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يعد جمال الدبلوما�شية الربملانية من املجالت الدبلوما�شية احلديثة التي 
الق�شايا على  تاأثريات  تتعلق برتابط  بفاعلية كبرية لعتبارات  تنامى دورها 
زيادة  معه  حتم  مما  اجلغرايف  للحيز  التاأثري  يف  وجتاوزها  الدويل  ال�شعيد 
القت�شادية  الق�شايا  خمتلف  حيال  و�شعوبها  الــدول  موؤ�ش�شات  بني  التعاون 
عن  يعرب  اإمنا  مواقفه  يف  املجال  هذا  واأن  خا�شة   ، والجتماعية  وال�شيا�شية 
التي تقف  التقليدية  التي ميثلها مما يرفع احلرج واحلدود  ال�شعوب  مواقف 
يف  اأرحب  جماًل  ويعطيها  اخلارجية  لــوزارات  الر�شمية  الدبلوما�شية  عندها 

التعبري عن مواقفها التي متثل يف املقام الأول م�شلحة ال�شعوب .
وهذا ما اأدركته ال�شعبة الربملانية الإماراتية ف�شاهمت من خالل دوائر العمل 
الدبلوما�شية الربملانية املتاحة لديها يف حميطها اخلليجي والعربي والإ�شالمي 
والدويل يف دفع عجلة الدفاع عن ق�شايا وثوابت ال�شرعية الدولية، والق�شايا 
ذات البعد الإ�شالمي والعربي وق�شايا التنمية بوجه عام ، متعاونة يف ذلك مع 
اأدوات الدبلوما�شية اخلارجية للدولة وم�شاندة لها، مما حققت معها نتائج يف 

طرح بع�س الق�شايا ال�شائكة على امل�شتوى الدبلوما�شي الر�شمي. 
اأيديكم  و اإمياناً باأهمية هذا الدور لل�شعبة الربملانية الإماراتية، ن�شع بني 
اإلى تقدمي �شورة  الدليل الإر�شادي لل�شعبة الربملانية الإماراتية الذي يهدف 
متكاملة عن ال�شعبة  كجهاز من اأجهزة املجل�س ، ونظام العمل بها وم�شاركاتها. 

ويت�شمن حماور عدة هي: 
التعريف  يت�شمن  الإماراتية:  الربملانية  بال�شعبة  التعريف   - الأول  الف�شل 
عمل  ونظام  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  متثيل  ونظام  الربملانية  بال�شعبة 

املجموعات.
ال�شعبة  ت�شارك فيها  التي  التعريف بالحتادات الربملانية  الثاين-  الف�شل 
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يف  الأع�شاء  الــدول  جمال�س  احتــاد  ــدويل-  ال الربملاين  )الحتــاد  الربملانية 
الربملانية  اجلمعية  العربي-  الربملاين  الإ�شالمي-الحتاد  التعاون  منظمة 

الآ�شيوية- الجتماعات الدورية اخلليجية(، ويت�شمن هذا التعريف:
نبذة عن كل احتاد و اأجهزته.	 
كيفية عمل ال�شعبة يف كل احتاد برملاين. 	 
اإ�شهامات ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف كل احتاد برملاين. 	 

التعريف  ويت�شمن  املتخ�ش�شة:  واملــوؤمتــرات  الــنــدوات  الثالث-  الف�شل 
بالندوات واملوؤمترات املتخ�ش�شة، وم�شاركات ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف 

الندوات واملوؤمترات املتخ�ش�شة، ودور الع�شو امل�شارك فيها.
الف�شل اخلام�س- جلان ال�شداقة الربملانية : ويت�شمن اأهداف املجل�س من 
اإقامة جلان �شداقة، ت�شكيل جلان ال�شداقة، واخت�شا�شات جلان ال�شداقة.

الف�شل اخلام�س- الزيارات الربملانية:  ويت�شمن دور الع�شو يف الزيارات 
الربملانية –داخليًا و خارجيًا- و نتائج هذه الزيارات. 

ال�شعبة  لعمل  الداعمة  البحثية  الدرا�شات  و  الأوراق  ال�شاد�س-  الف�شل 
الربملانية الإماراتية.
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الدبلوما�ضيـة الربملانيـة
على  يقت�شر  العامل  دول  من  العديد  يف  الربملانية  املوؤ�ش�شة  دور  يعد  مل 
املجالني  يف  التقليدية  واخت�شا�شاتهم  لأدوارهـــم  الربملانيني  ممار�شة 

واإمنــا  فح�شب،  والــرقــابــي  الت�شريعي 
الربملانية طرفًا مهمًا  املوؤ�ش�شة  اأ�شبحت 
اخلارجية  ال�شيا�شة  جمــال  يف  وفــاعــاًل 
مفهوم  بــــروز  اإلــــى  اأدى  ممــا  لـــلـــدول، 
العالقات  يف  الربملانية  الدبلوما�شية 
الدبلوما�شية الربملانية  الدولية. وتهدف 
ال�شيا�شة  اأهــــداف  دعــم  اإلـــى  اأ�ــشــا�ــشــًا 
اأع�شاء  ميثلها  التي  للدولة  اخلارجية 
التي  الق�شايا  اأهـــم  واإبــــراز  الــربملــان، 
تت�شم  حيث  دولــهــم،  باهتمام  ت�شتاأثر 

التنفيذي  اجلــهــاز  يتولها  التي  الر�شمية  الدبلوما�شية  بــني  مــا  العالقة 
املوؤ�ش�شة  بها  ت�شطلع  التي  الربملانية  والدبلوما�شية  املختلفة  مب�شتوياته 

الربملانية بوحدة الأهداف واملبادئ.

مفهوم الدبلوما�ضية الربملانية 
يــقــ�ــشــد بــالــدبــلــومــا�ــشــيــة الــربملــانــيــة 
املوؤ�ش�شة  اأع�شاء  به  ي�شطلع  الذي  الدور 
اخلارجية  ال�شيا�شة  جمال  يف  الربملانية 
اأو غــري مــبــا�ــشــرة .  بــ�ــشــورة مــبــا�ــشــرة 
ما بني مفهومي  الرئي�شي  الفارق  ويكمن 
والدبلوما�شية  الربملانية  الدبلوما�شية 

ميار�س الدبلوما�صية 
الربملانية اأع�صاء الربملان 
وال يرتتب على حتركاتهم 

اأي اأثر قانوين مبا�صر تلتزم 
به دولهم قبل اإقدامها على 

الدخول يف اأي �صكل من 
اأ�صكال االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية.

بالدبلوما�صية  يق�صد 
الربملانية الدور الذي 

ي�صطلع به اأع�صاء املوؤ�ص�صة 
الربملانية يف جمال ال�صيا�صة 
اخلارجية ب�صورة مبا�صرة اأو 

غري مبا�صرة.
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الر�شمية ، يف اأن الدبلوما�شية الر�شمية ميار�شها املمثل الر�شمي للدولة بقرار 
من ال�شلطة التنفيذية، وبالتايل فاإن حتركه قد يرتتب عليه اأثر قانوين ميكن 
الدبلوما�شية  ميار�س  بينما  عليه،  التوقيع  يجري  معني  اتفاق  يف  يتجلى  اأن 
مبا�شر  قانوين  اأثر  اأي  حتركاتهم  على  يرتتب  ول  الربملان  اأع�شاء  الربملانية 
تلتزم به دولهم قبل اقدامها على الدخول يف اأي �شكل من اأ�شكال التفاقيات 

واملعاهدات الدولية .

وقـــد �صاعـــدت عـــدة عنا�صـــر علـــى تنامـــي دور الدبلوما�صيـــة الربملانيـــة 
اأهمهـــا : 

الدولية  واملوؤ�ش�شات  وال�شعوب  الأمم  بني  الدويل  للتعاون  امللحوظة  -  الزيادة 
وخا�شة  الب�شرية  تواجه  التي  التحديات  وتزايد  احلياة،  جمالت  �شتى  يف 
تلك  بحث  اإلــى  واحلاجة  الإن�شانية  املجتمعات  يف  التنمية  بعملية  املتعلقة 

الق�شايا والتحديات ب�شكل ثنائي اأو جماعي بني الدول.

 -  التقدم الهائل يف تقنية الت�شالت والذي زاد من ترابط العامل واأتاح فر�شة 
كبرية اأمام برملانات العامل ملزيد من التوا�شل والرتابط . 

وتتعـــدد الو�صائـــل واالأدوات التـــي يتبعهـــا اأع�صـــاء املوؤ�ص�صـــات الربملانيــــة 
اأثنـــاء قيامهـــم مبهامهـــم يف جمـــال الدبلوما�صيـــة الربملانيـــة، منهـــا: 

مثـــل   الربملانيـــة  املوؤمتـــرات  و  الحتــــادات  اجتمـــــاعـــات  يف  امل�شـــاركـــة 
الزيـــارات الربملانيـــة، جمعيات ال�شداقة الربملانيـــة، بالإ�شافة اإلى اأدوات و 
و�شائـــل اأخرى مثل التحـــركات الربملانيـــة امل�شبقة للتح�شـــري والتمهيد لعقد 
اتفاقيـــات، اأو لتبني موؤمتر على امل�شتوى الإقليمي والدويل ، وكذلك امل�شاعي 
احلميـــدة للربملانيـــني يف اأو�شاع التوتـــر الدبلوما�شـــي والأزمـــات ال�شيا�شية 
بني الـــدول، والبعثات ال�شيا�شيـــة امل�شرتكة والتي ت�شـــم اأع�شاء من الربملان 

واحلكومـــة .
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املتطلبات الواجب توافرها من اأجل دبلوما�ضية برملانية ناجحة : 
الربملانية  الدبلوما�شية  تقوم  لكي  اأ�شا�شية  متطلبات  عدة  توافر  من  لبد 

بدورها ، وميكن اإجمال اأهم هذه املتطلبات كالتايل : 

تفعيل دور االأمانات العامة للموؤ�ص�صات الربملانية التي تخت�س بتقدمي . 1
الدعم الفني و االإداري الإجناح الدبلوما�صية الربملانية .

واجتاهات . 2 ال�صعبية  الطموحات  ما بني  االأهــداف  وحــدة  احلفاظ على 
الدبلوما�صية الربملانية :

املتعلقة  لأدوارهــا  تاأديتها  اأثناء  الربملانية  املوؤ�ش�شات  مراعاة  خالل  من 
جتاه  ومواقفها  متثلها  التي  ال�شعوب  تطلعات  الربملانية-  بالدبلوما�شية 

الق�شايا اخلارجية.

حتديد معايري نوعية يف اأع�صاء الربملان امل�صاركني يف االأن�صطة اخلارجية: . 3

امل�شاركة، حيث  الذي تدور حوله   مثل تخ�ش�س ع�شو الربملان يف املجال 
ينحو العامل نحو املزيد من التخ�ش�س يف املجالت العلمية املختلفة.

معايري اختيار االأع�صاء وفق اأ�ص�س الدبلوما�صية الربملانية

معايري الن�شاطمعايري االهتماممعايري التخ�ص�س

التخ�ش�ـــس  بـــه  يق�شـــد 
العلمـــي اأو املعـــريف للع�شو 
يف جمال معني من اأن�شطة 
واملو�شوعـــات  ال�شيا�شـــات 
بالدبلوما�شيـــة  املتعلقـــة 

الربملانية.

املــعــايــري  هــــذه  اأن  ــث  حــي
اهــتــمــام  حـــال  يف  تنطبق 
اأو  معني  جمــال  يف  الع�شو 
طبيعة  ذات  معينة  ق�شايا 
ـــذا الهــتــمــام يف  ــــرز ه وب
املتعلقة  الأنــ�ــشــطــة  بع�س 
ــا ومـــو�ـــشـــوعـــات  ــاي ــقــ�ــش ب

ال�شيا�شة اخلارجية.

املــعــايــري  هــــذه  اأن  ــث  حــي
واخلــربة  بالأن�شطة  تتعلق 
ق�شايا  يف  للع�شو  ال�شابقة 
ــــوعــــات مــعــيــنــة  ــــو�ــــش وم
ــق مبــــجــــالت عــمــل  ــل ــع ــت ت

الدبلوما�شية الربملانية. 
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وهناك الكثري من برملانات العامل التي تاأخذ بهذا التوجه يف توزيع اأع�شاءها 
تفعيل  منها على  الربملانية حر�شًا  الدبلوما�شية  لعمل  املتعددة  املجالت  على 
يف  �شواء  امل�شاركات  من  اإيجابية  نتائج  على  احل�شول  وكذلك  الع�شو  دور 
الحتادات اأو املوؤمترات املتخ�ش�شة اأو الزيارات الربملانية اأو جلان ال�شداقة. 
و مييل توجه هذه الربملانات اإلى اأن تتولى هيئة املكتب اإعداد م�شروع بناء على 
رغبة الأع�شاء، على اأن يقدم كل ع�شو مربرات حول رغبته يف الن�شمام اإلى 
اإحتاد ما، ثم تقوم هيئة املكتب بالعمل على التوفيق بني هذه الرغبات و تعر�س 

تقريرها على املجل�س يف هذا ال�شاأن.

4.  تعزيز العمل امل�صرتك ما بني املوؤ�ص�صات الربملانية : مثل تاأ�شي�س احتادات 
برملانية اإقليمية ، اأو منتديات برملانية تعنى مبو�شوعات متخ�ش�شة.

العالقة ما بني الدبلوما�صية الربملانية التي ي�صطلع بها املجل�س الوطني 
دولة  يف  اخلارجية  وزارة  تتوالها  التي  الر�صمية  والدبلوما�صية  االحتادي 

االإمارات العربية املتحدة:

ميار�شها  والتي  الربملانية  الدبلوما�شية  بني  ما  العالقة  طبيعة  معرفة  اإن 
يتطلب  اخلارجية،  بــوزارة  املتمثلة  الر�شمية  والدبلوما�شية  الوطني  املجل�س 
جمال  يف  املجل�س  دور  تدعم  التي  الأج��ه��زة  اأهمها:  نقاط  بعدة  الإح��اط��ة 
الإمــارات  لدولة  اخلارجية  ال�شيا�شة  ومرتكزات   ، الربملانية  الدبلوما�شية 
العربية املتحدة، واأهم الق�شايا التي ا�شطلع بها املجل�س يف جمال الدبلوما�شية 

الربملانية ، و�شيتم عر�س هذه املوا�شيع كالتايل: 

الدبلوما�ضية  جمال  يف  املجل�س  دور  تدعم  التي  1-  الأجهزة 
الربملانية :

ال�شيا�شة  جمــال  يف  املجل�س  دور  دعــم  يف  الأجــهــزة  هــذه  فعالية  تعتمد 
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الربملانية  املوؤ�ش�شة  توؤديه  الذي  للدور  واإدراكها  فهمها  مدى  على  اخلارجية 
يف هذا املجال ، وتن�شيقها وتعاونها مع اجلهاز التنفيذي امل�شطلع مبو�شوع 

اخلارجية. ال�شيا�شة 

�شيا�شية  مكانة  الرئي�س  يحتل   : االحتـــادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  اأ-   
هامة داعمة للدور الذي يلعبه املجل�س يف جمال الدبلوما�شية الربملانية 
بو�شفه ممثال للمجل�س يف ات�شالته بالهيئات الأخرى ومتحدثا باإ�شمه 

يف خمتلف املحافل الربملانية . 

املنوط  اجلهاز  ال�شعبة  تعد  التنفيذية:  وجلنتها  الربملانية  ب-   ال�صعبة 
به متثيل املجل�س الوطني الحتادي يف جمال�س وموؤمترات الحتادات 
والهيئات الربملانية العربية والإ�شالمية والدولية وغريها من املنظمات 
ذات الطابع الربملاين و املجل�س بكامل اأع�شائه هو ال�شعبة الربملانية 

الإماراتية. 

الأمانة يف  الوطني االحتــادي : يربز دور  العامة للمجل�س  االأمــانــة  ج-   
توا�شلها  خــالل  من  الربملانية  الدبلوما�شية  جمــال  يف  املجل�س  دعــم 
وتن�شيقها فيما بني وزارة اخلارجية الإماراتية ووفود ال�شعبة الربملانية 
امل�شاركة يف الفعاليات الربملانية اخلارجية ، وتزويدها  لهم باملعلومات 
ق�شايا  خمتلف  جتــاه  الر�شمية  الــدولــة  مبــواقــف  املتعلقة  والتقارير 

ال�شيا�شة اخلارجية.

2-  مرتكزات ال�ضيا�ضة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 
ودور املجل�س : 

انتهجت دولة الإمارات العربية املتحدة منذ ن�شاأتها �شيا�شة خارجية �شمتها 
الرئي�شية العتدال والتوازن ومنا�شرة احلق والعدالة ، وي�شتند هذا النهج اإلى 
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اأ�شلوب احلوار والتفاهم بني الأ�شقاء والأ�شدقاء واحرتام املواثيق والقوانني 
الدولية واللتزام مبيثاق الأمم املتحدة، واحرتام قواعد ح�شن اجلوار و�شيادة 
النزاعات  وحل  الداخلية،  ال�شئون  يف  التدخل  وعدم  اأرا�شيها  ووحدة  الدول 

بالطرق ال�شلمية.

وقد اأر�شى د�شتور دولة الإمارات العربية املتحدة املبادئ واملرتكزات التي 
ت�شتند اإليها ال�شيا�شة اخلارجية للدولة حيث ن�س على اأن احتاد دولة الإمارات 
هو جزء من الوطن العربي الكبري الذي تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ 
وامل�شري امل�شرتك ،  واأو�شح الد�شتور اأن اأحد اأهم اأهداف الحتاد هو : اإن�شاء 
روابط اأوثق بني دولة الإمارات يف �شورة دولة م�شتقلة ذات �شيادة قادرة على 
كافة  ومع  العربية  مع الــدول  متعاونة  اأع�شائها  وكيان  كيانها  على  احلفاظ 
الدول الأخرى ال�شديقة يف منظمة الأمم املتحدة والأ�شرة الدولية على اأ�شا�س 

الحرتام املتبادل وتبادل امل�شالح واملنافع .

و بناء على ذلك فاإنه ميكن حتديد دوائر العمل االأ�صا�صية للدبلوما�صية 
الربملانية االإماراتية من خالل االآتي: 

الربملانية . 1 املحافل   اأما  الدولة  ق�شايا  االأولــى: الدفاع عن  العمل  دائــرة 
التي  املحتلة  الثالث  الإماراتية  اجلــزر  لق�شية  الداعمة  الآراء  وح�شد 

تطرحها الإمارات خالل م�شاركاتها الربملانية.

دائرة العمل الثانية : احلفاظ على اأهداف جمل�س التعاون لدول اخلليج . 2
العربي يف حتقيق التعاون و التالحم بني اأبناء ال�شعوب اخلليجية و تطوير 

قدراتها و اإمكانيتها ال�شيا�شية و القت�شادية و الجتماعية.

من . 3 امل�شرتك  العربي  العمل  اأ�ش�س  برفع  تتعلق  الثالثة:  العمل  دائـــرة   
العربية  الوكالت  و  العربية،  اجلامعة  ميثاق  اأهداف  على  التاأكيد  خالل 

املتخ�ش�شة مبا يحقق نه�شة و تقدم ال�شعوب العربية.
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دائرة العمل الرابعة: تتعلق بدفع مرتكزات التعاون بني الدول الإ�شالمية . 4
ملجابهة التحديات العاملية و كذلك ما يهدد الثقافة و التقاليد الإ�شالمية .

كل . 5 مع  التعاون  و  ال�شداقة  اأ�ش�س  بدفع  تتعلق  اخلام�صة:  العمل  دائــرة   
دول العامل املحبة لل�شالم و احرتام مبادئ واأهداف ميثاق الأمم املتحدة 

وتكري�س اأ�ش�س ال�شرعية الدولية يف املعاهدات الدولية.

دائرة العمل ال�صاد�صة: بناء اأطر خا�شة لل�شداقة و التعاون مع بع�س دول . 6
العامل ذات امل�شالح املت�شعبة و املتنامية مع الدولة بحيث تقوم على اأ�شا�س 

الحرتام املتبادل وتبادل امل�شالح واملنافع.

دائرة العمل ال�صابعة: اإن ح�شور ال�شعبة الربملانية الإماراتية وم�شاركتها . 7
ل يتوقف على جمرد التمثيل واإمنا ي�شبح لزمًة اأ�شا�شية للح�شور الفعال 

و امل�شاهمة اجلدية يف حتقيق اأهداف ال�شيا�شية اخلارجية للدولة .

3.  اأهم الق�ضايا التي ا�ضطلع فيها املجل�س يف جمال الدبلوما�ضية 
الربملانية: 

عند تتبع الدور الذي قام به املجل�س الوطني يف جمال الدبلوما�شية الربملانية 
اخلــروج  ميكن  اخلارجي  و  الداخلي  املجالني  يف  املطروحة  الق�شايا  جتــاه 
بنتيجة مفادها باأن دور املجل�س الوطني يف مو�شوع ال�شيا�شة اخلارجية للدولة 
جاء متوافقًا وداعمًا ل�شيا�شة الدولة اخلارجية جتاه كافة الق�شايا، حيث نقل 

املجل�س توجهات الدولة يف املحافل و اللقاءات الربملانية. 

وميكن ح�صر اأهم الق�صايا التي ركز عليها املجل�س يف م�صاركته اخلارجية 
واملت�صلة مبو�صوع الدبلوما�صية الربملانية فيما يلي: 

اخلليج . 1 منطقة  يف  الدوليني  واالأمــن  ال�صلم  ق�صية  يف  املجل�س  اإ�شهام 
العربي  وحر�شه على اإبعاد هذه املنطقة عن التوترات والأزمات ال�شيا�شية، 
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ويف هذا املجال و�شع املجل�س ق�شية 
من  املحتلة  العربية  الإمـــارات  جــزر 
مبجال  ا�شتاأثرت  كق�شية  اإيران  قبل 
ــتــطــاع عرب  ــمــام وفـــــوده ، وا�ــش اهــت
يربز  اأن  متعددة  وجــهــود  حمـــاولت 
الربملانية  املحافل  يف  الق�شية  هــذه 
الـــتـــي يــ�ــشــارك فــيــهــا وعـــلـــى كــافــة 
خاللها  من  يو�شح  واأن   ، امل�شتويات 
باإنهاء  ومطالباتها  الدولة  توجهات 
اإلــى  ـــوؤدي  امل بــاحلــوار  الق�شية  هــذه 

عودة احلقوق لأ�شحابها. 

العربية . 2 بالق�صايا  املجل�س  اهتمام 
الق�شية  اأهمها  ومــن  واالإ�ــصــالمــيــة 
الفل�شطينية، ويربز ذلك يف البيانات 
الكلمات  ويف  املجل�س  عن  ال�شادرة 

التي األقتها وفود ال�شعبة الربملانية اأمام خمتلف املحافل الربملانية، حيث 
�شاند املجل�س موقف الدولة يف دعمها لن�شال ال�شعب الفل�شطيني يف جميع 
يتمكن  الإ�شرائيلي، حتى  الحتالل  قوات  مراحله يف مواجهة ممار�شات 
القد�س  وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  واإقامة  الوطنية  حقوقه  ا�شتعادة  من 

ال�شريف.

يف . 3 التنمية  بعملية  املت�صلة  بالق�صايا  االهــتــمــام  على  املجل�س  تاأكيد 
التنمية  وحتقيق  الدولية  والتجارة  والبيئة  التعليم  كق�شايا  املجتمعات 

امل�شتدامة و م�شاعدة الدول يف مواجهة الكوارث.

ال�صلم  ق�صية  يف  •��االإ�ــصــهــام 
واالأمـــــــــــــن الـــــدولـــــيـــــني يف 

منطقة اخلليج العربي .

•��االهتمام بالق�صايا العربية 
واالإ�صالمية.

بـــالـــقـــ�ـــصـــايـــا  •��االهــــــتــــــمــــــام 
يف  التنمية  بعملية  املت�صلة 

املجتمعات.

عــمــل  خلـــطـــط  •��االإعــــــــــــداد 
دور  لـــتـــفـــعـــيـــل  مـــرحـــلـــيـــة 
االحتـــــــــــــادات االإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.



17 الدليل الإر�شادي لأع�شاء ال�شعبة الربملانية الإماراتية

تطوير . 4 خالل  من  الدولية  و  االإقليمية  االحتـــادات  عمل  اآلــيــات  تطوير 
اأنظمتها الأ�شا�شية ولوائح عملها. 

الهتمام باإعداد خطط عمل مرحلية لتفعيل دور االحتادات االإقليمية . 5
الدبلوما�شية  لأدوات  ــالزم  ال التاأثري  من  مــزيــدًا  يحقق  مبا  والــدولــيــة 

الربملانية. 





الف�ضل الثاين
تعريف ال�ضعبة

الربملانية الإماراتية





تعريف ال�ضعبـة الربملانيـة الإماراتيـة

ال�شعبة الربملانية هي املعنية بالدور ال�شيا�شي للربملانات. والذي يتمثل اأ�شا�شًا 
يف جمالت عمل الدبلوما�شية الربملانية، ومتثيل املجل�س الوطني الحتادي يف 

والهيئات  الحتادات  وموؤمترات  جمال�س 
والدولية  والإ�شالمية  العربية  الربملانية 
وتتكون  الدولية.  املنظمات  من  وغريها 
اأع�شاء  جميع  مــن  الــربملــانــيــة  ال�شعبة 
املجل�س، الذين ميثلون اجلمعية العمومية 
لل�شعبة، ويعد رئي�س املجل�س رئي�شًا لل�شعبة 
عام  واأمــني   ، التنفيذية  للجنة  ورئي�شًا 
املجل�س هو الأمني العام لل�شعبة الربملانية 
العمومية  اجلمعية  وجتتمع   . الإماراتية 
لل�شعبة الربملانية مرتني على الأقل خالل 
اجتماعاتها  وتــكــون  ت�شريعي  دور  كــل 

�شحيحة بح�شور اأغلبية الأع�شاء.

العديد  يف  كع�صو  االحتــادي  الوطني  املجل�س  الربملانية  ال�صعبة  متثل 
من االحتادات الربملانية العربية و االإقليمية و الدولية و هذه االحتادات 

تتمثل يف : 

	.الحتاد الربملاين الدويل
	.احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي
	 .الحتاد الربملاين العربي
	.الربملان العربي
	.الجتماعات الدورية اخلليجية
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الربملانية  ال�صعبة  تتكون 
من جميع اأع�صاء املجل�س، 

الذين ميثلون اجلمعية 
ويعد  لل�صعبة.  العمومية 

رئي�صاً  املجل�س  رئي�س 
للجنة  ورئي�صاً  لل�صعبة 
التنفيذية ، واأمني عام 

املجل�س هو االأمني 
الربملانية  لل�صعبة  العام 

االإماراتية.
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واحلوار   ، الأوروبــي  العربي  اجتماعات احلوار  امل�شاركة يف  اإلى  بالإ�شافة 
العربي الأفريقي. وت�شارك ال�شعبة الربملانية اأي�شًا يف الجتماعات الربملانية 
الأخرى ، كاملوؤمترات والندوات الربملانية التخ�ش�شية ،  والزيارات الربملانية، 

و جلان ال�شداقة الربملانية.

– العربي-  )الــدويل  الربملانية  الحتــادات  يف  الأع�شاء  م�شاركة  ويحكم 
الإ�شالمي ( الثالثة نظام ي�شمى نظام متثيل ال�شعبة الربملانية.

االإمــاراتــيــة  الربملانية  لل�صعبـة  العمومية  اجلمعية  اخت�صا�صات  ومــن 
التايل:  

-  انتخاب اأع�شاء جمال�س وموؤمترات الحتادات بالأغلبية الن�شبية يف اأول 
كل دور انعقاد.

-  ال�شعي لتنفيذ قرارات وتو�شيات الحتادات الربملانية التي ت�شارك فيها 
ال�شعبة .

حتديد قيمة ال�شرتاك ال�شنوي لل�شعبة يف املنظمات الربملانية .  -

اإقرار ميزانية ال�شعبة والت�شديق على ح�شابها اخلتامي .  -

املوافقة على التقرير ال�شنوي للجنة التنفيذية .  -

اأجهـزة ال�ضعبة الربملانية الإماراتية 

اللجنـة التنفيذيـة :
هي الهيئة الإدارية لل�شعبة ، ويراأ�شها رئي�س املجل�س بحكم من�شبة وتنتخب 
اللجنة التنفيذية وكياًل للرئي�س يتولى مهامه يف حال غياب الرئي�س ، و تتكون 

اللجنة  التنفيذية، اإ�شافة اإلى الرئي�س، من خم�شة اأع�شاء هم:
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• رئي�س جمموعة الحتاد الربملاين الدويل.

• رئي�س جمموعة الحتاد الربملاين العربي.
•  رئي�س جمموعة احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي.

• رئي�س جمموعة الربملان العربي.
• ع�شو ميثل جلان ال�شداقة تنتخبه اجلمعية العمومية.

وتنتخب اللجنة التنفيذية من بني اأع�شائها وكياًل يراأ�س اأعمال اللجنة يف 
حال غياب الرئي�س ومقررًا لعر�س تقاريرها اأمام اجلمعية العمومية لل�شعبة. 

وتخت�س اللجنة التنفيذية لل�شعبة بالآتي:

اإعداد خطة العمل ال�شنوية لل�شعبة يف بداية كل دور انعقاد ورفعها اإلى . 1
هيئة مكتب املجل�س واعتمادها من اجلمعية العمومية لل�شعبة.

اعتماد خطط عمل جمموعات الحتادات الربملانية.. 2
والفعاليات . 3 الحتـــادات  يف  ال�شعبة  لوفود  الــدوريــة  التقارير  درا�ــشــة 

الربملانية، واعتمادها من اجلمعية العمومية لل�شعبة.
الحتــادات . 4 عمل  عن  انعقاد  دور  كل  نهاية  يف  �شنوي  تقرير  اإعـــداد 

والأن�شطة والفعاليات الربملانية على اأن يبني التقرير:

 اأ .  الأهداف املتحققة من هذه الفعاليات.
 ب .ال�شعوبات التي حالت دون تنفيذ بع�س الأهداف.

 ج. مقرتحات تطوير اأعمال ال�شعبة.

اجلمعية . 5 على  وعر�شها  الربملانية  ال�شداقة  جلــان  تقارير  درا�ــشــة 
العمومية لل�شـعبة .

اإعداد م�شروعي ميزانية ال�شعبة وح�شابها اخلتامي ورفعهما اإلى هيئة . 6
مكتب املجل�س لعتمادهما من اجلمعية العمومية
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نظام  ال�ضعبة الربملانية الإماراتية

كون ال�شعبة الربملانية هي اجلهة املنوط بها متثيل املجل�س الوطني الحتادي 
يف جمال�س و موؤمترات الحتادات و الهيئات الربملانية العربية و الإ�شالمية و 
الدولية و غريها من املنظمات، اعتمدت ال�شعبة نظامًا لها يف اجلل�شة الولى 
الت�شريعي  الف�شل  من  الول  الــدور  يف  الربملانية  لل�شعبة  العمومية  للجمعية 

اخلام�س ع�شر.

ويف اإطار هذا النظام فاإنه يتم اختيار ممثلي املجل�س الوطني االحتادي 
يف االإحتادات الربملانية العربية و الدولية وفق نظام ال�صعبة الربملانية على 

النحو التايل: 

� �شبعة اأع�شاء لالحتاد الربملاين اأحدهم على الأقل من الن�شاء  .•

� خم�شة اأع�شاء لالحتاد الربملاين العربي.•

� التعاون • منظمة  يف  الأعــ�ــشــاء  الـــدول  جمال�س  لحتــاد  اأعــ�ــشــاء  خم�شة 
الإ�شالمي .

� اربعة اأع�شاء للربملان العربي.•

� ع�شوين للجنة التن�شيق الربملاين والعالقات اخلارجية اخلليجية .•

انتخاب اأع�شاء جلان ال�شداقة بالأغلبية الن�شبية يف اأول كل دور انعقاد، 
مبا ل يقل عن خم�شة اأع�شاء لكل جلنة ، وذلك وفق االأولويات االآتية:

� اأع�شاء جلنة ال�شداقة مع برملانات دول جمل�س التعاون اخلليجي.•

� اأع�شاء جلنة ال�شداقة مع الربملانات العربية.•

� اأع�شاء جلنة ال�شداقة مع برملانات الدول الآ�شيوية.•
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� اأع�شاء جلنة ال�شداقة مع الربملانات الأوروبية.•

� اأع�شاء جلنة ال�شداقة مع برملانات الدول الأفريقية.•

� واأمريكا • الالتينية،  اأمريكا  دول  برملانات  مع  ال�شداقة  جلنة  اأع�شاء 
ال�شمالية.

نـظام عمـل املجموعـات

 بناء على نظام متثيل ال�صعبة الربملانية االإماراتية فاإنه ت�صكل جمموعات 
عمل خا�صة لـ:

جمموعة عمل  الحتاد الربملاين الدويل.. 1

جمموعة عمل الحتاد الربملاين العربي.. 2

جمموعة عمل احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي. . 3

جمموعة عمل الربملان العربي.. 4

جمموعة عمل لالجتماعات اخلليجية الدورية.. 5

اإلى  وتعقد هذه املجموعات العديد من االجتماعات الفنية التي تهدف 
االآتي:

تدار�س خطة عمل املجموعة يف امل�شاركات الربملانية.. 1

درا�صة االأوراق الفنية ، و البحوث و املقرتحات التي يتم تقدميها يف هذه . 2
امل�شاركات.

درا�صة امللف الفني و اإبداء الراأي حيال املقرتحات اجلديدة.. 3

اإعداد  ومراجعة تقرير امل�شاركة. . 4
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ملخ�س اإجراءات عمل ال�ضعبة الربملانية
للم�ضاركات الربملانية: 

اجتماع املجموعة االأول 
)قبل امل�صاركة(

اجتماع املجموعة الثاين 
)قبل امل�صاركة(

اجتماع املجموعة الثالث 
)بعد امل�صاركة(

 • ا�صتعرا�س خطة عمل امل�صاركة، واعتمادها.
االأوراق.  • درا�صة 

املقرتحات. • درا�صة 

 • مراجعة امللف الفني للم�صاركة، واعتمادها.
امل�صتجدات. اآخر   • متابعة 

 • مـــراجـــعـــة تــقــريــر املـــ�ـــصـــاركـــة وقـــراراتـــهـــا، 
وا�ــصــتــخــال�ــس الــنــتــائــج لــتــطــويــر املــ�ــصــاركــات 

الربملانية املقبلة.
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الحتادات الربملانية
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الحتـادات الربملانيـة 

من  الربملانية  الدبلوما�شية  يف  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  م�شاركة  تاأتي 
و  العربية  الربملانية  الحتــادات  الحتــادي يف  الوطني  املجل�س  خالل ع�شوية 

الإقليمية و الدولية. كما هو مو�شح يف الر�شم البياين التايل : 

االجتماع الدوري 
لروؤ�صاء جمال�س 
ال�صورى والنواب 
والوطني واالأمة 

بدول جمل�س 
التعاون اخلليجي.

�صنة االإن�صمام 2007 

الربملان العربي
�صنة االإن�صمام : 

2005

احتاد جمال�س الدول 
االأع�صاء يف منظمة 
التعاون االإ�صالمي . 

�صنة االإن�صمام:1999 

االحتاد الربملاين 
الدويل.

�صنة االإن�صمام: 
1977

االحتاد الربملاين  
العربي. 

�صنة االإن�صمام : 
1975

يذكر اأن ال�شعبة الربملانية الإماراتية �شاركت يف )99( فعالية برملانية على 
م�شتوى الحتادات الربملانية ) الحتاد الربملاين الدويل – الحتاد الربملاين 
العربي –احتاد جمال�س الدول الأع�شاء مبنظمة التعاون الإ�شالمي – الربملان 
العربي - الجتماع الدوري لروؤ�شاء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة 
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية( ، يف الف�شل الت�شريعي اخلام�س 

ع�شر وقدمت خالل تلك امل�شاركات 265 ورقة برملانية. 
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اأوًل: الحتـاد الربملـاين الدولـي
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الحتـاد الربملـاين الدولـي

اأول ً : التعريف بالحتاد الربملاين الدويل 

نبـذة تعريفـية 
منظمة  هو  الــدويل  الربملاين  الحتــاد 
ممثلي  جمع  اإلــى  تهدف  دولية  برملانية 
تاأ�ش�س  و   . ال�شيادة  الدول ذات  برملانات 
1889م  �شنة  الــدويل  الربملاين  الحتــاد 
بناًء على مبادرة من برملانيني م�شهورين 
وال�شيد  كرمري  رنــدال  وليام  ال�شيد  هما 

باري�س  يف  الدويل  الربملاين  لالحتاد  موؤمتر  اأول  عقد  وقد  با�شي.  فريدريك 
�شنة 1889م. و يتكون الحتاد، و مقره مدينة جنيف ال�شوي�شرية،  من 166 

برملانًا ع�شوًا موزعني على �شت جمموعات جيو�شيا�شية  هي :

� املجموعة الإفريقية)48 ع�شوًا(. •
� املجموعة العربية)18 ع�شوًا(. •
� املجموعة الآ�شيوية)31 ع�شوًا(. •
� جمموعة اأورا�شيا)7 اأع�شاء(.•
� جمموعة دول اأمريكا الالتينية و الكاريبي)22 ع�شوًا(. •
� جمموعة 12 +)47 ع�شوًا(. •

يعمل االحتاد على ت�صجيع 
االت�صاالت بني الربملانات 
وامل�صاهمة يف الدفاع عن 

االإن�صان.  حقوق 



الدليل الإر�شادي لأع�شاء ال�شعبة الربملانية الإماراتية34

 ويعمل االحتاد على حتقيق ال�صالم و التعاون بني ال�صعوب و تر�صيخ عمل 
الربملانات من خالل:

� والتن�شيق • البلدان  والربملانيني يف جميع  الربملانات  بني  التوا�شل  ت�شجيع 
وتبادل اخلربات فيما بينهم.

� النظر يف الق�شايا ذات البعد الدويل بهدف ابداء الراأي فيها، و التقدم •
مببادرات من خالل الربملانات و اأع�شائها.

� امل�شاهمة يف الدفاع عن حقوق الإن�شان والرتقاء بها، فهي دافع �شروري •
لتطور ودميقراطية الربملان.

عملها  و  جهودها  و  اأهدافها  املتحدة  المم  ي�شاطر  الذي  الحتــاد،  يدعم 
عالوة  الإقليمية  الربملانية  املنظمات  مع  الحتاد  يتعاون  كما  وثيقة،  ب�شورة 

على املنظمات الدولية احلكومية و الغري حكومية التي حتفزها نف�س القيم.

اللغـات امل�ضتخدمة يف الحتـاد الربملاين الدويل: 
 ، الجنليزية   : هي  ر�شمية  لغات   )4( الــدويل  الربملاين  الحتــاد  اعتمد 
الفرن�شية ، العربية ، و ال�شبانية، حيث يوفر الحتاد الربملاين الدويل ترجمة 
الأوراق  و  امل�شتندات  تتوفر  وبينما  اجتماعاته،  كافة  يف  اللغات  بهذه  فورية 

باللغة الجنليزية و الفرن�شية فقط.  

اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل:
تعقد اجلمعية اجتماعني �شنويًا ملدة 4 اأيام ، بحيث يكون الأول يف اأي من 
البلدان التي يوافق الحتاد على ا�شت�شافتها لجتماع اجلمعية، والثاين يف بلد 
مع  يتزامن  و  ذلك.  احلاكم غري  املجل�س  يقرر  مامل  الحتــاد )جنيف(  مقر 
اجتماع اجلمعية اجتماعات املجل�س احلاكم لالحتاد و ي�شبقهم اجتماع اللجنة 

التنفيذية. 
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اأجهزة الحتـاد :

1. اجلمعية :

هــي اجلــهــاز الـــذي يعرب عــن  الـــراأي 
يف  مــرتــني  ينعقد   ، لــالحتــاد  ال�شيا�شي 
�شهر  يف  -عـــادة  الربيع  )جل�شة  ال�شنة 
اأكــتــوبــر، وجــلــ�ــشــة اخلـــريـــف-عـــادة يف 
العامة  اجلمعية  جتــري  اأبــريــل(.و  �شهر 
الأو�شاع  حــول  عامًا  نقا�شًا  دوراتــهــا  يف 
ال�شيا�شية و الإقت�شادية و الإجتماعية يف 

العامل، و يف كل دورة يتم اختيار مو�شوع معني للنقا�س. 

البلد،  �شكان  عدد  باختالف  يختلف  اجلمعية  يف  املتاحة  الأ�ــشــوات  عدد 
ملــراعــاة خمتلف  الأ�ــشــوات  اقت�شام هــذه  الــوفــود،  وفــد من هــذه  لكل  وميكن 
املراأة  متثيل  مراعاة  الوفود  وعلى  الوفود،  يف  املمثلة  ال�شيا�شية  الجتاهات 
�شمن الوفد، حيث اأن عدم اللتزام بذلك ال�شرط يرتتب عليه تقلي�س عدد 
الأ�شوات لل�شعبة الربملانية امل�شاركة . مثال على ذلك اإذا ت�صكل وفد املجل�س 
الوطني االحتادي بالكامل من الرجال فاإن عدد االأ�صوات �صيكون )9( بدال 

من )11( �صوتا .

و ينبثق من اجلمعية اأربعة جلان دائمة هي: 

-  جلنة ال�شلم والأمن الدوليني .

-  جلنة التنمية امل�شتدامة والتمويل والتجارة .

-  جلنة الدميقراطية وحقوق الإن�شان .

-  جلنة �شوؤون الأمم املتحدة

الربملانية  لل�صعبة  يكون 
االإماراتية 11 �صوتاً بداًل 

من 9 يف حال ت�صمن الوفد 
امل�صارك امراأة .
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2. املجل�س احلاكم: 

ويعقد  الدويل،  الربملانـي  الحتاد  �شيا�شة  حتديد  عن  امل�شوؤول  اجلهاز  هو 
اجتماعني كل �شنة اأ�شوة باجلمعية العامة لالحتاد.و ميار�س املجل�س احلاكم 
اخت�شا�شاته مثل: يقرر ان�شمام و اعادة ان�شمام الربملانات الع�شاء، تعليق 
ع�شوية الربملانات الأع�شاء، يقرر مكان و زمان دورة انعقاد اجلمعية العامة، 
يقرت ح رئي�س للجمعية، يقرر برامج العمل و موازنة الحتاد، تعيني الرئي�س 
يف  ع�شو   برملان  كل  عن  اأع�شاء  ثالثة  من  املجل�س  ويتكون  العام.  الأمــني  و 
الحتاد، يجب مراعاة م�شاركة املراأة، واإل فاإن عدد الأع�شاء الذين ميثلون 
هذا الربملان يجب اأن ل يتجاوز ع�شوين يكون لهما �شوتني بدًل من ثالثة يف 

حال وجود اإمراأة.

3. اللجنة التنفيذية :  

املجل�س  ويوايف  الدويل  الربملاين  الحتاد  اإدارة  على  ي�شرف  الذي  اجلهاز 
باآرائه . وتتكون هذه اللجنة من خم�شة ع�شر ع�شوًا ينتخبهم املجل�س احلاكم، 
املجل�س  اأع�شاء  بني  من  الأقــل  على  منهم  ع�شوًا  ع�شر  اثنى  ينتخب  بحيث 
احلاكم، و اأن يكون ثالثة من اأع�شاء املنتخبني كحد اأدنى من الن�شاء. ويعترب 

رئي�س الحتاد الربملاين الدويل رئي�شا للجنة التنفيذية بحكم من�شبه . 

4. الأمانة العامـة :

تعمل  الــتــي   الحتـــاد  �شكرتارية  هــي 
على ت�شهيل عمل الوفود التي ت�شارك يف 
املوؤمتـر، وحت�شر الوثائق وجتهز القاعات 

اخلا�شة باللجان و اجلمعية  .

ال�صعبة  ي�صكل وفد 
الربملانية االإماراتية يف 

االحتاد الربملاين الدويل 
من )7( اأع�صاء.
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ثانيًا:  كيفيــة عمــل ال�ضــعبة الربملانيــة الإماراتيــة يف الحتــاد 
الربملاين الدويل

الــدويل  الربملاين  الحتــاد  يف  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  متثيل  يكون   
و اجلمعية  املجل�س احلاكم  اجتماعات  اأع�شاء موزعني على  من خالل )7( 

كالتايل: 

بالن�صبة  ملجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل :

• ثالثة اأع�شاء للمجل�س احلاكم، مع مراعاة متثيل املراأة.
بالن�صبة جلمعيةاالحتاد الربملاين الدويل :

• رئي�س ال�شعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .
• اأع�شاء وفد املجل�س مع مراعاة متثيل املراأة.

كيفية عمل الوفد امل�صارك يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل: 

اجلمعية

املجل�س

كلمة. الوفد  رئي�س  •�يلقي 
•�يوؤكد وفد ال�صعبة الربملانية االإماراتية على مقرتحات ال�صعبة.

جدول  على  املطروحة  املو�صوعات  يف  املجل�س  اأع�صاء  •��يتداخل 
االأعمال.
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كيفية احت�صاب االأ�صوات يف االحتاد:

ح�شب  ذلــك  حتديد  يتم  و  الت�شويت  يف  �شوت   )11( الربملانية  لل�شعبة 
القواعد التالية:

•  يكون حق الت�شويت مق�شور على املندوبني احلا�شرين �شخ�شيًا.
•  لكل برملان ع�شرة اأ�شوات كحد اأدنى.

يتم ح�شابها مبوجب عدد  الإ�شافية  الأ�شوات  برملان عدد من  لكل  •   يكون 
�شكان بالده وذلك على النحو التايل:

عدد الأ�شواتعدد ال�شكان )مليون ن�شمة(
5-11

2اأكرث من 5 اإلى 10 
3اأكرث من 10 اإلى 20
4اأكرث من 20 اإلى 30
5اأكرث من 30 اإلى 40
6اأكرث من 40 اإلى 50

7اأكرث من 50 اإلى 60  
8اأكرث من 60 اإلى 80

9اأكرث من 80  اإلى 100 
10اأكرث من 100 اإلى 150
11اأكرث من 150 اإلى 200
12اأكرث من 200 اإلى 300

13اأكرث من 300

لذلك و وفقًا لهذا اجلدول يكون عدد الأ�شوات لل�شعبة الربملانية الإماراتية 
هو 1+10=11
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كيفية تقدمي مقرتحات و تعديالت على املوا�صيع املطروحة يف اجتماعات 
االحتاد الربملاين الدويل: 

الربملاين  لالحتاد  العامة  الأمانة  تــوزع  امل�شاركة:  قبل  املقرتحات  •  تقدمي 
الدويل كافة الوثائق اخلا�شة بامل�شاريع و املوا�شيع املطروحة على اجتماعات 
الحتاد قبل الجتماعات ب�شهرين كحد اأق�شى حتى يت�شنى لل�شعب الربملانية 

تقدمي مقرتحاتها ، تعليقاتها، و تعديالتها قبل الجتماعات بفرتة. 

و  املقرتحات  تقدمي  يتم  امل�شاركة:  اأثناء  التعديالت  اأو  املقرتحات  •  تقدمي 
اإلى  امل�شاركة  اأثناء  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  من  املقرتحة  التعديالت 
العامة  الأمانة  موظفو  يعاون  حيث  الــدويل  الربملاين  الحتــاد  �شكرتارية 
من  التعديالت  و  املقرتحات  تقدمي  يف  لالأع�شاء  املجل�س  لوفد  املرافقون 

خالل التوا�شل مع ال�شكرتارية. 

كيفية تقدمي بند طـارئ:

دويل  حــدث  عن  الطارئ  البند  يعرب   
هام ، يتعني على الحتاد الربملاين الدويل 

اتخاذ موقف ب�شاأنه.

نظام عمل  من   11.1 املادة  على  -  بناء 
النظام  يف   14.2 ــادة  امل و   ، اجلمعية 
بــرملــان ع�شو  لأي  يــجــوز   ، الأ�ــشــا�ــشــي 
طارئ  بند  اإدراج  يطلب  اأن  بــالحتــاد 

على جدول اأعمال اجلمعية، ويجب اأن يكون هذا الطلب م�شحوبًا مبذكرة 
تف�شريية خمت�شرة وم�شروع قرار.

-  لقبول البند الطارئ يجب ح�شوله على ثلثي الأ�شوات امل�شاركة يف القرتاع.

البند الطارئ هو بند يعرب 
عن ق�صية اأو حدث ملح و 
له قدر كبري من االأهمية 

يتعني على االحتاد الربملاين 
الدويل اتخاذ موقف ب�صاأنه.
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-  ل يجوز للجمعية اأن تدرج يف جدول اأعمالها �شوى بند طارئ واحد، ويف حالة 
ح�شول عدة طلبات على الأغلبية املطلوبة، يقبل الطلب الذي يح�شل على 

اأكرب عدد من الأ�شوات الإيجابية.

-   بعد اإقرار اجلمعية ملو�شوع البند الطارئ ُت�شكل جلنة �شياغة لإعداد م�شروع 
قرار ب�شاأنه ، يتم عر�شه على اجلمعية للموافقة عليه .

للمداخلة مدتها ثالث  الطارئ فر�شة  البند  اإدراج  -   يعطى مقدموا طلبات 
دقائق اإ�شافة اإلى ثالث دقائق لالعرتا�س لكل بند مقرتح .

اإ�ضهامات ال�ضعبة الربملانية الإماراتية يف الحتاد الربملاين الدويل 
خالل الف�ضل الت�ضريعي اخلام�س ع�ضر 

� الربملانية • ال�شعبة  من  املقدم  القرار  الــدويل  الربملاين  الحتــاد  اعتمد 
الإماراتية يف اللجنة الدائمة الثالثة ب�شاأن القانون الدويل بني املفاهيم 
االإن�صان،  للدول وحقوق  الداخلية  ال�صوؤون  التدخل يف  الوطنية وعدم 
�شيادة  على  التاأكيد  ب�شاأن  الربملانية  ال�شعبة  اأهــداف  مع  يتوافق  ما  وهو 
الدول واحرتام حقوق الإن�شان، والتاأكيد على ا�شتقرار العالقات الدولية .

� اأبدت ال�شعبة الربملانية اهتماما اأ�شا�شيا بعمل الأجهزة الرئي�شية لالحتاد •
املجموعة  ممثل  �شارك  حيث  التنفيذية  اللجنة  خا�شة  الدويل  الربملاين 
له  وكان  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  ال�شريقي يف  را�شد  �شعادة  العربية 
ب�شاأن  الربملانية  ال�شعبة  مقرتحات  دعم  يف  دوره  منها  بــارزة  ن�شاطات 
ومناق�شة  الدويل،  الربملاين  والحتاد  املتحدة  الأمم  بني  ال�شراكة  اتفاق 
ا�شرتاتيجية الحتاد لعام ) 2012 – 2017 ( له اإ�شهاماته الوافرة يف 
مثل  الأخــرى،  واملو�شوعات  الق�شايا  حيال  التنفيذية  اللجنة  مناق�شات 

موازنة الحتاد وانتخاب الأمني العام لالحتاد.
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� اأعمال الحتاد الربملاين • ال�شعبة الربملانية خالل م�شاركتها يف  تقدمت 
طارئة.  بنود  بثالثة  ع�شر  اخلام�س  الت�شريعي  الف�شل  خالل  الدويل 
وجنح البند الطارئ املقدم من ال�شعبة الربملانية يف اجلمعية )127( 
بعنوان  كمبال-اأوغندا  يف  عقد  الــذي  احلــاكــم،  للمجل�س  و)190( 
»مــبــادرة االحتـــاد الــربملــاين الـــدويل للوقف الــفــوري الإراقـــة الــدمــاء 
وانــتــهــاكــات حــقــوق االإنــ�ــصــان يف �ــصــوريــا، و�ــصــمــان و�ــصــول املــ�ــصــاعــدات 
االإنــ�ــصــانــيــة جلــمــيــع الــ�ــصــكــان املــحــتــاجــني، ودعــــم تــنــفــيــذ الـــقـــرارات 
ومنظمة  العربية   الــدول  جامعة  يف  ال�صلة  ذات  ال�صليمة  واجلهود 
الكايف  العدد  على  يتح�شال  مل  اآخرين  وم�شروعني   « املتحدة  االأمــم 
الدويل يف حظر  الربملانيني  دور   « بعنوان  الول   وكان   ، ال�شوات  من 
الإ�شهام  عرب  الدينية  واملقد�شات  بالرموز  امل�شا�س  اأو  الأديان،  اإزدراء 
�شروريًا  متطلبًا  باعتباره  ذلك  لتجرمي  دويل  اتفاق  اإلى  التو�شل  يف 
والخر  العاملي«،  والتفاهم  التعاون  وحتقيق  الدوليني،  والأمــن  لل�شلم 
بعنوان »  دور الربملانيني يف مكافحة الإرهاب ، وبناء �شراكة دولية من 
خالل الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى للق�شاء على التطرف 
لل�شلم  كاأ�شا�س  و�شعوبه  العامل  ح�شارات  بني  والت�شامح  التعاون  ون�شر 

والأمن الدوليني «.

� اعتماد منتدى ال�شباب الربملانيني خلطة املنتدى للعامني املقبلني، والتي •
اقرتحتها ال�شعبة الربملانية الماراتية، بالإ�شافة اإلى م�شاهمة ال�شعبة يف 
التعديالت  ال�شباب«، حيث قدمت عدداً  من  منتدى  »قواعد عمل  و�شع 
تتعلق باآلية عمل املنتدى ، والذي جاء بناء على مقرتح ال�شعبة الربملانية 
الـ122  اجلمعية  اجتماعات  يف  الــدويل  الربملاين  الحتــاد  يف  الإماراتية 

لالحتاد التي عقدت يف بانكوك يف 2010.
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اأجهزة  يف  العربية  املجموعة  االمــاراتــيــة  الربملانية  ال�صعبة  مثلت  كما 
االحتاد:

� الربملاين • لالحتاد  التنفيذية  اللجنة  اأعمال  يف  العربية  املجموعة  متثيل 
الدويل.

� رئا�شة اللجنة املعنية بال�شوؤون املالية يف الحتاد الربملاين الدويل.•

� متثيل املجموعة العربية يف اللجنة التح�شريية لالجتماع الرابع لروؤ�شاء •
الربملانات.

� متثيل املجموعة العربية يف اللجنة املعنية بدرا�شة التفاق اجلديد ما بني •
الحتاد الربملاين الدويل و الأمم املتحدة.

� متثيل املجموعة العربية يف اللجنة املعنية بال�شراكة بني اجلن�شني.•

� رئا�شة منتدى الربملانيني ال�شباب.•

� متثيل املجموعة العربية يف مكتب اللجنة الدائمة الرابعة املعنية ب�شوؤون •
الأمم املتحدة.

املجموعات  و  املنظمات  مع  الثنائية  العالقات  توطيد  �صعيد  على  اأمــا 
خالل  التالية  االتفاقيات  االحتـــادي  الوطني  املجل�س  وقــع  فقد  الدولية 

الف�صل الت�صريعي اخلام�س ع�صر: 

� و • االحتــادي  الوطني  املجل�س  للتعاون بني  تنفيذية  اتفاقية  اأول  توقيع 
التعاون  تعزيز عالقات  اإلى  تهدف  والتي  الــدويل  الــربملــاين،  االحتــادي 
م�شرتكة،  برملانية  اأن�شطة  ممار�شة  خالل  من  الفعال،  الدويل  الربملاين 
لدى  املتوافرة  والقدرات  واملعرفة  الإمكانات  با�شتثمار  ثالث،  ومع طرف 
كل من الحتاد واملجل�س لن�شر الثقافة الربملانية، وذلك من خالل التزام 
املجل�س بامل�شاركة بفعالية يف اأن�شطة وفعاليات الحتاد، وتقدمي كل اأوجه 
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وبراجمه  وفعالياته،  الحتــاد  اأن�شطة  لتي�شري  واملمكنة  الالزمة  الدعم 
املختلفة، وم�شاركة الحتاد بالفعالية الالزمة واملمكنة فيما يتفق عليه من 
برامج لن�شر الثقافة الربملانية، وتطوير اآليات العمل الربملاين، وم�شاركة 
الحتاد،  بعثات  من  عليه  يتفق  فيما  واملمكنة  الالزمة  بالفعالية  املجل�س 
وجلان تق�شي حقائقه، اأو جلان عمله حول خمتلف الق�شايا واملو�شوعات 
يف خمتلف مناطق العامل، ودعم تنفيذ اللتزامات املرتتبة على قرارات 

الحتاد، وفعالياته، وبراجمه. 

� االحتــادي • الوطني  املجل�س  بــني  تــعــاون  اتفاقية  توقيع  اإلــى  بالإ�شافة 
وجمموعة اأمريكا الالتينية و الكاريبي، والتي تهدف اإلى توطيد اأوا�شر 
ال�شداقة من اأجل حتقيق ال�شتقرار وال�شتمرارية والتعددية يف العالقات 
امل�شرتكة، وتوفري اآلية للتعاون امل�شرتك، وتبادل املعلومات وزيارات الوفود 
الثنائية  التعاون  على عالقات  احلفاظ  واخلــربات، من خالل  الربملانية 
وتوطيدها، وتعزيز التوا�شل يف جمالت احلوار ال�شيا�شي والأمن وال�شلم 
واأيــة  املائية،  واملـــوارد  والطاقة  والرتبية  الدميقراطية  ون�شر  الدوليني 
العمل  فر�س  حت�شني  اأجــل  من  وال�شعي  الطرفني،  تهم  اأخــرى  جمــالت 

وزيادة ال�شتثمار املتبادل.

موقع االحتاد الربملاين الدويل على االنرتنت  :

 www.ipu.org
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ثانيًا: احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء
 يف منظمة التعاون الإ�ضالمي
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احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�ضالمي

اأول ً :  التعريف باحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون 
الإ�ضالمي 

نبذة تعريفية: 

هو احتاد برملاين اإ�شالمي اأُن�شاأ بقرار من املوؤمتر التاأ�شي�شي يف اجلمهورية 
عام  يف  بطهران  الإيــرانــيــة  الإ�شالمية 
الإ�شالمية  املجموعة  كانت  حيث   1999
الحتــاد  اجتماعات  هام�س  على  جتتمع 
ــوؤمتــر  الـــربملـــاين الـــــدويل قــبــل عــقــد امل
الحتــاد.  اإنــ�ــشــاء  اأقــر  الــذي  التاأ�شي�شي 
بالتعاليم  التعريف  اإلى  الحتــاد  ويهدف 
ــداأ الــ�ــشــورى  ــب الإ�ــشــالمــيــة ، وتــعــزيــز م
الإ�شالمي، و توفري اإطار لتحقيق التعاون 
و تبادل اخلربات بني جمال�س  والتن�شيق 
دول منظمة املوؤمتر الإ�شالمي.  و يتكون 
و مقره طــهــران،  من )48(   ، الحتــاد 

دولة و )10( مراقبني. 

يهدف احتاد جمال�س الدول 
االأع�صاء يف منظمة التعاون 

اإلى التعريف  االإ�صالمي 
تعزيز  االإ�صالمية،  بالتعاليم 

مبداأ ال�صورى االإ�صالمي، 
وتوفري اإطار لتحقيق تعاون 

وتن�صيق و تبادل اخلربات 
بني جمال�س دول منظمة 

االإ�صالمي. املوؤمتر 
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التعاون  منظمة  يف  الأع�ضاء  الدول  جمال�س  احتاد  اجتماعات 
الإ�ضالمي:

ثالثة  الإ�شالمي  التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول  جمال�س  احتاد  يعقد 
اجتماعات مق�شمة اإلى اجتماعات اللجنة التنفيذية و التي تعقد مرتني �شنويًا 
على الأقل ، واللجنة العامة واملوؤمتر اللذين يجتمعان مرة يف ال�شنة. و يتم يف 
اجتماع اللجنة التنفيذية درا�شة طلبات الن�شمام واإعداد جدول اأعمال جلان 
املوؤمتر واللجنة العامة بالإ�شافة اإلى ر�شد عمل واأن�شطة الأمانة العامة. و تاأتي 
بعد اجتماعات اللجنة التنفيذية اجتماعات اللجنة العامة التي تقوم بدار�شة 
اأحد الربملانات  اأو املقرتحة من  التنفيذية  اللجنة  اإليها من  املوا�شيع املحالة 

الأع�شاء و تتم درا�شة املوا�شيع و اإحالتها اإلى املوؤمتر لعتمادها.  

اأجهزة الحتاد: 

1.  املوؤمتر: يخت�س املوؤمتر- الذي يجتمع مرة  �شنويًا- بدرا�شة املوا�شيع 
التي تندرج �شمن اأهداف املنظمة وي�شدر يف �شاأنها القرارات والتو�شيات 
املنا�شبة.  ويتكون املوؤمتر من روؤ�شاء املجال�س الأع�شاء يف الحتاد اأو من 

ينوب عنهم اإ�شافة اإلى اأربعة على الأكرث من كل ع�شو يف الحتاد. 

و ينبثق من املوؤمتر اربعة جلان دائمة هي :

1- جلنة  ال�شئون ال�شيا�شية والعالقات اخلارجية . 

2 جلنة ال�شئون القت�شادية و�شئون البيئة . 

3- جلنة حقوق الإن�شان واملراأة والأ�شرة. 

4-  جلنة ال�شوؤون الثقافية والقانونية و حوار احل�شارات والأديان.
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2.  اللجنة العامة : تخت�س اللجنة العامة بالأمور الإدارية لالحتاد حيث 
العام،  لالأمني  ال�شنوي  التقرير  يف  للنظر  �شنويًا   واحدة  مرة  جتتمع 
الداخلية  اللوائح  وتعديل  و�شع  املوؤمتر  عقد  وموعد  مكان  وحتديد 
الوفود  من  القــرتاحــات  وتلقي  واأجهزته  لالحتاد  والإداريـــة  املالية 
 ، املوؤمتر  على  منها  تراه  ما  وعر�س  فيها  والبت  ودرا�شتها  الأع�شاء 
ودرا�شة واإقرار م�شروع امليزانية ال�شنوية لالحتاد و غريها من الأمور 
الإدارية لالحتاد. و تتكون اللجنة العامة من ع�شوين من كل وفد من 

الأع�شاء.  الوفود 

3.  اللجنة التنفيذية:  هي اللجنة التي تخت�س بدرا�شة طلبات الن�شمام 
م�شروع  واإعــداد  الع�شوية،  تعليق  اأو  الحتــاد  اإلى  الن�شمام  اإعــادة  اأو 

جدول اأعمال لكل من اللجنة العامة واملوؤمتر.

اإلى  بالإ�شافة  املوؤمتر  ينتخبهم  ع�شوًا  ع�شر  اأثني  من  اللجنة  وتتكون   
احلايل  الوفد  من  ع�شو  و  الأخــري  للموؤمتر  امل�شيف  الوفد  من  ع�شو 

امل�شيف. 

الإيرانية  العا�شمة  مقرها   - العامة  الأمانة  تخت�س  العامة:  4.  االأمانة 
الحتاد  وبني  الحتاد،  اأع�شاء  بني  فيما  الت�شالت  بتي�شري   - طهران 
وتتولى  الأخــرى،  والدولية  الإقليمية  واملنظمات  الهيئات  من  وغــريه 
يدر�شها  التي  املوا�شيع  واإعــداد  لالحتاد،  والإداريـــة  املالية  ال�شوؤون 
الالزمة  واملرا�شالت  وامل�شابط  والتقارير  الوثائق  و  واملجل�س  املوؤمتر 

لالجتماعات.
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ثانيًا: كيفية عمل ال�ضعبة الربملانية الإماراتية يف احتاد جمال�س 
الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�ضالمي

يكون متثيل ال�صعبة الربملانية االإماراتية ح�صب الت�صكيل التايل:

مــوؤمتــر  لجــتــمــاعــات  1.   بالن�شبة 
الحتاد:

-  رئي�س ال�شعبة الربملانية اأو من ينوب 
عنه .

ــ�ــس احتـــــاد جمــالــ�ــس  ــوا جمــل ــش ــ� -  ع
التعاون  منظمة  يف  الأع�شاء  الدول 

الإ�شالمي.

ــاء املـــوؤمتـــر الــثــالثــة لحتــاد  -  اأعــ�ــش
منظمة  الأع�شاء يف  الدول  جمال�س 

التعاون الإ�شالمي.

2.  بالن�شبة لجتماعات اللجنة العامة لالحتاد: 

- رئي�س ال�شعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .

- ع�شوا جمل�س احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي.

كيفية احت�ضاب الأ�ضوات يف الحتاد :

يكون الت�شويت عادة برفع الأيدي و تتخذ اللجنة العامة قراراتها ومقرراتها 
عدد  ثلثي  باأغلبية  تتخذ  فاإنها  واإل   ، الإمكان  قدر   ، بالرتا�شي  وتو�شياتها 
للجنة  بالن�شبة  المر  وكذلك  الت�شويت.  امل�شرتكني يف  احلا�شرين  الأع�شاء 

التنفيذية .

ال�صعبة  ت�صكيل  يكون 
الربملانية االإماراتية يف 
احتاد جمال�س الدول 

االأع�صاء يف منظمة التعاون 
اأع�صاء  االإ�صالمي بخم�صة 
اجتماعات  مق�صمني على 
موؤمتر االحتاد و اللجنة 

العامة. 
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كيفية تقدمي املقرتحات و التعديالت: 

اأو  اإ�شافة تعديالت  ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف  اإذا رغبت  يف حالة ما 
اأدراج بند اإ�شايف على جدول اأعمال املوؤمتر فاإنه يتم تقدمي هذه التعديالت 
اأما  والإ�شافات قبل انعقاد املوؤمتر بوقت كايف لدرا�شة التعديالت املقرتحة. 
الن�شبة للتعديالت على النظام الأ�شا�شي فيتم اإر�شالها قبل �شهرين على الأقل 
اعتمادها من خالل  يتم  و  العامة  الأمانة  اإلى  املوؤمتر  اجتماعات  انعقاد  من 

املوؤمتر و مبوافقة اأغلبية الأع�شاء احلا�شرين.

جمال�س  احتاد  يف  الإماراتية  الربملانية  ال�ضعبة  اإ�ضهامات   : ثالثًا 
الدول الأع�ضاء يف منظمة املوؤمتر الإ�ضالمي

� ملوؤمتر • التا�شعة  الــدورة   « االإ�صالمي  الربملاين  االإعــالن   « على  املوافقة 
احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي، الذي اقيمت 
يف اندوني�شيا بتاريخ 2012/01/24 ، وهو ما يتوافق مع اأهداف ال�شعبة 
الربملانية ب�شاأن التاأكيد على تعزيز دور الحتادات الربملانية،  باعتبار اأن 
�شرورية  ال�شعبة  حتقيق م�شلحة  وراءهــا  من  تبتغي  غاية  امل�شروع  هذا 
اأدوارهــم  يعزز  برملايٌن  جهاٌز  الإ�شالميني  للربملانيني  يكون  لأن  وملحة 
الربملانية ، ويت�شارك الربملانيني فيه بالراأي والتاأثري يف مواجهة التحديات 

التي تواجه ال�شعوب الإ�شالمية.

� اعتماد »م�صروع ميثاق العمل  الربملاين االإ�صالمي يف مكافحة االإرهاب •
والتطرف«، والذي اقرتحته ال�شعبة الربملانية يف الدورة العا�شرة ملوؤمتر 
احتاد جمال�س الدول الع�شاء يف منظمة التعاون الإ�شالمي التي اقيمت 

يف ا�شطنبول 2015.
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� ع�شوية اللجنة النفيذية.•

� ع�شوية اللجنة ال�شيا�شية.•

� ع�شوية جلنة حقوق الإن�شان واملراأة والأ�شرة.•

 

موقع االحتاد على �صفحة االنرتنت:

http://www.puic.org 
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ثالثا: الحتـاد الربملانـي العربـي
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الحتاد الربملاين العربي

اأوًل : التعريف بالحتاد الربملاين العربي 

نبذة تعريفية 

منظمة  هو  العربي  الربملاين  الحتــاد 
متثل  �شعب  مــن  تتاألف  عربية  برملانية 
وجمال�س  العربية  الربملانية  املجال�س 
يف  ــاد  الحت تاأ�ش�س  و  العربية.  ال�شورى 
ــقــاءات  ــل ال تــعــزيــز  ــهــدف  ب عام1974 
العربية  الربملانية  املجال�س  بني  واحلــوار 
�شبيل  يف  العرب  الربملانيني  بني  وفيما 
العمل امل�شرتك وتن�شيق اجلهود الربملانية 
وتبادل  املــجــالت  خمتلف  يف   ، العربية 
جهود  وتن�شيق  الت�شريعية،  ـــربات  اخل
خمتلف  يف  العربية  الربملانية  املجال�س 

املحافل واملجالت واملنظمات الدولية.

يهدف االحتاد اإلى تعزيز 
اللقاءات واحلوار بني 

العربية،  الربملانية  املجال�س 
وفيما بني الربملانيني 
العرب يف �صبيل العمل 

امل�صرتك وتن�صيق اجلهود 
الربملانية العربية يف 

خمتلف املجاالت وتبادل 
الت�صريعية. اخلربات 
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اجتماعات الحتاد الربملاين العربي:
يعقد الحتاد الربملاين العربي اجتماعني �شنويًا يف بلد املقر )دم�شق( يف 
الربع الأول من كل �شنة )غالبًا �شهر يناير( و الجتماع الثاين يف اأي بلد تطلب 
هذين  اإلى  بالإ�شافة  و  الأ�شوات.  من  املطلقة  الأغلبية  مبوافقة  ا�شت�شافته 

الجتماعني ، من املمكن عقد موؤمتر طارئ لبحث مو�شوع معني. 

اأجهزة الحتاد الربملاين العربي:
املوؤمتر: يجتمع املوؤمتر يف الربع الأول من كل عام يف بلد مقر الأمانة العامة 
بناء  ا�شت�شافته  برملانية عربية  �شعبة  لأية  ويجوز  العربي،  الربملاين  لالحتاد 
على طلب منها وموافقة اللجنة التنفيذية لالحتاد بالأغلبية املطلقة. و يتولى 
املوؤمتر ت�شكيل جلان لت�شري اأعماله، جتتمع اللجان حينما ينعقد موؤمتر الحتاد 

يف املكان و الزمان املقررين لالجتماع . و اللجان الدائمة يف الحتاد هي:

- اللجنة القانونية وحقوق الإن�شان.
- جلنة ال�شوؤون ال�شيا�شية و العالقات الربملانية.

- جلنة ال�شوؤون املالية و القت�شادية.
- جلنة ق�شايا املجتمع.

- جلنة �شوؤون املراأة.

كما يجوز ت�صكيل جلان موؤقتة.

اللجنة التنفيذية : هي التي ت�شري عمل الحتاد يف امل�شائل و املو�شوعات 
الإجرائية يف الفرتة ما بني موؤمترين. و تتولى اللجنة التنفيذية و�شع جدول 
اأعمال املوؤمتر ودرا�شة مقرتحات الأمانة العامة لالحتاد املتعلقة بخطة عمل 
الحتاد وميزانيته قبل عر�شها على املوؤمتر، واإبداء الراأي يف الطلبات اخلا�شة 

باإدراج بنود اإ�شافية على جدول اأعمال املوؤمتر.



57 الدليل الإر�شادي لأع�شاء ال�شعبة الربملانية الإماراتية

بتقارير  ال�شعب  تزويد  لالحتاد  العامة  الأمانة  تتولى  العامة:  االأمــانــة 
عن �شري عملية تنفيذ قرارات املوؤمتر، وعن الأن�شطة التي تقوم بها الأمانة 
التي  العالقات  ومتابعة  اأن�شطتها،  حول  ال�شعب  من  تقارير  وتتلقى  العامة، 
يقيمها الحتاد مع الهيئات و املنظمات الإقليمية و الدولية، واإعداد التقارير 
الأعمال  من  وغريها  املرا�شالت،  و  امل�شابط  و  املحا�شر  وتنظيم  والوثائق 

التنظيمية. 

الحتاد  يف  الإماراتية  الربملانية  ال�ضعبة  عمل  ثانيًا :  كيفية 
الربملاين العربي

 ي�صكل وفد ال�صعبة الجتماعات االحتاد الربملاين العربي كالتايل:

1  يف اجتماعات موؤمتر االحتاد :

- رئي�س ال�شعبة الربملانية اأو من ينوب عنه .

- اأع�شاء املوؤمتر الأربعة لالحتاد الربملاين العربي .

2.  يف اللجنة التنفيذية:

-ع�شوًا واحدًا للجنة التنفيذية.

كيفية تقدمي املقرتحات و التعديالت على املوا�ضيع املطروحة 

العربي   الربملاين  الحتــاد  اجتماعات  اأعمال  يف  امل�شارك  للع�شو  ميكن 
القرارات  م�شاريع  على  تعديالت  اأو  تو�شيات  اأو  قوانني  م�شروعات  اقرتاح 
قبل  املوؤمتر  مكتب  اإلى  خطية  ب�شورة  التعديالت  تقدمي  خالل  من  ذلك  و 
)12( �شاعة على افتتاح اجلل�شة التي �شتناق�س املو�شوع املقرتح اأو املو�شوع 

تعديله. املراد 



الدليل الإر�شادي لأع�شاء ال�شعبة الربملانية الإماراتية58

كيفية الت�ضويت 

يكون الت�شويت يف الحتاد الربملاين العربي من خالل رفع الأيدي  وي�شرتط 
ح�شور ن�شف ال�شعب الربملانية لإجراء الت�شويت و تختلف الأكرثية املطلوبة 
للت�شويت  املثال  �شبيل  فعلى  الت�شويت عليه،  املراد  الأمر  على ح�شب طبيعة 
اأو الت�شويت  اأو طلب عقد جل�شة �شرية  اإ�شافة بند على جدول الأعمال  على 
على م�شروع القرار دون مناق�شته يتطلب ثلثي الأ�شوات اأما الت�شويت على اأي 

مو�شوع اآخر ويتطلب -فقط- اأكرثية الأ�شوات. 

كيفية امل�ضاركة يف النقا�س

عادة ما ي�شارك ع�شو من اأع�شاء ال�شعبة الربملانية الإماراتية مبداخلة اأو 
كلمة، وهذه املداخالت و الكلمات تعطى ح�شب الت�شل�شل الأبجدي لالأ�شماء، 
ال�شعبة  من  اثنني  لع�شوين  العامة  اجلل�شات  يف  ي�شمح  اأنــه  اإلــى  بالإ�شافة 
الربملانية امل�شاركة بالتحدث يف بند من البنود املطروحة على جدول الأعمال 
وخم�س  الواحد  للع�شو  دقائق  ع�شر  املحددة،  املدة  الكلمة  تتجاوز  ل  اأن  على 

وع�شرون دقيقة للع�شوين الثنني معًا. 

ثالثًا : اإ�ضهامات ال�ضعبة الربملانية يف الحتاد الربملاين العربي

� التميز • جلائزة  التنظيمية  الالئحة  على  املقدمة  التعديالت   اعتماد 
املجال  يف  العاملني  وحتفيز  تطوير  اإلى  تهدف  التي  العربي:  الربملاين  
لغر�س  وذلــك  الربملانات؛   موظفي  من  اأو  اأع�شاء  من  �شواء  الربملاين 
والرقابية  الت�شريعية،  الأدوار  العربية لدعم  املمار�شات الربملانية  تطوير 

والدبلوما�شية الربملانية الواردة يف خطة املوجهات ال�شيا�شية.
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� اعتماد الهيكل التنظيمي للعاملني يف االحتاد الربملاين العربي: الذي •
يهدف اإلى تطوير العمل يف الحتاد الربملاين العربي،  من خالل تخ�شي�س 
القانونية«؛   »الوحدة  و  والدرا�شات«  البحوث  »وحدة  مثل  بحثية  وحدات 

وذلك بهدف تطوير التعاون والتن�شيق الربملاين بني الربملانات العربية .

� الربملانية • االحتـــادات  يف  العربية  املجموعة  ممثلي  عمل  نظام  اعتماد 
الدولية واالإقليمية، الذي تقدمت به ال�شعبة الربملانية الإماراتية.

� بتعديل • يتعلق  فيما  يف  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  مبقرتح  الأخــذ  مت 
ديون  ب�شداد  يتعلق  فيما  الجراء اجلديد  لتطبيق  املايل  والنظام  امليثاق 
املرتتبة على بع�س ال�شعب يف اجتماع اللجنة امل�شغرة املنبثقة عن اللجنة 

التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي بريوت – �شبتمرب 2014 

� الحتاد • تفعيل خطة  الإماراتية مقرتحات حول  الربملانية  ال�شعبة  قدمت 
الربملاين العربي.

� املوافقة على مقرتح ال�شعبة الربملانية الإمارتية  اأن يكون لالأمانة العامة •
لالحتاد اأمني عام م�شاعد واحد، مب�شمى اأمني عام م�شاعد ي�شرف على 

القطاعات الثالث. 

� فوز الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي بجائزة التميز الربملاين عن •
فئة الأمني العام.

� ع�صوية اللجنة التنفيذية.•

موقع الحتاد على �ضبكة النرتنت:
www.arabipu.org 
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رابعًا: الربملــان العربــي
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   الربملـان العربـي 

اأوًل : النبذة تعريفية على الربملان العربي 
الدورة  القمة يف  م�شتوى  على  اجلامعة  بقرار من جمل�س  اأن�شئ  هو جهاز 
العادية )17( باجلزائر يف عام 2005 متهيدًا لإن�شاء برملان عربي دائم. ويف 
29 مار�س 2012 م ، اأ�شدر جمل�س جامعة الدول العربية على م�شتوى القمة 
القرار رقم: 559 ال�شادر عن الدورة العادية الثالثة والع�شرين املنعقدة مبدينة 
بغداد حا�شرة جمهورية العراق ، الذي اعتمد النظام الأ�شا�شي للربملان العربي 
ليكون ف�شاًء ملمار�شة مبادئ ال�شورى والدميقراطية واحلرية وحقوق الن�شان 
الأع�شاء  الــدول  ل�شعوب  نيابي  متثيل  حتقيق  اإلى  العربي  الربملان  ويهدف   .
وتو�شيع امل�شاركة ال�شيا�شية يف �شنع القرارات ال�شادرة عن جمل�س اجلامعة 
الذي  ال�شعبي  التجمع  عنها من خالل  املنبثقة  واملنظمات  الهيئات  وجمال�س 
اإقامة  العربية وطموحاتها يف  الأمة  لتحقيق تطلعات  يتكون منه هذا اجلهاز 
نظام عربي يحقق اأمانيها يف التنمية القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية ويف 

احرتام القانون وتعزيز الدميقراطية .

اجتماعات الربملان العربي

يجتمع الربملان يف دورتني عاديتني تبداأ الأولى خالل �شهر مار�س ، والثانية 
خالل �شهر �شبتمرب من كل �شنة -وذلك لفرتة �شهرين – ويجوز عقد دورات 

غري عادية بناء على طلب الرئي�س اأو خم�شة ع�شرة ع�شوًا .
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الجتماعات  �شمن  الأربعة   العربي  الربملان  جلان  اجتماعات  تعقد  كما 
وغري  العادية  الربملان  دورات  تعقد  مــا   وغالبًا   . العربي  للربملان  الــدوريــة 
العادية يف م�شر نظرا ملا ت�شهده �شوريا حاليا من ا�شطرابات واأعمال عنف . 

اجلمهورية العربية ال�شورية .

اأجهزة الربملان العربي 

اأواًل – الرئا�صة : يكون انتخاب الرئي�س بالأغلبية املطلقة لأ�شوات الأع�شاء 
احلا�شرين.

ثانيا – املكتب : 

الدائمني،  اللجان  وروؤ�شاء   ، الرئي�س  ونواب   ، الرئي�س  من  املكتب  يت�شكل 
اأعمال الرئا�شة  ويتولى الرئي�س رئا�شة املكتب، ويف حال غيابه ينوب عنه يف 

اأحد نوابه .

 ) 22  ( العربي من  الربملان  وتتكون كل جلنة من جلان  اللجان:   : ثالثاً 
 . اللجان  تلك  الإمكان يف كل جلنة من  قدر  املــراأة  مع مراعاة متثيل  ع�شوًا 

وجلان الأربعة هي :

• جلنة ال�شوؤون اخلارجية وال�شيا�شية والأمن القومي. 
• جلنة ال�شوؤون القت�شادية واملالية.

• جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�شان. 
• جلنة ال�شوؤون الجتماعية والثقافية واملراأة وال�شباب. 

رابعا – االأمانة العامة :

بالربملانات  الت�شال  العام  الأمــني  ويتولى  للربملان  الإداري  اجلهاز  هي 
الأمانة  وكذلك   ، الربملانية  والحتادات  والدولية  الأخرى  والإقليمية  الوطنية 
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العامة للجامعة واملنظمات والهيئات العربية املتخ�ش�شة وبال�شلطات املحلية 
اأعمال الأمانة العامة،  لدولة املقر، كما تتولى الأمانة العامة الإ�شراف على  
الوثائق  العامة  الأمانة  تتلقى  و  وجلانه.  الربملان  �شكرتارية  اأعمال  وتنظيم 
جل�شات  اأعمال  جــداول  مع  توزيعها  وتتولى  الــقــرارات  وم�شاريع  والتقارير 
الربملان وحتفظ الوثائق وت�شطلع بجميع الأعمال التي يطلبها الربملان، وتعد 

كل ما يلزم لتنفيذ قراراته وتو�شياته.

ثانيًا : كيفية عمل الوفد امل�ضارك يف اجتماعات الربملان العربي
ي�شارك اأع�شاء الربملان العربي يف اجتماعات و جلان الربملان العربي التي 
عادة ما تعقد يف اجلمهورية العربية ال�شورية ومقر جامعة الدول العربية يف 
لعمل  داعمة  ودرا�شات  اأوراق  امل�شاركة  قبل  العامة   الأمانة  وتعد  القاهرة. 
الوفد،  رئي�س  وكلمة   ، تف�شريية  اأوراق  تعد  حيث  الفعالية  يف  امل�شارك  الوفد 
ومداخالت لالأع�شاء امل�شاركني تتم مناق�شتها يف اجتماع تن�شيقي قبل �شفر 
الأع�شاء. اأما اأثناء امل�شاركة، فيقدم موظفي الأمانة املرافقني الدعم الفني و 

التن�شيقي لالأع�شاء.

كيفية تقدمي املقرتحات و التعديالت على املوا�ضيع املطروحة 
يف حالة ما اإذا رغب ع�شو من اأع�شاء الربملان العربي اقرتاح م�شروعات 
قوانني اأو تو�شيات اأو تعديالت على جدول اأعمال الجتماعات ، فاإنه ي�شتطيع 
اأمانة الربملان  اإلى  اأن يفعل ذلك من خالل تقدمي التعديالت ب�شورة خطية 
العربي قبل )24( �شاعة على افتتاح اجلل�شة التي �شتناق�س املو�شوع املقرتح 

اأو املو�شوع املراد تعديله.

كيفية الت�ضويت 
ت�شدر  العربي  الربملان  تو�شيات  و  قرارات  اأن  يف  الت�شويت  اأهمية  تكمن 
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بالأغلبية  املطلقة لالأع�شاء احلا�شرين و ذلك يف غري احلالت التي ت�شرتط 
فيها اأغلبية خا�شة. و عند ت�شاوي الأ�شوات يعترب الأمر الذي جرت املداولة 

يف �شاأنه مرفو�شًا .  

وي�شوت ع�شو الربملان العربي من خالل رفع الأيدي اأو با�شتخدام اجلهاز 
اللكرتوين بال�شم اإذا طلب الرئي�س ذلك اأو خم�شة ع�شر ع�شوًا على الأقل. 

كيفية امل�ضاركة يف مداخالت الربملان العربي 

ميكن للع�شو امل�شاركة مبداخلة و اإبداء الراأي حيث ياأذن الرئي�س باحلديث 
لالأع�شاء املقيدة اأ�شماوؤهم يف الأمانة العامة الذين يطلبون احلديث اأول ً، ول 
يوؤذن للع�شو بالكالم يف املو�شوع الواحد اأكرث من مرتني اأو جتاوز الوقت الذي 
يحدده الرئي�س مبوافقة الربملان العربي . ول جتوز مقاطعة املتحدث اأو منعه 
من ال�شرت�شال يف احلديث قبل انتهاء الوقت املخ�ش�س له اإل لتوجيه النظر 

اإلى نقطة نظام تتعلق مبخالفة النظام الداخلي اأو عند اإ�شاءته لغريه. 

ثالثًا : اإ�ضهامات ال�ضعبة الربملانية الإماراتية و الربملان العربي 

� مك�شبًا • الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  حققت  العربي:  الربملان  رئا�صة 
رئا�شة  على  بح�شولها  اخلارجية  الدبلوما�شية  م�شتوى  على  جديدًا  
-2012 العام  من  متتاليتني  انتخابيتني  فرتتني  يف  العربي  الربملان 

رئا�شة  انتخابات  تاريخ  يف  نوعه  من  الأول  الجناز  هذا  ويعد   ،2016
ال�شابقني على هذا  الروؤ�شاء  اأي من  العربي ، حيث مل يح�شل  الربملان 
الربملانية  لل�شعبة  حافزا  الفوز  هذا  ومُيثل  متتالية،   لفرتة  املن�شب 
لتحقيق املزيد من النجاحات والنهو�س مب�شرية الربملان العربي باجتاه 
العربي  العمل  وتفعيل  ودعــم  العربي،  ال�شمل  مل  يف  اأهــدافــه  حتقيق 

امل�شرتك. 
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� اإيـــران يف • اإدراج بند اجلــزر االإمــاراتــيــة الــثــالث املحتلة مــن قبل  اإعـــادة 
مناق�صات اللجنة ال�صيا�صية وجلنة االأمن القومي يف الربملان العربي: 
العام  يف  العربي  الربملان  جل�شات  خالل  يناق�س  مل  البند  هذا  اأن  يذكر 
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  ا�شتدعى  مما   ،  2011 العام  وبداية   2010
الق�شية  هذه  مناق�شة  اعــادة  �شرورة  اإلى  العربي  الربملان  يف  الحتــادي 
املحورية العربية، وياأتي مقرتح اأع�شاء ال�شعبة الربملانية الإماراتية لدعم 
بق�شية  يتعلق  فيما  الحتــادي  الوطني  للمجل�س  الربملانية  الدبلوما�شية 

اجلزر الإماراتية الثالث.  

� جائزة » و�صام الربملان العربي«:  التي  تهدف اإلى الت�شجيع وامل�شامة يف •
م�شاهمــــات  تقدمي  خالل  من  امل�شرتك  الربملاين  العمل  م�شرية  اإجنــاح 
برملانية جادة واأعمال ودرا�شات التي ميكن اأن ت�شاهم يف حتقيق غايات 
واأع�شاء  العربي  الربملان  اأع�شاء  حتفيز  خــالل  من  العربي،  الربملان 
على  العربية  للربملانات  العامة  والأمانات  بعمومهم  العربية  الربملانات 
التي  الربملانية  والأدوار  واملمار�شات  الأعمال  جتاه  بواجباتها  اللتزام 

ت�شهم يف تطوير العمل الربملاين العربي.

� االأخذ مبعظم مقرتحات ال�صعبة ب�صاأن تعديل النظام الداخلي للربملان •
اأن مت  اأعمـــال الربملــــان، خا�شة بعد  اإلى  تطوير  العربي: والذي هدف 

حتويل الربملان العربي اإلى برملان دائم .

� كانت لل�شعبة الربملانية الإماراتية  دور فعال يف جناح الربملان العربي يف •
اإقرار الوثيقة العربية حلقوق املراأة يف فرباير من العام 2015  التي من 
املفرت�س اأن تعتمدها اجلامعة العربية يف الفرتة القادمة  ليتم متريرها 
حقوق  الوثيقة  وت�شم   ، اجلامعة   يف  الأع�شاء  العربية  الدول  كافة  على 

املراأة يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية و الجتماعية.
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� حيث وافق الربملان العربي على مقرتح • ميثاق عربي ملكافحة االرهــاب: 
هذا  ويــوؤكــد   ، عــربــي   ميثاق  اإ�ــشــدار  يف  الإمــاراتــيــة  الربملانية  ال�شعبة 
املقرتح �شرورة الت�شدي لالإرهاب واأفكاره التكفريية، من خالل اعتماد 
الدور  يرتكز على  فاعلة موحدة وجهد عربي منظم  �شاملة  ا�شرتاتيجية 

الريادي لالأمم املتحدة باعتبارها ممثل ال�شرعية الدولية يف العامل .
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خام�ضًا: الجتماعات الدورية
لروؤ�ضاء جمال�س »ال�ضورى والنواب والوطني 

والأمة« بدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية
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الجتماعات الدورية لروؤ�ضاء جمال�س
»ال�ضورى والنواب والوطني والأمة«

 بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

جمال�س  لروؤ�ضاء  الدورية  لالجتماعات  التعريفية  اأوًل :  النبذة 
التعاون  »ال�ضورى والنواب و الوطني والأمة« بدول جمل�س 

لدول اخلليج العربية:

الجتماعات الدورية لروؤ�شاء جمال�س »ال�شورى و النواب و الوطني و الأمة« 
املجال�س  جتمع  اجتماعات  هي  العربية  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س  بــدول 
الت�شريعية  املجال�س  اجتماعات  عقد  فكرة  ن�شاأت  حيث  اخلليجية  الت�شريعية 
نتيجة للعالقات القوية التي جتمع دول جمل�س التعاون و احلاجة امللحة لتن�شيق 
املواقف على م�شتوى املجال�س الربملانية، لتواكب م�شتوى العالقات التي جتمع 
حكومات هذه الدول. ومرت الجتماعات الدورية لروؤ�شاء جمال�س اخلليجية 
قرار  �شدور  قبل  املجال�س  بني  اجتماعات  عقد  ــى:  الأول املرحلة  مبرحلتني. 
املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون، و املرحلة الثانية: عقد اجتماعات بني املجال�س 

بعد �شدور قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون.
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الجتماعات الدورية للمجال�س الت�ضريعية اخلليجية:

الدولة امل�شيفة  الت�شريعية يف  يعقد اجتماع دوري �شنوي لروؤ�شاء املجال�س 
اجتماعات  تعقد  كما  العربية.  اخلليج  لــدول  التعاون  جمل�س  لجتماعات 
التي  والإقليمية  الدولية  املحافل  ب�شكل منتظم على هام�س  تن�شيقية خليجية 
ت�شارك فيها ال�شعبة الربملانية الإماراتية بهدف تعزيز قدرة وتاأثري املجال�س 
الت�شريعية اخلليجية، وتبادل وجهات النظر بني املجال�س الت�شريعية و�شياغة 
موقف موحد لها ، واإعداد خطط حترك م�شرتكة حل�شد التاأييد الالزم لق�شايا 

ومواقف املجال�س الت�شريعية يف املحافل الربملانية.  

ثانيًا :  كيفية عمل ال�ضعبة الربملانية الإماراتية يف الجتماعات 
الدورية اخلليجية

يتم ت�شكيل وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية برت�شيح من رئي�س املجل�س. 

الت�ضويت :

غالبًا ما توؤخذ املوافقة بالأغلبية و يكون لكل �شعبة برملانية خليجية �شوت 
واحد.

ثالثًا:  اإ�ضهامات ال�ضعبة الربملانية يف الجتماعات الدورية اخلليجية

� اقرتحتها • التي  خليجية«  برملانية  معلوماتية  �صبكة  م�صروع   « اإطــالق 
ال�شعبة الربملانية منذ عام 2011 والتي متحورت فكرته حول اإن�شاء �شبكة 
اخلليجية،  الت�شريعية  املجال�س  عمل  ت�شاند  خليجية  برملانية  معلوماتية 
وتعمل على اأ�شا�س تبادل اخلربات بني املجال�س ، وتعد م�شدرا لالأبحاث 
بني  ال�شبكة  هذه  وجــود  لأهمية  وذلــك  اخلليجية؛  الربملانية  واملعلومات 
املعلوماتية  التقنيات  وجود  عدم  ظل  يف  اخلليجية  الت�شريعية  املجال�س 
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الربملانية  وال�شبكات  املعلومات  تبادل  �شبكات  عــدد  وزيــادة  احلديثة، 
الدولية والإقليمية.

� امل�صاهمة يف » التعديل على االخت�صا�صات الواردة يف القواعد التنظيمية •
التعاون  الت�صريعية بدول جمل�س  لالجتماع الدوري لروؤ�صاء املجال�س 
الربملاين  التن�صيق  للجنة  التنظيمية  والقواعد  العربية  اخلليج  لدول 
والعالقات اخلارجية »، والذي يهدف اإلى تفعيل الخت�شا�شات الواردة 
يف القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري لروؤ�شاء املجال�س الت�شريعية بدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، والقواعد التنظيمية للجنة التن�شيق 

الربملاين والعالقات اخلارجية .

اأ�ص�س  ال�صعبة الربملانية االماراتية قد بنت هذه االإجنــازات على  وكانت 
حمددة �صمن خطتها للف�صل الت�صريعي اخلام�س ع�صر وهي: 

من  انطالقًا  وذلك  اخلالفات؛  لت�صوية  ال�صلمية  الو�صائل  اعتماد  اأواًل: 
مبادئ ح�شن اجلوار، والحرتام املتبادل وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخلية 
مع  للتوا�شل  اأطر  بناء  اإلى  تدعو  الربملانية  الدبلوما�شية  واإن  الأخــرى  للدول 
تاأثرياتها  ممار�شة  اأجل  من  والإقليمية،  الدولية  الربملانية  ال�شعب  خمتلف 
للجزر  احتاللها  لإنهاء  ال�شلمي  احلــل  مب�شعى  للقبول  ــران  اإي على  الالزمة 

الإماراتية الثالثة اأبو طنب الكربى، واأبو طنب ال�شغرى، واأبو مو�شى.

ثانياً: �صون حقوق االإن�صان ، حيث تويل ال�شعبة الربملانية اهتمامًا لق�شية 
ترى  واإذ  الــدويل.  العمل  ق�شايا  اأولويات  من  اأ�شبحت  التي  الإن�شان  حقوق 
للتدخل  اأو  تارة،  ال�شيا�شي  لالبتزاز  اأداة  اأ�شبحت  الق�شية  هذه  اأن  ال�شعبة 
الدول من  لل�شغط على  اأو  اأخــرى،  تارة  الأخــرى  للدول  الداخلية  ال�شوؤون  يف 
اأجل اتباع �شيا�شات معينة. اإل اأنها ما زالت ق�شية تفر�س علينا التعامل مع 

�شلبياتها وواقعها الدويل.
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ملكافحة  خا�شًا  اهتمامًا  ال�شعبة  تــويل  حيث  االإرهــــاب   مكافحة  ثــالــثــاً: 
الإرهاب، باعتباره الآفة التي تهدد م�شرية التقدم يف احلياة الإن�شانية، كما 
الإرهاب،  تيارات  تف�شي  الأوطان خا�شة يف ظل  ا�شتقرار و�شالمة  تهدد  اأنها 

والعنف والفكر التكفريي الذي يخالف �شماحة الإ�شالم واعتداله.

ل�صمعة  ــاءة  االإ�ــص حتـــاول  الــتــي  واملوؤ�ص�صات  للمنظمات  الت�صدي  رابــعــاً: 
االإمارات ومكانتها على ال�صعيد الدويل، حيث تويل ال�شعبة الربملانية اأهمية 
كبرية للت�شدي للمنظمات واملوؤ�ش�شات التي تعمل على ن�شر الإ�شاءات، واملزاعم 

املفرتاة لالإ�شرار ب�شمعة الإمارات، ومكانتها املرموقة على ال�شعيد الدويل.

فل�صطني  بدولة  االعــرتاف  على  االأوروبــيــة  الربملانات  ت�صجيع  خام�صاً: 
اأبناء  �صد  والــعــدوانــيــة  اال�صتيطانية  االإ�صرائيلية  لل�صيا�صات  والت�صدي 
املحورية  الق�شية  متثل  الفل�شطينية  الق�شية  اإن  حيث  الفل�صطيني،  ال�صعب 
للعامل العربي، فاإنها بذات الهتمام حتمل مرتبة متقدمة يف توجهات ال�شعبة 

الربملانية الإماراتية.

اإعــادة اال�صتقرار وال�صالم واالأمــن يف كل من �صوريا  �صاد�صاً: العمل على 
هذه  يف  ال�شتقرار  عدم  حالة  ل�شتمرار  نظراً   وليبيا،  واليمن،  والــعــراق، 

الدول. 

�صابعاً: اإبراز مكانة االإمارات كقائد اإقليمي يف جماالت امل�صاعدة االإن�صانية، 
 ، امل�صتدامة  والتنمية  البيئة،  املناخي، وحماية  والتغري  املتجددة،  والطاقة 
حيث اأن الإمارات خطت خطوات هائلة يف العديد من الق�شايا ذات الهتمام 
الدويل، مما جعلها تتبواأ مراكز متقدمة للغاية يف التقارير واملوؤ�شرات الدولية 

يف جمالت التناف�شية، وتنمية املوارد الب�شرية، وال�شتثمار القت�شادي. 
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النـدوات و املوؤمتـرات املتخ�ض�ضـة
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الندوات و املوؤمترات املتخ�ض�ضة

تعقد العديد من املوؤ�ش�شات الربملانية �شواء على ال�شعيد العربي اأو الإقليمي 
اأعمال  �شمن  وذلــك  ــة  دوري وغــري  ــة  دوري واجتماعات  مــوؤمتــرات  ــدويل  ال اأو 
الحتادات الربملانية، وكذلك الأن�شطة الربملانية الأخرى كالندوات واللقاءات 
فيها،   امل�شاركة  الدولية  املنظمات  بتعدد  الفعاليات  هذه  وتتميز  الربملانية، 
الربملانيون  باإبداء  ي�شمح  مما  اأعمالها،  جداول  على  املطروحة  البنود  وتنوع 
لآرائهم ووجهات نظرهم املختلفة جتاه الق�شايا واملو�شوعات  املطروحة  �شواء 
اأو من خالل اللقاءات   ، من خالل جل�شات النقا�س املفتوحة واأعمال اللجان 
الثنائية التي تعقد على هام�س تلك املوؤمترات ، وبالتايل توجيه الهتمام نحو 

ق�شايا معينة ت�شتاأثر باهتمام الدول التي ميثلها كل برملان وطني .

ــاركــات الــ�ــضــعــبــة الــربملــانــيــة  ــض مــ�
ــــرات  ــــوؤمت وامل الجـــتـــمـــاعـــات  يف 

املتخ�ض�ضة:

الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  ت�شارك 
متخ�ش�شة  ومــوؤمتــرات  اجتماعات  يف 
اأو  الربملانات  اإحــدى  من  دعوة  ترد  حني 

املنظمات الإقليمية اأو الدولية املعنية بال�شاأن الربملاين.

ندوة  و  موؤمتر   )31( يف  �شاركت  قد  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وكانت   
متخ�ش�شة يف الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر من اأهمها :

� العامليـــة • التجارة  منظمـــة  الربملـــاين حول  للموؤمتر  ال�شنوية  اجلل�شـــة 
لعام 2012. 

الربملانية  ال�صعبة  �صاركت 
االإماراتية يف 31 موؤمتر 

وندوة متخ�ص�صة و قدمت 
48 ورقة ودرا�صة فنية.
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� املوؤمتر الربملاين الإفريقي العربي الثالث ع�شر الذي انعقد يف الرباط •
يونيو 2013.   27-  26

� موؤمتر »الطريق اإلى القد�س« ، 2013. •
� موؤمتر قفزة للن�شاء لالأمام.•
� اجلل�شة ال�شنوية للموؤمتر الربملاين حول منظمة التجارة العاملية•
� امل�شاركة يف القمة العاملية ال�شنوية للن�شاء الربملانيات. •
�  وقد  قدمت ال�شعبة  خاللها )48( و ورقة عمل و درا�شة فنية. •

دور الوفد امل�ضارك يف املوؤمتر اأو الندوة املتخ�ض�ضة:
عادة ما ترد ر�شالة دعوة من اجلهة الداعية للموؤمتر اأو الندوة، ويف هذه 
احلالة ير�شح رئي�س املجل�س ع�شو اأو اأكرث بح�شب حجم الفعالية للم�شاركة يف 
اأعمال الندوة اأو املوؤمتر املتخ�ش�شة. كما تعد الأمانة العامة للمجل�س الأوراق 

والدرا�شات الداعمة لدور الوفد امل�شارك يف الفعالية.  
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جلـان ال�ضداقـة
يف املجـل�س الوطني الحتـادي
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جلان ال�ضداقة يف املجل�س الوطني الحتادي
هي جمموعة برملانية يوؤلفها الربملان من اأع�شائه، تعمل على زيادة وتقوية 
بني  التعاون  روابط  لتوثيق  �شعيا  الأخــرى،  بالربملانات  الربملان   ذلك  عالقة 

الربملانيني يف جميع املجالت. 
ونظرًا لأهمية الأدوار التي تلعبها املجال�س على م�شتوى العامل فاإن تعزيز 
املجل�س الوطني الحتادي لعالقته باملجال�س النيابية يعني تعزيز العالقات بني 
بالإيجاب  الدول وتنميتها مما ينعك�س  العربية املتحدة وباقي  الإمارات  دولة 
والتي  والدولية،  الإقليمية  املحافل  يف  املجل�س  يطرحها  التي  الق�شايا  على 

تتطلب التن�شيق لها م�شبقا وب�شكل جيد. 

اأهداف املجل�س من اإقامة جلان لل�ضداقة مع املجال�س الأخرى:

ق�صية اجلزر 
االماراتية 

املحتلة 

توثيق 
العالقات

التعريف

بق�صية   - ل�صعوبها  ممثلة  ب�صفتها   - االأخرى  النيابية  املجال�س  •��تعريف 
ال�صغرى  وطنب  الكربى  )طنب  املحتلة  الثالث  االإماراتية  اجلزر 
بالطرق  الق�صية  هذه  حلل  احلثيثة  الدولة  وم�صاعي  واأبومو�صى(، 

ال�صلمية والرف�س االإيراين املتكرر لها.

وباقي  االحتادي  الوطني  املجل�س  بني  والتعاون  ال�صداقة  روابط  •��توثيق 
املجال�س النيابية.

•��اإيجاد عالقات مع ال�صخ�صيات املوؤثرة يف االحتادات االإقليمية والدولية 
الربملانية  ال�صعبة  اإليها  حتتاج  التي  املجاالت  يف  منهم  لال�صتفادة 
�صالح  يف  والبيانات  القرارات  على  وللتاأثري  م�صاركاتها  يف  االإماراتية 

الق�صايا التي تطرحها ال�صعبة.

اإليه  •��تعريف الدول االأخرى بدولة االإمارات العربية املتحدة وما و�صلت 
من تطور. 

االإ�صتفادة
وتطوير  النيابية  احلياة  يف  االأخرى  املجال�س  خربات  من  •��اال�صتفادة 

ممار�صته
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كيفية ت�ضكيل جلان ال�ضداقة الربملانية :
الوطني االحتــادي مع خمتلف . 1 ت�صكل جلان �صداقة برملانية للمجل�س 

برملانات العامل .

ت�صكل جلان ال�صداقة الربملانية على اأ�صا�س اإقليمي من جمموعات عمل . 2
حمددة ، وت�صم كل جمموعة عدداً من اأع�صاء ال�صعبة ال يقل عن)5( 

اأع�صاء  كما يلي: 

-  جلنة �شداقة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
-  جلنة �شداقة مع الدول العربية. 

-  جلنة �شداقة مع الدول الآ�شيوية وا�شرتاليا.
-  جلنة �شداقة مع الدول الأوروبية.

-  جلنة �شداقة مع الدول الإفريقية .
-  جلنة �شداقة مع دول اأمريكا الالتينية واأمريكا ال�شمالية.

يراعى يف الرت�صيح واالنتخاب للجنة ال�صداقة -قدر االإمكان-: . 3

-  تخ�ش�س وخربة الع�شو.
-  مدى دراية وخربة الع�شو بدول جلان ال�شداقة. 

-  رغبة وقدرة الع�شو على الإ�شهام يف حتقيق هدف جلان ال�شداقة .

اخت�ضا�ضات جلان ال�ضداقة الربملانية

تخت�س جلان ال�شداقة الربملانية لل�شعبة بالآتي : 
التعبري عن امل�شالح الربملانية امل�شرتكة بني دولة الإمارات العربية املتحدة . 1

وغريها من دول العامل ، و�شياغتها . 
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برملانات . 2 خمتلف  مع  للمجل�س  الثنائي  الربملاين  التعاون  عالقات  توطيد 
العامل يف جمالت العمل الربملاين با�شتخدام الأ�شاليب املنا�شبة ومنها : 

تبادل الزيارات الربملانية . . 3
وال�شتفادة من . 4 املتبادل  الربملانية لالطالع  واملعلومات  الدرا�شات  تبادل 

التجارب الربملانية املختلفة. 
املنتديات . 5 وكافة   ، والندوات   ، املوؤمترات  خمتلف  يف  الربملاين  التن�شيق 

الربملانية الإقليمية والدولية. 
حلقات . 6 اأو  نــدوات   اأو  موؤمترات  مثل  م�شرتكة  برملانية  منتديات  تنظيم 

اأو ور�س عمل، يف مو�شوعات برملانية ذات اهتمام م�شرتك بني  نقا�شية  
جلان ال�شداقة الربملانية الإماراتية، وجلان ال�شداقة الأخرى . 

امل�شاهمة يف حل اأي توتر ينجم يف العالقات الثنائية بني الدولة وغريها . 7
حيال  النظر  وجهات  يف  التباين  اأو  الطارئة  كامل�شكالت  العامل  دول  من 
جلان  مع  التن�شيق  خالل  من  وذلك  والدولية،  القليمية  الق�شايا  بع�س 
الجتماعات  وترتيب  الت�شالت  لإجــراء  الأخــرى  الربملانية  ال�شداقة 

واللقاءات الالزمة مع امل�شئولني املعنيني يف دولها. 
التعبري عن وجهة نظر الدولة يف املحافل الإقليمية والدولية ب�شاأن خمتلف . 8

الق�شايا.
والثقايف . 9 والقــتــ�ــشــادي  وال�شيا�شي  الــربملــاين  التعاون  جمــالت  زيـــادة 

ذلك  ، من خالل طرح  العامل  دول  من  وغريها  الدولة  بني  والجتماعي 
الآليات  وتبني   ، امل�شرتكة  الربملانية  ال�شداقة  اأعمال جلان  على جداول 

الالزمة لتفعيل جمالت التعاون. 
بتنمية . 10 املعنية  لالتفاقيات  الأخــرى  ال�شداقة  جلان  تبني  يف  امل�شاهمة 

وتطوير العالقات بني الدولة والدول التي تنتمي اإليها تلك اللجان .
امل�شاهمة يف حل م�شاكل مواطني الدولة باأرا�شي الدول ذات جلان ال�شداقة . 11

الربملانية امل�شرتكة، والرعايا الأجانب لهذه الدول على اأر�س الدولة.
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الزيـارات الربملانيـة
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الزيارات الربملانية
تعد الزيارات الربملانية من التقاليد الربملانية الرا�شخة واملتبعة يف كثري من 
برملانات دول العامل، وت�شاعد هذه الزيارات يف توطيد العالقة بني الدول من 
خالل تقريب وجهات النظر وتوحيد املواقف والطالع على اآخر امل�شتجدات 

ال�شيا�شية يف تلك الدول.
الربملانية  الدبلوما�شية  بـــدور  واإميــانــًا 
وتكري�شًا للجهود التي تبذلها دولة الإمارات 
الربملانية  ال�شعبة  تقوم   ، الــ�ــشــاأن  هــذا  يف 
اإلــى  عــديــدة  برملانية  بــزيــارات  الإمــاراتــيــة 
برملانات الدول الإقليمية والدولية و خمتلف 
الزيارات  عدد  بلغ  حيث  الربملانية  الهيئات 
الف�شل  يف  الــربملــانــيــة  لل�شعبة  الــربملــانــيــة 

الت�شريعي اخلام�س ع�شر )59( زيارة، منها )54(  لقاء داخلي بالإ�شافة اإلى )5( 
زيارات خارجية. واأعدت يف هذا ال�شاأن )124( ورقة عمل حت�شريية لهذا الزيارات. 

بلغ عدد الزيارات الربملانية 
لل�صعبة الربملانية يف الف�صل 

ع�صر  الت�صريعي اخلام�س 
)59( زيارة و اأعدت يف هذا 
ال�صاأن )127( ورقة عمل. 
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ول تقت�شر اأهداف الزيارات التي تقوم بها ال�شعبة الربملانية الإماراتية على 
على   كالطالع  اأخرى  اأهداف  اإلى  متتد  واإمنا  الربملانية  الدبلوما�شية  اأعمال 

اأف�شل املمار�شات الربملانية و تبادل اخلربات يف هذا ال�شاأن. 

الربملانيــة )داخليــًا  الزيــارات  امل�ضــارك يف  الوفــد  كيفيــة عمــل 
وخارجيًا(:

يتم ت�شكيل الوفد الذي ميثل ال�شعبة يف الزيارات الربملانية من قبل رئي�س 
ال�شعبة الربملانية الإماراتية )رئي�س املجل�س(. وتوفر الأمانة العامة اإجراءات 
والدرا�شات  الأوراق  اإعداد  مثل  الأخرى  الربملانية  للم�شاركات  م�شابهة  عمل 
الداعمة لعمل وفد ال�شعبة الربملانية ، وتتم مناق�شة هذه الأوراق والدرا�شات 

يف اجتماع تن�شيقي قبل امل�شاركة يف الزيارة الربملانية.  

نتائج الزيارات الربملانية :
�شواء  الــربملــانــيــة  الـــزيـــارات  �شاهمت 
بالتعريف عن دور  اأو اخلارجية  الداخلية 
وتبادل  واخت�شا�شاته،  الوطني  املجل�س 
اخلربات الربملانية بني الربملانات الدولية. 
اأثناء  تعقد  التي  املباحثات  �شاهمت  كما 
العالقات  تطوير  يف  الربملانية  الزيارات 
جلان  واإن�شاء  الربملانات  بني  الربملانية 
تطوير  يف  للم�شاهمة  م�شرتكة  �شداقة 

العالقات بني هذه الربملانات  واملجل�س . 
الإماراتية  اجلــزر  ق�شية  �شجلت  كما 

الثالث املحتلة بندًا ثابتًا يف اأجندة اأعمال الزيارات الربملانية من اأجل اإقناع 
الربملانات لل�شعي لدى حكوماتهم لتبني موقف الدولة يف �شاأن »عدم �شرعية و 

م�شروعية الحتالل الإيراين للجزر الإماراتية الثالث. 

�صاهمت املباحثات التي تعقد 
اأثناء الزيارات الربملانية يف 
العالقات الربملانية  تطوير 
بني الربملانات و اإن�صاء جلان 
للم�صاهمة  م�صرتكة  �صداقة 

يف تطوير العالقات بني 
هذه الربملانات و املجل�س.
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لعمل  الداعمة  البحثية  والدرا�ضات  الأوراق 
ال�ضعبة الربملانية الإماراتية
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الأوراق والدرا�ضات البحثية الداعمة لعمل
ال�ضعبة الربملانية الإماراتية

ا�صم االأوراق 
والدرا�صات

م�صمون االأوراق والدرا�صات الربملانية الداعمة لعمل ال�صعبة

ورقة طرح مفاهيم 
برملانية

روؤية  ونتائجها-  بالظاهرة  املتعلقة  وامل�شكالت  الق�شايا 
م�شتقبلية للظاهرة.

الو�شع الراهن للق�شية وموقف دولة الإمارات منها- احللول ورقة حمور برملاين
واملقرتحات.

مذكرة راأي ال�شعبة 
الربملانية حول 

تقارير اللجان يف 
املوؤمترات الربملانية

مو�شوع  حول  اللجنة  تقرير  اإليها  تو�شل  التي  النتائج  اأهم 
العربية  الإمارات  لدولة  الربملانية  ال�شعبة  موقف   - درا�شتها 

املتحدة  حول تقرير اللجنة.

ورقة الإطار 
الربملاين

امل�شكلة-  لعنا�شر   - الظاهرة  اأو  للم�شكلة  التاريخية  اخللفية 
التطورات الراهنة للظاهرة – املقرتحات.

الورقة الآنية
يف  وخا�شة  املجالت  خمتلف  يف  والفعاليات  الأحداث  اأهم 
ال�شعبة  وفد  �شيزورها  التي  الدولة  يف  الربملاين  اجلانب 

الربملانية الإماراتية.

ورقة  التو�شيف 
الربملاين

دولة  بني  املجالت  خمتلف  يف  للعالقات  الراهن  الو�شع 
الإمارات العربية املتحدة ، والدولة التي �شيزورها وفد ال�شعبة 
اأو التي �شتزور املجل�س - روؤية م�شتقبلية  الربملانية الإماراتية 

للعالقة بني الدولتني- مقرتحات.

الورقة التعريفية

ال�شعبة  وفد  �شيزورها  التي  الدولة  حول  العامة  املعلومات 
الربملانية الإماراتية اأو التي �شتزور املجل�س  )اجلغرافية وال�شكان 
�شيزورها  التي  للدولة  والربملاين   ال�شيا�شي  النظام  والتاريخ(- 
وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية اأو التي �شتزور املجل�س - اقت�شاد 
التي  اأو  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وفد  �شيزورها  التي  الدولة 
�شتزور املجل�س - العالقات الإماراتية مع الدولة  التي �شيزورها 

وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية اأو التي �شتزور املجل�س.
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ا�صم االأوراق 
والدرا�صات

م�صمون االأوراق والدرا�صات الربملانية الداعمة لعمل ال�صعبة

نقاط مقرتحة 
للمباحثات

العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة والدولة 
التي �شيزورها وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية اأو التي �شتزور 
وفد  يرغب  التي  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الق�شايا   - املجل�س 

ال�شعبة الإماراتية مناق�شتها مع الدولة الأخرى.

الورقة التف�شريية
اأعمال  جدول  على  املطروح  للبند  الداخلية  الالئحة  تنظيم 
املنظمات الربملانية الإقليمية والدولية- تف�شري البند - موقف 

ال�شعبة الربملانية من مو�شوع البند.
التعريف بالبند - موقف الدولة من البند – املقرتحات .ورقة معلومات

احللول الورقة التو�شيحية  - امل�شكلة  اآثار    - امل�شكلة  اأ�شباب   - امل�شكلة  ماهية 
املقرتحة .

دولة ورقة الت�شور موقف  واأ�شبابها-  امل�شكلة  تطورات  امل�شكلة-  تعريف   
الإمارات من امل�شكلة اأو الظاهرة- املقرتحات.

ورقة تقدير موقف 

تت�شمن درا�شة الأبعاد املحيطة بالق�شية )الأبعاد التاريخية و 
و  املوقف  املعا�شرة(- حتديد  بالأو�شاع  مقارنتها  و  القانونية 
تقديره  للق�شية - النتائج من خالل تقدير املوقف-مقرتحات 

حمددة .

وقدمت  فنية،  ورقة   )437( اأعدت  الماراتية  الربملانية  ال�شعبة  اأن  يذكر 
)55( م�شروعاً  فنياً  نال جناحا،  خالل الف�شل الت�شريعي اخلام�س ع�شر. 
وحققت اأوراق وم�شروعات ال�شعبة الربملانية ن�شبة فعالية بلغت حوايل 96.8%، 
وتعد هذه الن�شبة من اأعلى الن�شب املمكنة يف ن�شاطات ال�شعبة الربملانية وفق 
والآراء  النظر  تعك�س جممل وجهات  والتي  الربملانية،  الدبلوما�شية  تقديرات 
يف  ال�شادرة  النهائية  القرارات  يف  لت�شمينها  الربملانية  ال�شعبة  اأبدتها  التي 

خمتلف الحتادات الربملانية.
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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

 Fax.: +971-2-6812846 :فاك�س   -  Tel.: +971-2-6199500 :هاتـــــف - ABU DHABI  اأبوظبي 
 P.O. Box:   836  : س.ب�                  

 Fax.: +971-4-3242332 :فاك�س   -  Tel.: +971-4-3033900 :هاتــف   - D U B A I      دبــــــــــــــــي 
P.O. Box :   47 :س.ب�                   

      Federal National Council                 @ fnc_uae            @ fnc_uae Fncuae

E-mail: info@almajles.gov.ae
املوقع االإلكرتوين: املجل�س - الوطني - االحتادي - اإمارات

الربيد االإلكرتوين: 
www.almajles.gov.ae   

اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�شتف�شارات خا�شة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�س الوطني الحتادي على العنوان التايل:




