




معايل حممد املر
رئيس اجمللس الوطني االحتادي

يصدر العدد الثالث من مجلة »الوطني االتحادي« حافالً بتقارير ترصد نشاط املجلس 
والدبلوماسية  والرقابية  الترشيعية  الختصاصاته  مامرسته  عرب  االتحادي  الوطني 
نوفمرب عام 2012 واختتم  بتاريخ 6  بدأ  الذي  الثاين  العادي  االنعقاد  الربملانية خالل دور 
أعامله يوم 25 يونيو عام 2013، حيث تناولت هذه التقارير الجلسات وما جرى إقراره من 
ترشيعات، ومناقشات املجلس ملختلف املوضوعات العامة، وتوجيه األسئلة ملمثيل الحكومة 
حول مختلف شؤون الوطن واملواطنني، والتوصيات التي أصدرها املجلس بشأنها، واللجان 
الربملانية  الشعبة  وأنشطة  إليها،  إحالته  تم  ما  حول  تقارير  من  أنجزته  وما  واجتامعاتها 
ومشاركاتها يف الفعاليات الربملانية الخليجية والعربية واإلسالمية والدولية، باإلضافة إىل إلقاء 
الضوء من خالل تقرير حول املجلس وحقوق اإلنسان عىل النهج التكاميل لدولة اإلمارات 
ملعنى الدميقراطية، بحيث تتحقق جوانب التنمية والتقدم االقتصادي واالجتامعي والثقايف 
مراكز  تتبوأ  اإلمارات  دولة  الذي جعل  األمر  السيايس،  التمكني  إىل جنب مع خطط  جنباً 

دولية متقدمة يف املؤرشات الدولية يف مختلف املجاالت الحيوية للحياة العرصية. 

نهضتها  وباين  الدولة  مؤسس  لوفاة  التاسعة  الذكرى  يف  خاصاً  تقريراً  العدد  هذا  وتضمن 
الحديثة املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي 
رسخ وجسد وإخوانه حكام اإلمارات مبادئ املشاركة السياسية، حيث جاء إنشاء املجلس 
الوطني االتحادي بلورًة لهذا الفكر الذي يواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، هذا النهج األصيل بتمكني أبناء وبنات الوطن من تفعيل 

مشاركتهم السياسية يف صنع القرار وقيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته.

ويعكس هذا العدد نشاط املجلس يف تواصله املستمر مع مختلف رشائح املجتمع، وقد دخل 
التطبيقات  بإطالقه حزمة من  اإللكرتونية  األنظمة  إىل  االنتقال  املجلس مرحلة جديدة يف 
اإللكرتونية لتساعد أعضاء املجلس عىل إنجاز أعاملهم برسعة وعىل أفضل وجه، وتسهيل 

التواصل مع املواطنني ومتكينهم من املشاركة يف القضايا التي يناقشها املجلس ولجانه. 

وتحرص دورية »الوطني االتحادي« دامئاً عىل دعوة املواطنني إىل التواصل مع املجلس من 
خاللها وحضور جلساته، وعرب ما يوفره املجلس من نوافذ إلكرتونية. ويأيت مرشوع برملان 
مع  وبالتعاون  لتأسيسه  األربعني  الذكرى  مبناسبة  املجلس  من  مببادرة  جاء  الذي  املدارس 
وزارة الرتبية والتعليم، لُيمثل خطوة رائدة يف تعزيز التواصل بني املجلس واألجيال الصاعدة 
وتنمية الوعي السيايس والثقافة الربملانية ألبناء وبنات اإلمارات للمشاركة الفاعلة يف رؤية 
الدولة وبرنامج التمكني الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة يحفظه الله، عام 2005م 
من خالل إكسابهم املعارف الربملانية الالزمة عن املجلس واختصاصاته ودوره ونشاطه مبا 

يعزز دورهم ومشاركتهم يف مسرية البناء والنامء يف وطننا العزيز.

تواصل وإجناز
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أنشطة وأخبار

أطلق املجلس الوطني االتحادي، مبادرة إلكرتونية 

يف ذك��رى وفاة املغفور له بإذن الله، الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باسم »زايد 

واملجل��س الوطن��ي االتح��ادي«، تتي��ح للجمهور 

االط��الع عىل فيل��م وثائقي وكتاب��ني وصور، توثق 

الدعم الالمحدود الذي أواله رحمه الله، للمجلس 

ملامرسة اختصاصاته الدستورية.

ويعرض املجل��س الوطني االتح��ادي عىل موقعه 

اإللك��رتوين، ومواق��ع التواص��ل االجتامع��ي هذه 

املب��ادرة، حي��ث ميكن االط��الع عىل فيل��م »زايد 

واملجل��س«، وكت��اب »زاي��د واملجل��س الوطن��ي 

االتحادي«، وكتاب »خطابات املغفور له بإذن الله 

الش��يخ زايد يف افتتاح أدوار انعقاد املجلس وردود 

املجلس عليها«، ومقاطع مس��جلة م��ن خطاباته 

رحمه الله، يف افتتاح أدوار انعقاد املجلس، إضافة 

إىل صور تظهر النهج الذي اختطه القائد املؤس��س 

رحمه الله، يف تأسيس ودعم املسرية الربملانية، التي 

واكبت دولة االتحاد منذ بداياتها.

وق��ال الدكتور محمد س��امل املزروعي األمني العام 

للمجل��س الوطني االتحادي، إن الذكرى التاس��عة 

لوفاة املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهي��ان طيب الله ثراه، مناس��بة نس��تذكر فيها 

اإلنج��ازات الت��ي تحققت يف عه��ده، واملتمثلة يف 

وض��ع دعائم مرشوع حضاري متكامل يف اإلمارات 

تعيشه األجيال املتعاقبة وتحصد مثاره.

وأكد أن ما نعيشه اليوم من نهضة وتطور وانفتاح 

ميثل غيضاً من فيض آبائنا املؤسسني، وعىل رأسهم 

املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهيان طيب الل��ه ثراه، منوهاً مبواقفه اإلنس��انية 

العظيمة والحكيمة، ومآثره النبيلة، وبوصفه رجل 

دولة حظي بتقدير العامل أجمع. 

وق��ال الدكتور املزروعي إن املغف��ور له بإذن الله 

الشيخ زايد حرص منذ تسلمه زمام القيادة يف دولة 

اإلمارات عام 1971م، عىل أن تأخذ الدولة مكانتها 

املرموقة بني األمم، من خالل بناء جميع مؤسساتها 

تعزيزاً ملس��رية االتح��اد، مضيفاً أن ه��ذا الحرص 

يتجىل يف عقد املجلس الوطني االتحادي، كإحدى 

السلطات الدس��تورية ألوىل جلس��اته متزامناً مع 

انطالق مسرية االتحاد.

وق��ال إن إطالق املؤسس��ات الوطني��ة يف الدولة 

للعدي��د من املب��ادرات املتنوعة يف ذك��رى وفاته 

رحمه الل��ه، هو تعبري عن مدى الوفاء لعطاء زايد 

الذي سخر كل اإلمكانيات لبناء دولة عدل وقانون 

ومؤسسات راسخة، مش��رياً إىل أن مبادرة املجلس 

الوطني االتح��ادي تهدف إىل إطالع الجمهور عىل 

مدى الدع��م واالهتامم ال��ذي كان يوليه املغفور 

له ب��إذن الله الش��يخ زاي��د، للمجل��س وللقضايا 

الوطنية التي كان يناقش��ها وتتعلق بهموم الوطن 

واملواطنني.

وأض��اف: نفخر يف دولة اإلمارات، أن اس��م والدنا 

املغف��ور له بإذن الله الش��يخ زاي��د، اقرتن بالنهج 

اإلنس��اين األصي��ل، ومبواقف مش��هودة متثلت يف 

نرصة قضايا األمتني العربية واإلس��المية، ومساندة 

قضاي��ا الحق والع��دل يف العامل، وامت��دت أياديه 

البيضاء لتعطي بسخاء يف ساحات العمل اإلنساين 

والخريي، والوقوف إىل جانب األش��قاء واألصدقاء 

يف ح��االت األزمات والكوارث الطارئة، التي متر بها 

للتخفيف من وقعها عىل شعوبها.

ويوث��ق فيلم »زاي��د واملجلس«، مس��رية املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي من��ذ عق��د أول جلس��ة عام 

1972م، والدعم الذي حظ��ي به من قبل املغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وما 

يشهده املجلس من دعم موصول من قبل صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 

الدولة حفظ��ه الله، راعي مس��رية متكني املجلس 

الوطني االتحادي.

ويتكون كتاب »زايد واملجلس الوطني االتحادي«، 

م��ن ثالثة فصول تتحدث ع��ن الفكر واملنهج عند 

املغفور له بإذن الله الش��يخ زاي��د، ونهجه يف بناء 

الدول��ة العرصية، وأه��م قضايا التنمية الش��املة 

ودور املجل��س الوطن��ي االتح��ادي فيه��ا، وأهم 

قضايا بناء الوطن واإلنس��ان، والعالقات اإلقليمية 

والعربية والدولية.

وتعك��س الص��ور واملقاط��ع املس��جلة لخطابات 

املغف��ور ل��ه ب��إذن الله الش��يخ زاي��د، يف افتتاح 

أدوار املجل��س، حرص��ه رحم��ه الل��ه ع��ىل دعم 

املجلس الوطني االتحادي يف مامرس��ة اختصاصاته 

الدستورية الترشيعية والرقابية والسياسية.

يف ذكرى وفاة زايد..»الوطني االحتادي« يطلق مبادرة إلكرتونية 
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رئيس اجمللس الوطني يهنئ رئيس الدولة واحلكام بشهر رمضان

بعث معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، برقية تهنئة إىل صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، 

مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك. 

وأع��رب رئيس املجلس، عن أصدق مش��اعر التهنئة 

والتربيكات إىل صاحب الس��مو رئيس الدولة بهذه 

املناس��بة، داعياً الله العيل القدي��ر أن يعيدها عىل 

س��موه مبوفور الصحة والسعادة، وعىل شعب دولة 

اإلمارات وعىل ش��عوب أمتينا العربية واإلس��المية 

بالخ��ري واليمن وال��ربكات.  كام بعث امل��ر برقيات 

تهنئة مامثلة، إىل صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب رعاه الله، وإىل أصحاب الس��مو 

حكام اإلمارات، وإىل الفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة، والفريق سمو الشيخ سيف 

ب��ن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية، وس��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة، 

هنأهم فيها مبناس��بة حلول ش��هر رمض��ان املبارك، 

داعياً الله العيل القدير، أن يعيد هذه املناسبة عىل 

سموهم، وعىل شعب اإلمارات بالخري والربكات.

كام بعث معايل رئيس املجل��س الوطني االتحادي، 

برقي��ات تهنئ��ة إىل رؤس��اء الربملان��ات الخليجي��ة 

والعربية، هنأهم فيها مبناسبة حلول شهر رمضان.

»الوطني االحتادي« يشارك يف اجتماع لتطوير
 البعد الشعبي للعمل العربي املشرتك

ش��ارك املجلس الوطني االتحادي، يف اجتامع فريق 

العمل العريب الخاص بتطوير البعد الشعبي للعمل 

العريب املشرتك، ودور الربملان العريب، الذي عقد مبقر 

جامع��ة الدول العربية. ضم وفد املجلس املش��ارك 

يف االجت��امع، مصبح س��عيد الكتبي، وس��امل محمد 

بن هوي��دن عضوي املجلس. وق��ال بن هويدن إن 

فريق العمل العريب الخاص بتطوير البعد الش��عبي 

للعم��ل الع��ريب املش��رتك، ناق��ش دور املنظ��امت 

العربي��ة من خ��الل مح��اور تتعلق ب��دور الربملان 

العريب وطابعه بالنس��بة للجامع��ة العربية، وكيفية 

تفعي��ل دوره الرق��ايب، واملنظامت غ��ري الحكومية 

ودوره��ا يف املجتم��ع العريب، وطريق��ة تعاملها مع 

الجامع��ة العربية، واملعايري التي س��يتم من خاللها 

التنس��يق م��ع هذه املنظ��امت، ومحكم��ة حقوق 

اإلنس��ان العربية، ومحكمة الع��دل العربية. وقال 

مصبح س��عيد الكتبي إن ف��رق العمل العربية التي 

تم إطالقها مؤخ��راً، معنية بإيجاد حلول ومقرتحات 

لدعم وتطوير منظوم��ة الجامعة العربية واألجهزة 

التابعة له��ا، ومن ضمنها الربملان العريب، موضحاً أن 

وفد دولة اإلمارات ق��دم مداخلة حول دور الربملان 

العريب والصالحيات الواس��عة املمنوح��ة له، مؤكداً 

أن املطلوب ضمن ه��ذه املنظومة الخاصة بتطوير 

األجهزة التابع��ة للجامعة العربي��ة، أن يتم تفعيل 

هذه االختصاصات والصالحيات. وحول متثيل املرأة 

أكد الكتبي أن نحو 14 % من أعضاء الربملان العريب 

من السيدات، وميثلن  نحو 11 دولة عربية. وأضاف 

إنه تم الحديث أيضاً حول آلية عمل الربملان وعالقته 

باألجهزة ودوره الرقايب، الفتاً إىل أن املادة الخامس��ة 

من النظام األس��ايس للربملان العريب، أعطت صالحية 

كبرية لل��دور الرقايب للربملان ع��ىل الجامعة العربية 

واألجه��زة التابعة لها، من خالل توجيه األس��ئلة لها 

وعقد جلسات اس��تامع ملمثليها، معرباً عن أمله يف 

أن يتم تفعيل تلك الصالحيات .
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القبيسي تؤكد التزام اإلمارات مبواصلة مسرية متكني املرأة
أك��دت الدكت��ورة أمل عبدالل��ه القبي��ي، النائب 

األول لرئي��س املجل��س الوطن��ي االتح��ادي، خالل 

مشاركتها مع وفد القيادات النسائية اإلمارايت الزائر 

لواش��نطن ونيويورك، أن اإلم��ارات متيض حالياً نحو 

تنفيذ املراحل النهائية من تحديث الصيغة النهائية 

لالس��رتاتيجية الوطنية، للنه��وض باملرأة يف اإلمارات 

للفرتة من 2013 إىل2017.

وأش��ارت إىل الت��زام اإلمارات مبواصل��ة النهوض 

مبس��ائل متكني املرأة، ودعم مركزها يف كل املجاالت، 

س��واء داخل الدولة أو خارجها، مش��يدة بإنجازات 

هيئ��ة األمم املتحدة للمرأة خ��الل العامني املاضيني 

من��ذ إنش��ائها عام 2011، وما حققت��ه من تقدم يف 

مجاالت ترويج مس��ائل املس��اواة الجنسية، ومتكني 

امل��رأة  يف املش��اركة يف صن��ع الق��رار ع��ىل أع��ىل 

املستويات يف بلدانها.

قيادات نسائية

ج��اء ذل��ك خ��الل مداخلة أم��ام حفل االس��تقبال 

الرس��مي، الذي نظمته بعثة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة لدى األمم املتحدة يف نيويورك، بالتعاون مع 

الهيئة التنفيذية لوحدة األمم املتحدة للمساواة بني 

الجنس��ني ومتكني النس��اء، عىل رشف وفد القيادات 

النسائية اإلمارايت.

وض��م الوف��د يف عضويته الدكتورة من��ى البحر، 

وعفراء البسطي عضويت املجلس الوطني االتحادي، 

وعدد من القيادات النسائية من مختلف القطاعات 

الحكومية والتجارية واإلعالمية يف الدولة.

وتطرق��ت الدكتورة القبيي خ��الل الحفل الذي 

ح��ره س��فراء وممثلو ال��دول األعض��اء يف األمم 

املتحدة، وعدد من كبار املس��ؤولني الدوليني، وعىل 

رأس��هم الرئيسة بالوكالة لهيئة األمم املتحدة للمرأة 

الكشمي بوري، وأعضاء السلك الدبلومايس اإلمارايت، 

إىل التق��دم ال��ذي أحرزته الهيئ��ة الدولية يف مجال 

زيادة الوعي وااللتزام الس��يايس مبس��ألة رفض كل 

أشكال العنف ضد املرأة والفتيات.

وأش��ارت إىل االزدياد امللحوظ لعدد الدول التي 

أقرت االعرتاف مبس��ؤولية الدول يف منع العنف ضد 

النس��اء، وحاميته��ن وتوفري االس��تجابة والخدمات 

الفّعال��ة له��ن ومحاكمة مرتكب��ي العنف ضدهن، 

مع��ربة ع��ن فخره��ا واعتزازه��ا به��ذه اإلنجازات، 

وطالبت مبواصلة العم��ل من أجل التحقيق الكامل 

لرؤية الهيئة كام جاءت يف االس��رتاتيجية املحدثة لها 

للفرتة 2017-2014.

وأكدت الدكتورة القبي��ي االلتزام القوي لدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة بقضايا املس��اواة ومتكني 

املرأة عىل الصعيدين الوطني والدويل، وأبدت اعتزاز 

الدولة مبا حققته يف مجاالت متكني املرأة، مشرية إىل 

أن حكوم��ة اإلمارات قطعت ش��وطاً كبرياً يف مجال 

متكني املرأة يف كل املجاالت وعىل أعىل املس��تويات 

السياسية واالقتصادية والعلمية والثقافية، وأعطت 

مث��االً عىل ذل��ك، تعي��ني أربع وزي��رات يف مجلس 

الوزراء، وارتفاع نسبة متثيل املرأة يف الربملان اإلمارايت 

إىل 18 %.

مشاركة املرآة

وأشارت إىل أن املرأة باتت خالل السنوات األخرية، 

تتبوأ مركز سفرية وقاضية، وقالت: »اإلمارات تعتز 

بكونها تتبوأ املركز األول يف املنطقة يف مجال تعليم 

اإلناث، حيث يفوق ع��دد اإلناث يف املدارس عدد 

الذك��ور«، الفتة إىل أن الفتي��ات يف اإلمارات ميثلن 

70 % من نسبة خريجي الدراسات العليا.

وأضاف��ت إن الدولة اس��تكملت أخ��رياً الجهود 

الالزم��ة لتحقيق مش��اركة امل��رأة يف مناصب صنع 

الق��رار العلي��ا، حيث أص��در مجلس ال��وزراء قراراً 

بتعزيز مش��اركة املرأة يف مجال��س إدارات الهيئات 

وال��رشكات الحكومية، األمر الذي جع��ل من دولة 

اإلمارات أول دول��ة يف الوطن العريب، وثاين دولة يف 

العامل تلزم ضم مجالس اإلدارات العنرص النسايئ.

وأكدت الدكتورة القبيي أن اإلمارات متيض حالياً 

نح��و تنفيذ املراح��ل النهائية م��ن تحديث الصيغة 

النهائي��ة لالس��رتاتيجية الوطنية للنه��وض باملرأة يف 

اإلمارات للفرتة من 2013 إىل2017.

وعىل الصعيد الدويل أعلنت الدكتورة القبيي، أن 

دولة اإلمارات العربية املتحدة تعهدت باملس��اهمة 

مبلي��ون جنيه اس��رتليني، لدع��م مب��ادرة بريطانية 

مهمة من أج��ل بناء الق��درات الصومالية ملكافحة 

العن��ف الجني، كام أنه��ا تقوم بدع��م املبادرات 

الرامية إىل تعزيز حق الفتيات يف التعليم يف البلدان 

الفق��رية ذات الدخ��ل املنخف��ض. وتخل��ل برنامج 

حفل االس��تقبال قيام رئيسة وفد القيادات النسائية 

اإلم��ارايت الدكت��ورة أمل عبدالله القبيي، بتس��ليم 

درع تذكاري للرئيس��ة بالوكالة لهيئة األمم املتحدة 

للمرأة. وأوضحت أن عضوات الوفد أجرين سلسلة 

من اللقاءات املهمة مع كبار مس��ؤوالت ومسؤويل 

عدد من املؤسس��ات األمريكية السياس��ية والعلمية 

والثقافية واالقتصادية يف كل من واشنطن ونيويورك، 

ش��ملت جميعها تبادل املواقف واآلراء والخربات يف 

شتى املوضوعات، وعىل رأسها مسألة متكني املرأة يف 

القطاعات العلمية واالجتامعية واإلمنائية املختلفة.

وأعرب��ت الدكتورة أم��ل القبيي ع��ن ارتياحها 

للطريقة التي أدارت بها عض��وات الوفد حواراتهن 

م��ع الجان��ب األمرييك، مش��رية إىل أنهن اس��تطعن 

بكل نجاح، عكس املس��توى العلمي واملهني املتميز 

واملرم��وق الذي وصلت إليه امل��رأة يف اإلمارات، يف 

مختلف ميادين التنمي��ة الوطنية واألدوار القيادية 

التي تقلدتها، جنباً إىل جنب مع الرجل يف مؤسسات 

الدولة، مبا فيها السياس��ية والترشيعية، وغريها من 

مناصب صنع القرار.
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ش��ارك وفد املجلس الوطني االتحادي، يف احتفالية 

الربمل��ان العريب بالي��وم ال��دويل للدميقراطية، التي 

عقدت يف القاهرة، مبش��اركة أحمد محمد الجروان 

رئي��س الربمل��ان الع��ريب، والدكت��ور نبي��ل الع��ريب 

األم��ني العام للجامع��ة العربية، وممثل��ني برملانيني 

وشخصيات عامة وأس��اتذة جامعات، وممثلني عن 

املجتمع املدين.

ض��م الوفد أعض��اء املجلس الوطن��ي االتحادي، 

كالً من: مصبح س��عيد بالعجي��د الكتبي عضو لجنة 

الش��ؤون الترشيعية والقانونية وحقوق اإلنس��ان يف 

الربملان العريب، والدكتورة شيخة عيىس العري عضوة 

لجنة الشؤون االجتامعية والثقافية واملرأة والشباب 

يف الربمل��ان العريب، وس��امل محمد ب��ن هويدن عضو 

لجنة الشؤون االقتصادية واملالية يف الربملان العريب.

وألق��ى كلمة وف��د املجلس، مصب��ح الكتبي، عرب 

فيها عن تقديره وأعضاء الوفد اإلمارايت، للقامئني عىل 

تنظيم هذه االحتفالية بالي��وم الدويل للدميقراطية، 

الذي يتزامن مع أحداث جسام ومتغريات عميقة يف 

عاملنا العريب.

وذك��ر الكتب��ي أن أوطانن��ا العربية مت��ر مبرحلة 

تاريخية مفصلية تتداعى فيها األزمات والطموحات.. 

وكالهام مرجعه الرئي��ي الدميقراطية وحرية الرأي 

والتعبري. وأضاف الكتب��ي إنه إذا كانت الدميقراطية 

قيمة عاملية وذات مبادئ دولية مشرتكة، وال ميكن أن 

تتع��ارض أو تتصادم مع خصوصيات كل مجتمع، فال 

ميكن االدعاء بالدميقراطية كمربر للتدخل يف الشؤون 

الداخلي��ة للدول األخرى، أو أن تش��كل الدميقراطية 

أداة ضغ��ط عىل املجتمعات للس��ري يف اتجاه معني، 

ألنه ليس هناك منوذج وحيد للدميقراطية.

وقال إن الدميقراطيات ال تولد بني عشية وضحاها، 

بل هي عملية تتطلب عمالً متواصالً يف ش��أن إعالء 

حق��وق اإلنس��ان ومكافح��ة الفس��اد وتقوية دور 

الربملانات، والتأكيد عىل استقاللية السلطة القضائية، 

وتوفري س��بل العيش اآلمنة للمواطنني. فالدميقراطية 

ال تقترص عىل تعزيز التعددية السياس��ية، وإمنا من 

ال��روري إقام��ة جوانبها االجتامعي��ة واالقتصادية 

مب��ا يعزز حق��وق امل��رأة والفئات الضعيف��ة يف أي 

مجتم��ع. وهذا ه��و نهج دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة، فقيادتها الرش��يدة تتبن��ى النهج التكاميل 

ملعنى الدميقراطية، بحي��ث تتحقق جوانب التنمية 

والتقدم االقتص��ادي واالجتامعي والثق��ايف جنباً إىل 

جنب مع خطط التمكني السيايس ملؤسسات الدولة. 

األمر الذي جعل دولة اإلم��ارات تتبوأ مراكز دولية 

متقدمة يف املؤرشات الدولية. وأضاف الكتبى: نؤمن 

ب��أن الدميقراطي��ة ال ميكن أن تف��رض أو تصدر من 

الخارج، بل هي تعبري عن إرادة الش��عب وفعاليته 

ول��كل من��ا خصائص��ه يف التح��ول الدميقراطي، إال 

أنه م��ن املهم يف إطار هذه العملي��ة، أن نعيل من 

س��يادة القانون والشفافية واملس��اءلة وتدعيم روح 

املس��ؤولية لدى كل املواطن��ني. إال أن عاملنا العريب 

مير مبرحلة صعبة يف مراحله االنتقالية، حيث تسود 

الخالفات السياسية، وأزمات الفكر املضاد، والسجال 

العني��ف بني الرأي والرأي اآلخ��ر، ما نجم عنه قلق 

عريب ودويل إزاء مستقبل الدميقراطية العربية.

»الوطني االحتادي« يشارك يف اليوم الدويل للدميقراطية

وفد أمانة جملس األعيان األردين يزور اجمللس الوطني االحتادي
استقبل سعادة الدكتور محمد سامل املزروعي األمني 

العام للمجلس الوطني االتحادي، وفد األمانة العامة 

ملجلس األعيان األردين يف مقر املجلس بأبوظبي.

وأكد سعادة األمني العام عىل أهمية تبادل الزيارات 

والخ��ربات بني األمانات العام��ة العربية، مبا ينعكس 

إيجاباً عىل أعامل املجالس الربملانية، وأكد أن األمانة 

العامة للمجل��س الوطني أعدت اس��رتاتيجية عمل 

شاملة وفق خطط سنوية متدرجة لتطوير املنتجات 

الفني��ة والبحثية لالختصاصات »الترشيعية والرقابية 

والسياس��ية«، وتوجيه هذه االسرتاتيجية نحو أفضل 

اآلليات املمكنة وفق املامرسات العاملية.

وكان من نتائج ذلك، اختيار األمانة العامة للمجلس 

الوطني ضمن أفضل 7 أمانات عىل مستوى العامل يف 

االتح��اد الربملاين الدويل، وتوجيه الدعوة لألمني العام 

للمجل��س الوطني برفق��ة عدد من باحث��ي األمانة 

لع��رض التجربة يف اجتامع برمل��اين دويل، إضافة إىل 

العديد من املب��ادرات، منها التطوير التقني للربامج 

مثل املوق��ع اإللكرتوين والربملان اإللك��رتوين والبوابة 

اإللكرتوني��ة ألعض��اء املجلس . واطلع وف��د األمانة 

العامة ملجلس األعيان األردين، عىل عرض من مختلف 

إدارات األمانة العامة للمجلس الوطني، حول الدعم 

ال��ذي تقدمه ألجهزة املجلس ملامرس��ة اختصاصاته 

الترشيعية والرقابية والسياسية، وعىل تجربة األمانة 

العامة التطويرية، ودور املكتب الفني.
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إجنازات تشريعية ورقابية ودبلوماسية برملــــــــــــــــــــــــــــــانية وتواصل مشهود مع املواطنني كافة

حقق املجلس الوطني االتحادي خالل دور انعقاده 

العادي الثاين للفصل الترشيعي الخامس عرش الذي 

بدأ بتاريخ 6 نوفمرب 2013م، العديد من اإلنجازات 

يف إطار مامرس��ة اختصاصاته الدستورية الترشيعية 

والرقابية ويف مجال الدبلوماسية، وكذلك يف التواصل 

م��ع مختلف قطاع��ات ورشائح املجتم��ع، مبا يلبي 

طموح��ات املواطن��ني، ويرتجم توجيه��ات القيادة 

الحكيمة وحرصها عىل مناقشة هموم الوطن وقضايا 

املواطنني. 

وكان للتفاع��ل والتع��اون البناء واإليج��ايب والحوار 

الش��فاف تحت القبة بني الحكومة واملجلس الدور 

الكب��ري يف إنجاز ما تحقق، وتجس��د ه��ذا التعاون 

م��ن خالل مناقش��ة املجل��س ملرشوع��ات القوانني 

واملوضوع��ات العام��ة واألس��ئلة بحض��ور ممث��يل 

الحكومة الجلس��ات وقيامهم بالرد عىل استفسارات 

األعضاء بشأن مختلف القضايا واالهتامم بتوصيات 

املجل��س ملعالج��ة القضايا الت��ي تضمنته��ا، وهذا 

يأيت ضمن س��عي املجلس لبن��اء عالقة منوذجية مع 

الحكومة أساس��ها الثقة املتبادلة والرشاكة والتعاون 

والتنس��يق الدائم يف إطار األدوار املنوطة باملجلس 

والحكومة مبوجب الدس��تور واملس��ؤولية املشرتكة 

واملصلحة الوطنية تحقيقاً للتطلعات املنشودة.

وعق��د املجلس خالل ال��دور الثاين 17 جلس��ة، 

وش��هد هذا الدور يف س��ابقة للمجل��س عىل مدى 

تاريخ��ه انعق��اد أطول جلس��ة له، وهي الجلس��ة 

السابعة التي استغرقت أربعة أيام ملناقشة مرشوع 

قانون الرشكات، واس��تكملت مناقش��ته يف الجلسة 

الرابعة عرشة لتصل مدة مناقش��ة مرشوع القانون 

وإقراره إىل 35 ساعة عمل.

وأدت لجان املجلس دورها يف دراس��ة ومناقشة 

كل ما أحال��ه املجلس إليها م��ن مرشوعات قوانني 

وموضوع��ات عام��ة، حيث عقدت اللج��ان الدامئة 

واملؤقتة 145 اجتامع��اً. وإلنجاز أعاملها عىل الوجه 

األفض��ل عق��دت خمس حلق��ات نقاش��ية وقامت 

بخم��س زي��ارات ميدانية، وتواصل��ت مع مختلف 

املؤسسات والقطاعات الحكومية واألهلية والجهات 

املعنية وذوي الخربة واالختصاص للوقوف عن قرب 

عىل حقيقة القضايا وتفحص املش��كالت واالستامع 

بعناية لكل آراء ومقرتح��ات وأفكار املواطنني، وكل 

الجهات املعنية بشأن كل ما ناقشته من مرشوعات 

حتت القبة      جلسات

كان للتفاعل والتعاون 
البناء واإليجابي واحلوار 
الشفاف حتت القبة بني 

احلكومة واجمللس الدور 
الكبري يف إجناز ما حتقق

145 اجتماعًا للجان الدائمة 
واملؤقتة و5 حلقات 

نقاشية و5 زيارات ميدانية
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إجنازات تشريعية ورقابية ودبلوماسية برملــــــــــــــــــــــــــــــانية وتواصل مشهود مع املواطنني كافة

قوانني وموضوعات عامة وشكاوى.

دعم جهود الدولة

وش��هد ه��ذا الدور إنش��اء اللجن��ة الدامئ��ة لحقوق 

اإلنس��ان به��دف دعم جه��ود الدولة يف ه��ذا املجال 

عىل الصعيدين الداخيل والخارج��ي، ولزيادة قدرات 

املجل��س يف التعامل مع قضايا السياس��ة العامة التي 

تنظره��ا لجانه الدامئ��ة واملؤقتة م��ن منظور حقوق 

اإلنسان، وتقديم العون واملشورة الفنية للجان املجلس 

األخرى بشأن مرشوعات القوانني ذات الصلة بالحقوق 

االقتصادي��ة واالجتامعية والثقافية، خاصة وأن العديد 

من مرشوعات القوانني تتناول هذه الحقوق.

وقام��ت وف��ود الش��عبة الربملانية الت��ي مثلت 

املجل��س يف االجتامع��ات واملؤمت��رات واللق��اءات 

والزي��ارات الربملاني��ة بنش��اط دؤوب وفاع��ل، عرب 

مامرس��تها ألرقى معاي��ري الدبلوماس��ية الربملانية يف 

مش��اركاتها مبختلف الفعاليات واملحاف��ل الربملانية 

الخليجي��ة والعربية واإلس��المية والدولية التي بلغ 

عددها 35 مش��اركة برملانية، وقد عملت عىل إبراز 

وجه اإلم��ارات الحضاري ومواقف دول��ة اإلمارات 

حول مختلف القضاي��ا، والتفاعل املثمر مع القضايا 

الوطني��ة واإلقليمية والدولية وع��ىل رأس أولوياتها 

التأكيد عىل حق دولة اإلمارات يف استعادة سيادتها 

عىل جزره��ا طنب الك��ربى وطنب الصغ��رى وأبو 

موىس التي تحتلها إيران.

تفاعل وزيارات

وتفاع��ل املجل��س مع مختل��ف األح��داث املحلية 

وم��ا يجري عىل الس��احتني اإلقليمي��ة والدولية من 

خالل 6 بيانات أصدرها بش��أنها، إضافة إىل زيارات 

الوفود الخارجي��ة للمجلس، وزيارات وفود املجلس 

الخارجية وأنش��طته يف مختلف املحافل واملنظامت 

الربملاني��ة اإلقليمي��ة والدولي��ة، وق��د صاحب هذا 

النش��اط املثمر للش��عبة، العديد من زيارات سفراء 

الدول الشقيقة والصديقة للمجلس لتعزيز العالقات 

الربملانية والعالقات الثنائية يف مختلف املجاالت بني 

هذه الدول ودول��ة اإلمارات العربية املتحدة، وكان 

الحرص من الجميع يف ه��ذه اللقاءات وغريها عىل 

إبراز دور دولة اإلمارات واملش��اركة السياس��ية عىل 

وجه الخصوص. 

فوز

حققت الشــعبة الربملانية مكســباً جديــداً بفوز 
ســعادة عضــو املجلس أحمــد الجروان برئاســة 
الربملان العريب يف دورتــه األوىل والذي تحول من 
انتقــايل إىل دائــم، وتقديراً للــدور الفاعل الذي 
يضطلــع به املجلس وشــعبته الربملانيــة وأمانته 
العامة يف تطوير العمل واألداء الربملاين يف مختلف 
مجــاالت عمــل املنظــامت واملحافــل الربملانية 

اإلقليمية والدولية والقضايا التي تتناولها.
 و فاز ســعادة الدكتــور محمد ســامل املزروعي 
األمــني العام للمجلس الوطنــي االتحادي بجائزة 

التميز الربملاين.
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سؤال: ارتفاع معدالت 
اإلصابة مبتالزمة داون يف 

الدولة استغرق 49 دقيقة 
يف املناقشة 

»الرقابة على نشاط 
اجلمعيات التعاونية« أقصر 

األسئلة مناقشة خالل  
دقيقتني ونصف

49 سؤاالً تغطي خمتلف القطاعات.. واجملــــــــــــــــــــــــــلس يتبنى توصيات بشأن سبع منها
بلغ عدد األس��ئلة التي انتهى املجلس من مناقشتها 

خالل دور االنعقاد العادي الثاين، 49 سؤاالً مستغرقاً 

يف ذل��ك زمناً قدره 15 س��اعة و37 دقيقة، بنس��بة 

بلغت 15.1 % من مجمل زمن الجلسات البالغ 103 

س��اعات و38 دقيقة، وقد كان س��ؤال حول ارتفاع 

مع��دالت اإلصابة مبتالزمة داون يف الدولة هو أطول 

األسئلة زمناً يف املناقشة حيث بلغ زمن مناقشته 49 

دقيقة و5 ثوان، يف حني كان سؤال حول الرقابة عىل 

نش��اط الجمعيات التعاونية هو أقرص األس��ئلة زمناً 

يف املناقش��ة حيث بلغ زمن مناقشته دقيقتني و36 

ثانية.

وكان أمام املجلس 88 سؤاالً، منها 16 سؤاالً متبقياً 

من دور االنعقاد العادي األول، و72 تقدم بهم األعضاء 

خ��الل هذا ال��دور، تم الرد عىل 46 منها ش��خصياً و3 

كتابياً، وأصدر يف ش��أن 7 منها توصيات إىل الحكومة، 

وما زال أمام املجلس 27 س��ؤاالً من هذه األسئلة، بعد 

سحب 12 سؤاالً من قبل مقدميها من األعضاء.

األسئلة تتناول 10 قضايا تتصدرها »التعليمية«

تناولت األس��ئلة 10 قضايا جاءت القضايا التعليمية 

يف مقدمته��ا بع��دد 10 أس��ئلة وبنس��بة  20.4  % 

من مجمل أنواع القضايا التي تطرقت لها األس��ئلة، 

وتسعة أس��ئلة للقضايا االجتامعية بنسبة 18.4 %، 

وس��بعة أس��ئلة لقضايا التوطني بنس��بة 14.32 %، 

وستة أسئلة للقضايا الصحية بنسبة 12.2 %، وأربعة 

أس��ئلة للقضايا االقتصادية بنس��بة 8.2 %، وسؤال 

واح��د لكل م��ن القضايا األمني��ة والقضاي��ا البيئية 

والقضايا الربملانية والقضايا السياسية بنسبة %2 لكل 

منها، فيام تناولت القضايا األخرى س��تة أسئلة بنسبة 

.% 12.2

قامئ��ة قضاي��ا  التعليمي��ة  القضاي��ا  وتص��درت 

املوضوعات التي تناولتها األس��ئلة بنس��بة 20.4 %، 

تليها القضايا االجتامعية بنس��بة 18.4٪ ثم قضايا 

التوطني بنس��بة 14.3٪، وجاءت بعده��ا القضايا 

الصحي��ة وقضايا أخ��رى يف املرتبة الرابعة بنس��بة 

12.2 % ل��كل منه��ام، ث��م القضاي��ا االقتصادي��ة 

بنس��بة 8.2 % تلتها القضايا الخدمية بنس��بة 6.1 

%، وحل��ت القضايا الربملانية والقضايا السياس��ية 

والقضايا األمنية والقضايا البيئية يف املرتبة األخرية 

بنسبة 2 % لكل منها. 
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توافق توجهات األعضاء 
يف املوضوعات العامة 
واألسئلة يف قضايا عدة 

أبرزها اخلدمية

 ارتباط موضوعي جزئي 
يف اجلانب الرقابي بني 
املوضوعات العامة 

واألسئلة

واستغرق مناقشة األس��ئلة التي تناولت القضايا 

التعليمية ثالث ساعات و12 دقيقة بزمن قدره 3.1 

% من الوقت الكيل ملناقشة املوضوعات، واستغرق 

مناقش��ة القضايا الصحية ساعتني و14 دقيقة بزمن 

ق��دره  2.2 %، والقضاي��ا االقتصادي��ة س��اعة و10 

دقائ��ق، بزم��ن ق��دره 1 %، والقضاي��ا االجتامعية 

س��اعتني و27 دقيقة بزمن ق��دره 2.4 %، والقضايا 

األمنية نوقش��ت خالل 20 دقيق��ة، بزمن كيل قدره 

0.3 %، والقضاي��ا البيئية 12 دقيق��ة بزمن 0.2 %، 

والقضايا الخدمية 57 دقيقة بزمن 0.9 %، والتوطني 

ساعتني و21 دقيقة بزمن 2.3 %، والقضايا الربملانية 

41 دقيق��ة بزمن قدره 0.7 %، والقضايا السياس��ية 

13 دقيقة بزمن 0.2 %، وقضايا أخرى ساعتني بزمن 

قدره 1.9 %.  

توافــق توجهات األعضــاء يف املوضوعــات العامة 

واألسئلة

هن��اك ارتباط موضوع��ي جزيئ يف الجان��ب الرقايب 

ب��ني املوضوعات العامة واألس��ئلة، حي��ث توافقت 

توجهات األعضاء يف املوضوعات العامة واألس��ئلة يف 

عدة جوانب أولها يف القضايا الخدمية التي تصدرت 

موضوعاته��ا قامئة قضايا املوضوع��ات العامة بعدد 

ثالثة موضوعات بنسبة 42.7 % من مجموع قضايا 

املوضوعات العامة، يقابلها يف األس��ئلة ثالثة أس��ئلة 

بنسبة 6.1 % من مجموع قضايا األسئلة. كام أن هذا 

االرتب��اط نراه يف القضاي��ا االجتامعية التي بلغ عدد 

أس��ئلتها 9 أسئلة بنسبة بلغت 18.4 % من مجموع 

قضايا األسئلة، يقابلها يف املوضوعات العامة موضوع 

عام واحد هو )سياس��ة املجل��س الوطني لإلعالم يف 

ش��أن تعزيز الترشيعات اإلعالمية يف الدولة( بنسبة 

14.3 %، باإلضاف��ة إىل وجود ارتباط آخر يف القضايا 

الصحية التي بلغ عدد األسئلة املتعلقة بها 6 أسئلة، 

بنسبة 12.2 % من مجموع قضايا األسئلة، يقابلها يف 

املوضوعات العامة موضوع عام واحد هو: سياس��ة 

وزارة الصحة يف شأن تنمية قطاع الصحة يف الدولة، 

بنسبة 14.3 %.

ويالحظ وجود ارتباط يف القضايا االقتصادية التي 

بلغ عدد األس��ئلة املتعلقة بها أربعة أس��ئلة بنسبة 

8.2 %، يقابله��ا يف املوضوعات العامة موضوع عام 

واحد هو »سياس��ة وزارة االقتصاد«، وهناك ارتباط 

49 سؤاالً تغطي خمتلف القطاعات.. واجملــــــــــــــــــــــــــلس يتبنى توصيات بشأن سبع منها
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القضايا التعليمية تصدرت 
قائمة قضايا املوضوعات 

العامة

الرد على 46 سؤاالً شخصيًا 
و3 كتابيًا

يف الجانب الرق��ايب بالقضايا البيئي��ة التي بلغ عدد 

األسئلة املتعلقة بها سؤاالً واحداً بنسبة 2 %، يقابلها 

يف املوضوع��ات العام��ة موضوع واحد هو سياس��ة 

وزارة البيئة واملياه يف ش��أن حامي��ة الرتبة والغطاء 

النبايت.   

14 سؤاالً نسبة فعالية زمن مناقشتها 100 %

استغرق سؤال حول »دعم وتشجيع عمل املواطنني 

وإتاح��ة الفرص له��م« وقتاً ق��دره 28 دقيقة، قدم 

خالل��ه موجه الس��ؤال فكرت��ني وافق��ت الحكومة 

عىل واحدة وكانت نس��بة فعالية الزمن املس��تغرق 

ملناقشة السؤال 75 %،اما األسئلة التي بلغت نسبة 

فعالية مناقشتها 100 ٪  هي 14 سؤال حول الرقابة 

ع��ىل الف��روع والنوافذ اإلس��المية التابع��ة للبنوك 

التجاري��ة التقليدية 20 دقيق��ة، قدم خالله العضو 

فكرتني وافقت الحكومة عليهام.
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وسؤال حول خطة الوزارة يف تطوير املباين املدرسية 

مبنطقة مس��ايف وتزويدها باألجهزة الالزمة للعملية 

التعليمي��ة، ردت الحكوم��ة كتابيا حيث اس��تغرق 

وقت الس��ؤال تس��ع دقائ��ق قدمت خالل��ه فكرة 

واحدة وافقت عليها الحكومة، وسؤال حول تشكيل 

مجلس إدارة مرصف اإلمارات للتنمية، اس��تغرقت 

مناقش��ته ثالث دقائق قدم��ت خالله فكرة واحدة 

وافقت عليها الحكومة.

وسؤال حول إصدار نظام تبادل املنافع التأمينية 

بني الهيئة العامة للمعاش��ات وصناديق املعاش��ات 

املحلية اس��تغرق زمن مناقش��ته 12 دقيقة قدمت 

خالل��ه فكرتان وافق��ت عليهام الحكومة. وس��ؤال 

حول إنش��اء لجنة للتوفيق واملصالحة يف محكمتي 

الذي��د الرشعية واملدنية اس��تغرق زمن مناقش��ته 

14 دقيق��ة قدم��ت خالله فكرت��ان وافقت عليهام 

الحكومة . وس��ؤال حول ق��رار الربملان األورويب عن 

حقوق اإلنسان يف دولة اإلمارات استغرق حوايل 40 

دقيقة للمناقش��ة قدمت خالله ثالث أفكار وافقت 

عليه��ا الحكوم��ة . وس��ؤال حول إج��راءات تنفيذ 

برنامج مس��ار تم ال��رد كتابياً عليه اس��تغرق زمن 

مناقش��ته أربع دقائق قدمت خالل��ه فكرة واحدة 

وافقت عليها الحكومة. أما سؤال حول نتائج وزارة 

الخارجية يف ش��أن إج��راءات إعف��اء املواطنني من 

الحصول عىل تأشريات زيارة بعض الدول فاستغرق 

زمن مناقش��ته 12 دقيق��ة قدمت خالل��ه فكرتني 

وافقت عليهام الحكومة. وسؤال حول تنظيم سوق 

اإلعالنات املبوبة اس��تغرق زمن مناقشته 11 دقيقة 

قدم��ت خالله ثالث أفكار وافق��ت عليها الحكومة 

وس��ؤال حول تنظيم وتقنني وضع العاملة املخالفة 

يف الدولة اس��تغرق زمن مناقشته 23 دقيقة قدمت 

خالله ثالث فكار وافقت عليها الحكومة. 

وس��ؤال حول نتائج تطبيق توصي��ة املجلس يف 

ش��أن توطني مهنة اإلم��ام واملؤذن وإص��دار كادر 

خاص لها، نوقش عىل مدى 13 دقيقة قدمت خالله 

فكرتني وافقت عليهام الحكومة.

 وس��ؤال حول عدم ش��مول الرتقي��ات الوظيفية 

فئة األخصايئ االجتامعي والهيئ��ات الفنية العاملة 

بال��وزارة نوقش عىل م��دى 9 دقائق قدمت خالله 

فكرتني وافقت عليهام الحكومة.

 وس��ؤال حول آلية الرقابة ع��ىل األغذية املنتجة 

داخ��ل الدولة واملس��توردة نوقش ع��ىل مدى 14 

دقيق��ة قدمت خالله ث��الث أفكار وافق��ت عليها 

الحكوم��ة. وس��ؤال ح��ول الرقاب��ة ع��ىل نش��اط 

الجمعيات التعاوني��ة، ردت الحكومة كتابياً نوقش 

عىل مدى ثالث دقائ��ق قدمت خالله فكرة واحدة 

وافقت عليها الحكومة.

تبنى املجلس س��بع توصيات خالل مناقش��ة األس��ئلة 

املوجهة من قبل األعضاء، تتعلق بس��ؤال إنشاء هيئة 

اتحادي��ة للرقابة الغذائية، فق��د تبنى املجلس توصية 

بإنشاء هيئة اتحادية لسالمة الغذاء تختص باملحافظة 

ع��ىل صحة وس��المة األغذية يف الدولة، وحول س��ؤال 

إنش��اء صندوق اتحادي لدعم أس��عار أع��الف الرثوة 

الحيواني��ة، تبن��ى املجل��س توصية بإنش��اء صندوق 

اتحادي لدعم أسعار أعالف الرثوة الحيوانية يف الدولة، 

وحول س��ؤال إعادة تعيني املوظ��ف املواطن الذي تم 

إنهاء خدمته بس��بب إع��ادة الهيكل��ة، تبنى املجلس 

توصية بإجراء تعديل ترشيعي للبند 12 من املادة 101 

يف املرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن 

املوارد البرشي��ة يف الحكومة االتحادية وتعديالته عىل 

النح��و اآليت: »يف حال إعادة الهيكلة يتم نقل املوظف 

املواط��ن إىل وظيف��ة أخرى م��ن ذات الدرجة وبذات 

املزايا املالية التي تحفظ له العيش الكريم«. 

وحول س��ؤال ارتفاع معدالت اإلصابة مبتالزمة داون يف 

الدول��ة، تبنى املجلس توصية ب��أن تقوم وزارة الصحة 

بوضع اس��رتاتيجية متكاملة متضمن��ة برامج وأهداف 

ومقايي��س مح��ددة تضمن توف��ري الرعاي��ة الصحية 

الش��املة وبرامج التدخ��ل املبكر وجلس��ات التأهيل 

مجان��اً لجميع حاالت متالزمة داون منذ لحظة الوالدة 

ومتابعته��م صحياً بش��كل مس��تمر للوقاي��ة والعالج 

والتأهيل عن طريق إنش��اء عي��ادات تخصصية لعالج 

ح��االت متالزمة داون يف أحد املراك��ز الصحية التابعة 

ل��وزارة الصح��ة يف كل إمارة، وتأهي��ل الطاقم الطبي 

املخت��ص بالتعامل مع ح��االت متالزمة داون وأرسهم 

وتقديم الدعم الالزم له��م، ورضورة إصدار قرار للحد 

من ارتفاع أسعار الجلسات التأهيلية يف املراكز الخاصة 

بوضع حد أقىص لرس��وم جلس��ات الع��الج الخاصة ال 

يتج��اوز 150 درهامً، مع التأكيد ع��ىل رضورة تفعيل 

دور الوزارة يف إعداد وتشجيع البحوث العلمية يف هذا 

املجال وتوعية املجتمع مبتالزمة داون. 

ويف س��ؤال تنظيم وتقن��ني وضع العامل��ة املخالفة يف 

الدول��ة، تبنى املجل��س توصية بزي��ادة أعداد مفتيش 

العمل للتفتي��ش وضبط العاملة الس��ائبة، وذلك من 

خالل التنس��يق ب��ني الجه��ات الحكومي��ة االتحادية 

واملحلية ذات العالقة بضبط وتنظيم سوق العمل.

وحول س��ؤال التقليل من س��اعات الي��وم الدرايس يف 

املدارس، تبنى املجلس توصية برورة مراجعة تقويم 

العام الدرايس وس��اعات اليوم ال��درايس مبا يتالءم مع 

الظروف املناخية واملجتمعية السائدة يف الدولة. وحول 

س��ؤال تحس��ني بيئة العمل للمرأة العاملة يف القطاع 

الحكومي، تبنى املجلس توصية بتفعيل اآللية املتعلقة 

بالسامح ملن يرغب من املواطنات العامالت يف القطاع 

الحكومي بالعمل يف النظ��ام الجزيئ أو املرن، والتأكيد 

عىل الوزارات والهيئات واملؤسسات االتحادية برورة 

توفري حضانات يف مق��ار العمل، والنظر يف زيادة مدة 

إجازة الوضع أسوة بأفضل املامرسات العاملية.

سبع توصيات
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14 مشروع قانون وردت 
إىل اجمللس من احلكومة 

خالل الدور الثاين

 توافق بني اجمللس 
و احلكومة يف القضايا 

االقتصادية 

مناقشة 11 مشروع قانون وإقرارها 
خالل الدور الثاين

عقد املجلس الوطني االتحادي خالل دور االنعقاد 

العادي الثاين من الفصل الترشيعي الخامس عرش، 

17 جلس��ة مستغرقة زمناً وقدره 103 ساعات و38 

دقيق��ة، انته��ى خاللها م��ن مناقش��ة 11 مرشوع 

قانون من أص��ل 17 مرشوعاً وردت من الحكومة، 

ثالثة منه��ا كانت لدى املجلس م��ن دور االنعقاد 

العادي األول هي: »مرشوع قانون اتحادي يف شأن 

الرشكات، ومرشوع قانون اتحادي يف ش��أن الكاتب 

الع��دل، وم��رشوع قانون اتحادي يف ش��أن الصحة 

الحيوانية«.

مناقشة 11 مرشوع قانون

وق��د ورد إىل املجل��س من الحكوم��ة خالل الدور 

الث��اين 14 م��رشوع قانون، انتهى من مناقش��ة 11 

مرشوع قانون منها مس��تغرقاً زمناً قدره 49 ساعة 

و32 دقيق��ة بنس��بة متثل 48 % م��ن إجاميل زمن 

الجلسات، يف حني بلغ عدد مداخالت األعضاء فيها 

1829 مداخلة م��ن إجاميل عدد املداخالت البالغة 

2305  بنسبة بلغت 79 %، وقد كان مرشوع قانون 

اتحادي يف شأن الرشكات هو أطول املرشوعات زمناً 

يف املناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 22 ساعة و31 

دقيقة بنسبة بلغت 22 % من إجاميل الزمن الكيل 

للجلس��ات، وكان مرشوع قان��ون اتحادي بتعديل 

بعض أحكام املرسوم االتحادي رقم )2( لسنة 2004 

بش��أن هيئة اإلم��ارات للهوية أق��رص املرشوعات 

زمناً يف املناقش��ة، حيث بلغ زمن مناقش��ته دقيقة 

واحدة و5 ث��وان، وال زال هناك عدد 6 مرشوعات 

قوانني أخ��رى أمام املجلس خالل الف��رتة القادمة، 

منها مرشوعا قانون انته��ت اللجان من تقريريهام 

وأصبحا جاهزين للع��رض عىل املجلس، يف حني ال 

زال هن��اك عدد 4 مرشوعات قوان��ني أمام اللجان 

قيد الدراسة.

القضايا االقتصادية األوىل ترشيعياً

تنوعت القضايا التي ناقش��تها مرشوعات القوانني 

ب��ني القضاي��ا االقتصادي��ة واألمني��ة واالجتامعية 

والبيئية وأخرى، حيث حلت القضايا االقتصادية يف 

املرتبة األوىل بنس��بة 45.5 %، تلتها القضايا األمنية 

بنسبة 27.3 %، ثم القضايا البيئية بنسبة 18.2 %، 

والقضايا األخرى بنسبة  9 %. 

5 مرشوعات قوانني يف الجانب االقتصادي

بل��غ عدد مرشوعات القوانني التي تناولت الجانب 

االقتصادي خمسة مرشوعات هي: مرشوع امليزانية 

العامة لالتحاد للسنة املالية 2013م، ومرشوع قانون 

اتحادي يف ش��أن اعتامد الحساب الختامي لالتحاد 

والحس��ابات الختامية للجهات املستقلة وامللحقة 

عن الس��نة املالي��ة املنتهي��ة يف 31/ 12 /2011م، 

وم��رشوع قانون يف ش��أن اعتامد إض��ايف للميزانية 

العام��ة لالتح��اد وميزاني��ات الجه��ات املس��تقلة 
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زمن مناقشة مشروع 
قانون الصحة احليوانية 

ثالث ساعات وزمن الفعالية 
املستغرق 100 %

تعتمد عملية قياس 
فعالية اجللسات على 

حتديد مشروع القانون 
والزمن املستغرق 

ملناقشته

وامللحقة عن السنة املالية 2013م، ومرشوع قانون 

اتحادي يف ش��أن الرشكات، ومرشوع قانون يف شأن 

املشاريع واملنشآت الصغرية واملتوسطة.

فيام غط��ى الجان��ب األمني ثالث��ة مرشوعات 

قوانني هي: مرشوع قان��ون اتحادي بتعديل بعض 

أحكام املرس��وم االتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن 

هيئ��ة اإلم��ارات للهوية، ومرشوع قان��ون اتحادي 

بإنش��اء املرك��ز ال��دويل للتميز ملكافح��ة التطرف 

العني��ف، وم��رشوع قانون اتحادي بش��أن تعديل 

بع��ض أح��كام القان��ون االتحادي رقم 51 لس��نة 

2006م يف ش��أن مكافحة االتج��ار بالبرش، وحظي 

الجان��ب البيئي مب��رشوع قانون اتحادي يف ش��أن 

الصحة الحيوانية، ومرشوع قانون اتحادي يف ش��أن 

املوارد الوراثية والنباتية لألغذية والزراعة، والقضايا 

األخرى م��رشوع قانون واحد هو م��رشوع قانون 

اتحادي يف شأن كاتب العدل. 

مؤرشات فعالية الجلسات 

تعتمد عملية قياس فعالية الجلس��ات عىل تحديد 

م��رشوع القانون، والزمن املس��تغرق ملناقش��ته يف 

الجلس��ة، والع��دد اإلجاميل لألفكار الت��ي يطرحها 

أعض��اء املجل��س ورد الحكوم��ة عليه��ا من حيث 

القبول أو الرفض، ونس��بة فعالية الزمن املستغرق 

ملناقش��ة مرشوع القانون، فقد وافق املجلس عىل 

مرشوع قانون اتحادي يف ش��أن كاتب العدل، بعد 

مناقش��ته عىل م��دى 4 س��اعات و24 دقيقة طرح 

األعض��اء خاللها 15 فكرة وافقت الحكومة عىل 11 

منها كانت نسبة فعالية الزمن املستغرق للمناقشة 

84 %، واس��تغرقت مناقشة مرشوع قانون اتحادي 

بتعدي��ل بعض أحكام املرس��وم االتحادي رقم »2« 

لسنة 2004م بش��أن هيئة اإلمارات للهوية دقيقة 

واحدة و5 ث��وان، ومرشوع امليزانية العامة لالتحاد 

للس��نة املالي��ة 2013م اس��تغرق 3 س��اعات و27 

دقيقة.

وناقش املجلس مرشوع قانون اتحادي يف ش��أن 

الصحة الحيوانية عىل مدى 3 س��اعات و45 دقيقة 

طرح خالله 10 أفكار وافقت الحكومة عىل 7 منها، 

وكانت نس��بة فعالية الزمن املس��تغرق للمناقشة 

100 %، وم��رشوع قانون اتحادي يف ش��أن اعتامد 

الحس��اب الختامي لالتحاد والحس��ابات الختامية 

للجه��ات املس��تقلة وامللحق��ة عن الس��نة املالية 

املنتهي��ة يف 31/ 12/ 2011م بزم��ن اس��تغرق 3 

س��اعات و23 دقيقة، ومرشوع قان��ون اتحادي يف 

ش��أن تقرير اعتامد إضايف للميزانية العامة لالتحاد 

وميزاني��ات الجهات املس��تقلة عن الس��نة املالية 

2013م بزمن استغرق 40 دقيقة.

 22 ساعة ملناقشة مرشوع قانون

يف س��ابقة برملاني��ة ناقش املجلس م��رشوع قانون 

اتحادي يف ش��أن الرشكات يف أطول زمن اس��تغرقه 
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املجلس ملناقش��ة مرشوع قان��ون عىل مدى أربعة 

أيام بزمن بلغ 22 ساعة و31 دقيقة، طرح األعضاء 

خ��الل مناقش��ته ح��وايل 37 فكرة وافق��ت عليها 

الحكوم��ة جميعه��ا وكانت نس��بة فعالي��ة الزمن 

املس��تغرق لفاعلي��ة الجلس��ة 68 %. واس��تغرق 

مرشوع قانون اتحادي بش��أن تعديل بعض أحكام 

القانون االتحادي رقم )51( لس��نة 2006م يف شأن 

مكافح��ة االتج��ار بالبرش زمناً قدره س��اعتان و37 

دقيق��ة ط��رح األعضاء خ��الل مناقش��ته 18 فكرة 

وافقت الحكومة عىل 14 فكرة منها، وكانت نس��بة 

فاعلية الزمن املستغرق حوايل 76 %.

واستغرق مرشوع قانون اتحادي بإنشاء »املركز 

الدويل للتميز ملكافحة التطرف العنيف«، زمناً بلغ 

س��اعة و30 دقيقة قدم األعضاء خالل مناقش��ته 8 

أفكار وافق��ت الحكومة عىل س��بعة منها، وكانت 

نس��بة فاعلية الزمن املس��تغرق للجلسة 77.4 %، 

وم��رشوع قانون اتحادي يف ش��أن امل��وارد الوراثية 

النباتي��ة لألغذي��ة والزراعة، بزمن 4 س��اعات و29 

دقيق��ة ق��دم خالل��ه األعض��اء 17 فك��رة وافقت 

الحكوم��ة ع��ىل 14 منها، بنس��بة فاعلي��ة الزمن 

املس��تغرق بلغت 74 %، وم��رشوع قانون اتحادي 

يف شأن »املش��اريع واملنشآت الصغرية واملتوسطة« 

ناقش��ه املجل��س عىل م��دى س��اعتني و41 دقيقة 

وط��رح األعضاء خالل مناقش��ته 29 فكرة، وافقت 

الحكومة عىل 26 منها، وبلغت نسبة فاعلية الزمن 

املستغرق للجلسة حوايل 68.5 %.

موضوعات مرشوعات القوانني

بلغت نس��بة مرشوع��ات القوان��ني التي غطت 

القضايا االقتصادية، خمس��ة مرشوع��ات قوانني 

45.5 %، ونس��بة القضايا األمنية ثالثة مرشوعات 

قوانني بنسبة 27.3 %، والقضايا البيئية مرشوعي 

قان��وين بنس��بة 18.2 %، وقضاي��ا أخرى مرشوع 

قانون واحد بنسبة 9 %.

مراسيم اتحادية 

أحيط املجلس علامً مبرسومني اتحاديني صدرا وهام: 

مرس��وم اتحادي رقم »32« لسنة 2013م بتشكيل 

مجل��س وزراء دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، 

ومرس��وم اتحادي رقم »67« لس��نة 2013م بفض 

دور االنعقاد العادي الث��اين من الفصل الترشيعي 

الخامس عرش للمجلس الوطني االتحادي.

مراسيم بقوانني

أحي��ط املجلس الوطن��ي علامً باملراس��يم بقوانني 

أصدرتها الحكومة وهي:

 املرس��وم بقانون اتحادي رقم »3« لسنة 2012 	 

بإنشاء الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوين.

 املرس��وم بقانون رقم »4« لس��نة 2012 يف شأن 	 

املسؤولية املدنية عن األرضار النووية.

 املرس��وم بقانون رقم »5« لس��نة 2012 يف شأن 	 

مكافحة جرائم تقنية املعلومات.

املرس��وم بقانون رقم »6« لس��نة 2012 يف شأن 	 

تقرير اعت��امد إضايف للميزاني��ة العامة لالتحاد 

وميزانيات الجهات املستقلة امللحقة عن السنة 

املالية 2012م.

 املرسوم بقانون اتحادي رقم )1( لسنة 2012 يف 	 

شأن إنشاء كلية الدفاع الوطني.

املجلس يطلع عىل 19 اتفاقية 

بل��غ ع��دد االتفاقي��ات واملعاهدات الت��ي اطلع 

عليها املجلس 19 اتفاقي��ة ومعاهدة، غطت عدداً 

م��ن القضايا، جاءت االقتصادي��ة يف مقدمتها ب�11 

اتفاقي��ة، والقضايا األمنية أرب��ع اتفاقيات، وقضايا 

أخرى أربع اتفاقيات.

أحيط اجمللس علما 
بخمسة مراسيم بقوانني

خمسة مشروعات قوانني 
غطت القضايا االقتصادية 
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ارتباط وثيق بني الجانبني الترشيعي والرقايب 

هناك ارتباط موضوعي جزيئ بني الجانبني الترشيعي 

والرقايب يتمث��ل يف القضاي��ا االقتصادية، حيث إن 

توجهات املجلس قد توافقت مع توجهات الحكومة 

يف هذا النوع من القضايا، وقد بلغ عدد مرشوعات 

القوانني التي تناولت قضايا اقتصادية 5 مرشوعات 

قوانني، بنس��بة بلغت 45.5 % من مجموع قضايا 

املرشوعات، يقابلها يف الجانب الرقايب موضوع عام 

هو »سياسة وزارة االقتصاد« بنسبة بلغت 14.3 % 

من مجموع قضاي��ا املوضوعات العامة، إضافة إىل 

أربعة أسئلة تناولت قضايا اقتصادية بنسبة بلغت 

8.2 % من مجموع قضايا األسئلة.

ك��ام أن هناك ارتباط��اً يف القضاي��ا األمنية فقد 

بلغ ع��دد مرشوعات القوانني الت��ي تناولت قضايا 

أمنية ثالثة مرشوعات قوانني بنسبة بلغت 27.3 % 

من مجم��وع قضايا املرشوعات، يقابلها يف الجانب 

الرقايب  س��ؤال تن��اول قضية أمنية ه��و »مخالفة 

س��فارات بعض الدول لألعراف والقوانني الدولية« 

بنس��بة بلغت 2 % م��ن مجموع قضايا األس��ئلة، 

وهن��اك ارتباط آخر كذل��ك يف القضايا البيئية فقد 

بلغ عدد مرشوعات القوان��ني التي تناولت قضايا 

بيئي��ة، 2 مرشوع قانون، يقابلها يف الجانب الرقايب 

موض��وع عام هو »سياس��ة وزارة البيئة واملياه يف 

ش��أن حامية الرتبة والغطاء النبايت« بنسبة بلغت 

14.3 % باإلضافة إىل سؤال تناول قضية بيئية هو 

»النتائ��ج واملؤرشات اإلحصائية ملب��ادرة اإلمارات 

خالية من األكياس البالستيكية« بنسبة بلغت 2 % 

من مجموع قضايا األس��ئلة، وهناك ارتباط كذلك 

يف القضاي��ا األخ��رى، حيث بلغ ع��دد مرشوعات 

القوانني الت��ي تناولت قضايا أخرى مرشوع قانون 

واح��داً بنس��بة بلغ��ت 9 % من مجم��وع قضايا 

املرشوع��ات، يقابلها يف الجانب الرقايب 6 أس��ئلة 

تناولت قضايا أخرى بنس��بة بلغ��ت 12.2 % من 

مجموع قضايا األسئلة. 

15 رسالة واردة من الحكومة و21 صادرة

أحيط املجلس علامً خالل الدور الثاين ب� 15 رس��الة 

واردة من الحكومة، و21 رس��الة صادرة إليها. كام 

ناقش أيض��اً مرشوع ال��رد عىل خط��اب االفتتاح، 

وانته��ى بإق��رار هذا امل��رشوع الوارد م��ن اللجنة 

التي ش��كلها املجلس يف جلس��ته األوىل، وتم رفعه 

إىل مقام صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله.

شؤون املجلس 

ناق��ش املجل��س خ��الل جلس��اته بع��ض األعامل 

املرتبطة بش��ؤونه وانتهى بإقراره��ا وهي: الخطة 

اإلعالمي��ة للمجل��س، وم��رشوع امليزاني��ة العامة 

للمجل��س لع��ام 2014م، وتقرير اللجن��ة املؤقتة 

للتنس��يق بني املجل��س ووزارة الخارجية، ومذكرة 

واردة من هيئة املكتب يف شأن املوضوعات العامة، 

والتقاري��ر الواردة من اللجان خ��الل دور االنعقاد 

العادي الثاين من الفصل الترشيعي الخامس عرش، 

وتقرير وارد من هيئة املكتب يف ش��أن أعاملها عن 

الدور الثاين من الفص��ل الترشيعي الخامس عرش، 

ومذكرة واردة من هيئة املكتب يف شأن آلية متابعة 

توصي��ات املجلس الوطن��ي االتح��ادي، ومرشوع 

الحس��اب الختامي للمجلس الوطني االتحادي عن 

السنة املالية املنتهية يف 31 /12/ 2012م. وقد بلغ 

الزمن املستغرق ملناقش��تها 8 ساعات و34 دقيقة، 

بنسبة متثل 8.3 % من إجاميل زمن الجلسات.

وانته��ى ال��دور الث��اين بتاري��خ 25/ 6/ 2013م 

بن��اء ع��ىل املرس��وم االتح��ادي رقم )67( لس��نة 

2013م، بف��ض دور االنعق��اد الع��ادي الث��اين من 

الفص��ل الترشيعي الخامس عرش للمجلس الوطني 

االتحادي.

تنوعــت القضايا التــي ناقشــتها مرشوعات 
القوانني بــني االقتصادية واألمنية واالجتامعية 
القضايــا  والبيئيــة وأخــرى، حيــث حلــت 
االقتصادية يف املرتبة األوىل بنســبة 45.5 %، 
تلتهــا القضايــا األمنيــة بنســبة 27.3 %، ثم 
القضايــا البيئيــة بنســبة 18.2 %، والقضايا 

األخرى بنسبة 9 %.
تعتمد عمليــة قياس فعالية الجلســات عىل 
تحديد مــرشوع القانون، والزمن املســتغرق 
ملناقشته يف الجلسة، والعدد اإلجاميل لألفكار 
التــي يطرحها أعضاء املجلــس ورد الحكومة 

عليها من حيث القبول أو الرفض.

تنوع

مناقشة مذكرة واردة من 
هيئة املكتب حول آلية 

متابعة توصيات اجمللس

بلغ عدد مشروعات 
القوانني التي غطت اجلانب 

األمني ثالثة مشروعات 
قوانني
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اجمللس يناقش 7 موضوعات عامة ويـــــــــــــــــــــــــصدر 78 توصية بشأنها

انتهى املجلس الوطن��ي االتحادي خالل الدور الثاين 

من مناقشة س��بعة موضوعات عامة، مستغرقاً زمناً 

ق��دره 28 س��اعة و43 دقيق��ة بنس��بة 27.7 % من 

إج��اميل زمن الجلس��ات، تناولت سياس��ات كٍل من 

الهيئة االتحادي��ة للامء والكهرباء، وبرنامج الش��يخ 

زاي��د لإلس��كان، ووزارة البيئة واملياه بش��أن حامية 

الرتبة والغطاء النبايت، ووزارة الصحة يف ش��أن تنمية 

قط��اع الصح��ة يف الدول��ة، ووزارة األش��غال العامة 

يف ش��أن ش��ق الطرق االتحادية، واملجل��س الوطني 

لإلعالم يف ش��أن الترشيعات اإلعالمية، وسياسة وزارة 

االقتصاد، وقد أقر وأصدر املجلس بشأنها 78 توصية 

تم رفعها للحكومة.

وكان ل��دى املجل��س 32 موضوعاً عام��اً مطروحاً 

خالل هذا الدور منه��ا 17 موضوعاً عاماً متبقياً من 

ال��دور األول، و15 موضوعاً عام��اً طرحت أثناء هذا 

ال��دور، يف ح��ني بلغ ع��دد مداخالت األعض��اء فيها 

476 مداخل��ة، وكان موض��وع عام  حول »سياس��ة 

وزارة األش��غال العامة يف شأن بناء املساكن الشعبية 

وش��ق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها« أطول 

املوضوع��ات زمن��اً يف املناقش��ة، حي��ث بل��غ زمن 

مناقش��ته أربع س��اعات و54 دقيق��ة، يف حني كان 

موض��وع عام  حول »سياس��ة وزارة البيئة واملياه يف 

ش��أن حامية الرتبة والغطاء النبايت« هو األقرص زمناً 

يف املناقش��ة، حيث بلغ زمن مناقش��ته ساعتني و43 

دقيق��ة، وبذلك بقي أمام املجلس 25 موضوعاً خالل 

الفرتة القادمة، حيث انتهت لجانه من إعداد تقارير 

لسبعة موضوعات عامة أصبحت جاهزة للعرض عىل 

املجلس، يف ح��ني الزال أمامها 11 موضوعاً عاماً قيد 

الدراس��ة، باإلضافة إىل سبعة موضوعات عامة أخرى 

يف انتظار رد مجلس الوزراء عىل طلب مناقشتها.

نسبة فاعلية زمن مناقشة املوضوعات العامة 

ناق��ش املجلس موضوع سياس��ة الهيئ��ة االتحادية 

للكهرباء واملاء، بزمن اس��تغرق أربع س��اعات و21 

دقيق��ة تقدم األعض��اء بح��وايل 28 فك��رة وافقت 

الحكوم��ة ع��ىل 20 منها كانت نس��بة فعالية الزمن 

املس��تغرق ملناقش��ته 71.4 %، وموض��وع سياس��ة 

برنامج زايد لإلس��كان، اس��تغرق ساعتني و52 دقيقة 

ق��دم األعضاء خ��الل مناقش��ته 29 فك��رة وافقت 

الحكومة عىل 23 منها، وكانت نس��بة فعالية الزمن 

املس��تغرق ملناقشته 86 %، وموضوع »سياسة وزارة 

البيئة واملياه يف ش��أن حامية الرتبة والغطاء النبايت« 

اس��تغرق س��اعتني و43 دقيقة ق��دم األعضاء خالل 

مناقش��ته 34 فكرة وافق��ت الحكومة عىل 26 منها، 

وكانت نس��بة فعالية الزمن املس��تغرق ملناقشته 97 

%، وموضوع »سياس��ة وزارة الصحة يف ش��أن تنمية 

قطاع الصحة يف الدولة« اس��تغرقت مناقش��ته أربع 

س��اعات و24 دقيقة قدم األعض��اء 60 فكرة وافقت 

الحكومة عىل 48 منها، وكانت نس��بة فعالية الزمن 

املس��تغرق ملناقش��ته 96.7 %، وموضوع »سياس��ة 

وزارة األش��غال العامة يف شأن بناء املساكن الشعبية 

وش��ق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها« ناقشه 

املجل��س عىل م��دى أربع س��اعات و53 دقيقة قدم 

األعضاء خالل مناقش��ته 33 فك��رة وافقت الحكومة 

عىل 26 منها، وكانت نس��بة فعالية الزمن املس��تغرق 

ملناقش��ته 87.7 %، وموضوع »سياسة املجلس الوطني 

لإلعالم يف شأن تعزيز الترشيعات اإلعالمية يف الدولة« 

ناقش��ه املجلس خ��الل س��اعتني و51 دقيقة وقدم 

األعضاء خالل مناقش��ته 43 فك��رة وافقت الحكومة 

عىل 35 منها، وكانت نس��بة فعالية الزمن املستغرق 

حوايل 88.4 %، وموضوع »سياس��ة وزارة االقتصاد« 

28 ساعة و43 دقيقة 
مدة مناقشة 7  موضوعات 

عامة

لدى اجمللس 32 موضوعًا 
عامًا للطرح خالل هذا الدور 

منها 17 موضوعًا عامًا 
متبقيًا من الدور األول
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اجمللس يناقش 7 موضوعات عامة ويـــــــــــــــــــــــــصدر 78 توصية بشأنها

ناقشه املجلس عىل مدى ثالث ساعات و34 دقيقة قدم 

األعض��اء خالله��ا 39 فكرة، وافق��ت الحكومة عىل 31 

منها، وكانت نسبة فاعلية الزمن املستغرق 87.2 %.

املوضوعات العامة غطت خمسة قطاعات 

تناول��ت املوضوع��ات العامة التي ناقش��ها املجلس 

خمس��ة قطاعات جاء يف مقدمته��ا القطاع الخدمي 

بنس��بة 42.8 % م��ن خالل ثالث��ة موضوعات عامة 

هي: سياس��ة الهيئ��ة االتحادي��ة لل��امء والكهرباء، 

وسياسة برنامج زايد لإلسكان، وسياسة وزارة األشغال 

العامة يف ش��أن بناء املس��اكن الشعبية وشق الطرق 

االتحادية وصيانتها وتحسينها، يف حني توزعت أربعة 

موضوعات عىل أربعة قطاعات وبنس��ب متس��اوية 

ل��كل منه��ا ه��ي 14.3 %، حيث توزع��ت كام ييل: 

القطاع البيئي موضوع »سياس��ة وزارة البيئة واملياه 

يف ش��أن حامية الرتبة والغط��اء النب��ايت«، والقطاع 

الصح��ي موضوع »سياس��ة وزارة  الصحة يف ش��أن 

تنمي��ة قطاع الصحة يف الدولة«، والقطاع االجتامعي 

موضوع »سياس��ة املجلس الوطني لإلعالم يف ش��أن 

تعزي��ز الترشيع��ات اإلعالمية يف الدول��ة«، والقطاع 

االقتصادي موضوع »سياسة وزارة االقتصاد«.

 القضايا الخدمية يف مقدمة املوضوعات العامة

ش��ملت القضايا الخدمية ثالث��ة موضوعات عامة 

ناقش��ها املجلس هي: سياس��ة الهيئ��ة االتحادية 

للامء والكهرباء، وسياس��ة برنامج زايد لإلس��كان، 

وسياس��ة وزارة األش��غال العام��ة يف ش��أن بن��اء 

املساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية وصيانتها 

وتحسينها، اس��تغرقت مناقش��تها 13 ساعة و51 

دقيق��ة بنس��بة 13.4 % م��ن زم��ن الجلس��ات، 

والقضاي��ا البيئي��ة موضوع »سياس��ة وزارة البيئة 

واملي��اه يف ش��أن حامي��ة الرتبة والغط��اء النبايت« 

ناقش��ه املجلس ع��ىل مدى س��اعتني و54 دقيقة 

بنسبة 2.8 %، والقضايا الصحية موضوع »سياسة 

وزارة  الصح��ة يف ش��أن تنمي��ة قط��اع الصحة يف 

الدولة« ناقشه املجلس عىل مدى أربع ساعات و38 

دقيقة بنس��بة 4.5 %، والقضايا االجتامعية موضوع 

»سياس��ة املجل��س الوطني لإلعالم يف ش��أن تعزيز 

الترشيعات اإلعالمية يف الدولة« ناقش��ه املجلس 

عىل مدى ثالث س��اعات و25 دقيقة بنس��بة 

3.3 %، والقضايا االقتصادية موضوع »سياسة 

وزارة االقتصاد« ناقش��ه املجلس عىل مدى ثالث 

ساعات و52 دقيقة بنسبة 3.7 %.

ستة موضوعات عامة جاهزة لطرحها عىل املجلس

انتهت لجان املجلس من دراس��ة ومناقش��ة ستة 

موضوع��ات عام��ة، وه��ي جاه��زة لطرحها عىل 

املجلس ملناقشتها، تتناول سياسات كل من الهيئة 

العامة للمعاش��ات والتأمينات االجتامعية، وهيئة 

اإلم��ارات للمواصفات واملقاييس يف ش��أن الصحة 

والس��المة، ووزارة الداخلي��ة يف ش��أن الس��المة 

املروري��ة والرشط��ة املجتمعي��ة، ووزارة التعليم 

العايل والبح��ث العلمي يف مجال البحث العلمي، 

وسياس��ة مجل��س ال��وزراء لتعزيز مكان��ة اللغة 

العربية، وموضوع التوطني يف القطاعني الحكومي 

والخ��اص.  وال يزال 12 موضوعاً عاماً منظوراً أمام 

اللج��ان، باإلضافة إىل أن املجل��س ال يزال بانتظار 

موافقة مجلس الوزراء عىل طرح ومناقشة خمسة 

موضوعات عامة أخرى تتناول سياسات الحكومة 

يف مختلف املجاالت. 

املوضوعات العامة غطت 
5 قطاعات 42.8 % منها 

للقطاع اخلدمي

 أطول زمن مستغرق 
ملناقشة موضوع عام هو 

»سياسة وزارة األشغال 
العامة يف شأن بناء 

املساكن الشعبية وشق 
الطرق االحتادية وصيانتها 

وحتسينها«
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أدت لجان املجلس املؤقتة والدامئة خالل دور االنعقاد 

الع��ادي الثاين، ال��دور املنوط به��ا بكف��اءة واقتدار 

يف دراس��ة ومناقش��ة كل ما أحاله املجل��س إليها من 

مرشوع��ات قوانني وموضوعات عام��ة، وعقدت 145 

اجتامعاً اس��تغرقت حوايل 413 س��اعة عمل، ونظمت 

إلنج��از أعاملها ع��ىل الوجه األفضل خم��س حلقات 

نقاش��ية، وقامت بخمس زي��ارات ميدانية، وتواصلت 

مع مختلف املؤسسات والقطاعات الحكومية واألهلية 

والجهات املعنية وذوي الخ��ربة واالختصاص للوقوف 

ع��ن قرب عىل حقيق��ة القضايا وتفحص املش��كالت، 

واالستامع بعناية لكل آراء ومقرتحات وأفكار املواطنني 

وكل الجه��ات املعني��ة بش��أن كل م��ا ناقش��ته م��ن 

مرشوعات قوانني وموضوعات عامة وشكاوى.

وبلغ عدد اجتامعات اللجان الدامئة 128 اجتامعاً 

بنس��بة 88 % م��ن إجاميل اجتامع��ات اللجان عىل 

م��دى 370 س��اعة و21 دقيق��ة بنس��بة 90 % من 

س��اعات العمل، واملؤقتة 17 اجتامعاً بنسبة 12 % 

باملائة من االجتامعات وحوايل 43 ساعة و28 دقيقة 

بنسبة 10 % من إجاميل ساعات العمل.

وبل��غ عدد املش��اركني يف اجتامع��ات اللجان 177 

ش��خصاً من 51 جهة من مختل��ف الوزارات والهيئات 

واملؤسس��ات الحكومي��ة واألهلية وجمعي��ات النفع 

العام ومراكز الدراسات ووسائل اإلعالم وغرف التجارة 

والصناع��ة يف مختل��ف إم��ارات الدول��ة، وغريها من 

الجهات ذات الصلة بكل م��ا تناولته مداوالت اللجان 

يف اجتامعاتها، باإلضافة إىل استعانتها يف إنجاز أعاملها 

ب� 126 دراس��ة وورق��ة علمية وفنية أعدته��ا األمانة 

العام��ة حول مختلف الش��ؤون واملج��االت القانونية 

واالقتصادية واالجتامعية والتعليمية والصحية والبيئية 

واألمنية والخدمية والقطاعات األخرى، حيث كان لها 

مبا تضمنته من بيان��ات موثقة األثر اإليجايب الكبري يف 

إثراء مناقشات اللجان وخالصات تقاريرها حول كل ما 

أحيل إليها ملناقشته.

وقد ش��هد هذا الدور إنش��اء لجن��ة دامئة لحقوق 

اإلنس��ان به��دف دعم جه��ود الدولة يف ه��ذا املجال 

عىل الصعيدين الداخيل والخارج��ي، ولزيادة قدرات 

املجل��س يف التعامل مع قضايا السياس��ة العامة التي 

تَنظُره��ا لجانه الدامئ��ة واملؤقتة م��ن منظور حقوق 

اإلنس��ان، وتقدي��م الع��ون واملش��ورة الفني��ة للجان 

املجلس األخرى بشأن مرشوعات القوانني ذات الصلة 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية خاصة أن 

العديد من مرشوعات القوانني تتناول هذه الحقوق.

وبالنسبة للنش��اط الترشيعي فقد ناقشت اللجان 

17 مرشوع قانون، منها ثالثة مرشوعات قوانني مرحلة 

م��ن دور االنعقاد الع��ادي األول، و14 مرشوع قانون 

أحيل��ت يف دور االنعقاد العادي الثاين، اس��تغرقت يف 

مناقشاتها ما يقارب 209 س��اعات و23 دقيقة بنسبة 

بلغت 51 % من إجاميل س��اعات النشاط العام للجان 

»الترشيعي والرقايب«.

االختصاص الترشيعي

انتهت اللجان من مرشوعات القوانني التالية: مرشوع 
قان��ون اتحادي يف ش��أن ال��رشكات، وم��رشوع قانون 

اتحادي بشأن الكاتب العدل، ومرشوع قانون اتحادي 

بش��أن الصح��ة الحيواني��ة، ومرشوع قان��ون اتحادي 

يف ش��أن امل��وارد الوراثية والنباتية لألغذي��ة والزراعة، 

ومرشوع قان��ون اتحادي بتعديل املرس��وم االتحادي 

رقم 2 لس��نة 2004 بإنش��اء هيئة اإلم��ارات للهوية، 

ومرشوع قانون اتحادي يف شأن اعتامد امليزانية العامة 

للدولة وميزانيات الجهات املستقلة امللحقة عن السنة 

جلان اجمللس تعقد 145 اجتماعًا لــــــــــــــــــــــــــــــــدراسة ومناقشة ما أحيل إليها

177 مشارك

بلغ عدد املشــاركني يف اجتامعات اللجان 177 
شــخصاً من 51 جهــة من مختلــف الوزارات 
والهيئــات واملؤسســات الحكوميــة واألهلية 
وجمعيــات النفع العــام ومراكز الدراســات 
ووســائل اإلعالم وغرف التجــارة والصناعة يف 

مختلف إمارات الدولة.
 ناقشــت اللجــان 25 موضوعاً عامــاً، منها 5 
موضوعــات عامــة متبقية من الــدور األول، 
و20 موضوعــاً عامــاً متبناه يف الــدور الثاين، 
استغرقت يف مناقشاتها نحو 204 ساعات و26 
دقيقة، بنسبة بلغت 49 % من إجاميل ساعات 

النشاط العام للجان »الترشيعي والرقايب«.

جلان    اجمللس

تنظيم 5 حلقات نقاشية 
و5 زيارات ميدانية إلجناز 

أعمال اللجان

التواصل مع خمتلف 
املؤسسات والقطاعات 
للوقوف على حقيقة 

القضايا
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املالية 2013، ومرشوع قانون اتحادي بش��أن اعتامد 

الحس��اب الختامي لالتحاد عن السنة املالية املنتهية 

يف 31/ 12/ 2011م، ومرشوع قانون اتحادي بش��أن 

تعدي��ل بعض أح��كام القانون االتح��ادي رقم )51( 

لسنة 2006 يف شأن مكافحة االتجار بالبرش، ومرشوع 

قان��ون اتحادي بش��أن إنش��اء املركز ال��دويل للتميز 

ملكافحة التط��رف العنيف. وم��رشوع قانون اتحادي 

يف ش��أن تقرير اعتامد إضايف للميزانية العامة لالتحاد 

وميزانيات الجهات املستقلة عن السنة املالية 2013م، 

ومرشوع قانون اتحادي يف ش��أن املش��اريع واملنشآت 

الصغرية واملتوسطة.

انتهت اللجان من مناقشة مرشوعي قانونني، جاهزان 

للعرض ع��ىل املجلس وهام : م��رشوع قانون اتحادي 

بشأن التعليم اإللزامي، ومرشوع قانون اتحادي بشأن 

قانون »ودمية« .وبقي أم��ام اللجان أربعة مرشوعات 

قوان��ني هي: مرشوع قانون اتحادي يف ش��أن مكافحة 

الغش التجاري، ومرشوع قانون اتحادي بشأن مكافحة 

األم��راض الس��ارية، وم��رشوع قانون اتحادي بش��أن 

أمن املنش��آت والفعاليات الرياضي��ة، ومرشوع قانون 

اتحادي بش��أن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية مبدينة 

الذيد بإمارة الشارقة.

25 موضوعاً عاماً ناقشتها اللجان

ناقش��ت اللجان 25 موضوعاً عاماً، منها 5 موضوعات 

عامة متبقية من الدور األول، و20 موضوعاً عاماً متبناه 

يف الدور الثاين، اس��تغرقت يف مناقشاتها ما يقارب 204 

س��اعات و26 دقيقة بنس��بة بلغت 49 % من إجاميل 

ساعات النشاط العام للجان الترشيعي والرقايب. 

وانتهت اللجان من مناقشة سبعة موضوعات عامة 

هي: سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء، وسياسة 

برنامج الش��يخ زايد لإلس��كان، وسياس��ة وزارة البيئة 

واملياه يف ش��أن حامية الرتبة والغطاء النبايت، وسياسة 

وزارة الصحة يف ش��أن تنمية قط��اع الصحة يف الدولة، 

وسياسة وزارة األشغال العامة يف شق الطرق االتحادية 

وتحس��ينها، وسياس��ة املجلس الوطني لإلعالم يف شأن 

تعزيز الترشيعات اإلعالمية، وسياسة وزارة االقتصاد.

وم��ا زال أم��ام اللجان أح��د عرش موضوع��اً عاماً 

قيد الدراس��ة هي: سياس��ة مرصف اإلمارات العربية 

املتح��دة املرك��زي، وسياس��ة الهيئة العامة للش��ؤون 

اإلس��المية واألوقاف، وسياس��ة هيئة تنمية وتوظيف 

املوارد البرشية الوطنية، وسياسة وزارة الدولة لشؤون 

املجل��س الوطني االتح��ادي، وسياس��ة وزارة الرتبية 

والتعليم يف ش��أن املعلمني، وسياس��ة وزارة العمل يف 

ضبط س��وق العمل، وسياسة الهيئة االتحادية للموارد 

البرشي��ة الحكومي��ة، وسياس��ة وزارة التعليم العايل 

والبح��ث العلمي يف ش��أن أعض��اء هيئ��ة التدريس، 

وسياسة هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع، 

وسياسة املركز الوطني لإلحصاء، وسياسة الهيئة العامة 

لرعاية الش��باب والرياضة يف تطوير األندية الرياضية 

ومراكز الشباب.

وبالنسبة للش��كاوى فقد تلقى املجلس خالل دور 

االنعقاد الع��ادي الثاين 65 ش��كوى مبختلف حاالتها، 

وق��د تم دراس��تها واالنته��اء من 36 ش��كوى وإجراء 

الالزم بش��أنها، بينام تم حفظ 29 ش��كوى منها لعدم 

االختصاص ولعدم استيفائها للرشوط املطلوبة.

5 حلقات نقاشية 

عقدت اللج��ان 5 حلقات نقاش��ية بحضور مجموعة 

م��ن األكادمييني وذوي الخ��ربة واالختصاص واملهتمني 

م��ن مختلف املؤسس��ات الحكومي��ة واألهلية وذلك 

إلعداد تقاريرها ح��ول املوضوعات املطروحة للنقاش 

أمامها، فق��د عقدت لجنة الش��ؤون الصحية والعمل 

والش��ؤون االجتامعية حلقة نقاش��ية خالل مناقش��ة 

موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف املوارد البرشية 

الوطني��ة »تنمي��ة«، وعق��دت لجن��ة ش��ؤون الرتبية 

والتعليم والش��باب واإلعالم حلقة نقاشية تحت شعار 

»اللغ��ة العربية ع��امد الهوية.. الحارض واملس��تقبل« 

خالل مناقشتها موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز 

مكانة اللغة العربية.

كام عقدت لجنة شؤون الرتبية والتعليم والشباب 

واإلعالم، ثالث حلقات نقاش��ية تحت ش��عار »هموم 

وطموحات املعلم« خالل مناقش��تها موضوع سياسة 

وزارة الرتبي��ة والتعليم يف ش��أن املعلم��ني، وذلك يف 

مركز الثقافة والش��باب وتنمي��ة املجتمع – الفجرية 

بتاريخ 4/2/ 2013 م، ومركز الثقافة والشباب وتنمية 

املجتمع – أم القيوين بتاريخ 28 /4 /2013م، وفندق 

»رافلز« – ديب بتاريخ  5 /5 /2013م.
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زيارات ميدانية 

يف إطار حــرص لجان املجلس عــىل التواصل 
املجتمعــي واالطــالع عن كثب عــىل أعامل 
الوزارات والهيئات ذات العالقة باملوضوعات 
العامــة املطروحة أمام اللجــان، فقد بادرت 
اللجــان بأربع زيارات ميدانيــة، حيث زارت 
لجنة الشــؤون اإلســالمية واألوقاف واملرافق 
العامــة، معايل وزيــر األشــغال العامة مبقر 
الــوزارة يف ديب بنــاء عىل دعوة مــن الوزير 
بعد مناقشــة املجلس موضوع سياسة وزارة 
األشغال العامة يف شأن بناء املساكن الشعبية 

وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها.
كام جسدت لجنة الشــؤون الصحية والعمل 
والشــؤون االجتامعية ثالث زيارات ميدانية 
خالل مناقشــتها موضوع سياسة هيئة تنمية 
وتوظيف املوارد البرشيــة الوطنية »تنمية«، 
إىل كل من: مجلس أبوظبي للتوطني يف مدينة 
العني، وهيئة تنمية وتوظيف املوارد البرشية 
– الفجــرية التابعــة لهيئــة تنميــة وتوظيف 
املــوارد البرشيــة الوطنيــة، ولدائــرة املوارد 
البرشية يف إمارة الشــارقة، ومقر هيئة تنمية 

وتوظيف املوارد البرشية الوطنية »تنمية«.
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مواصلة االجتماعات بهدف 
إجناز تقارير  مشروعات 
القوانني واملوضوعات 

العامة

اجمللس يحرص على 
القيام بالزيارات امليدانية 

للتعرف على واقع اخلدمات 
يف الدولة

جلان اجمللس الوطني تواصل اجتماعاتهـــــــــــــــــــا خالل العطلة الربملانية

يواصل املجلس الوطني االتحادي، الذي بدأ دور 

انعقاده العادي الثاين للفصل الترشيعي الخامس 

ع��رش، ي��وم 6 نوفم��رب 2012م، واختتمه بعقد 

جلس��ته الس��ابعة عرشة، يوم 26 يونيو 2013م، 

مامرس��ة اختصاصه الترشيعي والرقايب من خالل 

لجانه الدامئة واملؤقتة التي حرصت خالل العطلة 

الربملانية عىل عق��د اجتامعاتها وإعداد تقاريرها 

حول مرشوع��ات القوانني واملوضوع��ات العامة 

املدرج��ة عىل ج��دول أعاملها لرفعه��ا للمجلس 

ملناقشتها تحت القبة.

وتعقد لجان املجلس اجتامعاتها ملناقشة جميع 

م��ا يحيله إليها رئي��س املجلس، وتنف��ذ زيارات 

ميدانية وتس��تضيف املختصني واملعنيني وممثيل 

الحكومة أثناء إع��داد تقاريرها، كام تعقد ورش 

عمل للوق��وف عىل كل ما يتعل��ق باملرشوعات 

والقضايا التي تناقش��ها لتضمني تقاريرها أفضل 

التصورات وترفعها إىل املجلس، ملناقشتها بالشكل 

الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة 

واهتامم��ات املواطنني، وما وصلت له الدولة من 

تقدم وتطور يف جميع املجاالت.

وتضطل��ع لج��ان املجلس الت��ي واصلت عقد 

اجتامعاتها خالل العطلة الربملانية بدور مهم وبارز 

يف مناقشة وإعداد تقارير شاملة حول مرشوعات 

القوانني واملوضوعات العامة املدرجة عىل جدول 

أعامله��ا لتكون جاهزة ليناقش��ها املجلس خالل 

ال��دور الثالث م��ن الفصل الترشيع��ي الخامس 

عرش الذي س��يبدأ يوم 11 نوفمرب 2013م، حيث 

تختص لجان املجلس التس��ع مبناقشة مرشوعات 

القوانني واملوضوعات العامة املحالة من املجلس 

واملتعلق��ة باألم��ن والدف��اع، والجوان��ب املالية 

واالقتصادي��ة والصناعية، ومبناقش��ة الحس��ابات 

الختامية للوزارات والهيئ��ات االتحادية، وكذلك 
االط��الع عىل تقارير ديوان املحاس��بة. واملختصة 

بالس��لطة القضائية والفت��وى والترشيع وكل ما 

يتعلق بش��ؤون العدل، وشؤون الرتبية والتعليم، 

والتعلي��م الع��ايل والبح��ث العلمي واألنش��طة 

الش��بابية والثقافي��ة والس��ياحية وكل ما يتعلق 

بوس��ائل اإلعالم املق��روءة واملس��موعة واملرئية، 

وش��ؤون الصح��ة والعم��ل واملراف��ق املرتبط��ة 

بالش��ؤون االجتامعي��ة، وبالش��ؤون الخارجي��ة 

والتخطيط والنفط ومش��تقاته، وش��ؤون الزراعة 

والرثوة السمكية، وبالش��ؤون اإلسالمية واملرافق 

املرتبط��ة بها، وش��ؤون كل ما يتعل��ق بالكهرباء 

واملاء واملواصالت واألشغال العامة واإلسكان.

ك��ام تخت��ص اللج��ان يف الفص��ل يف الطعون 

والنظر يف الش��كاوى الواردة إىل املجلس واملحالة 

م��ن رئيس املجلس م��ع اإلجابات ال��واردة عنها 

م��ن ال��وزارات املختص��ة، والبحث يف املس��ائل 

العاجلة التي تهم املواطنني والتي تقتيض مقابلة 

أصحاب املعايل الوزراء كل يف اختصاصه للوصول 

إىل الحلول يف املس��ألة محل البحث، بالتنس��يق 

م��ع الوزي��ر املختص، ودع��م جه��ود الدولة يف 

مجال حقوق اإلنس��ان ع��ىل الصعيدين الداخيل 

والخارج��ي، وزيادة ق��درات املجلس يف التعامل 

مع قضايا السياس��ة العامة الت��ي تَنظُرها لجانه 

الدامئ��ة واملؤقتة م��ن منظور حقوق اإلنس��ان، 
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 مناقشات اجمللس 
واهتماماته جتسيد 
لتوجيهات القيادة يف 

تلمس أحوال املواطنني 
وقضاياهم

اجمللس حريص على طرح 
ومناقشة خمتلف القضايا 

التي تتعلق مباشرة 
بشؤون املواطنني 

وتقديم العون واملش��ورة الفني��ة للجان املجلس 

األخ��رى بش��أن مرشوعات القوان��ني ذات الصلة 

بالحق��وق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، خاصة 

وأن العدي��د م��ن مرشوعات القوان��ني تتناول هذه 

الحقوق.

املجلس يحرص عىل التواصل مع فعاليات املجتمع

ق��ال معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتح��ادي، إن املجلس حرص خالل الدور الثاين من 

خالل مامرس��ته الختصاصاته الترشيعي��ة والرقابية 

والدبلوماس��ية، وتواصل��ه م��ع مختل��ف فعاليات 

املجتمع، عىل طرح ومناقشة مختلف القضايا، التي 

تتعلق مبارشة بش��ؤون املواطنني اليومية، وتس��هم 

يف وضع لبنه أساسية يف مس��رية البناء التي يقودها 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 

رئيس الدولة ،يحفظه الله، وصاحب الس��مو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاك��م ديب ،رعاه الل��ه، وإخوانهام 

أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.

وأضاف إن مناقش��ات املجل��س واهتامماته هي 

يف األس��اس تجس��يد لتوجيهات قيادتنا الرشيدة يف 

الوقوف ع��ىل احتياجات املواطنني وتلمس أحوالهم 

وقضاياهم، س��واء ضمن ما يج��ري تحت القبة من 

مناقشات، أو خالل الزيارات امليدانية التي يقوم بها 

أعضاء املجلس خ��الل إعداد اللجان لتقاريرها حول 

مختلف القضايا التي ترفعها للمجلس. 

وتاب��ع: كام أن مناقش��ات املجل��س واهتامماته 

ت��أيت ضم��ن اختصاصه كس��لطة ترشيعي��ة، متارس 

االختص��اص الرقايب من خ��الل أدوات محددة هي: 

طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات، 

وتوجيه أس��ئلة، والفصل يف الش��كاوى املقدمة من 

املواطن��ني ضد جهات حكومية اتحادية، مش��رياً إىل 

أن أعضاء املجلس يتحملون مس��ؤولياتهم ويؤدون 

األدوار املنوط��ة به��م ع��ىل الصعيدي��ن الترشيعي 

والرقايب، واملشاركات الربملانية والتواصل مع مختلف 

قطاعات ورشائح املجتمع.

وأك��د املر أهمية الزيارات امليدانية والتعرف عن 

قرب ع��ىل واقع الخدمات يف الدول��ة، تلبيًة لدعوة 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 

رئي��س الدولة ،يحفظه الله، وأخيه صاحب الس��مو 

الش��يخ محم��د بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 

الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاك��م ديب ،رعاه 

الل��ه، ألعضاء املجلس الوطن��ي بالنزول إىل امليدان، 

واالتصال املبارش مع املجتمع ومالمس��ة الواقع، ما 

يس��هم بدفع مس��رية التنمية والنهوض يف مختلف 

القطاعات، حي��ث إن االرتقاء مبس��توى الخدمات 

املقدمة للمواطنني يعد ركيزة أساسية لتلك املسرية.

لجان املجلس تنجز تقاريرها 

انتهت اللجان من إعداد تقاريرها حول 11 مرشوع 

قانون ت��م رفعه��ا إىل املجلس، وهن��اك مرشوعان 

جاهزان للعرض عىل املجل��س وأربعة أمام اللجان، 

إذ انتهت من مناقش��ة مرشوع��ي قانونني جاهزين 

للع��رض عىل املجلس هام: م��رشوع قانون اتحادي 

بش��أن التعلي��م اإللزامي، ومرشوع قان��ون اتحادي 

بش��أن قانون »ودمي��ة«. وبقي أمام اللج��ان أربعة 

مرشوع��ات قوانني هي: مرشوع قان��ون اتحادي يف 

مكافحة الغ��ش التجاري، ومرشوع قانون اتحادي يف 

مكافحة األمراض الس��ارية، وم��رشوع قانون اتحادي 

بش��أن أمن املنش��آت والفعاليات الرياضية، ومرشوع 

قانون اتحادي بش��أن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية 

مبدين��ة الذيد بإمارة الش��ارقة. وناقش��ت اللجان 25 

موضوع��اً عاماً، منها 5 موضوع��ات عامة متبقية من 

دور االنعقاد العادي األول، و20 موضوعاً عاماً متبناه 

يف ال��دور الثاين، اس��تغرقت يف مناقش��اتها نحو 204 

س��اعات و26 دقيقة بنس��بة بلغت 49 % من إجاميل 

س��اعات النش��اط العام للجان الترشيع��ي والرقايب، 

حيث انتهت اللجان من مناقش��ة س��بعة موضوعات 

عام��ة، وم��ا زال أمامها أحد عرش موضوع��اً عاماً قيد 

الدراس��ة ه��ي: سياس��ة م��رصف اإلم��ارات العربية 

املتح��دة املركزي، وسياس��ة الهيئة العامة للش��ؤون 

اإلس��المية واألوقاف، وسياس��ة هيئة تنمية وتوظيف 

املوارد البرشية الوطنية، وسياسة وزارة الدولة لشؤون 

املجل��س الوطني االتح��ادي، وسياس��ة وزارة الرتبية 

والتعليم يف ش��أن املعلمني، وسياس��ة وزارة العمل يف 

ضبط سوق العمل، وسياسة الهيئة االتحادية للموارد 

البرشي��ة الحكومي��ة، وسياس��ة وزارة التعليم العايل 

والبح��ث العلم��ي يف ش��أن أعضاء هيئ��ة التدريس، 

وسياسة هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع، 

وسياس��ة املرك��ز الوطن��ي لإلحصاء، وسياس��ة الهيئة 

العامة لرعاية الش��باب والرياض��ة يف تطوير األندية 

الرياضية ومراكز الش��باب. وبالنس��بة للشكاوى؛ فقد 

تلقى املجلس خالل دور االنعق��اد العادي الثاين، 65 

ش��كوى مبختلف حاالتها، وقد تم دراس��تها واالنتهاء 

من 36 ش��كوى وإجراء الالزم بشأنها، بينام تم حفظ 

29 ش��كوى منها لعدم االختصاص ولعدم استيفائها 

للرشوط املطلوبة.تعقد لج��ان املجلس اجتامعاتها 

ملناقشة جميع ما يحيله إليها رئيس املجلس، وتنفذ 

زي��ارات ميدانية وتس��تضيف املختص��ني واملعنيني 

وممث��يل الحكومة أثناء إع��داد تقاريرها، كام تعقد 

ورش عم��ل للوقوف عىل كل ما يتعلق باملرشوعات 

والقضايا التي تناقشها.

جلان اجمللس الوطني تواصل اجتماعاتهـــــــــــــــــــا خالل العطلة الربملانية

جلان  اجمللس

اللجان الدامئة للمجلس هي: لجنة الشــؤون 
الداخليــة والدفــاع، ولجنة الشــؤون املالية 
الشــؤون  واالقتصاديــة والصناعيــة، ولجنة 
الترشيعية والقانونية، ولجنة شــؤون الرتبية 
والثقافــة،  واإلعــالم  والشــباب  والتعليــم 
ولجنة الشــؤون الصحية والعمل والشــؤون 
الخارجيــة  شــؤون  ولجنــة  االجتامعيــة، 
املعدنيــة  والــروة  والبــرتول  والتخطيــط 
والزراعة والروة الســمكية، ولجنة الشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف واملرافق العامة، ولجنة 
فحــص الطعون والشــكاوى، ولجنة رؤســاء 

اللجان، ولجنة حقوق اإلنسان. 
أما اللجان املؤقتة التي شكلها املجلس خالل 
دور االنعقاد العادي الثاين للفصل الترشيعي 
الخامــس عرش هي: لجنة الــرد عىل خطاب 
االفتتــاح، واللجنة املؤقتة ملناقشــة موضوع 
»التوطني يف القطاعــني الحكومي والخاص«، 
واللجنة املؤقتة ملناقشــة موضوع »سياســة 
الهيئــة العامة لرعاية الشــباب والرياضة يف 
تطوير األندية«، واللجنة املؤقتة من مقدمي 
طلب مناقشة موضوع »سياسة وزارة الدولة 

لشؤون املجلس الوطني االتحادي«.
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س��اهمت الش��عبة الربملاني��ة للمجل��س الوطن��ي 

االتح��ادي من خ��الل مش��اركاتها املختلف��ة يف 35 

فعالي��ة برملانية خ��الل دور االنعق��اد العادي الثاين 

من الفص��ل الترشيعي الخامس عرش، يف االتحادات 

واملنظ��امت الربملانية وهيه »االتحاد الربملاين الدويل، 

واالتح��اد الربملاين الع��ريب، واتحاد مجال��س الدول 

األعض��اء يف منظم��ة التع��اون اإلس��المي، والربملان 

العريب، واالجتامع الدوري لرؤس��اء مجالس الشورى 

والن��واب والوطني واألم��ة يف دول مجلس التعاون 

ل��دول الخليج العربية«، وكان له��ا حضور الفت يف 

عدد الزيارات الخارجية واللقاءات الداخلية، إضافة 

إىل املؤمترات والندوات املتخصصة.

وحقق�ت أوراق ومرشوع�ات ودراسات الشعب�ة 

الربملاني��ة فعالي��ة »املرشوع��ات التي ت��م املوافقة 

عليها أو األخذ بأفكارها الرئيس��ية« بنس��بة بلغت 

نح��و 98 %، وتعد هذه النس��بة من أعىل النس��ب 

املمكنة يف نشاطات الشعبة الربملانية، وفق تقديرات 

الدبلوماس��ية الربملانية التي تعكس مجمل وجهات 

النظر واآلراء التي أبدتها الشعبة الربملانية لتضمينها 

يف الق��رارات النهائية الصادرة يف مختلف االتحادات 

الربملاني��ة، وتعكس هذه النس��بة الق��درة الع�الية 

لوفود الش��عبة الربملاني��ة يف الدفاع عن املرشوعات 

الت��ي ت��م تقدميه��ا يف االتح���ادات الربملاني�ة التي 

س��اهمت يف إثراء وتطوير أعامله��ا، وكذلك القدرة 

عىل تحقيق مقاصدها بناء عىل األهداف املدروس��ة 

واملخط��ط لها س��لفاً، وتوزي��ع األدوار في��ام بينها 

والدفاع ع��ن مصالح  ووجه�ات نظ��ر الدولة تجاه 

مختل��ف القض�ايا واملوضوع���ات التي كانت مح�ل 

املناقش��ة يف جداول أعم�ال االتحادات.

العدي��د م��ن  الفعالي��ة يف  وانعكس��ت ه��ذه 

مرشوعات العمل الفنية التي تقدمت بها الش��عبة 

الربملانية يف مختلف الفعاليات الربملانية، ومنها:

مق��رتح »التعديل ع��ىل ميثاق االتح��اد الربملاين   	

الع��ريب« الذي هدف إىل تطوي��ر أعامل االتحاد، 

خاص��ة يف إطار مخرجات��ه وقراراته التي افتقرت 

إىل إرادة تنفيذ حقيقي��ة داخل البلدان العربية، 

حيث ت��م إعادة النظ��ر يف بعض م��واد النظام، 

وكذل��ك اس��تحداث م��واد جدي��دة، وتقدي��م 

مقرتحات بش��أنها وذلك لتفعيل املواد املنصوص 

عليها يف النظام.

مق��رتح »مرشوع اإلع��الن الربملاين اإلس����المي«،   	

حيث اتخذت اللجن��ة التنفيذية التحاد مجالس 

ال��دول األعضاء يف منظمة التعاون اإلس��المي يف 

اجتامعه��ا الثالث��ني يف باكو – أذربيج��ان، يف 19 

و20 يوني��و 2013، ق��راراً باملوافقة عىل توصيات 

اجت��امع لجنة الخ��رباء، لصياغة م��رشوع إعالن 

برمل��اين إس��المي، ورفعه للدورة التاس��عة ملؤمتر 

اتح��اد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي والذي س��ينعقد يف طهران خالل فرباير 

.2014

م��رشوع »تقرير الربملاين العريب« الذي يهدف إىل   	

وصف وتحليل أهم مظاهر وأعامل الربملانات يف 

البلدان العربية، م��ن خالل الوظائف الترشيعية 

والرقابية والسياس��ية باعتب��ار أن العمل الربملاين 

العريب املش��رتك ال يحظى بتقرير يعرب عن الحالة 

الربملانية العربية.

تقدم��ت الش��عبة مبقرتح دراس��ة موضوع حول   	

»دور الربملاني��ني يف التوصل إىل اتفاق دويل يجرم 

املس��اس بالرموز واملقدس��ات الدينية، والتأكيد 

ع��ىل االحرتام املتب��ادل بني األدي��ان والحضارات 

حضور الفت للشعبة 
الربملانية يف املشاركات 

اخلارجية واللقاءات 
الداخلية واملؤمترات 

والندوات اخملتصة

حققت أوراق ومشروعات 
ودراسات الشعبة الربملانية 

فعالية بنسبة 98 % 
وتعترب من أعلى النسب 

وفق تقديرات الدبلوماسية 
الربملانية

  دبلوماسية   برملانية
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العاملية كمتطلب أسايس للسلم واألمن الدوليني« 

يف اللجن��ة الدامئة األوىل املعنية بالس��لم واألمن 

الدوليني يف االتحاد الربملاين الدويل.

مق��رتح »التعديل عىل االختصاص��ات الواردة يف   	

القواع��د التنظيمي��ة لالجتامع الدوري لرؤس��اء 

املجال��س الترشيعي��ة ب��دول مجل��س التعاون 

ل��دول الخلي��ج العربي��ة والقواع��د التنظيمي��ة 

للجنة التنس��يق الربملاين والعالق��ات الخارجية« 

ال��ذي يه��دف إىل تفعيل االختصاص��ات الواردة 

يف القواعد التنظيمية، لالجتامع الدوري لرؤس��اء 

املجال��س الترشيعي��ة ب��دول مجل��س التعاون 

ل��دول الخلي��ج العربي��ة، والقواع��د التنظيمية 

للجنة التنس��يق الربمل��اين والعالق��ات الخارجية 

باعتب��ار أن بعض االختصاص��ات مل يتم تنفيذها 

عملياً ووضع آلية عم��ل لبعض مواد نظام عمل 

االجتامعات التنس��يقية للمجالس الترشيعية يف 

املحافل الدولية، وكذلك اس��تحداث بعض املواد 

يف القواع��د التنظيمي��ة للجنة التنس��يق الربملاين 

وتم األخذ بجميع املقرتحات املقدمة من الشعبة 

الربملانية اإلماراتية بش��أن موضوع التعديالت يف 

القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنس��يق الربملاين 

والعالق��ات الخارجي��ة، س��واء تم أخ��ذ املقرتح 

بأكمل��ه أو بأخذ مضم��ون املقرتح الذي تقدمت 

به الشعبة، ومن املقرتحات إضافة فقرة إىل عجز 

البند أ/1 من امل��ادة )4( والتي تنص عىل تقديم 

املجال��س الترشيعي��ة مقرتحاتها يف ش��أن جدول 

أعامل االجتامع قبل ش��هر عىل األقل من انعقاد 

اجتامع اللجنة.
مرشوع ش��بكة معلوماتية برملاني��ة خليجية، إذ   	

مت��ت املوافقة عىل املرشوع املقدم من الش��عبة 

الربملاني��ة اإلماراتية خالل اجت��امع اللجنة الفنية 

املش��رتكة لدراس��ة املرشوع يف مملك��ة البحرين 

اللجن��ة  ك��ام رأت  يوني��و 2013،  املواف��ق 12 

أن الدراس��ة التي قام��ت بها الش��عبة الربملانية 

اإلماراتية تفي بالغرض من الناحية الفنية يف هذه 

املرحلة وأوصت باعتامدها.

م��رشوع »التعديل عىل النظ��ام الداخيل للربملان   	

الع��ريب«، الذي يهدف إىل تطوي��ر أعامل الربملان 

من خالل أدوات رقابية وإجراءات عمل جديدة، 

وال��ذي خ��ال من��ه النظ��ام الداخ��يل وذلك من 

خالل بناء أهداف مس��توحاة مبارشة من النظام 

األس��ايس والبناء عليها يف تحدي��د االختصاصات 

الواردة يف النظام. وقد متت املوافقة عىل مرشوع 

»التعدي���ل ع��ىل النظ���ام الداخ��يل للربمل���ان 

الع�������ريب« خالل جلس��ة الربمل��ان العريب التي 

انعقدت يف القاهرة بتاريخ 2 يونيو 2013.

م��رشوع الش��عبة الربملاني��ة حول إنش��اء جائزة   	

»وس��ام الربملان العريب« للتميز الربملاين، ويهدف 

إىل تطوي��ر العم��ل الربملاين العريب املش��رتك من 

خالل تقديم مس��اهامت برملاني��ة جادة وأعامل 

ودراس��ات ميك��ن أن تس��هم يف تحقي��ق غايات 

الربمل��ان العريب من خالل تحفي��ز أعضاء الربملان 

الع��ريب وأعض��اء الربملان��ات العربي��ة بعمومهم 

واألمان��ات العامة للربملانات العربية عىل االلتزام 

بواجباته��ا تج��اه األعامل واملامرس��ات واألدوار، 

ولقد متت املوافقة عىل مرشوع »وس��ام الربملان 

الع��ريب« للتميز الربمل��اين خالل جلس��ة الربملان 

العريب التي انعقدت يف القاهرة بتاريخ 20 يونيو 

.2013

ك��ام متيزت فعالية الش��عبة بالحص��ول عىل ثقة   	

وجود نظام فعال للشعبة 
ينظم عمل اجملموعات 

الربملانية من خالل 
التنسيق املسبق معها 

مشروع التعديل على 
النظام الداخلي للربملان 
العربي يهدف إىل تطوير 

األدوات الرقابية وإجراءات 
العمل اجلديدة
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توزعت مساهمات الشعبة 
الربملانية على 15 فعالية 

برملانية على مستوى 
االحتادات

 تقدمت الشعبة الربملانية 
اإلماراتية مبشروع التعديل 
على ميثاق االحتاد الربملاين 

العربي لتطوير أعمال 
االحتاد

هذه االتحادات من خالل نجاح املجلس الوطني 

االتح��ادي يف أن يكون عضواً يف اللجنة التنفيذية 

يف االتحاد الربملاين الدويل ممثالً املجموعة العربية 

يف أعامل هذه اللجنة، وكذلك حصولها عىل رئاسة 

الربمل��ان العريب خ��الل االنتخاب��ات األخرية عىل 

رئاسة الربملان.

اعتامد الشــعبة الربملانيــة عىل منهجيــات علمية 

معارصة يف الدبلوماسية الربملانية

توزعت مساهامت الشعبة الربملانية عىل 15 فعالية 

برملاني��ة عىل مس��ت�وى االتح��ادات، فق��د جاءت 

مشاركتان لكل من االتحاد الربملاين الدويل، واالتحاد 

الربملاين العريب، وأربع مشاركات يف فعاليات كل من: 

الربملان العرب�ي واالجتامع الدوري لرؤس��اء مجالس 

الش��ورى والن��واب والوطني واألمة ل��دول مجلس 

التع��اون ل��دول الخليج العربية، وثالث مش��اركات 

يف مؤمت��ر واتح��اد مجالس ال��دول األعضاء مبنظمة 

التعاون اإلسالمي. 

وبل��غ مجم����وع أوراق العم���ل والدراس���ات 

الفني�ة التي تقدمت بها الش��عب�ة الربملانية يف هذه 

الفعالي���ات بنحو 43 ورقة عمل ودراس��ة فنية، يف 

حني بلغ عدد املرشوعات القانونية والفنية املقدمة 

من الش��عبة الربملانية خالل دور االنعقاد األول نحو 

6 مرشوعات قانونية وفنية. 

وحقق��ت مرشوعات الش��عبة الربملانية واألوراق 

والدراس��ات الفني��ة، فعالية »املرشوع��ات التي تم 

املوافقة عليها أو األخذ بأفكارها الرئيسية«، وبلغت 

نس��بتها نح��و 98 %. وتعد هذه النس��بة من أعىل 

النسب املمكنة يف نش��اطات الشعبة الربملانية وفق 

تقديرات الدبلوماسية الربملانية.

مرشوع تقرير لالتحاد الربملاين العريب لتحليل أعامل 

الربملانات العربية 

ش��اركت الش��عبة الربملانية يف أعامل املؤمتر التاسع 

عش�����ر لالتح��اد الربمل��اين العريب ال��ذي انعقد يف 

الكويت خالل الفت���رة 7 - 10 أبريل 2013، وكذلك 

االجت��امع الحادي ع��رش للجنة التنفيذي��ة لالتحاد 

املنعقد يف الرباط – املغرب يف 5 فرباير 2013، حيث 

تعود زيادة فعالية الش��عبة الربملاني���ة يف االتح�اد 

الربمل��اين الع��ريب بش��ك��ل أس��ايس، إىل املرشوعات 

الفني��ة الت��ي تقدمت بها الش��عبة منه��ا: مرشوع 

»التقرير الربملاين الع��ريب«. وتكمن أهمية املرشوع 

يف إعداده س��نوياً من االتح��اد الربملاين العريب وذلك 

لوص��ف وتحليل أهم مظاهر وأع��امل الربملانات يف 

البل��دان العربية من خالل الوظائ��ف الترشيعي��ة 

والرقابي���ة والسياس��ي���ة باعتبار أن العمل الربملاين 

العريب املشت���رك ال يحظى بتقرير يعرب عن الحال��ة 

الربملانية العربي���ة، وهدف املرشوع بشكل أس�ايس 

إىل رص��د واق��ع العم��ل الربملاين يف ال��دول العربية 

وتشجيع الدراس���ات العلمي�ة والخرباء املختصي��ن 

بالعمل الربمل��اين لبناء رؤى وأطروحات حول تطوير 

العمل الربمل��اين وإم��داد األجهزة العربي��ة املعنية 

بالعم��ل املش��رتك باألرق��ام والبيان��ات والتحليالت 

الربملاني��ة ملش��كالت الواق��ع العريب مبع��زل عن أي 

اعتبارات سياسية أو أيديولوجية من أجل إثراء نتائج 

أعامله��ا. واقرتحت الش��عبة الربملاني��ة آليات تنفيذ 

للمرشوع أهمها: تش��كي�ل فريق عمل وطني يف كل 

برملان عريب إلعداد ما يخصه من معلومات وبيانات 

وأرقام ترشيعية ورقابية وسياس��ية، وتشكيل فريق 

عم��ل يف االتحاد الربملاين العريب من خرباء ومختصني 

بالعم��ل الربمل��اين الطالعهم ع��ىل نتائ��ج األعم�ال 

الربملاني�ة يف كل برملان عريب وتكليفهم بإعداد تقرير 

بصورت��ه النهائية واملصادقة عليه يف اجتامع مجلس 

الربملاين العريب وإبالغ الربملانات العربية ومؤسسات 

العمل العريب املشرتك بهذا التقرير.

تعديل ميثاق االتحاد لتطوير أعامله

تقدمت الش��عبة الربملانية مبرشوع »التعديل عىل 

ميثاق االتح��اد الربملاين الع��ريب« لتط��وير أعامل 

االتحاد خاص��ة يف إطار مخرج�ات��ه وقراراته التي 

تفتق��ر إىل إرادة تنفي��ذ حقيقي��ة داخ��ل البلدان 

العربية، حيث قدم��ت العديد من املقرتحات من 

أهمه��ا: إعادة النظ��ر يف امل��ادة املتعلقة بأغراض 

االتحاد ورضورة التنس��يق والتعاون بني الربملانات 

العربي��ة يف مواجه��ة األخط��ار والتحدي��ات التي 

تهدد األمن القومي الع��ريب، والتواصل مع ممثيل 

الس��لطة التنفيذي��ة يف البلدان العربية من خالل 

رئيس االتحاد ورؤس��اء الربملان��ات العربية لتنفيذ 

ق��رارات االتحاد املتعلقة بدع��م التضامن العريب، 

ودعم حقوق الش��باب وامل��رأة والطفل من خالل 
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شاركت الشعبة الربملانية 
يف أربعة اجتماعات للربملان 

العربي

مشروع التعديل على 
النظام الداخلي للربملان 
العربي يهدف إىل تطوير 

أعمال الربملان

تعزي��ز األدوار الترشيعي��ة والرقابي��ة للربملان��ات 

العربي��ة وتعزيز التواصل م��ع منظامت املجتمع 

املدين وكافة املؤسس��ات العربية األخرى لتحقيق 

أغ��راض امليث��اق، وكذل��ك التعديل ع��ىل جدول 

أعم���ال املؤمتر من خالل إعطاء اللجنة التنفيذية 

دراس��ة اقرتاحات جدول أع��امل املؤمتر إضافة إىل 

تطوير طريقة تعيني األمني العام لالتحاد من خالل 

خطوت��ني رئيس��يتني: الخط��وة األوىل من حق كل 

ش��عبة أن ترش��ح من تراه دون الحاجة إىل تزكية 

ش��عبة أخرى وتتلقى اللجن��ة التنفيذية مقرتحات 

الشعب فتقوم بدارس��تها موضوعياً وفنياً، ولها أن 

تضع القواعد الخاصة بش��أن الكف��اءة والخربة أو 

إجراء املقابالت الش��خصية مع املرشحني أو ما تراه 

الزماً، ثم تقوم بإعداد تقرير حول نتائج دراس��تها 

يف اختي��ار األمني الع��ام وتويص يف نهاي��ة التقرير 

بتس��مية شخص محدد بناء عىل ما تنتهي إليه من 

دراستها. الخطوة الثانية أن يتم عرض هذا التقرير 

عىل املؤمتر والذي يوافق عىل مس��مى األمني العام 

بأغلبية الثلثني، وغريها العديد من املقرتحات التي 

س��اهمت يف إثراء ميثاق االتحاد الربملاين العريب يف 

تطوير أعامله ومخرجاته.

إضافة إىل تقدم الش��عبة العدي��د من األوراق 

والدراس��ات الفنية منها: التعليق عىل الوضع املايل 

لالتح��اد وامليزاني��ة املقرتحة للع��ام 2013، حيث 

اقرتح��ت العمل عىل وضع خط��ط وبرام�ج عمل 

املركز اإلقليم��ي للتدريب والدراس���ات القانونية 

وربطه��ا بامليزانية املرص��ودة للمركز وعرضها عىل 

ال��دول األعض��اء، والعم��ل عىل تطوير وتحس��ني 

امليزاني�ة املوضوع�ة ل��كل عام واالرتقاء باألعم�ال 

الت��ي تقوم به��ا، ووضع ميزاني���ة األداء والربام�ج 

بدالً من امليزانية املتبع�ة التي تعتمد عىل البن��ود 

واألب��واب، إض�اف��ة إىل رضورة اتخ��اذ اإلجراءات 

الالزم�ة للشعب األعضاء التي مل تسدد مساهامتها 

يف األع�وام السابقة وإيجاد حلول دامئة لها.

 مرشوع تعديل النظام الداخيل للربملان العريب

ش��ارك�ت الش��عبة الربملانية يف أربع��ة اجتامعات 

للربمل��ان الع��ريب عق��دت يف القاه��رة ومملك��ة 

البحري��ن، وتقدم��ت بالعديد م��ن أوراق العمل 

واملرشوع��ات الفني��ة، والتي س���اهمت يف زيادة 

نش�اط الش��عب�ة منها: مش��روع »التعدي���ل عىل 

النظ�����ام الداخيل للربملان الع��ريب«، الذي هدف 

إىل تطوير أعم�ال الربمل�ان من خالل أدوات رقابية 

وإجراءات عم��ل جديدة والذي خ��ال منه النظام 

الداخيل وتم تعديل النظام من خالل بناء أهداف 

مستوحاة مبارشة من النظام األسايس والبناء عليها 

يف تحديد االختص�اص�ات الواردة يف النظام، وأبدت 

الش��عبة الربملانية تعليق��اتها عىل النظام الداخيل 

للربملان العريب.

وأكدت الشعبة الربملانية اإلماراتية أن النظام مل 

يراِع االلتزام بأس��س معينة وف��ق منهجية »البنية 

املوضوعية« عند وضع القوانني اإلجرائية كتفصيل 

إج��راءات العم��ل يف كل فص��ل داخ��ل النظام أو 

الالئح���ة، وأن كل إج��راء يج��ب أن تقابل��ه عدة 

اختيارات، ومتت املوافقة ع��ىل مرشوع »التعديل 

عىل النظام الداخيل للربملان الع�ريب« خالل جلسة 

الربملان العريب التي انعقدت    بالقاهرة بتاريخ 20 

يونيو 2013.
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تفعيــل االختصاصات الواردة يف القواعد التنظيمية 

لالجتامع الدوري لرؤساء الربملانات الخليجية

ش��اركت الش��عبة الربملانية يف أربعة اجتامع�ات يف 

االجتامع الدوري الخليج��ي، وتقدمت بالعديد من 

املرشوعات واملقرتحات والدراس��ات الفنية يف هذه 

االجتامع��ات، منه��ا: مقرتح تفعي��ل االختصاص�ات 

ال��واردة يف القواع��د التنظيمي��ة لالجتم�اع الدوري 

لرؤساء املجال�س الترشيعي�ة بدول مجلس التعاون 

لدول الخلي��ج العربية والقواع��د التنظيمية للجنة 

التنس��يق الربمل��اين والعالق��ات الخارجي��ة. باعتبار 

أن بع��ض االختصاص��ات مل يت��م تنفيذه��ا عملياً، 

وتقدمت الشعبة بعدد من املقرتحات لتفعيل هذه 

االختصاصات، كاس��تحداث مواد جديدة يف القواعد 

التنظيمية لعمل لجنة التنس��يق الربملاين والعالقات 

الخارجي��ة، وذل��ك لتفعي��ل بع��ض االختصاصات، 

وكذل��ك حذف املادة الرابعة من القواعد التنظيمية 

للجنة التنسيق الربملاين يف مجال العالقات الخارجية، 

وتفعيل نظام عمل االجتامعات التنسيقية للمجالس 

الترشيعية لدول مجلس التعاون يف املحافل الربملانية، 

بوضع آلية عمل لبعض مواد نظام عمل االجتامعات 

التنس��يقية وذلك من خ��الل عقد وف��ود املجالس 

الترشيعية الخليجية بدول مجلس التعاون اجتامعاً 

تنسيقياً قبل أية مش��اركة يف املؤمترات واالتحادات 

الربملاني��ة بوق��ت كاف، وأن يتم إحاط��ة املجالس 

الترشيعية بجدول أعامل االجتامع التنسيقي إلبداء 

رأيها، وإعداد أوراق العمل املش��رتكة حول القضايا 

واملوضوع��ات التي س��يتم مناقش��تها يف االتحادات 

الربملاني��ة وتكوين رؤى مش��رتكة حيال تلك القضايا 

واملوضوع��ات، وكذل��ك التنس��يق بتوزي��ع األدوار 

بني الربملان��ات الخليجية إلثارة أو مناقش��ة القضايا 

املعروض��ة عىل جداول أعامل االتح��ادات الربملانية 

مبا يخدم مصالح جميع املجالس الترشيعية، وكذلك 

ما يتعلق باملناصب الشاغرة يف االتحادات الربملانية، 

وأن يت��م إحاط��ة املجال��س الترشيعي��ة باملناصب 

الشاغرة يف أجهزة االتحادات الربملانية، بحيث يكون 

االتف��اق عىل مرش��حني من برملان��ات دول مجلس 

التع��اون ع��ىل أن يتم إب��الغ املجال��س الترشيعية 

قبل ش��هر عىل األقل من عقد االجتامع التنس��يقي 

شاركت الشعبة الربملانية 
يف أربعة اجتماعات 

لالجتماع الدوري اخلليجي

الشعبة تقدمت مبقرتح 
تعديل االختصاصات الواردة 

يف القواعد التنظيمية 
لالجتماع الدوري لرؤساء 

اجملالس التشريعية
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برتشيحاته مللء الشواغر يف االتحادات الربملانية.

تعديالت يف القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق 

الربملاين والعالقات الخارجية

ت��م األخذ بجمي��ع املقرتحات املقدمة من الش��عبة 

الربملاني��ة اإلماراتية بش��أن موض��وع التعديالت يف 

القواع��د التنظيمي��ة لعمل لجنة التنس��يق الربملاين 

والعالقات الخارجية س��واء تم أخ��ذ املقرتح بأكمله 

أو بأخذ مضمون املقرتح الذي تقدمت به الش��عبة، 

ومن مقرتحات الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية إضافة 

فق��رة إىل عجز البند أ/1 م��ن املادة )4( والتي تنص 

عىل: »وتقدم املجالس الترشيعية مقرتحاتها يف شأن 

ج��دول أعامل االجتامع قبل ش��هر ع��ىل األقل من 

انعقاد اجت��امع اللجنة، عىل أن يرف��ق بكل مقرتح 

مذكرة توضيحية تش��مل مربرات طرح��ه وأهميته 

والفائ��دة املرجوة منه«، فضالً ع��ن اقرتاحها بإعادة 

النظ��ر يف القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنس��يق 

الربملاين بحيث تتضمن تحديد إجراءات العمل سواء 

الفنية أو اإلدارية أو ما يتعلق باملدة الزمنية إلنجاز 

مرشوع جدول أعامل االجتامع الدوري أو ما يتعلق 

مبش��اريع الدراس��ات والربامج وكذلك مسودة بيان 

رئيس االجتامع، وأن تقوم اللجنة بالدور املنوط بها 

يف متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات االجتامع الدوري 

ومتابع��ة القرارات الس��ابقة، وذلك بأن يتم إس��ناد 

هذه املتابع��ة من خالل االتفاق ع��ىل آليات عمل 

محددة وتقديم تقرير دوري يف هذا الشأن.

ك��ام تقدم��ت الش��عبة الربملاني��ة بالعديد من 

األول  االنعق��اد  دور  خ��الل  الفني��ة  املرشوع��ات 

والت��ي التزال محل الدراس��ة والنقاش من املجالس 

الترشيعية الخليجية، منه��ا: مرشوع حول »إنش���اء 

ش��بكة معلوم�اتي��ة برمل�انية خليجي��ة«، واقرتحت 

الشعبة تقديم دراسة حول »تقييم مسرية االجتامع 

ال��دوري للمجال��س الترشيعي��ة ولجنة التنس��يق 

الربمل��اين والعالق��ات الخارجية« ألهميت��ه يف قياس 

العائد املتحقق من هذه االجتامع خالل الس��نوات 

األرب��ع املاضية، باعتبار أن هذه املدة الزمنية كافية 

لتحديد املدى الذي اس��تطاع أن يصل إليه االجتامع 

يف تحقيق أهداف��ه إضافة إىل الطموح املبتغى لهذا 

االجت��امع ومبا ي��ؤدي ب��ه إىل فعالية وكف��اءة أكرب 

للوص��ول إىل أغراضه م��ع تقديم اآللي��ات الكفيلة 

ووضع الخطط والربامج لتوثيق التعاون والتنس��يق 

بني املجالس الخليجية.

وكذلك تقدمت مبرشوع حول »إنش�����اء الربملان 

الخليج������ي املش��رتك«، ال��ذي ه��دف إىل متكني 

الربملانات الخليجية من اتباع سياسة موحدة للدول 

األعض��اء يف العامل الخارجي ودع��م إقامة الحوارات 

ولقاءات برملانية لها الصفة اإلقليمية مع املؤسسات 

الدولية وذلك لتعميق عالق��ة دول مجلس التعاون 

مع هذه التجمع��ات الدولية، والدفع باتجاه إن�جاز 

قاعدة بيانات مش��رتكة بني برملان��ات دول املجلس 

ملختلف املوضوعات والقضايا، عىل أن تتشكل لجنة 

مؤقتة تنبثق من اجتامع الرؤساء، وترتكز مهمتها يف 

إعداد دراستني، أولها: تحديد فرص وإمكانيات إقامة 

الربملان، الثانية: تحدي��د العوائق والتحديات إلنجاز 

الربملان الخليجي املشرتك.

إنشــاء برملان إســالمي ميثل الذراع الربملاين ملنظمة 

التعاون اإلسالمي

ش��اركت الش��عبة الربملانية يف ثالث��ة اجتامع�ات يف 

مجلس ومؤمتر اتح����اد مج�الس الدول األعضاء يف 

منظم���ة التعاون اإلس��المي هي: االجتامع التاسع 

والعرشون للجنة التنفيذي��ة التح�اد مجالس الدول 

األعضاء يف منظمة التع�اون اإلسالمي خالل الفرتة 17 

- 22 يناير 2013، الذي عقد يف جمهورية الس��ودان 

– الخرط��وم، واجتامع لجن���ة الخب���راء املكلفي�ن 

بإعداد مسودة اإلع�الن الربملاين اإلس�المي الذي عقد 

يف جمهوري��ة الس��ودان – الخرط��وم بتاريخ 5 – 6 

مارس 2013م، واالجت��امع الثالثني للجنة التنفيذي�ة 

التحاد مج�الس الدول األعض��اء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي خالل الفت���رة 19 – 20 يونيو 2013 الذي 

عقد يف أذربيجان.

وس��اهمت الشعبة الربملانية يف هذه االجتامعات 

بالعدي��د م��ن أوراق العم��ل الفنية منه��ا: مذكرة 

اس��تقصاء تحلييل يف ش��أن »الرد ع��ىل تقرير األمني 

الع��ام التحاد مجالس ال��دول األعض��اء يف منظمة 

التعاون اإلس��المي حول اإلعالن الربملاين اإلسالمي«، 

حيث أك��دت أن طرح الش��عبة الربملانية ملرشوعها 

حول »اإلعالن الربملاين اإلسالمي« هي غاية ال تبتغي 

من ورائها الش��عبة س��وى تحقيق مصلحة رضورية 

وملح��ة، ألن يك��ون للربملانيني اإلس��الميني مرشوع 

مستقبيل يتكاتفون حوله لتعزيز أدوارهم الربملانية، 

وذل��ك من خالل صياغ��ة رؤية برملاني��ة تعنى بأن 

يكون هناك عمل ذايت متطور ميكن أن يش��ارك فيه 

الربملانيون بالرأي والتأثري يف مواجهة التحديات التي 

تواجه الشعوب اإلسالمية خاصة أنهم ممثلون لهذه 

الشعوب.

وأكدت الشعبة يف مذكرتها أن اإلشكالية الحقيقية 

التي تواجه متطلبات التطوير تتعلق بأبعاد العالقة 

التنظيمية الرس��مية بني االتح��اد ومنظمة التعاون 

اإلس��المي، وأن غياب هذا البعد التنظيمي الرسمي 

هو املسؤول بصفة أساسية عن عدم مقدرة االتحاد 

عىل تنفيذ قراراته وتطلعاته داخل الدول اإلسالمية، 

لذلك درست الشعبة التقرير املقدم من األمني العام 

التح��اد مجالس الدول األعض��اء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي بأبعاده السياسية والقانونية بغرض تأصيل 

ماهية الربملان اإلسالمي يف إطار علمي محض يحقق 

الغاية من مقرتح الشعبة يف هذا الشأن.

جدير بالذكر أن الش��عبة الربملانية تبنت مرشوع 

)اإلعالن الربملاين اإلس�المي( يف الدورة السابعة ملؤمتر 

اتح��اد مجالس ال��دول األعض�اء مبنظم��ة التعاون 

اإلس���المي، الذي عقد يف مدينة باملبانغ بإندونيسيا 

بتاري��خ 24 يناي��ر 2012، وقدمته م��ن أجل تطوير 

أعدت الشــعبة الربملانية جدوالً تفسريياً الجتمـاع 
اللجنـة التنفيـــذية الــ266  تضمنت املوافقة عىل 
طلبات انضامم بعض الربملانات إىل عضوية االتحاد، 
وكذلــك أكدت من خــالل بندها املتعلــق بتنفيذ 
اســرتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل 2012 – 2017 
عىل »مســاهمة االتحاد الربملاين الدويل يف تصميم 
األهداف اإلمنائية ملا بعد 2015«، عىل أهمية طرح 
املوضوع يف اجتامعـــات الجمعيـة، وباألخص عىل 
اللجنـة الدامئة الثانيـة الخاصة بالتنمية املستدامة، 
إضافة إىل إدراجه ضمن جدول أعامل لجنة التعاون 
مع األمــم املتحدة، ورضورة أن تعرب الربملانات عن 
وجهات نظرها يف شــأن األهــداف اإلمنائية، وذلك 
من خالل النقـاشـــات املقرتحـة يف اللجنتني »لجنة 
التجارة والتنمية املســتدامة، ولجنــة التعاون مع 
األمم املتحدة«، إضافة إىل االســتبيـان الذي أعده 
االتحـــاد بالتعاون مع األمم املتحـــدة، إضافة إىل 
تأكيدهــا يف البند املتعلق بتحســني صورة االتحاد 
الدويل من خالل الوســــائل الحديثـــة لالتصـــال 
عــىل أهمية تطوير وســائل التواصــل التي يتبعها 

االتحاد وخاصة وسائل التواصل االجتمـــاعي.
وأثبتــت الشــعبة الربملانية اإلماراتيــة وجودها يف 
الفــرتة الراهنــة، إضافــة إىل تأييد جهــود تطوير 
االتحاد خاصة يف شــأن املوقع اإللكــرتوين لالتحاد 
الشــهرية، ورضورة تفعيــل هــذا  واإلصـــدارات 
التواصــل من خــالل إنشــاء حســــابات متعددة 
اللغـــات خاصــة باالتحــاد يف وســائل التواصــل 
االجتامعي »توتري وفيسبوك« وغريها من الوسائل، 
حيث يتم مــن خاللها نرش الثقافــة الربملانيـة من 
خــالل التعريف بالربملانات وأدوارهــا، إضـافة إىل 
معلومات برملانية متعددة تسهم يف تعـزيز الثقافة 
الربملانيـة حول العامل، إضافة إىل تقدميهــا العـديد 
مــن املداخــالت والتعليقـــات عىل بنــود جدول 
أعامل اللجنة التنفيـذية، والتي ســاهمت يف إثراء 

املناقشـات أثناء انعقاد االجتامع.
وأعــدت الشــعبة الربملانية يف االجتامع التحضريي 
األول إلعداد ميزانية 2014 لالتحاد الربملاين الدويل 
الذي انعقد يف ديب بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف 16 مايــو 2013، جــدوالً تفســريياً حــول بنود 
جدول أعامل االجتامع والذي ركز عىل آليــة إعداد 
موازنـــــة عــام 2014 لالتحاد والجــدول الجديد 
ملســاهمـات الربملـانات األعضـــاء وهوية االتحاد، 
وكذلك قدمت الشعبــة جدوالً تفسريياً حول بنود 
جـدول أعامل االجتامع الــ18 للنســاء الربملانيات 
وأوراق مداخلــة حــول »العنــف ضــد املــرأة« 
و»املشــاركة السياســيـة للمــرأة«، وكذلك قدمت 
ورقة حول »حقوق الطفل املعاق« يف ورشة العمل 
التــي انعقدت يف أعــامل االتحاد الربملــاين الدويل 

الذي انعقـد يف العاصمـة اإلكوادورية – كيوتو. 

الربملان الدويل
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التأكيد على أهمية إنشاء 
برملان إسالمي باعتباره 
خطوة أساسية لتعزيز 

التعاون الربملاين بني الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي

الربملان اإلسالمي املقرتح 
يزيد من قوة تأثري منظمة 

الربملانات اإلقليمية 
والدولية يف القضايا ذات 

االهتمام املشرتك

أع��امل االتحاد ع��ىل النحو الذي يكف��ل الربط مع 

منظمة التعاون اإلس��المي، واقرتحت يف هذا الشأن 

إنش��اء برملان إس��المي ميثل الذراع الربملانية ملنظمة 

التعاون اإلسالمي.

وقد تضمن مرشوع الشعبة إطارين رئيسيني: 

 أوله��ام: ح��ول مبادئ أساس��ية لإلع��الن والذي 

ميثل أركاناً مبدئي��ة وجوهرية للتعامل بني الربملانات 

اإلس��المية. ثانيهام: خطة عمل لتطوير أعامل االتحاد 

وتقويت��ه وتعزيزه خالل الخمس الس��نوات املقبلة 

وتحويله إىل برملان إسالمي. واستكامالً لهذا الغرض. 

انعقد اجت��امع لجنة الخرباء بناء ع��ىل قرار اللجنة 

التنفيذية التي انعقدت يف إندونيس��ي��ا، وتم تبني 

مرشوع الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتي��ة كورقة عمل 

أساس��ية، حي��ث تم إق��رار املب��ادئ الت��ي اقرتحها 

املش����روع اإلمارايت، كام وافق الخ��رباء آنذاك عىل 

خط��ة العمل الخمس��ية املع��دة يف املرشوع »عىل 

الرغ��م من تحفظ بعض الدول« مث��ل: إيران وتركيا 

وإندونيس��يا، والذي عىل إثره��ا وافقت اللجنة عىل 

أن ترف��ع توصية إىل اللجنة التنفيذية بهذا الش��أن، 

وبن��اء عىل ذلك انعقد االجت��امع الثامن والعرشون 

للجنة التنفيذية يف مدين��ة أصفهان – إيران يف 29 

س��بتمرب 2012، والذي وافق عىل امل��رشوع ك�فكرة 

مبدئية ع��ىل أن يقدم أعضاء الربملان��ات يف االتحاد 

مقرتحاته��م ومالحظاتهم حول امل��رشوع إىل األمانة 

العامة لدراس��ته��ا ومن ثم تقدميها إىل لجن�ة الخرباء 

التي ُش��كلت بناء ع��ىل قرار اللجن��ة التنفيذية التي 

انعقدت يف باملبانغ بإندونيس��يا، ومن ثم عرضها عىل 

اللجنة التنفيذية لالتحاد.وأبدت الش��عب��ة الربملانية 

مالحظاتها عىل الردود املقدمة من الدول األعضاء يف 

االتح��اد حول مرشوعها، حيث أب��دت موافقتها عىل 

بعض املقرتحات املقدمة من بعض الدول كتغيري اسم 

املق��رتح من »مرشوع اإلعالن الربملاين اإلس��المي« إىل 

»مرشوع الربوتوكول املؤس��س لقيام برملان إسالمي«، 

وكذلك توسيع عضوية لجنة الخرباء وإعادة هيكلتها 

لتصبح آلي��ة تنفيذية ملتابعة قيام الربملان اإلس��المي 

وأن تضم هذه اللجنة ممثلني عن كل برملان عضو يف 

االتحاد، رشيطة أن تلتزم الدول بتش��كيل يضم عضواً 

برملانياً واح��داً وآخر خبرياً دس��تورياً، وكذلك أكدت 

الش��عبة الربملانية من خ��الل مالحظاتها عىل رضورة 

وضع س��قف زمني لدراس��ة فكرة الربملان اإلس��المي 

عىل أن يكون السقف خمس سنوات، قابلة للتجديد 

س��نتني يف حال ع��دم االنتهاء من الرتتيب��ات الالزمة 

والدراس��ات الفنية الكاملة، ألّن ترك األمور من دون 

سقف زمني سيعصف بالفكرة من أساسها.

وعقدت لجنة الخرباء لصياغة مرشوع إعالن برملاين 

إسالمي اجتامعها الثالث بتاريخ 5 و6 مارس 2013 يف 

الخرطوم بالسودان، وخرجت بتوصيات حول مرشوع 

إعالن برملاين إسالمي وهي كاآليت:

- التأكيد عىل أهمية إنشاء برملان إسالمي باعتباره 

خط��وة أساس��ية لتعزيز التعاون الربمل��اين بني الدول 

األعض��اء يف منظمة التعاون اإلس��المي، عىل أن ترفع 

لجنة الخرباء هذا التقرير إىل االجتامع الثالثني للجنة 

التنفيذية مرفقاً معه جمي��ع املقرتحات املقدمة من 

املجالس األعضاء.

- قي��ام اللجن��ة التنفيذي��ة بدراس��ة تقرير لجنة 

الخرباء ورفعه إىل املؤمتر القادم لالتحاد.

- إذا واف��ق مؤمت��ر االتح��اد عىل إنش��اء الربملان 

اإلس��المي يرفع املوض��وع إىل قمة منظم��ة التعاون 

اإلسالمي القادمة للبت فيه.

واتخ��ذت اللجنة التنفيذي��ة يف اجتامعها الثالثني 

الذي تم عقده يف باك��و - أذربيجان خالل الفرتة من 

19 - 20 يوني��و 2013، ق��راراً باملوافقة عىل توصيات 

اجتامع لجنة الخرباء، ورفعها للدورة التاس��عة ملؤمتر 

اتح��اد مجالس ال��دول األعضاء يف منظم��ة التعاون 

اإلسالمي الذي سيتم عقده طهران شهر فرباير 2014.

وتقدمت الشعبة، إضافة إىل ما ذكر سلفاً، مبذكرة 

تفس��ريية حول متابعة تنفيذ قرار املؤمتر االس��تثنايئ 

الث��اين لالتحاد ال��ذي انعقد يف أبوظب��ي يناير 2011 

بش��أن إص��دار اإلعالن الربملاين اإلس��المي. وأش��ارت 

الش��عبة الربملاني��ة من خالل مذكرته��ا إىل أن مقرتح 

الش��عبة مل يك��ن دافع��اً إال لتطوير العم��ل الربملاين 

اإلسالمي املشرتك وفق مجريات التطورات واألحداث 

اإلقليمية والدولية، والتي ثبت أهمية إعادة النظر يف 

مؤسسات العمل اإلسالمي املشرتك حتى يزداد تأثريها 

وفعاليته��ا ملختلف القضايا اإلقليمي��ة والدولية، وأن 

ه��ذه الفكرة ال تعني إلغاء الخربة التاريخية التي تم 

تقدميها من الربملانيني اإلسالميني من خالل االتحاد، بل 

إن الربملان اإلسالمي املشرتك قد يزيد من قوة منظمة 

التعاون اإلس��المي عىل غرار ما قامت به العديد من 

الربملان��ات اإلقليمي��ة والدولية يف التأث��ري يف القضايا 

ذات االهت��امم املش��رتك، والتأكيد عىل ع��دم إبطاء 

التعامل مع املقرتحات الداعية إىل تطوير مؤسس��ات 

العمل اإلسالمي املشرتك، خاصة وأن منظمة التعاون 

اإلس��المي عملت عىل تطوير أجهزتها وكل ما يتعلق 

بأعامله��ا يف الس��نوات املاضية، إال أن��ه ظلت هناك 

إشكالية تتعلق بفعالية القرارات املتخذة من االتحاد 

مام يستوجب رضورة إعادة النظر يف مخرجاته.

املطالبة بتشكيل لجنة ملتابعة قرارات االتحاد

بالنس��بة ملقرتحها ح��ول »متابع�ة تنفي��ذ القرارات 

الص��ادرة عن االتح����اد«، أكدت الش��عبة الربملانية 

رضورة تش��كيل لجنة معنية مبتابعة تنفيذ القرارات 

الص�ادرة عن االتح�اد، ع��ىل أن تتوىل هذه اللجن�ة 

تقديم تقري��ر دوري إىل اللجن��ة التنفيذية لالتحاد 

وعرض��ه ع��ىل املؤمتر بش��أن م��دى الت��زام الدول 

بتطبي��ق قرارات االتح��اد، وكذلك أهمية أن يكون 

لرئي��س االتحاد دور مح��دد يف متابعة هذا التنفيذ، 

وذلك من أجل التأكد من فعالية القرارات.

 اتفاق يجرم املساس بالرموز واملقدسات الدينية 

تقدمت الش��عبة الربملانية بالعديد من املرشوعات 

واملقرتح��ات والدراس��ات وأوراق العم��ل الفنية يف 

جمموعات

ســاهم وجود نظام فعال يف الشعبة الربملانية 
ينســق عمل املجموعات الربملانية عن طريق 
التنسيق املســبق مع هذه املجموعات، ومن 
خــالل عقد اجتامعــات تحضرييــة عدة يتم 
مــن خاللها تحديــد األهــداف املتوخاة من 
املشــاركات الربملانيــة، وتوزيــع األدوار بــني 
أعضاء املجموعة، مام يســهم يف تقديم رؤية 
واضحة ألهداف املشاركة الربملانية، والتفاعل 
املــدروس واملخطــط لــه ملختلــف القضايا 
واملوضوعــات املدرجــة عىل جــداول أعامل 
الفعاليات الربملانية، والذي من شــأنه تحقيق 

أهداف الشعبة الربملانية.
متيــزت فعالية الشــعبة بالحصــول عىل ثقة 
االتحادات وبنجاح املجلس يف أن يكون عضواً 
يف تنفيذيــة االتحــاد الربملاين الــدويل ممثالً 
للمجموعــة العربية يف أعامل هــذه اللجنة، 

وحصوله عىل رئاسة الربملان العريب.
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أع��امل الجمعي��ة ال���128 و192 للمجلس الحاكم 

لالتح�اد الربملاين الدويل الذي انعقد خالل الفرتة 22 

- 27 مارس 2012 يف جمهورية اإلكوادور � كيوتو � 

من أه���م هذه املقرتح�ات:

اقرتاح دراس��ة موض��وع ح��ول »دور الربملانيني 

يف التوص��ل إىل اتفاق دويل يجرم املس��اس بالرموز 

واملقدس��ات الدينية، وتأكيد االح��رتام املتبادل بني 

األدي��ان والحض��ارات العاملي��ة كمتطلب أس��ايس 

للس��لم واألمن الدولي��ني«، يف اللجنة الدامئة األوىل 

املعنية بالس��لم واألمن الدوليني، والذي ركز بصفة 

أساس��ية ع��ىل عق��د اتف��اق دويل يجرم املس��اس 

بالرموز واملقدسات الدينية، وأهمية الدور الربملاين 

يف ح��ث الحكومات الوطنية ع��ىل االحرتام الكامل 

لألديان عرب التدابري الترشيعية والرقابية والسياسية 

الالزمة لحظر الدع��وة أو التحريض عىل الكراهية، 

أو عرب الس��عي لوضع مدونة قواعد س��لوك دولية 

لوسائل اإلعالم ووس��ائل التواصل االجتامعي لعدم 

إجازة نرش املواد التحريضية ضد األديان، واقرتحت 

الشعبة الربملانية هذا املوضوع نظراً لشيوع ظاهرة 

ازدراء األديان واملساس بالرموز واملقدسات الدينية، 

والذي يتناقض مع تحقي��ق التقارب الدويل وحوار 

الحضارات، ولعدم وجود حامية قانونية أو سياسية 

ملواجه��ة ه��ذه الظاه��رة، عىل الرغم م��ن وجود 

العديد من االتفاقيات الدولية املعنية بهذا الشأن.

 إقــرار الترشيعات املالمئة لتوفــري الحامية للرتاث 

الثقايف العاملي

ش��ارك وف��د الش��عبة الربملاني��ة مبداخل��ة ح��ول 

البن��د الط��ارئ املقرتح م��ن املغرب ح��ول »دور 

الربملان��ات يف إق��رار الترشيعات املالمئ��ة والكفيلة 

بتوفري الحامية للرتاث الثق��ايف العاملي من التدمري 

والتش��ويه والتحريف، وبلورة قان��ون دويل جنايئ 

يج��رم االعت��داءات الجس��يمة ع��ىل املمتل��كات 

الثقافية اإلنس��انية باعتباره جرمية ضد اإلنسانية«، 

حي��ث أكدت الش��عبة الربملاني��ة أن تأييدها لهذا 

البن��د ينطلق من أهمي��ة الرتاث الثق��ايف العاملي 

باعتباره تراثاً مش��رتكاً لإلنس��انية ويقرب من أوجه 

التع��اون وااللتق��اء البرشي، عىل أرضي��ة الحضارة 

اإلنس��انية املش��رتكة، وأنه ميثل مصدراً مهامً لرتاث 

املعارف البرشية والعلوم اإلنسانية، وتبادل الوفود 

الس��ياحية، ما يؤكد أهمية التصدي ألعامل التدمري 

املتعمد لل��رتاث الثقايف العاملي خاص��ة مع ازدياد 

النزاعات املس��لحة يف العامل، إضافة إىل اس��تهداف 

الجامعات املس��لحة هذا الرتاث واملتاجرة فيه كأي 

س��لعة أخرى، األمر الذي يعصف بحضارات الدول 

وكنوزها الثقافية.

املداخل��ة  أوراق  الربملاني��ة  الش��عبة  وأع��دت 

والتعليق عىل مرشوعات التقارير الخاصة باللجان 

الدامئ���ة الثالث للجمعي���ة، والتي ركزت عىل أهم 

املقرتحات التي تؤكدها الشعبة يف هذه املرشوعات، 

حيث أكدت يف مرشوع تقرير اللجنة الدامئ�ة األوىل 

حول »تعزيز املس��ؤولية للحامي��ة: دور الربملان يف 

حامي��ة حي��اة املدني��ني« املعنية بالس��لم واألمن 

الدوليني، ع��ىل رضورة حث لجن��ة تعزيز القانون 

الدويل اإلنساين لالتحاد الربملاين الدويل عىل تكثيف 

جهودها من خالل تقديم تقرير دوري لبحث حالة 

املتررين املدني��ني من الرصاع��ات والنزاعات يف 

العامل، وذلك لرفعه لهيئة األمم املتحدة واملنظامت 

الدولي��ة املعني��ة بحامية املدنيني، وح��ث االتحاد 

الربملاين الدويل عىل عقد مؤمتر برملاين دويل يس��لط 

الضوء عىل أوضاع املدنيني يف املنطقة العربية بعد 

أحداث الربيع العريب، وذلك لحث املجتمع الدويل 

ع��ىل تعزيز دخول املس��اعدات الدولية لش��عوب 

الدول املتررة فضالً عن مناش��دة االتحاد الربملاين 

ال��دويل مس��اندة األقلي��ة املس��لمة يف ميامنار من 

خالل ح��ث املنظامت الدولية ع��ىل رسعة تقديم 

املساعدات اإلنس��انية واإلغاثية للمنكوبني يف هذا 

البل��د، وحث املجتمع ال��دويل إىل االلتزام بنصوص 

القانون اإلنس��اين الدويل لحقوق اإلنسان، فهذا من 

شأنه تجنيب املدنيني التعرض لإلصابات واملوت من 

ج��راء األعامل الحربي��ة والحيلولة دون ترشيدهم 

والحد من تعرضهم لالنتهاكات.

رضورة عقــد مؤمتــر برملــاين عاملي عــن التجارة 

العادلة

يف مش���روع تقري���ر اللجنة الدامئ���ة الثانية حول 

»التجارة العادل��ة وآليات التمويل املبتكرة للتنمية 

املس��تدامة«، املعنية بالتنمية املستدامة والتمويل 

رضورة  الربملاني��ة  الش��عب�ة  أك��دت  والتج��ارة، 

عق��د مؤمتر برملاين عامل��ي حول التج��ارة العادلة، 

وذل��ك لبحث وس��ائل تحقي��ق التج��ارة العادلة 

ودور الربملانات يف هذا الش��أن ودع��وة الربملانات 

للحكومات لتبني سياسات أكثر عدالة يف التجارة 

الدولي��ة ومراعاة الظ��روف االجتامعية للمنتجني 

م��ن خالل عق��ود تجارية تراعي مب��ادئ التنمية 

املس��تدامة، ويف ما يتعلق مب��رشوع تقرير اللجنة 

الدامئة الثالثة، حول »اس��تخ�دام وس�ائل اإلعالم، 

مب��ا فيها اإلع��الم االجتم�اع��ي لتعزيز مش���اركة 

املواطنني والدميقراطي��ة«، واملعنية بالدميقراطية 

وحق��وق اإلنس��ان، اقرتح��ت الش��عبة الربملانية 

أهمية تخصيص اإلعالم لربامج سياسية تهدف إىل 

تعريف الرأي العام باملفردات السياسية وأهميتها 

مثل املش��اركة السياس��ية، واالنتخابات، والثقافة 

السياس��ية، أركان الدول��ة وغريها م��ن املف�اهيم 

األخ��رى، ووض��ع مدونة س��لوكي�ة ملس��تخدمي 

مواق��ع التواص���ل االجتامع��ي، وذلك نظ��راً إىل 

دورهم املتزايد يف نش���ر القي���م والثقافة، خوفاً 

من انحراف بعض املس��تخدمني وإثارة النع�رات 

القبلي���ة والطائفي�ة واملذهبي���ة والعرقي�ة، فضالً 

عن الدع���وة لعقد مؤمتر برمل��اين دويل حول دور 

وس�ائل التواصل االجتامعي يف دعم استقرار وأمن 

وتنمية ال�دول.

اقرتاح دراسة موضوع 
حول دور الربملانيني يف 
التوصل إىل اتفاق دويل 

يجرم املساس بالرموز 
واملقدسات الدينية

الشعبة الربملانية 
اإلماراتية تؤكد على دور 
الربملانات يف حماية حياة 

املدنيني

متيز

وُيعزى متيز نشــاط الشــعبة الربملانية وزيادة 
فعاليتها إىل عوامل رئيسية عدة، منها:

أوالً: اعتامد الشــعبة الربملانيــة عىل منهجيات 
علميــة معــارصة يف الدبلوماســية الربملانيــة، 
والتي اعتمدت عىل مناهج التحليل الســيايس 
الربملاين واملناهج االستقرائية التحليلية، وغريها 
من املناهج العلمية التي ســاهمت يف تحقيق 

األهداف والنتائج املرجوة منها. 
ثانيــاً: اإلرصار عــىل أن يكــون لــكل فعاليــة 
برملانية أهداف وأغراض واضحة، ومحددة يتم 
تحقيقها من خالل املجموعات الربملانية قادرة 

عىل تنفيذ هذه الخطط واألهداف.
ثالثاً: وجــود نظام فعال يف الشــعبة الربملانية 
ينظــم عمــل املجموعات الربملانيــة من خالل 
التنســيق املســبق مع هــذه املجموعات، من 
خالل عقد عدة اجتامعــات تحضريية يتم من 
خاللها تحديد األهداف املتوخاة من املشاركات 
الربملانية، وتوزيع األدوار بني أعضاء املجموعة، 
مــام يســهم يف تقديم رؤيــة واضحة ألهداف 
املشاركة الربملانية، والتفاعل املدروس واملخطط 
لــه ملختلف القضايا واملوضوعات املدرجة عىل 
جداول أعامل الفعاليــات الربملانية والذي من 

شأنه تحقيق الشعبة الربملانية ألهدافها.
رابعــاً: الســمعة الربملانية الدوليــة واإلقليمية 
الجيــدة التــي اكتســبتها الشــعبة الربملانية، 
مــن خــالل أوراق العمل ومرشوعاتهــا الفنية 
والتــي ســاهمت بشــكل ملحــوظ يف تطوير 
أعامل االتحــادات الربملانية عىل مدار الفصول 

الترشيعية السابقة.
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ش��ارك املجلس الوطن��ي االتحادي برملان��ات العامل، 

االحتفال باليوم الدويل للدميقراطية الذي صادف يوم 

الخامس عرش من س��بتمرب 2013م، باعتباره يجس��د 

املش��اركة السياس��ية للمواطنني يف صنع القرار، التي 

انبثقت من مبادئ الش��ورى الت��ي وجدت جذورها 

األوىل يف تاريخ اإلمارات.

وأع��رب املجلس يف بيان له مبناس��بة اليوم الدويل 

للدميقراطية عن اعتزازه بالنهج املتدرج الذي اختطته 

القيادة الرشيدة لتعزيز الحياة الربملانية ضمن مراحل 

التمكني واملش��اركة السياس��ية، انطالقاً من الربنامج 

الس��يايس لصاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهي��ان رئيس الدولة ،يحفظه الله، والذي يس��تهدف 

ترسيخ وتعزيز النهج الدميقراطي الذي واكب مسرية 

املجلس منذ تأسيس اتحادنا املجيد قبل أربعة عقود 

ونيف.

وأك��د أن مش��اركة املجلس الوطن��ي االتحادي يف 

االحتف��ال باليوم ال��دويل للدميقراطية، تأيت تكريس��اً 

لل��دور الري��ادي ال��ذي يقوم به س��واء يف مامرس��ة 

صالحيات��ه واختصاصات��ه الدس��تورية تح��ت القبة، 

أو م��ن خالل الدبلوماس��ية الربملانية ومش��اركاته يف 

املحافل والفعاليات الربملانية اإلقليمية والدولية، وأن 

ما ش��هده املجلس من تطور نوع��ي يف أدائه لدوره، 

يُعد تجسيداً حقيقياً وعملياً لربنامج التمكني السيايس 

ويعكس مدى نض��ج التجربة الربملاني��ة يف اإلمارات 

وأصالته��ا النابع��ة من تقالي��د وظ��روف مجتمعنا 

وخصوصيته. 

وبه��ذه املناس��بة؛ يؤكد املجل��س مواصلة العمل 

يف خدم��ة قضايا الوطن واملواطن��ني ومواكبة التطور 

الذي تشهده الدولة يف جميع املجاالت يف ظل الدعم 

املتواص��ل الذي تحظى به مس��ريته من قبل  القيادة 

الرش��يدة وعىل رأسها صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة ،يحفظه الله، وأخيه 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم 

نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

،رعاه الله، وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات.

ومتيض مس��رية الحي��اة الربملاني��ة يف الدولة قدماً 

من خالل ترس��يخ وتعزيز نهج الش��ورى الذي واكب 

مس��رية املجلس منذ تأسيس��ه لتمكينه من مامرسة 

اختصاصات��ه الدس��تورية وتوس��يع صالحياته خدمة 

للوطن واملواطن��ني، وذلك حرصاً عىل مواصلة العمل 

وترس��يخ النهج الدميقراطي بكل ما من شأنه خدمة 

قضاي��ا الوط��ن واملواطن��ني ومواكبة التط��ور الذي 

تشهده الدولة يف جميع املجاالت.

شعب اإلمارات ونهج الشورى 

لطامل��ا نظ��ر مواطن��و دول��ة اإلم��ارات إىل مجالس 

الحاك��م كأحد األماك��ن التي يتم فيها تب��ادل الرأي 

واملش��ورة حول مختلف األمور والوسائل، واالستامع 

إىل مش��اكلهم وهمومهم وتلبي��ة متطلباتهم، فكان 

من الطبيع��ي مع إعالن قيام دولة االتحاد أن يرافقه 

إنشاء بنية دستورية، حيث تم إنشاء املجلس الوطني 

اجمللس يناقش خمتلف القضايا ذات 
العالقة بحقوق اإلنسان

مسرية احلياة الربملانية 
يف الدولة متضي قدمًا من 
خالل ترسيخ وتعزيز نهج 

الشورى

 مواطنو الدولة ينظرون إىل 
جمالس احلكام باعتبارها 
أحد األماكن لتبادل الرأي 
واملشورة حول خمتلف 

األمور 

حتت القبة      حصاد اجمللس
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االتحادي أحد هذه الس��لطات الدس��تورية الخمس 

بالتزامن م��ع انطالق الدولة االتحادية، وهذا يعكس 

إميان املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان وإخوانه حكام اإلمارات املؤسسني رحمهم الله، 

بالشورى منهجاً لهم يف قيادة العمل الوطني.

ويعد املجلس الوطني االتحادي أحد املؤسس��ات 

الدس��تورية التي رس��خت وجس��دت أه��م مبادئ 

املش��اركة السياسية لفكر املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان وإخوانه أصحاب الس��مو 

حكام اإلمارات، حيث جاء إنش��اء املجلس بلورة لهذا 

الفكر لتعزيز وتفعيل املش��اركة السياسية للمواطنني 

يف قيادة العمل الوطني وتحمل مسؤولياته.

ويواصل املجلس منذ عقد أول جلس��ة بتاريخ 12 

فرباير 1972م، مس��رية الخري والبن��اء، ويحظى بدعم 

القيادة الحكيم��ة، لتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته 

الدستورية، وتجسيده للثوابت والروح االتحادية التي 

يس��تمد منها وعيه بالقضاي��ا الوطنية وزخم جهوده 

يف مواجهة تحديات الحارض، واس��ترشاف مقتضيات 

املس��تقبل امل��رشق مبس��ؤولية وطني��ة عامدها قيم 

الوالء واالنتامء وتالح��م القيادة والحكومة واملجلس 

والش��عب يف الحفاظ عىل الوحدة الوطنية وتحقيق 

ما يصبو إليه وطننا العزيز وش��عبنا الكريم من تقدم 

وازدهار.

املجلس وحقوق اإلنسان

عرب مسريته املمتدة، يناقش املجلس من خالل مامرسته 

والدبلوماس��ية  والرقابي��ة  الترشيعي��ة  الختصاصات��ه 

الربملانية، مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان، 

انطالق��اً من نظ��رة ش���مولية ترى االهت��امم بحقوق 

اإلنس��ان عملية متكاملة سياس��ية واجتامعية وثقافية 

واقتصادي��ة وغريه��ا، لتوفري مقومات الحي��اة الكرمية 

للمواطنني ترتجم يف خدمات اجتامعية متطورة، وتعليم 

عرصي، ورعاية صحية وخدمات إسكانية متقدمة.

وتس��اهم اللجنة الدامئ��ة لحقوق اإلنس��ان التي 

أنش��أها املجل��س العام امل��ايض، يف تقدي��م العون 

واملش��ورة الفني��ة للج��ان املجل��س األخرى بش��أن 

مرشوعات القوانني ذات الصلة بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية، خاصة وأن غالبية مرشوعات 

القوانني تتن��اول هذه الحقوق مث��ل قوانني التعليم 

والصح��ة واإلس��كان والتنمية، وما يتعلق بالس��لطة 

القضائي��ة وغريها، كام س��يتمكن املجلس من خالل 

اللجنة من متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن 

االتح��ادات الربملانية الدولي��ة واإلقليمية ذات الصلة 

بحقوق اإلنسان، مام يعزز عمل الشعبة الربملانية.

كام س��تتمكن ه��ذه اللجنة من زي��ادة مؤرشات 

الدول��ة يف التقاري��ر الدولي��ة خاصة تل��ك املتعلقة 

بالتنمية املستدامة، وتنمية املوارد البرشية، والتقارير 

االقتصادي��ة الدولي��ة ألنها أصبحت جميع��اً مرتبطة 

بحقوق اإلنسان يف كل مؤسسات العمل.

اإلمارات تتبنى النهج التكاميل ملعنى الدميقراطية

يح��رص املجل��س الوطن��ي االتحادي عىل املش��اركة 

يف الفعالي��ات الربملاني��ة اإلقليمي��ة والدولية املعنية 

بحق��وق اإلنس��ان، وع��ىل متثيل أعض��اء املجلس يف 

عضوية عدد من لجان حقوق اإلنس��ان املنبثقة عن 

هذه املؤسس��ات، حيث يش��ارك املجلس يف عضوية 

اجمللس الوطني أحد 
املؤسسات الدستورية التي 

رسخت وجسدت مبادئ 
املشاركة السياسية

اإلمارات تتبنى النهج 
التكاملي ملعنى 

الدميقراطية بتوافق 
التنمية مع خطط التمكني 

السياسي ملؤسسات 
الدولة
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لجنة الشؤون الترشيعية والقانونية وحقوق اإلنسان 

التابع��ة للربمل��ان الع��ريب، ولجن��ة حقوق اإلنس��ان 

وامل��رأة واألرسة املنبثق��ة عن مؤمتر اتح��اد برملانات 

ال��دول األعضاء يف منظم��ة التعاون اإلس��المي، ويف 

عضوية اللجن��ة الدامئة ح��ول الدميقراطية وحقوق 

اإلنس��ان التابع��ة لالتحاد الربملاين ال��دويل، فضالً عن 

مس��اهامته يف نقل الصورة الحقيقي��ة ملا وصلت له 

حق��وق اإلنس��ان يف  الدولة. وأك��د املجلس الوطني 

االتحادي خالل مش��اركته يف احتفالية الربملان العريب 

باليوم العامل��ي للدميقراطية التي عقدت بالقاهرة يف 

15 س��بتمرب 2013م، أن دولة اإلم��ارات تتبنى النهج 

التكاميل ملعنى الدميقراطي��ة بحيث تتحقق جوانب 

التنمية والتقدم االقتصادي واالجتامعي والثقايف جنباً 

إىل جن��ب مع خطط التمكني الس��يايس ملؤسس��ات 

الدول��ة،  األمر الذي جعل دولة اإلمارات تتبوأ مراكز 

دولية متقدمة يف املؤرشات الدولية.

الدفاع عن حقوق اإلنســان خالل اجتامعات االتحاد 

الربملاين الدويل 

واف��ق االتحاد الربملاين الدويل ع��ىل إدراج بند طارئ 

إضايف حول مب��ادرة االتحاد الربمل��اين الدويل للوقف 

الف��وري إلراقة الدماء وانتهاكات حقوق اإلنس��ان يف 

س��وريا وضامن وصول املس��اعدات اإلنسانية لجميع 

السكان املحتاجني، ودعم القرارات والجهود السلمية 

ذات الصل��ة بجامعة الدول العربي��ة ومنظمة األمم 

املتح��دة، وذلك خالل جدول أعامل اجتامعه ال� 126 

الذي عقد يف أبري��ل 2012م، يف العاصمة األوغندية 

كمباال والذي تقدمت به الش��عبة الربملانية اإلماراتية 

للمجلس الوطني االتحادي.

وتضم��ن البند محورين رئيس��يني هام: اإلس��هام 

الربمل��اين ال��دويل يف مس��اندة جهود األم��م املتحدة 

وجامع��ة ال��دول العربي��ة ومجلس التع��اون لدول 

الخليج العربية لوقف إراقة الدماء والقتل يف سوريا. 

وطرح مبادرة برملانية دولية ترتكز عىل احرتام القانون 

الدويل والقانون الدويل اإلنساين يف هذا الشأن.

وأجمعت الدول األعضاء يف االتحاد الربملاين الدويل 

ع��ىل تبني البند الط��ارئ التي تقدمت بها الش��عبة 

الربملاني��ة اإلماراتية بعد دمج��ه بعدد من املقرتحات 

املقدمة من كل من مرص وفرنس��ا واململكة املتحدة 

وكندا بهذا الشأن.

إنشاء منتدى عاملي للشباب الربملانيني 

شارك وفد الش��عبة الربملانية اإلماراتية يف اجتامعات 

اللجنة الدامئة حول »الدميقراطية وحقوق اإلنسان«، 

ويف اجتامع »الشباب الربملانيني«، ضمن أعامل الدورة 

128 للجمعي��ة العمومية، واملجل��س الحاكم ال� 192 

لالتحاد الربملاين الدويل، التي عقدت يف مدينة كيتو يف 

االكوادور خالل الفرتة من  22 إىل 27 مارس 2013م.

وج��رى خ��الل االجتامع��ني مناقش��ة موض��وع 

اس��تخدام وس��ائل اإلعالم مبا فيها اإلعالم االجتامعي 

لتعزيز مشاركة املواطنني والدميقراطية، ومقرتح حول 

تأس��يس منتدى الش��باب الربملانيني، ال��ذي تقدمت 

به الش��عبة اإلماراتي��ة، إضافة إىل البن��ود اإلجرائية 

واملوضوعية.

وأك��د الوفد اإلم��ارايت أن املقرتح املقدم إلنش��اء 

منتدى للشباب الربملانيني يتضمن: األهداف واألفكار 

وهي واضحة، وتس��هم يف زيادة مش��اركة الشباب يف 

أعامل االتحاد الربملاين ال��دويل، وتعزز تنفيذ قرارات 

االتح��اد املتعلق��ة مبش��اركة الش��باب يف العملي��ة 

الدميقراطية. كام اقرتحت الشعبة الربملانية اإلماراتية 

بأن يخصص اإلعالم برامج ته��دف إىل تعريف الرأي 

العام باملفردات السياس��ية وأهميتها، مثل املش��اركة 

السياسية واالنتخابات والثقافة وأركان الدولة وغريها 

من املفاهيم األخ��رى، كام تقرتح الش��عبة الربملانية 

اإلماراتية وضع مدونة س��لوكية ملس��تخدمي مواقع 

التواصل االجتامعي.

نرش ثقافة الحوار  

يه��دف م��رشوع  »برملان امل��دارس« الذي س��يعقد 

أوىل جلس��اته بداية العام 2014م، وجاء مببادرة من 

سجل مشرف

•حفل ســجل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف مجــال تعزيز وحامية حقوق اإلنســان 
بإنجــازات وطنيــة بــارزة والتــزام قــوي 
وتفاعل إيجايب مع املامرســات العاملية يف 

هذا الشأن.
•توجــت هذه اإلنجازات بفوز دولة اإلمارات 
بأغلبية ساحقة يف 12 نوفمرب 2012، خالل 
جلســة االقرتاع الرّسي للجمعية العمومية 
لألمم املتحــدة، بعضويــة مجلس حقوق 
اإلنســان مطلع العــام 2013 وملدة ثالث 
ســنوات متواصلة تنتهي مــع أواخر العام 

.2015
•ما حققتــه اإلمارات خالل العقــود األربعة 
املاضية يعد مثاالً يف احرتام حقوق اإلنسان 
عىل أرضها سواء ملواطنيها أو املقيمني، مع 
تحقيق معــدالت تنموية وحضارية كانت 

وال تزال محل إشادة من الجميع.
•اإلمــارات تتبنــى النهــج التكامــيل ملعنى 
الدميقراطية بحيث تتحقق جوانب التنمية 
والتقدم االقتصــادي واالجتامعي والثقايف، 
جنباً إىل جنب مع خطط التمكني السيايس 
ملؤسســات الدولة، األمر الذي جعل دولة 
اإلمــارات تتبــوأ مراكز دوليــة متقدمة يف 
املــؤرشات الدولية.كام وافــق مؤمتر اتحاد 
برملانات الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي عىل اختيار دولة اإلمارات عضواً 

يف لجنة حقوق اإلنسان واملرأة واألرسة.
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املجلس الوطني االتحادي مبناس��بة الذكرى األربعني 

لتأسيس��ه، ويتم تنفيذه بالتعاون م��ع وزارة الرتبية 

والتعلي��م، إىل إعداد جيل من أبن��اء وبنات اإلمارات 

للمش��اركة يف رؤي��ة الدولة، وبرنام��ج التمكني الذي 

أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة ،يحفظه الله، وتعزي��ز الهوية والحس 

الوطني وتنمية روح املواطن��ة لدى الطلبة، لتحقيق 

متطلبات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية، 

مبا يعود باألثر اإليجايب عىل التنمية التعليمية.

ك��ام يهدف إىل ن��رش ثقافة الح��وار والرتبية عىل 

قي��م املش��اركة لألجيال الصاعدة خاصة يف مامرس��ة 

حرية التعبري وتنمية الوعي بالهوية الوطنية لتحقيق 

متطلبات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

مبا يعود باألثر اإليجايب عىل التنمية التعليمية.

بيانات املجلس 

يح��رص املجلس الوطني االتح��ادي عىل التفاعل مع 

جمي��ع القضايا الوطنية بإصدار بيانات يعرب فيها عن 

موقفه الداعم ملوقف الدولة حيال مختلف القضايا، 

يف إطار مامرس��ته الختصاصه السيايس الذي يتكامل 

م��ع السياس��ة الخارجية للدول��ة يف ط��رح القضايا 

الوطني��ة والدفاع عنه��ا، ونرصة القضاي��ا الخليجية 

والعربية واإلسالمية وتوثيق أوارص األخوة والصداقة 

مع جميع الدول والشعوب. وأصدر املجلس الوطني 

االتحادي، بياناً حول قرار الربملان األورويب بشأن وضع 

حقوق اإلنس��ان يف اإلمارات، أعرب فيه عن استغرابه 

ألسلوب تعامل الربملان األورويب مع موضوعات ذات 

حساس��ية دون الرجوع إىل الطرف اإلمارايت، موضحاً 

أن القرار املتحامل وامليء إىل مواقف دولة اإلمارات 

من القضاي��ا التي يناقش��ها وبالطريقة املس��تعجلة 

يدل عىل عدم املوضوعية من جانب هذه املؤسس��ة 

الربملانية العريقة التي يب��دو أنها وقعت تحت تأثري 

عنارص ذات أجندات خاصة.

وأعرب املجلس بعد أن اطلع عىل مناقشة الربملان 

األورويب لقرار حول حقوق اإلنس��ان يف اإلمارات، عن 

استغرابه لألس��لوب الذي تعامل به الربملان األورويب 

مع موضوعات ذات حساس��ية من دون الرجوع إىل 

الطرف اإلمارايت، ومن خالل مؤسس��اته الدس��تورية 

مؤسس��اته  جان��ب  إىل  والترشيعي��ة،  »التنفيذي��ة 

االجتامعية«.وأك��د أن م��ا حققت��ه دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة خالل العق��ود األربعة املاضية يعد 

مث��االً يف اح��رتام حقوق اإلنس��ان عىل أرضها س��واء 

ملواطنيه��ا أو املقيمني، مع تحقي��ق معدالت تنموية 

وحضارية كان��ت والتزال محل إش��ادة من الجميع، 

ومن خالل تآلف شعبها وقيادته.

خصوصية املامرسة الدميقراطية 

يواصل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة ،يحفظه الله، املس��رية باستكامل 

مقوم��ات البناء والنهضة والتط��ور لدولتنا العرصية، 

ع��رب مرشوع التمكني الذي يس��تهدف تهيئ��ة البيئة 

املبدع��ة الالزمة لتمكني املواطن��ني من عنارص القوة 

الالزمة ليصبحوا أكرث إس��هاماً ومش��اركة يف مختلف 

مجريات الحياة.

ويؤكد س��موه أنه كان ال ب��ّد من االنتقال بتجربة 

املجل��س الوطن��ي االتح��ادي إىل مرحلة أك��رب متثيالً 

وأوض��ح فاعلي��ة والتصاق��اً بقضايا الوط��ن وهموم 

املواطنني، ترتّس��خ م��ن خاللها قيم املش��اركة ونهج 

الش��ورى، ليامرس املجلس دوره كس��لطة ترشيعية 

داعمة لكل التحوالت التي يش��هدها املجتمع، وذلك 

ع��رب ممثلني كل والؤهم للوط��ن دون غريه، ملتزمني 

بأهدافه ومصالحه، معّززين نظامه السيايس.

ويقوم الربنامج الس��يايس لصاحب الس��مو رئيس 

الدولة الذي أطلقه ع��ام 2005م عىل انتخاب نصف 

أعضاء املجلس الوطني االتح��ادي، حيث أن التدرج 

يف االنتخاب��ات كان اس��تمراراً لتلك الفلس��فة، وأهم 

مقاص��د املرحل��ة الجدي��دة تتمثل يف تهيئ��ة البيئة 

املبدع��ة الالزمة لتمكني املواط��ن من امتالك عنارص 

املعرفة والقوة ليكونوا أكرث مش��اركًة وأكرب إس��هاماً، 

وقال س��موه: نحن اليوم عىل مشارف مرحلة جديدة 

أطلقنا عليها »مرحلة التمكني« متييزاً لها عن »مرحلة 

التأسيس« السابقة لها.

وبفض��ل هذا الدعم اس��تطاعت هذه التجربة أن 

تعطي منوذجاً خاصاً يف املامرس��ة الدميقراطية، حيث 

متيزت مسرية املشاركة والعمل الربملاين بالوعي كونها 

نابعة م��ن خصوصية وظروف واحتياج��ات الدولة، 

األم��ر ال��ذي تجس��د بوضوح مب��دى حج��م اإلنجاز 

الذي تحقق عىل صعيد مامرس��ة املجلس لصالحياته 

واختصاصاته، بعد إج��راء تجربتني انتخابيتني لنصف 

املجل��س عام��ي 2006 و2011، وتوس��يع  أعض��اء 

القاعدة  االنتخابية، ومش��اركة املرأة ناخبة وعضوة، 

والتعديالت يف بعض مواد الدس��تور بش��أن املجلس 

الوطني االتحادي والتي جاءت جميعها خطوة نوعية 

متقدمة أخرى من الربنامج السيايس لصاحب السمو 

رئيس الدولة يف متكني املجلس وتفعيل دوره وتعزيز 

الحياة الدميقراطية واملشاركة السياسية.

توسيع قاعدة املشاركة الشعبية 

دخلت دولة اإلمارات بفضل دعم القيادة الرش��يدة 

وحكمتها مع بدء أعامل الفصل الترشيعي الخامس 

ع��رش، مرحلة جديدة يف مس��رية العم��ل الوطني، 

بتوس��يع قاعدة املش��اركة الش��عبية يف االنتخابات 

الترشيعي��ة التي أجري��ت يف 24 س��بتمرب 2011م، 

الختي��ار نصف أعضاء املجلس، حيث ش��هدت نقلة 

يف زيادة عدد أعض��اء الهيئة االنتخابية ليصبح 300 

ضعف عدد املقاعد املخصصة لكل إمارة يف املجلس 

كحد أدىن بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف يف أول 

تجربة انتخابية عام 2006م.

وتؤكد مس��رية التمكني الثانية، إميان القيادة بدور 

املرأة اإلماراتية، حيث تم تعيني 6 عضوات وذلك بعد 

فوز امرأة واحدة باالنتخاب، إضافة إىل حصول امرأة 

عىل منصب النائب األول لرئيس املجلس.

أهم ما مييز العملية السياسية يف دولة اإلمارات 
هــو التفاعــل اإليجايب بــني املجلــس الوطني 
االتحادي والحكومة، وهذا يعكس حالة الوفاق 
العام يف املجتمع حول أهدافه العليا وأســاليب 
وأدوات تحقيقهــا ويرتجم الدور املحوري الذي 
تلعبه القيادة الرشــيدة يف ضامن االنسجام بني 

مؤسسات الدولة وتكامل جهودها.
وأكد صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة ،يحفظــه الله، يف خطاب 
االفتتــاح الذي ألقاه نيابة عن ســموه، صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب 
،رعاه الله، يف افتتاح دور االنعقاد العادي الثاين 
من الفصل الترشيعــي الخامس عرش للمجلس 
يف الســادس من نوفمــرب 2012م، عىل العديد 
من ركائــز العمل الوطني والســيايس التي من 
أبرزهــا تأكيد احرتام دســتور الدولــة باعتباره 
الضامنة الرئيسية للحقوق والحريات، والحفاظ 
عىل املكتسبات التي تحققت واإلنجازات التي 
ستتحقق لجميع من يعيش عىل أرايض الدولة، 
وتعزيز وتعميق مشــاركة املواطنني يف الشــأن 
العام وخدمــة أهداف التنمية، وقال ســموه: 
»منيض بثبات نحو الوصول بالتجربة السياســية 
اإلماراتيــة إىل مقاصدهــا وتحقيــق التنميــة 
املنشــودة وتوســيع نطاق املشــاركة، وتطوير 
املجلــس الوطنــي االتحــادي وتفعيــل دوره 
باستمرار سواء يف التعبري عن مطالب املواطنني 
وتطلعاتهــم أو من خالل التعاون مع الحكومة 
ومساعدتها عىل أداء دورها«، وهذا ما تبني من 
تأكيد صاحب الســمو رئيس الدولة عىل الدور 
املحوري للمجلس كســلطة مســاندة ومرشدة 
وتفعيل مشــاركته يف دعم الحكومة وسياساتها 
بالرؤى واألفــكار املبدعة واملبتكرة عىل الصعد 
كافة، وامليض قدماً يف سياسات متكني املرأة من 
منطلــق اإلميان الكامل بأنهــا رشيك رئييس يف 

تنمية املجتمع وتطوره عىل املستويات كافة.
وهذه الركائز املهمة التي أكدها صاحب السمو 
رئيس الدولة متثل ضامنة أساســية ملا تشــهده 
دولة اإلمارات من اســتقرار وتنمية وتقدم عىل 
املســتويات كافة، كام تؤكد أن مســرية التطور 
التي تشهدها الدولة متيض نحو تحقيق أهدافها 
ومبا يحقق للدولة مكانتها التي تســتحقها عىل 

خريطة الدول املتقدمة.

تفاعل إيجابي
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 بصفتكــم أحد أعضاء املجلــس الوطني 
للمجلس  االتحادي ســابقاً، وأميناً عامــاً 
منــذ عام 1996م، ما هــي رؤيتكم لدور 

األمانات العامة يف املجال الربملاين؟
املجلس الوطني أسوة بغريه من املجالس والربملانات 

يتكون وفق��اً للم��واد الحاكمة لعمله م��ن أجهزة، 

ولعل األمانة العامة يف كل مجلس تعترب من األجهزة 

الت��ي تحظى باالس��تمرارية مقارنة ببقي��ة األجهزة 

التي تتغري مع كل تش��كيل جديد. هذه االستمرارية 

تعط��ي لألمان��ة العام��ة فرصة الكتس��اب الخربات 

ومراكمة التجارب الت��ي تصب يف مصلحة املجلس، 

إذا كانت ه��ذه التجربة غنية اس��تطاعت األجهزة 

األخرى االستفادة منها.

رؤيت��ي ل��دور األمان��ة العامة تق��وم عىل توجه 

عاملي أثبت نجاحه يف العديد من التجارب الربملانية 

الحديث��ة. فل��م تع��د األمان��ات العام��ة للمجالس 

والربملان��ات جه��ازاً إدارياً يقوم بتقدي��م الخدمات 

اإلداري��ة واملالية واللوجس��تية، لك��ن دورها تطور 

لتقوم ب��دور فني متخصص داع��م ألجهزة املجلس 

يف مج��ال عمله الحقيقي، الس��يام الترشيع والرقابة 

والدبلوماسية الربملانية.

إن أي أمان��ة عامة ميكن نجاحه��ا يف القيام بهذا 

ال��دور الذي يحت��اج ك��ام أرشت أع��اله إىل تراكم 

الخ��ربات واالطالع ع��ىل التج��ارب الناجحة، وعدم 

االكتفاء ب��دور إداري ميكن أن يقوم به كل من هم 

خارج العمل الربملاين. إن دور األمانات العامة اليوم 

محوري يف عمل املجالس مبا تس��تطيع أن توفره من 

إمكانيات ألجهزة املجلس للقيام بالدور ومامرس��ة 

االختصاص.

 أرشفتــم عىل إعــداد اســرتاتيجية عمل 
شــاملة لتطويــر العمل الفنــي واإلداري 
لألمانــة العامــة لدعــم أداء املجلس يف 
مختلف مجــاالت عمله، كيــف تقيمون 
نتائج تطبيق هذه االســرتاتيجية وتحقيق 
أهدافهــا يف تطويــر العمــل يف األمانــة 

العامة؟

د. املزروعي يف حوار مع »الوطني االحتادي«: 
قال ســعادة الدكتور محمد ســامل املزروعي األمني العام للمجلس الوطني االتحادي، إن األمانة العامة تعمل ضمن رؤية تقوم عىل 
توجــه عاملــي أثبت نجاحه يف العديد من التجارب الربملانية الحديثة، ألن دور األمانات العامة اليوم أصبح محورياً يف عمل املجالس 
مبــا تســتطيع أن توفره من إمكانيات لدعم عمل أجهزة املجالــس للقيام بالدور املطلوب منها ومامرســة اختصاصاتها الترشيعية والرقابية 
والدبلوماسية الربملانية. ولفت سعادة الدكتور املزروعي يف حوار خص به مجلة »الوطني االتحادي« إىل مسألة عدم اكتفاء األمانات العامة 
بالدور اإلداري الذي ميكن أن يقوم به كل من هم خارج العمل الربملاين، ولكن نجاح العمل املتخصص املهني الداعم لعمل املجالس الربملانية 
يحتاج إىل تراكم الخربات واالطالع عىل التجارب الناجحة، ألن أي عمل ال يقوم عىل قاعدة علمية ال ميكنه االســتمرار، ولعل جانب البحوث 
والدراســات يف املؤسســات والربملانات مل يعد ترفاً بل رضورة ملحة. وأضاف: لقد تنبهت األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي مبكراً إىل 
رضورة مواكبة التطورات يف املجاالت التقنية والبحثية والفنية، األمر الذي نتج عنه نجاحها يف تقديم العديد من املشاريع التطويرية خالل 
مشاركة املجلس يف مختلف الفعاليات الربملانية العربية واإلسالمية والدولية، وترشيحها لعرض تجربتها البحثية ضمن سبعة مجالس برملانية 
عامليــة أمــام االتحاد الربملاين الدويل، وفوزها بجائزة أفضل أمني عام عريب. وشــدد عىل أن املجلس الوطنــي حريص من خالل أمانته العامة 
عىل رفد جهازه اإلداري والفني بالعنارص املواطنة ، مشــرياً إىل أنه تم اســتقطاب العديد من الكوادر الوطنية للعمل باحثني وأثبتوا نجاحهم 

وتفوقهم يف هذا العمل املتخصص ويف كل األعامل التي أسندت إليهم.وفيام ييل نص الحوار:

تطور دور األمانات العامة 
وأصبحت تقوم بدور فني 
متخصص داعم ألجهزة 

اجملالس الربملانية

رؤيتي لدور األمانة العامة 
تقوم على توجه عاملي 

أثبت جناحه يف العديد من 
التجارب الربملانية احلديثة

األمان��ة العامة جهاز مهم، والتخطيط االس��رتاتيجي 

يعترب أس��لوباً منهجياً يف تحدي��د النتائج واألهداف، 

ووضع خطة اسرتاتيجية بعد دراسة الواقع، وتحديد 

الفج��وة بني الواق��ع واملأمول ومن ث��م وضع نظام 

إلدارة األداء واملتابعة والتقييم والتحسني.

ويف ع��ام 2011 وضعن��ا خطتن��ا االس��رتاتيجية 

)2011 - 2013( الت��ي انبثقت من رؤية ورس��الة 

وقيم وأهداف اسرتاتيجية، ركزنا من خاللها عىل كون 

األمانة العامة منظومة تسعى إىل التطور للوصول إىل 

أداء برملاين متميز، وإىل تحقيق أهداف اس��رتاتيجية 

تشمل الدعم املستمر واملتطور للوظائف الترشيعية 

والرقابية والدبلوماس��ية الربملانية للمجلس، وتعزيز 

التواصل بني األمان��ة العامة وأعضاء املجلس، ودعم 

األنش��طة لتحقيق التواصل املجتمع��ي، إضافة إىل 

تطوي��ر منظوم��ة األداء اإلداري. لق��د كان تركيزنا 

يف الس��نة األوىل من الخط��ة )2011 - 2013( عىل 

جانب إعداد األدلة اإلرشادية للمساعدة عىل العمل 

الترشيعي والرقايب، وإنش��اء وتطوير قواعد بيانات 

متطورة م��ع تطوير أنظم��ة تقني��ة املعلومات مبا 

يس��اهم يف التحول نحو الربمل��ان اإللكرتوين. وخالل 

هذه السنوات تم تنفيذ العديد من املرشوعات من 

خالل الخطط التشغيلية التي حققت نتائج إيجابية 

يتم قياسها بشكل علمي.

تعمــل األمانة العامــة للمجلس الوطني 
االتحــادي عــىل مواكبــة التطــور الذي 
تشهده الدولة يف مختلف املجاالت خاصة 
اإللكرتونية وتحســني بيئة العمل، ما هي 
مشاريع األمانة العامة يف هذين املجالني؟

تس��عى األمان��ة العام��ة إىل مواكبة التط��ورات يف 

مختلف املج��االت التقنية، وق��د تنبهت األمانة إىل 

أهمية ه��ذا املجال وتم العمل عليه منذ س��نوات، 

وحققت األمانة العامة نجاحاً وس��بقاً برملانياً عربياً 

بفوزه��ا بأفضل برملان عريب إلك��رتوين. وقد تنوعت 

املرشوع��ات التقني��ة الت��ي نفذتها األمان��ة العامة 

لتواك��ب التط��ورات الت��ي حققتها الدول��ة يف هذا 

املجال، ولقناعتها أن تطوير هذا املجال س��ينعكس 
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إيجابياً عىل تحسني بيئة العمل يف املجلس.

وعملت عىل أن يكون املجلس إدارة بال ورق منذ 

عام 2007، حيث إن معظم أعامله تتم إلكرتونياً مبا 

فيه��ا: جداول أعامله، جلس��اته، ولجانه. وهذا ناتج 

عن بنية تقنية تتمتع بها األمانة العامة وتسعى نحو 

تطويرها بش��كل دائم، وتعترب صفحة األعضاء عىل 

الش��بكة العنكبوتية مرجعاً لكافة أنش��طة السادة 

أعضاء املجل��س، ففيها جداول ألعامله��م والوثائق 

والبحوث والدراسات، وكافة املتطلبات التي يحتمها 

العمل يف املجلس ولجان��ه. وللمجلس برامج نوعية 

كاملكن��ز الربمل��اين، وقاع��دة املعلومات الرئيس��ية، 

وخدمة املنص��ة، وغريها من الربامج النوعية وهناك 

العديد من الربامج محل التطوير حالياً.

 لدى األمانــة العامة للمجلــس الوطني 
االتحادي تجربــة بحثية رائــدة وداعمة 
للمجلس يف مختلف مجاالت عمله، كيف 

تقيمون التطور الحاصل يف هذا املجال؟
بداي��ة البد من التأكي��د عىل أن أي عم��ل ال يقوم 

عىل قاعدة علمية ال ميكنه االس��تمرار ولعل جانب 

البح��وث والدراس��ات يف املؤسس��ات والربملانات مل 

يع��د ترفاً ب��ل رضورة ملحة. فمرشوع��ات القوانني 

والقضاي��ا التي تطرح يف الربملان��ات تحتاج إىل جهد 

بحث��ي لتمحيص هذه القضايا ودراس��تها بأس��لوب 

علمي يضع أمام متخذ القرار تشخيصاً سليامً للحالة 

وبدائل معينة. وإمياناً من األمانة العامة واستشعاراً 

منها بأهمية البحث العلمي، فقد عملت عىل وضع 

خطة لتطوير الدعم الفني املتخصص املقدم ألعضاء 

املجلس، ومبا يتوافق م��ع التوجه العاملي الحديث، 

وذلك يف الجانبني الترشيعي والرقايب، وقد تم اعتامد 

منهج محدد )إدارة املعرفة الربملانية(، والذي يتمثل 

يف استخدام التقنيات واملوارد البرشية لجمع وإدارة 

ونرش واس��تثامر املعرفة، ويس��عى ه��ذا املنهج إىل 

تراكم املعلومات لدى الباحثني وفق عملية تدريجية 

متخصصة ومناهج محددة.

وقد تم البدء يف تنفيذ ه��ذه الخطة عام 2007، 

ومتثلت الصعوبات يف وجود العنرص البرشي املدرب 

عىل هذه األس��اليب الحديثة. وبع��د انتهاء الفصل 

الترشيعي الرابع ع��رش يف عام 2011، وهي املرحلة 

األوىل، تم الخروج بنتائج من واقع األهداف املحددة 

حيث جاءت النتائج جيدة ومنها:

تحس��ني خدم��ة الدعم الفن��ي لألعض��اء )عدد 

األوراق البحثية، فاعلية املكون البحثي عىل مستوى 

اللج��ان والجلس��ات(. وزي��ادة كف��اءة العمليات 

الربملاني��ة )مؤرش عقد اجتامع��ات اللجان وعددها 

وع��دد األف��كار واملقرتحات(. وكذلك عىل مس��توى 

الجلس��ات. وتبني فك��رة اإلبداع البحث��ي. وتفعيل 

املعرفة الربملانية ورأس املال البرشي )الباحثني(. وقد 

تم اس��تقطاب وتأهيل عدد ال بأس به من الباحثني 

املواطن��ني بلغ 30 باحثاً وباحث��ة. وهناك كم بحثي 

عمل عليه هؤالء الباحثون خالل هذه السنوات.

وللداللة عىل نجاح العمل، فقد تم ترشيح األمانة 

العام��ة لتقدي��م تجربته��ا البحثية ب��ني 7 مجالس 

برملاني��ة عاملية أم��ام االتحاد الربمل��اين الدويل، وقد 

التخطيط االسرتاتيجي 
يعترب أسلوبًا منهجيًا يف 
حتديد النتائج واألهداف 

خطة لتطوير الدعم الفني 
املتخصص املقدم ألعضاء 
اجمللس مبا يتوافق مع 

التوجه العاملي احلديث
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حازت التجربة رضا الجميع كونها أخذت يف االعتبار 

األس��اليب الحديثة يف الدراس��ات الربملانية وربطتها 

بالظروف املجتمعية.

تقوم األمانة العامة بجهود حثيثة لتطوير 
قنــوات التواصل بني املجلــس ومختلف 
قطاعات ورشائح املجتمع، كيف ترون ما 

تحقق يف هذا املجال؟
التواصل ب��ني املجلس وقطاع��ات ورشائح املجتمع 

قضي��ة مهم��ة ورضورة ملح��ة، وآفاقه��ا واس��عة 

ومتشبعة، وتحكم اختصاص املجلس وطبيعة عمله 

ومتثيل أعضائه لش��عب اإلم��ارات، وذلك يلقي عبئاً 

ثقيالً ومس��ؤولية كبرية عىل املجلس أجهزة وأعضاء، 

ومعل��وم أن التواص��ل تطورت آليات��ه بصورة كبرية 

واس��تخدمت فيه الوس��ائل التقنية بكف��اءة عالية 

سهلت األمور من جانب وزادتها صعوبة يف مجاالت 

الرسعة والتنوع واملتابعة.

املطل��وب من املجلس الكثري ع��ىل هذا الصعيد، 

واألمان��ة العام��ة تس��عى مع أعض��اء املجلس نحو 

الوص��ول إىل نتائج أفضل وبوس��ائل أك��رث، لتحقيق 

تواص��ل فعال م��ع كاف��ة رشائح املجتم��ع، وميكن 

إجامل أهم هذه املجاالت التي يس��عى املجلس من 

خاللها إىل التواصل مع املجتمع. إذ إن إميان املجلس 

بإرشاك املجتمع يف أعامله قوي وثابت، لذا فإن كافة 

أعاملة تتم بإرشاك املهتم��ني واملختصني وجمعيات 

النفع العام واألكادمييني والقطاع الحكومي والخاص.

ويف مناقش��ة أي مرشوع قان��ون أو موضوع عام 

يف أي من لجان املجل��س، يتم أخذ رأي العديد من 

الجهات واألفراد سواء بحضورهم اجتامعات اللجان 

أو األخذ بآرائهم املكتوبة، وهو ما عمل عىل تفعيل 

ه��ذا الجانب. كام أن لج��ان املجلس تقوم بزيارات 

ميدانية وتنظم العديد م��ن ورش العمل والندوات 

داخل املجلس وخارج��ه وبحضور العديد من أفراد 

املجتم��ع. باإلضاف��ة إىل دعوة العديد م��ن األفراد 

لحضور جلس��ات املجل��س والذي وصل يف الس��نة 

الحالي��ة إىل م��ا يزيد ع��ىل ألف ش��خص، وتفعيل 

التواص��ل اإللك��رتوين من خ��الل وس��ائل التواصل 

االجتامع��ي، حيث أطلق املجل��س خدمات: )تويرت، 

وفي��س ب��وك، وانس��تغرام( وغريه��ا من الوس��ائل 

ويسعى إىل تطويرها.

وهن��ا ال بد من توجيه دعوة للجمهور ملش��اركة 

املجل��س عند طرحه للقضايا باعتبارها قضايا وطنية 

تتطلب مشاركة الجميع يف تقديم آرائهم حولها.

تحرص األمانة العامــة عىل عقد رشاكات 
اســرتاتيجية مــع مختلــف املؤسســات 
الحكومية واألهلية يف الدولة، هل لكم أن 
تطلعونــا عىل رؤيتكم حول أهداف هذه 

الرشاكات وأهميتها؟
األمانة العامة كأحد أجه��زة املجلس تهتم بعقد 

رشاكات مع بع��ض األجهزة التي قد يس��تفيد منها 

لتحقيق رؤى وتطلعات املجلس، وقد عقدت األمانة 

العامة رشاكات م��ع كل من املركز الوطني لإلحصاء 

ووزارة الدولة لش��ؤون املجل��س الوطني االتحادي 

»إدارة املعرفة الربملانية« 
تُعنى باستخدام التقنيات 
واملوارد البشرية جلمع 
وإدارة ونشر واستثمار 

املعرفة

إميان اجمللس بإشراك 
اجملتمع يف أعماله قوي 

وثابت
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لدينا عدد من الباحثني 
املواطنني يفوق أي 

مؤسسة يف الدولة يف العدد 
والناجت البحثي

مشروع برملان املدارس 
ستنعكس آثاره اإليجابية 

على مستوى الثقافة 
الربملانية يف اجملتمع 

ووزارة الرتبية والتعليم.

أهمي��ة هذه ال��رشاكات تقوم عىل مبدأ التنس��يق 

املش��رتك وتحقيق برام��ج الجانبني، ولع��ل من بني 

أه��م هذه الرشاكات والتي س��تنعكس إيجابياً عىل 

مستوى الثقافة الربملانية يف املجتمع، ما تم مع وزارة 

الرتبية والتعليم، بإط��الق برملان املدارس، الذي من 

املقرر أن يعقد أول جلساته يف فرباير القادم، وهناك 

خطوات وإجراءات عديدة متت وفق برنامج محدد 

مع الوزارة، حيث تم تش��كيل لجنة مش��رتكة تعمل 

للوص��ول إىل نتائج مهم��ة س��تنعكس إيجابياً عىل 

مجتمع اإلمارات والقطاع التعليمي.

ونؤكد هنا أن هذا املرشوع ليس خاصاً باملجلس 

الوطني االتحادي ووزارة الرتبية والتعليم، لكنه يأيت 

يف إطار برنامج التمكني الس��يايس لصاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، 

حفظه الله. ويس��عى إىل إث��راء التجربة وفتح آفاق 

مستقبلية لها.

ك��ام أن هناك رشاك��ة مع وزارة الدولة لش��ؤون 

املجلس الوطني وهي املعنية بالتنسيق بني املجلس 

والحكومة. لذا فإن وجود هذه الرشاكة وفق برامج 

محددة، أمر يف غاية األهمية السيام يف جانب اإلعالم 

الربملاين وخل��ق آليات الدفع بالثقاف��ة الربملانية إىل 

آفاق أرحب.

تحرص األمانة العامة عىل جذب الكوادر 
الوطنيــة وتأهيلها يف مختلــف مجاالت 
العمل الربملاين، كيف تقيمون مســاعيكم 

يف هذا اإلطار؟
توطني الوظائف تسعى إليه كافة األجهزة يف الدولة، 

خاصة وأن اإلمارات استثمرت الكثري يف بناء كواردها 

وتأهيله��م، وق��د حان الوقت لالس��تفادة من ذلك، 

وعليه فإن املجلس الوطني حريص من خالل أمانته 

العام��ة عىل رف��د جه��ازه اإلداري والفني بالعنارص 

املواطنة املتعلمة، وم��ن جانبنا نقوم بتأهيل هؤالء 

املواطنني الجدد من خالل برنامج محدد يف الجانبني 

الفني والبحثي، وبشكل حرصي. وركزنا عىل الجانب 

البحث��ي ألهميته لعم��ل املجلس ال��ذي يحتاج إىل 

إعداد وتأهيل خاص، ال ميكن الحصول عليه وتوفريه 

يف أماكن أخرى، وذلك لطبيعة العمل الربملاين.

وقد استقطبت األمانة العامة العديد من الكوادر 

الوطنية وأدخلتهم يف برنامج تدريبي، هذا الربنامج 

يقوم عىل فكرة التدريب التعاييش، والذي يس��تمر 

لس��نوات ألن املناهج املستخدمة يقوم بعضها عىل 

اآلخر.

لدين��ا عدد م��ن الباحث��ني املواطن��ني يفوق أي 

مؤسس��ة يف الدولة، يف العدد والنات��ج البحثي، ويف 

ذل��ك تأكيد ع��ىل اإلمكانيات التي يتمت��ع بها أبناء 

اإلمارات وقدراتهم إذا ما تم استثامر هذه القدرات 

بشكل علمي وعميل.

 أنتــم أول أمني عام يفــوز بجائزة التميز 
الربملــاين العريب عن فئــة األمناء العامني، 
يف أول إعالن لهــا، وكان املجلس الوطني 
االتحادي قد تقدم مبقرتح أن يكون هناك 
نظام يحكم عمل هــذه الجائزة ومعايري 
الختيار املرشحني لها، هل لكم أن تطلعونا 

عىل أهداف هذه الجائزة ومعايريها؟
كان املجل��س الوطني وال يزال قوة دافعة يف تطوير 

االتح��اد الربملاين الع��ريب، وذلك من خ��الل تقدمه 

بالعديد من االقرتاحات واملش��اريع التي انعكس��ت 

إيجابياً عىل أداء االتحاد، وقد ركز املجلس عىل اقرتاح 

العديد من األنظمة التي تتعلق بعمل االتحاد، سواء 

بتطوير املوج��ود منها واق��رتاح التعديالت عليه أو 

باقرتاح أنظمة عمل جديدة.

ويهدف اقرتاح املجل��س الوطني عند تقدميه إىل 

الدف��ع بالعمل الربملاين الع��ريب إىل األمام، من خالل 

إيج��اد آلية لتطوي��ره، وقد جاءت الجائ��زة تكرمياً 

لألعامل الجيدة، وتم وضع معايري معينة، مع تقسيم 

مس��تويات الجائ��زة إىل أربعة، ه��ي: أفضل رئيس 

برملان عريب. وأفضل عضو برملان عريب. وأفضل أمني 
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اجمللس الوطني حريص 
من خالل أمانته العامة 
على رفد جهازه اإلداري 

والفني بالعناصر املواطنة 

اسرتاتيجية البحوث يف 
اجملاالت الربملانية على 

املستوى اخلليجي 
حمدودة نظرًا حلداثة 

التجربة

عام برملان عريب. وأفضل باحث برملان عريب.

كام تم تحدي��د رشوط معينة للفوز بالجائزة ضمن 

هذه املستويات، وتم النص عىل وجود لجنة من الخرباء 

الربملانيني وغريهم لدراس��ة الطلب��ات املقدمة والبت 

فيها، أما ف��وز املجلس الوطني بجائزة أفضل أمني عام 

برملان ع��ريب، فإن ذلك جاء تكرمياً ملس��اهمة املجلس 

يف أعامل االتحاد واالعرتاف بدوره ومتيزه يف الس��نوات 

املاضية. كام أن املش��اريع الت��ي قدمتها األمانة العامة 

للمجلس، س��واء ع��ىل صعيد االتح��اد أو املرشوعات 

التطويرية التي تخ��دم املجلس أو االتحادات األخرى، 

كانت أحد أهم مقومات الفوز بالجائزة.

يحظى املجلس الوطني االتحادي وأمانته 
العامة بــدور بــارز عىل صعيــد العمل 
الربملــاين الخليجــي والعريب واإلســالمي 
والدويل، هل لكــم أن تطلعونا عىل دور 

األمانة العامة وجهودها يف هذا اإلطار؟
كان إطار العمل الربمل��اين الخليجي أحد اهتاممات 

املجلس وأمانته العامة، وباملناس��بة نجد أن العمل 

الربملاين الخليجي املش��رتك حدي��ث، ودول املجلس 

تش��رتك يف أمور عدة، وقد سبق التنسيق الحكومي 

التنسيق الربملاين بسنوات منذ قيام مجلس التعاون.

ويقوم التعاون الربملاين الخليجي عىل مس��تويات 

عدة منها: اجتامع أصحاب املعايل رؤس��اء الربملانات 

الخليجية، واجتامع لجنة التنسيق الربملاين الخليجي، 

واجتامع األمناء العامني للمجالس الخليجية، وهذه 

االجتامعات تتم بشكل سنوي، ولديها جداول أعامل 

تهدف إىل التنس��يق بني املجالس الخليجية، السيام 

عىل مستوى االتحادات الربملانية التي تشارك فيها.

وقد كان املجلس وأمانته العامة مشاركني بصورة 

فاعل��ة وإيجابية يف هذه االجتامعات، وركز املجلس 

عىل إيجاد الترشيعات املنظمة لعمل هذه األجهزة، 

فاقرتحه��ا وحصل عىل موافق��ة املجالس عليها، كام 

أن لدي��ه العديد من املرشوع��ات، لعل آخرها كان 

إنشاء الشبكة الربملانية، حيث كلف املجلس الوطني 

االتحادي بتقديم دراس��ة مالية وفنية للعرض خالل 

االجتامع املقبل.

 تقــوم األمانة العامــة للمجلس الوطني 
االتحــادي بجهود كبــرية يف تطوير عمل 
األمانــات العامــة للربملانــات الخليجية 
دعامً لدورهــا يف تطويــر األداء الربملاين، 
كيف ترون التعاون والتنســيق والجهود 

املبذولة يف هذا املجال؟
التنسيق بني املجالس الخليجية جيد، لكن املطلوب 

أكرث من ذلك، خاصة وأن املنطقة ودولها تحتاج إىل 

املزيد من تنس��يق املواقف والدف��اع عن قضاياها، 

س��واء عىل الصعيد الداخيل أو يف املحافل الربملانية 

التي يحتاج العمل فيها إىل املزيد من التنسيق.

 لسعادتكم العديد من املؤلفات والكتب 
العلميــة التــي تهتــم بالشــأن الربملاين 
اإلمارايت والخليجي، إضافة إىل العديد من 
البحوث املنشــورة، بنظركم هل ما ينرش 
خليجياً وعربياً يحيط بالشــأن الربملاين يف 
مختلف جوانبه؟ وما هو جديدكم يف هذا 

املجال؟
البحوث يف املجاالت الربملانية عىل املستوى الخليجي 

مح��دودة، وذلك لحداثة التجربة، واملس��اهامت يف 

ه��ذا الجانب تحتاج إىل جه��د أكرب، فهناك تجربة يف 

دول املجل��س تحتاج إىل تأصيل من خالل دراس��تها 

وإبراز النجاحات وأهم التحديات والقضايا املطروحة 

واق��رتاح البدائل. كام إن املكتب��ة الربملانية الخليجية 

محدودة، وهذا يتطلب جهداً من الباحثني واملهتمني، 

أما الجديد بالنس��بة يل فإنني أعمل عىل إعداد كتاب 

ح��ول التجرب��ة االنتخابية يف دولة اإلم��ارات، وهي 

تجرب��ة حديث��ة تحتاج إىل رص��د ومتابع��ة وتقييم 

للخروج بنتائج أفضل يف االنتخابات املقبلة.
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زايد اعترب اجمللس 
الوطني االحتادي من أهم 

املؤسسات التي ترسخ 
املشاركة السياسية 

واكب اجملس مسرية البناء 
والتقدم والتطور يف دولة 

اإلمارات منذ تأسيسه عام 
1972م

يف الذكرى التاسعة لرحيل الشيخ زايد:

اجمللس الوطني االحتادي يستذكر جـــــــــــــــــــــــهود القائد املؤسس يف ترسيخ نهج 
الشورى واملشاركة السياسية

حظ��ي املجلس الوطن��ي االتحادي، أحد الس��لطات 

الدس��تورية الخمس يف دولة اإلمارات منذ تأسيس��ه، 

باهت��امم ودعم ال مح��دود من قبل مؤس��س دولة 

اإلم��ارات وباين نهضتها، املغفور ل��ه بإذن الله تعاىل 

الش��يخ زاي��د بن س��لطان آل نهيان، تجس��يداً لنهج 

الش��ورى، وبلورة لقناعته بجدوى مشاركة املواطنني 

يف قيادة العمل الوطني وتحمل مس��ؤولياتهم، وكان 

يعترب املجلس أحد املؤسس��ات التي ترتسخ وتتجسد 

من خاللها مش��اركة املواطنني يف الحياة السياسية ويف 

صنع القرار وعملية التنمية.

ومن��ذ اللحظ��ات األوىل التي تس��لم فيها املغفور 

له بإذن الله الش��يخ زايد، مقاليد الحكم، أدرك قيمة 

املش��ورة وتب��ادل الرأي يف م��ا يخص قضاي��ا الوطن 

واملواطنني، فالشورى من أهم ما ترسخ يف عقله وقلبه، 

وهو نهج ارتضاه يف الحكم, وأس��لوب طبقه يف إدارة 

الب��الد، ووضع نصب عينيه قضي��ة تلمس احتياجات 

املواطن��ني، وكانت أح��د أهم الركائز األساس��ية التي 

اهتم بها، وكان يتابع باهتامم أعامل املجلس الوطني 

االتح��ادي، والذي كان يرى فيه وجه األمة، ويس��مع 

م��ن خالله نبضها، ويتعرف إىل فكر ورأي أبناء وطنه، 

ويقف عىل وجه��ات نظره��م، واآلراء التي تدور يف 

فكرهم وعىل لسانهم.

هنا، يستذكر املجلس الوطني االتحادي يف الذكرى 

التاس��عة لرحيل املغفور له بإذن الله، الش��يخ زايد، 

التي تصادف يف التاسع عرش من شهر رمضان املبارك، 

دعمه »رحمه الل��ه« وتوجيهاته وحرصه عىل افتتاح 

أدوار االنعق��اد العادية للمجل��س، وااللتقاء بأعضاء 

املجل��س مس��تمعاً وموجهاً، ومن خالل مش��اركته يف 

بعض جلس��ات املجل��س، ويف النق��اش والتحاور مع 

األعضاء، عالوة عىل اس��تقباله للجان املجلس والوفود 

الربملانية الزائرة.

املجلس واكب مسرية البناء

واكب املجلس الوطني االتحادي مسرية البناء والتقدم 

والتط��ور يف دول��ة اإلم��ارات، من��ذ تأسيس��ه يف 12 

فرباي��ر 1972 م، مع انطالق تجربة االتحاد، وس��اهم 

بتوجي��ه م��ن املغفور له ب��إذن الله الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهي��ان، وإخوانه أصحاب الس��مو حكام 

اإلمارات، يف تأس��يس عالق��ة متميزة بني الس��لطات 

االتحادية واملحلية، استهدفت إطالق طاقات الشباب 

وتحقيق التنمية الش��املة لجميع فئات املجتمع، عرب 

س��ن ترشيعات وقوانني ع��ززت فاعلية عمل مختلف 

األجهزة التنفيذية، وش��جعت االس��تثامر يف مجاالت 

التنمية البرشية وتطوير آليات املش��اركة السياس��ية 

والعم��ل التطوعي، م��ا مّكن املجلس م��ن أن يكون 

أحد الدعائم األساسية للتجربة االتحادية اإلماراتية يف 

املشاركة والتنمية.

حرص املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طي��ب الله ثراه، منذ تس��لمه زمام القي��ادة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، عام 1971 م، عىل أن تأخذ 

الدول��ة مكانته��ا املرموقة بني األمم، م��ن خالل بناء 

جميع مؤسس��اتها، تعزيزاً ملس��رية االتحاد، وترس��يخاً 

من الذاكرة
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اجمللس الوطني االحتادي يستذكر جـــــــــــــــــــــــهود القائد املؤسس يف ترسيخ نهج 
الشورى واملشاركة السياسية

لش��عور الوحدة واالنتامء لوطن واحد معطاء، يتفاىن 

أبناؤه يف خدمته، لتبقى مكانته الراسخة بني الشعوب، 

وتحقيقاً لهذا الحلم، آمن املغفور له أن بناء الدولة ال 

يتحقق إال مبشاركة املواطنني يف صنع القرار، فتم إعالن 

الدستور املؤقت للدولة، الذي نص يف مادته )45( عىل 

أن املجل��س الوطني االتحادي هو الس��لطة االتحادية 

الرابعة، من حيث الرتتيب يف سلم السلطات االتحادية 

الخمس املنصوص عليها يف الدس��تور، وهي: »املجلس 

األعىل لالتح��اد، رئيس االتحاد ونائب��ه، مجلس وزراء 

االتحاد، املجلس الوطني االتحادي، القضاء االتحادي". 

دعم ال محدود للمجلس

كان للدعم الال محدود الذي أواله املغفور له الش��يخ 

زايد وإخوانه الح��كام ألعامل املجلس، وحرصهم عىل 

عق��د أوىل جلس��اته بعد فرتة وجيزة م��ن إعالن قيام 

دول��ة اإلم��ارات، األثر الكب��ري يف أن يك��ون املجلس 

أحد الدعائم األساس��ية للتجرب��ة االتحادية اإلماراتية 

يف املش��اركة والتنمية، فض��الً عن حرصهم عىل حضور 

افتتاح الفصول الترشيعية املتعاقبة للمجلس. 

وحدد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طي��ب الله ثراه، يف الجلس��ة االفتتاحية لدور االنعقاد 

الع��ادي األول من الفصل الترشيع��ي األول للمجلس 

الوطن��ي االتحادي، مهام املجل��س ودوره، بقوله: »يف 

هذه اللحظات التاريخية الحاس��مة، التي يجتمع فيها 

مجلس��كم املوق��ر، ف��إن جامهري الش��عب عىل هذه 

األرض الطيب��ة املؤمنة بربها ووطنه��ا وترابها، تتطلع 

إليك��م، واثقة من أنك��م، بعون الله، ستش��اركون يف 

تحقيق آمالها يف العزة واملنعة والتقدم والرفاهية«.

وش��كل هذا الخط��اب يف يوم مش��هود من تاريخ 

اإلم��ارات، محطة ب��ارزة يف مس��رية عم��ل املجلس، 

ويف طبيعة الدور واملهام والنش��اط الذي س��يقوم به، 

لتحقيق املش��اركة األساس��ية يف عملية البناء، ويف بناء 

مس��تقبل مرشق وزاهر، من خالل تحقيق آمال شعب 

اإلمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.

ويرج��ع النجاح الكبري الذي حققه املجلس الوطني 

االتح��ادي، س��واء عىل صعي��د مامرس��ة اختصاصاته 

الترشيعية والرقابية والسياس��ية، أو خالل مش��اركته 

يف الفعاليات الربملانية الخليجية والعربية واإلس��المية 

والدولية، إىل اإلميان الراس��خ للمغفور له الش��يخ زايد 

وإخوانه أصحاب الس��مو حكام اإلمارات، بالش��ورى 

وسياس��ة الباب املفتوح والتواصل املستمر بينهم وبني 

أبناء الوطن.

وكان للمغف��ور له ب��إذن الله، رؤي��ة عميقة لدور 

املجلس يف تحديد معامل التطور، واملش��اركة يف صياغة 

مفرداته��ا، جنباً إىل جنب مع الس��لطة التنفيذية، ألن 

بناء الوطن، كام كان يؤكد، مس��ؤولية الجميع، أفراداً 

وجامع��ات، وال ب��د من أن تتكات��ف الجهود لتحقيق 

رفعت��ه وازده��اره، ليقطف الجميع مث��ار هذا التطور 

والرخاء.

ِحرُْص زايد عىل افتتاح أدوار انعقاد املجلس 

اعت��رب املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان، 

منذ تسلمه مقاليد 
احلكم حرص الشيخ 

زايد على أن تأخذ الدولة 
مكانتها املرموقة بني 

األمم من خالل بناء جميع 
مؤسساتها تعزيزًا ملسرية 

االحتاد
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أهمي��ة تفعيل دور املجلس، أساس��اً نابع��اً من إميان 

عمي��ق بال��دور الذي يضطل��ع به املجل��س، وبقدرة 

أعضائ��ه عىل املس��اهمة اإليجابي��ة يف خدمة وطنهم 

وش��عبهم، واتضح ذلك جلياً يف تأكيده املس��تمر عىل 

أعضاء املجلس برورة تحس��س تطلع��ات املواطنني 

وهمومهم ومناقش��تها بكل جرأة وتجرد، وكان يرى يف 

املجل��س عوناً ورشيكاً للحكومة يف تحمل املس��ؤولية 

الوطني��ة، وعامالً عىل تحقيق التوازن بني الس��لطات 

املختلف��ة يف الدول��ة، لذلك كان حريص��اً عىل التأكيد 

دوماً عىل أهمية دور املجلس، باعتباره يضم نخبة من 

أبناء اإلمارات.

ويف خطاب��ه أم��ام املجل��س الوطن��ي االتحادي يف 

افتت��اح دور االنعقادي الثالث م��ن الفصل الترشيعي 

الثال��ث، أكد زايد عىل أهمية املش��اركة الش��عبية يف 

مس��ؤولية النهوض بالوطن، فقال: »إن مسؤولية بناء 

النهض��ة يف هذا البلد، ال تقع ع��ىل الحكومة وحدها، 

ولكن الشعب الذي متثلونه يشارك يف هذه املسؤولية، 

يش��ارك بالرأي والفكر واملش��ورة، وبالعم��ل الدائب 

والجهد الخالق والتعاون املخلص«.

مشاركة زايد يف مناقشات املجلس 

كان��ت أوىل مظاه��ر التأكيد عىل اهت��امم املغفور له 

بإذن الله، الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، باملجلس 

وما يقوم به، هو حرصه عىل حضور املناقش��ات التي 

تتناول قضايا وهموم الوطن واملواطنني، وتعد الجلسة 

الثالث��ة عرشة م��ن دور االنعق��اد الع��ادي الثاين من 

كان زايد يتابع باهتمام 
أعمال اجمللس ويرى فيه 

وجه األمة ويسمع من 
خالله نبضها
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الشورى

• منــذ اللحظــات األوىل التــي تســلم فيها 
املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد مقاليد 
الحكم، أدرك قيمة املشــورة وتبادل الرأي 
يف مــا يخص قضايــا الوطــن واملواطنني، 
فالشــورى مــن أهم مــا ترســخ يف عقله 
وقلبــه، وهــو نهــج ارتضــاه يف الحكــم، 

وأسلوب طبقه يف إدارة البالد.
• حظــي املجلــس الوطني االتحــادي، أحد 
الســلطات الدســتورية الخمــس يف دولة 
اإلمــارات، منذ تأسيســه، باهتامم ودعم 
ال محــدود من ِقَبل املغفــور له بإذن الله 

تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

الفصل الترشيع��ي الثاين التي عقدها املجلس يوم 29 

أبريل عام 1975، جلس��ة تاريخية، ش��هدت مشاركته 

يف مناقش��ات املجل��س حول دور وواجب��ات األعضاء 

يف التعام��ل مع قضاي��ا املواطنني، وق��ال رحمه الله: 

»يطيب يل أن أكون بينكم وأتكلم معكم بكل رصاحة، 

وأناش��دكم الرصاحة الكاملة، كام يص��ارح الواحد منا 

نفس��ه يف خلوت��ه، فيجب ع��ىل كل فرد من��ا يف دولة 

اإلم��ارات، أن يك��ون رصيحاً بدون ت��ردد مع إخوانه، 

م��ن الرئي��س إىل أعضاء املجل��س الوطن��ي إىل أفراد 

الش��عب، اإلخالص ال ميك��ن أن يتحقق بدون رصاحة، 

فكيف يقول إنسان أنا مخلص، ومن جهة أخرى يكون 

مجامالً، هذا غري ممكن، والرصاحة مطلوبة بني األهل 

واإلخوان واألبناء، ألن الرصاحة هي اإلخالص، ورصاحة 

كل واحد منكم، ومن أفراد الشعب، هي واجب، وتأيت 

قبل كل واجب، ألننا ككل يف هذه الدولة، نعترب ركاب 

سفينة واحدة، إذا نجت السفينة نجونا، أما إذا غرقت 

فمن يضمن لنا السالمة«.

يجتمع مع األعضاء ويستمع إليهم 

كان رحم��ه الل��ه يح��رص ع��ىل االجتامع م��ع رئيس 

وأعض��اء املجلس بعد كل جلس��ة يحرها، ويتحدث 

إليهم ويستمع إىل قضاياهم بروح شفافة، يلفها دفء 

املشاعر وأبوة القائد، باإلضافة إىل استقباله لجان الرد 

عىل خطاب االفتتاح يف كل دور انعقاد جديد.

وكان يس��تمع مل��ا يبدي��ه األعضاء م��ن مالحظات 

ونق��ل هموم املواطنني، ويصدر القرارات املناس��بة يف 

قال يف اجمللس عام 
1975: أناشدكم الصراحة 

الكاملة كما يصارح الواحد 
منا نفسه يف خلوته

الدعم نابع من قناعته 
بجدوى مشاركة 

املواطنني يف قيادة 
العمل الوطني وحتمل 

مسؤولياتهم
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حينها، أو يحي��ل املواضيع للجهات املختصة ملتابعتها، 

ومن أبرزها، األمر الس��امي بإنش��اء جامعة اإلمارات، 

وصندوق الزواج، ليجس��د حرص القائ��د وتفاعله مع 

هموم واحتياجات املواطنني.

وم��ن مقابالته، طيب الله ثراه، املتعددة مع رئيس 

وأعض��اء املجلس الوطني االتحادي، املقابلة التي متت 

إثر مناقش��ة املجلس موض��وع إس��كان املواطنني يف 

الفص��ل الترشيعي الحادي عرش، والتي تحدث خاللها 

معهم يف كاف��ة التفاصيل والحيثيات، واس��تمع منهم 

وتناقش معهم حول أنجع الس��بل لحل هذا املوضوع، 

ثم ج��اء األمر الس��امي للمغفور له إثر ذلك بإنش��اء 

برنامج الش��يخ زايد لإلس��كان، ليجس��د حرص القائد 

وتفاعله م��ع القضاي��ا التي يطرحها أعض��اء املجلس 

وممثلو الشعب.

وقد حرص زايد يف أكرث من مناسبة عىل حث أعضاء 

املجلس الوطني االتحادي واملس��ؤولني يف الدولة، عىل 

التف��اين والعط��اء، وبذل كل الجهود م��ن أجل نهضة 

الوط��ن واالرتق��اء ب��ه، وتحقيق املزيد م��ن االزدهار 

والرخ��اء ألبنائ��ه، ودعاه��م إىل ع��دم االعت��امد عىل 

األساليب الروتينية والتقارير املكتبية، ورضورة متابعة 

سري األعامل املوكلة إليهم، والتواصل مع املواطنني عن 

قرب، وبش��كل مبارش، والتأكد من جدية إنجاز العمل 

املطلوب.

وكان املغفور له الشيخ زايد يتابع باهتامم، أنشطة 

املؤمترات الربملانية التي يستضيفها املجلس أو يشارك 

فيها، وكان يس��تمع من رئيس وأعض��اء املجلس إىل 

نتائج تلك املؤمت��رات، وما توصلت إليه من قرارات، 

ويبدي مالحظاته وتوجيهاته بش��أنها. وكان يستقبل 

الوفود الربملانية التي تزور املجلس، سواء كانت تلك 

الوفود عربية أو أجنبية، ويبدي اهتامماً خاصاً بتلك 

اللقاءات، ومينح لها الكثري من وقته.

ومن��ذ انطالقة عمل املجل��س الوطني االتحادي، 

وحت��ى الوقت الحايل، ميكن الخ��روج بعدة حقائق، 

منه��ا: أن املجلس كان أحد املؤسس��ات السياس��ية 

التي رس��خت وجس��دت ألحد أهم مبادئ املامرسة 

السياس��ية لفكر املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد، 

طيب الله ثراه، وأن املجلس عارص وش��ارك يف جميع  

املراح��ل التاريخية التي عايش��تها الدولة، ابتداء من 

فرتة التأس��يس، وص��والً إىل فرتة التنمي��ة واالزدهار 

يف جمي��ع مجاالت الحي��اة، وكان رحمه الله، يرى يف 

املجلس عوناً للحكومة للقيام بواجباتها، ورشيكاً لها 

يف املس��ؤولية الوطنية، وعامالً ع��ىل تحقيق التوازن 

بني السلطات املختلفة يف الدولة.

نقلة نوعية يف عهد خليفة

يواصل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهيان، حفظه الله، هذا النهج منذ تس��لمه سلطاته 

الدس��تورية االتحادية رئيس��اً للدولة يف الثالث من 

جاء األمر السامي للشيخ 
زايد بإنشاء برنامج زايد 
لإلسكان إثر مناقشة 

اجمللس ملوضوع إسكان 
املواطنني

كان الشيخ زايد رحمه اهلل 
يحرص على االجتماع مع 
رئيس وأعضاء اجمللس 
بعد كل جلسة يحضرها
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نوفم��رب 2004 م، خلفاً لوال��ده املغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وش��هد املجلس الوطني االتحادي يف عهد سموه 

نقل��ة نوعية، تفعي��الً لدوره، لتمكينه من مامرس��ة 

اختصاصاته الترشيعية والرقابية والسياسية، وليكون 

أكرب قدرة وفاعلية والتصاق��اً بقضايا الوطن وهموم 

املواطنني، ترتّس��خ م��ن خالله قيم املش��اركة الحقة، 

ونه��ج الش��ورى والدميقراطي��ة، ترجم��ة للربنام��ج 

السيايس الذي أطلقه سموه عام 2005 م، وما تضمنه 

م��ن تنظيم انتخابات لنصف أعض��اء املجلس عامي 

2006 م، و2011 م، وتعديل دس��توري رقم 1 لسنة 

2009 م، ومش��اركة املرأة ناخبة وعضوة، وتوس��يع 

القاعدة االنتخابية لتمكني املواطنني من املشاركة يف 

عملية صنع القرار.

زايد العطاء 

اقرتن النهج اإلنس��اين األصي��ل للمغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد، مبواقف مشهودة، متثلت يف نرصة قضايا 

األمتني العربية واإلس��المية، ومس��اندة قضايا الحق 

والعدل يف العامل.

وامتدت أياديه البيضاء لتعطي بسخاء يف ساحات 

العمل اإلنساين والخريي، والوقوف إىل جانب األشقاء 

واألصدقاء يف حاالت األزمات والكوارث الطارئة التي 

متر بها للتخفيف من وقعها عىل ش��عوبها، وانطالقاً 

من ه��ذه الرؤية العميقة، وحب عمل الخري لخدمة 

اإلنسانية والبرشية.

وتأيت املبادرة التي أطلقها صاحب الس��مو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، لكس��وة مليون 

طفل محروم حول العامل، اس��تكامالً ملس��رية العطاء 

للدول��ة، التي أرس��اها املغف��ور له الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، حول مبادرات العمل اإلنساين. 

وصادف ختام هذه الحمل��ة، فعاليات إحياء يوم 

العمل اإلنس��اين اإلمارايت بتاري��خ 19 رمضان، الذي 

ص��ادف الذكرى التاس��عة لوف��اة املغف��ور له بإذن 

الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب 

الل��ه ثراه، وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة، 

حفظه الله، وأخيه صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، بأن ينعم أبناء اإلمارات 

بدولة تفيء عليه��م ومتنحهم األمن واألمان والحياة 

الكرمية، تحت ش��عار »حب ووفاء لزاي��د العطاء«، 

إلبراز دور املغفور له بإذن الله الشيخ زايد، باإلضافة 

إىل التوعية بأهمية العمل اإلنس��اين يف تعزيز األمن 

املجتمع��ي، والتالحم بني أفراد املجتمع، ونرش ثقافة 

املبادرة الذاتية لدى األجيال القادمة والرتويج للعمل 

اإلنساين.

يواصل صاحب السمو 
الشيخ خليفة رئيس الدولة 
"يحفظه اهلل" هذا النهج 

منذ تسلم سموه سلطاته 
الدستورية

شهد اجمللس يف عهد 
صاحب السمو رئيس الدولة 
نقلة نوعية تفعيال لدوره 
ولتمكينه من ممارسة 

اختصاصاته
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السوابق الربملانية يف عمل اللجان الدائمــــــــــــــــــــة واملؤقتة على مدى 13 فصالً تشريعيًا

يتناول هذا العدد م��ن مجلة »الوطني االتحادي«، 

الس��وابق الربملانية التي س��جلها الكت��اب يف عمل 

اللجان، حيث كان للمجلس عىل مدى الثالثة عرش 

فصالً ترشيعياً، س��وابق يف ش��أن عمل اللجان سواء 

كانت هذه اللجان دامئة أم مؤقتة، والسبب يف ذلك 

كرثة عدد املوضوعات واملس��ائل، التي يثريها عمل 

هذه اللجان. ونظمت الالئح��ة الداخلية للمجلس 

الوطني االتحادي كافة األح��كام املتعلقة باللجان، 

س��واء ما يتعل��ق بعددها، وما إن كان��ت دامئة أو 

مؤقت��ة، وعدد أعضائها، وطريقة س��ري العمل فيها، 

واختص��اص ه��ذه اللج��ان، وعالقته��ا بالحكومة، 

وكذل��ك املدى الزمني املتاح لها إلنجاز ما لديها من 

موضوعات أخرى محالة إليها.

عدم التشكيل

شكل املجلس لجانه الدامئة للمرة األوىل يف جلسته 

الخامسة من دور انعقاده العادي األول من الفصل 

الترشيع��ي األول املعق��ودة بتاريخ 3 مايو 1972م، 

حي��ث تم تش��كيل مث��اين لج��ان دامئ��ة، وانتخاب 

أعضائها يف الجلسة املذكورة.

لجان بخالف الالئحة 

وافق املجلس يف جلسة 16 /1 /1996م، عىل تشكيل 

لجنة دامئة باسم »املس��ائل العاجلة«، وبعد انتهاء 

املجلس من مناقش��ة كافة بن��ود جدول األعامل يف 

هذه الجلسة، انتقل إىل مناقشة بند »ما يستجد من 

أعامل«، حيث حولت الجلسة العلنية إىل رسية، ثم 

عادت مرة أخ��رى علنية، ووافق املجلس يف نهايتها 

عىل تش��كيل لجنة دامئة تس��مى »لجنة املس��ائل 

العاجلة«، وتش��كل من رؤس��اء اللج��ان الدامئة يف 

املجل��س، ويكون لها مق��رر، يتم اختي��اره مبعرفة 

املجلس من بني أعضائ��ه. وقد جاء يف مرشوع قرار 

تش��كيل اللجنة أنها تختص ببحث املسائل العاجلة 

الت��ي تهم املواطنني، التي تتطل��ب مقابلة أصحاب 

املعايل ال��وزراء كل يف اختصاصه، ألجل الوصول إىل 

حلول يف املسائل محل البحث، وذلك بالتنسيق مع 

الوزير املختص.

 35 لجنة 

نص��ت املادة )40( من الالئح��ة الداخلية للمجلس 

عىل ح��ق املجل��س يف تش��كيل لجان أخ��رى غري 

السوابق الربملانية هي مواقف اتخذها املجلس الوطني االتحادي، وهو ميارس عمله، توافقت 
مع املواد الدســتورية والالئحة الداخلية للمجلس، وحــادت عنها تارة أخرى، تكررت أحياناً 
ومل يكــن لها نصيب من التكــرار أحياناً أخرى، ولكنها يف النهاية كانــت مجاالً للرأي والرأي 
اآلخر، واجتهادات يف عمل املجلس، أخذ منها كتاب »الســوابق الربملانية يف املجلس الوطني 

االتحادي )1972 - 2005( مسامه، تسجيالً للواقع وتعميامً للفائدة.

جواز عدم تشكيل اللجان 
الدائمة للمجلس يف 

اجللسة األوىل

جلنة مؤقتة لبحث 3 
مشروعات قوانني على 

وجه السرعة  

تشكيل جلان دائمة بخالف 
اللجان املنصوص عليها يف 

الالئحة 

من الذاكرة
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السوابق الربملانية يف عمل اللجان الدائمــــــــــــــــــــة واملؤقتة على مدى 13 فصالً تشريعيًا

املنصوص عليها يف الالئحة، دامئة أو مؤقتة حس��ب 

حاج��ة العمل، وأن يضع ل��كل لجنة ما قد يراه من 

أحكام خاصة بش��أنها، ولكل لجن��ة ظروف وغرضاً 

لتشكيلها.

واعت��رب الكتاب 35 لجنة مؤقتة ش��كلها املجلس 

ع��ىل مدى 13 فصالً ترشيعياً س��وابق برملانية، كان 

الغرض من تش��كيلها إعداد تقاري��ر حول مختلف 

القضايا، التي ناقش��ها مثل: مناقشة جدول املرتبات 

املرف��ق بقانون الخدم��ة املدنية، وتعزي��ز التعاون 

م��ع الحكومة، وموضوع التجنيس، وتنظيم عالقات 

العمل، وتقدي��م خدمات امل��اء والكهرباء والطرق 

ملختل��ف مناط��ق الدولة، وارتفاع أس��عار الس��لع 

واملحروق��ات، واإلع��داد ملرحل��ة ما بعد الدس��تور 

املؤقت، واألوض��اع املالية يف الحكوم��ة االتحادية، 

واألوضاع االقتصادية يف الدولة، وتشغيل الخريجني، 

ومشكلة العاملة الوافدة، ورعاية الشباب، ومناقشة 

سياسات الوزارات الخدمية، إضافة إىل لجنة لدراسة 

مرشوع النظام األسايس التحاد الربملانات اإلسالمية.

أول لجنة مؤقتة

تعترب اللجنة املؤقتة التي شكلها املجلس يف جلسته 

التي عقدها بتاريخ 12 /4 /1972م، لدراسة مرشوع 

قانون ميزانية عام 1972، املكونة من سبعة أعضاء، 

أول لجن��ة مؤقتة يش��كلها املجلس، كام ش��كل يف 

جلس��ته املعق��ودة بتاري��خ 22 /3 /1973م، لجنة 

مؤقت��ة مكونة م��ن 14 عضواً، ملناقش��ة مرشوعي 

قانوين الجنسية وجوازات السفر والهجرة والجنسية، 

وتم بتاريخ 20 /5 /1977م تش��كيل لجنة برئاس��ة 

رئي��س املجلس وعدد من األعض��اء، لزيارة صاحب 

الس��مو حاكم الشارقة، بوصفه رئيس��اً للجنة العليا 

للميزانية، وذلك لالستفسار عن قرار املجلس األعىل 

للح��كام والخ��اص مبس��اهمة اإلم��ارات يف ميزانية 

الدولة لعام 1977م.

عىل وجه الرسعة  

وافق املجلس يف جلسته املعقودة بتاريخ 14 /6 /1977م 

ع��ىل تش��كيل لجن��ة مؤقتة تتك��ون من أعض��اء لجنة 

الشؤون الترشيعية والقانونية، وينضم إليها بعض أعضاء 

لجنة الشؤون املالية واالقتصادية ملناقشة، ودراسة ثالثة 

مرشوع��ات قوانني، تتعل��ق بجدول درج��ات ومرتبات 

املوظفني املس��تخدمني املدنيني، وتعديل مرتبات رئيس 

املحكم��ة االتحادي��ة العليا وقضاته��ا والنيابة العامة 

االتحادية، ومعاش��ات ومكافآت التقاعد للموظفني 

واملستخدمني املدنيني، ورسعة البت فيها. 

وكان هناك اتجاه يف املجلس يرى الرتيث وعرض 

مرشوعات القوانني املذك��ورة عىل اللجنة املختصة، 

وهي لجنة الشؤون املالية واالقتصادية، لكن تبني له 

أن معظم أعضائها خ��ارج الدولة، وعليه فقد اتخذ 

املجلس قراره بتشكيل لجنة مؤقتة.

مع الحكومة 

يف هذه املس��ألة وافق املجل��س الوطني االتحادي 

عىل عدة اقرتاحات بش��أن االجت��امع بالحكومة يف 

مقر املجلس الوطني االتحادي، وذلك بعقد اجتامع 

تشكيل 35 جلنة مؤقتة 
خالل 13 فصالً تشريعيًا 

أول جلنة مؤقتة شكلها 
اجمللس لدراسة مشروع 

قانون امليزانية

اجتماعات مشرتكة مع 
احلكومة يف مقر اجمللس 

الوطني االحتادي
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مش��رتك بني املجلس الوطني ومجلس الوزراء، ففي 

جلس��ته 6 /2 /1979م، عق��د اجتامعاً مش��رتكاً بني 

أعض��اء مجلس ال��وزراء وأعضاء املجل��س الوطني 

االتح��ادي، وق��د أش��ار رئي��س املجل��س يف بداية 

االجت��امع، إىل أن ه��ذا االجت��امع تاريخ��ي يف ظل 

الظروف التي يعقد فيها، ويعكس وحدة الش��عب 

ومتاسك الجبهة الداخلية، التي هي دعامة االستقرار 

الداخيل، كام عقد اجتامعات مش��رتكة مع مجلس 

الوزارة بجلسة 13 /2 /1979م. 

عدم اجتامع اللجان

تب��ني يف الجلس��ة االفتتاحي��ة األوىل م��ن دور 

االنعقاد الث��اين من الفصل الترشيع��ي الثالث، 

الت��ي عقدت بتاري��خ 15 نوفمرب 1977م، خالل 

مناقش��ات األعض��اء يف ش��أن تش��كيل اللجان 

الدامئة باملجلس، وانتخ��اب رئيس ومقرر، عدم 

اجت��امع بعض لج��ان املجل��س يف دور االنعقاد 

الع��ادي األول، ومنها لجنت��ا الداخلية والدفاع، 

والدلي��ل عىل ذلك عدم انتخ��اب رئيس ومقرر 

لهام، وكذلك لجان الشؤون الخارجية والتخطيط 

والب��رتول وال��رثوة املعدني��ة والزراع��ة والرثوة 

السمكية. 

تقيص الحقائق 

واف��ق املجل��س الوطن��ي االتحادي يف جلس��ة 

املعقودة بتاريخ 11 /2 /1975م، خالل مناقشة 

موضوع وزارة الصح��ة والخدمات الطبية، عىل 

تشكيل لجنة لتقيص الحقائق، مكونة من أعضاء 

اللجنة الدامئ��ة يف املجلس: )الش��ؤون الصحية 

والعمل والش��ؤون االجتامعي��ة(، يضاف إليهم 

ثالثة أعض��اء آخرين ممثلني لوزارة الصحة، وقد 

عينهم وزي��ر الصح��ة بالفعل خالل الجلس��ة، 

وكان��ت مهمة اللجنة القيام بالزيارات امليدانية، 

واالتص��ال ب��وزارة الصح��ة، إلرشاكه��ا يف هذه 

الزيارات، لتضع تصورها عن مس��توى الخدمات 

املقدمة، والرد عىل استفسارات اللجنة.

وافق اجمللس خالل 
مناقشته موضوع وزارة 
الصحة واخلدمات الطبية 
بتاريخ 11 /2 /1975 على 

تشكيل جلنة لتقصي 
احلقائق

جلان لالقرتاح 

مــّر وضع تعديل الالئحــة الداخلية للمجلس 
الوطنــي االتحادي بعدد مــن املراحل، حيث 
شــكل املجلــس اللجنــة األوىل يف جلســته 
املعقــودة بتاريــخ 13 /12 /1972، إلعــداد 
مــرشوع الالئحــة الداخليــة للمجلس إعامالً 

للامدة )85( من الدستور.
الترشيعيــة  الشــؤون  وتــم تكليــف لجنــة 
والقانونية بإعداد التقرير النهايئ حول الالئحة 
الداخلية للمجلس، ويف جلســة 31 /5 /1977، 
أحال املجلــس إىل هذه اللجنة مســألة إبداء 
الرأي بصفة نهائية يف التعديالت، التي أدخلت 
عىل الئحة املجلس، وذلك بعد أن اســتعرضتها 
هيئــة املكتــب يف اجتامعــات متعــددة لها، 
وعرضت األمر عىل املجلس يف جلسته املذكورة.
ويف الجلســة املعقودة بتاريخ 27/3/ 1984، 
وافــق املجلــس عىل مذكــرة هيئــة املكتب 
برضورة مراجعــة الالئحة الداخلية وتعديلها، 
ويف جلســة 4 /5 /1993م، ويف بند ما يستجد 
من أعامل، عرض مقرتح حول تعديل الالئحة 
الداخليــة للمجلــس، واملقــدم مــن هيئــة 
املكتب، وقــد وافق املجلس عىل هذا املقرتح 
مــع إحالتــه إىل لجنــة الشــؤون الترشيعية 
والقانونية لدراســته وصياغته، وإعداد تقرير 

بذلك يعرض عىل املجلس.
ويف جلســة 9 /4 /1994، عرض عىل املجلس 
تقرير لجنة الشــؤون الترشيعيــة والقانونية 
يف شــأن تعديــل الالئحــة، وبعد مناقشــات 
مطولــة، وافــق املجلس عىل إرجــاء البت يف 
التقريــر وتعديالت الالئحة حتــى يتم البت 
يف تعديالت الدســتور، نظراً الرتباط األمرين 

ببعضهام البعض.
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وافق اجمللس يف جلسته 
بتاريخ 18 /9 /1996 

على التعديل الدستوري 
املقرتح من اجمللس 
األعلى لالحتاد الذي صدر 

برقم 1 لسنة 1996

لجان لتعديالت دستورية 

واف��ق املجلس الوطن��ي االتحادي يف جلس��ته 

املع��قودة بتاري��خ 18 /9 /1996، عىل التعديل 

الدس��توري املقرتح من املجل��س األعىل لالتحاد، 

الذي صدر برقم )1( لسنة 1996م.

وتأيت أهمي��ة هذا التعديل الدس��توري يف أنه 

ألغى العمل بالدس��تور املؤقت، الذي بدأ العمل 

ب��ه منذ إعالن قي��ام الدولة من��ذ 2 /12 /1971، 

وحت��ى تاريخ صدور هذا التعديل الدس��توري يف 

2 /12 /1996، حي��ث تحول من دس��تور مؤقت 

إىل دس��تور دائ��م، وأصبح��ت مدين��ة أبوظب��ي 

عاصمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، كام نص 

عىل إلغاء كل حك��م يخالف أو يتعارض مع هذا 

التعديل.

ويف الجلس��ة ذاته��ا؛ ومبناس��بة مناقش��ة هذا 

التعدي��ل الدس��توري، ووج��ود لجن��ة عليا أنيط 

بها تعديل الدس��تور، وبعد مناقشات مستفيضة 

م��ن األعضاء حول رضورة تنقي��ح وتعديل بعض 

مواد الدس��تور، وافق املجلس الوطني عىل إحالة 

موض��وع »التعديالت الدس��تورية املقرتحة«، إىل 

لجنة الش��ؤون الترشيعية والقانونية يف املجلس، 

وأن ينض��م إليها من يش��اء من أعض��اء املجلس 

الوطني االتحادي، عىل أن تعد مقرتحاتها يف شأن 

التعديالت الدس��تورية املنش��ودة، وترفع تقريراً 

بذلك إىل اللجنة العليا لتعديل الدستور، واملشكلة 

برئاس��ة وزير املالية والصناعة رئيس لجنة تعديل 

الدستور.

تكليف اللجان 

يف هذه املس��ألة نعرض موضوع��ات، كلفت بها 

لجان املجل��س الدامئة، ال عالق��ة لها مبرشوعات 

القوانني واملوضوعات العامة، حيث وافق املجلس 

يف جلس��ة 5 /4 /1977، عىل بح��ث تقرير لجنة 

الش��ؤون املالية واالقتصادية والصناعية والبرتول 

والرثوة املعدنية، يف شأن الخالف الواقع بني ديوان 

املحاسبة ووزارة املاء والكهرباء.

جلان للتطوير 

ناقــش املجلس يف جلســته الرسية املعقودة 
بتاريــخ  26 /2 /1991م، يف بند ما يســتجد 
من أعامل، التي عقدت اســتجابة من رئيس 
املجلس، لطلــب بعض األعضــاء، جملة من 
املالحظــات واملطالبــات، التــي أكــدت يف 
مجملها رضورة إجــراء تقييم ألداء املجلس، 
وكيفيــة تجــاوز أوجه القصــور املوجودة يف 
عمله، وســبل تعزيــز دوره يف مجمل الحياة 
السياســية واالجتامعية يف الدولة، ويف نهاية 
الجلســة شــكل املجلس لجنة برئاسة النائب 
مختلــف  دراســة  بغــرض  للرئيــس،  األول 
الجوانب املشــار إليها، ورفع تقرير بذلك إىل 
املجلــس، وقد عرض هذا التقرير يف جلســة 

رسية يف 4 /6/ 1991م.
ويف الجلسة املعقودة بتاريخ 16 /1/ 1996م، 
بعد أن تحولت إىل جلســة رسية، ثم عادت 
علنية، قرر املجلس الوطني االتحادي تشكيل 
لجنــة مؤقتة برئاســة النائــب األول لرئيس 
املجلــس، لبحــث ومناقشــة بعــض األمور 
املتعلقة بســري العمــل يف املجلــس وأمانته 
العامة، واستطالع مقرتحات األعضاء لتطوير 
أداء عمله، ودفع مســرية املجلس يف املرحلة 
املقبلــة، وقد ُفــوض رئيس اللجنــة باختيار 

األعضاء املشاركني له يف مهام هذه اللجنة.

51 الوطني االحتادي | العدد الثالث | اكتوبر 2013

almajles mag isssu3 .indd   51 1/31/14   5:29 PM



للس��نة الرابعة عىل التوايل، ارتفعت نس��بة الرضا عن 

أداء املجلس الوطني االتحادي، ومامرسته الختصاصاته 

الترشيعية والرقابية والدبلوماسية الربملانية، يف املسح 

املي��داين الذي نفذت��ه منتصف العام الج��اري، وزارة 

الدولة لش��ؤون املجلس الوطني االتح��ادي، بالتعاون 

مع كليات التقنية العليا، واس��تهدف طالب وطالبات 

الكليات يف جميع إمارات الدولة. 

وبالنسبة لألسئلة الثالثة املتعلقة باملجلس الوطني 

االتحادي وهي: »ما مدى أهمية دور املجلس الوطني 

االتحادي؟، وه��ل أنت راض عن أداء املجلس الوطني 

االتح��ادي؟، يف رأي��ك، ما هي أفض��ل طريقة الختيار 

أعضاء املجلس الوطني االتح��ادي؟«، فقد أكد 95 % 

من املش��اركني يف املس��ح، أنهم يدرك��ون أهمية دور 

املجل��س الوطني االتح��ادي ومامرس��ته الختصاصاته 

الترشيعي��ة والرقابي��ة والدبلوماس��ية الربملانية، فيام 

أعرب 70 %منهم عن رضاهم عن أداء املجلس.

اختيار أعضاء املجلس

فيام يخص الس��ؤال الثالث وال��ذي يتطرق إىل أفضل 

طريقة الختي��ار أعضاء املجلس الوطن��ي االتحادي؟، 

فق��د تضمن ثالث��ة خيارات جاءت كام ي��يل: انتخاب 

أعض��اء املجلس الوطن��ي بالكام��ل، وانتخاب نصف 

أعضاء املجلس وتعيني النصف اآلخر من قبل الحكام، 

وتعيني جميع األعضاء من قبل الحكام.

وأيد 31.47 % من الذين ش��ملهم املس��ح انتخاب 

أعض��اء املجلس بالكامل، في��ام رأى 46.48 % أن يتم 

انتخ��اب نصف األعضاء ويتم تعيني النصف اآلخر من 

قبل الح��كام، وأك��د 22.05 % أن يت��م تعيني جميع 

األعضاء من قبل الحكام.

وأع��رب 68.5  % من املش��اركني ع��ن رضاهم عن 

الطريقة املعتمدة الختيار أعضاء املجلس.

عىل الرغم من مرور ما يقارب ثالث سنوات، إال أن 

النتائج ظلت متش��ابهة. ويفرتض يف كثري من األحيان، 

أن انخفاض نسبة املشاركة يف االنتخابات، هو انعكاس 

لضعف الوعي السيايس يف املجتمع، لكن يف حالة دولة 

اإلم��ارات، يظهر االس��تطالع أن املواطنني لديهم وعي 

سيايس عالٍ  جداً يف ما يتعلق بأهمية املجلس الوطني 

االتحادي وأدائه.

الشباب والقضايا املتعلقة بالحياة الربملانية

يهدف املس��ح وعنوانه »الوعي الس��يايس بني الش��باب 

اإلم��ارايت- مس��ح ميداين لطلب��ة كليات التقني��ة العليا 

2013م«، إىل دراس��ة وجه��ات نظ��ر الش��باب وآرائهم 

بالقضايا املتعلقة بالحياة الربملانية يف الدولة، وقد تضمن 

االس��تبيان الذي ت��م توزيعه عىل املش��اركني- وهو أول 

مس��ح ميداين يتم اجراؤه عرب اإلنرتنت- 13 سؤاالً عن 

املجلس الوطني االتح��ادي، وانتخابات املجلس التي 

جرت يف 2011، وتطلعاتهم السياسية.

ويع��د هذا املس��ح املي��داين الرابع ال��ذي تجريه 

الوزارة منذ أواخر العام 2010، حيث متت االستعانة 

باستش��اريني خارجي��ني إلجراء مس��ح يف 2010 لدى 

رشيح��ة من أفراد املجتمع، ثم مس��ح بعد انتخابات 

املجلس الوطني يف العام 2011، تالهام املس��ح الذي 

أجرت��ه الوزارة بني طالب وطالب��ات جامعة اإلمارات 

يف العام 2012. وقد ش��ارك يف املس��ح األخري، 1.650 

طالب وطالبة بواق��ع 1.185 من اإلناث والباقي من 

الذك��ور، من كليات التقنية العلي��ا يف جميع إمارات 

الدولة، وجميعهم من الفئة العمرية دون 25 س��نة، 

وتم تحليل النتائج بالنظر إىل الجنس والعمر واإلمارة 

التي يقع فيها حرم الكلية.

95 % يدركون أهمية دور 
اجمللس الوطني االحتادي

نسبة الرضا عن أداء 
اجمللس الوطني االحتادي 

تتزايد عامًا بعد آخر

للسنة الرابعة على التوايل.. زيادة رضا الــــــــــــــــــــــشباب عن أداء اجمللس
يف مسح أعدته وزارة شؤون الوطني التحادي

استطالع

جميع املستهدفني يف 
املسح دون سن 25 عامًا 
ومن خمتلف إمارات الدولة

 51 باملائة من املشاركني 
يف املسح مهتمون 

باملشاركة يف األنشطة ذات 
الصلة باجمللس الوطني 

االحتادي
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االستبيان املوزع على 
املشاركني تضمن 13 

سؤاالً عن اجمللس 
وانتخابات 2011 والتطلعات 

السياسية

بينت نتائج املسح أن 
38 % من املشاركني يف 
املسح مل تتوفر لديهم 

معلومات كافية أو واضحة 
حول انتخابات عام2011

للسنة الرابعة على التوايل.. زيادة رضا الــــــــــــــــــــــشباب عن أداء اجمللس
مقارنة بني أربع سنوات

عن��د إجراء مقارنة بني الس��نوات األربع، من 2010 إىل 

2013، التي أجري فيها املس��ح، حيث أجري أول عامني 

عىل عينة من أعض��اء الهيئات االنتخابية يف االنتخابات 

األوىل للمجل��س الوطني التي ج��رت عام 2006م، ويف 

العام��ني التاليني اس��تهدف ط��الب وطالب��ات جامعة 

اإلم��ارات، وكانت األس��ئلة عن املجل��س واالنتخابات 

الربملاني��ة التي جرت عام 2011م.  نج��د أن الرضا عن 

أداء املجلس الوطني االتحادي، جاء عام 2010م بنسبة 

66 %، وعام 2011، 55 %، وعام 2012 قفزت النس��بة 

إىل 77 %، وعام 2013م بلغت 70 %.

وي��رى 64 % من املش��مولني يف املس��ح م��ن طلبة 

كلي��ات التقنية العليا - الذين تش��كل اإلناث النس��بة 

األك��رب منه��م- أن اإلصالح االجتامعي أك��رث أهمية من 

اإلصالح الس��يايس أو االقتصادي، وم��ن املثري لالهتامم 

أن 30 % م��ن طلب��ة كلي��ات التقنية العلي��ا باملنطقة 

الغربي��ة يفضل��ون اإلصالح��ات االقتصادي��ة، مقارن��ة 

م��ع املعدل العام لالس��تبيان البال��غ 20 %، مام يجعل 

معدل اهتاممهم باإلص��الح االجتامعي أقل من 50 %، 

مقارنة مع املعدل العام لالستبيان البالغ 60 %. وسجل 

املش��اركون يف املس��ح من طلبة كلي��ات التقنية العليا 

يف إم��اريت ديب ورأس الخيم��ة، أدىن مع��دالت االهتامم 

باإلصالح الس��يايس، بنس��ب بلغت 15 % و13 % عىل 

الت��وايل، بينام س��جل املش��اركون من إماريت الش��ارقة 

والفج��رية أعىل مع��دالت االهتامم باإلصالح الس��يايس 

بنسب بلغت 23 %، و22 %" عىل التوايل.

مقارنة بني نتائج املسوح امليدانية األربعة

1(مس��ح 2010 )العينة: -1000 من أعضاء الهيئات 

االنتخابية يف انتخابات املجلس الوطني 2006(

66 % م��ن املش��اركني يف املس��ح راضون ع��ن أداء   	

املجلس الوطني.

%43 من املش��اركني يف املس��ح راضون عن الطريقة   	

املعتمدة الختيار أعض��اء املجلس الوطني االتحادي 

)20:20(، و10 % غري متأكدين. 

51 % من املش��اركني يف املسح مهتمون باملشاركة يف   	

األنشطة ذات الصلة باملجلس الوطني االتحادي.

83 % م��ن املش��اركني يف املس��ح يؤيدون الس��امح   	

لجميع املواطنني باملش��اركة يف التصويت، و3 % غري 

متأكدين.

76 % من املش��اركني يف املسح أعربوا عن رغبتهم يف   	

التصويت يف االنتخابات املقبلة.

50 % من املش��اركني يف املس��ح مهتم��ون باإلصالح   	

االقتص��ادي، 35 % باإلصالح الس��يايس، و11 % غري 

متأكدين، و4 % ال يرون أن هناك حاجة للتغيري.

مس��ح 2011 )العين��ة: -1000 من أعض��اء الهيئات   )2

االنتخابية يف انتخابات املجلس الوطني 2011(

55 % م��ن املش��اركني يف املس��ح راضون ع��ن أداء   	

املجلس الوطني.

65 % من املش��اركني يف املسح راضون عن الطريقة   	

املعتمدة الختيار أعض��اء املجلس الوطني االتحادي 

.)20:20(

51 % من املش��اركني يف املسح مهتمون باملشاركة يف   	

األنشطة ذات الصلة للمجلس الوطني االتحادي.

79 % م��ن املش��اركني يف املس��ح يؤيدون الس��امح   	

لجميع املواطنني باملشاركة يف التصويت.

98 % من املش��اركني يف املسح أعربوا عن رغبتهم يف   	

التصويت يف االنتخابات املقبلة.

68 % من املش��اركني يف املس��ح راض��ون عن وترية   	

التغيري السيايس يف الدولة.

مس��ح 2012 )العين��ة: 450 - من ط��الب وطالبات   )3

جامعة اإلمارات العربية املتحدة(

77 % م��ن املش��اركني يف املس��ح راضون ع��ن أداء   	

املجلس الوطني.

54 % من املش��اركني يف املسح راضون عن الطريقة   	

املعتمدة الختيار أعض��اء املجلس الوطني االتحادي 

.)20:20(

51 % من املش��اركني يف املسح مهتمون باملشاركة يف   	

األنشطة ذات الصلة باملجلس الوطني االتحادي.

93 % م��ن املش��اركني يف املس��ح يؤيدون الس��امح   	

لجميع املواطنني باملشاركة يف التصويت.

63 % من املش��اركني يف املسح أعربوا عن رغبتهم يف   	

التصويت يف االنتخابات املقبلة.

57 % من املش��اركني يف املس��ح مهتم��ون باإلصالح   	

الس��يايس، و17 %  باإلص��الح   % 26 االجتامع��ي، 

باإلصالح االقتصادي.

مس��ح 2013 )-1650 م��ن ط��الب وطالبات كليات   )4

التقنية العليا(

	  70 % من املش��اركني يف املس��ح راض��ون عن أداء 

املجلس الوطني.

68.5 % من املشاركني يف املسح راضون عن الطريقة   	

املعتمدة الختيار أعضاء املجلس )20:20(.

50 % من املش��اركني يف املسح مهتمون باملشاركة يف   	

األنشطة ذات الصلة باملجلس الوطني االتحادي.

	  92 % من املش��اركني يف املس��ح يؤيدون الس��امح 

لجميع املواطنني باملشاركة يف التصويت.

75 % من املشاركني أعربوا عن رغبتهم يف التصويت   	

يف االنتخابات املقبلة إذا سنحت لهم الفرصة.

	  64 % من املش��اركني مهتمون باإلصالح االجتامعي، 

باإلص��الح   % و17  االقتص��ادي،  باإلص��الح   %  19

السيايس.

نسب املشاركة واالنتخاب

بينت نتائج املســح أن 38 % من املشــاركني 
يف املســح مل تتوفر لديهم معلومات كافية أو 
واضحة حول انتخابات عام2011 وعملياتها، 
وأن %41 كانــوا مــن بــني أعضــاء الهيئات 
االنتخابيــة يف انتخابات عام 2011م، و53 % 
فقط أدلوا بأصواتهم من بني الـ 141 شــخصاً 
املخولني بالتصويت من املشــاركني يف املسح، 
و33 % فقــط من طلبة كليات التقنية العليا 
باملنطقة الغربية من املشاركني يف املسح أدلوا 

بأصواتهم.
كام بينــت أن ما يقــارب نصف املشــاركني 
يف املســح مل يرغبوا يف املشــاركة يف العملية 
االنتخابيــة، وما يقارب 40 % من املشــاركني 
يف املســح غري راضني عن نســبة اإلقبال عىل 

التصويت. 
وأيد 85 % من املشــاركني يف املسح استخدام 
نظــام التصويــت اإللكــرتوين، و92 % أيدوا 
السامح لجميع املواطنني بالتصويت، و75 % 
أعربوا عن رغبتهم يف التصويت يف االنتخابات 

املقبلة إذا سنحت لهم الفرصة. 
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هل كنت من ضمن األشخاص املختارين لإلدالء بأصواتهم في انتخابات 
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شخص؟
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نعم
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غير متأكد

١ نسبة الرضا عن أداء املجلس الوطني
٪٦٦٪، ٥٥٪، ٧٧٪، ٧٠

٢ نسبة الرضا عن طريقة تعيني جميع األعضاء (٢٠:٢٠)
٤٣٪١٠ - ٪ غير متأكدين، ٦٥٪، ٥٤٪، ٦٨٫٥٪ - تعيني جميع األعضاء أو ٢٠ عضواً

٣ نسبة الرغبة في املشاركة في األنشطة ذات الصلة املجلس الوطني االحتادي
٪٥١٪، ٥١٪، ٥١٪، ٥٠

٤ نسبة تأييد السماح جلميع املواطنني باملشاركة في التصويت
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الدبلوماسية الربملانية.. »نافذة« السيـــــــــــــــــــــاسية اخلارجية

مل يعد دور املؤسس��ة الربملاني��ة يف العديد من دول 

الع��امل يقترص ع��ىل مامرس��ة الربملاني��ني ألدوارهم 

واختصاصاته��م التقليدي��ة يف املجال��ني الترشيع��ي 

والرقايب فحس��ب، وإمنا أصبحت املؤسس��ة الربملانية 

طرفاً مهامً وفاعالً يف مجال السياسة الخارجية للدول، 

م��ا أدى إىل ب��روز مفهوم الدبلوماس��ية الربملانية يف 

العالقات الدولية.

وته��دف الدبلوماس��ية الربملانية أساس��اً إىل دعم 

أهداف السياسة الخارجية للدولة التي ميثلها أعضاء 

الربملان، وإب��راز أهم القضايا التي تس��تأثر باهتامم 

دوله��م، حيث تتس��م العالقة ما بني الدبلوماس��ية 

الرس��مية التي يتوالها الجهاز التنفيذي مبس��توياته 

املختلفة والدبلوماس��ية الربملانية التي تضطلع بها 

املؤسسة الربملانية بوحدة األهداف واملبادئ.

خ��الل  الربملاني��ة  الدبلوماس��ية  دور  وتنام��ى 

العقدي��ن املاضي��ني بفاعلي��ة كب��رية، العتب��ارات 

تتعل��ق برتابط تأثريات القضايا عىل الصعيد الدويل 

وتجاوزه��ا يف التأثري للحي��ز الجغرايف، ما حتم معه 

زي��ادة التع��اون بني مؤسس��ات الدول وش��عوبها 

حي��ال مختل��ف القضاي��ا االقتصادية والسياس��ية 

واالجتامعية، خاصة وأن هذا املجال يف مواقفه يعرب 

عن مواقف الش��عوب التي ميثله��ا، ما يرفع الحرج 

والحدود التقليدية التي تقف عندها الدبلوماس��ية 

الرسمية لوزارات الخارجية، ويعطيها مجاالً أرحب يف 

التعبري عن مواقفها التي متثل يف املقام األول مصلحة 

الشعوب.

وأدركت الش��عبة الربملانية اإلماراتية أهمية دور 

الدبلوماس��ية الربملانية، فس��اهمت من خالل دوائر 

العمل الدبلوماسية الربملانية املتاحة لديها يف محيطها 

الخليجي والعريب واإلس��المي والدويل، يف دفع عجلة 

الدفاع عن قضايا وثوابت الرشعية الدولية، والقضايا 

ذات البعد اإلس��المي والعريب وقضايا التنمية بوجه 

ع��ام، متعاون��ة يف ذل��ك م��ع أدوات الدبلوماس��ية 

الخارجي��ة للدولة ومس��اندة له، وق��د حققت معه 

نتائج يف طرح بعض القضايا الش��ائكة عىل املستوى 

الدبلومايس الرسمي.

مفهوم الدبلوماسية الربملانية 

يقصد بالدبلوماسية الربملانية، الدور الذي يضطلع به 

أعضاء املؤسسة الربملانية يف مجال السياسة الخارجية 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة. ويكمن الفارق الرئيس 

ما بني مفهومي الدبلوماسية الربملانية والدبلوماسية 

الرس��مية، يف أن الدبلوماسية الرسمية ميارسها املمثل 

الرسمي للدولة بقرار من السلطة التنفيذية، وبالتايل، 

فإن تحركه قد يرتتب عليه أثر قانوين ميكن أن يتجىل 

يف اتف��اق معني يج��ري التوقيع علي��ه، بينام ميارس 

الدبلوماس��ية الربملاني��ة أعضاء الربمل��ان، وال يرتتب 

عىل تحركاته��م أي أثر قانوين مبارش تلتزم به دولهم 

قبل إقدامها عىل الدخول يف أي ش��كل من أش��كال 

االتفاقيات واملعاهدات الدولية. 

وق��د س��اعدت عن��ارص عدة ع��ىل تنام��ي دور 

الدبلوماسية الربملانية، أهمها: 

-الزي��ادة امللحوظ��ة للتع��اون ال��دويل ب��ني األمم 

والشعوب واملؤسس��ات الدولية يف شتى مجاالت 

الحي��اة، وتزايد التحديات الت��ي تواجه البرشية، 

وخاص��ة املتعلقة بعملي��ة التنمية يف املجتمعات 

العالقة بني الدبلوماسية 
الرسمية والربملانية تتسم 

بوحدة األهداف واملبادئ

رئيس اجمللس يكون 
رئيسًا للشعبة وللجنة 
التنفيذية وأمني عام 
اجمللس هو األمني 

العام للشعبة الربملانية 
اإلماراتية

ثقافة برملانية
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الدبلوماسية الربملانية.. »نافذة« السيـــــــــــــــــــــاسية اخلارجية
اإلنس��انية، والحاج��ة إىل بح��ث تل��ك القضاي��ا 

والتحديات بشكل ثنايئ أو جامعي بني الدول.

- التقدم الهائ��ل يف تقنية االتصاالت، والذي زاد من 

ترابط العامل وأتاح فرصة كبرية أمام برملانات العامل 

ملزيد من التواصل والرتابط.

وتتع��دد الوس��ائل واألدوات الت��ي يتبعها أعضاء 

املؤسس��ات الربملانية أثناء قيامهم مبهامهم يف مجال 

الدبلوماسية الربملانية، منها: 

املش��اركة يف اجتامع��ات االتح��ادات واملؤمترات 

الربملانية، مثل الزيارات الربملانية، وجمعيات الصداقة 

الربملاني��ة، باإلضافة إىل أدوات ووس��ائل أخرى، مثل 

التحركات الربملانية املسبقة للتحضري والتمهيد لعقد 

اتفاقي��ات، أو لتبن��ي مؤمتر عىل املس��توى اإلقليمي 

وال��دويل، وكذلك املس��اعي الحمي��دة للربملانيني يف 

أوضاع التوت��ر الدبلومايس واألزمات السياس��ية بني 

الدول، والبعثات السياسية املشرتكة التي تضم أعضاء 

من الربملان والحكومة.

تعريف الشعبـة الربملانيـة اإلماراتيـة

الشعبة الربملانية هي الجهاز املعني بالدور السيايس 

للربملان��ات، وال��ذي يتمثل أساس��اً يف مجاالت عمل 

الدبلوماس��ية الربملاني��ة. ومتثل الش��عبة الربملانية 

اإلماراتي��ة املجلس الوطن��ي االتحادي يف مجالس 

ومؤمترات االتحادات والهيئ��ات الربملانية العربية 

واإلسالمية والدولية وغريها من املنظامت الدولية. 

وتتك��ون الش��عبة الربملاني��ة من جمي��ع أعضاء 

املجلس، الذين ميثلون الجمعية العمومية للشعبة، 

ويعد رئيس املجلس رئيس��اً للشعبة ورئيساً للجنة 

التنفيذي��ة، وأمني عام املجلس وه��و األمني العام 

للش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية. وتجتم��ع الجمعية 

العمومية للش��عبة الربملانية م��رة عىل األقل كل 

سنة خالل شهر يناير، بناء عىل طلب الرئيس، وتكون 

اجتامعاتها صحيحة بحضور أغلبية األعضاء.

متثل الش��عبة الربملانية املجلس الوطني االتحادي 

كعض��و يف العديد من االتح��ادات الربملانية العربية 

واإلقليمية والدولية، وهذه االتحادات تتمثل يف:

	االتحاد الربملاين الدويل.

	اتح��اد مجالس الدول األعض��اء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي.

	االتحاد الربملاين العريب. 

	الربملان العريب.

	الجمعية الربملانية اآلسيوية.

	االجتامعات الدورية الخليجية.

باإلضافة إىل املشاركة يف اجتامعات الحوار العريب 

األورويب، والحوار العريب األفريقي، وتش��ارك الشعبة 

الربملاني��ة أيض��اً يف االجتامع��ات الربملاني��ة األخرى، 

كاملؤمترات والندوات الربملانية التخصصية، والزيارات 

الربملانية، ولجان الصداقة الربملانية.

ويحكم مش��اركة األعضاء يف االتحادات الربملانية 

الثالث��ة )الدويل – العريب- اإلس��المي( نظام يس��مى 

نظام متثيل الشعبة الربملانية.

أجهـزة الشعبة 

تتشكل أجهزة الشعبة الربملانية اإلماراتية من الشعبة 

التنفيذية واملجموع��ات الربملانية  الربملانية اللجن��ة 

ولج��ان الصداقة، وتض��م مجموع أعض��اء املجلس 

الذي��ن يش��كلون "الجمعي��ة العمومية" للش��عبة، 

وجميع األجهزة يتم انتخابها من قبل أعضاء املجلس 

يف جلسته األوىل مع بداية كل دور انعقاد عادي.

اللجنـة التنفيذيـة

هي الهيئة اإلدارية للش��عبة، ويرأسها رئيس املجلس 

بحك��م منصب��ه، وتنتخ��ب اللجنة التنفيذي��ة وكيالً 

للرئي��س يتوىل مهامه يف حال غياب الرئيس، وتتكون 

اللجن��ة التنفيذية، إضاف��ة إىل الرئي��س، من أربعة 

أعضاء، يتم انتخابهم إىل جانب وكيل الشعبة بوسيلة 

االق��رتاع ال��رسي، وذل��ك يف أول اجت��امع للمجلس، 

حيث يبدي كل عضو رغبته يف ترش��يح نفسه، ويتم 

انتخاب اللجن��ة التنفيذية يف ما عدا الرئيس بتقديم 

الرتشيحات إىل رئيس املجلس، فيعلنها للمجلس ليتم 

االنتخاب بالتتابع وبطري��ق االقرتاع الرسي، وبنفس 

الطريقة التي ت��م بها اختيار الرئيس ونائبيه، وتتوىل 

اللجنة التنفيذية املهام التالية: 

1.إعداد برامج أعامل الشعبة ونشاطها.

2.اشرتاك الشعبة يف املؤمترات واالجتامعات الربملانية 

العربي��ة والدولية وتعيني ممثليها وأعضاء الوفود 

فيها.

3.إعداد مرشوع ميزانية الشعبة وحسابها الختامي.

4. إع��داد التقري��ر الس��نوي ع��ن أعامل الش��عبة 

ونشاطها.

ومن مهام واختصاصات الجمعية العمومية للشعبة 

الربملانية: 

	 انتخاب أعضاء مجالس ومؤمترات االتحادات. 

	 املوافق��ة ع��ىل خطة العم��ل الس��نوية والتقارير 

الدورية للجنة التنفيذية عن األنشطة والفعاليات 

الربملانية الخارجية.

	 املوافقة عىل تنفيذ ق��رارات وتوصيات االتحادات 

والزي��ارات الخارجي��ة واللق��اءات الداخلية التي 

تشارك فيها الشعبة.

	 املوافق��ة ع��ىل ميزانية الش��عبة وإقرار حس��ابها 

الختامي. 

اختصاصات لجان الصداقة الربملانية
1. التعبــري عن املصالح الربملانية املشــرتكة بني 
دولة اإلمارات العربيــة املتحدة وغريها من 

دول العامل، وصياغتها.
2. توطيــد عالقــات التعــاون الربملــاين الثنايئ 
للمجلــس مع مختلــف برملانــات العامل يف 
مجاالت العمل الربملاين، باستخدام األساليب 

املناسبة ومنها:
3. تبادل الزيارات الربملانية.

4. تبــادل الدراســات واملعلومــات الربملانيــة 
لالطالع املتبادل واالســتفادة مــن التجارب 

الربملانية املختلفة.
5. التنســيق الربملــاين يف مختلــف املؤمتــرات، 
الربملانيــة  املنتديــات  وكافــة  والنــدوات، 

اإلقليمية والدولية.
6. تنظيــم منتديــات برملانيــة مشــرتكة، مثل 
مؤمتــرات أو ندوات أو حلقات نقاشــية أو 
ورش عمــل، يف موضوعــات برملانيــة ذات 
اهتامم مشــرتك بني لجان الصداقة الربملانية 

اإلماراتية، ولجان الصداقة األخرى.
7.املســاهمة يف حل أي توتر ينجم يف العالقات 
الثنائيــة بني الدولة وغريهــا من دول العامل، 
كاملشــكالت الطارئة أو التبايــن يف وجهات 
النظر حيال بعض القضايا اإلقليمية والدولية، 
وذلك من خالل التنســيق مع لجان الصداقة 
الربملانيــة األخرى إلجراء االتصاالت، وترتيب 
االجتامعات واللقاءات الالزمة مع املسئولني 

املعنيني يف دولها.
8.التعبــري عن وجهــة نظر الدولــة يف املحافل 

اإلقليمية والدولية بشأن مختلف القضايا.
9. زيــادة مجاالت التعاون الربملاين والســيايس 
واالقتصادي والثقايف واالجتامعي بني الدولة 
وغريها من دول العامل، من خالل طرح ذلك 
عىل جداول أعامل لجــان الصداقة الربملانية 
املشــرتكة، وتبنــي اآلليات الالزمــة لتفعيل 

مجاالت التعاون.
10. املســاهمة يف تبني لجان الصداقة األخرى 
لالتفاقيات املعنية بتنمية وتطوير العالقات 
بــني الدولة والــدول التي تنتمــي إليها تلك 

اللجان.
11. املساهمة يف حل مشــاكل مواطني الدولة 
بأرايض الــدول ذات لجان الصداقة الربملانية 
املشــرتكة، والرعايا األجانب لهذه الدول عىل 

أرض الدولة.

 جلان الصداقة
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نـظام عمـل املجموعـات

 بناء عىل نظام متثيل الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية، 

فإنه تشكل مجموعات عمل خاصة ل�:

1. مجموعة عمل االتحاد الربملاين الدويل.

2. مجموعة عمل االتحاد الربملاين العريب.

3. مجموع��ة عمل اتحاد مجال��س الدول األعضاء يف 

منظمة التعاون اإلسالمي. 

4. مجموعة عمل الربملان العريب.

و تعق��د هذه املجموعات العدي��د من االجتامعات 

الفنية التي تهدف إىل اآليت:

1. ت��دارس خط��ة عم��ل املجموعة يف املش��اركات 

الربملانية.

2. دراسة األوراق الفنية، والبحوث واملقرتحات التي 

يتم تقدميها يف هذه املشاركات.

3. االتف��اق ع��ىل خطط العم��ل الس��يايس الربملاين 

للتحرك م��ع وفود الدول األخرى أثناء املش��اركة 

الربملانية.

4. دراسة امللف الفني وإبداء الرأي حيال املقرتحات 

الجديدة، وذلك من خالل التشاور مع املعنيني يف 

وزارة الخارجية.

5. إعداد ومراجعة تقرير املشاركة. 

االتحـادات الربملانيـة

1. االتحـاد الربملـاين الدولـي

االتحاد الربمل��اين الدويل هو منظم��ة برملانية دولية 

تهدف إىل جمع ممثيل برملانات الدول ذات السيادة، 

وتأس��س االتحاد الربملاين الدويل س��نة 1889 م، بناًء 

عىل مبادرة من برملانيني مشهورين، هام السيد وليام 

رندال كرمري والس��يد فريدريك بايس، وقد عقد أول 

مؤمتر لالتحاد الربملاين الدويل يف باريس سنة 1889 م. 

ويتكون االتحاد، ومقره مدينة جنيف الس��ويرسية، 

من 157 برملاناً عضواً موزعني عىل س��ت مجموعات 

جيوسياسية، هي:

	 املجموعة األفريقية. 

	 املجموعة العربية. 

	 املجموعة اآلسيوية. 

	 مجموعة أوراسيا.

	 مجموع��ة دول أم��ريكا الالتيني��ة ومنطق��ة البحر 

الكاريبي. 

	 مجموعة +12.

ويعم��ل االتحاد ع��ىل تحقيق الس��الم والتعاون بني 

الشعوب وترسيخ عمل الربملانات من خالل:

	 تش��جيع االتص��االت بني الربملان��ات والربملانيني يف 

جميع البلدان والتنس��يق وتب��ادل الخربات يف ما 

بينهم.

	 النظر يف املسائل ذات االهتامم الدويل، ويقول رأيه 

يف ه��ذه القضايا بغية التق��دم مببادرات من قبل 

الربملانات وأعضائها.

	املس��اهمة يف الدفاع عن حقوق اإلنسان واالرتقاء 

بها، فهي دافع رضوري لتطور ودميقراطية الربملان.

يتش��ارك االتح��اد م��ع األمم املتح��دة من حيث 

األه��داف، ويتعاون معه��ا من أج��ل تحقيق هذه 

األه��داف، ك��ام يتع��اون م��ع املنظ��امت الربملانية 

اإلقليمي��ة واملنظ��امت الدولي��ة الحكومي��ة وغ��ري 

الحكومية التي تقف وراء املثل ذاتها.

2. اتحاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي 

هو اتحاد برملاين إس��المي، أُنش��ئ بقرار من املؤمتر 

التأسيي يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بطهران يف 

عام 1999، حيث كانت املجموعة اإلس��المية تجتمع 

عىل هامش اجتامع��ات االتحاد الربملاين الدويل، قبل 

عق��د املؤمتر التأس��يي ال��ذي أقر إنش��اء االتحاد، 

ويهدف االتح��اد إىل التعريف بالتعاليم اإلس��المية، 

وتعزيز مبدأ الشورى اإلسالمي، وتوفري إطار لتحقيق 

التعاون والتنسيق وتبادل الخربات بني مجالس دول 

منظمة التعاون اإلس��المي، ويتك��ون االتحاد، ومقره 

طهران، من )48( دولة و)10( مراقبني.

3.االتحاد الربملاين العريب

االتح��اد الربملاين العريب، هو منظم��ة برملانية عربية 

تتألف من ُش��عب متثل املجال��س الربملانية العربية 

ومجالس الش��ورى العربية. وتأس��س االتحاد يف عام 

1974، به��دف تعزيز اللقاءات والحوار بني املجالس 

الربملاني��ة العربي��ة ويف ما بني الربملاني��ني العرب، يف 

س��بيل العمل املش��رتك، وتنس��يق الجهود الربملانية 

العربي��ة يف مختل��ف املج��االت، وتب��ادل الخربات 

الترشيعية، وتنسيق جهود املجالس الربملانية العربية 

يف مختلف املحافل واملجاالت واملنظامت الدولية.

4. الربملـان العربـي 

هو جهاز أنش��ئ بقرار م��ن مجلس الجامعة عىل 

مس��توى القمة يف الدورة العادي��ة )17( بالجزائر يف 

ع��ام 2005، وتح��ول إىل برمل��ان عريب دائ��م يف عام 

2012، وفقاً لقرار القمة العربية يف بغداد.

 ويه��دف الربملان العريب إىل تحقي��ق متثيل نيايب 

لشعوب الدول األعضاء، وتوسيع املشاركة السياسية 

يف صن��ع القرارات الص��ادرة عن مجل��س الجامعة، 

ومجال��س الهيئ��ات واملنظ��امت املنبثق��ة عنها من 

خالل التجمع الشعبي الذي يتكون منه هذا الجهاز، 

لتحقيق تطلعات األمة العربية وطموحاتها يف إقامة 

نظام ع��ريب يحقق أمانيه��ا يف التنمي��ة االقتصادية 

واالجتامعية والسياس��ية، ويف احرتام القانون وتعزيز 

الدميقراطية.

الجمعيـة الربملانيـة اآلسيويـة

تأسست الجمعية الربملانية اآلسيوية عام 2006، أثناء 

أعامل الدورة الس��ابعة للجمعية الربملانية اآلسيوية 

من أجل الس��الم، والتي انعق��دت يف طهران نوفمرب 

2006، حيث تم االتفاق عىل تغيري مس��مى جمعية 

برملانات آس��يا للس��الم واملش��كلة يف عام 1999 إىل 

مس��مى "الجمعية الربملانية اآلسيوية". ووضع إعالن 

طهران عام 2006 أطر العمل األساس��ية التي تحكم 

العالق��ة ما ب��ني أعضاء الجمعية، وبل��غ عدد أعضاء 

الجمعية 40 برملاناً، باإلضافة إىل 18 مراقباً.

احتاد جمالس الدول 
األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي يهدف إىل التعريف 
بالتعاليم اإلسالمية وتعزيز 

مبدأ الشورى اإلسالمي

جلان للتطوير 

شــكل املجلس الشــعبة الربملانية يف الجلسة 
الثالثة بتاريخ 9 /12 /1975 يف الدور العادي 
الثالث من الفصل الترشيعي الثاين، وكان أول 
نشــاط للشعبة، هو تلبية دعوة مجلس األمة 
الكويتي لزيارة دولة الكويت برئاسة ثاين بن 

عبد الله رئيس املجلس يف 1975.
وانضــم املجلــس إىل االتحاد الربملــاين الدويل 
عــام 1977 م، وكان املجلس عضــواً يف اللجنة 

التنفيذية لالتحاد للسنوات منذ 2008.
كــام انضم املجلس إىل االتحــاد الربملاين العريب 
عــام 1975 م، واســتضاف املؤمتــر الخامــس، 
واملجلس التاســع عرش لالتحاد الربملاين العريب 
يف أبــو ظبي، عامي 1989 م و2001 م، وتولت 
الشــعبة الربملانية لدولة اإلمارات برئاسة تريم 
عمران تريم رئيس املجلس، رئاســة االتحاد يف 

عامي 1978 م و1989 م.
واملجلس عضــو يف الربملان العريب االنتقايل منذ 
تأسيســه عام 2005 م، وتحوله إىل برملان دائم 
يف 2012 م، ويــرتأس ســعادة أحمــد الجروان 
عضو املجلس الوطني االتحادي رئاســة الربملان 
حاليــاً بعد تحولــه إىل دائم. إضافــة إىل ذلك، 
فــإن املجلس الوطني االتحادي عضو مؤســس 
كذلــك، يف اتحــاد مجالس الــدول األعضاء يف 
منظمــة التعاون اإلســالمي الذي تأســس عام 
1999 م، حيث شارك املجلس يف اجتامع اللجنة 
التنسيقية بطهران عام 1998 م، الذي متت فيه 
صياغة مرشوع النظام األسايس لالتحاد، وتوىل 

املجلس رئاسة االتحاد عام 2010 م.

االحتاد الربملاين الدويل 
يعمل على تشجيع 

االتصاالت بني الربملانات 
واملساهمة يف الدفاع عن 

حقوق اإلنسان
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ل��كل دول��ة عض��و يف الجمعية ع��دد محدد من 

املقاعد، تبعاً لعدد الس��كان، ويف الوقت الحايل يبلغ 

إجاميل عدد املقاعد يف الجمعية 206 مقاعد.

وتهدف الجمعية إىل تحقيق الس��الم واالس��تقرار 

والعدال��ة، وبناء رواب��ط أوثق ب��ني برملانات ودول 

القارة اآلسيوية.

االجتامعــات الدوريــة لرؤســاء مجالس الشــورى 

والنــواب والوطني واألمــة يف دول مجلس التعاون 

الخليجي

االجتامعات الدورية لرؤس��اء مجالس "الش��ورى 

والن��واب والوطن��ي واألمة" بدول مجل��س التعاون 

الخليجي، هي اجتامعات تجمع املجالس الترشيعية 

الخليجي��ة، حيث نش��أت فك��رة عق��د اجتامعات 

املجال��س الترشيعية، نتيجة للعالق��ات القوية التي 

تجمع دول مجلس التعاون، والحاجة امللحة لتنسيق 

املواقف عىل مس��توى املجالس الربملاني��ة، لتواكب 

مستوى العالقات التي تجمع حكومات هذه الدول.

وم��رت االجتامع��ات الدورية لرؤس��اء املجالس 

الخليجية مبرحلتني، املرحل��ة األوىل، عقد اجتامعات 

بني املجالس قبل صدور قرار املجلس األعىل ملجلس 

التع��اون، واملرحل��ة الثاني��ة، عق��د اجتامعات بني 

املجال��س بعد ص��دور قرار املجل��س األعىل ملجلس 

التعاون.

لجان الصداقة يف املجلس الوطني االتحادي

هي مجموعة برملانية يؤلفه��ا الربملان من أعضائه، 

تعم��ل ع��ىل زي��ادة وتقوي��ة عالقة ذل��ك الربملان  

بالربملانات األخرى، سعياً لتوثيق روابط التعاون بني 

الربملانيني يف جميع املجاالت.

ونظراً ألهمي��ة األدوار التي تلعبها املجالس عىل 

مستوى العامل، فإن تعزيز املجلس الوطني االتحادي 

لعالقت��ه باملجالس النيابية، يعن��ي تعزيز العالقات 

بني دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة وباقي الدول 

وتنميته��ا، ما ينعكس باإليجاب ع��ىل القضايا التي 

يطرحه��ا املجل��س يف املحافل اإلقليمي��ة والدولية، 

والتي تتطلب التنسيق لها مسبقاً، وبشكل جيد.

كيفية تشكيل لجان الصداقة الربملانية:

-1 تشكل لجان صداقة برملانية للمجلس الوطني 

االتحادي مع مختلف برملانات العامل.

-2 تش��كل لجان الصداقة الربملانية عىل أس��اس 

إقليم��ي من مجموعات عمل مح��ددة، وتضم كل 

مجموعة عدداً من أعضاء الش��عبة، ال يقل عن )6( 

أعضاء، كام ييل:

-لجنة صداقة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

-لجنة صداقة مع الدول العربية.

-لجنة صداقة مع الدول اآلسيوية وأسرتاليا.

-لجنة صداقة مع الدول األوروبية.

-لجنة صداقة مع الدول األفريقية.

-لجن��ة صداقة م��ع دول أم��ريكا الالتيني��ة وأمريكا 

الشاملية.

الزيارات الربملانية

تع��د الزي��ارات الربملاني��ة م��ن التقالي��د الربملانية 

الراس��خة واملتبعة يف كثري من برملانات دول العامل، 

وتساعد هذه الزيارات يف توطيد العالقة بني الدول 

من خالل تقريب وجهات النظر، وتوحيد املواقف، 

واالطالع عىل آخر املس��تجدات السياس��ية يف تلك 

الدول.

بدور الدبلوماس��ية الربملانية، وتكريس��اً  وإمياناً 

للجهود التي تبذلها دولة اإلمارات يف هذا الش��أن، 

تقوم الش��عبة الربملانية اإلماراتي��ة بزيارات برملانية 

عدي��دة إىل برملان��ات ال��دول اإلقليمي��ة والدولية 

ومختل��ف الهيئ��ات الربملاني��ة، وال تقترص أهداف 

الزيارات التي تقوم بها الش��عبة الربملانية اإلماراتية 

ع��ىل أعامل الدبلوماس��ية الربملاني��ة، وإمنا متتد إىل 

أهداف أخ��رى، كاالط��الع عىل أفضل املامرس��ات 

الربملانية، وتبادل الخربات يف هذا الشأن.

الدبلوماسية الربملانية 
جتسد الدور الذي يضطلع 

به أعضاء املؤسسة 
الربملانية يف جمال 

السياسة اخلارجية بصورة 
مباشرة أو غري مباشرة

الشعبة الربملانية تتكون 
من جميع أعضاء اجمللس 

الذين ميثلون اجلمعية 
العمومية للشعبة
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احلصانة الربملانية
مصطلح احلصانة 

الربملانية أخذ يف الظهور 
احلقيقي يف دساتري الدول 

احلديثة

إجنلرتا يف مقدمة الدول 
التي نصت على احلصانة 
الربملانية عام 1688م

ب��دأ مصطلح الحصان��ة الربملاني��ة يف الظهور يف بعض 

املواثي��ق الدس��تورية، بقصد حامية اس��تقالل أعضاء 

الربمل��ان أثن��اء أداء أعامله��م الربملانية، ول��ن مل يُنص 

رصاحة عىل مصطلح الحصانة الربملانية، إال أنها أشارت 

ضمناً إىل املعنى األس��ايس ملصطلح الحصانة الربملانية، 

وذلك م��ن خالل النص عىل إعف��اء أعضاء الربملان من 

املسؤولية السياس��ية عندما يبدون أفكارهم وآراءهم 

أثناء مب��ارشة أعاملهم الربملانية، كام تضمنت اإلش��ارة 

ملصطلح الحصانة الربملانية، إىل اإلعفاء من اتخاذ بعض 

اإلج��راءات الجنائية الت��ي قد تعيق اس��تمرارية أداء 

واجباته��م، ومع ذلك فإن مصطل��ح الحصانة الربملانية 

أخذ يف الظهور الحقيقي يف دس��اتري ال��دول الحديثة، 

حيث كفلت الحامية القانوني��ة ألعضاء الربملان حينام 

نصت تلك الدس��اتري الحديثة عىل منح أعضاء الربملان 

بع��ض الضامنات، ل��ي يتمكن��وا م��ن أداء واجباتهم 

الربملانية.

وتعت��رب إنجل��رتا يف مقدمة ال��دول التي نصت عىل 

الحصان��ة الربملاني��ة عام 1688م، عىل أث��ر قيام الثورة 

اإلنجليزية، وإقرار الوثيقة الدس��تورية املعروفة باسم 

»قان��ون الحقوق«، فقد نص��ت الوثيقة عىل أن حرية 

القول أو املناقش��ات أو اإلجراءات التي تحدث داخل 

الربملان ال ميكن أن تكون س��بباً للمالحقة القضائية، أو 

محالً للمساءلة أمام أي من املحاكم.

يتض��ح من ذلك أيضاً، أن الحصان��ة الربملانية كانت 

قارصة ع��ىل الدع��اوى املدنية، إضاف��ة إىل اإلجراءات 

الخاصة بالدعاوى الجنائية البس��يطة، وال يشمل نطاق 

الحصان��ة الربملانية القضايا الخاص��ة بالخيانة العظمى 

وال قضايا الجناي��ات أو القضايا الخاصة بإخالل األمن. 

واس��تثنيت كذلك من الحصانة الربملانية الجرائم التي 

ترتكب من أعضاء الربملان ضد املحاكم، وقد أطلق عىل 
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مثل هذه الجرائم »جرائم إهانة املحكمة«، وإذا كانت 

األص��ول التاريخي��ة ملصطلح الحصان��ة الربملانية تعود 

إىل بريطانيا التي كرس��ت أعرافه��ا الربملانية، واملتمثلة 

يف من��ح االمتيازات ألعض��اء الربمل��ان، إال أن الحصانة 

الربملاني��ة مل تكن مقترصة يف ذل��ك الوقت عىل أعضاء 

الربملان فحسب، بل امتدت لتشمل أفراد أرسهم أيضاً. 

أما يف فرنسا فقد تضمنت معظم املواثيق الدستورية 

الص��ادرة فيها مفهوم الحصانة، ب��ذات املضمون الذي 

كانت علي��ه املواثي��ق الدس��تورية اإلنجليزي��ة، فقد 

أصدرت الجمعية التأسيس��ية الفرنس��ية قرارها بشأن 

الحصانة الربملاني��ة يف 23 يونيو عام 1789م، ثم نصت 

عليها بقية الدساتري الفرنسية املتعاقبة، ومنها الدستور 

الص��ادر ع��ام 1946م، وكذلك الدس��تور الص��ادر عام 

1958م، وجميع الدساتري الفرنسية التي صدرت أكدت 

ع��ىل مضمون مبدأ الحصانة ضد املس��ؤولية الربملانية، 

وهذه القواعد واألحكام الخاصة بالحصانة الربملانية ما 

زالت سارية املفعول يف فرنسا.

الدساتري العربية 

يف مرص؛ وعىل الرغم من صدور أول وثيقة دس��تورية 

عرفته��ا م��رص، وهي الئحة تأس��يس مجلس ش��ورى 

النواب، وانتخاب أعضائ��ه، يف 22 أكتوبر عام 1868م، 

إال أن تل��ك الوثيقة مل تتطرق ملضم��ون الحصانة ضد 

املس��ؤولية، وميكن إرج��اع ذلك إىل حداث��ة العهد يف 

النظم الدميقراطية، وأول تجربة ملامرسة الحياة النيابية 

يف م��رص. وبعد أن اس��تقرت التجربة للحي��اة النيابية 

وتم إعادة تش��كيل مجلس النواب ع��ام 1882م، فقد 

تضمنت الالئحة األساس��ية ملجلس الن��واب نصاً يقرر 

الحصانة ألعضائه ضد املسؤولية الربملانية.

ويف الدس��اتري العربية ميكن الق��ول بصفة عامة، إن 

الحصان��ة الربملانية ضد املس��ؤولية املدنية، والحصانة 

الربملانية ض��د اإلج��راءات الجزائية، تضمنت��ا نصوصاً 

خاصة يف الدس��اتري الحديثة يف معظ��م الدول العربية 

التي لديها مجال��س نيابية، ولن اختلفت املصطلحات 

واأللف��اظ يف صياغتها إال أنها تتفق إىل حد كبري يف منح 

الحامي��ة الربملاني��ة لألعضاء من حيث ع��دم املالحقة 

الجنائي��ة أو اإليقاف، أو التحقي��ق أو املحاكمة ألجل 

إبداء آراء أو اقرتاحات أو أعامل يقوم بها األعضاء ألداء 

مهام برملانية داخل املجلس أو لجانه.

أنواع أخرى 

يوج��د إىل جانب الحصان��ة الربملانية، ن��وع من أنواع 

الحصانات األخرى، التي تهدف إىل بس��ط حامية جهة 

العمل ومن ميثلها من نفوذ السلطات األخرى، استناداً 

إىل مبدأ الفصل بني الس��لطات، ومبدأ السيادة العامة، 

وتش��رتك الحصان��ة الربملانية مع بقي��ة الحصانات من 

حيث مضم��ون الحصانة، وأحكامها ومنه��ا: الحصانة 

القضائية، والحصان��ة القضائية الدولية التي يتمتع بها 

رؤساء الدول األجنبية، والحصانة الدبلوماسية.

وم��ن جهة أخرى يتمتع ممثل��و املنظامت الدولية، 

واالتح��ادات اإلقليمي��ة بحصانات وامتي��ازات وفقاً ملا 

تقرره املواثيق واالتفاقيات املنشئة للمنظامت الدولية، 

أو االتفاقيات الثنائية بني املنظامت ودولة املقر.

عدم الخضوع لوالية القضاء

تعريف الحصانة الربملانية، تأكيد عىل استقاللية الربملان 

وأعضائه، إذ يعترب الربملان السلطة الترشيعية والرقابية 

يف الدول املتط��ورة والدميقراطية، فقد منح الدس��تور 

الحامية القانونية ضد أنواع التهديد، واالنتقام والوعيد، 

س��واء من جان��ب الس��لطات األخرى املكون��ة لجهاز 

الدولة، أو من األفراد، مام جعل معظم الدول الحديثة 

املؤمن��ة بالعم��ل الربملاين القائم عىل مبادئ الش��ورى 

احلصانة الربملانية
 احلصانة الربملانية مل 

تكن مقتصرة على أعضاء 
الربملان فحسب بل امتدت 
لتشمل أفراد أسرهم أيضًا

 احلصانة الربملانية بدأت 
حلماية استقالل أعضاء 

الربملان

بقلم د. محمد  الصاحي الزعايب
 عضو سابق يف املجلس

 الوطني االتحادي
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 احلصانة الربملانية إجراء 
استثنائي اقتضته ضرورة 
جعل السلطة التشريعية 
بعيدًا عن نفوذ وتدخالت 

السلطات األخرى

 احلصانة الربملانية هي 
ضمان وامتياز منحت 

لألعضاء الربملانيني مبوجب 
الدستور

والدميقراطية، واملشاركة الش��عبية، النص يف دساتريها 

مام يبعث الطأمنينة التامة، والثقة الكاملة لدى أعضاء 

الربمل��ان عند إبداء آرائهم وأفكاره��م وأقوالهم بحرية 

ودون تأثري من السلطة التنفيذية بالرتغيب والرتهيب.

والحصان��ة الربملانية قامئة عىل مب��دأ عدم خضوع 

األعامل الربملانية لوالية القضاء. وعدم مسؤولية الربملان 

وحامي��ة ممثلي��ه، قامئة أيض��اً عىل مب��دأ الفصل بني 

السلطات، لذا كان يتطلب التواصل بني تلك السلطات 

واتحاده��ا يف أداء أعاملها يف ح��دود القوانني املعمول 

بها. وإىل جانب ذلك فإن عدم مسؤولية الربملان، والتي 

تعك��س الحصان��ة الربملانية لألعضاء، قامئ��ة عىل مبدأ 

الس��يادة العامة فتكون أعامل صاحب السيادة العامة 

خارجة عن رقابة املحاكم.

ه��ي قامئة أيض��اً عىل أن ع��دم مس��ؤولية الربملان 

مستمدة من عدم مسؤولية أعضائه الذين ينتمون له: 

وبناء ع��ىل ذلك تقرر معظم الدس��اتري يف الدول التي 

تؤم��ن بالدور الربملاين واملش��اركة الش��عبية مبدأ عدم 

مس��ؤولية األعض��اء ضامناً الس��تقاللهم يف م��ا يبدونه 

م��ن آراء، ولهذا قالوا إذا كان من غري املمكن مس��اءلة 

األعضاء، فال ميكن مس��اءلة الربملان ال��ذي ينتمي إليه 

األعضاء.

ليست مطلقة 

ينبغ��ي أال يفهم أن أعض��اء الربملان الذي��ن يتمتعون 

بالحصان��ة الربملاني��ة، أنهم فوق القانون، ال محاس��بة 

عليهم وال رقابة، إذ إن الحصانة الربملانية ليست مطلقة 

من دون قي��د أو حد، فإن الحصان��ة الربملانية منحت 

بقوة الدس��تور، لي يتمك��ن األعضاء من أداء أعاملهم 

بحري��ة، فال يج��وز تجاوزها أو الخ��روج عن حدودها 

املرس��ومة دس��تورياً، وإال تعرض من تجاوز عن األصل 

املسموح به للمساءلة املدنية أو الجنائية.

والحصانة الربملانية هي اس��تثناء من القانون العام 

اقتضت��ه الرورة، لجع��ل الربملان بصفت��ه الترشيعية 

والرقابية، بعيداً عن تدخل واعتداءات بقية السلطات 

األخرى، إضافة إىل ذلك أنه مل يقرر الدس��تور الحصانة 

الربملاني��ة ملصلح��ة األعضاء الربملاني��ني ليحققوا منافع 

ومصالح ش��خصية أو اس��تغاللها يف غ��ري محلها، وإمنا 

تقررت لتمكني األعضاء م��ن أداء واجباتهم وحاميتهم 

من أي اعتداء، مبا يحقق املصلحة العليا للوطن.

ويستخلص من املعنى اللغوي، أن الحصانة الربملانية 

هي االمتناع أو الوقاية أو الحامية من تدخل السلطات 

األخ��رى بالدولة، يف األع��امل الربملانية املقررة مبوجب 

الدستور أثناء أداء األعضاء واجباتهم.

حامية قانونية وسياسية  

يف املعن��ى االصطالحي للحصان��ة الربملانية: فقد عرفها 

البعض بأنها نوع من الحامية القانونية والسياسية التي 

يعطيها الدستور لنواب الشعب، حتى يستطيع النائب 

أن يؤدي وظيفته الترشيعية والرقابية كاملة بعيداً عن 

تأثري الس��لطة التنفيذية عىل أعض��اء الربملان بالرتغيب 

أو الرتهيب. 

وع��رف البعض اآلخر الحصانة الربملانية، بأنها إجراء 

قان��وين منحه املرشع الدس��توري للن��واب الربملانيني، 

بهدف متتعه��م بكافة الضامن��ات القانونية، من أجل 

القيام باملهام املوكلة إليهم من طرف الش��عب، والتي 

تتمثل يف القيام مبهام السلطة الترشيعية والرقابية عىل 

أعامل السلطة التنفيذية.

وعرفه��ا فريق آخر بأنه��ا الضامن��ات واملزايا التي 

أقرها الدس��تور ألعضاء الربملان لحاميتهم، وتأمني أداء 

وظيفتهم بحري��ة ودون عوائق تأكيداً الس��تقالليتهم، 

ومتكين��اً لهم م��ن القيام بواجباتهم يف متثيل الش��عب 

والدف��اع ع��ن مصالح��ه، ومن��ع اتخاذ أي إج��راء من 

اإلجراءات الجنائية يف غ��ري حالة التلبس بالجرائم ضد 

أعض��اء الربملان أثن��اء انعقاده بغ��ري إذن من املجلس 

التابع��ني ل��ه، وأن الحصانة مق��ررة للمه��ام الربملانية 

وليست للمنافع الشخصية ألعضاء الربملان.

أهمية منح الحصانة 

منح املرشع الدس��توري يف معظم ال��دول التي متارس 

مب��ادئ الش��ورى والدميقراطية، ضامن��ات وامتيازات 

الس��تقالل أعضاء الربملان وحاميتهم ضد أنواع التهديد 

والوعيد واالنتقام، س��واء كان ذلك من جهة الس��لطة 

التنفيذي��ة أو من جانب األفراد لغرس الطأمنينة، ورفع 

الثقة يف نفوس أعضاء الربملان ألداء واجباتهم الوطنية. 

وباعتب��ار الحصان��ة الربملانية هي ضامن��ة وامتياز 

منح��ت لألعض��اء الربملانيني مبوجب الدس��تور، وإنهم 

ميثل��ون ال��دور الترشيعي والرق��ايب لغاي��ات تحقيق 

املصلحة العليا للوط��ن، والتعرف عىل قضايا املواطنني 

وهمومه��م، وإىل جان��ب ذلك، يقتيض مامرس��ة عمل 

األعض��اء الربملاني��ني إماط��ة اللث��ام عن التج��اوزات، 

واملخالفات يف حالة ارتكابها من بعض أعضاء الس��لطة 

التنفيذي��ة، أو من األفراد الذي��ن لهم عالقة يف ارتكاب 

املخالفات التي متس مصالح الوطن واملواطنني.

وتأيت أهمية منح الحصانة الربملانية لألعضاء، وخاصة 
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عند قيامه��م بعملهم الترشيعي والرق��ايب، بقصد درء 

الضغوطات واملكائد والتأثريات التي قد يقوم بها بعض 

أعضاء السلطة التنفيذية، أو بعض الخصوم السياسيني، 

أو مم��ن تتأث��ر مصالحه��م يف حالة كش��ف األعضاء 

تجاوزاته��م ومخالفاته��م، فمثل تلك املامرس��ات، قد 

تؤدي إىل تراجع األعضاء عن مواصلة أعاملهم الرقابية 

من ج��راء تخويفه��م وتعريضهم للبالغ��ات الكيدية، 

وتش��ويه س��معتهم حتى يلت��زم األعض��اء الربملانيون، 

الصم��ت وغض الطرف عن املخالفات والتجاوزات غري 

القانوني��ة التي تحدث من قبل بعض أعضاء الس��لطة 

التنفيذية التي تر مبصلحة الوطن العليا.

ومن الواضح أن الهدف من الحصانة الربملانية ليس 

حامي��ة األعضاء من نتائ��ج الجرائم التي ق��د يرتكبها 

البعض، وإمنا إفساح املجال أمام األعضاء حتى يتمكنوا 

من أداء أعاملهم الربملانية بحرية كاملة دون خوف أو 

وجل، أو وعد أو وعيد من نفوذ السلطة التنفيذية، أو 

كيد من  الخصوم السياسيني، أو من الذين لهم مصالح 

قد تتأثر إذا أزيح الستار عن أعاملهم غري القانونية.

التكييف القانوين 

يف البداي��ة يتطل��ب الحديث حول التكيي��ف القانوين 

للحصان��ة الربملانية من حي��ث تحدي��د أنواعها، فهي 

حصانة موضوعية وحصانة إجرائية:

الحصانة املوضوعية: وتس��مى أيض��اً الحصانة ضد 

املس��ؤولية الربملاني��ة، أو الحصانة ض��د جرائم الرأي، 

ويقصد بها عدم مس��ؤولية أعضاء الربملان عام يبدونه 

من أفكار وآراء وأقوال أثناء أدائهم ألعاملهم الربملانية، 

ويف أثناء انعق��اد دورة الربملان العادية أو غري العادية، 

وهذه الحصانة تعصم األعضاء من املس��اءلة مدنياً أو 

جنائياً، وال يجوز تحريك الدعاوى ضدهم.

وجدير بالذكر، أن الحصانة ضد املسؤولية الربملانية 

تقت��رص عىل اإلج��راءات الجنائية ح��رصاً، وال متنع من 

مس��اءلة األعضاء الربملانني، مثل إقامة الدعوى املدنية 

للمطالب��ة بالتعويض أو الدين، أو س��واه من األعامل 

التي ميارس��ها األعضاء بصفتهم أف��راداً عاديني، وليس 

بصفتهم أعض��اًء برملانيني، يف ما يبدون��ه من أفكار أو 

آراء أو أقوال.  أما الحصانة اإلجرائية: وتسمى الحصانة 

ض��د اإلج��راءات الجنائية، ويقصد بها ع��دم اتخاذ أي  

إجراء جنايئ يف مواجهة أعضاء الربملان أثناء فرتة عملهم 

الربملاين، واس��تمرار احتفاظهم به��ذه الصفة أثناء فرتة 

انعقاد الربملان، إال يف حالة التلبس بالجرمية )أي الجرم 

املش��هود(، فإن الحصانة تعطل ويتم اتخاذ اإلجراءات 

القانوني��ة وفق األص��ول املقررة يف قان��ون اإلجراءات 

الجزائية وقانون العقوبات.

ويب��دو من توضيح أنواع الحصانة الربملانية؛ س��واء 

من حيث الحصانة ضد املسؤولية الربملانية، أو الحصانة 

ض��د اإلجراءات الجنائي��ة، فإنهام ال يعت��ربان يف واقع 

األمر امتي��ازاً ممنوحاً ألعضاء الربمل��ان لغايات تحقيق 

منافعه��م الش��خصية، وإمن��ا تقررت تل��ك االمتيازات 

مبوجب الدستور بصفتهم ممثلني للربملان الذي ينتمون 

إليه، وتدعيامً الس��تقالل أعامله وحامية ألداء واجبات 

األعضاء الوطنية. 

وينصب التوضي��ح حول التكييف القانوين للحصانة 

الربملانية ضد املس��ؤولية دون الحصانة ضد اإلجراءات 

الجنائية، واملقررة دس��تورياً، إذ إن التساؤل يدور حول 

م��ا إذا كانت األعامل أو األفع��ال التي يقرتفها األعضاء 

أثن��اء أدائهم ألعاملهم يف الربملان أو لجانه، والتي تعترب 

جرائ��م وفق��اً ألحكام قان��ون العقوب��ات، فهل تصبح 

مث��ل تلك األعامل أو األقوال الت��ي تصدر من األعضاء 

الربملاني��ني، مرشوع��ة بالنس��بة له��م دون أن تك��ون 

مرشوع��ة لبقية املواطنني؟ مام ال ش��ك فيه أن الهدف 

من الحصانة ضد اإلجراءات الجنائية، ما هي إال تأجيل 

اتخ��اذ اإلج��راءات الجنائية ضد العض��و الذي اقرتف 

جرمية، وحتى يؤخذ اإلذن من قبل الربملان الذي ميثله، 

ويك��ون العضو بع��د صدور اإلذن ف��رداً عادياً، فتتخذ 

النيابة العامة اإلجراءات القانونية ضده، وفقاً ملا اقرتفه 

من فعل أو قول يعد مخالفاً ألحكام قانون العقوبات. 

والحصان��ة املمنوح��ة لألعض��اء الربملاني��ني وف��ق 

الدستور، ليس لها عالقة بالقول أو الفعل الذي يرتكبه 

أعضاء الربملان، وإمنا تنحرص أحكامها بش��أن اإلجراءات 

الواج��ب اتخاذه��ا يف حال��ة ت��ورط العض��و الربملاين 

يف الفع��ل أو الق��ول ال��ذي يعد جرمية وفق��اً ألحكام 

القوان��ني العقابية. فالحصانة ضد املس��ؤولية الربملانية 

ال ترف��ع عن الفعل الذي يرتكب��ه العضو الربملاين صفة 

الجرمية، وال ترفع مس��ؤوليته عن��ه، وإمنا يبقى الفعل 

الذي ارتكب��ه مجرَّماً كام هو أصالً يف قانون العقوبات، 

وال ت��ؤدي إىل حف��ظ الدع��وى بالنس��بة للعضو، وال 

يقص��د منها براءته، وإمنا غاي��ة األمر من الحصانة أنها 

تعطي الصالحي��ة يف تأجيل رفع الدع��وى ضد العضو 

الربمل��اين أثناء فرتة انعقاد الربملان وحتى أخذ اإلذن من 

الربمل��ان التابع له العض��و.  وعند الحديث عن تكييف 

الحصانة ضد املس��ؤولية الربملاني��ة، بالرغم من تعدد 

آراء فقهاء القانون، إال أن الس��ائد واملس��تقر عليه، أن 

الحصانة ضد املسؤولية الربملانية مل تقرر بقوة الدستور 

ملصلحة األعضاء الشخصية، ليحققوا مبوجبها املنافع أو 

استغاللها لذاتهم، وإمنا منحت من املرشع الدستوري، 

بصفته��م الوظيفي��ة ولتمكينه��م م��ن أداء أعامله��م 

الربملانية بحرية ودون أية تأثري من الس��لطة التنفيذية 

أو م��ن له مصلحة من أفراد املجتمع. وميكن القول إن 

الحصان��ة ضد املس��ؤولية الربملانية، ما ه��ي إال امتياز 

دس��توري منح مبوجبه األعضاء الربملانيني، لي يبارشوا 

أعاملهم بأمانة وإخالص، ودون أن يتعرضوا للتهديد أو 

وعد أو وعيد. كام ميكن القول إن املرشع الدس��توري 

حين��ام قرر من��ح الحصان��ة الربملانية ضد املس��ؤولية 

ألعض��اء الربمل��ان وإعفائهم م��ن العق��اب، فقد وازن 

املرشع الدس��توري بني مصلحة العمل الربملاين لتمثيل 

الوطن واملواطن��ني، وبني مصلحة من أصابه الرر من 

جراء ما صدر عن األعضاء أثناء إبداء آرائهم وأفكارهم 

وأقواله��م يف جلس��ات الربمل��ان أو لجانه، فق��د ارتأى 

املرشع الدس��توري أن مصلحة الوطن واملواطنني التي 

حمله��ا األعضاء عىل عاتقه��م بأمانة وصدق وإخالص، 

هي األوىل وأكرث جدارة باالعتبار واالهتامم.

من جهة أخــرى تعترب حصانة األعضــاء الربملانيني، 
ســواء كانت حصانة ضــد املســؤولية الربملانية، أو 
حصانة ضد اإلجراءات الجنائية، بأنها قاعدة أساسية 
يف كل نظــام ســيايس قائم عــىل مبادئ الشــورى 
والدميقراطيــة، وإذا كان األصل يف الدعوى الجنائية 
حقــاً مطلقاً للنيابة العامة يف تحريكها وإقامتها، إال 
أن اعتبــار الحصانة الربملانية مرتبطة بالصالح العام 
أو النظــام العام، فإنه ترتتب بعــض القيود ينبغي 

وضعها يف االعتبار ومنها: 
1 -  ال يجوز للعضو الربملاين عند توجيه التهمة إليه 

التنازل عن حصانته يف أي حال من األحوال.
 2 ـ للمحكمة من تلقاء نفسها، أن تقرر بعدم قبول 
الدعوى املرفوعــة أمامها لبطالن إجراءاتها، ويف أية 

حالة كانت عليها ولو مل يدفع العضو بها. 
 3 ـ عــىل النيابــة العامــة أن تدفــع بعــدم قبول 
الدعوى، بالرغم من أنهــا صاحبة االختصاص وأنها 

أقامت الدعوى.
4ـ أن جميــع اإلجــراءات التــي تتخذ ضــد العضو 
الربملــاين قبل أخــذ اإلذن مــن الربملان أو رئيســه، 
باستثناء حالة التلبس يف الجرمية تكون باطلة بطالناً 

مطلقاً.
 5 - ميكن الدفــع بالبطالن يف أي حالة تكون عليها 

الدعوى ولو للمرة األوىل أمام محكمة النقض.
وباعتبــار الحصانة الربملانية امتيــازاً مبوجب أحكام 
الدســتور ملهــام أعضــاء الربملــان، وليــس لذاتهم 
الشــخصية، إال أن التساؤل من بعض فقهاء القانون 
يكمن يف أن الحصانة الربملانية تخل مببدأ املســاواة 

املقرر أيضاً مبوجب الدستور لكل أفراد املجتمع.
وبالرغم من ذلك التســاؤل، إال أن الرأي املؤيد أن 
الحصانة الربملانية ليس لها تأثري عىل مبدأ املساواة، 
حيث أن كل أفراد املجتمع متســاوون يف ظروفهم 
وأحوالهــم الوظيفية، أســوة ملفهوم املســاواة بني 
أعضاء الربملــان ذاتهم، ألنهم جميعــاً يؤدون ذات 
الوظيفة الربملانية وتســود بينهــم أوضاع وظروف 
بــرضورة  يقصــد  كان  إذا  متشــابهة ومتســاوية. 
املســاواة بني أعضاء الربملان باعتبارهم ممثلني عن 
املصلحــة العليا للوطن، وبني بقيــة أفراد املجتمع. 
ميكن الرد عــىل تلك الحجــة أن الحصانة كام رأينا 
ســلفاً، أنها مل تقــرر ألعضاء الربملــان يف ذاتهم وال 
ملنافعهــم الشــخصية، وإمنــا باعتبارهــم يبارشون 
أعامالً ترشيعية ورقابيــة، تقتيض حاميتهم بحدود 
الرضورة الالزمة لتمكني األعضاء الربملانيني، من أداء 
واجباتهم والتعبري عن آرائهم بحرية واســتقالل، يف 
الربملان ولجانــه، ولكنها ال متتد إىل مــا يجاوز هذا 
املجــال من األقوال، كام ال متتد إىل األفعال. ومبعنى 
آخر أن الحصانــة الربملانية تعترب إجراًء اســتثنائياً، 
اقتضته رضورة جعل الســلطة الترشيعية بعيداً عن 

نفوذ وتدخالت السلطات األخرى.

قاعدة أساسية
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الدس��تور؛ كلمة فارس��ية األصل، أصبحت ش��ائعة 

الح��ارض، ويقاب��ل ه��ذه  الوق��ت  االس��تعامل يف 

الكلم��ة يف اللغتني الفرنس��ية واإلنجليزية اصطالح 

)constitution(. واملعن��ى امل��رادف له��ا يف اللغة 

العربي��ة )األس��اس أو القاع��دة(، وميك��ن أن تعني 

اإلذن والرتخيص. ويقابلها يف اللغة العربية اصطالحاً 

)القانون األسايس(.

األس��ايس  القان��ون  ه��و  الدســتور:  وتعريــف 

ال��ذي يوضح النظام الس��يايس الذي تتبن��اه الدولة 

والسلطات الرئيسية التي متارس مهمة الحكم فيها، 

والعالقة بني هذه الس��لطات، كام يتضمن الدستور 

املب��ادئ العام��ة التي يج��ب أن تس��ري عليها هذه 

الس��لطات، وبعبارة أخ��رى فهو الوثيقة الرئيس��ية 

التي تحكم عمل س��لطات الدولة وتوجه السياسات 

الترشيعية والتنفيذية والقضائية التي يجب أن تتبع 

يف كل دولة.

فالدس��تور؛ وثيق��ة مكتوبة تضمن به��ا الدول، 

املب��ادئ والقيم العليا للمجتمع، وتنظم الس��لطات 

وعالقته��ا ببعضه��ا، وكيفية التداول عىل الس��لطة، 

ويُعرف أيضاً بكونه »مجموعة من القواعد مكتوبة 

وغ��ري مكتوبة، تحدد مصادر وأه��داف وصالحيات 

وحدود الس��لطة السياسية«. والدستور يحدد شكل 

الدولة والحكومة، وينظم الس��لطات املختلفة فيها 

والعالقات بينها، مع بيان حقوق األفراد وواجباتهم. 

من هنا فإن الدس��تور يعد مبثابة الوثيقة الرئيس��ية 

التي توضح مع��امل خريطة الق��وة يف املجتمع، وله 

األولوي��ة ع��ىل ما عداه م��ن وثائ��ق، وتعارضه مع 

أحكامه يقيض ببطالنه.

وقد اس��تقرت دس��اتري معظم الدول، إن مل يكن 

جميعه��ا اآلن، ع��ىل رضورة وجود س��لطات ثالث 

للحكم هي: الترشيعية والتنفيذية والقضائية. وتقر 

الدس��اتري مبدأ الفص��ل بني الس��لطات الثالث، مع 

وجود قدر م��ن التعاون بينها، يختلف من دولة إىل 

أخرى، ومن نظام إىل آخر.

ويعت��رب إق��رار حق��وق األف��راد وواجباتهم، من 

أه��م األمور الت��ي تتوالها الدس��اتري، واضعة بذلك 

الخطوط الرئيس��ية لهذه الحقوق والواجبات، تاركة 

للترشيع��ات والقوانني املختلفة، مهمة تفصيل مدى 

الحق��وق والقي��ود التي توضع عىل مامرس��تها. ومل 

يعد هناك دس��تور ال يتضمن النص عىل حق الحياة 

وحاميته، وحرية ال��رأي بضامناته، وحرية العقيدة، 

واح��رتام الحق��وق املتصل��ة مبامرس��تها، فضالً عن 

ضامنات تحقيق العدالة يف املجتمع.

ونظراً الختالف املجتمع��ات الدولية عن بعضها، 

من حي��ث الحضارة والتاري��خ واالقتصاد واالجتامع 

والدي��ن والعرف، نج��د أن النظام الس��يايس الذي 

يحكم ه��ذه املجتمع��ات يختلف باخت��الف هذه 

املجتمعات. وأمام هذا التعدد لألنظمة السياسية ال 

بد من وجود دس��تور لكل جامعة سياسية منظمة، 

يحدد القواع��د التي تحكم حياتها وتنظم س��ريها، 

فوجود الدستور ظاهرة عامة تتحقق يف كل جامعة 

لها طابع النظام واالستقرار. 

الدس��تور كمفه��وم س��يايس قان��وين، تطور عرب 

العدي��د من املراح��ل، وتبعاً لنتيج��ة الرصاع يف كل 

مرحل��ة، وص��والً إىل مرحلة الدس��تور الدميقراطي، 

فقد كان الحكام ينفردون يف املرحلة األوىل بس��لطة 

وضع وتأسيس الدستور، وهو ما يطلق عليه أسلوب 

املنحة، حيث يصدر الدستور بإرادة الحاكم دون أن 

يشاركه أحد يف هذا اإلصدار. 

ه��ذا األس��لوب ق��د اندث��ر متام��اً، وم��ع تقدم 

الدميقراطية يف الع��رص الحديث، تراجع األخذ بهذا 

األس��لوب يف إصدار الدس��اتري. ومتكن الش��عب يف 

املرحل��ة الثانية م��ن الحصول عىل اع��رتاف الحكام 

بحقه يف املشاركة يف عملية إصدار الدستور، وهو ما 

يعرف بأسلوب العقد، حيث ينشأ الدستور يف هذه 

نظرة على مفهوم الدستور وأنواعه

استقرت دساتري معظم 
الدول، إن مل يكن جميعها 

اآلن، على ضرورة وجود 
سلطات ثالث للحكم هي: 

التشريعية والتنفيذية 
والقضائية

الربملاينالقاموس 
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نظرة على مفهوم الدستور وأنواعه

الحالة بناء عىل اتفاق بني الحاكم والشعب واشرتاك 

إرادته��ام على قبول الدس��تور، ويرتتب عىل هذه 

الطريقة عدم اس��تطاعة أي منهام إلغاء الدستور أو 

سحبه أو تعديله، إال بناء عىل اتفاق الطرفني. 

يف املرحل��ة الثالثة تت��وىل الجمعية التأسيس��ية 

املنتخبة من قبل الش��عب، وضع الدس��تور، والذي 

يصبح واجب النفاذ عند االنتهاء من عملية إصداره، 

حيث تتاح للش��عب فرصة انتخاب ممثليه ليتولوا 

مهمة وضع الدستور.

أخ��رياً؛ ظه��ر م��ا يع��رف بأس��لوب االس��تفتاء 

الدستوري )االستفتاء الش��عبي(، حيث يتم تحضري 

مرشوع الدس��تور بواس��طة جمعية نيابية منتخبة 

من الشعب، أو بواسطة لجنة حكومية، أو بواسطة 

الحاكم نفس��ه، ثم يعرض عىل الش��عب يف استفتاء 

ع��ام ألخذ رأي الش��عب يف مرشوع الدس��تور، وال 

يصبح الدس��تور نافذاً إال بعد موافقة الش��عب يف 

االس��تفتاء الع��ام علي��ه. ويعد هذا األس��لوب أكرث 

األساليب دميقراطية.

أنواع الدساتري 

الدستور املكتوب 

يك��ون الدس��تور مكتوباً إذا كان ص��ادراً عن الجهة 

املختصة بذلك، عىل شكل نصوص ترشيعية رسمية، 

قد تكون يف وثيقة رسمية واحدة )وثيقة الدستور(، 

أو عدة وثائق دستورية مكتوبة، واتخذت اإلجراءات 

واألش��كال الخاص��ة الت��ي تختلف ع��ن اإلجراءات 

واألشكال التي تصدر بها القوانني العادية.

الدستور غري املكتوب 

هو ال��ذي تتكون قواع��ده نتيجة الع��ادة والتكرار 

يف الش��ؤون التي تتعلق بنظام الحكم والعالقة بني 

الس��لطات، وهو عبارة ع��ن قواعد عرفية اس��تمر 

العم��ل بها لس��نوات طويلة، حت��ى أصبحت مبثابة 

القانون امللزم، ويطلق بعض الفقهاء عىل الدس��تور 

غ��ري املكتوب اصطالح )الدس��تور العريف(، نظراً ألن 

الع��رف يعت��رب املص��در الرئيي لقواع��ده، وتكون 

الدس��اتري عرفية عندما تستند إىل العرف وال تضمها 

يعترب إقرار حقوق األفراد 
وواجباتهم، من أهم األمور 

التي تتوالها الدساتري

الدستور كمفهوم سياسي 
قانوين، تطور عرب العديد 

من املراحل، وتبعًا لنتيجة 
الصراع يف كل مرحلة
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وثيق��ة خاص��ة، والعرف هو ترصف مادي وس��لوك 

مع��ني تق��وم به مؤسس��ات الدول��ة أو بعض هذه 

املؤسس��ات، وال يحصل اعرتاض عىل هذا الس��لوك 

بوصفه يتميز بوصف قانوين. وهذا يعني ان للعرف 

ركن��ني: الركن امل��ادي املتمث��ل بالس��لوك. والركن 

املعن��وي املتمثل بحصول الرضا عن هذا الس��لوك، 

بوصفه قانوناً ملزماً.

م��ن الناحي��ة التاريخي��ة، ف��إن الدس��اتري غري 

املكتوب��ة أس��بق من الدس��اتري املكتوب��ة، إال أنه 

بع��د انتش��ار حرك��ة التدوين تقلصت الدس��اتري 

غ��ري املكتوب��ة، وأصبحت الدس��اتري املكتوبة هي 

الغالب��ة، ومل يبَق من الدس��اتري العرفية يف الوقت 

الحارض سوى الدس��تور اإلنجليزي. وقد ظهر أول 

الدس��اتري املكتوبة يف القرن الثامن عرش، وأخذت 

ب��ه الواليات املتح��دة األمريكية الت��ي بدأت تضع 

دس��اتريها سنة 1771 بعد اس��تقاللها عن إنجلرتا، 

وعندم��ا كونت هذه الوالي��ات تعاهداً فيام بينها، 

صدر دستور الدول املتعاهدة عام 1781، وبازدياد 

الرواب��ط بينها، تحولت إىل نظام الدولة االتحادية، 

وظهر الدستور االتحادي سنة 1787، وهو الساري 

اآلن يف الواليات املتح��دة األمريكية، بعد أن أدخل 

عليه الكثري من التعديالت، وأخذت الدول األخرى 

فكرة الدساتري املكتوبة من الواليات املتحدة، فلام 

قامت الثورة الفرنسية اعتنق رجالها هذه الفكرة، 

وكان أول دستور لهم دستوراً مكتوباً، وهو دستور 

س��نة 1791، وتأخذ فرنسا بالدساتري املكتوبة منذ 

ذلك الوقت، وانترشت فكرة الدساتري املكتوبة إىل 

كل بالد العامل من أمريكا وفرنس��ا، بحيث أصبحت 

الدس��اتري املكتوبة هي القاعدة العامة والدساتري 

غري املكتوبة )العرفية( هي االستثناء.

الدساتري املرنة 

هي الت��ي ميكن تعديله��ا بنفس اإلج��راءات التي 

يتم به��ا تعديل القوانني العادي��ة، أي تكون الجهة 

املناط بها س��لطة التعديل أو اإللغاء، هي الس��لطة 

الترشيعية وفقاً ألحكام الدس��تور، وتعترب الدس��اتري 

العرفية، دساتري مرنة، وأبرز مثال عليها هو الدستور 

اإلنجليزي، إذ إن س��لطة التعديل ممنوحة للربملان، 

حيث يس��تطيع أن يعدل الدس��تور بالطريقة التي 

يعدل بها أي قانون عادي آخر، كام ميكن أن تتس��م 

الدس��اتري املكتوبة باملرونة، إذا مل تش��رتط إجراءات 

معقدة لتعديلها، مثل دس��تور إيطاليا لسنة 1848، 

ودستور االتحاد السوفييتي السابق لسنة 1918.

الدساتري الجامدة 

هي الدساتري التي ال تعدل أو تلغى بنفس اإلجراءات 

التي تعدل بها القوانني العادية، بل يستلزم تعديلها 

إجراءات أش��د من تلك التي تم بها تعديل القوانني 

العادية، ويهدف واضعو الدس��تور الجامد إىل كفالة 

نوع من الثبات ألحكامه، وذلك باش��رتاط إجراءات 

خاص��ة تجع��ل تعدي��ل الدس��تور صعب��اً، ويتالءم 

الجم��ود مع طبيعة الدس��اتري باعتبارها أعىل مرتبة 

بني القوانني العادية، إذ يجب أال تتس��اوى إجراءات 

تعديلها مع إجراءات تعديل هذه القوانني، بل يجب 

أن تكون أصعب وأشد منها، ويتميز الدستور الجامد 

بالثبات واالستقرار، وتحقيق االحرتام للدستور سواء 

لدى أفراد الشعب أو الهيئات الحاكمة.

الدساتري املفّصلة والدساتري املوجزة

أغلب دس��اتري العامل هي دساتري مفّصلة، وقد تكون 

بعض الدس��اتري موجزة كام هو الحال يف الدس��تور 

األمرييك، والنوع األول من الدساتري هو األفضل، ألنها 

ال تحتاج إىل ك��رثة التعديل، كام أنه��ا تنظم األمور 

الدستورية تنظيامً واضحاً ورصيحاً.

الدساتري الدامئة والدساتري املؤقتة

األص��ل يف الدس��اتري أن تكون دامئة، غ��ري أنه ميكن 

أن تك��ون هن��اك رضورة إلص��دار دس��تور مؤقت، 
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 الدستور وثيقة حتكم 
عمل سلطات الدولة وتوجه 

السياسات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية

أغلب دساتري العامل 
مفصلة وهناك دساتري 

موجزة كما هو احلال يف 
الدستور األمريكي

 الدستور الدائم ال يعني أن 
أحكامه ومواده غري قابلة 
للتعديل بل تعدل عندما 

تظهر احلاجة إىل ذلك

األصل يف الدساتري أن تكون 
دائمة، غري أنه ميكن أن 

تكون هناك ضرورة إلصدار 
دستور مؤقت

كام ه��و الحال عند حدوث ث��ورة أو انقالب، أو أن 

يحدث تغيري س��يايس يف إحدى ال��دول. فقد يحدث 

أن يصدر الحكام الجدد الذين قبضوا عىل الس��لطة، 

إعالناً دستورياً مؤقتاً يرسي تطبيقه إىل أن يتم وضع 

دستور دائم من قبل الهيئة املخولة بذلك، ثم إقراره 

من قبل الش��عب يف اس��تفتاء عام، وهدف ذلك هو 

تحقيق ن��وع من الضبط ألداء ومامرس��ة الس��لطة 

القامئ��ة. ويعترب ه��ذا الرتتي��ب جزءاً م��ن ترتيبات 

املرحلة االنتقالية، غري أن بعض األنظمة التي تخضع 

إىل دس��تور مؤقت تبقي عىل دستورها املؤقت، وال 

تح��رتم ما وع��دت ب��ه يف أول يوم وصل��ت فيه إىل 

السلطة، بوضع دس��تور دائم يف أقرب وقت ممكن. 

ويف املقابل، فإن الدستور الدائم ال يعني أن أحكامه 

وم��واده غري قابلة للتعديل، ب��ل تعدل عندما تظهر 

الحاج��ة إىل ذلك، ولكن املقص��ود بالدميومة هو أن 

الوثيقة الدس��تورية بأكملها، ال تستبدل بأخرى، وال 

يوضع لها أجل محدد.
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اإلمارات حريصة على 
حماية مبدأ املساواة كحق 
من حقوق اإلنسان يتمتع 

به كل فرد

الدولة تبنت أربع اتفاقيات 
معنية بحقوق اإلنسان 

صادرة عن األمم املتحدة

احلريات املدنية والسياسية يف دستـــــــــــــــــــــــــور دولة اإلمارات
يع��رض كت��اب »الحري��ات املدني��ة والسياس��ية يف 

دس��تور اإلمارات«، من خالل ثالث��ة أبواب، الحقوق 

االجتامعي��ة للفرد يف مجتمع اإلمارات يف الترشيعات 

الداخلي��ة واالتفاقات الدولية، والحامية الدس��تورية 

للح��ق يف الرعاي��ة الصحي��ة، وحقوق اإلنس��ان بني 

الدس��تور اإلمارايت واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 

وحقوق اإلنسان يف دولة اإلمارات.

وأك��د الكت��اب، الذي يع��د من إص��دارات مركز 

»املزم��اة« للدراس��ات والبح��وث، وه��و يتكون من 

مجموعة بحوث فائزة يف مس��ابقة الحريات املدنية 

والسياس��ية يف دس��تور دول��ة اإلم��ارات، أن الدولة 

س��عت إىل حفظ حق��وق الفرد يف جمي��ع النواحي، 

مس��تمدة هذه الحقوق من الرشيعة اإلسالمية التي 

كانت الس��باقة يف حفظ ه��ذه الحقوق قبل الرشائع 

والقوانني، والتي ي��ؤدي حفظها إىل حفظ الرورات 

الخم��س: )الدين والنفس وامل��ال والعرض والعقل(. 

وال يخف��ى دور دس��تور اإلم��ارات والقوان��ني التي 

تؤكد حقوق اإلنس��ان اجتامعياً واقتصادياً وسياس��ياً، 

ومل تقت��رص دولة اإلمارات يف حف��ظ حقوق أفرادها 

إقليمي��اً، ب��ل انضم��ت إىل العديد م��ن االتفاقيات 

واملنظ��امت الدولي��ة، منها منظمة الصح��ة العاملية، 

ومنظمة الطفول��ة، وكانت طرف��اً يف اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان.

الحقوق الدستورية ملواطني دولة اإلمارات

يف الثاين من ش��هر ديسمرب عام 1971 م، أصدر حكام 

اإلمارات إعالناً بش��أن تحديد تاري��خ العمل بأحكام 

الدس��تور املؤقت، وص��در التعديل الدس��توري رقم 

"1" لس��نة 1996 م، وقد جاء هذا الدستور معرباً عن 

إرادة ش��عب دولة اإلم��ارات يف الحفاظ عىل حقوقه 

وحرياته، وصون املجتمع، بإقرار الدعامات األساسية 

لالتحاد، وه��و يعيد املرجعية األساس��ية يف كثري من 

الجوان��ب الترشيعي��ة والقانونية، وق��د جاءت مواد 

الحق��وق والحريات يف البابني الثاين والثالث، بعنوان: 

الدعامات االجتامعية واالقتصادية األساسية لالتحاد. 

ونظم مجموع��ة من الدعامات األساس��ية التي تعد 

ضامنة حقيقية لص��ون املجتمع وحاميته، ومن أهم 

هذه الدعامات املساواة، والعدالة االجتامعية، وتوفري 

األمن والطأمنينة، وتكاف��ؤ الفرص لجميع املواطنني، 

والتعاض��د والرتاحم ب��ني املواطن��ني، وحامية األرسة 

وصونها من االنج��راف، ورعاية الطفول��ة واألمومة، 

وحامية القرص وغريهم من األش��خاص العاجزين عن 

رعاية أنفسهم لسبب من األسباب، كاملرض أو العجز 

أو الشيخوخة أو البطالة اإلجبارية، ويتوىل مساعدتهم 

وتأهيلهم لصالحهم وصال��ح املجتمع، وحق التعليم 

وإلزاميته ومجانيته، وحق الرعاية الصحية، ووس��ائل 

الوقاية والعالج م��ن األمراض واألوبئة، وحق العمل، 

وصيان��ة امللكية الخاصة، وال يجوز نزعها إال للمنفعة 

العامة وبتعويض عادل.

وق��د نظم الب��اب الثالث من الدس��تور، القواعد 

الدس��تورية املتعلقة بالحريات والحقوق والواجبات 

العامة، وأهمها: املساواة أمام القانون، وعدم التمييز 

بني املواطنني بس��بب األصل أو املوط��ن أو العقيدة 

الديني��ة أو املرك��ز االجتامع��ي، وكفال��ة الحري��ات 

الش��خصية والكرامة اإلنس��انية، وحظ��ر التعذيب، 

واملحاماة القانونية العادل��ة، وحرية التنقل واإلقامة 

املكفول��ة للمواطن��ني، وحري��ة ال��رأي والتعبري عنه 

بالقول والكتابة وس��ائر وس��ائل التعب��ري مكفولة يف 

ح��دود القانون، وحرية املراس��الت الربيدية والربقية 

وغريها من وس��ائل االتصال ورسيته��ا مكفولة وفقاً 

للقان��ون، وحري��ة القي��ام بالش��عائر الديني��ة طبقاً 

للعادات والتقاليد املرعية، عىل أال يخل ذلك بالنظام 

العام أو ين��ايف اآلداب العام��ة، والحرية االجتامعية 

وتكوي��ن الجمعيات، وكفالة الوظائف العامة لجميع 

املواطنني عىل أس��اس املس��اواة بينه��م يف الظروف، 

وحرمة املس��اكن، فال يج��وز دخولها بغري إذن أهلها، 

إال وفق أحكام القانون.

الحقوق االجتامعية للفرد

تناول الكت��اب، الحقوق االجتامعية للفرد يف مجتمع 

اإلم��ارات، من خ��الل ثالثة مطالب، ه��ي: الحق يف 

املس��اواة والجنس��ية، والحق يف التأم��ني االجتامعي 

والرعاية الصحية، والح��ق يف التعليم والطفولة، وتم 

تقس��يم املبحث األول إىل حق املساواة، حيث يؤكد 

أن دولة اإلمارات حرصت عىل حامية مبدأ املس��اواة 

كح��ق من حق��وق اإلنس��ان التي يج��ب أن يتمتع 

به��ا كل ف��رد، فكانت أح��د أعضاء اإلع��الن العاملي 

لحقوق اإلنس��ان، وانضمت إىل الكثري من االتفاقيات 

واملعاهدات، مثل اتفاقية حقوق الطفل.

وبنّي الكتاب بالنس��بة ملبدأ املس��اواة أمام القضاء 

والقان��ون، أنه ال فرق بني األف��راد أمام القانون، فهم 

جميع��اً يخضعون لقانون واحد، فمن حق أي فرد أن 

يلجأ إىل س��لطة عادلة تحميه وتنصفه وتدفع عنه ما 

لحق��ه م��ن رضر أو ظلم، كام تضم��ن املبحث األول 

املس��اواة يف حق تويل الوظائف العامة، واملساواة يف 

التكاليف واألعباء العامة.

وبالنس��بة للمطل��ب الث��اين، حق الجنس��ية، أكد 

الكت��اب أن حق الجنس��ية م��ن حقوق الف��رد التي 

تسجل له انتامءه لوطنه الذي ولد فيه وعاش حياته، 

فهو حق إنس��اين ال جدال فيه، ولكل فرد حق التمتع 

به، ال يجوز حرمان أحد تعس��فاً من جنسيته، وال من 

حقه يف تغيري جنس��يته، وكانت دولة اإلمارات سباقة 

حقوق

أكــد الدســتور أن األرسة أســاس املجتمــع،   •
قوامهــا الديــن واألخــالق وحــب الوطــن، 
ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من 

االنحراف.
مل تقتــرص دولة اإلمــارات، الــدور يف حفظ   •
حقــوق أفرادهــا إقليميــاً، بــل انضمت إىل 
العديد من االتفاقيــات واملنظامت الدولية، 
منهــا منظمــة الصحــة العامليــة، ومنظمة 
الطفولــة، وكانــت طرفاً يف اإلعــالن العاملي 

لحقوق اإلنسان.
الدستور يؤكد أن التعليم عامل أسايس لتقدم   •
املجتمع، ويضع القانون الخطط الالزمة لنرش 

التعليم وتعميمه والقضاء عىل األمية.
جاء الدســتور معرباً عن إرادة شــعب دولة   •
اإلمــارات يف الحفاظ عــىل حقوقه وحرياته، 
وصــون املجتمع بإقرار الدعامات األساســية 

لالتحاد.
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اإلمارات انضمت إىل 
معاهدات تكفل حق 

التمتع بكافة احلقوق 
واحلريات لألفراد دون متييز

تشريعات دولة اإلمارات 
حافلة بالكثري من األحكام 

اخلاصة بالطفل

احلريات املدنية والسياسية يف دستـــــــــــــــــــــــــور دولة اإلمارات
يف حفظ هذا الحق واكتسابه ألفرادها، فقد حفظت 

هذا الحق عاملياً بانضاممها إىل الكثري من االتفاقيات 

واملنظامت الدولية، كام أنها عضوة يف اإلعالن العاملي.

وأشار الكتاب إىل أن املرشع اإلمارايت وضع قانون 

الجنس��ية وجوازات الس��فر يف س��تة وأربعني مادة، 

مقس��مة إىل أربعة أبواب، وجاء الدستور حافظاً حق 

الجنسية، مؤكداً عليه يف نص املادة الثامنة.

التأمني االجتامعي والرعاية الصحية

بالنس��بة للمبحث الثاين »الحق يف التأمني االجتامعي 

والرعاية الصحية«، بنّي الكتاب أن  دستور الدولة نص 

عىل أن هذا الحق يش��مل املجتمع برعايته الطفولة 

واألموم��ة، ويحمي الق��رص وغريهم من األش��خاص 

العاجزين عن رعاية أنفس��هم لس��بب من األسباب، 

كاملرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة اإلجبارية، 

ويت��وىل مس��اعدتهم وتأهيله��م لصالحه��م وصالح 

املجتمع، وتنظم قوانني املساعدات العامة والتأمينات 

االجتامعية، هذه األمور.

ول��كل ش��خص الحق يف أن ينعم يف مس��توى من 

املعيش��ة، تكفي للمحافظة عىل صحته ورفاهيته له 

وألرسته، ش��املة التغذية وامللبس واملس��كن وتأمينه 

م��ن املرض والعج��ز والبطالة والرتمل والش��يخوخة، 

وغري ذلك من وس��ائل العيش، كام أكد الدس��تور أن 

األرسة أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب 

الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من 

االنحراف.

وتنفيذاً لنصوص الدستور، أصدرت الدولة العديد 

من القوانني االتحادية، مث��ل: القانون االتحادي رقم 

"13" لس��نة 1972 يف ش��أن اإلعانة االجتامعية، الذي 

نظ��م املس��اعدات االجتامعية، وح��دد الفئات التي 

تس��تحق اإلعانات، ومقدار اإلعانة، كام أجاز القانون 

إضاف��ة حاالت أخرى تس��تحق املس��اعدة، والقانون 

رقم "6" لس��نة 1977 م املع��دل بالقانون رقم "31" 

لسنة 1981 م، يف شأن الضامن االجتامعي الذي ألغي 

بامل��ادة "22" م��ن القانون رقم "2" لس��نة 2001 م، 

يف ش��أن الضامن االجتامعي، كذلك القانون رقم "9" 

لس��نة 1982 م يف شأن مس��اعدات اإلغاثة يف حاالت 

النكبات والكوارث العامة والخاصة.

كذل��ك ص��درت قوان��ني اتحادية ع��دة، وقرارات 

تق��رر حق الفرد يف أن يعيش عىل مس��توى الئق من 

املعيشة، وتحمي أرسته من االنحراف، وترعى األمومة 

والطفولة، وتساعد العاجز والعاطل اجتامعياً، ووفقاً 

ملا نصت علي��ه القوانني، كالقانون االتحادي رقم "9" 

لس��نة 1982 م يف  ش��أن االنتفاع باملساكن الشعبية، 

املعدل بالقانون رقم "2" لسنة 1979 م. كذلك سعت 

دول��ة اإلم��ارات إىل تنفيذ العديد م��ن الخدمات يف 

إطار الرعاية االجتامعية واألرسية والثقافية واإلسكان 

وخدمات لتحس��ني أوضاع املرأة، فقد ش��ملت هذه 

الخدمات كافة قطاعات الش��عب من أطفال ونساء 

ورجال وكبار الس��ن واملعاقني واملس��نني والش��باب، 

لتجسد عىل األرض الواقع شمولية التنمية االجتامعية 

التي من ضمنها حق الضامن والتأمني االجتامعي.

الحق يف التعليم والطفولة

أك��د الكتاب أن دس��تور دولة اإلم��ارات جاء حافظاً 

لح��ق اإلنس��ان يف العل��م، فل��كل ش��خص الحق يف 

التعليم، ويعترب م��ؤرش إلزامية ومجانية التعليم، من 

أبرز مؤرشات الحق يف التعليم املتعارف عليها، والتي 

طبقته��ا دولة اإلمارات عىل أبن��اء مجتمعها، فجاءت 

بنص��وص واضحة ح��ول رضورة توف��ري تعليم مجاين 

وإلزامي، للوصول إىل مجتم��ع متعلم راٍق بعيد عن 

األمية والجهل، حيث نصت املادة "17" من الدستور 

عىل أن التعليم عامل أس��ايس لتقدم املجتمع، ويضع 

القان��ون الخط��ط الالزمة لن��رش التعلي��م وتعميمه 

بدرجاته املختلفة، والقضاء عىل األمية.

وألقى الدستور عىل عاتق الدولة االتحادية، عبء 

النهوض بهذا االلتزام اإليجايب، مع ما يس��تلزمه ذلك 

من فتح كافة ميادين التعليم العامة واملهنية والفنية، 

واالهت��امم باملناهج التعليمية التي ينبغي أن تتوافق 

مع املب��ادئ األساس��ية للمجتمع وقيم��ه وتقاليده، 

فضالً عن توفري اإلمكانات املادية ملستلزمات العملية 

التعليمية، وذلك بإجازته للمؤسسات والهيئات، ببناء 

وإنش��اء امل��دارس الخاصة، عىل أن تخض��ع للقانون 

ولرقابة السلطات العامة املختصة وتوجيهها.

ووضع دستور اإلمارات أساساً لبيان أحكام الطفل، 
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يتمتع الطفل بنصيب وافر 
من الرعاية واحلماية 

 وحفلت تشريعات الدولة 
بالكثري من األحكام اخلاصة 

به

فأك��د يف مواده أن املجتمع يش��مل رعاي��ة الطفولة 

واألموم��ة، كام أنه ذكر يف م��واده التي تندرج تحت 

ب��اب الدعام��ات االجتامعية واالقتصادية األساس��ية 

لالتحاد، أهمية األرسة ككيان أسايس يف الدولة، وتركز 

ع��ىل أن بنيانه��ا األس��ايس، إمنا هو الدي��ن واألخالق 

وحب الوطن، وأن القانون يحميها ويصونها، فاألرسة 

هي أساس املجتمع، ولألم والطفل الحق يف املساعدة 

والرعاية، بحيث يحظ��ى كل األطفال بنفس الحامية 

االجتامعية التي يتمتع بها األفراد اآلخرون.

ويتمتع الطفل بنصيب وافر من الرعاية والحامية، 

فق��د حفلت ترشيع��ات دولة اإلم��ارات بالكثري من 

األح��كام الخاصة بالطف��ل، وكان تناوله��ا لقضاياها 

عىل نوعني، ه��ام: الترشيعات العام��ة والترشيعات 

األساس��ية التي وضعت أساساً لبيان األحكام الخاصة 

بالطفل، منها القانون االتحادي رقم "9" لسنة 1976 

م يف ش��أن األحداث الجانح��ني واملرشدين، والقانون 

االتح��ادي رق��م "5" لس��نة 1983 م يف ش��أن دور 

الحضان��ة الذي وضعه املرشع اإلمارايت، بهدف رعاية 

األطفال ومش��اعرهم عىل أساس من األحكام والقيم 

اإلسالمية والعادات االجتامعية، كذلك وفرت العناية 

الصحي��ة والغذائي��ة الالزمة والكامل��ة، باإلضافة إىل 

االهتامم بتدريبهم عىل النطق العريب السليم، وذلك 

أن لغة االتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

كام أن الترشيع��ات العامة تناولت بعض األحكام 

الخاص��ة بالطفل، منها القان��ون االتحادي رقم "17" 

لس��نة 1972 م يف ش��أن الجنس��ية وجوازات السفر، 

واملع��دل بالقانون االتحاد رقم "10" لس��نة 1975 م، 

والذي جاء مؤكداً حق الطفل يف إثبات هويته وانتامئه 

وجنس��يته، والقانون االتحادي رقم "43" لسنة 1992 

م يف شأن تنظيم املنشآت العقابية والئحته التنفيذية 

الصادرة بقرار من مع��ايل وزير الداخلية رقم "417" 

لس��نة 1995 م، والذي نظم منش��آت عقابية خاصة 

باألحداث، فذكر أن املنش��آت العقابي��ة ثالثة أنواع، 

للرجال وللنس��اء، ومنشآت خاصة باألحداث املحكوم 

عليهم بالسجن، يراعى فيها الفصل بني الجنسني.

الحامية الدستورية للحق يف الرعاية الصحية

حرص��ت الدول��ة من��ذ فجر االتح��اد، ع��ىل إصدار 

الترشيع��ات الصحية الت��ي تكفل الرعاي��ة الصحية 

للمواطن��ني، وكان ع��ىل رأس��ها، املب��دأ ال��ذي قرره 

الدس��تور، حيث نصت امل��ادة "19" عىل أن املجتمع 

يكف��ل للمواطنني الرعاية الصحية، ووس��ائل الوقاية 

والع��الج من األمراض واألوبئة، وش��جع عىل إنش��اء 

املستش��فيات واملس��توصفات ودور الع��الج العامة 

والخاصة.

وع��رض الكت��اب الترشيعات الت��ي صدرت خالل 

الس��نوات الث��الث املاضي��ة، مثل قانون املس��ؤولية 

الطبي��ة، وقان��ون رشوط ترخيص مراك��ز اإلخصاب، 

وقان��ون تنظي��م قي��د املوالي��د والوفي��ات، وقانون 

مكافحة التب��غ، أما الترشيعات قي��د اإلصدار، فهي: 

قانون املنتج��ات الصيدالنية، ومزاولة مهنة الصيدلة، 

واملؤسسات الصيدالنية، والتأمني الصحي.

ووفقاً للكتاب، فقد انعكس��ت الجهود الوطنية يف 

انخف��اض رسيع وجذري يف أمراض الطفولة، ووفيات 

الرضع واألطف��ال واألمهات، ومعدل الخصوبة الكيل، 

وكان هناك تحسن ملحوظ يف متوسط العمر املتوقع 

للذك��ور، ويف نس��ب االلتح��اق بالتعلي��م ومعدالت 

اإلنجاب.
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أفرد دستور دولة اإلمارات 
الكثري من النصوص التي 
حتافظ وتصون حقوق 
اإلنسان مبا يتالءم مع 

احلياة يف الدولة

حقوق اإلنسان بني الدستور واإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان

أف��رد املرشع يف دس��تور دولة اإلم��ارات، الكثري من 

النصوص الت��ي تحافظ وتصون حقوق اإلنس��ان، مبا 

يت��الءم مع الحي��اة يف الدولة، كام اهت��م بالحريات 

وحقوق اإلنسان، فوضع لها الكثري من النصوص التي 

تصونها وتحميها، ليس فقط لحامية مواطني الدولة، 

بل امتد ذلك ليشمل حامية املقيمني يف هذه الدولة، 

فالكل سواء أمام القانون، ويجب عىل الجميع احرتام 

ه��ذه القوانني، وهذا يدل عىل أن هذه الدولة، دولة 

قوانني ومؤسسات ونظام، يجب أن يحرتمه الجميع.

ووضع امل��رشع يف الدس��تور، مجموعة من املواد 

التي توضح حقوق اإلنس��ان وتحميها يف الباب الثاين 

تحت عن��وان: »الدعامات االجتامعي��ة واالقتصادية 

األساس��ية لالتحاد«، من امل��واد )13 – 24( كذلك يف 

الب��اب الثالث تحت عن��وان: »الحري��ات والحقوق 

والواجبات العامة«، من املواد )25 – 44(، ويف الكثري 

من مواد القوانني التي تصون حقوق اإلنسان.

ونجد أن دس��تور الدولة بالنس��بة ملبدأ املساواة، 

ق��د ب��نّي يف الب��اب الثال��ث »الحري��ات والحق��وق 

والواجب��ات«، يف عج��ز نص امل��ادة »25« أن  جميع 

األف��راد لدى القانون س��واء، وال متييز ب��ني مواطني 

االتحاد بس��بب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية، 

أو املركز االجتامعي، إذاً، فجميع األشخاص متساوون 

أم��ام القانون، ال ف��رق بني مواطن وآخ��ر، وال امرأة 

ورجل، الكل سواء، كام نجد أن املادة 14 من الدستور 

تتحدث عن املس��اواة والعدال��ة االجتامعية، وكذلك 

تكافؤ الفرص لجميع املواطنني.

ووض��ع املرشع بعض نصوص القوانني التي تحقق 

مبدأ املساواة بني األش��خاص، وتجرم من ينتهك هذا 

املب��دأ، ومنها: جاء يف قانون العقوبات االتحادي رقم 

3 لس��نة 1987 م املع��دل بالقان��ون رقم 34 لس��نة 

2005 م، ع��دد م��ن النصوص التي تج��رم من ييء 

إىل أحد املقدس��ات أو الشعائر أو يسب أحد األديان 

الس��اموية، حيث جاء عجز نص امل��ادة 312 مبا ييل: 

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني 

كل م��ن ارتكب جرمي��ة من الجرائم اآلتية: اإلس��اءة 

إىل أحد املقدس��ات أو الشعائر اإلسالمية، وسب أحد 

األديان الساموية املعرتف بها.

ك��ام نج��د أن دول��ة اإلم��ارات ق��د انضم��ت 

للمعاهدات، الت��ي تكفل حق التمتع بكافة الحقوق 

والحري��ات لألف��راد دون متييز، من بينه��ا: االتفاقية 

الدولية للقضاء عىل جميع أش��كال التمييز العنرصي، 

وإعالن املؤمتر اإلس��المي لحقوق اإلنس��ان، وامليثاق 

العريب لحقوق اإلنسان.

وبالنس��بة ملبدأ الحرية الش��خصية، ذكر دس��تور 

الدول��ة يف املادة 26، أن الحرية الش��خصية مكفولة 

لجمي��ع املواطن��ني، وال يج��وز القبض ع��ىل أحد أو 

تفتيشه أو حجزه، إال وفق أحكام القانون، وال يُعرّض 

أي إنس��ان للتعذيب أو املعاملة الحاط��ة بالكرامة، 

فيام بينت املادة 27 من الدس��تور، أن القانون يحدد 

الجرائم والعقوب��ات، وال عقوبة عىل ما تم من فعل 

أو ترك قبل صدور القان��ون الذي ينص عليها، كذلك 

وض��ع املرشع ضامنة مهمة لتأكيد هذا املبدأ يف نص 

امل��ادة 28، والتي تن��ص عىل أن العقوبة ش��خصية، 

واملتهم بريء حت��ى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية 

عادل��ة، وللمتهم الحق يف أن ي��وكل من ميلك القدرة 

للدفاع عن��ه أثناء املحاكمة، ويب��ني القانون األحوال 

الت��ي يتعني فيها حض��ور محام عن املته��م، وإيذاء 

املتهم جسامنياً أو معنوياً محظور، كام وضع املرشع 

يف قان��ون اإلج��راءات الجزائية ضواب��ط للقبض عىل 

املتهم.

وبني الكت��اب أنه يف ما يخص االتجار بالبرش، فقد 

أصدرت الدولة قانون مكافحة االتجار بالبرش القانون 

االتحادي رقم 51 لس��نة 2006 م، يف ش��أن مكافحة 

جرائم االتجار بالبرش.

وقطعت دول��ة اإلمارات، ش��وطاً طويالً يف مجال 

حقوق اإلنس��ان والحريات الش��خصية، وتبنت أربع 

اتفاقيات من تسع أساس��ية معنية بحقوق اإلنسان، 

صادرة عن األمم املتحدة، وهي: اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز العنرصي، واتفاقية القضاء عىل 

جمي��ع أش��كال التمييز ضد امل��رأة، واتفاقية حقوق 

الطف��ل، واتفاقية حق��وق األش��خاص ذوي اإلعاقة، 

كام تبنت تس��ع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

املعنية بحقوق اإلنس��ان، وهي لها عالقة بس��اعات 

العمل، والعمل الجربي، وتفتيش العمل، واملس��اواة 

يف األجور، وإلغاء العمل الجربي، والحد األدىن للسن، 

وأسوأ أنواع أشكال عمل األطفال.

الحريات العامة وحقوق اإلنسان

أفرد امل��رشع يف دس��تور دولة اإلم��ارات الكثري من 

النصوص الت��ي تحافظ وتصون حقوق اإلنس��ان، مبا 

يت��الءم مع الحياة يف دولة اإلم��ارات، كام أنها ترتكز 

عىل أس��س متينة مس��تمدة من الرشيعة اإلسالمية 

والع��ادات والتقالي��د العربية األصيل��ة، فهي حقوق 

شاملة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية 

أو ثقافية، وعامة لكل أفراد املجتمع دون متييز بينهم 

يف تلك الحقوق، بس��بب الل��ون أو الجنس أو اللغة، 

وثابت��ة غري قابل��ة للتعديل أو اإللغاء حس��ب أهواء 

األشخاص.

وكفل دس��تور اإلم��ارات حق اإلنس��ان يف الحياة 

الح��رة الكرمية، ويف الحري��ة الديني��ة، ويف التعليم، 

وحق اإلنس��ان اإلمارايت يف الوظيفة العامة، والحق يف 

الزواج، وحقوق اإلنسان لدى الرشطة والنيابة العامة 

واملحاكم، وحقوق اإلنس��ان يف املش��اركة السياس��ية 

وصن��ع القرار، وحق��وق األمومة والطفول��ة، ورعاية 

األح��داث الجانح��ني واملرشدين، وحق��وق األطفال 

اللقطاء أو عدميي النسب، وجهود الدولة يف استعادة 

أبنائها األطفال خارج الدولة، وحقوق املعاقني وذوي 

االحتياجات، وحقوق املعاقني يف االندماج يف املجتمع، 

وحقوق املرأة، وحقوق العامل يف اإلمارات، وحقوق 

أبناء اإلمارات خارج الدولة، وحقوق املسنني.

تساؤالت

طرح الكتاب عدداً من األســئلة، مثل: ما هو 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســان؟، وملاذا تم 
وضع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان؟، وكيف 
يحمي القانون الدويل حقوق اإلنسان؟، مبيناً 
أن اإلعــالن العاملي لحقوق اإلنســان يتكون 
مــن 30 مادة، وخطــط رأي الجمعية العامة 
بشأن حقوق اإلنسان املكفولة لجميع الناس. 
ويعتــرب هــذا اإلعالن لعــام 1948 م من بني 
الوثائــق الدولية الرئيســة لحقوق اإلنســان، 
التي تم تبنيها من قبل األمم املتحدة، ونالت 
هذه الوثيقــة موقعاً مهامً يف القانون الدويل، 
إضافــة إىل وثيقتــي العهــد الــدويل الخاص 
بالحقوق املدنية والسياســية ســنة 1966 م، 
والعهد الدويل الخــاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية سنة 1966 م، وتسمى 
هذه الوثائــق معاً، الئحة الحقــوق الدولية، 
ويف عام 1986 م، بعــد أن تم التصديق عىل 
الوثيقتني من قبل عدد كاٍف من األمم، أخذت 

الئحة الحقوق الدولية قوة القانون الدويل.
وبعد الحرب العامليــة الثانية، تعهد املجتمع 
الدويل بعدم الســامح عىل اإلطــالق، بوقوع 
فظائع متس حقوق اإلنسان مرة أخرى، وقرر 
زعــامء العامل، إكــامل ميثاق األمــم املتحدة 
بخريطــة طريق، تضمن حقوق كل فرد يف أي 
مكان أو زمان، وتلك هي الوثيقة التي توافق 
عليها الزعــامء، وأصحبت يف ما بعد »اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان«.
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يه��دف برنامج »املعاون الربمل��اين«، الذي يعد أحدث 

التطبيق��ات الت��ي وفرته��ا األمانة العام��ة للمجلس 

الوطن��ي االتح��ادي لألعض��اء، إىل تطوي��ر الخدمات 

املقدم��ة لألعضاء من خالل تحدي��ث البوابة الخاصة 

بهم عىل املوق��ع اإللكرتوين، وزي��ادة فعاليتها لتوفري 

مختل��ف املعلوم��ات والوثائ��ق الت��ي تس��اعدهم 

ع��ىل القيام بعمله��م الترشيعي والرق��ايب ويف مجال 

الدبلوماس��ية الربملانية، وتسهل تواصلهم مع مختلف 

فعاليات املجتمع بأرسع وقت وأقل جهد.

وق��ال الدكت��ور محمد س��امل املزروع��ي أمني عام 

املجلس، إن األمانة العامة تعكف منذ فرتة عىل تنفيذ 

برنام��ج املعاون الربملاين لألعضاء، وذلك عرب اس��ترياد 

تقني��ات حديثة تس��هل دورة عمل أعض��اء املجلس 

الوطني، وتخترص الوقت والجهد، ما ينعكس بش��كل 

رئيس عىل ترسيع طرح القضايا، ويسهل عىل املواطنني 

ومختلف رشائح املجتمع التواصل مع األعضاء، مشرياً 

إىل إنه تم إس��ناد هذه  املهمة إىل عدد من اإلداريني 

يف األمان��ة، وتم تش��كيل فريق عم��ل متخصص لهذا 

الغرض، إذ ميّكن برنامج املعاون الربملاين، األعضاء من 

االطالع عىل مضاب��ط الجلس��ات ومراجعتها، وإبداء 

الرأي يف مداخالتهم،  فضالً عن أن التجربة تنس��حب 

عىل أعامل اللجان الفرعية يف املجلس قريباً.

واوض��ح الدكت��ور املزروعي أن املجل��س الوطني 

االتح��ادي يعد أول برملان يف منطقة الرشق األوس��ط 

وش��امل إفريقيا، يس��تعني بهذه التقني��ات الحديثة 

لتسهيل عمل األعضاء، وترسيع وترية امللفات والقضايا 

املطروح��ة ع��ىل املجل��س، مؤك��داً أن املجلس دخل 

مراحل جدي��دة يف االنتقال إىل األنظم��ة اإللكرتونية 

والذكي��ة للتواصل املبارش مع املواطن��ني، فيام أطلق 

حزمة من التطبيقات إلنجاز عمل األعضاء، وتس��هيل 

تواصل املواطنني مع املجلس.

وق��ال إن »املع��اون الربمل��اين« يأيت ضم��ن بوابة 

إلكرتوني��ة مخصص��ة ألعض��اء املجل��س، متكنهم من 

االطالع عىل األنشطة الربملانية والجلسات واجتامعات 

اللج��ان، إضاف��ة إىل األس��ئلة واملوضوع��ات العامة 

والفعاليات الربملانية، واألوراق والدراسات املتخصصة.

وبذلك يكون املجلس الوطني االتحادي، من أوائل 

املؤسس��ات الربملاني��ة يف املنطقة التي توف��ر معاوناً 

برملانياً خاصاً بكل عضو يف املجلس، لتوفري املعلومات 

الفني��ة والوثائق التي تهم األعض��اء، فيام توفر هذه 

الخاصية أس��اليب تنظيمية ملتابعة وتس��هيل عمله، 

س��واء داخ��ل املجل��س أو خارجه، ك��ام توفر خدمة 

للعض��و أثناء وج��وده يف االجتامعات، إذ ميكنه طلب 

أي خدمة، فيام يُشعر النظام، املسؤولني فريق شؤون 

األعضاء، عن طريق الرسائل النصية وغريها.

ويتم وفق هذا التطبيق، إشعار األعضاء عرب الربيد 

اإللكرتوين والرسائل النصية، بنرش ملفات جديدة عن 

االجتامعات التي تخص عضو املجلس، س��واء حرها 

أو مل يحره��ا، إضافة إىل إمكاني��ة كتابة املالحظات 

ع��ىل املح��ارض أو التقارير أو امللخصات، عرب شاش��ة 

تعبئ��ة املالحظ��ات املخصصة له��ذا الغ��رض، ويتم 

إش��عار فريق العمل املعنيني يف األمانة العامة بوجود 

مالحظات تخص املرفقات التي تم نرشها.

ومن املمكن جمع املداخ��الت الخاصة بالعضو يف 

م��كان واحد، إضافة إىل إمكانية مراجعة كل الفقرات 

التي تخص الجلس��ة، وإمكاني��ة كتابة مالحظاته عىل 

فقرة معينة، ويقوم النظ��ام بجمع كل املالحظات يف 

ملف واحد، ويتم تجهيزه للعضو للجلسة املقبلة عند 

التصدي��ق عىل املضبط��ة، فيام توف��ر البوابة خاصية 

االستعالم عن أرقام هواتف وبيانات االتصال بالجهات 

الحكومي��ة والوزارات عن طريق س��حبها من بيانات 

السجل بالربملان اإللكرتوين.

مراحل التطور إلكرتونياً

تم تطوير بوابة األعضاء من خالل ثالثة محاور، هي: 

املعاون الربملاين »مكتب العض��و«، وتوفري املعلومات 

الفنية، ووثائق تهمك »أحدث اإلضافات«.

وتوف��ر خاصية املعاون الربمل��اين »مكتب العضو«، 

أس��اليب تنظيمي��ة ملتابعة وتس��هيل عم��ل العضو 

داخ��ل املجلس وخارجه، وهي ليس��ت خاصة بعمل 

العضو الفني بقدر ما هي وس��يلة لتسهيل عمله من 

خ��الل: تنظيم اجتامعات العض��و، التي تتيح إمكانية 

تحديد مدة زمنية لعرض االجتامعات املقبلة للعضو، 

ويس��تطيع العضو عرض كافة االجتامعات التي يجب 

حضورها خالل أس��بوع أو يوم أو ش��هر، ويتم عرض 

املعاون الربملاين أحدث 
التطبيقات التي وفرتها 
األمانة العامة ألعضاء  

اجمللس

املعاون الربملاين يهدف إىل 
تطوير وتسهيل اخلدمات 
املقدمة ألعضاء اجمللس

املعاون الربملاين ينظم العمل ويسهــــــــــــــــــــــــل التواصل بني املواطنني واألعضاء

برامج
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 اجمللس الوطني 
االحتادي، من أوائل 

املؤسسات الربملانية يف 
املنطقة التي توفر معاونًا 

برملانيًا خاصًا بكل عضو 

 مت تطوير بوابة األعضاء 
من خالل حماور املعاون 

الربملاين ومكتب العضو 
وتوفري املعلومات الفنية

املعاون الربملاين ينظم العمل ويسهــــــــــــــــــــــــل التواصل بني املواطنني واألعضاء
جميع االجتامعات )لجان، وجلسات، ولجنة تنفيذية، 

وهيئة مكتب، وفعاليات برملانية(.

ك��ام تس��اعد يف دع��م العض��و يف التحض��ري قبل 

االجتامع؛ وبناء عىل خاصية تنظيم اجتامعات العضو، 

تتيح البوابة للعضو إمكانية التنبيه عن طريق رسائل 

نصية، أو بريد إلكرتوين، أو تنبيه مدير مكتب العضو 

قب��ل االجتامع باملدة الزمنية الالزم��ة، من دقائق إىل 

أيام حسب الحاجة.

وأثناء تواجد العضو يف اجتامع؛ فإن هذه الخاصية 

متواف��رة أيض��اً، وميك��ن طلب أي خدمة مام س��بق، 

وس��يتوىل النظام إش��عار املس��ؤولني »فريق ش��ؤون 

األعضاء«، عن طريق الرس��ائل النصي��ة، باإلضافة إىل 

شاشة ملتابعة كافة طلبات الدعم الخاصة للعضو.

بع��د انتهاء االجتامع؛ يتم إظهار كافة الوثائق التي 

أُضيف��ت إىل االجتامعات الخاص��ة بالعضو، كام يتم 

توضي��ح عدد تلك الوثائق مثل »محارض االجتامعات، 

والتقارير، وامللخصات«.

ويت��م إش��عار األعضاء )بري��د إلكرتوين، ورس��ائل 

نصي��ة(، بنرش ملفات جديدة ع��ن االجتامعات التي 

تخ��ص العض��و، س��واء كان ح��ارضاً أم ال، إضافة إىل 

إمكانية كتابة املالحظات عىل املحارض، أو التقارير أو 

امللخصات، وكافة املرفقات التي يتم نرشها بخصوص 

االجتامع من خالل شاشة تعبئة املالحظات، مخصصة 

لهذا الغرض، ويتم إش��عار فري��ق العمل املعنيني من 

األمانة العامة بوجود مالحظات تخص املرفقات التي 

تم نرشه��ا بخصوص االجتامع، باإلضافة إىل تس��هيل 

جمع ومتابعة تلك املالحظات.

ك��ام يتم إضاف��ة بعض الخدمات املس��اعدة مثل: 

مراجعة مضبطة الجلس��ة السابقة صوتياً ومرئياً، عن 

طريق التكامل مع برنامج املضبطة اإللكرتونية، وهذه 

الخاصية توفر الوقت للعضو، وليس من الروري قيام 

العضو بنفس��ه مبراجعة املضبطة، وميكن ملدير مكتبة 

مراجعة املضبطة، وتحديد أماكن التعديل، ويتم ذلك 

من خالل: جمع كاف��ة املداخالت الخاصة بالعضو يف 

م��كان واحد، مع إمكانية مراجع��ة كل الفقرات التي 

تخص الجلس��ة، وإمكانية كتابة مالحظاته عىل فقرة 

معينة، ويقوم النظام بجمع كافة املالحظات يف ملف 

واحد، ويكون جاهزاً أمام العضو يف الجلس��ة املقبلة، 

عن��د التصديق عىل املضبط��ة، علامً ب��أن النظام لن 

يسمح له بالتعديل عىل املضبطة مبارشة .

وهن��اك إمكانية لالس��تعالم عن أرق��ام تلفونات، 

وبيانات االتصال بالجهات الحكومية، والوزارات، عن 

طريق سحبها من بيانات السجل بالربملاين اإللكرتوين، 

م��ع إضاف��ة إمكانية إرس��ال بريد إلك��رتوين إىل تلك 

الجهات، من خالل صفحة االستعراض، وإظهار تقديم 

النامذج اإللكرتونية الخاصة »تقديم سؤال، وموضوع 

عام، ..... الخ«.

وهناك إمكانية توف��ري املعلومات الفنية؛ ويف هذا 

الجزء س��يتم الرتابط والتكامل ب��ني ثالثة أنظمة، لي 

يت��م توفري املعلوم��ات الفنية للعضو وه��ي: الربملان 

اإللكرتوين، ودورة املعلومات، واملكنز الربملاين.

أما عن طبيعة املعلوم��ات، فهي معلومات تخص 

العم��ل الربملاين، وتك��ون ذات طبيع��ة فنية أكرث من 

تنظيمي��ة، باإلضافة إىل توافره��ا يف مركز املعلومات، 

وس��يتم أيض��اً توفريها يف معظم الصفح��ات يف بوابة 

األعضاء تس��هيالً عىل العض��و يف حالة طلب معلومة، 

مثل: صفحة تش��كيل اللجان، وصفحات االجتامعات، 

وصفحات السؤال، واملوضوع والترشيع.

وهن��اك أيض��اً وثائق تهمك »أح��دث اإلضافات«؛ 

وتختص هذه الجزئية بجمع كافة املرفقات واإلضافات 

الت��ي تكون عىل بوابة األعضاء يف املركز اإلعالمي، من 

تقاري��ر وإحصائيات ودراس��ات.. ال��خ، لي تكون يف 

مكان واحد، ويكون العض��و عىل إطالع بالجديد أوالً 

بأول، كام يتم عرض الصور والفيديوهات التي تخص 

العضو، واملتوفرة يف املركز اإلعالمي أيضاً.

وتختص صفحة وثائق تهم��ك، بأحدث اإلضافات، 

وجمع كافة املرفقات، واإلضافات التي تتم عىل بوابة 

األعض��اء يف املركز اإلعالمي، م��ن تقارير وإحصائيات 

ودراس��ات.. الخ، لي تكون يف م��كان واحد، ويكون 

العضو عىل إطالع بالجدي��د أوالً بأول، كام يتم عرض 

الص��ور والفيديوهات التي تخص العضو، واملتوفرة يف 

املركز اإلعالمي أيضاً.
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شبكة برملانية معلوماتية من أجل الــــــــــــــــــــــــــــربط بني برملانات دول اخلليج
يه��دف م��رشوع »إنش���اء ش��بكة معلوم�اتية 

الش��عبة  م��ن  املق��رتح  خليجي��ة«،  برمل�اني��ة 

الربملانية اإلماراتي��ة، إىل تحقيق الربط التفاعيل 

ب��ني املجالس الربملاني��ة يف دول مجلس التعاون 

الخليجي سواء من حيث املعلومات، أو التفاعل 

املبارش بني األجهزة واألشخاص يف هذه املجالس، 

وسيس��هم ذلك يف نقل املعارف واملعلومات بني 

هذه املجالس وبعضها .

ومتحورت فكرة املرشوع حول إنش��اء ش��بكة 

معلوماتية برملانية خليجية، تساند عمل املجالس 

الترشيعية الخليجية وتعمل عىل أس��اس تبادل 

الخربات ب��ني املجالس، وتعد مص��درا لألبحاث 

واملعلوم��ات الربملانية الخليجي��ة وذلك ألهمية 

وج��ود هذه الش��بكة بني املجال��س الترشيعية 

الخليجية يف ظل عدم وجود التقنيات املعلوماتية 

الحديثة وزيادة عدد ش��بكات تبادل املعلومات 

والشبكات الربملانية الدولية واإلقليمية.

أهداف املرشوع

وتكم��ن أهمي��ة الش��بكة يف متابع��ة طبيع��ة 

التغريات القامئة يف املنطقة حالياً، وما يستدعيه 

ذل��ك من زي��ادة مج��االت التعاون والتنس��يق 

ب��ني املجالس الخليجية، وب��روز مرشوع االتحاد 

الخليجي وما قد يرتتب عليه من تدارس مرشوع 

إنش��اء الربمل��ان الخليجي، والتط��ورات الدولية 

املتس��ارعة وما يفرضه ذلك من تكثيف التشاور 

وتبادل الرأي ب��ني املجالس الخليجي��ة، وزيادة 

دور ش��بكات املعلومات الدولية يف تطوير عمل 

املنظ��امت اإلقليمي��ة والدولية، وتوف��ري الكثري 

من التكالي��ف املادية للق��اءات، واالجتامعات، 

والربامج التدريبية، زي��ادة العائد املتحصل من 

اللق��اءات، أو االجتامع��ات املغلق��ة، أو الربامج 

التدريبي��ة، وإمكانية متابع��ة التنفيذ من خالل 

الشبكة.

تعريف الشبكة 

هي نظ��ام إلكرتوين مغلق ومؤم��ن تأميناً عالياً 

»قوانني،  والنص��وص  واملعلومات  للمس��تندات 

وموضوعات عامة، ومناقش��ات برملانية، وأعامل 

برملاني��ة،  ودبلوماس��ية  وأس��ئلة،  تحضريي��ة، 

ولجان، وجلس��ات، ومضاب��ط ومحارض برملانية، 

ودراس��ات وبح��وث، ومذك��رات«، باإلضافة إىل 

آلي��ات تكنولوجية للتفاع��ل املبارش بني اللجان: 

»الرؤس��اء، واألعضاء، واألمناء العامني، والخرباء، 

واملوظفني«.

وه��ذه املس��تندات، أو التفاعل املبارش ميكن 
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الشبكة نظام إلكرتوين 
مغلق وآمن بالنسبة 

للمستندات واملعلومات 
والنصوص

الشبكة تساند عمل 
اجملالس التشريعية 

اخلليجية وتعمل على 
أساس تبادل اخلربات بينها 

تصفح��ه أو تبادله يف وقت وجيز وبرسعة فائقة 

ع��رب ما يطلق عليه »وص��الت النص الفائق« أي 

التصفح أو التبادل الرسيع.

املزايا املنتظرة من الشبكة 

من أهم املزايا التي ستحققها املجالس الخليجية 

من إنش��اء مرشوع الشبكة الربملانية املعلوماتية، 

تعزيز التفاعل بني رؤساء املجالس يف االتصاالت 

املبارشة بني اثنني أو ثالثة يف أي مسائل مشرتكة، 

وعقد اجتامعات مغلق��ة دون عناء االنتقال من 

بل��د إىل آخر، أو تأجيل أجن��دة أعاملهم، وتبادل 

الرأي ح��ول موضوع ومس��ائل مح��دودة دون 

انتقال الرؤساء من مجالسهم وبلدانهم.

كام توفر خاصية التفاعل املبارش بني املجالس 

الخليجية وتعزيز التواصل بني األجهزة الربملانية، 

مثل التفاعل املبارش بني لجان معنية ونظرائها يف 

مجلس آخر لتبادل الرأي أو الدراسات والبحوث، 

أو التع��رف عىل الخربات املتبادلة أثناء مناقش��ة 

موض��وع معني، أو قانون مع��ني، أو االتفاق عىل 

مرشوع��ات عمل مش��رتكة، ويف أعامل الش��عبة 

الربملاني��ة، س��واء بعقد االجتامع��ات، أو لقاءات 

تنسيقية سواء بني مجلسني، أو املجالس جمعيها 

لتنس��يق املواقف، وتبادل املعلومات والدراسات 

للتحض��ري للمؤمترات اإلقليمي��ة، أو أية فعاليات 

برملاني��ة مش��رتكة، خاصة يف إط��ار االتفاق عىل 

شغل األماكن الشاغرة، أو البنود الطارئة.

وميكن للش��عبة الربملانية عق��د اجتامعات، أو 

لقاءات تنس��يقية سواء بني مجلسني، أو املجالس 

جمعيه��ا لتنس��يق املواقف، وتب��ادل املعلومات 

والدراسات للتحضري للمؤمترات اإلقليمية، أو أية 

فعاليات برملانية مش��رتكة خاصة يف إطار االتفاق 

عن ش��غل األماكن الش��اغرة، أو البنود الطارئة، 

وأي أجهزة برملانية أخرى ميكنها كذلك استخدام 

الشبكة لعقد اجتامعات أو لقاءات مشرتكة.

كام تؤدي إىل تعزيز فعالية التنس��يق لدراسة 

املوضوع��ات والقضاي��ا ذات االهتامم املش��رتك، 

والتق��ارب الترشيع��ي يف دراس��ة القوانني ذات 

االهت��امم املش��رتك، وتحقيق التق��ارب، وفعالية 

التنس��يق يف املحاف��ل الربملاني��ة. وخاصية تبادل 

الدراس��ات واملعلومات والبيان��ات بني املجالس 

الخليجية وبعضهام، م��ن خالل توفري املعلومات 

والدبلوماس��ية  والرقابية  الترشيعي��ة،  والبيانات 

الربملاني��ة، وبيان��ات اللجان الربملاني��ة، ومضابط 

ومحارض للجلس��ات واألعامل األخرى، ودراسات 

وبح��وث متبادل��ة ح��ول موضوع��ات معين��ة، 

وترشيع��ات وأدلة عم��ل، ومعلوم��ات متبادلة 

للتطوير الربملاين.

االختالف بني ما هو متاح ومرشوع الشبكة 

مرشوع تب��ادل املعلومات يهدف فقط إىل تبادل 

املعلوم��ات وتواجه��ه بع��ض الصعوب��ات، مثل 

رسية بعض البح��وث واألوراق، والتقارير، إال أن 

مرشوع الش��بكة ال يقترص عىل تبادل املعلومات 

والدراس��ات، وإمنا يحقق مي��زة التفاعل املبارش 

بني األجهزة، والرؤساء واألعضاء، واألمناء العامني 

أو الخ��رباء العامل��ني يف املجال��س، ولذل��ك فإنه 

ميكن الق��ول إن مرشوع تب��ادل املعلومات كان 

متهيداً أو خطوة أولية ملرشوع الش��بكة الربملانية 

املعلوماتي��ة، خاصة أن مرشوع الش��بكة يختلف 

عن مرشوع تبادل املعلومات يف أن الشبكة تكون 

منغلقة عىل أعضائها، ومؤمنة تأميناً عالياً بحيث 

ال ميكن اخرتاقها .باإلضافة إىل ذلك، فإن الشبكات 

الدولية أصبحت هي الوس��يلة األساسية لتطوير 

عم��ل املنظ��امت الدولي��ة واإلقليمي��ة لتحقيق 

أقىص اس��تفادة ممكن��ة من ث��ورات املعلومات 

واالتصاالت .

بدايات فكرة املرشوع

بدأت فك��رة مقرتح املجلس الوطن��ي االتحادي 

إلنش��اء ش��بكة معلوماتية برملانية خليجية، منذ 

االجتامع الرابع للجنة التنسيق الربملاين والعالقات 

الخارجي��ة املنبثق عن االجتامع الدوري لرؤس��اء 

مجالس الش��ورى والنواب والوطني واألمة بدول 

مجلس التع��اون لدول الخليج العريب، الذي عقد 

يف دولة اإلمارات يف ديب يف 22 نوفمرب2011، وقد 

ناق��ش االجت��امع الفكرة، وقرر رفعه��ا لالجتامع 

ال��دوري الخام��س لرؤس��اء مجال��س الش��ورى 

والنواب والوطني واألمة ب��دول مجلس التعاون 

لدول الخلي��ج العربية املقرر عق��ده يف اململكة 

العربية السعودية.

ويف االجتامع الدوري الخامس لرؤساء مجالس 

الشورى والنواب والوطني واألمة يف دول مجلس 

التعاون ل��دول الخليج العربية، الذي عقد يومي 

10و11 ديس��مرب 2011 يف جدة باململكة العربية 

الس��عودية، متت مناقشة مقرتح املجلس الوطني 

االتحادي وتم تكليفه بإعداد دراسة حول املقرتح، 

وتقدميه��ا لالجت��امع الخام��س للجنة التنس��يق 

الربمل��اين والعالقات الخارجية والذي س��يعقد يف 

اململكة العربية السعودية خالل الفرتة املقبلة.

ويف االجتامع السادس لرؤساء مجالس الشورى 

والن��واب والوطني واألمة، ال��ذي عقد يف املنامة 

بتاريخ 8 ديس��مرب 2012م، قرر الرؤساء تكليف 

لجنة فنية مش��رتكة لدراس��ة الجوانب التنفيذية 

والفنية واملالية للمرشوع وتقديم التصور النهايئ 

إىل االجت��امع الق��ادم للجن��ة التنس��يق الربملاين 

والعالقات الخارجية.

ويف اجتامع اللجنة الفنية املش��رتكة لدراس��ة 

الجوان��ب التنفيذية والفني��ة واملالية للمرشوع، 

تم اعتامد املرشوع املقدم من الش��عبة الربملانية 

اإلماراتية، ورفع توصيتني للجنة التنسيق الربملاين 

والعالقات الخارجية وهام:

أهمي��ة تحديد الجه��ة التي س��تتوىل متابعة   .1

أهمية إنشاء الشبكة 

طبيعة التغريات القامئة يف املنطقة حالياً، وما   •
يســتدعيه ذلك من زيــادة مجاالت التعاون 
والتنســيق بني املجالــس الخليجيــة وبروز 
مرشوع االتحاد الخليجي وما قد يرتتب عليه 
من تدارس مرشوع إنشاء الربملان الخليجي .

التطــورات الدولية املتســارعة، وما يفرضه   •
ذلك من تكثيف التشــاور، وتبادل الرأي بني 

املجالس الخليجية .
زيادة دور شــبكات املعلومــات الدولية يف   •

تطوير عمل املنظامت اإلقليمية والدولية .
توفري الكثري من التكاليــف املادية للقاءات،   •

واالجتامعات، والربامج التدريبية .
زيــادة العائد املتحصــل من اللقــاءات، أو   •
االجتامعــات املغلقة، أو الربامــج التدريبية، 

وإمكانية متابعة التنفيذ من خالل الشبكة.
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تكمن أهمية الشبكة يف 
متابعة التغريات وزيادة 
التعاون والتنسيق بني 

اجملالس الربملانية 

 من أهم املزايا التي 
ستحققها اجملالس 
اخلليجية من إنشاء 

الشبكة تعزيز التفاعل 
بني رؤساء اجملالس يف 

االتصاالت املباشرة

تنفي��ذ امل��رشوع وإدارة الش��بكة، إذ ت��ويص 

اللجن��ة باختيار أح��د املجال��س ليتوىل هذه 

املهمة، مع إعداد تقارير تعرض عىل االجتامع 

الدوري لرؤساء املجالس الخليجية.

املبادرة لتش��كيل فريق العم��ل الفني، الذي   .2

س��يعمل ع��ىل اتخ��اذ الخط��وات التنفيذية 

الالزم��ة للم��رشوع، م��ع أهمية اس��تمرارية 

أعضاء الفريق قدر اإلمكان حتى انتهاء املهمة 

املكلف بها الفريق.

مناذج من الخربة الدولية

تم االط��الع عىل من��اذج من ش��بكات معتمدة 

لدى عدد من املؤسس��ات التي تعد مناذج خربة 

ودولية، مثل: ش��بكة برملان��ات املحيط الهادئ، 

الت��ي تعم��ل عىل تب��ادل املعلوم��ات بني هذه 

الربملان��ات، والتنس��يق يف الترشيع��ات، وتبادل 

البح��وث والدراس��ات الربملاني��ة، والتفاعل بني 

األجهزة مثل اللجان وإدارات البحوث.

وش��بكة املعرف��ة الربملاني��ة اإلفريقي��ة التي 

تختص بتوفري معلومات أساس��ية عن الربملانات 

اإلفريقي��ة، وإتاح��ة ج��داول أعامل الجلس��ات 

الربملاني��ة، وتوف��ري خاصي��ة طل��ب املعلومات 

املتبادلة، وتوفري االستشارات البحثية من مجلس 

إىل آخ��ر م��ن خ��رباء يف مجلس مع��ني، وتبادل 

وتوفري االستش��ارات البحثية حول مفاهيم أدلة 

صياغة ودراس��ة القوانني، والتفاعل بني األجهزة 

واألعض��اء، الذي س��يتم يف املرحل��ة املقبلة من 

تطوير الشبكة. والشبكة الربملانية األوروبية التي 

تؤدي ذات الوظائف.

ومن أبرز النتائج العملي��ة التي تحققت من 

خالل الشبكات الربملانية األوروبية – األفريقية – 

املحيط الهادي هي: تبادل البحوث والدراس��ات 

الربملانية، وتبادل االطالع عىل أفضل املامرس��ات 

الربملانية الدولية، والتنس��يق يف دراس��ة القوانني 

والترشيع��ات م��ن خ��الل التفاعل ب��ني اللجان 

واألعضاء، وتق��ارب عمل الربملان��ات يف أوراقها، 

وتطوير األمانات العامة أو تطوير وس��ائل عمل 

الترشيع والرقابة، والتنس��يق وتبادل املعلومات 

يف مجال الدبلوماس��ية الربملانية من خالل تبادل 

املذك��رات، واالقرتاحات لعرضه��ا عىل املؤمترات 

واملحافل الربملانية الدولية.

 خاصية التفاعل املبارش بني املجالس الخليجية

توف��ر الش��بكة، خاصي��ة التفاع��ل بني رؤس��اء 

املجالس الخليجية، م��ن خالل: اتصاالت مبارشة 

ب��ني اثن��ني أو ثالث��ة يف أي مس��ائل مش��رتكة، 

واجتامع��ات مغلقة دون عن��اء االنتقال من بلد 

إىل آخ��ر أو تأجيل أجندة أعاملهم، وتبادل الرأي 

حول موضوعات ومس��ائل محدودة دون انتقال 

الرؤساء من مجالس��هم وبلدانهم. إضافة إىل أن 

االجتامع الدوري لن يك��ون هو املنتدى الوحيد 

ال��ذي يلتق��ي فيه رؤس��اء املجال��س الخليجية، 

وإمنا ستتيح  الش��بكة عقد العديد من اللقاءات 

واالجتامع��ات عربه��ا، م��ام يزيد م��ن قدرات 

التواص��ل، والتنس��يق، وتبادل الرأي بني رؤس��اء 

املجالس .

ويف جان��ب التفاعل ب��ني األجه��زة الربملانية: 

يكون التفاعل مب��ارشاً بني لجان معنية ونظرائها 

يف مجلس آخر، لتبادل الرأي أو تبادل الدراسات 

والبح��وث، أو التع��رف عىل الخ��ربات املتبادلة 

أثن��اء مناقش��ة موضوع مع��ني، أو قانون معني، 

أو االتف��اق عىل مشروعات عمل مش��رتكة .ويف 

الش��عبة الربملانية هناك إمكانية لعقد اجتامعات، 

أو لقاءات تنسيقية سواء بني مجلسني، أو املجالس 

جمعيه��ا لتنس��يق املواق��ف، وتب��ادل املعلومات 

والدراس��ات للتحضري للمؤمترات اإلقليمية، أو أية 

فعاليات برملانية مش��رتكة، خاصة يف إطار االتفاق 

عىل شغل األماكن الشاغرة، أو البنود الطارئة.

وأي أجهزة برملانية أخرى، ميكنها كذلك استخدام 

الشبكة لعقد اجتامعات أو لقاءات مشرتكة .

ه��ذا التفاعل ال��ذي توفره الش��بكة يؤدي إىل: 

فعالية التنس��يق لدراس��ة املوضوع��ات والقضايا 

ذات االهتامم املشرتك، وفعالية التنسيق والتقارب 

الترشيع��ي يف دراس��ة القوان��ني ذات االهت��امم 

املش��رتك، وتحقيق التقارب، وفعالية التنس��يق يف 

املحافل الربملانية.

وهن��اك أيضاً، خاصة التفاعل املبارش التي ميكن 

أن تحقق العديد من املزايا األخرى، مثل:

اجتامع��ات األمن��اء العام��ني، إذ ل��ن تقت��رص   -

لقاءاتهم عىل االجتامع السنوي.

-  االستفادة املتبادلة من الخرباء واملستشارين يف 

املجالس الخليجية .

-  اس��تخدام )خايصة التدريب ع��ن بعد( مام 

ي��ؤدي إىل إمكانية تكثي��ف الربامج التدريبية 

الربملاني��ة املش��رتكة، وتب��ادل ال��رؤى ح��ول 

أفضل املامرس��ات الربملانية الدولية، مام يزيد 

م��ن عائد الربامج التدريبي��ة دون أن يتكلف 

املتدربون عناء االنتقال وتكاليف اإلقامة .

-  تب��ادل الخ��ربات واملعلومات ب��ني الباحثني 

الربملانني، واملوظفني .

-   تبادل املفاهيم ح��ول أدلة العمل الربملانية، 

وإنش��اء مفاهي��م مش��رتكة للتطبي��ق يف كل 

املجالس الخليجية .

أم��ا خاصي��ة تب��ادل الدراس��ات واملعلومات 

والبيان��ات ب��ني املجال��س الخليجية، فتش��مل: 

ومعلوم��ات  ترشيعي��ة،  وبيان��ات  معلوم��ات 

وبيانات رقابية، ومعلومات وبيانات للدبلوماسية 

الربملانية، ومعلومات وبيان��ات للجان الربملانية، 

ومضابط ومحارض للجلس��ات واألعامل الربملانية 

األخ��رى، ودراس��ات وبح��وث متبادل��ة ح��ول 

موضوع��ات بعينه��ا، وترشيعات وأدل��ة عمل، 

ومعلومات متبادلة للتطوير الربملاين .

تفاعل مباشر

مــرشوع الشــبكة ال يقتــرص عــىل تبــادل   -
املعلومــات والدراســات، وإمنــا يحقق ميزة 
التفاعــل املبــارش بــني األجهزة، والرؤســاء 
واألعضاء، واألمناء العامني أو الخرباء العاملني 

يف مدة املجالس.
وافــق االجتامع الدوري الســادس، لرؤســاء   -
مجالس الشــورى والنواب والوطني واألمة، 
بدول مجلس التعاون الخليجي عىل مرشوع 
الشــبكة، خالل االجتامع الذي عقد يف جدة 

يومي  10 و11 ديسمرب 2011م. 
تــم تكليف لجنــة فنية مشــرتكة لدراســة   -
الجوانب التنفيذية والفنيــة واملالية الالزمة 

للمرشوع، وتقديم تصور نهايئ حوله.
متــت املوافقــة عىل املــرشوع املقــدم من   -
الشــعبة الربملانية اإلماراتيــة، خالل اجتامع 
اللجنة الفنية املشرتكة لدراسة مرشوع إنشاء 
شبكة معلوماتية برملانية خليجية، يف مملكة 

البحرين، يوم 12 يونيو 2013.
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من إصدارات اجمللس: األوراق والدراســــــــــــــــــــــــــات ذات الطابع الرقابي يف الربملانات
يتضم��ن كتاب »األوراق والدراس��ات الربملانية ذات 

الطابع الرق��ايب يف الربملانات«، أحد إصدارات األمانة 

العام��ة للمجلس الوطني االتح��ادي، مثانية فصول، 

تتن��اول: مناه��ج البح��وث يف األوراق والدراس��ات 

الربملانية، وج��داول بناء توظيف وتحليل املعلومات 

»منظور برملاين«، والتأصيل الربملاين ملفهوم املش��كلة 

البحثية، وتأصيل مفهوم التحليل الربملاين يف األوراق 

والدراس��ات الربملاني��ة، والتحليل الغايئ للدراس��ات 

الدراس��ة  وتقاري��ر  وأوراق  الربملاني��ة،  واألوراق 

واملناقش��ة يف اللجان الربملاني��ة، واملضبطة واألوراق 

املساندة لعمل الجلس��ات العامة، ومهارات صياغة 

البحوث والدراسات واألوراق الربملانية.

ويعرض الفص��ل األول، وعنوانه مناهج البحوث 

يف األوراق والدراس��ات الربملاني��ة: آلي��ة االنتق��اء 

للمعلومات الربملاني��ة، واملنهجيات املعتمدة، وهي: 

الرضائية، والتاريخية، والغائي��ة، ومنهجية املربرات 

أو الحجج، واالس��تنباط الربملاين، واالستدالل الربملاين، 

والدراس��ات الربملاني��ة املقارن��ة، والق��رار الربملاين، 

واألبعاد الربملانية، والبديل األمثل.

توظيف وتحليل املعلومات من منظور برملاين

ويتح��دث الفص��ل الث��اين وعنوان��ه: ج��داول بناء 

وتوظيف وتحلي��ل املعلومات »منظور برملاين«: عن 

األس��س العامة لالقرتاب الربملاين لنظرية املعلومات، 

ويبني ج��داول توظيف املعلوم��ات، وهي: الجدول 

التمهيدي، والليفي، و»هوفامن«، والرتكيبي، والبياين 

للمعلوم��ات، فيام يتطرق الفص��ل الثالث وعنوانه 

)التأصي��ل الربملاين ملفه��وم املش��كلة البحثية(، إىل 

عنارص املشكلة البحثية »الجزء التمهيدي«، وماهية 

املش��كلة البحثي��ة، والتحليل الرتكيب��ي للعنارص يف 

املوضوعات الربملانية.

ويوضح الفص��ل الرابع، وعنوانه: »تأصيل مفهوم 

التحليل الربملاين يف األوراق والدراس��ات الربملانية«: 

أس��س التحلي��ل يف الدراس��ات الربملاني��ة، والفكرة 

التحليلي��ة للجملة »الربملاني��ة« والعالقات البنيوية 

واإلنتاجي��ة، ومفهوم االتس��اق واالنس��جام للفكرة 
التحليلي��ة الربملاني��ة، يف ح��ني يس��تعرض الفص��ل 

الخامس وعنوانه: »التحلي��ل الغايئ- التحليل الغايئ 

للدراس��ات واألوراق الربملاني��ة«، دراس��ات التوجه 

للموض��وع  »املورفولوج��ي«  والتحلي��ل  الربمل��اين، 

)تحليل عنارص املش��كلة البحثي��ة(، ونتائج التحليل 

املورفولوجي للموض��وع، واإلعداد التحلييل للتقرير 

الربمل��اين »الج��دول الغ��ايئ«، وتحلي��ل املضم��ون 

لألهداف االس��رتاتيجية، وبحوث تحليل السياس��ات 

الحكومية.

ويس��تعرض الفصل الس��ادس وعنوان��ه »أوراق 

وتقارير الدراس��ة واملناقش��ة يف اللجان الربملانية«: 

األس��س العامة لتقاري��ر اللجان الربملاني��ة، وتقارير 

اللج��ان،  إدارة  تعده��ا  الت��ي  واألوراق  اللج��ان، 

والج��داول الت��ي تعده��ا إدارة اللج��ان، والبحوث 

واألوراق التحليلي��ة للموض��وع، ويتن��اول الفص��ل 

السابع وعنوانه »املضبطة واألوراق املساندة لعمل 

الجلس��ات العام��ة«: التطور التاريخ��ي للمضبطة، 

وتقري��ر  الجلس��ات،  إلدارة  الحدي��ث  واملفه��وم 

الجلس��ات العامة، وتقرير تحليل الجلس��ة »تقرير 

الفعالية«، والجدول التفس��ريي للجلس��ات العامة، 

والورق��ة التوضيحية، والجدول الش��ارح للتوصيات، 

بحث مخطط الجلسات العامة.

ويتناول الفصل الثامن وعنوانه: »مهارات صياغة 

البح��وث والدراس��ات واألوراق الربملانية«: مهارات 

صياغ��ة البح��وث والدراس��ات الربملانية، األس��س 

الش��كلية واملوضوعية لصياغة توصيات املعلومات 

العامة.

البحث الربملاين

والبح��ث الربملاين هو تفحص حقائ��ق قضية ما، أو 

موضوع، وإثبات النس��بة اإليجابية أو الس��لبية بني 

عن��ارص املوض��وع أو القضية، إال أن م��ا يتم رؤيته 

بالع��ني ع��ىل أرض الواقع، هو نوع م��ن املعلومات 

األصلية، ويف سبيل تحقيق معنى البحث الربملاين فإن 

ع��ىل الباحث أن يبحث ع��ن نوعني من املعلومات: 

املعلومات األصلية، واملعلومات الفرعية.

املعلوم��ات األصلي��ة: يت��م الحص��ول عليها من 

مصادرها الرس��مية كمعلوم��ات الجهات والوزارات 

الحكومي��ة، وهذا النوع م��ن املعلومات ميثل مركز 

دائ��رة التفتي��ش أو التفحص للقضي��ة أو املوضوع 

الربمل��اين. ف��إذا أراد الباحث مثالً دراس��ة موضوع، 

أو قان��ون، عن التعليم، علي��ه أن يجعل املعلومات 

الحكومية الرسمية نقطة الدائرة، وينطلق يف التوسع 

من هذه النقطة شيئاً فشيئاً، حتى يصل إىل ما يطلق 

عليه املعلوم��ات الفرعية التي قد يحصل عليها من 

بحوث ودراس��ات أكادميية، أو مقاالت صحافية، أو 

شهادات من مواطنني. إال أن ما يتم رؤيته بالعني يف 

أرض الواقع هو نوع من املعلومات األصلية.

والدور الذي تؤديه املعلومات األصلية يف البحوث 

والدراس��ات الربملانية، هدفها س��رب أغوار املوضوع، 

ألن البح��ث أو الدراس��ة الربملاني��ة يك��ون هدف��ه 

الرئيي التوطئة التخاذ قرار أو توصية برملانية تجاه 

عمل من أع��امل الحكوم��ة، أو مطالبتها بيشء ما، 

فمن األوىل أن يتفهم الباحث الربملاين أن املعلومات 

األصلية الواردة من مصادرها الرس��مية هي توطئة 

التخاذ القرار أو التوصية أو املطالبة الربملانية القامئة 

عىل أس��اس من الحقيقة املوج��ودة يف ذات الوقت 

لدى السلطة التنفيذية.

البحث الربملاين يتفحص 
حقائق قضية ما إلثبات 

النسبة اإليجابية أو السلبية 
بني عناصرها

هدف البحث الرئيسي  
التخاذ قرار أو توصية 

برملانية جتاه عمل من 
أعمال احلكومة 
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من إصدارات اجمللس: األوراق والدراســــــــــــــــــــــــــات ذات الطابع الرقابي يف الربملانات

اســتخدام معلومات لحث الحكومــة عىل تحقيق 

املصلحة العامة

املعلومات الفرعية: هدفها إرش��اد الباحث لإلحاطة 

بجوان��ب املوض��وع، وليس املوض��وع يف حد ذاته، 

فاملعلومات الفرعية تحتم��ل الصواب والخطأ، فإذا 

أرص الربملان عىل صح��ة معلوماته الفرعية، وأرصت 

الحكومة عىل خطأ هذه املعلومات فإن الس��لطتني 

الترشيعي��ة والتنفيذي��ة دخ��ال يف مج��ال غري مجد 

للمصلحة العامة.

كام أن اس��تخدام الربملان ملعلوماته، هدفه حث 

الحكومة عىل اتباع القواعد املرعية لتحقيق املصلحة 

العام��ة، وال ميك��ن أن يك��ون اله��دف العتب��ارات 

ش��خصية للنيل من الحكومة أو أحد أعضائها. وإذا 

كان الرتص��د ألعامل الحكومة م��ن أهداف البحوث 

والدراسات الربملانية، فإن ذلك يغري دور الربملان من 

كونه سلطة تراقب أعامل الحكومة للمصلحة العامة 

إىل سلطة تعطيل للصالح العام.

وباألهمية ذاتها، فإن الربملان أو بحوثه ودراساته 

الربملاني��ة يج��ب أال تك��ون أس��رية ل��رأى خبري أو 

متخصص واحد يف املوضوع أو القانون، فمعلومات 

الخ��رباء واملتخصص��ني الفرعي��ة، م��ا ه��ي إال أداة 

اس��تفتاح للموض��وع والقضايا الربملاني��ة، وإال فإن 

الرأي الذي س��ينتهي إليه الربملان إمنا هو رأي الخبري 

أو املتخص��ص، ما يجعلن��ا أمام ق��رار أو مطالبة أو 

توصية برملاني��ة تكنوقراطية، وهذا يخالف فكرة أو 

نظرية التمثيل. فالربملانات ليس��ت مجالس حكامء 

أو فقهاء، وإمنا هم خليط من ممثيل اإلرادة العامة 

للمواطنني.

البحث الربملاين يقوم عىل عنرصين

ك��ام أن ما تضمن��ه تعري��ف البح��ث الربملاين من 

التفتي��ش والتفحص، يعني أن البحث أو الدراس��ة 

الربملاني��ة أي��اً كان مجالهام يقوم��ان عىل عنرصين 

رئيسني أولهام االستقراء، وثانيهام االستنباط.

البحث أو الدراسة الربملانية 
أيًا كان جمالهما يقومان 

على عنصرين رئيسني 
االستقراء واالستنباط

غاية البحوث والدراسات 
الربملانية ال تقتصر على 

عرض احلقائق املعروفة 
وإمنا اكتشاف احلقائق 
اجملهولة بني عناصر 

احلقائق املعروفة
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فاالس��تقراء: يعني اإلحاطة باألخبار، واملعلومات 

والبيانات، وأن يس��تخلص أهم املعلومات والبيانات 

من مصادرها، واالس��تقراء أساس البحوث الربملانية. 

أما االس��تنباط: فهو الربط بني األخبار، واملعلومات، 

والبيان��ات إلبراز النتائ��ج واآلث��ار، وتحديد وجهة 

االس��تقراء يف التنقيب عن اإليجابيات والس��لبيات، 

واالس��تنباط هو الذي يكش��ف الجزئي��ات التي قد 

تكون غامضة لدى الحكومة أو املواطنني.

ك��ام أننا يج��ب أن نفرق بني البحث والدراس��ة 

األكادميية، والبحث والدراس��ة الربملانية، فالدراس��ة 

األكادميية هي الجهد الذي يبذله الباحث تفتيش��اً، 

وتنقيب��اً، وتحلي��الً، ونق��داً، وتحقيق��اً، ومقارنة يف 

موضوع ما بغاية الوصول إىل حقيقة، أو اكتشافها.

أما البحوث والدراس��ات الربملانية فهي إذا كانت 

جهداً وبحثاً يبذل بالتفتي��ش، والتنقيب، والتحليل، 

واملقارنة إال أن غايتها الربهنة عىل يشء ما، أو إثبات 

أم��ر ما، أو تأيي��د رأي ما، مبا يحق��ق رؤية الربملان، 

وإذا كان »كانل بيجيلو« يرى أن البحث أو الدراسة 

األكادميية هي تقرير واف يقدمه الباحث عن عمل 

تعهده وأمت��ه، عىل أن يش��تمل التقرير كل مراحل 

الدراسة، منذ كانت فكرة حتى صارت نتائج مدونة 

ومؤيدة بالحجج واألسانيد، إال أن البحث أو الدراسة 

الربملانية ال تقف عند ح��دود النتائج، وإمنا تتخطى 

ذل��ك إىل املقرتحات توطئًة للق��رار، أو التوصية، أو 

املطالبة بيشء ما بناء عىل هذه النتائج 

لذا ف��إن الباحث األكادميي قد يحش��د ملوضوع 

بحث��ه امل��ادة الالزمة إللق��اء الضوء الكاش��ف عىل 

نتائجه، إال أن الباحث الربملاين يحشد ملوضوعه ليس 

فقط امل��ادة الالزمة، وإمنا امل��ادة الكافية بحيث ال 

يرتك مزيداً من املعلوم��ات األخرى، وإال كان هناك 

نقص وتقصري يف مادة البحث أو الدراسة الربملانية.

غرض البحوث الربملانية اكتشاف الحقائق 

غاي��ة البحوث والدراس��ات الربملانية، ال تقترص عىل 

عرض الحقائ��ق املعروفة، وإمنا اكتش��اف الحقائق 

املجهول��ة بني عنارص الحقائ��ق املعروفة. فهو ملزم 

بأن يفرس املوضوع أو القانون موضوع البحث. فإذا 

ناقش الربمل��ان قانوناً أو موضوع��اً يتعلق بالتخلف 

العلمي يف دراسة البحوث األكادميية قد تراها نتائج 

لعوام��ل الفقر، أو االنح��راف، أو التوتر، أو الخوف، 

أو القلق، أو اختالل األرسة، أما الدراس��ة أو البحث 

الربمل��اين عليه أن يبحث يف الحقائ��ق املعروفة مثل 

بناء املدرس، أهلية املدرس��ني، نظام اإلدارة املدرسية 

حتى يبنى قرارات واقعية.

إزاء ذلك، فإن الطريقة التي يس��تخدمها الباحث 

يف بحث��ه وعمل��ه للوصول إىل غاية البحث تس��مى 

املنهج. واملنهج هو األداة التي يس��تخدمها الباحث 

للوصول إىل غرضه، أو غايته أو اكتشاف الحقيقة، أو 

الوصول إىل املعرفة.

العلم الذي يبحث يف طبيعة هذا املنهج وأسسه، 

وأدواته، وقواعده يس��مى علم مناهج البحث، وكل 

علم ل��ه منهج بحث خ��اص به، فلالجت��امع منهج 

خاص به، هو منهج الوص��ف الظاهري االجتامعي، 

وللتاري��خ منهجه الخاص به هو املنه��ج التاريخي، 

أو االس��رتدادي، ولعلم النفس منهجه الخاص به هو 

منه��ج التحليل النف��ي، وللعل��م الطبيعي منهجه 

الخ��اص به هو املنهج التجريب��ي، الذي تتحقق فيه 

أقىص درج��ات الضب��ط العلمي، والدق��ة العلمية، 

به��دف تبي��ان العالق��ة القامئ��ة بني متغ��ري أصيل 

مس��تقل، وآخر تاب��ع متغري ناتج عن��ه مبعنى بيان 

العالقة القامئة بني متغريين أو أكرث.

كل ذل��ك يعن��ي أن هن��اك ارتباط��اً وثيق��اً بني 

طبيعة املوضوع املعالج، وطبيعة املنهج املستخدم، 

فاملوضوع املعال��ج يتأثر حكامً باملنهج املعالج، وقد 

تتغري حقيقت��ه إذا ما عولج بوس��اطة منهج غريب 

عن طبيعته، ألن األصل أو املبدأ هو أن لكل ظاهرة 

معين��ة منهجاً معيناً أكرث مالءم��ة من غريه للبحث 

فيها.

اســتخدام أكر من منهــج يف البحوث يعطي نتائج 

مختلفة

الشواهد تقول إن ظاهرة واحدة، إذا ما تم دراستها 

مبنهجني متغريين أو أكرث، فإننا نصل حتامً إىل نتائج 

متفاوت��ة أو حقائ��ق متفاوت��ة. ف��إذا درس الربملان 

ظاهرة ارتفاع األس��عار، والظاهرة ذاتها كانت محل 

دراس��ة أكادميي��ة يف كلي��ات االقتصاد، ف��إن نتائج 

الدراسة الربملانية ستختلف حتامً عن نتائج الدراسة 

األكادميية، العتامد كل منها عىل منهجيات مغايرة يف 

دراسة ذات الظاهرة.

ذلك ال يعني أن منهجيات الدراس��ات والبحوث 

الربملانية تختلف كلياً عن املناهج العلمية املعروفة، 

حيث إن كل املنهجيات مبا فيها املنهجيات الربملانية، 

تتفق عىل أهمية االس��تقراء، واالس��تنباط، والفرض، 

والتحليل، والرتكيب. 

تحليل املعلومات

يعد تحلي��ل املعلوم��ات من الخط��وات املهمة يف 

الدراسات والبحوث الربملانية التي تدور موضوعاتها 

حول ظواهر اجتامعية واقتصادية وسياسية وثقافية، 

وأي موضوع، أو قانون، أو س��ؤال، أو استجواب، يف 

أي برمل��ان، يعن��ي أن الظاه��رة االجتامعية املعنية 

يف القان��ون، أو األدوات الرقابي��ة أصبحت يف وضع 

إش��كالية، وأن وضعها اإلشكايل يف واقعها االجتامعي 

ه��و الذي أدى إىل نقلها للربمل��ان. فإذا كان التعليم 

جي��داً يف واقع��ه االجتامع��ي فلن نط��رح قانوناً يف 

الربملان لتحسني أوضاع التعليم، ولن تكون هناك أي 

دراس��ات أو بحوث ترشيعية، أو تتعلق باس��تخدام 

األدوات الرقابية، ولكن ما إن يحدث وضع إش��كايل 

لعن��ارص التعليم يف الواق��ع االجتامعي، حتى يعمل 

الربملان عىل إع��ادة التوازن لعنارص التعليم، إما من 

خ��الل قانون، وإما مناقش��ة موض��وع، وإما تقديم 

س��ؤال، وإما اس��تجواب، وإم��ا غريه م��ن األدوات 

فهم املشكلة بالنسبة 
للربملان هو أقرب وسيلة 
للبحث عن احلل املناسب 

لها

 الطريقة التي يستخدمها 
الباحث يف بحثه وعمله 
للوصول إىل غاية البحث 

تسمى املنهج
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الرقابية. 

وبصفة عامة، فإن كل ظاه��رة اجتامعية تتكون 

من العديد من العنارص، وعنارص أي ظاهرة املفرتض 

أن تتكام��ل وترتبط يف ما بينه��ا، ألن ذلك هو الذي 

يحقق التوازن للظاه��رة االجتامعية، وهذا التوازن 

هو الذي يتم التعبري عنه بأن أوضاع الصحة يف هذا 

البلد جيدة، أو أوضاع االس��تثامر مس��تقرة وجيدة. 

لك��ن األم��ر ال يحدث كذل��ك باس��تمرار يف الواقع 

االجتامع��ي، بحيث أن هذا الواق��ع بطبيعته متغري 

ومتقل��ب، فه��و قد يصن��ف لنا معطي��ات جديدة 

مل تك��ن قامئة من قب��ل، أو يقلل من ش��أن أهمية 

متغريات كان لها األولوية يف الظاهرة االجتامعية يف 

امل��ايض ونظراً لتغري وتقل��ب الواقع االجتامعي فإن 

هذا يلقي بآثاره وظالله عىل الظواهر االجتامعية. 

وكواقع الحال فإن العنارص الضعيفة ال تس��تطيع 

أن تصم��د كثرياً أمام العن��ارص القوية، وهنا يتدخل 

الربمل��ان إلنق��اذ العن��ارص الضعيف��ة يف أي ظاهرة 

اجتامعية م��ن العنارص القوي��ة فيعمل عىل إيجاد 

عالج إما بالقانون، أو بتغري سياس��ات حكومية من 

خ��الل أدواته الرقابية، أو من خالل تش��خيص حالة 

العن��ارص الضعيفة يف املناقش��ات العام��ة وإصدار 

تذك��رة ع��الج برملانية من خ��الل التوصي��ات التي 

يصدرها يف هذا الشأن.

ولعل ذلك ما قصده )ديكارت( من قاعدة التحليل 

للظاه��رة االجتامعية، حيث قال: »ح��ل أي معضلة 

مس��تعصية عىل الفهم يبدأ بتقس��يمها إىل عنارصها 

املكون��ة لها، أو إىل أكرب قدر م��ن العنارص أو األجزاء 

التي تدخل فيها، وبقدر ما تدعو الحاجة إىل ذلك«.

والغ��رض من تجزئ��ة أي ظاهرة يف الدراس��ات 

والبحوث الربملانية والترشيعية، إىل العنارص املكونة 

له��ا، هو فه��م اإلش��كالية التي حدث��ت يف عنارص 

الظاهرة، وفهم أي مش��كلة أصابت العنارص يعني 

معرفة أسباب هذه املش��كلة، أو ما هي املعطيات 

االجتامعي��ة الت��ي أدت إىل هذه املش��كلة، إال أن 

الدراس��ات والبح��وث الربملانية ال تق��ف عند هذا 

الحد، حيث إن فهم املش��كلة يف الربملان ليس غرضاً 

يف ذاته، وإمنا قد يكون ذلك يف الدراسات والبحوث 

األكادميي��ة، وهذا الفه��م للمش��كلة يف الربملان ما 

هو إال وس��يلة للبحث عن الحل املناسب وهذا ما 

س��نتعرض له الحقاً بالتفصيل يف إط��ار املنهجيات 

الربملانية.

إال أن��ه بصفة أولي��ة، فإنه ميكن االس��تفادة من 

التحلي��ل األويل لعنارص املش��كلة يف إطار ما يعرف 

بورقة العنارص الربملانية، التي قد متثل أحد الخيارات 

املتاحة أم��ام الباحث لتطبيق املنه��ج الديكاريت يف 

مرحلة جمع املعلومات عن الظاهرة.

3 احتامالت بحثية

إذا فه��م الباح��ث ما ق��رأه، فكيف يح��دد طريقة 

كتابت��ه للبحث أو الدراس��ة الربملاني��ة؟ إن تحديد 

طريقة كتابة البحث أو الدراس��ة الربملانية، يتوقف 

عىل تحديد الهدف من البحث أو الدراسة أو الورقة 

الربملاني��ة، وبصف��ة عامة، فإن أي بحث أو دراس��ة 

برملانية، هدفه ال يخرج عن ثالثة احتامالت، هي:

األول: هدف يتعلق بتفس��ري الظاهرة، فالدراسة 

أو البح��ث الربملاين ال يقترص ع��ىل وصف الظواهر 

االجتامعي��ة، ألن هذا الوصف مه��ام كان دقيقاً، ال 

يؤدي إىل فهم الظاهرة الربملانية. وتفس��ري الظاهرة 

يعني معرفة أسباب حدوثها ونتائج األسباب.

الث��اين: ه��دف يتعلق بالتنبؤ ملس��ار الظاهرة يف 

املس��تقبل، وهذا يتوقف عىل اس��تخدام منهجيات 

علمية محددة، س��يتم تفصيله��ا الحقاً، مثل معرفة 

وقي��اس عنارص األث��ر والتأثري ب��ني مختلف عنارص 

الظاه��رة الربملاني��ة.  الثالث: ه��دف يتعلق بضبط 

الظاهرة االجتامعية، ويبدو ذلك واضحاً يف البحوث 

والدراس��ات الترشيعية املتعلق��ة بالقوانني، والذي 

يعن��ي التحكم يف العوام��ل أو الظروف التي تجعل 

ظاهرة ما تتحرك عىل صورة معنية.

أغراض البحوث والدراسات الربملانية

وملاذا تكون أهداف البحوث والدراس��ات الربملانية، 

إما تفس��ري الظاهرة وإما التنبؤ مبسارها املستقبيل، 

وإما ضبطها والتحكم يف العنارص املشّكلة لها؟

ه��ذه األه��داف الثالث��ة للدراس��ات والبحوث 

الربملاني��ة، إمنا تنبع أساس��اً من األغ��راض الحقيقية 

إلجراء الدراسات والبحوث الربملانية، وهذه األغراض 

تتحدد يف: 

إما الوصول إىل حل ملش��كلة يناقش��ها ويدرسها 

الربمل��ان، وهذا يقت��يض التقيص الش��امل والدقيق 

لجميع الش��واهد واألدلة التي ميكن التحقيق منها. 

وإم��ا فحص دقيق الكتش��اف عالق��ات جديدة بني 

املعلوم��ات حتى يزيد الربملان م��ن معرفته الحالية 

باملش��كلة موضوع الدراس��ة، ومن ثم يبني قراراته 

يف ضوء املعرفة الجديدة. وإما الس��عي وراء معرفة 

الحقيقة، كام هو الحال يف الس��ؤال واالستجواب، ما 

يجعل األوراق والدراس��ات الربملانية يف هذا الش��أن 

لها طبيعة خاصة.

6 خطوات رئيسية

هل هناك خطوات علمية مش��رتكة أو متشابهة بني 

كل أنواع البحوث والدراس��ات الربملانية عىل الرغم 

من وج��ود اختالفات بني منهجي��ات هذه البحوث 

والدراسات؟ 

نجيب؛ نعم، هناك س��ت خطوات رئيسية ميكن 

اعتبارها القاسم املشرتك بني مختلف أنواع البحوث 

والدراسات الربملانية، وهي: تحديد مشكلة الظاهرة 

موض��وع الدراس��ة، وجم��ع البيان��ات واملعلومات 

املتصل��ة بالظاه��رة، والف��رض الربمل��اين للظاه��رة، 

واختبار صحة الفروض الربملانية، وتحليل املعلومات 

وتفسريها، والوصول إىل النتائج.

تحديد مش��كلة الظاه��رة موضوع الدراس��ة أو 

البحث الربملاين 

ارتباط بني طبيعة 
املوضوع املعالج واملنهج 

املستخدم ألن احلقيقة 
قد تتغري إذا ما عولج 

املوضوع بواسطة املنهج

 ميكن االستفادة من 
التحليل األويل لعناصر 

املشكلة يف إطار ما يعرف 
بورقة العناصر الربملانية

مشكلة البحث

تحديد مشكلة البحث، يعني الوصف الدقيق 
لخلفية املشــكلة وهــو ما تعرب عنــه أوراق 
الخلفية الربملانية، وتحديد مشــكلة الظاهرة 
يعــد من الخطوات األساســية يف دراســة أي 
ظاهرة أو قانون يف الربملان، ألنه بناًء عىل هذا 
التحديد، ســيتم تقدير كل خطوات البحوث 
والدراســات الربملانيــة والترشيعيــة التالية. 
كام أن تحديد مشــكلة البحث، يعني اختيار 
املنهج العلمي الذي سيتبعه الباحث يف بحث 
وتفحص هــذه الظاهرة الحقــاً.  وليك نفرس 
الظاهرة، نحــن بحاجة إىل: تحليل املعلومات 
والبيانــات الحكوميــة، واســتقراء معلومات 
الخــرباء واملتخصصــني، وتركيــب املعلومات 
امليدانيــة ومقارنتهــا باملعلومــات والبيانات 
الحكوميــة وآراء وأفــكار الخرباء، واســتقراء 
املعلومــات املتوافــرة مــن وســائل اإلعالم 

واإلنرتنت وغريها من املعلومات األخرى.
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تعيش املنظامت عىل اخت��الف أحجامها ونوعياتها 

واقع��اً جديداً، حيث أصبح��ت تعمل تحت مظلة 

نظام عامل��ي جديد ميي��زه التط��ور والديناميكية، 

فكل يشء فيه أصبح قاب��الً للتغيري والتطوير، ومن 

املتوقع أن تكون بدايات القرن الحادي والعرشين، 

أحد مراحل تطور املنظ��امت، والتي تصطدم فيها 

مبجموع��ة م��ن التحدي��ات ت��ؤدي إىل دخولها يف 

مواجهة حقيقية، لن ينتج عنها إال مزيد من النجاح 

للمنظامت راسخة الدعائم قوية البنيان املتميزة يف 

أدائها، وقد ينت��ج عنها خروج الكثري من املنظامت 

من دائ��رة الض��وء العتامده��ا عىل نظ��م إدارية 

روتينية، تحكمها فلسفات عمل تقليدية، فلم يعد 

املجال مالمئاً للمنظامت التي تسري بقوة الدفع .

يف ض��وء ذل��ك تظهر امل��وارد البرشي��ة كمورد 

اس��رتاتيجي حاكم ومؤثر عىل نج��اح املنظامت يف 

اس��تثامر هذه املواجهة لصالحها باعتباره أحد أهم 

أصول املنظمة.

وعىل الرغم من ذلك، فإن إدارة املوارد البرشية 

تواج��ه تحديات كبرية، باعتباره��ا أحد أهم املوارد 

التي تتش��كل منها املنظمة، والتي ميكن إبرازها يف 

نقطتني رئيستني:

األوىل: التغي��ري املتس��ارع يف االقتص��اد العاملي، 

وال��ذي تج��اوزت تطورات��ه نظ��م األداء وآلي��ات 

تكنولوجي��ا  يف  العميق��ة  الث��ورة  إىل  املنافس��ة 

املعلومات واالتص��االت. وانعكس ذلك عىل املوارد 

البرشية، حيث أصبحت الحاجة إىل موظف متعدد 

املهارات ترتكز قوته يف الجزء العلوي من جس��ده، 

حيث يوجد العقل البرشي، بدالً من الجزء السفيل 

حيث األيدي واألقدام والعضالت.

الثانية: ترتبط بس��باق التنمية املتس��ارع، هذا 

السباق أصبح يعتمد ويرتكز عىل تكوين وتنمية ما 

يسمى باملزايا التنافسية، التي ترتكز بطبيعة الحال، 

عىل املوارد البرشية للمجتمع وتنميتها يف اتجاهات 

مستحدثة.

واس��تجابة لتلك التحوالت، بدأت مبادئ نظرية 

رأس املال البرشي، والتي تفرتض أن الفرد أصالً من 

أص��ول املنظمة، ميكن تحدي��د قيمته وإداراته كام 

ت��دار محفظة املوارد املالية، وال��ذي يحتاج بدوره 

إىل رؤية اس��تثامرية متط��ورة تتعامل معه وتنمي 

قدراته وتط��ور مهاراته حتي يكون عنرصاً فاعالً يف 

املنظمة، من خالل القيمة املضافة التي يحققها يف 

العمل مبا فيها من إبداع ومتيز.

ويف ض��وء ذل��ك، يظهر نش��اط التدريب، كأداة 

فاعلة لتطبيق مبادئ فلس��فات رأس املال البرشي 

ووسيلتها، كام أنه األداة التي إذا أحسن استثامرها 

وتوظيفه��ا، متكنت من تحقي��ق الكفاءة والفاعلية 

يف األداء، وق��د أظهرت نتائ��ج العديد من األبحاث 

أن للتدريب دوراً أساس��ياً يف منو الثقافة والحضارة 

عامة، وتربز أهمية ذلك، باعتباره أس��اس كل تعلم 

وتطوير وتنمي��ة للعنرص البرشي، وم��ن ثم تقدم 

املجتمع وبنائه.

وعن طريق التدريب؛ يستمر اإلعداد للوظيفة، 

طامل��ا أن متطلباته��ا متغ��رية بتأث��ري عوامل عدة، 

كاالنفج��ار املعريف املتمث��ل يف التق��دم التقني يف 

جمي��ع مج��االت الحي��اة، وكذلك س��هولة تدفق 

املعلوم��ات من مجتمع إىل آخ��ر، ومن حضارة إىل 

أخرى، وأن التدريب أثناء الخدمة هو األساس الذي 

يحق��ق تنمية العاملني بصفة مس��تمرة، وبش��كل 

يضمن القي��ام مبهامهم ومس��ؤولياتهم وواجباتهم 

عىل النحو الذي يتناس��ب مع مستجدات أعاملهم، 

الت��ي مل تكن موجودة حني اإلع��داد قبل الخدمة، 

فالتدريب يقدم معرفة جديدة، ويضيف معلومات 

متنوع��ة، ويعطي مه��ارات وق��درات ويؤثر عىل 

االتجاهات، ويعدل األفكار ويغري الس��لوك ويطور 

العادات واألساليب.

ويلقى نش��اط التدري��ب اهتامم��اً متزايداً من 

املنظ��امت املع��ارصة، باعتب��اره الوس��يلة األفضل 

إلع��داد وتنمية امل��وارد البرشية، وتحس��ني أدائها. 

وينطلق ه��ذا االهتامم املتزايد ب��ه، من االعرتاف 

بأهمي��ة الدور الذي تلعبه املوارد البرشية يف خلق 

وتنمية القدرات التنافس��ية للمنظامت، ويف تطوير 

وابتكار الس��لع والخدم��ات، وتفعيل االس��تخدام 

الكفء للتقنيات واملوارد املتاحة للمنظامت.

ورغم تزاي��د ما ينفق ع��ىل التدريب والتصاعد 

املس��تمر يف املؤسس��ات واملراكز املنش��غلة بتوفري 

نحو رؤية جديدة للتدريب وتنمية املوارد الـــــــــــــــــــــــــبشرية املعاصرة
املوارد البشرية مورد 

اسرتاتيجي حاكم ومؤثر 
على جناح املنظمات

التدريب املبني

ميكــن النظــر إىل القــدرات التنظيمية، عىل 
أنها تجميــع للمهارات واالتجاهات واملعارف 
الضمنية والعلنية للتكنولوجيا يف مجال نشاط 
محــدد. ويعتمد نجاح ومنو املنظمة بشــكل 
كبري عىل مدى فاعلية تنظيمها واســتخدامها 

لهذه القدرات.
 أما القدرات الرئييس، فهي املدخل إىل الفرص 
املســتقبلية، إذ إن التكامــل بــني املهــارات 
والتكنولوجيــا هو قلب هذه القدرات، وميثل 
التدريب املبني عىل القدرات، انعكاساً لهذه 

التغريات.
ويتضمــن التدريــب املبنــي عــىل القدرات 

الخطوط التالية:
تحديد األداء املطلــوب، واملهام املطلوبة،   •

والقدرات الرضورية لتأدية هذه املهام.
اكتشــاف القدرات الحالية املوجودة لدى   •

العاملني، ثم تحديد الفجوة.
تحديد القدرات الجديدة املطلوبة.  •

تحليــل املعرفة واملهارات التي نحتاجها يف   •
العمل املحدد.

تصميم الربنامج التدريبي لتلبية احتياجات   •
من يبحث عن املعارف واملهارات لتحقيق 
القدرات، وهنا البــد أن نؤكد عىل رضورة 
مشــاركة العاملني ألن األفــراد مييلون إىل 
تذكر األشــياء التي رأوها ومارسوها، أكر 

مام يتذكرون األشياء التي قرأوها.
تقديــم الربنامــج، وهذا يحتــاج إىل بيئة   •

مساندة وإيجابية.
قياس املهــارات واملعــارف الجديدة التي   •

اكتسبها املتدرب.

د.أمين شبل
مستشار التخطيط والتطوير

إضاءات
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خدم��ات التدريب يف عاملنا الع��ريب، إال أن الواقع 

يشهد أن جانباً كبرياً من أثر التدريب غري محسوس 

يف شكل نتائج وإنجازات، كام أن العائد عىل األفراد 

املتدرب��ني غري واضح من حيث تحس��ن الكفاءات 

وارتفاع القدرات.

ملاذا تستثمر املنظامت املعارصة يف التدريب؟

اس��تمرار الفجوة القامئة ب��ني مخرجات التعليم   	

واحتياجات سوق العمل .

تزايد عدد الباحثني عن عمل من املوارد البرشية   	

الوطنية، س��واء من مخرج��ات التعليم أو غريها 

من الفئات القادرة ع��ىل العمل، ويزيد التدريب 

والتأهي��ل م��ن ف��رص حص��ول األش��خاص عىل 

الوظائف .

التوجه نحو إحالل العاملة الوطنية محل العاملة   	

الوافدة، مع الحفاظ يف الوقت ذاته عىل مس��توى 

التش��غيل، ال��ذي يتطل��ب مه��ارات مقارب��ة ملا 

اتسمت به العاملة الوافدة .

الحاج��ة إىل مواكب��ة التط��ورات املس��تحدثة يف   	

تكنولوجيا اإلنتاج، وتحسني أداء الخدمات بأمناط 

جديدة .

الحاجة إىل مواكبة املتغريات املستمرة يف اإلدارة،   	

عند مامرس��ة الوظيفة، وع��ىل رأس العمل طوال 

فرتة الخدمة.

التنافس املتزايد بني املنش��آت - خاصة مع تحرير   	

التج��ارة– عىل اجتذاب أكرب حصة يف الس��وق أو 

عىل األق��ل الحفاظ ع��ىل املس��توى الحايل دون 

نقصان، مام يتطلب التحس��ني املس��تمر للكفاءة 

االقتصادية .

وبذل��ك تكمن إش��كالية التدري��ب يف املنظامت 

املع��ارصة يف ظاهرة »االنعزال املتع��دد«، إذ تنعزل 

عملي��ات التدريب عن باق��ي مكونات عملية تنمية 

املوارد البرشية، والتي تنعزل بدورها عن اسرتاتيجيات 

وفعاليات املنظمة يف قطاعاتها املختلفة، كام تتباعد 

عمليات التدري��ب وتنمية امل��وارد البرشية جميعاً 

يف معطي��ات نظام األعامل العامل��ي الجديد وطفرة 

التقنية الحديثة.

كام أن تقني��ات التدريب املس��تخدمة يف أغلب 

فعاليات وأنشطة التدريب يف كثري من املنظامت، ال 

تتامىش مع مستوى التقدم التقني يف قطاعات العمل 

التنفيذي واإلداري املختلفة يف املنظمة. وميكن القول 

إجامالً إن لب إش��كالية التدريب يتمحور يف حقيقة 

أساسية، هي اعتباره نشاطاً تكميلياً وتجميلياً، وليس 

باعتباره ركناً جوهرياً يف البناء اإلداري االس��رتاتيجي 

للمنظمة.

هنا؛ البد من الرتكيز عىل املبادئ األساسية التالية 

لتفعيل دور التدريب، وهي:

أهمية التكامل بني التدريب وبني باقي عمليات   -

إدارة تنمية املوارد البرشية.

تكام��ل عمليات التدريب يف ذاته��ا، والنظر إىل   -

التدريب باعتباره نظاماً متكامالً.

تكامل واندماج أطراف عملية التدريب ليشكلوا   -

فريق عمل متكامل ومتفاهم.

انط��الق التدري��ب من نظرة اس��رتاتيجية تربط   -

بني أهداف وفعاليات التدريب، واس��رتاتيجيات 

املنظمة وأهدافها.

أهمية استخدام التدريب مبثابة الحضانة، لتفجري   -

طاق��ات وإمكانيات الفرد، م��ع إتاحة الفرص له 

الستثامرها يف األداء من خالل التمكني.

أهمية تطوير تقنيات التدريب لرتتفع إىل مستوى   -

التقنيات املعارصة للمعلومات واالتصاالت.

الربط هو السمة الرئيسية لإلدارة املعارصة، وهو   -

أيضاً الرشط الرئيي لفعالية التدريب مبا يتامىش 

واالتجاه اإلداري املعارص لتطبيق مفاهيم »إدارة 

العمليات«، والتحول نحو نظم وأساليب التفكري 

املنظومي.

التدريب املبني عىل األداء

هذا االتجاه؛ هو نتيجة مبارشة للمنافسة الرشسة يف 

السوق العاملية، حيث البقاء للمنظامت ذات األداء 

املرتفع، ويس��تخدم األداء كمعي��ار يف عملية مناذج 

املقارنة بني املنظامت. وحت��ى يرتفع األداء البد أن 

يك��ون هو محور اهتامم العملية اإلدارية، وبالطبع 

التدريب. أما عن التدري��ب املبني عىل األداء، فهو 

برنامج تدريب يت��م تصميمه ملحاكاة األداء الفعيل 

للوظيفة قدر اإلم��كان، وهذا يعني تصميم برنامج 

يطلب من املتدربني أن يتعلموا ويترصفوا وميارسوا 

مس��تويات األداء الت��ي متاث��ل ما يقوم��ون به يف 

وظائفهم الفعلية.

ويتك��ون التدري��ب املبني ع��ىل األداء مام ييل: 

تحليل األداء، وتصميم الحل، وتطوير الحل، وتقديم 

الحل. 

التدري��ب املبني ع��ىل األداء، ه��و اتجاه جديد 

يحت��اج إىل اهت��امم منظ��امت التدري��ب، نظراً ملا 

تحقق��ه م��ن نتائ��ج مذهل��ة، إال أن هن��اك بعض 

الصعوبات أو املش��اكل التي ترتبط بهذا النوع من 

التدريب، ومنها:

- إن نج��اح هذا التدري��ب يعتمد يف جزء منه عىل 

املعرفة الس��ابقة التي ميتلكها املتدرب، وبالتايل 

م��ن الصعب أن يك��ون هناك تحك��م كامل يف 

النتائج.

- إذا مل يتم تحديد أنشطة األداء بعناية ودقة، فإن 

عملية التعلم ستكون غري مجدية.

- أي مش��كلة يف تحليل األداء املطلوب ستؤدي إىل 

فشل العملية.

نحو رؤية جديدة للتدريب وتنمية املوارد الـــــــــــــــــــــــــبشرية املعاصرة
التدريب املبني على 

األداء هو نتيجة مباشرة 
للمنافسة الشرسة يف 

السوق العاملية 

التدريب اإللكرتوين

مــع ظهــور شــبكات املعلومــات الدولية ) 
www(، وتزايد االســتخدام لشبكة اإلنرتنت، 
اإللكــرتوين  التدريــب  يســمى  مــا  ظهــر 
E-training، الــذي ميثل تحديــاً كبرياً أمام 
املديرين، إذ يعترب قرار اســتخدام هذا النوع 
مــن التدريب قــراراً صعبــاً، فعندمــا تكون 
امليزانيــة املحددة للتدريــب محدودة، ميكن 
أن يكــون التدريب اإللكــرتوين أحد الحلول 
التي تعطــي إمكانية تدريب عــدد كبري من 
املتدربــني يف وقت واحــد، وتكلفة محدودة 
نســبياً، إال أن بعــض املنظــامت تجعل هذا 
القرار من مســؤولية إدارات التدريب لديها، 
وليس مســؤولية املديرين، والنتيجة كانت يف 
معظــم األحيان، مجموعة حلول غري متوافقة 
تجعل من الصعب عىل املنظامت الوصول إىل 

أهدافها.
إن اســتخدام التدريــب اإللكــرتوين، ال يزال 
محل جدل واســع حول جدواه، إذ أن هناك 
عنارص كثــرية تدخل يف عمليــة التقييم لهذا 

النوع الحديث من التدريب منها:
نوعيــة الربامج املناســبة لهــذا النوع من   •

التدريب.
نــوع املنظــامت التــي ميكــن أن تقــدم   •
التدريــب اإللكــرتوين مع مــواد تدريبية 

موثوق بها؟
كيــف ميكــن للمديــر تقييــم العائد عىل   •
تدريب العاملني باستخدام هذا النوع من 
التدريب؟ وكيف ميكــن أن نجعله ملتزماً 
بهــذا التدريــب دون جــدوى ارتبــاط أو 

اتصال شخيص؟
كيف ميكن للمدرب أو املرشد عرب اإلنرتنت   •

أن يساعد املتدرب بشكل فعال؟
هــل ميكن الجمــع بني التدريــب العادي   •

والتدريب اإللكرتوين؟
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رئيس »األمة الكويتي« يؤكد أن احلالة 
الدستورية مواتية للبناء السياسي

أك��د م��رزوق الغانم رئيس مجلس األم��ة الكويتي، 

أن الحالة الدس��تورية يف الكوي��ت تعد بيئة مواتية 

للبناء الس��يايس واالجتامعي واالقتص��ادي التنموي. 

وشدد الغانم، يف بيان صحايف، مبناسبة اليوم العاملي 

للدميقراطي��ة، ع��ىل أن الكويت تع��د منوذجاً جيداً 

الختي��ار الطري��ق الدميقراطي للحك��م القائم عىل 

بناء املؤسسات الثالث الرئيسة.وأشاد الغانم بجهود 

املجالس السابقة يف تطبيق العديد من املبادئ التي 

تضمنها اإلعالن، سواء يف الترشيع أو الرقابة الربملانية 

عىل أعامل الحكومات الس��ابقة، ومتنى أن يس��تمر 

املجلس الج��اري عىل الطريق نفس��ها لتطوير بيئة 

سياسية واجتامعية واقتصادية تليق بالكويت. وقال: 

إن تبني األم��م املتحدة اإلعالن العاملي للدميقراطية 

يقدم ص��ورة صادقة عن مدى الرتابط بني الربملانات 

واملجتمع الدويل.

جمالس شقيقة   وصديقة

الربملان البحريني يوصي بإسقاط اجلنسية عن »اإلرهابيني«
توافق أعضاء املجلس الوطني البحريني »الربملان«، 

خالل جلس��ة اس��تثنائية، عىل إس��قاط الجنس��ية 

البحريني��ة ع��ن كل مرتكبي الجرائ��م »اإلرهابية« 

واملحرضني عليها، ومنع التظاهر يف العاصمة املنامة، 

في��ام وّجه جالل��ة حمد بن عي��ىس آل خليفة ملك 

مملكة البحرين الش��قيقية، بالعمل عىل وضع هذه 

التوصيات موضع التنفيذ.

وأوىص أعضاء املجلس الوطني مبوجب املادة »38« 

من الدستور، بإصدار مراسيم بقوانني يف فرتة غياب 

الربمل��ان، لتش��ديد العقوب��ات يف قان��ون اإلرهاب، 

ولتنفيذ ه��ذه التوصيات إذا تطلب األمر، وملواجهة 

ما يس��تجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات ال 

تحتمل التأخري، للحفاظ عىل أمن الوطن واستقراره.

كام أوص��وا بإس��قاط الجنس��ية البحرينية عن كل 

مرتكب��ي الجرائم اإلرهابية واملحرضني عليها، إضافة 

إىل املعاقب��ة عىل التحريض ع��ىل العنف واإلرهاب 

بكاف��ة ص��وره وأش��كاله، وتش��ديد العقوب��ة عىل 

املحرضني عىل ارتكاب الجرائم اإلرهابية.

وج��اء يف توصيات أعضاء املجل��س »فرض عقوبات 

مش��ددة ع��ىل جمي��ع جرائ��م العن��ف واإلرهاب 

بكاف��ة صورها وأش��كالها، وتجفيف كاف��ة مصادر 

متويل اإلره��اب«. ومنع املجلس مبوجب التوصيات 

»االعتصام��ات واملس��ريات والتجمه��ر يف العاصمة 

املنام��ة، واتخاذ كافة التداب��ري الالزمة لفرض األمن 

والس��لم األهليني، إذا ما حدث ما يعد خروجاً عىل 

القانون واملس��اس بأمن املواطنني واإلرضار باملصالح 

العام��ة والخاص��ة يف ذلك، وإن تطل��ب األمر فرض 

حالة السالمة الوطنية«.

وأوىص األعضاء ب�»اتخاذ اإلج��راءات القانونية ضد 

بع��ض الجمعيات السياس��ية التي تح��رض وتدعم 

أعامل العنف واإلرهاب«. كام أوىص املجلس بتعديل 

القانون رقم )58( لسنة 2006، بشأن حامية املجتمع 

من األعامل اإلرهابية، لسد كل الثغرات التي تحرض 

عىل اإلرهاب وتدعم��ه، وب�»منح األجه��زة األمنية 

الصالحيات الرورية واملناسبة لحامية املجتمع من 

األعامل اإلرهابية والرتويج لها«.

وش��دد ع��ىل رضورة »التنبي��ه عىل س��فراء الدول 

األجنبي��ة، وممثليه��ا بع��دم التدخ��ل يف الش��ؤون 

الداخلية للبحرين، احرتاماً للقانون الدويل واألعراف 

الدولي��ة، فيام اتفقوا عىل »تش��ديد العقوبات ضد 

كل من يثبت تورطه يف الزج باألطفال واس��تغاللهم 

يف األع��امل اإلرهابي��ة، وتخريب املنش��آت العامة 

والخاصة«.

ودعا إىل »االلتزام التام والكايف بتطبيق كافة القوانني 

العقابي��ة املتعلقة مبكافحة العن��ف واإلرهاب، من 

دون ته��اون أو تفريط يف ذلك، وإىل انتهاج خطاب 

وس��طي معتدل للمحافظة عىل النسيج االجتامعي 

للمجتمع البحريني«.

ك��ام دع��ا إىل »توجيه األجه��زة املعني��ة يف الدولة، 

بتفعيل اإلجراءات القانونية ضد كل من يس��تخدم 

وس��ائل التواص��ل االجتامعي بصورة غ��ري قانونية، 

وتش��ديد العقوب��ات ض��د كل من يس��تخدم هذه 

املواق��ع لرتويج معلومات خاطئ��ة لجهات خارجية 

ترتبص بأمن البالد واستقرارها«.

رد دعوة عدم 
دستورية قانون 

االنتخابات األردنية
ردت املحكم��ة الدس��تورية األردنية طعن��اً، بعدم 

دس��تورية قانون االنتخاب، ألسباب شكلية، وأكدت 

قانوني��ة االنتخاب��ات. وأقرت املحكمة الدس��تورية 

دستورية قانون االنتخابات، الذي نظمت عىل أساسه 

االنتخاب��ات الربملانية يف يناي��ر 2013. وقال الناطق 

الرسمي باس��م املحكمة القايض أحمد طبيشات، يف 

بيان: إن املحكمة »قررت رد الطعن بعدم دستورية 

قانون االنتخاب ألس��باب ش��كلية، أهمها عدم دفع 

رس��وم الطعن بعدم الدستورية«، ما »يؤكد أن هذا 

القانون منسجم مع أحكام الدستور«. 

وكانت مجموعة من األح��زاب املعارضة وفعاليات 

سياس��ية قدموا طعن��اً بعدم دس��تورية االنتخابات 

الربملاني��ة، بصفتهم متررين من إجراء االنتخابات، 

استناداً إىل قانون انتخاب يخالف الدستور.
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برملانية لبنانية تعيد مستحقاتها إىل الشعب
أعادت عضو مبجلس النواب اللبناين، جميع مستحقاتها 

املالية منذ عام 2009، والبالغة قيمتها أكرث من نصف 

ملي��ار لرية لبناني��ة )نحو 350 أل��ف دوالر(، ألنها »ال 

تس��تحقها«. وقالت عضو الربملان بهية الحريري، وهي 

شقيقة رئيس الحكومة األسبق الراحل رفيق الحريري، 

يف احتفال: »يتوجب ع��يّل كمواطنة لبنانية أن أعتذر 

من كل الش��عب اللبناين، ألين مل أقم بواجبي الوظيفي 

منذ ع��ام 2009 حت��ى اآلن، وتقاضيت من الش��عب 

اللبناين أجراً ال أس��تحقه«. وأضافت: »أترشف أن أعيد 

إىل الش��عب اللبناين كل م��ا تقاضيته من هذه الدورة 

النيابية حتى اآلن، وقيمته 525 مليوناً 282 ألفاً و500 

لرية لبنانية«. وقالت إنها ستؤسس بهذا املبلغ صندوق 

القيم الوطنية، »حساب بحبك يا لبنان 2020«.

برملان العراق يرجئ التصويت على قانون االنتخابات
أعلنت اللجنة القانونية يف مجلس النواب العراقي، 

تأجيل التصويت عىل مقرتح قانون تعديل قانون 

االنتخابات الربملانية، بسبب الخالفات بني الكتل 

السياس��ية عىل بعض بنوده.  وقال رئيس اللجنة 

القانوني��ة يف الربمل��ان، النائب خالد ش��واين: إن 

»نق��ض املحكمة االتحادية لقان��ون االنتخابات، 

م��س مادت��ني؛ األوىل تتعلق بالنظ��ام االنتخايب، 

والثانية تتعلق برورة زي��ادة مقاعد املكونات 

القليل��ة من حيث العدد كاليزيدية واملس��يحية 

والصابئ��ة املندائي��ة«. وأض��اف: »قدمنا مقرتحاً 

وقراءة أوىل وثانية، وكان القرار أن يتم التصويت 

عليه يف جلسة اليوم وبخيارات متعددة، وألهمية 

القانون وبعده الس��يايس، عقدن��ا اليوم اجتامعاً 

مع رؤس��اء الكتل الربملانية وتم فسح مجال أكرث 

للكتل السياس��ية للنقاش حول املواد الخالفية«. 

واس��تطرد: »ت��م تأجيل التصويت ع��ىل القانون 

ليوم الخميس املقبل كحد أقىص، سنرشع قانوناً 

يلبي طموحات جميع مكونات الشعب العراقي، 

وال يخرج بكتلة منترصة وأخرى خارسة«، مش��رياً 

إىل أن »الخالف بش��أن إج��راء االنتخابات وفق 

العراق كدائرة واحدة أم متعددة، وهناك مقرتح 

لحل وس��ط أن توزع مقاعد تعويضية أو وطنية، 

عندما يكون العراق دوائر متعددة«.

الربملان األوروبي يدعم استقبال
السوريني الالجئني

طالب رئيس الربملان األورويب مارتن ش��ولتس، الدول 

األعض��اء يف االتح��اد األورويب، باس��تقبال املزيد من 

الالجئني السوريني، وذلك بعد استقبال مدينة هانوفر 

يف يوم واحد، 107 الجئني سوريني ميثلون الفوج األول 

من إج��اميل 5 آالف الجئ، قررت أملانيا اس��تقبالهم. 

وقال يف ترصيح��ات إلذاعة بافاري��ا األملانية: »هناك 

وع��ي متن��اٍم داخل االتح��اد األورويب، بأننا س��نفقد 

كأوروبيني أي نوع من املصداقية إذا تحدثنا فقط عن 

سوريا وعزل األسد دون تقديم املساعدة التي يحتاج 

إليه��ا الالجئون« واق��رتح  تقديم  حامي��ة عينية من 

دون إجراءات بريوقراطية كب��رية، وإمكانية االلتحاق 

باملدارس، والس��امح  بالعمل . ودع��ا رئيس الربملان، 

ال��دول األعضاء يف االتح��اد األورويب، إىل توزيع أعباء 

مساعدة الالجئني يف ما بينهم بصورة تضامنية.

 قانون انتخاب الهيئة 
التأسيسية لصياغة 

الدستور الليبي
وقع رئي��س املؤمتر الوطني الليب��ي العام، نوري 

بوس��همني، قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة 

مرشوع الدستور الدائم للبالد.

وجرت مراس��م توقيع القانون يف مبنى الربملان يف 

البيضاء، بحضور رئيس املؤمتر الوطني السابق محمد 

املقريف، ورئيس املجلس الوطني االنتقايل الس��ابق 

مصطف��ى عبدالجليل، ورئيس الحكومة املؤقتة عيل 

زيدان، ورئي��س املفوضية العلي��ا لالنتخابات نوري 

العبار، وعدد م��ن نواب املؤمتر وأعض��اء الحكومة 

ونشطاء املجتمع املدين.

وأك��د بوس��همني يف كلمة باملناس��بة، أن »هناك 

فريق��اً من املؤمتر الوطني يعقد جلس��ات مع بعض 

املكون��ات لتج��اوز نق��اط االختالف بش��أن قانون 

انتخاب لجنة الستني املعنية بإعداد الدستور الدائم 

لليبي��ا«. وأض��اف أن »أي قان��ون أو ترشي��ع قابل 

للطعن والتعديل وحتى اإللغاء«.

وقدم رئيس املؤمتر الوطني العام، نس��خة قانون 

انتخاب الهيئة التأسيس��ية عق��ب توقيعه إىل رئيس 

املفوضية العليا لالنتخابات، لتبدأ باإلعداد النتخابات 

لجنة الستني التي ستوكل إليها مهمة كتابة الدستور 

الدائم للبالد. وكان املؤمتر الوطني العام خصص بعد 

مناقش��ات طويلة ستة مقاعد فقط للنساء من أصل 

ستني مقعداً. 
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مشروع قرار  يضم الضفة إلسرائيل

يعت��زم عضو الكونغ��رس األمرييك ديف��ي ريتز، طرح 

مرشوع ق��رار لالع��رتاف بالضف��ة الغربي��ة املحتلة 

كج��زء من إرسائي��ل. ورصح ريتز ال��ذي زار إرسائيل 

أخرياً، بأنه »يعتزم ل��دى عودته إىل الواليات املتحدة 

تقديم مرشوع قرار أمام الكونغرس األمرييك لالعرتاف 

بالضفة الغربية والقدس كجزء من إرسائيل«. وأضاف 

ريتز الذي تحدث خالل لقائه مع نائب وزير الجيش 

اإلرسائي��يل داين دان��ون، ورئيس املجل��س اإلقليمي 

ملس��توطنات الضفة جرشون مسيكا، إن »املفاوضات 

مهمة ج��داً لألطراف، لك��ن ليكن معروفاً س��لفاً أن 

الضف��ة الغربية والق��دس هي جزء م��ن إرسائيل«. 

وأش��ارت مصادر إرسائيلية، إىل أن ريتز عضو يف لجنة 

املوازن��ة يف الكونغ��رس األمرييك، وأحد الش��خصيات 

املؤث��رة تحت قبة الكونغ��رس، وأن هذه هي الزيارة 

األوىل ل��ه إلرسائيل منذ انتخاب��ه عضواً يف الكونغرس 

األمرييك.

أظه��رت النتائ��ج النهائي��ة لالنتخاب��ات العامة يف 

كردستان العراق، أن الحزب الدميقراطي الكردستاين، 

أحد الحزبني الرئيس��ني يف اإلقليم، فاز بالعدد األكرب 

من املقاع��د، يف االنتخاب��ات العام��ة التي أجريت 

يف نهاي��ة الع��ام 2013، لكنه فش��ل يف تأمني أغلبية 

واضحة يف املجلس الترشيعي الذي يتألف من 111 

مقعداً.

وأعلن��ت املفوضي��ة العليا املس��تقلة لالنتخابات يف 

العراق، أن نس��بة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية 

إلقليم كردستان بلغت 73.9 %، مشرية إىل أن حزب 

االتح��اد الدميقراط��ي الكردس��تاين، بزعام��ة رئيس 

اإلقليم مسعود بارزاين، حصل عىل 38 مقعداً، بينام 

حصلت حرك��ة التغيري املعارضة »غ��وران« بزعامة 

النائب ش��ريوان مصطفى عىل 24 مقعداً، فيام حل 

حزب االتح��اد الوطني الكردس��تاين بزعامة الرئيس 

العراقي جالل طالباين ثالثاً، بحصوله عىل 18 مقعداً، 

بين��ام حص��ل العنرص النس��وي ع��ىل 34 مقعداً يف 

الربملان.

يش��ار إىل أن عدد مقاعد برمل��ان اإلقليم تبلغ 111 

مقعداً، منها 100 يتم الحصول عليها من خالل نتائج 

التصويت، و11 مقعداً مخصصة لكوتا األقليات، وأن 

مجموع املقاعد الربملاني��ة للرجال 77، فيام يذهب 

34 مقعداً إىل النساء.

وقد حص��ل بارزاين عىل 743984 صوت��اً، مبا يؤهله 

احتالل 38 مقعداً من مقاعد الربملان، بينام حصلت 

حرك��ة املعارض��ة ع��ىل 476336 صوتاً مب��ا يؤهلها 

الحتالل 24 مقعداً. وجاء حزب طالباين ثالثاً بحصوله 

ع��ىل 350500 مقعد، وه��و ما يعن��ي احتالله 18 

مقعداً برملانياً.وأدىل الناخب��ون األكراد بأصواتهم يف 

مختلف املدن والقصبات الكردية، النتخاب ممثليهم 

للدورة الترشيعية الجديدة لربملان كردستان العراق، 

بحضور مراقبني دوليني ومحليني، عالوة عىل مراقبي 

الكيانات السياسية املشاركة يف االنتخابات.

وأجريت آخر انتخابات لربملان اإلقليم يف يوليو 2009، 

ك��ام أجريت أول انتخابات عام 2005. ويتنافس 32 

كياناً سياس��ياً )قامئة( عىل 111 مقعداً متثل مجموع 

مقاعد الربملان، خصص 30 % منها للمرأة، وخمس��ة 

مقاعد للمس��يحيني وخمسة للرتكامن، ومقعد واحد 

لألرمن حسب قانون الربملان الكردستاين.

»الدميقراطي الكردستاين« يتصدر نتائج االنتخابات

شركات  تضغط على 
»الكونغرس« إلقرار 
تشريعات الشفافية

أرس��لت مجموعة م��ن الرشكات التقني��ة األمريكية 

الكربى، خطاب��اً إىل الكونغرس األم��رييك، لحثه عىل 

رسعة إقرار ترشيعات توفر قدراً أكرب من الش��فافية 

ح��ول الطلبات الحكومية للحص��ول عىل معلومات 

املس��تخدمني. وأكدت الرشكات التقنية يف خطابها، 

دعمها الترشيعني S.1452 وH.R. 3035 لعام 2013، 

املقدم��ني للكونغرس، وهام ترشيعان من ش��أنهام 

إعطاء الرشكات الحق يف نرش اإلحصاءات األساس��ية 

عن حجم الطلبات الحكومية لبيانات املستخدمني. 

وأوضحت الرشكات أنها عىل أتم االس��تعداد للعمل 

مع الكونغ��رس إلقرار الترشيعات التي من ش��أنها 

ضامن املس��توى من الش��فافية، الالزم للحفاظ عىل 

ثقة مس��تخدمي اإلنرتن��ت يف جميع أنح��اء العامل. 

ووق��ع عىل الخطاب رشكات تقنية ومؤسس��ات غري 

ربحية، من أبرزها »غوغل«، و»آبل«، و»فيسبوك«، 

و»مايكروسوفت«، و»ياهو«، و»تويرت«، و»موزيال«، 

و»لينك��د إن«، و»دروب بوكس«، واالتحاد األمرييك 

للحري��ات املدني��ة. ويعد ذلك الخط��اب الثاين من 

نوعه الذي توجهه الرشكات للمس��ؤولني األمريكيني، 

إذ كان الخط��اب األول موجه��اً إىل الرئيس األمرييك، 

باراك أوباما.

وطالب��ت الرشكات يف الخطاب األول أن تس��مح 

اإلدارة األمريكي��ة له��م بنرش أرقام مح��ددة لحجم 

الطلبات الحكومية لبيانات املستخدمني.
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مريكل تفوز يف االنتخابات التشريعية األملانية
حقق��ت املستش��ارة األملاني��ة أنجيال م��ريكل، نرصاً 

ش��خصياً يف االنتخاب��ات الترشيعي��ة، حيث حصد 

حزبها املحاف��ظ »االتحاد املس��يحي الدميقراطي«، 

أكرث من 42 % من األصوات، لتبقى بذلك عىل رأس 

املستش��ارية لوالية ثالثة، وشهدت االنتخابات إقباالً 

واسعاً تجاوزت نسبته 63 %.

وعىل اإلثر أبدت املستش��ارة األملانية س��عادتها 

ب�»النتيج��ة الرائعة« التي حققه��ا حزبها، ووعدت 

ب�»أربع سنوات جديدة من النجاح«.

وقالت مريكل يف حش��د ملؤيديه��ا عقب اإلعالن 

الج��زيئ للنتائ��ج: »معاً س��نقوم بكل ما يف وس��عنا 

لنجعل الس��نوات األربع املقبلة، أربع س��نوات من 

النجاح ألملانيا«.

لكن يب��دو أنه س��يكون عىل مريكل أن تش��كل 

حكوم��ة م��ع املعارض��ة االش��رتاكية الدميقراطية، 

بحسب تقديرات شبكات التلفزيون.

التاس��عة  وهك��ذا تك��ون م��ريكل وه��ي يف 

والخمي��س، قد أك��دت موقعها كأق��وى امرأة يف 

الع��امل، بعد أن أصبحت أول زعيمة أوروبية يعاد 

انتخابه��ا من��ذ األزم��ة املالي��ة واالقتصادية التي 

عصفت باالتحاد األورويب. وأتاحت مريكل لحزبها 

تحقي��ق أفضل نتيجة له، منذ إعادة توحيد البالد 

عام 1990، بحصول��ه عىل 42.5 % من األصوات، 

بارتفاع نس��بته تس��ع نق��اط عن النتيج��ة التي 

حققها يف االنتخابات األخرية عام 2009، حس��ب 

األرقام التي أذاعتها شبكة التلفزيون العامة »زد.

دي.إف«.

وج��اء حزبه��ا متقدماً بفارق كب��ري عن الحزب 

االش��رتايك الدميقراطي املعارض ال��ذي حصل عىل 

26.5 %، ليبقى قريباً من أدىن مس��توى يف تاريخه 

الذي سجله قبل أربع سنوات.

إال أن حليف مريكل الليربايل، الحزب الدميقراطي 

الح��ر، خرج من الربملان بعد فش��له للمرة األوىل ما 

بعد الح��رب، يف الحصول عىل نس��بة 5 % الالزمة، 

حي��ث مل يحصد س��وى 4.5 % حس��ب التقديرات 

األولية.

يف املقاب��ل حقق ح��زب جديد مع��ارض لليورو 

باسم »البديل من أجل أملانيا« يطالب بالخروج من 

منطق��ة اليورو، قفزة كبرية بحصوله عىل 4.8 % من 

األص��وات حت��ى وإن كانت أدىن من نس��بة ال�5 % 

املطلوبة لدخول الربملان، وذلك نظراً لحداثة عهده، 

فهو مل ينشأ سوى الربيع املايض.

سريالنكا جتري أول انتخابات يف مناطق يقطنها »التاميل« 
منذ ربع قرن

توج��ه الناخبون في اإلقليم الش��مالي 
ف��ي س��ريالنكا، إلى مراك��ز االق��رتاع لإلدالء 
بأصواتهم للمرة األوىل من��ذ ربع قرن من الزمن، 

في الوقت الذي اس��تعدت في��ه املنطقة 
الت��ي كان يس��يطر عليه��ا في الس��ابق 
متمردون منش��قون، النتخ��اب حكومتها 
احمللي��ة. وصوت الناخب��ون الختي��ار رئيس وزراء 

منتخب لإلقليم، يتوىل املسؤولية عن مناطق )جافنا 

وكيلينوتش��تيش ومواليتيفو وفافوني��ا ومانار( التي 

كان معظمها يقع تحت س��يطرة حركة »منور تحرير 

تاميل إيالم« حتى دحرها عام 2009.

وانت��رش أكرث من ألف مراق��ب محيل وأجنبي يف 

اإلقليم ال��ذي يضم 714488 ناخب��اً، معظمهم من 

أقلية »التاميل« العرقية.

وقال ك��رييث تيناكون، املدي��ر التنفيذي ل�»حملة 

مراقبة االنتخابات من أجل انتخابات حرة ونزيهة«: 

إن »مصداقي��ة االنتخابات مهم��ة يف املنطقة حيث 

يعود الناس إىل حياتهم الطبيعية«.

ومن ب��ني األحزاب الرئيس��ية املتنافس��ة، حزب 

التحالف الوطني التامييل – حزب سيايس كان تابعاً 

يف وقت سابق للمتمردين.

االئتالف احملافظ يفوز
 باالنتخابات األسرتالية
ف��ازت املعارضة املحافظ��ة بقيادة ت��وين أبوت، يف 

االنتخاب��ات التي جرت يف أس��رتاليا، والتي س��تتوىل 

القي��ادة خلفاً للعاميل كيف��ن رود الذي أقر بهزميته 

أمام ائتالف املحافظني بقيادة أبوت، ما ينهي س��تة 

أعوام من حكم حزب العامل.

وحصل التحالف الذي يهيمن عليه املحافظون عىل 

74 مقعداً، فأصبح لديه األغلبية. وش��هدت أسرتاليا 

البل��د الغني الوحيد الذي أفل��ت من األزمة بفضل 

ثرواته الطبيعية، انتخاب��ات الختيار نوابها يف اقرتاع 

دعي نح��و 14.7 مليون ناخب إىل اإلدالء بأصواتهم 

في��ه. وكانت اس��تطالعات الرأي ترج��ح أن يفوز يف 

هذه االنتخابات املحافظون ع��ىل العامليني، الذين 

أنهكت رصاعاتهم الداخلية الناخبني.

وتوقع املحللون أن يش��غل التحال��ف الذي يهيمن 

عليه الحزب الليربايل املعارض، 90 مقعداً، مقابل 58 

للعاملي��ني بقيادة رئيس الوزراء املنتهية واليته رود. 

ويتألف مجلس النواب يف الربملان األسرتايل من 150 

مقعداً.

فوز احلزب احلاكم يف 
كمبوديا واملعارضة 

تقاطع الربملان  

أك��دت اللجن��ة االنتخابية يف كمبودي��ا، فوز حزب 

رئيس الوزراء هون س��ني الذي يحكم البالد منذ 28 

عام��اً، يف االنتخابات الترشيعية الت��ي جرت يف 28 

يوليو، ما دفع املعارضة التي تؤكد أن االقرتاع ش��هد 

عمليات تزوير، إىل إعالن مقاطعتها الربملان.

وقال رئي��س اللجنة االنتخابي��ة: إن الحزب الحاكم 

احتف��ظ باألغلبي��ة يف الربمل��ان، حيث يش��غل 68 

مقعداً، مقابل 55 لحزب اإلنقاذ الوطني يف كمبوديا، 

املعارض، الذي يقوده سام ريني. وهي أسوأ نتيجة 

يس��جلها الحزب الحاك��م منذ ع��ام 1998. وبذلك 

أصبحت نتائج االق��رتاع نهائية، وال ميكن للمعارضة 

الطع��ن فيها بع��د اآلن.  وبعيد إع��الن النتائج قال 

زعيم املعارضة س��ام ريني لوكالة »فرانس برس«: 

»ال نقب��ل بنتائ��ج ال تعك��س إرادة الش��عب. هذه 

النتائج ج��اءت نتيجة عمليات تزوي��ر«. ويثري هذا 

الوض��ع مخاوف م��ن تصاعد التوتر ب��ني املعارضة 

والس��لطة، بينام ينترش جنود ومدرعات يف بنوم بنه 

منذ االنتخابات.

مقاعد للهندوس 
والسيخ يف الربملان 

األفغاين
أعل��ن مكتب الرئيس حامد كرزاي، أنه تم تخصيص 

مقاعد خاصة ألقلية الس��يخ والهن��دوس يف الربملان 

األفغ��اين. وأص��در ك��رزاي أوامره ملجل��س الوزراء 

مبناقش��ة الترشيع خ��الل 30 يوماً من بدء جلس��ة 

الجمعية الوطنية. 

ومن شأن إضافة مقاعد للهندوس والسيخ، زيادة 

عدد املقاعد يف الربملان إىل 250 مقعداً.
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هالل بن أحم��د لوتاه، ثالث رئيس للمجلس الوطني 

االتح��ادي، انتخب ع��ام 1981، رئيس��اً للمجلس يف 

الفص��ل الترشيعي الخامس، وألربعة فصول ترشيعية 

متتالي��ة. حمل لوتاه لواء العمل الربملاين مع تأس��يس 

املجل��س الوطني االتحادي ملدة تس��عة ع��رش عاماً، 

متمثلة يف مثانية فص��ول ترشيعية، إذ كان عضواً عن 

إمارة ديب للفص��ول الترشيعية الث��الث األوىل، ونائباً 

ثانياً يف الفصل الترشيعي الرابع.

متيز ه��الل لوتاه خالل عضويت��ه يف املجلس الوطني 

االتحادي، بالدبلوماس��ية وتقدي��م الحلول التوفيقية، 

ف��كان حني ذاك عندما يحتد الجدل، ويحتدم النقاش 

ب��ني األعض��اء يف جلس��ات املجلس، ويب��دو الطريق 

مس��دوداً أمام الوصول إىل اتفاق، ينربي لوتاه بهدوئه 

املعهود ودبلوماس��يته املألوفة، مح��اوالً التقريب بني 

وجهات النظ��ر املختلفة، وغالباً ما كان ينجح بحلوله 

التوفيقية.

وأثناء رئاس��ته تم دعوة املجلس إىل االنعقاد يف دور 

انعقاد غري ع��ادي، يف الفصل الترشيعي الخامس يف 

3 /11 /1981م، وذلك ملناقش��ة تعديل دستوري يف 

ش��أن متديد العمل بالدس��تور املؤقت الذي ينتهي 

العم��ل ب��ه يف 1 /12 /1985 ملدة خمس س��نوات 

أخ��رى، ودارت مناقش��ات األعضاء ح��ول املطالبة 

بتعديل الدستور والتحول إىل دستور دائم. 

 خالل فرتة رئاسته ناقش املجلس 122 مرشوع قانون 

منها قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات، وقانون 

العقوبات، وقانون الس��لطة القضائية، ومرشع قانون 

يف شأن إنش��اء وتنظيم وزارة التعليم العايل، وتحديد 

مكاف��آت ومعاش��ات تقاعد أعض��اء املجلس الوطني 

االتحادي.

ك��ام ناق��ش املجل��س يف عه��ده 56 موضوع��ا عاما 

الت��ي تناولت سياس��ة الدولة تجاه العامل��ة الوافدة، 

وخدمات املواص��الت والكهرباء والصحة والسياس��ة 

األمنية والسياس��ة البرتولي��ة، والقضاء ع��ىل ظاهرة 

انتش��ار املخدرات، وتداعيات أزم��ة الخليج ومعالجة 

آثارها. وتش��كلت خالل رئاس��ته اللجنة املشرتكة من 

املجلس الوطني االتحادي، ومجلس الوزراء، لدراس��ة 

األوضاع االقتصادية، والتي رفعت تقريرها إىل املجلس 

األعىل لالتحاد، كام أصدر املجلس 37 توصية يف ش��أن 

املوضوع��ات العامة ، وت��م توجيه 40 س��ؤاالً ملعايل 

ال��وزراء يف مختلف القضايا الوطنية التي تهم الدولة. 

وأص��در املجل��س خالل فرتة رئاس��ة لوت��اه 12 بياناً، 

كان آخره��ا بيان تهنئة صاحب الس��مو رئيس الدولة 

وأعض��اء املجلس األعىل لالتحاد، ع��ىل مواقفهم التي 

س��اهمت يف تحرير دولة الكويت. ومل يقترص نشاط 

لوتاه عىل العمل الربملاين الداخيل، ولكن برز نش��اطه 

يف املحاف��ل الربملاني��ة الخليجية والعربي��ة والدولية، 

فقد توىل رئاس��ة االتحاد الربملاين العريب عام 1989م، 

ورئاسة املؤمتر الخامس واملجلس التاسع عرش لالتحاد 

الربملاين العريب الذي عقد بأبوظبي يف ذات العام .

هالل لوتاه.. حمل لواء العمل الربملاين 19 عامًا

األخرية
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