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الرابعة من حيث الرتتيب يف �صلم  ال�صلطة االحتادية  الوطني االحتادي هو   املجل�س 
ال�صلطات االحتادية اخلم�س املن�صو�س عليها يف الد�صتور وهي :

املجل�س االأعلى لالحتاد.	•
رئي�س االحتاد ونائبه.	•
جمل�س وزراء االحتاد.	•
املجل�س الوطني االحتادي.	•
الق�صاء االحتادي.	•

وعقد املجل�س الوطني االحتادي اأولى جل�صاته بتاريخ 12 / 02 / 1972م وي�صم املجل�س 
40 ع�صوًا يتوزعون على االإمارات بح�صب الد�صتور اإلى :

8 مقاعد الإمارة اأبوظبي. -

8 مقاعد الإمارة دبي. -

6 مقاعد الإمارة ال�صارقة. -

6 مقاعد الإمارة راأ�س اخليمة. -

4 مقاعد الإمارة عجمان. -

4 مقاعد الإمارة الفجرية. -

4 مقاعد الإمارة اأم القيوين. -

ويتم انتخاب ن�صف اأع�صاء املجل�س من قبل هيئات انتخابية، بينما يتم تعيني الن�س 
لربنامج  االأولى  املرحلة  فيها  بداأت  التي  2006م  عام  منذ  ذلك  اعتماد  مت  وقد  االآخر. 

التمكني ال�صيا�صي ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان – رئي�س الدولة. 
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ومدة ع�صوية املجل�س اأربع �صنوات ويطلق على هذه املدة الف�صل الت�صريعي.
ويكون دعوة املجل�س لالنعقاد، وف�س الدورة مبر�صوم ي�صدره رئي�س الدولة.

وا�ضرتط الد�ضتور لع�ضوية املجل�س :

اأن يكون من مواطني اإحدى االإمارات، ومقيمًا ب�صفة دائمة يف االإمارة التي قامت . 1
باختياره.

اأن ال يقل عمره عند التعيني اأو االنتخاب للع�صوية عن 25 عامًا . . 2

التمتع باالأهلية املدنية، وال�صرية احلميدة، وح�صن ال�صمعة، ومل ي�صبق احلكم عليه يف . 3
جرمية خملة بال�صرف ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره طبقًا للقانون.

االإملام الكايف بالقراءة والكتابة.. 4

عدم جواز اجلمع بني ع�صوية املجل�س وتويل اأية وظيفة عامة يف حكومة االحتاد . . 5

وللمجل�س دور انعقاد عادي �صنوي ال يقل عن �صبعة اأ�صهر، ويعقد املجل�س جل�صاته يف 
اأبوظبي » عا�صمة الدولة ».

رئي�س  اأو  احلكومة،  طلب  على  بناء  �صرية  عقدها  ويجوز  علنية،  املجل�س  وجل�صات 
اإال  �صحيحة  مداوالته  تكون  وال  جل�صاته،  يعقد  وال  االأقل.  على  اأع�صائه  ثلث  اأو  املجل�س، 
بح�صور اأغلبية اأع�صائه ) 21 ع�صوًا ( وت�صدر قرارات املجل�س باالأغلبية املطلقة لالأع�صاء 
احلا�صرين وذلك يف غري احلاالت التي تتطلب اأغلبية خا�صة، واإذا ت�صاوت االأ�صوات يرجع 

اجلانب الذي فيه رئي�س املجل�س. 

املالية  ال�صوؤون  والدفاع، وجلنة  الداخلية  ال�صوؤون  هــي: جلنة  ت�صع جلان  وللمجل�س 
الرتبية  �صوؤون  وجلنة  والقانونية،  الت�صريعية  ال�صوؤون  وجلنة  وال�صناعية،  واالقت�صادية 
والتعليم وال�صباب واالإعالم والثقافة، وجلنة ال�صوؤون ال�صحية والعمل وال�صوؤون االجتماعية، 
وجلنة ال�صوؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�صمكية، 
وال�صكاوى،  الطعون  العامة، وجلنة فح�س  واملرافق  واالأوقاف  االإ�صالمية  ال�صوؤون  وجلنة 

وجلنة امل�صائل العاجلة.
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ويخت�س املجل�س الوطني االحتادي مبناق�صة م�صروعات القوانني الواردة من احلكومة 
يعدلها،  اأو  امل�صروعات  على هذه  يوافق  اأن  وله  املالية،  القوانني  م�صروعات  ذلك  مبا يف 
اأو يرف�صها وللمجل�س اأن يبدي ما يراه من مالحظات، ومناق�صة االتفاقيات واملعاهدات 
الدولية. كما للمجل�س اأن يناق�س اأي مو�صوع من املو�صوعات العامة املتعلقة ب�صوؤون االحتاد، 

وي�صدر املجل�س تو�صيات يف هذه املو�صوعات.

كما الأي ع�صو يف املجل�س اأن يوجه اأ�صئلة اإلى اأع�صاء احلكومة لال�صتف�صار عن االأمور 
الداخلة يف اخت�صا�صاتهم، كما اأن للمجل�س حق عام يف اإبداء تو�صيات يف اأية م�صاألة تتعلق 
بالن�شاط العام يف الدولة – �صيا�صي كان اأم اقت�صادي اأم اإجتماعي – خالل ممار�صته 

لوظيفتيه الت�صريعية والرقابية .

كما يتلقى املجل�س �صكاوى املواطنني، ولرئي�س املجل�س اأن يطلب من اأع�صاء احلكومة 
االحتادية تقدمي البيانات واالإي�صاحات املتعلقة بهذه ال�صكاوى.

باالإ�صافة اإلى كل ذلك فاإن املجل�س يناق�س م�صروعات التعديل الد�صتوري التي يحتاج 
اإقرارها اإلى موافقة ثلثي االأ�صوات لالأع�صاء احلا�صرين.

كما ميار�س املجل�س دوره ال�صيا�صي من خالل �صعبته الربملانية يف االحتادات الربملانية 
االإقليمية والدولية مثل االجتماع الدوري لروؤ�صاء جمال�س دول جمل�س التعاون اخلليجي، 
واالحتاد الربملاين العربي، والربملان العربي واحتاد جمال�س الدول االأع�صاء يف منظمة 
املوؤمتر االإ�صالمي، واالحتاد الربملاين الدويل. باالإ�صافة اإلى الفعاليات الربملانية االأخرى. 
هذه  وتعد  تنفيذية،  جلنة  املجل�س  اأع�صاء  جمموع  من  تتكون  التي  الربملانية  ولل�صعبة 
اللجنة مبثابة هيئة املتابعة الأعمال الدبلوما�صية الربملانية. وتتوزع ال�صعبة الربملانية على 
وكذلك  والدولية  االإقليمية  الربملانية  موؤمترات االحتادات  للم�صاركة يف  جمموعات عمل 

احلال يف جلان ال�صداقة.

ويتمتع اأع�صاء املجل�س باحل�صانة الربملانية اإزاء كل ما يبدونه من اأفكار واآراء اأثناء قيامهم 
بعملهم داخل املجل�س وجلانه. فال يجوز موؤاخذتهم على ذلك باأي حال من االأحوال.

املجل�س يف  الذي ميثل  هو  اأنه  املجل�س حيث  اأعمال  دور حموري يف  املجل�س  ولرئي�س 
ات�صاالته بالهيئات االأخرى الداخلية واخلارجية، كما اأنه يتحدث با�صم املجل�س، وي�صرف 
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املناق�صة،  وتنظيم  بالكالم  االإذن  و  املجل�س،  جل�صات  رئا�صة  خا�صة  اأعماله.  جميع  على 
واإعالن ما ي�صدره املجل�س من قرارات واإعداد ميزانية املجل�س وح�صابه اخلتامي، وتوقيع 
العقود با�صم املجل�س، واالإ�صراف على االأمانة العامة للمجل�س. ويراأ�س رئي�س املجل�س هيئة 
مكتب املجل�س التي تت�صكل من نائبني للرئي�س، ومراقبني اثنني. وتتولى هيئة املكتب متابعة 
تنفيذ التو�صيات التي ي�صدرها املجل�س، والف�صل فيما يحيله اإليها املجل�س من اعرتا�صات 
على م�صمون م�صابط اجلل�صات، والنظر يف م�صروع امليزانية ال�صنوية للمجل�س، ويف م�صروع 
لتمثيل املجل�س يف  الرئي�س  بناًء على تر�صيح  الوفود الربملانية  ح�صابه اخلتامي، واختيار 

الداخل اأو يف اخلارج عدا الوفود امل�صاركة يف نظام متثيل املجموعات.

اإجراءات اجلل�صة، وما عر�س  ويحرر لكل جل�صة م�صبطة يدون فيها تف�صياًل جميع 
فيها من مو�صوعات، وما دار فيها من مناق�صات، وما �صدر عنها من قرارات.

تخت�س  حيث  للمجل�س،  واالإداري  الفني  اجلهاز  فهي  للمجل�س  العامة  االأمانة  اأما 
املتعلقة  االأوراق والدرا�صات والبحوث الربملانية  الفني من  العامة بتقدمي الدعم  االأمانة 
االإداري  الدعم  اإلى  باالإ�صافة  وال�صيا�صية.  والرقابية  الت�صريعية  املجل�س  باخت�صا�صات 

واملايل واالإعالمي وخدمات املعلومات االإلكرتونية.

ويراأ�س االأمانة العامة اأمني عام يعني بقرار من رئي�س االحتاد بناًء على تر�صيح من 
�صوؤون  على  باالإ�صراف  العام  االأمني  ويخت�س  املكتب.  هيئة  موافقة  بعد  املجل�س  رئي�س 
واللوائح  القوانني  تقررها  التي  ال�صالحيات  ال�صاأن  له يف هذا  وتكون  وموظفيها  االأمانة 

لوكيل الوزارة يف �صوؤون وزارته.

ويو�صح هذا الدليل التفا�صيل الالزمة لنظام اأعمال املجل�س الوطني االحتادي ليحقق 
االإر�صاد ال�صليم الأع�صاء املجل�س يف ممار�صة اخت�صا�صات وم�صوؤوليات الع�صوية.

                                                                و�هلل �ملوفق

                                                                                د. حممد �ضامل �ملزروعي

�الأمني �لعام للمجل�س �لوطني �الحتادي                      



   

�لف�ضل �لتمهيدي

 ركائز �الحتاد

دولة فتية ن�صاأت بفكر م�ؤ�ص�صيها، واإرادة �صعبها،

 وتالقي اإماراتها لغر�س حياة حرة كرمية.
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ركائز �الحتاد بجانب �ملجل�س �لوطني �الحتادي

الـد�صـتـ�ر
املجل�س الأعلى 

لالحتاد
رئي�س الحتاد 

ونائبه
جمل�س وزراء 

الحتاد
الق�صاء 
الحتادي

ه��و ق��ان��ون ال��دول��ة 
ويتمتع  االأ���ص��ا���ص��ي 
على  تعلو  ب�صلطة 
القواعد  جمموعة 
ال�����ت�����ي ي��ت�����ص��ك��ل 
م���ن���ه���ا ال���ن���ظ���ام 
وي�صكل  القانوين. 
م�صدر  ال��د���ص��ت��ور 
ال�����ص��ل��ط��ة داخ����ل 
ال���دول���ة وت��ف��ر���س 
اأح�����ك�����ام�����ه ع��ل��ى 
ك��اف��ة امل��وؤ���ص�����ص��ات 
هرم  قمة  يف  ويقع 
القواعد القانونية، 
واأق������ر ال��د���ص��ت��ور 
�صلطات  ب��خ��م�����س 
ه��������ي: امل���ج���ل�������س 
االأع��ل��ى ل��الحت��اد، 
ورئ���ي�������س ال���دول���ة 
ون���ائ���ب���ه وجم��ل�����س 
واملجل�س  ال��وزراء، 
الوطني االحتادي، 
وال�������ق���������������ص�������اء 
ملمار�صة  االحت��ادي 
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
وال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة 

�صلطة  اأرف���ع  ه��و 
د�����ص����ت����وري����ة يف 
ال�����دول�����ة، وه���و 
اأع������ل������ى ه��ي��ئ��ة 
ت���������ص����ري����ع����ي����ة 
وهو  وتنفيذية، 
ال�������ذي ي��ر���ص��م 
ال�������ص���ي���ا����ص���ات 
ال���ع���ام���ة، وي��ق��ر 
ال���ت�������ص���ري���ع���ات 
االحت��������ادي��������ة.
املجل�س  ويجتمع 
يف  م����������رات   4
ويت�صكل  ال�صنة 
م���������ن ح�����ك�����ام 
ال�صبع  االإم��ارات 
املكونة لالحتاد، 
ي��ق��وم  م����ن  اأو 
م����ق����ام����ه����م يف 
اإم����ارات����ه����م يف 
اأو  غيابهم  حالة 
وجودهم. تعذر 
ول�����ك�����ل م��ن��ه��م 
�����ص����وت واح�����د 
ق�����������رارات  يف 
املجل�س ويخت�س 
االأع��ل��ى  املجل�س 

املجل�س  ي��ن��ت��خ��ب 
االأع���ل���ى ل��الحت��اد 
اأع�صائه  ب��ني  م��ن 
رئ���ي�������س االحت�����اد 
»رئ��ي�����س ال���دول���ة« 
مل������������دة خ���م�������س 
����ص���ن���وات ق��اب��ل��ة 
ورئي�س  للتجديد 
االحتاد يجمع بني 
رئ��ا���ص��ة ال���دول���ة، 
املجل�س  ورئ��ا���ص��ة 
لالحتاد. االأع��ل��ى 
رئي�س  وي��خ��ت�����س 
االحت������اد ب��دع��وة 
امل��ج��ل�����س االأع��ل��ى 
لالحتاد لالنعقاد، 
مناق�صاته  واإدارة 
اجتماعاته  وف�س 
الجتماع  وال��دع��وة 
م�����������ص�����رتك ب���ني 
االأع��ل��ى،  املجل�س 
ال���وزراء  وجمل�س 
كما يراأ�س املجل�س 
االأعلى للدفاع وهو 
ال���ق���ائ���د االأع���ل���ى 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ك������م������ا ي����ت����ول����ى 

جمل�س  ي��ت��ك��ون 
ال�����������������������وزراء 
من  االحت�������ادي 
جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��������������������وزراء، 
ون��ائ��ب��ه، وع��دد 
م���ن ال�������وزراء.
رئي�س  وي��ت��ول��ى 
ال��وزراء  جمل�س 
جل�صات  رئا�صة 
املجل�س، ويدعوه 
لالنعقاد، ويدير 
مناق�صاته ويتابع 
ال���وزراء  ن�شاط 
على  وي�������ص���رف 
العمل  ت��ن�����ص��ي��ق 
ب���ني ال������وزارات 
امل����خ����ت����ل����ف����ة.
وي�����خ�����ت�����������س 
ال��وزراء  جمل�س 
تنفيذ  مبتابعة 
ال�������ص���ي���ا����ص���ات 
حلكومة  العامة 
االحت�����������������������اد 
ال������داخ������ل  يف 
واخل��������������������ارج 
واق���������������������رتاح 

لالحتاد حمكمة 
عليا  احت���ادي���ة 
وحم���������اك���������م، 
احت�����������ادي�����������ة 
اب������ت������دائ������ي������ة 
املحكمة  وت�صكل 
العليا  االحتادية 
من رئي�س وعدد 
ال  الق�صاة  م��ن 
ي����زي����دون ع��ل��ى 
يعينون  خم�صة 
مب�������ر��������ص�������وم 
رئي�س  ي�����ص��دره 
ورئي�س  االحت��اد 
امل������ح������ك������م������ة 
العليا  االحتادية 
وق�������ص���ات���ه���ا ال 
ي���ع���زل���ون اإب����ان 
توليهم الق�صاء.
وت�����خ�����ت�����������س 
امل������ح������ك������م������ة 
االحت���������ادي���������ة 
بالف�صل  العليا 
امل���ن���ازع���ات  يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ني 
االإم������������������ارات 
االأع���������ص����اء يف 
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املجل�س الأعلى 

لالحتاد
رئي�س الحتاد 

ونائبه
جمل�س وزراء 

الحتاد
الق�صاء 
الحتادي

ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
وال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة 
وال���ق�������ص���ائ���ي���ة.
تعاهدًا  ميثل  وه��و 
بني حكام االإمارات 
ال�صبع الإن�صاء دولة 
م�صتقلة،  احتادية 
ذات �صيادة تتعاون 
م���ع ك���اف���ة ال����دول 
االأخ�������������رى ع��ل��ى 
اأ���ص��ا���س االح���رتام 
امل��ت��ب��ادل، وت��ب��ادل 
واملنافع. امل�صالح 
واأكد الد�صتور على 
ت��وج��ه��ه ال��ع��رب��ي، 
واالإ��������ص�������الم�������ي 
لتحقيق  ك��اأ���ص��ا���س 
اأه�������داف ال���دول���ة 
االحت�����������ادي�����������ة.
وق�������ب�������ل و�����ص����ع 
ال��د���ص��ت��ور يف ع��ام 
يكن  مل  1971م 
ن��ظ��ام احل��ك��م يف 
ي�صتند  االإم�����ارات 
اإلى وثائق مكتوبة.
وي��������ت��������ب��������ن��������ى 
ال��د���ص��ت��ور اأح���دث

بر�صم  ل��الحت��اد 
ال�������ص���ي���ا����ص���ات 
ال��������ع��������ام��������ة، 
وال���ت�������ص���دي���ق 
ع��ل��ى ال��ق��وان��ني 
االحت���������ادي���������ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ق��ب��ل 
اإ�������ص������داره������ا 
ذل����ك  يف  مب������ا 
امليزانية  قوانني 
ال�صنوية  العامة 
ل����������الحت����������اد، 
واحل�������������ص������اب 
اخل������ت������ام������ي، 
وال���ت�������ص���دي���ق 
املعاهدات  على 
واالت����ف����اق����ي����ات 
ال��������دول��������ي��������ة، 
على  وامل���واف���ق���ة 
ت���ع���ي���ني رئ��ي�����س 
ال���وزراء  جمل�س 
وقبول  االحت���اد، 
ا�����ص����ت����ق����ال����ت����ه 
على  وامل���واف���ق���ة 
ت���ع���ي���ني ق�����ص��اة 
امل������ح������ك������م������ة 
ال��ع��ل��ي��ا وق���ب���ول 
ا���ص��ت��ق��االت��ه��م، 
ب�����االإ������ص�����اف�����ة 
اإل������ى ال���رق���اب���ة 
ال����ع����ل����ي����ا ع��ل��ى 
����ص���وؤون االحت���اد

رئ���ي�������س االحت�����اد 
على  االإ������ص�����راف 
ت��ن��ف��ي��ذ ال��ق��وان��ني 
وامل������را�������ص������ي������م 
واإ��������ص�������داره�������ا 
ب����ع����د ت�������ص���دي���ق 
االأع��ل��ى. املجل�س 
وك����ذل����ك اإب������رام 
امل�������ع�������اه�������دات 
واالت�����ف�����اق�����ي�����ات 
واإع��الن  الدولية، 
احلرب الدفاعية، 
واإع���الن االأح��ك��ام 
ال�������ع�������رف�������ي�������ة، 
وت��ع��ي��ني امل��م��ث��ل��ني 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني 
وت����ع����ي����ني ك���ب���ار 
امل��������وظ��������ف��������ني 
االحت����������ادي����������ني 
امل���������دن���������ي���������ني 
وال���ع�������ص���ك���ري���ني 
وقبول ا�صتقاالتهم 
وع���زل���ه���م وم��ن��ح 
الأو���ش��م��ة واأن���واط 
ال�صرف الع�صكرية 
وامل���������دن���������ي���������ة.
الرئي�س  نائب  اأما 
الرئي�س  مثل  فهو 
ينتخب ملدة خم�صة 
ميالدية  ���ص��ن��وات 
للتجديد. ق��اب��ل��ة 

م���������ص����روع����ات 
ال������ق������وان������ني، 
اللوائح  واإ�صدار 
وال��������ق��������رارات 
لتنفيذ  الالزمة 
ال���������ص����ي����ا�����ص����ة 
للحكومة  العامة 
م�صروع  واإع��داد 
امل�����ي�����زان�����ي�����ة 
ال�����������ص�����ن�����وي�����ة 
ل�����������الحت�����������اد 
وح�������������ص������اب������ه 
اخل�������ت�������ام�������ي 
واالإ���������ص��������راف 
ع����ل����ى ت��ن��ف��ي��ذ 
املحاكم  اأحكام 
االحت���������ادي���������ة 
وامل�����ع�����اه�����دات 
واالت���ف���اق���ي���ات 
الدولية ومراقبة 
االإدارات  ���ص��ري 
وامل�����������ص�����ال�����ح 
ال���������ع���������ام���������ة 
االحت��������ادي��������ة. 
وم�����������������داوالت 
ال��وزراء  جمل�س 
���ص��ري��ة ورئ��ي�����س 
ال��وزراء  جمل�س 
م�����������ص�����وؤول�����ون 
اأمام  بالت�صامن 
رئ��ي�����س االحت���اد 
وامل�����ج�����ل�����������س 
العامة. االأع��ل��ى 

اأو بني  االحت��اد، 
اأك��رث  اأو  اإم����ارة 
وب�����ني ح��ك��وم��ة 
االحت��������������������اد.
ك�����م�����ا ت���ب���ح���ث 
امل������ح������ك������م������ة 
د������ص�����ت�����وري�����ة 
ال�������ق�������وان�������ني 
االحت�������ادي�������ة، 
ود�����ص����ت����وري����ة 
ال���ت�������ص���ري���ع���ات 
ال�������ص���ادرة عن 
االإمارات  اإحدى 
اأحكام  وتف�صري 
اإذا  ال��د���ص��ت��ور 
اإليها  طلبت  ما 
�صلطات  اإح���دى 
اأو  االحت����������اد، 
ح��ك��وم��ة اإح���دى 
كما  االإم����ارات، 
تخت�س املحكمة 
مب�����������ص�����اءل�����ة 
ال�����وزراء وك��ب��ار 
االحتاد  موظفي 
امل������ع������ن������ي������ني 
مب������ر�������ص������وم، 
التي  واجل��رائ��م 
ل���ه���ا م�����ص��ا���س 
مبا�صر مب�صالح 
وتنازع  االحتاد، 
االخ��ت�����ص��ا���س 
ب����ني ال��ق�����ص��اء
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االجت����������اه����������ات 
ال�����د������ص�����ت�����وري�����ة 
يف  تقدمًا  واأكرثها 
للحقوق  تنظيمه 
واحل��������ري��������ات يف 
ون�صه  لها،  بيانه 
ع����ل����ى ������ص�����رورة 
ويتكون  احرتامها 
ال����د�����ص����ت����ور م��ن 
موزعة  152مادة 
اأبواب  ع�صرة  على 
حت�����دد م��ق��وم��ات 
واأهدافه  االحت��اد، 
ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة، 
وال�������دع�������ام�������ات 
االق����ت���������ص����ادي����ة 
وال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة 
واالج����ت����م����اع����ي����ة 
ب������االإ�������ص������اف������ة 
اإل����������ى احل����ق����وق 
العامة  والواجبات 
ال�صلطات  وحتديد 
االحت�����������ادي�����������ة.
وه�����ذا ال��د���ص��ت��ور 
ه����و ث����م����رة ج��ه��د 
ملوؤ�ص�صي  متوا�صل 
عام  منذ  االحت���اد 
ال�����ذي  1958م 
�صهد والدة جمل�س 

����ص���وؤون االحت���اد 
ب�����وج�����ه ع������ام.
قرارات  وت�صدر 
االأع��ل��ى  املجل�س 
امل�������ص���ائ���ل  يف 
امل����و�����ص����وع����ي����ة 
خم�صة  باأغلبية 
اأع�����������ص�����اء م��ن 
على  اأع�����ص��ائ��ه 
ه��ذه  ت�صمل  اأن 
�صوتي  االأغلبية 
اأبوظبي  اإمارتي 
ودب������������ي، اأم������ا 
املجل�س  ق��رارات 
امل�������ص���ائ���ل  يف 
االإج������رائ������ي������ة 
باأغلبية  فت�صدر 
ويعقد  االأ�صوات 
االأع��ل��ى  املجل�س 
اج����ت����م����اع����ات����ه 
ع���ا����ص���م���ة  يف 
ويجوز  االحت��اد، 
يف  ي��ن��ع��ق��د  اأن 
اآخ��ر  م��ك��ان  اأي 
ي���ت���م االت����ف����اق 
ع��ل��ي��ه م�����ص��ب��ق��ًا.

االأعلى  واملجل�س 
ل�����الحت�����اد ع��ن 
ال�صيا�صة  تنفيذ 
ال��������ع��������ام��������ة.

ب����ني ال��ق�����ص��اء 
االحت�����������������ادي 
وال�����ه�����ي�����ئ�����ات 
ال���ق�������ص���ائ���ي���ة 
امل����ح����ل����ي����ة يف 
االإمارات وتنازع 
االخ��ت�����ص��ا���س 
ب����������ني ه����ي����ئ����ة 
ق�������ص���ائ���ي���ة يف 
وهيئة  اإم������ارة، 
ق�������ص���ائ���ي���ة يف 
اإم�����ارة اأخ���رى.
املحكمة  وتعقد 
العليا  االحتادية 
ج��ل�����ص��ات��ه��ا يف 
م��ق��ر ع��ا���ص��م��ة 
االحت��������������������اد.
اأم������ا امل��ح��اك��م 
االحت���������ادي���������ة 
االب����ت����دائ����ي����ة 
ف������ت������ت������ول������ى 
امل������ن������ازع������ات 
امل��������دن��������ي��������ة 
وال����ت����ج����اري����ة، 
واالإداري������������������ة 
ب�����ني االحت�������اد 
واالأف��������������������راد 
وق�صايا االأحوال 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، 
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االم���������������������������ارات 
امل��ت�����ص��احل��ة ك���اأول 
����ص���ك���ل احت�������ادي 
اإلى  و�صواًل  ر�صمي 
ال�صميح  ات��ف��اق��ي��ة 
1968م  ع��������ام 
وم������ا ت����اله����ا م��ن 
اج������ت������م������اع������ات 
وم�صاعي  ول��ق��اءات 
ت��اأ���ص��ي�����س االحت���اد 
1971م. ع��ام  يف 
الد�صتور  وقد تدرج 
يف البداية من كونه 
يتجاوز  ال  اتفاقية 
 )17( ع�����دده�����ا 
مادة تهدف الإر�صاء 
اأ�����ص���������س االحت������اد 
وم���������رورًا مب��ي��ث��اق 
االحت�����اد وان��ت��ه��اًء 
احلايل. بالد�صتور 

وال����ت����ج����اري����ة 
وغ�����ريه�����ا ب��ني 
االأف��������������������راد.
اأم�����ا ال��ه��ي��ئ��ات 
ال���ق�������ص���ائ���ي���ة 
امل����ح����ل����ي����ة يف 
ك�������ل اإم������������ارة 
ف����ه����ي ت���ت���ول���ى 
امل�صائل  جميع 
ال���ق�������ص���ائ���ي���ة 
يعهد  مل  ال���ت���ي 
ب���ه���ا ل��ل��ق�����ص��اء 
االحت����ادي وف��ق 
ال�����د������ص�����ت�����ور.



 قبل �أن نبد�أ تعّرف على
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�لف�ضل �الأول

�خت�ضا�ضات �ملجل�س �لوطني �الحتادي

اخت�صا�صات د�صت�رية لها من الرفعة وال�صم� ما ل ميكن لأي هيئة اأخرى
 اأن تنازع املجل�س اأو ت�صاطره اخت�صا�صاته. واإمنا �صلطات الحتاد الأخرى
 تتكامل وترتابط مع املجل�س حتى تعرب هذه االخت�ضا�ضات عن منظومة

 عمل  وطنية باعثها م�صلحة �صعب الحتاد.
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اخت�صا�صات املجل�س ال�طني الحتادي

اخت�صا�صات �صيا�صيةاخت�صا�صات رقابيةاخت�صا�صات ت�صريعية

التعديالت  - واإق���رار  مناق�صة 
ثلثي  باأغلبية  ال��د���ص��ت��وري��ة 
االأ��������ص�������وات ل���الأع�������ص���اء 

احلا�صرين.
مناق�صة م�صروعات القوانني،  -

و املوافقة عليها، اأو تعديلها، 
اأو رف�صها.

م���ن���اق�������ص���ة االت���ف���اق���ي���ات  -
التي  ال��دول��ي��ة  وامل��ع��اه��دات 

يحيلها رئي�س الدولة.
املالحظات  - واإب��داء  مناق�صة 

ع���ل���ى م���ي���زان���ي���ة ال����دول����ة، 
وح�صاباتها اخلتامية.

يتعلق  - ع���ام  م��و���ص��وع  ط���رح 
وا�صتي�صاح  االحت��اد  ب�صوؤون 
�صاأنه،  يف  احلكومة  �صيا�صة 
وت���ب���ادل ال������راأي واإ����ص���دار 
�صاأن  يف  الالزمة  التو�صيات 

هذا املو�صوع العام.
يحق الأي ع�صو توجيه اأ�صئلة  -

اإلى جمل�س الوزراء، والوزراء 
التي  االأمور  عن  لال�صتف�صار 
تدخل يف اخت�صا�صاتهم مبا 
اأمر  عن  اال�صتفهام  ذلك  يف 
من  والتحقق  الع�صو،  يجهله 
علمها  و�صل  واقعة  ح�صول 

اإليه.
املواطنني،  - �صكاوى  متابعة 

يطلب  اأن  املجل�س  ولرئي�س 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  م��ن 
تقدمي  املخت�صني  الوزراء  اأو 
اإي�صاحات وبيانات حول هذه 

ال�صكاوى.

ال��ت��ع��ب��ري ع���ن وج���ه���ة نظر  -
ال���دول���ة، وم�����ص��ال��ح ال��دول��ة 
الربملانية  املحافل  يف  العليا 
مثل  وال���دول���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
االحت����������ادات ال���ربمل���ان���ي���ة، 
وال������زي������ارات وال���ل���ق���اءات 
ال���ربمل���ان���ي���ة، وامل����وؤمت����رات 
ال��ربمل��ان��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، 

وجلان ال�صداقة.
رئي�س  - خ��ط��اب  ع��ل��ى  ال����رد 

اأدوار  اف��ت��ت��اح  يف  ال���دول���ة 
االنعقاد.
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الع�ص�ية يف املجل�س ال�طني الحتادي

عدد من 
ميار�س 
الع�ص�ية

�ضروط الع�ضويةمدة الع�ص�ية
م�ص�ؤوليات 

الع�ص�ية
حق�ق الع�ص�ية

������ص�����ن�����وات 40 ع�صوًا  4
يطلق  م��ي��الدي��ة 
الف�صل  ع��ل��ي��ه��ا 
ال����ت���������ص����ري����ع����ي 
وي�����ت�����ك�����ون م��ن 
اإن��ع��ق��اد  اأدوار 
�صنوية ال يقل دور 
الواحد  االإنعقاد 
اأ���ص��ه��ر.  7 ع���ن 

املواطنة.. 1
الدائمة . 2 االإقامة 

االإم������������ارة  يف 
امل�����م�����ث�����ل�����ة يف 

املجل�س.
العمر ال يقل عن . 3

25 عامًا.
املدنية . 4 االأهلية 

ال�صرية  وح�صن 
وال�صمعة.

االإمل������ام ال��ك��ايف . 5
ب�������ال�������ق�������راءة 

والكتابة.
اجلمع . 6 ي��ج��وز  ال 

ب���ني ال��ع�����ص��وي��ة 
واإح�����������������������دى 
الوظائف العامة 
احل���ك���وم���ة  يف 

االحتادية.

مم�����ار������ص�����ة  -
م�����ص��وؤول��ي��ات 

ت�����ص��ري��ع��ي��ة. -
رق����اب����ة ع��ل��ى  -

اأع����������م����������ال 
احل����ك����وم����ة.

م�������ص���وؤول���ي���ة  -
ال��ت��ع��ب��ري عن 
م���������ص����ال����ح 
العليا  الدولة 
امل��ح��اف��ل  يف 
ال���ربمل���ان���ي���ة.

ح�������������ص������ور  -
ج����ل���������ص����ات 
امل�����ج�����ل�����������س 
واج��ت��م��اع��ات 
جل���������ان���������ه.

ال�����ت�����م�����ت�����ع  -
ب��احل�����ص��ان��ة 
ال���ربمل���ان���ي���ة.

م������ك������اف������اأة  -
م���������ادي���������ة.

عينية. - مزايا 
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الخت�صا�س الت�صريعي

ن�ع 
الت�صريع

اإجراءات الت�صريع
�ص�ابط 
الت�صريع

تـــــــعـــــــديـــــــل 
الـــد�ـــصـــتـــ�ر

يقدم م�صروع التعديل الد�صتوري من املجل�س االأعلى لالحتاد. -

يعر�س الرئي�س على املجل�س م�صروع التعديل الد�صتور الإحالته  -
اإلى جلنة ال�صوؤون الت�صريعية والقانونية.

مناق�صة  - املجل�س  يبداأ  تقريرها  اإع��داد  من  اللجنة  انتهاء  بعد 
م�صروع التعديل الد�صتوري، واالإطالع على راأي اللجنة واملذكرة 

التف�صريية الواردة مع امل�صروع.

تعطى الكلمة يف البداية ملقرر اللجنة، ثم ممثل احلكومة، ثم االأع�صاء. -

حيث  - من  الد�صتوري  التعديل  م�صروع  على  املجل�س  واف��ق  اإذا 
بعد تالوة  امل�صروع مادة. مادة  اإلى مناق�صة مواد  انتقل  املبداأ 
كل منها واالقرتاحات التي قدمت ب�صاأنها ويوؤخذ الراأي على كل 

مادة ثم على امل�صروع يف جمموعه.

لكل ع�صو عند نظر م�صروع التعديل اأن يقرتح التعديل باالإ�صافة  -
اأو احلذف، اأو التجزئة يف املواد، اأو فيما يعر�س من تعديالت 

اأدخلتها اللجنة.

على  - �صاعة   24 بنحو  اجلل�صة  قبل  كتابه  التعديل  يقدم  اأن  يجب 
االأقل.

يجوز للمجل�س اأن يحيل اأي تعديل اأدخله على م�صروع التعديل  -
الد�صتوري اإلى جلنة ال�صوؤون الت�صريعية والقانونية لتبدي راأيها 
يف �صياغة وتن�صيق اأحكامه وتقت�صر مناق�صة امل�صروع بعد ذلك 

على ال�صياغة.

مدى،  - باأو�صعها  الرئي�س  ويبداأ  التعديالت  على  ال��راأي  يوؤخذ 
يف  امل��ادة  على  ال��راأي  يوؤخذ  ثم  االأ�صلي  الن�س  عن  واأبعدها 

جمموعها. 

ي���ك���ون اأخ����ذ 
على  االآراء 
م�������������ص������روع 
ال����ت����ع����دي����ل 
ال���د����ص���ت���وري 
ع�����ل�����ن�����ي�����ًا. 
وي�����������ص�����وت 
امل����ج����ل���������س 
م�صروع  على 
ال����ت����ع����دي����ل 
ال���د����ص���ت���وري 
اأو  باملوافقة، 
اأو  ال��رف�����س، 
وال  ال��ت��ع��دي��ل 
االإق��رار  يكون 
اأو  الرف�س  اأو 
اإال  ال��ت��ع��دي��ل 
ثلثي  باأغلبية 
االأع�����������ص�����اء 
احلا�صرين.
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اأحد  - اأو  اللجنة  اأو  احلكومة  طلب  على  بناء  للمجل�س  يجوز 
اإذا  تقريرها  �صبق  مادة  املناق�صة يف  اإعادة  يقرر  اأن  االأع�صاء 
يف  امل��داول��ة  انتهاء  قبل  وذل��ك  جديدة  اأ�صباب  لذلك  اأب��دي��ت 

م�صروع التعديل الد�صتوري
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م�ضروعات �لقو�نني

اأوًل : مرحلة ما قبل الربملانية

التف�صيلالدوراجلهة

تقدمي الدرا�صة االأولية. الوزارة 

تقدم الوزارة درا�صة مبدئية حول ال�صيا�صة املقرتحة 
ومدى احلاجة الإ�صدار قانون لتطبيق هذه ال�صيا�صة. 
لتطبيق  االأن�صب  الت�صريع  نوع  اقرتاح  اإلى  باالإ�صافة 

هذه ال�صيا�صة.

الت�صريع االعتماد املبدئيجمل�س الوزراء يقيم جمل�س الوزراء الدرا�صة املقدمة ونوع 
املقرتح، ثم يتم اعتمادها اأو رف�صها بناء على ذلك.

ال�صياغة االأولية الوزارة
للقانون

يف  ت�صمينها  الواجب  لالأحكام  املبدئية  ال�صياغة 
منه  املرجوة  االأهداف  حتقق  والتي  القانون  م�صروع 
بالتن�صيق مع اإدارة الفتوى والت�صريع، واالإحالة للجنة 

الفنية للت�صريعات.

اللجنة الفنية 
املراجعة القانونيةللت�صريعات

املراجعة الفنية ملواد م�صروع القانون مبا ال يتعار�س 
مع الت�صريعات واملبادئ القانونية ال�صارية يف الدولة، 

وا�صتيفائه ملعايري ال�صياغة القانونية.
اللجنة الوزارية 

للت�صريعات
مراجعة املحتوى ومدى 

توافقه مع ال�صيا�صة
املراجعة النهائية مل�صروع القانون والتاأكد من توافقه 

مع ال�صيا�صة املعتمدة كما اأقرها جمل�س الوزراء.

املوافقة على ال�صياغة الوزارة
الواردة من اللجنة

جمل�س  اإلى  القانون  مل�صروع  النهائية  امل�صودة  رفع 
الوزارية  اللجنة  تو�صيات  بها  مرفقًا  الوزراء، 

للت�صريعات.
االأمانة العامة 
واإبداء املراجعة النهائيةملجل�س الوزراء للعر�س  القانون  م�صروع  جاهزية  من  التاأكد 

املالحظات اإن وجدت.

املوافقة على االإ�صدار جمل�س الوزراء
اأو الرف�س

االطالع على الن�صخة النهائية مل�صروع القانون واإبداء 
الراأي ب�صاأنه.

املجل�س الوطني 
االحتادي

مناق�صة ومراجعة 
م�صروع القانون

مناق�صة ومراجعة م�صروع القانون واإبداء مالحظاته 
عليه واإدخال اأية تعديالت اأو رف�صه.
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ر�صم ت��صيحي للعملية الت�صريعية لإ�صدار قان�ن احتادي 
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ثانياً: املرحلة الربملانية

�ص�ابط الت�صريعاإجراءات الت�صريعن�ع الت�صريع

م�صروعات 
الق�انني

ي�ص�ت املجل�س 
على م�صروعات 

الق�انني:

- بال�افقة
- بالرف�س

وذلك باأغلبية 
الأع�صاء 

احلا�صرين
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يجوز للمجل�س بناء على طلب احلكومة، اأو اللجنة اأو اأحد 
االأع�صاء اأن يقرر اإعادة املناق�صة يف مادة �صبق اإقرارها اإذا 
اأبديت لذلك اأ�صباب جديدة قبل اإنتهاء املداولة يف امل�صروع.

ت����ن����ازل  اإذا 
التعديل  م��ق��دم 
ع���ن ت��ع��دي��ل��ه يف 
القانون  م�صروع 
اأح��د  يتبناه  ومل 
م���ن االأع�������ص���اء 
التعديل  ي�صقط 
ي����ع����ر�����س  وال 

للمناق�صة
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ثالثاً : مرحلة ما بعد الربملانية

التف�صيلالدوراجلهة

رئي�س الدولة 
واملجل�س االأعلى 

لالحتاد

املوافقة 
اأو الرف�س

يعر�س جمل�س الوزراء م�صروع القانون الوارد من املجل�س 
الوطني االحتادي على رئي�س االحتاد للموافقة اأو لعر�صه 
على املجل�س االأعلى للت�صديق عليه يف حال املوافقة عليه. 
واإذا اأدخل املجل�س الوطني االحتادي تعدياًل على م�صروع 
الدولة  رئي�س  لدى  مقبواًل  التعديل  يكن هذا  ومل  القانون 
اأو املجل�س االأعلى اأو اإذا رف�س املجل�س الوطني االحتادي 
يعيده  اأن  االأعلى  املجل�س  اأو  الدولة  لرئي�س  فاإن  امل�صروع، 
اأجرى  فاإذا  اأخرى،  مرة  االحتادي  الوطني  املجل�س  اإلى 
يكن  مل  تعديل  اأي  ذلك  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س 
مقبواًل لدى رئي�س الدولة اأو املجل�س االأعلى اأو راأى املجل�س 
اأن  الوطني االحتادي رف�س امل�صروع، كان لرئي�س الدولة 

ي�صدر القانون بعد م�صادقة املجل�س االأعلى عليه.

رئي�س الدولة
اإ�صدار م�صروع 

القانون
يوقع رئي�س الدولة القانون بعد ت�صديقه من املجل�س االأعلى 

وي�صدره.

وب�صكل عام فاإن املجل�س ميكنه ا�صتخدام اأدواته الرقابية يف اال�صتف�صار عن م�صروعات 
القوانني التي اأجازها من حيث �صدورها كما اأقرها، اأو التاأخر يف اإ�صدارها. 
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ن�ع 
الت�صريع

�ص�ابط الت�صريعاإجراءات الت�صريع

املعاهدات 
والتفاقيات 

الدولية

الدولية  - واالتفاقيات  باملعاهدات  املجل�س  احلكومة  تبلغ 
الدولية  واملنظمات  االأخ���رى،  ال��دول  مع  جتريها  التي 

املختلفة م�صفوعة مبا ينا�صب من بيان.
باأن  -  2009 دي�صمرب  يف  الد�صتورية  التعديالت  اأوجبت 

البد  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  من  ع��ددًا  هناك 
الت�صديق  قبل  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  يناق�صها  اأن 

عليها.
واالتفاقيات  - امل��ع��اه��دات  تلك  االحت���اد  رئي�س  وي��ح��دد 

الدولية املتوجب مناق�صتها الت�صديق.

م��ن��اق�����ص��ة امل��ج��ل�����س 
لالتفاقيات املحددة 
ب���ق���رار م���ن رئ��ي�����س 

الدولة.
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ه��ذه 
باأغلبية  االتفاقيات 
ا�صتنادًا  االأع�����ص��اء 
العامة  القواعد  اإلى 

يف الت�صويت.

م�صروعات 
الق�انني 

املالية

وح�صاباتها  الدولة،  ميزانية  امل�صروعات  بهذه  يق�صد 
اخلتامية، وال�صرائب والقرو�س. وميزانية الدولة هي كافة 
االإيرادات والنفقات العامة التقديرية التي تتعلق بوزارات 
وكافة  العامة  واملوؤ�ص�صات  والهيئات،  االحتادية،  احلكومة 

اجلهات التابعة لها مثل املجل�س الوطني االحتادي.

يناير  من  االأول  منذ  تبداأ  واحدة  ميالدية  �صنة  وتعرب عن 
وحتى 31 دي�صمرب من ذات العام.

على  املوافقة  توؤجل 
ربط  قانون  م�صروع 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة 
ل��الحت��اد اإل����ى حني 
االنتهاء من مناق�صة 
القوانني  م�صروعات 

امللحقة وامل�صتقلة.
املوافقة على م�صروع 
قانون ربط امليزانية 
ل���الحت���اد ل��ه��ا ع��دة 

مراحل
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ن�ع 
الت�صريع

�ص�ابط الت�صريعاإجراءات الت�صريع

مـــ�افـــقـــة مـــن حيث واإجراءات الت�صريع متر يف الق�انني املالية بعدة مراحل
املبداأ

املـــــــــ�افـــــــــقـــــــــة عــــلــــى 
امل�صروع مادة مادة

املـــــــــ�افـــــــــقـــــــــة عــــلــــى 
امل�صروع يف جمم�عه

املـــــــــ�افـــــــــقـــــــــة عــــلــــى 
اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداول 
والتاأ�صريات املرافقة

وت�������ص���ري االأح���ك���ام 
بامليزانية  اخل��ا���ص��ة 
ع�����ل�����ى احل���������ص����اب 

اخلتامي.
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مالحظة هامة

ت���خ���ت���ل���ف ���ص��ل��ط��ة 
اإلى  بالن�صبة  املجل�س 
امليزانية عن  م�صروع 
القوانني  م�صروعات 
التي له حق  االأخ��رى 
اأو  عليها،  امل��واف��ق��ة 

تعديلها اأو رف�صها.
اأم���ا م�����ص��روع ق��ان��ون 
امليزانية فاإن املجل�س 
ي����ب����دي م��الح��ظ��ت��ه 
ع��ل��ى ذل���ك امل�����ص��روع 
مقرتح  ت��ع��دي��ل  واأي 
اعتمادات  يف  لزيادة 
ال��ن��ف��ق��ات، ون��ق�����س 
يجب  االإي�����رادات  يف 
مب��واف��ق��ة  ي��ك��ون  اأن 
بتدبري  اأو  احلكومة 
م������ا ي����ق����اب����ل ه����ذا 
ال��ت��ع��دي��ل م��ن اإي���راد 
يف  ن��ق�����س  اأو  اآخ�����ر 

النفقات االأخرى. 

عامة  ب�صفة  امليزانية  م�صروع  املجل�س  يناق�س 
يوافق  عليها  املالحظات  اإبداء  من  االإنتهاء  وبعد 
على  باملوافقة  فيبداأ  بابًا  بابًا  امليزانية  اأبواب  على 

االإيرادات ثم امل�صروفات ثم االأ�صول.

امل��ج��ل�����س على  ي���واف���ق 
م�����ص��روع ق��ان��ون رب��ط 
امل����ي����زان����ي����ة وي����ب����داأ 
م�صروع  على  باملوافقة 
ال���ق���ان���ون م����ن ح��ي��ث 
امل��ب��داأ ، ث��م امل��واف��ق��ة 
عليه م��ادة . م��ادة  ثم 
ثم  املرافقة  اجل���داول 
م�����ص��روع ال��ق��ان��ون يف 

جمموعة.

م���واف���ق���ة  م����ن  ب����د  ال 
احلكومة على :

ت��ع��دي��ل  - زي�����ادة ك���ل 
ي���ت�������ص���م���ن اع���ت���م���اد 

النفقات
اع��ت��م��اد  يف  ن��ق�����س   -

االإيرادات.
يقابل  م��ا  ت��دب��ري  اأو   -
هذا التعديل من اإيراد 
يف  ن��ق�����س  اأو  اآخ������ر، 

النفقات االأخرى

اأو  ال���وزراء  جمل�س  يحيط  اأن  املجل�س  راأى  اإذا 
مالحظاته،  ببع�س  ل��الحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س 
جمل�س  م��ن  ك��ل  اإل���ى  ر���ص��ال��ة  ي��رف��ع  اأن  فيمكنه 
مالحظاته  ي�صمنها  االأْع��ل��ى  واملجل�س  ال���وزراء، 
ليتم عر�صها على اأع�صاء املجل�س االأعلى لالحتاد 

حتى تكون حتت نظرهم عند اإقرار امليزانية.
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الخت�صا�س الرقابي

ن�ع العمل 
الرقابي

اإجراءات العمل الرقابي
�ص�ابط العمل 

الرقابي

امل��ص�ع 
العام

ب�صوؤون  تتعلق  �صيا�صة  اأو  ق�صية،  اأو  �صاأن،  هو  العام  املو�صوع 
االحتاد.

ويطرح املو�صوع العام للمناق�صة ال�صتي�صاح �صيا�صة احلكومة 
يف �صاأن من �صوؤون االحتاد �صواء ما تعلق منها ب�صيا�صة وزارة 
اأو موؤ�ص�صة اأو هيئة احتادية يف كل اأو بع�س اخت�صا�صاتها اأو 

يف ق�صية اأو يف �صاأن ما.

املجل�س  ي�صدر 
ت�����و������ص�����ي�����ات 
امل����و�����ص����وع  يف 
ال���ع���ام وي���اأخ���ذ 
ال��راأي  الرئي�س 
ح�����ول م�����ص��روع 
ويكون  التو�صية 

برفع االأيدي.

و�إجر�ء�ت تقدمي �ملو�ضوع  �لعام

�ضياغة �ملو�ضوع �لعام
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ن�ع العمل 
الرقابي

اإجراءات العمل الرقابي
�ص�ابط العمل 

الرقابي

عند و�صول  رد جمل�س الوزراء باملوافقة على املو�صوع 
العام يخطر املجل�س بهذا الرد يف اأول جل�صة قادمة 
اإلى جلنة خمت�صة الإعداد تقرير  يف �صاأنه  الإحالته 

يعر�س على  املجل�س يف مرحلة الحقة

جمل�س  من  رد  ي�صل  مل  اإذا 
املر�صل  املو�صوع  ب�صاأن  الوزراء 
بعد مرور فرتة )15( يومًا جاز 
جدول  على  و�صعه  للمجل�س 
ذلك  تلي  جل�صة   اأول  اأعمال 

املوعد

الوزراء  جمل�س  اعرت�س  اإذا 
املو�صوع  مناق�صة  على 
مب�صالح  تتعلق  العتبارات 
من  ا�صتبعد  العليا  االحتاد 

جدول االأعمال.
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ن�ع العمل 
الرقابي

اإجراءات العمل الرقابي
�ص�ابط العمل 

الرقابي

التحقق من ح�صول ال�صوؤال اأو  الع�صو،  يجهله  اأمر  ا�صتفهام عن  هو 
واقعة و�صل علمها اإليه.

يجوز لهيئة 
املكتب ا�صتبعاد 
ال�صوؤال اإذا مل 

ي�صتوِف �صروطه 
يف الو�صوح،

واالإي���������ج���������از، 
على  واالقت�صار 
االأم������ور امل����راد 
اال����ص���ت���ف���ه���ام 
واأال ع����ن����ه����ا، 

ي�صدر املجل�س تو�صية ترفع اإلى جمل�س الوزراء.

تتابع هيئة مكتب املجل�س تنفيذ التو�صيات وتقدم يف �صاأنها 
تقريرًا اإلى املجل�س.

يف اأي 
وقت قبل 
اجلل�صة اأو 

اأثناءها
مب�افقة 
الرئي�س

ز

يعطى
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ن�ع العمل 
الرقابي

اإجراءات العمل الرقابي
�ص�ابط العمل 

الرقابي
يت�صمن عبارات 
اأو  غ��ري الئ��ق��ة، 
اأ�صخا�صًا  مت�س 
اأو  ه��ي��ئ��ات  اأو 
بامل�صلحة  ت�صر 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ب��الد.
يقتنع  مل  واإذا 
بوجهة  الع�صو 
ن�����ظ�����ر ه���ي���ئ���ة 
امل������ك������ت������ب يف 
�صوؤاله  ا�صتبعاد 
ف������اإن امل��ج��ل�����س 
م�صري  يف  يبت 
دون  ال�������ص���وؤال 
م����ن����اق���������ص����ة.

حالة  يف  معني  لوزير 
اال�صتفهام عن اأمور متعلقة 
�صوؤون  من  خا�س  ب�صاأن 
وزارته اأو املوؤ�ص�صة اأو الهيئة 

التي ي�صرف عليها.
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ن�ع العمل 
الرقابي

اإجراءات العمل الرقابي
�ص�ابط العمل 

الرقابي

لالأع�صاء  يجوز 
ت���ب���ن���ي ن���ت���ائ���ج 
ال���������ص����وؤال وم���ا 
تعقيب  م��ن  دار 
واإي���������ص����اح م��ا 
ب�����ني ال�������ص���ائ���ل 
وامل���������������ص�������وؤول 
اإل������ى م��و���ص��وع 
ه��ذه  ويف  ع���ام. 
يخ�صع  احل��ال��ة 
ل�شروط  مت��ام��ًا 
واإج���������������راءات 
املو�صوع  تقدمي 
ال�������������ع�������������ام.

ال�صوؤال   طرح  عند  املناق�صة   يف  ال�صوؤال  مقدم  الع�صو  غري  ي�صرتك  اأن  يجوز  ال 
ويجوز للع�صو اأن ي�صحب �صوؤاله بعد اأن يقدم طلبًا بذلك. وعندئذ ت�صتبعد مناق�صته 
بانتهاء ع�صوية مقدمه.  ال�صوؤال  وي�صقط  ال�صوؤال،  يتبنى  اأن  اآخر  لع�صو  ويجوز   ،
لالأع�صاء احلق يف توجيه اأ�صئلة بني اأدوار االنعقاد. وتر�صل للوزراء املعنيني ويكون 

الرد عليها كتابة، وتدرج يف جدول اأعمال اأول جل�صة تالية للمجل�س.
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�ل�ضكاوى

�لدور �ل�ضيا�ضي
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اأوًل : الرد على خطاب افتتاح دور النعقاد

يف بداية كل دور انعقاد يفتتح رئي�س االحتاد الدور العادي ال�صنوي بخطاب يت�صمن:

بيان اأحوال البالد.	•

اأهم االأحداث وال�صوؤون الهامة التي جرت خالل العام.	•

ما تعتزم احلكومة اتخاذه من م�صروعات واإ�صالحات خالل الدورة اجلديدة.	•

وميكن لرئي�س االحتاد اأن ينيب عنه يف اإلقاء اخلطاب نائبه، اأو رئي�س جمل�س وزراء 
االحتاد.

   

ثانياً : الدبل�ما�صية الربملانية

يق�صد بالدبلوما�صية الربملانية الدور ال�صيا�صي الذي ميار�صه اأع�صاء املجل�س يف جمال 
ال�صيا�صة اخلارجية ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة وال يرتتب على اآراء اأع�صاء املجل�س 
يف جمال الدبلوما�صية الربملانية اأي اأثر قانوين مبا�صر وملزم لل�صيا�صة اخلارجية للدولة.

نظرًا  الربملانية  الدبلوما�صية  جمال  يف  الربملانات  دور  كبرية  بفعالية  تنامى  وقد 
للزيادة امللحوظة للتعاون الدويل بني االأمم وال�صعوب واملوؤ�ص�صات الدولية يف �صتى جماالت 
على  العامل  دول  جعلت  فالعوملة  والثقافية.  واالجتماعية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  احلياة 

وروؤيته
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اختالف ات�صاعها، وابتعادها اجلغرايف عن بع�صها البع�س اأ�صبه بقرية �صغرية مرتابطة 
التاأثريات يف الوقائع والق�صايا مهما كانت بعيدة عن حيز الدول اجلغرايف، وال�صيا�صي، 

واالقت�صادي، واالجتماعي.

ال��دوري  االجتماع   -
ل���روؤ����ص���اء جم��ال�����س 
ال�����ن�����واب واالأم��������ة 
وال����وط����ن����ي ل�����دول 
جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية.
االمناء  اجتماع   -
ال����ع����ام����ني  ل����دول 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون 

اخلليجي
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ال�صعبة الربملانية للمجل�س

رئي�س اأع�صاوؤها
ال�صعبة

اللجنة 
التنفيذية 

لل�صعبة

نظام 
متثيل 
ال�صعبة

نظام عمل 
املجم�عات

نظام عمل جلان 
ال�صداقة الربملانية

ج�����م�����ي�����ع 
اأع�������ص���اء 
امل��ج��ل�����س 
ي�����ص��ك��ل��ون 
اجل��م��ع��ي��ة 
مية  لعمو ا

لل�صعبة

رئ����ي���������س 
امل��ج��ل�����س 
رئ���ي�������ص���ًا 

لل�صعبة

الهيئة  هي 
االإداري��������ة 
ل��ل�����ص��ع��ب��ة 
وي��راأ���ص��ه��ا 
رئ�����ي�����������س 
امل���ج���ل�������س 
وت��ت�����ص��ك��ل 
م���ن وك��ي��ل 
واأم��ني �صر 
واأرب������ع������ة 
اأع�������ص���اء 
ي����������ت����������م 
بهم  نتخا ا
م�������������������ن 

ال�صعبة.

اع���ت���م���دت 
ال�����ص��ع��ب��ة 
ن�����ظ�����ام�����ًا 
ل���ت���م���ث���ي���ل 
ئها  ع�صا اأ

يف 
االحت��ادات 
ال��ربمل��ان��ي��ة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة 
وال��دول��ي��ة.

جمموعات  ت�صكل 
عمل ل�:

االحت�����������������اد  -
ال�������ربمل�������اين 

الدويل.
االحت�����������������اد  -

ال�������ربمل�������اين 
العربي.

احتاد جمال�س  -
ال���������������������دول 
االأع�����������ص�����اء 
م��ن��ظ��م��ة  يف 
امل����������وؤمت����������ر 

االإ�صالمي.
ال��������ربمل��������ان  -

العربي.

ال�����ص��داق��ة  جل���ان  ت�صكل 
ال��ربمل��ان��ي��ة ع��ل��ى اأ���ص��ا���س 
جمموعات  م��ن  اإق��ل��ي��م��ي 
ع���م���ل حم�������ددة وت�����ص��م 
ك��ل جم��م��وع��ة ع����ددًا من 
يقل  ال  ال�صعبة  اأع�����ص��اء 
عن)6( اأع�صاء  كما يلي: 

جل��ن��ة ���ص��داق��ة م���ع دول  -
جمل�س التعاون اخلليجي. 

جل��ن��ة ���ص��داق��ة مع  -
الدول العربية. 

جل��ن��ة ���ص��داق��ة مع  -
ال�����دول االآ���ص��ي��وي��ة 

وا�صرتاليا.
جل��ن��ة ���ص��داق��ة مع  -

الدول االأوروبية.
جل��ن��ة ���ص��داق��ة مع  -

الدول االإفريقية .
جلنة �صداقة مع دول  -

اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة 
واأمريكا ال�صمالية.



45 دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

ال�صعبة:

يراأ�س اجتماع ال�صعبة.	•

يراأ�س اجتماع اللجنة التنفيذية لل�صعبة.	•

 

   

وح�صابها
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فعاليات ال�صعبة الربملانية 

اإجراءات العملو�صفهاجلهاز
اأهم اجنازات ال�صعبة يف 

الف�صل الت�صريعي الرابع 
ع�صر

الحتاد 
الربملاين 

الدويل

هو منظمة برملانية 
دولية ت�صرتك فيها 
ب��رمل��ان��ات ال��ع��امل. 
وت����اأ�����ص���������س ه���ذا 
عام  منذ  االحت���اد 
اإلى  ويهدف   1889
ت�صجيع االت�صاالت 
ب����ني ال���ربمل���ان���ات 
وامل�������ص���اه���م���ة يف 
ال���������دف���������اع ع���ن 
ح���ق���وق االإن�������ص���ان 
 157 وي��ت��ك��ون م��ن 
ب���رمل���ان���ًا ع�����ص��وًا، 
وم�����ق�����ره م��دي��ن��ة 
واأجهزته  جنيف، 
ال���رئ���ي�������ص���ي���ة ه��ي 
ج��م��ع��ي��ة االحت����اد، 
احلاكم،  واملجل�س 
التنفيذية  واللجنة 
الن�صاء  واج��ت��م��اع 
ال�����ربمل�����ان�����ي�����ات، 

ملجموعة  - اجتماعات  عقد  يتم 
االحت������اد ال���ربمل���اين ال����دويل 
لو�صع  املجل�س  م��ن  املنتخبة 
اأوراق  وملراجعة  عملها   خطة 
ال��ع��م��ل واإع�������داد م��ق��رتح��ات 
اجتماعات االحتاد  ال�صعبة يف 
على  االتفاق  وكذلك  ال��دويل، 
ت��ق��دمي ب��ن��ود ط��ارئ��ة، وت��وزي��ع 
اأث��ن��اء  ال��وف��د  اأع�����ص��اء  اأدوار 

امل�صاركة.
اأمام  - كلمة  الوفد  رئي�س  يلقي 

املوؤمتر عن االأو�صاع ال�صيا�صية 
واالجتماعية  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
اأع�صاء  ويح�صر  ال��ع��امل.  يف 
ال���وف���د اج��ت��م��اع��ات ال��ل��ج��ان 

املتخ�ص�صة.
اج���ت���م���اع���ات جم��ل�����س  - اأم������ا يف 

مداخالت  الوفد  يلقي  االحت��اد 
على  املطروحة  املو�صوعات  عن 

جدول االأعمال.
اأع�������ص���اء ال���وف���د ي�����ص��ارك��ون  -

التن�صيقية  االج��ت��م��اع��ات  يف 
اخل���ل���ي���ج���ي���ة، وال���ع���رب���ي���ة، 
على  تنعقد  التي  واالإ�صالمية 

هام�س فعاليات االحتاد.

ن����ظ����رًا الإ����ص���ه���ام���ات  -
ال�����ص��ع��ب��ة امل����وؤث����رة يف 
اأعمال االحت��اد فقد مت 
اأع�صاء  اأح���د  انتخاب 
ممثاًل  ليكون  ال�صعبة 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��ع��رب��ي��ة 
التنفيذية  اللجنة  يف 

لالحتاد.
جن���ح���ت ال�����ص��ع��ب��ة يف  -

طارئني  بندين  اإدراج 
ع��ل��ى ج�����دول اأع���م���ال 
خا�س  االأول  االحت����اد 
العاملية  املالية  باالأزمة 
والثاين خا�س مبواجهة 
ال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ة 

خا�صة يف باك�صتان.
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اإجراءات العملو�صفهاجلهاز
اأهم اجنازات ال�صعبة يف 

الف�صل الت�صريعي الرابع 
ع�صر

واالأم����ان����ة ال��ع��ام��ة 
ولل�صعبة االإماراتية 
الأن  ���ص��وت��ًا   )11(

ع�صرة  برملان  لكل 
اأ�صوات كحد اأدنى، 
من  عدد  وللربملان 
مبوجب  االأ���ص��وات 
بلده. �صكان  ع��دد 

ي��ق��دم اأع�����ص��اء ال��وف��د راأي��ه��م  -
الفني على القرارات ال�صادرة 

من االحتاد.
ت�������ص���ارك ع�����ص��وة ال���وف���د يف  -

اجتماعات الن�صاء الربملانيات 
هذه  يف  ال�صعبة  روؤي���ة  وت��ق��دم 
االج��ت��م��اع��ات.ي��ق��دم ال��وف��د 
تقريرًا اإلى املجل�س بعد انتهاء 

االجتماعات.
ي��ع��ق��د االحت������اد اج��ت��م��اع��ني  -

ف�صل  يف  اأح��ده��م��ا  �صنويني 
ال�����دول  اإح�������دى  ال���رب���ي���ع يف 
والثاين  االحت��اد،  يف  االأع�صاء 
وي��ك��ون يف  يف ف�صل اخل��ري��ف 

بلد املقر جنيف.

جنحت ال�صعبة يف اأن حتظى  -
ب��ت��اأي��ي��د ع���رب���ي، واأوروب������ي 
االأ���ص��ا���ص��ي��ة  عملها  ل��وث��ائ��ق 
اخلا�صة بتحويل االحتاد اإلى 
ما  وك��ذل��ك  دول��ي��ة،  منظمة 
يتعلق باإ�صرتاتيجية االحتاد.

اأن  - يف  ال�صعبة  جنحت 
 %  69 من  اأك��رث  ت�صكل 
حمل  مقرتحاتها  م��ن 

موافقة وت�صمني
يف القرارات الربملانية الدولية  -

ال�صادرة عن االحتاد.
ق������دم������ت ال�������ص���ع���ب���ة  -

م�����ص��روع��ات ل��ت��ط��وي��ر 
هياكل عمل االحتاد.

جن���ح���ت ال�����ص��ع��ب��ة يف  -
موافقة  على  احل�صول 
ب��رمل��ان��ات ال��ع��امل لعقد 
ب���رمل���اين دويل  م���وؤمت���ر 
متخ�ص�س حول االأزمة 

املالية العاملية

اجتماعات جمم�عة الحتاد الربملاين 
الدويل

االج���ت���م���اع  يف 
ق��ب��ل  االأول 

ال�صفر يتم:
ا���ص��ت��ع��را���س  -

خطط العمل
درا����������ص���������ة  -

االأوراق
درا����������ص���������ة  -

املقرتحات

االج��ت��م��اع  يف 
ال����ث����اين ق��ب��ل 

ال�صفر يتم:
اإع�����������������داد  -

خ��������ط��������ط 
ال���ت���ك���ت���ي���ك 

ال�صيا�صي
االت�������ف�������اق  -

البنود  على 
الطارئة

االج����ت����م����اع  يف 
الثالث بعد ال�صفر 

يتم:
م������راج������ع������ة  -

ت��������ق��������ري��������ر 
امل�صاركة

ا���ص��ت��خ��ال���س  -
ال�����ن�����ت�����ائ�����ج 
اال����ص���ا����ص���ي���ة 
ل��ل��م�����ص��ارك��ات 
ال����ربمل����ان����ي����ة 

الالحقة
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اإجراءات العملو�صفهاجلهاز
اأهم اجنازات ال�صعبة يف 

الف�صل الت�صريعي الرابع 
ع�صر

الحتاد 
الربملاين 

العربي

برملانية  منظمة  ه��و 
ع��رب��ي��ة ت��ت��األ��ف من 
ال�����ص��ع��ب ال��ربمل��ان��ي��ة 
تاأ�ص�س  وق��د  العربية 
ع����ام  يف  االحت����������اد 
تعزيز  بهدف   1974
ال��ل��ق��اءات و احل���وار 
العربية  املجال�س  بني 
و  العربية  الربملانية 
الربملانيني  بني  فيما 
ال�����ع�����رب ل��ت��ن�����ص��ي��ق 
ت���ب���ادل  و  اجل����ه����ود 
خمتلف  يف  ال�������راأي 
امل���ج���االت.وي���ع���ق���د 
االحت������اد اج��ت��م��اع��ا 
���ص��ن��وي��ا ب��االإ���ص��اف��ة 
اإم��ك��ان��ي��ة عقد  اإل����ى 
م�����وؤمت�����رات ط���ارئ���ة 
معني  مو�صوع  لبحث 
وت��ت�����ص��ك��ل اأج���ه���زة 
الرئي�صية  االحت�����اد 
واللجنة  املوؤمتر،  من 
اللجان،  التنفيذية، 
واالأمانة العامة.          

ملجموعة  - اجتماعات  عقد  يتم 
االحت������اد ال����ربمل����اين ال��ع��رب��ي 
ومراجعة  العمل  خطة  لو�صع 
اأوراق العمل واأعداد مقرتحات 
االحتاد  اجتماعات  يف  ال�صعب 

الربملاين العربي.
الربملانية  - ال�صعبة  وفد  يت�صكل 

م��ن ع�����ص��وي��ن يف اج��ت��م��اع��ات 
امل���ج���ل�������س، وث����الث����ة اأع�������ص���اء 

الجتماعات املوؤمتر.
اأم��ام  - كلمة  الوفد  رئي�س  يلقي 

عن  تعرب  املجل�س  اأو  امل��وؤمت��ر، 
روؤي�����ة ال�����ص��ع��ب��ة يف ال��ق�����ص��اي��ا 
املو�صوعات  امل��ل��ح��ة،  العربية 

املدرجة على جدول االأعمال.
ي�����ص��ارك اأع�������ص���اء ال���وف���د يف  -

اجتماعات اللجان املتخ�ص�صة
�صياغة  االحت��اد ويف جلان  يف 

قرارات االحتاد.
الأع�صاء الوفد تقدمي مداخالت  -

يف امل��و���ص��وع��ات امل��درج��ة على 
جدول االأعمال.

اللقاءات  - عقد  الوفد  الأع�صاء 
ممثلي  مع  والتن�صيق  والت�صاور 
ال�صعب العربية من اأجل التاأكيد 
على مواقف الدولة يف الق�صايا 

العربية.
نهاية  - بعد  تقريرًا  الوفد  يقدم 

االجتماعات.

واف�������ق االحت���������اد ع��ل��ى  -
ب�صاأن  ال�صعبة  م�����ص��روع 
ال���الئ���ح���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ل���ل���ج���ائ���زة ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ت��ه��دف 
يف  املتميزين  تكرمي  اإلى 
املجال الربملاين العربي.

واف�������ق االحت��������اد ع��ل��ى  -
مذكرة ال�صعبة ال�صارحة 
ميزانية  تنظيم  لكيفية 
االحت�����اد ع��ل��ى اأ���ص��ا���س 

برامج وقيا�س االأداء.
واف�������ق االحت��������اد ع��ل��ى  -

م�صروع ال�صعبة يف تعديل 
هياكل االحتاد، واأنظمته 

االأ�صا�صية.
واف�������ق االحت��������اد ع��ل��ى  -

م�������ص���روع ال�����ص��ع��ب��ة يف 
العامة  االأم��ان��ة  تطوير 

لالحتاد.
اأكرث  - على  االحت��اد  وافق 

% من مقرتحات  من 84 
ال���ق���رارات  يف  ال�صعبة 
عن  ال�صادرة  النهائية 

االحتاد.
اع������ت������م������د االحت�����������اد  -

يف  ال�صعبة  م�صروعات 
الدولية  االتفاقية  �صاأن 

باإعادة تاأ�صي�س االحتاد
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اإجراءات العملو�صفهاجلهاز
اأهم اجنازات ال�صعبة يف 

الف�صل الت�صريعي الرابع 
ع�صر

احتــــــــــــــــــــاد 
جمـــالـــ�ـــس 
الــــــــــــــــــدول 
الأعـــ�ـــصـــاء 
منظمة  يف 
املـــــــ�ؤمتـــــــر 
الإ�صالمي

ه����و احت������اد ب���رمل���اين 
اإ���ص��الم��ي اأن�����ص��ئ يف 
طهران يف عام 1999، 
التعريف  اإلى  ويهدف 
االإ�صالمية،  بالتعاليم 
ال�صورى  مبداأ  وتعزيز 
وحتقيق  االإ���ص��الم��ي، 
اإط������ار ل��ل��ت��ع��اون بني 
الربملانات االإ�صالمية.
 48 من  االحت��اد  ويتكون 
اإ�صالمية  دول���ة  ب��رمل��ان 
وع���������ص����رة م���راق���ب���ني. 
االحتاد  اأجهزة  وت�صمل 
املوؤمتر، واللجنة العامة، 
وال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 

واالأمانة العامة.

يف  ع�صوين  خالل  من  ال�صعبة   ت�صارك 
جمل�س االحتاد، وثالثة اأع�صاء يف املوؤمتر.

اأم��ام  - كلمة  الوفد  رئي�س  يلقي 
املجل�س واملوؤمتر تعرب عن وجهة 
نظر ال�صعبة وراأيها يف الق�صايا 
االهتمام  ذات  وامل��و���ص��وع��ات 

االإ�صالمي.
ي�����ص��ارك اأع�������ص���اء ال���وف���د يف  -

اجتماعات اأجهزة االحتاد.
مي��ك��ن الأع�����ص��اء ال��وف��د تقدمي  -

م���داخ���الت ع��ل��ى ب��ن��ود ج��دول 
االأعمال يف املجل�س اأو املوؤمتر.

يقدم اأع�صاء الوفد تقريرًا بعد  -
نهاية االجتماعات.

ال������ربمل������اين ال�������دويل 
االحت��اد  واإ�صرتاتيجية 
 2017 اإل���ى   2012 م��ن 
اأن روؤية ال�صعبة  واعترب 
يف هذا ال�صاأن تعرب عن 

وجهة النظر العربية.

م�صروع  - على  االحت���اد  واف���ق 
ال�صعبة لتطوير اأمانة االحتاد.

واف����ق االحت�����اد ع��ل��ى م�����ص��روع  -
ال�����ص��ع��ب��ة يف ت��ر���ص��ي��د ج���داول 
اأعمال جمل�س وموؤمتر االحتاد.

ح�صد  - يف   ال�صعبة  جنحت 
ت���اأي���دًا غ��ري م�����ص��ب��وق  من 
اأن  اإال  االحت����اد  وي��ت��ك��ون  
العتبارات خا�صة مت �صحب 
مع  بالتوافق  املقرتح  ه��ذا 

اجلانب االإيراين.
اجتماعات  - ال�صعبة  نظمت 

على  االأخ�������رية  االحت������اد 
يف  اأجهزته  جميع  م�صتوى 
اأبوظبي يف بداية 2011م.

تويل  - يف  ال�صعبة  جنحت 
االحت���اد  رئ��ا���ص��ة  رئي�صها 

الربملاين االإ�صالمي.

اجتماعات جمم�عة الحتاد الربملاين 
العربي

االج���ت���م���اع  يف 
ق��ب��ل  االأول 

ال�صفر يتم:
درا�ص������ة  -

اأوراق 
العم�������ل 
اخلا�صة 
بج����دول 
االأعم��ال.

درا��������ص�������ة  -
ت حا ملقرت ا

درا��������ص�������ة  -
االإ����ص���ه���ام 
ال�����ف�����ع�����ال 
وامل������وؤث������ر.

يف االجتماع 
الثاين قبل 
ال�صفر يتم:

اإع������������������داد  -
خ���������ط���������ط 
ال���ت���ك���ت���ي���ك 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي.

امل����راج����ع����ة  -
ال���ن���ه���ائ���ي���ة 
ت  حا للمقرت
والدرا�صات.

يف االجتماع 
الثالث بعد 
ال�صفر يتم:

م������راج������ع������ة  -
ت��������ق��������ري��������ر 
امل���������ص����ارك����ة

ا���ص��ت��خ��ال���س  -
ن���������ت���������ائ���������ج 
امل���������ص����ارك����ة.
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اإجراءات العملو�صفهاجلهاز
اأهم اجنازات ال�صعبة يف 

الف�صل الت�صريعي الرابع 
ع�صر

الربملان 
العربي 
النتقايل

ه���و ج���ه���از اأن�����ص��ئ 
جمل�س  م��ن  ب��ق��رار 
العربية  اجل��ام��ع��ة 
مت��ه��ي��دًا   2005 يف 
الإن�صاء برملان عربي 
نيابي  متثيل  يحقق 
العربية،  لل�صعوب 
امل�صاركة  وت��و���ص��ي��ع 
�صنع  يف  ال�صيا�صية 
ال�صادرة  القرارات 
ع������������ن جم����ل���������س 
ويجتمع  اجل��ام��ع��ة 
ال����ربمل����ان ال��ع��رب��ي 
عادتني  دورت���ني  يف 
االأول��ى  تبداأ  �صنويا 

ت�صارك ال�صعبة من خالل ممثليها 
الربملان.  اجتماعات  يف  االأربعة 

والأع�صاء ال�صعبة يف الربملان.
ت��ق��دمي ال���درا����ص���ات ال��الزم��ة  -

امل���درج���ة على  ل��ل��م��و���ص��وع��ات 
جدول االأعمال.

تقدمي م�صروعات التطوير. -
القانونية  - ال��درا���ص��ات  ت��ق��دمي 

وال���ربمل���ان���ي���ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة 
ملو�صوعات اللجان.

تقدمي املداخالت. -
الربملان  يف  ال�صعبة  اأع�صاء  ويعقد 
ال�صفر  قبل  اجتماعني  العربي 
غرار  على  ال�صفر  بعد  واجتماعًا 

الفعاليات الربملانية ال�صابقة.

ال�صعبة يف  - اأع�صاء  جنح 
ال���ربمل���ان يف احل�����ص��ول 
ع��ل��ى م��واف��ق��ة ال��ربمل��ان 
ب�صاأن  م�صروعها  على 
ت��ط��وي��ر ع��م��ل ال��ربمل��ان 

العربي.
ك���م���ا ت���ب���ن���ى ال����ربمل����ان  -

لتعزيز  ال�صعبة  م�صروع 
ال��ت��وا���ص��ل االل���ك���رتوين 

للربملان العربي.

عمل  روؤية  ال�صعبة  طرحت 
تطوير  حول  م�صتفي�صة 

اأمانة الربملان العربي.

اجتماعات جمم�عة الحتاد الإ�صالمي

يف االجتماع 
االأول قبل 

ال�صفر يتم:
درا��������ص�������ة  -

اأوراق العمل.
درا��������ص�������ة  -

املقرتحات.
درا��������ص�������ة  -

االإ�����ص����ه����ام 
ال����ف����ع����ال.

يف االجتماع 
الثاين قبل ال�صفر 

يتم:
درا�����������ص����������ة  -

ال����ت����ك����ت����ي����ك 
ال�������ص���ي���ا����ص���ي

ال������درا�������ص������ة  -
ال����ن����ه����ائ����ي����ة 
ل��ل��م��ق��رتح��ات 
االأف������ك������ار  و 
االإ����ص���ه���ام  و 
امل����وؤمت����ر. يف 

يف االجتماع الثالث 
بعد ال�صفر يتم:

م�������راج�������ع�������ة  -
امل�صاركة تقرير 

ا����ص���ت���خ���ال����س  -
امل�صاركة. نتائج 
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اإجراءات العملو�صفهاجلهاز
اأهم اجنازات ال�صعبة يف 

الف�صل الت�صريعي الرابع 
ع�صر

مار�س،  �صهر  خالل 
و الثانية خالل �صهر 

�صبتمرب.
وت���ت���ك���ون اأج����ه����زة 
االحت��������������������اد م����ن 
رئ���ي�������س ال����ربمل����ان 
انتخابه  يتم  ال���ذي 
املطلقة  ب��االأغ��ل��ب��ي��ة 
الأ���ص��وات االأع�����ص��اء 
احلا�صرين ، ومكتب 
ال������ربمل������ان ال������ذي 
الرئي�س  من  يت�صكل 
ون����واب����ه، وروؤ����ص���اء 

اللجان الدائمني.
وجلان الربملان اأربع 
جلان االأولى خا�صة 
واالأم��ن  باخلارجية 
ال��ق��وم��ي وال��ث��ان��ي��ة 
خ��ا���ص��ة ب��ال�����ص��وؤون 
االق����ت���������ص����ادي����ة، 
وال���ث���ال���ث���ة خ��ا���ص��ة 
ب��������ال�����������������ص��������وؤون 
والرابعة  الت�صريعية 
خ��ا���ص��ة ب��ال�����ص��وؤون 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
واالأمانة  والثقافية، 

العامة.
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كما ت�صارك ال�صعبة وباإ�صهامات م�ؤثرة يف:

ال�صالم  - حتقيق  بهدف   2006 عام  يف  تاأ�ص�صت  التي  االآ�صيوية  الربملانية  اجلمعية 
واال�صتقرار والعدالة، وبناء روابط اأوثق بني برملانات ودول القارة االآ�صيوية

فقد  املتخ�ص�صة  والندوات  للموؤمترات  اهتمامًا خا�صًا  تويل  ال�صعبة  فاإن  باالإ�صافة  هذا 
�صاركت خالل الف�صل الت�صريعي الرابع ع�صر يف 51 موؤمترًا متخ�ص�صًا  وطرحت يف هذه 

املوؤمترات اأكرث من 58 ورقة ودرا�صة فنية.

لروؤ�صاء جمال�س  الدورية  االجتماعات  موؤثر يف  واإ�صهام  بفعالية  ت�صارك  اأن  ال�صعبة  وا�صتطاعت 
والوطني  ال�صورى  جمال�س  روؤ�صاء  ت�صم  والتي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  يف  ال��دول  

والنواب واالأمة بدول املجل�س.
وتنعقد هذه االجتماعات �صنويًا. وقد مت اإن�صاء هذا االجتماع بقرار من قادة دول جمل�س التعاون 

اخلليجي يف  2006 م.
- وجنحت ال�صعبة يف اأن توؤ�ص�س لهذا االجتماع من خالل م�صروعها الئحة عمل االجتماع الدوري 

التي مت املوافقة على غالبية بنودها يف عام 2007 م.
- كما جنحت ال�صعبة يف اأن توؤ�ص�س جلنة التن�صيق والعالقات اخلارجية التي تت�صكل من ع�صوين 
باالإ�صافة اإلى االأمني العام و�صاركت ال�صعبة بفعالية واإ�صهام موؤثر يف نظام جلنة التن�صيق الربملاين 

والعالقات اخلارجية.
- وما زال هناك عدد من مقرتحات ال�صعبة  حمل تدار�س مثل اإن�صاء الربملان اخلليجي امل�صرتك.

جمل�س  لدول  العامني  االأمناء  اجتماعات  يف  وفعال  موؤثر  باإ�صهام  ال�صعبة  عام  اأمني  ي�صهم  كما 
التعاون لدول اخلليج العربية من خالل العديد من م�صروعاته لتطوير االأمانات العامة اخلليجية 

مثل م�صروع تبادل املعلومات، والربامج التدريبية التخ�ص�صية ونظام عمل االجتماعات.
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التعاون  عالقات  لتعزيز  ال�صداقة  للجان  خا�صًا  اهتمامًا  الربملانية  ال�صعبة  تويل  كما 
وامل�صالح امل�صرتكة مع برملانات الدول االأجنبية. وهناك نظام خا�س للجان ال�صداقة مت 
مبقت�صاه اإن�صاء جلان �صداقة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي،  الدول العربية،  والدول 

االآ�صيوية والدول االأوروبية، والدول االأفريقية، ومع اأمريكا الالتينية، واأمريكا ال�صمالية.
وير�عى يف اختيار االأع�صاء لهذه اللجان تخ�ص�س وخربة الع�صو، ومدى درايته بدول 

جلان ال�صداقة، واهتماماته واإ�صهاماته يف هذه اللجان.
وغريها،  الدول  بني  امل�صرتكة  الربملانية  امل�صالح  عن  التعبري  اإلى  اللجان  هذه  وتهدف 

وتوطيد عالقات التعاون الربملاين والتعبري عن وجهة نظر الدولة.
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�لف�ضل �لثاين

 �أجهزة �ملجل�س

وتنظيم  وتدقيق  بدرا�صة وحتري  اأعمالها  توؤدي  د�صتورية  موؤ�ص�صة  املجل�س 
واأجهزة املجل�س هي املعنية بالقيام بهذه العمليات حتى ينجح املجل�س يف 

مبا�صرة اخت�صا�صاته وفق قرارات مدرو�صة.
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رئي�س �ملجل�س. 1

هيئة مكتب �ملجل�س. 2

* وافق املجل�س على نظام لتمثيل ال�صعبة الربملانية .

ويفتتحها  العامة،  اجلل�صات  يراأ�س  الذي  فهو  املجل�س  اأعمال  يف  ب��ارزًا  دورًا  املجل�س  رئي�س  ي��وؤدي 
ويرفعها،و ياأذن بالكالم ويدير النقا�صات، ويعلن ما ي�صدره املجل�س من قرارات، ويحفظ النظام 
العامة، ويتلقى كافة املرا�صالت  اأعمال املجل�س وي�صرف على االأمانة  خالل اجلل�صة، وي�صع جدول 
الر�صمية، ويوجه مرا�صالت املجل�س الى احلكومة، باالإ�صافة اإلى حت�صري ميزانية املجل�س وح�صابه 
العقود  ويوقع  الإقرارهما.  املجل�س  على  ثم  لنظرهما  املجل�س  وعر�صهما على هيئة مكتب  اخلتامي 
راأى  اإذا  الزوار  باإخراج  ياأمر  اأن  وله  املجل�س،  الزوار جلل�صات  املجل�س، وي�صع نظام ح�صور  با�صم 

حماًل لذلك.
فاإن مل  للحا�صرين،  املطلقة  باالأغلبية  الت�صريعي  الف�صل  من  جل�صة  اأول  الرئي�س يف  انتخاب  ويتم 

تتحقق اأغلبية انتخابه يف املرة االأولى اأعيد االنتخاب مع مناف�صيه وفق االأغلبية الن�صبية.
وهو بحكم من�صبه يراأ�س هيئة مكتب املجل�س، وال�صعبة الربملانية، وجلنتها التنفيذية.

يراأ�س هيئة املكتب رئي�س املجل�س وتت�صكل من نائبني للرئي�س، ومراقبني اثنني ينتخبهم املجل�س من 
بني اأع�صائه، وتنتهي مدة كل من الرئي�س ونائبيه بانتهاء مدة املجل�س اأو بحله، اأما املراقبني فتنتهي 

مدتهما بنهاية كل دور انعقاد �صنوي اأو بحل املجل�س.
من  املجل�س  اإليها  يحيله  فيما  والف�صل  املجل�س،  تو�صيات  تنفيذ  مبتابعة  املكتب  هيئة  وتخت�س 
التي  االأ���ص��وات  وف��رز  القرعة  بعمليات  والقيام  اجلل�صات،  م�صابط  م�صمون  على  اعرتا�صات 
م�صروع ح�صابه  للمجل�س، ويف  ال�صنوية  امليزانية  م�صروع  والنظر يف  املجل�س،  اأثناء جل�صات  تعر�س 
اخلتامي، واختيار الوفود الربملانية بناء،على تر�صيح الرئي�س لتمثيل املجل�س يف املوؤمترات الداخلية 
واخلارجية*، وممار�صة اخت�صا�صات املجل�س االإدارية بني اأدوار االنعقاد وذلك ب�صفة موؤقتة، اإ�صافة 

الى بع�س امل�صائل االإدارية املتعلقة باالأمانة العامة.
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�للجان �لد�ئمة . 3

ُت�صكل اللجان الدائمة اأحد اأهم االأجهزة االأ�صا�صية يف املجل�س. وتت�صكل يف خالل االأ�صبوع 
االأول من اجتماعه ال�صنوي. وتتكون كل جلنة من �صبعة اأع�صاء وال يجوز للع�صو اأن يكون 
اأن  اللجان  اأق�صى وجلنة واحدة عل االأقل. ويجوز لهذه  اأكرث من جلنتني كحد  ع�صوًا يف 
تبا�صر �صالحيتها خالل عطلة املجل�س متهيدًا لعر�س اأعمالها على املجل�س عند اجتماعه .

اللجان الدائمة

جل��ن��������������ة 
ال���������ص����وؤون 
ال��داخ��ل��ي��ة 
وال�����دف�����اع

جل������������ن������������ة 
ال�������������ص������وؤون
امل������ال������ي������ة   
واالقت�صادية 
وال�����ص��ن��اع��ي��ة

جل��������ن��������ة 
ال�������ص���وؤون 
يعية  لت�صر ا
والقانونية

جل�������ن�������ة 
�������ص������وؤون 
ال���رتب���ي���ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م
ب  ل�صبا ا و
واالإع����الم 
وال��ث��ق��اف��ة

جل����������ن����������ة 
ال�����������ص�����وؤون 
ال�������ص���ح���ي���ة 
وال�����ع�����م�����ل 
وال���������ص����وؤون 
عية جتما ال ا

جل���������ن���������ة
ال�������ص���وؤون   
اخل��ارج��ي��ة 
لتخطيط  ا و
وال�����ب�����رتول 
وال������������رثوة 
امل���ع���دن���ي���ة 
وال����زراع����ة  
وال������������رثوة 
ال�����ص��م��ك��ي��ة

جل���������ن���������ة 
ال���������ص����وؤون 
االإ���ص��الم��ي��ة 
واالأوق�������اف 
وامل�����راف�����ق 
ال�����ع�����ام�����ة

جل��������ن��������ة 
ف����ح���������س 
ال���ط���ع���ون 
وال�صكاوى

جل�����ن�����ة 
ئل  مل�صا ا
العاجلة*

وتنتخب كل جلنة من بني اأع�صائها رئي�صًا ومقررًا، ويف حالة غياب رئي�س اللجنة ينوب 
عنه املقرر يف �صالحياته. فاإذا غاب االثنان حل حملهما اأكرب االأع�صاء احلا�صرين �صنًا. 

ويتولى رئي�س املجل�س دعوة اللجان الأول مرة اإلى االجتماع حلني انتخاب روؤ�صائها.

* مت ت�صكيلها طبقًا لقرار املجل�س يف الف�صل الت�صريعي العا�صر.

يف  املجل�س  الئحة  عليه  ن�صت  التي  االخت�صا�صات  عن  املجل�س  اأمام  م�صوؤولة  املجل�س  مكتب  هيئة 
املادة )36( ب�صور  جماعية ال فردية وال تعد هيئة املكتب م�صوؤولة عن االخت�صا�صات الفردية مثل 
اخت�صا�صات التي ميار�صها الرئي�س منفردًا، اأو اخت�صا�صات نواب الرئي�س يف اإدارة اجلل�صات اأثناء 

غيابه، اأو اخت�صا�صات املراقبني كما ورد يف املادة )37( من الالئحة.
وجرت االأعراف الربملانية على اأن ترفع هيئة املكتب تقارير دورية عن اأعمالها اإلى املجل�س باعتبارها 

جهازًا من اأجهزته.
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مفهوم وتو�ضيف �للجان �لربملانية

تكت�صب اللجان الربملانية اأهمية كربى يف كل النظم الربملانية فهي هيئات منبثقة عن 
املجل�س لفح�س ودرا�صة م�صروعات القوانني، واملو�صوعات العامة. وهي املكان املنا�صب 

الإجراء املناق�صات التف�صيلية واملدرو�صة ملو�صوعات وقوانني املجل�س.

الفكرية،  ميولهم  مع  تتفق  التي  اللجان  اإلى  االن�صمام  يف  رغبتهم  يبدون  واالأع�صاء 
من  تتكون  التي  العاجلة  امل�صائل  جلنة  عدا  ما  وذلك  والعلمية.  النف�صية  وا�صتعداداتهم 

روؤ�صاء اللجان الدائمة باملجل�س .

�أنو�ع �للجان

بالدرا�صة  للقيام  املجل�س  اأع�صاء  بني  من  تت�صكل  العدد  حمدودة  هيئة  هي  واللجان 
العامة  واملو�صوعات  والقوانني  م�صروعات  يف  والبحث  والتحري  والتمحي�س  والفح�س 
قراراته  فاإن  والرقابية  الت�صريعية  بوظائفه  يقوم  فالربملان حتى  املجل�س.  اأمام  املنظورة 
وما يتمخ�س عنها من �صيا�صات اأو اإجراءات يجب اأن تكون مبنية على درا�صات مو�صوعية، 
يف  املعرو�س  القانون  م�صروع  اأو  املو�صوع،  جوانب  ملختلف  والفح�س  التاأين  عن  وتعرب 

جل�صاته العامة.                                                                                                    

واللجان هي وكيل عن املجل�س يف درا�صة اأي مو�صوع اأو م�صروع قانون ولذا فاإن من الواجب 
عليها اأن تتحرى م�صلحة موكلها - وهو املجل�س -  يف اأن تدر�س ما هو حمال اإليها ببذل العناية 

جلان دائمة

ق���ائ���م���ة م���ن���ذ ب���داي���ة 
ال��ف�����ص��ل ال��ت�����ص��ري��ع��ي 
وينتخب  نهايته  ح��ت��ى 
كل  بداية  يف  اأع�صاوؤها 

دور انعقاد

م�صاألة  لبحث  عملها  تبداأ 
عملها  وينتهي   ، حم���ددة 
ب��ان��ت��ه��اء ه����ذه امل�����ص��األ��ة، 
ت�صلب  اأن  ل��ه��ا  والي���ج���وز 

اخت�صا�س اللجان الدائمة

ت�������ص���ارك ف��ي��ه��ا اأك�����رث من 
اأو م�صروع  فاملو�صوع،  جلنة 
هو  الدرا�صة  حمل  القانون 
من  اأك���رث  اخت�صا�س  م��ن 

جلنة

جلان م�ضرتكةجلان م�ؤقتة



دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي60

الكافية، والتدقيق الالزم، والتحري املتعدد اجلوانب، واإال فاإن اأي تقاع�س يف عمل اللجان من 
عدم العناية قد يرتتب عليه �صدور قرارات خاطئة من املوكل وهو املجل�س يف جمموعه.

وملا كان املجل�س هو الذي يكلف اللجان بدرا�صة مو�صوعات وم�صروعات قوانني للدرا�صة 
والبحث فاإنه من غري املقبول اأن تطلع اللجان اأي هيئة اأخرى على نتائج ما تو�صلت اإليه قبل 
اإطالع املجل�س عليه، الأنه هو �صاحب احلق الوحيد يف عمل وكيله ) تقارير اللجان النهائية ( .

بذاتها  تت�صدى هي  اأن  يجوز  ال  فاإنه  عنه  ووكيل  املجل�س  اللجان جزء من  كانت  وملا 
ملو�صوعات بالبحث والدرا�صة دون اإحالة من املجل�س وتكليف منه.

واإذا ما اأحال املجل�س مو�صوعًا اإلى جلنة ما فاإنه ال يجوز الأي جهة اأن تطعن يف قرار 
املجل�س، اأو اأن تتخذ اللجنة قرارا برف�س درا�صة املو�صوع ، واإمنا يجوز اأثناء االإحالة من 
اأن املو�صوع ال يدخل يف اخت�صا�صات جلنته فاإذا ما قبل  اأن يبني رئي�س اللجنة  املجل�س 

املجل�س مبربراته كان بها واإذا مل يقبل فعلى اللجنة االمتثال لقرار املجل�س.

وال يجوز للمجل�س اأن يثري تنازعا يف اخت�صا�صات جلانه . فكل جلنة لها اخت�صا�صات 
املجل�س، ومن ثم ال يجوز الأي جلنة  لها من  املمنوحة  الوكالة  اإطار  حمددة متار�صها يف 
اأخرى دائمة او موؤقتة اأن ت�صلب اأي جلنة اأحد اخت�صا�صاتها، فاإذا ما قام املجل�س بت�صكيل 
جلنة موؤقتة لتمار�س اخت�صا�صا موكواًل الأحد جلانه الدائمة فاإن ذلك يعنى اأنه ي�صلب هذه 

اللجنة من اخت�صا�صاتها ويعرب عن عدم ثقته يف اأعمالها

�لعلة يف وجود �للجان �لربملانية

وفق االأعراف واخلربات الربملانية الدولية فاإن املجل�س من املفرت�س اأال يتناول مو�صوعًا اأو 
قانونًا بالبحث واملناق�صة واالإقرار اإال بعد اإحالته على جلنة خمت�صة اأو على جمموعة من 
اللجان يطلق عليها اللجان امل�صرتكة لتقوم ببحثه واالنتهاء اإلى راأي تعر�صه على املجل�س. 

وذلك الأن اللجان الربملانية هي التي تقوم :

بتاأ�صيل روؤية املو�صوع اأو م�صروع القانون.. 1

اإجراء البحث الالزم ملو�صوع اأو م�صروع القانون.. 2
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مراجعة خمتلف امل�صادر القانونية ملو�صوع اأو م�صروع القانون.. 3

تعميق البحث يف نواحيه ال�صيا�صية واالقت�صادية والت�صريعية والثقافية واالجتماعية، . 4
واالأهم من كل ذلك امل�صادر الواقعية.

الفح�س و التمحي�س ملو�صوع اأو م�صروع القانون.. 5

والفح�س يعني تناول اأ�صباب املو�صوع اأو امل�صروع، ثم البحث يف اآثاره، ثم البحث يف 
نتائجه، ثم درا�صة املقرتحات، ثم اإقرار التو�صيات.

االآثار  ودرا�صة  االآخر،  بالبع�س  بع�صها  النتائج  مقارنة  يعني  التمحي�س  اأن  حني  يف 
العاجلة وامل�صتقبلية ملو�صوع اأو م�صروع القانون.

ميكن  ال  الربملانية  اللجان  بها  تقوم  التي  اخلم�س  اجلوانب  هذه  فاإن  احلال  وبطبيعة 
بطبيعتها اأن جتري يف اجلل�صات العلنية مبا�صرة وذلك لالآتي :

التي تبدو يف بع�س . 1 االآراء  العدد الكبري من االأع�صاء يتيح عر�س جمموعة من  اإن 
روؤى �صخ�صية حم�صة  اأخرى تعرب عن  اأحيان  ، ويف  البع�س  االأحيان متناق�صة مع 
كما ي�صعب على احلكومة اأن تتو�صل اإلى نتائج  حمددة اأو قرارات من جراء هذه 

املناق�صات .

اأن مناخ اجلل�صة العامة دائمًا عر�صة لال�صطرابات فما اأن يطرح ع�صوًا راأيًا معنيًا، . 2
اإال ويقابله اأراء اأخرى قد تكون متناق�صة مع الراأي االأول ، اأو بعيدة عنه، يف حني 
اأن املناخ يف اللجان هو بطبيعته اأهداأ كثريًا من اجلل�صات العلنية وهذا الهدف يتيح 

الفر�صة للدرا�صة والبحث والتمحي�س للمو�صوع من جميع جوانبه .

وم�صروعات . 3 املو�صوعات  من  بالعديد  متخمًا  يكون  العلنية  اجلل�صات  اأعمال  جدول 
اللجان  اأعمال  اأن جدول  م�صتوفيًا، يف حني  بحثًا  بحثها  فر�صة  يقلل  القوانني مما 

يكون حمدودًا بطبيعته ومبا اأحيل اإليه من مو�صوعات الدرا�صة.

االأع�صاء . 4 لبقية  الفر�صة  تتاح  حتى  حمدود  العامة  اجلل�صة  يف  للع�صو  الكالم  وقت 
االآخرين اأن يدلو بدلولهم. وهذا يعني اأن على الع�صو تفريغ كل ما يف جعبته من اآراء 
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واأفكار خالل هذا الوقت املحدد يف حني يتاح للع�صو وقتًا اأكرب ، واأحيانا بال حدود 
زمنية ليعرب عن اأفكاره واآرائه بالتف�صيل الذي يريده يف اللجنة.

لدر�س . 5 وا�صتعدادًا  مياًل  اأنف�صهم  من  العامة  اجلل�صة  يف  االأع�صاء  جميع  ياأن�س  ال 
املو�صوع املطروح عليهم، يف حني اأن اأع�صاء اللجان _ وهم حمدودي العدد_ 
ياأن�صون يف اأنف�صهم مياًل وا�صتعدادًا لدرا�صة املو�صوع املطروح عليهم. كما اأن اأع�صاء 
ما  لكل  والدرا�صة  البحث  مهمة  املجل�س  اأع�صاء  من  اأ�صا�صا  اإليهم  موكول  اللجنة 

يعر�س عليهم من مو�صوعات اأو م�صروعات قوانني.

جمموعة . 6 جلنة  لكل  يتوفر  اأي  التخ�ص�س،  مبداأ  مراعاة  اللجان  ت�صكيل  يف  االأ�صل 
تاأن�س من نف�صها ميال خا�صا، وا�صتعدادًا لبحث ودرا�صة املو�صوعات  من االأع�صاء 

وم�صروعات القوانني .

اللجان يف االأ�صل هي التي تقوم بكل اأعمال البحث والدرا�صة جلميع اأعمال املجل�س. . 7
ولذا فاإن الالئحة الداخلية للمجل�س يف املادة )38( ا�صتوجبت اأن يوؤلف املجل�س جلانه 
خالل االأ�صبوع االأول من اجتماعه ال�صنوي، وبالتايل فاإن الالئحة اأ�صرعت يف ت�صكيل 
اللجان ومل تقل اأن ي�صكل املجل�س جلانه خالل ال�صهر االأول، اأو يف �صهور الحقة من 
بدء اجتماعه ال�صنوي. وكان غر�س الالئحة يف ذلك هو اأن تقوم اللجان باالأعمال 

الالزمة للمجل�س، ولهذا مل تقل ت�صكيل اللجان الالزمة لبع�س اأعمال املجل�س.

وقت . 8 فاإن  والدرا�صة  للبحث  حتتاج  واملو�صوعات  القوانني،  م�صروعات  كانت  ملا 
اجلل�صة العامة حمددًا بعدد معني من ال�صاعات التي ي�صعب معها ا�صتيفاء البحث 
والدرا�صة ملو�صوع اأو م�صروع القانون، يف حني اأن اللجان يتاح لها عدد �صاعات اكرب 
خالل  �صالحياتها  تبا�صر  اأن  للجان  اأجازت  الالئحة  فاإن  ولذا  والدرا�صة.  للبحث 
عطلة املجل�س متهيدًا لعر�صها علية عند اجتماعه كما اأتاحت لكل اأع�صاء املجل�س 
اأن يتقدمون باأفكارهم واآرائهم اإلى اللجنة حتى ولو كانوا من خارج اأع�صائها، ولهم 

اأن ي�صاركوا يف اجتماعاتها دون اأن يكون لهم �صوت معدود.

مببداأ . 9   - العامل  برملانات  غالبية  من  كغي��ره   - االحتادي  الوطني  املجل�س  اأخذ 
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جلان  ثمانية  الالئحة  فاأقرت   ، النوعية  الدائمة  جلانه  ت�صكيل  يف  التخ�ص�س 
متخ�ص�صة هي :

جلنة ال�صئون الداخلية والدفاع . -

جلنة ال�صئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية . -

جلنة ال�صئون الت�صريعية والقانونية . -

جلنة �صئون الرتبية والتعليم وال�صباب واالإعالم. -

جلنة ال�صئون ال�صحية والعمل وال�صئون االجتماعية. -

والرثوة  - والزراعية  املعدنية  والرثوة  والبرتول  والتخطيط  اخلارجية  ال�صئون  جلنة 
ال�صمكية.

جلنة ال�صئون االإ�صالمية واالأوقاف واملرافق العامة . -

جلنة فح�س الطعون وال�صكوى. -

واأ�صيف اإليها يف الف�صل الت�صريعي العا�صر جلنة امل�صائل العاجلة.

املعنية. يف  اللجنة  اإلى  اأعماله  املجل�س كل  اأن يحيل  املتخ�ص�صة  اللجان  ويعني مبداأ 
حني مبداأ عدم التخ�ص�س الذي جرى عليه العمل يف بع�س الربملانات االإفريقية يف بداية 
عهدها هو اأنه قد يتاح للمجل�س اأن يت�صدى مبا�صرة ملو�صوع اأو م�صروع القانون ، اإال اأن هذه 
الربملانات عدلت من طريقتها عندما راأت اأن ما تقره من م�صروعات قوانني اأو تو�صيات 
ت�صكيل  بفكرة  البداية  يف  فاأخذت  منتج  وغري  �صعيفًا  مردودها  كان  عامة  ملو�صوعات 
والئحة   . الدائمة  اللجان  بت�صكيل  الثالثة  املرحلة  يف  تطويرها  كان  ثم   ، املوؤقتة  اللجان 
املجل�س الوطني االحتادي كانت مرنة حيث اأنه على الرغم من اإقرارها لثمان جلان دائمة 
متخ�ص�صة ، اإال اأنها راعت م�صتجدات وتغريات الظروف واالأو�صاع فاأعطت املادة )40( 
للمجل�س اأن يوؤلف جلانًا اأخرى دائمة اأو موؤقتة ح�صب حاجة العمل وي�صع املجل�س لكل جلنة 

ما قد يراه من اأحكام خا�صة ب�صاأنه�ا .
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مفهوم �للجان �ملوؤقتة

اأن التجربة  اإال  اأن عدد اللجان يف برملانات العامل يتفاوت من بلد الآخر  على الرغم من 
العملية اأظهرت اأنه كلما كرث عدد اللجان زادت ال�صعوبة يف عقد اللجان وذلك اإما بالنظر 
اإلى عدد قاعات االجتماعات يف الربملان، اأو اأن اللجان الكثرية حتيل اإلى املجل�س الكثري 
من املو�صوعات فيوؤدي اإلى حتميل جدول االأعمال ببنود اأكرث من طاقته. ويف بع�س االأحيان 
فاإن االأعمال املحالة من املجل�س اإلى هذه اللجان تبدو �صعيفة مما يجعل اجتماعاتها قليلة 
وغري موؤثرة. وب�صفة عامة فاإن اأ�صماء ونوعيات اللجان الدائمة املتخ�ص�صة يجب اأن تتفق 
مع جممل الق�صايا املثارة يف داخل الوطن. اإال اأن احلاجة قد ت�صتدعي ت�صكيل جلان موؤقتة 
لتت�صدى لدرا�صة مو�صوع ال يدخل يف نطاق االأعمال التي تخت�س بها اللجان الدائمة . 

ولتقدمي طلب لت�صكيل جلان م�ؤقتة فاإنه يجب الأخذ يف العتبار الآتي : 

اخت�صا�صات . 1 يف  يدخل  ال  موؤقتة  جلنة  ت�صكيل  ُيقرتح  اأجله  من  الذي  املو�صوع  اأن 
اللجان الدائمة، فاإذا كان املو�صوع ب�صلة ما اإلى اإحدى اللجان الدائمة فاإن ال يجوز 
الت�صدي  الدائمة من  اللجنة  اخت�صا�س  �صلب  يعني  الأن هذا  موؤقتة،  ت�صكيل جلنة 

للدرا�صة والبحث . 

اللجنة املوؤقتة تنتهي مدتها باالنتهاء من الدرا�صة والبحث، وعر�س تقريرها على . 2
النهائي من  القرار  فمنذ �صدور  املو�صوع.  نهائيًا يف  قرارًا  املجل�س  واأخذ  املجل�س، 

املجل�س يف املو�صوع فال حمل للجنة املوؤقتة . 

تبحث . 3 اأن  لها  يجوز  فال  تبحثه  الذي  املو�صوع  بحدود  حمدودة  املوؤقتة  اللجنة 
اأخرى قد متت  اإلى مو�صوعات  اأو تتجاوز املو�صوع الذي تبحثه  اأخرى،  مو�صوعات 

ب�صلة قريبة الأحد اللجان الدائمة. 

اللجنة املوؤقتة وهي تبحث املو�صوع املعرو�س اأمامها تخ�صع الأحكام اللجان النوعية . 4
باأفكارهم  يتقدموا  اأن  املوؤقتة  اللجنة  خارج  لالأع�صاء  يجوز  اأنه  حيث  من  الدائمة 
واآرائهم لها، اأو اأن يح�صروا اجتماعاتها، واأن تكون قواعد الت�صويت يف اللجنة املوؤقتة 
مثل اللجان الدائمة، ولها اأن تطلب بوا�صطة رئي�س املجل�س من الوزارات وامل�صالح 
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والهيئات واملوؤ�ص�صات العامة البيانات وامل�صتندات التي تراها الزمة لدرا�صة املو�صوع 
املوؤقتة كما  للجان  اأحكاما خا�صة  اأن ي�صع  للمجل�س  فاإن  املطروح عليها. ومع ذلك 

اأقرت بذلك املادة 40 من الالئحة .

يف . 5 عامة  م�صكلة  عن  موؤقتة  جلنة  ت�صكيل  اأجله  من  اأقرتح  الذي  املو�صوع  يعرب  اأن 
الوطن ، واأن تكون هذه امل�صكلة حققت اآثارًا اأو من املتوقع اأن حتقق نتائجًا خطرية 
على اأمن وا�صتقرار الوطن ، اأو تنميته االقت�صادية واالجتماعية ، اأو هويته الثقافية، 

اأو اأنها تعوق اإنتاجية املواطن . 

ويعد ذلك من ال�شروط اجلوهرية لت�شكيل اللجان املوؤقتة وهذا ما دلت عليه اخلربة 
االأوروبية بعدما كرثت طلبات ت�صكيل اللجان املوؤقتة ولوحظ اأن هذه اللجان بداأت ت�صلب 
اخت�صا�صات اللجان الدائمة ، فُطرح يف هذه الربملانات مبادئ لت�صكيل اللجان املوؤقتة وكان 
من بينها هذا ال�شرط اجلوهري . فاملفرت�ش اأن اللجان الدائمة تناق�ش كل املو�شوعات، 
اأما كون مو�صوعًا معينًا ت�صكل له جلنة موؤقتة فال بد اأن يتمثل فيه حال اخلطر على الوطن، 

اأو مدى االإحلاح فيه.

وقد اتفقت الأعراف الربملانية على اأن حال اخلطر يف مو�شوع اللجنة املوؤقتة ل ي�شرتط 
فقط اأن يكون حااًل اأو حا�صرًا ، واإمنا ميكن اأن يكون خطرًا م�صتقبليًا . ويف هذه احلالة فاإن 
اللجنة املوؤقتة يكون هدفها درء االأخطار امل�صتقبلية �صواء كانت هذه االأخطار �صتقع يف مدة 

زمنية م�صتقبلية قريبة ، اأو بعيدة . 

طلب ت�ضكيل �للجان �ملوؤقتة

من اجل ا�صتيفاء عنا�صر طلب ت�صكيل اللجنة املوؤقتة فاإنه وفق االأعراف الربملانية فاإنه 
يجب اأن يت�صمن االآتي: 

 االت�صاق الالئحي اأي ذكر املواد التي تتيح اإمكانية ت�صكيل اللجنة املوؤقتة ، ومراجعة . 1
اأحكام الالئحة يف �صاأن اللجان النوعية الدائمة . 

 امل�صوغ العملي اأي ال�صبب الرئي�صي املبا�صر الداعي لت�صكيل اللجنة املوؤقتة . . 2
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اآثار ونتائج املو�صوع )باخت�صار( املقرتح من اأجله ت�صكيل اللجنة املوؤقتة. . 3
التاأكيد على اأن هذا املو�صوع ال يدخل يف اخت�صا�صات اللجان الدائمة القائمة . . 4
اإزاء كل االعتبارات ال�صابقة فاإننا نطلب موافقة املجل�س على ت�صكيل جلنة موؤقتة ملو�صوع .. 5

مبد�أ �لتطوع يف ت�ضكيل �للجان

ملا كان ت�صكيل اللجان قائمًا على مبداأ التخ�ص�س فاإن من الطبيعي اأن يراعي مبداأ 
التطوع، مبعنى اأن يتقدم من اأع�صاء املجل�س عند ال�صروع يف ت�صكيل كل جلنة كل من ياأن�س 
من نف�صه مياًل لدرا�صة وبحث املو�صوعات التي تدخل يف نطاق اخت�صا�صها . فكل ع�صو 
اأدرى مبيوله وا�صتعداداته النف�صية . اإال اأن مبداأ التطوع ال ميكن اأن ياأخذ على اإطالقه واإال 
فاإن بع�س اللجان قد ال جتد اأع�صاًء ين�صمون اإليها ، اأو اأن بع�س اللجان �صيكون عددها 
اأكرب بكثري من جلان اأخرى . ولذا فاإن غالبية اللوائح واالأعراف الربملانية الدولية و�صعت 
ان�صمام  برغبات  االأع�صاء  يتقدم  فبداية  اللجان،  ت�صكيل  يف  التطوع  مبداأ  على  حدودًا 
 . الرغبات  بني هذه  التن�صيق  عملية  ثم حتدث  اإليها  االن�صمام  يريدوا  التي  اللجان  اإلى 
واختلفت اللوائح والنظم واالأعراف الربملانية فيمن يجري عملية التن�صيق فالبع�س اأعطى 
هذا االخت�صا�س لهيئة مكتب املجل�س الذي عليه اأن يراعى مبداأ التوازن يف عدد االأع�صاء 
الذين ين�صمون اإلى كل جلنة ، وعند القيام بعملية التوازن فاإن الع�صو الذي مل ي�صتجب 
لرغباته فاإن هيئة املكتب تختار له جلنة اإما قريبة من اللجنة التي اأراد االن�صمام اإليها ، 
اأو تكون متفقة اإلى حد ما مع موؤهالته الدرا�صية اأو اهتماماته العامة ، اأو ن�صاطه املجتمعي 

ال�صابق حتى يكون قادرًا على القيام باأعباء الدرا�صة والبحث . 
اأعطى هذا االخت�صا�س للمجل�س الذي  اأخرى منها املجل�س الوطني االحتادي  ونظم 
يبت بنف�صه يف مبداأ التوازن وفق القواعد ال�صابقة فاملادة )41 ( من الالئحة ا�صرتطت اأن 

ينتخب املجل�س اأع�صاء اللجان باالأغلبية الن�صبية . وفق الق�اعد الآتية :
يجب اأن ي�صرتك كل ع�صو يف جلنة على االأقل .. 1
ال يجوز للع�صو اأن ي�صرتك يف اأكرث من جلنتني دائمتني .. 2
ال تعترب هيئة مكتب املجل�س جلنة يف تطبيق هذا احلكم .. 3
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الربملان  فاإن   1902 �صنة  حتى  اأنه  حيث  فرن�صا  يف  متبعًا  كان  ما  هو  النظام  وهذا 
الفرن�صي كان مق�صمًا اإلى )11( مكتبًا يف النواب، و )9( مكاتب يف ال�صيوخ، وهذه املكاتب 
كانت ت�صكل  يف اأول جل�صة من دور االنعقاد، وهذه املكاتب كانت تقوم مقام اللجان حيث 
حتال اإليها امل�صروعات واملو�صوعات لفح�صها ودرا�صتها لكن بعد ذلك تغري هذا النظام، 

ومت اإن�صاء ع�صرين جلنة دائمة تنتخب مبعرفة املجل�س مبا�صرة.

مدة بقاء �للجان

للمجل�س الوطني االحتادي يف اأول كل دور اأن يقرر بناء على اقرتاح هيئة املكتب بقاء 
اإجراء ما يراه من تعديالت . وهذا يعني ان اللجان تظل  اأو  ت�صكيل اللجان على حاله ، 
قائمة طول مدة الدور العادي الذي ت�صكل فيه ، وطول مدة االأدوار غري العادية التي قد 
تتلوه قبل افتتاح الدور العادي اجلديد ، كما اأنها ت�صتمر اأثناء ما يتخلل الدور الذي �صكلت 
فيه اأو ما يتلوه من فرتات التاأجيل اأو العطلة ويجوز لها يف هذه االأوقات اأن تنعقد انعقادًا 

قانونيًا وتبا�صر عملها فيما يحال اإليها من مو�صوعات .

كما اأن اللجان املوؤقتة التي ي�صكلها املجل�س لبحث مو�صوعات بعينها تظل قائمة حتى 
ي�صدر املجل�س يف هذه امل�صائل قرارات حا�صمة فهى ال تنتهي بافتتاح دور االنعقاد اجلديد 
بل ب�صدور هذه القرارات احلا�صمة يف جميع ما ت�صمنه تقريرها من اقرتاحات واآراء الأن 
املجل�س عندما وافق على ت�صكيل اللجنة املوؤقتة فاإن موافقته تن�صحب اإلى انتهاء اللجنة من 

بحث مو�صوعها �صواء مت ذلك يف خالل دور االنعقاد اأو مع دور االنعقاد اجلديد.

نظام �لعمل يف �للجان �مل�ضرتكة

عنا�صر  الأن  وذلك  م�صرتكة  جلان  اإلى  مو�صوعاته  بع�س  يحيل  اأن  للمجل�س  ميكن 
اأكرث من جلنة . وال ياأخذ املجل�س الوطني االحتادي يف  املو�صوع تدخل يف اخت�صا�صات 
عمل جلانه امل�صرتكة بنظام اللجنة االأ�صلية .واللجنة التابعة الذي يعنى اأن تنظر يف قرار 
االإحالة فاإذا جاء الن�س باالإحالة اإلى جلنة كذا باال�صرتاك مع جلنة كذا ، اعتربت اللجنة 

االأولى اأ�صلية ويراأ�س االجتماع رئي�س اللجنة االأ�صلية .
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واإمنا اأخذ املجل�س الوطني االحتادي بنظام » اللجان املت�صاوية يف االأ�صل » مبعن��ى اأن كل 
اللجان امل�صرتكة يف بحث املو�صوع هي جلانًا اأ�صلية . ولذا ن�صت الالئحة على اأن يكون 
رئي�ش اللجنة امل�شرتكة ومقررها اأكرب الروؤ�شاء واملقررين �شنًا ، وي�شرتط ل�شحة الجتماع 
امل�صرتك ح�صور اأغلبية اأع�صاء كل جلنة على حدة – يف حني اأن هذا ل ي�شرتط يف عمل 

اللجان االأ�صلية والتابعة حيث اأنه يكتفي باأي عدد من اأع�صاء اللجان التابعة .

وت�صدر قرارات اللجنة امل�صرتكة مبوافقة اأغلبية االأع�صاء احلا�صرين .

�إد�رة �أعمال �للجان

اخت�صا�صات رئي�س اللجنة :

دعوة اأع�صاء اللجنة لالجتماع .. 1
املحافظة على النظام يف داخل اللجنة .. 2
اإدارة مناق�صات اللجنة .. 3
توقيع حما�صر االجتماعات وتقاريرها.. 4
التوقيع على ما ت�صدره اللجنة من مكاتبات داخل املجل�س.. 5
له اأن ي�صرتك يف مناق�صات اللجنة .. 6
التاأكد من ح�صور االأغلبية املطلقة الجتماعات اللجنة ومن ثم ال ت�صح قرارات اللجنة اإال . 7

بح�صور اأكرث من ن�صف اأع�صائها ويف فرن�صا فاإن الن�صاب العددي للجان كان الن�صف 
فاإذا مل يتكامل يف اأول اجتماع تدرج عملية اأخذ الراأي يف جدول اأعمال االجتماع الثاين، 

ويكون القرار يف االجتماع الثاين للجنة �صحيحًا اأيًا كان عدد احلا�صرين.
االإ�صراف على اإعداد خطة عمل اللجنة �صواء كانت اخلطة ال�صنوية التي تعدها اللجنة يف . 8

بداية دور االنعقاد، اأو خطط العمل اخلا�صة بدرا�صة وبحث كل مو�صوع على حدة.
حتديد االإطار الزمني – وفق اأحكام الالئحة – لالنتهاء من اإعداد تقرير اللجنة.. 9

االجتماع . 10 وقت  قبل  اللجنة  الأع�صاء  الالزمة  وامل�صتندات  البيانات  و�صول  من  التاأكد 
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بوقت كاف، وله اأن يتخذ االإجراءات الالزمة لو�صول هذه البيانات وامل�صتندات كاأن 
يطلب اال�صتعجال بوا�صطة رئي�س املجل�س .

اأي . 11 اأو  القانون،  مل�صروع  وم�صتنداتهم  اأوراقهم،  كل  حازوا  اللجنة  اأع�صاء  اأن  من  التاأكد 
مو�صوع قبل ثالثة اأيام من اجتماع اللجنة، اأو قبل 24 �صاعة يف حال اال�صتعجال.

اللجنة يف . 12 تقرير  اإعداد  باالإ�صراف على  يقوم  اللجنة  رئي�س  فاإن  الربملانية  االأعراف  وفق 
اأوجه ن�صاطها  اأن تقدم يف نهاية كل دور تقارير عن  اللجان  اأنه على  نهاية كل دور حيث 
اأمام  التقرير  اللجنة هذا  ويتلو مقرر  التقارير.  بتوزيع هذه  وياأمر رئي�س املجل�س  خالله، 

املجل�س.
يوجه كتابًا اإلى رئي�س املجل�س فور االنتهاء من اإعداد تقرير اللجنة ليطلب عر�س املو�صوع . 13

على املجل�س.
االإ�صراف على عمل اللجان الفرعية التي قد تت�صكل يف داخل اللجنة لبحث مو�ص��وع ما.. 14

فقد �صادت االأعراف الربملانية اأنه من حق رئي�س اللجنة وبعد موافقة اأغلبية اأع�صاء 
اللجنة اأن يقرتح تق�صيم اللجنة اإلى عدة جلان فرعية لبحث م�صروع القانون، اأو مو�صوع 
ما. فاللجان ت�صكل من بني اأع�صائها جلانًا فرعية . ففي حالة م�صروعات القوانني تكون 
هناك جلنة فرعية )من ع�صوين اأو اأكرث( لبحث احلكمة من الت�صريع وجلنة فرعية اأخرى 
)من ع�صوين اأو اأكرث( لبحث القوانني واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ال�صابقة ، 
اأو اأكرث( لبحث مواد الت�صريع اجلديد . ثم تقدم كل  وجلنة فرعية ثالث��ة )من ع�صوين 
جلنة فرعية تقريرها اإلى اللجنة بكامل اأع�صائها وبعد درا�صة ومناق�صة هذه التقارير تعود 
اللجنة لالجتماع بكامل  اأع�صائها لبحث م�صروع القانون وتعديالته ، وتقدمي تقرير عنه 

للمجل�س .

وفق  تق�صيمها  يتم  اللجنة  داخل  الفرعية يف  اللجان  فاإن  العام  املو�صوع  حال  اأما يف 
اأكرث من حماور  اأو  البحث والدرا�صة يف حمور  حماور املو�صوع  فتتولى كل جلنة فرعية 
على  بعر�صهم  يقوم  الذي  اللجنة  رئي�س  اإلى  تقريرًا  فرعية  جلنة  كل  تقدم  ثم  املو�صوع 

اللجنة االأ�صلية . 
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اأ�صلوب دارج يف عمل اللجان الدائمة هدفه االأ�صا�صي تي�صري مهمة  واللجان الفرعية هو 
تعدد عنا�صر  النوعية يف حال  اللجان  اإليه  وتلجاأ   ، للجنة  والتمحي�س  والفح�س  البحث 
املو�صوع اأو م�صروع القانون وعلى الرغم من م�صوؤولية رئي�س اللجنة عن اأعمال جلنته اإال 
اأن االأعراف الربملانية درجت على اأنه يف حال ت�صكيل جلان فرعية داخل اللجنة فاإن رئي�س 
اللجنة يخطر املجل�س بذلك ، ويكون الهدف من هذا االإخطار هو اإحاطة االأع�صاء م�صبقًا 
باالأع�صاء املخت�صني مبا�صرًة ببع�س عنا�صر املو�صوع ، فاإذا كان لديهم مقرتحًا اأو راأيًا 
فاإنهم يقدمونه اإلى هذه اللجنة الفرعية ولكن ب�شرط اأن يتم ذلك من خالل رئي�ش اللجنة 

االأ�صلية. 

واأعمال اللجان الفرعية تعر�س على اللجن�ة االأ�صلية وهي التي تعر�صها على املجل�س، 
فتظل  عالقة املجل�س مبا�صرًة مع اللجنة االأ�صلية دون اللجنة الفرعية . الأن هذه اللجنة 

الفرعية ما هي اإال اإجراء تنظيمي للعمل داخل اللجنة االأ�صلية يف كل االأمور . 

اأ�صماء  املجل�س  على  العر�س  اأثناء  االأ�صلية  للجنة  العام  التقرير  يت�صمن  اأن  ويجب 
روؤ�صاء اللجان الفرعية ، واملو�صوعات اأو املحاور التي اخت�صت اللجان الفرعية ببحثها .

�الإحالة �إلى �للجان

اإليها . فاملجل�س هو  اأو تت�صدى له ما مل يحله املجل�س  اأن تبت يف اأي مو�صوع  ال يجوز للجنة 
�صاحب احلق يف االإحالة على اللجان.

والإحالة يف العرف الربملاين والل�ائح ثالثة اأن�اع :

نوع يحيله املجل�س مبا�صرًة اإلى اللجنة.. 1
  ونوع يحيله رئي�س املجل�س اإلى اللجنة مبا�صرًة ثم يخطر املجل�س بهذه االإحالة ومو�صوعها . 2

يف اأول اجتماع له .
بع�س . 3 لدرا�صة  ال�صنوية  خطتها  يف  تت�صدى  اأن  اأرادت  اإذا  اللجنة  من  ينبعث  ثالث  ونوع 

اإلى  يحيله  الذي  املجل�س  رئي�س  تخطر  فاإنها  اخت�صا�صها  يف  تدخل  التي  املو�صوعات 
املجل�س للموافقة ثم ال�صروع يف درا�صته اأمام اللجنة.
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اأعمال  من  وتبحثه  اللجنة  تنظره  ما  على  امل�شبقة  املجل�ش  موافقة  �شرط  من  واحلكمة 
ك�شرط اأ�شا�شي ملمار�شة اخت�شا�شها هو اأن اللجنة اأداة من اأدوات املجل�ش تعمل حل�شابه ل 
حل�صاب نف�صها  فاللجنة جزء من املجل�س، وال يجوز لهذا اجلزء اأن يعمل بدون علم الكل.

وهذا، اأكدت عليه الئحة املجل�س الوطني االحتادي عندما و�صفت املادة ) 38 ( غر�س 
اإن�صاء اللجان فاأكدت اأن تاأليف اللجان يكون الإجناز االأعمال الالزمة للمجل�س .

هذا من ناحية، من ناحية اأخرى فان �شرط موافقة املجل�ش على اأعمال اللجنة وعلمه 
امل�صبق مبا تدر�صه اللجان من اأعمال �صيتيح الأع�صاء املجل�س االآخرين من غري اأع�صائها 
العلم به فيتمكنون بذلك من ح�صور اجتماعاتها ، واال�صرتاك يف مناق�صة هذه املو�صوعات 
لكل ع�صو  باأن    )44( املادة  الوطني يف  للمجل�س  الداخلية  الالئحة  عليه  اأكدت  ما  وهذا 
ح�شور جل�شات اللجان التي لي�ش ع�شوًا فيها ب�شرط موافقة اللجان على ذلك. ويكون له 
الت�صويت كما ي�صتطيع االأع�صاء موافاة  يف هذه احلالة حق اال�صرتاك يف املناق�صة دون 
اللجان باآرائهم واأفكارهم كتابة ، ويف ذلك اإثراء فكري للجنة ، وقد تفتح هذه االآراء اأبوابًا 

جديدة للمناق�صة ، كما قد يوجهها اإلى ثغرات يف مو�صوعات البحث والدرا�صة .

الذي  العام  اجلدول  عليه  يطلق  جدول  اإعداد  على  الربملانية  االأعراف  درجت  وقد 
ليعلم  وتو�صياتهم   مقرتحاتهم  وتلخي�س   ، ترد  التي  االأع�صاء  اآراء  تلخي�س  يت�صمن  

اجلميع خمتلف االآراء فيما يبحثون .

مبد�أ �ل�ضرية يف �أعمال �للجان 

اجتماعات  اأن  على  التاأكيد  العامل يف  ونظم  لوائح  مع  الوطني  املجل�س  الئحة  اتفقت 
اللجان �صرية )املادة 44( .

وال�صرية ال تنطبق على اأع�صاء اللجنة ، وال اأع�صاء املجل�س ، وال مندوبي احلكومة ، وال 
اأمانة اللجان وال االأمني العام للمجل�س، اأو م�صاعديه .

وعدا هوؤالء فاإن اأعمال اللجان تظل �صرية وال يجوز اإف�صاء حما�صرها، اأو تقاريرها.

واحلكمة يف ال�صرية داخل اللجان مرجعها اإطالق احلرية لالأع�صاء يف اأبداء اأرائهم 
واأفكارهم دون حرج اأو خمافة عواقب. 
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اأ�صحاب امل�صالح على الراأي الذي يراه واجبًا وميليه  فقد يتحرج الع�صو من اإطالع 
ال�صالح العام  ولذلك ياأتي التقرير م�صتندًا على راأى اللجنة كلها مع االإ�صارة اإلى االأقلية 
واإمنا  االأقلية،  هم  ومن  التقرير،  يف  الغالبية  هم  من  اأحد  يعرف  ال  وبالتايل  وجدت  اإن 

اللجنة هي التي بحثت ودر�صت واأقرت التقارير.

تقارير اللجان تبقى �صرية حتى عر�صها على املجل�س للبت فيها، وتظل تقارير اللجان  
�صرية حتى مرحلة قبل عر�صها على املجل�س، و احلكمة من ال�صرية هو اأن اللجنة مازالت 
يف مرحلة الدرا�صة والفح�س والتمحي�س، اأي مل تتو�صل اإلى قرار وبالتايل فاإن ا�صتمرار 

هذا البحث يتطلب الهدوء والرتكيز والتعبري بحيادية عن االأفكار واالآراء.

ح�ضور �حلكومة ومتثيلها يف �للجان 

متثل احلكومة يف جل�صات املجل�س بالوزراء، لكن ذلك ال يعترب �صرطًا النعقادها كما 
اإن ح�صور احلكومة الجتماعات اللجان لي�س �صرطًا ملبا�صرة اأعمالها. وال يوؤثر على �صحة 
قراراتها فاملادة )47( من الئحة املجل�س اأكدت باأن للوزراء حق ح�صور اجتماعات اللجان 
اأكرث من  اأو  اأن ي�صطحبوا معهم واحدًا  لهم  بوزاراتهم، ويجوز  يتعلق  عند نظر مو�صوع 
ح�صور  املجل�س  رئي�س  بوا�صطة  تطلب  اأن  وللجان  اخلرباء،  اأو  املخت�صني  املوظفني  كبار 
الوزير املخت�س لبحث االأمر املعرو�س عليها، وللوزير اأن ي�صطحب واحدًا اأو اأكرث من كبار 

املوظفني املخت�صني اأو اخلرباء فالالئحة اأعطت للوزراء حق ح�صور اجتماعات اللجان .

الوزير  ح�صور  وجوب  مو�صوع   ومناق�صة  بحث  ب�صدد  وهي  اللجنة  ترى  قد  ولكن 
املخت�س �صخ�صيًا للمناق�صة، عندئذ يتعني على اللجنة اأن تراعي يف دعوة الوزير ح�صوره 
ال�صخ�صي بق�صر الدعوة عليه دون الن�س على من يندبه ، الأن الالئحة يف مادتها )47( 

اأعطت الوزير احلق يف اأن ينيب اأيًا من موظفيه اأو خربائه .

مكان عقد �جتماعات �للجان :

تنعقد اللجان باملكان املخ�ص�س لها، واإذا اأرادت اأن تنعقد يف غري مقرها فاإنه ال يجوز 
اأن يتم ذلك بدون ترخي�س وموافقة من املجل�س.
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و هذا اأما اأ�صارت اإليه املادة )8( من الالئحة الداخلية التي اأكدت على اأن يعقد املجل�س 
جل�صاته يف عا�صمة االحتاد، ويجوز اأن يعقد جل�صاته يف اأي مكان اآخر  داخل االحتاد بناء 

على قرار املجل�س باأغلبية جميع اأع�صائه، وبعد موافقة جمل�س الوزراء. 

وملا كانت اللجان جزءًا من املجل�س. فاإن ما ينطبق على الكل من قواعد الئحية، البد 
واأن ميتد اأثره اإلى اجلزء من الكل، ولكن اقت�صى العرف، و�صكل الدولة ونظامها اأن تنعقد 

جل�صات املجل�س يف مقره باأبوظبي وجلانه يف مقره بدبي . 

كيفية فح�س م�ضروعات �لقو�نني يف �للجان

ب�صفة عامة فاإن ما جرى عليه العمل الربملاين اأن اللجان ال تبت يف اأي م�صروع قانون 
حمال عليها مهما كانت �صفته قبل اأن ت�صتاأن�س فيه براأي احلكومة، و ت�صمع ما لديها من 
بيانات و اإي�صاحات حول م�صروع القانون. واأن ممثلي احلكومة عليهم اأن يقدموا للجنة 

بيانًا �صاماًل حول :

احلكمة من م�صروع القانون.. 1
الغر�س و النتائج التي �صيحققها امل�صروع.. 2
امل�صكالت الواقعية التي ا�صتدعت هذا امل�صروع.. 3
اأما اإذا كان هناك تعديالت على م�شروع قانون قائم فاإنه بالإ�شافة اإلى النقاط الثالث . 4

ال�صابقة يتم تقدمي مربرات هذه التعديالت.
اإي�صاحية مع  اأن على احلكومة واجبًا برملانيًا  مهمًا و هو �صرورة تقدمي مذكرة  كما 
الفح�س  و  البحث  و  الدرا�صة  فر�صة  اللجنة  اأع�صاء  على  ت�صهل  قانون حتى  م�صروع  كل 

والتمحي�س مل�صروع القانون.

واهتمت الئحة املجل�س الوطني باملذكرة االإي�صاحية ) التف�صريية ( فاأعطت حق جواز 
تالوتها ) املادة 87( اأمام املجل�س ب�صفة عامة.

و اأهمية املذكرة التف�صريية اأو االإي�صاحية اأنها تخت�صر كثريًا من وقت اأع�صاء اللجنة، 
تقدم احلكومة هذه  فاإذا مل  وغر�صه،  الت�صريع  من  �صتت�صمن احلكمة  املذكرة  الأن هذه 
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اأن ياأخذوا وقتًا اكرب يف درا�صة احلكمة من  اأع�صاء اللجنة  املذكرة التف�صريية فاإن على 
الت�صريع، وقد تكون تخميناتهم اأو اأفكارهم بعيدة عن راأى احلكومة. 

األزمت  والالئحة  القانون،  م�صروع  مبادئ  و  فل�صفة  تقدم  التف�صريية  املذكرة  اأن  كما 
املجل�س باأن يوافق على م�صروع القانون اأواًل من حيث املبداأ، وهذا يعنى اأن املجل�س وافق 
على فل�صفة ومبادئ وحكمة م�صروع القانون، ولعل هذا احلكم الذي ورد يف الئحة املجل�س 

الوطني يلزم احلكومة بتقدمي مذكرة تف�صريية مل�صروعات قوانينها.

املجل�س  على  اللجنة  تعر�صه  الذي  اأن  وهي  نراعيها  اأن  يجب  هامه  م�صاألة  وهناك 
و  يناق�س  و  الذي يعر�س  واإمنا  االإي�صاحية فيه،  و ال مذكرتها  لي�س هو م�صروع احلكومة 
يقدم للموافقة علية اإمنا هو تقرير اللجنة و م�صروعها الذي ارتاأته . فم�صروع احلكومة 
تولته  اأكرب  حت�صريي  عمل  اإلى  انتهى  ابتدائي  حت�صري  عمل  هي  االإي�صاحية  مذكرتها  و 

اللجان من خالل تقريرها .

وهذا ما يت�صح يف العتبارات الآتية :

تقدمي . 1 و  لدرا�صته  املعنية  اللجنة  اإلى  اأحاله  القانون  اإليه م�صروع  اأتى  املجل�س عندما  اإن 
تقرير عنه. فاملجل�س كلف اللجنة بهذه الدرا�صة و هو يناق�س نتائج هذه الدرا�صة، وهذا ما 
اأكدت علية املادة  )84( من الالئحة باأن يعر�س الرئي�س على املجل�س م�صروعات القوانني 

االحتادية املقدمة من احلكومة للنظر يف اإحالتها اإلى اللجان املخت�صة.
واإذا طلبت احلكومة نظر امل�صروع على وجه اال�صتعجال اأو يرى الرئي�س اأن له �صفة اال�صتعجال 
فاإًن هناك - اأي�صًا-  اإلزام باالإحالة اإلى اللجنة املخت�صة مبا�صرة مع اإخطار املجل�س بهذا يف 

اأول جل�صة تالية مع بيان اأ�صباب ذلك .
ولهذا الغ�ر�س – اأي�صًا -  فاإن الل��جنة تع��د جدواًل مق��ارناً، يرد يف اخل��انة االأول��ى في��ه . 2

» م�صروع احلكومة«، ويف اخلانة الثانية » امل�صروع كما ارتاأته اللجنة »  و هناك خانة ثالثة 
تدرج عليها العديد من االأعراف الربملانية الدولية وهي خانة مربرات تعديل اللجنة لكل 
اأن اللجنة تو�صح للمجل�س النتائج و االأ�صباب التي  مادة على حدة. واأهمية هذه اخلانة 

بنت عليها راأيها لهذا التعديل .
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اللجنة هي التي تدر�س م�صروع احلكومة ومذكرته التف�صريية و تبحثه بكل جدية وتبنى . 3
تقريرها على هذا امل�صروع و املذكرة، فاإذا عاد املجل�س لدرا�صة م�صروع احلكومة ومذكرته 
التف�صريية فاإن هذا يعنى �صلب اللجنة الخت�صا�صها بالدرا�صة ، اأو اأن م�صروع احلكومة قد 

مت درا�صته مرتني ويف هذا �صياع لوقت املجل�س .
كما اأن اللجنة ال ت�صتطيع اأن مت�س املذكرة االإي�صاحية للحكومة عن م�صروع القانون باأي . 4

تعديل اأو اإ�صافة اأو حذف ، وان كانت تفعل ذلك بالن�صبة مل�اد القان�ن لالأ�صباب التالية:-
اإن املذكرة التف�صريية ) االإي�صاحية ( للحكومة اإمنا تعرب عن راأيها يف االأ�صباب التي 	•

و  م�صروعها  عليها  اأقامت  التي  االأ�ص�س  واإلى   ، القانون  التقدم مب�صروع  اإلى  دعتها 
ا للحكومة يف م�صروع  بالتايل فهذه املذكرة هي مبثابة خطاب خا�س يحمل راأيًا خا�صً

القانون.

هذه 	• على  تعديل  اأي  واإدخال  تامة،  ملكية  احلكومة  ملك  هي  التف�صريية  املذكرة 
املذكرة يخل باملواد التي رتبتها احلكومة على راأيها مما يجعل الفارق �صا�صعًا بني 

املذكرة ومواد امل�صروع كما تقدمت بها احلكومة.

 للجنة احلق يف اأن تناق�س املذكرة االإي�صاحية، وتنتقد و تورد ذلك يف تقريرها، و قد 	•
تطلب من احلكومة �صحب هذه املذكرة التف�صريية واإدخال التعديالت عليها دون اأن 

تقوم هي من تلقاء نف�صها بهذا التعديل .

�ضحة �جتماع �للجنة ملناق�ضة م�ضروعات �لقو�نني

اأ�صادت املادة )44( من الالئحة اأنه ل�صحة اجتماع اللجنة فاإن يجب ح�صور االأغلبية 
املطلقة لالأع�صاء. وملا كان هذا االإجراء �صروريًا بحكم الالئحة ، فاإن اللجنة عليها اأن 
تثبت يف ملحق التقرير عدد االأع�صاء واأ�صمائهم يف كل اجتماع من اجتماعات اللجنة حتى 
يطمئن املجل�س اإلى مراعاة اللجنة الأحكام الالئحة. كما اأن هذا امللحق يجب اأن يحتويه 

كل حم�صر من حما�صر اجتماعات اللجنة. 
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تقرير �للجنة عن م�ضروع �لقانون 

تعديل  اأي  عليها  يدخل  فال  املجل�س  على  بعد عر�صها  ال مت�س  اللجان  تقارير  بداهة 
من رئي�س اللجنة اأو من مقررها اإال يف حدود ت�صحيح االأخطاء املطبعية . وعلى العموم 
فاللجنة متلك تقريرها حتى اأثناء عر�صه على املجل�س وقبل اأن ي�صدر املجل�س قرارًا فيه ، 
فلرئي�س اللجنة اأو مقررها اأن يطلب اإعادة التقرير اإلى اللجنة اأن راأي لزومًا لذلك الإجراء 
يوقف  احلالة  هذه  ويف  كلية،  فيه  الراأي  بتغيري  اأو  االإ�صافة،  اأو  باحلذف  عليه  تعديالت 
اإلى  التقرير  اإعادة  يقرر  باأن  احلق  كذلك  وللمجل�س   . اللجنة  اإلى  ويعيده  نظره  املجل�س 
اللجنة الإعادة النظر فيه على �صوء املناق�صات التي دارت حوله يف اجلل�صة، فال يجوز له 
اأن يعيده اإلى اللجنة قبل اإبداء الراأي عليه، اأي تكون االإعادة بق�صد اإفادة اللجنة باالآراء 
اجلديدة التي ميكن اإ�صافتها اإلى التقرير اأو املواد، وللحكومة اأي�صًا هذا احلق فهي اإما 
اأو  اإيقاف النظر يف تقرير اللجنة بطبيعة احلال،  ترى �صحب امل�صروع ويرتتب على هذا 
اأن تطلب احلكومة من املجل�س اإعادة التقرير اإلى اللجنة الأ�صباب جدت ترغب احلكومة 
يف عر�شها على اللجنة ب�شرط اأن تو�شح احلكومة هذه الأ�شباب واملربرات التي رمبا من 
�صاأنها اأن تغري وجهة النظر يف م�صروع القانون الذي تقدمت به وبالتايل يتغري راأي اللجنة 

وينعك�س ذلك يف التقرير. 

كما يجوز للمجل�س بناء على طلب احلكومة، اأو اللجنة، اأو اأحد االأع�صاء اأن يقرر اإعادة 
املناق�صة يف مادة �صبق تقريرها اإذا اأبديت لذلك اأ�صباب جديدة وذلك قبل انتهاء املداولة 

يف امل�صروع. 

�لطعن على �إحالة م�ضروع قانون ما �إلى جلنة ما

 ، ما  اإلى جلنة  م�صروع  اإحالة  – على  الربملانية  االأعراف  – وفق  املجل�س  وافق  متى 
فلي�س الأحد من االأع�صاء بعد ذلك اأن يطعن يف اخت�صا�صها ، كذلك متى وافق املجل�س 
على االإحالة فلي�س الأحد من االأع�صاء اأن يطلب املناق�صة يف امل�صروع ب�صفة اال�صتعجال الأن 

ذلك يعنى �صلب قرار املجل�س باخت�صا�س اللجنة . 

ووفق االأعراف الربملانية – اأي�صًا -  فاإن للجنة التي يحال عليها م�صروع القانون اأن 
ت�صرح بعدم اخت�صا�صها بنظره وتطلب من املجل�س االإحالة على جلنة اأخرى ويجوز لها 
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راأى  تاأخذ مقدمًا  اأن  امل�صتح�صن يف هذه احلالة  واإمنا من  اللجنة  اأن حتدد م�صمى هذه 
اللجنة التي ت�صري باالإحالة عليها،  كذلك اإذا راأت اللجنة اأن امل�صروع املحال اإليها ي�صتمل 
على مواد لي�صت يف نظرها داخلة �صمن اخت�صا�صاتها فلها اأن تقرتح على املجل�س اإحالة 

هذه املواد على اللجنة التي تراها خمت�صة. 

اأع�صاء  ت�صلم  قبل  حتى  فيه  للف�صل  املجل�س  على  اللجنة  اقرتاح  يعر�س  اأن  ويجوز 
املجل�س لتقرير اللجنة. 

وهناك مالحظات عامة لتقرير اللجنة منها : 

يجب اأال يقت�صر التقرير على راأي االأغلبية بل البد من ت�صمينه اآراء االأقلية – ان وجد – . 1
حتى يف�صل املجل�س يف امل�صاألة وهو على بينه تامة . 

املجل�س غري مقيد باالأ�صباب التي بنت عليها اللجنة تقريرها ، فله اأن يخالف هذه االأ�صباب . 2
الأن االأ�صباب هي حمل املناق�صة . 

للجنة احلق املطلق يف رف�س اأو قبول اقرتاحات االأع�صاء من غري اللجنة ، ويجوز لها اأن . 3
تبني يف تقريرها اأ�صباب رف�س هذه املقرتحات . 

اإذا انق�صى املوعد املحدد لتقدمي التقرير ومل يقدم فلي�س الأحد االأع�صاء اأن يوجه �صكواه . 4
اإلى  �صكوى  اأو من خالل   ، العلنية  �صواء يف اجلل�صة  نف�صها  اللجنة  اإلى  اللجنة  من بطء 
رئي�س اللجنة ، بل توجيه ال�صكوى اإلى رئي�س املجل�س الأنه ال يجوز توجيه الكالم من ع�صو 

اإلى ع�صو اأو من ع�صو اإلى جلنة، الأن اللجنة ما هي اإال جمموعة من االأع�صاء . 
كانت فرن�صا تاأخذ بنظام اخت�صار املناق�صات يف تقارير اللجان فاإذا كان الأحد االأع�صاء . 5

ا�صتي�صاح عن اأ�صياء يف تقرير اللجنة فله اأن يكتب بذلك مذكرة تر�صل لرئي�س املجل�س 
وتن�صر يف امل�صبطة، فتجيب اللجنة عن هذه املالحظات اأو اال�صتي�صاحات بنف�س الطريقة، 
اأو بتقرير اإ�صايف . والغر�س من هذا االإجراء اخت�صار املناق�صات ) اإذا ت�صمنت اإي�صاحًا 

فقط ( قدر امل�صتطاع .
بع�س . 6 اأعطت  فقد  الداخلية  املجل�س  �صئون  من  هي  اللجان  اأعمال  اأن  من  الرغم  على 

اللجنة عن م�صروع  باأن تتدخل يف ا�صتعجال تقرير  االأعراف الربملانية اجلواز للحكومة 
قانون ما الأ�صباب عملية وواقعية، والقرار يف ذلك كله للمجل�س.
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�لعالقة بني �جتماعات �للجان، و�جتماع �جلل�ضة �لعامة 
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 �ل�ضعبة �لربملانية*  . 4

الإقليمية  الربملانية  الحتادات  موؤمترات  يف  املجل�ش  متثيل  به  املنوط  اجلهاز  هو 
والدولية، واملوؤمترات الربملانية املتخ�ص�صة، والزيارات الربملانية، وجلان ال�صداقة.

وهي تت�صكل من جميع اأع�صاء املجل�س. ورئي�س املجل�س هو رئي�س ال�صعبة، واالأمني العام 
للمجل�س هو اأمني عام ال�صعبة.

ولها وكيل،  يراأ�صها رئي�س املجل�س بحكم من�صبه،   تنفيذية  ولل�صعبة الربملانية جلنة 
واأمني �صر، واأربعة اأع�صاء يتم انتخابهم بطريقة االقرتاع ال�صري فيما عدا رئي�س اللجنة. 
وذلك يف اأول اجتماع للمجل�س حيث يبدي كل ع�صو رغبته يف تر�صيح نق�صه الأي من�صب من 

منا�صب اللجنة التنفيذية لل�صعبة.
 �الأمانة �لعامة* . 5

االأمانة العامة هي اجلهاز الفني واالإداري الداعم لعمل املجل�س، وهي تقدم العون الفني 
واالإداري الأع�صاء املجل�س وجلانه ل�صمان مبا�صرة م�صوؤولياتهم واخت�صا�صاتهم، باأف�صل 
اأداء ممكن، ويراأ�س االأمانة العامة اأمني عام ي�صرف على اإدارتها وموظفيها وهو امل�صوؤول 

اأمام رئي�س املجل�س عن ح�صن �صري العمل فيها .

* انظر الف�صل االأول �صفحة )48-14(.
* �صياأتي تف�صيل االأمانة العامة يف الف�صل العا�صر �صفحة )176 - 181(.
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�لف�ضل �لثالث
جل�ضات �ملجل�س

هو اأرقى اجتماع �صيا�صي، حيث يلتئم فيه �صمل  نواب ال�صعب للتداول 
يف �صاأن امل�صالح العليا للبالد  ومن خاللها ميار�س املجل�س اخت�صا�صاته 
اللوائح  كل  يف  حتمي  واج��ب  وتنظيمها  ق��رارات��ه.  وي�صدر  الد�صتورية 

الربملانية، واالإخالل بنظامها هو تعطيل مل�صلحة املواطنني العامة.
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وفقًا للد�صتور يلتئم �صمل املجل�س قانونًا يف عقد دورة عادية واحدة ال تقل مدتها عن 
�صبعة اأ�صهر تبداأ يف االأ�صبوع الثالث من �صهر اأكتوبر من كل عام. وميكن دعوته لالنعقاد 

يف دور غري عادي اإذا دعت احلاجة اإلى ذلك .

وتكون دعوة املجل�س لالنعقاد، وف�س الدورة مبر�صوم ي�صدر من رئي�س االحتاد مبوافقة 
جمل�س وزراء االحتاد.

ويعقد املجل�س جل�صاته يف مقر عا�صمة االحتاد، ويجوز ا�صتثناًء اأن ينعقد يف اأي مكان 
اآخر داخل االحتاد.

بناء على قرار يتخذه املجل�س باأغلبية اأع�صائه ومبوافقة جمل�س الوزراء.

واإذا مل يدع املجل�س لالنعقاد لدورته العادية ال�صنوية قبل االأ�صبوع الثالث من نوفمرب 
انعقد من تلقاء نف�صه يف احلادي والع�صرين من نوفمرب.

ويفتتح رئي�س االحتاد اأو من ينيبه الدور العادي ال�صنوي للمجل�س.

وتاأخذ لئحة املجل�س ال�طني الحتادي بعدة مبادئ هامة يف نظام جل�صاتها 

مبد�أ علنية �جلل�ضة. 1

وفق املادة )86( من الد�صتور فاإن جل�صات املجل�س علنية فاملجل�س حيث يعمل املجل�س 
احلكومة.  واأعمال  �صيا�صة  على  والرقابة  الت�صريع،  مهمة  فو�صه  الذي  ال�صعب  عن  نيابة 
املواطنني،  اإلى  الرجوع  املتعذر  وملا كان من  واالحتاد.  املواطنني  الإرادة  فاملجل�س خا�صع 
يف كل قرار ي�صدره املجل�س فقد وجب اأن ي�صتعا�س من ذلك بنوع من االإ�صراف من قبل 
املواطنني على مناق�صات املجل�س وقراراته. ويتم هذا االإ�صراف بجعل اجلل�صات العامة - 
والتي قد  اإمتام درا�صتها ومتحي�صها  امل�صائل املعرو�صة بعد  التي تدور فيها مناق�صة كل 

ت�صدر ب�صاأنها القرارات - جل�صات علنية.

اجلل�صات،  ح�صور  اأو  م�صاهدة  من  املواطنني  متكني  االأول  باأمرين  تتحقق  والعالنية 
والثاين بن�صر امل�صابط الر�صمية للجل�صات.
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من  املواطنني  لتمكني  �صمانًا  اجلل�صة  عالنية  مببداأ  الربملانية  االأعراف  اأقرت  وقد 
االإ�صراف اجلزئي على اأعمال املجل�س، وحتى يوؤكد املجل�س على نزاهة ت�صرفاته وقراراته 

يف املو�صوعات والقوانني املعرو�صة عليه .

م�صاهدة  بحدود  اجلمهور  بالتزام  يتم  اجلل�صة  عالنية  غر�س  اأن  البيان  عن  وغني 
اجلل�صة يف �صمت وهدوء، اأما اإذا خرجوا عن هذا الطور، وتدخلوا يف املناق�صة اأو اإبداء 
اأو التعليقات فقد  اإبداء املالحظات  اأو  اأو الت�صفيق،  اأو اال�صتهجان  عالمات اال�صتح�صان 
ي�صار وجودهم مدعاة للفو�صى واال�صطراب. بداًل من اأن يكون مدعاة للنظام واال�صتقرار.

املجل�س و�صع نظام  رئي�س  يتولى  باأن   ) 28  ( املجل�س يف مادتها  اأوجبت الئحة  لذلك 
حل�صور الزوار جل�صات املجل�س، وله اأن ياأمر باإخراج الزائر اإذا تكلم يف اجلل�صة، اأو اأبدى 
ا�صتح�صانًا اأو ا�صتهجانًا باأية �صورة من ال�صور، واتخاذ االإجراءات القانونية �صده اإذا كان 

لذلك حمل.

االأماكن  يف  اجللو�س  اأو  الدخول  الأحد  يجوز  ال  اأنه  اجلل�صة  عالنية  مبداأ  لوازم  ومن 
املخ�ص�صة الأع�صاء املجل�س وقت اجلل�صة عدا املوظفني املكلفني بتاأدية خدمة فيه.

فال يجوز اأن ي�صطحب اأحد االأع�صاء قريبًا له، اأو �صديقًا له، اأو اأحد من اأهل دائرته، 
اأو من معارفه اإلى قاعة املجل�س ويجل�صه يف االأماكن املخ�ص�صة لالأع�صاء. وال يجوز الأي 
مواطن اأو موظف يف املجل�س بداعي الف�صول، اأو اأي داعي اآخر اأن يجل�س يف هذه االأماكن، 

واإال خالف ذلك مبداأ احرتام اأعمال اجلل�صة.

 مبد�أ حفظ �لنظام يف د�خل �جلل�ضة . 2

اجلل�صة،  وداخل  املجل�س  داخل  النظام  حفظ  يتولى  الرئي�س  فاإن   )28( املادة  فوفق 
يف  الالزمة  االإجراءات  كل  يتخذ  اأن  املجل�س  لرئي�س  الالئحة  من   )  77  ( املادة  فاأعطت 

تاأجيل اجتماع اجلل�صة اإذا اأختل النظام يف اجلل�صة.

فنظام اجلل�صات هو من اأخ�س ال�صوؤون الداخلية للمجل�س، وهو اخت�صا�س ينح�صر 
اأي  اأن تعرت�س على  اأو ق�صائية  اإدارية  يف يد الرئي�س وينفرد به  وحده، فلي�س الأي جهة 
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قرار ي�صدره الرئي�س با�صم املجل�س لتنظيم الدخول للجمهور اأو ال�صحافة، كما ال يجوز 
الأي �صلطة اأخرى اأن تتدخل اإذا كان االإخالل بالنظام يف اجلل�صة �صادرًا من اأحد اأع�صاء 
املجل�س، فاإذا قرر املجل�س  وفقًا للمادة )76( اإخراج اأحد االأع�صاء من قاعة اجلل�صة، اأو 
حرمانه من اال�صرتاك يف جل�صات املجل�س فاإن قرار املجل�س ي�صبح نهائيًا  ويعرب عن حفظ 
النظام يف �صاأن داخلي له، وال يجوز االحتجاج �صد هذا القرار اأمام ال�صلطات الق�صائية. 

فاملجل�س وحده هو �صاحب احلق يف اأن يراجع قراره يف مثل هذه امل�صائل. 

مبد�أ �فتتاح جل�ضات �ملجل�س. 3

وفق املادة ) 66 ( من الئحة املجل�س فاإن الرئي�س هو الذي يفتتح جل�صات املجل�س اإذا 
ح�صر اأغلبية اأع�صاء املجل�س.

ف�شرط افتتاح اجلل�شة مرتبط بتكامل العدد يف قاعة اجلل�شة اأي ح�شور ) 21 ع�صوًا( 
فاإذا مل يتكامل العدد القانوين اأجل الرئي�س اجلل�صة ملدة �صاعة . فاإذا مل يتكامل العدد بعد 

ذلك اأعلن الرئي�س تاأجيل اجلل�صة لعدم اكتمال الن�صاب.

وعلى ذلك فاإنه ما دام مل يتم اإعالن افتتاح اجلل�صة فلي�س الأحد من االأع�صاء حق طلب 
الكالم، فاإذا تكلم بع�صهم بالرغم من ذلك، فال يجوز تدوين اأقواله يف امل�صبطة.

مبد�أ تالوة �أ�ضماء �ملعتذرين و�لغائبني عن �أعمال �جلل�ضة يف جد�ول �أعمال . 4
�جلل�ضات

وفق املادة ) 67 ( من الالئحة فاإنه بعد االفتتاح مبا�صرة يتم تالوة اأ�صماء املعتذرين 
من االأع�صاء، والغائبني. ويتم ذلك الإثبات �صرعية القرارات التي �صت�صدر عن املجل�س 
يف هذه اجلل�صة من حيث اكتمال الن�صاب القانوين الالزم لعقد اجلل�صة وللموافقة على 
القوانني، اأو املو�صوعات العامة، اأو اأي قرارات اأخرى. فال يكتفي فقط اإثبات اأن اأغلبية 
اإال مببداأ نفي النفي،  اأع�صاء املجل�س ح�صرت. واإمنا الربهنة على هذا االإثبات ال تكون 
كل  اتفاق يف  املبداأ كان حمل  واملتغيبني يف م�صبطة اجلل�صة. وهذا  املعتذرين  اإثبات  اأي 

برملانات العامل تقريبًا.
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مبد�أ �لت�ضديق على �مل�ضبطة. 5

وفقًا للمادة ) 67 ( من الالئحة فاإنه بعد تالوة اأ�صماء املعتذرين واملتغيبني الإثبات توفر 
الد�صتورية  القانونية  وم�صروعيتها  اجلل�صة  قرارات  و�صرعية  لعقدها  القانوين  الن�صاب 

فاإنه يتم الت�صديق على امل�صبطة.

ويعني ذلك اأنه ال يجوز للمجل�س مبا�صرة اأي عمل له -  �صواء كان ت�صريعيًا اأو رقابيًا اأو 
�صيا�صيًا - قبل الفراغ من الت�صديق على م�صبطة اجلل�صات ال�صابقة، باعتبار اأن هذا العمل 
اأعماله، فتمكني  املجل�س يف  �صفافية  ويوؤكد على  يحقق مبداأ عالنية اجلل�صة من جانب، 
املواطنني من االإ�صراف اجلزئي على اأعمال املجل�س تتم من خالل ن�صر امل�صبطة– والذي 
ال ميكن حتقيقه اإال بعد الت�صديق عليها -   مما يجعل الت�صديق على امل�صبطة له االأولوية 

على مبا�صرة هذه االخت�صا�صات.

وقد اتفقت كل االأعراف الربملانية على اأولوية عمل الت�صديق على امل�صبطة على غريها 
من االأعمال االأخرى .

�إبالغ رئي�س �ملجل�س مبا ورد من ر�ضائل و�أور�ق قبل �لنظر يف �مل�ضائل �لو�ردة . 6
يف جدول �الأعمال.

( من الئحة املجل�س باعتبار اأن الرئي�س هو  وهذا ما اأكدت عليه – اأي�صًا - املادة ) 67 
من ميثل املجل�س يف االت�صاالت الداخلية واخلارجية وبالتايل، فاإنه ال يجوز الأي ع�صو- 
واأن اأحيط علمًا باأي طريقة كانت باأمر هذه املرا�صالت واالأوراق - اأن يقوم هو بتبليغها 
للمجل�س اإال اإذا اأذن الرئي�س له بذلك. وهذا االإذن يعني تفوي�س الرئي�س لغريه يف اأن يبلغ 
املجل�س اأو جمموعة من االأع�صاء باأمر هذه املرا�صالت. وهذا التفوي�س ال يجوز له اأن يكون 

مطلقًا واإمنا الأعذار حلت بالرئي�س فحالت دون قيامه بهذا االخت�صا�س.

اإال  املجل�س  الرئي�س  يبلغ  اأال  االجنلوفوين  الربملاين  النظام  يف  املقررة  املبادئ  ومن 
باالأوراق والر�صائل الواردة من احلكومة، اأو ال�صلطة الق�صائية، اأو الربملانات االأجنبية. اأما 
ماعدا ذلك من االأوراق والر�صائل فللرئي�س اأن يحيلها مبا�صرة اإلى اللجان اإذا كانت على 
�صلة باأعمالها، اأو اأن ياأمر بحفظها. والغر�س من ذلك عدم اإ�صاعت وقت جل�صة املجل�س.
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مبد�أ �إقفال �جلل�ضة  . 7

طاملا اأعلن الرئي�س اإقفال اجلل�صة اأو رفعها فلي�س الأحد بعد ذلك حق الكالم. واإذا تكلم 
اأو الرفع يعني االنتهاء  اأحد من االأع�صاء فاأقواله ال تدون يف امل�صبطة. واإعالن االأقفال 
من اأعمال اجلل�صة، وال يعني – بال�صرورة - االنتهاء من جدول اأعمالها الذي قد ميتد اأو 
ي�صتكمل يف جل�صات الحقة . اأو ت�صتكمل ب�صاأنه جل�صات �صابقة، وال يجوز بعد اإقفال اجلل�صة 

اأن تدور اأية مناق�صات يف املجل�س، اأو اأن ت�صدر اأي قرارات اأو تو�صيات.

فهذه القرارات تعترب باطلة الأنها وقعت يف خارج وقت اجتماع جل�صة املجل�س.

مبد�أ �ضرية �جلل�ضة  . 8

واإن كانت العلنية هي االأ�صل اأو االأ�صا�س يف مناق�صات املجل�س اإال اأنه قد تعر�س ق�صايا 
اأو مو�صوعات يكون من احلكمة ح�صول املناق�صة فيها ب�صفة �صرية. كاأن تريد احلكومة 
اإطالع املجل�س على مو�صوع مهم اأو ح�صا�س، اأو يريد املجل�س اأن يقف من احلكومة على 

بع�س االأمور التي لي�س من م�صلحة البالد اإعالنها على املالأ.

الدويل  الربملاين  التوجه  هذا  لتواكب  املجل�س  الئحة  من   )  63  ( املادة  جاءت  لذلك 
فاأعطت للحكومة، اأو لرئي�س املجل�س اأو لثلث االأع�صاء احلق يف عقد اجلل�صة �صرية.

وطاملا اأن ال�صرية جتايف مبداأ العالنية فاإنه البد اأن يتم اإخالء قاعات و�صرفات املجل�س 
لهم  يرخ�س  من  اأو  االأع�صاء،  غري  يح�صرها  اأن  يجوز  وال  بالدخول.  لهم  رخ�س  ممن 

الرئي�س من املوظفني اأو اخلرباء. وهذا ما اأكدت عليه املادة ) 64 ( من الئحة املجل�س.

ال�صرية  الأن  العلنية،  وهو  العام  الأ�صلها  املجل�س  جل�صة  تعود  ال�صرية  �صبب  زال  ومتى 
ا�صتثناء على االأ�صل، واال�صتثناء ال يرخ�س اإال لغر�صه.

اجلريدة  يف  كملحق  تن�صر  ال  فهي  اخلا�صة  اأو�صاعها  لها  ال�صرية  املجل�س  وم�صبطة 
الر�صمية، ويتولى حتريرها من يختاره املجل�س لذلك ويتم حفظها مبعرفة رئي�س املجل�س.

واإذا ما تبني من املناق�صات يف اجلل�صة ال�صرية اأنه مل يكن هناك داع ال�صتمرار اجلل�صة 
�صرية فللرئي�س اأن يقرر انتهاء ال�صرية والعودة اإلى عالنية اجلل�صة.
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ولي�س هناك قيود يف الالئحة على عدم جواز االأع�صاء مغادرة اجلل�صة ال�صرية موؤقتًا،  
فيجوز لهم ذلك كما هو احلال يف اجلل�صة العلنية.

الربملاين  النظام  فاإن  ال�صرية  اجلل�صة  يف  قرارات  املجل�س  اتخاذ  اإمكانية  ب�صاأن  اأما 
االجنلوفوين يرى اأنه ميكن للمجل�س اأن يتخذ قرارات تتعلق باالإجراءات، اأو التعاون مع 
اأما القرارات اخلا�صة باخت�صا�صاته االأ�صلية مثل م�صائل الت�صريع والرقابة )  احلكومة 
بها  ت�صدر  اأن  يجوز  ال  فاإنه   ) تو�صيات  اإ�صدار  اأو  رف�صها،  اأو  قوانني،  على  املوافقة  اأي 
قرارات يف اجلل�صة ال�صرية. فاإذا ما مت االتفاق على هذه القرارات يف اجلل�صة ال�صرية، 
فاإن للمجل�س اأن يجتمع يف جل�صة عالنية وي�صدرها. اأي اأن املناق�صات واملداوالت حول هذه 
القرارات ميكن اأن تتم يف اجلل�صة ال�صرية، ولكن القرارات املرتبطة بهذه املناق�صات البد 

من اأن تتم يف جل�صة علنية.

�ملبادئ �الأ�ضا�ضية جلل�ضات �لربملان �لعامة . 9

اإزاء تلك االأهمية للجل�صات العامة فقد اهتمت املدر�صة الربملانية احلديثة اهتمامًا بالغًا 
اأن يكون معربًا  لعمل اجلل�صة الربملانية وكيفية تطويره واملحافظة على  الفني  بالتاأ�صيل 
عن االإرادة العامة للمواطنني ولذا فقد حددت يف البداية ثمة مبادئ اأ�صا�صية للجل�صات 

العامة .

املبداأ الأول : ارتبط مببداأ » قد�صية اجلل�صة العامة« حيث اأنه طاملا تنعقد هذه اجلل�صة 
با�صم ال�صعب وقراراتها تعبريًا عن اإرادة ال�صلطة الت�صريعية فاإنه ال بد من اأن يكون هذا 
االجتماع حماطًا بهالة من التقدي�س الواجبة واملعربة عن احرتام اإرادة ال�صعب الذي من 
اأجله انعقدت هذه اجلل�صة العامة، والتي ب�صببها بادر ال�صعب اإلى انتخاب ممثليه. وهذه 
اللوائح    - – اأي�صًا  اعتربتها  بل  العامل  د�صاتري  خمتلف  عليها  اأكدت  للجل�صة  القد�صية 

الربملانية الداخلية مبداأً اأ�صا�صيًا من مبادئ العمل الربملاين.

فمثاًل ل يج�ز اأن تنعقد اجلل�صة العامة يف غري املكان املخ�ص�س لنعقادها، وال ميكن 
اإذا خول لهم  اإال  اأن يجتمعوا خارج مقر املجل�س يف اإطار اجتماع جل�صة عامة  لالأع�صاء 
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اإمكانية نقل مكان اجلل�صة يف حال  اأن بع�س الد�صاتري ترى  الد�صتور ذلك ا�صتثناًء، حيث 
اال�صطرابات العامة يف البالد و حني تعذر و�صول االأع�صاء اإلى مقر الربملان، اأو يف حالة 
احلرب، اأو يف اأحوال طارئة يتم حتديدها على �صبيل احل�صر والقطع. وهذا ما اأكدت عليه 
املادة ) 75 ( من الد�صتور باأن يعقد املجل�س جل�صاته يف مقر عا�صمة االحتاد، ويجوز ا�صتثناًء 
اأ�صوات  باأغلبية  املجل�س  يتخذه  قرار  على  بناًء  االحتاد  داخل  اآخر  مكان  اأي  ينعقد يف  اأن 
اأع�صائه جميعًا ومبوافقة جمل�س الوزراء. ومن مظاهر قد�صية اجلل�صة اأن ممثل احلك�مة 
اإذا ما حتدث يف اجلل�صة العامة فاإن حديثه يك�ن لال�صتي�صاح اأو الرد وبعد موافقة الربملان 
على اأن يتحدث وال ميكن له اأن ي�صدر راأيًا قاطعًا واإمنا ي�صدر ما قامت به احلكومة اأو ما 
تنوي القيام به اأو املربرات التي دفعتها التخاذ هذا اأو ذاك، اأو املنافع التي ميكن اأن تعود 
على الوطن من �صيا�صة ما اأو قرار اتخذ،  فهذا اال�صتي�صاح قد ياأخذ به الربملان اأو ينحيه 
الأع�صاء  باأن  ترتبط  اجلل�صة  قد�صية  اأن  كما  قيمة،  اأو  اعتبار  اأي  له  يكون  اأن  دون  جانبًا 
اأن  للع�صو  ميكن  فال  العامة،  اجلل�صة  ح�ص�ر  اأو  عنهم  نيابًة  احلديث  لأحد  يخ�ل�ا  ل 
يوكل اأحد اأقربائه اأو جريانه اأو معارفه اأو من هم يف حميط عمله حل�صور اجلل�صة العامة،  
العامة.  اجلل�صة  قد�صية  مببداأ  الرتباطها  مطلقًا  جتوز  ال  احل�صور  يف  االإنابة  اأو  فالتوكيل 
كما اأن قد�صية اجلل�صة العامة ترتبط مببداأ التمثيل الذي يقوم على فكرة التنوع والتعدد 
دون النظر اإلى التخ�ص�س واملهنية. فال ميكن خلبري ما اأن يديل براأيه يف ق�صية تنظرها 
اجلل�صة العامة اإال اإذا وافقت اجلل�صة العامة على اال�صتماع لراأيه دون اأن ي�صكل ذلك  اأي 
م�صدر اإلزامي يف االأخذ بوجهة نظره. فالربملانات لي�صت جمال�س فقهاء اأو حكماء ولي�صت 
جمال�س لتبادل احلجة العلمية ومقارعتها بحجج علمية اأخرى، واإمنا هي متثيل ونيابة يف 
التعبري عن اإرادة املواطنني،  ومن ثم فاإن القرار النهائي للربملان هو اإدراك لهذه احلقيقة 
تك�ن  اجلل�صة  عن  ت�صدر  التي  القرارات  باأن  القد�صية  مو�صوع  يرتبط  كما  غريها،  دون 
القرارات  اأو خمالفة هذه  نق�س  وال ميكن  الت�صريعية  ال�صلطة  اإرادة  نهائية ومعربة عن 

من اأي �صلطة اأخرى يف الدولة اإال من خالل اإعادة عر�صها من جديد على اجلل�صة العامة.

التا�صع ع�صر يف مبداأ  القرن  اأوائل  ن�صاأتها خا�صة يف  بداية  الربملانات يف  وقد غالت 
قد�صية اجلل�صة اإلى احلد الذي اأدى اإلى اأن يتم تدوين ما دار يف اجلل�صة من مناق�صات 
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وما انتهت اإليه من قرارات من خالل النواب اأنف�صهم، فكانت متنع الربملانات اأن يح�صر 
هذه اجلل�صات العامة اأي �صخ�س ال يحمل �صفة الع�صوية وكان الربملان الربيطاين عندما 
ي�صتعني بخرباء اأو متخ�ص�صني يف بع�س املو�صوعات فاإنهم يجل�صون يف مكان قريب من 
مكان انعقاد اجلل�صة العامة واإذا ما اأراد اأحد االأع�صاء اال�صتف�صار من اخلرباء عن اأمر 
فني ما فاإنه يذهب اإليهم بنف�صه ويعود باإجابته، ثم خفت حدة غلو القد�صية  من خالل 
اال�صتعانة ببع�س االأ�صخا�س للقيام بتدوين ما يدور يف اجلل�صة واأطلق عليهم »املدونني« 
اأ�صا�س مهامهم ن�صاأة  اأول من بداأت على  اأو » مدونو امل�صبطة« هم  وكان هوؤالء املدونون 

وتطور االأمانات العامة يف الربملانات.

من  فيها  يدور  ملا  احلريف  الت�صجيل  �صرورة  اجلل�صة  قد�صية  مببداأ  اأي�صًا  ويرتبط 
مناق�صات وقرارات وذلك حلفظ ما دار يف اجلل�صة على مدار التاريخ فكان املفهوم الذي 
انطلقت منه امل�صبطة احلرفية هو اأن ال�صيء الذي يجب اأن يحمل هالة التقدي�س يجب اأن 

يكون حمفوظًا عرب الزمان.

مبد�أ ن�ضاب �جلل�ضة . 10

اأ�صا�صيًا  �صرطًا  واعتربته  اجلل�صة  ن�صاب  مببداأ  احلديثة  الربملانية  املدر�صة  اهتمت 
بني  التفرقة  ب�صاأن  االآراء  يف  تباين  وجود  من  الرغم  فعلى  اأعمالها،  و�صحة  النعقادها 
�صحة انعقاد اجلل�صة و�صحة القرارات التي اتخذت فيها، حيث يرى البع�س اأن اجلل�صة 
طاملا بداأت بن�صاب �صحيح فاإن كل قراراتها تعد �صحيحة حتى ولو اإن مل يتوفر الن�صاب 
الالزم التخاذ القرارات يف مرحلة الحقة، وكان مربرهم الرئي�صي يف ذلك هو اأن عدم 
العامة  امل�صلحة  تعطيل  اإلى  �صيوؤدي  اجلل�صات  من  النوع  هذا  مثل  يف  القرارات  اتخاذ 
�صيكون  وكذلك  االإدارية  القرارات  يف  ارتباكًا  ي�صبب  قد  مما  احلكومة  اأعمال  وتاأجيل 
لذا  املجتمع،  حركة  ا�صطراب  اإلى  يوؤدي  وهذا  القانونية،  املراكز  من  العديد  يف  احلال 
كان البد لل�صلطة الت�صريعية اأن تناأى بنف�صها عن اأن تكون هي املت�صبب اأو العامل الرئي�صي 
وهم  ال�صعب  اأو  االأمة  عن  ممثلون  اأع�صاءها  واأن  خا�صة  املجتمع،  حركة  ا�صطراب  يف 

ال�صاهرون على رعاية امل�صالح العامة.
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فاإنه  �صحيحًا  يبداأ  الذي  الن�صاب  اأن  اإلى  تدعو  تلك  النظر  وجهة  كانت  ذلك  اإزاء 
ي�صتمر اإلى نهاية اجلل�صة �صحيحًا، وعلى االأع�صاء االآخرين الذين ت�صببوا يف عدم �صحة 
ن�صاب اتخاذ قرارات اجلل�صة اأن يتحملوا م�صئولياتهم اأمام ناخبيهم واأمام جمتمعهم، 
ومن ثم فاإن اجلزاء االأوفر حظًا لهم هو اأن تتخذ قرارات الربملان يف غيابهم حتى ولو 

تعار�صت هذه القرارات مع اأفكارهم اأو مع م�صالح من ميثلوهم.

اأما الفريق الآخر فريى �صرورة االعتداد بن�صاب �صحة اتخاذ القرارات، فاجلل�صة 
اإذا  واإن بداأت �صحيحة يف انعقادها اإال اأن ذلك ال يعني �صريان ال�صحة على قراراتها 
اخلا�صة  االأغلبية  اأو  الثلثني  اأو  باالأغلبية  �صواء  الن�صاب  ل�صحة  قائمًا  ن�صًا  ما خالفت 
قرار  هو  اجلل�صة  عن  الناجت  القرار  باأن  ذلك  ويعللون  امل�صائل،  بع�س  يف  املت�صددة  اأو 
القانونية،  امل�صروعية  واأركان  تتوفر فيه كل مقومات  اأن  الذي يجب  الت�صريعية  ال�صلطة 
الأن القرار دون ن�صاب يعني اأنه يحمل �صبهة البطالن الأنه مل يكن باإرادة اأغلبية اأع�صاء 
ال�صبهة  وهذه  الربملانية،  اللوائح  يف  املقرر  اخلا�س  بن�صابهم  اأو  الت�صريعية  ال�صلطة 
على  بني  ما  الأن  الق�صاء  ويطبقها  احلكومة  تنفذها  التي  القوانني  اإلى  اأثرها  �صيمتد 

باطل فهو باطل . 

اأو يف حال عدم اتخاذ قرارات  اأنه يف حال عدم انعقاد اجلل�صة  ويرى هذا الفريق 
عنها  املتحدث  باإرادة  الت�صريعية  ال�صلطة  تعلن  اأن  من  البد  فاإنه  الن�صاب  ب�صبب  فيها 
هوؤالء  باأن  املواطنني  اإبالغ  يتم  واأن  اال�صطراب  هذا  ت�صببوا يف  الذي  االأع�صاء  اأ�صماء 
لي�صوا على قدر اأمانة م�صوؤولية النيابة اأو الع�صوية، الأن عدم ح�صورهم اأو ا�صتمرارهم 
خا�صة  اأخرى  م�صالح  اأية  وتف�صيل  املواطنني  م�صالح  عن  تنازلهم  يعني  اجلل�صة  يف 
يحر�س  اأن  تتطلب  التي  اجلل�صة  اأعمال  قد�صية  مببداأ  اأ�صا�صًا  يرتبط  ذلك  الأن  بهم، 
والتعبري عن  الواجبة حل�صور اجلل�صة  العناية  املتحقق يف بذل  الكامل  الع�صو احلر�س 
اأنه  الد�صتور على  )87( من  املادة    اأكدت  وقد  ال�صلطة.  اأعمال هذه  تنتظم  راأيه حتى 
وت�صدر  االأقل.  على  اأع�صائه  اأغلبية  بح�صور  اإال  �صحيحة  املجل�س  مداوالت  تكون  ال 
القرارات باالأغلبية املطلقة الأ�صوات االأع�صاء احلا�صرين وذلك يف غري احلاالت التي 

اأغلبية خا�شة.  ي�شرتط فيها 
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مبد�أ جدول �أعمال �جلل�ضة . 11

يعد جدول اأعمال اجلل�صة الع�صب الرئي�صي املعرب عن اأعمال اجلل�صة، الأنه يعترب االآلية 
املجل�س  بتنظيم  تتعلق  اأخرى  ومو�صوعات  ق�صايا  من  يت�صمنه  ومبا  للجل�صة،  التنظيمية 

الداخلي و ما يرى املجل�س اإ�صافته.

تطورها  اأدوار  كل  يف  الربملانات  الزمت  التي  االأ�صا�صيات  من  االأعمال  جدول  وكان 
اأعمال  واإدارة  لتنظيم  االأ�صا�صية  االآلية  هو   - – كذلك  االأعمال  جدول  وكان  التاريخي، 

االجتماع.

وقد مر جدول اأعمال اجلل�صات بثالثة تط�رات بارزة :

التط�ر الأول ه�: هي ما يطلق عليه » جدول االأعمال املفتوح » وهو اأن ي�صم اجلدول 
مو�صوعًا اأو ق�صية اأو اثنتني ثم يرتك حتديد باقي مو�صوعات جدول االأعمال لالجتماع 
يكون  اأن  املفرت�س  املفتوح من  االأعمال  اأن جدول  الربملانيني  الفقهاء  بع�س  ويرى  ذاته، 
اأن يكون  هو االأ�صا�س يف عمل الربملانات الأن االجتماع الذي ينعقد ب�صفة اجلل�صة يجب 
واالآنية  العاجلة  اخلطورة  وذات  االأثر  ذات  االجتماعية  الق�صايا  مع  ومت�صابكًا  متالحمًا 
باالإ�صافة اإلى اإمكانية تدار�س اآخر امل�صتجدات واملواقف يف احلياة االجتماعية، وهذا ال 
يتحقق اإال من خالل جدول االأعمال املفتوح الذي ال يرتبط بالق�صايا ال�صاكنة اأو التخطيط 

امل�صبق الإدراك ق�صايا اأو مو�صوعات بعينها على جدول اأعمال اجلل�صة.

 كما اأن ميزة اجلدول املفتوح هي اأنه يحقق متابعة املجل�س لهموم املواطن وم�صاكله يف 
خ�صائ�صها وتطورها االأخري، باالإ�صافة اإلى ذلك فاإن كل الطوارئ املجتمعية تخ�صع لنظر 
الربملان من خالل هذا اجلدول، كما اأنه يعرب عن طبيعة التحوالت يف املجتمعات احلديثة 
التي تتميز بتبدل و�صرعة حركة االأحداث وامل�صكالت املجتمعية، مما يجعل الربملان �صلطة 

فعالة يف مواكبة هذه االأحداث والتغريات العنيفة يف جوانب هذه امل�صكالت.

التط�ر الثاين فه� مييل: اإلى » جدول االأعمال املنغلق« وهو يعني اأن تكون املو�صوعات 
والق�صايا املطروحة يف جدول االأعمال حمددة على �صبيل احل�صر والتحديد، ويرى فقهاء 

هذه املدر�صة اأن جدول الأعمال املنغلق يع�د اأ�صا�صاً اإلى عدة ميزات :
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التخطيط امل�صبق الأعمال االجتماع، فالتخطيط هو �صمة النجاح الأي عمل، ومن ثم فاإن . 1
كل املو�صوعات والق�صايا التي �صيتم مناق�صتها وتدار�صها يف االجتماع هي حمل تخطيط 
م�صبق مما يعني اإمكانية الو�صول اإلى نتائج ب�صاأن املناق�صات اجلارية يف الربملان حيالها.

اأعمال . 2 من  املطلوبة  اال�صتفادة  حتقق  اأن  للجل�صة  يتيح  املنغلق  االأعمال  جدول  اأن  كما 
التي  املو�صوعات  يف  والتب�صر  بالتدار�س  اجلل�صة  من  املوكولة  اللجان  اإن  حيث  اللجان، 
تناق�صها اجلل�صة يكون باإمكانها تقدمي تقاريرها اإلى اجلل�صة العامة ذات اجلدول املنغلق.

اأن اجلدول املنغلق يحقق للع�صو التهيئة النف�صية واال�صتعداد العملي ملناق�صة املو�صوعات . 3
االأع�صاء  مفاجاأة  يعني  املنفتح  اجلدول  اأن  حيث  اجلل�صة،  اأعمال  جدول  على  املدرجة 
مبو�صوعات وق�صايا مل تكن ت�صغل بالهم اأو رمبا اأنهم كانوا غري مهيئون نف�صيًا ملناق�صتها، 
وكذلك فاإن عدم ا�صتعدادهم العملي لها يعني عدم قدرتهم على ترتيب واإعداد االأفكار 
تو�صل  اإذا  حتى  فاإنه  وبالتايل  املناق�صات،  جدوى  على  يوؤثر  مما  بالق�صية  اخلا�صة 
املجتمعون اإلى بع�س النتائج فاإن هذه النتائج لن تكون ذات االأثر الكايف الأنه مت حتقيقها 

على عجل.
  وجدول االأعمال املنغلق – اأي�صًا - يتفق مع االخت�صا�صات الد�صتورية املوكولة للربملانات . 4

الت�صريعية  لوظيفته  الربملان  اأنه ال ميكن حتقيق  والرقابي. حيث  الت�صريعي  املجالني  يف 
الت�صريع ميثل تنظيمًا  اللجان، ومدرا�صته فمو�صوع  نتائج اجتماعات  دون االعتماد على 
اآثارها  تقييم  يتم  يرتكز على خطة م�صبقة حتى  اأن  بد  التنظيم ال  للمجتمع وهذا  عامًا 

بنجاح.
اأما الوظيفة الرقابية فاإنها ت�صتدعي - كذلك - التخطيط امل�صبق من خالل تبادل الراأي 
مع احلكومة اأو االأجهزة االأخرى للح�صول على الوثائق واملعلومات الالزمة التي تدعم اأي اأداة 

رقابية.
الأن  ت�صيدها،  ولي�س  احلكومية  االأخطاء  ت�صحيح  هو  الرقابية  بالوظيفة  فاملق�صود 
الت�صيد �صيوؤدي اإلى عدم ا�صتقرار املجتمع يف ظل التوترات النا�صئة بني �صلطته الت�صريعية 
اإلى  اأن ت�صحيح االأخطاء احلكومية من خالل هذه الوظيفة �صيوؤدي  والرقابية، يف حني 
ت�صحيح  على  القدرة  لديها  اأخرى  و�صلطة  تعمل  �صلطة  بني  العالقة  يف  التوازن  اإحداث 

م�صارها مبا يوؤدي اإلى حتقيق اأف�صل النتائج املجتمعية املمكنة.
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ولعل هذا اخليار يتفق مع فكرة جدول االأعمال املنغلق الأن احلكومة �صتعمل ما با�صتطاعتها 
لكي تقدم ردودًا واإجابات وا�صحة على ما يثريه الربملانيون يف �صاأن اأدواتهم الرقابية.

اإلى اجلمع بني جدول االأعمال املنغلق وجدول االأعمال  اأما التط�ر الثالث: فاإنه يذهب 
املفتوح من خالل حتديد كل ما ميكن حتديده الأعمال اجلل�صة من مو�صوعات وق�صايا ثم 

يختتم اجلدول بنوده ببند ما ي�صتجد من اأعمال مما يعني اأنه اأ�صبح جدواًل منفتحًا.

وتالقي وجهة النظر تلك تاأييداً متزايداً من العديد من برملانات العامل لأنها حتقق 
ميزتني اأ�صا�صيتني:

الأولى : التخطيط امل�صبق لأعمال املجل�س

ال�صرورية  الإجتماعية  والتغريات  التح�لت  متابعة  على  الربملان  قدرة   : الثانية 
الالزمة ملناق�صتها يف اجلل�صة

وهذا التوجه هو الذي ياأخذ به املجل�س الوطني يف اإعداد جداول اأعمال جل�صاته.

مبد�أ تدوين �مل�ضبطة. 12

امل�صبطة هي بيان �صامل لكل ما يتلى وما يقال وما يقرر يف اجلل�صة من تقارير وبيانات 
ومناق�صات وكالم وقرارات. وكذلك يدون فيها كل ما يقع من اإجراءات ووقائع.

مببداأ  للمجل�س  الداخلية  الالئحة  يف  الثاين  الباب  من  الثالث  الف�صل  اخت�س  وقد 
تدوين امل�صبطة.

وامل�صبطة حتقق مبداأ علنية اجلل�صة. فالعلنية – احلقيقة -  تتحقق بوا�صطة الن�صر يف 
اجلريدة الر�صمية وهذا ما اأكدت عليه املادة )81 ( يف نهايتها بعبارة » .... وتن�صر ملحقة 
باجلريدة الر�صمية » . فعدد الذين ي�صتطيعون م�صاهدة اجلل�صات راأى العني هو بطبيعته 
حمدود. فالعلنية التي تاأتي عن طريق امل�صاهدة حم�صورة يف نطاق �صيق، وال ميكن لقاعة 

املجل�س مهما بلغ ات�صاعها اأن ت�صتوعب اأعدادًا كبرية من املواطنني حل�صور اجلل�صة.

وجه  اأجنع  وعلى  ممكن  نطاق  اأو�صع  يف  تتحقق  اأن  للعلنية  كان  ما  فاإنه  ذلك  وعلى 
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م�صتطاع اإال بتمكني كل مواطن من االإطالع على �صورة �صادقة �صحيحة لكل ما يجري يف 
اجلل�صة وكل ما يقال فيها.

وحترر م�صبطة املجل�س مبعرفة موظفي املجل�س حتت اإ�صراف االأمني العام وهي حتتوي 
على تفا�صيل ما دار يف اجلل�صة، وما تلي فيها من مذكرات وم�صروعات ومقرتحات، وما 
دار من مناق�صات وما األقي من كلمات وبيانات، وما اأبدي من اآراء، بل ت�صجل امل�صبطة 

احلركات داخل اجلل�صة واالإ�صارات كالت�صفيق وال�صجيج.

اأو ما حدث يف اجلل�صة، وللرئي�س اأن ياأمر  وال يجوز اأن يدون بامل�صبطة  غري ما دار 
بحذف االأقوال املخالفة للد�صتور اأو اأحكام الالئحة من امل�صبطة، كمقاطعات املتحدثني، 

وله اأن يحذف االأقوال التي قد يت�صبب عنها نزاع بني االأع�صاء.

وعند االعرتا�س على ذلك فاإن االأمر يعر�س على املجل�س وي�صدر قراره يف هذا ال�صاأن 
دون مناق�صة وفقًا للمادة ) 83 ( من الالئحة.

ولكل ع�صو تكلم يف اجلل�صة اأن يطلب ت�صحيح اأقواله يف امل�صبطة ويح�صل الت�صحيح 
متى وافق املجل�س على ذلك. ويف كل االأحوال فاإنه ال يجوز طلب اإجراء اأي ت�صحيح يف 

امل�صبطة بعد الت�صديق عليها وفق املادة ) 81 ( من الئحة املجل�س.

اأن باب الت�صحيح يف امل�صبطة يظل مفتوحًا طول الفرتة  والذي ي�صتخل�س من ذلك 
الواقعة بني توزيع الطبعة املوؤقتة على االأع�صاء حتى موعد الت�صديق عليها.

ومن املقرر اأن ال يدون بامل�صبطة من اأقوال املتحدثني اإال ما �صمعه املجل�س، فال يجوز 
اأو  زميله،  اإلى  يتحدث  وهو  امل�صبطة  يف  ت�صجل  مل  اأقواله  باأن  االإدعاء  االأع�صاء  الأحد 

جمموعة من زمالئه الأن االأحاديث اجلانبية لالأع�صاء ال ت�صجلها امل�صبطة. 

كما اأنه لي�س للع�صو اأن يطلب اإثبات مقاطعة �صدرت منه اأثناء حديث ع�صو اآخر ومل 
تدون يف امل�صبطة. بل للرئي�س احلق يف اإثبات ما يرى اإثباته من املقاطعات، وحمو ما يرى 
حموه وفق املادة ) 83 ( من الالئحة الأن الالئحة حظرت على االأع�صاء وفق املادة ) 70( 
مقاطعة املتكلم، اأو احلديث يف اأمور �صخ�صية. فهذا يعني خمالفة اأحكام الالئحة، ومن 

ثم يقع االأمر حتت �صيطرة الرئي�س.
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كما ال يجوز اأن يغري االأع�صاء قراراتهم مبنا�صبة الت�صويت باملناداة باال�صم بعد انتهاء 
اجلل�صة وذلك عند عر�س الطبعة املوؤقتة للم�صبطة. الأن القول بغري ذلك يعني اأن قرارات 
املجل�س عر�صة للتبديل والتغيري من جل�صة اإلى اأخرى. فاإطالق ت�صحيحات امل�صبطة على 
ل�صان  على  عنه  واملعلن  املجل�س  من  ال�صادر  القرار  �صحة  على  �صيوؤثر  املجل�س  قرارات 
اأقلية،  اإلى  االأكرثية  انقالب  الت�صحيحات  هذه  على  يرتتب  فقد  اجلل�صة.  يف  الرئي�س 

وانقالب االأقلية اإلى اأكرثية.

وهذا ما ي�صري اإليه روح ن�س املادة ) 82 ( من الئحة املجل�س يف �صاأن اأن يعد بعد كل جل�صة 
موجز مل�صبطتها يهدف اإلى اأن تكون قرارات املجل�س يف متناول اأجهزة الن�صر املحلية.

اإزاء  تغيريها  يتم  اأن  املجل�س  قرارات  عن  حمليًا  الن�صر  بعد  اأنه  املنطق  يقت�صي  فال 
خطاأ  هناك  كان  اإذا  اإال  ال�صابقة.  اجلل�صات  يف  قراراتهم  بت�صحيح  االأع�صاء  مطالبات 

مادي قد وقع بالفعل من مدوين امل�صبطة.

مبد�أ حق �لكالم يف �جلل�ضة �لعامة. 13

املجال�س الربملانية جمال�س كالمية فالربملان يف تعريفه االأ�صلي يعني اأنه » مكلمة ». 
الذي   Parle االأول   : �صقني  يتكون من  الفرن�صية  باللغة  واأ�صلها  برملان هي معربة  فكلمة 
  Parliament الذي يعني املكان فاأ�صبحت كلمة  ment يعني احلديث اأو الكالم، الثاين

مكان الكالم اأو احلديث. ومن ثم فاإن اأهم مظاهر عمل الربملانات الكالم.

اإليه  يتجه  اأن  يجب  ما  اأخ�س  فاإن  الربملانات،  اأعمال  لكل  واجبًا  التنظيم  كان  فاإذا 
حركة  ي�صل  باأن  جدير  الكالم  نظام  يف  ا�صطراب  اأقل  الأن  الكالم.  م�صاألة  هو  التنظيم 

املجل�س. وت�صبح اجلل�صة العامة فو�صوية اأو اأ�صبه باحلديث يف املنتديات العامة. 

لهذا عنيت الئحة املجل�س الوطني االحتادي يف موادها ) 69 - 76( ببيان احلدود التي 
ي�صتعمل فيها حق الكالم، واإي�صاح الرتتيب الذي يراعي يف االإذن بالتكلم.
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�ضو�بط حق �لكالم
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وحق الكالم حق اأ�شيل ومباح جلميع الأع�شاء على ال�شواء بال�شروط القانونية، فلي�ش 
للرئي�س اأن مينع اأحدًا من التكلم بغري �صبب قانوين وهذا ما اأكدت عليه املادة ) 69 ( من 

الئحة املجل�س.

واإذا مل يقتنع الع�صو بال�صبب الذي يبديه الرئي�س لرف�س االإذن له وقام خالف بينهما 
وجب الرجوع اإلى راأي املجل�س.

ويجب اأن يكون الكالم يف املو�صوع حمل املناق�صة والنظر يف وقت حديث املتكلم فال يجوز 
للع�صو اأن يتكلم يف م�صائل غري واردة يف جدول االأعمال، فللرئي�س اأن يرف�س االإذن له بالكالم 

حفاظًا على وقت اجلل�صة،  واجناز املو�صوعات والق�صايا املدرجة على جدول االأعمال.

الغائبني عن  اأ�صماء  ينادي  اأن  الرئي�س غري ملزم  اأن  املقررة  االأ�صولية  القواعد  ومن 
قاعة اجلل�صة من طالبي الكالم. الأن من يطلب الكلمة عليه اأال يغادر قاعة اجلل�صة، واأن 
يكون يقظًا لكل اأنواع كالم زمالئه حتى اإذا ما اأتاه الدور يف الكلمة ال يقوم بتكرار اأقوال 
غريه، كما اأن ا�صتماعه اإلى االآخرين من زمالئه قد يوؤدي اإلى تغيري وجهة كالمه، اأو يزداد 

تاأكيدًا على وجهة نظره.

ولذلك فاإنه لي�س للمتغيب اأو من خرج من اجلل�صة موؤقتًا اأن يطلب لفت نظر الرئي�س 
اإلى حقه يف الكالم.

اأي�صًا على من م�صى دوره يف الكلمة ثم عاد اإلى اجلل�صة  وتنطبق القاعدة االأ�صولية 
و�صدر قرار املجل�س يف مو�صوع كالمه، فلي�س له اأن يعرت�س على �صدور قرار املجل�س قبل 

�صماع كالمه الأن قرار املجل�س اإذا �صدر ال معقب وال تايل له.

اإقفال  تقرر  اإذا  اأنه  الكالم  يف  االأ�صولية  الربملانية  القواعد  �صمن  من  فاإنه  كذلك 
املناق�صة يف مو�صوع ما، فاإن ذلك يلغي بطبيعة احلال طلبات االإذن بالكالم التي قدمت 

عن املو�صوع اأو الق�صية حمل الكالم.

فال يجوز لع�صو اأن يعرت�س على قرار اإقفال باب املناق�صة الأنه مل يتكلم وهذا ما راعته 
املادة ) 72 ( يف الئحة املجل�س عندما اأعطت للمجل�س احلق بناًء على اقرتاح رئي�صه اأن 
يحدد وقتًا لالنتهاء من مناق�صة اأحد املو�صوعات، واأخذ الراأي فيه اأو اإقفال باب املناق�صة.



99 دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

فمن مل يدركه الدور يف الكالم بعد هذا الوقت ي�صقط حقه يف الكالم، وال يجوز له اأن 
يحتج على هذا �شقوط دوره.

اأما يف �صاأن قاعدة  » اأن يوجه املتكلم حديثه اإلى الرئي�س اأو للمجل�س » الأن ذلك من 
مقت�صيات ح�صن �صري املناق�صة يف الربملانات. حيث يجتمع عدد من االأع�صاء ) 40 ع�صوًا 
من املجل�س ( غري متجان�صي االآراء وال متاألفي االأهواء، ولي�صوا على راأي واحد. فكل ذلك 
يقت�صي توجيه الكالم جلهة واحدة تكون مو�صع احرتام اجلميع قطعًا الأ�صباب التنازع. 
الأن الع�صو اإذا وجه كالمه اإلى ع�صو اآخر، اأو اإلى رئي�س جلنة اأو مقررها فاإن ذلك �صيفتح 
الباب للتنابذ بالقول، اأو الرد على كالمه مما ي�صتحيل معه �صبط املناق�صة يف اجلل�صة يف 

حدودها الواجبة.

كما اأنه » ال يجوز اأن يوجه حديثه اإلى احلكومة » الأن احلكومة ال متلك اأن ترد عليه اإال 
بعد اأن ياأذن لها الرئي�س، وحتى ياأذن الرئي�س فاإن املتكلم يجب اأن يوجه اإليه اخلطاب.

واإذا كان هناك اختالف بني املجال�س الت�صريعية وبع�صها يف �صاأن » كلمات االأع�صاء 
من حيث امل�صتوى والتالوة كاأن تكون – مثاًل – مكتوبة اأم مرجتلة، اإال اأن هناك اتفاقًا 
يف القواعد االأ�صولية الربملانية حول هذا ال�صاأن وهو اأن الكالم يف جل�صات الربملانات ال 
اأو الكفاءة اخلطابية، واإمنا هو قرع احلجة باحلجة  اإظهار براعة اخلطباء،  اإلى  يهدف 
ولي�س من  نقا�س مو�صوعي  العامة هو عبارة عن   فالكالم يف اجلل�صات  لالآراء.  وتبادل 
اأجل النقا�س يف حد ذاته، واإمنا نقا�س من اأجل التو�صل اإلى نتيجة يف املو�صوع نف�صه واإال 
فاإن عك�س ذلك �صيمثل م�صيعة لوقت اجلل�صة وم�صلحة املواطنني الذين ينتظرون قرارات 
اجلل�صة. كما اأن تكرر االأقوال يف اجلل�صة ي�صري اإلى اأن االأع�صاء اأفرغوا ما يف جعبتهم من 
حجج، ومل يعد هناك جديد، فمن واجب رئي�س املجل�س – حينئذ – اأو املجل�س اأن يتدخل 
الإقفال باب املناق�صة فهذا املبداأ ) اإقفال باب املناق�صة ( كان من اأحد دواعي وجوده يف 
يعد  اأ�صبحت مكررة ومل  االأقوال  باأن  املجل�س  اأو  الرئي�س  ا�صت�صعار  الربملانية هو  اللوائح 
هناك جديد ي�صاف اإلى املو�صوع. ولذلك فاإن اخلطب املطولة والكلمات املكتوبة م�صبقًا 

تعطل الكثري من وقت املجل�س.
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اأو  االأع�صاء  مقرتحات  ن�صو�س   « اأن  اأي�صًا  الربملانية  االأ�صولية  القواعد  من  لكن 
تعديالتهم يف �صاأن مواد م�صروعات القوانني اأو التو�صيات يجب اأن تكون مكتوبة وم�صاغة 

»، الأن ارجتالها قد يوؤدي اإلى �صياع بع�س املعاين.

اأما عن » عدم مقاطعة املتكلم«  فهذا املبداأ مت اإقراره يف الربملانات ا�صتنادًا اإلى اأن 
حق الع�صو يف الكالم بعد ح�صوله على االإذن هو حق مقد�س ال يجوز امل�صا�س به، ويجب 

احرتامه االحرتام الكامل.

واأن هذا االحرتام يتمثل يف اأن ي�صتمع اإليه زمالوؤه، فاإذا ما قاطعه اأحد زمالئه فاإنه 
ينتهك بذلك حقه املقد�س يف الكالم ويعني اأنه ال يكن االحرتام للمتكلم.

اإلى  اإلزامًا باال�صتماع  اأقواله عن النظام فاملجل�س ملزم  فما دام املتكلم ال يخرج يف 
اإذا خرج املتكلم  اأما   . املتكلم، والرئي�س مكلف بحمل املجل�س على هذا اال�صتماع تكليفًا 
عن احلدود الواجبة يف الكالم،  فلي�س الأحد من االأع�صاء اأن يقاطعه اإال الرئي�س. الأن حق 
الكالم ال توجد قيودًا حتده اإال حدوداأً يف الالئحة، ولي�س الأي ع�صو اأن يحد من حق الكالم 
لزميل له. ولكن هذه ال�صلطة هي للرئي�س فقط، حتى واإن جاء يف حديث املتكلم قول مي�س 
ب�صخ�س زميل اآخر له، فلي�س لالأخري اأن يقاطعه، واإمنا ينتظر حتى يفرغ االأول من كالمه، 
ثم يطلب الكلمة  من الرئي�س للرد، ويف هذه احلالة له االأولوية على باقي طالبي الكلمة. 

وهذا ما �صمنته املادة )71( من الئحة املجل�س.

ومن القواعد االأ�صولية – اأي�صًا – » اال يقاطع الع�صو الوزراء، اأو اأي ع�صو يف احلكومة 
اأثناء حديثهم » . وللرئي�س اأن يرف�س االإذن بالكالم للوزير حتى ينتهي الع�صو من حديثه.

وكذلك فاإن ما ت�صمنته املادة ) 71 ( من م�صائل يف �صاأن توقف املناق�صة والكالم، مثل 
طلب التاأجيل اأو اإرجاء النظر يف املو�صوع املطروح اأو طلب اإقفال باب املناق�صة، اأو لفت 
النظر اإلى مراعاة اأحكام الد�صتور اأو الالئحة فهذه ال ميكن عر�صها على املجل�س واتخاذ 

قرار فيها اإال بعد انتهاء املتكلم من اأقواله.

وكذلك ال يجوز رفع اجلل�صة اأو اإيقافها اأثناء تكلم اأحد االأع�صاء اإال بر�صاه، وتنازله 
عن حقه يف ا�صتكمال الكلمة، واإذا حدث اأن اأوقفت اجلل�صة لال�صرتاحة ومل يتمكن املتكلم 
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من اإكمال باقي كلمته بر�صاه، فاإنه ال يجوز عند ا�صتئنافها اأن يتكلم ع�صو اآخر اإال بعد اأن 
ي�صتكمل املتكلم ال�صابق كلمته وينتهي من كالمه.

خالل  من  بالقوة  املتكلم  قوطع  اإذا  اأنه  الربملانية  االأ�صولية  القواعد  من  فاإنه  كذلك 
مقاطعته اأو �صجيج من  بع�س زمالئه، ملنعه من الكالم. فعلى الرئي�س اأن يتدخل ويبذل 
كل ما يف و�صعه ليمكن املتكلم من ا�صتئناف كالمه، الأن املجل�س ملزم باال�صتماع اإلى املتكلم 
ما دام مل يخرج يف اأقواله عن النظام. والرئي�س مكلف بتنفيذ هذا االلت��زام وفق امل��ادة 

) 69 ( من الالئحة.

واإال فعك�س ذلك �صيجعل فئة من اأع�صاء املجل�س هي التي ت�صيطر على جمريات الكالم 
يف جل�صات املجل�س، وهذه الفئة قد تتحالف مع بع�صها البع�س لغر�س ما،  فتقوم بافتعال 
لت�صفية  اأو  واآرائهم،  اأهوائهم،  مع  يتفق  ال  مبا  ع�صو  تكلم  كلما  وال�صجيج   ال�صو�صاء 
مواقف �صخ�صية اأو لتباينات يف املواقف، فيوؤدي ذلك كله اإلى اإ�صاعة الفزع والرعب وعدم 
للم�صاكل  درءًا  حديثه  اإنهاء  اإلى  يلجاأ  قد  الذي  املتكلم،  لدى  االنتباه  وت�صتيت  الرتكيز، 
اأو لعدم قدرته بعد ذلك على الرتكيز يف كالمه. فاإذا ما �صرى ذلك يف  مع هذه الفئة، 
املجل�س فاإن هذا مدعاة لن�صوء جماعات النفوذ وامل�صالح يف داخل قاعة املجل�س وهذا ما 
تاأباه وتدينه ب�صدة م�صلحة الوطن العليا، وقواعد الد�صتور التي اأن�صاأت املجل�س ليعرب عن 

م�صالح املواطنني واأمانيهم.

وح�صرًا للمناق�صة يف حدود معقولة، وحمافظة على حقوق �صائر طالبي الكالم ن�صت 
الالئحة على اأنه ال يجوز للع�صو اأن يتكلم اأكرث من ثالث مرات، واأن ال يجاوز حديثه يف 

املرة الواحدة خم�س دقائق حتى ميكن ا�صتيعاب اأكرب عدد ممكن من طالبي الكلمة.

 – اإذا طلب  اإال يف حالة ما  اأنه ال يقيد هذا احلق  ووفق القواعد االأ�صولية الربملانية 
مثاًل-  اثنان الكلمة اأثناء املناق�صة وكان اأحدهما قد �صبق له الكالم، فاالأولوية هنا تكون 
لالآخر الذي مل يتكلم. كذلك فاإنه ال يجوز للع�صو اأن يحتج بقاعدة اأن له  احلق يف احلديث 
ملدة )5( دقائق ثالث مرات واأنه �صيجمع ويتحدث يف مرة واحدة ملدة )15( دقيقة. فهذا 
يخالف غر�س القاعدة االأ�صولية يف هذا ال�صاأن، فالقاعدة واأن كانت تقول اأن حق الكالم 
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مقد�س وال يجوز املنع اإال مب�صوغ قانوين، اإال اأنه يف ذات الوقت فاإن هذا احلق مباح جلميع 
االأع�صاء. فاإذا ما مت�صك كل ع�صو بحقه يف احلديث ملدة )15(  دقيقة دفعة واحدة، فاإن 
اجلل�صة قد تنتهي دون اأن ميار�س االآخرين حقوقهم يف الكلمة، الأنه لن يتمكن من احلديث 
اإال ) 4 ( اأع�صاء فقط يف ال�صاعة الواحدة. وهذا ما يخالف القاعدة االأ�صولية االأخرى » 
مبداأ تداول الكلمة يف اجلل�صة » وهذا املبداأ يعني اأنه حتى ينتهي املجل�س اإلى قرار ما فاإن 
عليه اأن يبذل العناية الكافية، ويتحرى كل ال�صبل الالزمة الأن يتكلم اأكرب عدد ممكن من 
اأع�صاء املجل�س حتى يكون قراره معربًا عن درا�صة اأقوال املتكلمني ال اأن يعرب عن درا�صة 

اأقوال فئة قليلة من املتكلمني.

اأو  نوابه،  اأو  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  اأن  هو  للكالم  املقررة  احلقوق  من  فاإنه  كذلك 
احلكومة.  عمل  اإلى  حاجة  يف  دائمًا  امل�صرع  الأن  الكالم  ترتيب  من  ي�صتثنون  الوزراء 
فاملجال�س الت�صريعية ال تعمل يف فراغ. واأن �صلطتها مقيدة بحدود الت�صريع والرقابة على 
واملواطنون دائمًا تكون  التنفيذ.  باملواطنني يف  ات�صااًل  اأكرث  اأعمال احلكومة. واحلكومة 
اأجل ذلك ُو�صعت قاعدة اال�صتثناء من ترتيب  احلكومات هي حمل �صكواهم االأول. من 
عمل  تعطيل  يعقل  ال  فاإنه  ذلك  اإلى  باالإ�صافة  احلكومة.  الأع�صاء  اجلل�صات  يف  الكالم 
اأع�صاء احلكومة بح�صورهم اجلل�صات العامة باإدعاء ترتيب الكالم يف اجلل�صة ،يف حني 
اأن هناك مهام حكومية اأخرى تنتظرهم. باإدعاء ترتيب الكالم يف اجلل�صة. فليدلو ع�صو 

احلكومة بدلوه، ولين�صرف اإلى عمله، اأما ع�صو املجل�س فال عمل له اإال اجلل�صة العامة.

وهذا املبداأ من القواعد االأ�صولية يف العمل الربملاين وهي اإعفاء الوزراء من ترتيب 
الكالم.

ملالحظات  كافيًا  ردًا  كالمه  يف  يرد  رمبا  احلديث  يف  للوزير  االأولوية  تعطى  فحينما 
البع�س اأو جوابًا �صافيًا  ال�صتف�صارات حمتملة من البع�س االآخر، فحينها قد يتنازل بع�س 
طالبي الكلمة عن كلماتهم، اأو يجعل االآخرين يبنون اأ�صبابًا جديدة ملعطيات كالمهم. من 

اأجل ذلك - اأي�صًا - كان ال بد من ا�صتثنائهم من قواعد ترتيب الكالم .

الذي  املو�صوع  اأو  امل�صروع  املجل�س �صحب  قرر  اإذا  اإال  الكالم  الوزير يف  يقيد حق  وال 
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جاء من اأجله الوزير خ�صي�صًا للحديث فيه، اأو مت اإقفال باب املناق�صة. فال يجوز للوزير 
اأن يحتج على قرار املجل�س واإال اعترب ذلك تدخاًل يف �صاأن من �صوؤون ال�صيادة الربملانية.

وللوزير اأثناء ح�صوره اجلل�صة اأن يرد على كل ما يثريه االأع�صاء يف كالمهم، ولالأع�صاء 
احلق يف االعرتا�س على اأقواله، وله اأن يربر هذه االأقوال. اأما اإذا اأ�صر الوزير على عدم 
الرد املبا�صر على حيثيات كالم االأع�صاء فلي�س لرئي�س املجل�س احلق يف اأن يوجه الوزير 
اإلى الكالم على نحو معني  وب�صكل معني، واإمنا عليه اأن ي�صتمع اإلى اإجابته، ثم عليه اأن 
يخطر رئي�س احلكومة باأن كالم الوزير مل يكن �صافيًا لالأع�صاء يف اجلل�صة، الأن رئي�س 
رئي�س  وهو  رئي�صه  هو  الوزير  توجيه  حق  ميلك  الذي  واأن  للوزراء،  رئي�صًا  لي�س  الربملان 

الوزراء. وهذا من مقت�صيات مبداأ الف�صل بني ال�صلطات.

كذلك اأعطت الالئحة يف املادة ) 71 ( االأولوية يف الكالم للرد على قول مي�س �صخ�س 
طالب الكالم. فاالأ�صل اأن القول املا�س بال�صخ�س يجب اأن يكون قد قيل اأثناء اجلل�صة ويف 
القاعة، وكان هذا امل�صا�س م�صموعًا من الرئي�س واالأع�صاء. فال ميكن اأن يحتج ع�صو واأن 
يطالب باالأولوية يف الكلمة ملجرد حديث جانبي جرى مع ع�صو اآخر، اأو ملجرد حديث جرى 
خارج قاعة املجل�س، اأو مل يكن ذلك يف اأثناء انعقاد اجلل�صة، كذلك من �صمن القواعد 
االأ�صولية اأن هذه القاعدة ال تنطبق على جمرد ذكر ا�صم الع�صو عر�صًا اأثناء كالم ع�صو 
اآخر، فال يكفي ذلك الإعطائه حق الرد. فيجب اأن يكون القول ما�صًا بال�صخ�س وهذا ما 

راعته الالئحة يف قواعدها حينما اأوردت عبارة  » قول مي�س ال�صخ�س«.

ومن املقرر يف فرن�صا – مثاًل - اأن الرئي�س هو احلكم فيما اإذا كان القول يعترب ما�صًا 
بال�صخ�س اأم ال، ويخول لطالب الكالم حق الرد اأو ال يخوله.

فاإذا راأى الرئي�س اأن القول ال يعترب ما�صًا بال�صخ�س، واأ�صر الع�صو على طلب الرد، 
اإثبات �صيء من  الرئي�س، فال يجوز  راأى  املجل�س  اأيد  فاإذا  املجل�س  ي�صت�صري  اأن  فللرئي�س 

اأقوال طالب الرد يف امل�صبطة.

– اأي�صًا  فاإنه يرتتب عليه  الكالم  اأولوية يف  اإذا كان يعطي  بال�صخ�س  املا�س  والقول 
اأن  واالأ�صل  له يف ذلك.  واالأولوية  الرد  يخول طالبه حق  اأنه  اأي  املناق�صة حتمًا،  - وقف 
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اأن  اأو ق�صية ما الأنه من املفرت�س  القرار يف مو�صوع  يوؤثر على اتخاذ  املناق�صة لن  وقف 
اأن  اإبداءها هي ذات �صفة �صخ�صية بحتة فال ميكن  التي يريد طالب الرد  االإي�صاحات 

توؤثر يف نف�س املناق�صة، اأو يف القرار الذي تنتهي اإليه.

القول املا�س ب�صخ�صه ال  ال�صخ�س بالرد على  اأن تدخل  القواعد االأ�صولية  اأي�صًا من 
ينطبق على حالة االأ�صئلة. فال يجوز االإذن بالكالم للرد على قول ما�س بال�صخ�س اإال بعد 
انتهاء الوزير من االإجابة على ال�صوؤال، وعلى اال�صتي�صاحات املتعلقة به. الأنه لي�س يف حال 
تعقيب من  اأو  وا�صتي�صاح  �صوؤال وجواب  قا�صر على  االأمر  واإمنا  قائمة.  االأ�صئلة مناق�صة 
ال�صائل واإي�صاح ورد من الوزير. كما اأن االأ�صل الربملاين يف نظام االأ�صئلة ي�صتدعي عدم 
دخول �صخ�س ثالث بني ال�صائل وامل�صوؤول. فاإذا كانت الالئحة اأقرت بعبارة وقف املناق�صة 
الأن  ال�صوؤال  اإلى  باأن ذلك ال ميتد  اأقرت �صمنًا  بال�صخ�س فهي قد  القول ما�صًا  اإذا كان 

ال�صوؤال يخلو من املناق�صة.

كما اأنه من القواعد االأ�صولية يف هذا ال�صاأن اأن طلب الرد على قول ما�س بال�صخ�س 
يجب تقدميه يف احلال. فال يجوز قبوله عن كالم قد قيل يف جل�صة �صابقة، اإال اإذا كان 

الطالب متغيبًا يف تلك اجلل�صة. ومل يكن قد ا�صتمع اإلى القول املطلوب الرد عليه.

املجل�س  من  يطلب  الرد  �صاحب  اأن  فهو  االأ�صولية  القاعدة  هذه  على  اال�صتثناء  اأما 
االحتفاظ بحقه يف الرد جلل�صة مقبلة حتى ياأتي مب�صتندات موؤيدة الإي�صاحاته، وللمجل�س 

اأن ي�صتجيب اإلى طلبه.

ومهما بلغ عدد طالبي الرد على االأقوال املا�صة باالأ�صخا�س فالواجب اإعطائهم االإذن 
بالكالم جميعًا ) كل عن نف�صه ( حتى واإن ترتب على ذلك تاأخري جدول اأعمال اجلل�صة، اأو 
عرقلة �صري املناق�صة يف اجلل�صة الأن ذلك من االأولويات التي يجب اأن تراعي النتظام عمل 
اجلل�صة. فعدم القبول بطلبات الرد يعني اأن املجل�س �صيتحول اإلى �صاحة للحرب والتنابذ، 

و�صيكون الرئي�س اأحد اأطرافها مما يعني اأنه ال طائل من نظر جدول االأعمال.

للمناق�صة  مطروحًا  كان  الذي  املو�صوع  يف  املجل�س  قرار  الرئي�س  اإعالن  فاإن  كذلك 
والت�صويت ميحوه حموًا من جدول االأعمال. فال يجوز الأحد بعد ذلك اأن يتكلم يف مو�صوع، 
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اأو اأن يعرت�س بالتعليق اأو االنتقاد لقرار املجل�س يف مو�صوع مت حموه من جدول االأعمال. 
واإذا حدث ما يخالف ذلك فال يجوز اإثبات تلك االأقوال يف امل�صبطة.

وعدم جواز الكالم يف املو�صوع اأو الق�صية بعد قرار املجل�س ي�صري على الوزراء كما 
ي�صري على االأع�صاء.

مبد�أ �إد�رة �ملناق�ضة يف �جلل�ضات �لعامة. 14

اأعطت املادة ) 28 ( من الالئحة لرئي�س املجل�س من �صمن اخت�صا�صاته رئا�صة جل�صات 
املجل�س، واالإذن بالكالم، وتنظيم املناق�صة، واأخذ االأ�صوات، واإعالن ما ي�صدره املجل�س 

من قرارات.

املتكلم  يقاطع  الذي  وهو  بالكالم،  االإذن  يعطي  الذي  هو  الن�س  هذا  وفق  فالرئي�س 
اأو خالف  اأن تفوه املتكلم باأقوال مت�س غريه من االأع�صاء،  لتنظيم املناق�صة. فاإذا حدث 
اأحكام الد�صتور اأو الالئحة، اأو خالف نظام الكالم ومو�صوعه، اأو ا�صتعمل املتكلم عبارات 
غري الئقة، اأو فيها م�صا�س بكرامة االأ�صخا�س اأو الهيئات، اأو بامل�صلحة العليا للبالد، اأو 
اأتى اأمرًا خماًل بنظام اجلل�صة فلي�س الأحد اأن يقاطع املتكلم اإال الرئي�س. كذلك اإذا تفوه 
املتكلم مبا مي�س كرامة اإحدى اللجان فلي�س لرئي�س اللجنة، اأو مقررها، اأو اأحد اأع�صائها 

اأن يتدخل واإمنا الرئي�س هو الذي يرد املتكلم اإلى حدوده.

كما اأن للرئي�س اأن مينع اأحد االأع�صاء من الكالم ويقاطع كلمته اإذا ما حاول املتكلم 
اأن يتحدث يف �صاأن جل�صة �صرية للمجل�س فينبهه الرئي�س اإلى وجوب االحرتا�س والتحفظ.

الأنه من القواعد االأ�صولية اأنه ال يجوز الأحد االأع�صاء اأن يتحدث عما يدور يف اللجان، 
للرد على  املجل�س  ي�صتعمل منرب  اأن  الرئي�س. كذلك ال يجوز  اإال  ال�صرية  اأو يف اجلل�صات 
اأقوال تقال خارج املجل�س فيما يقال خارج املجل�س يرد عليه خارج قاعة املجل�س، اإال اإذا 
قرر املجل�س غري ذلك واعترب اأن ما قيل ما�صًا بكرامة املجل�س وبكرامة اأع�صائه. اأما عدا 
ذلك فاإن كل كالم يقال خارج املجل�س ال حمل له يف اجلل�صة. فاإمنا تدور املناق�صة على ما 

يح�صل يف املجل�س واخت�صا�صات و�صوؤون املجل�س.
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اإدارة املناق�صة ومراعاة ملبداأ ف�صل ال�صلطات واحرتامًا  اأنه من مقت�صيات مبداأ  كما 
لقوة ال�صيء املحكوم فيه فللرئي�س اأن يتدخل ملنع املتكلم من االنتقاد اأو اإبداء املالحظات 
التعليق  اأو  ال�صلطة الق�صائية،  اأو التدخل يف �صوؤون  على االأحكام ال�صادرة من املحاكم. 

على ق�صية اأو مو�صوع حمل نظر الق�صاء.

اأما يف �صاأن ما ورد يف املادة ) 74 ( من الالئحة يف اأن يلفت الرئي�س نظر املتكلم اإلى 
مو�صوع الكالم فال يجوز اأن يخرج املتكلم عن املو�صوع حمل احلديث يف اجلل�صة �صواء 
الذي  والرئي�س وحده هو  واملالحظات.  الراأي  اإبداء  اأو  االمتناع  اأو  الرف�س،  اأو  بالتاأييد، 

يرده اإلى املو�صوع فال يجوز الأحد من االأع�صاء اأن يتكلم يف هذا ال�صاأن.

اإذا كان املتكلم اأحد اأع�صاء احلكومة. فال  واال�صتثناء الوحيد على هذه القاعدة هو 
يجوز رد الوزير اإلى مو�صوع الكالم الأن الوزير ميلك حق الكالم يف اأي مو�صوع �صاء، وعلى 

املجل�س اأن ي�صتمع اإليه.

اأن  فللرئي�س  االأع�صاء  املقدمة من  االقرتاحات  تنطبق على  االأ�صولية  القاعدة  وذات 
يتحقق من دخول االقرتاحات يف اخت�صا�س املجل�س، فاإذا تراءى اأن اقرتاحًا �صواء كان يف 
م�صروع قانون، اأو تو�صية ال تدخل يف اخت�صا�صات املجل�س فله اأن ينبه �صاحبه اإلى عدم 
التكلم فيه، فاإذا مل ميتنع عن الكالم فاملرجع يف هذا االأمر اإلى املجل�س وهو الذي يف�صل 

يف وجوب امتناع الع�صو من عدمه.

وملا كان من واجب الرئي�س اإدارة املناق�صات يف اجلل�صة واالإ�صراف عليها فمن البديهي 
عدم جواز ا�صرتاكه يف املناق�صات اإال اإذا تنحى عن كر�صي الرئا�صة. ويف هذه احلالة ال 
يجوز له اأن يعود اإلى الرئا�صة اإال بعد االنتهاء من املناق�صة يف املو�صوع اأو الق�صية التي اأراد 

اأن يدلو بدلوه فيها ب�صفته م�صاركًا يف النقا�س.

فال يجوز له اأن يعتلي الرئا�صة بعد االنتهاء من كلمته الأنه قد يوؤثر على �صري املناق�صات 
قراره.  املجل�س  ياأخذ  حتى  النقا�س  اإدارة  يف  ي�صتمر  اأن  نائبه  على  واإمنا  راأيه  ل�صالح 
فالرئي�س ميار�س حقه يف النقا�س الأنه ع�صو من اأع�صاء املجل�س. فهو لي�س رئي�صًا لالأع�صاء 
واإمنا هو  رئي�س للمجل�س الذي ينتظم فيه االأع�صاء. ولذا فاإن اأغلبية الربملانات تطلق على 

الرئي�س م�صمى "Speaker" اأي املتحدث با�صم االأع�صاء.
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اأما اإذا كان الرئي�س موجهًا لدفة النقا�س يف مو�صوع مطروح فهذا ال ي�صتلزم منه اأن 
يتنحى عن كر�شي الرئا�شة، واإمنا عليه اأن يدير النقا�ش �شرط األ ي�شرتك فيه بالراأي.

اإال اأنه وفقًا للقواعد االأ�صولية فاإن عدم جواز ا�صرتاك الرئي�س يف املناق�صات ال يحول– 
طبعًا -  دون اإلقائه ما ينا�صب املقام من اأقوال وت�صريحات قيامًا بواجبات وظيفته، فله 
اأن يدافع وهو على كر�صي الرئا�صة عن ت�صرفات املجل�س، وقراراته، و�صلطاته، وامتيازاته، 
واأن يدافع عن قرارات هيئة املكتب، واللجنة التنفيذية لل�صعبة، اأو ينتقد اأو يثني على اأداء 
جلنة، اأو اأن يربر اأو ينتقد ت�صرفات االأع�صاء يف اجلل�صة فكل هذه امل�صائل تدخل �صمن 

نطاق �صوؤون املجل�س الذي هو يراأ�صه.

ولكن اإذا اأراد الرئي�س اأن يربر ت�صرفًا �صخ�صيًا له خارج اجلل�صة اأو خارج املجل�س فله 
اأن يتنحى عن كر�صي الرئا�صة ويتحدث من مقاعد االأع�صاء.

با�صم  الذي يتحدث  الرئي�س هو  اأن  اإلى  اأ�صارت  الالئحة  28 ( من   ( املادة  وملا كانت 
املجل�س فله بهذه ال�صفة اأن يعرب عن موقف املجل�س اإزاء ما قد يقع من اأحداث �صواء يف 

الدولة اأو خارجها. وهو يفعل ذلك �صواء كانت هناك مناق�صة لهذه االأحداث اأو مل تكن.

وله اأن يلقي من تلقاء نف�صه ما يراه منا�صبًا من الت�صريحات ويف حالة تقدمي االأع�صاء 
يف  يتدخل  اأن  احلالة  هذه  يف  فله  االأحداث  هذه  من  مواقفهم  عن  لالإعراب  ملقرتحات 
املناق�صة من على كر�صي الرئا�صة ليجمع كلمة اأع�صاء املجل�س على موقف م�صرتك وواحد. 

ففي هذه احلالة يعترب موجهًا للنقا�س.

ووفق القواعد االأ�صولية الربملانية االأمريكية فاإن حق الرئي�س يف الكالم حق مطلق. 
اأول املتكلمني، وله احلرية يف اختيار الوقت الذي ينا�صبه للكالم يف  اأن يكون  فهو ميكن 
اجلل�صة، وله اأن يتحدث قبل اأحد اأع�صاء احلكومة. با�صتثناء املو�صوع الذي فيه �صاأن من 

�صوؤون ال�صيا�صة اخلارجية. فلوزير اخلارجية حق الكالم فيه قبل رئي�س املجل�س.

ويتحدث الرئي�س – كذلك -  با�صم املجل�س حتى يف فرتات العطلة الربملانية فله اأن 
ي�صدر ما ي�صاء من البيانات والت�صريحات اإزاء االأحداث التي تواجه البالد يف الداخل 
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اأو يف اخلارج  كل ذلك يتم با�صم املجل�س، وله اأن يبعث ما ي�صاء من ر�صائل اإلى روؤ�صاء 
برملانات وم�صوؤويل الدول االأجنبية با�صم املجل�س يف فرتات العطلة الربملانية.

وله احلق يف اأن ين�صر هذه الر�صائل يف و�صائل االإعالم با�صم املجل�س اإال اأنه يتعني عليه 
مبجرد انعقاد املجل�س اأن يخطر املجل�س بر�صائله يف العطلة الربملانية .

مبد�أ �إقفال باب �ملناق�ضة. 15

( من الالئحة احلق للمجل�س بناء على اقرتاح من رئي�صه اأن يحدد  اأعطت املادة ) 72 
وقتًا لالنتهاء من مناق�صة اأحد املو�صوعات، واأخذ الراأي فيه، اأو اإقفال باب املناق�صة.

باب  اإقفال  مبداأ  يف  املقررة  الربملانية  االأ�صولية  القواعد  مع  تتما�صى  املادة  وهذه 
املناق�صة.

املناق�صة.  اأجل  من  واملناق�صة  البحث  على  قا�صرة  الت�صريعية  املجال�س  مهمة  فلي�صت 
واإمنا البحث واملناق�صة هدفهما الرئي�صي اأن يبت املجل�س فيما يدور عليه البحث واملناق�صة.

يكون  فقد  النقا�س،   ملجرد  معلقة  وقوانينه  مو�صوعاته  تظل  اأن  للمجل�س  ميكن  فال 
االأخذ  اأن  بل  الدولة.  داخل  واال�صطراب يف  للقلق  مدعاة  فيها  البت  دون  بقائها  جمرد 
بذلك يعني اأن كل فئة، اأو جمموعة من االأع�صاء تعرت�س على مو�صوع اأو قانون ما قد تعمل 
على عدم  �صدور قرار حا�صم من املجل�س يف اأي م�صروع معرو�س عليه وذلك من خالل 
اإطالة املناق�صات وت�صعيب فروعها. مما يوؤدي اإلى تعطيل �صري املجل�س و�صل حركته. فلهذه 
االعتبارات وتفاديًا لهذا املحظور فقد ن�صت اللوائح الربملانية على تخويل املجال�س �صلطة 

مطلقة يف اإقفال باب املناق�صة.

واإقفال باب املناق�صة ال يكون اإال بعد فتحه. فال بد يف هذه احلالة من اأن يتحدث حتى 
حتدث  مل  الأنه  وهمًا  املناق�صة  باب  اإقفال  كان  واإال   ، الكالم  طالبي  من  واحد  ع�صو  ولو 

مناق�صة من االأ�صا�س.

وقد اأخذت فرن�صا مببداأ عدم جواز اإقفال باب املناق�صة اإال بعد �صماع اثنني على االأقل 
من املتكلمني من ذوي االآراء املت�صاربة يف املو�صوع املطروح على املناق�صة.
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كذلك فاإنه ال يجوز اإقفال باب املناق�صة يف ن�س قانوين تناولت املناق�صة جزءًا منه، اأو 
يف مو�صوع  تناولت املناق�صة حمورًا واحدًا فيه. فلي�س للرئي�س اأن يقرتح اإقفال باب املناق�صة 
املو�صوع دون  اأو يقفل مناق�صة  اأجزائه،  بقية  الفراغ من مناق�صة  باأجمعه قبل  الن�س  يف 
مناق�صة بقية حماوره، واإمنا الذي يجوز هو اإقفال املناق�صة يف اجلزء الذي مت مناق�صته. 
فتقفل املناق�صة يف فقرة من فقرات الن�س القانوين، ويف حمور من حماور املو�صوع العام 

دون اأن ي�صري ذلك االإقفال على باقي الن�س، اأو املحاور االأخرى للمو�صوع.

وللرئي�س اأن يعلن اإقفال املناق�صة من تلقاء نف�صه اإذا فرغ كل املتكلمني من كالمهم. 
ومل يتبق اأحد فال حمل هنا الأخذ راأي املجل�س الأن اأع�صاء املجل�س عربوا باإرادتهم الكاملة 

�صمنيًا عن اإقفال باب املناق�صة حيث اأنه ال يوجد من يريد اأن يتكلم.

باب  اإقفال  من  املجل�س  يقرره  ما  على  املرتتبة  النتائج  االإقفال  هذا  على  ويرتتب 
املناق�صة. فال يجوز الأحد من االأع�صاء بعد اأن ياأخذ الرئي�س قراره باإقفال باب املناق�صة اأن 
يحتج ويطلب الكلمة الأن ذلك ال يجوز له اإذا كان املجل�س اأخذ قراراه باإقفال باب املناق�صة. 
وال يجوز اإقفال باب املناق�صة واأحد االأع�صاء يتكلم. فال بد اأن يفرغ من كلمته ثم يوؤخذ 

الراأي باإقفال باب املناق�صة كما اأ�صلفنا.

كما اأنه ال يجوز اإقفال باب املناق�صة عندما يريد اأحد الوزراء اأن يتكلم، فالرئي�س اأن 
يعطيه الكلمة قبل مقرتح اإقفال باب املناق�صة، واإذا اأراد اأحد االأع�صاء اأن يرد على الوزير، 

فال يعر�س مقرتح اإقفال باب املناق�صة حتى ينتهي الع�صو من الرد على الوزير.

فمثل هذه القواعد االأ�صولية ال تتعار�س مع املبادئ املقررة يف الئحة املجل�س الوطني 
اأمر التفا�صيل للقواعد  االحتادي الأن الالئحة �صاغت مبداأ االإقفال ب�صيغة عامة تاركة 

االأ�صولية والعرف الربملاين يف داخل املجل�س.

ومتى ما وافق املجل�س على اإقفال باب املناق�صة فال يجوز الأحد اأن يتكلم يف املو�صوع اأو 
الق�صية حمل االإقفال. ولكن كل ما ميكن الكالم فيه هو كيفية طرح املو�صوع للت�صويت.

وقرار اإقفال باب املناق�صة هو من القرارات الربملانية املو�صوعية التي ال يجوز بحال 
من االأحوال الرجوع فيها. فهي تعترب من القرارات املا�صية املربمة. اأي ال يجوز العودة 
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اإلى املناق�صة. وهذا النوع من القرارات هو عك�س القرارات ال�صكلية الربملانية التي ميكن 
 )3( متكلم  لكل  ُيحدد  كاأن  املو�صوع.  مناق�صة  يف  ال�صري  كيفية  قرار  مثل  فيها،  الرجوع  

دقائق للحديث فهذه ميكن الرجوع فيها الأنها قرارات اإجرائية �صكلية.

ولي�س هناك ا�صتثناًء على قرار اإقفال باب املناق�صة اإال ما تعلق باملادة ) 92 ( من الئحة 
�صاأنه  من  املواد  اإحدى  املجل�س حكمًا يف  قرر  فاإذا  القوانني  م�صروعات  �صاأن  املجل�س يف 
اأنه  اإلى مناق�صة تلك املادة. كما  اإجراء تعديل يف مادة �صبق اأن وافق عليها فله اأن يعود 
يجوز للمجل�س وا�صتثناًء على مبداأ اإقفال باب املناق�صة بناًء على طلب احلكومة، اأو اللجنة، 
اأو اأحد االأع�صاء اأن يقرر اإعادة املناق�صة يف مادة �صبق تقريرها اإذا اأبديت لذلك اأ�صباب 

جديدة وذلك قبل انتهاء املداولة يف امل�صروع.

وبالطبع فاإن ذلك ميتد اإلى اإجراءات اإقرار التعديل الد�صتوري الأن املادة ) 144 ( من 
الد�صتور اأكدت على اأن تكون اإجراءات اإقرار التعديل الد�صتوري مماثلة الإجراءات اإقرار 

القانون.

مبد�أ �الأولوية. 16

بالكالم  االإذن  يف  االأولوية  لها  طلبات  هناك  اأن  املجل�س  الئحة  من   )  71  ( املادة  اأكدت 
على املو�صوع االأ�صلي. ويرتتب عليها وقف املناق�صة فيه حتى ي�صدر املجل�س قرارًا فيها. 

وعددت الالئحة هذه امل�صائل كاالآت�ي:
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ومبداأ االأولوية من املبادئ املعروفة يف املجال�س الربملانية . فالقاعدة االأ�صولية الربملانية 
�صواء يف النظم االأمريكية اأو االإجنلو�صكونية اأو االجنلوفونية اأعطت لكل جمل�س احلق يف 
اأن ي�صع الرتتيب الذي يراه للنظر يف كل م�صاألة من امل�صائل املعرو�صة عليه فيعطي االأولوية 
ومنع  الربملاين،  العمل  تنظيم  ي�صتلزمه  الواجب  هذا  اأن  واعتربت  �صواها.  دون  لبع�صها 
الرتباط يف �شري املناق�شة. على اأن هذا الرتتيب وما ي�شتتبعه من تقدمي بع�ش امل�شائل عن 
ما عداها قد يكون له اأحيانًا فائدة �صيا�صية ف�صاًل عن الفائدة التنظيمية. فكيف ميكن 
اأو  الد�صتور،  اأحكام  بالكالم يف م�صاألة ال تراعي  املناق�صة واالإذن  ي�صتمر يف  اأن  للمجل�س 
اأحكام الالئحة. فا�صتمرار الكالم يف مو�صوع خمالف  التنظيمية للمجل�س مثل  القواعد 
للد�صتور اإمنا هو لغو و�صياع لوقت اجلل�صة الأن اأ�صا�س الكالم باطل، وما بني على كالم 
باطل فهو باطل. الأن املجل�س �صيعجز عن البت  يف مو�صوع خمالف للد�صتور. فالالئحة 
هنا ا�صتبعدت ابتداًء اال�صتمرار يف مو�صوع فيه وجه املخالفة الد�صتورية. فاإذا ما اأطماأن 
املجل�س اإلى ذلك ا�صتبعد الكالم واملناق�صة من تلقاء نف�صه، وا�صتبعد الت�صويت على م�صاألة 

غري جديرة باأن ي�صوت عليها.

اأما االعتبارات التنظيمية فهي تت�صح ب�صكل اأو�صع فيما قررته املادة ) 91 ( من الالئحة 
ب�صاأن االأولوية يف الت�صويت على مناق�صة مواد القانون والتعديالت املقدمة يف �صاأنه فيوؤخذ 
الن�س االأ�صلي ثم  واأبعدها عن  باأو�صعها مدى  الرئي�س  اأواًل ويبداأ  التعديالت  الراأي على 

يوؤخذ الراأي على املادة يف جمموعها.

االأول  كان  العقوبات  م�صائل  م�صاألة من  اقرتاحات يف  ثالثة  للمجل�س  قدم  اإذا  فمثاًل 
اإلى الن�س عقوبة احلب�س ملدة )3( �صنوات، والثاين والبعيد عن الن�س عقوبة  واالأقرب 
احلب�س ملدة )6( اأ�صهر والثالث واالأبعد عن الن�س عقوبة الغرامة، ولنفرت�س اأن املجل�س 

قد انق�صم على هذه االقرتاحات وكل اقرتاح كان موؤيدوه ثلث اأع�صاء املجل�س.

اأن يرف�صه  املرجح جدًا  االأول كان من  الت�صويت لالقرتاح  االأولوية يف  اأعطيت  فاإذا 
اأن�صار املقرتحني الثاين والثالث الأنه بعيد عن وجهة نظرهما. واإذا بداأنا بالت�صويت على 
املقرتح الثاين كان من املرجح – اأي�صًا -  اأن يرف�صه اأن�صار املقرتح االأول ل�صدة بعده عن 
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مقرتحهم، اأما اأن�صار املقرتح الثالث ف�صريف�صونه الأن فر�صة الت�صويت على مقرتحهم 
ال تزال باقية. اأما اإذا بداأ الت�صويت باملقرتح الثالث - وهذا ما اأكدته عليه الئحة املجل�س 
- فمن املرجح اأن يفوز الأن فر�صة ان�صمام الفريق الثاين له �صتكون كبرية ملا بينهما من 
تقارب. فالفريق الثاين اأقرب اإلى الفريق الثالث من الفريق االأول. وهذا التغيري اخلطري 
اأكدت اللوائح الربملانية على  اآثار االأولوية التي ب�صببها قد  اأثر من  اإال  يف النتيجة ما هو 

االأخذ باالأبعد مدى، واأبعدها عن الن�س االأ�صلي يف الت�صويت.

وتوقف  االأ�صلي،  املو�صوع  على  تقدم  االأولوية  طلبات  فاإن  وغريها  االعتبارات  لهذه 
كما  املتكلم  االعتبار عدم جواز مقاطعة  االأخذ يف  مع  فيها.  املجل�س  يبت  املناق�صة حتى 

اأو�صحنا �صلفًا.

وطلبات االأولوية وفق القواعد االأ�صولية التي تتفق مع الئحة املجل�س ميكن تقدميها يف 
كل م�شاألة معرو�شة على املجل�ش، ويف اأي مرحلة من مراحل الإجراءات املختلفة ب�شرط 
اأن تكون هناك م�صاألة مطروحة للمناق�صة، ويجوز اأن يكون الغر�س منها ترتيب املناق�صة، 

كما يجوز اأن يكون الغر�س منها ترتيب الت�صويت.

وقد اأ�صارت الالئحة اإلى اأولوية طلبات التاأجيل فهذه الطلبات لها االأولوية لي�س - فقط 
- على بدء املناق�صة اأو موا�صلتها بل – اأي�صًا - على طلب اإقفالها.

اإرجاء  اأو  التاأجيل  طلب  االأع�صاء  اأحد  قدم  فاإذا  الربملانية  االأ�صولية  القواعد  ووفق 
النظر يف املو�صوع املطروح للبحث اإلى ما بعد الف�صل يف مو�صوع اآخر وفق البند ) ج ( من 

املادة ) 71 ( من الالئحة.

فاإن هذا الطلب ال مينع ع�صو احلكومة من التعقيب الأن رد احلكومة هنا تكون له �صفة 
العجلة اأو اال�صتعجال. واالأمور العاجلة وامل�صتعجلة تت�صاوى يف اأهميتها مع طلبات االأولوية.

كل  �صيمنع  والت�صبيب  اأ�صباب،  اإلى  م�صتندًا  اأي  م�صببًا  التاأجيل  يكون طلب  اأن  ويجوز 
�صك ويهدف اإلى تبيان الغر�س من طلب التاأجيل. ولكن طلبات التاأجيل امل�صببة ال ميكن 
تقدميها اإال بعد انتهاء املناق�صة ال قبلها. الأنه ال ي�صح للمجل�س اأن ي�صدر قرارًا يت�صمن 
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يف طيه حكمًا على مو�صوع مل يفرغ من بحثه ب�صكل عام العام. فكيف يت�صنى للمجل�س اأن 
يعرف �صلة مو�صوع مبو�صوع اآخر دون بحث هذا املو�صوع. فاإذا ما بحثه ظهرت اعتباراته 
واأو�صاعه وهنا ميكن له اأن ياأخذ قراره بقبول اأو رف�س طلب التاأجيل. فاالأ�صل اأن قرارات 
التاأجيل امل�صببة ال تاأتي اإال يف ختام املناق�صات. فالتعجيل بالنتيجة ) اأي قبول اأو رف�س 

املجل�س لطلب التاأجيل اأو اإرجاء النظر يف م�صاألة ( ال يكون اإال بعد ب�صط املقدمات.

كذلك فاإن ما ت�صمنته الالئحة من مبداأ االأولوية يف اإرجاء النظر يف املو�صوع املطروح 
للبحث يف مو�صوع اآخر يجب البت فيه اأواًل وفق الفقرة ) ج ( من املادة  ) 71 ( يطلق عليها 
» اأولوية امل�صائل التمهيدية » الأن الغر�س منها التمهيد للبت يف �صميم املو�صوع. فاملجل�س 
فاملو�صوع  اآخر.  مو�صوع  بحثه يف  يفرغ من  املطروح حتى  املو�صوع  البت يف  �صيعجز عن 

االآخر اأ�صبح م�صاألة متهيدية و�صرورية للبحث يف املو�صوع املعرو�س على املجل�س.

واهتمت  خا�صة،  اأهمية  له  القوانني  م�صروعات  يف  االأولوية  مبداأ  اأن  اإلى  باالإ�صافة 
فاإن  ذكرنا  فكما  املجتمعات.  يف  اخلطري  الأثرها  بالقوانني  الربملانية  االأ�صولية  القواعد 
املادة )91 ( من الئحة املجل�س اأخذت بهذا التوجه فاأقرت باأنه يوؤخذ الراأي على التعديالت 
قبل اأخذ الراأي على الن�صو�س االأ�صلية. ويف فرن�صا فاإن     » اأخذ الراأي » كما ف�صرها الفقه 
الفرن�صي باأنها ال تقت�صر على الت�صويت ولكنها ت�صمل اأي�صًا املناق�صة. فتناف�س التعديالت 

اأواًل قبل مناق�صة الن�صو�س االأ�صلية الواردة يف م�صروع القانون.

واللجنة اإذا اقرتحت تعدياًل على الن�س االأ�صلي فهو يعترب تعديال جممعًا والتعديالت 
املقدمة من االأع�صاء يطلق عليها  التعديالت الفردية.

اإذن تق�صم التعديالت اإلى تعديالت جممعة وهي تعديالت اللجنة، وتعديالت فردية 
وهي تعديالت االأع�صاء.

وتعطى االأولوية يف الت�صويت واملناق�صة لتعديالت االأع�صاء على تعديالت اللجنة اأي 
باأن  ذلك  الفرن�صي  الفقه  وف�صر  املجمعة.  التعديالت  على  الفردية  للتعديالت  االأولوية 
التعديالت املجمعة هي مبثابة ن�صو�س اأ�صلية للتعديالت الفردية. فاإذا اأعطيت االأولوية 
لتعديالت اللجنة لكان ذلك مدعاة للق�صاء على حق االأع�صاء يف اقرتاح التعديالت. الأن 
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تعديالت اللجان اأخذت وقتها من الدار�صة والبحث، و�صرحت �صرحًا وافيًا حتى اقتنعت 
اللجنة بها، وقررت بعد كل هذه املراحل اأن تدفع بها اإلى املجل�س الذي �صيقيم لها الوزن 
واالعتبار الأنه يعلم اأن اللجنة اأوفت هذه التعديالت حقها من الدرا�صة والتمحي�س. وهذا 
اأواًل على تعديالت اللجان  ما ال يتوافر لتعديالت االأع�صاء الفردية. فاإذا ما اأخذ الراأي 
لكان من املرجح اأن يعتمدها املجل�س. وبذلك ال يبقى حمل لفح�س تعديالت االأع�صاء. 
فاإنه  ثم  ومن  التعديالت.  بهذه  املجل�س  علم  جمرد  هو  اإزاءه  الوقوف  ميكن  ما   كل  بل 
يجب تاأخري تعديالت اللجنة اإلى ما بعد الت�صويت على تعديالت االأع�صاء. ومن باب اأولى 
اأكرث  والتمحي�س  والفح�س  الدرا�صة  من  حيزًا  اأخذت  التي   ( احلكومة  ن�صو�س  تاأخري 
من اللجنة ( عن تعديالت االأع�صاء الفردية، وعن تعديالت اللجنة املجمعة. فن�صو�س 
م�صروع  �صاحبة  فهي  امل�صوية  وقوتها  احلكومي،  وبنفوذها  بدرا�صاتها،  موؤيدة  احلكومة 
القانون، ولذلك يجب تاأخري الت�صويت عليها حفظًا للم�صاواة بينها وبني الن�صو�س االأخرى 
املقرتحة من االأع�صاء واللجان. وهذا كله حا�صل بحكم املادة ) 91 ( من الئحة املجل�س. 
وهذا احلكم يف ترتيب االأولوية واجب االإتباع حتمًا فال يجوز العدول عنه اأو االإخالل بهذا 
ن�س  اأو  اللجنة،  من  املقرتح  الن�س  االأع�صاء  اأحد  ينتحل  اأي  عليه  التحايل  اأو  الرتتيب، 
احلكومة االأ�صلي ويطرحه على املجل�س باعتباره تعدياًل مقدمًا منه لكي يك�صب االأولوية 

على �صائر التعديالت فهذا ال يجوز بحكم الالئحة يف مادتها ) 91 (.

ويتفق خرباء الربملان االأمريكيون على اأن اللجنة اإذا عدلت عن راأيها الوارد يف تقريرها. 
يف  يتغري  ال  االأولوية  مبداأ  فاإن  اجلل�صة،  يف  القانون  ن�س  على  جديدًا  تعدياًل  وقدمت 
اللجنة  الفردية ثم تعديالت  اأواًل على تعديالت االأع�صاء  اأي ي�صوت املجل�س  الت�صويت. 

املعدلة يف اجلل�صة.

فتعديالت اللجنة على الن�س يف اجلل�صة ال توؤثر على اأولوية تعديالت االأع�صاء الفردية، 
واإمنا توؤثر فقط على التعديالت االأ�صلية للجنة الواردة يف تقريرها. الأن اإعطاء اللجنة حق 
م�صراعيه  على  التحايل  باب  فتح  يعني  اجلل�صة  يف  الن�صو�س  على  التعديل  يف  االأولوية 

لدرا�صات وتقارير اللجنة. 

فكل جلنة �صت�صعى بعد اأن تتبني املناق�صات يف اجلل�صة اأن تعدل من تعديالتها الواردة 
يف التقارير على الن�صو�س لتوافق اجلو العام يف اجلل�صة وحتى تقنع املجل�س باأنها اأوفت 
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القانون درا�صًة. وهذا ما يتنافى مع الغر�س الذي من اأجله قررت الالئحة تاأخري ن�صو�س 
اللجنة عن تعديالت االأع�صاء.

وينطبق ذلك يف مبداأ االأولوية على اقرتاحات االأع�صاء، اأو التو�صيات فاملبداأ العام هو 
» اأولوية مقرتحات االأع�صاء وتو�صياتهم على مقرتحات وتو�صيات اللجنة » فعلى الرغم 
من اأن الالئحة مل تت�صمن ما ي�صري اإلى ذلك �صراحة، اإال اأنه يفهم من ن�صو�س الالئحة 
اأنها اأخذت مببداأ االأولوية على اإطالقه اأي دون تخ�صي�س، فلو اأرادت الالئحة اأن تخالف 
املبداأ العام يف اأولوية املقرتحات الفردية من االأع�صاء على مقرتحات وتو�صيات اللجنة 
لذكرت ذلك �صراحة. توافقًا مع املبداأ القانوين اأن ال�صمول ) اأي مبداأ االأولوية ( ياأخذ 
حكمه على اإطالقه ما مل يرد تخ�صي�س يقيده ) اأي ا�صتثناء اأو ا�صتدراك، اأو اإعطاء حكم 

خم�صو�س حلالة من حاالت ال�صمول(.

اأما ب�صاأن ترتيب االأولوية بني تعديالت االأع�صاء ) الفردية ( اأي التعديالت االأ�صبق يف 
طرحه��ا على الت�ص��ويت فامل�ص��األة هنا تتع���لق بالرتتي��ب يف اأول��ويات التع��ديالت الف��ردية ) 
املقدمة من عدة اأع�صاء ( فالالئحة يف املادة ) 91 ( ح�صمت امل�صاألة يف هذا ال�صاأن وقررت 
اأن تزاحم التعديالت يعطي االأولوية الأو�صعها مدى اأي الأ�صدها بعدًا عن ن�س اللجنة. ثم 
الرتتيب  هذا  اأن  واملفرت�س  الرئي�س.  ي�صعه  الذي  الرتتيب  هذا  بح�صب  املناف�صة  جترى 
موؤقت وترتيب املناق�صة يف التعديالت هو من اأخ�س واجبات الرئي�س، ويجب وفق القواعد 
االأ�صولية وح�صبما يتفق مع املادة ) 91 ( يف الئحة املجل�س اأن ترتيب التعديالت املقدمة من 
االأع�صاء يجري على ح�صب بعدها عن ن�س اللجنة الذي هو اأ�صا�س املناق�صة، ال على ح�صب 
ن�صو�س القانون املقدم من احلكومة. فاملجل�س يناق�س تقرير اللجنة عن القانون ويناق�س 

تعديالت اللجنة وراأيها يف ن�صو�س القانون. فذلك هو االأ�صل يف مناق�صات املجل�س.

اأي�صَا هناك اأولوية يف املناق�صة والت�صويت لتعديالت التعديالت على ن�صو�س القوانني. 
مبعنى اإذا قدم اأحد االأع�صاء تعدياًل ثم قام ع�صو اآخر بتقدمي تعديل على تعديل زميله، 
فاالأولوية تكون يف املناق�صة والت�صويت لتعديل التعديل ثم التعديل الفردي ) اأي التعديل 
االأ�صلي ( الأنه اإذا �صوت املجل�س اأواًل على التعديل ثم تعديل التعديل فاإذا ما وافق على 
تعديل  �صقط  التعديل  املجل�س  رف�س  واإذا  التعديل  تعديل  على  ي�صوت  لن  فاإنه  التعديل 

التعديل. 
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اأواًل على تعديل التعديل فاإذا رف�صه ظل التعديل قائمًا للت�صويت  اإذا �صوت املجل�س  اأما 
واإذا ما قبله ظل املبداأ �صاريًا  » االأبعد مدى عن الن�س » فتعديل التعديل اأبعد مدى عن 

تعديل اللجنة من التعديل.

لتعديالت  االأولوية  تعطي  بالعقوبات فال  تتعلق  فهي  االأولوية  مبداأ  على  اال�صتثناءات  اأما 
االأع�صاء ثم تعديالت اللجنة ثم الن�س االأ�صلي للقانون. واإمنا االأولوية تكون:

للن�س الذي يقرتح اأ�صد عقوبة. -

للن�س الذي يقرتح عقوبة اأخف. -

للن�س الذي يقرتح اأخف اأخف العقوبات. -

كذلك فاإن ترتيب مبداأ الأول�ية يف الق�انني املالية 

فتكون االأولوية يف الت�صويت للرقم املقدم من اللجنة على الرقم املقدم من احلكومة   -
)الفقه الفرن�صي(.

االأولوية للرقم االأعلى على الرقم االأقل منه ) الفقه االأمريكي (. -

مبد�أ �لت�ضويت دون مناق�ضة. 17

اأخذت الئحة املجل�س بهذا املبداأ مثل �صائر اللوائح املنظمة للعمل الربملاين يف دول العامل 
يف العديد من املوا�صيع كاالآتي:

ما اأكدت عليه املادة ) 69 ( يف اأنه لي�س للرئي�س اأن مينع اأحدًا من الكالم اإال مب�صوغ أ. 
قانوين، وعند اخلالف يبت املجل�س يف االأمر دون مناق�صة.

ما اأكدت عليه املادة ) 74 ( يف اأنه اإذا لفت الرئي�س نظر املتكلم مرتني يف اجلل�صة ب. 
ثم عاد اإلى ما يوجب لفت نظره يف اجلل�صة ذاتها، فللرئي�س اأن يعر�س االأمر على 
املجل�س منعه من الكالم يف ذات املو�صوع باقي اجلل�صة وي�صدر يف ذلك قرار املجل�س 

دون مناق�صة.
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اأنه ال يجوز للمتكلم ا�صتعمال عبارات غري الئقة، ج.  75 ( من  ما اأكدت عليه املادة ) 
ياأتي  اأو  للبالد،  العليا  اأو بامل�صلحة  الهيئات،  اأو  االأ�صخا�س  اأو فيها م�صا�س بكرامة 
اأمرًا خماًل بالنظام. فاإذا ارتكب الع�صو �صيئًا من ذلك لفت الرئي�س نظره، وعند 

اخلالف يف�صل املجل�س يف االأمر دون مناق�صة.

ما اأكدت عليه املادة ) 83 ( من اأن للرئي�س اأن ياأمر باأن حتذف من م�صبطة املجل�س د. 
اأية عبارات ت�صدر من اأحد االأع�صاء خالفًا الأحكام الالئحة. وعند االعرتا�س على 

ذلك يعر�س االأمر على املجل�س وي�صدر قراره يف هذا ال�صاأن دون مناق�صة.

ما اأكدت عليه املادة ) 107 ( يف اأنه اإذا مل تتوفر يف ال�شوؤال ال�شروط املطلوبة يف اأن ه. 
يكون موقعًا من مقدمه، ومكتوبًا بو�صوح، وموجزًا، واأن يقت�صر على االأمور املراد 
اأو  اأو هيئات،  اأ�صخا�صًا  اأو مت�س  واأال يت�صمن عبارات غري الئقة،  اال�صتفهام عنها، 
يقتنع  مل  فاإذا  ا�صتبعاده،  املكتب  لهيئة  يجوز  فاإنه  للبالد.  العليا  بامل�صلحة  ت�صر 

الع�صو بوجهة نظر هيئة املكتب عر�س االأمر على املجل�س للبت فيه دون مناق�صة.

هي  اإمنا  مناق�صة  دون  بالت�صويت  اخلم�س  امل�صائل  هذه  خ�صت  اإذا  املجل�س  فالئحة 
 – – واالجنلوفونية  )االإجنلو�صكونية  الثالث  الربملانية  االأ�صولية  القواعد  ت�صاير  بذلك 
واالأمريكية ( حيث اأن هناك م�صائل حمددة يبقى النقا�س فيها حت�صيل حا�صل، واإ�صاعة 
لوقت املجل�س دون جدوى واأنه من امل�صلحة العامة للمجل�س، وم�صلحة تدبري وقت املجل�س 
يف ممار�صة  اخت�صا�صاته الت�صريعية والرقابية اأن ياأخذ قراره فيها دون مناق�صة الأن فتح 
اأداء املجل�س لوظائفه  توؤخر يف  اأو  التنابذ يف م�صائل ال تقدم  اإلى  يوؤدي  النقا�س قد  باب 
الد�صتورية. فجل�صات املجل�س يرتهن العمل فيها باأن يكون النقا�س دافعًا جلالء الغمو�س، 
وا�صتي�صاح احلقيقة يف اخت�صا�صاته املوكولة اإليه بحكم الد�صتور. فمثاًل لو فتح النقا�س 
يف م�صاألة اخلالف حول امل�صوغ القانوين يف منع الع�صو من احلديث اأو يف لفت الرئي�س 
اأو  لعبارات غري الئقة،  املتكلم  ا�صتعمال  اأو  ارتكابه خمالفات يف كالمه  الع�صو يف  لنظر 
يح�شد  اأن  اإلى  �شيوؤدي  النقا�ش  فاإن  ال�شوؤال.  �شروط  خمالفة  اأو  امل�شبطة،  من  احلذف 
الع�صو جمموعة من اأ�صدقائه اأو تياره الفكري للدفاع عن موقفه، وقد ينربي االآخرون يف 
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اأو حتى دواعي مو�صوعية. وي�صتغرق هذا كله وقتًا من  املناق�صة ملجرد دواعي �صخ�صية، 
جل�صة املجل�س، وهذا الوقت امل�صتقطع ال يقدم فيه املجل�س حاًل ت�صريعيًا لالأمة، اأو حاًل يف 

مو�صوع رقابي. 

وتتفق القواعد االأ�صولية على اأن امل�صائل التي يجري الت�صويت فيها بال مناق�صة يجب 
ال�صكلية  امل�صائل  واإمنا تقت�صر- فقط - على  بالقرارات املو�صوعية الربملانية،  تتعلق  اأال 

الربملانية.

ال�صالح  ومعيار  العام.  لل�صالح  مراعاة  يكون  املناق�صة  من  امل�صائل  بع�س  فا�صتبعاد 
العام هو االخت�صا�س الد�صتوري للمجال�س.

العام  بال�صالح  يرتهن  والذي  مناق�صة  بال  الت�صويت  بني  اخللط  اأحيانًا  ويجري 
الخت�صا�صات املجل�س الد�صتورية، وبني طلب اإقفال باب املناق�صة الذي ورد يف املادة )71( 
املناق�صة فاإن  اإقفال باب  االأع�صاء  اأحد  اأي عندما يطرح  االأولوية،  من الالئحة يف مبداأ 
هذا الطلب له االأولوية ويوؤذن له بالكالم. فهذا املبداأ خمتلف عن الت�صويت بال مناق�صة. 
فالأول مبداأ من مبادئ الأولوية  وهو يتعلق مبو�شوع على ب�شاط املناق�شة، ويف اأي مرحلة 
من مراحل املناق�صة. واأن تقدمي هذا الطلب يوقف املناق�صة يف امل�صاألة. اأما املبداأ الثاين 
وهو الت�صويت بال مناق�صة فهو يعني عدم حدوث مناق�صة اأ�صاًل. فالقرار �صيتخذ دون اأن 

يتكلم االأع�صاء.

ويرتتب على قبول الدفع بعدم املناق�صة اأو اإقفال باب املناق�صة حمو املو�صوع املوجه اإليه 
الدفع حموًا تامًا من جدول االأعمال. فلي�س هناك حمل الإ�صدار قرار فيه.

اأما الت�صويت بال مناق�صة فاإن املجل�س ملزم باأن يتخذ قرارًا فيه، وهذا القرار يثبت 
يف امل�صبطة.

مبد�أ ��ضتعجال �لنظر. 18

100 (  مببداأ ا�صتعجال النظر فاأكدت   ( 84 (  و   ( اأخذت الئحة املجل�س يف مادتيها 
84 ( على حق احلكومة نظر املجل�س مل�صروعات القوانني على وجه اال�صتعجال،   ( املادة 
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اأو يرى الرئي�س اأن له �صفة اال�صتعجال مع بيان اأ�صباب ذلك فيحيله اإلى اللجنة املخت�صة 
مبا�صرة مع اإخطار املجل�س بذلك يف اأول جل�صة تالية.

كما اأكدت املادة ) 100 ( من الالئحة على اأن يكون نظر امليزانية يف املجل�س وجلانه 
بطريقة اال�صتعجال.

وهذا املبداأ يف الالئحة ي�صاير القواعد االأ�صولية الربملانية يف مدار�صها الثالثة التي 
الزمًا  يرونه  ما  وبطء  مهل  يف  يدر�صون  فقهاء  جمال�س  لي�صت  الربملانات  اأن  على  تتفق 
اأن املجال�س هي عبارة عن  اأو القوانني املالية. بل  من االإ�صالح يف م�صروعات القوانني، 

جمعيات من رجال ال�صيا�صة تختارهم االأمة للبت يف �صوؤونها العامة يف الوقت املنا�صب.

وقد تدعو ال�صرورة يف بع�س االأحيان اإلى التحرر من قيود االإجراءات العادية البطيئة 
يف الالئحة. لهذا وجب اأن حتتاط اللوائح الربملانية لأحوال ال�شرورة، اأو الأحوال الطارئة. 
وت�صع نظامًا يطلق عليه  م�صمى » ا�صتعجال النظر« الذي غايته اأن يقلل بجهد امل�صتطاع 
حمظورات املباغتة واملفاجاأة. وي�صمن ح�صن �صري عمل املجال�س الت�صريعية مع ال�صرعة 
الدرا�صات  االأ�صبقية على  لها  تكون  قد  العمل  ف�صرعة اجناز  اأعماله.  اإجناز  الالزمة يف 

املتاأنية يف الربملانات الأن حاالت املباغتة وال�صرورة تتطلب مواجهتها بقرارات �صريعة.

واإذا كان د�صتور الدولة قد اأقر ل�صلطات االحتاد االأخرى جماالت ال�صرورة مثل املادة 
املجل�س  بني  يدعو الجتماع م�صرتك  اأن  االحتاد  لرئي�س  اأعطت  التي  الد�صتور  ( يف   54  (

 )131  ( اأقرته املادة  اأو ما  االأعلى وجمل�س وزراء االحتاد كلما اقت�صت ال�صرورة لذلك، 
143( من الد�صتور ب�صاأن  يف �صاأن اإقرار م�صروفات غري واردة بامليزانية، اأو يف املادة ) 
التدابري العاجلة لرئي�س االحتاد، وجمل�س وزراء االحتاد، فاإنه كان من االأولى اأن ت�صاير 
الئحة املجل�س ذلك وتتواكب مع حاالت اال�صتعجال �صاأنها �صاأن �صلطات االحتاد االأخرى. 

اأو – حتديدًا -  نزواًل على مقت�صيات املبادئ الد�صتورية.

فاإذا كان نظر م�صروع القانون، اأو القوانني املالية على وجه اال�صتعجال، فاإنه يجب على 
اللجان املخت�صة اأن تنظر يف امل�صائل امل�صتعجلة املحالة اإليها قبل اأية اأعمال اأخرى لديها 

يف اللجنة.
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املالية معرو�صة  القوانني  اأو  القانون،  اإذا كان م�صروع  اإال  وال حمل لطلب اال�صتعجال 
على املجل�س. اأي يكون م�صروع القانون يف حوزة املجل�س بالفعل. واإحالة امل�صاألة امل�صتعجلة 
اللجنة. فال يجوز  نتائج  باأن ينتظر بحث  يلزم املجل�س  اللجنة (  اإلى  القانون  ) م�صروع 

ا�صتنادًا اإلى مبداأ ا�صتعجال النظر اأن يبا�صر املجل�س بحث املو�صوع دون تقرير اللجنة.

وتاأييد طلب اال�صتعجال من املجل�س على م�صروع القانون، اأو القوانني املالية ال يحتم 
على املجل�س املوافقة على القانون امل�صتعجل، بل يجوز له رف�س هذا القانون امل�صتعجل.

واإذا قررت الالئحة اأن يبني الرئي�س اأ�صباب اال�صتعجال فقد اتفقت القواعد االأ�صولية 
على اأن اأ�صباب اال�صتعجال يجب اأن تكون موجزة، وحمددة حتى اإن مل تن�س الالئحة على 

ذلك.

فوفق القاعدة االأ�صولية االأمريكية » اأن البت يف اأمر اال�صتعجال هو بت يف اأمر متهيدي 
ال يف اأ�صل امل�صاألة ) م�صروع القانون ( والبحث يف االأمور التمهيدية دائمًا يجب اأن يكون 
موجزًا وحمددًا. وال يجوز البت يف اأ�صل امل�صاألة ) م�صروع القانون ( قبل البت يف اأ�صباب 

اال�صتعجال.

ومع ذلك فاإن الالئحة خ�صت رئي�س املجل�س ببيان االأ�صباب لال�صتعجال واأن ما يقرره 
يف هذه االأ�صباب حق له، الأن املجل�س �صيخطر بهذه االأ�صباب.

والأثر الذي يرتبه ال�صتعجال بالنظر يف الق�اعد الأ�ص�لية الربملانية:

تكليف اللجنة بفح�س ودرا�صة القانون قبل �صواه من اأعمال اللجنة. -

الثانية يف حال وجوبها ويف فرن�صا يرتتب على  - املداولة  القانون من  اإعفاء م�صروع 
تقرير اال�صتعجال بالنظر عدم االلتزام باملواعيد التنظيمية يف الالئحة �صواء مبوعد 

تقدمي اللجان لتقاريرها اأو مبواعيد نظر م�صروعات القوانني يف املجل�س.

مبد�أ تد�ولية �ملناق�ضات يف �جلل�ضة �لعامة. 19

اأخذت املادة ) 92 ( من الئحة املجل�س مببداأ تداولية املناق�صات فاأكدت اأنه اإذا قرر املجل�س 
حكمًا يف اإحدى املواد من �صاأنه اإجراء تعديل يف مادة �صبق اأن وافق عليها فله اأن يعود اإلى 

مناق�صة تلك املادة من م�صروع القانون.
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ويف الفقرة الثانية من ذات املادة كان هناك حكمًا تداوليًا جوازيًا باأنه يجوز للمجل�س 
بناء على طلب احلكومة، اأو اللجنة، اأو اأحد االأع�صاء اأن يقرر اإعادة املناق�صة يف مادة �صبق 
اأي قبل  انتهاء املداولة يف امل�صروع  اأ�صباب جديدة وذلك قبل  اأبديت لذلك  اإذا  تقريرها 

املوافقة على م�صروع القانون يف جمموعه.

املجل�س  تنفيذ  عليه  يرتتب  الأنه  واالأثر  اخلطورة  منتهى  يف  اأمر  املجل�س  فقرار 
( باأو�صاعها ال�صابقة اإمنا  الخت�صا�صاته الد�صتورية يف م�صروعات القوانني. واملادة ) 92 

تهدف اإلى مراجعة النظر وتدارك اخلطاأ يف مداولة املجل�س مل�صروعات القوانني.

فاملداولة ب�صفة عامة ال ميكن اأن تعترب كاملة وم�صتوفاة، وال اأن توؤدي الغر�س املق�صود 
منها على الوجه االأكمل اإال اإذا ا�صتوفت مرحلتني اأو ركنني، الركن االأول املناق�صة والركن 

الثاين الت�صويت.

فمناق�صة دون ت�صويت ال توؤدي اإلى معرفة قرار وراأي املجل�س، ومعرفة هذا القرار هو 
اأمر ال مفر منه.

املداولة  مببداأ  ياأخذ  فاإنه  تقريرها  �صبق  مادة  يف  املناق�صة  اإعادة  املجل�س  قرر  فاإذا 
 ) الربملانية  االأ�صولية  القواعد  مفهوم  وفق   ( الربملانية  اللوائح  يف  تتقرر  التي  الثانية 
ال�صتجالء ما ع�صى اأن يكون به من مواطن �صعف اأو نق�س يف املداولة االأولى، اأو ت�صحيح 
هذه  وراعت  االأولى.  املداولة  يف  غاب  نق�س  اإكمال  اأو  االأولى،  املداولة  تظهره  مل  خلطاأ 
املادة اأن ت�صتعمل لفظة » مناق�صة » ومل يقل امل�صرع » الت�صويت » مثل اأن يقول » اأن يقرر 
املجل�س اإعادة الت�صويت يف مادة �صبق تقريرها اإذا اأبديت لذلك اأ�صباب جديدة » فامل�صرع 
الالئحي �صادفه التوفيق يف ا�صتعمال لفظة » مناق�صة » الأن املناق�صة يف املداولة الثانية هي 

االأ�صا�س يف :

ا�صتجالء احلقيقة. -

اأو ت�صحيح اخلطاأ يف املداولة االأولى. -

اأو اإكمال النق�س يف املداولة االأولى. -
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واالأغرا�س الثالثة  ال ميكن تبيانها بالت�صويت - فقط - واإمنا البد من اإجراء مناق�صة 
قبل الت�صويت. 

والأ�ص�س التي ترتكز عليها لئحة املجل�س يف مبداأ تداولية املناق�صة هي:

التداولية ال تكون اإال اإذا قرر املجل�س حكمًا يف اإحدى املواد من �صاأنه اإجراء تعديل يف مادة . 1
�صبق اأن وافق عليها.

التداولية ال تكون اإال قبل موافقة املجل�س على م�صروع القانون يف جمموعه.. 2

االأولى،  املداولة  بني  الف�صل  اأهمية  االجنلوفونية  الربملانية  االأ�صولية  القواعد  وترى 
واملداولة الثانية مدة ال تقل عن ثالثة اأيام، اأو يف جل�صة الحقة للمجل�س حتى يتم درا�صة 
وفح�س اأ�ص�س التداولية ) احلكم املوؤثر على مادة �صابقة – اأ�صباب جديدة (. فاملداولة 
بل  االأولى.  املداولة  مثل  للقانون  حقيقة  مداولة  هي  واإمنا  �صورية  مداولة  لي�صت  الثانية 
اأن نتائجها واآثارها اأكرث خطورة من االأولى الأن عدم اإجرائها قد يعني تناق�س بني مواد 
القانون الأن احلكم املوؤثر يف مادة �صابقة قد يوؤثر بالتعار�س اأو النفي الأحكام الن�صو�س 
لهذه  مراعية  الن�صو�س غري  اأن  يعني  االأ�صباب اجلديدة  درا�صة  اأن عدم  كما  الالحقة. 
االأ�صباب، ومن ثم فهي تناق�صت مع هذه االأ�صباب مما يجعل م�صروع القانون عر�صة لعدم 

التوافق االجتماعي.

اإمتام  الت�صريعي فيجب  الدور  انتهاء  اإذا حان وقت  اأنه  القواعد االأ�صولية  وترى تلك 
املداولة الثانية قبل انتهاء الدور.

واملداولة الثانية وفق املادة ) 92 ( ال تعني مناق�صة م�صروع القانون باأكمله كما هو احلال يف 
 . التداولية  اأ�ص�س  بنيت عليها  التي  اأو  التداول  الن�صو�س حمل  واإمنا مناق�صة فقط  االأولى  املداولة 
اأو الرف�س يف املداولة االأولى عند  وال يجوز اإعادة عر�س التعديالت التي ح�صمها املجل�س بالقبول 

مبا�صرة املداولة الثانية اإال اإذا كانت هذه لها �صلة باملداولة الثانية .
كما اأن باب املداولة الثانية بناء على طلب احلكومة، اأو اللجنة، اأو اأحد االأع�صاء وموافقة املجل�س 
يعني عدم �صروع املجل�س يف املوافقة على م�صروع القانون يف جمموعه. بل اأن انتهاء املداولة الثانية 

هو الذي �صيعطيه احلق يف املوافقة على م�صروع القانون يف جمموعه.
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مبد�أ �ملناق�ضة �لعامة مل�ضروع �لقانون يف �جلل�ضة �لعامة. 20

اأو العامة مل�صروع  ( من الئحة املجل�س على مبداأ املناق�صة املبدئية   87  ( اأكدت املادة 
امل�صروع  بتالوة  القوانني  م�صروعات  مناق�صة  تبداأ   « فن�صت  العامة  اجلل�صة  يف  القانون 
للم�صروع  التف�صريية  املذكرة  تالوة  يجوز  كما  تعديالت  من  اللجنة  اأدخلته  وما  االأ�صلي« 
امل�صروع ب�صفة عامة ملقرر  الكلمة ملناق�صة  اللجنة املخت�صة، ثم تعطى  االأ�صلي، وتقرير 

اللجنة، فاحلكومة، فاالأع�صاء.

فمبداأ املناق�صة العامة مقرر بحكم الئحي مثل �صائر اللوائح الربملانية يف العامل. واإذا 
احلكم  ذلك  فاإن  اللجنة  تقرير  اأو  التف�صريية،  املذكرة  لتالوة  اجلوازية  الالئحة  اأعطت 
اقت�صادًا لوقت املجل�س واكتفاًء ب�صبق توزيعه على االأع�صاء. ولكن عدم التالوة ال يعني 

عدم االإثبات يف امل�صبطة، بل ال بد من هذا االإثبات.

ومبد�أ �ملناق�ضة �ملبدئية �أو �لعامة مل�ضروع �لقانون يتطلب:

اإلى 	• ينبهه  اأن  وللرئي�س  القانون  م�صروع  مواد  على  للتعديالت  املتكلم  تعر�س  عدم 
مناق�صة اأفكار واأغرا�س امل�صروع.

ي�صح 	• ال  برملانية  اأ�صولية  وقاعدة  الئحي  حكم  املبدئية  اأو  العامة  املناق�صة  اإجراء 
التجاوز عنها اأو جتاهلها، الأن املجل�س ملزم باأن يوافق على م�صروع القانون من حيث 
املبداأ. فكيف ميكن اأن يعرب عن راأيه باملوافقة اأو الرف�س على مبداأ القانون ) اأفكاره 

واأغرا�صه ( دون مناق�صة وا�صتجالء ملبداأ القانون.

مبداأ املناق�صة العامة تقرر يف الربملانات ) الذي اتفقت معه املادة ) 87 ( من الئحة 	•

اأخذت اجنلرتا بنظام املداوالت الثالث فاالأولى تقت�صر على املداولة على عنوان امل�صروع واأغرا�صه
والثانية على مناق�صة م�صروع القانون من حيث املبداأ، والثالثة حول مواد امل�صروع والتعديالت على

امل�صروع.
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املجل�س ( لي�صدر املجل�س قراره يف القانون ببينة تامة، واإحاطة كاملة مبزايا م�صروع 
القانون اأو عيوبه.

مبداأ املناق�صة العامة له االأولوية على مناق�صة املواد، وترتيب االأ�صبقية هنا لالأولوية 	•
املو�صوعية. فمناق�صة املواد نتيجة من نتائج املناق�صة العامة مل�صروع القانون. فقد 
يقرر املجل�ش رف�شه للقانون من حيث املبداأ فيرتتب على ذلك �شقوط مناق�شة مواد 
اإذا وافق املجل�س على امل�صروع من حيث املبداأ فاإنه �صيعدل املواد يف  اأما  امل�صروع. 

�صوء االأغرا�س واالأفكار التي عرب عنها اأثناء مناق�صة القانون من حيث املبداأ.

ميكن لالأع�شاء يف املناق�شة العامة اأن يتكلم يف بع�ش مواد القانون ب�شرط اأن تكون 	•
ذات �صلة باالأغرا�س الرئي�صية اأو االأفكار العامة مل�صروع القانون. وميكن للع�صو اأن 
يقدم تعديالت عامة على هذه املواد اأي ترتبط باإ�صافة اأفكار اأو اأغرا�س جديدة اأو 
حذف بع�س االأفكار واالأغرا�س، اأو تعديل بع�س االأفكار واالأغرا�س. اأما التعديالت 

التف�صيلية فاإن الع�صو يحتفظ بها حلني االنتقال اإلى مناق�صة املواد.

الغر�س النهائي من املناق�صة العامة مل�صروع القانون ) املوافقة من حيث املبداأ ( هو 	•
بيان ا�صتحقاق وجدارة م�صروع القانون اأو عدم ا�صتحقاقه وجدارته ملوا�صلة البحث 
والدرا�صة فيه، وهذا ينطبق – اأي�صًا - على القوانني التي تنظر ب�صفة اال�صتعجال .

مادة  مادة.  تف�صياًل  والتعديالت  امل�اد  مناق�صة  اإلى  ذلك  بعد  املجل�س  ينتقل  ثم 
املناق�صة  يف  اأنه  اإال  االأ�صلية.  الن�صو�س  على  اأخذه  قبل  التعديالت  على  الراأي  ويوؤخذ 
يختلف االأمر فيتلى اأواًل امل�صروع االأ�صلي كما ورد يف املادة ) 87 ( ثم ما اأدخلته اللجنة 

من تعديالت.

اإذن يقدم الكالم يف الن�س االأ�صلي على الكالم يف التعديل. ووفق القواعد االأ�صولية 
لبحث  مبا�صرة  انتهائها  بعد  اأو  اجلل�صة  اأثناء  جتتمع  اأن  املخت�صة  للجنة  يجوز  فاإنه 

التعديالت املقرتحة من االأع�صاء.

اإحالة  اإذا طلب مقرر اللجنة  اأنه  90 ( من الالئحة حكمًا هامًا وهي  وقررت املادة ) 
التعديل املقرتح اإلى اللجنة لبحثه، فاإنه يجب اإجابة هذا الطلب اإذا مل يكن اقرتاح التعديل 

قد عر�س على اللجنة من قبل.
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وهذا املبداأ ي�صاير القواعد االأ�صولية الربملانية التي ترى اأن اأي تعديل مل تبحثه اللجنة 
يجوز  ال  الأنه  اأو مقررها ذلك،  اللجنة  اإذا طلبت  للدرا�صة  اإليها  يعاد  اأن  يجب  قبل،  من 
حرمان اللجنة من اإعادة النظر يف مادة تبني لها نق�صها يف الدرا�صة عند املناق�صة العلنية.

املناق�صة  افتتاح  عند  �صواء  للجنة  يجوز  اأنه  االأ�صولية  القواعد  يف  به  امل�صلم  ومن 
العامة م�صروع القانون، وقبل اأن يتكلم اأي متكلم اأن تطلب اإعادة امل�صروع والتقرير اإليها 
لدرا�صتهما من جديد وبالطبع فاإن املجل�س من حقه اإعادة اأي مادة اإلى اللجنة حتى ولومت 
اإدخال تعديل على  الت�صويت على جميع فقراتها ولكن يف هذه احلالة ال يكون  الغر�س 
هذه الفقرات كلها اأو بع�صها الأن ذلك يعد رجوعًا عن قرارات املجل�س. بل يكون الغر�س 

اإ�صافة فقرة جديدة.

�أما يف �ضاأن �لتعديالت على مو�د م�ضروع �لقانون

وفق الالئحة يف املادة ) 88 ( فاإن التعديالت تنق�صم من حيث الزمن الذي تقدم فيه اإلى:

تعديالت قبل اجلل�صة باأربع وع�صرين �صاعة على االأقل. -

تعديالت اأثناء اجلل�صة ولكن مبوافقة املجل�س. -

تعديالت من املجل�س، اإلى اللجنة املخت�صة، اأو جلنة ال�صوؤون الت�صريعية والقانونية. -

�أما يف �ضاأن مو�ضوع �لتعديل فاإن �ملادة ) 88 ( حددت مو�ضوع �لتعديالت

» باالإ�صافة«، اأي اإ�صافة ن�س اأو فقرات جديدة للن�صو�س. -

» احلذف «، اأي حذف الن�س االأ�صلي كله اأو بع�صه . -

» بتعديل التعديل«، اأي اإدخال تعديل على تعديالت اللجنة. -

» التجزئة «، اأي اإعادة تق�صيم ن�صو�س القانون، واإعادة ترتيب اأحكامه. -

يظل  التعديل  وحق  التعديل،  تعديالت  اأو  اللجنة،  تعديالت  على  قيود  هناك  ولي�صت 
قائمًا ما دام املجل�س مل يف�صل يف م�صروع القانون يف جمموعه كما اأ�صلفنا.

اإذا مل  امل�صروع  اأو ن�س  اللجنة،  تعديالت  التعديل من�صبًا على ن�س  يكون  اأن  ويجب 
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تقدم اللجنة تعدياًل يف الن�س. ومن ثم ال يكون التعديل على عبارة واردة يف تقرير اللجنة 
بتقرير  ي�صتاأن�س  املجل�س  الأن  فيه  املناق�صة  يجوز  وال  ت�صريعي.  اأثر  له  يكون  لن  ذلك  الأن 

اللجنة، اأما تعديالت االأع�صاء فتن�صب على م�صروع القانون.

وكاأ�صل عام تقدم التعديالت كتابة وهذا ما اأكدت عليه املادة ) 87 ( ويبني فيها مادة 
التعديل املراد تعديلها. ويجوز ا�صرتداد التعديالت وتعترب كاأن مل تكن وال تعر�س للمناق�صة 

اإذا تنازل عنها مقدموها، وهذا االأ�صل الربملاين اأكدت عليه املادة ) 93 ( من الالئحة.

ولكن وفق تف�صري االأ�صول الربملانية فاإنه اإذا كان التعديل مقدمًا من اأكرث من ع�صو 
واحد فال بد من موافقة جميع مقدميه على ا�صرتداده. وهذا ما يفهم بقاعدة اال�صتنتاج 
االأولى من ن�س املادة ) 93( التي اأكدت اأنه يف حال تبني اأحد االأع�صاء للتعديل املتنازل 

عنه، فاإن التعديل ال ي�صقط.

واإذا قدم اأحد االأع�صاء تعديلني، واعترب الثاين مناق�صًا للتعديل االأول، فاإن التعديل االأول 
ي�صقط وال جتري فيه مناق�صة الأن تعديله الثاين ا�صقط – �صمنًا - م�صمون التعديل االأول.

اإزاء ذلك فاإن االأ�صل العام هو اأن تقدم التعديالت كتابة قبل اجلل�صة، فاملادة ) 88( 
على  املجل�س  مبوافقة  يرتبط  فهو  الوجوب  هذا  من  اال�صتثناء  اأما  ذلك.  وجوب  اأكدت 

التعديالت جوازًا.

وللمجل�س احلرية املطلقة يف التعديالت التي تقدم اأثناء اجلل�صة فله اأن يقبلها، وله اأن 
يحيلها اإلى اللجنة. وهذه االإحالة حتدث حتمًا من غري ا�صت�صارة املجل�س اإذا طلبها املقرر 
وفق املادة ) 90 ( من الالئحة. وهذا احلكم الالئحي يطلق عليه يف اللوائح الربملانية » 
التعديالت  بقبول  قرار  اإ�شدار  لعدم  املجل�ش  ويحتاط  يحرتز  اأي   « الحرتازية  الأحكام 
خطاأ  اأي  يتدارك  حتى  اللجنة  مبعرفة  ومتحي�صها  بحثها  بعد  اإال  اجلل�صة  اأثناء  املقدمة 
92 ( من الالئحة فاإذا قرر  اأكدت عليها املادة )  يف قراراته. وذات االأحكام االحرتازية 
املجل�س حكمًا يف اأحد املواد من �صاأنه اإجراء تعديل يف مادة �صبق اأن وافق عليها فله اأن 
يعود اإلى مناق�صة تلك املادة، يجوز له اأن يقرر اإعادة املناق�صة يف مادة �صبق تقريرها اإذا 

اأبديت لذلك اأ�صباب جديدة.
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وعندما يطلب املقرر اإحالة التعديل اإلى اللجنة ال يكون مكلفًا با�صت�صارة اأع�صاء اللجنة قبل 
تقدمي الطلب، اأو ا�صت�صارة رئي�صها، كما اأنه غري مكلف باإبداء اأ�صباب لطلبه. فاملادة ) 90 ( مل 

حتد اأي حدود لطلب مقرر اللجنة يف هذا ال�صاأن. 

واالأ�صل اأن ال�صمول يوؤخذ على اإطالقه ما مل يرد قيد يقيده اأو يخ�ص�صه.

ومن القواعد االأ�صولية اأن اإحالة اأي تعديل اإلى اللجنة يعني وقف النقا�س يف املادة التي 
�صتتناولها اللجنة بالتعديل، فال حمل الأن يتكلم فيها اأحد من االأع�صاء حتى تنتهي اللجنة 

من تقريرها املعدل.

اأما املدر�صة االإجنلوفونية فاإنها تتزيد يف وقف املناق�صة ومنع الكالم يف كل املواد ذات 
ال�صلة باملادة املحالة اإلى اللجنة للتعديل .

اأما الئحة املجل�س يف املادة ) 92 ( فقد راعت هذا االأ�صل االجنلوفوين ولكن دون وقف 
املناق�صة فقررت اأنه اإذا قرر املجل�س حكمًا يف اأحد املواد  من �صاأنه اإجراء تعديل يف مادة 

�صبق اأن وافق عليها فله اأن يعود اإلى مناق�صة تلك املادة.

اأي اأن املجل�س هنا هو �صاحب الف�صل يف وجود التاأثري من عدمه يف العالقة بني املواد 
املعدلة، وباقي مواد م�صروع القانون.

نظر �الأ�ض�س �لتي يقوم عليها م�ضروع �مليز�نية، و�أق�ضامها �ملختلفة يف �جلل�ضات . 21
�لعامة

( من الالئحة التي اأكدت على اأن تقرير  هذا االأ�صل الربملاين الذي راعته املادة ) 99 
جلنة ال�صوؤون املالية واالقت�صادية يت�صمن عر�صًا عامًا لالأ�ص�س التي يقوم عليها م�صروع 

امليزانية، وبيانًا منا�صبًا عن كل ق�صم من اأق�صامها.

( من الالئحة للمجل�س يف امليزانية : واأعطت املادة ) 97 

اإجراء املناق�صة العامة حول امليزانية. -

اإبداء املالحظات عليها قبل رفع م�صروع امليزانية اإلى املجل�س االأعلى م�صحوبة بهذه  -



دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي128

املالحظات الإقرارها وفق املادة ) 129 ( من الد�صتور .

اأما املادة ) 101 ( فاأ�صارت اإلى التعديالت املقرتحة من اللجنة:

فكل تعديل مقرتح يجب اأن يوؤخذ راأي احلكومة فيه.	•

واإذا كان التعديل �صيوؤدي اإلى زيادة يف اعتمادات النفقات اأو نق�س يف االإيرادات فاإن 	•
ذلك يرتتب عليه واحد من الأمرين:

اأما موافقة احلكومة. -

اأو تدبري ما يقابل هذا التعديل من اإيراد اآخر اأو نق�س يف النفقات االأخرى. -

وب�صفة عامة فاإن امليزانية هي امل�صتند امل�صتمل على بيان م�صروفات الدولة واإيراداتها. 
والذي مبوجبه يرخ�س للحكومة يف اإنفاق امل�صروفات، وحت�صيل االإيرادات.

وهي ت�صدر بقانون �صنوي تتقدم احلكومة مب�صروعه اإلى املجل�س قبل بدء ال�صنة املالية 
ب�صهرين على االأقل.

اأبدع  من  هي  امليزانية  فاإن  ولذلك  احلكومية.  االآلة  ت�صري  التي  هي  وامليزانية 
اإخفاق  اأو  جناح  وا�صتعرا�س  احلكومة،  اأعمال  فح�س  للمجل�س  تتيح  التي  الفر�س 
�صيا�صتها يف جميع ال�صوؤون �صغريها وكبريها. اإذ لي�س الأعمال احلكومة �صاأن اإال وله 

وجهه املايل.

وفكرة الربملانات ن�صاأت اأ�صا�صًا بفعل مراقبة واعتماد امليزانيات فاخت�صا�صات نظر 
الأن  ذلك  الربملانات.  اخت�صا�صات  كل  يف  االأ�صبق  هو  املالية  القوانني  واإقرار  ودرا�صة 
يف  لي�س  اإذ  احلكومة  على  الرقابة  يف  حقه  ممار�صة  للمجل�س  �صتتيح  التي  هي  امليزانية 
املوارد  االعتماد على  دون  واحدًا  يومًا  توا�صل عملها  اأن  العامل  اأية حكومة يف  ا�صتطاعة 

املالية.

احلكومة،  جناح  مدى  لبيان  الربملانية  الو�صائل  اأجنح  امليزانية  قانون  ويعد 
االقت�صادي  التقدم  نواحي  قيا�س  اأو  اال�صرتاتيجية،  خططها  تنفيذ  يف  تعرثها  اأو 

واالجتماعي.
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ال�صوؤون  لدرا�صتها وهي جلنة  القوانني على جلنة  ك�صائر م�صروعات  امليزانية  وحتال 
املالية واالقت�صادية.

ووفق القواعد االأ�صولية الربملانية فاإن االأ�صل يف درا�صة اأو مناق�صة امليزانية يبداأ بنظر 
ال�صرف  ينبغي معرفة وجوه  اأنه  االإيرادات واحلكمة من ذلك  امل�صروفات قبل  ودرا�صة 
قبل فر�س وجوه الدخل. ثم اأن احلكومة ملزمة بتاأدية مهام موكولة اإليها بحكم الد�صتور، 

وبالتايل ال بد من حتديد النفقات الالزمة لتاأدية مهامها.

فالقاعدة �الأ�ضلية مناق�ضة �مل�ضروفات قبل �الإير�د�ت.

اأن تقدم  اأي�صًا  اأثناء امليزانية مالحظاته عليها، وللجنة  اأن يقدم  ولكل من االأع�صاء 
تعديالت  على  االأع�صاء  ملالحظات  املناق�صة  يف  اأولوية  وتعطي  ومالحظاتها.  تعديالتها 
ما  االأع�صاء  وتعديالت  مالحظات  على  وي�صري  القوانني  م�صروعات  �صائر  مثل  اللجنة 

ي�صري من اأحكام على م�صروعات القوانني. 

وملا كانت املناق�صة يف امليزانية تقت�صي فح�س اأعمال احلكومة. فاإن لالأع�صاء احلق 
يف توجيه اأ�صئلة اإلى احلكومة يف اأي وقت �صاء واأثناء املناق�صة يف امليزانية. وكاأ�صل برملاين 
عام فاإن االأ�صئلة التي يبديها االأع�صاء يف مناق�صات امليزانية تعفي من القيود املفرو�صة 
امليزانية غري  اأ�صئلة  اأن ي�صرتك يف  االأخرى. فيجوز مثاًل  االأحوال  االأ�صئلة يف  على نظام 

ال�صائل وامل�صوؤول.

لدرا�صة  يخ�صه  ما  كل  املجل�س  جلان  كل  اإلى  امليزانية  م�صروع  يحيل  العامل  برملانات  من  والعديد 
اجلزء املعني به. وبعد اأن تنتهي كل جلنة من بحثها على هذه ال�صورة تقدم نتيجة بحثها اإلى جلنة 
ال�صوؤون املالية واالقت�صادية. وتنتدب كل جلنة مقررًا الإبداء وجهة نظرها اأمام تلك اللجنة . وبهذه 
الطريقة ت�صرتك جميع اللجان يف نظر امليزانية فتخفف على جلنة املالية عملها، وت�صهل على املجل�س 

مهمته.
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 مناق�ضة �ملعاهد�ت و�التفاقيات �لدولية يف �جلل�ضة �لعامة . 22

ُعدلت املادة ) 91 ( من الد�صتور مبقت�صى التعديل الد�صتوري رقم ) 1 ( ل�صنة 2009م حيث 
اأكدت على اأن تتولى احلكومة اإبالغ املجل�س الوطني االحتادي باملعاهدات واالتفاقيات الدولية 

التي جتريها مع الدول االأخرى واملنظمات الدولية املختلفة م�صفوعة مبا ينا�صب من بيان.

على  يتوجب  التي  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  االحتاد  رئي�س  من  بقرار  ويحدد 
املجل�س الوطني االحتادي مناق�صتها قبل الت�صديق عليها.

ومبا اأن املجال�س ال متلك التعديل يف ن�صو�س املعاهدات فال معنى الأخذ الراأي على مواد 
املعاهدات نف�صها مادة . مادة، الأن املجل�س ال ي�صتطيع قبول بع�صها ورف�س البع�س االآخر.

اإال اأن التعديل الد�صتوري رقم )1( ل�صنة 2009 اأعطى املجل�س احلق يف مناق�صة بع�س 
املعاهدات التي �صتحدد بقرار من رئي�س االحتاد وقبل الت�صديق عليها.

وهذ� �لتف�ضري تاأخذ به �لقو�عد �الأ�ضولية �لربملانية يف مد�ر�ضها �لثالث

وعلى هذا االأ�صا�س فاإن هناك نوع من املعاهدات لن يتم الت�صديق عليها اإال بعد انتهاء 
املناق�صة ب�صاأنها يف املجل�س.

ومفهوم  املناق�صة الربملانية يعني ) 1 ( املداولة. ) 2 ( الت�صويت. فال معنى للمداولة 
بدون ت�صويت، والت�صويت ال يكون اإال بعد مداولة.

واالأ�صول الربملانية ترى اأن املعاهدات لي�صت كالقوانني التي ت�صتمد قوتها من �صلطة االأمة يف الداخل.
كان  لذلك  معًا.  بر�صاهما  اإال  فيها  التعديل  يتم  اأن  ميكن  وال  طرفني،  بني  تعقد  اتفاقات  هي  بل 
ت�صرف املجال�س الت�صريعية اإزاء املعاهدات غري مطلق بل كل ما ت�صتطيعه حيال املعاهدات هو اإما 
اأن تقبلها كما هي، اأو ترف�صها كما هي. اأما اإذا اأرادت تعديلها فلي�س  اإال لها اأن تقرر تاأجيل املوافقة 
مع  متفقة  تراها  ال  التي  الن�صو�س  لتعديل  جديدة  مفاو�صات  اإج��راء  اإلى  احلكومة  وتدعو  عليها، 

م�صلحة البالد.
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ويالحظ اأن هذا القيد ال يرد على جميع املعاهدات باختالف اأنواعها بل هو مق�صور - 
فقط - على اأنواع معينة من املعاهدات يحددها قرار رئي�س االحتاد. فبالن�صبة لغري هذه 

االأنواع يجوز لرئي�س االحتاد الت�صديق عليها دون مناق�صة الربملان.

اأما يف �صاأن تبليغ املعاهدات واالتفاقيات الدولية فوفق القواعد االأ�صولية االجنلو�صكونية 
فاإن هذا التبليغ ال يكون فوريًا مبجرد عقد املعاهدات، ولكن للحكومة اأن ترجئ االإبالغ اإلى 
وقت حمدد طاملا اأن يف التبليغ واإذاعة املعاهدة اإخالاًل مب�صلحة الدولة اأو اأمنها. ويبقى 
الزمن الذي تبقى فيه املعاهدة �صرية على هذا الوجه اأمر مرتوك للحكومة. ولكن يف كل 

االأحوال فاإن االإبالغ للربملان يجب اأن يتم.





�لف�ضل �لر�بع

حق �لت�ضويت بعد �ملناق�ضة يف �جلل�ضة

الت�ص�يت تاج عمل الأع�صاء وه� التعبري النهائي عن وازعهم ال�طني، 

و�صمريهم النيابي، وعليه تتاأ�ص�س قرارات املجل�س
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الغر�س من املناق�صات الربملانية هو متكني املجل�س من البت يف امل�صاألة املتناق�س عليها. 
اأو ا�صتخال�س القرار الذي جتمع عليه االأغلبية هي عملية دقيقة وخطرية  وعملية البت 
الأنه يرتتب عليها قرار املجل�س. ومن ال�صروري والواجب حتمًا اأن يتبني الأع�صاء املجل�س 
بو�صوح وجالء امل�صاألة التي يراد اأخذ الراأي فيها اأو الت�صويت عليها. فال يجوز اأخذ الراأي 
اأو الت�صويت على م�صاألة غري وا�صحة اأو غام�صة، اأو مبهمة لدى الع�صو اأو بع�س االأع�صاء، 

فهذه �شروط اأ�شا�شية يف الت�شويت.

وطرح املو�صوع للت�صويت واأخذ االآراء هو من اخت�صا�س الرئي�س دون �ص��واه وف��ق  -
امل��ادة ) 28 ( من  الالئحة .

ووفق القواعد االأ�صولية الربملانية اأنه متى بدئت عملية الت�صويت فال ميكن اإحداث  -
بعد  االأع�صاء  اأحد  قدم  اإذا  فمثاًل  للت�صويت.  املو�صوع  طرح  كيفية  يف  تغيري  اأي 
وعدم  عليه،  الراأي  اأخذ  املراد  الن�س  من  بف�صل جزء  طلبًا  الت�صويت  عملية  بدء 

الت�صويت عليه. كان هذا الطلب غري مقبول.
ووفق املادة ) 94 ( من الالئحة فاإن اأخذ الراأي وطرح املو�صوع للت�صويت عمليتان  -

متالحقتان ال يتحتم اأن تف�صل بينهما فرتة انتظار حيث يقول الن�س » يكون اأخذ 
االآراء على امل�صروع علنيًا بطريقة رفع اليد فاإذا مل تتبني االأغلبية على هذا النحو 

اأخذت االآراء بطريق املناداة باال�صم« .

والت�صويت قد يكون ت�صويتًا كليًا اأي على الفقرة يف جمموعها، اأو الن�س باأكمله، اأو  -
ت�صويتًا جزئيًا، اأي على فقرات الن�س، اأو عبارات الفقرات.

وفرقت الئحة املجل�س بني الن�صاب العددي واالأغلبية فاملادة ) 66 ( اأقرت بن�صاب  -
عدد االأع�صاء الواجب ح�صورهم عند افتتاح اجلل�صة ل�صحة انعقادها وهو اأغلبية 
21 ع�صوًا ( وهذا العدد ثابت ال يتغري وهو حمدد بن�صف عدد  اأع�صاء املجل�س ) 
االأغلبية  اأما  العددي.  الن�صاب  عليه  يطلق  ما  وهذا  واحدًا.  زائدًا  املجل�س  اأع�صاء 

فهي ن�صاب خا�س ل�صحة القرارات، اأو ل�صحة املداوالت.
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فاالأغلبية هي عدد االأع�صاء الواجب اتفاقهم يف الراأي على املو�صوع املطروح للت�صويت 
حتى ي�صتطاع اإ�صدار قرار فيه، وهو عدد متغري غري ثابت. وهو يح�صب بالن�صبة اإلى عدد 
اأكدت عليه  اإلى عدد االأع�صاء كلهم. وهذا ما  الت�صويت من االأع�صاء، ال  امل�صرتكني يف 
املادة ) 95 ( من الالئحة باأن ي�صوت املجل�س على م�صروعات القوانني باأغلبية االأع�صاء 

احلا�صرين. فهذه االأغلبية متغرية بطبيعة احلال.

كل ذلك يو�صح اأن الن�صاب واالأغلبية كالهما �صروريان ل�صحة القرارات ولكنهما غري 
متالزمني حتمًا. ويح�صل التحقق من تكامل الن�صاب قبل افتتاح اجلل�صة مبعرفة الرئي�س 

وفق املادة ) 66 ( من الالئحة.

ووفق القواعد االأ�صولية اأنه اإذا طلب الرئي�س من املراقبني التحقق من تكامل الن�صاب، 
فاأجمعا على تكامله فلي�س الأحد من االأع�صاء بعد ذلك اأن يناق�س يف قرار املراقبني، وال 
على  باال�صم  بالنداء  تكامله  من  التحقق  يطلب  اأن  وال  الن�صاب،  تكامل  بعدم  يحتج  اأن 

االأع�صاء.

على هذا االأ�ضا�س فاإن تكامل الن�ضاب العددي يرتتب عليه اأمرين:

اأولهما: اإمكان افتتاح اجلل�صة، وفقًا للمادة ) 66( اأن اإعالن الرئي�س الفتتاح اجلل�صة 
يتوافر  مل  )اأي  القانوين  العدد  يتكامل  مل  فاإذا  املجل�س.  اأع�صاء  اأغلبية  بح�صور  يرتهن 
اأغلبية اأع�صاء املجل�س( اأخر الرئي�س افتتاح اجلل�صة ملدة �صاعة. فاإذا مل يكتمل بعد ذلك 

اأعلن الرئي�ش تاأجيل اجلل�شة. ف�شرط الن�شاب العددي �شرط لزم لفتتاح اجلل�شة.
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ثانيهما: اإمكان اإ�صدار قرارات �صحيحة اأي اإذا حدث بعد افتتاح اجلل�صة اأن تناق�س عدد 
اإ�صدار قرارات  اأ�صبح املجل�س غري قادر على  اإلى ما دون الن�صاب العددي  احلا�صرين 
�صحيحة. الأن املادة ) 87 ( من الد�صتور واملادة ) 68 ( من الالئحة اأكدت على اأن مداوالت 
املجل�س  اأع�صاء  اأغلبية  فح�صور  اأع�صائه.  اأغلبية  بح�صور  اإال  �صحيحة  تكون  ال  املجل�س 
�شرط لزم ملداولت املجل�ش. ثم ت�شدر القرارات بعد املداولة بالأغلبية املطلقة لالأع�شاء 

احلا�شرين وذلك يف غري احلالت التي ي�شرتط فيها اأغلبية خا�شة.

ويالحظ اأن الالئحة مل ت�شرتط تكامل الن�شاب ملجرد افتتاح اجلل�شة فقط، بل ل�شتمرار 
اجلل�صة منعقدة. فاإذا افتتحت اجلل�صة والعدد متكامل ثم تناق�س يف اأثناء انعقادها اإلى 
ما دون الن�صاب فاإن ذلك �صيوؤثر على �صحة االجتماع اأو اجلل�صة الأن مداوالت املجل�س لن 
( من الالئحة، واملادة  تكون �صحيحة يف ظل عدم ح�صور اأغلبية اأع�صائه وفق املادة ) 68 

) 87 ( من الد�صتور.

التعديل  م�صروع  الإقرار  خا�صة  اأغلبية   )  144  ( املادة  يف  الدولة  د�شتور  وا�شرتط 
الد�صتوري وهو موافقة ثلثي االأ�صوات لالأع�صاء احلا�صرين.

واإذا كانت االأغلبية املطلقة هي ن�صف عدد االأع�صاء امل�صرتكني يف الت�صويت زائدًا واحدًا. 
واإذا انق�صمت اآراء امل�صوتني ق�صمني مت�صاويني يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س املجل�س.
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االأغلبية اخلا�صة هي اأغلبية اأكرث من االأغلبية املطلقة وهي اأكرث ت�صددًا من االأغلبية 
املطلقة وهناك فرق يف ح�صاب االأغلبية املطلقة جلميع اأع�صاء املجل�س، واالأغلبية املطلقة 
للحا�صرين. فالالئحة ا�صرتطت االأغلبية املطلقة جلميع اأع�صاء املجل�س يف بع�س امل�صائل 
مثل عقد املجل�س جلل�صاته يف اأي مكان اآخر غري مقر عا�صمة االحتاد اأو الف�صل يف �صحة 
اأو اعتبار الع�شو م�شتقياًل ب�شبب  اإ�شقاط الع�شوية،  اأو  اإبطال الع�شوية  اأو  نيابة اأع�شائه 

تكرار غياب . 

تكون  املجل�س  وقرارات  الن�صبية  باالأغلبية  يكون  اللجان  الأع�صاء  املجل�س  انتخاب  اأما 
باالأغلبية املطلقة لالأع�صاء احلا�صرين.
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اأما بالن�صبة للممتنعني عن الت�صويت فاإن املادة ) 34 ( من الالئحة اعتربت االمتناع 
الت�صويت  عن  املمتنعني  اأ�صوات  حت�صب  اجلل�صة. فال  عن  الغياب  الت�صويت مبثابة  عن 
كما ل تدخل يف ح�شاب الأغلبية ب�شرط األ يقل عدد الأ�شوات التي اأعطيت عن الن�شاب 

القانوين الالزم ل�صحة انعقاد اجلل�صة.

�لتجزئة يف �لت�ضويت

اأي  اإلى  اأن حت�صل من غري حاجة  اأي يجب  تكون حتمية،  قد  الت�صويت  التجزئة يف 
اإجراء اآخر مثل جتزئة الت�صويت على م�صروع القانون. فاملادة ) 87 ( من الالئحة نظمت 
قواعد املناق�صة واأخذ الراأي على م�صروع  القانون مادة. مادة بعد اأن يتم املوافقة عليه من 
حيث املبداأ، وهذا ن�س اإلزامي حمتم. فاإذا اقرتح اأحد االأع�صاء اال�صتغناء عن اأخذ الراأي 



دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي140

على املواد اكتفاء ياأخذ الراأي على امل�صروع يف جمموعه. فال يجوز اال�صتجابة اإلى طلبه.

فعلى الرئي�س اأن يرف�س هذا االقرتاح ملخالفته حكم الئحي ملزم وحمتم بل هو حكم 
لتجزئة  احلكم  هذا  من  ويتفرع  الثالث،  الربملانية  املدار�س  كل  عليه  تنفق  اأي  اأ�صويل 
الت�صويت اأنه ال يجوز اأن يوافق املجل�س على جمموعة من املواد مرة واحدة، اأو يرف�س عدة 
مواد مرة واحدة. فاأخذ الراأي ال يكون اإال من خالل مادة مادة. وال ي�صوغ قبول اقرتاحات 

التعديالت من اللجنة اأو االأع�صاء دفعة واحدة. فكل تعديل يطرح على املادة املعنية به.

وال حمل للت�صويت على م�صروع القانون يف جمموعه دون املرور بالت�صويت على م�صروع 
اأجزاء القانون وهذه  اآراء على  اأخذ االآراء على مادة. مادة هي  القانون مادة مادة. الأن 
عملية موؤقتة يجب اأن تنتهي باأخذ االآراء على القانون يف جمموعه. الأن ما جزئ وفرق يف 
الت�صويت يجب اأن يلم ويجمع لكي يخرج منه جمموع �صالح للبقاء. فهذه قاعدة اأ�صولية 
برملانية حمل اتفاق يف املدار�س الربملانية  الثالث. وحتى يكون املجموع �صالح للبقاء ) 
اأي القانون باأكمله ( ينبغي الإقراره اأن يعتمد يف جملته بقرار واحد، بل اأن املبداأ الفرن�صي 
الفقه  واتفق   « املجموع  على  الراأي  باأخذ  تختم  اأن  يجب  برملانية  مناق�صة  كل  اأن   « يقول 
الفرن�صي اأن هذه العبارة قاعدة عامة يجب اإتباعها يف جميع االأحوال. فاأي م�صاألة جتزئ 
الت�صويت وجب اأن جتمع اأجزاوؤها املعتمدة على انفرادها يف اإطار الت�صويت على القانون 

يف جمموعه.

ثم يوؤخذ عليها الراأي جملة واحدة. وعلى هذا االأ�صا�س فاإن اأخذ الراأي على املجموع 
ال يقت�صر فقط على م�صروعات القوانني  بل ي�صمل اأي�صًا كل ما يجزئ. فاإذا جزئت فقرة 
املادة  على  الراأي  يوؤخذ  ثم  املعتمدة جمتمعة.  اأجزائها  على  الراأي  اأخذ  وجب  مادة  من 
اأو  اأو رف�صت  تو�صية،  تو�صية،  املوافقة على  التو�صيات فتمت  واإذا جزئت  يف جمموعها. 
الراأي على  اأخذ  ثم  التو�صيات جمتمعة معًا،  الراأي على  اأخذ  يتم  اأن  فاإنه يجب  عدلت، 

التو�صيات يف جمموعها.

بابًا،  املجل�س  امليزانية يف  مناق�صة  تكون  اأن  الالئحة على  100 ( من   ( املادة  واأكدت 
الراأي  اأخذ  من  بد  امليزانية فال  اأبواب  على  الت�صويت  عند  التجزئة  فاإذا ح�صلت  بابًا. 
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على جمموع الباب، اأو جمموع التعديل املقدم عنه بعد اأخذه على اأجزاء الباب اأو اأجزاء 
تعديله. حتى ال تتنافر االأجزاء املعتمدة اإذا جمع بع�صها البع�س.

 

ع�صو  كل  ي�صرح  اأي  م�صببًا  يكون  اأن  يلزم  ال  قراراته  على  املجل�س  اأع�صاء  وت�صويت 
�صبب ت�صويته باملوافقة اأو الرف�س. فاأع�صاء املجل�س يتخذون قرارهم يف الت�صويت بوحي 
�صمائرهم. وهم مكلفون باإعطاء الراأي جمردًا عن االأ�صباب. وهذا م�ا رم��ت اإلي��ه امل��ادة 
) 94 ( من الالئحة عندما اأقرت باأنه يكون اأخذ االآراء على امل�صروع علنيًا بطريق رفع اليد، 

فاإذا مل تتبني االأغلبية اأخذت االآراء بطريق املناداة على االأع�صاء باأ�صمائهم.

فاإن كل  باالأ�صماء  كانت هناك مناداة  اإذا  و�صكون، وحتى  يكون يف �صمت  اليد  فرفع 
ع�صو يتفوه بلفظة مقبول، اأو مرفو�س دون �صرح اأو تعليق.

اإذًا ال يجوز لالأع�صاء ب�صفتهم الفردية ت�صبيب قراراتهم واآرائهم، كذلك فاإن املجل�س 
قراراته  يف  يت�صرف  اأنه  ذلك  يف  والعلة  قراراته  ي�صبب  باأن  ملزم  غري  الكلية  بهيئته 
مبقت�صيات ال�صلطة الت�صريعية، واإذا اأجيز له ت�صبيب قراراته لتعددت م�صببات االأع�صاء 
وتنوعت، وي�صبح من املتعذر تكوين اأغلبية على اأ�صباب بعينها. الأن االأ�صباب التي تدعو 

االأغلبية اإلى تبني قرار ما اأو املوافقة عليه لي�صت كلها اأ�صبابًا واحدة.

اإزاء ذلك فاإن القواعد االأ�صولية ترى اأن ن�صو�س قرارات الربملانات عندما تبلغ اإلى 
احلكومة ال تبلغ باأ�صبابها الأن ذلك مدعاة لالختالف حول هذه االأ�صباب. ولكن اإذا قام 
الت�صريعية  ال�صلطتني  التن�صيق بني عمل  املزيد من  اإطار  به يف  يقوم  فهو  بذلك  الربملان 
والتنفيذية. باالإ�صافة اإلى كل ذلك فاإن مبداأ علنية اجلل�صات ون�صر امل�صابط يكفي وحده 

الإطالع الغري على خمتلف االأ�صباب التي حدت باملجل�س اإلى اإ�صدار قراراته.
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مبد�أ علنية �لت�ضويت

94 ( على اأن يكون اأخذ  اأخذت الئحة املجل�س مببداأ علنية الت�صويت فاأكدت يف املادة ) 
االآراء على امل�صروع علنيًا.

واحلكمة من علنية الت�صويت يف خمتلف املدار�س واللوائح الربملانية حتديد امل�صوؤوليات 
حتديدًا وا�صحًا  لكل م�صرع اأخذ على عاتقه مهمة الت�صريع والرقابة. وال �صبيل لتحديد 

هذه امل�صوؤوليات اإذا اأبيح للم�صرع اأن يعطي �صوته يف اخلفاء.

كما اأن مبداأ علنية الت�صويت من اللوازم االأ�صا�صية ملبداأ علنية اجلل�صات وهذا املبداأ هو 
اأقوى �صمانة الإ�صراف املواطنني على جمل�صهم الوطني الت�صريعي واأع�صائه.

فاإذا كانت املادة ) 77 ( من الد�صتور اأكدت على اأن ع�صو املجل�س االحتادي ينوب عن �صعب 
االحتاد جميعه، ولي�س فقط عن االإمارة التي ميثلها داخل املجل�س. فهذا يعني اأن النائب 
مبجرد ح�صوله على ع�صوية املجل�س قد اأ�صبح نائبًا عن �صعب االحتاد كله، وم�صوؤوليته ال 

تكون مقت�صرة  فقط جتاه اإمارته التي ميثلها، ولكنها ت�صمل االحتاد كله.
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له احلق يف معرفة  كل منهما  التي ميثلها  واالإمارة  �صعب االحتاد،  فاإن  ويف هذه احلالة 
االنتخاب  يف  حقهم  ي�صتعملوا  حتى  الت�صويت  عند  اآراء  من  يعطيه  فيما  النائب  اجتاه 

القادم وحتى يكونوا على بينة من اأمرهم.

فاإما اأن تكون هذه االآراء من النائب عند الت�صويت مدعاة للثقة فيه اأو مدعاة ل�صحب الثقة منه .

ومما يجدر االإ�صارة اإليه اأن مبداأ علنية الت�صويت ال يتما�صى مع االنتخابات التي حت�صل 
يف املجل�س النتخاب الرئي�س، فقد اأ�صارت املادة ) 25 ( من الالئحة اإلى اأن يكون االنتخاب 
ال�صري  باالقرتاع  املكتب  هيئة  انتخاب  يكون  واأن  الت�صويت،  ب�صرية  االأحوال  جميع  يف 
وفق املادة ) 32 ( الأن املدار يف االنتخابات داخل املجل�س يكون على االأ�صخا�س، وما دام 
مدار االنتخابات اأ�صخا�صًا فاإنه ال تتحقق حرية الت�صويت اإال اإذا كان �صريًا. اأما اإذا كان 
املدار هو الت�صويت على القرارات. فالعمل هنا يتعلق مب�صوؤوليات واخت�صا�صات النائب 
اإطار علني �صواء حتقق ذلك مببداأ علنية  الد�صتورية. وهذه االخت�صا�صات ميار�صها يف 
هيئة  اأو  الرئي�س  انتخابات  اأما  الر�صمية.  اجلريدة  يف  امل�صبطة  ن�صر  مببداأ  اأو  اجلل�صة 
املكتب فهي م�صائل تنظيمية ومتهيدية الأداء االخت�صا�صات ومن االأف�صل لهذه امل�صائل اأن 
تكون عن طريق االقرتاع ال�صري الأن العلنية فيها قد توؤدي اإلى االإحراج بني االأع�صاء مما 

يوؤثر على ممار�صة اخت�صا�صاتهم يف وقت الحق.

طرق �لت�ضويت 

حددت الالئحة يف املادة ) 94 ( االأ�صل يف الت�صويت رفع اليد فاإذا مل تتبني االأغلبية اأخذت 
االآراء بطريق املناداة باال�صم- اإذا مل تتبني االأغلبية يف املرة االأولى - 

اإل اأن املناداة بال�صم تعد اأ�صاًل اأ�صل يف الت�ص�يت يف ثالث حالت اأ�صا�صية: 

م�صروعات القوانني.. 1
احلالت التي ي�شرتط فيها اأغلبية خا�شة.. 2
اإذا طلبت احلكومة اأو الرئي�س اأو ع�صرة اأع�صاء على االأقل.. 3

التي  اأو  اخلطرية  الت�صويت  اإجراءات  من  للت�صويت  باال�صم  املناداة  اإجراء  ويعترب 
تتقرر مل�صائل بعينها مثل ما ذكرته الالئحة من حاالتها الثالث وذلك الأن هذا االإجراء 
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ي�صتغرق وقتًا كبريًا من عمل اجلل�صة، واتفقت اللوائح الربملانية يف قواعدها االأ�صولية 
االأخرى،   الو�صائل  ا�صتنفاذ جميع  بعد  اإال  باال�صم  املناداة  اإلى  اللجوء  يتم  اأنه ال  على 
اإلى  اللجوء  ذلك مت  ا�صتنفاذ  فاإذا مت  اليد،  رفع  البداية  ا�صرتطت يف  هنا  فالالئحة 

املناداة باال�صم.

الت�صويت فال يجوز  باال�صم حمتمًا الإجراء  النداء  اأ�صبح  اإذا  فاإنه  اأ�صولية  وكقاعدة 
تاأجيل الت�صويت للجل�صة التالية، الأن النداء باال�صم هو يف احلقيقة اإمتام لعملية الت�صويت 
اإذ  اأغلبية  اإيجاد  لي�س  باال�صم  املناداة  الغر�س من  اأن  االأيدي حيث  رفع  فيها  �صرع  التي 

الواقع اأن االأغلبية موجودة واإمنا الغر�س هو التحقق من هذه االأغلبية.

تالية  باال�صم جلل�صة  باملناداة  الت�صويت  تاأجيل  العك�صي وهو  باملفهوم  اأخذنا  اإذا  اأما 
فاإن االأغلبية التي �صتظهر يف اجلل�صة التالية قد ال تكون هي االأغلبية التي وقع فيها ال�صك 
يف جل�صة �صابقة بل يجوز اأن تكون اأغلبية جديدة ا�صتنادًا اإلى ا�صرتاك اأع�صاء جدد كانوا 

متغيبني عن اجلل�صة ال�صابقة.

اأقرت القواعد االأ�صولية بعدم جواز تاأجيل املناداة باال�صم  لهذه االعتبارات وغريها 
اإذا �صرع يف الت�صويت.

والت�صويت بالنداء باال�صم يف احلاالت التي عددتها املادة ) 94 ( هو اإجراء اإجباري 
وحتمي، فال يجوز العدول عنه اإلى طريقة اأخرى ولو بقرار جماعي من املجل�س اإال اإذا مت 

تعديل هذا الن�س الالئحي.

اأن يطلبوا اإجراء الت�صويت  واإذا كانت احلالة الثالثة تتيح لع�صرة اأع�صاء على االأقل 
باملناداة باال�صم فاإن هذا الطلب يجب اإجابته وال يجوز االعرتا�س عليه، واإمنا ينبغي اأن 

يقدم هذا الطلب قبل ال�صروع يف اأخذ الراأي بالت�صويت.

وطلب النداء يجب اأن يكون كتابة، واإن مل تن�ش الالئحة على هذا ال�شرط �شراحة. 
ولكن يكون ذلك للتاأكد من اأن الطالبني للنداء باال�صم ال يقلون عن ع�صرة اأع�صاء. وعلى 

هذا االأ�صا�س جرى العمل يف القواعد االأ�صولية االجنلوفونية واالأمريكية.
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مبد�أ تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�س بعد �لت�ضويت عليها

وفق املادة ) 44 ( من الد�صتور فاإن احرتام الد�صتور، والقوانني، واالأوامر ال�صادرة من 
ال�صلطات العامة تنفيذًا لها، ومراعاة النظام العام، واحرتام االآداب العامة، واجب على 

جميع �صكان االحتاد.

وب�صفة عامة فاإن قرارات املجل�س كواحد من �صلطات االحتاد العامة واجبة التنفيذ يف 
اإطار اخت�صا�صات ال�صلطات االحتادية االأخرى.

البحث  من  ملرحلة  نتيجة  القرارات  وهذه  اأعماله،  خال�صة  هي  املجل�س  وقرارات 
احلجج  وقرع  واملناق�صات،  واملداوالت،  والدرا�صات،  واملذكرات،  والفح�س  والتدقيق 
باحلجج، فاإذا اأ�صدر املجل�س قراره بعد كل هذه التدابري واالحتياطات واالحرتا�س، فاإن 
هذا يوجب اأن تكون لقراراته القوة واالحرتام مبا يتفق مع كونه ال�صلطة االحتادية الرابعة 
فاإعالن  واإماراتها.  الدولة،  مواطني  وهيئة متثل  االحتادية،  املوؤ�ص�صات  �صلطات  �صلم  يف 
اأن هذا  اأن يكون هذا القرار ما�صيًا يف تنفيذه ما دام  القرار على ل�صان الرئي�س ٌيوجب 
القرار مل ي�صتمل على خطاأ مادي. فبدون هذا القيد فاإنه ال عدول عن قرار املجل�س، وال 
رجعة فيه، وال يجوز- قط -  فتح باب املناق�صة يف مو�صوع القرار. وال ي�صح لالأع�صاء 
التعر�س للقرار بالنقد اأو النق�س، بل يظل القرار واجب االحرتام لي�س فقط على اأع�صاء 
املجل�س، واإمنا على كل ال�صلطات االأخرى التي ال �صبيل لها بالتعامل معه اإال وفق االإجراءات 

الد�صتورية.

 ) 28 ومن اأهم واجبات الرئي�س التحقق من احرتام قرارات املجل�س فوفقًا للمادة ) 
من الالئحة فهو امل�صوؤول عن تنفيذ ن�صو�س الالئحة، واملادة ) 36 ( خ�صت هيئة املكتب 

مبتابعة تنفيذ التو�صيات التي ي�صدرها املجل�س وتقدمي تقرير يف �صاأنها اإلى املجل�س.

والواقع اأن مبداأ حجية قرارات املجال�س هو احلجر االأ�صا�صي الذي تقوم عليه �صلطة 
املجال�س الت�صريعية وهيبتها. فال يجوز امل�صا�س بهذا املبداأ، الأن اأي م�صا�س به ينطوي على 

اإخالل بعمل املجل�س، وانتقا�صًا لهيبته.
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بل اأن ما قررته الالئحة من عودة املداولة يف ن�صو�س القوانني اإذا اأبديت لذلك اأ�صباب 
جديدة، اأو اأحكام ذات �صلة مبواد �صبق اأن وافق عليها املجل�س اإمنا كان غر�صها الرتوي يف 
اتخاذ قرارات املجل�س حتى ت�صاحبها حجية قرارات املجل�س. وحتى يكون قرار املجل�س 
املو�صوعات  يف  االأخرى  اأعماله  كل  على  ذلك  وينطبق  ال�صواب،  اإلى  ي�صتطاع  ما  اأقرب 

العامة، اأو امليزانية، اأو التعديل الد�صتوري.

فحجية قر�ر�ت �ملجل�س هي من كر�مة �ملجل�س

اأو اعتمد  اإذا اعتمد املجل�س فقرات مادة يف ن�س،  باأنه  القرارات يق�صي  ومبداأ  حجية 
فقرات من التو�صيات ثم اأحالها على اللجنة قبل اأخذ الراأي عليها يف جمموعها. فلي�س 
للجنة اأن تعيد �صياغة الن�س يف قالب جديد مناف ملا قرره املجل�س، اأو اأن تعيد �صياغة 

التو�صيات التي وافق عليها املجل�س اإال – فقط - التو�صيات التي مل يتخذ قرارًا فيها.

حتى لو بدا للجنة اأن املنطق يق�صي بذلك. فاإن فعلت اللجنة وبحثت من جديد فيما قرره 
املجل�س فاإن هذا نق�صًا لقرارات املجل�س. واإمنا ال�صبيل الوحيد اأمام اللجنة الإزالة ما قد 
يكون هناك عيب اأو خطاأ يف قرارات املجل�س اأن ت�صر اإلى ذلك يف اأثناء مرحلة الراأي على 

املجموع فتنبه املجل�س اإلى اخلطاأ وللمجل�س اأن يتخذ قراره.

يف  ي�صجل  فاإنه  الرئي�س  ل�صان  على  القرار  اإعالن  مبجرد  تبداأ  املجل�س  قرارات  وحجية 
امل�صبطة، وي�صبح هذا القرار نافذًا دون اأن يوؤثر عليه اأن يبدي بع�س االأع�صاء ت�صريحات 
اأو اإعالنات تنق�س هذا القرار اأو اأنهم يعربون عن اأنهم مل ي�صوتوا ل�صالح القرار، واإمنا 
اأبدوا ت�صويتًا خمالفًا، اأو اأن ي�صعى البع�س اإلى ت�صحيح موقفه من القرار يف امل�صبطة. 

فلن يرتتب على كل ذلك اأي تاأثري يف القرار املعلن.

الربملانية  الأ�ص�لية  الق�اعد  اأن  اإل  مبداأ مطلقًا.  املجل�س  قرارات  مبداأ حجية  اأن  ومع 
ت�افقت على اأن هناك حالت متثل قي�داً على حجية قرارات املجال�س الت�صريعية وهي:

�خللل يف �إجر�ء�ت �لت�ضويت . 1

فاإذا كان اإجراء الت�صويت واجب اأن يتم نداًء باال�صم، ولكن مت الت�صويت برفع االأيدي 
ففي هذه احلالة يلغي الت�صويت وي�صرع يف الت�صويت اجلديد وفقًا الأ�صول الالئحة.
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قيام �ل�ضك يف طرح �ملو�ضوع للت�ضويت . 2

ويف هذه احلالة قد يكون هذا ال�صك اأثناء عملية الت�صويت اأي مل يعلن قرار املجل�س 
بعد، فمثاًل اإذا اعرت�س عدد من االأع�صاء بعدم فهمهم للم�صاألة املطروحة للت�صويت، اأو 
اأن االأع�صاء بعد املناداة باال�صم ان�صرفوا من اجلل�صة بعد اأن عربوا عن راأيهم وقبل اأخذ 
الراأي النهائي. ففي هذه احلالة تعاد عملية الت�صويت من البداية، اأو يعاد طرح امل�صاألة 

حتى يفهمها االأع�صاء امل�صوتني.

ولكن االأمر قد يكون اأكرث �صعوبة اإذا اأعلن الرئي�س قرار املجل�س وبعد اإعالن القرار 
عرب بع�س االأع�صاء عن عدم فهم وجهة الت�صويت، اأو اأنه حدث �صوء فهم من االأع�صاء 
للقرار الذي ينبغي اأن ي�صوتوا عليه، ولذلك اأعطوا راأيهم خطاأ الإ�صاءة فهمهم للمو�صوع 
االأمر على  اأن وجهة اعرتا�صهم �صحيحة يطرح  الرئي�س  راأي  فاإذا  الراأي،  املاأخوذ عليه 
املجل�س، فاإذا قرر املجل�س اإعادة الت�صويت فهذا يعني ذلك رجوعًا للمجل�س عن قراره، 
املجل�س يف هذا  قرار  ويعترب  املجل�س.  قرارات  ملبداأ حجية  تنفيذًا  ذلك  كان  رف�س  واإذا 

ال�صاأن نهائيًا وحا�صمًا وال يجوز العدول عنه.

�خلطاأ يف عملية جمع �الأ�ضو�ت وفرزها. 3

املادي  اخلطاأ  هذا  على  ترتب  بحيث  وفرزها  االأ�صوات  جمع  يف  مادي  خطاأ  حدوث  اأي 
اإعالن قرار املجل�س على وجه مناق�س للحقيقة. فهنا من البديهي والواجب اأن يتم اإعادة 

اإعالن القرار على الوجه ال�صحيح مبجرد ظهور اخلطاأ.

اإل بعد ف�ش اجلل�شة. فهذا القرار  واإذا كان ظهور اخلطاأ يف القرار املغلوط مل يكت�شف 
يظل نافذًا �صحيحًا، ويرتتب عليه كل ما ي�صتتبعه من نتائج، حتى يقرر املجل�س ت�صحيحه 

يف اأول جل�صة تالية.



 



�لف�ضل �خلام�س

�جلز�ء�ت على �الإخالل بنظام �جلل�ضة

اجلل�صة اأرقى اجتماع �صيا�صي لأنه تعبري عن اإرادة ال�صعب.
 وكل من يخل بنظام عمل هذا الجتماع فه� معتدى على اإرادة ال�صعب 

ولذلك يجب فر�س اجلزاء عليه.
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فكرة توقيع اجلزاءات الربملانية غر�صها الرئي�صي هو متكني املجل�س من اأداء واجباته 
الد�صتورية دون عقبات اأو عراقيل تخل بنظام اجتماعه يف اجلل�صات العامة.

املناق�صات،  االأعمال من خالل  يوؤدي هذه  وهو  معينة،  باأعمال  للقيام  وجد  فاملجل�س 
اجتماع  يف  النظام  �صيادة  يتطلبان  القرارات  واإ�صدار  واملناق�صات  القرارات.  واإ�صدار 
القيام  املجل�س  على  تعذر  اجلل�صة  نظام  وتهدد  االجتماع،  ا�صطرب  فاإذا  اجلل�صة 

باملناق�صات، اأو اإ�صدار القرارات.

كما اأن املجال�س الت�صريعية ت�صم جمموعات من االأفراد خمتلفي االأهواء والنزعات، 
االآراء،  ت�صادم  تثري  اأن  �صاأنها  ال�صفات من  وهذه  امليول.  ومتفاوتي  امل�صارب،  ومتبايني 
واختالف االأفكار مما يكون مدعاة الإثارة اال�صطرابات، واالإخالل بالنظام.  ولذلك كان 
نظمها  وت�صمن  اأعمالها،  اخت�صا�صات  اأداء  الت�صريعية  املجال�س  اأن حتمي  الطبيعي  من 

ولوائحها ببع�س اأدوات الردع لكل من يخل بالنظام.

واملجل�س حني ميار�س اإخت�صا�صاته فاإنه ميار�صها من خالل اإجراءات تنظيمية معنية، 
ووفق قواعد حمددة. ولكن قد ال يلتزم الع�صو بهذه االإجراءات اأو القواعد، اإعتقادًا منه 
اأنه لن ي�صتطيع اأحد اأن يوقفه اأو يحد من خمالفته  لهذه االإجراءات فحينئذ ينبغي توقيع 

اجلزاءات الربملانية بحقه اإذا مل يلتزم بهذه االإجراءات والقواعد.

وتتفق القواعد االأ�صولية يف املدار�س الربملانية الثالث على اأن االإخالل بنظام اجلل�صة 
العامة هو اأمر يف غاية اخلطورة الأنه قد يرتتب عليه تعطيل الأعمال ال�صلطة الت�صريعية. وال 
يكفي للت�صدي لهذا االأمر جمرد اال�صتهجان اأو الروادع االأدبية. ولذلك اتفقت كل اللوائح 

الربملانية على اأهمية تطبيق الروادع املادية على كل من يخل بالنظام يف اجلل�صة.

وتدور فكرة الروادع املادية، اأو اجلزاءات الربملانية على كل من يخل بنظام اجلل�صة 
متناول  فوق  وجعلتهم  الت�صريعية  املجال�س  اأع�صاء  ح�صنت  الد�صاتري  اأن  من  انطالقًا 
القانون يف كل ما يبدونه من اأقوال، وما يعربون عنه من اآراء يف املجل�س. وهذا ما اأكدت 
عليه املادة ) 81 ( من د�صتور الدولة. فهذه احلماية تقررت اأ�صاًل حلماية حريتهم الفكرية، 
و�صمان ا�صتقاللهم يف الراأي. وهذا اال�صتقالل، وتلك احلرية حملها جل�صة املجل�س العامة 
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واإجتماعات جلانه . فالد�صتور عندما اأقر باحل�صانة الربملانية فاإنه ح�صن اأعمال اجلل�صة 
من االإخالل اأو الت�صوي�س اأو اال�صطراب، وهو اعرتاف مبا�صر منه باأن هذا االجتماع هو 

اأرقى اأنواع االجتماعات ال�صيا�صية التي ال يجوز التاأثري عليها، اأو النيل من نظامها.

واإمنا متنح  لذواتهم  وال  الأ�صخا�صهم  فاإنها ال متنح  لالأع�صاء  فاحل�صانة حني متنح 
ل�صفاتهم كونهم اأع�صاء يف  املجل�س، واأرقى مهام الع�صوية ميار�صها الع�صو يف اجلل�صة 
العامة. فكيف ميكن القبول باأن الد�صتور ا�صتثنى االأع�صاء من القانون يف اأعمال اجلل�صة، 

ثم ياأتي ع�صو اأو اآخر فينتهك نظام اجلل�صة مما يجعل ا�صتثناء احل�صانة ال حمل له .

الت�صريعية  مبهامهم  القيام  عن  االأع�صاء  عجز  يعني  اجلل�صة  بنظام  االإخالل  الأن 
والرقابية، وهو جتاوز على حرمات اجلل�صة، وحمراب املجل�س. لذلك كان البد اأن تت�صمن 
بني  يوفق  الذي  القانون  مقام  لتقوم  الكافية  والروادع  االإجراءات  من  الربملانية  اللوائح 

مقت�صيات ا�صتقالل املجل�س يف عمله، وبني مقت�صيات النظام العام فيه.

ففي فرن�صا جرى الت�صدد يف اجلزاءات الربملانية، حيث اأجازت الالئحة حب�س الع�صو 
مدة معينة يف مكان معني اإذا اأخل بنظام اجلل�صة. وقد راأى بع�س الفقهاء االأمريكيني اأن 
اجلزاءات الربملانية يجب اأن ي�صدر بها قانون من الكوجنر�س، ويقدم الع�صو الذي يخل 
اإلى املحاكمة الذي �صتف�صل فيه ال�صلطة الق�صائية، اإال اأن جلنة النظام  بنظام اجلل�صة 
والتطوير يف خمتلف مراحل عملها يف داخل الكوجنر�س رف�صت هذه االأفكار باعتبار اأن 
ذلك ما�صًا با�صتقالل ال�صلطة الت�صريعية. فمن اأخ�س دواعي ا�صتقالل املجال�س الت�صريعية 
املجال�س  كانت  واإذا  اأعمالها.  يف  التدخل  اأخرى  هيئة  اأو  �صلطة  الأي  ال�صماح  عدم  هو 
الت�صريعية موؤمتنة على �صن وت�صريع قوانني لتنظيم حياة كل النا�س يف داخل البالد، فكيف 
ال توؤمتن على اأن ت�صن هي قانونها اخلا�س بها لرتدع من ت�صول له نف�صه االإخالل بنظام 

اجلل�صة.

القوانني  بها فكل  اأنف�صهم  يلزمون  ثم  اأنف�صهم،  النواب  ي�صنها  الربملانية  فاجلزاءات 
كل  فاإن  ذلك  اإلى  باالإ�صافة  بها.  اأنف�صهم  يلزمون  هم  املجتمع،  لنظام  ي�صرعوها  التي 
جمل�س اأدرى باأمور تنظيم مناق�صاته، واأدرى بعقاب من يخالف نظام جل�صاته. واإذا �صدر 

قرار املجل�س يف هذا ال�صاأن فال معقب له من اأية �صلطة اأخرى.



153 دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

فال ت�صتطيع اأية �صلطة مهما عال �صاأنها اأن ت�صحب قرار املجل�س، فاإن كان العفو مقررًا  
بيد رئي�س الدولة يف بع�س اجلزاءات يف قانون العقوبات، فاإنه لي�س الأحد تقرير عفو يف 

جزاءات املجل�س، اإال املجل�س وحده الذي له حق الرجوع عن اجلزاء الذي اأقره .

فاإذا احتج من ُوِقَع عليه اجلزاء من املجل�س واأر�صل اإلى اأية �صلطة اأخرى طالبًا فيها 
باأمر هذه  الربملان  يبلغ  اأن  �صلطة  الأية  لي�س  فاإنه  االأ�صولية  القواعد  وقف اجلزاء. فوفق 
ال�صلطة يف اجلل�صة، فمن  اأر�صلها لهذه  التي  الر�صالة  يتلو  اأن  الع�صو  اأراد  واإذا  الر�صالة، 
واجب الرئي�س اأن مينعه بل يجوز للربملان اأن يوقع عليه جزاء اآخر بدعوى حماولة انتهاك 
بني  الف�صل  مببداأ  ق�صى  الذي  الد�صتور  اأحكام  وخمالفة  الربملان،  و�صيادة  ا�صتقالل 
ال�صلطات، وا�صتقالل كل منها عن االآخرى يف حدود عدم تدخل اأي منها يف اإخت�صا�س 

االأخرى. 

وهذا ما حدث عمليًا يف فرن�صا عندما قرر املجل�س خ�صم جزء من املكافاأة الربملانية 
الأحد االأع�صاء. فرفع الع�صو دعوى على مراقبي املجل�س الذين نفذوا هذا اخل�صم، وكانت 
حجة الع�صو يف الدعوى اأن املكافاأة الربملانية قررت بقانون، وال يجوز اخل�صم منها اإال 
االخت�صا�س  بعدم  حكمت  املحكمة  اأن  اإال  بقانون  ت�صدر  مل  املجل�س  الئحة  واأن  بقانون، 
واأيدتها يف ذلك حمكمة اال�صتئناف ثم حمكمة النق�س التي قررت اأن النظر يف مثل هذا 
الطلب ميثل اعتداًء على عمل املجل�س، وعلى مبداأ ف�صل ال�صلطات. واأن املجل�س هو �صطر 
من ال�صلطات العامة التي تتمثل فيها �صيادة الدولة. وال يجوز لل�صلطة الق�صائية النظر يف 

اأي عمل من اأعماله.

وعلى هذا الدرب �صارت املحكمة العليا االأمريكية ورف�صت اإدعاء اأحد اأع�صاء جمل�س 
النواب االأمريكي بقرار املجل�س حلرمانه من ممار�صة اخت�صا�صاته التي اأوكل للقيام بها 

من قبل االأمة االأمريكية.

يجوز  فال  الالئحة،  يف  عليها  املن�صو�س  اجلزاءات  اإال  يوقع  اأن  للمجل�س  يجوز  وال 
للمجل�س اأن يقرر جزاءات اأخرى مل ترد يف الالئحة. بل للمجل�س اأن يوقع جزاءاته على 

الع�صو امل�صتقيل اإذا مل يتخذ املجل�س قرارًا نهائيًا يف اأمر اال�صتقالة.
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قاموا  ولو  حتى  احلكومة  اأع�صاء  من  اأي  على  جزاءاته  يوقع  اأن  للمجل�س  يجوز  وال 
بتجريح واإهانة املجل�س، فاملجل�س له اأن ي�صلك �صباًل اأخرى حلل هذه امل�صاألة بدون توقيع 
اأي جزاء. فالوزراء دائمًا لهم حق ح�صور جل�صات املجل�س، وحق الكالم وهذا املبداأ عربت 
عنه القواعد االأ�صولية االجنلو�صكونية مببداأ اأن �صلطات املجل�س يف جزاءاته تتحدد بحدود 
قاعته الربملانية وال متتد خارجها. وملا كان الوزير يف عمله خارج حدود قاعة الربملان فال 
املواطنني ممن  اأحد  لو وقع املجل�س جزاًء على  . ولكن ماذا  اأي جزاء عليه  توقيع  يجوز 
ح�صروا جل�صة املجل�س، وهو لي�س ع�صوًا يف املجل�س، اأال يخالف ذلك مبداأ حدود القاعة 

الربملانية ؟

فاملادة ) 28 ( من الئحة املجل�س يف فقرتها ) و ( اأعطت لرئي�س املجل�س احلق يف اأن 
ياأمر باإخراج الزائر اإذا تكلم يف اجلل�صة، اأو اأبدى ا�صتح�صانًا اأو ا�صتهجانًا باأية �صورة من 

ال�صور، واتخاذ االإجراءات القانونية �صده اإذا كان لذلك حمل.

اأمريكا، وفرن�صا. وترى هذه  االأ�صولية الربملانية يف  القواعد  املبداأ �صارت  وعلى هذا 
اإخالل  اأو  ت�صوي�س  الذين يقع منهم  الزائرين  اإخراج  ل�صلطة  الرئي�س  اأن تخويل  القواعد 
بنظام اجلل�صة هو تدبري دفاعي ال جزاء تاأديبي. فالرئي�س ميتلك هذه ال�صلطة للدفاع عن 
نظام اجلل�صة، كما اأن هذا الزائر ال ميار�س عماًل يف اجلل�صة يف حني اأن اجلزاء التاأديبي 
يرتبط مبن ميار�س عماًل داخل اجلل�صة. والتدبري الدفاعي الذي يقوم به رئي�س املجل�س 
اإمنا هو من اخت�صا�صاته االأ�صلية الأنه هو امل�صوؤول عن حفظ النظام داخل  �صد الزائر 
اجلل�صة )وهذا ما اأ�صارت اإليه املادة 28 من الالئحة ( فقد ال ياأتي االإخالل بهذا النظام 
يدافع  وال  �صامتًا  الرئي�س  يقف  اأن  فهل ميكن   . واإمنا من غريهم  االأع�صاء،  من جانب 
نظامها  اجلل�صة  ي�صلب  عندما  فالزائر  اخت�صا�صاته.  عن  يدافع  اأن  اأو  م�صوؤولياته،  عن 
فهو اأ�صبه بال�صخ�س الذي دخل منزاًل غري مملوكًا له، وعبث به، واعتدى على موجودات 
دفاعي  كتدبري  ال�صخ�س  بطرد هذا  يقوم  اأن  اإال  املنزل  مالك  ينتظر من  فماذا  املنزل، 
ويتخذ  ال�صخ�س  ي�صتكي هذا  اأن  – اأي�صًا -   التدبري  وله يف هذا  للحفاظ على منزله،  
اإزاءه كل االإجراءات القانونية الواجبة،  ولذلك اأعطت الالئحة لرئي�س املجل�س اأن يتخذ 

االإجراءات القانونية �صد الزائر اإذا كان لذلك حمل.
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واملحافظة على النظام يف املجل�س هو من اخت�صا�س الرئي�س فال يجوز له اأن ينزل عن 
�صلطته هذه اإلى نائبيه، اأو اإلى املراقبني،  بل يجب اأن يقوم ب�صلطاته هذه  �صخ�صيًا،  فهو 
وحده الذي يلفت نظر املتكلم اأثناء الكالم اإلى وجوب مراعاة اأحكام الالئحة، واملحافظة 

على نظام الكالم ومو�صوعه.

ولذلك فاإن املادة ) 74 ( من الالئحة ا�صتعملت عبارة » الرئي�س وحده هو �صاحب احلق 
يف اأن يلفت نظر املتكلم » وهو وحده الذي ياأمر عند اللزوم برفع اجلل�صة واإخالء القاعة. 
وهذا ما اأكدت عليه املادة ) 77 ( من الالئحة » اإذا اختل النظام يف اجلل�صة ومل يتمكن 

الرئي�س من اإعادته اأعلن عزمه على وقف اجلل�صة .

فالرئي�س باإرادته وحده يعلن عزمه على وقف اجلل�صة دون انتظار قرار من املجل�س

» فاإن مل يعد النظام جاز له وقف اجلل�صة ملدة ال تزيد على ن�صف �صاعة« 

ملدة  وقف اجلل�صة  املجل�س ميكنه  قرار من  ودون   - – اأي�صًا  باإرادته  الرئي�س  اأن  اأي 
ن�صف �صاعة.

اإرادة  فاإن  واأخريًا   « االجتماع  تاأجيل  للرئي�س  جاز  بالنظام  االإخالل  ا�صتمر  فاإذا   «
الرئي�س هي التي �صتوؤجل االجتماع.

اأما بالن�صبة للجزاءات فلخطورتها واأثرها البني على اأعمال االأع�صاء فاإن الرئي�س هو 
الذي يقرتح توقيع هذه اجلزاءات اأما �صاحب القرار فيها هو املجل�س.

واجلزاءات التي ن�صت عليها الالئحة يف موادها من ) 74 – 76 ( 

الالئحة وعدم حمافظته على نظام . 1 ب�صبب خمالفته الأحكام  الع�صو  توقع على  جزاءات 
الكالم ومو�صوعه:



دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي156

وهذه يرتتب عليها منع الع�صو من الكالم يف ذات املو�صوع باقي اجلل�صة، ويوقع املجل�س 
هذا اجلزاء على الع�صو بعد اأن يلفت الرئي�س نظر املتكلم مرتني يف جل�صة واحدة ثم يعود 
الع�صو اإلى ما يوجب لفت نظره مرة ثالثة يف اجلل�صة ذاتها وهذه اأخف اأنواع اجلزاءات . 

واالأمور التي ت�صتوجب لفت النظر هي:

عدم مراعاة اأحكام الالئحة. -
عدم املحافظة على نظام الكالم ومو�صوعه. -
ا�صتعمال عبارات غري الئقة. -
امل�صا�س بكرامة االأ�صخا�س اأو الهيئات. -
االإ�صرار يف كالمه بامل�صلحة العليا للبالد. -
االإخالل بالنظام . -

واالإخالل بالنظام قد تكون له مظاهر عديدة مثل مقاطعة املتكلمني اأو التكلم بدون 
اأثناء عملية  الهتاف ب�صوت عال  اأو  للجل�صة،  اإدارته  الرئي�س يف  انتقاد  اأو  الرئي�س،  اإذن 

الت�صويت احتجاجًا، اأو تاأييدًا لها، اأو االحتجاج على قرار املجل�س.

اأما امل�صا�س ب�صخ�صيات فله – اأي�صًا -  العديد من املظاهر مثل االنتقاد اأو الهجوم على 
اأحد زمالئه يف اجلل�صة، اأو التعر�س الآرائهم بالهجوم واالنتقاد حتى لو مل يذكر اأ�صماءهم 
اأو التعري�س باأ�صخا�س عامني اأو خا�صني خارج اجلل�صة ) والتعري�س هنا لالأ�صخا�س، اأما 

التعر�س الأعمالهم فهو حق للع�صو ( .

ولفت نظر الع�صو ي�صدر من الرئي�س دون ا�صت�صارة املجل�س.

اإال اأن املجل�س يتدخل يف حال اخلالف بني الرئي�س، ومن يلفت نظره وي�صدر قراره 
دون مناق�صة.

بقر�ر  �المتثال  عدم  �أو  بالنظام  �إخالله  ب�ضبب  �لع�ضو  على  توقع  جز�ء�ت    
�ملجل�س مبنعه من �لكالم : 
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الع�صو من  اإلى منع  الرئي�س ت�صديد لفت النظر  اأراد  اإذا  اأن يتدخل  اأن للمجل�س  كما 
الكالم. ففي مثل هذه احلالة ي�صدر املجل�س قراره دون مناق�صة.

يلفت  الرئي�س وبني من  اإذا حدث خالف بني  اأن يتدخل املجل�س  ولكن ما هو مدلول 
نظره وي�صدر املجل�س قرارًا يف هذا ال�صاأن.

مما درجت عليه النظم الربملانية اأن الرئي�س عندما يلفت نظر ع�صو فاإن لفت نظره 
يكون م�صفوعًا باالأ�صباب، ويكون هذا اللفت للنظر اأو التنبيه يف ذات الوقت الذي وقعت 
فيه املخالفة اأو على االأقل قبل افتتاح مناق�صة جديدة، اأو اإعطاء ع�صو جديد الكلمة، فاإذا 
ما حدثت مناق�صة جديدة، اأو ح�صل ع�صو جديد على الكلمة فال حمل للرئي�س اأن يلفت 
نظر الع�صو، واإمنا يكتفي يف مثل هذه االأحوال بعدم اإثبات االألفاظ املخالفة يف م�صبطة 
املجل�س. فكاأن الرئي�س اأراد اأن يتنازل طواعية عن حقه يف لفت النظر واكتفى بعدم اإثبات 

االألفاظ يف امل�صبطة.

اأن يلفت الرئي�س نظر الع�صو م�صفوعًا باالأ�صباب، فاإذا ما اعتذر  اأحيانًا  ولكن يحدث 
تقدمي  الع�صو على  اأ�صر  اإذا  ولكن  النظر.  للفت  هنا  األفاظه فال حمل  �صحب  اأو  الع�صو، 
اإي�صاحات وبيان و اأو�صح للرئي�س اأنه م�صمم على اأقواله واأنه ال يقبل وجهة نظر الرئي�س اأو 
لفت نظره فهنا ي�صبح اخلالف حتميُا بني الرئي�س والع�صو فيلجاأ الرئي�س اإلى املجل�س الذي 

يعترب مبثابة ال�صاهد على هذه الواقعة في�صدر ال�صاهد ) املجل�س ( قراره دون مناق�صة.

ولي�س للفت النظر يف حد ذاته اأثر ي�صتتبع اإال يف احلذف من امل�صبطة، اأو يف تناقل 
و�صائل االإعالم لهذه الواقعة، وكذلك اإثبات لفت النظر يف امل�صبطة ولكن اإذا تكرر لفت 

النظر فاإن ذلك ترتتب عليه اآثار مثل املنع من الكالم.

وفق  الواحدة  اجلل�صة  النظر مرتني يف  لفت  يتكرر  الكالم عندما  من  املنع  ويح�صل 
74(. ويكون ذلك بقرار من املجل�س ي�صدره دون مناق�صة الأنه مبثابة   ( املادة  ما قررته 

ال�صاهد على الواقعة.

ومتى تقرر منع الع�صو من الكالم فال يجوز اإثبات �صيء مما يقوله يف م�صبطة املجل�س.
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اأما جزاء االإخراج من قاعة اجلل�صة مع احلرمان من اال�صرتاك يف بقية اأعمال اجلل�صة 
ال يكون اإال بعد قرار من املجل�س بناء على طلب الرئي�س. فقد ي�صدر املجل�س قرارًا مبنع 

الع�صو من الكالم، اأو يوجه اإليه اإنذارًا، 

اأو لومًا، ومع ذلك فقد ي�صتمر الع�صو يف االإخالل بنظام اجلل�صة فهنا يكون اجلزاء 
االإخراج من قاعة اجلل�صة.

ويثبت هذا القرار يف م�صبطة املجل�س. وال يجوز اأن يثبت للع�صو اأي قول يتفوه به بعد 
قرار املجل�س باإخراجه فاإذا �صدر قرار املجل�س، والع�صو اأثناء خروجه تفوه باألفاظ �صد 
االإخراج من  بامل�صبطة الأن قرار  تثبت  اأخرى فال  األفاظ  اأي  اأو  اأو �صد رئي�صه،  املجل�س، 
قاعة اجلل�صة يعني اأن الع�صو بعد هذا القرار مبا�صرة هو غائب عن اجلل�صة حتى ولو مل 
اأعمال  اإلى ذلك جزاء احلرمان من اال�صرتاك يف  باالإ�صافة  ين�صحب فعليًا من اجلل�صة 

املجل�س وجلانه مدة ال تزيد عن اأ�صبوعني.

فهذا القرار هو نتيجة الزمة يف حال عدم امتثال الع�صو لكل اجلزاءات ال�صابقة. ففي 
هذه احلالة ي�صدر قرار املجل�س اإمعانًا يف الت�صديد، وزيادة يف اجلزاءات وميتد احلرمان 
اإلى اأعمال اللجان فال يجوز له ح�صور اجتماعات اللجان. وللرئي�س اأن يتخذ من الو�صائل 
ما يكفل تنفيذ قرار املجل�س، فاملادة ) 28 ( من الالئحة اأعطت لرئي�س املجل�س احلق يف 
اأن ي�صتعني برجال ال�صرطة حلفظ النظام داخل املجل�س واال  فال حمل لقرار املجل�س اإذا 

مل ينفذه الرئي�س فعليًا.

مدة  املجل�س وجلانه  اأعمال  اال�صرتاك يف  من  عقوبة احلرمان  االأع�صاء  باأحد  واإذا حل 
فاإن  اأيامًا.  اأو  اأ�صبوعًا،  �صوى  ت�صتغرق  ال  االنعقاد  دور  الباقية من  املدة  تكن   اأ�صبوعني. ومل 
الع�صو ي�صتكمل حرمانه من اأعمال املجل�س واللجان يف اأول الدور التايل حتى تنفذ املدة كاملة.

احل�صانة  مثل  االأخرى  امتيازاته  من  الع�صو  حرمان  اجلزاء  هذا  على  يرتتب  وال 
واملكافاأة الربملانية.

ووفقًا للمادة ) 76 ( من الالئحة فاإن جزاء احلرمان من اال�صرتاك يف اأعمال املجل�س 
الع�صو من جزاءات  اأق�صى ما ميكن توقيعه على  اأ�صبوعني هو  وجلانه مدة ال تزيد عن 
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فال �صبيل لتوقيع جزاء اآخر عليه اإذا حدث واأن تفوه الع�صو باألفاظ جارحة اأو هجوم على 
زمالئه من االأع�صاء، اأو رئي�س املجل�س فاإن املجل�س لن يكون باإمكانه توقيع جزاء اآخر. 

ولذلك توافقت القواعد االأ�صولية الربملانية على اعتبار الع�صو غائبًا عن اجلل�صة من 
حلظة �صدور قرار خروجه من قاعة اجلل�صة، اأو حرمانه من اال�صرتاك يف اأعمال املجل�س. 
تثبت يف  ال  قراره  املجل�س  فيها  اأخذ  التي  اللحظة  بعد هذه  األفاظ  يقوله من  ما  كل  واأن 

امل�صبطة، وال يعتد بها.

الع�صو قد فقد  اأن  يعني  املجل�س وجلانه ال  اأعمال  وقرار احلرمان من اال�صرتاك يف 
ع�صويته، واإمنا هو ال يزال متمتعًا بها، فال ميكن موؤاخذته طبقًا للقانون العام على ما 

يقوله يف املجل�س. فله احلرية يف اأن يبدي ما يراه من اأقوال وفقًا حل�صانته. 

ويرتتب على جزاء احلرمان من اال�صرتاك يف اأعمال املجل�س وجلانه حترمي ح�صوره 
اإلى مقر املجل�س �صواء يف اأبوظبي، اأو دبي ملدة اأ�صبوعني. اأما اإذا ح�صر اإلى قاعة اللجنة، اأو 
قاعة املجل�س اأثناء اجتماعهما، فاإن لرئي�س اللجنة، اأو رئي�س املجل�س اأن يوقف االجتماع. 
ويثبت يف حم�صر اللجنة اأن اللجنة رفعت اجتماعها ب�صبب ح�صور الع�صو. كما يثبت يف 
من  الرئي�س  يتخذ  ثم  الع�صو.  ح�صور  ب�صبب  اجتماعه  رفع  املجل�س  اأن  املجل�س  م�صبطة 

الو�صائل ما يراه الزمًا الإخراج الع�صو من قاعة االجتماع.

قرار  ينفذ  الأنه  وحتمي،  واجب  اأمر  هو  الو�صائل  هذه  اتخاذ  على  الرئي�س  واإ�صرار 
اإال املجل�س نف�صه  اأو يت�صامح جتاه تنفيذه.  اأن يعطله،  املجل�س الذي لي�س لكائن من كان 
الذي له احلق اأن يوقف قراره اإذا تقدم الع�صو يف اجلل�صة التالية باعتذار كتابي عما �صدر 

منه. وللمجل�س اأن يقبل هذا االعتذار اأو يرف�صه.
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يوجب  �للجان  �أعمال  �أو  �ملجل�س،  جل�ضات  ح�ضور  عن  �لع�ضو  تخلف  مبد�أ 
جز�ء�ت برملانية 

للقيام  للع�صو  االحتاد  �صعب  تفوي�س من  االحتادي هي  الوطني  املجل�س  الع�صوية يف 
بواجبات د�صتورية حمددة يف الت�صريع والرقابة. واأولى واجبات من يت�صدى للع�صوية اأن 
من  جعلت  الالئحة  من   )  7  ( املادة  فاإن  ولذلك  الد�صتورية.  واجباته  اأداء  على  يحافظ 
يت�صدى للع�صوية اأن يق�صم ق�صمًا عظيم ال�صاأن قبل اأن يبا�صر اأعماله يف املجل�س. وهذا 
الق�شم اأي�شًا مناط التزام د�شتوري لأن املادة ) 73 ( من الد�صتور اأكدت عليه يف الن�س 

االآتي:

» اق�صم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�صًا لالإمارات العربية املتحدة، واأن احرتم د�صتور 
االحتاد، وقوانينه، واأن اأوؤدي اأعمايل يف املجل�س وجلانه باأمانة و�صدق« .

فهو ق�صم عظيم با�صم اهلل العظيم، على االأخال�س للدولة، وتبجيل د�صتورها واحرتام 
قوانينها، وعهد اأمام اهلل وال�صعب بحمل االأمانة واأداء الر�صالة . 

ي�صرع  باأن  للع�صو  ال�صعب  من  تفوي�س  هي  االحتادي  الوطني  املجل�س  يف  والع�صوية 
ويراقب احلكومة يف اأعمالها. واآليات هذا التفوي�س تتمثل يف :-

لع�صو  يجوز  ال  اأنه   « الربملانية  اللوائح  خمتلف  يف  املقررة  املبادئ  من  كان  ولذلك 
اإجازة من عمله الربملاين  اأن يطلب الع�صو  اإال برتخي�س ». وال يجوز  اأن يتغيب  الربملان 

ملدة غري حمددة.



161 دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

الأن يف قبول هذا الطلب تعطياًل الأ�ص�س التفوي�س الربملاين، وحرمانًا ملواطني االحتاد 
من حقهم يف التمثيل النيابي، اأو حقهم يف الدفاع عن م�صاحلهم واحتياجاتهم التي وكلوا 

�صخ�صًا ) النائب ( للقيام بها.

اأعترب ذلك اإخالاًل بحق  اإذا مل يح�صر جل�صات املحاكمة دفاعًا عن املتهم  فاملحامي 
الدفاع، وقد يرتتب على ذلك نتائج وخيمة وبالغة اخلطورة على املتهم.

وال جمال للمقارنة اأو الت�صبيه بني عمل املحامي، وعمل النائب اإال يف » مبداأ الوكالة 
» فالنائب وكيل عن �صعب االحتاد باأجمعه فهو ممثله، ولي�س ممثاًل لالإمارة التي انتخب 
منها فقط. فهذا املمثل اأو الوكيل يجب اأن يكون حريًا به الدفاع ومتثيل م�صالح ال�صعب يف 
القوانني، والرقابة على اأعمال احلكومة، واإال فاإن ذلك �صيوؤدي اإلى ا�صطراب اأحوالهم، 

وعدم ا�صتقرار حقوقهم.

القواعد  من  كل  عليها  اأكدت  التي  االعتبارات  هذه  كل  املجل�س  الئحة  راعت  وقد 
االأ�صولية الربملانية. 

فاأكدت املادة ) 21 ( على جملة من املبادئ الهامة اخلا�صة بتخلف الع�صو عن ح�صور 
اجلل�صات العامة وهي:

اأما املادة ) 23 ( فاأكدت على جملة من املبادئ الهامة اخلا�صة بتخلف الع�صو عن ح�صور 
اجتماعات اللجان.
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فهناك التزام اأ�صيل على الع�صو بح�صور اجلل�صات العامة، واجتماعات اللجان واإذا 
تخلف عن احل�صور الأي �صبب من االأ�صباب فواجب عليه اأن يقدم اأ�صباب تخلفه، اأو يقدم 
اإذا  اأما  للجان.  واحدًا  اجتماعًا  اأو  واحدة،  جل�صة  تغيبه  حالة  يف  وذلك  مقبولة.  اأعذارًا 
امتدت هذه االأعذار يف اأعمال اجلل�صة العامة الأكرث من �صهر فعليه واجب اأن ي�صتاأذن من 
بقبول  الرئي�س  اإلزام  يعني  ال  املجل�س  رئي�س  ا�صتئذان  الع�صو يف  وواجب  املجل�س.  رئي�س 
ا�صتئذانه فللرئي�س اأن يقبل اأو يرف�س، اأما يف حالة االإخطار اإذا تغيب عن جل�صة واحدة 
وقدم لذلك اأ�صبابًا فاإن االإخطار يعني اإلزام الرئي�س بقبول اإخطاره �صريطة اأن ي�صحب 

ذلك اأ�صباب التغيب.

كذلك فاإن واجب ا�صتئذان الرئي�س اإذا قرر الع�صو مغادرة اجلل�صة نهائيًا قبل انتهائها 
ال يعني اإلزام الرئي�س بقبول هذا االإذن فله اأن يرف�صه اإذا قدر اأن م�صلحة اجلل�صة تقت�صي 

اأن ي�صتكمل ح�صور اجلل�صة.

قدر  فاإذا  اأو مينع.  اأن مينح  له  واملانح  منحة،  هو  قانونًا  الرئي�س  من  االإذن  فاإعطاء 
املنح فكان بها، واإذا قدر املنع فعلى الع�صو اأن يلتزم بح�صور اجلل�صات دون اأن يعرت�س اأو 

يرف�س قرار الرئي�س يف هذا ال�صاأن.

ي�صتخدم  اأن  للرئي�س  فاإن  مقبول  عذر  دون  املجل�س  جل�صة  عن  الع�صو  غاب  اإذا  اأما 
�صلطاته يف توقيع اجلزاءات فيلفت نظره كتابة.

اأو ا�صتئذان مقبول من الرئي�س ثالث  فاإذا تكرر الغياب بعد لفت النظر، ودون عذر 
اأن يعر�س االأمر على  اأو خم�س جل�صات غري متوالية فاإنه يجوز للرئي�س  جل�صات متوالية 

املجل�س.
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وللمجل�س له اأن يوجه اإليه اإنذارًا نهائيًا بعدم الغياب. وهذا االإنذار يعني عدم قدرة الع�صو 
عن الغياب باقي جل�صات املجل�س يف دور االنعقاد. وي�صقط االإنذار مع دور االنعقاد الثاين.

اأو يقرر املجل�س اعتبار الع�صو م�صتقياًل. وتعترب اال�صتقالة نهائية من تاريخ �صدور قرار 
املجل�س، اأي ال يجوز العدول عنها.

اأما يف �صاأن اأعمال اللجان فاإذا تغيب الع�صو عن ح�صور اإحدى اجتماعات اللجنة دون 
عذر مقبول من رئي�س اللجنة، كان لرئي�س املجل�س اأن يلفت نظره كتابة .

غري  مرات  خم�س  اأو  متوالية  جل�صات  لثالث  الغياب  اأي  املخالفة  هذه  تكررت  فاإذا 
اأو اعتباره م�صتقياًل كما هو  اإما الإنذاره،  متوالية جاز للرئي�س عر�س االأمر على املجل�س 

احلال يف اجلل�صات.

وينطبق – اأي�صًا -  على قاعدة التغيب عن ح�صور اجلل�صة، اأو اللجنة ما يتفرع منها 
من ح�صور الع�صو متاأخرًا عن اأعمال اجلل�صة، اأو اجتماع اللجنة. فمن الواجب عليه اأن 
يلتزم بال�صاعة اأو التوقيت الذي �صيبداأ به اجتماع املجل�س، اأو اجتماع اللجنة. وااللتزام 
باحل�صور يف التوقيت املحدد لبدء اجلل�صة، اأو بدء اجتماع اللجنة هو التزام وجوبي الأن 
ح�صوره �صي�صهم يف اكتمال الن�صاب اأو احلفاظ على الن�صاب الالزم لبدء اأعمال اجلل�صة، 
اأو بدء اجتماع اللجنة. فقد يوؤدي تاأخريه اإلى عدم اكتمال الن�صاب، وقد يرتتب على ذلك 
تعطيل اأعمال املجل�س يف اجتماعاته، مما يجعله خماًل بالنظام. وهذا االعتبار لالإخالل 
بنظام املجل�س هو الذي دعا اللوائح الربملانية اإلى توقيع جزاءات على من مل يح�صر اأو 

يتاأخر يف احل�صور عن اأعمال اجلل�صة، اأو اللجنة.
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وقد اأعطت الئحة املجل�س يف املادة ) 37 ( احلق ملراقبي املجل�س يف مالحظة ح�صور 
بغياب  يتعلق  فيما  الالئحة  اأحكام  لتنفيذ  اأ�صا�صية  كاآلية  وذلك  غيابهم،  اأو  االأع�صاء 

االأع�صاء.

فكاأن املادة ) 37 ( متثل و�صيلة التنفيذ ملا ن�صت عليه الالئحة يف موادها من ) 21 و 22 
و 23 ( ب�صاأن ح�صور وغياب االأع�صاء.
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�لف�ضل �ل�ضاد�س

�حل�ضانة �لربملانية

لي�صت امتيازًا، اأو حق �صخ�صي بل هي من �صرورات امل�صلحة العامة لتمكني

 اأع�صاء املجل�س للقيام باأدوارهم
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تقرر مبداأ احل�صانة الربملانية حتى ي�صمن املجل�س واأع�صائه ا�صتقاللهم يف اأعمالهم، 
ولذلك  الربملانية.  ملواقفه  الع�صو  �صد  احلكومة  به  تقوم  قد  تهديد  اأي  من  لهم  وحماية 
اتخاذ  وعدم  الربملان،  اأع�صاء  اأحد  على  القب�س  مبداأ عدم جواز  العامل  د�صاتري  قررت 
اإجراءات جنائية �صده اإال بت�صريح من املجل�س. حتى ال يكون الأي جهة اأن ت�صعى النتزاع 

النائب من مقعده منعًا له من اأداء واجبه الربملاين.

واحل�صانة  الدبلوما�صية،  احل�صانة  مثل  متعددة  اأنواع  لها  عامة  ب�صفة  واحل�صانة 
التحرز  تعني  ح�صانة  وكلمة  الربملانية.  واحل�صانة  النقابية،  واحل�صانة  الق�صائية 
اإلى  الدويل  اأو  الوطني  امل�صرع  اأو  الد�صتور  مينحه  امتياز  هو  اأخرى  بعبارة  اأو  واملناعة 
ولذلك  القانونية.  امل�صائلة  يعفيهم مبوجبها من عبء  االأ�صخا�س بحكم وظائفهم  بع�س 
فاإن تعريف احل�صانة الربملانية ين�صرف اإلى تلك ال�صمانات التي يقرها الد�صتور لع�صو 
الربملان حلمايته وتاأمني اأداء وظيفته بحرية ودون عوائق تاأكيدًا ال�صتقالله، ومتكينًا له 

من القيام بواجباته يف متثيل املواطنني ومنع اتخاذ اأي اإجراء ق�صائي جنائي بحقه.

واحل�صانة الربملانية مقررة للوظيفة الربملانية فهي لي�صت امتيازًا �صخ�صيًا للنائب.

وتنق�صم احل�صانة الربملانية اإلى نوعني:

من . 1 يبديه  عما  الع�صو  م�صاءلة  معها  يجوز  ال  التي  وهي  املو�صوعية  الربملانية  احل�صانة 
اأفكار واآراء خالل اأدائه لعمله الربملاين وهذه احل�صانة تع�صمه من امل�صاءلة ب�صكل نهائي.

احل�صانة الربملانية االإجرائية وهي التي متنع اتخاذ اأي اإجراء جزائي �صد الع�صو اأثناء . 2
فرتة عمله كنائب اإال يف حالة التلب�س باجلرمية واإذا كانت احل�صانة املو�صوعية مق�صورة 
على االأقوال واالأفكار التي يبديها الع�صو فهي ال ت�صمل اإذن االأفعال املادية التي يرتكبها 
الع�صو مثل �صرب زميل له يف املجل�س، اأو تزوير. ففي مثل هذه احلاالت ميكن اأن ي�صاأل 

الع�صو مدنيًا وجنائيًا وفق القوانني. 
وقد ن�صت املادة ) 81 ( من الد�صتور على مبداأ احل�صانة الربملانية » ال يوؤاخذ اأع�صاء 
املجل�س عما يبدونه من االأفكار واالآراء يف اأثناء قيامهم بعملهم داخل املجل�س وجلانه » 

وعلى ذات املبداأ ن�صت املادة ) 17 ( من الئحة املجل�س.
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من  نوع  اأي  �صد  وحمايتهم   ، عملهم  يف  االأع�صاء  ا�صتقالل  ي�صمن  املبداأ  هذا  فمثل 
التهديد اأو االنتقام التي قد تقوم بها احلكومة اأو يقوم بها االأفراد، �صد ع�صو اأثار مواقف 

برملانية اأ�صرت اأو كانت و�صيكة باإحلاق ال�صرر بالغري.

انعقاد  اأثناء  يجوز  ال  اأنه  من   ) 82  ( املادة  الد�صتور يف  قرره  ما  املبداأ  وا�صتتبع هذا 
من  اأي  �صد  جزائية  اإجراءات  اأي  تتخذ  اأن  باجلرمية  التلب�س  حالة  غري  ويف  املجل�س، 
اأع�صاء املجل�س اإال باإذن املجل�س. ويف حالة اتخاذ مثل هذه االإجراءات يف غيبة املجل�س 

يجب اإخطاره بها.

وعلى ذات املنوال �صارت املادة ) 18 ( يف الالئحة. التي اأكدت على اأنه ال يجوز اأثناء 
انعقاد املجل�س، ويف غري حالة التلب�س باجلرمية اأن تتخذ �صد اأي ع�صو من اأع�صائه اأية 

اإجراءات جزائية.

�الإجر�ء�ت �جلز�ئية

فكل هذه �الإجر�ء�ت ت�ضتلزم 
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ويف جميع االأحوال اإذا مل ي�صدر املجل�س قراره يف طلب االإذن خالل �صهر من تاريخ 
و�صوله اإليه اعترب ذلك مبثابة االإذن.

وهذه االأحكام هدفها الرئي�صي هو عدم انتزاع الع�صو من مقعده الربملاين، ومنع اأي 
اإجراء، اأو عمل، اأو فعل يوؤثر على اأداء واجبه الربملاين.

 

غر�صه  د�صتوري  مقت�صى  هي  لالأع�صاء  الربملانية  احل�صانة  تقررها  التي  واحلماية 
متكني الربملان من القيام بواجباته الت�صريعية والرقابية، ولذلك ال يجوز للع�صو اأن يتنازل 
عن احل�صانة، اأو اأن يتحرر عنها من تلقاء نف�صه وهي ال ت�صمل غري �صخ�س الع�صو فال 
متتد اإلى اأوالده، اأو اأهله الأنه امتياز ممنوح له لتاأدية عمل معني، واالمتياز بطبعه ال يجوز 
التو�صع يف تاأويل اأغرا�صه. فاحل�صانة ال تعني احلماية ال�صخ�صية للع�صو وال تعني متايزه 
عن املواطنني كمواطن له من احلقوق والواجبات ما يوفره الد�صتور لغريه من املواطنني. 
اإال اأن الد�صتور راعى مقت�صيات عمله الربملاين. وعلى هذا االأ�صا�س فهي  مقررة للمركز 
د�صتور  قررها  واإمنا  عنها.  التنازل  حقه  من  فلي�س  �صخ�صيًا  ميلكها  ال  للع�صو  القانوين 
الدولة لل�صالح العام متكينًا للمجل�س الوطني االحتادي من مبا�صرة م�صوؤولياته الد�صتورية 

يف الت�صريع والرقابة بوا�صطة اأع�صائه دون اأي تعويق لهم عن طريق الكيد، اأو التلفيق.

اأع�صائه هو  اأحد من  االإجراءات اجلزائية �صد  باتخاذ  الذي مينحه املجل�س  واالإذن 
تكن  مل  جديدة  تهمًا  الع�صو  مع  التحقيق  اأثناء  ظهر  اإذا  اأنه  مبعنى  مانع.  حا�صر  اإذن 
اإلى  الرجوع  االإجراءات اجلزائية، فال بد من  باإجازة  املجل�س  اإذن  موجودة عند �صدور 
املجل�س ال�صت�صدار اإذن اإجازة جديد عن هذه التهم اجلديدة. وهذا املبداأ كان حمل اتفاق 
بني كل النظم الربملانية. وهذا ما اأخذت به الالئحة يف املادة ) 19 ( حيث اأكدت على اأن 
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اإجراءات  اتخاذ  املطلوب  الق�صية  اأوراق  الع�صو  عن  احل�صانة  برفع  االإذن  بطلب  يرفق 
كان  اإذا  لها  املوؤيدة  امل�صتندات  مع  الدعوى  عري�صة  من  ر�صمية  �صورة  اأو  فيها،  جزائية 

الطلب مقدمًا من اأحد االأفراد.

فالغر�س الرئي�صي من كل هذه املرفقات التي عددتها املادة ) 19 ( يف الالئحة هو اأن 
يكون االإذن حم�صورًا يف اأوراق الق�صية املطلوب اتخاذ اإجراءات جزائية فيها، ومانعًا الأي 

اأوراق تتعلق بتهم جديدة.

اأنه اإذا اتهم ع�صو املجل�س مع اآخرين يف جنحة اأو جناية فاإن  ومن لوازم هذا املبداأ 
االإجراءات اجلزائية تكون باطلة له وحده، وت�صتمر �صحيحة مع �صركائه الأنه كما اأ�صلفنا 

فاإن مبداأ احل�صانة امتياز ال ميتد اإلى االآخرين.

كما اأن املادة ) 18 ( من الالئحة واكبت املبادئ الربملانية العاملية يف مبداأ احل�صانة، 
،عندما قررت اأنه اإذا مل ي�صدر املجل�س قراره يف طلب االإذن خالل �صهر من تاريخ و�صوله 

اعترب ذلك مبثابة االإذن.

اأي مبثابة القبول من املجل�س باتخاذ االإجراءات اجلزائية �صد الع�صو. وهذا احلكم 
الذي اأ�صارت اإليه املادة )18( يراعي �شقوط الدعوى بتقادم املدة.

فمدة الدعوى تظل موقوفة من يوم تقدمي الطلب حتى ي�صدر املجل�س اأما االإذن، اأو 
عدم منح االإذن فمتى قدم الطلب برفع احل�صانة اإلى املجل�س فاإن تاريخ ا�صتالم املجل�س 
ت�صتاأنف  االإيقاف  انتهاء  �صريانها، وعند  ال�صابق  املدة  اأي عدم حمو  املدة  �صريان  يوقف 
القطع  الأن  املدة  يقطع  رفع احل�صانة ال  توقفت فطلب  �صريانها من حيث  القدمية  املدة 

ميحو املدة ال�صابق �صريانها حموًا تامًا، بحيث يتحتم ا�صتئناف مدة جديدة.
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معنى هذا اأن املدعى على الع�صو حتكمه دائمًا توقيتات زمنية لرفع الدعوى، اأو توقيتات 
تتعلق بطبيعة الدعوى. وقد ي�صتغرق طلب رفع احل�صانة مدة طويلة داخل املجل�س مما 
يجعل املدعي عاجزًا عن اإثبات حقه، اأو اأن الع�صو ينجح يف ا�صتمالة زمالئه من االأع�صاء 
لتاأجيل نظر طلب رفع احل�صانة حتى ت�صقط توقيتات الدعوى �صده ويهرب بالتايل من 

التزاماتها.

اإال اأن الالئحة عاجلت ذلك اخلطاأ الذي وقعت فيه بع�س اللوائح الربملانية فحددت مدة 
اإلى املجل�س. ومدة ال�صهر �صتوقف مدة  �صهر يبداأ من تاريخ و�صول طلب رفع احل�صانة 
ال�صهر  وبعد  املجل�س  اإلى  الطلب  �صريانها على و�صول  ال�صابق  املدة  ولن متحي  الدعوى. 

ت�صتاأنف املدة القدمية �صريانها من حيث توقفت.

واأع�صاء املجل�س يكت�صبون احل�صانة مبجرد بدء دور االنعقاد ولي�س بعد اأن يف�صل املجل�س 
يف �صحة نيابة اأع�صائه الأن االأ�صل هو �صحة النيابة حتى يتقرر بطالنها.

مبد�أ �لتلب�س باجلرمية 

التلب�س باجلرمية  18 ( مبداأ   ( 82 (، والالئحة يف مادتها  راعى الد�صتور يف املادة ) 
واعتربه ا�صتثناًء يف اتخاذ االإجراءات اجلزائية �صد الع�صو املتلب�س باجلرمية دون حاجة 

اإلى اإذن املجل�س ومبداأ التلب�س له العديد من املظاهر مثل:
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ولكن اإذا مت القب�س على الع�صو �صاعة التلب�س باجلرمية فهل ميكن جلهات التحقيق 
اال�صتمرار يف اتخاذ االإجراءات اجلزائية االأخرى مثل التفتي�س، اأو التحقيق، اأو احلب�س، 
اأم يتحتم الرجوع اإلى املجل�س ال�صتئذانه يف موا�صلة هذه االإجراءات اجلزائية باعتبار اأن 

طلب رفع احل�صانة حا�صر مانع كما اأ�صلفنا.

فالالئحة اأعطت ل�صلطات التحقيق يف حال التلب�س اتخاذ كافة االإجراءات اجلزائية 
ب�شرط اإخطار املجل�ش بهذه الإجراءات اأي ل�شلطات التحقيق القيام بالتحقيق، والتفتي�ش، 

واحلب�س .

اأو اأي من االإجراءات اجلزائية. فاإذا ما األقى القب�س، اأو التحقيق، اأو التفتي�س على 
�صبيل  باإطالق  التحقيق  جهات  على  اإلزامًا  هناك  فلي�س  االنعقاد.  دور  بدء  قبل  ع�صو 
لها  املحرك  كان  �صواء  االإجراءات اجلزائية  كافة  الع�صو من  واحل�صانة حتمي  الع�صو. 
دعوى النيابة، اأو دعوى جنحة مبا�صرة من االأفراد. وهي ت�صمل جميع االأع�صاء �صواء كانوا 
ي�صغلون وظائف اأخرى اأم ال، وحتى لو كانت التهم املوجهة اإليهم متعلقة بتاأدية مهام هذه 
الوظائف. وتبتدئ احل�صانة بابتداء دور االنعقاد، وتنتهي بانتهائه �صواء كان ذلك الدور 
التحقيق  جهات  اأرادت  واإذا  م�صتمرًا.  الدور  دام  ما  ت�صتمر  فهي  عادي.  غري  اأم  عاديًا، 
اال�صتمرار يف هذه االإجراءات اجلزائية فاإن املجل�س ال بد اأن ياأذن بذلك. وهذا يعني وفق 
املادة ) 18 ( من الالئحة اأن للمجل�س احلق يف اإيقاف هذه االإجراءات. فبدء دور االنعقاد 
ال يوقف من تلقاء ذاته �صري االإجراءات، ولكن املجل�س هو �صاحب احلق يف اإيقافها متى 

قرر ذلك.

االأ�صولية يف مدار�صها  القواعد  ال�صاأن  18 ( من الالئحة يف هذا   ( املادة  وقد راعت 
الثالث الأن املق�صود باأن يبت املجل�س يف هذه االإجراءات التي اتخذت �صد اأحد اأع�صائه 
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يف غياب انعقاده هو متكني الع�صو من تنفيذ واجبات التفوي�س الربملاين املخول له من 
�صعب االحتاد باأداء واجباته الت�صريعية والرقابية.

كما اأن لوازم احل�صانة الربملاينة اأنها ال متنع الع�صو من ال�صهادة يف املحاكم اإذا كانت 
الربملانية.  لالأعمال  اأن احل�صانة قررت  فاالأ�صل  الربملانية  باأعماله  لها  �صهادته ال �صلة 
فاإذا كان الع�صو �صاهدًا يف جرمية ال تت�صل باأعماله الربملانية فعليه اأن ي�صهد يف املحكمة. 
اأما اإذا كانت ال�صهادة متعلقة باأي عمل يف املجل�س، اأو مبنا�صبة تاأدية اأعماله الربملانية، اأو 
كان الغر�س منها اأن يقدم اإي�صاحات عن بع�س اأقواله يف املجل�س فال يجوز ا�صتدعائه، اأو 

التحقيق معه اإال بعد اإذن املجل�س.

وطلب االإذن برفع احل�صانة يوجه اإلى رئي�س املجل�س، من وزير العدل، اأو ممن يرغب 
رفع دعواه �صد الع�صو اإلى املحاكم اجلزائية وفق املادة ) 19 ( من الالئحة.

ولكن يف حال �صدوره من االأفراد ال بد اأن يرفق بطلب االإذن اأوراق الق�صية، و�صورة 
ر�صمية من عري�صة الدعوى، اأو امل�صتندات املوؤيدة لذلك.

الأنه ال يجوز عقاًل ال�صماح الأي فرد يريد االنتقام اأو االإ�صاءة اإلى الع�صو اأن يكيد للع�صو 
اأو  باطلة،  التهم  هذه  تكون  فقد  طلبه.  يف  بالبحث  دليل  اأي  تقدمي  دون  املجل�س  فيلزم 
موهومة، اأو مكيدة مما يجعل املجل�س ي�صيع وقته وجهده يف بحث مو�صوع كاذب وخمتلق 

من اأ�صا�صه.

وهذا ال�صمان الذي قررته الالئحة يف مادتها ) 19 ( لالأع�صاء حماية لهم من التهم 
امللفقة يجعل املجل�س يتفرغ لنظر اأموره املعني بها وفق االخت�صا�صات الد�صتورية، ويبحث 

امل�صائل التي تخ�س اأع�صائه على بيان من احلقيقة.

وبدون هذا ال�صمان فاإن االأع�صاء �صيتعر�صون حلمالت من الت�صويه ل�صمعتهم ومكانتهم 
يف داخل الدولة، حتى لو رف�س املجل�س رفع احل�صانة. الأن و�صائل االإعالم �صتجد مادة 
اإعالمية خ�صبة تتبع فيها �صمعة االأع�صاء، اأو اأعمالهم اخلا�صة مما قد يعر�س االأع�صاء 

ل�صغوطات نف�صية ومعنوية هائلة على اأداء اأعمالهم الربملانية.
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يف  املرعية  الدولية  الربملانية  لالأ�ص�س  مراعية   )  19  ( املادة  جاءت  االعتبارات  لهذه 
اأحكام احل�صانة الربملانية. وبناء على ذلك فاإنه الفرد لي�س له اأن يطلب رفع احل�صانة 
مبجرد تقدمي �صكوى اإلى النيابة بل يجب اأن يكون قد اتخذ اإجراءًا فعليًا برفع ق�صية على 
الع�صو، ولذلك األزمته املادة ) 19 ( باأن يرفق بالطلب اإما اأوراق الق�صية، اأو �صورة ر�صمية 

من عري�صة الدعوى.

وعندما يحيل رئي�س املجل�س طلب رفع احل�صانة اإلى جلنة ال�صوؤون الت�صريعية والقانونية 
فاإن اللجنة تنظره باإ�صتعجال وكذلك املجل�س.
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ثم يتخذ املجل�س قراره باأغلبية جميع اأع�صائه متى تبني جدية الطلب ) اأي خلوه من 
الكيدية ( وفق املادة   )20 ( من الالئحة.

اإزالة املانع الذي كان يحول دون �صريان القانون العام على  ويرتتب على هذا القرار 
الع�صو. وجلهات التحقيق اأن تتخذ اإزاءه كل االإجراءات اجلزائية التي كانت معطلة بفعل 

احل�صانة.

دام  فما  كع�صو.  ن�صاطه  اأو جتميد  انتهاء  يعني  ال  الع�صو  عن  رفع احل�صانة  اأن  كما 
الع�صو حرًا اأي مت اتخاذ اإجراءات تتعلق فقط بالتحقيق، اأو التفتي�س ومل متتد اإلى احلب�س 
فاإن للع�صو اأن يح�صر جل�صات اللجان، وجل�صات املجل�س، واأن ي�صرتك يف املناق�صات، واأن 

ي�صوت على القرارات.





�لف�ضل �ل�ضابع

مبد�أ �ملناعة �لربملانية يف �الأفكار و�الأر�ء

�ملبد�ة د�خل حرم �ملجل�س

الع�صو حر فيما يبديه من االأقوال، واالأفكار واالأراء داخل املجل�س ، وال رقيب عليه اإال 
�صمريه الوطني، وال�صعب.
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اأكد د�صتور الدولة يف املادة ) 81 ( على مبداأ املناعة الربملانية بتاأكيده على عدم موؤاخذة 
اأع�صاء املجل�س عما يبدونه من االأفكار واالآراء اأثناء قيامهم بعملهم داخل املجل�س وجلانه.

وعلى ذات املنوال �صارت املادة ) 17 ( من الئحة املجل�س فاأكدت على اأن ع�صو املجل�س 
يجوز  وال  اأو جلانه  املجل�س  داخل  بعمله  قيامه  اأثناء  واالآراء  االأفكار  من  يبديه  فيما  حر 

موؤاخذته باأي حال من االأحوال.

ويالحظ اأن هذا املبداأ له �صلة وثيقة باحل�صانة الربملانية، اإال اأن  االختالف بني مبداأ 
احل�صانة الربملانية، ومبداأ املناعة الربملانية هو اأن الثاين ال يقت�صر فقط على احليلولة 
مبداأ  يف  اأو�صحنا  كما  االنعقاد  دور  مدة  الع�صو  �صد  اجلزائية  االإجراءات  اتخاذ  دون 
احل�صانة. بل اأن املناعة الربملانية يق�صي متامًا على اأية م�صوؤولية جنائية ومدنية عن كل 
االأفكار واالآراء. فلي�س هناك اأمر يعاقب عليه اأ�صاًل بحكم الد�صتور. وال ميكن الأي قانون 
اأن يتدخل �صواء يف دور االنعقاد اأو بعد الدور �صواء اأثناء متتع الع�صو بالع�صوية، اأو بعد 

انتهاء الع�صوية يف اأي اآراء اأو اأفكار اأبداها الع�صو مبنا�صبة تاأدية عمله الربملاين.

فاملناعة الربملانية ت�صبغ على الع�صو حماية م�صتدمية ال تفارقه طوال حياته.

فاأفكار واآراء اأع�صاء املجل�س م�صمولة باحلماية املطلقة دون قيود اإال ما ورد يف الئحة 
املجل�س. فال يجوز اإجراء اأي حتقيق مع الع�صو من اأي جهة ق�صائية عن اأقوال ن�صبت اإليه 
يف اجلل�صة العامة، اأو يف جلان املجل�س. وال يجوز اأن تكون هناك اأي عري�صة اتهام للع�صو 
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تت�صمن اأقواله واأفكاره داخل املجل�س، ومن باب اأولى ال ميكن توقيع العقوبة عليه والغر�س 
الرئي�صي ملبداأ املناعة الربملانية يف االأقوال واالأفكار واالآراء هو حتقيق حرمة املناق�صات 

الربملانية والت�صويت واأخذ الراأي من اأية م�صوؤولية مدنية اأو جنائية.

اأي اأن هذا املبداأ مقرر مبنا�صبة تاأدية االأعمال الربملانية وبالتايل يخرج عن نطاق هذا 
املبداأ كل اأقوال، واأفكار، واآراء االأع�صاء التي يبدونها مبنا�صبة اأعمال غري برملانية.

فاإذا ن�صر الع�صو مقااًل يف �صحيفة، اأو اأدلى بحديث اإلى االإذاعة املرئية اأو امل�صموعة 
فال يجوز اأن يحتج الع�صو مببداأ املناعة الربملانية. الأن هذه االأقوال واالأفكار جاءت خارج 
الع�صو  موؤاخذة  ميكن  وبالتايل  والرقابية.  الت�صريعية  وظيفته  اأي  الربملاين  عمله  �صياق 

واتخاذ االإجراءات اجلزائية �صده مع مراعاة اأحكام احل�صانة.

( حيث ربط بني مبداأ املناعة الربملانية اأي  وهذا ما اأكد عليه الد�صتور يف املادة ) 81 
عدم املوؤاخذة عن االأفكار واالآراء وبني عمله يف املجل�س وجلانه.

واإذا كان الع�صو ال ي�صتطيع اأن يتنازل عن مبداأ احل�صانة، فاإنه كذلك ال ي�صتطيع اأن 
يتنازل عن مبداأ املناعة الربملانية فلي�س له يف جل�صة املجل�س اأن يقول اأنه �صيبدي باأفكار 
واآراء واأنه على ا�صتعداد اأن يحاكم عليها. فهو لي�س حرًا باأن يتنازل خمتارًا وطواعية عن 
مناعته الربملانية، اأو اأن يحتج الغري �صده �صواء باإجراءات ق�صائية اأو �صيا�صية باإدعاء اأن 

الع�صو اأبدى ا�صتعدادًا ملحاكمة اأفكاره واآرائه.
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�لف�ضل �لثامن

 �ضحة �لنيابة

الدولة غري م�صوؤولة عن االأعمال الربملانية فعلى املجل�س اأن يتحرى كل ال�صبل الالزمة 
ل�صحة اأعماله الربملانية، و�صحة االأعمال تقت�صي اأن من يوافق عليها، اأو يتخذ قرارًا 

فيها اأن يكون م�شتوفيًا ل�شروط ال�شحة القانونية.
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الد�صتور على اخت�صا�س املجل�س االأ�صيل بالف�صل يف �صحة  76 ( من  املادة )  اأكدت 
نيابة اأع�صائه. ونظمت الئحة املجل�س يف موادها من ) 9 – 13 ( اأحكام �صحة النيابة .

اليمني  وحلف  تعيينه  اأو  انتخابه،  مت  قد  ع�صو  كل  اأن  بنظرية  املجل�س  الئحة  وتاأخذ 
مل  ما  االأعمال  جميع  يف  ال�صحة  هو  فاالأ�صل  كاملة.  الع�صوية  حقوق  له  تكون  القانونية 

يحكم املجل�س ببطالن الع�صوية.

وهذه النظرية تخالف نظرية اأخرى منت�صرة يف العديد من الدول االأوربية مثل �صوي�صرا 
واليونان وغريهما باأن الع�صو ال يجوز له مبا�صرة اأعماله الربملانية قبل ثبوت �صحة نيابته 

فال يجوز له تقدمي اقرتاحات، اأو اإعطاء الراأي على اقرتاح اأو الت�صويت.

االأ�صولية  القواعد  يف  اأن�صارها  لها  وهي   - املجل�س  الئحة  بها  تاأخذ  التي  والنظرية 
الع�صوية من خالل  يكت�صب �صفة  الع�صو ال  باأن  االأ�صا�صية  فل�صفتها  ت�صتمد  الربملانية -  
التحقق من �صحة نيابته،  واإمنا يكت�صبها من  املواطنني الذين �صوتوا له يف االنتخابات 
فاأعلنوا بذلك قراراهم باأن يكون نائبًا عنهم. فاإعالن نتيجة االنتخابات و�صدور املر�صوم 
االحتادي بت�صكيل اأع�صاء املجل�س املنتخبني واملعينني هو القرار املن�صاأ للع�صوية، وهو الذي 
يعطي املر�صح الفائز يف االنتخاب واملعني كافة حقوق الع�صوية. اأما م�صاألة حتقق املجل�س 
اإذا كان املن�صاأ �صليم  من �صحة الع�صوية فهو عبارة عن قرار كا�صف، حيث يك�صف عما 

و�صحيح، اأم اإنه غري �صحيح وباطل.

عليهم  املطعون  االأع�صاء  ع�صوية  �صحة  يف  الف�صل  مببداأ  املجل�س  الئحة  تاأخذ  كما 
فقط، دون حتقيق يف  �صحة نيابة االأع�صاء االآخرين الذين مل يطعن عليهم.
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وقرار املجل�س يف م�صائل �صحة الع�صوية قرار نهائي وحا�صم وال معقب له. فاإذا قرر 
�صلطة  الأية  يجوز  ال  فاإنه  اإبطالها  اأو  املطعون يف �صحة ع�صويته،  للع�صو  الع�صوية  �صحة 

اأخرى اإلغاء هذا القرار.

توافر  ومدى  للنيابة  اأهليته  يف  النظر  يعني  الع�صو  نيابة  �صحة  حتقيق  يف  والنظر 
ال�صفات القانونية الالزمة يف الع�صو وخلوه من موانع االأهلية.

واإذا كانت اللوائح الربملانية تخ�صع للمبداأ الد�صتوري باأن املجل�س هو الذي يف�صل يف 
�صحة نيابة اأع�صائه وهذا ما قررته املادة ) 76 ( من الد�صتور، فاإن هذا الن�س يعني منح 
االأهلية القانونية للع�صو، اأي اأن املجل�س له ال�صلطة العليا والقرار احلا�صم فيما اإذا كان 
الع�شو قد توافرت فيه ال�شروط وال�شفات التي ي�شرتطها القانون لع�شوية املجل�ش الوطني 

االحتادي والتي حددها الد�صتور يف املادة ) 70 ( يف اأربعة ا�ضرتاطات اأ�ضا�ضية:

اأن يكون من مواطني اإحدى اإمارات االحتاد. ومقيمًا ب�صفة دائمة يف االإمارة التي ميثلها.. 1
ال يقل �صنه عن خم�س وع�صرين �صنة ميالدية.. 2
اأن يكون متمتعًا باالأهلية املدنية، وحممود ال�صرية، وح�صن ال�صمعة، ومل ي�صبق احلكم عليه . 3

يف جرمية خملة بال�صرف، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره طبقًا للقانون.
اأن يكون لديه اإملام كاف بالقراءة والكتابة.. 4

فهذه ال�شروط ميتلك فيها املجل�ش ال�شلطة العليا للتحقق من �شحة نيابة اأع�شائه. ول 
يجوز للمجل�ش اأن يزيد على هذه ال�شروط اأو اأن ي�شيف �شروطًا جديدة. فمثاًل ميتنع على 
املجل�س اأن يبحث يف �صحة النيابة العتبارات �صيا�صية، اأو اأن يبحث يف جرم ارتكبه الع�صو 

ورد اإليه اعتباره يف تلك اجلرمية. فهذا تزيد مل ي�صعه الد�صتور يف ا�صرتاطاته.

واإذا توفى الع�صو، اأو قدم ا�صتقالته قبل بحث الطعن يف �صحة نيابته فال حمل لهذا 
البحث اأو الطلب.

باالإ�صافة اإلى ذلك فاإن جلنة الف�صل يف الطعون، اأو املجل�س اأثناء نظر تقرير اللجنة 
يف  لي�س  اأنه  يعني  مما  ق�صائية،  مهمة  فهي  ت�صريعيًا  عماًل  ولي�س  ق�صائيًا  عماًل  يوؤديان 
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اإمكان اللجنة اأن تف�صر ن�صو�س الد�صتور، اأو الالئحة فكل ما ت�صتطيعه هو اأن تق�صي يف 
تقريرها بال�صحة اأو البطالن بناء على مطابقة الوقائع مع الد�صتور والالئحة.

�إجر�ء�ت �لطعون

جتاوز  ال  مدة  خالل  املجل�س  رئي�س  اإلى  املجل�س  ع�صو  نيابة  �صحة  يف  الطعن  يقدم 
ثالثني يومًا من تاريخ اأداء الع�صو املطعون يف �صحة نيابته لليمني الد�صتورية وذلك وفقًا 

( من الالئحة. للمادة ) 9 

 30 اإلى رئي�س املجل�س دون غريه. والعربة مبدة ال�  فهذه املادة حددت تقدمي الطعن 
يومًا اأنها تبداأ من يوم اأداء الع�صو لليمني الد�صتورية هو غلق الباب اأمام الطعون بعد فوات 

تلك املدة اإ�صتقرارًا ملراكز االأع�صاء وتثبيتًا الأو�صاعهم النيابية .

اإلى جلنة الف�صل يف  النيابة فور و�صولها  ويحيل رئي�س املجل�س طلبات الطعن يف �صحة 
الطعون ويبلغ املجل�س بذلك يف اأول جل�صة تالية.

وتر�صل اللجنة �صورة من الطعن اإلى الع�صو املطعون يف �صحة ع�صويته ليقدم لها اأوجه 
امل�صتندات  على  يطلع  اأن  وله  اللجنة،  له  الذي حتدده  املوعد  �صفاهة يف  اأو  كتابة  دفاعه 

املقدمة.

وللجنة اأن تقرر ا�صتدعاء مقدم الطعن، واملطعون يف �صحة ع�صويته، وال�صهود، ولها 
اأن تطلب من احلكومة اأية اأوراق لالطالع عليها، واأن تتخذ كل ما تراه مو�صاًل للحقيقة، 

وي�صتدعي ال�صهود بكتاب من رئي�س املجل�س بناء على طلب اللجنة.
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ويالحظ اأنه ملا كانت مهمة جلنة فح�س الطعون مهمة ق�صائية ت�صتدعي بحثًا وحتقيقًا 
فقد اأعطت الالئحة لهذه اللجنة العديد من االخت�صا�صات الالزمة لتمكينها من القيام 
مبا تقت�صيه مهمتها من التحقيقات فلها اأن ت�صتدعي الطاعن، ولها اأن تطلب من احلكومة 

اأية اأوراق لالطالع عليها.

وقد اأجازت اللجنة للع�صو املطعون يف �صحة نيابته اأن يدافع عن نف�صه اأمام اللجنة، 
واأجازت له االطالع على امل�صتندات املقدمة.

ينظر يف  اأن  يجوز  ال  املجل�س  فاإن  االأهمية  ذات  امل�صائل  من  النيابة  �صحة  كانت  وملا 
�صحة النيابة قبل اأن يرفع اإليه تقرير من اللجنة يف هذا ال�صاأن.

وال يجوز للع�صو املطعون يف �صحة ع�صويته ح�صور جل�صة املجل�س التي �صيناق�س فيها 
ال  مدة  املجل�س يف  اإلى  ي�صل  اأن  يجب  اللجنة  وتقرير  اللجنة يف �صحة ع�صويته.  تقرير 
تتجاوز �صهرًا من تاريخ اإحالة الطعن اإليها. كما اأن املجل�س يف�صل يف تقرير اللجنة خالل 

�صهر من تاريخ عر�س التقرير عليه.

على  اأ�صبوع  خالل  وقام  ذلك،  الرئي�س  اأعلن  الع�صوية  اإبطال  املجل�س  قرر  ما  فاإذا 
�صهرين  اآخر خالل  ع�صو  مقاعدها الختيار  اأحد  التي خال  االإمارة  باإبالغ حاكم  االأكرث 
نهاية  على  ال�صابقة  اأ�صهر  الثالثة  خالل  اخللو  هذا  وقع  فاإذا  املجل�س  اإعالن  تاريخ  من 
مدة املجل�س فال يجري اإختيار ع�صو اآخر بديل، ومبداأ التحقق من �صحة ع�صوية اأع�صاء 
املجل�س والربملانات – عمومًا -  قد تقرر للتاأكد من �صحة جميع االأعمال ال�صادرة عن 
ريبة يف  اأو  �صك  ب�صاأنهم  يتنازع  ال  اأع�صاء  عليها  يوافق  اأن  يجب  االأعمال  فهذه  الربملان 
ع�صويتهم، واأنهم كانوا كاملي امل�صروعية القانونية عندما وافقوا اأو اتخذوا قرارًا يف �صاأن 

هذه االأعمال. 

باالإ�صافة اإلى ذلك فاإن الدولة غري م�صوؤولة عن االأعمال الربملانية ولذلك فاإن املجل�س 
اأو الربملانات - عمومًا - هي �صاحبة الف�صل يف �صحة ع�صوية اأع�صائها. فجميع االأعمال 
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القانونية واملادية التي ت�صدر من املجل�س اأو من اأع�صائه مبنا�صبة اأداء وظائفهم - ما عدا 
تلك التي ت�صدر يف �صورة قانون-  الدولة  - هي غري م�صوؤولة عنها. وهي غري م�صوؤولة – 

كذلك - عن نتائج ال�صوؤال، اأو املو�صوع العام.

فاملدر�صة االجنلوفونية تعزو ذلك اإلى مبداأ الف�صل بني ال�صلطات  فاعمال هذا املبداأ 
يحول دون رقابة الق�صاء على اأعمال الربملان، واملدر�صة االجنلو�صكونية عزت عدم م�صوؤولية 
الدولة عن اأعمال الربملان اإلى مبداأ �صيادة الربملان. فالربملان هو �صاحب ال�صيادة العامة 
باعتباره ممثل االأمة التي هي م�صدر ال�صلطات،  واملدر�صة االأمريكية ا�صتندت اإلى عدم 

م�صوؤولية اأع�صاء الربملان جنائيًا ومدنيًا عما يبدونه من اأفكار واآراء يف تاأدية وظائفهم.

واأرجع جانب من الفقه الربملاين والقانوين عدم امل�صوؤولية عن االأعمال الربملانية يف 
اإطار عدم االخت�صا�س.

وعلى الرغم من اجلدل الربملاين والقانوين الذي اأثري مبنا�صبة هذه االأ�ص�س يف حتديد 
عدم م�صوؤولية الدولة عن االأعمال الربملانية، اإال اأن البع�س ذهب اإلى حتديد معنى العمل 
الد�صتوري  اإطارها  الربملانية يف  االأعمال  اأي ح�صر  املو�صوعي،  لالأ�صا�س  وفقًا  الربملاين 
العمل  بني  التفرقة  �صرورة  راأى  االآخر  والفريق  والرقابة،  بالت�صريع  اخلا�س  املح�س 
الربملاين، وبني تنفيذه، فالتنفيذ يقع على عاتق ال�صلطة التنفيذية، وبالتايل فاإن الدعاوى 

الق�صائية يجب اأن تالحق ال�صلطة التنفيذية.

ولهذا االعتبار ومبا اأن الدولة غري م�صوؤولة عن القوانني التي ي�صدرها الربملان فعلى 
اأع�صائه حتى تكون  للتاأكد من �صحة ع�صوية  الالزمة  ال�صبل  اأن يتحرى كل  اإذًا  املجل�س 

اأعماله معربة عن جمل�س ت�صريعي، اأو ر�صالة ت�صريعية �صحيحة. 





�لف�ضل �لتا�ضع

�ل�ضكاوى

اخت�صا�س املجل�س بالنظر يف ال�صكاوى اخت�صا�س د�صت�ري 

وم�صم�ل مببداأ املناعة الربملانية.
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الوطني االحتادي  املجل�س  اإلى  التنفيذية  ال�صلطة  ال�صكوى من  لكل �صخ�س احلق يف 
ال�صلطة  اأعمال  على  رقابي  اخت�صا�س  للمجل�س  اأن  اعتبار  على  قائم  اأ�صا�صي  حق  وهو 

واملوؤ�ص�صات والهيئات التنفيذية االحتادية .

وحق تقدمي املواطنني ل�صكواهم اإلى املجل�س الوطني االحتادي لي�س حقًا كفلته الئحة 
 « اأن  ن�صت على  التي   )  41  ( املادة  الدولة يف  د�صتور  كفله  واإمنا هو حق  املجل�س فقط، 
لكل اإن�صان اأن يتقدم بال�صكوى اإلى اجلهات املخت�صة مبا يف ذلك اجلهات الق�صائية من 

امتهان احلقوق واحلريات املن�صو�س عليها« .

اأ�صيل  د�صتوري  مبداأ  هو  املواطنني  �صكاوى  يف  بالنظر  املجل�س  اخت�صا�س  فاإن  اإذًا 
جهة  وهو  اإليها،  ال�صكاوي  تقدمي  ميكن  التي  املخت�صة  اجلهات  من  واحدًا  باعتباره 
اأعمال  اأعماله االأ�صا�صية هي الرقابة على  اأن واحدًا من  – كذلك - باعتبار  اخت�صا�س 

ال�صلطة التنفيذية.

وهذه ال�صكوى ال ي�صوغ لها اأن تكون ب�صخ�س املتظلم نف�صه بل يجب اأن تكون بعري�صة 
�صكوى يوقع عليها با�صمه وي�صمنها �صكواه مما قد يرى اأنه قد اأ�صابه �صرر من امتهان 
التنفيذية  ال�صلطة  اأعمال  من  مظلمة  اإال  هي  ما  ال�صكوى  فعري�صة  حرياته.  اأو  حلقوقه، 

االإحتادية وهيئاتها املتعددة.

وقد اأكدت املادة ) 116 ( من الالئحة على اأن هذه ال�صكوى اأو املظلمة ال تكون ب�صخ�س 
ال�صاكي اأو املتظلم، وقد جاء ذلك من خالل مبداأ هو اأن ال�صكاوي التي تقدم اإلى املجل�س 

يجب اأن تكون موقعة ممن قدمها، ومذكورًا بها ا�صمه، وحمل اإقامته وعمله.

واإذا خالفت ال�شكوى هذه ال�شروط فاإن لرئي�ش املجل�ش اأن ياأمر بحفظها  وذلك جتنبًا 
لل�صكاوى الكيدية، اأو امللفقة، اأو املوهومة، اأو غري احلقيقية.

اأن  فال�صاكي حينئذ �صيتحرز كثريًا يف تقدمي ال�صكوى عندما يجد نف�صه جمربًا على 
اإتاحة هذه  اآخر فاإن  ال�صخ�صية اخلا�صة به. ومن جانب  البيانات  ال�صكوى كل  يرتك يف 
اإلى  نتائجها  واإر�صال  ال�صكوى،  متابعة  على  قادرًا  املجل�س  �صتجعل  ال�صكوى  يف  البيانات 

�صاحب ال�صكوى، اأو االإيعاز له باأن يتحدث مع امل�صوؤولني التنفيذيني حمل ال�صكوى .
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واإذا كانت الالئحة قد كفلت لكل ع�صو حق االطالع على ال�صكاوى فاإنه لي�س للع�صو اأن 
يقوم با�صتغالل هذه ال�صكاوى �صواء بت�صويرها، اأو بنقلها اإلى الغري، اأو بتقدميها الأي جهة 
تنفيذية اأو ق�صائية، اأو اأن يطلع عليها يف خارج مقر اللجنة، اأو مقر املجل�س ب�صفة عامة 
كاأن يطلب من �صكرتارية اللجنة اأن توافيه بهذه ال�صكوى وهو يف مقر عمله، اأو يف مكان 
اإال وفق  الت�صرف فيها  للجنة، وال يجوز  ال�صكاوى ملك  خارج عن مقر املجل�س الأن هذه 

االأ�صول الالئحية وات�صاقًا مع مبداأ املناعة الربملانية.

مبد�أ �ملناعة �لربملانية يف �ل�ضكاوى

ُياأخذ به يف القواعد االأ�صولية االإجنلوفونية وهو  مبداأ املناعة الربملانية يف ال�صكاوى 
يعني اأنه ال يجوز للمجل�س، اأو اللجنة اأو اأي ع�صو يف املجل�س، اأو يف جلنة ال�صكاوى اأن ي�صلم 
اإلى  اأو امل�صتندات املوؤيدة لل�صكوى. حتى لو قدم الغري  اأو ينقل للغري �صورًا من ال�صكوى، 
املجل�س اأو اللجنة ما يثبت اأنه �صيت�صرر، اأو اأنه قد يت�صرر فعليًا من هذه ال�صكوى، فاإذا 
اأراد الغري اأن مينع وقوع ال�صرر عليه بفعل هذه ال�صكوى فعليه اأن يتقدم باإثباتاته تلك اإلى 
ال�صاكي،  اإلى ال�صكوى و�صد  للنيابة العامة توجه باالأ�صا�س  النيابة العامة. و�صكوى الغري 
وال ميكن للغري اأن ي�صكو املجل�س، اأو جلنة ال�صكوى، اأو تقرير هذه اللجنة، اأو الردود التي 
ح�صلت عليها اللجنة. فال�صكوى املقدمة اإلى النيابة من الغري يجب اأال تت�صمن �صيئُا من 
اأو  ذلك الأن كل ذلك يقع حتت طائلة اأعمال الربملان التي ال يجوز للق�صاء التعر�س لها 
التدخل فيها، فهذه االأعمال م�صمولة باملناعة الربملانية التي ال ي�صح اأن تكون اأ�صا�صًا الأية 
اأ�صا�صًا لدعواه  اأن يحتج بتقرير اللجنة ويجعله  اأو مدنية. فال يجوز للغري  دعوى جنائية 
اجلنائية اأو املدنية الأن تقرير اللجنة من اأعمال املناعة الربملانية، كما اأنه ال يجوز للغري- 
املت�صرر من ال�صكوى -  اأن يجعل اأ�صا�س دعواه ال�صورة املن�صورة من ال�صكوى يف امل�صبطة، 
اأو يف تقرير اإحدى جلانه. الأن م�صبطة املجل�س وما يرد فيها، وحما�صر اللجان، وتقارير 
الربملانية فال ميكن  املناعة  الربملان وجلانه جميعها م�صمول مببداأ  اأو درا�صات  اللجان، 
لهذه االأعمال اأن تكون اأ�صا�صًا الأية دعوى جنائية اأو مدنية. وعلى النيابة اأن ترف�س دعوى 

ال�صاكي املت�صرر اإذا ا�صتندت اإلى اأي من اأعمال الربملان.
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�لف�ضل �لعا�ضـر

 �الأمانة �لعامة

لنجاح اأي جمل�س لبد اأن تك�ن له اأمانة عامة فاعلة ت�صعى لتط�ير اآليات 
عملها مبا يحقق اأهداف املجل�س ويدعم ت�جهه .
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عليها  �أكد  �الحتادي حيث  �لوطني  �ملجل�س  رئي�سي يف  د�ستوري  �لعامة جهاز  �الأمانة 
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عليها  اأكد  حيث  االحتادي  الوطني  املجل�س  يف  رئي�صي  د�صتوري  جهاز  العامة  االأمانة 
اأمانة عامة يراأ�صها اأمني عام. وحتدد  الد�صتور يف مادته    ال� )85( باأن يكون للمجل�س 

الالئحة الداخلية اخت�صا�صاته.

و�صوؤونه  للمجل�س  العامة  لالأمانة  منها  الرابع  الباب  الداخلية  الالئحة  اأفردت  وقد 
املالية. حيث تنظم االأمانة العامة للمجل�س بقرار من رئي�س املجل�س، ويت�صمن هذا القرار 

االأحكام التف�صيلية اخلا�صة بال�صوؤون االإدارية واملالية.

ويعني اأمني عام املجل�س بقرار من رئي�س االحتاد بناًء على تر�صيح من رئي�س املجل�س 
بعد موافقة هيئة املكتب.

ويخت�س الأمني العام بالآتي:

�صوؤون االأمانة العامة وموظفيها وتكون له ال�صالحيات التي تقررها القوانني واللوائح  -
لوكيل الوزارة يف �صوؤون وزارته وميزانيتها وموظفيها.

م�صوؤواًل عن �صوؤون االأمانة العامة وموظفيها اأمام رئي�س املجل�س. -
ويجوز  - اجلل�صة،  م�صبطة  عن  م�صوؤواًل  باعتباره  العلنية  املجل�س  جل�صات  ح�صور 

مبوافقة املجل�س ح�صور جل�صات املجل�س ال�صرية.
ح�صور جل�صات اللجان اإذا طلبت اللجنة اإليه ذلك. -
االإذن له بال�صرف من االعتماد املايل املخ�ص�س للمجل�س ويكون له ال�صالحيات  -

املقررة لوكيل وزارة املالية يف هذا ال�صاأن.
اإحالة موظفي املجل�س ) احللقتني الثالثة والثانية ( اإلى املحاكمة التاأديبية. -

مبا�صرة  من  االأع�صاء  لتمكني  واإداري  فني  دعم  جهاز  للمجل�س  العامة  واالأمانة 
اخت�صا�صاتهم الد�صتورية والقيام باأدوارهم الت�صريعية والرقابية وال�صيا�صية. 

وتقوم اخلطط اال�ضرتاتيجية للأمانة العامة على عدة اأ�ض�س:

ا�صتلهام خربات التجارب الربملانية الدولية يف اأكرث برملانات العامل تقدمًا.. 1

الأمانة . 2 واخلارجية  الداخلية  البيئة  مع  يتواكب  مبا  التجارب  لهذه  العلمي  التطبيق 
املجل�س.
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خالل . 3 من  العامة  االأمانة  داخل  خا�صًا  علميًا  وتاأهيله  املواطن  باملوظف  االهتمام 
برامج تدريبية مدرو�صة حتى يتم ت�صكيل جمموعات من اخلرباء املواطنني يف جمال 

العمل الربملاين.

مراجعة هذه اخلطط اال�صرتاتيجية دوريًا لقيا�س اآثارها، ومدى قدرتها يف حت�صني . 4
خمرجات املجل�س.

املجل�س  اأجهزة  ن�صاطات واجتماعات  والإدارية لالأمانة  ح�صب  الفنية  الأدوار  وتتعدد 
املختلفة.

ففي �جتماعات �للجان 

تقوم االأمانة العامة بالتح�صري االإداري لهذه االجتماعات من خالل اإجراء االت�صاالت 
لال�صتف�صار  ات�صاالتهم  وتلقي  االجتماعات،  مبواعيد  الإبالغهم  االأع�صاء  مع  الالزمة 
عن كل تفا�صيل هذه االجتماعات. وكذلك اإعداد م�صودة جدول اأعمال االجتماع، وتلقي 

املعلومات والبيانات املطلوبة من احلكومة واإر�صالها اإلى االأع�صاء.

الذي  الفني  الدور  ي�صارع  اللجان  اأعمال  فني يف  بدور  القيام  العامة  االأمانة  تتولى  كما 
توؤديه االأمانات العامة يف برملانات الدول االأوروبية من حيث الآتي:

خالل  - ومن  ممنهج  علمي  اإطار  يف  اللجنة  اإلى  الواردة  املعلومات  وحتليل  توظيف 
باحثي اخت�صا�صي املعلومات.

اإعداد االأوراق البحثية الالزمة لتو�صيف اأهمية املو�صوع وحماوره اأو م�صروع القانون  -
حمل الدرا�صة يف اللجنة.

اإعداد الدرا�صات الربملانية الالزمة لتحليل وا�صتنتاج احلقائق عن عنا�صر املو�صوع،  -
اأو م�صروع القانون حمل الدرا�صة يف اللجنة.

م�صروع  - اأو  املو�صوع،  اأو  للق�صية  اللجان  الأعمال  العامة  املخططات  بحوث  اإعداد 
القانون حمل الدرا�صة يف اللجنة.

اإعداد بحوث حتليل، وتقدير، وتقييم ال�صيا�صات احلكومية حمل الدرا�صة يف اللجنة  -
�صواء يف اإطار م�صروع القانون، اأو املو�صوع العام.
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اإعداد م�صودات التقارير ال�صادرة عن اللجنة. -

اإعداد حما�صر اجتماعات اللجان. -

يف  - تطبيقها  يتم  برملانية  علمية  ملناهج  تخ�صع  واالأوراق  والبحوث  الدرا�صات  وكل   
العديد من برملانات العامل املتقدم.  

�أما يف �جلل�ضات �لعامة

فاإن االأمانة العامة تقوم بالعديد من االأدوار الفنية واالإدارية مثل التح�صري االإداري 
للجل�صة العامة من حيث التجهيزات الفنية يف قاعة اجلل�صة، واإر�صال كل ما يتعلق باجلل�صة 
اإلى ال�صادة االأع�صاء من اأوراق، وجداول اأعمال، واإجراء كافة االت�صاالت الالزمة لتاأمني 
انعقاد اجلل�صة وتوفري كل متطلباتها االإدارية واللوج�صتية، وكذلك االإ�صراف على ح�صور 

الزوار، وان�صرافهم من قاعة اجلل�صة.

ويف اجلانب الفني فاإنه يتم:

اإمداد االأع�صاء باجلداول التف�صريية والتو�صيحية الالزمة جلدول االأعمال.. 1

اإمداد االأع�صاء باالأوراق التو�صيحية املبينة لالأ�صئلة.. 2

اإمداد االأع�صاء بالتقارير الفنية الالزمة الأعمال اجلل�صة.. 3

اإمداد االأع�صاء مب�صروع م�صبطة اجلل�صة.. 4

اإمداد االأع�صاء بامللخ�صات الفنية الالزمة لالأفكار واالآراء.. 5

اإمداد االأع�صاء بجداول الفعالية لقيا�س اأفكار واآراء اجلل�صة.. 6

اإمداد االأع�صاء ببحوث املخططات العامة للجل�صة.. 7

ويف �أعمال �ل�ضعبة �لربملانية 

الجتماعات  االإداري  التح�صري  حيث  من  وفنية  لوج�صتية  باأدوار  العامة  االأمانة  تقوم 
يف  الربملانية  املجموعات  اجتماعات  وكذلك  التنفيذية،  اللجنة  واجتماعات  ال�صعبة، 
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االت�صاالت  وتلقي  واإجراء  االجتماعات،  هذه  حما�صر  وت�صجيل  املختلفة،  االحتادات 
الالزمة لتحديد مواعيد انعقادها، وكل ما يلزم من اإجراءات لوج�صتية ومرا�صمية اأخرى 

يف خارج الدولة.

�أما يف �جلانب �لفني فاإن �الأمانة �لعامة تقوم باالآتي:

على . 1 واملو�صوعات  الق�صايا  لتو�صيف  الالزمة  الفنية  والدرا�صات  االأوراق  اإعداد 
جداول اأعمال االجتماعات والفعاليات الربملانية الدولية.

اإعداد االأوراق والدرا�صات الفنية الالزمة لتحليل، وبناء النتائج، واإعداد املقرتحات، . 2
وتقدمي االآراء للق�صايا واملو�صوعات الربملانية الدولية.

الربملانية . 3 الفعاليات  اأعمال  جلداول  والتو�صيحية  التف�صريية  اجلداول  اإعداد 
املختلفة.

اأو . 4 الدولية،  الربملانية  االحتادات  الأجهزة  الالزمة  التطويرية  امل�صروعات  تقدمي 
امل�صروعات التطويرية العامة الأعمال هذه االأجهزة. 

الربملانية . 5 الفعاليات  اأعمال  جداول  على  اجلديدة  واملقرتحات  البنود  تقدمي 
املختلفة.

هذه . 6 يف  ال�صعبة  نظر  وجهة  عن  املعربة  الربملانية  الكلمات  اأو  املداخالت،  اإعداد 
الفعاليات الربملانية.

وتعتمد ال�صعبة يف درا�صاتها واأوراقها على مناهج علمية حمددة مثل منهج العالقات 
الدولية، ومناهج ال�صيا�صة اخلارجية، ومناهج التحليل ال�صيا�صي الربملاين.

اأن�صطة االأمانة العامة يف كل ما يخ�س ال�صوؤون املالية لالأع�صاء،  اإلى  هذا باالإ�صافة 
الوطني  املجل�س  يف  الع�صوية  �صفة  باكت�صابهم  تتعلق  التي  االأخرى  االإدارية  االأن�صطة  اأو 

االحتادي.

اإلى  وا�صتنادًا  ع�صر  الرابع  الت�صريعي  الف�صل  خالل  العامة  االأمانة  ا�صتطاعت  قد  و 
وورقة يف خمتلف  وبحث  درا�صة   )1137( ال�  يقارب  ما  تنجز  اأن  اال�صرتاتيجية  خططها 
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اأعمال املجل�س الت�صريعية، والرقابية، وال�صيا�صية باالإ�صافة اإلى )14( م�صروعًا ومقرتحًا 
الف�صل  مدار  على  البارز  ن�صاطها  كان  وقد  ال�صيا�صية.  املجل�س  اأعمال  خ�صت  تطويريًا 
يويل  الذي  االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  من  وتقدير  اإ�صادة  حمل  املا�صي  الت�صريعي 
اأهمية خا�صة لتطوير الربامج الربملانية الدولية، كما كان حمل تقدير واإ�صادة من العديد 

من برملانات الدول املجاورة.

الف�صول  كل  يف  لالأع�صاء  واالإداري  الفني  عطائها  يف  العامة  االأمانة  ت�صتمر  و�صوف 
التحديث  يتالءم مع اجتاهات  الوطنية، ومبا  امل�صوؤولية  اأمانه  الت�صريعية مبا ميليه عليه 
والتطوير يف دولة االإمارات العربية املتحدة. و�صيكون �صعارها دومًا  » التناف�صية من اأجل 

العاملية ل الإقليمية « .





�الأور�ق و�لدر��ضات �لفنية �مل�ضتخدمة

يف �ملجل�س �لوطني �الحتادي
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ت:
حتليل �ملعلوما

ف و
ظي

خلا�ضة بتو
الأور�ق �لفنية �

ال: �
�أو

م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

1
جدول 

العنا�صر 
الربملانية

- 
 -الظاهرة 

عنا�صر الظاهرة
- 

امل��ع��ل��وم��ات امل��رت��ب��ط��ة بكل 
عن�صر على حدة 

- 
اال���ص��ت��ن��ت��اج امل��ع��ل��وم��ات��ي 

)اأ�صباب – نتائج(

ت�صتخدم يف ورقة العنا�صر 
الربملانية

خلا�صة بكل 
حتديد املعلومات ا

اإبراز عنا�صر الظاهرة و
ميكن بناء نتائج م�صتندة اإلى فكرة ال�صبب 

عن�صر حتى 
الرئي�صي املحرك مل�صكلة كل عن�صر

2
جلدول 

ا
التمهيدي

- 
 -املعلومات االأ�صا�صية 

 -بيان املعلومة 
 -اال�صتقاق ال�صروري 

 -اال�صتقاق الفرعي 
امل��ع��ل��وم��ات التكميلية اأو 

التجميلي

اأوراق 
يف 

ي�������ص���ت���خ���دم 
كافة 

امل���ح���اور، لتو�صيح 
حم��اور املو�صوع الكامنة 
حمل الدرا�صة

يف الظاهرة 

تفكيك املعلومات والبحث عن العالقات بينها )ال�صبب 
والنتيجة(  يف عالقاتها الب�صيطة الو�صفية

3
جلدول 

ا
الليفي 
الو�صفي

- 
 -املعلومة 

 -ما يرتتب على املعلومة 
عنا�صر املعلومات

يف اجتماعات 
ي�صتخدم 

يف مرحلة 
اللجان وكذلك 

اإع���داد البحوث واالأوراق 
ميكن االإط���الع على 

حتى 
توظيف اأمثل للمعلومات.

- 
البحث عن العالقات االرتباطية بني املعلومات من 
خالل تركيبها لتكوين )كتل معلوماتية(، اال�صتخدام 

 -االأمثل للمعلومات
قرب بني اإدراك الباحثني للمعلومات اأثناء قراءتهم 
االأولية للمعلومات املتوفرة، من خالل االحتكام ل�صوؤال 

ماذا يرتتب على ذلك؟.
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

4
جدول 
هوفمان

- 
 -املعلومة 

يل للمعلومات
 -تبويب اأو

ع��الق��ة وظيفية ق��وي��ة بني 
 -املعلومات

عالقات وظيفية قائمة بني 
 -املعلومات

البيان

ي�����ص��ت��خ��دم��ه ال��ب��اح��ث��ون 
ال���ربمل���ان���ي���ون ل��ت��وظ��ي��ف 
املعلومات بحيث ي�صتفيد 
يف اإط������ار ت��اأ���ص��ي��ل 

م��ن��ه 
امل�صكلة.

- 
حمل الدرا�صة وتو�صيحها بدقه 

حتديد اأبعاد امل�صكلة 
جل��دول ال��ل��ي��ف��ي-، وم��ع��رف��ة مدى 

–مقارنة ب��ا
اأك���رث 

خطورتها لعالجها.
- 

جلانب الو�صفي يف البحث. 
تركيز جهد الباحث وتقليل ا

 -)من خالل االعتماد على نوعني من العالقات الوظيفية(
جلة 

مع نهاية كل فقره �صيكون الباحث قد ا�صتوفى معا
يل درا�صة 

حتيط بالعن�صر وبالتا
جلوانب التي 

اأغلب ا
حمل الدرا�صة بطريقه �صبه متكاملة.

امل�صكلة 

5

جلدول 
ا

الرتكيبي 
يف املرحلة 

االأولى

- 
 -البيان 

يل للمعلومات 
 -الرتتيب االأو

 -ت�صنيف املعلومات 
 -الكتل النهائية 

تركيب املعلومات

تقدم يف اللجان وللباحثني 
حتليل 

يف اإطار 
الربملانيني 

يل للمعلومات ي�صاعد يف 
اأو

الو�صول اإلى النتائج.

- 
ترتيب املعلومات وف��ق داللتها االرتباطية )معلومة 
ممتدة، منتجه/غري 

حمورية، مو�صولة، مقطوعة، 
جمردة، متعددة الوظائف(.

 -منتجه، موجهة، 
يل التخلى عن الرتتيب 

خلام وبالتا
تقييم املعلومات ا

الع�شوائي للمعلومات وترتيبها وف��ق دال��ة الرتباط 
)بالرتكيز على العن�صر امل�صتقل(

6
البيان 

املعلوماتي

- 
 -البيان 

م��ع��ل��وم��ات ذات وظ��ي��ف��ة 
 -اأ�صا�صية 

 -معلومات تو�صيحية 
حتليلية

معلومات 

يخدم الورقة الغائية التي 
حت���دد م�����ص��ك��ل��ة ال��ت��ق��ري��ر 
ين والتي تعمل على 

الربملا
�صبط التو�صيات

- 
على املعلومات التحليلية )العتماده معيار 

الرتكيز 
حتليل املعلومات -طبيعة، ترابط، تكامل-(، 

جديد يف 
مما ي��وؤدي اإل��ى ت�صريع اق��رتاب الباحث من حقيقة 

 -املو�صوع الذي يدر�صه.
 -تقليل كم املعلومات والرتكيز على املعلومات الهامة والقيمة

تقليل االأخطاء واإعطاء قيمة كبرية للمعلومة
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

7

جلدول 
ا

الغائي 
) جدول 
ال�صبط 
وورقة 

خال�صة 
النتائج 
للجدول 
الغائي (.

يتكون من جدولني :
 –

االأول ي��ت��ك��ون م��ن : العن�صر 
التف�صري – التنبوؤ – ال�صبط .

ين ي�����ص��م��ى ج����دول ال�صبط 
ال���ث���ا

 –
ويتكون م��ن : اأدوات ال�صبط 

– العالقة 
العنا�صر املتعلقة بها 

 –
ب��ني اأدوات ال�صبط وبع�صها 

املخرج النهائي .
ورقة خال�صة النتائج وعنا�صرها :

اأوال: املقدمة  تلخ�س كل من:
جلدول الغائي. 

ا
جدول ال�صبط. 

اأهم النتائج التي مت التو�صل اإليها 
جلدولني .

من خالل ا
ثانيا: العنا�صر املتداخلة،  من 
حيث: عالقة العن�صر )التابع( 

مع املتغري امل�صتقل. 
اأثر حركة العن�صر املتداخل االأول 
)اأ( مع العن�صر التابع )ب(، و 

العك�س.
ثالثا: املقرتحات )املخرج النهائي 

الأدوات ال�صبط(  

يخدم الورقة الغائية التي 
حتديد م�صكلة التقرير 

يتم 
ين م���ن خ��الل��ه��ا 

ال����ربمل����ا
و�صبط التو�صيات .

- 
حتديد م�صكلة البحث عن 

جل��دول اإل��ى 
ف ه��ذا ا

يهد
طريق تو�صيح العالقة ب��ني املتغريات اأو العنا�صر 
يف مرحلة اأعداد التقرير 

وي�صتخدم على نطاق وا�صع 
ين من خالل اأعدادها ورقة خال�صة النتائج.

 -الربملا
ا�صتنتاج املالحظات واالإ�صكاليات املرتبطة باملو�صوع 

 -اأو الظاهرة التي يدر�صها الباحث.
جلة املجتمع من االأخطار والتهديدات التي 

وقاية اأو معا
 -قد ت�صيبه بتفاوت مراحل هذه االأخطار والتهديدات.

اإعادة عنا�صر الظاهرة اإلى حالة التوازن التي كانت 
 -قائمة عليها قبل ن�صوء امل�صكلة.

حم�صلة 
الو�صول اإلى املقرتحات من خالل ال�صبط هو 
ونتيجة اأ�صا�صية لتف�صري الظاهرة والتنبوؤ بها.
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

8

التق�صيم 
املعلوماتي 

لبحوث 
حتليل 

ال�صيا�صات 
حلكومية

ا

- 
 -معلومات و�صفية للم�صكلة 

ف 
معلومات لتحديد اأه��دا

حل امل�صكلة 
- 

حللول 
با

تتعلق 
معلومات 

 -البديلة املقرتحة 
م��ع��ل��وم��ات تتعلق بتقييم 

حللول البديلة 
 -ا

معلومات تتعلق باالإجراءات 
حلكومية 

 -والت�صرفات ا
م��ع��ل��وم��ات ت��ت��ع��ل��ق بنتائج 

حلكومية
ال�صيا�صات ا

حتليل 
ي�صتخدم يف 

حلكومية 
ال�صيا�صات ا

و�صجرة القرارات

حلكومية وحلها
خللل يف ال�صيا�صات ا

التو�صل ملكامن ا
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ب الرقابي
جلان

خلا�صة با
ثانياً: الأوراق الفنية ا

م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

1
الورقة التو�صيحية

- 
 -ماهية امل�صكلة 

 -اأ�صباب امل�صكلة 
 -النتائج املرتتبة على امل�صكلة 

رد الوزير املتوقع وتعقيب الع�صو 
مقرتح ال�صوؤال

ي��ق��دم ل��ل��ن��ائ��ب مقدم 
يف 

ال�صوؤال لي�صتخدمه 
جل�صة ال��ربمل��ان التي 

يطرح فيها �صوؤاله

- 
مبعلومات مركزة حول حقيقة 

اإمداد الع�صو 
ين ال����ذي يوجهه 

م�صكلة ال�����ص��وؤال ال���ربمل���ا
 -للحكومة

ميكن للع�صو اإثارتها 
تو�صيح املحاور التي 

 -مع الوزير املعني اأثناء مناق�صته ال�صوؤال
خمتلف االإج��اب��ات 

تهيئة الع�صو ل��ل��رد على 
يل بها الوزير حول ال�صوؤال.

املحتملة التي قد يد

2
حتليل ماهية 

ورقة 
امل�صكلة

- 
 -فكرة امل�صكلة

ف
 -االأطرا

ف
 -تفاعل االأطرا

ف
 -العالقات بني االأطرا

 -بوؤرة التوتر
 -تاأثري وتداعيات امل�صكلة

ميكن اأن تطوق اأو 
البدائل التي 

حتد من تداعيات امل�صكلة
- 

البدائل النهائية القابلة للتنفيذ

يف ك��اف��ة 
ت�����ص��ت��خ��دم 

جلداول التحليلية
ا

- 
حتد من 

اإيجاد بدائل نهائية قابلة للتنفيذ و
تداعيات امل�صكلة
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

3
ف

جدول االأهدا

- 
ف ال��ع��ام��ة ل��ل��م��و���ص��وع

 -االأه�������دا
)االإ�صكاليات 

م��وؤ���ص��رات نوعية 
ين م����ن����ه����ا 

ال���������ت���������ي ت���������ع���������ا
ف االإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة(

 -االأه���������دا
حلكومة 

 �صيا�صة واإج�����راءات ا
جت�����اه امل�����وؤ������ص�����رات ال��ن��وع��ي��ة

- 
اإي��ج��اد نتائج اأول��ي��ة ل��الإج��راءات 
حل���ك���وم���ة

ال�����ت�����ي ات���ب���ع���ت���ه���ا ا

ت�صتخدم يف اأثناء عمل 
يف االج��ت��م��اع 

ال��ل��ج��ان 
االأول للجنة

ف ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات 
قيا�س اأه���دا

حلكومية، وكذلك قيا�س موؤ�صرات التنفيذ
ا

4
جدول االأولويات 

واالحتياجات 
االجتماعية

- 
ف اال�����ص����رتات����ي����ج����ي

 -ال�������ه�������د
يف ���ص��وء 

اأول����وي����ات امل��ي��زان��ي��ة 
خل��ط��ط الت�صغيلية

ف وا
 -االأه����دا

ف ال�����رق�����م�����ي
 -امل�����������ص�����ت�����ه�����د

االأول�������وي�������ات واالح���ت���ي���اج���ات 
االج����ت����م����اع����ي����ة امل���ت���الئ���م���ة 
م������ع اأول��������وي��������ات امل���ي���زان���ي���ة

م����ن����اق���������ص����ات 
يف 

املو�صوعات العامة من 
االجتماع االأول للجنة

- 
ل��ت��ح��دي��د ال��ق�����ص��اي��ا االأك�������رث ارت���ب���اط���ًا 
 -واأه���م���ي���ة امل���و����ص���وع وامل����ح����ور ال��ب��ح��ث��ي
ل���ت���اأك���د ال���ن���ائ���ب م���ن ت���واف���ق اأول����وي����ات 
امل��ي��زان��ي��ة م���ع االأول�����وي�����ات االج��ت��م��اع��ي��ة
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

5

)جداول قيا�س 
االإ�صرتاتيجية(
جلدول 

اأوال: ا
التمهيدي

- 
ف 

 -الهد
 -التميز

 -التكلفة
النطاق

ين اأو 
يف االجتماع الثا

الثالث الأعمال اللجنة 
اع���ت���م���ادًا م��ن��ه��ا على 
امل��وؤ���ص��رات وامل��ع��اي��ري 

العلمية

حلكومية وخططها 
لتحليل اال�صرتاتيجيات ا

الت�صغيلية

6

)جداول قيا�س 
االإ�صرتاتيجية(

ثانيًا: قيا�س االأداء 
للخطط الت�صغيلية

- 
حم���������ددات االإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة

- 
خلطط الت�صغيلية للقيا�س

 -قابلية ا
 -ال������ن������ت������ائ������ج امل����ت����ح����ق����ق����ة
م�������������������الح�������������������ظ�������������������ات

يف االجتماع 
ت�صتخدم 

ين اأو الثالث للجنة
الثا

تقدير وتقييم االإ�صرتاتيجية من خالل التعامل 
مع اليجابيات وال�شلبيات ونقاط ال�شعف 

حماور االإ�صرتاتيجية 
والقوة يف 

7

)جداول قيا�س 
االإ�صرتاتيجية(

ف 
ثالثًا: قيا�س اأهدا
االإ�صرتاتيجية

- 
ف

 -االأه�������������������������������������������������������������دا
اال����ص���ت���خ���دام امل���ت���اح ل��ل��م��وارد 
خل�����ط�����ة ال���ت�������ص���غ���ي���ل���ي���ة

 -م������ن ا
 -اال���ص��ت��خ��دام االأم���ث���ل ل��ل��م��وارد
ال�����ب�����دائ�����ل امل����ت����اح����ة اأم�������ام 
اال����ص���ت���خ���دام امل���ت���اح ل��ل��م��وارد

ين اأو 
االج��ت��م��اع ال��ث��ا

الثالث للجنة
جناز الدرا�صة الربملانية للخطط الت�صغيلية

ال
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

8

)جداول قيا�س 
االإ�صرتاتيجية(
رابعًا: قيا�س 

اال�صتخدام االأمثل 
للموارد

- 
ف م��ع االإم��ك��ان��ات

 -مطابقة ال��ه��د
ع��������������وام��������������ل ال�������������ص������ع������ف

- 
ع�����������������وام�����������������ل ال������������ق������������وة

- 
ال������ت������ه������دي������دات امل���ن���اف�������ص���ة

ين اأو 
االج���ت���م���اع ال���ث���ا

الثالث

لتقدير االإمكانيات واملوارد املالية والب�صرية يف 
1كل اإ�صرتاتيجية من حيث:

 .
حتقيق اأق�صى ا�صتفادة من املوارد

2
 .

مراجعة الفاقد من املوارد وتقدير 
جت االيجابي 

اال�صرتاتيجية يف �صوء النا
وال�صلبي

9

)جداول قيا�س 
االإ�صرتاتيجية(
خام�صًا: تقييم 
ا�صتخدامات 

خلطط الت�صغيلية
ا

- 
 -ماهية امل�صكلة االأ�صا�صية واأ�صبابها
ال������ن�������������ص������اط������ات ال�������واج�������ب 
جن�������ازه�������ا ل���ل���ت���خ���ف���ي���ف م��ن 

ا
 -امل�����ص��ك��ل��ة اأو ال���ق�������ص���اء ع��ل��ي��ه��ا
م��ن االأن�صطة

النتائج املتحققة 

ين اأو 
االج���ت���م���اع ال���ث���ا

الثالث
خلطط الت�صغيلية ومدى 

تقييم ا�صتخدامات ا
فعاليتها يف �صوء اال�صرتاتيجية

10
الورقة التمهيدية

- 
م��������و���������ص��������وع ال��������درا���������ص��������ة

- 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات ال�����������������واردة اأو 
 -امل����ج����م����ع����ة ح���������ول امل�����و������ص�����وع
حت����ل����ي����ل ه����������ذه امل����ع����ل����وم����ات

- 
 -ان����ت����ق����اء ع���ن���ا����ص���ر ال��ت��ح��ل��ي��ل 
 -ال��ن��ت��ائ��ج االأ����ص���ا����ص���ي���ة للتحليل 
ين

عالقة هذه النتائج بالنائب الربملا

يف االجتماع 
ت�صتخدم 
التمهيدي

حتليل املعلومات املقدمة للنائب وانتقاء عنا�صر 
التحليل وعر�س النتائج االأ�صا�صية للتحليل

11
جلدول 

ا
يل

اال�صتهال

- 
 -االأ����������������������ص���������������������ب���������������������اب
عنا�صر التحليل )م��اذا اأري��د (

- 
امل������ع������ل������وم������ات ال����������������واردة

الإع�������������داد ال�����ورق�����ة 
التمهيدية

طرح فكرة مو�صوع الدرا�صة واملعلومات التي 
تو�شل اإليها الباحث ل�شتنباط عنا�شر التحليل
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

12
جدول عنا�صر 

التحليل

- 
ع������ن������ا�������ص������ر ال����ت����ح����ل����ي����ل

- 
 -اأه����م����ي����ة ع���ن���ا����ص���ر ال��ت��ح��ل��ي��ل
ال�������ن�������ت�������ائ�������ج امل������رتت������ب������ة

ي�������ص���ت���خ���دم اأث����ن����اء 
االج��ت��م��اع التمهيدي 
الإعداد ورقة التمهيدية 

التعبري عن وجهة نظر الباحث املكلف باملو�صوع 
يف عنا�صر الدرا�صة اأو البحث اأو التقرير

13
جدول انتقاء 

عنا�صر التحليل

- 
 -االأول������������������������������وي������������������������������ات 
 -امل��������������������������������������������������������������ربرات
 -امل�������������������ق�������������������رتح�������������������ات
ال�����������������ن�����������������ت�����������������ائ�����������������ج

ي�������ص���ت���خ���دم اأث����ن����اء 
االج��ت��م��اع التمهيدي 
الإعداد ورقة التمهيدية 
وب���ع���د االن���ت���ه���اء من 
جدول عنا�صر التحليل

مت التو�صل اإليها من بعد 
عر�س النتائج لتي 

خلا�صة بتحليل عنا�صر 
النقا�س مع الباحثني وا

املو�صوع ويتم �صردها بالرتتيب يف االأهمية

14
الورقة التعريفية

- 
خلطط االإ�صرتاتيجية للحكومة

 -ا
خلطط االإ�صرتاتيجية

ف ا
 -اأه��دا

اآل��������������ي��������������ات ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ

ت�����ص��ت��خ��دم ل��ل��ت��ع��ري��ف 
ب����ت����اري����خ امل�����ص��ك��ل��ة 

واالأجهزة امل�صوؤولة

جلوانب االأ�صا�صية لل�صيا�صات 
اإلقاء ال�صوء على ا

حلكومية اعتماًدا على املنهجية التاريخية
ا

15
خللفية

ورقة ا

- 
اأه���������������م االإ�������ص������ك������ال������ي������ات 
 -ال������ت������ي ت�������واج�������ه ال�������������وزارة
 -اأ����ص���ب���اب ت���ل���ك االإ����ص���ك���ال���ي���ات
اأه�������������������������م ال��������ن��������ت��������ائ��������ج

يف االجتماع 
ت�صتخدم 

االأول للجنة 
اإعطاء فكرة عامة عن امل�صكلة البحثية وفق 

منظور تاريخي لها
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

16
ورقة االإيجاز

- 
االأف���ك���ار ال��رئ��ي�����ص��ي��ة واالأف���ك���ار 
مت�صمنة االأ���ص��ب��اب

 -ال��ف��رع��ي��ة 
ال����ن����ت����ائ����ج م������ع االإ��������ص�������ارة 
 -اإل�������ى ال���ن���ت���ي���ج���ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة
امل����ق����رتح����ات اأو ال��ت��و���ص��ي��ات

ت�������ص���ت���خ���دم ك���ورق���ة 
م����وج����زة ت����رف����ق م��ع 
ال��درا���ص��ة اأو ال��ورق��ة 

االأ�صلية للع�صو 

خلطر 
الرتكيز على النتائج املبا�صرة، ومواطن ا

حمل الدرا�صة
يف الق�صية اأو املو�صوع 

17
ورقة اال�صتدالل 

ين
الربملا

- 
ال�����������ص�����ي�����ا������ص�����ة ال�����ع�����ام�����ة 
 -ل���ل���ح���ك���وم���ة ح������ول امل���و����ص���وع
 -االأ���������ص��������ب��������اب امل�����ب�����ا������ص�����رة
 -االأ������ص�����ب�����اب غ�����ري امل���ب���ا����ص���رة
 -نتائج االأولوية لالأ�صباب املبا�صرة 
ن��������ت��������ائ��������ج االأول��������������وي��������������ة 
 -ل���الأ����ص���ب���اب غ����ري امل���ب���ا����ص���رة 
التف�صري االأكرث احتماال للم�صكلة

حتديد 
ت�صتخدم بعد 

نطاق وح��دود امل�صكلة 
يف منهجية اال�صتدالل 

ين
الربملا

تقدمي التف�صريات الالزمة للم�صكلة املطروحة 
وذل���ك م��ن خ��الل درا���ص��ة كيفية تف�صري كٍل 
جلهات العلمية 

من املجتمع، ال���راأي ال��ع��ام، ا
ه��ذه امل�صكلة، باالإ�صافة اإل��ى 

واملتخ�ص�صة 
ال�صعوبات من وجهة نظر املجتمع واملعنيني 
التي تواجه هذه امل�صكلة وما هو ترتيب اأولويات 

االأ�صباب املبا�صرة والغري مبا�صرة
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م
ا�صم ال�رقة

عنا�صر ال�رقة
وقت ال�صتخدام

ف من ال�رقة
الهد

18
ورقة اال�صتدالل 

ين الوظيفي  
الربملا

حول املو�صوع :

- 
ال�����������ص�����ي�����ا������ص�����ة ال�����ع�����ام�����ة 
 -ل���ل���ح���ك���وم���ة ح������ول امل���و����ص���وع 
 -اأهم نتائج االإ�صكاليات على املجتمع 
 -ال��ق�����ص��اي��ا امل��رت��ب��ط��ة ب��امل��و���ص��وع
حل��������ل��������ول وامل�������ق�������رتح�������ات 

ا

يف االجتماع 
ي�صتخدم 

ين للجنة.
الثا

ف هذه الورقة اإلى اإبراز نتائج امل�صكالت 
تهد

املتعلقة بال�صيا�صات العامة للحكومة باالإ�صافة 
اإلى اإبراز حدودها ومقرتحات باتباع منهاجية 

ين التحليلي.
اال�صتدالل الربملا

19
حللول 

ورقة ا
البديلة

- 
 -امل����������������������و�����������������������ص����������������������وع
حل��������ل��������ول ال�����ب�����دي�����ل�����ة م���ن 

ا
 -وج�������ه�������ة ن������ظ������ر امل����ع����ن����ي����ني 
حل��������ل��������ول ال�����ب�����دي�����ل�����ة م���ن 

ا
 -وج�������ه�������ة ن������ظ������ر امل����ج����ت����م����ع
حل������ل������ول ال���ب���دي���ل���ة

 -م������زاي������ا ا
حل�����ل�����ول ال���ب���دي���ل���ة

 -ت���ك���ال���ي���ف ا
 -اآل������ي������ات ال���ت���ن���ف���ي���ذ امل���ت���اح���ة
خل����ت����ام����ي����ة

امل������الح������ظ������ات ا

اللجنة 
على 

تعر�س 
البحثية 

االأوراق 
مع 

االأخرى التي تناق�س 
ماهية امل�صكلة

حلل امل�صكلة 
مطروحة 

ا�صتعرا�س البدائل 
البحثية وقيا�س مزايا هذه البدائل وتكاليفها 
حتى ميكن التو�صل اإلى البدائل االأكرث مالءمة.
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م
ا�صم ال�رقة
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20
ورقة القرار 

ين
الربملا

- 
 -ال�����������������������ب�����������������������دائ�����������������������ل 
 -ف������������ر�������������س ك��������������ل ب�������دي�������ل  
 -م���������������ص�������اك�������ل ك�����������ل ب������دي������ل 
امل����ف����ا�����ص����ل����ة ب������ني ال����ف����ر�����س 
 -ال�����ت�����ي ي�����وف�����ره�����ا ك������ل ب���دي���ل
اخ����������ت����������ي����������ار ال��������ب��������دي��������ل

خمت�صرة تقدم 
ورق��ة 

عند طلب الع�صو 

تبني للع�صو فر�صيات القرار الذي يجب اتخاذه 
حتليل البدائل من ناحية فر�س كل بديل 

يف �صوء 
وم�صاكله واملقارنة بينها الختيار القرار االأمثل.

21
ورقة اأبعاد امل�صكلة 

الربملانية

- 
 -اأول��������������وي��������������ات امل�����������ص�����اك�����ل
 -اأول�������������وي�������������ات االأ��������ص�������ب�������اب
 - اأول�������������وي�������������ات امل�����ظ�����اه�����ر
 -اأول���������������وي���������������ات ال�����ن�����ت�����ائ�����ج
 - اأول�����������وي�����������ات امل�����ق�����رتح�����ات
م��������الح��������ظ��������ات خ�����ت�����ام�����ي�����ة

عندما يطب 
ت�صتخدم 

جمموعة من 
الع�صو اأو 

ف على 
االأع�صاء للوقو

حقيقة امل�صكلة وخا�صة 
مظاهر هذه امل�صكلة يف 

املجتمع

ف على حقيقة امل�صكلة البحثية 
ف اإلى الوقو

تهد
من ناحية بحث اأول��وي��ات ه��ذه امل�صاكل واأيهم 
يف امل�صكلة البحثية وذلك من خالل 

اأكرث تاأثريًا 
بحث العنا�صر االأكرث تاأثريا يف النتائج للظاهرة 

البحثية.

22
ف

حتديد الهد
ورقة 

- 
 -امل����������������������و�����������������������ص����������������������وع 
 -اأ����������ص���������ب���������اب امل�������و��������ص�������وع
 -ال��������ب��������دائ��������ل امل������ط������روح������ة
حم��دد 

ف 
ف ) ه���د

ق��ي��ا���س ال��ه��د
ف واق����ع����ي – 

ال����وق����ت – ه������د
ف قابل 

– ه��د
ف متفق عليه 

ه��د
ف قابل للتنفيذ (

– هد
للقيا�س 

ت�����ص��اع��د ه���ذه ال��ورق��ة 
ال��ل��ج��ان وه���ي ب�صدد 
درا�صة م�صروع قانون اأو 

حماور مو�صوع
حتديد 

ف التي 
حتديد االأه���دا

ف ه��ذه الورقة اإل��ى 
تهد

حل��ل االإ�صكالية 
عليها 

يجب اأن يتم الرتكيز 
ف 

البحثية وذل��ك من خالل معيار قيا�س الهد
جلانبني الرقابي والت�صريعي.

وهي ت�صتخدم يف ا
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23
ورقة البديل 

خليار 
ين اأو ا

الربملا
ين االأمثل

الربملا

حللول – 
حتديد امل�صكلة – اقرتاح ا

 (
حتليل املقرتحات – ترجيح املقرتح 

النهائي ( من خالل مرحلتني :
 -اأوال : ال��ب��ح��ث ع��ن ب��دائ��ل م��ت��ع��ددة :
 -ال�������������������������ب�������������������������دي�������������������������ل 
خل���������������������ربات ال�����������ص�����اب�����ق�����ة

 -ا
جت����������������������ارب االآخ��������������ري��������������ن

- 
وامل���ع���ن���ي���ني

خل������������رباء 
ا

 -اآراء 
 -ت���������ف���������ك���������ري اب����������ت����������ك����������اري
 -ب��������دي��������ل ي������ف������ي ب�����ال�����غ�����ر������س
 -ب������دي������ل ن����ت����ائ����ج����ه م���ق���ب���ول���ة
 -ب��������دي��������ل مي�������ك�������ن ت����ن����ف����ي����ذه
 -ث��ان��ي��ًا : امل��ف��ا���ص��ل��ة ب��ني ال��ب��دائ��ل:
اأ

 -ال���������������������ب���������������������دي���������������������ل 
 -ال����������������������ب����������������������دي����������������������ل ب
)اأ(

وم�����������زاي�����������ا 
 -ف��������ر���������س 

 -اأه���م���ي���ة ال���ف���ر����س وامل����زاي����ا )اأ(
)ب(

 -ف��������ر���������س وم�����������زاي�����������ا 
 -اأه��م��ي��ة ال��ف��ر���س وامل���زاي���ا )ب(
 -ال�������ن�������ت�������ائ�������ج ال�����ن�����ه�����ائ�����ي�����ة 
ال�������������������������������������ق�������������������������������������رار

عند طلب اللجنة اأو 
املجل�س اأو الع�صو 

�صياغة بديل اأمثل اأو 
تو�صية اأو مقرتح

خالل : 
من 

متعددة 
بدائل 

عن 
البحث 

– اآراء 
جتارب االآخرين 

 –
خربات �صابقة 

– تفكري ابتكاري من قبل 
خلرباء واملعنيني 

ا
ين ودرا�صة موؤ�صرات كل بديل 

الباحث الربملا
على 

من الناحية االيجابية وال�صلبية بناءا 
اإمكانية 

املقبولة، 
التالية:)النتائج 

املعايري 
تنفيذ البديل، بديل يحقق الغر�س( ومن ثم 
يتم ا�صتبعاد البديل ال�صلبي واختيار البديل 
االيجابي والذي حقق اأعلى درجة من الفر�س 

واملزايا واالأقل يف امل�صكالت والعيوب
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24
الورقة اال�صتهاللية

- 
حم����������������������اور امل�������������ص������ك������ل������ة

- 
 -اأ����������ص���������ب���������اب امل���������ص����ك����ل����ة
 -ن���������ت���������ائ���������ج امل�����������ص�����ك�����ل�����ة
 -اآث���������������������������ار امل�������������ص������ك������ل������ة
حل�������ل�������ول

امل��������ق��������رتح��������ات وا

ت�����ص��ت��خ��دم دائ���م���ا يف 
ب����داي����ة اج��ت��م��اع��ات 
ال����ل����ج����ان ل���درا����ص���ة 
مو�صوع، اأو ق�صية، اأو 

م�صروع قانون ما

ف اإلى اإعطاء فكرة عامة عن املو�صوع اأو 
تهد

امل�صكلة البحثية وذلك باالعتماد على العنا�صر 
االأول��ي��ة امل�صكلة للظاهرة البحثية مع تقدمي 

حلل هذه امل�صكلة.
مقرتحات مبدئية 

25
ورقة خدمات 

البحوث

- 
م��������ب��������ادئ ع������ام������ة )مل����������اذا 
ح��������دث��������ت امل�����������ص�����ك�����ل�����ة؟(

- 
ن����ت����ائ����ج امل�������ص���ك���ل���ة )ن���ت���ائ���ج 
م�����ب�����ا������ص�����رة، ن�����ت�����ائ�����ج غ���ري 
حم��ت��م��ل��ة(

 -م���ب���ا����ص���رة، ن���ت���ائ���ج 
 -ت�������ق�������ي�������ي�������م ال�������ن�������ت�������ائ�������ج
 -امل�������������������ق�������������������رتح�������������������ات
 ت���������رك���������ي���������زات ال������ب������ح������ث:

أ.
ب. ال�����ن�����ت�����ائ�����ج االأ�����ص����ا�����ص����ي����ة
جل�����وه�����ري�����ة

 ال������ف������ك������رة ا

يف االجتماع 
ت�صتخدم 

ين لعمل اللجنة 
الثا

ح��دوث امل�صكالت امل�صاحبة للمو�صوع 
تف�صر 

خطوات 
حمل الدرا�صة، باال�صافة اإل��ى اتباع 

الح��ق��ة التتعلق فقط ب��اب��راز النتائج، وامن��ا 
تقييمها م��ن خ���الل االع��ت��م��اد ع��ل��ى عنا�صر 
ميكن بناء مقرتحات بناءا على 

حمددة حتى 
تقييم النتائج.
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26
ورقة التحليل  

الزمني 
لال�صرتاتيجية

 -جدول التحليل الزمني: 
 -ميزانية االأداء. 

ف االإ�صرتاتيجية
 -ميزانية االأه��دا

امل���ي���زان���ي���ة ال���ع���ام���ة ل����ل����وزارة 
ع������ل������ى م�����������دى 3 اأع��������������وام

- 
ف االإ�صرتاتيجية 

مقارنة االأه���دا
 -وت�������ك�������ال�������ي�������ف ت����ن����ف����ي����ذه����ا
امل�������الح�������ظ�������ات وال�����ن�����ت�����ائ�����ج 
ع�������ل�������ى ن�����������ص�����ب�����ة ال�����ت�����غ�����ري

- 
ج��������دول ال���ن���ت���ائ���ج ال���ن���ه���ائ���ي���ة

ت�صتخدم عند مناق�صة 
املو�صوعات العامة

طبقت 
ت�صتخدم لقيا�س الفرتة الزمنية التي 

حتقيق 
فيها االإ�صرتاتيجية ومدى قدرتها على 

اأه��داف��ه��ا، وك��ذل��ك التكاليف ال��ت��ي �صاحبت 
ه��ذه الفرتة الزمنية، وكذلك اإب��راز املقارنة 
ف اال�صرتاتيجية وتكاليف 

بني مزايا االأه���دا
تنفيذها خالل فرتة زمنية معينة.

27
ورقة النتائج 

الربملانية

- 
حم�����������������������اور رئ������ي�������������ص������ي������ة

- 
ع�������ن�������ا��������ص�������ر امل����������ح����������اور

- 
 -االأ�����ص����ب����اب ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ح��اور
 -االأ�����ص����ب����اب ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ن��ا���ص��ر
ال������������������ن������������������ت������������������ائ������������������ج

يف االجتماع 
ي�صتخدم 

يف اللجنة 
ال�����ص��اد���س 

قبل اإع���داد التقارير 
الربملانية.

حت��دي��د ال��ن��ت��ائ��ج امل��ب��ا���ص��رة وغ���ري امل��ب��ا���ص��رة 
لتداعيات اأي ق�صية اأو مو�صوع وذلك بتحليل 
النتائج اعتماًدا على تاأ�صيل اأ�صباب املحاور 

والعنا�صر.
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28
ورقة املفاهيم 
العامة للمو�صوع

- 
ت���ع���ري���ف امل�������ص���ك���ل���ة؟ )م������اذا 
 -ن��ع��ن��ي؟ مل����اذا؟ ك��ي��ف؟ النتائج(
حل��ك��وم��ي��ة املتبعة

 -ال�����ص��ي��ا���ص��ات ا
االإجراءات اأو الن�صائح التي ميكن 
 -اأن توؤدي اإلى تغيري هذه ال�صيا�صات
ان��ع��ك��ا���ص��ات ه����ذه االإج�������راءات 
والن�صائح على الواقع االجتماعي

ت�صتخدم ال��ورق��ة قبل 
يف اإع�����داد 

ال�������ص���روع 
تقرير اللجنة 

حتليل 
حماور تقرير اللجنة عتماًدا على 

حتديد 
وتعريف امل�صاكل امل�صاحبة للظاهرة البحثية 
حلكومية 

باال�صافة اإل��ى نتائج ال�صيا�صات ا
املتبعة.

29
ورقة االإطار 

ين للمو�صوع
الربملا

االإ�صكاليات - واأ�صبابها - ونتائجها 
- واال�صتف�صارات املقرتحة للجنة 

جلهات التي تدعوها - واأنواع 
- وا

االأوراق البحثية التي تطلبها اللجنة 
من الباحثني لدعم عملها - نوع 

تقرير اللجنة 

ورقة تعد من نتائج 
جدول االإطار الزمني 

لعمل اللجنة حول 
املو�صوع

حتديد االإطار العام للمو�صوع 
ف اإلى 

تهد
جلهات التي 

البحثي من ناحية اإ�صكالياته وا
ميكن االإ�صتئذان براأيها ومعرفة راأي االأع�صاء 

يف نوع التقرير او الدرا�صات املطلوبة.
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30
جدول االإطار 
الزمني لعمل 
اللجنة حول 

املو�صوع 

- 
ج���دول التعريف ال��ع��ام ب��امل��و���ص��وع: االأ���ص��ب��اب العامة 
حماور 

حمتملة ومتوقعة، 
للظاهرة مو�صوع البحث، نتائج 

 -مقرتحة لدار�صة اللجنة للمو�صوع، مالحظات اللجنة
م�صادر املعلومات: ت�صاوؤالت اأولية مثارة حول املو�صوع، 
جلهات التي 

جلهة املطلوبة، ا
نوعية املعلومات املطلوبة، ا

 -ترغب اللجنة يف اال�صتماع اإليها مبا�صرة، مالحظات اللجنة
ق��ائ��م��ة ب���اأن���واع االأوراق وال���درا����ص���ات امل��ط��ل��وب��ة من 
خل��ل��ف��ي��ة، 

االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة الإع����داده����ا م��ث��ل )ورق�����ة ا
 -ورق����ة امل��ف��اه��ي��م ال��ع��ام��ة، ورق����ة خ��دم��ات ال��ب��ح��وث( 
حم���اور التقرير

 -�صكل تقرير اللجنة: ن��وع التقرير، 
االإط������ار ال��زم��ن��ي امل���ق���رتح ل��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة: يت�صمن 
جل���������دول: رق������م االج����ت����م����اع، ال����ت����اري����خ امل���ق���رتح 

ا
ف م��ن االج��ت��م��اع، راأي اللجنة

 -ل��الج��ت��م��اع، امل�صتهد
ال�������������راأي ال����ن����ه����ائ����ي الإط�����������ار ع����م����ل ال���ل���ج���ن���ة: 
وي��ت�����ص��م��ن اأه�����م ق�������رارات ال��ل��ج��ن��ة واخ��ت��ي��ارات��ه��ا

- 
جل��دول 

ي�صتخدم ه��ذا ا
ل���ت���ح���دي���د خ���ط���ة ع��م��ل 
ال��ل��ج��ن��ة ل���درا����ص���ة اأي 
مو�صوع اأو ق�صية وهذه 
حم���اور 

حت����دد 
خل���ط���ة 

ا
امل�����و������ص�����وع، وك��ي��ف��ي��ة 
ت����دار�����س ال��ل��ج��ن��ة لكل 
حم����ور، وك���ذل���ك امل���دى 
جن��از ودرا�صة 

الزمني الإ
 -امل��و���ص��وع اأو الق�صية.
وت������ع������د م�����ن�����ه ورق�������ة 
ين

االإط�������������ار ال�����ربمل�����ا

جل��دول 
ف ه��ذا ا

ي��ه��د
اإل��ى ر�صم خطة عمل 
ح��ول الزمن 

اللجنة 
امل�صتغرق لبدء درا�صة 
امل����و�����ص����وع م�������روًرا 
باالجتماعات التالية 
وان���ت���ه���اًء ب��ال��ت��ق��اري��ر 

العامة.
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31
جدول اإعداد 

التقرير

- 
 -املحور الذي يرتكز عليه املو�صوع
حول املو�صوع

 -مالحظات اللجنة 
حلكومة على مالحظات اللجنة

 -رد ا
حلكومة

ح��ول ردود ا
راأي اللجنة 

ي�������ص���ت���خ���دم ب�����ص��ف��ة 
للتح�صري 

اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
الإع��داد التقرير، وقد 
جل����دول 

ي��رف��ق ه����ذا ا
اأح����ي����ان����ا مب��ح��ا���ص��ر 

اللجان

مناق�صة االأع�صاء 
جلدول اإلى 

هذا ا
ف 

يهد
االأولية الإ�صكاليات التقرير قبل كتابته �صواء 
من ناحية املحاور ومالحظات اللجنة وردود 

حلكومة.
ا

32
جلدول التو�صيحي

ا

- 
 -االإ������ص�����ك�����ال�����ي�����ة امل����ب����ا�����ص����رة
 -االأ�����������������������ص����������������������ب����������������������اب
ال�����ن�����ت�����ائ�����ج امل�����رتت�����ب�����ة ع���ل���ى 
ه��������ذه االإ������ص�����ك�����ال�����ي�����ات ع��ل��ى 
 -امل��وؤ���ص�����ص��ات وامل��ج��ت��م��ع واالأف����راد
امل��������������������ق��������������������رتح��������������������ات

ي�����ص��ت��خ��دم الإح���اط���ة 
ال��ع�����ص��و ب���اأ����ص���ب���اب، 
ون���ت���ائ���ج امل�����ص��ك��الت 
للمو�صوع 

امل�صاحبة 
حمل الدرا�صة

جلدول اإلى تو�صيح النتائج املرتتبة 
ف هذا ا

يهد
الدرا�صة 

طرحتها 
التي 

االإ�صكاليات 
على 

البحثية من خالل االعتماد على منهج تقدير 
النتائج.

33
جدول التحليل

 -املحاور:
 -م���������اه���������ي���������ة امل�������������ص������ك������ل������ة
 -اأ�����������ص����������ب����������اب امل�����������ص�����ك�����ل�����ة
االأ��������ص�������ب�������اب ال����رئ����ي���������ص����ي����ة 
 -ل����ل����م���������ص����ك����ل����ة ون����ت����ائ����ج����ه����ا
 -االأ�صباب الفرعية للم�صكلة ونتائجها
امل��������������������ق��������������������رتح��������������������ات

ي�����ص��ت��خ��دم ل��ت��ط��وي��ر 
التو�صيحي 

جل����دول 
ا

وعندما يطلب الع�صو 
امل��زي��د م��ن التو�صيح 

للجدول التو�صيحي

حتليل امل�صاكل املثارة 
جلدول اإلى 

ف هذا ا
يهد

خالل االعتماد على 
يف درا�صة البحثية من 

منهج التحليل القائم على تاأ�صيل االأ�صباب 
الرئي�صية والفرعية للم�صكلة.
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34
جلدول التوافقي

ا

- 
ف االإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 

االأه������������دا
الت�صغيلية

االأداء 
 -مل���وؤ����ص���رات 

امل�������������الح�������������ظ�������������ات ع�����ل�����ى 
ف االإ����ص���رتات���ي���ج���ي���ة

 -االأه������������دا
املالحظات على موؤ�صرات االأداء 

 -الت�صغيلية 
مالحظات التوافق وعدم التوافق 
ف االإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

ب���ني االأه�������دا
الت�صغيلية

االأداء 
وم���وؤ����ص���رات 

ي�����ص��ت��خ��دم ل��ق��ي��ا���س 
ف 

االأه����������������������������������دا
االإ�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة 
وال���ع���الق���ة ب���ني ه��ذه 
ف وم��وؤ���ص��رات 

االأه����دا
االأداء الت�صغيلية

خلطط 
جلدول اإلى قيا�س قدرة ا

ف هذا ا
يهد

ف اال�صرتاتيجية 
حتقيق االأهدا

الت�صغيلية على 
خالل االإعتماد على منهاجية موؤ�صرات 

من 
االأداء الت�صغيلية.

35

جدول فح�س 
التو�صيات 

العامة)م�صطرة 
التو�صيات(

 -عنا�صر الفح�س:
 -ف�����������ك�����������رة ال������ت������و�������ص������ي������ة
 -واق��������ع��������ي��������ة ال�����ت�����و������ص�����ي�����ة
 -و������������ص�����������وح ال������ت������و�������ص������ي������ة
حت�����دي�����د م����ع����ن����ى ال���ت���و����ص���ي���ة

- 
 -اآل��������������ي��������������ات ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذ
 -ال��������������ت��������������ق��������������ي��������������ي��������������م
 -ال���ت���ع���دي���الت ع���ل���ى ال��ت��و���ص��ي��ة
 -م��������������������الح��������������������ظ��������������������ات
ال�����������ص�����ي�����اغ�����ة ال����ن����ه����ائ����ي����ة

ت���ق���دم م����ع ال��ت��ق��ري��ر 
ين للجنة

الربملا

جلدول اإلى اختبار علمي للتو�صية 
ف هذا ا

يهد
عنا�صر 

على 
خالل االعتماد 

املطروحة من 
حمددة واإبراز امل�صكالت املتعلقة بكل تو�صية 

على حدة.
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36
جدول اختبار 

التو�صيات

- 
ع������ن�������������ص������ر اأ��������ص�������ا��������ص�������ي

- 
ع�������ن���������������ص�������ر ت��������راب��������ط��������ي

- 
ع�������ن���������������ص�������ر ت������ك������ام������ل������ي

- 
 -ال��������������ت��������������و���������������ص��������������ي��������������ة
امل��������������������الح��������������������ظ��������������������ات

تقدم مع تقرير للجنة

و�صع العنا�صر 
جلدول اإلى 

هذا ا
ف 

يهد
ميكن للباحث ا�صتخدامها عند 

االأ�صا�صية التي 
منهاج 

على 
بناء التو�صية وذلك باالعتماد 

التو�صيف الواقعي.

37
جلدول ال�صارح 

ا
للتو�صيات

- 
 -م�����������غ�����������زى ال������ت������و�������ص������ي������ة
ف ال�������ت�������و��������ص�������ي�������ة

ه������������������د
- 

 -االأث������ر امل��ت��ح��ق��ق م���ن ال��ت��و���ص��ي��ة
مي���ك���ن اأن 

امل�������ص���ك���الت ال����ت����ي 
ف ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��و���ص��ي��ة

ت�������ص���اد

جلل�صة العامة 
تقدم ا

م����ع ت���ق���ري���ر ال��ل��ج��ن��ة 
وت��رف��ع م��ع تو�صيات 

املجل�س للحكومة

تف�صري مغزى التو�صية وهدفها واالأثر املتحقق 
ميكن اأن 

منها، كما يحدد امل�صكالت التي 
ف تنفيذ هذه التو�صية

ت�صاد

38

جدول التحليل 
الزمني مليزانية 

الوزارة خالل فرتة 
زمنية معينة :

- 
ج��دول التحليل الزمني ويتكون 
م��ن م��ي��زان��ي��ة االأداء وم��ي��زان��ي��ة 
ف االإ�صرتاتيجية باالإ�صافة 

اأه��دا
ل��ل��م��ي��زان��ي��ة ال���ع���ام���ة ل����ل����وزارة 
ع��ل��ى م���دى ف���رتة زم��ن��ي��ة معينة

- 
ف االإ�صرتاتيجية 

مقارنة االأه���دا
 -وت�������ك�������ال�������ي�������ف ت����ن����ف����ي����ذه����ا
 -املالحظات ونتائج ن�صبة التغري
ج��������دول ال���ن���ت���ائ���ج ال���ن���ه���ائ���ي���ة

عند درا�صة امليزانية 
العامة اأو عند درا�صة 
مو�صوع عام عن وزارة 

اأو جهة

حتليل ميزانية االأداء 
جلدول اإلى 

ف هذا ا
يهد

خالل مدة زمنية معينة 
حكومية 

جهة 
الأي 

خالل موؤ�صرات االأداء ومقارنتها 
وذلك من 

على درا�صة 
مبوؤ�صرات التنفيذ التي تعتمد 

مزايا وتكاليف التنفيذ.
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39
جداول لتحليل 

حتاد :
ميزانيات اال

- 
اأه���م امل��الح��ظ��ات واالإ���ص��ك��ال��ي��ات 
حتادية 

التي تواجه ال���وزارات اال
خل���ط���ط���ه���ا 

يف ت����ن����ف����ي����ذه����ا 
واال�صتف�صارات 

االإ�صرتاتيجية، 
امل����ق����رتح����ة ل���ل���ج���ن���ة ل��ط��رح��ه��ا 
جل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة

مم��ث��ل��ي ا
ع��ل��ى 

عند درا�صة امليزانية 
العامة اأو عند درا�صة 
مو�صوع عام عن وزارة 

اأو جهة

جلدول اإلى اإبراز امل�صكالت 
هذا ا

ف 
يهد

يف تنفيذ 
االأ�صا�صية التي تواجه الوزارات 

حللول 
خططتها اال�صرتاتيجية تقدمي بع�س ا

واملقرتحات بناًءا على هذه الدرا�صة.

40
الدرا�صة الربملانية 
للخطط الت�صغيلية

خلطط الت�صغيلية
ف ا

 -اأهدا
امل�������ص���اك���ل ال���رئ���ي�������ص���ي���ة ال���ت���ي 
ف

 -اأوج�������������دت ه��������ذه االأه�����������دا
حت�������ل�������ي�������ل امل���������������ص�������ك�������الت 
 -ال����رئ����ي���������ص����ي����ة م�������ن خ�������الل:
 -ف�������ح���������������س االأ����������ص���������ب���������اب
 -اأث����������ر ون�����ت�����ائ�����ج االأ������ص�����ب�����اب
حل�����ل�����ول امل���ط���روح���ة 

حت����دي����د ا
خل������ط������ة ال���ت�������ص���غ���ي���ل���ي���ة

يف ا
- 

حل�����ل�����ول م�����ن خ�����الل:
حت���ل���ي���ل ا

- 
خل��������ط��������ة

ع���������ن���������ا����������ص���������ر ا
- 

 -ال���������و����������ص���������ع ال������ن������ه������ائ������ي
يل.

 -الو�صع االأو
ال������ف������روق������ات ب������ني ال����و�����ص����ع 
يل

 -ال���ن���ه���ائ���ي وال����و�����ص����ع االأو
ن�������ت�������ائ�������ج ال���������درا����������ص���������ة.

تقدم عند مناق�صة 
امليزانية العامة

خلطط 
ف هذه الدرا�صة اإلى قيا�س تنفيذ ا

تهد
حللول 

حتليل ا
الت�صغيلية وامل�صكالت املرتبطة و

املقرتحة ملواجهة م�صكالت التنفيذ.
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41
حتليل نتائج 

جدول 
الورقة الربملانية :

- 
 اأه�����م االإ���ص��ك��ال��ي��ات اأ���ص��ب��اب��ه��ا 
حم��ور 

 -ون��ت��ائ��ج��ه��ا ب��ن��اء ع��ل��ى ك��ل 
امل��ت��ط��ل��ب��ات االأ���ص��ا���ص��ي��ة لتخطي 
ج������وان������ب ه��������ذه امل�������ص���ك���الت

يف االإجتماع 
ت�صتخدم 

ين للجنة.
الثا

جلدول الى تلخي�س وتركيز نتائج 
ف هذا ا

يهد
حتديد املتطلبات 

حيث 
الورقة الربملانية من 

االأ�صا�صية لبناء مقرتحات ملواجهة االإ�صكاليات 
التي اأفرزتها الظاهرة البحثية.

42
حللقة 

.ملخ�س ا
النقا�صية:

- 
 ال��ي��وم وال��ت��اري��خ وال��وق��ت ال��ذي 
حل��ل��ق��ة النقا�صية 

ع��ق��دت ف��ي��ه ا
- 

حل���������������������������������������������ص����������������������ور
 -ا

 -م��������الح��������ظ��������ات ال�����ل�����ج�����ن�����ة 
واأه����م ال���ق���رارات ال��ت��ي ات��خ��ذت

ب���ع���د االن����ت����ه����اء م��ن 
حللقات النقا�صية

ا
حللقة النقا�صية 

مالحظات ا
الأهم 

تلخي�س 
وعر�س اأهم القرارات التي اتخذت.

43
ملخ�س الزيارة 

امليدانية

- 
 -ال������������ي������������وم وال����������ت����������اري����������خ 
حل�����ص��ور م���ن اأع�����ص��اء اللجنة

 -ا
يف ال������زي������ارة 

 -امل�����������ص�����ارك�����ون 
 -اأ�����������ص����������ب����������اب ال�����������زي�����������ارة
امل���ن���اط���ق امل��������زارة ب���االإ����ص���اف���ة 
 -مل���الح���ظ���ات اأع�������ص���اء ال��ل��ج��ن��ة
ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي ت��و���ص��ل��ت اإل��ي��ه��ا 
 -ال����ل����ج����ن����ة خ��������الل ال������زي������ارة
وم���ا ا�صتخل�صت اإل���ي���ه اللجنة 
حل���ك���وم���ة

خ������الل ردود ا
م�����ن 

اأع����ق����اب ال����زي����ارات 
امل���ي���دان���ي���ة الأع�����ص��اء 

اللجنة

ف هذا امللخ�س اإلى تقدمي مبدئي حول 
يهد

نتائج الزيارة امليدانية والنتائج التي تو�صلت 
متهيًدا 

يف هذه الزيارة وذلك 
اإليها اللجنة 

الإعداد التقرير النهائي.
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44
ورقة اال�صتبانة:

- 
ف ال�������درا��������ص�������ة

 -اأه���������������������دا
 -م���������ع���������ل���������وم���������ات ع�������ام�������ة 
 -االأ������������������ص�����������������ئ�����������������ل�����������������ة 
ف

 -امل�صكالت التي يواجهها امل�صتهد
امل����ق����رتح����ات ال����ت����ي ي��ق��دم��ه��ا

ت�������������ص������ت������خ������دم يف 
االج��ت��م��اع��ات االأول���ى 
يف حال 

للجان وذل��ك 
ط��ل��ب االإط������الع على 

حلكومة
اأراء ا

حتديد امل�صكالت التي 
ف هذه الورقة اإلى 

تهد
ف الظاهرة البحثية وبناء اأ�صئلة ا�صتناداأ 

ت�صاد
اإلى هذا التحديد، باال�صافة الى �صياغة اأ�صئلة 

حللول املقرتحة.
حول ا

45
بطاقة التعليق:

- 
حمور

 - الفكرة العامة على ك��ل 
 -ت��ع��ل��ي��ق ال��ع�����ص��و ع��ل��ى ال��ف��ك��رة 
ال���������ص����وؤال ال�������ذي ���ص��ي��ط��رح��ه 
ال�����ع�����������ص�����و ع�����ل�����ى ال������وزي������ر

تقدم الورقة يف 
جلل�صة

ا

ف هذه البطاقة الى اإ�صراع النقا�س العام 
تهد

جلل�صات الربملانية وذلك من خالل طرح 
يف ا

حمل النقا�س.
اأفكار جديد للبند 

46
تقرير مف�صلي

- 
 -امل���������������������������������ح���������������������������������اور 
امل����الح����ظ����ات ع����ام����ة: ت��ت�����ص��م 
 -املالحظات باأنها مقت�صبة ومركزة
حل��ك��وم��ة ع��ل��ى امل��الح��ظ��ات

 -رد ا
 -راأي اللجنة

ال������������ت������������و�������������ص������������ي������������ات

ي�صتخدم هذا التقرير 
يف امل�����و������ص�����وع�����ات 
ذات 

وال����ق���������ص����اي����ا 
املجتمعية 

امل�����ص��اك��ل 
االأك��رث تاأثريًا، وتتميز 
ه����ذه امل�����ص��اك��ل ب���اأن 
عنا�صرها متعددة واأن 
امل��واط��ن��ني ينتظرون 
ب�صغف واأه��م��ي��ة دور 
يف ح��ل هذه 

ال��ربمل��ان 
امل�صكلة

جلوانب املتعددة 
ف هذا التقرير اإلى اإبراز ا

يهد
للم�صاكل ال��ت��ي ت��ث��ريه��ا ال��ظ��اه��رة البحثية 
حتى 

باالإ�صافة اإل��ى تفا�صيل اإب���راز النتائج 
ميكن اال�صرت�صاد بها يف تقدمي التو�صيات.
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47
تقرير مو�صوعي

- 
حم���������������������اور ال�������ت�������ق�������ري�������ر

- 
حم���ور

 -اأ�����ص����ب����اب ون���ت���ائ���ج ك����ل 
ال������������ت������������و�������������ص������������ي������������ات

ي�صتخدم هذا التقرير 
يف امل�����و������ص�����وع�����ات 
ذات 

وال����ق���������ص����اي����ا 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ك��ل��ي��ة 
بحيث اأن ك��ل عن�صر 
يف امل��و���ص��وع 

حم����ور 
و

ميكن اأن ي�صكل بذاته 
عن�صرا م�صتقال ميكن 
يف ال��ت��ق��اري��ر 

ت��ن��اول��ه 
الربملانية

يل 
حتليل اأو

ف ه��ذا التقرير اإل���ى ب��ن��اء 
ي��ه��د

حلكومية من خالل الرتكيز على 
لل�صيا�صات ا

ه��ذه ال�صيا�صات ونتائجها وكذلك 
م�صكالت 

ميكن بناء 
ميكن اأن تخلفها حتى 

االأث��ار التي 
تو�صية بهذا ال�صاأن.

48
تقرير حالة

- 
يف كل 

خل��ط��ر 
حت��دي��د م��واط��ن ا

مو�صوع )امل�صكلة االأب���رز( دون 
 -اإغ����ف����ال امل�����ص��ك��الت ال��ف��رع��ي��ة
خلطر

 -اأ�صباب ونتائج م��واط��ن ا
مي��ك��ن اأن ت����وؤدي 

االآث������ار ال��ت��ي 
خل����ط����ر: 

 -اإل�����ي�����ه�����ا م������واط������ن ا
 -اآث���������������ار ق�����������ص�����رية امل��������دى
 -اآث�����������������ار ط������وي������ل������ة امل���������دى
خلطر

 -النتائج العامة لكل مواطن ا
ال������������ت������������و�������������ص������������ي������������ات

ي�����ص��ت��خ��دم ل��درا���ص��ة 
خ��ط��ورة 

مت��ث��ل 
ق�صية 

م��ع��ي��ن��ة ع���ل���ى اأم�����ن، 
وتنمية 

وا���ص��ت��ق��رار، 
خطر 

امل��ج��ت��م��ع، واأن 
ا���ص��ت��م��رار ت��داع��ي��ات 
ه��ذه الق�صية �صيوؤدي 
اإل����ى ب����روز م�صكالت 

اأكرب يف املجتمع

ف هذا التقرير اإلى اإبراز امل�صكلة اأو املحور 
يهد

يف الظاهرة البحثية باعتبار 
خطورة 

االأك��رث 
اأن هذه املحاور هو الذي يقود املحاور االأخرى 
حالة 

يف ب��روز امل�صكالت املجتمعية مع بيان 
املحاور االأخرى من حيث عالقتها مبحور ذات 

خلطورة.
ا
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49
تقرير غائي

- 
حم���������������������اور امل���������و����������ص���������وع

- 
ف ال�����ل�����ج�����ن�����ة م���ن 

اأه�����������������دا
حم������ور

يف ك��������ل 
 -ال������ب������ح������ث 

ف 
حتقيق ه���ذه االأه����دا

ع��وائ��ق 
حلكومية

خالل ال�صيا�صات ا
 -من 

 -ال�����������������ن�����������������ت�����������������ائ�����������������ج
ال������������ت������������و�������������ص������������ي������������ات

ي�������ص���ت���خ���دم ل���درا����ص���ة 
ال�������������ص������ي������ا�������ص������ات، 
واال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ات 
على 

حلكومية، ويعمل 
ا

حتديد العوائق، وفر�س 
ه��ذه ال�صيا�صات 

تنفيذ 
واال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ات 

حلكومية
ا

حتليل ال�صيا�صات 
هذا التقرير اإلى 

ف 
يهد

متهيًدا لتحديد 
حلكومية 

واال�صرتاتيجيات ا
جتاه كل �صيا�صة 

البدائل الواجب اتخاذها 
وذلك باالعتماد على اآليات الفر�س املمكنة.

50
تقرير الزيارات 

امليدانية

- 
ال��������زي��������ارة: 

ت�����ق�����ري�����ر 
 -اأوال: 

حلكوميني 
 -اللقاءات مع امل�صوؤولني ا

 -امل�������ص���ك���الت ال���ع���ام���ة ل���ل���زي���ارة
حل���ك���وم���ة

ا
يل 

م�����������ص�����وؤو
 -ردود 

ال��ن��ق��اط ال��ت��ي اأث����اره����ا اأع�����ش��اء 
 -اللجنة )م�����ص��اه��دات االأع�����ص��اء( 
 -ت����وج����ه����ات اأع�����������ص�����اء ال��ل��ج��ن��ة
 -ت���و����ص���ي���ات اأع���������ص����اء ال��ل��ج��ن��ة 
ث���ان���ي���ا: ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة )ي��رف��ق 
 -تقرير ال��زي��ارة بتقرير اللجنة(
حل���ق���ائ���ق(

 -ن���ت���ائ���ج ال�����زي�����ارة )ا
يف اأ���ص��ب��اب امل�صكلة

 -راأي اللجنة 
حل��ل��ول ال��ت��ي ت��راه��ا اللجنة )قد 

ا
ح��ل��ول تف�صيلية وف��رع��ي��ة( 

 -ت��ك��ون 
ال���ت���و����ص���ي���ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��ج��ن��ة

ي�����ص��ت��خ��دم ه����ذا ال��ن��وع 
يف اأعقاب 

من التقارير 
ال�����زي�����ارات امل��ي��دان��ي��ة 
التي تقوم بها اللجان. 
ويعتمد ب�صفة اأ�صا�صية 
ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي 
عليها اللجنة 

حت�صلت 
من زياراتها امليدانية.

ف هذا التقرير اإلى الرتكيز على النتائج 
يهد

املبا�صرة والغري املبا�صرة للزيارات امليدانية 
يف هذه امل�صكالت مع اقرتاح 

واإبراز اال�صباب 
حلول اأو تو�صيات له.
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51
تقرير تو�صيات

- 
 -نتائج مناق�صة املو�صوع يف املجل�س
ال������������ت������������و�������������ص������������ي������������ات

يعد تقرير التو�صيات 
ع��ن��دم��ا يحيل املجل�س 
امل��و���ص��وع م���رة اأخ���رى 
للجنة املعنية بدرا�صة 
املو�صوع بغر�س �صياغة 

التو�صيات

يف 
ف هذا التقرير اإلى �صياغة التو�صيات 

يهد
�صكلها النهائي بعد مناق�صة املجل�س له.

52
حتليل 

ورقة 
العنا�صر الربملانية

- 
ع�������ن�������ا��������ص�������ر امل��������و���������ص��������وع

- 
م�صكلة كل عن�صر ) ماهية امل�صكلة (

- 
 -نتائج االأ�صباب الرئي�صية واملحتملة
يف ال��ن��ت��ائ��ج 

ال��ف��ك��رة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
واالآث�������ار امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ن��ت��ائ��ج ) 
يف اإط�������ار ال��ن��ت��ي��ج��ة امل���رك���ب���ة (

- 
ب������������ن������������اء امل����������ق����������رتح����������ات

ت���������ص����ت����خ����دم ع���ن���د 
ا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ق��ري��ر 

املف�صلي

يف 
حتليل كل عن�صر 

ف هذه الورقة اإل��ى 
تهد

امل�صكلة البحثية من خالل االأ�صباب والنتائج 
واالأثار االأبعد مدى من النتائج.

53
حلجية 

ورقة ا
الربملانية

- 
م���ع���ط���ي���ات 

االأول: 
امل������ح������ور 

 -امل����������و�����������ص����������وع وت�������������ص������م������ل:
ف امل�����و������ص�����وع 

حت������دي������د ه����������د
 -امل����������ت����������ج����������ادل ب�������������ص������اأن������ه
حت������������دي������������د امل�������ف�������اه�������ي�������م 
يف ه�����ذا امل���و����ص���وع

 -امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة 
ين: اال�صتنتاج وي�صمل:

 -املحور الثا
 -اأدوات القيا�س

ن����������ت����������ائ����������ج ال�������ق�������ي�������ا��������س

يلجاأ لها الباحث عند 
يف 

ا�صتخدام معلومات 
الدرا�صات واالأب��ح��اث 
تت�صمن 

ال��ربمل��ان��ي��ة 
ان�����ت�����ق�����ادات الذع�����ة 

للحكومة

حلجج املطروحة يف املو�صوع 
تاأكيد م�صداقية ا

والقيا�س الذي ي�صتند اإلى الد�صتور اأو القوانني 
ف اأو الدين واال�صتنتاج املبني على 

اأو االأع��را
القيا�س
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54
جدول االأعمال 

التف�صريي

ب الإجرائي ويت�صمن : 
جلان

 -1. ا
 -ا�������������������ص������������������م ال����������ب����������ن����������د 
 -ت�������������������واري�������������������خ ال��������ب��������ن��������د 
م������������رف������������ق������������ات ال�������ب�������ن�������د 

ب امل��ص�عي ويت�صمن : 
جلان

 -2. ا
 -ت���������ف�������������������ص���������ري ال��������ب��������ن��������د 
 -اأح���ك���ام د���ص��ت��وري��ة تتعلق بالبند 
خال�صة م��ا تو�صلت اإل��ي��ه اللجان 

- 
م�����ع�����ل�����وم�����ات ه������ام������ة ل���ل���ب���ن���د

جل����دول 
ي��ر���ص��ل ه����ذا ا

الأع�صاء املجل�س مرفقًا 
جلل�صة 

بجدول اأعمال ا
املتكامل

- 
حت����ق����ي����ق ال����ف����ه����م ال���������ص����ري����ع ل���ل���ب���ن���ود 
جل��ل�����ص��ة

يف ج������دول اأع����م����ال ا
 -امل���ط���روح���ة 

اإم��������داد االأع���������ص����اء ب���امل���ع���ل���وم���ات ال��ه��ام��ة 
جل��ل�����ص��ة

 -ال���ت���ي ي��ت�����ص��م��ن��ه��ا ج�����دول اأع���م���ال ا
يف مناق�صة 

تقليل امل��دة الزمنية امل�صتغرقة 
جل��ل�����ص��ة

يف ا
 -ب��ع�����س االأم��������ور االإج����رائ����ي����ة 

خلال�صة الرئي�صية املركزة ملا انتهى اإليه 
 تقدمي ا

تقرير اللجنة يف املو�صوع العام اأو م�صروع القانون

55
البيان االإح�صائي 

للجل�صة 

- 
 -ال��������������������������ب��������������������������ن��������������������������د 
 -وق���������ت ح������دي������ث االأع�������������ص������اء 
حل�����ك�����وم�����ة 

 -وق�����������ت ح�������دي�������ث ا
 -ال���������زم���������ن ال������ك������ل������ي ل���ل���ب���ن���د 
 -ن�������ص���ب���ة ح�����دي�����ث االأع�����������ص�����اء 
حل����ك����وم����ة

ن���������ص����ب����ة ح������دي������ث ا

ت�����ص��ت��خ��دم ن��ت��ائ��ج��ه يف 
جلل�صة

تقرير ا

ين الذي 
يتم االعتماد عليه يف كتابة التقرير البيا

ير�صل لالأع�صاء
جلل�صة

خمطط اأعمال ا
مرفقًا مع 

56
جلل�صة 

تقرير ا

- 
خ���������ال����������ص���������ة ال�������ت�������ق�������ري�������ر 

- 
جل�������ل���������������ص�������ة 

 -وق���������������ائ���������������ع ا
 -ال������������������ن������������������ت������������������ائ������������������ج 
 -ال���������ب���������ي���������ان االإج�������������رائ�������������ي 
ال�������ب�������ي�������ان االإح�������������ص������ائ������ي

يرفق م��ع ج��دول اأعمال 
مما 

جل��ل�����ص��ة ال��ت��ال��ي��ة 
ا

مي����ك����ن ال����ع���������ص����و م��ن 
مبجريات 

االإحاطة علمًا 
جلل�صة ال�صابقة 

واأحداث ا
، كما ت�صتخدم نتائجه يف 
التقرير الف�صلي العام 

الأعمال املجل�س

ف اإلى معرفة اأهم االأفكار واملالحظات 
يهد

واالآراء التي اأبداها االأع�صاء للبنود التي متت 
حلكومة و 

جلل�صة وبيان موقف ا
مناق�صتها يف ا

املجل�س منها
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57
جدول الفعالية 

للجل�صة 

- 
 -ال������������������������ب������������������������ن������������������������د 
 -ال�����������������ع�����������������������������������ص�����������������و 
 -زم�����������ن ح�������دي�������ث ال����ع���������ص����و 
حل���������������������ك���������������������وم���������������������ة 

 -ا
حل����ك����وم����ة 

زم���������ن ح������دي������ث ا

حديث 
ن�صبة 

يقي�س 
االأع�����ص��اء اإل��ى حديث 

جلل�صة
حلكومة يف ا

ا

ف اإل������ى ق���ي���ا����س االأك�������رث ف��ع��ال��ي��ة يف 
ي���ه���د

حلكومة(
جلل�صة)االأع�صاء،ا

ا

58
خمطط اأعمال 

جلل�صة 
ا

- 
ين

 -ال�������ت�������ق�������ري�������ر ال������ب������ي������ا
جل���دول 

ال��ت��ق��ري��ر ال��ت��و���ص��ي��ح��ي 
االأع������م������ال وع���ن���ا����ص���ره ه���ي: 
ال�������ص���ج���ل ال����ت����اري����خ����ي - م��ا 
ان��ت��ه��ى اإل���ي���ه امل��ج��ل�����س - ح��ال��ة 
ح��ال��ة ع��دم التنفيذ 

 -التنفيذ - 
جل����دول اأع��م��ال 

امل��وج��ز ال��ف��ن��ي 
ه��ي : البند 

جلل�صة وعنا�صره 
ا

– اأهم ما ت�صمنه تقرير البند 
– اأه��م م��ا ت�صمنته معلومات 
حلكومة – الراأي النهائي للجنة

 -ا
امل����واد ال��د���ص��ت��وري��ة وال��الئ��ح��ي��ة 
يف 

االأك���رث احتماال لال�صتخدام 
ه��ي : البند 

جلل�صة وعنا�صره 
ا

– امل��واد 
– امل���واد الد�صتورية 

– ق��وان��ني ذات �صلة 
الالئحية 

يرفق ب��ج��دول اأعمال 
جلل�صة كبديل اأك��رث 

ا
ت����ط����ورًا ع����ن ج����دول 

االأعمال التف�صريي

جلل�صة
تفعيل مناق�صات االأع�صاء يف ا

يف 
التعريف بكافة الدرا�صات واالأوراق املعدة 

اللجان
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59
الورقة الك�صفية 

- 
 -اأهمية ال�صوؤال اأو املو�صوع العام
اإ�صكاليات ال�صوؤال اأو املو�صوع العام

ت�����ص��ت��خ��دم ك���اإج���راء 
يف االأم���ان���ة 

داخ���ل���ي 
متكن الرئي�س 

العامة 
وهيئة املكتب من قبول 
اأو ا�صتبعاد ال�صوؤال اأو 
املو�صوع العام املقرتح

اخ��ت��ب��ار م���دى اأه��م��ي��ة ال��ف��ك��رة امل��ط��روح��ة يف 
مت اقرتاحها 

االأ�صئلة واملو�صوعات العامة التي 
جلل�صات القادمة

ملخطط اأعمال ا

60

خمطط مقرتح 
جلل�صات املجل�س 

القادمة
- 

 -ال�������ص���وؤال اأو/امل����و�����ص����وع ال��ع��ام
 -اأه���م���ي���ة ال�������ص���وؤال/امل���و����ص���وع
 -ال�������ن�������ت�������ائ�������ج امل����ح����ت����م����ل����ة 
املوعد االبتدائي لطرح)ال�صوؤال-
جل���ل�������ص���ات 

يف ا
امل�����و������ص�����وع( 

الباحثون 
ي�صتخدمها 

يف مرحلة 
الربملانيون 

يل 
االأو

االإع��������������داد 
ل��ل��ج��ل�����ص��ات ال��ق��ادم��ة 

وتقدم لالأع�صاء

جلل�صات القادمة 
ي�صتخدم للتخطيط الأعمال ا

م��ن خ��الل تف�صري وتو�صيح ج���دول االأع��م��ال 
وما يت�صمنه من بنود ، باالإ�صافة اإلى تقدمي 
معلومات عن كل  بند على حدى حتى يتحقق 
جلل�صات العامة كما 

يف ا
املزيد من النقا�س 

ج��دول االأ�صئلة اأو الق�صايا 
جل��دول 

يت�صمن ا
املثارة يف املجل�س
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جلان

خلا�صة با
ثالثاً: الأوراق الفنية ا
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العنا�صر
ال�صتخدام

ف
الهد

1
جدول ن�شاط 

الفاعل

- 
االأل�����������ف�����������اظ ال����������دال����������ة ع���ل���ى 
 -ال����ن���������ش����اط امل����ب����ا�����ش����ر ل���ل���ف���اع���ل
 -الأل��ف��اظ التكميلية لو�شف الن�شاط
الأل�����ف�����اظ ال�������ش���اب���ط���ة ل��ل��ن�����ش��اط

ت�����ص��ت��خ��دم ن��ت��ائ��ج��ه يف 
يل 

ال��ت��ق��ري��ر اال���ص��ت��ه��ال
الذي يقدم للجنة 

- 
 -ي��ج��ي��ب ع���ن »م����ن ي��ف��ع��ل م�����اذا؟«
ين اأخ�������رى ق��د 

ي��ك�����ص��ف ع����ن م���ع���ا
ين.

 -ت���ت���ول���د م����ن ال���ن�������س ال���ق���ان���و
م��ع��رف��ة م���ا اإذا األ���ف���اظ ال��ق��ان��ون 
ت�������ص���ري ع���ل���ى وف������ق ن�������ص���ق م��ع��ني 
خل��ط��ي(

ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه )ال��ت��ت��اب��ع ا

2
حتليل 

جدول 
ين القانون

معا

- 
 -امل������ع������ن������ى ال��������ع��������ام ل����ل����ق����ان����ون
ين االأ�����ص����ا�����ص����ي����ة ل���ل���ق���ان���ون

 -امل�����ع�����ا
ين ال����ف����رع����ي����ة ل���ل���ق���ان���ون

 -امل������ع������ا
ال���������رتاب���������ط وال������ت������ك������ام������ل ب���ني 
 -االأف�����ك�����ار ال���ف���رع���ي���ة واالأ����ص���ا����ص���ي���ة
ين

 -م�������ا ه�������و زائ������������د م�������ن امل�����ع�����ا
ين

 -م������ا ه������و ن����اق���������س م������ن امل����ع����ا
ال��������ن��������ت��������ائ��������ج ال������ن������ه������ائ������ي������ة

ت�����ص��ت��خ��دم ن��ت��ائ��ج��ه يف 
يل 

ال��ت��ق��ري��ر اال���ص��ت��ه��ال
الذي يقدم للجنة

- 
م���ع���رف���ة م����ا ه����و ������ص�����روري وغ���ري 
ين ل��ل��ق��ان��ون

������ص�����روري م����ن م����ع����ا
- 

معرفة ما اإذا املعنى املطروح يف القانون 
 -معرب عنه باألفاظ وا�صحة غري مبهمة
ين 

التحقق م��ا اإذا التعبري ع��ن معا
يف اإط��ار مرتابط ومتكامل؟

القانون 

3
جدول ترتيب 

ين 
عمليات معا

القانون

- 
 -ب�������������داي�������������ة ال�������ع�������م�������ل�������ي�������ات 
عمليات املعنى ) االأفكار – امل�صامني (

- 
ن�������������ه�������������اي�������������ة امل���������ع���������ن���������ى 

ت�����ص��ت��خ��دم ن��ت��ائ��ج��ه يف 
يل 

ال��ت��ق��ري��ر اال���ص��ت��ه��ال
الذي يقدم للجنة 

ترتيب القانون وفق بداية املعنى ثم 
العمليات ثم نهاية املعنى
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4
جدول التحليل 
يل للقانون

االأو

جتيب عن االأ�صئلة التالية : 
ف :

اأوًل : الأطرا
على من ينطبق ه��ذا القانون؟ ما هي 
ف؟م��ا هي العالقات بني 

اأدوار االأط��را
خل�صائ�س 

ف القانون؟ ما هي ا
اأط���را

ف يف القانون؟
املميزة لكل طر

ثانياً : الأحداث والأفعال :
ما ه��ي االأفعال ؟ ماذا يحدث اأن حدثت 
هذه االأفعال؟ وما هو ال�صرر منها؟ ما 

هي �شروط تدابري الأفعال؟
ثالثاً : املنا�صبية الجتماعية :

حقيقة االأو����ص���اع االجتماعية 
م��ا ه��ي 

حللول التي 
ف؟ما هي ا

لالأفعال واالأطرا
حل��ل��ول التي 

يرتبها ال��ق��ان��ون؟ م��ا ه��ي ا
خل��ربة 

ترتبها االأو���ص��اع االجتماعية وا
املقارنة؟

رابعاً : النتائج النهائية :
حللول القانونية كافية اأم اأن��ه من 

هل ا
حل��ل��ول االجتماعية 

ال�����ص��روري م���زج ا
حللول 

معها؟ كيف يتم هذا امل��زج بني ا

ت�����ص��ت��خ��دم ن��ت��ائ��ج��ه يف 
يل 

ال��ت��ق��ري��ر اال���ص��ت��ه��ال
الذي يقدم للجنة 

جلدول اإلى اإبراز املعطيات 
ف هذا ا

يهد
ف عليه 

يف ال��ق��ان��ون وال��ت��ع��ر
االأول���ي���ة 

يف اإبراز 
حمددة ت�صاعد 

خالل عنا�صر 
العالقات بني العنا�صر وبع�صها.
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4

ال��ق��ان��ون��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة؟ ومل����اذا؟ ما 
ين 

ه��ي النتيجة النهائية لتفكيك املعا
يف الن�صو�س وربطها مبعانيها 

الرئي�صية 
يف 

الفرعية على م��دار ال��ق��ان��ون اأخ���ذًا 
جل���ان���ب االج��ت��م��اع��ي؟ هل 

االع��ت��ب��ار ا
ين رئي�صية جديدة للقانون 

اأ�صيفت معا
خلربة املقارنة 

وفق املعيار االجتماعي وا
ين ال��ق��ائ��م��ة 

وم���ا ه���ي ع��الق��ت��ه��ا ب��امل��ع��ا
اأ�صاأاأ�صا�صًا يف القانون؟

القة مع النظام القان�ن 
خام�صاً : الع

يل:
القائم والدو

ما هي عالقة القانون بالد�صتور؟ ما هي 
مب�صادره التاريخية؟ 

عالقة القانون 
هل هناك ن�صو�س اإر�صادية دولية، اأو 
ه��ذا القانون 

اتفاقيات دول��ي��ة تخ�س 
ان�صمت اإليها الدولة؟
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5
ورقة النتائج 

القانونية

ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ال��ب��اح��ث 
ين بعد االنتهاء 

ال��ق��ان��و
م����ن ج�����داول�����ه ل��ي��ق��دم 
يف االج��ت��م��اع االأول مع 

الباحثني االجتماعيني

ملخ�س للنتائج ال��ت��ي ت��و���ص��ل اإل��ي��ه��ا 
حتليل 

الباحثني القانونيني من جداول )
ين 

ين القانون، ترتيب عمليات معا
معا

يل للقانون(
القانون، التحليل االأو

6
جدول البحث 

االجتماعي

- 
 -ال��ع��ن��ا���ص��ر االأ���ص��ا���ص��ي��ة للم�صكلة 
 -ال���رواب���ط وال��ت��ف��اع��الت ل��ل��ظ��اه��رة
 -ن��ت��ائ��ج ه���ذه ال���رواب���ط وال��ت��ف��اع��الت
خل��������������������������ربة امل�����������ق�����������ارن�����������ة

 -ا
خل��������������������ربة ال�������ت�������اري�������خ�������ي�������ة

 -ا
حل���������ل���������ول

امل����������ق����������رتح����������ات وا

يف االج����ت����م����اع االأول 
)اللقاء1( مع الباحثني 
ال���ق���ان���ون���ني، ل��ي��ت��م��ك��ن 
ين من 

ال��ب��اح��ث ال��ق��ان��و
درا�صة م�صروع القانون 
خمتلف 

ف على 
وال��ت��ع��ر

الإ�صافة امل��واد 
جوانبه، 

املكملة للقانون، اأو اإزالة 
يف م�����ص��روع 

ال��غ��م��و���س 
القانون

درا�صة امل�صكلة اأو املو�صوع الذي يطرحه 
جلانب االجتماعي 

م�صروع القانون من ا
باملقارنة مع قوانني اأخرى لدول تتقارب 

يف بيئتها مع الدولة
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7
يل 

البحث اال�صتدال
للجدول االجتماعي 

.

- 
 -االإ�صكاليات التي يطرحها القانون
حل��������ل��������ول ال�������ت�������ي اأوج��������ده��������ا 

ا
 -ال����ق����ان����ون ل����ه����ذه االإ����ص���ك���ال���ي���ات
مي��ك��ن اأن ت�صفر 

ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي 
حل�����ل�����ول

ع�������ن ت����ط����ب����ي����ق ه���������ذه ا
- 

حل������ل������ول وامل������ق������رتح������ات وف����ق 
ا

جل���������������������دول االج�������ت�������م�������اع�������ي
 -ا

مي�����ك�����ن اأن 
ال�����ن�����ت�����ائ�����ج ال������ت������ي 

حل����ل����ول االأخ�������رية
 -ت����رتت����ب ع���ل���ى ا

امل���������ق���������رتح���������ات ال�����ن�����ه�����ائ�����ي�����ة

ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ال��ب��اح��ث 
ين للتدليل اأم��ام 

ال��ربمل��ا
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج 
يف 

التي مت التو�صل اإليها 
جدوله االجتماعي

بحث امل�صكالت التي يطرحها القانون 
حللول 

ه��ذه ا
حللول ومقارنة 

وكذلك ا
جل��وان��ب االج��ت��م��اع��ي��ة الإب����راز م��دى 

ب��ا
ميكن بناء 

حتى 
توافقها اأو اختالفها 

م��ق��رتح��ات ج��دي��دة اأو اإ���ص��اف��ة اأف��ك��ار 
حمددة للقانون

8
جدول التحليل 

االجتماعي 
التمهيدي للقانون

- 
جوانب امل�صكلة التي يطرحها القانون

- 
م��دى ق��درة ال��ق��ان��ون على التخل�س 
 -من م�صببات وج��وان��ب ه��ذه امل�صكلة
حل���ل���ول ال��ن��ه��ائ��ي��ة امل��ق��رتح��ة بعد 

ا
جل����ان����ب االج���ت���م���اع���ي

 -االأخ��������ذ ب����ا
حل�������ل�������ول

 -ن�������ت�������ائ�������ج ه��������������ذه ا
يف ال��ق��ب��ول 

ف 
م�����ص��ل��ح��ة االأط��������را

ب���ق���واع���د ال����ق����ان����ون اأو ت��ع��دي��ل��ه

يف االج����ت����م����اع االأول 
)اللقاء1( مع الباحثني 
ال���ق���ان���ون���ني، ل��ي��ت��م��ك��ن 
ين من 

ال��ب��اح��ث ال��ق��ان��و
درا������ص�����ة م�������ص���روع���ات 
ال���ق���وان���ني واالإح����اط����ة 
مب���خ���ت���ل���ف ج����وان����ب����ه، 
واإ�صافة امل��واد املكملة، 
يف 

اأو اإزاح��ة اأي غمو�س 
م�صروع القانون

ي��ق��وم ب��ه ال��ب��اح��ث االجتماعي لعر�س 
امل�صاكل التي يطرحها القانون، وطرح 
االآل��ي��ات التي يعالج بها ه��ذه امل�صاكل، 

وهل تعترب كافية اأم ال
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9
ورقة النتائج 
االجتماعية

- 
 -االإج����اب����ة ع��ل��ى االأ���ص��ئ��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة:
 -مل���������������اذا ه������������ذا ال�������ق�������ان�������ون؟
ما هي ق��درة القانون على التخل�س 
 -م����ن م�����ص��ب��ب��ات ه�����ذه امل�����ص��ك��ل��ة؟
 -ما هي جوانب النق�س يف هذا القانون؟
م���ا ه���ي االخ���ت���الف���ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
ب�������ني ال�������ق�������ان�������ون وال���������واق���������ع؟

ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ال��ب��اح��ث 
ين بعد االنتهاء 

ال��ربمل��ا
م�����ن ج��������دول ال���ب���ح���ث 
االج���ت���م���اع���ي وك���ذل���ك 
اللجنة للرتكيز وتلخي�س 

االأوراق االجتماعية

ملخ�س للنتائج ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل����الأوراق 
يف االجتماع االأول 

االجتماعية املعدة 
)ج���دول البحث االجتماعي، والبحث 
يل ل��ل��ج��دول االج��ت��م��اع��ي، و 

اال���ص��ت��دال
ج��دول التحليل االجتماعي التمهيدي 

للقانون(

10

م�صفوفة 
الت�صميم 

الت�صريعي  
)امل�صفوفة 
الت�صريعية ( 

ب عن الأ�صئلة 
جتي

امل�صف�فة القان�نية 
جل������زاءات، 

الـــتـــالـــيـــة : م���دى ات���ف���اق ا
جل��ه��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م��ع كل 

واأح���ك���ام ا
جلوانب االجتماعية للقانون ، اختبار 

ا
عنوان القانون، اختبار مادة التعريفات 
، اختبار امل���واد ال��ع��ام��ة، اختبار م��واد 
املعنيني بتنفيذ القانون اأو املخاطبني 
جل��ه��ات 

ب��اأح��ك��ام��ه ، اخ��ت��ب��ار م�����واد ا
جل���زاءات، 

التنفيذية للقانون ، م��واد ا
ين

ين وامل��ك��ا
اأح���ك���ام ال�����ص��ري��ان ال���زم���ا

ين 
قبل بدء االجتماع الثا

للباحثني

متكن ال�صادة اأع�صاء اللجان من درا�صة 
مبختلف 

م�صروعات القوانني واالإحاطة 
جوانبه، و�صبط ال�صياغة الت�صريعية 
�صواء التي تتعلق بالتعريفات اأو املواد 
مب��واد املخاطبني 

العامة للم�صروع اأو 
جل��ه��ات 

مب���واد ا
ب��اأح��ك��ام امل�����ص��روع اأو 

جل����زاءات ..ال��خ 
مب��واد ا

التنفيذية اأو 
ال�صتجالء الغمو�س امل�صاحبة 

وذل��ك 
للم�صروع  ) وتعترب هذه امل�صفوفة من 
جتمع بني 

امل�صفوفات ال�صاملة التي 
عليه وبني 

ف 
ين املتعار

االإط���ار القانو
جلوانب االجتماعية( .

ا
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11
تقرير النتائج 

القانونية

ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا ال��ب��اح��ث 
ين بعد االنتهاء 

ال��ق��ان��و
م��ن ج��داول��ه ل��ي��ق��دم يف 
ين مع 

االج���ت���م���اع ال���ث���ا
الباحثني االجتماعيني

ملخ�س للنتائج ال��ت��ي ت��و���ص��ل اإل��ي��ه��ا 
حتليل 

الباحثني القانونيني من جداول )
ين 

ين القانون، ترتيب عمليات معا
معا

يل ل��ل��ق��ان��ون، 
ال��ق��ان��ون، التحليل االأو

ين للقانون(
م�صفوفة الفح�س القانو

12

م�صفوفة الفح�س 
االجتماعي للقانون

)امل�صفوفة 
االجتماعية ( :

      

ب عــن 
جتـــيـــ

املــ�ــصــفــ�فــة الجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الأ�ـــصـــئـــلـــة الـــتـــالـــيـــة: م��اه��ي��ة امل�صكلة، 
واأ�صبابها، ونتائجها وامل�صكالت االأخرى 
املرتبطة بها ، مدى قدرة اأغرا�س م�صروع 
القانون على اأن يغطى نطاق امل�صكلة، 
على املخاطبني 

االأث���ر املتوقع للقانون 
حللول التي اأوجدها 

باأحكامه ، طبيعة ا
حل���ل���ول االأخ�����رى ال��ت��ي مل 

ال��ق��ان��ون، وا
يت�صمنها ، قدرة القانون على التعامل مع 
يف تطوراتها امل�صتقبلية ، راأى 

الظاهرة 
ين اأو الراأي العام

منظمات املجتمع املد

ين 
قبل بدء االجتماع الثا

للقانونيني

مت��ك��ن ال�����ص��ادة اأع�����ص��اء ال��ل��ج��ان من 
درا�صة م�صروعات القوانني من الناحية 
االجتماعية ، وذل��ك بتحديد امل�صكلة 
التي يدر�صها م�صروع القانون بدقة ومن 
خمتلف جوانبه �صواء املتعلقة باأ�صبابها 
يف ح��دوث��ه��ا 

اأو ن��ط��اق��ه��ا اأو امل��ت�����ص��ب��ب 
يف ذات 

حل��ل��ول امل��ف��رت���ص��ة 
ودرا����ص���ة ا

م�صروع القانون
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13
تقرير النتائج 

االجتماعية

- 
 -االإج����اب����ة ع��ل��ى االأ���ص��ئ��ل��ة ال��ت��ال��ي��ة:
 -مل���������������اذا ه������������ذا ال�������ق�������ان�������ون؟
ما هي ق��درة القانون على التخل�س 
 -م����ن م�����ص��ب��ب��ات ه�����ذه امل�����ص��ك��ل��ة؟
 -ما هي جوانب النق�س يف هذا القانون؟
م���ا ه���ي االخ���ت���الف���ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
ب�������ني ال�������ق�������ان�������ون وال���������واق���������ع؟

االنتهاء 
بعد 

ي�صتخدم 
جل�������داول 

م����ن ك����اف����ة ا
االجتماعية ال�صابقة

تلخي�س كل اأوراق وج���داول الدرا�صة 
االجتماعية للقانون ب�صكل يركز مبا�صرة 
على م��ا انتهت اإل��ي��ه ه��ذه االأوراق من 

نتائج ) ورقة النتائج (

14
تقرير النتائج 

النهائية

ب��ع��د ن��ه��اي��ة االج��ت��م��اع 
يف 

ين وقبل ال�صروع 
الثا

يل
التقرير اال�صتهال

ين
جلانبني االجتماعي والقانو

تلخي�س ا

15
التقرير 

يل
اال�صتهال

- 
 -ت��������و���������ص��������ي��������ف ال���������ق���������ان���������ون
جلانب االجتماعي للقانون)ملاذا هذا 

ا
القانون، ماهية امل�صكلة االجتماعية 
للقانون ونتائجها.ما ال��ذي اأغفله 
جلانب االجتماعي؟ما هي 

القانون يف ا
ميكن 

جلديدة التي 
ين واالأفكار ا

املعا
اإ�صافتها للقانون؟طبيعة االلتزامات 
يف القانون؟ (

 -واالأعباء االجتماعية 
جل����ان����ب ال��ت�����ص��ري��ع��ي)امل��الئ��م��ة 

ا
ين

الد�صتورية والقانونية.عالقة املعا

الإع����ط����اء ال�������راأي ح��ول 
امل��واف��ق��ة امل��ب��دئ��ي��ة على 

م�صروع القانون

تبيان فكرة ال��ق��ان��ون ومعانيه العامة 
يف املجتمع 

واالأه��م��ي��ة ال��ت��ي ي�صكلها 
حلاح يف طرحه.

وعوامل االإ
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يف القانون، وتقريب هذه 
واالأفكار ببع�صها 

ين 
يف بع�س معا

ين.الغمو�س واللب�س 
املعا

ميكن اإ�صافته اإلى 
جلديد الذي 

القانون.ا
ميكن حذفه من القانون(

 -القانون؟ اأو ما 
ال����ن����ت����ائ����ج ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل���ل���ج���وان���ب 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وال���ت�������ص���ري���ع���ي���ة

16

م�صفوفة 
التعديالت على 

مواد القانون 
)م�صفوفة التعديل 

ين(:
القانو

ب عــن الأ�صئلة 
جتي

م�صف�فة الــتــعــديــل  
التالية :  ما اإذا كان التعديل �صيغري فكرة 
ف القانون، ومدى تعار�س التعديل 

واأه��دا
مع فل�صفة واأغ��را���س واأح��ك��ام القانون اأو 
يف ال��دول��ة،اأو الد�صتور،  

القوانني االأخ��رى 
حمل 

اأثر التعديل على امل�صكلة اأو الظاهرة 
حلاحيته 

ال��درا���ص��ة،  اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��دي��ل وا
لتح�صني وظ��ائ��ف ال��ق��ان��ون،  ال��ف��روق��ات 
جلوهرية بني الن�س قبل التعديل وبعده ، 

ا
وهل ميكن اأن يكون القانون �صيئا بدون هذا 
حتقيق التعديل للم�صلحة 

التعديل ، مدى 
ال��ع��ام��ة، اآث����ار ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى املخاطبني 
ب��اأح��ك��ام��ه ���ص��واء االي��ج��اب��ي��ة اأو ال�صلبية.

ت�����ص��ت��خ��دم ع���ن���د ن��ظ��ر 
ال���ت���ع���دي���الت ال�������واردة 

للمجل�س على قانون

متكن ال�صادة اأع�صاء اللجان من 
وهي 

درا�صة م�صروعات التعديالت على مواد 
يف القانون 

القانون لتفادي اأي تعار�س 
جلوانب وذلك 

يف اأي جانب من ا
ذات��ه 

للو�صول اإلى تعديل من�صبط متوافق مع 
القانون املراد تعديله
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17

جلدول التحليلي 
ا

لن�شاط القانون 
اعتمادًا على معيار 

االختبار اللفظي

- 
 -الألفاظ الدالة على الن�شاط مبا�شرة.
 -الألفاظ التكميلية لو�شف الن�شاط.
الأل�����ف�����اظ ال�����ش��اب��ط��ة ل��ل��ن�����ش��اط.

ت�صتخدم بعد االنتهاء من 
جدول ن�شاط الفاعل.

ين 
جل��دول ال��ى اب��راز معا

ف ه��ذا ا
يهد

ن�شاط الفاعل من خالل الألفاظ الدالة 
مبا�صرة على ن�صاطه.

18
جدول القيا�س 

ين
القانو

- 
 -ا������ص�����������������������������������������������م ال�������ق�������ان�������ون 
 -ت�������������ص������ن������ي������ف ال���������ق���������ان���������ون
يف القانون

 -املبادئ القانونية املثارة 
ين االأ����ص���ا����ص���ي���ة 

االأف�����ك�����ار وامل�����ع�����ا
 -والفرعية ذات ال�صلة بهذه املبادئ
ف بني املبادئ 

مدى االتفاق واالختال
ين

ين الواردة يف القانو
القانونية واملعا

ي�صتخدم يف االإجتماع 
االأول

جل����دول ال���ى ب��ي��ان اأه��م 
ف ه���ذا ا

ي��ه��د
املبادئ القانونية التي يثريها القانون 
يف �صوء ت�صنيف 

ودرا�صة هذه املبادئ 
القانون.

19
الورقة الت�صريعية

- 
حمل الدرا�صة يف 

امل�صكلة اأو الظاهرة 
 -القانون من حيث اأ�صبابها ونتائجها
االأغ�����������را������������س ال������ت������ي ي�������ص���ع���ى 
حت���ق���ي���ق���ه���ا

 -ال�������ق�������ان�������ون اإل������������ى 
 -االآث���ار املتوقعة م��ن تطبيق القانون
يف ال��ق��ان��ون

 -االآل����ي����ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
امل��ق��رتح��ات ال��ع��ام��ة ع��ل��ى امل�����ص��روع

ترفق بجدول امل�صفوفة 
االجتماعية وتقدم يف 
اأولى مراحل مناق�صة 
القانون داخل اللجنة

ف بني 
يربز عنا�صر التوافق اأو االختال

حم��ل ال��درا���ص��ة وب��ني ال��واق��ع 
ال��ق��ان��ون 

االجتماعي الذي �صيطبق فيه 
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الورقة االأملانية

- 
ف ال���������ق���������ان���������ون 

 -اأه������������������������������دا
االأ���������ص��������ب��������اب االج����ت����م����اع����ي����ة 
 -ال���������ت���������ي دع��������������ت ل�����ت�����ق�����دمي�����ه 
جل��دي��د ال���ذي �صي�صيفه ال��ق��ان��ون 

ا
حل���ال���ي���ة

 -الأو��������ص�������اع امل�������ص���ك���ل���ة ا
ط��ل��ب��ات امل���واط���ن���ني م���ن ال��ق��ان��ون

- 
 -االأع�����ب�����اء امل���ل���ق���اة ع���ل���ى ع��ات��ق��ه��م
جل����ان����ب����ي����ة وال���ن���ت���ائ���ج 

االآث�����������ار ا
 -امل������رتت������ب������ة ع�����ل�����ى ال�����ق�����ان�����ون
يف ال���ت���داب���ري 

اإم���ك���ان���ي���ة ال���ت���و����ص���ع 
جل���زاءات 

االح���رتازي���ة قبل اإق����رار ا
جل����زاءات الأغ��را���س 

حتقيق ا
،م��دى 

 -ال���ق���ان���ون دون م���غ���االة اأو ت�����ص��دد
حل���ل���ول ع��ل��ى ع��الج  

م����دى ق�����درة ا
م�صكلة القانون وال�صعوبات العملية 
حللول       

ال��ت��ي �صتواجه تطبيق ه��ذه ا

ترفق بجدول امل�صفوفة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وت��ق��دم بعد 
االن���ت���ه���اء م���ن درا����ص���ة 
القانون من حيث املبداأ، 
ملناق�صة م�صروع القانون 

داخل اللجنة

يف القانون من 
جلزاءات 

تهتم بعن�صر ا
حتقيقها الأغرا�س 

حيث مدى اأهميتها و
القانون دون ت�صدد اأو مغاالة
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21
ورقة ال�صيا�صات 

الت�صريعية

- 
حت�����دي�����د ن�����ط�����اق امل�������ص���ك���ل���ة اأو 
ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي ي��در���ص��ه��ا ال��ق��ان��ون 
 -م����ن ح���ي���ث اأ����ص���ب���اب���ه���ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا
م����������دى ح�����اج�����ت�����ه�����ا ال���ف���ع���ل���ي���ة 
حل��ل��ه��ا

ين 
 -ل����ت����ت����دخ����ل ال������ق������ان������و

 -ال��ن��ت��ائ��ج امل���رتت���ب���ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون
ط���ب���ي���ع���ة االل�������ت�������زام�������ات ال���ت���ي 
 -������ص�����ي�����ف�����ر������ص�����ه�����ا ال������ق������ان������ون
طبيعة ال�صلطات التي �صتنفذ القانون

- 
ق������درة ال���ق���ان���ون ع���ل���ى اأن ي��ت��ن��ب��اأ 
ب���ب���ع�������س ظ������واه������ر امل�������ص���ت���ق���ب���ل 
 -امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����ص��ك��ل��ة ال��ت��ي ي��در���ص��ه��ا  
امل���ج���ت���م���ع 

م�����ن�����ظ�����م�����ات 
راأي 

ين ، وال�����������������راأي ال�����ع�����ام  
 -امل�����������د

يف م�صروع القانون 
العيوب االأ�صا�صية 

حل���ك���وم���ة اإزاءه������ا
 -ووج���ه���ة ن��ظ��ر ا

ال������ت������ع������دي������الت االأ������ص�����ا������ص�����ي�����ة 
ع������ل������ى م�������������ص������روع ال������ق������ان������ون 

يف م��راح��ل 
ت�����ص��ت��خ��دم 

داخل 
مناق�صة القانون 

ال���ل���ج���ن���ة. )ت����رف����ق م��ع 
االجتماعية 

امل�صفوفة 
وامل�صفوفة القانونية(

درا�صة القانون يف اإطار �صيا�صي ت�صريعي 
ين، 

حاجته للتدخل القانو
ملعرفة مدى 

لتحقيق اال�صتقرار والتقدم االجتماعي
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22
ورقة البدائل 

الت�صريعية

- 
م�صروع القانون االأ�صا�صية

 -م�صكلة 
ال��ن��ت��ائ��ج غ��ري امل��رغ��وب��ة ال��ت��ي يريد 
حدوثها

 -م�صروع القانون اأن يتفادى 
 -امل�����ت�����������ص�����ررون م������ن امل�������ص���ك���ل���ة 
حل�����������اح ه����ذه 

م�������دى خ�����ط�����ورة واإ
 -امل�صكلة ل��ت��ربي��ر م�����ص��روع ال��ق��ان��ون 
النتائج  والفوائد املحددة التي يريد 
حتقيقها من ه��ذا امل�صروع

 -الربملان 
االأدوات التنظيمية اأو املالية اأو االإدارية 
 -التي راأى امل�صروع اأنها �صتحقق اأهدافه
ال������ت������ع������دي������الت االأ������ص�����ا������ص�����ي�����ة 
ل���ت���ن���ف���ي���ذ ال�����ل�����وائ�����ح امل���ت���وق���ع���ة

يف م��راح��ل 
ت�����ص��ت��خ��دم 

داخل 
مناق�صة القانون 

ال���ل���ج���ن���ة. )ت����رف����ق م��ع 
االجتماعية 

امل�صفوفة 
وم�صفوفة التعديالت(

يف القانون 
جلوانب االجتماعية 

فح�س ا
ف بني اأع�صاء 

، خا�صة اإذا ما وجد خال
اللجنة اأو اأع�صاء الربملان حيال القانون 

حمل درا�صتهم
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23
ورقة االأثر 
الت�صريعي

- 
 -امل��ك��ا���ص��ب امل��ن��ت��ظ��رة م���ن ال��ق��ان��ون 
م���دى م��الئ��م��ة االآل���ي���ات التنفيذية 
ف 

يف ال��ق��ان��ون م��ع االأه����دا
ال�����واردة 

حتقيقها
 -التي ي�صعى امل�����ص��روع اإل��ى 

م��������دى ال�����ق�����ب�����ول االج����ت����م����اع����ي 
ل����ل����ق����ان����ون مب����ب����ادئ����ه واأف������ك������اره 
 -وال������ي������ات ت���ن���ف���ي���ذه وج������زاءات������ه 
م��������دى ال�����������ص�����رر ال����������ذي مي��ك��ن 
اأن ي���ق���ع ع���ل���ى ح����ري����ات االأف�������راد 
ج���راء ه��ذا القانون

 -وحقوقهم م��ن 
االإج������راءات واالأح���ك���ام االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
يف ال����ق����ان����ون امل���ع���ن���ي���ة ب�����اإزال�����ة 
مي���ك���ن اإن ت��ق��ع 

االأ������ص�����رار ال���ت���ي 
ع���ل���ى ح����ري����ات وح����ق����وق االأف�������راد 

- 
يف القانون  ومدى 

االأحكام االأ�صا�صية 
حلقوق الفردية

 -تهديها للحريات وا
درجة التوازن التي �صتحققها اأحكام 
حل���ري���ات ال��ف��ردي��ة

 -ال���ق���ان���ون م���ع ا
ت����اأث����ري ن���ت���ائ���ج واآث���������ار ال���ق���ان���ون 
ع�����ل�����ى ال�����ق�����ي�����م امل���ج���ت���م���ع���ي���ة 

- 
اآراء م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع وال�����راأي 
يف م���������ص����روع ال����ق����ان����ون

ال�����ع�����ام 

يف م��راح��ل 
ت�����ص��ت��خ��دم 

داخل 
مناق�صة القانون 

ال���ل���ج���ن���ة. )ت����رف����ق م��ع 
امل�صفوفة القانونية(

درا�صة اأي قانون من خالل اإطارين االأول 
يتمثل يف القبول االجتماعي للقانون من 
قبل املخاطبني باأحكامه. وثانيهما اأثر 
حريات وحقوق 

على 
القانون املبا�صر 

االأفراد 
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24
ورقة االعتبارات 

القانونية

- 
 -اأ���ص��ب��اب ال��ت��ق��دم مب�����ص��روع ال��ق��ان��ون
النتائج التي �صترتتب على ا�صتمرار 
ه����ذه االأ����ص���ب���اب وم����دى خ��ط��ورت��ه��ا

- 
 -االآث���ار التي �صتخلفها ه��ذه النتائج
 -اأغ����������������را�����������������س ال��������ق��������ان��������ون
حل����ل����ول ال���ت���ي و���ص��ع��ه��ا م�����ص��روع 

ا
 -ال������ق������ان������ون ل������ه������ذه امل�������ص���ك���ل���ة
امل��خ��اط��ب��ون اال���ص��ا���ص��ي��ون بالقانون 
 -وامل����وؤ�����ص���������ص����ة امل���ع���ن���ي���ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ
ات����ف����اق ال����ق����ان����ون م����ع ال���د����ص���ت���ور 
يف امل��ج��ت��م��ع

 -وال���ق���ي���م ال�������ص���ائ���دة 
جل���������������������������������������������������������������������زاءات

 -ا
حت���ق���ي���ق 

يف 
ال������ق������ان������ون 

دور 
اال���ص��ت��ق��رار وال��ت��ق��دم االج��ت��م��اع��ي

يف م��راح��ل 
ت�����ص��ت��خ��دم 

داخل 
مناق�صة القانون 

ال���ل���ج���ن���ة. )ت����رف����ق م��ع 
امل�����ص��ف��وف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 

وم�صفوفة التعديالت(

حلقيقية للقانون
معرفة االأ�صباب ا
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25
ورقة التدابري 

القانونية

- 
خالل 

قيا�س الغر�س من القانون من 
جلديدة والتكاليف على االأفراد

 -املزايا ا
ح�������ي�������ادي�������ة اآث�����������������ار ال������ق������ان������ون

- 
م�����دى ت���ط���ور م����ب����ادئ ال���ق���ان���ون م��ن 
ح��ي��ث م��الئ��م��ت��ه ل��ل��ح��ا���ص��ر وتغطيته 
 -ل���ل���ج���وان���ب امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ظ��اه��رة
 -ايجابية النتائج التي �صيحققها القانون
يف ����ص���ي���ا����ص���ات 

م��������دى ال����ت����غ����ي����ري 
 -امل��وؤ���ص�����ص��ات امل��ع��ن��ي��ة بتنفيذ ال��ق��ان��ون
ذات  ال�������ص���ل���ة 

امل�����وؤ������ص�����������ص�����ات 
 -امل�����ب�����ا������ص�����رة وغ���������ري امل����ب����ا�����ص����رة
حيث:  

النتائج املفرت�صة للت�صريع من 
االأدلة التي تربر م�صروع القانون ، اأو ال 
تربره ، فر�س النجاح وعوامل االإخفاق 
مي��ك��ن اأن ت��واج��ه ال��ق��ان��ون عند 

ال��ت��ي 
تطبيقه، مدى فعالية الت�صريع يف التنفيذ 
و طبيعة امل�صكالت التي ميكن اأن تواجهه 
اأثناء التنفيذ ، مدى قدرة القانون على 
حتقيق اأهدافه دون اأن يرتب م�صكالت 
اج��ت��م��اع��ي��ة ف��رع��ي��ة ل��ل��م�����ص��ك��ل��ة ال��ت��ي 
يف م��واده .واأخ���ريا التعديالت 

جلها 
عا

املقرتح اإجرائها على م�صروع القانون

يف م��راح��ل 
ت�����ص��ت��خ��دم 

داخل 
مناق�صة القانون 

ال���ل���ج���ن���ة. )ت����رف����ق م��ع 
االجتماعية 

امل�صفوفة 
وم�صفوفة التعديالت(

تركز على فكرة التدابري املثالية التي 
حتقيقها 

يجب اأن ي�صعى القانون اإل��ى 
وال��ت��ي م��ن امل��ف��رت���س اأن ت��ت��الءم مع 

خمتلف االأو�صاع ال�صائدة يف املجتمع
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26
الورقة الغائبة 
مل�صروع القانون

1
 

.
ف 

جل��دول الغائي للقانون : التعر
ا

طبيعة امل�صلحة العامة التي 
على 

حتقيقها ، وكذلك 
ي�صعى القانون اإلى 

ال�صرورات االجتماعية امل�صتوجبة 
لتحقيقها

2
 

.
ج����دول ت��ق��دي��ر امل�����ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 
وت��ن��ق�����ص��م اإل�����ى : م�����ص��ال��ح اأول����ى 
هامة، م�صالح 

باالعتبار، م�صالح 
ثانوية مرفو�صة

3
 

.
تقييم القانون واإج���راء التعديالت 
ال���الزم���ة ب�����ص��اأن��ه ، ووج��ه��ة النظر 
حلكومية لتقييم اللجنة للقانون 

ا
وتعديالتها.

يف م��راح��ل 
ت�����ص��ت��خ��دم 

داخل 
مناق�صة القانون 

ال���ل���ج���ن���ة. )ت����رف����ق م��ع 
امل�صفوفة القانونية(

حتديد غايات القانون 
ف الورقة اإلى 

تهد
حتقيق 

ف اإل���ى 
يف املجتمع وال��ت��ي ت��ه��د

امل�صلحة العامة للمجتمع
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درا�صة القرار 

ين للقانون
الربملا

1
 

.
.مدخالت القانون : اأغرا�س القانون 
، و�صعية امل��خ��اط��ب��ني ب��اأح��ك��ام��ه ، 
و�صعية االأجهزة التنفيذية للقانون ، 
و�صعية االأحكام الفنية له ، و�صعية 
جلزاءات ، وكذلك اأحكامه العامة 

ا
واالنتقالية ، وال�صلطات التقديرية 
اإن وجدت ، واال�صتثناءات ، واالتفاق 

مع القانون االأ�صمى اأو الد�صتور 
2

 
.

امل����دخ����الت ال���ربمل���ان���ي���ة: امل��ع��اي��ري 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة اأو االق��ت�����ص��ادي��ة اأو 
االج��ت��م��اع��ي��ة اأو الثقافية ملو�صوع 
م�صروع القانون ، تقييم االأ�صباب 
االجتماعية للقانون   ، تف�صري امل�صكلة 
اأو الظاهرة. تف�صري قواعد واأ�ص�س 
التغيري التي يريد القانون اإحداثها 
جلديدة 

يف املجتمع. ال�صلوكيات ا
التي يريد القانون ت�صجيعها، وجهة 
نظر الراأي العام ومنظمات املجتمع 
يف ال���ق���ان���ون، م���دى ق���درة 

ين 
امل����د

حتقيق اأه��داف��ه دون 
القانون على 

يف م��راح��ل 
ت�����ص��ت��خ��دم 

داخل 
مناق�صة القانون 

ال���ل���ج���ن���ة. )ت����رف����ق م��ع 
امل�����ص��ف��وف��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وامل�صفوفة االجتماعية(

ف الورقة اإلى درا�صة القانون من 
تهد

 -خالل ثالث مراحل :
ف اإل���ى 

م���دخ���الت ال���ق���ان���ون: ت��ه��د
درا���ص��ة القانون كما ورد �صواء من 
حلكومة اأو مقدم االقرتاح بالقانون 

 -ا
 امل���دخ���الت ال��ربمل��ان��ي��ة: تفح�س 
جل����وان����ب االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ق��ان��ون

 -ا
خم��رج��ات ال��ق��ان��ون: ال��ق��رار ال��ذي 
ي��ت��خ��ذه ال���ربمل���ان ����ص���واء م���ن حيث 
ال��ق��ب��ول اأو ال��ت��ع��دي��ل اأو ال��رف�����س



دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي254

م
ا�صم ال�رقة

العنا�صر
ال�صتخدام

ف
الهد

27

اأن يرتب م�صكالت اجتماعية فرعية 
جلها يف 

للم�صكلة اأو الظاهرة التي عا
م��واده، قدرة القانون على ال�صمود 
اأمام اأو�صاع م�صتقبلية قد تن�صاأ من 
ج��راء تطور الظاهرة اأو امل�صكلة، 
حتمل 

مقدرة االأف��راد على تنفيذ اأو 
تنفيذ التكاليف وااللتزامات الواردة 

بالقانون
3

 
.

خم���رج���ات ال���ق���ان���ون: ال�����ص��واب��ق 
القانونية والق�صائية واأوجه الطعن يف 
القانون ) العيوب االأ�صا�صية واملثالب 
على 

للقانون(التعديالت املقرتحة 
القانون، التقييم النهائي للقانون 
بعد اإجراء التعديالت الالزمة عليه، 
اأ���ص��ب��اب رف�����س ال��ق��ان��ون، م���ربرات 

قبوله
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ب ال�صيا�صي
جلان

خلا�صة با
رابعاً: الأوراق الفنية ا

م
اأوراق الإدارة

العنا�صر
ال�صتخدام

ف
الهد

1
ورقة اال�صتدالل 

ين
الربملا

- 
حت������دي������د ن������ط������اق وح�������������دود امل�������ص���ك���ل���ة 

- 
 -ال����ت����ف���������ص����ريات امل�����ق�����رتح�����ة ل��ل��م�����ص��ك��ل��ة 
حل�����ل�����ول ال����ب����دي����ل����ة ل��ل��م�����ص��ك��ل��ة 

 -ق����ائ����م����ة ا
حل����������������ل امل������ن������ا�������ص������ب

اخ���������ت���������ي���������ار ا

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

التمكني يف و�صع التف�صري االأكرث احتماال 
حللول البديلة 

للم�صكلة ومن ثم اإيجاد ا
حللول ومعرفة 

ومزايا وتكاليف ه��ذه ا
الختيار 

االآل���ي���ات امل��ت��اح��ة لتنفيذها، 
حل��ل��ول االأك���رث ات�صاقا م��ع ال�صيا�صة 

ا
الربملانية.

2
خللفية

ورقة ا

- 
خللفية ال��ت��اري��خ��ي��ة للم�صكلة اأو ال��ظ��اه��رة

 -ا
 -اأ�����������������������������������ص����������������������������������ب����������������������������������اب
خل���ارج���ي���ة للم�صكلة

 -ال��ع��وام��ل ال��داخ��ل��ي��ة وا
 -ال�������������������������ن�������������������������ت�������������������������ائ�������������������������ج
امل�������������������������������ق�������������������������������رتح�������������������������������ات

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

اإع��ط��اء خلفية متكاملة عن ال��ق��رار اأو 
م��ن بحثها 

امل�صكلة البحثية لتمكينه 
وامل�صاهمة فيها بو�صعها الراهن

3
ورقة نقا�س

- 
 -امل�����������ص�����ك�����الت امل����ت����ع����ل����ق����ة ب����ال����ظ����اه����رة 
 -ال��ت��ح��دي��ات املحيطة ب��ال��ظ��اه��رة اأو امل�صكلة
اأف�����������ك�����������ار م�������ط�������روح�������ة ل����ل����ن����ق����ا�����س

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

اإثارة النقا�س وطرح املزيد من االأفكار 
م��و���ص��وع ال��ظ��اه��رة 

املتعلقة بامل�صكلة 
مما يوؤدي اإلى اإث��راء العنا�صر 

البحثية 
البحثية اأو اإ�صافة عنا�صر جديدة.

4
ورقة طرح 

مفاهيم برملانية
- 

 -الق�صايا وامل�صكالت املتعلقة بالظاهرة ونتائجها
روؤي����������������ة م���������ص����ت����ق����ب����ل����ي����ة ل����ل����ظ����اه����رة

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

حمددة لعنا�صر امل�صكلة 
اإبراز تفا�صيل 

ميكن من بناء مقرتحات 
مما 

البحثية 
تتعامل م�صتقبال مع الظاهرة البحثية.
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5
حمور 

ورقة 
ين 

برملا

- 
ال�������و��������ص�������ع ال�����������راه�����������ن ل���ل���ق�������ص���ي���ة 
 -وم�������وق�������ف دول�����������ة االإم�������������������ارات م���ن���ه���ا
حل����������������ل����������������ول وامل�������������ق�������������رتح�������������ات

ا

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

حمدد اأو عن�صر واحد على 
بحث عنا�صر 

االأقل بق�صية معينة من خالل الرتكيز 
على تو�صيفها والعالقات القائمة بني 

عنا�صرها وموقف الدولة منها

6

مذكرة راأي 
ال�صعبة الربملانية 

حول تقارير 
اللجان يف 
املوؤمترات 
الربملانية

- 
اأه��������م ال����ن����ت����ائ����ج ال����ت����ي ت����و�����ص����ل اإل���ي���ه���ا 
 -ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ح����ول م���و����ص���وع درا���ص��ت��ه��ا 
م��وق��ف ال�صعبة ال��ربمل��ان��ي��ة ل��دول��ة االإم����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة  ح����ول ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

اإبراز اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها 
يف 

النتائج 
هذه 

وتدار�س 
الفعالية 

واالإيجابية 
ال�صلبية 

معطياتها 
�صوء 

لال�صرت�صاد بها م�صتقبال

7
ورقة االإطار 

ين :
الربملا

- 
خللفية ال��ت��اري��خ��ي��ة للم�صكلة اأو ال��ظ��اه��رة 

 -ا
 -ل���������ع���������ن���������ا����������ص���������ر امل���������������ص�������ك�������ل�������ة
 -ال�������ت�������ط�������ورات ال������راه������ن������ة ل����ل����ظ����اه����رة 
امل�������������������������������ق�������������������������������رتح�������������������������������ات 

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

والعنا�صر 
الظاهرة 

العنا�صر 
بحث 

يف الظاهرة 
غري الظاهرة 

االأخرى 
البحثية من خالل االعتماد على املناهج 
مقرتحات 

وبناء 
الو�صفية التحليلية 

ت�صاعد على اإيجاد حلول لها

8
الورقة االآنية

- 
خمتلف املجاالت 

يف 
اأهم االأحداث والفعاليات 

يف الدولة التي 
ين 

جلانب الربملا
يف ا

وخا�صة  
�صيزورها  وفد ال�صعبة الربملانية االإماراتية

يف امل��ل��ف��ات 
ت�����ص��ت��خ��دم 

ال���ت���ي ت���ع���د ل��ل��رئ��ي�����س 
يف الزيارات 

واالأع�صاء 
خلارجية

الداخلية وا

يف 
ر�صد االأحداث والفعاليات الراهنة 

الدول االأجنبية واإمداد االأع�صاء بها 
هناك اإملامًا �صامال بهذه 

حتى يكون 
االأحداث اأثناء امل�صاركة
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9

ورقة  التو�صيف 
ين 

الربملا

- 
خمتلف 

يف 
ال��و���ص��ع ال���راه���ن ل��ل��ع��الق��ات 

املجاالت بني دولة االإمارات العربية املتحدة 
، وال���دول���ة ال��ت��ي ���ص��ي��زوره��ا وف���د ال�صعبة 
 -الربملانية االإماراتية اأو التي �صتزور املجل�س 
 -روؤي����ة م�صتقبلية ل��ل��ع��الق��ة ب��ني ال��دول��ت��ني
م�����������������������������ق�����������������������������رتح�����������������������������ات

يف امل��ل��ف��ات 
ت�����ص��ت��خ��دم 

ال���ت���ي ت���ع���د ل��ل��رئ��ي�����س 
يف الزيارات 

واالأع�صاء 
خلارجية

الداخلية وا

و���ص��ف ظ��اه��ري للعالقات ب��ني ال��دول��ة 
يف 

وغريها من ال��دول االأجنبية خا�صة 
اإطار امل�صكالت القائمة واالإيجابيات

وكذلك بناء روؤية م�صتقبلية للعالقة بني 
الدولتني.

10
الورقة التعريفية 

- 
 امل��ع��ل��وم��ات ال��ع��ام��ة ح���ول ال���دول���ة ال��ت��ي 
����ص���ي���زوره���ا وف�����د ال�����ص��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
االإم����ارات����ي����ة اأو ال���ت���ي ���ص��ت��زور امل��ج��ل�����س  
جل���غ���راف���ي���ة وال�������ص���ك���ان و ال���ت���اري���خ( 

 -)ا
ين  ل��ل��دول��ة 

ال��ن��ظ��ام ال�����ص��ي��ا���ص��ي وال���ربمل���ا
ال��ت��ي ���ص��ي��زوره��ا وف���د ال�صعبة الربملانية 
 -االإم����ارات����ي����ة اأو ال���ت���ي ���ص��ت��زور امل��ج��ل�����س 
اقت�صاد الدولة التي �صيزورها وفد ال�صعبة 
 -الربملانية االإماراتية اأو التي �صتزور املجل�س 
ال��ع��الق��ات االإم���ارات���ي���ة م��ع ال���دول���ة  التي 
����ص���ي���زوره���ا وف�����د ال�����ص��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
االإم����ارات����ي����ة اأو ال���ت���ي ���ص��ت��زور امل��ج��ل�����س

يف امل��ل��ف��ات 
ت�����ص��ت��خ��دم 

ال���ت���ي ت���ع���د ل��ل��رئ��ي�����س 
يف الزيارات 

واالأع�صاء 
خلارجية

الداخلية وا

ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��دول��ة االأج��ن��ب��ي��ة خا�صة 
ين 

يف اإط�����ار م��ع��رف��ة ن��ظ��ام��ه��ا ال��ربمل��ا
وال�صيا�صي وكذلك العالقات الثقافية 
واالقت�صادية واالجتماعية لال�صرت�صاد 

بها يف املحادثات مع الدول االأخرى
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11
نقاط مقرتحة 

للمباحثات 

- 
العالقات الثنائية بني دولة االإمارات العربية 
املتحدة والدولة التي �صيزورها وفد ال�صعبة 
 -الربملانية االإماراتية اأو التي �صتزور املجل�س 
ال��ق�����ص��اي��ا ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة 
ال��ت��ي ي��رغ��ب وف����د ال�����ص��ع��ب��ة االإم���ارات���ي���ة 
م���ن���اق�������ص���ت���ه���ا م�����ع ال������دول������ة االأخ��������رى 

يف امل��ل��ف��ات 
ت�����ص��ت��خ��دم 

ال���ت���ي ت���ع���د ل��ل��رئ��ي�����س 
يف الزيارات 

واالأع�صاء 
خلارجية

الداخلية وا

جمموعة من االأف��ك��ار االأ�صا�صية 
ط��رح 

للتباحث ب�صاأنها مع وفود الدول االأجنبية 
وه���ذه االأف��ك��ار تعتمد ب��االأ���ص��ا���س على 

الورقة االآنية  والتو�صيفية والتعريفية

12
الورقة التف�صريية 

- 
ت��ن��ظ��ي��م ال���الئ���ح���ة ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��ب��ن��د 
امل��ط��روح ع��ل��ى ج���دول اأع��م��ال املنظمات 
 -ال����ربمل����ان����ي����ة االإق����ل����ي����م����ي����ة وال����دول����ي����ة
 -ت������������ف�������������������������ص������������ري ال�����������ب�����������ن�����������د 
موقف ال�صعبة الربملانية من مو�صوع البند 

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

االعتماد على املنهج التحليلي التف�صريي 
يف 

لبع�س امل��واق��ف لل�صعبة الربملانية 
واملو�صوعات املتعلقة 

بع�س الق�صايا 
خلارجية

بال�صيا�صة ا

13
ورقة معلومات 

- 
 -ال�����������ت�����������ع�����������ري�����������ف ب�������ال�������ب�������ن�������د 
 -م�������وق�������ف ال����������دول����������ة م���������ن ال����ب����ن����د 
امل����������������������������ق����������������������������رتح����������������������������ات 

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

يل للمعلومات املعطاة من 
تو�صيف اأو

عند الدولة وبناء مقرتحات من واقع 
هذه املعلومات

14
الورقة 

التو�صيحية 

 -وت�����ت�����������ص�����م�����ن م������اه������ي������ة امل���������ص����ك����ل����ة
 -اأ���������������ص��������������ب��������������اب امل���������������ص�������ك�������ل�������ة
 -اآث�������������������������������������������ار  امل�����������������ص��������ك��������ل��������ة
حل�������������������ل�������������������ول امل�����������ق�����������رتح�����������ة 

ا

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

تو�صيح اأ�صباب امل�صكلة مو�صوع الظاهرة 
وتقدمي حلوال لها بناًء على النتائج
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15
ورقة الت�صور 

تعريف امل�صكلة
- تطورات امل�صكلة واأ�صبابها

- موقف دولة االإمارات من امل�صكلة اأو 
الظاهرة

- املقرتحات

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

بناء ت�صور لعنا�صر امل�صكلة البحثية 
واإح��اط��ة ه��ذا الت�صور بتف�صري علمي 
ي�صتند اإلى معرفة اأ�صباب امل�صكلة لبناء 

مقرتحات عليها

16
املذكرة 

التو�صيحية

- 
 -م�������������اه�������������ي�������������ة امل�����������������ص��������ك��������ل��������ة 
ف م���������ن���������ه���������ا

 -ال���������������������������ه���������������������������د
 -االل��������������ت��������������زام��������������ات امل�������رتت�������ب�������ة 
 -م�������دى اأه����م����ي����ة امل�������ص���ك���ل���ة ال��ب��ح��ث��ي��ة 
االأح����������������������ك����������������������ام امل���������رتت���������ب���������ة

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حتادات
م�صاركات اال

تو�صيح بع�س االل��ت��زام��ات واالأ���ص�����س 
واالأحكام التي تت�صمنها مذكرة اأخرى 
اأو مو�صوع م�صروع اآخ��ر معد بجانب 

املذكرة االإي�صاحية

17

تقرير م�صاركة
اإ�صافات االأع�صاء 

و مالحظاتهم

- 
 -ت�������ص���ك���ي���ل اأع�����������ص�����اء وف�������د ال�������ص���ع���ب���ة 
ف���ع���ال���ي���ات االج����ت����م����اع����ات وم�������ص���ارك���ة 
يف اأع��م��ال��ه��ا

 -اأع�������ص���اء وف�����د ال�����ص��ع��ب��ة 
 -االج�������ت�������م�������اع�������ات ال����ت����ن���������ص����ي����ق����ي����ة
 -االأن�صطة والفعاليات امل�صاحبة للفعالية
اإ��������ص�������ه�������ام�������ات وف�����������د اأع�������������ص������اء 
يف اأع�������م�������ال ال���ف���ع���ال���ي���ة

 -ال�������ص���ع���ب���ة 
يف الفعالية 

 -اأه����م ال����ق����رارات امل��ع��ت��م��دة 
الروؤية امل�صتقبلية لتطوير م�صاركة ال�صعبة 

ب��ع��د ان��ت��ه��اء امل�صاركة 
الربملانية

حم��ددة 
اإم�����داد االأع�����ص��اء مب��ع��ل��وم��ات 

يف 
خا�صة 

ح��ول الفعاليات الربملانية 
ين 

اإطار القرارات ون�شاط الوفد الربملا
ذلك 

م��ن وراء 
وا�صتخال�س النتائج 

لتطوير الروؤية امل�صتقبلية
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18
امللف التح�صريي

- 
جدول االأعمال و الوثائق امل�صاركة الربملانية

- 
امل�����������را������������ص�����������الت ال����������������������������واردة و 
خل����ا�����ص����ة ب���امل�������ص���ارك���ة

 -ال�����������ص�����ادرة ا
خ�����ط�����ة ال����ت����ك����ت����ي����ك ال���������ص����ي����ا�����ص����ي

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

يف 
ف اإلى بناء خطة عمل للتحرك 

يهد
هذا 

الفعاليات الربملانية ���ص��واء ك��ان 
خا�صًا ملو�صوع اأو ق�صية اأو 

التحرك 
حتادات.

باالنتخابات يف اأحد اأجهزة اال

19
امللف الوثائقي

- 
ي�����ص��م م�����ص��ت��ن��دات امل�����ص��ارك��ة ال��ربمل��ان��ي��ة 
 -م���ن م���را����ص���الت ق��ب��ل و ب��ع��د امل�����ص��ارك��ة.
م�����ق�����رتح�����ات ال���������ص����ع����ب ال����ربمل����ان����ي����ة 
 -االأخ������������رى ب���خ�������ص���و����س امل���������ص����ارك����ة.
خلتامية للم�صاركة.

التقارير و البيانات ا

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

خل��ا���ص��ة بالفعالية 
جمع ك��ل ال��وث��ائ��ق ا

واإمداد الع�صو بها على حالتها االأ�صلية 
دون تدخل

20
امللف الفني 

- االأوراق الفنية.
- االأوراق التح�صريية مثل

جدول االأعمال و غريه من االأوراق اللوج�صتية

ك����اف����ة امل�������ص���ارك���ات 
ال���������ربمل���������ان���������ي���������ة

يف ملف واحد 
جتميع كل االأوراق الفنية 

وترتيبها وفق جدول االأعمال حتى ميكن 
تناولها اأو التح�صر ملداخالت االأع�صاء 

من خاللها

21
ورقة مداخلة 

- 
م�����وق�����ف ال�������ص���ع���ب���ة ال����ربمل����ان����ي����ة م��ن 
يف امل���������ص����ارك����ة

 -ق�������ص���ي���ة م�����ط�����روح�����ة 
حللول املطروحة من قبل ال�صعبة الربملانية 

ا

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

ب��ن��اء اأ���ص��ا���س ع��ل��م��ي ل��ل��م��داخ��ل��ة التي 
يف الفعالية الربملانية 

�صيطرحها الع�صو 
عنا�صر الق�صية 

ا�صتنادًا اإل��ى معرفة 
حللول املطروحة من ال�صعبة

وا
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22
ورقة تقدير 

موقف

- 
حت���دي���د امل���وق���ف و ت���ق���دي���ره  للق�صية 

 
حم�������ل ال�����درا������ص�����ة 

 -اأو امل������و�������ص������وع 
 -ال���ن���ت���ائ���ج م����ن خ�����الل ت���ق���دي���ر امل���وق���ف.
يف �����ص����وء 

حم�������������ددة 
م������ق������رتح������ات 

م���������ا ت������و�������ص������ل اإل���������ي���������ه ال������ب������ن������اء.

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

- 
درا���ص��ة االأب��ع��اد املحيطة بالق�صية 
خا�صة 

حم��ل ال��درا���ص��ة 
اأو املو�صوع 

 -االأب���ع���اد ال��ت��اري��خ��ي��ة و ال��ق��ان��ون��ي��ة 
م��ق��ارن��ت��ه��ا ب���االأو����ص���اع امل��ع��ا���ص��رة 

23
ورقة تقييم 

ين
برملا

- 
ت���ق���ي���م ال������ورق������ة م�����ن خ�������الل ع���ر����س 
ال�����������ص�����ل�����ب�����ي�����ات و االي������ج������اب������ي������ات 

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

الرتكيز على ال�صلبيات واالإيجابيات الأي 
م�صكلة برملانية وتقييم هذه ال�صلبيات 

واالإيجابيات لبناء خطة التحرك

24

الورقة 
اال�صتقرائية

- 
 - ال�����������وق�����������ائ�����������ع واالأح����������������������������داث
يل

ين املحلي واالإقليمي والدو
 -ال�صياق القانو

يل 
 -امل��������وق��������ف االإق������ل������ي������م������ي وال������������دو

على الوقائع واالأح���داث 
 -النتائج املرتتبة 

 -ال�����ن�����ت�����ائ�����ج امل���������ص����ت����ه����دف����ة ل����ل����دول����ة 
مقرتحات لتحقيق هذه النتائج امل�صتهدفة 

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

اتخاذ القرار عن طريق درا�صة مو�صوع 
اأو ق�صية   عرب ذات االأهمية

25
الورقة التاريخية

- 
 -االأح�������������داث وال�����وق�����ائ�����ع ال���ت���اري���خ���ي���ة 
 -ال��ع��وام��ل ال��ت��ي ت��اأث��رت بها ه��ذه االأح���داث 
اأث��������ر ه������ذه ال����ع����وام����ل ع���ل���ى ال���ت���ط���ور 
حل����ا�����ص����ر ل����ل����ظ����اه����رة ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة 

 -ا
ال����������ن����������ت����������ائ����������ج  ال������ن������ه������ائ������ي������ة

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

يف االأحداث 
ت�صتخدم الورقة التاريخية 

واالقت�صادية 
واالجتماعية 

ال�صيا�صية 
التي تبدو للعيان على اأنها حدث مفاجئ 
يف وج��وده��ا اأو 

طابعًا تاريخيًا 
حتمل 

و
ف اإل��ى التعامل مع اأ�صل الظاهرة 

تهد
ال�صيا�صية القائمة وكيف تطور هذا االأثر 

اإلى ما هو عليه االآن من اأحداث
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26
ورقة العنا�صر 

ال�صيا�صية

- 
حم����������ل ال��������درا���������ص��������ة 

 -ال���������ظ���������اه���������رة 
ع�����������ن�����������ا������������ص�����������ر ال������������ظ������������اه������������رة 

- 
 -ال���ع���الق���ات ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ه����ذه ال��ع��ن��ا���ص��ر 
 -ن���������ت���������ائ���������ج ه�����������������ذه ال���������ع���������الق���������ات 
م�������ق�������رتح�������ات ل����ت����خ����ف����ي����ف االآث���������������ار 
ال���������ص����ل����ب����ي����ة ل�����ن�����ت�����ائ�����ج ال������ع������الق������ات

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

ف اإل���ى اإب����راز عنا�صر الظاهرة 
ت��ه��د

وم��ق��ارن��ة ال��ع��الق��ات القائمة ب��ني هذه 
حت��دي��د النتائج 

و
وبع�صها 

العنا�صر 
امل��ت��داخ��ل��ة ب���ني ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج ب��ب��ن��اء 

مقرتحات ا�صتنادًا اإلى ذلك

27

ورقة التحليل 
املقارن

- 
ع������ن������ا�������ص������ر ال�����ت�����ح�����ل�����ي�����ل امل��������ق��������ارن 

- 
ب 

ال�����������دول�����������ة 
 -

"اأ" 
 -ال�����������دول�����������ة 

 -االخ����������ت����������الف����������ات ب����������ني ال�������دول�������ت�������ني 
 -ال�����������ت�����������واف�����������ق ب������������ني ال��������دول��������ت��������ني 
ال�����������ن�����������ت�����������ائ�����������ج ال��������ن��������ه��������ائ��������ي��������ة

يف م��ل��ف 
ت�������ص���ت���خ���دم 

حت���ادات
م�صاركات اال

+ ال��زي��ارات الربملانية

للمقارنة بني دولتني اأو اأك��رث وه��ي تعتمد 
ع��ل��ى درا����ص���ة ال��ظ��اه��رة ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة من 
خمتلف عنا�صرها وا�صتخداماتها 

خ��الل 
الرئي�صية، وميكن اأن تكون بني دولتني اأو 
حمل تتابع لدولتني اأو اأكرث

لظاهرة �صيا�صية 

28
خريطة اإعداد 

الكلمات الربملانية

1
 

.
طاب ال�صيا�صي ويت�صمن:

خل
بيئة ا

- 
ال��������زم�����������������ان 

اأو 
 -ال��������ت��������وق��������ي��������ت 

طبيعة ال�صامع : املتلقي املبا�صر وغري املبا�صر
- 

حل����������������������������������������������������������������������������������������������������دث
 -ا

حل����������������������������دث
ط��������������ب��������������ي��������������ع��������������ة ا

- 
امل�������ت�������وق�������ع�������ة: 

ال��������ف��������ع��������ل 
ردود 

2
 

.
طق الكلمة

منـ
- 

 -����������ص���������ي���������ا����������ص���������ي���������ة ال��������ك��������ل��������م��������ة
 -ال��������������������ق�����������������������������������������ص��������������������اي��������������������ا 
ف ال������������ك������������ل������������م������������ة 

ه���������������������������������������د
- 

روؤي�������������������������������������������������ة ال�����������ك�����������ل�����������م�����������ة

م����ل����ف امل���������ص����ارك����ات 
حت���������������������������������ادات

اال
+

ال���زي���ارات ال��ربمل��ان��ي��ة
+

جل��������ان ال���������ص����داق����ة
+

)ك����اف����ة امل�������ص���ارك���ات 
ال��������ربمل��������ان��������ي��������ة( 

االإع��داد الفني للكلمة الربملانية خا�صة 
حتديد عنا�صر ه��ذه الكلمة 

يف اإط���ار 
حتديد م�صتويات االألفاظ امل�صتخدمة 

و
حت��دي��د امل��ق��رتح��ات اأو 

ف��ي��ه��ا وك��ذل��ك 
االأفكار يف الكلمة الربملانية
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�مل�ضادر �لتي �عتمد عليها �لدليل:

اأوًل : امل�صادر باللغة العربية

د�صتو االإمارات العربية املتحدة – من�صورات املجل�س الوطني االحتادي - 2010م	•

• الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي – من�صورات املجل�س الوطني االحتادي - 2010م.	

دليل اأعمال نظام جمل�س الوزراء – من�صورات االأمانة العامة ملجل�س الوزراء – 2010م.	•

فوؤاد كمال – االأو�صاع الربملانية – دار الكتب امل�صرية – 1927م.	•

علي مو�صى – ماهية اللوائح الربملانية – من�صورات كلية االقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية 	•
– موؤمتر برملاين – 2007م.

ثانياً : امل�صادر باللغة الجنليزية
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university	pzess	–	1976.

•	 	St	John	N.	Bates	–	Parliament	Policy	and	Power	–	Li	Bzary	Of		
Congress	.	USA	–	1992

•	 Toward	rangers	–	what	is	the	legal?	Definition	and	meaning	–	New	
York	As’t	press	–	1991.

•	 Michael	H.	The	law	and	Parliament	–	CRS	–	U.S.A	–	1986.
•	 Darwin	Patnade	–	History	of		Parliamentary	Procedure	-		Lile	of	
Congress	–	1993.

•	 Bourinat,	 Sir	 .John	 –	 Parliamentary	 Procedure	 and	 practice	 -		
Canada	law	–Laak	–	To	ronta	–	1971.

•	 Don	lacking,	Siman	Schter	–	Democratic	Rules	of	orders	Complete	
Parliamentary	guide	–	Francis	_	Australia	–	1985.

•	 Paul	Masn	Denver	–	Mason’s	manual	of	 legislative	procedure	–	
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•	 Van	Dadlsen	more	–	Members’	meeting	in	world	–	CRS,	U.S.A	
1984.

•	 Kessey	mina	–	Modern	Parliamentary	Procedure	–	New	York	–	
Nolle	–	press,	1978.

•	 Joseph	Bzien	Harpez	-		Parliamentary	law	–	CRS	–	U.S.A	–	1976.
•	 Robert	Henzy	_	Parliamentary	Practice	-	New	York	–	the	century	
Co,	1920.

•	 Ridicle	Floyd	–	Mizian	Butches	a	modern	rules	to	laster	and	more	
efficient	Parliamentary	National	look	press	–	New	York	1992.

Journals
Parliamentary	Journal		American	institute	of		Parliamentarians.





املجل�س الوطني االحتادي

اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�شتف�شارات خا�شة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�ص الوطني الحتادي على العنوان التايل:

الأمانة العامة - اأبوظبي
  00971  2 00971        فاك�ص: 6812846   2 هاتف: 6812000 

�ص.ب : 836 اأبوظبي
members_affairs@almajles.gov.ae :الربيد اللكرتوين

الأمانة العامة - دبي
هاتف : 3244400 4 00971     فاك�ص :  3242332 4 00971 

�ص.ب : 47 دبي


