن حسان اللل وات ومن األم  ر الل مر ل  لساي النواب والشاو ىا السا د 

ميافق ) ب  ل  النواب أخصاااا ئي مياساااا  أو  – م دي بولالي، والساااا د (ميافق لشاااا ون الشاااالبر البيل    ر)

 .(ميافق إلالمي) الشو ىأخص ئي إلالم ومحتوى إلكتيو ي ب  ل   –للي ال وسوي ، والس د (إدا ي

 
 ً  : المؤتمر فاهدأ -ثانيا

 
 

التأ  د للع شتع مزاي  الحض  ة اإلسالم ر ومدة التلييف بس و التل ل   اإلسالم ر والل ل للع  شيا  مع  .1

 إ س   ته .

ملزيز مطب ق مبدأ "الشو ى" اإلسالمي ودل ه في ج  ع الدو  األلض ء في منظ ر التل ون اإلسالمي مع  .2

 ميال ة دستو   ل دولر لضو وظيوفه .

ب ن م  ل  الدو  األلض ء في منظ ر التل ون  ف    موف ي إط   لتحق ق مل ون ومنس ق ش مل ن ومث يين .3

 اإلسالمي في ال ح فل وال نظ  ت الدول ر.

ف    ب ن م  ل  دو  منظ ر التل ون اإلسالمي، وف    ب ن ألض ء ايه ال   ل ،  والحوا اللق ءات  ملزيز .4

 س ر التي مه  الدو  ومب د  الخبيات البيل    ر ومن قشر القض ي  االقتص دير والثق ف ر واالجت  ل ر والس 

األلض ء في منظ ر ال  م ي اإلسالمي والتصدي للتحدي ت الخط ية التي مواجهه ، والحد من مح والت 

فيض اله  نر الثق ف ر والس  س ر واالقتص دير لل ه ، وامخ ذ التوص  ت والقيا ات ال الئ ر بشأن ايه 

 القض ي .

نظ  ت البيل    ر وال نظ  ت الحكوم ر بغ ر بلوغ الغ ي ت االمص   والتل ون والتنس ق مع س ئي ال  مدل   .5

 .ال شتي ر

بقصد احتيام حقوق اإل س ن وال ب دئ اإل س   ر والدف ع لنه  وإ س ء  ملزيز التنس ق ف    ب ن شلوب الل ل  .6

 أ   ن السل  الق ئ  للع اللد .
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أن متدخل في الش ون التي مكون من التأ  د للع أ ه ل   في النظ م األس سي م  يسوغ لالمح د وأجهزمه  .7

ص    السلط ن الداخل ر لدولر م ، و ل م  له صلر بتلك الش ون طبق ً ل  ث ق منظ ر التل ون اإلسالمي وم ث ق 

 منظ ر األم  ال تحدة.

 

 ً  : من خالله مداخالت وفد الشعبة البرلمانيةو المؤتمرفي  ملخص ألهم ما ورد -ثالثا
  

 :(م2020 يناير 27للجنة فلسطين الدائمة ) العاشراالجتماع  •
 

جمادي  1انعقد االجتماع العاشر للجنة فلسطين الدائمة في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو بتاريخ 
م، ضمن أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول 2020يناير  27هـ الموافق 1441الثاني 

 سالمي المنعقدة في هذه المدينة.األعضاء في منظمة التعاون اإل
أودراوغو سيوبا عضو  ترأس االجتماع سعادة السيد/و ، وقد افتتح االجتماع بتالوة آيات من الذكر الحكيم

 الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو.
حضر االجتماع ممثلوا مجالس كل من دولة فلسطين، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 

المملكة العربية السعودية، دولة اإلمارات  ،رين، المملكة األردنية الهاشمية، المملكة المغربيةمملكة البح
العربية المتحدة، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، جمهورية إندونيسيا، الجمهورية التركية، بوركينا فاسو، 

 جمهورية السنغال، بصفتهم أعضاء في لجنة فلسطين.
كل من العراق والسودان من المجموعة العربية، والكاميرون وتشاد وغينيا من المجموعة  وتغيب ممثلو

اإلفريقية. وقد حضر االجتماع ممثل عن البرلمان التونسي من غير أعضاء اللجنة وألقى كلمة طلب ضمنها 
لس الدول ألقى معالي السيد محمد القريشي نياس، امين عام اتحاد مجاو اإلنضمام إلى عضوية اللجنة.

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كلمة أعتبر فيها القضية الفلسطينية قضية أساسية جامعة لألمة 
طالب و اإلسالمية في هذا العصر وأمانة في عنق كل مسلم، ال يمكن التفريط بها أو التنازل عنها. 

الفعال من أجل نصرة قضيته البرلمانيين المسلمين باسم الشعب الفلسطيني المكافح بالعمل الملموس و 
وأشار إلى اقتراح استحداث جائزة باسم "جائزة فلسطين للديموقراطية والعدالة التاريخية" ترويجًا لهذه  .العادلة

 القضية العادلة.
بعد ذلك تحدث سعادة السيد نجيب القدومي عضو المجلس الفلسطيني بصورة مرتجلة عن تزامن 

ئيس اإلدارة األمريكية لرأسي السلطة الصهيونية المتنافسين على استالم انعقاد هذا االجتماع مع دعوة ر 
رئاسة الوزراء، ومساعي ترامب المحمومة لتمكين نتنياهو من االستمرار في اجرامه ضد الشعب الفلسطيني، 

تقرير وفد نص بما في ذلك طرح " صفقة القرن" التي سوف تقضي على كل شيئ في فلسطين. ثم تلى 
 وطني الفلسطيني المقدم لالجتماع العاشر للجنة فلسطين.المجلس ال
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المجالس التالية مداخالت عالجوا من خاللها مجمل القضايا المدرجة على جدول األعمال،  قدم ممثلو
 :وهم حسب ترتيب التدخل
ردن األ –مصر  –المغرب  –السعودية  –تركيا  –البحرين  –الجزائر  –السنغال  -اإلمارات العربية المتحدة

 تونس )مراقب(. –الكويت  –إندونيسيا  –إيران  –
 

الساا د لضااو م ل  النواب  شاا  و وفد الشاالبر البيل    ر البحييني ب  ثل ه اللضااو  وا  للي ال ح ود ووقد 

ق    بصاامته لضااواً في الل نر   ل ر في االجت  ع ساال دة اللضااو  وا  للي ال ح ود وألقع، فال  الساا د ا شاا 

مني وقوع اال قس م الملسط ني مني م  أ ثي من اثنتي لشية سنر ل  متوقف ال هود الليب ر والدول ر من أجل ف ه  

ل  شااا ل الشااالب الملساااط ني ومحق ق ال صااا لحر ب ن فصااا ئلهص ا طالق ً من حيل ج  ع األطيا  للع وحدة 

لسااالم، وق  م الدولر الملسااط ن ر في الصااف الملسااط ني، ومحق ق السااالم الل د  والشاا مل وفق ً لل ب د ة الليب ر ل

ول صاا ته  القدا الشاايق ر، بلد أن امخيت إساايائ ل اال قساا م الملسااط ني ذ يلر  1967حدود اليابع من يو  و

لتلط ل ال م وضاااااا ت، بح ر لدم وجود شااااااييك مم وض ق د  للع فيض واليته للع األ ض، والتحقق من 

 . إن وحدة الصااااف الملسااااط ني م هد الطييق لخالل الملسااااط ن  ن، االلتزام بتنم ي أير مسااااوير يت  االمم ق لل ه

سيائ ل والدال  ن له ، خ صر في ظل  س لد للع حشد التأي د الليبي واإلسالمي والدولي له  في مواجهر إ وم

سم  ة األمييك ر إلع القدا، وم  يت  مداوله لن "صمقر القين"  اال ح  ز األمييكي ال طلق إلسيائ ل بلد  قل ال

للع الحقوق ال شاااايولر للشاااالب ياء فتواألمييك ر التي يياد به  مصاااام ر القضاااا ر الملسااااط ن ر بشااااكل  ه ئي ا

الملسط ني، ومكييس ً لواقع االحتال  اإلسيائ لي، ح ث مقوم للع إجب   الملسط ن  ن للع مقدي  من زالت م حمر 

، مق بل ملويض ت واستث   ات ومش  يع 1967لص لح إسيائ ل، س    في ملم ت القدا والالجئ ن وحدود ل م 

ساااايلر إ ه ء ا قساااا م ال دمي اليي يضااااي القضاااا ر الملسااااط ن ر  لسااااط ن ريتل ن للع   فر المصاااا ئل الممن وير. 

ويضيب حقوق الشلب الملسط ني في مقتل، والت  وب مع   فر ال ب د ات والدلوات الستل دة الوحدة الوطن ر 

في إط   منظ ر التحييي الملسااط ن ر ال  ثل الشاايلي والوح د للشاالب الملسااط ني، ومحت إدا ة حكومر الوف ق 

ني الملسااط ني التي مساات د شاايل ته  من امم ق الشاا طا، ووقف التصااييح ت وال ن  م ت التي مهدد وحدة الوط

الصف الملسط ني، والتأ  د للع وحدة التياب الملسط ني، وإفش     فر ال خطط ت وال ن و ات التي مستهد  

  إلع اسااتل دة وحدة الصااف فصاال قط ع غزة لن الضاامر الغيب ر. ي ب للع المصاا ئل الملسااط ن ر   فر أن مب د

الوطنيص وأن مل ل بشاااكل د وب وصااا دق للع إ     ال صااا لحر، ب   ي ساااي إجياء اال تخ ب ت الشااا ملر التي 

مغطي   مل التياب الملسااااط ني ب   ف ه القدا الشاااايق ر ل صاااا ر الدولر الملسااااط ن ر، ومشااااك ل حكومر وحدة 

لمصااااا ئل والقوى السااااا  سااااا ر ويحقق  م   الشااااالب وطن ر، والتوافق للع بي  مج وطني شااااا مل م  ع لل ه ا

إن و الملسااط ني ومطلل مه، ويسااتط ع التل مل بشااكل جدي مع ال أزق الحي  اليي م ي به القضاا ر الملسااط ن ر.

التطو ات التي مشااهدا  القضاا ر الملسااط ن ر ال وم مسااتدلي من الملسااط ن  ن الل ل بكل م  أوموا من قوة لتحق ق 

ح ته  الوطن ر، فل  يلد أم مه  من خ    سوى ال ص لحر الوطن ر، خ صر بلدم  أفشلت وحدمه  والحم ظ للع ل  
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إساااايائ ل ل داً ل ل ر السااااالم، وفشاااال ال  ت ع الدولي في إجب  ا  للع االلتزام بتلهدامه . ويتل ن للع الدو  

ح   التوصاال إلع مثل ايه الليب ر واإلسااالم ر والل ل  أج ع الوقو  مع الملسااط ن  ن ساا  ساا  ً، ودل ه  م ل  ً، 

ال صاا لحر، التي ال يسااتم د أحد من التأخي في إم  مه  إال إساايائ ل التي مساا  ع في منم ي مخطط مه  في التهويد 

ومصااااا د ة األ اضاااااي واالسااااات ط ن في الضااااامر الغيب ر والقدا الشاااااييف، وايا أمي ي ب أن يتصااااادى له 

سط ن ون ب لت سك ب ل ص لحر الوطن ر لتكون  داً  سيائ ل فحسب، وإ    في مواجهر اإلدا ة المل  ل ل  ً ال للع إ

األمييك ر التي  شمت لن مح زا  الس في والمج إلسيائ ل، ومنكيا  للحقوق ال شيولر للشلب الملسط ني. إن 

م  يخ امم ق ت ال ص لحر ب ن فتح وح  ا يكشف إن الدو  الليب ر ل  مدخي جهداً من أجل ل  الش ل الملسط ني، 

 مت ال  لكر الليب ر الساالودير ب هود جب  ة لل  شاا ل المصاا ئل الملسااط ن ر والتوصاال إلع امم ق ب نه  يل د فقد ق

ل ح ر الشاالب الملسااط ني، وج لت الميق ء في الحيم ال كي الشااييف أ ثي من مية، واسااتأثيت الق اية، بحك  

 ني و ل المصاااا ئل الملسااااط ن ر، دو  مصااااي ال حو ي في مح طه  الليبي، ولالقته  الوط دة ب ل لف الملسااااط

وجوا ا  لقط ع غزة، ب للدد األ بي من امم ق ت ال ص لحر ب ن الطيف ن ل  يكتب له  لألسف أن موضع موضع 

م لكر البحيين التي مقف خلف   فر ال هود التي مبيله  األطيا  الليب ر والدول ر  التأ  د للع موقفالتنم ي.

حتي يستط ع  ،ص لحر واستل دة ل ح ر الشلب الملسط ني ووحدمه الوطن رمن أجل مسه ل التوصل إلع ايه ال 

أن يقف صم ً واحداً مت  سك ً في وجه الليبدة اإلسيائ ل ر في األ اضي ال حتلر، وبحق القدا الشيق ر ل ص ر 

  ن في الدولر الملسااااط ن ر التي  صاااابو إل ه  ج  ل ً، و يلك بحق ال ساااا د األقصااااع اليي مهمو إل ه أفئدة ال ساااال

 )ا تهع( مش  ق األ ض ومغ  به .

 

 وقد ركزت معظم مداخالت وخطابات الشعب البرلمانية على النقاط التالية:
إدانة إمعان الكيان الصهيوني المحتل فلسطين في انتهاك القوانين واألعراف الدولية بغية طمس  •

 الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
 خاصة الدعم المادي لتعزيز صمود هذا الشعب.تأمين الدعم للشعب الفلسطيني،  •
 إسناد الوكالة الدولية لغوث الالجئين )األنوروا( لمواصلة مهامها اإلنسانية. •
التأكيد على أن الشعوب العربية والمسلمة تقف إلى جانب قيام دولة فلسطين على أرض فلسطين من  •

 النهر إلى البحر.
 ني باعتباره خيانة وطعنة في ظهر الصامدين في فلسطين.المطالبة بوقف التطبيع مع الكيان الصهيو  •
 المطالبة باألفعال وليس األقوال فقط التي تبقى حبرًا على ورق إذا لم تقترن باألفعال. •
 إدانة االنحياز األمريكي األعمى للكيان الصهيوني، متجسدًا في نقل السفارة األمريكية إلى •
 إلى الوقوف بوجه الغطرسة األمريكية.القدس وصفقة القرن سيئة الصيت، والدعوة  •
 القدس عاصمة فلسطين المستقلة وهي قلب األمة اإلسالمية. •
 تأييد الجهود التي تبذل من أجل ترسيخ وحدة الصف الفلسطيني ونبذ الخالفات. •
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 تأييد مسيرات العودة على حدود غزة. •
 الدول اإلسالمية. قضية فلسطين تجمع المسلمين، رغم الخالفات المستشرية بين العديد من •
استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية أثبت فشل المرجعيات الدولية في حل القضايا الجاثمة  •

 على الساحة الدولية.
 عودة الالجئين الفلسطينيين إلى فلسطين حق مشروع. •
 رفض الحلول أحادية الجانب التي تطرح بين الحين واآلخر. •
 مة اإلسالمية كافة.القدس خط أحمر بالنسبة لأل •
المطالبة باستمرار إجراءات محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين فيما  •

 يرتكب من جرائم ضد اإلنسانية.
 

بعد المداخالت المدرجة اعاله عقب سعادة السيد خالد مسمار رئيس الوفد الفلسطيني على المداخالت 
ة للمتداخلين، ومذكرًا أن مايعلن عن حجم المساعدات المالية ال يستلم بالكامل شاكرًا المشاعر والنوايا الطيب

 بل ال يصل إال جزًء يسيرًا منه.
". وبعد مداخلة التاريخيةوفي نهاية االجتماع تم بحث مشروع "نظام جائزة فلسطين للديموقراطية والعدالة     

عدد من الوفود تم االتفاق على أن تقوم األمانة العامة بأخذ وجهات النظر من كافة أعضاء اللجنة وتعرضها 
 على االجتماع القادم. 

 

 

 يناااير 27ين للمجااالس األعضاااااااااء في االتحاااد )بتاااري  ملجمعيااة األمناااء العااا الثااالا االجتماااع  •

 (:م2020
 

األم ن الل م ل  ل  النواب ب الجت  ع الث لث لألمن ء الل م ن  ش  و سل دة ال ستش    اشد مح د بو   ر

السيد محمد قريشى  معاليافتتح االجتماع بآيات من الذكر الحكيم ثم استهل لل   ل  األلض ء في االمح د، 
 ب.نياس األمين العام لالتحاد االجتماع، داعيا الى انتخاب هيئة المكت

 :التاليوتم ذلك على النحو 
 الرئيس: بوركينافاسو )البلد المضيف( •
 نائب للرئيس من المجموعة العربية: الكويت  •
 نائب الرئيس من المجموعة اآلسيوية: ايران  •

كلمة  يةوبعد ان تم اعتماد جدول األعمال القت السيدة راكينازروم األمينة العامة للجمعية الوطنية البوركين
األمين العام لالتحاد  لمعالي الكلمةاعطت  ماالجتماع. ثنجاح  فيقصيرة رحبت فيها بالوفود، واعربت عن املها 

وصفها بأنها "جهاز مهم من اجهزة االتحاد  التيالذى القى خطابا ابرز فيه أهمية جمعية األمناء العامين 
 تحتاج الى مزيد من التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات." يالتلبرلماناتنا  اإلداري بوسعه أن يحسن من اداء العمل 
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وضع آلية للتنسيق بين مراكز الدراسات  :وقدمت األمانة العامة تقريرا تضمن جملة من المقترحات منها
نطاق الجمعية للدراسات التشريعية، وكذلك للتنسيق بين مراكز  فيسبيل انشاء خليه  فيبالمجالس األعضاء 

 ودة.التدريب الموج
تضمن عرضا على الشاشة عن موقع االتحاد، وطلبت من اعضاء الجمعية تقديم  العامة تقريراوقدمت األمانة 

 اي مالحظات او اقتراحات من شأنها ان تحسن وتطور هذا الموقع.
مراكز التدريب  فيواعربت الكويت وايران عن استعدادهما لتبادل الخبرات مع األعضاء، واستقبال متدربين 

 التابعة لمجلسيهما.
واكدت الصومال ومالى على ضرورة تكثيف التواصل بين البرلمانات ودعوا الى ان تكون هناك قاعدة بيانات 

 للجمعية.
  .وتقرر ان ينعقد االجتماع القادم مع المؤتمر المقبل

 

 

 :(م2020يناير  27بتاري  ماع التشاوري للمجموعة العربية )االجت •
 

)  ئب  ئ    مح د ل سع اللب سي) ئ   الوفد(، وسل دة الن ئب أح د سل  ن  لبد النبيسل دة الن ئب ش  و 

تشاااا و  مع األشااااق ء في دو  م ل  التل ون لدو  الخل ج للفي االجت  ع التشاااا و ي لل   ولر الليب ر الوفد(، 

 .بلض ال وضول ت الليب ر واالمم ق مله  حو 

وال كو ر من  م2020لالمح د لل م  اللجنة التنفيذية    م  اساااتلياض ميشااا ح ت ال   ولر الليب ر للضاااوير 

 ،وال  هو ير اللبن   ر ،ال  لكر الليب ر السااااالودير الشاااااق قرا اخت     ل من االمم ق للع ليب ر، وم أ بع دو  

 ال زائي، للضوير الل نر.ج هو ير ، ووسلطنر ل  ن

ألض ء لكل ل نر من الل  ن الدائ ر ال تخصصر األ بع من ال   ولر الليب ر أ بلر     م  االمم ق للع ميش ح 

 ، وذلك للع النحو الت ليام2020للل م 

وج هو ير مصي  سو ي م  ميش ح دولر الكويت وج هو ير  لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية:

 وال  لكر ال غيب ر.الليب ر 

ال  لكر ، ودولر قطي، واللياقم  ميش ح ج هو ير مو  ، وج هو ير  لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة:

 .اله ش  ر األ د  ر

 .الصوم   و م  ميش ح م لكر البحيين ج هو ير ل ب   ودولر فلسط ن لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة:

م  ميش ح دولر اإلم  ات الليب ر ال تحدة،  واألديان:لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات 

 .ومو يت    وج هو ير ال زائي، وجز  الق ي، 

ً ومقي  أن يقوم  ئ   ال     بنت  ر ال ش و ات في خت م االجت  ع. ولر ب واف ة األم  ر الل مر  ت ب  
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يناير  28المتخصااصااة الدائمة لحقوق اإلنسااان والمرأة واألساارة )بتاري   الثامن للجنةاالجتماع  •

 (:م2020

، م2020يناير  28عقدت اللجنة المتخصصة الدائمة لحقوق اإلنسان والمرأة واألسرة اجتماعها الثامن في يوم 
 آمنة سليمان، ممثلة المجلس الوطني الفلسطيني. /ةسعادة السيدبرئاسة مقررة اللجنة 

 
 حضر االجتماع من المجالس األعضاء في اللجنة: 

قام سعادة النائب السيد محمد عيسى العباسي بتمثيل مملكة البحرين في اللجنة ورافقه الشيخ  عن المجموعة العربية
حسين وعن دولة فلسطين مثلتها سعادة الدكتورة آمنة سليمان ورافقها سعادة الدكتور فوزي علي  جواد عبد هللا

 ي.السمهور 
وعن المجموعة اآلسيوية قامت سعادة السيدة معصومة آقابور عليشاهي بتمثيل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في 

 اللجنة ورافقتها سعادة السيدة لولوك نور حمده من الجمهورية االندونيسية.
 رية السنغال في اللجنة.بتمثيل جمهو  سعادة السيدة يايا مانه آلبيسوعن المجموعة األفريقية قامت سعادة السيدة 

 -كوت ديفوار  جمهورية -جمهورية بنغالديش الشعبية  -جمهورية أذربيجان  وتغيب عن االجتماع ممثلو كل من:
 .جمهورية السودان( - موزمبيق جمهورية -ليبيا  -جمهورية الغابون 

 تركيا -اسوري–بوركينا فاسو  -كما شارك في االجتماع عدد من المجالس غير األعضاء في اللجنة: )الجزائر
 اللجنة الدولية للصليب األحمر سعادة السيدة باربارا ريزولي. ةوممثل ،قطر( –
 قامت السيدة سهيال صبري، مديرة البروتوكول والشؤون اإلدارية لالتحاد بتمثيل األمانة العامة في االجتماع. 

 نمداخالت م(. وقد تضمن النقاش 13استعرض االجتماع جدول األعمال وناقش بنوده وعددها )كما 
على  ءاالتحاد. وبنااألعضاء أدت في الختام إلى اعتماد مشاريع القرارات المرفقة والتي سترفع إلى مؤتمر 

للجنة الدائمة اقتراح عدد من الوفود تم التوافق على اضافة بندين جديدين على جدول اعمال االجتماع المقبل 
 :االعمال(على جدول  9و  8 )البنديناإلنسان والمرأة واألسرة،  لحقوق  المتخصصة

 .سالميةالعنف احتراما لمبدأ المواطنة بما ال يتعارض مع الشريعة اإل ونبذتعزيز المساواة  •
 .تأثر النساء بالكوارث الطبيعية •

اللجنة على أهمية تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة في دورتها الحالية والدورات السابقة،  ما أوصتك
تم في تنفيذ القرارات بصورة  عماكما تطالب دول المجالس األعضاء بموافاة األمانة العامة بتقارير 

 دورية، حتى يمكن تعميمها واالستفادة من تجاربها.
  

 م(:2020يناير  29للبرلمانيات المسلمات ) التاسع المؤتمر •
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وذلك  م2020يناير  29يوم  المؤتمرات فيبمركز  B02المؤتمر التاسع للنساء البرلمانيات بقاعة  انعقد
مجالس الدول األعضاء بمشاركة عدد من النســاء  اتحادفي إطار أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر 

البرلمانيات من المجالس األعضـــاء في االتحاد )مرفق قائمة بأسماء النساء المشاركات( كما حضره ممثلـــي 
 .ضيوفالمنظمـــات الدوليـــة واإلقليمية وعـــدد من اإلعالميين وال

 

 جلسة العمل:
رئيسة المؤتمر بكلمة رحبت في مستهلها بالسيدات  Fofana Yameogoخاطبت سعادة السيدة  •

والسادة أعضاء الــوفود المشاركة وأعربت عن صادق أمنياتها بنـــجاح المؤتمر وإسهامه في الدفع 
 .نحو إيجاد دور فاعل وأصيل للمرأة في العــــالم اإلسالمي

خاطب الجلسة األمين العام التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حيث   •
 إلى: وأشارشكر معالي رئيسة الجلسة 

 المجتمع. تطويرإن اإلسالم كان رائدا في االعتراف بدور المرأة في 
العظمى  بيةالغال أنإال من المجتمعات،  الكثيررغم تقلد النساء أعلى مناصب اتخاذ القرار في 

. لذلك يجب العمل على ايجاد والفرصمن النساء المسلمات تظل محرومة من أبسط الحقوق 
وحل مشكلة ارتفاع معدل  ،صحة األمهات وتحسين ،وتمكينهاالسبل للنهوض بالمرأة  أفضل
 .األمهات واألطفال أثناء الوالدة وفيات

حتى تكون قادرة  والتغذية ةيالصح والرعاية ديالج التعليمضمان حصول الفتاة والمرأة على فرص  
 على المساهمة على النحو األمثل في بناء مجتمع متطور.

بواجبه في حماية نساء  الدوليالمجتمع  لتذكيرحث جميع المؤتمرين على القيام بمبادرات 
   وأطفال فلسطين من قمع قوات االحتالل.

 :انتخاب أعضاء هيئة المكتب
البرلمان الموريتاني نائبة لرئيسة المؤتمر من المجموعة  يرب منسعادة السيدة فاطمة بنت محمد  انتخبت .1

 العربية.
نائبة لرئيسة  آقابور عليشاهي من مجلس الشورى اإلسالمي االيراني معصومةسعادة السيدة  انتخبت .2

 .المؤتمر من المجموعة اآلسيوية
 من البرلمان المضيف. والمقررة .3
   جدول االعمال: ومناقشةاستعراض  .4

 قامت سعادة رئيسة المؤتمر باستعراض جدول أعمال االجتماع امام المؤتمرين: 
 تم اعتماده.  -

 تقرير المؤتمر الثامن للبرلمانيات المسلمات والنقاش حوله: استعراض .5
 .تم نقاش عام حول التقرير وأخذ الرأي حولهما - 
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 .تم اعتماده -
  :مداخالت الوفود المشاركة -6    

 مداخلة غطت الموضوعات التالية: 14قدمت المشاركات 
راح ضحيته  الذيبضحايا العمل اإلرهابي  وشعباً  وبرلماناً تقديم التعازي لجمهورية بوركينا فاسو قيادة  .1

 شخصا. 35من  أكثر
مكانتها في  وتعزيز وحمايتهال التأكيد على دور البرلمانيات المسلمات في ضمان حقوق المرأة والطف .2

على بذل مزيد  والتأكيد .المنوطة بها بأدوارهامما يمكنها من القيام  واالجتماعيصنع القرار السياسي 
 .على أرض الواقع وانعكاسهآليات تضمن تفعيله  ووضعهمن الجهود 

الى ابراز القضية الفلسطينية االشادة بمقاومة المرأة الفلسطينية أمام المحتل اإلسرائيلي الغاشم والدعوة  .3
 بكل جوانبها االنسانية في المجامع الدولية.

 دعم المرأة المقدسية ورفض تدخالت القوى االستعمارية. .4
حماية النساء من العنف القائم على أساس الجنس في حاالت الصراع السيما االغتصاب واالشكال  .5

 الجنسي. لإليذاءاألخرى 
وطنية دور رئيسي في تحفيز النساء على المشاركة في حمالت التوعية من أهمية أن يكون للبرلمانات ال .6

 عمل تستهدف التأهيل السياسي واالجتماعي للمرأة. ورش وبرامج تدريبية  وتبنيأجل السالم 
على مواجهة هذه  والعمل ،إدانة االعمال االرهابية المتكررة التي تواجه عدد من الدول األعضاء .7

 اآلفة.
 

إن مس  ع ملدالت التن  ر يتطلب مش   ر الس د فال  الس د ا ش  خط ب ً ج ء ف ها سل دة الن ئب  القع     

ج دة وفل لر من ج  ع فئ ت ال  ت ع، ال في منم ي أجندة التن  ر فحسب، وإ    في االستم دة من لوائدا  

ال يأة إشيا  ً م م ً في ل ل ر  ب لقد  ذامه أيض ً بشكل ل د  ومتوازن ومتس ٍو، واو م  ال يتحقق إال بإشياو

التن  ر، وملزيز دو ا  ف ه  وملظ   مكتسب مه  منه ، واو م  يستلزم ب لضيو ة مطويي إي  ن ال يأة بقد امه  

في ال   الت ال ختلمر، ومطويي إمك   مه ، وإبيازا  في الواقع الل لي، وأن م نحه  الدولر الميصر   ملر 

  ت وإبيازا  ومطوييا ، لبي بيامج مد يب ر ومن وير، وميج ته  ب   يخدم لتلزيز ايه القد ات واإلمك 

إن إدم   ال يأة في صلب الس  س ت صن لر ومنم ياً ومت بلر أمي ضيو ي لتحق ق      الص لح الوطني

اللدالر واإل ص   والتك مل ب ن ال نس ن، وم ك ن ال يأة ومل  ق مش   ته   شييك أص ل في محق ق التن  ر 

ل ستدامر، واو م  يستلزم زي دة م ث ل ال يأة في أجهزة صنع القيا  في مختلف ال ستوي ت، و يلك إزالر ا

  فر أشك   الت   ز بحقه  والتصدي ألوجه لدم ال س واة ب نه  وب ن اليجل، ب   ال يتل  ض مع أحك م 

 الشييلر اإلسالم ر ومب دئه .
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التن  ر في دو  الل ل  اإلسالمي من القيا ات الص د ة لن  مست د مسألر ملزيز مس ا ر ال يأة في ل ل ر

ال  م يات الوزا ير ل نظ ر التل ون اإلسالمي بشأن دو  ال يأة في التن  رص ومن ب نه  خطر ل ل ال نظ ر 

للنهوض ب ل يأةص و ل ر منم يا ، وإلالن طهيان بشأن ال يأة واألسية واالقتص د، وإلالن ج  يم  بشأن 

 ر ال يأة ودو ا  في التن  ر االقتص دير للدو  األلض ء في منظ ر التل ون اإلسالمي...فقد ملزيز مش  

مض نت ايه اإللال  ت والقيا ات م  يكمي من التوص  ت لتحق ق الهد  ال نشود بتلزيز مس ا ر ال يأة 

 ذ م  يلزم من إجياءات في ل ل ر التن  ر، واو م  يتطلب من بيل    ت الدو  اإلسالم ر مت بلر منم يا ، وامخ

مت تع حقوق ال يأة في م لكر البحيين بس    مت ن من النصول ال  سسر التي مصون      للتحقق من ذلك

ايه الحقوق ومح  ه  ومض نه  للع  حٍو م ٍم غ ي منقولص ف إلش  ة إلع ايه الحقوق وإلع ال س واة ب ن 

ع اإلصال  لحضية ص حب ال اللر ال لك ح د بن اليجل وال يأة قد و دت في ال واث ق ال  سسر لل شيو

ل سع    خل مر حمظه هللا و ل هص سواًء م ث ق الل ل الوطني أو دستو  م لكر البحيين، فضالً لن اال ض  م 

إلع ال ل ادات الدول ر ذات الصلر، وفي مقدمته  امم ق ر "الس داو"، ومطويي ال نظومر التشييل ر والق  و  ر 

ل يأة ويزيل   فر أشك   الت   ز بحقه  )ف    يلدا م  يتل  ض مع الشييلر اإلسالم ر أو ب   يصون حقوق ا

ثوابت ال  ت ع البحييني(، والتي صبت ج  له  ب م  ه ملزيز مبدأ مك ف  الميل، والقض ء للع   فر أشك   

حقه  في ال ش   ر  م لكر البحيين من الدو  السب قر، التي  ملت لل يأة م   سرإن  الت   ز ب ن ال نس ن

الم للر، في الح  ة الل مر، للع مختلف األصلدة، ح ث   لت ال يأة البحيين ر حقوقه  الس  س ر   ملر، ا تخ ب  

وميش ح ً، متوي   لدو ا  النهضوي في م  يخ م لكر البحيين الحديثر، والدولر ال د  ر اللصيير، ايا 

ول  ت وال واقع التنم يير والتشييل ر والقض ئ ر والدبلوم س ر ب إلض فر إلع فتح ال     أم مه  لتقلد ال سئ

 واإلدا ير وغ يا .

ان الدل  الالمحدود من ج  ب حضية  ص حب ال اللر ملك البالد ال مدى، وال هود الكيي ر التي مستهد  

ة ملزيز مك  ر ال يأة في ال  ت ع وض  ن حقوقه ، أث يت لن مدش ن الخطر الوطن ر للنهوض ب ل يأ

، 2008البحيين ر، وإطالق يوم ال يأة البحيين ر في األو  من ديس بي من  ل ل م، اليي ا طلق مني ل م 

ومني مأسس ه يضطلع ال  ل  األللع لل يأة بق  دة ص حبر  الس و ال لكي األم ية سب كر بنت إبياا      

 ز وم ثي في دل  قض ي  ال يأة خل مر قيينر ل ال البالد ال مدى  ئ سر ال  ل  األللع لل يأة بدو  ب 

البحيين ر وملزيز دو ا  ال  ت لي، وم ك نه  في مختلف ال   الت وللع شتع األصلدة، م   س ا  في أن 

مت  وز ال وم مياحل الت ك ن إلع التقدمص فأصبحت شييك ً ف لالً و ئ س ً في مس ية النهضر الش ملر في ظل 

التي مولي دو  ال يأة وأا  ته  مك  ر  2030التن  ر ال ستدامر لل م ال شيوع اإلصالحي، وامم ق ً مع أادا  

 خ صر.

من أبيز إ   زات م لكر البحيين في م    ملزيز مك  ر ال يأة وض  ن حقوقه  إ ش ء وحدات مك ف  

الميل، في م سس ت القط ع الل م والقط ع الخ ل، دل   لت ك ن ال يأة ومقدمه ، وإ ش ء ج ئزة ص حبر 
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ال لكي األم ية سب كر بنت إبياا      خل مر لتقدم ال يأة البحيين ر، وقد موجت  ل ملك ال هود الس و 

الص د  لن ال نتدى االقتص دي  2018ال ت  زة في اإلش  ة اليف لر ض ن مقييي التن فس ر الل ل ي لل م 

في محو يا التحص ل الل ل ي )دافوا(، بأن م لكر البحيين قد ش  فت للع إغالق الم وة ب ن ال نس ن 

اللل ي، والصحر والح  ة، ب إلض فر إلع مقدمه  ال لحوظ في محو  ال ش   ر في االقتص د والميل، بزي دة 

 .2017% مق   ر بل م 7بلغت 

محت شل   "ال يأة البحيين ر في م    التلل    2019احتملت م لكر البحيين ب وم ال يأة البحيين ر لل م 

ل"، ح ث   ن من سبر ليصد إ   زات ال يأة البحيين ر في ايا ال     الح وي، ح ث الل لي وللوم ال ستقب

حصلت للع أللع الشه دات في م    التلل   الل لي م   جلله  م الر لتبوء   فر ال واقع التي أثبتت ف ه  

أا  ته  قد ة و م ءة الل ل ر في مح ل ال س ول ر للع ال ستوي ن الوطني والدولي، واو احتم   ا تسب

ل م للع التلل   النظ مي في م لكر البحيين، و  ن من سبر إلطالق  100الخ صر من مزامنه مع ميو  

 ال  ل  األللع لل يأة مب د ة وطن ر "للتوازن ب ن ال نس ن في للوم ال ستقبل".

 اهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر: •
 مشاركة المرأة في مجاالت صنع القرار. ىعل التأكيد
ممارساته االرهابية في العالم  وفضحمن شأنه تعرية االحتالل  ( لماB.D.S) إلسرائيلحركة المقاطعة  وتأييددعم 

 و وقف كافة اشكال التطبيع و محاباة االحتالل.
لمواجهة االنتهاكات واالعتداءات اليومية االسرائيلية  وصمودهادعم النساء الفلسطينيات ببرامج تعزز من قدراتها 

 .والحجرتطال البشر  التي
 صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. وإدانةرفض 

الدعوة الى ترقية اوضاع وأدوار النساء في العالم اإلسالمي وصمودهن في المناطق التي تعاني من النزاعات 
 والحروب السيما في فلسطين المحتلة.

 صدرها المؤتمر.اهمية متابعة تنفيذ القرارات التي ي على التأكيد
 .الدعوة لتبادل التجارب بين البرلمانيات في مجال ترقية وممارسة العمل الديمقراطي

التأكيد على أهمية سن التشريعات الخاصة بالمرأة للحفاظ على مكانتها وتطوير قدراتها ومراقبة تنفيذ تلك التشريعات 
 وتطويرها بشكل مستمر.

 

 موعد ومكان المؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات: 
سيعقد المؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات متزامنا مع مؤتمر االتحاد في دورته السادسة عشرة في المكان 

 والزمان اللذين يحددهما مؤتمر االتحاد في دورته الحالية.
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 الستضافتهالوفود المشاركة عن شكرها وتقديرها لبرلمان بوركينا فاسو  توفي ختام أعمال المؤتمر أعرب
  .ألعمال المؤتمر

 

 

ب اتحاد مجالس الدول األعضاااااء بمنظمة التعاون اإلسااااالمي ) عشاااار لمؤتمر الخامسااااةالدورة  •

  :(م2020 يناير 30 – 29تاري 
 

 الجلسة االفتتاحية: 
 افتتحت أعمال الدورة بتالوة مباركة من القرآن الكريم 

 رئيس الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لالتحاد: كلمة معالي الدكتور الحسن باال ساكاندي
بدأ كلمته بالدعاء بأن يعم السالم أرجاء العالم، ثم رحب بالسادة أعضاء اللجنة العامة وتقدم لهم بالشكر 

للمشاركة في أعمال اللجنة بالرغم من معاناة السفر وفروق التوقيت وذكر ان المشاركين على قبول الدعوة 
بين اهلهم واخوانهم ودعاهم إلى زيارة المتاحف واالماكن السياحية وأماكن صناعة الحرف اليدوية والمناجم 

ماديًا حتى يتمكن من المعدنية والمساحات الزراعية الكتشاف ثروات هذا البلد، ودعا سيادته لدعم االتحاد 
 مواجهة التحديات خدمًة للشعوب اإلسالمية وفي الختام تمنى النجاح لالجتماع.

وأعلن معاليه إلى أن الجمعية الوطنية تسعى دائما إلى تقديم الدعم بكافة أشكاله إلى االتحاد االمر الذي 
 امة رغم العطلة الرسمية.  لحضور اجتماع اللجنة الع أنفسهمدفع بجميع النواب بالجمعية من تلقاء 

 األمين العام لالتحاد: معاليكلمة 
الجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر  استضافتهاتقدم بالشكر للجمعية الوطنية ببوركينا فاسو على  

إلى مواصلة الجهود  ودعاووجه أيضًا الشكر للبرلمان المغربي الستضافة الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، 
تضامن إسالمي متين قوامه الروابط األخوية التي تجمع بين الدول اإلسالمية، واكد في كلمته موقف لتحقيق 

باعتبارها لب الصراع وجوهره، واعتبرها أمانة في عنق كل مسلم  -االتحاد الراسخ من القضية الفلسطينية 
 حتى يتحرر الشعب الفلسطيني ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

عاليه إلى ظاهرة اإلرهاب والتطرف اللذان مازاال يتربصان باألمن واالستقرار بالمنطقة والعالم، وأشار م
فاسو ودول الساحل والصحراء في  الكامل لبوركيناعن الدعم  وأعلنخاصة في منطقة الساحل والصحراء، 

 .حربهم ضد اإلرهاب
 :كلمة ممثل مجلس النواب المغربي

تقدم بالشكر لبوركينا فاسو رئيسًا ومجلسًا وشعبًا على حسن االستقبال والتنظيم وكرم الضيافة، وقدم اعتذار 
معالي االستاذ/ حبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر االتحاد عن 

ان، وأشاد بروح التعاون التي تمت خالل حضور االجتماعات نظرًا لتزامنها مع ضغط كبير في أشغال البرلم
في الرباط وكامباال وواغادوغو، وتم تسليم الرئاسة إلى معالي  2019اجتماعات االتحاد المختلفة منذ عام 



 

15 
 

السيد/ الحسن باال سكاندي متمنيًا له كل النجاح والتوفيق في مواجهة التحديات والمستجدات على الساحة 
 اإلسالمية.  
 جلسة العمل:

رئيس الجمعية الوطنية ببوركينا فاسو ورئيس الدورة  -رأس االجتماع معالي السيد الحسن باال سكاندي ت
 الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد.

 
 انتخاب أعضاء هيئة المكتب: .1
 تم انتخاب مجلس األمة بدولة الكويت نائبًا للرئيس من المجموعة العربية. •
بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية نائبًا للرئيس من المجموعة وتم انتخاب مجلس الشورى اإلسالمي  •

 اآلسيوية.
 الجمعية الوطنية ببوركينا فاسو.  –المقرر  •
 تم اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل. .2
 تقرير األمين العام:  .3

 قدم األمين العام تقريره حيث تضمن:
  2020والميزانية المقترحة للعام  2019تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات العام المالي  •

 للمؤتمر. 15مشروع جدول أعمال الدورة ال 
التقرير الختامي لالجتماع االستثنائي الثالث للجنة التنفيذية لالتحاد الذي انعقد في الرباط بالمملكة  •

صادق على خطة عمل تتوخى النجاعة والفعالية وتبحث  ، والذي2019يوليو  17المغربية في 
 عن التوافق.

للجنة التنفيذية لالتحاد الذي جرت أعماله في كامباال بجمهورية  42التقرير الختامي لالجتماع ال  •
، والذي صادق على مشاريع جداول اعمال اللجان المتخصصة 2019أوغندا في فاتح اكتوبر 

للجنة العامة لالتحاد، ووضع  22ع جدول أعمال هذه الدورة ال واألجهزة المتفرعة، ووضع مشرو 
 لمؤتمر االتحاد. 15كذلك مشروع جدول أعمال الدورة ال 

 2020يناير  27للجنة التنفيذية لالتحاد الذى جرت اعماله يوم  43لالجتماع الـ الختاميالتقرير  •
 واغادوغو، بوركينافاسو. في

 تم اعتماد تقرير األمين العام •
 ون المالية:الشؤ  .4

كما  2020والميزانية المقترحة لعام  2019تم اعتماد كل من تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات عام 
 وردت تفصياًل في التقرير.
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ساال  ن أح د ) ئ    يلبد النب، ح ث ألقع ساال دة الن ئب اســـــتمعت اللجنة إلى مداخالت عدد من الوفودومن ثم 

 الوفد(  ل ر ق   ف ه ا 

بدايرً يط ب لي أن أموجه لألصااااادق ء األلزاء في ج هو ير بو   ن  ف ساااااو الصاااااديقر وج ل ته  الوطن ر ب زيل 

الشااكي ول  ق االمتن ن للع حساان االسااتقب   و يم الضاا  فر، وأن أ قل إل ك  ج  ل ً مح  ت مل لي الساا دة فوزير 

ج  ل ً..  حن شااااااالب البحيين.. ب  ت  ئن   زينل  ئ سااااااار م ل  النواب ب  لكر البحيين، ح ث  لتز لبد هللابنت 

األصاااا ل ال  تد لبي الت  يخ إلع أمتن  اإلسااااالم ر واويته  الحضاااا  ير الياسااااخر. و    ميون ج  ل ً، فإن الل ل   

اإلسااااالمي يواجه ال وم محدي ٍت جساااا م ال ي كن التصاااادي له  إال بتك مف ال  ت ل ت اإلسااااالم رص ب ختلف فئ مه  

شااايٍق أفضااال لألمر اإلساااالم ر، ولصااا لح  ل واجهته ، ومطويق  ث  ا  ومدال  مه ، وبن ء مساااتقبٍل والٍد.. وغٍد م 

 و ه  ل  د  هضااته  وقومه  األساا ساا ر لتنم ي  صمبني ال وم  م الً لظ ع للع فئر الشااب ب به أبن ئه  وبن مه . فأمتن  

ه  الوطن رص وليا فهي محيل للع منشااااااائته  وغيا ق   اال ت  ء والو الء وال واطنر الحقر والشااااااالو  أجندم

ب ل س ول ر والواجب الوطني ف ه ،     مل ل للع صقل مه  امه  ومسل حه  ب لقد ات التي م كنه  من الوصو  

ق ه  و   وا . واو م  أ د لل ه سا دي حضاية صا حب  إلع أللع ال يامب، وملزز مسا ا ته  في  هضار األمر و  

"إن عملية إشراك الشباب ل ال البالد ال مدى حمظه هللا و ل ه، بقولها  ال اللر ال لك ح د بن ل سع    خل مر،

 في الشأن الوطني هو رهان رابح في كل األحوال".

 

 الزمالء األعزاء،،،

لقد   ن شاااااب ب  األمر إلساااااالم ر للع مدا  م  يخه  ال  تد لبي أ ثي من أ بلر لشاااااي قي  ً في طل لر ال دافل ن 

شاا  ق في  دينصاالنه ، ال ت لتحدي ت بن ئه  ولوائق  هضااته .. الساا ل ن من أجل وحدمه  وامح دا .. ال تح ل ن ال  

سااال ح ن بإي   ه  الل  ق بخ يير ايه األمر ووساااط ته ، وبقد مه  للع النهوض والت دد  ساااب ل لزا  و يامته ص م 

)للع حد وصاااااف النبي مح د الحضااااا  يص مه   مدالت أحواله ، ومك ل ب  لل ه  األ  لر  من  ل حدٍب وصاااااوب 

صااالع هللا لل ه وللع  له أج ل ن في الحديث الصاااح ح الوا د لنه(، فك  وا ق د ين للع ميج ر ايا اإلي  ن إلع 

بطوالت وأم  د للع امتداد م  يخ األمر، وإلع بن ء حضاا  ة زااية    ت له  إسااه م مه  الب  زة في بن ء صااي  

 تب اع به  ال وم.الحض  ة اإل س   ر م  زلن  ج  ل ً  

ولهيا، فنحن بح جر م سااااار ال وم أ ثي من أي وقت مضاااااع، و حن  خوض غ    التحدي من أجل بن ء مساااااتقبل 

ه إلع الشاااااب ب ي لنع بتأصااااا ل مب دئ األمر اإلساااااالم ر و هضاااااته ، إلع  إل دة صااااا  غر خط ب ديني منمتح موجى

في أذا  ه  ولقوله ، ويحثه  للع االات  م  الحضااااااا  ة اإلساااااااالم ر في التسااااااا مح وقبو  ا خي واال مت   لل ه

ب إل   ز والتيقي و هضااااار ال  ت ل ت، وللع اال خياط في مسااااا  ات التن  ر والنهوض التي منشاااااغل به  األمر 

ال وم، سااااااال  ً من أجل مواجهر محدي ت التن  ر ال ساااااااتدامر، بدالً من لقل ر الهدم والتكم ي التي يشااااااا له  المكي 

 ينشي اإل ا ب وييوع ا من ن، وي ب التصدي له بكل قوة وحس  .  ال تطي  الهدام اليي
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و   د موقف م لكر البحيين الث بت والياسااخ من القضاا ر الملسااط ن ر ودل ن  لك فر ال هود اله دفر للتوصاال الع 

حل ل د  وشااا مل لهيه القضااا ر، ب   ي دي الساااتل دة   فر الحقوق ال شااايولر للشااالب الملساااط ني وإق مر دولته 

 ل ستقلر  غ يه من شلوب الل ل .ا

 

 األصدقاء األعزاء،،،

إن األمل  ملقودٌ ال وم للع شااااب ب ايه األمر في محق ق  م له  ومطلل مه ، وفي النهوض به  من لثيامه ، واو م  

ال يتحقق إال بإم حر الميصااار   ملر أم مه  الساااتكشااا    وامن القد ة واإلبداع ف ه ، وصاااقل مه  امه ، وإطالق 

امه  للع اإلبداع واالبتك   واإل   ز، والتيقي في ج  ع م  الت الح  ة التي محت جه  األمر، فنحن أحو  م  قد 

 كون ال وم إلع م ك ن شاااااب بن .. ذخ يمن  من أجل ال ساااااتقبل، ومحم زا   ي يكو وا لوامل بن ء.. ال مل و  ادم، 

غد، واو م   ل ل  يتحقق بأن يكون له  دو  وجساااااااو اً لللبو   حو ال لدان ال أ بي في ل ل ر صااااااانع القيا  في ب

اإلساااالم، وبتلزيز مشااا   ته  في الح  ة السااا  سااا ر في مختلف م  المه ، والتوساااع في م يبر بيل    ت الشاااب ب 

وال نظ  ت ال   ثلر، لتصبح قنوات فل لر لتد يبه  وصقل خبيامه  للع م   سر الل ل الس  سي، ومن ث  مه ئه  

  ط ً ومس ا ر في مل ل ر قض ي  األمر وصن لر م دا ، وملزيز وحدمه  وامح دا .ل كو وا أ ثي ا خيا

 

 أهم ما جاء في المداخالت:

االجتماع  تقدمت المجموعة األفريقية بمقترح حول إنشــــــاء لجنة للســــــالم واألمن ومحاربة اإلرهاب وقد رحب •

 بشأنه. بالمقترح على أن يحال إلى اللجنة التنفيذية لدراسته واتخاذ الالزم

في  اللجنة السياسيةأكد رئيس الوفد الكويتي على ضرورة تفعيل عمل اللجان وفقًا للمقترح الذي ناقشته  •
م. كما تضمن هذا المقترح أن يتخذ عنوان واحد ألي مؤتمر 2020يناير  28اجتماعها الثامن بتاريخ 

 ويتم إخبار المشاركين به من قبل حتى تتم مناقشته أثناء المؤتمر. 
 لمؤتمر االتحاد. 15م اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة ت •

 

 ً  التوصيات: -رابعا

 :المؤتمر التوصيات الصادرة عن .1

 

 ا(م2020يناير  30) واغادوغوإعالن  •

 -واغ دوغو  -الدو ة الخ مسر لشي ل  م ي امح د م  ل  الدو  األلض ء في منظ ر التل ون اإلسالمي

 2020ين يي  30 -27 -بو   ن  ف سو 
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 حن،   س ء البيل    ت و  س ء وألض ء وفود بيل    ت الدو  األلض ء في منظ ر التل ون االسالمي 

في الدو ة الخ مسر لشي ل  م ي امح د م  ل  الدو  األلض ء في منظ ر التل ون  ال  ت لون

ير، ا ي 1441 جب  7و 6و  5و  4ال نلقد في واغ دوغو، ل ص ر بو   ن  ف سو، في أي م  اإلسالمي

 . 2020 ين يي 30و 29و 28و  27ال وافق 

لن شكي   وامتن  ن  لسل دة الس د  وش م  و  ييست  ن   بو ي،  ئ   ف سو للع  إذ  ليب .1

الظيو  الالزمر لن    أل  له  عوفي ج  اليل ير الس م ر التي مكّيم بتخص صه  لل  م ي، م   

التي م  زت ب ن قش ت مث ية ول ل ر ال ودة حو  قض ي  الس لر الل ل  ر واات  م ت الل ل  

 .اإلسالمي

م سكن  ب ل ب دئ األس س ر ل نظ ر التل ون اإلسالمي، وخ صر ف    يتللق بلدم  للع إذ    د م دىدا .2

السالمر اإلقل   ر للدو  وس  دمه ، و يلك التسوير  التدخل في الش ون الداخل ر لآلخيين، واحتيام

 .السل  ر للخالف ت لن طييق الحوا 

مص   ن  للع مواصلر ال س ا ر اإلي  ب ر والمل لر في مطويي أل    منظ ر األم  ال تحدة  إذ    د .3

اإل س ن وو  المه  ال تخصصر، ب   في ذلك إق مر السالم الل ل ي واألمن اإلقل  ي، واحتيام حقوق 

 .وس  دة الدو 

إلع مس ول ر ال  ت ع الدولي في حل النزاع في الشيق األوسط من خال    ت  ر ليلك، إذ  ش ي، .4

م ك ن الشلب الملسط ني أس س  من م   سر   فر حقوقه ال شيولر من جهر، وإق مر دولته ال ستقلر 

ئ ن الملسط ن  ن إلع وطنه  ول ص ته  القدا من جهر أخيىص وب لت لي مه ئر الظيو  للودة الالج

 .وفق  لقيا ات الشيل ر الدول ر ذات الصلر

للع الضيو ة الل جلر ل زيد من التض من من قبل ال  ت ع الدولي م  ه بلدان الس حل التي  إذ  شدد .5

 .مل  ي من اإل ا ب وا لدام األمن بشكل غ ي مسبوق

التن  ر وح  ير حقوق اإل س ن وض  ن  للع أا  ر الدي قياط ر وس  دة الق  ون في ملزيز إذ  شدد .6

 احتيامه .

إلع دو  بيل    من  في أخي التطلل ت الحق ق ر وال شيولر للشلوب بل ن االلتب   من خال   إذ  ش ي .7

 .ملزيز مش   ته  في منم ي الس  س ت الل مر

ن ، ولألمن بتص لد التطي  واإل ا ب والتلصب التي مشكل مهديدا الستقيا  بلدا  إذ يس و    القلق .8

 .والسل  الل ل   ن،     م ثي سلب  للع س لر الل ل  اإلسالمي

ب لوضع اإل س  ي وال ل   ة ال تلددة ال وا ب لشيائح واسلر من ال واطن ن في  وإذ يس و    القلق .9

اللديد من من طق النزاع في البلدان اإلسالم ر، و يلك مل   ة ال سل  ن في لديد من البلدان غ ي 

 . راإلسالم
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اإل ا ب للع استقيا  دولن  بغض النظي لن  ومدال  تللط بع الل ل ي لقض ي  األمن  وإد ا   .10

 .موقله  ال غيافي

   د مض منن  مع سك ن بو   ن  ف سو ومن خالله ، مع ج  ع شلوب بلدان الس حل التي مواجه  .11

 اإل ا ب والتطي  اللن ف وا لدام األمن.

حكوم ت بلدان الس حل، وال س    بو   ن  ف سو وم لي ومو يت      يحب ب ل هود التي بيلته   .12

 والن  ي ومش د، في مك فحر اإل ا ب بشكل فيدي وفي إط    ل  ت مشتي ر.

 طلق  داء من أجل مض من دولي أقوى ول زيد من الل ل م  ه ايه البلدان التي مل  ي سك  ه  من  .13

 ن وير.ا ث   السلب ر لإل ا ب، م   يقوض جهودا  الت

   د م ددا للع ال ك  ر ال ي زير للقض ر الملسط ن ر في اات  م ت ودلوة امح د   ولدى بلدا ن   .14

وشلوبن  و يلك مض من  مع شلب فلسط ن في سل ه لتحق ق حقوقه ال شيولر في إق مر دولر مستقلر 

 ول ص ته  مدينر القدا، وفق  لقيا ات األم  ال تحدة ذات الصلر.

الست ط   ر، و يلك ال يائ  التي ا مكبته  سلط ت االحتال  ضد ال واقع اإلسالم ر  دين األ شطر ا .15

 وال س ح ر، وسك ن القدا، بهد  مشويه طب لر ايه ال دينر واويته .

 حث األم  ال تحدة وو  المه  ال تخصصر للع موف ي الح  ير الالزمر للشلب الملسط ني وا ث    .16

األ اضي ال حتلرص و فع الحص   ال  ئي ال ميوض للع الشلب  وال واقع ال ل   ير والثق ف ر في

 الملسط ني.

  دد  فضن  لألفك   ال تطيفر ولإل ا ب اليي يستهد  اللديد من الدو  اإلسالم ر وغ ي  .17

 اإلسالم ر.

 دلو، بهيا الصدد، ل ه ج ر ال يو  الل  قر لإل ا ب وملزيز التل ون ب ن ألض ء ال  ت ع الدولي  .18

  ق ايا الهد .من أجل محق

 دين ال   ز  وااللتداءات اإل ا ب ر ضد البلدان الشق قر في م  ولر البلدان الخ سر الس حل ر،  .19

و   يي  وبلدان أفييق ر اخيى، و دلو بلدان ال   ل  األلض ء في االمح د إلع دل  سك ن البلدان 

 ال تضي ة.

مصد ا ، و يفض الخلط ب ن   يفض الخط ب ت ال تطيفر وال تلصبر بكل أشك له ، مه     ن .20

اإل ا ب واإلسالم وال سل  ن، و يلك استغالله في ح الت مدبية ضد اإلسالم والحض  ة 

 اإلسالم ر.

   د التزامن  ب ل س ا ر في ال هود ال بيولر للع ال ستوى الدولي لح  ير الب ئر والتل مل مع  .21

 ، و يلك للع مستقبل البشيير.اللواقب الوخ  ر لالختالالت ال ن خ ر للع اإل س ن واأل ض
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 دلو إلع التمل ل السييع والمل   لقيا ات م م يات األطيا  في امم ق ر األم  ال تحدة اإلط  ير 1 .22

بشأن مغ ي ال ن خ، ال س    م م يات ب  ي  وميا ش ومد يد، و   د ب لخصول للع أا  ر دل  

 واسع.البلدان األفييق ر ال تليضر للتغ يات ال ن خ ر للع  ط ق 

  يد اإلجياءات التي امخيمه  منظ ر التل ون اإلسالمي في إط   دل  الدو  األلض ء في منم ي  .23

الس  س ت الل مر، ال س    بشأن قض ي  دل  المئ ت ال ستضلمر و ش له  للع ملزيز ايه اإلجياءات 

 لص لح البلدان الضل مر.

وقت م كن في إط   االمح د لدل    دلو بهيا الصدد إلع إ ش ء صندوق مض من إسالمي في أقيب .24

 ال ب د ات البيل    ر للبلدان األلض ء، وخ صر بيل    ت الدو  األقل دخال.

 يفض خط ب ت التخويف من اإلسالم )اإلسالموفوب  ( و ل م  يضي ب  ت ل من ، ب   في ذلك  .25

 ال    س ت والخطب اللنصيير.

ن وال ه جيين من من طق النزاع، ب   يت ح له     د الح جر إلع الحم ظ للع  يامر وحقوق الالجئ  .26

 الوصو  إلع الخدم ت الضيو ير، ب   في ذلك التلل   والصحر الخ صر ب ألطم  .

 ليب لن امتن  ن  لبيل  ن بو   ن  ف سو لتوف يه الظيو  ال  دة للل ل، ولحسن االستقب   و يم  .27

 الض  فر واللن ير التي حظ ن  به  للع أ ض بو   ن  ف سو.

 توصيات الوفد المشارك:

لالمح د والساالي للتواصاال مع األشااق ء بدو  م ل  التل ون التحضاا ي ال  د لل شاا    ت ال قبلر ضاايو ة  .1

 حو  ال ش   ر واإلق مر وغ يا .ميم ب مه  لدو  الخل ج الليب ر للتلي  للع 

األلض ء ل ت كنوا أن يت  ليض التم ص ل واالستلدادات اللوجست ر بشكل واضح للع أصح ب السل دة  .2

 من االستلداد لل ش   ر بصو ة صح حر.

ل    يتن سب والقض ي  التي يطيحه      د للع أا  ر م ث ل ال يأة في الوفود ال  ثلر للسلطر التشييل ر ب .3

 م م ي وإليض   حضو  ال يأة في السلطر التشييل ر في م لكر البحيين.

وإلداد  واغ دوغو ت التي خي  به  الب  ن الخت مي وإلالني  د الوفد للع أا  ر أن يت  مت بلر التوصااااا   .4

 مقييي ممص لي بشأ ه  يقدم للوفود ال ش   ر ل ن قشته  قبل فتية   ف ر من السمي. 

 

 

       ً  : المرفقات -خامسا
 .جدو  األل    .1

 وفد الشلبر البيل    ر. ئ    ل ر  .2

 .واغ دوغوإلالن ا الب  ن الخت مي .3

  التغط ر اإللالم ر. .4
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 جداول األعمال 

 

 

 جدول أعمال 

 الدورة الخامسة عشرة 

 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  3-4

 2020يناير  29-30
 المكان: قاعة المؤتمرات

 19.00 – 16.00الساعة   2020يناير  29
 12.00 – 08.00الساعة  2020يناير  30

16.00 – 19.30 
 تالوة آيات من الذكر الحكيم. •
 انتخاب أعضاء هيئة المكتب كما يلي: .1

 نائب الرئيس )من المجموعة العربية(.  1.1

 نائب الرئيس )من المجموعة اآلسيوية(.  2.1

 المقرر.  3.1

 اعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد. .2

 تقرير األمين العام. .3

 كلمات رؤساء الوفود. .4

 اعتماد تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لالتحاد. .5

 اللجان الدائمة المتخصصة:  

 دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من:  .6

 االجتماع الثامن للجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية. 1.6

 االجتماع الثامن للجنة الشؤون االقتصادية والبيئة.  2.6

 االجتماع الثامن للجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة.   3.6
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 االجتماع الثامن للجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان. 4.6

 األجهزة المتفرعة: 

 دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من:  .7

 االجتماع العاشر للجنة فلسطين الدائمة.  1.7

  الدورة التاسعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات.  2.7
 االجتماع الثالث لجمعية األمناء العامين للمجالس األعضاء في االتحاد. 3.7

 
 الشؤون التنظيمية:

 .2020نة العامة لالتحاد للعام ترشيح أعضاء اللج .8

 .2020ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد للعام  .9

 :2020ترشيح أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة التالية للعام  .10

 لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية.  1.10

 لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة.  2.10

 أة واألسرة.لجنة حقوق اإلنسان والمر   3.10

 لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان.  4.10

 تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة لمؤتمر االتحاد. )من المجموعة اآلسيوية(. .11

 تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد )من المجموعة العربية(. .12

 يد زمان ومكان انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر االتحاد. )من المجموعة االفريقية(.تحد .13

 تحديد موعد ومكان انعقاد االجتماع الرابع واألربعين للجنة التنفيذية لالتحاد. .14
 

 الجلسة الختامية:

 إعتماد التقرير الختامي للدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد.   .15

 إعالن واغادوغو. إعتماد .16

 ما يستجد من أعمال. .17
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 جدول أعمال 

 الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة

 التحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  3

 2020يناير  29
 

 12.00 – 10.00الساعة: 
 انتخاب أعضاء هيئة المكتب:  -1

 نائب الرئيس )من المجموعة العربية(.  1.1
 نائب الرئيس )من المجموعة اآلسيوية(.  2.1
 المقرر.  3.1

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل. -2

 تقرير األمين العام. -3

ماعيها الثانى واألربعين والثالث واألربعين واالجتماع دراسـة واعتماد تقارير اللجنة التنفيذية الجت -4
 االستثنائى الثالث وملحقاتها.

 الشؤون المالية:

 اعتماد الوثائق المالية التالية: -5

 .2019تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات عام  1.5

 .2020الميزانية المقترحة للسنة المالية  2.5

 
 المسائل التنظيمية:

لجنة برئاسة مقرر المؤتمر وبمشاركة مقرري اللجان المتخصصة الدائمة األربع مفتوحة تشكيل  -6
 العضوية لصياغة اعالن المؤتمر.

 تحديث مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد. -7

 اعتماد تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لالتحاد. -8

 .ما يستجد من أعمال -9
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 جدول أعمال

 االجتماع االستثنائي الثالث للجنة التنفيذية لالتحاد 

 المملكة المغربية -الرباط 

 م 2019يوليو  17 

 1440ذو القعدة  14

 
 

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب: -1

 نائب الرئيس من المجموعة االفريقية. 1.1

 اآلسيوية.نائب الرئيس من المجموعة  2.1

 المقرر 3.1

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل.  -2

 كلمة معالي السيد حبيب المالكي رئيس مؤتمر االتحاد، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية. -3
 كلمة معالي أمين عام االتحاد. -4
 لمؤتمر.اعالن ا اتخاذ التدابير الالزمة من أجل االكتفاء بإصدار وثيقة واحدة للمؤتمر:  -5
عمل لجان االتحاد، وآلية عقد اجتماعاتها الدورية خالل السنة، على أن يخصص موضوع  تفعيل  -6

  واحد لالجتماع.
ندوات حول المواضيع ذات األهمية بحضور خبراء إلى جانب المشاركين من المجالس  عقد  -7

 األعضاء الموقرة.
 جنة التنفيذية لالتحاد.اعتماد التقرير الختامي لالجتماع االستثنائي الثالث لل  -8
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 جدول أعمال 

  االجتماع الثاني واألربعين للجنة التنفيذية لالتحاد
 جمهورية أوغندا –كمباال 

 (1441صفر  3-2)الموافق  2019أكتوبر  1-2
 PROTEA: فندق المكان 

 انتخاب أعضاء هيئة المكتب: -1
 نائب الرئيس من المجموعة العربية. 1-1
 المجموعة اآلسيويةنائب الرئيس من  2-1
 المقرر. 3-1

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل.  -2
 تقرير األمين العام لالتحاد. -3
 لالتحاد وكذلك تقرير المؤتمر. 14متابعة اعالن الرباط الصادر عن المؤتمر الـ -4
 متابعة تقرير االجتماع االستثنائى الثالث للجنة التنفيذية فى الرباط. -5
  :-ةللجان المتخصصة الدائما

 :- وضع مشروع جدول أعمال االجتماع الثامن للجان التالية -6
 اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعالقات الخارجية.  1-6
 اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون االقتصادية والبيئة.  2-6
 اللجنة الدائمة المتخصصة لحقوق اإلنسان والمرأة واألسرة. 3-6
 الدائمة المتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان.اللجنة  4-6

 األجهزة المتفرعة:
  :وضع مشروع جداول أعمال -7

 االجتماع العاشر للجنة فلسطين الدائمة. 1-7
 الدورة التاسعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات. 2-7
 األعضاء في االتحاد.االجتماع الثالث لجمعية األمناء العامين للمجالس  3-7

 وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لالتحاد.  -8
 بوركينافاسو. تحديد موعد الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد المقرر عقدها في -9

 وضع مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد.  -10
 واالجتماعات المصاحبة األخرى.شعار المؤتمر الخامس عشر لالتحاد  -11
وضع مسودة جداول األعمال للندوات حول المواضيع ذات األهمية بحضور خبراء إلى جانب المشاركين من المجالس  -12

 األعضاء الموقرة.
 اعتماد تقرير االجتماع الثاني واألربعين للجنة التنفيذية لالتحاد. -13
 اعتماد إعالن كمباال -14
  مايستجد من أعمال -15
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 أعمالجدول 

 االجتماع الثالث واألربعين للجنة التنفيذية لالتحاد 

 بوركينا فاسو  -واغادوغو 
 هـ 1441جمادى الثانى  1

  2020يناير  27
 

 12.00 - 09.00الساعة  2020يناير  27
 20.30 -19.30الساعة 

 تالوة آيات من الذكر الحكيم. •
 انتخاب أعضاء هيئة المكتب: -1

 المجموعة العربية.نائب رئيس من  1.1
 نائب رئيس من المجموعة اآلسيوية. 2.1
 مقرر 3.1

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل.  -2
 تقرير األمين العام لالتحاد. -3
 متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االتحاد بشكل عام. -4

 :-اللجان الدائمة المتخصصة 
 :-للجان التالية وضع مشروع جدول أعمال االجتماع الثامن  -5

 اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعالقات الخارجية.  1.5
 اللجنة الدائمة المتخصصة للشؤون االقتصادية والبيئة.  2.5

 اللجنة الدائمة المتخصصة لحقوق اإلنسان والمرأة واألسرة. 3.5 
 حوار الحضارات واألديان.اللجنة الدائمة المتخصصة  للشؤون الثقافية والقانونية و  4.5 

 األجهزة المتفرعة:
 وضع مشروع جداول أعمال: -6

 االجتماع العاشر للجنة فلسطين الدائمة. 1.6
 الدورة التاسعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات. 2.6
 االجتماع الثالث لجمعية األمناء العامين للمجالس األعضاء في االتحاد. 3.6

 وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة العامة لالتحاد.  -7
 وضع مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد. -8
 شعار المؤتمر الخامس عشر لالتحاد واالجتماعات المصاحبة األخرى. -9

 د.اعتماد تقرير االجتماع الثالث واألربعين للجنة التنفيذية لالتحا-10
 مايستجد من أعمال -11
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 جدول أعمال 

 االجتماع الثامن للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعالقات الخارجية

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  2

   2020يناير  28
  

 

 12.00 – 09.00الساعة  2020يناير  28
 18.30 – 17.30الساعة 

   
 انتخاب مقرر اللجنة.  -1

 القدس الشريف والقضية الفلسطينية واألراضي المحتلة في سوريا ولبنان: -2

 الوضع في فلسطين. 1.2

دور البرلمانات اإلسالمية في التصدي للمخططات الصهيونية اإلسرائيلية بشأن يهودية الكيان  2.2
 الصهيونى )اسرائيل( وتهويد القدس.

 األمريكية وقف تمويل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "األونروا".قرار االدارة  3.2

 األراضي العربية المحتلة في سوريا ولبنان 4.2

 مكافحة االرهاب بجميع أشكاله ومظاهره: -3

تالل مكافحة اإلرهاب تحت مظلة األمم المتحدة وإعادة التأكيد على الحق الشرعي في مقاومة االح 1.3
 والعدوان الخارجي.

 اإلدارة المنسقة للوضع المتعلق باالعمال اإلرهابية في منطقة بحيرة تشاد وأفريقياعموما. 2.3

 منظمة فتح هللا غولن اإلرهابية )المعروفة بــ فيتو(.  3.3

ن التقدم المحرز في استكمال المشروع األساسي لمركز منظمة التعاون االسالمى للتنسيق والتعاو  4.3
 بين أجهزة الشرطة.

 رفض جميع انواع العقوبات المفروضة على أي من البلدان اإلسالمية. -4

 التأثيرات السلبية المحتملة من إجازة قانون "جاستا". -5
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الحقوق الثابتة والمتساوية والمتوازنة لجميع الشعوب في حرية الحصول على التقنيات الحديثة وحرية  -6

 السلمية. استخدامها لألغراض

جعل منطقة الشرق األوسط بكاملها منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخصوصا األسلحة  -7
 النووية دون استثناء.

 الوضع في السودان. -8

 الوضع اإلنساني في سوريا. -9

 الوضع في الصومال. -10

 الوضع في أفغانستان. -11

 المجاورة لها. دراسة الوضع في مالي وتأثيره على الدول -12

 (. ...األخرى و )خاصة فى تشاد والبلدان االفريقية االسالمية مشكلة الهجرة والالجئين والنازحين في البلدان -13

التعاون والتنسيق بين الدول والمجتمعات اإلسالمية إلظهار القيم الرفيعة لإلسالم والعمل على الحد من  -14
 ظاهرة التطرف والعنف المنتشرة في العالم االسالمى ومعالجة جذورها.

 الوضع في قبرص.  -15

 الوضع في جامو وكشمير. -16

 :التضامن مع االقليات المسلمة في العالم -17

 ضع األقلية المسلمة التركية في تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز.و   1.17
 وضع مسلمي الروهينجيا في ميانمار. 2.17

 قضية المسلمين في جنوب الفلبين.  3.17

 األقلية المسلمة في أفريقيا الوسطى.  4.17

 وضع التتار المسلمين في القرم.  5.17

 لقومية الويغور الوضع في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم  6.17
 النظر في احتالل ارمينيا لمنطقة قرة باغ الجبلية األذربيجانية. -18
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 جدول أعمال

 لشؤون االقتصادية والبيئةللجنة الدائمة المتخصصة ل االجتماع الثامن

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  2

 2020يناير  28
 

 
 17.30 – 14.30الساعة   2020يناير  28

   
 .انتخاب مقرر اللجنة .1

 الشؤون االقتصادية:
 زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي. .2
مواجهة العقوبات األحادية والمتعددة األطراف المؤثرة على شعوب الدول األعضاء، المفروضة عليها تلك  .3

 العقوبات.
 تفعيل ودعم المؤسسات االقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم اإلسالمي. .4

 البيئة:
 قضايا البيئة والتنمية المستدامة. .5
 مكافحة التصحر والسيما في بلدان الساحل االفريقي. .6
 التعاون في مجال الحفاظ على الموارد المائية في الدول األعضاء. .7
 الرملية والترابية.مكافحة العواصف  .8
 تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. .9

 التعاون العلمي والتقني فيما بين المجالس األعضاء في االتحاد. .10
 .LCBCتبني مشروع السترداد حوض بحيرة تشاد  .11
 زراعية متكاملة  استراتيجية تنمية الشراكة التعاونية، برنامج انشاء الف مؤسسة تعاونية .12
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 جدول أعمال

 االجتماع الثامن للجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441 الثانىجمادى  2

 2020يناير  28

 
 17.30 – 14.30الساعة  2020يناير  28

 اللجنة. ةانتخاب مقرر -1

 حقوق اإلنسان:

 االنتهاكات الجارية لحقوق اإلنسان ضد مسلمي الروهينجيا في ميانمار. -2

 االنتهاكات الجارية لحقوق األنسان في جامو وكشمير المحتلة بواسطة الهند. -3

التنسيق في المنابر الدولية واإلقليمية حول قضايا حقوق اإلنسان فيما بين دول المجالس األعضاء في  -4

 .منظمة التعاون اإلسالمي
 شؤون المرأة:

تعزيز دور المرأة في جميع جوانب التنمية في الدول األعضاء في االتحاد، بما في ذلك مشاركتها في  -5

 مواقع اتخاذ القرار.

 الحيلولة دون استغالل المرأة في الترويج السلعي. -6

 مشاركة المرأة في الوفود المشاركة في مؤتمرات االتحاد. -7

 األسرة:

 ة الشباب في العالم اإلسالمي.تعزيز مكان -8

 رعاية الطفل وحمايته في العالم اإلسالمي. -9

 دور البرلمانات اإلسالمية في تعزيز الصحة األساسية فيما بين الدول االعضاء في االتحاد. -10

 في أوروبا. أينما وجد و خاصة المسلمة المهاجرة حل مشكالت الحضانة التي تواجهها العائالت -11

.حماية النساء المسلمات واألطفال فى مناطق االحتالل والنزاع -12



 

31 

 

 

 
 

 جدول أعمال 

 االجتماع الثامن للجنة الدائمة المتخصصة 

 للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  2

   2020يناير  28
 

 11.00 – 9.00الساعة   2020يناير  28
  

  انتخاب مقرر اللجنة. .1
 

 الشؤون الثقافية والقانونية:
 حماية المسجد األقصى من التهديدات اإلسرائيلية. .2
 .حماية المقدسات في الدول اإلسالمية. .3
 والمؤسسات الدينية والوقفية في البلدان غير اإلسالمية. متابعة حماية الموروث الثقافي االسالمى .4
  

 حوار الحضارات واألديان:
 )مقترحة من االمانة العامة( التصدى الفعال لظاهرة كراهية االسالم والمسلمين )االسالموفوبيا( . 5
 مية.الحوار بين الحضارات مع تركيز خاص على التصدي للحمالت الغربية المناهضة للقيم اإلسال .6
 تحالف الحضارات.  .7
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 جدول اعمال 

 االجتماع العاشر للجنة فلسطين الدائمة

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  1

   2020يناير  27
 

  
 17.15 – 14.30الساعة 

 اعتماد جدول االعمال. -1

 كلمة األمين العام لالتحاد.  -2

 تصاعد وتيرة االنتهاكات واعتداءات قوات االحتالل الصهيونية وتنامى االستيطان فى فلسطين المحتلة. -3
 .تداعيات نقل السفارة األمريكية الى القدس على الوضع السياسي في المنطقة -4
 .االعالن االمريكي المتعلق بالمستوطنات -5
 .دولي حول جرائم االحتالل االسرائيلي ضد األسرى الفلسطينيين المطالبة بتحقيق -6
 التأكيد على أهمية وحدة الصف الفلسطيني والمصالحة الوطنية. -7

 موعد ومكان االجتماع الحادى عشر للجنة فلسطين الدائمة.   -8

 اعتماد تقرير اللجنة.  -9
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 جدول أعمال

 المؤتمر التاسع للبرلمانيات المسلمات

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  3

 2020يناير  29
 

 
 الجلسة االفتتاحية  09.45 – 09.00 الساعة  

    استراحة  10.00 – 09.45  الساعة

 جلسة عمل  12.00 – 10.00  الساعة

 
 انتخاب أعضاء هيئة المكتب كما يلي:  -1

 نائبة الرئيسة )من المجموعة العربية(.  1.1
 نائبة الرئيسة )من المجموعة اآلسيوية(.  2.1
 المقررة.  3.1

 اعتماد جدول األعمال. -2
 كلمة األمين العام. -3
 تقرير مكتب المؤتمر الثامن للبرلمانيات المسلمات. -4
 قدرات النساء في حل المشكالت والنزاعات المحلية واإلقليمية. -5
حماية المرأة المسلمة والطفل في مناطق االحتالل والنزاعات وبخاصة في فلسطين والبلدان األخرى التي  -6

 تعاني من النزاعات.
 موعد ومكان عقد المؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات.  -7
 .ما يستجد من أعمال -8
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 جدول اعمال 

 ء العامين للمجالس األعضاء في االتحاد االجتماع الثالث لجمعية األمنا

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  1

 2020يناير  27
 

 19.30 – 17.30الساعة 

 
 انتخاب أعضاء هيئة المكتب كما يلي:  -1

 نائب الرئيس )من المجموعة العربية(.  1.1
 نائب الرئيس )من المجموعة اآلسيوية(.  2.1
 المقرر.  3.1

 اعتماد جدول األعمال. -2

 كلمة األمين العام لالتحاد. -3

 تقرير معالي أمين عام االتحاد   -4
 موعد ومكان االجتماع القادم لألمناء العامين. -5
 ما يستجد من أعمال -6

 اعتماد تقرير االجتماع.   -7



 

35 

 

 
 جدول أعمال 

 للمجموعة االفريقية  االجتماع التشاورى 

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  2

 2020يناير  28
 

 12.00 – 11.00الساعة: 

 الرئيس: 

 عشرة لمؤتمر االتحاد، واستضافة الدورة. الثامنةانتخاب رئيس الدورة  -1

 .2020التنفيذية للعام التشاور لترشيح أربعة أعضاء من المجموعة االفريقية لعضوية اللجنة  -2

  مشاورات الستضافة االجتماع القادم للجنة التنفيذية لالتحاد. -3
التشاور لترشيح أربعة أعضاء لكل لجنة من اللجان الدائمة المتخصصة األربع من المجموعة  -4

 :2020االفريقية للعام 

 لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية 1.4 

 االقتصادية والبيئةلجنة الشؤون  2.4 

 لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة 3.4 

 لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان 4.4 

 
التشاور لترشيح عضوين إثنين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة االفريقية للعام  -5

2020. 

 
المرجو من رئيس المجموعة الموقر أن يتكرم بموافاة األمانة العامة كتابة بنتيجة المشاورات  مالحظة: 

فى ختام االجتماع.
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 جدول أعمال 

 االجتماع التشاوري للمجموعة العربية

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  1

 2020يناير  27
 

 19.00 – 17.00الساعة: 

 الرئيس: 

 
 انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر االتحاد، واستضافة هذه الدورة. -1

 .2020التشاور لترشيح أربعة أعضاء من المجموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام  -2

 مشاورات الستضافة االجتماع القادم للجنة التنفيذية لالتحاد. -3

نة من اللجان الدائمة المتخصصة األربع من المجموعة التشاور لترشيح أربعة أعضاء لكل لج -4
 : 2020العربية للعام 

 لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية. 1.4

 لجنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 2.4

 لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة. 3.4

 لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان. 4.4

التشاور لترشيح عضوين إثنين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة العربية للعام  -5
2020 . 

 
المرجو من رئيس المجموعة الموقر أن يتكرم بموافاة األمانة العامة كتابة بنتيجة المشاورات فى  مالحظة: 

 ختام االجتماع.



 

 

 
 

 أعمالجدول  

 االجتماع التشاوري للمجموعة اآلسيوية

 بوركينا فاسو -واغادوغو 

 هـ 1441جمادى الثانى  2

 2020يناير  28
 
 

 18.30 – 17.30الساعة: 

 الرئيس: 

 
 انتخاب رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر االتحاد، واستضافة هذه الدورة.  -1

 .2020اآلسيوية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام التشاور لترشيح أربعة أعضاء من المجموعة  -2

 مشاورات الستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد. -3

التشاور لترشيح أربعة أعضاء لكل لجنة من اللجان الدائمة المتخصصة األربع من المجموعة  -4
 :2020اآلسيوية للعام 

 لجنة الشؤون السياسية والعالقات الخارجية. 4-1

 نة الشؤون االقتصادية والبيئة.لج 4-2 

 لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة. 4-3

 لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات واألديان. 4-4

التشاور لترشيح عضوين إثنين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة اآلسيوية  -5
 .2020للعام 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 كلمة رئيس الوفد 

 

بدايرً يط ب لي أن أموجه لألصااااادق ء األلزاء في ج هو ير بو   ن  ف ساااااو الصاااااديقر وج ل ته  الوطن ر 

ب زيل الشااكي ول  ق االمتن ن للع حساان االسااتقب   و يم الضاا  فر، وأن أ قل إل ك  ج  ل ً مح  ت مل لي 

ج  ل ً..  حن شاااالب  زينل  ئ ساااار م ل  النواب ب  لكر البحيين، ح ث  لتز لبد هللاالساااا دة فوزير بنت 

البحيين.. ب  ت  ئن  األصااا ل ال  تد لبي الت  يخ إلع أمتن  اإلساااالم ر واويته  الحضااا  ير الياساااخر. و    

ميون ج  ل ً، فإن الل ل   اإلسالمي يواجه ال وم محدي ٍت جس م ال ي كن التصدي له  إال بتك مف ال  ت ل ت 

شااااايٍق  اإلساااااالم رص ب ختلف فئ مه  ل واجهته ، ومطويق  ث  ا  ومدال  مه ، وبن ء مساااااتقبٍل والٍد.. وغٍد م 

 صمبني ال وم  م الً لظ ع للع فئر الشااااب ب به أفضاااال لألمر اإلسااااالم ر، ولصاااا لح أبن ئه  وبن مه . فأمتن  

 و ه  ل  د  هضته  وقومه  األس س ر لتنم ي أجندمه  الوطن رص وليا فهي محيل للع منشئته  وغيا ق   

الء وال واطنر الحقر والشااااالو  ب ل سااااا ول ر والواجب الوطني ف ه ،     مل ل للع صاااااقل اال ت  ء والو

سل حه  ب لقد ات التي م كنه  من الوصو  إلع أللع ال يامب، وملزز مس ا ته  في  هضر  مه  امه  وم

ق ه  و   وا . واو م  أ د لل ه سااا دي حضاااية صااا حب ال اللر ال لك ح د بن ل ساااع    خل مر،  األمر و  

"إن عملية إشااااراك الشااااباب في الشااااأن الوطني هو رهان ل ال البالد ال مدى حمظه هللا و ل ه، بقولها 

 رابح في كل األحوال".

 

 الزمالء األعزاء،،،

لقد   ن شاااااااب ب  األمر إلساااااااالم ر للع مدا  م  يخه  ال  تد لبي أ ثي من أ بلر لشاااااااي قي  ً في طل لر 

لتحدي ت بن ئه  ولوائق  هضاااااااته .. السااااااا ل ن من أجل وحدمه  وامح دا ..  دينصاااااااال دافل ن لنه ، ال ت

ساااال ح ن بإي   ه  الل  ق بخ يير ايه األمر ووسااااط ته ،  شاااا  ق في سااااب ل لزا  و يامته ص م  ال تح ل ن ال  

لر  من  ل حدٍب  وبقد مه  للع النهوض والت دد الحضااااااا  يص مه   مدالت أحواله ، ومك ل ب  لل ه  األ  

)للع حد وصااااف النبي مح د صاااالع هللا لل ه وللع  له أج ل ن في الحديث الصااااح ح الوا د وصااااوب 

لنه(، فك  وا ق د ين للع ميج ر ايا اإلي  ن إلع بطوالت وأم  د للع امتداد م  يخ األمر، وإلع بن ء 

تب اع به  حضاا  ة زااية    ت له  إسااه م مه  الب  زة في بن ء صااي  الحضاا  ة اإل ساا   ر م  زلن  ج  ل ً  

 ال وم.

ولهيا، فنحن بح جر م سااااااار ال وم أ ثي من أي وقت مضاااااااع، و حن  خوض غ    التحدي من أجل بن ء 

ه إلع الشب ب ي لنع بتأص ل مستقبل األمر اإلسالم ر و هضته ، إلع  إل دة ص  غر خط ب ديني منمتح موجى

في أذا  ه  ولقوله ، ويحثه  للع  مب دئ الحضاا  ة اإلسااالم ر في التساا مح وقبو  ا خي واال مت   لل ه



 

 

االات  م ب إل   ز والتيقي و هضااااااار ال  ت ل ت، وللع اال خياط في مسااااااا  ات التن  ر والنهوض التي 

منشاااغل به  األمر ال وم، سااال  ً من أجل مواجهر محدي ت التن  ر ال ساااتدامر، بدالً من لقل ر الهدم والتكم ي 

ينشاااااي اإل ا ب وييوع ا من ن، وي ب التصااااادي له بكل قوة  التي يشااااا له  المكي ال تطي  الهدام اليي

 وحس  . 

و   د موقف م لكر البحيين الث بت والياساااااااخ من القضااااااا ر الملساااااااط ن ر ودل ن  لك فر ال هود اله دفر 

للتوصااااال الع حل ل د  وشااااا مل لهيه القضااااا ر، ب   ي دي الساااااتل دة   فر الحقوق ال شااااايولر للشااااالب 

 ل ستقلر  غ يه من شلوب الل ل .الملسط ني وإق مر دولته ا

 

 األصدقاء األعزاء،،،

إن األمل  ملقودٌ ال وم للع شااااااب ب ايه األمر في محق ق  م له  ومطلل مه ، وفي النهوض به  من لثيامه ، 

واو م  ال يتحقق إال بإم حر الميصااااار   ملر أم مه  الساااااتكشااااا    وامن القد ة واإلبداع ف ه ، وصاااااقل 

ع م اا الت الح اا ة التي مهاا  امه ، وإطالق قااد امه  للع اإلبااداع واالبتكاا   واإل  اا ز، والتيقي في ج  

محت جه  األمر، فنحن أحو  م   كون ال وم إلع م ك ن شاااب بن .. ذخ يمن  من أجل ال ساااتقبل، ومحم زا   ي 

يتحقق بأن يكون له  دو  أ بي يكو وا لوامل بن ء.. ال مل و  ادم، وجساااااااو اً لللبو   حو الغد، واو م  

بتلزيز مشاااا   ته  في الح  ة الساااا  ساااا ر في مختلف في ل ل ر صاااانع القيا  في بلدان الل ل  اإلسااااالم، و

م  المه ، والتوساااااااع في م يبر بيل    ت الشاااااااب ب وال نظ  ت ال   ثلر، لتصااااااابح قنوات فل لر لتد يبه  

وصقل خبيامه  للع م   سر الل ل الس  سي، ومن ث  مه ئه  ل كو وا أ ثي ا خياط ً ومس ا ر في مل ل ر 

  زيز وحدمه  وامح دا .قض ي  األمر وصن لر م دا ، ومل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 واغادوغوإعالن 

 -الدو ة الخ مسر لشي ل  م ي امح د م  ل  الدو  األلض ء في منظ ر التل ون اإلسالمي

 2020ين يي  30 -27 -بو   ن  ف سو  -واغ دوغو 

 حن،   س ء البيل    ت و  س ء وألض ء وفود بيل    ت الدو  األلض ء في منظ ر التل ون 

في الدو ة الخ مسر لشي ل  م ي امح د م  ل  الدو  األلض ء في  االسالمي ال  ت لون

 6و  5و  4ال نلقد في واغ دوغو، ل ص ر بو   ن  ف سو، في أي م  منظ ر التل ون اإلسالمي

 . 2020 ين يي 30و 29و 28و  27ر، ال وافق ا يي 1441 جب  7و

لن شكي   وامتن  ن  لسل دة الس د  وش م  و  ييست  ن   بو ي،  ئ   ف سو للع  إذ  ليب •

الظيو  الالزمر لن     عوفي ج  اليل ير الس م ر التي مكّيم بتخص صه  لل  م ي، م   

أل  له التي م  زت ب ن قش ت مث ية ول ل ر ال ودة حو  قض ي  الس لر الل ل  ر واات  م ت 

 .الل ل  اإلسالمي

م سكن  ب ل ب دئ األس س ر ل نظ ر التل ون اإلسالمي، وخ صر ف    يتللق  للع إذ    د م دىدا •

السالمر اإلقل   ر للدو  وس  دمه ، و يلك  بلدم التدخل في الش ون الداخل ر لآلخيين، واحتيام

 .التسوير السل  ر للخالف ت لن طييق الحوا 

مص   ن  للع مواصلر ال س ا ر اإلي  ب ر والمل لر في مطويي أل    منظ ر األم   إذ    د •

ال تحدة وو  المه  ال تخصصر، ب   في ذلك إق مر السالم الل ل ي واألمن اإلقل  ي، واحتيام 

 . س ن وس  دة الدو حقوق اإل

إلع مس ول ر ال  ت ع الدولي في حل النزاع في الشيق األوسط من   ت  ر ليلك، إذ  ش ي، •

خال  م ك ن الشلب الملسط ني أس س  من م   سر   فر حقوقه ال شيولر من جهر، وإق مر 

ن دولته ال ستقلر ول ص ته  القدا من جهر أخيىص وب لت لي مه ئر الظيو  للودة الالجئ 

 .الملسط ن  ن إلع وطنه  وفق  لقيا ات الشيل ر الدول ر ذات الصلر

للع الضيو ة الل جلر ل زيد من التض من من قبل ال  ت ع الدولي م  ه بلدان الس حل  إذ  شدد •

 التي مل  ي من اإل ا ب وا لدام األمن بشكل غ ي مسبوق.

لتن  ر وح  ير حقوق اإل س ن للع أا  ر الدي قياط ر وس  دة الق  ون في ملزيز ا إذ  شدد •

 احتيامه .وض  ن 

إلع دو  بيل    من  في أخي التطلل ت الحق ق ر وال شيولر للشلوب بل ن االلتب   من  إذ  ش ي •

 .خال  ملزيز مش   ته  في منم ي الس  س ت الل مر

، بتص لد التطي  واإل ا ب والتلصب التي مشكل مهديدا الستقيا  بلدا ن  إذ يس و    القلق •

 .ولألمن والسل  الل ل   ن،     م ثي سلب  للع س لر الل ل  اإلسالمي

ب لوضع اإل س  ي وال ل   ة ال تلددة ال وا ب لشيائح واسلر من ال واطن ن  وإذ يس و    القلق •

في اللديد من من طق النزاع في البلدان اإلسالم ر، و يلك مل   ة ال سل  ن في لديد من البلدان 

 .غ ي اإلسالم ر

اإل ا ب للع استقيا  دولن  بغض النظي لن  ومدال  تللط بع الل ل ي لقض ي  األمن  وإد ا   •

 .موقله  ال غيافي

مض منن  مع سك ن بو   ن  ف سو ومن خالله ، مع ج  ع شلوب بلدان الس حل التي مواجه     د •

 .األمناإل ا ب والتطي  اللن ف وا لدام 

بلدان الس حل، وال س    بو   ن  ف سو وم لي ومو يت     ب ل هود التي بيلته  حكوم ت   يحب •

 .والن  ي ومش د، في مك فحر اإل ا ب بشكل فيدي وفي إط    ل  ت مشتي ر



 

 

من أجل مض من دولي أقوى ول زيد من الل ل م  ه ايه البلدان التي مل  ي سك  ه    طلق  داء •

 .من ا ث   السلب ر لإل ا ب، م   يقوض جهودا  التن وير

للع ال ك  ر ال ي زير للقض ر الملسط ن ر في اات  م ت ودلوة امح د   ولدى بلدا ن      د م ددا •

مض من  مع شلب فلسط ن في سل ه لتحق ق حقوقه ال شيولر في إق مر دولر  و يلك وشلوبن 

 مستقلر ول ص ته  مدينر القدا، وفق  لقيا ات األم  ال تحدة ذات الصلر.

  ر، و يلك ال يائ  التي ا مكبته  سلط ت االحتال  ضد ال واقع األ شطر االست ط   دين •

 اإلسالم ر وال س ح ر، وسك ن القدا، بهد  مشويه طب لر ايه ال دينر واويته .

األم  ال تحدة وو  المه  ال تخصصر للع موف ي الح  ير الالزمر للشلب الملسط ني   حث •

ي ال حتلرص و فع الحص   ال  ئي ال ميوض وا ث   وال واقع ال ل   ير والثق ف ر في األ اض

 .للع الشلب الملسط ني

لألفك   ال تطيفر ولإل ا ب اليي يستهد  اللديد من الدو  اإلسالم ر وغ ي    دد  فضن  •

 اإلسالم ر.

بهيا الصدد، ل ه ج ر ال يو  الل  قر لإل ا ب وملزيز التل ون ب ن ألض ء ال  ت ع   دلو، •

 الهد .الدولي من أجل محق ق ايا 

ال   ز  وااللتداءات اإل ا ب ر ضد البلدان الشق قر في م  ولر البلدان الخ سر   دين •

الس حل ر، و   يي  وبلدان أفييق ر اخيى، و دلو بلدان ال   ل  األلض ء في االمح د إلع دل  

 سك ن البلدان ال تضي ة.

، و يفض الخلط ب ن الخط ب ت ال تطيفر وال تلصبر بكل أشك له ، مه     ن مصد ا   يفض •

اإل ا ب واإلسالم وال سل  ن، و يلك استغالله في ح الت مدبية ضد اإلسالم والحض  ة 

 اإلسالم ر.

ب ل س ا ر في ال هود ال بيولر للع ال ستوى الدولي لح  ير الب ئر والتل مل مع  التزامن     د •

 للع مستقبل البشيير. اللواقب الوخ  ر لالختالالت ال ن خ ر للع اإل س ن واأل ض، و يلك

إلع التمل ل السييع والمل   لقيا ات م م يات األطيا  في امم ق ر األم  ال تحدة   دلو •

اإلط  ير بشأن مغ ي ال ن خ، ال س    م م يات ب  ي  وميا ش ومد يد، و   د ب لخصول 

 للع أا  ر دل  البلدان األفييق ر ال تليضر للتغ يات ال ن خ ر للع  ط ق واسع.

في إط   دل  الدو  األلض ء في منم ي  اإلجياءات التي امخيمه  منظ ر التل ون اإلسالمي   يد •

الس  س ت الل مر، ال س    بشأن قض ي  دل  المئ ت ال ستضلمر و ش له  للع ملزيز ايه 

 اإلجياءات لص لح البلدان الضل مر.

 كن في إط   االمح د بهيا الصدد إلع إ ش ء صندوق مض من إسالمي في أقيب وقت م  دلو •

 لدل  ال ب د ات البيل    ر للبلدان األلض ء، وخ صر بيل    ت الدو  األقل دخال.

خط ب ت التخويف من اإلسالم )اإلسالموفوب  ( و ل م  يضي ب  ت ل من ، ب   في ذلك   يفض •

 .ال    س ت والخطب اللنصيير

ه جيين من من طق النزاع، ب   يت ح الح جر إلع الحم ظ للع  يامر وحقوق الالجئ ن وال     د •

 الخ صر ب ألطم  . والصحرله  الوصو  إلع الخدم ت الضيو ير، ب   في ذلك التلل   

لن امتن  ن  لبيل  ن بو   ن  ف سو لتوف يه الظيو  ال  دة للل ل، ولحسن االستقب     ليب •

 و يم الض  فر واللن ير التي حظ ن  به  للع أ ض بو   ن  ف سو.
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في  الشعبة البرلمانيةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد 

الدورة الخامسة عشرة التحاد مجالس الدول األعضاء 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي واالجتماعات المصاحبة
 

 

 

 

م2020 يناير 30 – 27 –( فاسوجمهورية بوركينا )مدينة واَغادوُغو   
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البحرين ووكالة أنباء البحرين والصحف  وإذاعة الظهور اإلعالمي في تلفزيون

ينالمحلية ومواقع التواصل االجتماعي للمجلس  

الوسيلة 

 اإلعالمية
 مالحظات اسم العضو المشارك التاريخ

 

تلفزيون 

 البحرين

 

 الخميس

2020يناير  23  

 

 سعادة النائب عبدالنبي سلمان )رئيس الوفد(
القناة األولى( –)نشرة أخبار الثالثة   

 الثالثاء

2020يناير  28  

تقرير مصور )فيديو( بشأن تزكية البحرين 

لعضوية لجنتي فلسطين وحقوق اإلنسان 

والمرأة، واالجتماع التشاوري للمجموعة 

 العربية

 

األولى(القناة  –)نشرة أخبار الثالثة   

 األربعاء

2020يناير  29  

تقرير مصور )فيديو( بشأن كلمة وفد الشعبة 

 البرلمانية
القناة األولى( –)نشرة أخبار الثالثة   

    

 إذاعة

 البحرين

 الخميس

2020يناير  23  
 برنامج "صباح الخير يا بحرين" سعادة العضو نوار المحمود

مواقع التواصل االجتماعيوالصحافة   

األخبار المرسلة لوسائل عدد 

 )وكالة األنباء والصحف( اإلعالم
 أخبار 12

عدد مقاطع الفيديو )لقاءات 

 وتقارير(
 مقاطع 10

 والفيديوهات عدد األخبار والصور

على مواقع التواصل  المنشورة

 االجتماعي للمجلسين

خبًرا وصورة وفيديو 18  

وفيديو خبًرا وصورة 30 المجموع  

عالمعدد مرات الظهور في جميع وسائل اإلجمالي إ مرة 80   
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 م2020يناير  23( الخميس: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

وفد الشعبة البرلمانية يبحث استعدادات المشاركة في مؤتمر اتحاد 

 مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

 

  وفد الشعبة البرلمانية –القضيبية 

البرلمانية لمملكة البحرين، اجتماًعا تنسيقيًا صباح اليوم )الخميس(، عقد وفد الشعبة 

برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب األول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد، 

وذلك لبحث االستعدادات للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول 

 واالجتماعات المصاحبة. ،األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

رئيس  ويضم وفد الشعبة البرلمانية كل من أصحاب السعادة، النائب محمد عيسى العباسي

)نائبًا لرئيس الوفد(، والسيد نوار علي  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب

المحمود عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، والنائب السيد فالح هاشم فالح، عضو 

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والسيد جواد عبدهللا حسين، عضو 

 بونجمةلجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والمستشار راشد محمد 

 مجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.لعام المين األ

وأكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان أهمية تعميق التعاون مع المجالس التشريعية في دول 

الدول اإلسالمية لتجاوز التحديات  إضافة إلىمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

تنمية المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب التشريعية واستمرار برامج وخطط ال

 مع المجالس التشريعية.

 المرسلة للصحف المحلية ووكالة أنباء البحريناألخبار 
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وذكر سلمان أن تنامي التحديات االقتصادية والسياسية واألمنية في العديد من الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، يتطلب مزيًدا من العمل المشترك بين البرلمانات، 

 المهمة، وتقديم الرؤى واألفكار بشأنها. لمناقشة القضايا 

وأشار سلمان إلى أن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات اتحاد مجالس الدول 

األعضاء بمنظمة التعاون تأتي حرًصا على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وإبراز النجاحات 

الت الحيوية والمهمة في واإلنجازات التي تحققها مملكة البحرين في العديد من المجا

 عمليات التقدم النماء.

 

 انتهى
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 م 2020يناير  25)السبت(  :التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات اتحاد مجالس الدول األعضاء 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي بـ "بوركينا فاسو"

 

 وفد الشعبة البرلمانية –القضيبية 

ن، في اجتماع الدورة الخامسة عشرة يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحري

لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، واالجتماعات 

األخرى المصاحبة، والتي ستعقد في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو، 

 م.2020يناير  30 – 27وذلك خالل الفترة من 

 ةعبدالنبي سلمان، النائب األول لرئيس ويرأس وفد الشعبة البرلمانية سعادة النائب

مجلس النواب، فيما يضم الوفد في عضويته كل من أصحاب السعادة: النائب محمد 

عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب )نائب 

لرئيس الوفد(، والسيد نوار علي المحمود عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، 

التشريعية والقانونية بمجلس والنائب السيد فالح هاشم فالح عضو لجنة الشؤون 

النواب، والسيد جواد عبدهللا حسين عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 

بمجلس الشورى، وسعادة المستشار راشد محمد بونجمة، األمين العام لمجلس 

 النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

عربية في اجتماعات عدد من ومن المقرر أن يشارك الوفد ضمن المجموعة ال

اللجان الدائمة في اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، إلى 

جانب المشاركة في االجتماع التشاوري للمجموعة العربية، واالجتماع الثالث 

 لجمعية األمناء العامين للمجالس األعضاء في االتحاد.
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س وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وأكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان، رئي

أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تحرص على المشاركة في المحافل 

والمؤتمرات البرلمانية، وذلك إلبراز التقدم والنمو الذي تشهده مملكة البحرين في 

مشيًرا إلى أن اللقاءات بين أعضاء المجالس التشريعية تسهم في  شتى المجاالت،

تبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب بحث ومناقشة مختلف القضايا المهمة، 

الدول األعضاء  التجاوز التحديات التي تواجهه وبرامج والعمل على وضع خطط

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

 

  

 انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         7 | 

 
 

 م2020يناير  28( الثالثاء: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

البرلمانية يشارك في االجتماع التشاوري للمجموعة العربية بـ "بوركينا وفد الشعبة 

 فاسو"...

البحرين تحافظ على عضويتيها في لجنتي فلسطين وحقوق مملكة 

 باتحاد مجالس "التعاون اإلسالمي" البرلمانيتين اإلنسان

 

 وفد الشعبة البرلمانية –واغادوغو )بوركينا فاسو( 

عضويتيها في اللجنة الدائمة بشأن فلسطين، ولجنة حقوق  حافظت مملكة البحرين على

اإلنسان والمرأة واألسرة في اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، حيث 

تم تزكية مملكة البحرين لعضوية اللجنتين المذكورتين في االجتماع التشاوري للمجموعة 

بي في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا العربية، والذي عقده االتحاد البرلماني العر

فاسو، وذلك ضمن اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في االجتماع التشاوري للمجموعة العربية، 

ان، النائب األول لرئيسة مجلس النواب، وبحضور سعادة برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلم

النائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، 

وسعادة المستشار راشد محمد بونجمة، األمين العام لمجلس النواب أمين سر الشعبة 

 البرلمانية.

زكية مملكة البحرين لالستمرار في عضوية ولفت سعادة النائب عبدالنبي سلمان، إلى أن ت

اللجنتين المذكورتين، يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين في المحافل 

البرلمانية، ويعكس الدور الذي تضطلع به في دعم القضية الفلسطينية بوصفها القضية 

ايا حقوق اإلنسان األولى لكل العرب والمسلمين، إلى جانب جهود المملكة في دعم قض

 والمرأة والطفل.



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         8 | 

 
 

وبيّن أن اللجنة الدائمة بشأن فلسطين يمثلها عن البحرين سعادة السيد نوار علي المحمود 

عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، فيما يمثل لجنة حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة 

 سعادة النائب محمد عيسى العباسي.

هد مناقشة عدٍد من القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني وذكر سلمان أن االجتماع التشاوري ش

العربي، مشيًدا بمستوى التنسيق والتوافق الذي تم بين برلمانات دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، وهو ما يعكس التعاون الوثيق بين البرلمانات الخليجية، وحرصها على 

 تعزيز الروابط األخوية المشتركة.

الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تحرص على عقد االجتماعات واللقاءات  إن  وقال سلمان 

مع البرلمانيين بمختلف الدول، وذلك تعزيًزا للدبلوماسية البرلمانية، وتجسيًدا للقيم والمبادئ 

التي تسير عليها مملكة البحرين في بناء عالقات وطيدة مع جميع الدول والمجالس 

ا دعم ومساندة القرارات التي تساهم في تعزيز االزدهار والتقدم للدول التشريعية فيها، مؤكدً 

 وشعوبها.

وأكد سلمان أهمية تعميق التعاون والتنسيق، وفتح المزيد من آفاق العمل المشترك بين 

المجالس التشريعية في الدول العربية واإلسالمية، وذلك لتوحيد المواقف تجاه التحديات 

لمهمة، وخصوًصا المرتبطة بخطط التنمية والتطوير في الدول العربية المختلفة، والقضايا ا

 واإلسالمية.

وأشار سعادة النائب األول لرئيسة مجلس النواب، إلى أن تضافر الجهود وتكثيف العمل 

البرلماني المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة من شأنه إيجاد العديد من القواعد واألسس 

ليها لبلوغ مستويات عالية من التنمية الشاملة والمستدامة التي تطمح المشتركة، والبناء ع

 إليها الدول والشعوب.

 انتهى
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 م2020يناير  28( الثالثاء: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

 ..."لجنة فلسطين في اتحاد مجالس "التعاون اإلسالمي" بـ "بوركينا فاسو اجتماع خالل كلمة أمام

التشريعية تدعم الجهود العربية والدولية لتحقيق المحمود: السلطة 

 ينالمصالحة الفلسطينية وحفظ حقوق الفلسطيني

 

  وفد الشعبة البرلمانية – واغادوغو )بوركينا فاسو(

أكد سعادة السيد نوار علي المحمود، عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو وفد 

مجالس الدول االعضاء بمنظمة التعاون الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات اتحاد 

، أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين فاسو اإلسالمي المنعقدة في جمهورية بوركينا

تدعم كل الجهود العربية والدولية، التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، وحفظ 

 حقوق الشعب الفلسطيني.

العاشر للجنة الدائمة بشأن فلسطين في اتحاد  جاء ذلك خالل مشاركة المحمود، في االجتماع

مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، حيث يشارك وفد الشعبة البرلمانية في 

اجتماع الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد، فيما يترأس الوفد باإلنابة عن معالي رئيسة 

 ألول لرئيسة مجلس النواب.مجلس النواب سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب ا

وأشار المحمود إلى أن  استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية، وعدم احترام المواثيق والمعاهدات 

، واإلسالمية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، يؤكد الحاجة إلى تكثيف الجهود العربية

 الفلسطينية.والدفع بمزيد من التعاون والتكاتف من أجل تحقيق المصالحة 

وبيّن المحمود أن المجالس التشريعية في الدول العربية واإلسالمية تضطلع بمسؤولية الدفاع 

عن القضية الفلسطينية، وذلك من خالل توحيد المواقف والجهود في المحافل البرلمانية 

المختلفة، مشيًدا بجهود ومساعي المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية مصر 
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بية الشقيقة في تبني العديد من المبادرات الرامية إلى حفظ وصون الوحدة الوطنية العر

 للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أشار سعادة النائب السيد فالح هاشم فالح، عضو لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بمجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مواقف السلطة التشريعية في 

لبحرين ستظل ثابتة وراسخة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة مملكة ا

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمبادرة السالم العربية، وجميع 

 قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني.

شعب الفلسطيني في مجلس النواب، وذكر السيد فالح أن وجود لجنة نوعية دائمة لمناصرة ال

يؤكد االهتمام الكبير والمستمر بالقضية الفلسطينية، ورفض كافة االنتهاكات واالعتداءات 

، مشيًرا إلى أن اللجنة تتابع عن كثب كل التي يتعرض لها الفلسطينيون على أراضيهم

مبادرات من التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وتحرص على دعم ومساندة أية 

شأنها الدفع نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإحداث تقدم في إعطاء الشعب الفلسطيني 

 حقوقه المشروعة.

 انتهى
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 م2020يناير  29( األربعاء: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

خالل مشاركته في اجتماع لجنة حقوق اإلنسان والمرأة باتحاد مجالس "التعاون 

 اإلسالمي"...

النائب العباسي: دعم جاللة الملك للمرأة البحرينية شّكل قاعدة وأساًسا 

 لتقدمها وحصدها اإلنجازات محليًا ودوليًا

 

 وفد الشعبة البرلمانية  –واغادوغو )بوركينا فاسو( 

أكد سعادة النائب محمد عيسى العباسي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس 

ب، نائب رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات اتحاد مجالس الدول النوا

األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، أن الدعم الذي يوليه حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، للمرأة البحرينية، ومساندته 

ة عهده الزاهر وانطالق مشروعه اإلصالحي الكبير، شّكل قاعدة المستمرة لها منذ بداي

وأساًسا لتقدم المرأة البحرينية وتميّزها في شتى المجاالت، وهو األمر الذي مّكنها من حصد 

 اإلنجازات على المستويين الوطني والدولي.

والمرأة  جاء ذلك خالل مشاركة النائب العباسي، في االجتماع الثامن للجنة حقوق اإلنسان

واألسرة، والذي يعقد في مدينة واغاودوغو بجمهورية بوركينا فاسو، ضمن اجتماعات 

 الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.

وذكر العباسي أن المجلس األعلى للمرأة منذ تأسيسه برئاسة قرينة عاهل البالد المفدى 

سمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يضطلع بدور ريادي بارز صاحبة السمو ال

ومؤثر في دعم قضايا المرأة البحرينية وتعزيز دورها المجتمعي، وتمكينها في مختلف 

المجاالت وعلى شتى األصعدة، مما ساهم في أن تتجاوز اليوم مراحل التمكين إلى التقدم؛ 
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 ً ً فاعالً ورئيسا في مسيرة النهضة الشاملة في ظل المشروع اإلصالحي، فأصبحت شريكا

ً مع أهداف التنمية المستدامة لعام  التي تولي دور المرأة وأهميتها مكانة  2030واتفاقا

 خاصة.

وأشار العباسي إلى أن المرأة البحرينية وبما حققته من تقدم مشهود يبعث على الفخر 

ى به في نجاحاتها، وتبوئها العديد من المناصب واالعتزاز، فإنها تمثل نموذًجا ومثااًل يحتذ

السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهو ما يعكس حصولها على حقوقها الكاملة وفق أقره 

 الدستور وميثاق العمل الوطني، إلى جانب القوانين الحديثة.

ى ضمان العباسي إلى أن مجلس النواب يولي اهتماماً بالغاً لقضايا المرأة ويحرص عل لفتو

ً لتعزيز األدوات  حقوقها، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وتضمينها في القوانين، سعيا

التشريعية التي تمنح المزيد من الدعم القانوني للمرأة البحرينية للقيام بدورها الوطني، كما 

 يحرص على تطوير التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المرأة.

د جواد عبدهللا حسين، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من جانبه، أكد سعادة السي

بمجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين تمتلك عدًدا من األنظمة 

والتشريعات التي تحفظ كيان األسرة، وتصون حقوقها، وذلك باعتبارها النواة األولى لبناء 

 دهاره.المجتمع، وركيزة أساسية في نهضته واز

وبيّن أن قانون األسرة الذي أصبح قانونًا نافذًا بعد أن قدمه مجلس الشورى في صيغة اقتراح 

بقانون، يعد من القوانين الحديثة والمتطورة في مملكة البحرين، مؤكًدا أنه يحفظ حقوق 

 جميع أفراد األسرة، ويمثل إطاراً قانونيًا يحدد حقوق وواجبات األسرة.

لبحرين استطاعت بفضل قيادتها الحكيمة، ووعي الجميع، أن تحقق العدالة وذكر أن مملكة ا

والمساواة لكل أفراد المجتمع، هذه القيم قاعدة أساسية في تنفيذ البرامج واإلستراتيجيات 

 التنموية.

 انتهى
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 م2020يناير  29( األربعاء: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

بين مجالس "التعاون اإلسالمي"  عبدالنبي سلمان: توافق برلماني

 لتكثيف العمل المشترك والتعاون البنّاء بين البرلمانات

 

 وفد الشعبة البرلمانية  –واغادوغو )بوركينا فاسو( 

أكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب األول لرئيسة مجلس النواب، رئيس وفد الشعبة 

مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، البرلمانية المشارك في اجتماعات اتحاد 

أن رؤساء وممثلي البرلمانات في الدول العربية واإلسالمية، توافقوا على تكثيف العمل 

المشترك، والتعاون البنّاء، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه الدول، وتعيق تنفيذ 

 خطط التطور والتنمية فيها.

انيين أكدوا خالل الجلسة الثانية والعشرين للجنة العامة التحاد وقال سلمان، إن البرلم

مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، دعم القضايا المهمة والملحة، ومن 

أبرزها القضية الفلسطينية، مبينًا أن الجلسة شهدت توافقًا على إصدار بيان يؤكد على حقوق 

 االنتهاكات التي يتعرض لها. الشعب الفلسطيني، ورفض مختلف أشكال

وأثنى سلمان على التعاون والتنسيق الذي أبدته المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، مؤكًدا أن ذلك يمثل امتداًدا للروابط األخوية المتينة بين الدول 

الخليجية وشعوبها  الخليجية، وحرصها على التكاتف في كل ما يحقق المصلحة العامة للدول

 العزيزة.
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وأشار سعادة رئيس وفد الشعبة البرلمانية، إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين 

حريصة على روابط األخوة والصداقة مع البرلمانات والمجالس التشريعية بمختلف الدول، 

ت وطيدة تسهم في وذلك استمراًرا للتميّز الذي تشهده الدبلوماسية البرلمانية، وبناء عالقا

 تبادل الخبرات والتجارب، وتحقيق المصالح المشتركة للدول والشعوب.

وجاءت الجلسة الثانية والعشرين للجنة العامة لالتحاد، في إطار الدورة الخامسة عشرة 

لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واالجتماعات المصاحبة 

الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين نيابة عن معالي رئيسة مجلس النواب  له. حيث يترأس وفد

سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب األول لرئيسة المجلس، ويضم في عضويته كل من 

أصحاب السعادة النائب محمد عيسى العباسي )نائبًا لرئيس الوفد(، والسيد نوار علي 

لسيد فالح هاشم فالح، والسيد جواد عبدهللا حسين المحمود عضو مجلس الشورى، والنائب ا

عضو مجلس الشورى، والمستشار راشد محمد بونجمة األمين العام لمجلس النواب أمين 

 سر الشعبة البرلمانية.

 انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         15 | 

 
 

 

 

 

 

 م2020يناير  30( الخميس: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

رئيسة مجلس النواب أمام اتحاد مجالس "التعاون خالل كلمة ألقاها باإلنابة عن معالي 

 اإلسالمي"...

سلمان: نحتاج خطابًا دينيًا منفتًحا على الشباب ويؤصل مبادئ الحضارة 

 اإلسالمية وقيم التسامح

 

 وفد الشعبة البرلمانية –واغادوغو )بوركينا فاسو( 

أكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب األول لرئيسة مجلس النواب رئيس وفد الشعبة 

البرلمانية المشارك في الدورة الخامسة عشرة التحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة 

ه إلى والتعاون اإلسالمي، أن هناك حاجة ماسة إلعادة صياغة خطاب ديني منفتح  موج 

مبادئ الحضارة اإلسالمية في التسامح، وقبول اآلخر، واالنفتاح الشباب، ويُعنى بتأصيل 

عليه في أذهانهم وعقولهم، ويحثهم على االهتمام باإلنجاز والترقي ونهضة المجتمعات، 

وعلى االنخراط في مسارات التنمية والنهوض التي تنشغل بها األمة اليوم، وذلك من أجل 

من عقلية الهدم والتكفير التي يشيعها الفكر  مواجهة تحديات التنمية المستدامة، بدالً 

المتطرف الهدام الذي ينشر اإلرهاب ويروع اآلمنين، والذي يجب التصدي له بكل قوة 

 .وحسم

معالي رئيسة  عنجاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها سعادة النائب عبدالنبي سلمان، باإلنابة 

لس الدول األعضاء بمنظمة التعاون مجلس النواب، في الدورة الخامسة عشرة التحاد مجا

اإلسالمي واالجتماعات المصاحبة، والتي أقيمت في مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا 

 فاسو.
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وشدد سلمان، خالل الكلمة، على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ من القضية 

هذه القضية، وبما الفلسطينية، والدعم لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادٍل وشامل ل

يؤدي إلى استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة كغيره 

 من شعوب العالم.

وبيّن سلمان أن العالَم اإلسالمي يواجه اليوم تحدياٍت جسام ال يمكن التصدي لها إال بتكاتف 

آثارها وتداعياتها، وبناء مستقبٍل المجتمعات اإلسالمية؛ بمختلف فئاتها لمواجهتها، وتطويق 

 واعٍد، وغٍد ُمشرٍق أفضل لألمة اإلسالمية، ولصالح أبنائها وبناتها، مؤكًدا أن األمة تبني آماالً 

كونهم عماد نهضتها وقوتها األساسية لتنفيذ أجندتها الوطنية؛ ولذا  ؛ُعظمى على فئة الشباب

ء والمواطنة الحقة، والشعور فهي تحرص على تنشئتهم وغرس قيم االنتماء والوال

بالمسؤولية والواجب الوطني فيهم، كما تعمل على صقل مهاراتهم وتسليحهم بالقدرات التي 

 تمّكنهم من الوصول إلى أعلى المراتب، وتعزز مساهمتهم في نهضة األمة وُرقيها ونُموها.

وهو األمر نهضتها، بناء مستقبل األمة اإلسالمية ووأشار سلمان إلى أن هناك تحديات تواجه 

على شباب األمة اإلسالمية في تحقيق آمالها وتطلعاتها، وفي الذي يجعل األمل معقود 

النهوض بها من عثراتها، موضًحا أن ذلك ال يتحقق إال بإتاحة الفرصة كاملة أمامهم 

الستكشاف كوامن القدرة واإلبداع فيهم، وصقل مهاراتهم، وإطالق قدراتهم على اإلبداع 

 بتكار واإلنجاز، والترقي في جميع مجاالت الحياة التي تحتاجها األمة.واال

وقال سلمان: "نحن أحوج ما نكون اليوم إلى تمكين شبابنا.. مصدر القوة من أجل المستقبل، 

يتحقق وتحفيزهم كي يكونوا عوامل بناء، ال معاول هدم، وجسوراً للعبور نحو الغد، وهو ما 

، وبتعزيز مشاركتهم يعملية صنع القرار في بلدان العالم اإلسالم بأن يكون لهم دور أكبر في

في الحياة السياسية في مختلف مجاالتها، والتوسع في تجربة برلمانات الشباب والمنظمات 

المماثلة، لتصبح قنوات فعالة لتدريبهم وصقل خبراتهم على ممارسة العمل السياسي، ومن 

مساهمة في معالجة قضايا األمة وصناعة مجدها، وتعزيز ثم تهيئتهم ليكونوا أكثر انخراطاً و

 وحدتها واتحادها".

 

 انتهى
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 م2020يناير  30( الخميس: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

 "التعاون اإلسالمي" التحاد مجالسخالل مشاركته في االجتماع الثالث لجمعية األمناء العامين 

لدول اإلسالمية الستمرار تحقيق العامة لبرلمانات ابونجمة: تعزيز التعاون بين األمانات 

 إنجازاتها التشريعية

 

  وفد الشعبة البرلمانية – واغادوغو )بوركينا فاسو(

أكد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة، األمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة 

ألمانات العامة للمجالس التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن تعزيز التعاون والتنسيق بين ا

سهم في استمرار تحقيقها لإلنجازات، وحصد النجاحات التشريعية في الدول اإلسالمية، يُ 

 التي تؤكد دور البرلمانات في وضع القواعد واألطر التشريعية لعمليات النمو والتقدم

من  ، الفتًا إلى أن تجربة السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعدبمختلف المجاالت

خصوًصا أنها تأتي في إطار منجزات المشروع اإلصالحي  والناجحة، التجارب المتقدمة

 لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه.

جاء ذلك خالل مشاركة سعادة األمين العام لمجلس النواب، في االجتماع الثالث لجمعية 

قد في ول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، والذي عُ األمناء العامين في اتحاد مجالس الد

مدينة واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو، حيث يأتي هذا االجتماع ضمن أعمال الدورة 

 الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد.

األمانات العامة للبرلمانات تُعد الداعم والمساند للدور  وأشار المستشار بونجمة إلى أن  

لع به أعضاء المجالس التشريعية في الدول اإلسالمية، مؤكًدا أن  األمانة الحيوي الذي يضط

العامة لمجلس النواب، وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبدهللا زينل، رئيسة 

مجلس النواب، اتخذت العديد من الخطوات والمبادرات الحديثة، ووضعت اإلستراتيجيات 
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لسعادة أعضاء المجلس، وبما يمّكنهم من أداء دورهم دعم ألصحاب االمتطورة في تقديم ال

الرقابي والتشريعي، إلى جانب حرص األمانة العامة على تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية 

لمختلف فئات المجتمع، إلبراز دور السلطة التشريعية في تعزيز الممارسات الديمقراطية في 

 مملكة البحرين.

ار عقد اللقاءات بين األمناء العاملين للبرلمانات الخليجية وذكر المستشار بونجمة أن  استمر

والعربية واإلسالمية، وعرض التجارب والممارسات المتعددة في دعم العمل التشريعي، 

يُسهم في التعرف على أنجع السبل لمساندة البرلمانيين، والعمل على صوغ خطط إبداعية 

 للبرلمانات. ومبتكرة لتحقيق أهداف ورسالة األمانات العامة

 انتهى
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 م2020يناير  31( الجمعة: )التاريخ

 للصحافة واإلذاعة والتلفزيون

رئيس جمهورية بوركينا فاسو يستقبل النائب األول لرئيسة مجلس 

 النواب

 

 وفد الشعبة البرلمانية –واغادوغو )بوركينا فاسو( 

جمهورية بوركينا فاسو، سعادة النائب روش مارك كريستيان، رئيس استقبل فخامة الرئيس 

عبدالنبي سلمان، النائب األول لرئيسة مجلس النواب، وذلك على هامش مشاركة وفد الشعبة 

البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول 

دوغو بجمهورية بوركينا األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي عقدت في مدينة واغا

 فاسو.

وأكد النائب عبدالنبي سلمان، الذي يرأس وفد الشعبة البرلمانية باإلنابة عن معالي رئيسة 

مجلس النواب، أن مملكة البحرين حريصة على فتح آفاق التعاون والتنسيق مع الجمهورية 

 الصديقة، وخصوًصا فيما يتعلق بالعمل البرلماني.

مملكة البحرين تقف إلى جانب الجمهورية الصديقة في محاربة مختلف وأشار سلمان إلى أن 

أشكال العنف واإلرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار شعبها الصديق، لما لذلك من تأثير 

سلبي على تنفيذ برامج وخطط التنمية التي تعمل على تحقيقها بوركينا فاسو، وسعيها 

 للنهوض في مختلف المجاالت.

ن الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها جمهورية بوركينا فاسو في إقامة وأعرب سلمان ع

وتنظيم المؤتمر الخامس عشر التحاد مجالس منظمة التعاون اإلسالمي، متمنيًا لها دوام 

 التوفيق والنجاح في استضافة المحافل البرلمانية.

 انتهى
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 م2020يناير  31( الجمعة: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

 الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين يلتقي رئيس برلمان "بوركينا فاسو"وفد 

 

 وفد الشعبة البرلمانية  –واغادوغو )بوركينا فاسو( 

التقى وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب 

سكاندي، رئيس الجمعية الوطنية الحسن باال األول لرئيسة مجلس النواب، معالي السيد 

بجمهورية بوركينا فاسو الصديقة، وذلك على هامش مشاركة الوفد في اجتماعات الدورة 

الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي 

 عقدت في عاصمة الجمهورية الصديقة واغادوغو.

ن، لمعالي رئيس الجمعية الوطنية، تحيات وتقدير معالي ونقل سعادة النائب عبدالنبي سلما

السيدة فوزية بنت عبدهللا زينل رئيسة مجلس النواب، وخالص شكرها وامتنانها للجهود التي 

 قامت بها الجمعية الوطنية في تنظيم أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد.

لبحرين بجمهورية بوركينا فاسو، تؤكد وأكد سلمان أن عالقات الصداقة التي تربط مملكة ا

حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعميق التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة، 

 وخصوًصا فيما يعزز العمل التشريعي في البلدين.

من جانبه، أعرب معالي السيد الحسن باال سكاندي عن الفخر واالعتزاز بمشاركة وفد الشعبة 

البحرين في أعمال اجتماعات االتحاد، منّوها بالدعم والمساندة التي تحظى  البرلمانية لمملكة

بها جمهورية بوركينا فاسو من لدن مملكة البحرين، ووقوفها إلى جانب الجمهورية لتحقيق 

 المزيد من األمن واالستقرار لها ولشعبها الصديق.

 انتهى
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 م2020يناير  31( الجمعة: )التاريخ

 الصحافةللنشر عبر 

وفد الشعبة البرلمانية يعقد لقاءات تنسيقية مع البرلمانات الخليجية في 

 ""بوركينا فاسو

 

 وفد الشعبة البرلمانية  –واغادوغو )بوركينا فاسو( 

عقد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس 

اإلسالمي، عدًدا من اللقاءات التنسيقية والتشاورية مع الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

المجالس التشريعية في المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ودولة 

الكويت، وسلطنة عمان، وذلك على هامش مشاركة الوفد في أعمال مؤتمر االتحاد 

 .بجمهورية بوركينا فاسو الصديقة

البرلمانية، برئاسة سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب األول لرئيسة  والتقى وفد الشعبة

مجلس النواب، معالي الشيخ الدكتور عبد هللا بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس 

الشورى السعودي، إلى جانب أعضاء في البرلمانات الخليجية، حيث أشاد الوفد بالمستوى 

الذي تحرص عليه البرلمانات الخليجية، وخصوًصا خالل العالي من التنسيق والتعاون 

 .المشاركة في المحافل البرلمانية العربية والدولية

جية، وأشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن التوافق واالنسجام الذي تمتاز به البرلمانات الخلي

ربية، مؤكًدا الوطيدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العيعكس عمق العالقات األخوية 

الوفد استمرار التشاور والتنسيق، وتوحيد المواقف الخليجية تجاه القضايا والتحديات 

 .المشتركة، والدفع بتحقيق مزيد من التقدم والتطور الذي تشهده الدول الخليجية

 انتهى
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 م2020فبراير  1( السبت: )التاريخ

 للنشر عبر الصحافة

مشاركته في الدورة الخامسة عشرة التحاد وفد الشعبة البرلمانية يختتم 

 مجالس "التعاون اإلسالمي"

 

 وفد الشعبة البرلمانية  –واغادوغو )بوركينا فاسو( 

اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة 

عقدت في مدينة واغادوغو التحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي 

 بجمهورية بوركينا فاسو الصديقة.

وشارك الوفد في اجتماعات عدٍد من اللجان الدائمة في االتحاد، وأكد على ما حققته مملكة 

البحرين من نجاحات وإنجازات على مستوى التنمية المستدامة، مبينًا الوفد التقدم الذي 

 تشهده المملكة في مختلف المجاالت.

وفد الشعبة البرلمانية، أن "إعالن واغادوغو" الذي صدر في ختام أعمال الدورة  وأوضح

الخامسة عشرة لمؤتمر االتحاد أكد على عدد من القضايا، ومن أبرزها التمسك بالمبادئ 

األساسية لمنظمة التعاون اإلسالمي، وخاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 

ة اإلقليمية للدول وسيادتها، وكذلك التسوية السلمية للخالفات عن للدول، واحترام السالم

 طريق الحوار.

وذكر وفد الشعبة البرلمانية أن "إعالن واغادوغو"، شدد على مسؤولية المجتمع الدولي 

في حل النزاع في الشرق األوسط من خالل تمكين الشعب الفلسطيني أساًسا من ممارسة كافة 

، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس من جهة أخرى، حقوقه المشروعة من جهة
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وتهيئة الظروف لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات 

 الصلة.

وأوضح الوفد أن اإلعالن أكد على إدانة كافة أشكال العنف واإلرهاب والتطرف التي تشهدها 

ا إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحتها، والعمل على إحالل عدد من الدول اإلسالمية، داعيً 

 السالم واالستقرار بمختلف الدول.

وأشار الوفد إلى أن رؤساء وأعضاء البرلمانات المشاركة في المؤتمر توافقوا على أهمية 

الديمقراطية وسيادة القانون في تعزيز التنمية وحماية حقوق اإلنسان وضمان احترامها، 

لى ضرورة حماية حقوق األقليات ودعم الفئات المستضعفة، إلى جانب الحاجة إلى مؤكدين ع

الحفاظ على كرامة وحقوق الالجئين والمهاجرين من مناطق النزاع، وبما يتيح لهم الوصول 

 إلى الخدمات الضرورية، ومنها التعليم والصحة الخاصة باألطفال.

إلنابة عن معالي رئيسة مجلس النواب، سعادة يشار إلى أن وفد الشعبة البرلمانية، ترأسه با

النائب عبدالنبي سلمان النائب األول لرئيسة المجلس، وضم في عضويته كل من أصحاب 

السعادة: النائب محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس 

، والسيد فالح النواب، والسيد نوار علي المحمود عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى

هاشم فالح عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، والسيد جواد عبدهللا 

حسين عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والمستشار راشد محمد 

 بونجمة األمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.

 

 انتهى
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 انتهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلكتروني نوع النشر يناير 23 تاريخ النشر

األخبار كما نُشرت في وكالة أنباء البحرين والصحف المحلية )ورقيًا وإلكترونيًا( 

 والتلفزيون ومواقع التواصل االجتماعي لمجلسي الشورى والنواب

 وكالة أنباء البحرين
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 موقع صحيفة الوطن
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 موقع صحيفة البالد
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 موقع صحيفة أخبار الخليج
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 إلكتروني نوع النشر يناير 25 تاريخ النشر

 وكالة أنباء البحرين
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 موقع صحيفة الوطن
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 موقع صحيفة البالد
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 موقع صحيفة أخبار الخليج
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 ورقي نوع النشر يناير 25 تاريخ النشر

7صفحة  –صحيفة األيام   

3 صفحة –صحيفة أخبار الخليج   
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2صفحة  –صحيفة البالد   
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9صفحة  –صحيفة الوطن   
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 إلكتروني نوع النشر يناير 28 النشرتاريخ 

 وكالة أنباء البحرين



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         36 | 

 
 

 

 

 

 

 موقع صحيفة الوطن
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الوطنموقع صحيفة   
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 موقع صحيفة أخبار الخليج
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 موقع صحيفة أخبار الخليج



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         40 | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع صحيفة البالد
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 ورقي نوع النشر يناير 29 تاريخ النشر

3 صفحة –صحيفة أخبار الخليج   
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3 صفحة –صحيفة أخبار الخليج   
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 إلكتروني نوع النشر يناير 29 تاريخ النشر

 وكالة أنباء البحرين
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 وكالة أنباء البحرين
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الوطنموقع صحيفة   
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الوطنموقع صحيفة   
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 موقع صحيفة أخبار الخليج
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 ورقي نوع النشر يناير 30 تاريخ النشر

8صفحة  –األيام صحيفة   
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 إلكتروني نوع النشر يناير 30 تاريخ النشر

 وكالة أنباء البحرين
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 وكالة أنباء البحرين
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 موقع صحيفة أخبار الخليج



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         52 | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع صحيفة البالد
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 موقع صحيفة البالد
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 موقع صحيفة الوطن
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 وكالة أنباء البحرين
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 ورقي نوع النشر يناير 31 النشرتاريخ 

8صفحة  –صحيفة األيام   

1صفحة  –صحيفة أخبار  الخليج   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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3صفحة  –صحيفة أخبار الخليج   
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 إلكتروني نوع النشر يناير 31 تاريخ النشر

 وكالة أنباء البحرين
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البحرينوكالة أنباء   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         60 | 

 
 

 

 

 

 وكالة أنباء البحرين



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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الخليج صحيفة أخبارموقع   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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 موقع صحيفة أخبار الخليج



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         63 | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع صحيفة أخبار الخليج



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         64 | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البالدموقع صحيفة   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         65 | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البالدموقع صحيفة   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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 ورقي نوع النشر فبراير 1 تاريخ النشر

6صفحة  –صحيفة الوطن   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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6صفحة  –صحيفة الوطن   

5صفحة  –صحيفة أخبار  الخليج   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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6صفحة  –صحيفة األيام   

5صفحة  –صحيفة األيام   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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 إلكتروني نوع النشر فبراير 1 تاريخ النشر

 وكالة أنباء البحرين



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         70 | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع صحيفة أخبار الخليج



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         71 | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع صحيفة األيام



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال

         72 | 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع صحيفة البالد



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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الوطنموقع صحيفة   



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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 ورقي نوع النشر فبراير 2 تاريخ النشر

 موقع صحيفة البالد



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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 2020يناير  23 تاريخ النشر لقاء هاتفي نوع التغطية

 2020يناير  28 تاريخ النشر مصّور )فيديو( خبر نوع التغطية

 )نشرة أخبار الثالثة(التغطية اإلعالمية في تلفزيون البحرين اللقاءات و



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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 م2020يناير  29 تاريخ النشر مصّور )فيديو( خبر نوع التغطية



مي واالجتماعات المصاحبةالتغطية اإلعالمية لمشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسال
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 م2020يناير  23 تاريخ النشر اتصال هاتفي نوع التغطية

 انـــــتـــــهـــــــى

 اللقاءات والتغطية اإلعالمية في إذاعة البحرين )برنامج صباح الخير يا بحرين(
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