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املجل�س الوطني االحتادي هو ال�سلطة االحتادية الرابعة من حيث الرتتيب يف �سلم
ال�سلطات االحتادية اخلم�س املن�صو�ص عليها يف الد�ستور وهي :
•املجل�س الأعلى لالحتاد.
•رئي�س االحتاد ونائبه.
•جمل�س وزراء االحتاد.
•املجل�س الوطني االحتادي.
•الق�ضاء االحتادي.
وعقد املجل�س الوطني االحتادي �أولى جل�ساته بتاريخ 1972 / 02 / 12م وي�ضم املجل�س
 40ع�ضو ًا يتوزعون على الإمارات بح�سب الد�ستور �إلى :
  8-مقاعد لإمارة �أبوظبي.  8-مقاعد لإمارة دبي.  6-مقاعد لإمارة ال�شارقة.  6-مقاعد لإمارة ر�أ�س اخليمة.  4-مقاعد لإمارة عجمان.  4-مقاعد لإمارة الفجرية.  4-مقاعد لإمارة �أم القيوين.ويتم انتخاب ن�صف �أع�ضاء املجل�س من قبل هيئات انتخابية ،بينما يتم تعيني الن�ص
الآخر .وقد مت اعتماد ذلك منذ عام 2006م التي بد�أت فيها املرحلة الأولى لربنامج
التمكني ال�سيا�سي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان – رئي�س الدولة.
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ومدة ع�ضوية املجل�س �أربع �سنوات ويطلق على هذه املدة الف�صل الت�شريعي.
ويكون دعوة املجل�س لالنعقاد ،وف�ض الدورة مبر�سوم ي�صدره رئي�س الدولة.
وا�شرتط الد�ستور لع�ضوية املجل�س :
�1.1أن يكون من مواطني �إحدى الإمارات ،ومقيم ًا ب�صفة دائمة يف الإمارة التي قامت
باختياره.
�2.2أن ال يقل عمره عند التعيني �أو االنتخاب للع�ضوية عن  25عام ًا .
3.3التمتع بالأهلية املدنية ،وال�سرية احلميدة ،وح�سن ال�سمعة ،ومل ي�سبق احلكم عليه يف
جرمية خملة بال�شرف ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره طبق ًا للقانون.
4.4الإملام الكايف بالقراءة والكتابة.
5.5عدم جواز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س وتويل �أية وظيفة عامة يف حكومة االحتاد .
وللمجل�س دور انعقاد عادي �سنوي ال يقل عن �سبعة �أ�شهر ،ويعقد املجل�س جل�ساته يف
�أبوظبي « عا�صمة الدولة «.
وجل�سات املجل�س علنية ،ويجوز عقدها �سرية بناء على طلب احلكومة� ،أو رئي�س
املجل�س� ،أو ثلث �أع�ضائه على الأقل .وال يعقد جل�ساته ،وال تكون مداوالته �صحيحة �إال
بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه (  21ع�ضو ًا ) وت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء
احلا�ضرين وذلك يف غري احلاالت التي تتطلب �أغلبية خا�صة ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجع
اجلانب الذي فيه رئي�س املجل�س.
وللمجل�س ع�شر جلان هــي :جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع ،وجلنة ال�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية وال�صناعية ،وجلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية ،وجلنة �ش�ؤون
الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم والثقافة ،وجلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية ،وجلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة
والرثوة ال�سمكية ،وجلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة ،وجلنة فح�ص
الطعون وال�شكاوى ،وجلنة حقوق الإن�سان وجلنة ر�ؤ�ساء اللجان.
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ويخت�ص املجل�س الوطني االحتادي مبناق�شة م�شروعات القوانني الواردة من احلكومة
مبا يف ذلك م�شروعات القوانني املالية ،وله �أن يوافق على هذه امل�شروعات �أو يعدلها،
�أو يرف�ضها وللمجل�س �أن يبدي ما يراه من مالحظات ،ومناق�شة االتفاقيات واملعاهدات
الدولية .كما للمجل�س �أن يناق�ش �أي مو�ضوع من املو�ضوعات العامة املتعلقة ب�ش�ؤون االحتاد،
وي�صدر املجل�س تو�صيات يف هذه املو�ضوعات.
كما لأي ع�ضو يف املجل�س �أن يوجه �أ�سئلة �إلى �أع�ضاء احلكومة لال�ستف�سار عن الأمور
الداخلة يف اخت�صا�صاتهم ،كما �أن للمجل�س حق عام يف �إبداء تو�صيات يف �أية م�س�ألة تتعلق
بالن�شاط العام يف الدولة – �سيا�سي كان �أم اقت�صادي �أم �إجتماعي – خالل ممار�سته
لوظيفتيه الت�شريعية والرقابية .
كما يتلقى املجل�س �شكاوى املواطنني ،ولرئي�س املجل�س �أن يطلب من �أع�ضاء احلكومة
االحتادية تقدمي البيانات والإي�ضاحات املتعلقة بهذه ال�شكاوى.
بالإ�ضافة �إلى كل ذلك ف�إن املجل�س يناق�ش م�شروعات التعديل الد�ستوري التي يحتاج
�إقرارها �إلى موافقة ثلثي الأ�صوات للأع�ضاء احلا�ضرين.
ويناق�ش كذلك املعاهدات واالتفاقيات التي حتيلها له احلكومة ويحددها قرار من
رئي�س االحتاد قبل الت�صديق عليها.
كما ميار�س املجل�س دوره ال�سيا�سي من خالل �شعبته الربملانية يف االحتادات الربملانية
الإقليمية والدولية مثل االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س دول جمل�س التعاون اخلليجي،
واالحتاد الربملاين العربي ،والربملان العربي واحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي ،واالحتاد الربملاين الدويل .بالإ�ضافة �إلى الفعاليات الربملانية الأخرى.
ولل�شعبة الربملانية التي تتكون من جمموع �أع�ضاء املجل�س جلنة تنفيذية ،وتعد هذه
اللجنة مبثابة هيئة املتابعة لأعمال الدبلوما�سية الربملانية .وتتوزع ال�شعبة الربملانية على
جمموعات عمل للم�شاركة يف م�ؤمترات االحتادات الربملانية الإقليمية والدولية وكذلك
احلال يف جلان ال�صداقة.
ويتمتع �أع�ضاء املجل�س باحل�صانة الربملانية �إزاء كل ما يبدونه من �أفكار و�آراء �أثناء قيامهم
بعملهم داخل املجل�س وجلانه .فال يجوز م�ؤاخذتهم على ذلك ب�أي حال من الأحوال.
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ولرئي�س املجل�س دور حموري يف �أعمال املجل�س حيث �أنه هو الذي ميثل املجل�س يف
ات�صاالته بالهيئات الأخرى الداخلية واخلارجية ،كما �أنه يتحدث با�سم املجل�س ،وي�شرف
على جميع �أعماله .خا�صة رئا�سة جل�سات املجل�س ،و الإذن بالكالم وتنظيم املناق�شة،
و�إعالن ما ي�صدره املجل�س من قرارات و�إعداد ميزانية املجل�س وح�سابه اخلتامي ،وتوقيع
العقود با�سم املجل�س ،والإ�شراف على الأمانة العامة للمجل�س .وير�أ�س رئي�س املجل�س هيئة
مكتب املجل�س التي تت�شكل من نائبني للرئي�س ،ومراقبني اثنني .وتتولى هيئة املكتب متابعة
تنفيذ التو�صيات التي ي�صدرها املجل�س ،والف�صل فيما يحيله �إليها املجل�س من اعرتا�ضات
على م�ضمون م�ضابط اجلل�سات ،والنظر يف م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س ،ويف
م�شروع ح�سابه اخلتامي.
ويحرر لكل جل�سة م�ضبطة يدون فيها تف�صي ًال جميع �إجراءات اجلل�سة ،وما عر�ض
فيها من مو�ضوعات ،وما دار فيها من مناق�شات ،وما �صدر عنها من قرارات.
�أما الأمانة العامة للمجل�س فهي اجلهاز الفني والإداري للمجل�س ،حيث تخت�ص
الأمانة العامة بتقدمي الدعم الفني من الأوراق والدرا�سات والبحوث الربملانية املتعلقة
باخت�صا�صات املجل�س الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية .بالإ�ضافة �إلى الدعم الإداري
واملايل والإعالمي وخدمات املعلومات الإلكرتونية.
وير�أ�س الأمانة العامة �أمني عام يعني بقرار من رئي�س االحتاد بنا ًء على تر�شيح من
رئي�س املجل�س بعد موافقة هيئة املكتب .ويخت�ص الأمني العام بالإ�شراف على �ش�ؤون
الأمانة وموظفيها وتكون له يف هذا ال�ش�أن ال�صالحيات التي تقررها القوانني واللوائح
لوكيل الوزارة يف �ش�ؤون وزارته.
ويو�ضح هذا الدليل التفا�صيل الالزمة لنظام �أعمال املجل�س الوطني االحتادي ليحقق
الإر�شاد ال�سليم لأع�ضاء املجل�س يف ممار�سة اخت�صا�صات وم�س�ؤوليات الع�ضوية.
واهلل املوفق
د .حممد �سامل املزروعي
			

10

	الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

الف�صل التمهيدي
ركائز االحتاد
دولة فتية ن�ش�أت بفكر م�ؤ�س�سيها ،و�إرادة �شعبها،
وتالقي �إماراتها لغر�ض حياة حرة كرمية.

ركائز االحتاد بجانب املجل�س الوطني االحتادي
الـد�سـتـور

املجل�س الأعلى
لالحتاد

رئي�س االحتاد
ونائبه

جمل�س وزراء
االحتاد

الق�ضاء
االحتادي

ه��و ق��ان��ون ال��دول��ة
الأ��س��ا��س��ي ويتمتع
ب�سلطة تعلو على
جمموعة القواعد
ال� � �ت � ��ي ي �ت �� �ش �ك��ل
م� �ن� �ه ��ا ال� �ن� �ظ ��ام
القانوين .وي�شكل
ال��د��س�ت��ور م�صدر
ال �� �س �ل �ط��ة داخ� ��ل
ال ��دول ��ة وت�ف��ر���ض
�أح�� �ك� ��ام� ��ه ع �ل��ى
ك��اف��ة امل��ؤ��س���س��ات
ويقع يف قمة هرم
القواعد القانونية،
و�أق� � ��ر ال��د� �س �ت��ور
ب�خ�م����س �سلطات
ه�� � ��ي :امل��ج��ل�����س
الأع �ل��ى ل�لاحت��اد،
ورئ� �ي� �� ��س ال ��دول ��ة
ون��ائ��ب��ه وجم�ل����س
ال��وزراء ،واملجل�س
الوطني االحتادي،
وال�� � �ق�� � ���� � �ض� � ��اء
االحت��ادي ملمار�سة
االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي� ��ة
وال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة

ه��و �أرف��ع �سلطة
د�� �س� �ت���وري���ة يف
ال � ��دول � ��ة ،وه ��و
�أع� � �ل�� ��ى ه �ي �ئ��ة
ت � �� � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة
وتنفيذية ،وهو
ال � � ��ذي ي��ر� �س��م
ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ات
ال��ع��ام��ة ،وي�ق��ر
ال��ت�����ش��ري��ع��ات
االحت� � � ��ادي� � � ��ة.
ويجتمع املجل�س
 4م� � � � ��رات يف
ال�سنة ويت�شكل
م � � � ��ن ح� � �ك � ��ام
ا إلم��ارات ال�سبع
املكونة لالحتاد،
�أو م� ��ن ي �ق��وم
م � �ق� ��ام � �ه� ��م يف
�إم� ��ارات � �ه� ��م يف
حالة غيابهم �أو
تعذر وجودهم.
ول� � �ك � ��ل م �ن �ه��م
� � �ص� ��وت واح � ��د
يف ق � � � � ��رارات
املجل�س ويخت�ص
املجل�س الأع�ل��ى

ي�ن�ت�خ��ب املجل�س
الأع��ل��ى ل�لاحت��اد
م��ن ب�ين �أع�ضائه
رئ��ي�����س االحت� ��اد
«رئ �ي ����س ال��دول��ة»
مل�� � � � ��دة خ� �م� �� ��س
�� �س� �ن ��وات ق��اب �ل��ة
للتجديد ورئي�س
االحتاد يجمع بني
رئ��ا� �س��ة ال��دول��ة،
ورئ��ا� �س��ة املجل�س
الأع �ل��ى لالحتاد.
وي�خ�ت����ص رئي�س
االحت� � ��اد ب��دع��وة
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى
لالحتاد لالنعقاد،
و�إدارة مناق�شاته
وف�ض اجتماعاته
وال��دع��وة الجتماع
م� � ��� � �ش �ت��رك ب�ي�ن
املجل�س الأع �ل��ى،
وجمل�س ال ��وزراء
كما ير�أ�س املجل�س
الأعلى للدفاع وهو
ال��ق��ائ��د الأع� �ل ��ى
ل�ل�ق��وات امل�سلحة
ك� � �م�� ��ا ي � �ت� ��ول� ��ى

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

لالحتاد حمكمة
احت ��ادي ��ة عليا
وحم � � � ��اك � � � ��م،
احت� � � � ��ادي� � � � ��ة
اب� � �ت � ��دائ� � �ي � ��ة
وت�شكل املحكمة
االحتادية العليا
من رئي�س وعدد
م��ن الق�ضاة ال
ي� ��زي� ��دون ع�ل��ى
خم�سة يعينون
مب � � ��ر�� � � �س � � ��وم
ي���ص��دره رئي�س
االحت��اد ورئي�س
امل� � �ح� � �ك� � �م�� ��ة
االحتادية العليا
وق� ��� �ض ��ات� �ه ��ا ال
ي �ع��زل��ون إ�ب� ��ان
توليهم الق�ضاء.
وت� � �خ� � �ت� � �� � ��ص
امل� � �ح� � �ك� � �م�� ��ة
االحت� � � ��ادي� � � ��ة
العليا بالف�صل
يف امل �ن��ازع��ات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ب�ين
الإم� � � � � � � � ��ارات
الأع � �� � �ض� ��اء يف
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الـد�سـتـور
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي� ��ة
وال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال� �ق� ��� �ض ��ائ� �ي ��ة.
وه��و ميثل تعاهد ًا
بني حكام الإمارات
ال�سبع لإن�شاء دولة
احتادية م�ستقلة،
ذات �سيادة تتعاون
م ��ع ك��اف��ة ال� ��دول
الأخ � � � � � ��رى ع �ل��ى
�أ��س��ا���س االح�ت�رام
امل �ت �ب��ادل ،وت�ب��ادل
امل�صالح واملنافع.
و�أكد الد�ستور على
ت��وج �ه��ه ال �ع��رب��ي،
والإ�� � � �س� �ل ��ام � � ��ي
ك��أ��س��ا���س لتحقيق
أ�ه � � ��داف ال��دول��ة
االحت� � � � ��ادي � � � � ��ة.
وق� � � �ب � � ��ل و� � �ض� ��ع
ال��د��س�ت��ور يف ع��ام
1971م مل يكن
ن �ظ��ام احل �ك��م يف
ا إلم � ��ارات ي�ستند
�إلى وثائق مكتوبة.
وي � � � �ت � � � �ب � � � �ن� � � ��ى
ال��د� �س �ت��ور �أح ��دث
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املجل�س الأعلى
لالحتاد
ل�لاحت��اد بر�سم
ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ات
ال � � � �ع� � � ��ام� � � ��ة،
وال� �ت� ��� �ص ��دي ��ق
ع �ل��ى ال �ق��وان�ين
االحت � � � ��ادي � � � ��ة
امل �خ �ت �ل �ف��ة ق�ب��ل
�إ� � � �ص� � ��داره� � ��ا
مب� � ��ا يف ذل� ��ك
قوانني امليزانية
العامة ال�سنوية
ل� � �ل� ��احت� � � � ��اد،
واحل � � �� � � �س� � ��اب
اخل � � �ت� � ��ام� � ��ي،
وال� �ت� ��� �ص ��دي ��ق
على املعاهدات
واالت� �ف ��اق� �ي ��ات
ال � � ��دول� � � �ي � � ��ة،
وامل��واف �ق��ة على
ت��ع��ي�ي�ن رئ �ي ����س
جمل�س ال ��وزراء
االحت��اد ،وقبول
ا�� �س� �ت� �ق���ال� �ت���ه
وامل��واف �ق��ة على
ت��ع��ي�ي�ن ق �� �ض��اة
امل � � �ح � � �ك � � �م� � ��ة
ال �ع �ل �ي��ا وق �ب��ول
ا� �س �ت �ق��االت �ه��م،
ب � ��الإ�� � �ض � ��اف � ��ة
إ�ل� � ��ى ال��رق��اب��ة
ال� �ع� �ل� �ي���ا ع �ل��ى
� �ش ��ؤون االحت ��اد

رئي�س االحتاد
ونائبه
رئ��ي�����س االحت� ��اد
الإ��� �ش� ��راف على
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��وان�ين
وامل�� ��را�� � �س� � �ي�� ��م
و�إ�� � � �ص � � ��داره � � ��ا
ب � �ع� ��د ت�����ص��دي��ق
املجل�س الأع �ل��ى.
وك� ��ذل� ��ك �إب� � ��رام
امل� � � �ع � � ��اه � � ��دات
واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ات
الدولية ،و�إع�لان
احلرب الدفاعية،
و إ�ع�ل�ان الأح�ك��ام
ال � � �ع� � ��رف � � �ي� � ��ة،
وت �ع �ي�ين امل�م�ث�ل�ين
ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي�ين
وت � �ع � �ي �ي�ن ك� �ب ��ار
امل� � � ��وظ � � � �ف � �ي ��ن
االحت�� � � ��ادي�� �ي� ��ن
امل � � � ��دن� � � � �ي � �ي� ��ن
وال� �ع� ��� �س� �ك ��ري�ي�ن
وقبول ا�ستقاالتهم
وع ��زل� �ه ��م وم �ن��ح
الأو��س�م��ة و�أن��واط
ال�شرف الع�سكرية
وامل� � � ��دن � � � �ي� � � ��ة.
�أما نائب الرئي�س
فهو مثل الرئي�س
ينتخب ملدة خم�سة
��س�ن��وات ميالدية
ق��اب�ل��ة للتجديد.

جمل�س وزراء
االحتاد
م � �� � �ش� ��روع� ��ات
ال � � �ق� � ��وان� �ي��ن،
و�إ�صدار اللوائح
وال� � � �ق�� � ��رارات
الالزمة لتنفيذ
ال� ��� �س� �ي���ا�� �س���ة
العامة للحكومة
و إ�ع��داد م�شروع
امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ة
ال�� ���� �س�� �ن� ��وي� ��ة
ل�� �ل � ��احت� � � � ��اد
وح� � ��� � �س�� ��اب�� ��ه
اخل� � � �ت � � ��ام � � ��ي
والإ�� � � �ش�� � ��راف
ع � �ل� ��ى ت �ن �ف �ي��ذ
�أحكام املحاكم
االحت� � � ��ادي� � � ��ة
وامل�� �ع� ��اه� ��دات
واالت� �ف ��اق� �ي ��ات
الدولية ومراقبة
��س�ير الإدارات
وامل�� ���� �ص� ��ال� ��ح
ال�� � � �ع� � � ��ام� � � ��ة
االحت � � ��ادي � � ��ة.
وم� � � � � � � ��داوالت
جمل�س ال��وزراء
� �س��ري��ة ورئ�ي����س
جمل�س ال��وزراء
م� � ��� � �س� � ��ؤول � ��ون
بالت�ضامن �أمام
رئ�ي����س االحت��اد
وامل� � �ج� � �ل� � �� � ��س
الأع�ل��ى العامة.
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الق�ضاء
االحتادي
االحت��اد� ،أو بني
�إم� ��ارة �أو أ�ك�ثر
وب �ي��ن ح �ك��وم��ة
االحت�� � � � � � � � ��اد.
ك�� �م� ��ا ت �ب �ح��ث
امل� � �ح� � �ك� � �م�� ��ة
د�� � �س� � �ت � ��وري � ��ة
ال� � � �ق � � ��وان� �ي ��ن
االحت � � ��ادي � � ��ة،
ود� � �س � �ت� ��وري� ��ة
ال �ت �� �ش��ري �ع��ات
ال �� �ص��ادرة عن
�إحدى الإمارات
وتف�سري �أحكام
ال��د� �س �ت��ور �إذا
ما طلبت �إليها
إ�ح��دى �سلطات
االحت� � � � ��اد� ،أو
ح�ك��وم��ة �إح��دى
ا إلم� ��ارات ،كما
تخت�ص املحكمة
مب� � ��� � �س � ��اءل � ��ة
ال� ��وزراء وك�ب��ار
موظفي االحتاد
امل� � �ع� � �ن� � �ي��ي��ن
مب� � ��ر� � � �س� � ��وم،
واجل��رائ��م التي
ل� �ه ��ا م �� �س��ا���س
مبا�شر مب�صالح
االحتاد ،وتنازع
االخ �ت �� �ص��ا���ص
ب �ي�ن ال �ق �� �ض��اء

الـد�سـتـور
االجت� � � � ��اه� � � � ��ات
ال� ��د��� �س�� �ت� ��وري� ��ة
و�أكرثها تقدم ًا يف
تنظيمه للحقوق
واحل � � ��ري � � ��ات يف
بيانه لها ،ون�صه
ع � �ل� ��ى �� � �ض � ��رورة
احرتامها ويتكون
ال� ��د� � �س � �ت� ��ور م��ن
152مادة موزعة
على ع�شرة �أبواب
حت � ��دد م �ق��وم��ات
االحت��اد ،و�أهدافه
ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س� �ي ��ة،
وال� � ��دع� � ��ام� � ��ات
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة
وال� ��� �س� �ي ��ا�� �س� �ي ��ة
واالج� �ت� �م���اع� �ي���ة
ب� � ��الإ� � � �ض� � ��اف� � ��ة
إ�ل� � � � ��ى احل � �ق� ��وق
والواجبات العامة
وحتديد ال�سلطات
االحت� � � � ��ادي� � � � ��ة.
وه � ��ذا ال��د� �س �ت��ور
ه� ��و ث� �م���رة ج�ه��د
متوا�صل مل�ؤ�س�سي
االحت ��اد منذ عام
1958م ال � ��ذي
�شهد والدة جمل�س

املجل�س الأعلى
لالحتاد
� �ش ��ؤون االحت ��اد
ب � ��وج � ��ه ع� � ��ام.
وت�صدر قرارات
املجل�س الأع�ل��ى
يف امل� ��� �س ��ائ ��ل
امل ��و�� �ض ��وع� �ي ��ة
ب�أغلبية خم�سة
�أع�� ���� �ض� ��اء م��ن
أ�ع �� �ض��ائ��ه على
�أن ت�شمل ه��ذه
الأغلبية �صوتي
�إمارتي �أبوظبي
ودب�� � � � ��ي� ،أم� � ��ا
ق��رارات املجل�س
يف امل� ��� �س ��ائ ��ل
الإج� � ��رائ � � �ي� � ��ة
فت�صدر ب�أغلبية
الأ�صوات ويعقد
املجل�س الأع�ل��ى
اج� �ت� �م ��اع ��ات ��ه
يف ع ��ا�� �ص� �م ��ة
االحت��اد ،ويجوز
�أن ي �ن �ع �ق��د يف
�أي م �ك��ان �آخ��ر
ي� �ت ��م االت � �ف� ��اق
ع�ل�ي��ه م���س�ب�ق� ًا.

رئي�س االحتاد
ونائبه

جمل�س وزراء
االحتاد
واملجل�س الأعلى
ل�ل��احت� ��اد ع��ن
تنفيذ ال�سيا�سة
ال � � � �ع� � � ��ام� � � ��ة.
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الق�ضاء
االحتادي
ب �ي�ن ال �ق �� �ض��اء
االحت � � � � � � � ��ادي
وال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ات
ال� �ق� ��� �ض ��ائ� �ي ��ة
امل � �ح � �ل � �ي� ��ة يف
الإمارات وتنازع
االخ �ت �� �ص��ا���ص
ب�� �ي� ��ن ه� �ي� �ئ ��ة
ق� ��� �ض ��ائ� �ي ��ة يف
�إم � ��ارة ،وهيئة
ق� ��� �ض ��ائ� �ي ��ة يف
�إم� ��ارة �أخ ��رى.
وتعقد املحكمة
االحتادية العليا
ج �ل �� �س��ات �ه��ا يف
م �ق��ر ع��ا��ص�م��ة
االحت�� � � � � � � � ��اد.
�أم� � ��ا امل �ح��اك��م
االحت� � � ��ادي� � � ��ة
االب � �ت� ��دائ � �ي� ��ة
ف � � �ت � � �ت� � ��ول� � ��ى
امل� � �ن�� ��ازع�� ��ات
امل� � � ��دن � � � �ي� � � ��ة
وال� �ت� �ج���اري���ة،
والإداري� � � � � � � � ��ة
ب �ي��ن االحت � � ��اد
والأف� � � � � � � � � ��راد
وق�ضايا الأحوال
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة،
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الـد�سـتـور

املجل�س الأعلى
لالحتاد

رئي�س االحتاد
ونائبه

جمل�س وزراء
االحتاد

االم� � � � � � � � � � � � ��ارات
امل�ت���ص��احل��ة ك���أول
�� �ش� �ك ��ل احت � � ��ادي
ر�سمي و�صو ًال �إلى
ات�ف��اق�ي��ة ال�سميح
ع� � � ��ام 1968م
وم� � ��ا ت �ل�اه� ��ا م��ن
اج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ات
ول�ق��اءات وم�ساعي
ت��أ��س�ي����س االحت ��اد
يف ع��ام 1971م.
وقد تدرج الد�ستور
يف البداية من كونه
اتفاقية ال يتجاوز
ع � ��دده � ��ا ()17
مادة تهدف لإر�ساء
�أ�� �س� �� ��س االحت�� ��اد
وم� � � ��رور ًا مب �ي �ث��اق
االحت � ��اد وان �ت �ه��ا ًء
بالد�ستور احلايل.
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الق�ضاء
االحتادي
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة
وغ �ي��ره � ��ا ب�ين
الأف� � � � � � � � � ��راد.
�أم � ��ا ال �ه �ي �ئ��ات
ال� �ق� ��� �ض ��ائ� �ي ��ة
امل � �ح � �ل � �ي� ��ة يف
ك � � ��ل �إم�� � � � ��ارة
ف � �ه� ��ي ت� �ت ��ول ��ى
جميع امل�سائل
ال� �ق� ��� �ض ��ائ� �ي ��ة
ال �ت��ي مل يعهد
ب��ه��ا ل �ل �ق �� �ض��اء
االحت� ��ادي وف��ق
ال� ��د��� �س�� �ت� ��ور.

تعرف على
قبل �أن نبد�أ ّ

مفهوم القرارات التنظيمية يف �ش�ؤون �أعمال املجل�س

مفهوم الالئحة الداخلية يف املجل�س
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الف�صل الأول
اخت�صا�صات املجل�س الوطني االحتادي
اخت�صا�صات د�ستورية لها من الرفعة وال�سمو ما ال ميكن لأي هيئة �أخرى
�أن تنازع املجل�س �أو ت�شاطره اخت�صا�صاته .و�إمنا �سلطات االحتاد الأخرى
تتكامل وترتابط مع املجل�س حتى تعرب هذه االخت�صا�صات عن منظومة
عمل وطنية باعثها م�صلحة �شعب االحتاد.

اخت�صا�صات املجل�س الوطني االحتادي
اخت�صا�صات ت�شريعية

اخت�صا�صات رقابية

اخت�صا�صات �سيا�سية

 -مناق�شة و إ�ق��رار التعديالتال��د��س�ت��وري��ة ب�أغلبية ثلثي
�ع� ��� �ض ��اء
ا أل�� � � �ص � � ��وات ل�ل� أ
احلا�ضرين.
 -مناق�شة م�شروعات القوانني،و املوافقة عليها� ،أو تعديلها،
�أو رف�ضها.
 -م� �ن ��اق� ��� �ش ��ة االت� �ف ��اق� �ي ��اتوامل �ع��اه��دات ال��دول �ي��ة التي
يحيلها رئي�س الدولة.
 -مناق�شة و إ�ب��داء املالحظاتع��ل��ى م��ي��زان��ي��ة ال� ��دول� ��ة،
وح�ساباتها اخلتامية.

 -ط ��رح م��و� �ض��وع ع ��ام يتعلقب�ش�ؤون االحت��اد وا�ستي�ضاح
�سيا�سة احلكومة يف �ش�أنه،
وت� �ب ��ادل ال� � ��ر�أي و إ��� �ص ��دار
التو�صيات الالزمة يف �ش�أن
هذا املو�ضوع العام.
 -يحق لأي ع�ضو توجيه �أ�سئلةإ�ل��ى رئي�س جمل�س ال��وزراء،
وال � ��وزراء لال�ستف�سار عن
ا ألم� � � ��ور ال� �ت ��ي ت ��دخ ��ل يف
اخت�صا�صاتهم مبا يف ذلك
اال�ستفهام عن أ�م��ر يجهله
الع�ضو ،والتحقق من ح�صول
واقعة و�صل علمها �إليه.
 -متابعة �شكاوى املواطنني،ولرئي�س املجل�س �أن يطلب
م��ن رئي�س جمل�س ال ��وزراء
�أو الوزراء املخت�صني تقدمي
�إي�ضاحات وبيانات حول هذه
ال�شكاوى.

 -ال �ت �ع �ب�ير ع ��ن وج��ه��ة نظرال��دول��ة ،وم���ص��ال��ح ال��دول��ة
العليا يف املحافل الربملانية
الإق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول��ي��ة مثل
االحت�� � � ��ادات ال�ب�رمل��ان��ي��ة،
وال� � ��زي� � ��ارات وال� �ل� �ق ��اءات
ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ،وامل � ��ؤمت� ��رات
ال�برمل��ان �ي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة،
وجلان ال�صداقة.
 -ال� ��رد ع �ل��ى خ �ط��اب رئي�سال ��دول ��ة يف اف �ت �ت��اح �أدوار
االنعقاد.
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الع�ضوية يف املجل�س الوطني االحتادي
عدد من
ميار�س
الع�ضوية
 40ع�ضو ًا

مدة الع�ضوية

�شروط الع�ضوية

� � �� 4س� � �ن � ��وات
م �ي�لادي��ة يطلق
ع�ل�ي�ه��ا الف�صل
ال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع ��ي
وي� � �ت� � �ك � ��ون م��ن
�أدوار �إن �ع �ق��اد
�سنوية ال يقل دور
الإنعقاد الواحد
ع ��ن � 7أ� �ش �ه��ر.

1.1املواطنة.
2.2الإقامة الدائمة
يف الإم� � � � � ��ارة
امل� � �م� � �ث� � �ل � ��ة يف
املجل�س.
3.3العمر ال يقل عن
 25عام ًا.
4.4الأهلية املدنية
وح�سن ال�سرية
وال�سمعة.
5.5الإمل�� ��ام ال �ك��ايف
ب � � ��ال� � � �ق � � ��راءة
والكتابة.
6.6ال ي�ج��وز اجلمع
ب�ي�ن ال�ع���ض��وي��ة
و�إح � � � � � � � � � � ��دى
الوظائف العامة
يف احل� �ك ��وم ��ة
االحتادية.

م�س�ؤوليات
الع�ضوية
 -مم � ��ار�� � �س � ��ةم �� �س ��ؤول �ي��ات
 -ت �� �ش��ري �ع �ي��ة. -رق���اب���ة ع�ل��ى�أع � � � � �م� � � � ��ال
احل � �ك� ��وم� ��ة.
 -م� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ةال �ت �ع �ب�ير عن
م � �� � �ص� ��ال� ��ح
الدولة العليا
يف امل �ح��اف��ل
ال�ب�رمل��ان��ي��ة.
 -ح � � �� � � �ض� � ��ورج � �ل � �� � �س� ��ات
امل � �ج � �ل � ��� ��س
واج�ت�م��اع��ات
جل � � � ��ان � � � ��ه.

			

24

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

حقوق الع�ضوية
 -ال� � �ت� � �م� � �ت � ��عب��احل �� �ص��ان��ة
ال�ب�رمل��ان��ي��ة.
 -م � � �ك� � ��اف � � ��أةم � � � ��ادي � � � ��ة.
- -مزايا عينية.

االخت�صا�ص الت�شريعي
نوع
الت�شريع

�إجراءات الت�شريع
 -يقدم م�شروع التعديل الد�ستوري من املجل�س الأعلى لالحتاد. -يعر�ض الرئي�س على املجل�س م�شروع التعديل الد�ستور لإحالته�إلى جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية.
 -بعد انتهاء اللجنة من إ�ع��داد تقريرها يبد أ� املجل�س مناق�شةم�شروع التعديل الد�ستوري ،والإطالع على ر�أي اللجنة واملذكرة
التف�سريية الواردة مع امل�شروع.
- -تعطى الكلمة يف البداية ملقرر اللجنة ،ثم ممثل احلكومة ،ثم الأع�ضاء.

ت�������ع�������دي�������ل
ال���د����س���ت���ور �- -إذا واف��ق املجل�س على م�شروع التعديل الد�ستوري من حيث
املبد�أ انتقل �إلى مناق�شة مواد امل�شروع مادة .مادة بعد تالوة
كل منها واالقرتاحات التي قدمت ب�ش�أنها وي�ؤخذ الر�أي على كل
مادة ثم على امل�شروع يف جمموعه.
 -لكل ع�ضو عند نظر م�شروع التعديل �أن يقرتح التعديل بالإ�ضافة�أو احلذف� ،أو التجزئة يف املواد� ،أو فيما يعر�ض من تعديالت
�أدخلتها اللجنة.
 -يجب �أن يقدم التعديل كتابه قبل اجلل�سة بنحو � 24ساعة علىالأقل.
 -يجوز للمجل�س �أن يحيل �أي تعديل �أدخله على م�شروع التعديلالد�ستوري �إلى جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية لتبدي ر�أيها
يف �صياغة وتن�سيق �أحكامه وتقت�صر مناق�شة امل�شروع بعد ذلك
على ال�صياغة.

�ضوابط
الت�شريع
ي� �ك ��ون �أخ� ��ذ
الآراء على
م � � �� � � �ش� � ��روع
ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل
ال��د���س��ت��وري
ع� � �ل� � �ن� � �ي� � � ًا.
وي� � ��� � �ص � ��وت
امل � �ج � �ل � ��� ��س
على م�شروع
ال � �ت � �ع� ��دي� ��ل
ال��د���س��ت��وري
باملوافقة� ،أو
ال��رف ����ض� ،أو
ال �ت �ع��دي��ل وال
يكون الإق��رار
�أو الرف�ض �أو
ال �ت �ع��دي��ل �إال
ب�أغلبية ثلثي
الأع�� ���� �ض� ��اء
احلا�ضرين.

 -ي�ؤخذ ال��ر�أي على التعديالت ويبد�أ الرئي�س ب�أو�سعها مدى،و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ثم ي�ؤخذ ال��ر�أي على امل��ادة يف
جمموعها.
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 -يجوز للمجل�س بناء على طلب احلكومة �أو اللجنة �أو �أحدالأع�ضاء �أن يقرر �إعادة املناق�شة يف مادة �سبق تقريرها �إذا
�أب��دي��ت لذلك �أ�سباب جديدة وذل��ك قبل انتهاء امل��داول��ة يف
م�شروع التعديل الد�ستوري
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م�شروعات القوانني
�أو ًال  :مرحلة ما قبل الربملانية
اجلهة

الدور

الوزارة

تقدمي الدرا�سة الأولية.

جمل�س الوزراء

االعتماد املبدئي

الوزارة

ال�صياغة الأولية
للقانون

اللجنة الفنية
للت�شريعات

املراجعة القانونية

اللجنة الوزارية مراجعة املحتوى ومدى
للت�شريعات
توافقه مع ال�سيا�سة
الوزارة

املوافقة على ال�صياغة
الواردة من اللجنة

الأمانة العامة
ملجل�س الوزراء

املراجعة النهائية

التف�صيل
تقدم الوزارة درا�سة مبدئية حول ال�سيا�سة املقرتحة
ومدى احلاجة لإ�صدار قانون لتطبيق هذه ال�سيا�سة.
بالإ�ضافة �إلى اقرتاح نوع الت�شريع الأن�سب لتطبيق
هذه ال�سيا�سة.
يقيم جمل�س الوزراء الدرا�سة املقدمة ونوع الت�شريع
املقرتح ،ثم يتم اعتمادها �أو رف�ضها بناء على ذلك.
ال�صياغة املبدئية للأحكام الواجب ت�ضمينها يف
م�شروع القانون والتي حتقق الأهداف املرجوة منه
بالتن�سيق مع �إدارة الفتوى والت�شريع ،والإحالة للجنة
الفنية للت�شريعات.
املراجعة الفنية ملواد م�شروع القانون مبا ال يتعار�ض
مع الت�شريعات واملبادئ القانونية ال�سارية يف الدولة،
وا�ستيفائه ملعايري ال�صياغة القانونية.
املراجعة النهائية مل�شروع القانون والت�أكد من توافقه
مع ال�سيا�سة املعتمدة كما �أقرها جمل�س الوزراء.
رفع امل�سودة النهائية مل�شروع القانون �إلى جمل�س
الوزراء ،مرفق ًا بها تو�صيات اللجنة الوزارية
للت�شريعات.
الت�أكد من جاهزية م�شروع القانون للعر�ض و�إبداء
املالحظات �إن وجدت.

جمل�س الوزراء

املوافقة على الإ�صدار االطالع على الن�سخة النهائية مل�شروع القانون و�إبداء
الر�أي ب�ش�أنه.
�أو الرف�ض

املجل�س الوطني
االحتادي

مناق�شة ومراجعة م�شروع القانون و�إبداء مالحظاته
عليه و�إدخال �أية تعديالت �أو رف�ضه.

مناق�شة ومراجعة
م�شروع القانون

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

27

ر�سم تو�ضيحي للعملية الت�شريعية لإ�صدار قانون احتادي
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ثانياً :املرحلة الربملانية
نوع الت�شريع

�إجراءات الت�شريع

م�شروعات
القوانني

�ضوابط الت�شريع
ي�صوت املجل�س
على م�شروعات
القوانني:
 بالوافقة -بالرف�ض

وذلك ب�أغلبية
الأع�ضاء
احلا�ضرين
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�إذا ت � �ن� ��ازل
م �ق��دم التعديل
ع��ن ت�ع��دي�ل��ه يف
م�شروع القانون
ومل يتبناه �أح��د
م ��ن الأع�����ض��اء
ي�سقط التعديل
وال ي� �ع ��ر� ��ض
للمناق�شة
يجوز للمجل�س بناء على طلب احلكومة� ،أو اللجنة �أو �أحد
الأع�ضاء �أن يقرر �إعادة املناق�شة يف مادة �سبق �إقرارها �إذا
�أبديت لذلك �أ�سباب جديدة قبل �إنتهاء املداولة يف امل�شروع.
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ثالثاً  :مرحلة ما بعد الربملانية
اجلهة

الدور

التف�صيل

رئي�س الدولة
واملجل�س الأعلى
لالحتاد

املوافقة
�أو الرف�ض

يعر�ض جمل�س الوزراء م�شروع القانون الوارد من املجل�س
الوطني االحتادي على رئي�س االحتاد للموافقة �أو لعر�ضه
على املجل�س الأعلى للت�صديق عليه يف حال املوافقة عليه.
و�إذا �أدخل املجل�س الوطني االحتادي تعدي ًال على م�شروع
القانون ومل يكن هذا التعديل مقبو ًال لدى رئي�س الدولة
�أو املجل�س الأعلى �أو �إذا رف�ض املجل�س الوطني االحتادي
امل�شروع ،ف�إن لرئي�س الدولة �أو املجل�س الأعلى �أن يعيده
�إلى املجل�س الوطني االحتادي مرة �أخرى ،ف�إذا �أجرى
املجل�س الوطني االحتادي يف ذلك �أي تعديل مل يكن
مقبو ًال لدى رئي�س الدولة �أو املجل�س الأعلى �أو ر�أى املجل�س
الوطني االحتادي رف�ض امل�شروع ،كان لرئي�س الدولة �أن
ي�صدر القانون بعد م�صادقة املجل�س الأعلى عليه.

رئي�س الدولة

�إ�صدار م�شروع يوقع رئي�س الدولة القانون بعد ت�صديقه من املجل�س الأعلى
وي�صدره.
القانون

وب�شكل عام ف�إن املجل�س ميكنه ا�ستخدام �أدواته الرقابية يف اال�ستف�سار عن م�شروعات
القوانني التي �أجازها من حيث �صدورها كما �أقرها� ،أو الت�أخر يف �إ�صدارها.
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نوع
الت�شريع
املعاهدات - -تبلغ احلكومة املجل�س باملعاهدات واالتفاقيات الدولية
التي جتريها مع ال��دول الأخ��رى ،واملنظمات الدولية
واالتفاقيات
املختلفة م�شفوعة مبا ينا�سب من بيان.
الدولية
 �-أوجبت التعديالت الد�ستورية يف دي�سمرب  2009ب�أنهناك ع��دد ًا من املعاهدات واالتفاقيات الدولية البد
�أن يناق�شها املجل�س الوطني االحت��ادي قبل الت�صديق
عليها.
 -وي�ح��دد رئي�س االحت��اد تلك امل�ع��اه��دات واالتفاقياتالدولية املتوجب مناق�شتها الت�صديق.
�إجراءات الت�شريع

م�شروعات يق�صد بهذه امل�شروعات ميزانية الدولة ،وح�ساباتها
القوانني اخلتامية ،وال�ضرائب والقرو�ض .وميزانية الدولة هي كافة
الإيرادات والنفقات العامة التقديرية التي تتعلق بوزارات
املالية
احلكومة االحتادية ،والهيئات ،وامل�ؤ�س�سات العامة وكافة
اجلهات التابعة لها مثل املجل�س الوطني االحتادي.
وتعرب عن �سنة ميالدية واحدة تبد أ� منذ الأول من يناير
وحتى  31دي�سمرب من ذات العام.
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�ضوابط الت�شريع
م �ن��اق �� �ش��ة امل�ج�ل����س
لالتفاقيات املحددة
ب� �ق ��رار م ��ن رئ�ي����س
الدولة.
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ه��ذه
االتفاقيات ب�أغلبية
الأع���ض��اء ا�ستناد ًا
�إلى القواعد العامة
يف الت�صويت.
ت�ؤجل املوافقة على
م�شروع قانون ربط
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل�لاحت��اد �إل���ى حني
االنتهاء من مناق�شة
م�شروعات القوانني
امللحقة وامل�ستقلة.
املوافقة على م�شروع
قانون ربط امليزانية
ل�ل�احت��اد ل �ه��ا ع��دة
مراحل

نوع
الت�شريع

�إجراءات الت�شريع

�ضوابط الت�شريع

و�إجراءات الت�شريع متر يف القوانني املالية بعدة مراحل م���واف���ق���ة م���ن حيث
املبد أ�
امل���������واف���������ق���������ة ع����ل����ى
امل�شروع مادة مادة
امل���������واف���������ق���������ة ع����ل����ى
امل�شروع يف جمموعه
امل���������واف���������ق���������ة ع����ل����ى
اجل����������������������������������������������داول
والت�أ�شريات املرافقة
وت�����س��ري ا ألح� �ك ��ام
اخل��ا��ص��ة بامليزانية
ع�� �ل� ��ى احل � �� � �س� ��اب
اخلتامي.
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يناق�ش املجل�س م�شروع امليزانية ب�صفة عامة
وبعد الإنتهاء من �إبداء املالحظات عليها يوافق
على �أبواب امليزانية باب ًا باب ًا فيبد�أ باملوافقة على
الإيرادات ثم امل�صروفات ثم الأ�صول.

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

ال ب� ��د م� ��ن م��واف �ق��ة
احلكومة على :
 زي � ��ادة ك ��ل ت�ع��دي��لي��ت�����ض��م��ن اع� �ت� �م ��اد
النفقات
 ن�ق����ص يف اع�ت�م��ادالإيرادات.
 �أو ت��دب�ير م��ا يقابلهذا التعديل من �إيراد
آ�خ� � ��ر� ،أو ن �ق ����ص يف
النفقات الأخرى

�إذا ر�أى املجل�س �أن يحيط جمل�س ال ��وزراء �أو
املجل�س ا ألع �ل��ى ل�لاحت��اد ببع�ض مالحظاته،
فيمكنه �أن ي��رف��ع ر��س��ال��ة �إل ��ى ك��ل م��ن جمل�س
ال ��وزراء ،واملجل�س الأْع�ل��ى ي�ضمنها مالحظاته
ليتم عر�ضها على �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد
حتى تكون حتت نظرهم عند �إقرار امليزانية.
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مالحظة هامة
ت� �خ� �ت� �ل ��ف � �س �ل �ط��ة
املجل�س بالن�سبة �إلى
م�شروع امليزانية عن
م�شروعات القوانني
الأخ��رى التي له حق
امل��واف �ق��ة عليها� ،أو
تعديلها �أو رف�ضها.
أ�م ��ا م���ش��روع ق��ان��ون
امليزانية ف�إن املجل�س
ي� �ب���دي م�لاح �ظ �ت��ه
ع�ل��ى ذل��ك امل���ش��روع
و�أي ت�ع��دي��ل مقرتح
لزيادة يف اعتمادات
ال �ن �ف �ق��ات ،ون�ق����ص
يف ا إلي� ��رادات يجب
�أن ي �ك��ون مب��واف�ق��ة
احلكومة �أو بتدبري
م�� ��ا ي � �ق� ��اب� ��ل ه� ��ذا
ال�ت�ع��دي��ل م��ن إ�ي ��راد
�آخ� ��ر �أو ن �ق ����ص يف
النفقات الأخرى.

االخت�صا�ص الرقابي
نوع العمل
الرقابي
املو�ضوع
العام

�إجراءات العمل الرقابي
املو�ضوع العام هو �ش�أن� ،أو ق�ضية� ،أو �سيا�سة تتعلق ب�ش�ؤون
االحتاد.
ويطرح املو�ضوع العام للمناق�شة ال�ستي�ضاح �سيا�سة احلكومة
يف �ش�أن من �ش�ؤون االحتاد �سواء ما تعلق منها ب�سيا�سة وزارة
�أو م�ؤ�س�سة �أو هيئة احتادية يف كل �أو بع�ض اخت�صا�صاتها �أو
يف ق�ضية �أو يف �ش�أن ما.
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�ضوابط العمل
الرقابي
ي�صدر املجل�س
ت � ��و�� � �ص� � �ي � ��ات
يف امل���و�� �ض���وع
ال� �ع ��ام وي���أخ��ذ
الرئي�س ال��ر�أي
ح� ��ول م �� �ش��روع
التو�صية ويكون
برفع الأيدي.
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نوع العمل
الرقابي

�إجراءات العمل الرقابي

يعر�ض الرئي�س املو�ضوع على املجل�س عرب جدول الأعمال
لأخذ موافقة املجل�س عليه

�إذا مل ي�صل رد من جمل�س
الوزراء ب�ش�أن املو�ضوع املر�سل
بعد مرور فرتة ( )15يوم ًا جاز
للمجل�س و�ضعه على جدول
�أعمال �أول جل�سة تلي ذلك
املوعد

�إذا اعرت�ض جمل�س الوزراء
على مناق�شة املو�ضوع
العتبارات تتعلق مب�صالح
االحتاد العليا ا�ستبعد من
جدول الأعمال.

عند و�صول رد جمل�س الوزراء باملوافقة على املو�ضوع
العام يخطر املجل�س بهذا الرد يف �أول جل�سة قادمة
لإحالته �إلى جلنة خمت�صة لإعداد تقرير يف �ش�أنه
يعر�ض على املجل�س يف مرحلة الحقة
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�ضوابط العمل
الرقابي

نوع العمل
الرقابي

�ضوابط العمل
الرقابي

�إجراءات العمل الرقابي
يعطى

ت�سجيل
طلب الكلمة
لدى الأمانة
العامة
يف �أي وقت
قبل اجلل�سة
�أو �أثناءها
من خالل
املوقع
الإلكرتوين

ز

مبوافقة
الرئي�س

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

تتابع هيئة مكتب املجل�س تنفيذ التو�صيات وتقدم يف �ش�أنها
تقرير ًا �إلى املجل�س.

ال�س�ؤال

هو ا�ستفهام عن �أمر يجهله الع�ضو� ،أو التحقق من ح�صول يجوز لهيئة
املكتب ا�ستبعاد
واقعة و�صل علمها �إليه.
ال�س�ؤال �إذا مل
ي�ستوف �شروطه
ِ
يف الو�ضوح،
والإي� � � � �ج � � � ��از،
واالقت�صار على
الأم� � ��ور امل� ��راد
اال�� �س� �ت� �ف� �ه ��ام
ع � �ن � �ه� ��ا ،و�أال
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نوع العمل
الرقابي

�إجراءات العمل الرقابي

لوزير معني يف حالة
اال�ستفهام عن �أمور متعلقة
ب�ش�أن خا�ص من �ش�ؤون
وزارته �أو امل�ؤ�س�سة �أو الهيئة
التي ي�شرف عليها.
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�ضوابط العمل
الرقابي
يت�ضمن عبارات
غ�ير الئ �ق��ة� ،أو
مت�س �أ�شخا�ص ًا
�أو ه �ي �ئ��ات �أو
ت�ضر بامل�صلحة
ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ب�لاد.
و�إذا مل يقتنع
الع�ضو بوجهة
ن� � �ظ � ��ر ه��ي��ئ��ة
امل � � �ك � � �ت� � ��ب يف
ا�ستبعاد �س�ؤاله
ف � � ��إن امل �ج �ل ����س
يبت يف م�صري
ال� ��� �س� ��ؤال دون
م � �ن� ��اق � �� � �ش� ��ة.

نوع العمل
الرقابي

�إجراءات العمل الرقابي

�ضوابط العمل
الرقابي
يجوز للأع�ضاء
ت� �ب� �ن ��ي ن �ت��ائ��ج
ال � �� � �س � ��ؤال وم��ا
دار م��ن تعقيب
و�إي � �� � �ض� ��اح م��ا
ب�ي��ن ال�����س��ائ��ل
وامل�� � ���� � �س�� � ��ؤول
�إل� � ��ى م��و� �ض��وع
ع ��ام .ويف ه��ذه
احل��ال��ة يخ�ضع
مت��ام � ًا ل�شروط
و�إج � � � � � � ��راءات
تقدمي املو�ضوع
ال� � � � � � �ع � � � � � ��ام.

ال يجوز �أن ي�شرتك غري الع�ضو مقدم ال�س�ؤال يف املناق�شة عند طرح ال�س�ؤال
ويجوز للع�ضو �أن ي�سحب �س�ؤاله بعد �أن يقدم طلب ًا بذلك .وعندئذ ت�ستبعد مناق�شته
 ،ويجوز لع�ضو �آخر �أن يتبنى ال�س�ؤال ،وي�سقط ال�س�ؤال بانتهاء ع�ضوية مقدمه.
للأع�ضاء احلق يف توجيه �أ�سئلة بني �أدوار االنعقاد .وتر�سل للوزراء املعنيني ويكون
الرد عليها كتابة ،وتدرج يف جدول �أعمال �أول جل�سة تالية للمجل�س.
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ال�شكاوى

الدور ال�سيا�سي
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�أو ًال  :الرد على خطاب افتتاح دور االنعقاد
يف بداية كل دور انعقاد يفتتح رئي�س االحتاد الدور العادي ال�سنوي بخطاب يت�ضمن:
•بيان �أحوال البالد.
•�أهم الأحداث وال�ش�ؤون الهامة التي جرت خالل العام.
•ما تعتزم احلكومة اتخاذه من م�شروعات و�إ�صالحات خالل الدورة اجلديدة.
وميكن لرئي�س االحتاد �أن ينيب عنه يف �إلقاء اخلطاب نائبه� ،أو رئي�س جمل�س وزراء
االحتاد.

ور�ؤيته

ثانياً  :الدبلوما�سية الربملانية
يق�صد بالدبلوما�سية الربملانية الدور ال�سيا�سي الذي ميار�سه �أع�ضاء املجل�س يف جمال
ال�سيا�سة اخلارجية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة وال يرتتب على �آراء �أع�ضاء املجل�س
يف جمال الدبلوما�سية الربملانية �أي �أثر قانوين مبا�شر وملزم لل�سيا�سة اخلارجية للدولة.
وقد تنامى بفعالية كبرية دور الربملانات يف جمال الدبلوما�سية الربملانية نظر ًا
للزيادة امللحوظة للتعاون الدويل بني الأمم وال�شعوب وامل�ؤ�س�سات الدولية يف �شتى جماالت
احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية .فالعوملة جعلت دول العامل على
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اختالف ات�ساعها ،وابتعادها اجلغرايف عن بع�ضها البع�ض �أ�شبه بقرية �صغرية مرتابطة
الت�أثريات يف الوقائع والق�ضايا مهما كانت بعيدة عن حيز الدول اجلغرايف ،وال�سيا�سي،
واالقت�صادي ،واالجتماعي.

 االجتماع ال��دوريل ��ر�ؤ�� �س ��اء جم��ال����س
ال� � �ن � ��واب والأم � � ��ة
وال� ��وط � �ن� ��ي ل� ��دول
جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
 اجتماع االمناءال� �ع���ام�ي�ن ل� ��دول
جم �ل ����س ال �ت �ع��اون
اخلليجي
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ال�شعبة الربملانية للمجل�س
�أع�ضا�ؤها

رئي�س
ال�شعبة

ج � �م � �ي� ��ع
�أع� ��� �ض ��اء
امل �ج �ل ����س
ي���ش �ك�ل��ون
اجل�م�ع�ي��ة
ا لعمو مية
لل�شعبة

رئ � �ي � ��� ��س
امل �ج �ل ����س
رئ� �ي� ��� �س� � ًا
لل�شعبة
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اللجنة
التنفيذية
لل�شعبة
هي الهيئة
الإداري�� � ��ة
ل �ل �� �ش �ع �ب��ة
وي��ر أ�� �س �ه��ا
رئ�� �ي�� ��� ��س
امل��ج��ل�����س
وت �ت �� �ش �ك��ل
م ��ن وك�ي��ل
و�أم�ين �سر
و�أرب � � �ع� � ��ة
�أع� ��� �ض ��اء
ي� � � � �ت�� � � ��م
ا نتخا بهم
م � � � � � � � � ��ن
ال�شعبة.

نظام
متثيل
ال�شعبة
اع��ت��م��دت
ال �� �ش �ع �ب��ة
ن � �ظ� ��ام � � ًا
ل��ت��م��ث��ي��ل
�أ ع�ضا ئها
يف
االحت��ادات
ال�برمل��ان�ي��ة
الإق�ل�ي�م�ي��ة
وال��دول�ي��ة.

نظام عمل
املجموعات

نظام عمل جلان
ال�صداقة الربملانية

ت�شكل جمموعات
عمل لـ:
 -االحت � � � � � � � ��ادال� �ب ��رمل � � ��اين
الدويل.
 -االحت � � � � � � � ��ادال� �ب ��رمل � � ��اين
العربي.
 -احتاد جمال�سال � � � � � � � � � ��دول
الأع� � ��� � �ض � ��اء
يف م �ن �ظ �م��ة
امل� � � � ��ؤمت�� � � ��ر
الإ�سالمي.
 -ال � �ب ��رمل� � � ��انالعربي.

ت�شكل جل��ان ال���ص��داق��ة
ال�برمل��ان �ي��ة ع�ل��ى �أ��س��ا���س
�إق�ل�ي�م��ي م��ن جمموعات
ع� �م ��ل حم� � ��ددة وت �� �ض��م
ك��ل جم�م��وع��ة ع� ��دد ًا من
�أع �� �ض��اء ال�شعبة ال يقل
عن(� )6أع�ضاء كما يلي:
 -جل �ن��ة � �ص��داق��ة م��ع دولجمل�س التعاون اخلليجي.
 -جل �ن��ة � �ص��داق��ة معالدول العربية.
 -جل �ن��ة � �ص��داق��ة معال � ��دول الآ� �س �ي��وي��ة
وا�سرتاليا.
 -جل �ن��ة � �ص��داق��ة معالدول الأوروبية.
 -جل �ن��ة � �ص��داق��ة معالدول الإفريقية .
 -جلنة �صداقة مع دولأ�م��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة
و�أمريكا ال�شمالية.
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ال�شعبة:
•ير�أ�س اجتماع ال�شعبة.
•ير�أ�س اجتماع اللجنة التنفيذية لل�شعبة.

وح�سابها
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فعاليات ال�شعبة الربملانية
اجلهاز

و�صفه

االحتاد هو منظمة برملانية
الربملاين دولية ت�شرتك فيها
الدويل ب��رمل��ان��ات ال �ع��امل.
وت � ��أ� � �س � ��� ��س ه ��ذا
االحت ��اد منذ عام
 1889ويهدف �إلى
ت�شجيع االت�صاالت
ب �ي�ن ال�ب�رمل ��ان ��ات
وامل� ��� �س ��اه� �م ��ة يف
ال � � � ��دف � � � ��اع ع ��ن
ح��ق��وق الإن�����س��ان
وي �ت �ك��ون م��ن 157
ب��رمل��ان�� ًا ع �� �ض��و ًا،
وم� � �ق � ��ره م��دي �ن��ة
جنيف ،و�أجهزته
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ه��ي
ج�م�ع�ي��ة االحت� ��اد،
واملجل�س احلاكم،
واللجنة التنفيذية
واج �ت �م��اع الن�ساء
ال�ب��رمل� ��ان�� �ي� ��ات،
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�إجراءات العمل
 -يتم عقد اجتماعات ملجموعةاالحت � ��اد ال�ب�رمل ��اين ال� ��دويل
املنتخبة م��ن املجل�س لو�ضع
خطة عملها وملراجعة �أوراق
ال �ع �م��ل و�إع � � ��داد م �ق�ترح��ات
ال�شعبة يف اجتماعات االحتاد
ال��دويل ،وكذلك االتفاق على
ت�ق��دمي ب�ن��ود ط��ارئ��ة ،وت��وزي��ع
�أدوار �أع �� �ض��اء ال��وف��د أ�ث�ن��اء
امل�شاركة.
 -يلقي رئي�س الوفد كلمة �أمامامل�ؤمتر عن الأو�ضاع ال�سيا�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
يف ال �ع��امل .ويح�ضر �أع�ضاء
ال��وف��د اج �ت �م��اع��ات ال�ل�ج��ان
املتخ�ص�صة.
 �-أم � ��ا يف اج��ت��م��اع��ات جم�ل����ساالحت��اد يلقي الوفد مداخالت
عن املو�ضوعات املطروحة على
جدول الأعمال.
 �-أع�����ض ��اء ال ��وف ��د ي �� �ش��ارك��ونيف االج�ت�م��اع��ات التن�سيقية
اخل� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ،وال� �ع ��رب� �ي ��ة،
والإ�سالمية التي تنعقد على
هام�ش فعاليات االحتاد.
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�أهم اجنازات ال�شعبة يف
الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر
 -ن � �ظ� ��ر ًا لإ�� �س� �ه ��ام ��اتال �� �ش �ع �ب��ة امل � ��ؤث� ��رة يف
�أعمال االحت��اد فقد مت
انتخاب �أح��د �أع�ضاء
ال�شعبة ليكون ممث ًال
ل�ل�م�ج�م��وع��ة ال�ع��رب�ي��ة
يف اللجنة التنفيذية
لالحتاد.
 -جن��ح��ت ال �� �ش �ع �ب��ة يف�إدراج بندين طارئني
ع �ل��ى ج � ��دول أ�ع� �م ��ال
االحت� ��اد الأول خا�ص
بالأزمة املالية العاملية
والثاين خا�ص مبواجهة
ال� � �ك � ��وارث ال �ط �ب �ي �ع��ة
خا�صة يف باك�ستان.

اجلهاز

و�صفه

�إجراءات العمل

وا ألم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ولل�شعبة الإماراتية
(� � )11ص��وت � ًا لأن
لكل برملان ع�شرة
�أ�صوات كحد �أدنى،
وللربملان عدد من
الأ� �ص��وات مبوجب
ع��دد �سكان بلده.

 -ي�ق��دم �أع���ض��اء ال��وف��د ر أ�ي�ه��مالفني على القرارات ال�صادرة
من االحتاد.
 -ت �� �ش��ارك ع �� �ض��وة ال ��وف ��د يفاجتماعات الن�ساء الربملانيات
وت�ق��دم ر�ؤي��ة ال�شعبة يف هذه
االج �ت �م��اع��ات.ي �ق��دم ال��وف��د
تقرير ًا �إلى املجل�س بعد انتهاء
االجتماعات.
 -ي �ع �ق��د االحت� � ��اد اج �ت �م��اع�ين�سنويني �أح��ده �م��ا يف ف�صل
ال ��رب� �ي ��ع يف �إح� � ��دى ال� ��دول
الأع�ضاء يف االحت��اد ،والثاين
يف ف�صل اخل��ري��ف وي�ك��ون يف
بلد املقر جنيف.
اجتماعات جمموعة االحتاد الربملاين
الدويل

يف االج��ت��م��اع يف االج �ت �م��اع
الأول ق �ب��ل ال � �ث� ��اين ق�ب��ل
ال�سفر يتم:
ال�سفر يتم:
 -ا� �س �ت �ع��را���ض �- -إع� � � � � � � ��دادخطط العمل
خ � � � �ط� � � ��ط
ال��ت��ك��ت��ي��ك
 -درا�� � � � �س � � � ��ةال�سيا�سي
الأوراق
 -درا�� � � � �س � � � ��ة - -االت� � � �ف � � ��اقعلى البنود
املقرتحات
الطارئة

يف االج � �ت � �م� ��اع
الثالث بعد ال�سفر
يتم:
 -م� � ��راج � � �ع� � ��ةت � � � �ق� � � ��ري� � � ��ر
امل�شاركة
 -ا� �س �ت �خ�لا���صال� � �ن� � �ت � ��ائ � ��ج
اال�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة
ل �ل �م �� �ش��ارك��ات
ال �ب�رمل� ��ان � �ي� ��ة
الالحقة

�أهم اجنازات ال�شعبة يف
الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر
 -جنحت ال�شعبة يف �أن حتظىب �ت � أ�ي �ي��د ع��رب��ي ،و�أوروب�� ��ي
ل��وث��ائ��ق عملها ا أل��س��ا��س�ي��ة
اخلا�صة بتحويل االحتاد �إلى
منظمة دول �ي��ة ،وك��ذل��ك ما
يتعلق ب�إ�سرتاتيجية االحتاد.
 -جنحت ال�شعبة يف �أنت�شكل أ�ك�ثر من % 69
م��ن مقرتحاتها حمل
موافقة وت�ضمني
 -يف القرارات الربملانية الدوليةال�صادرة عن االحتاد.
 -ق�� ��دم�� ��ت ال� ��� �ش� �ع� �ب ��ةم �� �ش��روع��ات ل�ت�ط��وي��ر
هياكل عمل االحتاد.
 -جن��ح��ت ال �� �ش �ع �ب��ة يفاحل�صول على موافقة
ب��رمل��ان��ات ال �ع��امل لعقد
م ��ؤمت��ر ب��رمل��اين دويل
متخ�ص�ص حول الأزمة
املالية العاملية
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اجلهاز

و�صفه

ه��و منظمة برملانية
ع��رب �ي��ة ت �ت � أ�ل��ف من
ال �� �ش �ع��ب ال�برمل��ان �ي��ة
العربية وق��د ت�أ�س�س
االحت�� � � ��اد يف ع ��ام
 1974بهدف تعزيز
ال �ل �ق��اءات و احل��وار
بني املجال�س العربية
الربملانية العربية و
فيما بني الربملانيني
ال�� �ع� ��رب ل �ت �ن �� �س �ي��ق
اجل � �ه� ��ود و ت� �ب ��ادل
ال� � ��ر�أي يف خمتلف
امل� �ج ��االت.وي� �ع� �ق ��د
االحتاد االحت� � ��اد اج �ت �م��اع��ا
الربملاين � �س �ن��وي��ا ب��الإ� �ض��اف��ة
العربي إ�ل� ��ى إ�م �ك��ان �ي��ة عقد
م�� � ؤ�مت� ��رات ط��ارئ��ة
لبحث مو�ضوع معني
وت �ت �� �ش �ك��ل أ�ج� �ه ��زة
االحت� ��اد الرئي�سية
من امل�ؤمتر ،واللجنة
التنفيذية ،اللجان،
والأمانة العامة.
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�إجراءات العمل
 -يتم عقد اجتماعات ملجموعةاالحت� � ��اد ال�ب�رمل���اين ال �ع��رب��ي
لو�ضع خطة العمل ومراجعة
�أوراق العمل و�أعداد مقرتحات
ال�شعب يف اجتماعات االحتاد
الربملاين العربي.
 -يت�شكل وفد ال�شعبة الربملانيةم��ن ع���ض��وي��ن يف اج�ت�م��اع��ات
امل �ج �ل ����س ،وث�ل�اث ��ة �أع �� �ض��اء
الجتماعات امل�ؤمتر.
 -يلقي رئي�س الوفد كلمة أ�م��امامل ��ؤمت��ر� ،أو املجل�س تعرب عن
ر�ؤي � ��ة ال���ش�ع�ب��ة يف ال�ق���ض��اي��ا
العربية امل�ل�ح��ة ،املو�ضوعات
املدرجة على جدول الأعمال.
 -ي �� �ش��ارك �أع�����ض��اء ال ��وف ��د يفاجتماعات اللجان املتخ�ص�صة
يف االحت��اد ويف جلان �صياغة
قرارات االحتاد.
 -لأع�ضاء الوفد تقدمي مداخالتيف امل��و��ض��وع��ات امل��درج��ة على
جدول الأعمال.
 -لأع�ضاء الوفد عقد اللقاءاتوالت�شاور والتن�سيق مع ممثلي
ال�شعب العربية من �أجل الت�أكيد
على مواقف الدولة يف الق�ضايا
العربية.
 -يقدم الوفد تقرير ًا بعد نهايةاالجتماعات.
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�أهم اجنازات ال�شعبة يف
الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر
 -واف � � ��ق االحت� � � ��اد ع �ل��ىم���ش��روع ال�شعبة ب�ش�أن
ال�ل�ائ��ح��ة ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
ل��ل��ج��ائ��زة ال�برمل��ان �ي��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال��ت��ي ت�ه��دف
�إلى تكرمي املتميزين يف
املجال الربملاين العربي.
 -واف � � ��ق االحت� � � ��اد ع�ل��ىمذكرة ال�شعبة ال�شارحة
لكيفية تنظيم ميزانية
االحت � ��اد ع �ل��ى �أ� �س��ا���س
برامج وقيا�س الأداء.
 -واف � � ��ق االحت� � � ��اد ع�ل��ىم�شروع ال�شعبة يف تعديل
هياكل االحتاد ،و�أنظمته
الأ�سا�سية.
 -واف � � ��ق االحت� � � ��اد ع�ل��ىم� ��� �ش ��روع ال �� �ش �ع �ب��ة يف
تطوير الأم��ان��ة العامة
لالحتاد.
 -وافق االحت��اد على �أكرثمن  % 84من مقرتحات
ال�شعبة يف ال��ق��رارات
النهائية ال�صادرة عن
االحتاد.
 -اع� � �ت� � �م � ��د االحت� � � � ��ادم�شروعات ال�شعبة يف
�ش�أن االتفاقية الدولية
ب�إعادة ت�أ�سي�س االحتاد

�إجراءات العمل

اجلهاز

و�صفه

احت��������������������اد
جم���ال�������س
ال������������������دول
الأع�������ض���اء
يف منظمة
امل��������ؤمت�������ر
الإ�سالمي

ه ��و احت � ��اد ب��رمل��اين
إ�� �س�لام��ي أ�ن �� �ش��ئ يف
طهران يف عام ،1999
ويهدف �إلى التعريف
بالتعاليم الإ�سالمية،
وتعزيز مبد�أ ال�شورى
ا إل� �س�لام��ي ،وحتقيق
إ�ط � ��ار ل �ل �ت �ع��اون بني
الربملانات الإ�سالمية.
ويتكون االحت��اد من 48
ب��رمل��ان دول ��ة �إ�سالمية
وع� ��� �ش ��رة م ��راق� �ب�ي�ن.
وت�شمل �أجهزة االحتاد
امل�ؤمتر ،واللجنة العامة،
وال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة،
والأمانة العامة.

اجتماعات جمموعة االحتاد الربملاين
العربي

يف االج �ت �م��اع يف االجتماع
الأول ق �ب��ل الثاين قبل
ال�سفر يتم :ال�سفر يتم:
 -درا�ســــــة �- -إع� � � � � � � � ��داد�أوراق
خ� � � � �ط � � � ��ط
العمـــــــل
ال� �ت� �ك� �ت� �ي ��ك
اخلا�صة
ال���س�ي��ا��س��ي.
بجــــدول
الأعمــال- - .امل� ��راج � �ع� ��ة
 -درا�� � � �س � � ��ة ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ةاملقرتحات للمقرت حا ت
 -درا�� � � �س � � ��ة والدرا�سات.الإ�� �س� �ه ��ام
ال�� �ف�� �ع� ��ال
وامل� � ��ؤث�� ��ر.

يف االجتماع
الثالث بعد
ال�سفر يتم:
 -م� � ��راج � � �ع� � ��ةت � � � �ق� � � ��ري� � � ��ر
امل � �� � �ش� ��ارك� ��ة
 -ا� �س �ت �خ�لا���صن � � � �ت� � � ��ائ� � � ��ج
امل� ��� �ش���ارك���ة.

ت�شارك ال�شعبة من خالل ع�ضوين يف
جمل�س االحتاد ،وثالثة �أع�ضاء يف امل�ؤمتر.
 -يلقي رئي�س الوفد كلمة أ�م��اماملجل�س وامل�ؤمتر تعرب عن وجهة
نظر ال�شعبة ور�أيها يف الق�ضايا
وامل��و� �ض��وع��ات ذات االهتمام
الإ�سالمي.
 -ي �� �ش��ارك �أع�����ض��اء ال ��وف ��د يفاجتماعات �أجهزة االحتاد.
 -مي�ك��ن لأع �� �ض��اء ال��وف��د تقدميم��داخ�ل�ات ع�ل��ى ب �ن��ود ج��دول
الأعمال يف املجل�س �أو امل�ؤمتر.
 -يقدم �أع�ضاء الوفد تقرير ًا بعدنهاية االجتماعات.

�أهم اجنازات ال�شعبة يف
الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر
ال� �ب��رمل� � ��اين ال � � ��دويل
و�إ�سرتاتيجية االحت��اد
م��ن � 2012إل��ى 2017
واعترب �أن ر�ؤية ال�شعبة
يف هذا ال�ش�أن تعرب عن
وجهة النظر العربية.

 -واف ��ق االحت ��اد على م�شروعال�شعبة لتطوير �أمانة االحتاد.
 -واف���ق االحت� ��اد ع�ل��ى م���ش��روعال���ش�ع�ب��ة يف ت��ر��ش�ي��د ج ��داول
�أعمال جمل�س وم�ؤمتر االحتاد.
 -جنحت ال�شعبة يف ح�شدت�� أ�ي��د ًا غ�ير م���س�ب��وق من
وي �ت �ك��ون االحت� ��اد �إال �أن
العتبارات خا�صة مت �سحب
ه��ذا املقرتح بالتوافق مع
اجلانب الإيراين.
 -نظمت ال�شعبة اجتماعاتاالحت� � ��اد ا ألخ� �ي ��رة على
م�ستوى جميع �أجهزته يف
�أبوظبي يف بداية 2011م.
 -جنحت ال�شعبة يف تويلرئي�سها رئ��ا��س��ة االحت��اد
الربملاين الإ�سالمي.
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اجلهاز

�إجراءات العمل

و�صفه

�أهم اجنازات ال�شعبة يف
الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر

اجتماعات جمموعة االحتاد الإ�سالمي
يف االجتماع
الأول قبل
ال�سفر يتم:
 -درا�� � � �س � � ��ة�أوراق العمل.
 -درا�� � � �س � � ��ةاملقرتحات.
 -درا�� � � �س � � ��ةالإ�� �س� �ه ��ام
ال � �ف � �ع� ��ال.

ه� ��و ج� �ه ��از �أن �� �ش��ئ
الربملان ب��ق��رار م��ن جمل�س
العربي اجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة
يف  2005وحت� ��ول
�إل � ��ى ب ��رمل ��ان دائ ��م
ع��ام  2012ليحقق
متثيل نيابي لل�شعوب
ال �ع��رب �ي��ة ،وت��و��س�ي��ع
امل�شاركة ال�سيا�سية
يف �صنع ال �ق��رارات
ال�صادرة عن جمل�س
اجل��ام �ع��ة وي�ج�ت�م��ع
ال �ب�رمل� ��ان ال �ع��رب��ي
يف دورت �ي�ن ع��ادت�ين
�سنويا ت�ب��د�أ الأول��ى
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يف االجتماع
الثاين قبل ال�سفر
يتم:
 -درا� � � � � �س� � � � ��ةال� �ت� �ك� �ت� �ي���ك
ال �� �س �ي��ا� �س��ي
 -ال � ��درا�� � �س � ��ةال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة
ل �ل �م �ق�ترح��ات
و ا ألف� � �ك�� ��ار
و ا إل�� �س� �ه ��ام
يف امل� � ؤ�مت���ر.

يف االجتماع الثالث
بعد ال�سفر يتم:
 -م � � ��راج� � � �ع � � ��ةتقرير امل�شاركة
 -ا�� �س� �ت� �خ�ل�ا� ��صنتائج امل�شاركة.

 -جنح �أع�ضاء ال�شعبة يفال�ب�رمل��ان يف احل���ص��ول
ع�ل��ى م��واف �ق��ة ال�برمل��ان
على م�شروعها ب�ش�أن
ت �ط��وي��ر ع �م��ل ال�برمل��ان
العربي.
 -ك� �م ��ا ت �ب �ن��ى ال�ب�رمل ��انم�شروع ال�شعبة لتعزيز
ال �ت��وا� �ص��ل االل��ك�ت�روين
للربملان العربي.

ت�شارك ال�شعبة من خالل ممثليها
الأربعة يف اجتماعات الربملان.
ولأع�ضاء ال�شعبة يف الربملان.
 -ت �ق��دمي ال ��درا�� �س ��ات ال�لازم��ةل�ل�م��و��ض��وع��ات امل ��درج ��ة على
جدول الأعمال.
 -تقدمي م�شروعات التطوير. -ت�ق��دمي ال��درا� �س��ات القانونيةوال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة
ملو�ضوعات اللجان.
 -تقدمي املداخالت.ويعقد �أع�ضاء ال�شعبة يف الربملان طرحت ال�شعبة ر�ؤية عمل
العربي اجتماعني قبل ال�سفر م�ستفي�ضة حول تطوير
واجتماع ًا بعد ال�سفر على غرار �أمانة الربملان العربي.
الفعاليات الربملانية ال�سابقة.
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اجلهاز

�إجراءات العمل

و�صفه

�أهم اجنازات ال�شعبة يف
الف�صل الت�شريعي الرابع
ع�شر

خالل �شهر مار�س،
و الثانية خالل �شهر
�سبتمرب.
وت� �ت� �ك ��ون �أج� �ه���زة
االحت� � � � � � � � � ��اد م���ن
رئ� �ي� �� ��س ال �ب�رمل� ��ان
ال ��ذي يتم انتخابه
ب��الأغ�ل�ب�ي��ة املطلقة
لأ� �ص��وات الأع���ض��اء
احلا�ضرين  ،ومكتب
ال� �ب��رمل� � ��ان ال�� ��ذي
يت�شكل من الرئي�س
ون� ��واب� ��ه ،ور�ؤ�� �س ��اء
اللجان الدائمني.
وجلان الربملان �أربع
جلان الأولى خا�صة
باخلارجية والأم��ن
ال �ق��وم��ي وال �ث��ان �ي��ة
خ��ا� �ص��ة ب��ال �� �ش ��ؤون
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة،
وال��ث��ال��ث��ة خ��ا��ص��ة
ب�� � ��ال� � � ��� � � �ش� � � ��ؤون
الت�شريعية والرابعة
خ��ا� �ص��ة ب��ال �� �ش ��ؤون
االج�� �ت�� �م� ��اع�� �ي� ��ة
والثقافية ،والأمانة
العامة.
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كما ت�شارك ال�شعبة وب�إ�سهامات م�ؤثرة يف:
 -اجلمعية الربملانية الآ�سيوية التي ت�أ�س�ست يف عام  2006بهدف حتقيق ال�سالمواال�ستقرار والعدالة ،وبناء روابط �أوثق بني برملانات ودول القارة الآ�سيوية
وا�ستطاعت ال�شعبة �أن ت�شارك بفعالية و�إ�سهام م�ؤثر يف االجتماعات الدورية لر�ؤ�ساء جمال�س
ال��دول يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والتي ت�ضم ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني
والنواب والأمة بدول املجل�س.
وتنعقد هذه االجتماعات �سنوي ًا .وقد مت �إن�شاء هذا االجتماع بقرار من قادة دول جمل�س التعاون
اخلليجي يف  2006م.
 وجنحت ال�شعبة يف �أن ت�ؤ�س�س لهذا االجتماع من خالل م�شروعها الئحة عمل االجتماع الدوريالتي مت املوافقة على غالبية بنودها يف عام  2007م.
 كما جنحت ال�شعبة يف �أن ت�ؤ�س�س جلنة التن�سيق والعالقات اخلارجية التي تت�شكل من ع�ضوينبالإ�ضافة �إلى الأمني العام و�شاركت ال�شعبة بفعالية و�إ�سهام م�ؤثر يف نظام جلنة التن�سيق الربملاين
والعالقات اخلارجية.
 وما زال هناك عدد من مقرتحات ال�شعبة حمل تدار�س مثل �إن�شاء الربملان اخلليجي امل�شرتك.كما ي�سهم �أمني عام ال�شعبة ب�إ�سهام م�ؤثر وفعال يف اجتماعات الأمناء العامني لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية من خالل العديد من م�شروعاته لتطوير الأمانات العامة اخلليجية
مثل م�شروع تبادل املعلومات ،والربامج التدريبية التخ�ص�صية ونظام عمل االجتماعات.

هذا بالإ�ضافة ف�إن ال�شعبة تويل اهتمام ًا خا�ص ًا للم�ؤمترات والندوات املتخ�ص�صة فقد
�شاركت خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر يف  51م�ؤمتر ًا متخ�ص�ص ًا وطرحت يف هذه
امل�ؤمترات �أكرث من  58ورقة ودرا�سة فنية.
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كما تويل ال�شعبة الربملانية اهتمام ًا خا�ص ًا للجان ال�صداقة لتعزيز عالقات التعاون
وامل�صالح امل�شرتكة مع برملانات الدول الأجنبية .وهناك نظام خا�ص للجان ال�صداقة مت
مبقت�ضاه �إن�شاء جلان �صداقة مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ،الدول العربية ،والدول
الآ�سيوية والدول الأوروبية ،والدول الأفريقية ،ومع �أمريكا الالتينية ،و�أمريكا ال�شمالية.
ويراعى يف اختيار الأع�ضاء لهذه اللجان تخ�ص�ص وخربة الع�ضو ،ومدى درايته بدول
جلان ال�صداقة ،واهتماماته و�إ�سهاماته يف هذه اللجان.
وتهدف هذه اللجان �إلى التعبري عن امل�صالح الربملانية امل�شرتكة بني الدول وغريها،
وتوطيد عالقات التعاون الربملاين والتعبري عن وجهة نظر الدولة.
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الف�صل الثاين
�أجهزة املجل�س
املجل�س م�ؤ�س�سة د�ستورية ت�ؤدي �أعمالها بدرا�سة وحتري وتدقيق وتنظيم
و�أجهزة املجل�س هي املعنية بالقيام بهذه العمليات حتى ينجح املجل�س يف
مبا�شرة اخت�صا�صاته وفق قرارات مدرو�سة.

1 .1رئي�س املجل�س
ي��ؤدي رئي�س املجل�س دور ًا ب��ارز ًا يف �أعمال املجل�س فهو الذي ير�أ�س اجلل�سات العامة ،ويفتتحها
ويرفعها،و ي�أذن بالكالم ويدير النقا�شات ،ويعلن ما ي�صدره املجل�س من قرارات ،ويحفظ النظام
خالل اجلل�سة ،وي�ضع جدول �أعمال املجل�س وي�شرف على الأمانة العامة ،ويتلقى كافة املرا�سالت
الر�سمية ،ويوجه مرا�سالت املجل�س الى احلكومة ،بالإ�ضافة �إلى حت�ضري ميزانية املجل�س وح�سابه
اخلتامي وعر�ضهما على هيئة مكتب املجل�س لنظرهما ثم على املجل�س لإقرارهما .ويوقع العقود
با�سم املجل�س ،وي�ضع نظام ح�ضور الزوار جلل�سات املجل�س ،وله �أن ي�أمر ب�إخراج الزوار �إذا ر�أى
حم ًال لذلك.
ويتم انتخاب الرئي�س يف �أول جل�سة من الف�صل الت�شريعي بالأغلبية املطلقة للحا�ضرين ،ف�إن مل
تتحقق �أغلبية انتخابه يف املرة الأولى �أعيد االنتخاب مع مناف�سيه وفق الأغلبية الن�سبية.
وهو بحكم من�صبه ير�أ�س هيئة مكتب املجل�س ،وال�شعبة الربملانية ،وجلنتها التنفيذية.

2 .2هيئة مكتب املجل�س
ير�أ�س هيئة املكتب رئي�س املجل�س وتت�شكل من نائبني للرئي�س ،ومراقبني اثنني ينتخبهم املجل�س من
بني �أع�ضائه ،وتنتهي مدة كل من الرئي�س ونائبيه بانتهاء مدة املجل�س �أو بحله� ،أما املراقبني فتنتهي
مدتهما بنهاية كل دور انعقاد �سنوي �أو بحل املجل�س.
وتخت�ص هيئة املكتب مبتابعة تنفيذ تو�صيات املجل�س ،والف�صل فيما يحيله �إليها املجل�س من
اعرتا�ضات على م�ضمون م�ضابط اجلل�سات ،والقيام بعمليات القرعة وفرز الأ�صوات التي تعر�ض
�أثناء جل�سات املجل�س ،والنظر يف م�شروع امليزانية ال�سنوية للمجل�س ،ويف م�شروع ح�سابه اخلتامي،
وممار�سة اخت�صا�صات املجل�س الإدارية بني �أدوار االنعقاد وذلك ب�صفة م�ؤقتة� ،إ�ضافة الى بع�ض
امل�سائل الإدارية املتعلقة بالأمانة العامة.
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هيئة مكتب املجل�س م�س�ؤولة �أمام املجل�س عن االخت�صا�صات التي ن�صت عليه الئحة املجل�س يف
املادة ( )36ب�صور جماعية ال فردية وال تعد هيئة املكتب م�س�ؤولة عن االخت�صا�صات الفردية مثل
اخت�صا�صات التي ميار�سها الرئي�س منفرد ًا� ،أو اخت�صا�صات نواب الرئي�س يف �إدارة اجلل�سات �أثناء
غيابه� ،أو اخت�صا�صات املراقبني كما ورد يف املادة ( )37من الالئحة.
وجرت الأعراف الربملانية على �أن ترفع هيئة املكتب تقارير دورية عن �أعمالها �إلى املجل�س باعتبارها
جهاز ًا من �أجهزته.

3 .3اللجان الدائمة

ُت�شكل اللجان الدائمة �أحد �أهم الأجهزة الأ�سا�سية يف املجل�س .وتت�شكل يف خالل
الأ�سبوع الأول من اجتماعه ال�سنوي .وتتكون كل جلنة من �سبعة �أع�ضاء وال يجوز للع�ضو
�أن يكون ع�ضو ًا يف �أكرث من جلنتني كحد �أق�صى وجلنة واحدة عل الأقل (فيما عدا جلنة
ر�ؤ�ساء اللجان) .ويجوز لهذه اللجان �أن تبا�شر �صالحيتها خالل عطلة املجل�س متهيد ًا
لعر�ض �أعمالها على املجل�س عند اجتماعه .
جل�ن�ـ�ـ�ـ�ـ��ة
ال �� �ش ��ؤون
الداخلية
وال��دف��اع

جل� � � � � �ن � � � � ��ة جل� � � �ن � � ��ة
ال� � ��� � �ش� � ��ؤون ال� ��� �ش� ��ؤون
امل � � ��ال� � � �ي � � ��ة الت�شريعية
واالقت�صادية والقانونية
وال���ص�ن��اع�ي��ة

اللجان الدائمة

جل � � �ن� � ��ة
�� � �ش� � ��ؤون
ال�ت�رب �ي��ة
و ا لتعليم
وال�شباب
والإع�لام
والثقافة

جل� � � �ن � � ��ة جل � � � �ن� � � ��ة جل � � � �ن� � � ��ة جل� � � �ن � � ��ة جل� � �ن � ��ة جل �ن �ـ �ـ �ـ �ـ��ة
ال�����ش���ؤون ال� ��� �ش� ��ؤون ال� ��� �ش� ��ؤون ف� �ح� �� ��ص ح � �ق� ��وق ر�ؤ�� � �س � ��اء
ال�صحيـــة اخل��ارج�ي��ة ا لإ�سالمية ال� �ط� �ع ��ون الإن�سان* ال �ل �ج �ـ��ان
وال� �ع� �م ��ل والتخطيط والأوق � ��اف وال�شكاوى
وال���ش��ؤون وال� �ب�ت�رول وامل� ��راف� ��ق
االجتماعية وال� � �ث � ��روة ال � �ع� ��ام� ��ة
امل �ع��دن �ي��ة
وال ��زراع ��ة
وال� � �ث � ��روة
ال���س�م�ك�ي��ة

وتنتخب كل جلنة من بني �أع�ضائها رئي�س ًا ومقرر ًا ،ويف حالة غياب رئي�س اللجنة ينوب
عنه املقرر يف �صالحياته .ف�إذا غاب االثنان حل حملهما �أكرب الأع�ضاء احلا�ضرين �سن ًا.
ويتولى رئي�س املجل�س دعوة اللجان لأول مرة �إلى االجتماع حلني انتخاب ر�ؤ�سائها.
* مت ت�شكيلها طبق ًا لقرار املجل�س يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر.
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مفهوم وتو�صيف اللجان الربملانية

تكت�سب اللجان الربملانية �أهمية كربى يف كل النظم الربملانية فهي هيئات منبثقة عن
املجل�س لفح�ص ودرا�سة م�شروعات القوانني ،واملو�ضوعات العامة .وهي املكان املنا�سب
لإجراء املناق�شات التف�صيلية واملدرو�سة ملو�ضوعات وقوانني املجل�س.
والأع�ضاء يبدون رغبتهم يف االن�ضمام �إلى اللجان التي تتفق مع ميولهم الفكرية،
وا�ستعداداتهم النف�سية والعلمية .وذلك ما عدا جلنة امل�سائل العاجلة التي تتكون من
ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة باملجل�س .
�أنواع اللجان
جلان دائمة
ق ��ائ� �م ��ة م� �ن ��ذ ب ��داي ��ة
ال �ف �� �ص��ل ال�ت���ش��ري�ع��ي
ح�ت��ى نهايته وينتخب
�أع�ضا�ؤها يف بداية كل
دور انعقاد

جلان م�ؤقتة
تبد أ� عملها لبحث م�س�ألة
حم ��ددة  ،وينتهي عملها
ب��ان �ت �ه��اء ه� ��ذه امل �� �س ��أل��ة،
والي� �ج ��وز ل �ه��ا �أن ت�سلب
اخت�صا�ص اللجان الدائمة

جلان م�شرتكة
ت �� �ش��ارك ف �ي �ه��ا �أك�ث��ر من
جلنة فاملو�ضوع� ،أو م�شروع
القانون حمل الدرا�سة هو
م��ن اخت�صا�ص �أك�ث�ر من
جلنة

واللجان هي هيئة حمدودة العدد تت�شكل من بني �أع�ضاء املجل�س للقيام بالدرا�سة
والفح�ص والتمحي�ص والتحري والبحث يف م�شروعات والقوانني واملو�ضوعات العامة
املنظورة �أمام املجل�س .فالربملان حتى يقوم بوظائفه الت�شريعية والرقابية ف�إن قراراته
وما يتمخ�ض عنها من �سيا�سات �أو �إجراءات يجب �أن تكون مبنية على درا�سات مو�ضوعية،
وتعرب عن الت�أين والفح�ص ملختلف جوانب املو�ضوع� ،أو م�شروع القانون املعرو�ض يف
جل�ساته العامة.
واللجان هي وكيل عن املجل�س يف درا�سة �أي مو�ضوع �أو م�شروع قانون ولذا ف�إن من الواجب
عليها �أن تتحرى م�صلحة موكلها  -وهو املجل�س  -يف �أن تدر�س ما هو حمال �إليها ببذل العناية
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الكافية ،والتدقيق الالزم ،والتحري املتعدد اجلوانب ،و�إال ف�إن �أي تقاع�س يف عمل اللجان من
عدم العناية قد يرتتب عليه �صدور قرارات خاطئة من املوكل وهو املجل�س يف جمموعه.
وملا كان املجل�س هو الذي يكلف اللجان بدرا�سة مو�ضوعات وم�شروعات قوانني للدرا�سة
والبحث ف�إنه من غري املقبول �أن تطلع اللجان �أي هيئة �أخرى على نتائج ما تو�صلت �إليه قبل
�إطالع املجل�س عليه ،لأنه هو �صاحب احلق الوحيد يف عمل وكيله ( تقارير اللجان النهائية ) .
وملا كانت اللجان جزء من املجل�س ووكيل عنه ف�إنه ال يجوز �أن تت�صدى هي بذاتها
ملو�ضوعات بالبحث والدرا�سة دون �إحالة من املجل�س وتكليف منه.
و�إذا ما �أحال املجل�س مو�ضوع ًا �إلى جلنة ما ف�إنه ال يجوز لأي جهة �أن تطعن يف قرار
املجل�س� ،أو �أن تتخذ اللجنة قرارا برف�ض درا�سة املو�ضوع  ،و�إمنا يجوز �أثناء الإحالة من
املجل�س �أن يبني رئي�س اللجنة �أن املو�ضوع ال يدخل يف اخت�صا�صات جلنته ف�إذا ما قبل
املجل�س مبربراته كان بها و�إذا مل يقبل فعلى اللجنة االمتثال لقرار املجل�س.
وال يجوز للمجل�س �أن يثري تنازعا يف اخت�صا�صات جلانه  .فكل جلنة لها اخت�صا�صات
حمددة متار�سها يف �إطار الوكالة املمنوحة لها من املجل�س ،ومن ثم ال يجوز لأي جلنة
�أخرى دائمة او م�ؤقتة �أن ت�سلب �أي جلنة �أحد اخت�صا�صاتها ،ف�إذا ما قام املجل�س بت�شكيل
جلنة م�ؤقتة لتمار�س اخت�صا�صا موكو ًال لأحد جلانه الدائمة ف�إن ذلك يعنى �أنه ي�سلب هذه
اللجنة من اخت�صا�صاتها ويعرب عن عدم ثقته يف �أعمالها
العلة يف وجود اللجان الربملانية

وفق الأعراف واخلربات الربملانية الدولية ف�إن املجل�س من املفرت�ض �أال يتناول مو�ضوع ًا �أو
قانون ًا بالبحث واملناق�شة والإقرار �إال بعد �إحالته على جلنة خمت�صة �أو على جمموعة من
اللجان يطلق عليها اللجان امل�شرتكة لتقوم ببحثه واالنتهاء �إلى ر�أي تعر�ضه على املجل�س.
وذلك لأن اللجان الربملانية هي التي تقوم :
1.1بت�أ�صيل ر�ؤية املو�ضوع �أو م�شروع القانون.
�2.2إجراء البحث الالزم ملو�ضوع �أو م�شروع القانون.
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3.3مراجعة خمتلف امل�صادر القانونية ملو�ضوع �أو م�شروع القانون.
4.4تعميق البحث يف نواحيه ال�سيا�سية واالقت�صادية والت�شريعية والثقافية واالجتماعية،
والأهم من كل ذلك امل�صادر الواقعية.
5.5الفح�ص و التمحي�ص ملو�ضوع �أو م�شروع القانون.
والفح�ص يعني تناول �أ�سباب املو�ضوع �أو امل�شروع ،ثم البحث يف �آثاره ،ثم البحث يف
نتائجه ،ثم درا�سة املقرتحات ،ثم �إقرار التو�صيات.
يف حني �أن التمحي�ص يعني مقارنة النتائج بع�ضها بالبع�ض الآخر ،ودرا�سة الآثار
العاجلة وامل�ستقبلية ملو�ضوع �أو م�شروع القانون.
وبطبيعة احلال ف�إن هذه اجلوانب اخلم�س التي تقوم بها اللجان الربملانية ال ميكن
بطبيعتها �أن جتري يف اجلل�سات العلنية مبا�شرة وذلك للآتي :
�1.1إن العدد الكبري من الأع�ضاء يتيح عر�ض جمموعة من الآراء التي تبدو يف بع�ض
الأحيان متناق�صة مع البع�ض  ،ويف �أحيان �أخرى تعرب عن ر�ؤى �شخ�صية حم�ضة
كما ي�صعب على احلكومة �أن تتو�صل �إلى نتائج حمددة �أو قرارات من جراء هذه
املناق�شات .
�2.2أن مناخ اجلل�سة العامة دائم ًا عر�ضة لال�ضطرابات فما �أن يطرح ع�ضو ًا ر�أي ًا معني ًا،
�إال ويقابله �أراء �أخرى قد تكون متناق�صة مع الر�أي الأول � ،أو بعيدة عنه ،يف حني
�أن املناخ يف اللجان هو بطبيعته �أهد�أ كثري ًا من اجلل�سات العلنية وهذا الهدف يتيح
الفر�صة للدرا�سة والبحث والتمحي�ص للمو�ضوع من جميع جوانبه .
3.3جدول �أعمال اجلل�سات العلنية يكون متخم ًا بالعديد من املو�ضوعات وم�شروعات
القوانني مما يقلل فر�صة بحثها بحث ًا م�ستوفي ًا ،يف حني �أن جدول �أعمال اللجان
يكون حمدود ًا بطبيعته ومبا �أحيل �إليه من مو�ضوعات الدرا�سة.
4.4وقت الكالم للع�ضو يف اجلل�سة العامة حمدود حتى تتاح الفر�صة لبقية الأع�ضاء
الآخرين �أن يدلو بدلولهم .وهذا يعني �أن على الع�ضو تفريغ كل ما يف جعبته من �آراء
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و�أفكار خالل هذا الوقت املحدد يف حني يتاح للع�ضو وقت ًا �أكرب  ،و�أحيانا بال حدود
زمنية ليعرب عن �أفكاره و�آرائه بالتف�صيل الذي يريده يف اللجنة.
5.5ال ي�أن�س جميع الأع�ضاء يف اجلل�سة العامة من �أنف�سهم مي ًال وا�ستعداد ًا لدر�س
املو�ضوع املطروح عليهم ،يف حني �أن �أع�ضاء اللجان _ وهم حمدودي العدد_
ي�أن�سون يف �أنف�سهم مي ًال وا�ستعداد ًا لدرا�سة املو�ضوع املطروح عليهم .كما �أن �أع�ضاء
اللجنة موكول �إليهم �أ�سا�سا من �أع�ضاء املجل�س مهمة البحث والدرا�سة لكل ما
يعر�ض عليهم من مو�ضوعات �أو م�شروعات قوانني.
6.6الأ�صل يف ت�شكيل اللجان مراعاة مبد أ� التخ�ص�ص� ،أي يتوفر لكل جلنة جمموعة
من الأع�ضاء ت�أن�س من نف�سها ميال خا�صا ،وا�ستعداد ًا لبحث ودرا�سة املو�ضوعات
وم�شروعات القوانني .
7.7اللجان يف الأ�صل هي التي تقوم بكل �أعمال البحث والدرا�سة جلميع �أعمال املجل�س.
ولذا ف�إن الالئحة الداخلية للمجل�س يف املادة ( )38ا�ستوجبت �أن ي�ؤلف املجل�س جلانه
خالل الأ�سبوع الأول من اجتماعه ال�سنوي ،وبالتايل ف�إن الالئحة �أ�سرعت يف ت�شكيل
اللجان ومل تقل �أن ي�شكل املجل�س جلانه خالل ال�شهر الأول� ،أو يف �شهور الحقة من
بدء اجتماعه ال�سنوي .وكان غر�ض الالئحة يف ذلك هو �أن تقوم اللجان بالأعمال
الالزمة للمجل�س ،ولهذا مل تقل ت�شكيل اللجان الالزمة لبع�ض �أعمال املجل�س.
8.8ملا كانت م�شروعات القوانني ،واملو�ضوعات حتتاج للبحث والدرا�سة ف�إن وقت
اجلل�سة العامة حمدد ًا بعدد معني من ال�ساعات التي ي�صعب معها ا�ستيفاء البحث
والدرا�سة ملو�ضوع �أو م�شروع القانون ،يف حني �أن اللجان يتاح لها عدد �ساعات اكرب
للبحث والدرا�سة .ولذا ف�إن الالئحة �أجازت للجان �أن تبا�شر �صالحياتها خالل
عطلة املجل�س متهيد ًا لعر�ضها علية عند اجتماعه كما �أتاحت لكل �أع�ضاء املجل�س
�أن يتقدمون ب�أفكارهم و�آرائهم �إلى اللجنة حتى ولو كانوا من خارج �أع�ضائها ،ولهم
�أن ي�شاركوا يف اجتماعاتها دون �أن يكون لهم �صوت معدود.
�9.9أخذ املجل�س الوطني االحتادي  -كغيــره من غالبية برملانات العامل  -مببد�أ
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التخ�ص�ص يف ت�شكيل جلانه الدائمة النوعية  ،ف�أقرت الالئحة ثمانية جلان
متخ�ص�صة هي :
 -جلنة ال�شئون الداخلية والدفاع . -جلنة ال�شئون املالية واالقت�صادية وال�صناعية . -جلنة ال�شئون الت�شريعية والقانونية . -جلنة �شئون الرتبية والتعليم وال�شباب والإعالم. -جلنة ال�شئون ال�صحية والعمل وال�شئون االجتماعية. -جلنة ال�شئون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعية والرثوةال�سمكية.
 -جلنة ال�شئون الإ�سالمية والأوقاف واملرافق العامة . -جلنة فح�ص الطعون وال�شكوى.كما تبنى املجل�س ت�شكيل جلنة لر�ؤ�ساء اللجان يف الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر
جلنة حقوق الإن�سان.
ويعني مبد أ� اللجان املتخ�ص�صة �أن يحيل املجل�س كل �أعماله �إلى اللجنة املعنية .يف
حني مبد أ� عدم التخ�ص�ص الذي جرى عليه العمل يف بع�ض الربملانات الإفريقية يف بداية
عهدها هو �أنه قد يتاح للمجل�س �أن يت�صدى مبا�شرة ملو�ضوع �أو م�شروع القانون � ،إال �أن هذه
الربملانات عدلت من طريقتها عندما ر�أت �أن ما تقره من م�شروعات قوانني �أو تو�صيات
ملو�ضوعات عامة كان مردودها �ضعيف ًا وغري منتج ف�أخذت يف البداية بفكرة ت�شكيل
اللجان امل�ؤقتة  ،ثم كان تطويرها يف املرحلة الثالثة بت�شكيل اللجان الدائمة  .والئحة
املجل�س الوطني االحتادي كانت مرنة حيث �أنه على الرغم من �إقرارها لثمان جلان دائمة
متخ�ص�صة � ،إال �أنها راعت م�ستجدات وتغريات الظروف والأو�ضاع ف�أعطت املادة ()40
للمجل�س �أن ي�ؤلف جلان ًا �أخرى دائمة �أو م�ؤقتة ح�سب حاجة العمل وي�ضع املجل�س لكل جلنة
ما قد يراه من �أحكام خا�صة ب�ش�أنهـا .
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مفهوم اللجان امل�ؤقتة

على الرغم من �أن عدد اللجان يف برملانات العامل يتفاوت من بلد لآخر �إال �أن التجربة
العملية �أظهرت �أنه كلما كرث عدد اللجان زادت ال�صعوبة يف عقد اللجان وذلك �إما بالنظر
�إلى عدد قاعات االجتماعات يف الربملان� ،أو �أن اللجان الكثرية حتيل �إلى املجل�س الكثري
من املو�ضوعات في�ؤدي �إلى حتميل جدول الأعمال ببنود �أكرث من طاقته .ويف بع�ض الأحيان
ف�إن الأعمال املحالة من املجل�س �إلى هذه اللجان تبدو �ضعيفة مما يجعل اجتماعاتها قليلة
وغري م�ؤثرة .وب�صفة عامة ف�إن �أ�سماء ونوعيات اللجان الدائمة املتخ�ص�صة يجب �أن تتفق
مع جممل الق�ضايا املثارة يف داخل الوطن� .إال �أن احلاجة قد ت�ستدعي ت�شكيل جلان م�ؤقتة
لتت�صدى لدرا�سة مو�ضوع ال يدخل يف نطاق الأعمال التي تخت�ص بها اللجان الدائمة .
ولتقدمي طلب لت�شكيل جلان م�ؤقتة ف�إنه يجب الأخذ يف االعتبار الآتي :
�1.1إن املو�ضوع الذي من �أجله ُيقرتح ت�شكيل جلنة م�ؤقتة ال يدخل يف اخت�صا�صات
اللجان الدائمة ،ف�إذا كان املو�ضوع ب�صلة ما �إلى �إحدى اللجان الدائمة ف�إن ال يجوز
ت�شكيل جلنة م�ؤقتة ،لأن هذا يعني �سلب اخت�صا�ص اللجنة الدائمة من الت�صدي
للدرا�سة والبحث .
2.2اللجنة امل�ؤقتة تنتهي مدتها باالنتهاء من الدرا�سة والبحث ،وعر�ض تقريرها على
املجل�س ،و�أخذ املجل�س قرار ًا نهائي ًا يف املو�ضوع .فمنذ �صدور القرار النهائي من
املجل�س يف املو�ضوع فال حمل للجنة امل�ؤقتة .
3.3اللجنة امل�ؤقتة حمدودة بحدود املو�ضوع الذي تبحثه فال يجوز لها �أن تبحث
مو�ضوعات �أخرى� ،أو تتجاوز املو�ضوع الذي تبحثه �إلى مو�ضوعات �أخرى قد متت
ب�صلة قريبة لأحد اللجان الدائمة.
4.4اللجنة امل�ؤقتة وهي تبحث املو�ضوع املعرو�ض �أمامها تخ�ضع لأحكام اللجان النوعية
الدائمة من حيث �أنه يجوز للأع�ضاء خارج اللجنة امل�ؤقتة �أن يتقدموا ب�أفكارهم
و�آرائهم لها� ،أو �أن يح�ضروا اجتماعاتها ،و�أن تكون قواعد الت�صويت يف اللجنة امل�ؤقتة
مثل اللجان الدائمة ،ولها �أن تطلب بوا�سطة رئي�س املجل�س من الوزارات وامل�صالح
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والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة البيانات وامل�ستندات التي تراها الزمة لدرا�سة املو�ضوع
املطروح عليها .ومع ذلك ف�إن للمجل�س �أن ي�ضع �أحكاما خا�صة للجان امل�ؤقتة كما
�أقرت بذلك املادة  40من الالئحة .
�5.5أن يعرب املو�ضوع الذي �أقرتح من �أجله ت�شكيل جلنة م�ؤقتة عن م�شكلة عامة يف
الوطن  ،و�أن تكون هذه امل�شكلة حققت �آثار ًا �أو من املتوقع �أن حتقق نتائج ًا خطرية
على �أمن وا�ستقرار الوطن � ،أو تنميته االقت�صادية واالجتماعية � ،أو هويته الثقافية،
�أو �أنها تعوق �إنتاجية املواطن .
ويعد ذلك من ال�شروط اجلوهرية لت�شكيل اللجان امل�ؤقتة وهذا ما دلت عليه اخلربة
الأوروبية بعدما كرثت طلبات ت�شكيل اللجان امل�ؤقتة ولوحظ �أن هذه اللجان بد�أت ت�سلب
اخت�صا�صات اللجان الدائمة ُ ،
فطرح يف هذه الربملانات مبادئ لت�شكيل اللجان امل�ؤقتة وكان
من بينها هذا ال�شرط اجلوهري  .فاملفرت�ض �أن اللجان الدائمة تناق�ش كل املو�ضوعات،
�أما كون مو�ضوع ًا معين ًا ت�شكل له جلنة م�ؤقتة فال بد �أن يتمثل فيه حال اخلطر على الوطن،
�أو مدى الإحلاح فيه.
وقد اتفقت الأعراف الربملانية على �أن حال اخلطر يف مو�ضوع اللجنة امل�ؤقتة ال ي�شرتط
فقط �أن يكون حا ًال �أو حا�ضر ًا  ،و�إمنا ميكن �أن يكون خطر ًا م�ستقبلي ًا  .ويف هذه احلالة ف�إن
اللجنة امل�ؤقتة يكون هدفها درء الأخطار امل�ستقبلية �سواء كانت هذه الأخطار �ستقع يف مدة
زمنية م�ستقبلية قريبة � ،أو بعيدة .
طلب ت�شكيل اللجان امل�ؤقتة

من اجل ا�ستيفاء عنا�صر طلب ت�شكيل اللجنة امل�ؤقتة ف�إنه وفق الأعراف الربملانية ف�إنه
يجب �أن يت�ضمن الآتي:
 1.1االت�ساق الالئحي �أي ذكر املواد التي تتيح �إمكانية ت�شكيل اللجنة امل�ؤقتة  ،ومراجعة
�أحكام الالئحة يف �ش�أن اللجان النوعية الدائمة .
 2.2امل�سوغ العملي �أي ال�سبب الرئي�سي املبا�شر الداعي لت�شكيل اللجنة امل�ؤقتة .
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�3.3آثار ونتائج املو�ضوع (باخت�صار) املقرتح من �أجله ت�شكيل اللجنة امل�ؤقتة.
4.4الت�أكيد على �أن هذا املو�ضوع ال يدخل يف اخت�صا�صات اللجان الدائمة القائمة .
�5.5إزاء كل االعتبارات ال�سابقة ف�إننا نطلب موافقة املجل�س على ت�شكيل جلنة م�ؤقتة ملو�ضوع .
مبد�أ التطوع يف ت�شكيل اللجان

ملا كان ت�شكيل اللجان قائم ًا على مبد أ� التخ�ص�ص ف�إن من الطبيعي �أن يراعي مبد�أ
التطوع ،مبعنى �أن يتقدم من �أع�ضاء املجل�س عند ال�شروع يف ت�شكيل كل جلنة كل من ي�أن�س
من نف�سه مي ًال لدرا�سة وبحث املو�ضوعات التي تدخل يف نطاق اخت�صا�صها  .فكل ع�ضو
�أدرى مبيوله وا�ستعداداته النف�سية � .إال �أن مبد أ� التطوع ال ميكن �أن ي�أخذ على �إطالقه و�إال
ف�إن بع�ض اللجان قد ال جتد �أع�ضا ًء ين�ضمون �إليها � ،أو �أن بع�ض اللجان �سيكون عددها
�أكرب بكثري من جلان �أخرى  .ولذا ف�إن غالبية اللوائح والأعراف الربملانية الدولية و�ضعت
حدود ًا على مبد�أ التطوع يف ت�شكيل اللجان ،فبداية يتقدم الأع�ضاء برغبات ان�ضمام
�إلى اللجان التي يريدوا االن�ضمام �إليها ثم حتدث عملية التن�سيق بني هذه الرغبات .
واختلفت اللوائح والنظم والأعراف الربملانية فيمن يجري عملية التن�سيق فالبع�ض �أعطى
هذا االخت�صا�ص لهيئة مكتب املجل�س الذي عليه �أن يراعى مبد أ� التوازن يف عدد الأع�ضاء
الذين ين�ضمون �إلى كل جلنة  ،وعند القيام بعملية التوازن ف�إن الع�ضو الذي مل ي�ستجب
لرغباته ف�إن هيئة املكتب تختار له جلنة �إما قريبة من اللجنة التي �أراد االن�ضمام �إليها ،
�أو تكون متفقة �إلى حد ما مع م�ؤهالته الدرا�سية �أو اهتماماته العامة � ،أو ن�شاطه املجتمعي
ال�سابق حتى يكون قادر ًا على القيام ب�أعباء الدرا�سة والبحث .
ونظم �أخرى منها املجل�س الوطني االحتادي �أعطى هذا االخت�صا�ص للمجل�س الذي
يبت بنف�سه يف مبد أ� التوازن وفق القواعد ال�سابقة فاملادة ( ) 41من الالئحة ا�شرتطت �أن
ينتخب املجل�س �أع�ضاء اللجان بالأغلبية الن�سبية  .وفق القواعد الآتية :
1.1يجب �أن ي�شرتك كل ع�ضو يف جلنة على الأقل .
2.2ال يجوز للع�ضو �أن ي�شرتك يف �أكرث من جلنتني دائمتني .
3.3ال تعترب هيئة مكتب املجل�س جلنة يف تطبيق هذا احلكم .
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وهذا النظام هو ما كان متبع ًا يف فرن�سا حيث �أنه حتى �سنة  1902ف�إن الربملان
الفرن�سي كان مق�سم ًا �إلى ( )11مكتب ًا يف النواب ،و ( )9مكاتب يف ال�شيوخ ،وهذه املكاتب
كانت ت�شكل يف �أول جل�سة من دور االنعقاد ،وهذه املكاتب كانت تقوم مقام اللجان حيث
حتال �إليها امل�شروعات واملو�ضوعات لفح�صها ودرا�ستها لكن بعد ذلك تغري هذا النظام،
ومت �إن�شاء ع�شرين جلنة دائمة تنتخب مبعرفة املجل�س مبا�شرة.
مدة بقاء اللجان

للمجل�س الوطني االحتادي يف �أول كل دور �أن يقرر بناء على اقرتاح هيئة املكتب بقاء
ت�شكيل اللجان على حاله � ،أو �إجراء ما يراه من تعديالت  .وهذا يعني ان اللجان تظل
قائمة طول مدة الدور العادي الذي ت�شكل فيه  ،وطول مدة الأدوار غري العادية التي قد
تتلوه قبل افتتاح الدور العادي اجلديد  ،كما �أنها ت�ستمر �أثناء ما يتخلل الدور الذي �شكلت
فيه �أو ما يتلوه من فرتات الت�أجيل �أو العطلة ويجوز لها يف هذه الأوقات �أن تنعقد انعقاد ًا
قانوني ًا وتبا�شر عملها فيما يحال �إليها من مو�ضوعات .
كما �أن اللجان امل�ؤقتة التي ي�شكلها املجل�س لبحث مو�ضوعات بعينها تظل قائمة حتى
ي�صدر املجل�س يف هذه امل�سائل قرارات حا�سمة فهى ال تنتهي بافتتاح دور االنعقاد اجلديد
بل ب�صدور هذه القرارات احلا�سمة يف جميع ما ت�ضمنه تقريرها من اقرتاحات و�آراء لأن
املجل�س عندما وافق على ت�شكيل اللجنة امل�ؤقتة ف�إن موافقته تن�سحب �إلى انتهاء اللجنة من
بحث مو�ضوعها �سواء مت ذلك يف خالل دور االنعقاد �أو مع دور االنعقاد اجلديد.
نظام العمل يف اللجان امل�شرتكة

ميكن للمجل�س �أن يحيل بع�ض مو�ضوعاته �إلى جلان م�شرتكة وذلك لأن عنا�صر
املو�ضوع تدخل يف اخت�صا�صات �أكرث من جلنة  .وال ي�أخذ املجل�س الوطني االحتادي يف
عمل جلانه امل�شرتكة بنظام اللجنة الأ�صلية .واللجنة التابعة الذي يعنى �أن تنظر يف قرار
الإحالة ف�إذا جاء الن�ص بالإحالة �إلى جلنة كذا باال�شرتاك مع جلنة كذا  ،اعتربت اللجنة
الأولى �أ�صلية وير�أ�س االجتماع رئي�س اللجنة الأ�صلية .
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و�إمنا �أخذ املجل�س الوطني االحتادي بنظام « اللجان املت�ساوية يف الأ�صل « مبعنــى �أن كل
اللجان امل�شرتكة يف بحث املو�ضوع هي جلان ًا �أ�صلية  .ولذا ن�صت الالئحة على �أن يكون
رئي�س اللجنة امل�شرتكة ومقررها �أكرب الر�ؤ�ساء واملقررين �سن ًا  ،وي�شرتط ل�صحة االجتماع
امل�شرتك ح�ضور �أغلبية �أع�ضاء كل جلنة على حدة – يف حني �أن هذا ال ي�شرتط يف عمل
اللجان الأ�صلية والتابعة حيث �أنه يكتفي ب�أي عدد من �أع�ضاء اللجان التابعة .
وت�صدر قرارات اللجنة امل�شرتكة مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين .
�إدارة �أعمال اللجان

اخت�صا�صات رئي�س اللجنة :
1.1دعوة �أع�ضاء اللجنة لالجتماع .
2.2املحافظة على النظام يف داخل اللجنة .
�3.3إدارة مناق�شات اللجنة .
4.4توقيع حما�ضر االجتماعات وتقاريرها.
5.5التوقيع على ما ت�صدره اللجنة من مكاتبات داخل املجل�س.
6.6له �أن ي�شرتك يف مناق�شات اللجنة .
7.7الت�أكد من ح�ضور الأغلبية املطلقة الجتماعات اللجنة ومن ثم ال ت�صح قرارات اللجنة �إال
بح�ضور �أكرث من ن�صف �أع�ضائها ويف فرن�سا ف�إن الن�صاب العددي للجان كان الن�صف
ف�إذا مل يتكامل يف �أول اجتماع تدرج عملية �أخذ الر�أي يف جدول �أعمال االجتماع الثاين،
ويكون القرار يف االجتماع الثاين للجنة �صحيح ًا �أي ًا كان عدد احلا�ضرين.
8.8الإ�شراف على �إعداد خطة عمل اللجنة �سواء كانت اخلطة ال�سنوية التي تعدها اللجنة يف
بداية دور االنعقاد� ،أو خطط العمل اخلا�صة بدرا�سة وبحث كل مو�ضوع على حدة.
9.9حتديد الإطار الزمني – وفق �أحكام الالئحة – لالنتهاء من �إعداد تقرير اللجنة.
1010الت�أكد من و�صول البيانات وامل�ستندات الالزمة لأع�ضاء اللجنة قبل وقت االجتماع
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بوقت كاف ،وله �أن يتخذ الإجراءات الالزمة لو�صول هذه البيانات وامل�ستندات ك�أن
يطلب اال�ستعجال بوا�سطة رئي�س املجل�س .
1111الت�أكد من �أن �أع�ضاء اللجنة حازوا كل �أوراقهم ،وم�ستنداتهم مل�شروع القانون� ،أو �أي
مو�ضوع قبل ثالثة �أيام من اجتماع اللجنة� ،أو قبل � 24ساعة يف حال اال�ستعجال.
1212وفق الأعراف الربملانية ف�إن رئي�س اللجنة يقوم بالإ�شراف على �إعداد تقرير اللجنة يف
نهاية كل دور حيث �أنه على اللجان �أن تقدم يف نهاية كل دور تقارير عن �أوجه ن�شاطها
خالله ،وي�أمر رئي�س املجل�س بتوزيع هذه التقارير .ويتلو مقرر اللجنة هذا التقرير �أمام
املجل�س.
1313يوجه كتاب ًا �إلى رئي�س املجل�س فور االنتهاء من �إعداد تقرير اللجنة ليطلب عر�ض املو�ضوع
على املجل�س.
1414الإ�شراف على عمل اللجان الفرعية التي قد تت�شكل يف داخل اللجنة لبحث مو�ضــوع ما.
فقد �سادت الأعراف الربملانية �أنه من حق رئي�س اللجنة وبعد موافقة �أغلبية �أع�ضاء
اللجنة �أن يقرتح تق�سيم اللجنة �إلى عدة جلان فرعية لبحث م�شروع القانون� ،أو مو�ضوع
ما .فاللجان ت�شكل من بني �أع�ضائها جلان ًا فرعية  .ففي حالة م�شروعات القوانني تكون
هناك جلنة فرعية (من ع�ضوين �أو �أكرث) لبحث احلكمة من الت�شريع وجلنة فرعية �أخرى
(من ع�ضوين �أو �أكرث) لبحث القوانني واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ال�سابقة ،
وجلنة فرعية ثالثــة (من ع�ضوين �أو �أكرث) لبحث مواد الت�شريع اجلديد  .ثم تقدم كل
جلنة فرعية تقريرها �إلى اللجنة بكامل �أع�ضائها وبعد درا�سة ومناق�شة هذه التقارير تعود
اللجنة لالجتماع بكامل �أع�ضائها لبحث م�شروع القانون وتعديالته  ،وتقدمي تقرير عنه
للمجل�س .
�أما يف حال املو�ضوع العام ف�إن اللجان الفرعية يف داخل اللجنة يتم تق�سيمها وفق
حماور املو�ضوع فتتولى كل جلنة فرعية البحث والدرا�سة يف حمور �أو �أكرث من حماور
املو�ضوع ثم تقدم كل جلنة فرعية تقرير ًا �إلى رئي�س اللجنة الذي يقوم بعر�ضهم على
اللجنة الأ�صلية .

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

69

واللجان الفرعية هو �أ�سلوب دارج يف عمل اللجان الدائمة هدفه الأ�سا�سي تي�سري مهمة
البحث والفح�ص والتمحي�ص للجنة  ،وتلج�أ �إليه اللجان النوعية يف حال تعدد عنا�صر
املو�ضوع �أو م�شروع القانون وعلى الرغم من م�س�ؤولية رئي�س اللجنة عن �أعمال جلنته �إال
�أن الأعراف الربملانية درجت على �أنه يف حال ت�شكيل جلان فرعية داخل اللجنة ف�إن رئي�س
اللجنة يخطر املجل�س بذلك  ،ويكون الهدف من هذا الإخطار هو �إحاطة الأع�ضاء م�سبق ًا
بالأع�ضاء املخت�صني مبا�شر ًة ببع�ض عنا�صر املو�ضوع  ،ف�إذا كان لديهم مقرتح ًا �أو ر�أي ًا
ف�إنهم يقدمونه �إلى هذه اللجنة الفرعية ولكن ب�شرط �أن يتم ذلك من خالل رئي�س اللجنة
الأ�صلية.
و�أعمال اللجان الفرعية تعر�ض على اللجنـة الأ�صلية وهي التي تعر�ضها على املجل�س،
فتظل عالقة املجل�س مبا�شر ًة مع اللجنة الأ�صلية دون اللجنة الفرعية  .لأن هذه اللجنة
الفرعية ما هي �إال �إجراء تنظيمي للعمل داخل اللجنة الأ�صلية يف كل الأمور .
ويجب �أن يت�ضمن التقرير العام للجنة الأ�صلية �أثناء العر�ض على املجل�س �أ�سماء
ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية  ،واملو�ضوعات �أو املحاور التي اخت�صت اللجان الفرعية ببحثها .
الإحالة �إىل اللجان

ال يجوز للجنة �أن تبت يف �أي مو�ضوع �أو تت�صدى له ما مل يحله املجل�س �إليها  .فاملجل�س هو
�صاحب احلق يف الإحالة على اللجان.
والإحالة يف العرف الربملاين واللوائح ثالثة �أنواع :
1.1نوع يحيله املجل�س مبا�شر ًة �إلى اللجنة.
 2.2ونوع يحيله رئي�س املجل�س �إلى اللجنة مبا�شر ًة ثم يخطر املجل�س بهذه الإحالة ومو�ضوعها
يف �أول اجتماع له .
3.3ونوع ثالث ينبعث من اللجنة �إذا �أرادت �أن تت�صدى يف خطتها ال�سنوية لدرا�سة بع�ض
املو�ضوعات التي تدخل يف اخت�صا�صها ف�إنها تخطر رئي�س املجل�س الذي يحيله �إلى
املجل�س للموافقة ثم ال�شروع يف درا�سته �أمام اللجنة.
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واحلكمة من �شرط موافقة املجل�س امل�سبقة على ما تنظره اللجنة وتبحثه من �أعمال
ك�شرط �أ�سا�سي ملمار�سة اخت�صا�صها هو �أن اللجنة �أداة من �أدوات املجل�س تعمل حل�سابه ال
حل�ساب نف�سها فاللجنة جزء من املجل�س ،وال يجوز لهذا اجلزء �أن يعمل بدون علم الكل.
وهذا� ،أكدت عليه الئحة املجل�س الوطني االحتادي عندما و�صفت املادة (  ) 38غر�ض
�إن�شاء اللجان ف�أكدت �أن ت�أليف اللجان يكون لإجناز الأعمال الالزمة للمجل�س .
هذا من ناحية ،من ناحية �أخرى فان �شرط موافقة املجل�س على �أعمال اللجنة وعلمه
امل�سبق مبا تدر�سه اللجان من �أعمال �سيتيح لأع�ضاء املجل�س الآخرين من غري �أع�ضائها
العلم به فيتمكنون بذلك من ح�ضور اجتماعاتها  ،واال�شرتاك يف مناق�شة هذه املو�ضوعات
وهذا ما �أكدت عليه الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني يف املادة ( )44ب�أن لكل ع�ضو
ح�ضور جل�سات اللجان التي لي�س ع�ضو ًا فيها ب�شرط موافقة اللجان على ذلك .ويكون له
يف هذه احلالة حق اال�شرتاك يف املناق�شة دون الت�صويت كما ي�ستطيع الأع�ضاء موافاة
اللجان ب�آرائهم و�أفكارهم كتابة  ،ويف ذلك �إثراء فكري للجنة  ،وقد تفتح هذه الآراء �أبواب ًا
جديدة للمناق�شة  ،كما قد يوجهها �إلى ثغرات يف مو�ضوعات البحث والدرا�سة .
وقد درجت الأعراف الربملانية على �إعداد جدول يطلق عليه اجلدول العام الذي
يت�ضمن تلخي�ص �آراء الأع�ضاء التي ترد  ،وتلخي�ص مقرتحاتهم وتو�صياتهم ليعلم
اجلميع خمتلف الآراء فيما يبحثون .
مبد�أ ال�سرية يف �أعمال اللجان

اتفقت الئحة املجل�س الوطني مع لوائح ونظم العامل يف الت�أكيد على �أن اجتماعات
اللجان �سرية (املادة . )44
وال�سرية ال تنطبق على �أع�ضاء اللجنة  ،وال �أع�ضاء املجل�س  ،وال مندوبي احلكومة  ،وال
�أمانة اللجان وال الأمني العام للمجل�س� ،أو م�ساعديه .
وعدا ه�ؤالء ف�إن �أعمال اللجان تظل �سرية وال يجوز �إف�شاء حما�ضرها� ،أو تقاريرها.
واحلكمة يف ال�سرية داخل اللجان مرجعها �إطالق احلرية للأع�ضاء يف �أبداء �أرائهم
و�أفكارهم دون حرج �أو خمافة عواقب.
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فقد يتحرج الع�ضو من �إطالع �أ�صحاب امل�صالح على الر�أي الذي يراه واجب ًا وميليه
ال�صالح العام ولذلك ي�أتي التقرير م�ستند ًا على ر�أى اللجنة كلها مع الإ�شارة �إلى الأقلية
�إن وجدت وبالتايل ال يعرف �أحد من هم الغالبية يف التقرير ،ومن هم الأقلية ،و�إمنا
اللجنة هي التي بحثت ودر�ست و�أقرت التقارير.
تقارير اللجان تبقى �سرية حتى عر�ضها على املجل�س للبت فيها ،وتظل تقارير اللجان
�سرية حتى مرحلة قبل عر�ضها على املجل�س ،و احلكمة من ال�سرية هو �أن اللجنة مازالت
يف مرحلة الدرا�سة والفح�ص والتمحي�ص� ،أي مل تتو�صل �إلى قرار وبالتايل ف�إن ا�ستمرار
هذا البحث يتطلب الهدوء والرتكيز والتعبري بحيادية عن الأفكار والآراء.
ح�ضور احلكومة ومتثيلها يف اللجان

متثل احلكومة يف جل�سات املجل�س بالوزراء ،لكن ذلك ال يعترب �شرط ًا النعقادها كما
�إن ح�ضور احلكومة الجتماعات اللجان لي�س �شرط ًا ملبا�شرة �أعمالها .وال ي�ؤثر على �صحة
قراراتها فاملادة ( )47من الئحة املجل�س �أكدت ب�أن للوزراء حق ح�ضور اجتماعات اللجان
عند نظر مو�ضوع يتعلق بوزاراتهم ،ويجوز لهم �أن ي�صطحبوا معهم واحد ًا �أو �أكرث من
كبار املوظفني املخت�صني �أو اخلرباء ،وللجان �أن تطلب بوا�سطة رئي�س املجل�س ح�ضور
الوزير املخت�ص لبحث الأمر املعرو�ض عليها ،وللوزير �أن ي�صطحب واحد ًا �أو �أكرث من كبار
املوظفني املخت�صني �أو اخلرباء فالالئحة �أعطت للوزراء حق ح�ضور اجتماعات اللجان .
ولكن قد ترى اللجنة وهي ب�صدد بحث ومناق�شة مو�ضوع وجوب ح�ضور الوزير
املخت�ص �شخ�صي ًا للمناق�شة ،عندئذ يتعني على اللجنة �أن تراعي يف دعوة الوزير ح�ضوره
ال�شخ�صي بق�صر الدعوة عليه دون الن�ص على من يندبه  ،لأن الالئحة يف مادتها ()47
�أعطت الوزير احلق يف �أن ينيب �أي ًا من موظفيه �أو خربائه .
مكان عقد اجتماعات اللجان :

تنعقد اللجان باملكان املخ�ص�ص لها ،و�إذا �أرادت �أن تنعقد يف غري مقرها ف�إنه ال يجوز
�أن يتم ذلك بدون ترخي�ص وموافقة من املجل�س.
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و هذا �أما �أ�شارت �إليه املادة ( )8من الالئحة الداخلية التي �أكدت على �أن يعقد املجل�س
جل�ساته يف عا�صمة االحتاد ،ويجوز �أن يعقد جل�ساته يف �أي مكان �آخر داخل االحتاد بناء
على قرار املجل�س ب�أغلبية جميع �أع�ضائه ،وبعد موافقة جمل�س الوزراء.
وملا كانت اللجان جزء ًا من املجل�س .ف�إن ما ينطبق على الكل من قواعد الئحية ،البد
و�أن ميتد �أثره �إلى اجلزء من الكل ،ولكن اقت�ضى العرف ،و�شكل الدولة ونظامها �أن تنعقد
جل�سات املجل�س يف مقره ب�أبوظبي وجلانه يف مقره بدبي .
كيفية فح�ص م�شروعات القوانني يف اللجان

ب�صفة عامة ف�إن ما جرى عليه العمل الربملاين �أن اللجان ال تبت يف �أي م�شروع قانون
حمال عليها مهما كانت �صفته قبل �أن ت�ست�أن�س فيه بر�أي احلكومة ،و ت�سمع ما لديها من
بيانات و �إي�ضاحات حول م�شروع القانون .و�أن ممثلي احلكومة عليهم �أن يقدموا للجنة
بيان ًا �شام ًال حول :
1.1احلكمة من م�شروع القانون.
2.2الغر�ض و النتائج التي �سيحققها امل�شروع.
3.3امل�شكالت الواقعية التي ا�ستدعت هذا امل�شروع.
�4.4أما �إذا كان هناك تعديالت على م�شروع قانون قائم ف�إنه بالإ�ضافة �إلى النقاط الثالث
ال�سابقة يتم تقدمي مربرات هذه التعديالت.
كما �أن على احلكومة واجب ًا برملاني ًا مهم ًا و هو �ضرورة تقدمي مذكرة �إي�ضاحية مع
كل م�شروع قانون حتى ت�سهل على �أع�ضاء اللجنة فر�صة الدرا�سة و البحث و الفح�ص
والتمحي�ص مل�شروع القانون.
واهتمت الئحة املجل�س الوطني باملذكرة الإي�ضاحية ( التف�سريية ) ف�أعطت حق جواز
تالوتها ( املادة � )87أمام املجل�س ب�صفة عامة.
و �أهمية املذكرة التف�سريية �أو الإي�ضاحية �أنها تخت�صر كثري ًا من وقت �أع�ضاء اللجنة،
لأن هذه املذكرة �ستت�ضمن احلكمة من الت�شريع وغر�ضه ،ف�إذا مل تقدم احلكومة هذه
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املذكرة التف�سريية ف�إن على �أع�ضاء اللجنة �أن ي�أخذوا وقت ًا اكرب يف درا�سة احلكمة من
الت�شريع ،وقد تكون تخميناتهم �أو �أفكارهم بعيدة عن ر�أى احلكومة.
كما �أن املذكرة التف�سريية تقدم فل�سفة و مبادئ م�شروع القانون ،والالئحة �ألزمت
املجل�س ب�أن يوافق على م�شروع القانون �أو ًال من حيث املبد�أ ،وهذا يعنى �أن املجل�س وافق
على فل�سفة ومبادئ وحكمة م�شروع القانون ،ولعل هذا احلكم الذي ورد يف الئحة املجل�س
الوطني يلزم احلكومة بتقدمي مذكرة تف�سريية مل�شروعات قوانينها.
وهناك م�س�ألة هامه يجب �أن نراعيها وهي �أن الذي تعر�ضه اللجنة على املجل�س
لي�س هو م�شروع احلكومة و ال مذكرتها الإي�ضاحية فيه ،و�إمنا الذي يعر�ض و يناق�ش و
يقدم للموافقة علية �إمنا هو تقرير اللجنة و م�شروعها الذي ارت�أته  .فم�شروع احلكومة
و مذكرتها الإي�ضاحية هي عمل حت�ضري ابتدائي انتهى �إلى عمل حت�ضريي �أكرب تولته
اللجان من خالل تقريرها .
وهذا ما يت�ضح يف االعتبارات الآتية :
�1.1إن املجل�س عندما �أتى �إليه م�شروع القانون �أحاله �إلى اللجنة املعنية لدرا�سته و تقدمي
تقرير عنه .فاملجل�س كلف اللجنة بهذه الدرا�سة و هو يناق�ش نتائج هذه الدرا�سة ،وهذا ما
�أكدت علية املادة ( )84من الالئحة ب�أن يعر�ض الرئي�س على املجل�س م�شروعات القوانني
االحتادية املقدمة من احلكومة للنظر يف �إحالتها �إلى اللجان املخت�صة.
و�إذا طلبت احلكومة نظر امل�شروع على وجه اال�ستعجال �أو يرى الرئي�س �أن له �صفة اال�ستعجال
ف�إنً هناك � -أي�ض ًا� -إلزام بالإحالة �إلى اللجنة املخت�صة مبا�شرة مع �إخطار املجل�س بهذا يف
�أول جل�سة تالية مع بيان �أ�سباب ذلك .
2.2ولهذا الغـر�ض – �أي�ض ًا  -ف�إن اللــجنة تعــد جدو ًال مقــارنا ً ،يرد يف اخلــانة الأولــى فيــه
« م�شروع احلكومة» ،ويف اخلانة الثانية « امل�شروع كما ارت�أته اللجنة « و هناك خانة ثالثة
تدرج عليها العديد من الأعراف الربملانية الدولية وهي خانة مربرات تعديل اللجنة لكل
مادة على حدة .و�أهمية هذه اخلانة �أن اللجنة تو�ضح للمجل�س النتائج و الأ�سباب التي
بنت عليها ر�أيها لهذا التعديل .
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3.3اللجنة هي التي تدر�س م�شروع احلكومة ومذكرته التف�سريية و تبحثه بكل جدية وتبنى
تقريرها على هذا امل�شروع و املذكرة ،ف�إذا عاد املجل�س لدرا�سة م�شروع احلكومة ومذكرته
التف�سريية ف�إن هذا يعنى �سلب اللجنة الخت�صا�صها بالدرا�سة � ،أو �أن م�شروع احلكومة قد
مت درا�سته مرتني ويف هذا �ضياع لوقت املجل�س .
4.4كما �أن اللجنة ال ت�ستطيع �أن مت�س املذكرة الإي�ضاحية للحكومة عن م�شروع القانون ب�أي
تعديل �أو �إ�ضافة �أو حذف  ،وان كانت تفعل ذلك بالن�سبة ملواد القانون للأ�سباب التالية-:
•�إن املذكرة التف�سريية ( الإي�ضاحية ) للحكومة �إمنا تعرب عن ر�أيها يف الأ�سباب التي
دعتها �إلى التقدم مب�شروع القانون  ،و�إلى الأ�س�س التي �أقامت عليها م�شروعها و
خا�صا للحكومة يف م�شروع
بالتايل فهذه املذكرة هي مبثابة خطاب خا�ص يحمل ر�أي ًا ً
القانون.
•املذكرة التف�سريية هي ملك احلكومة ملكية تامة ،و�إدخال �أي تعديل على هذه
املذكرة يخل باملواد التي رتبتها احلكومة على ر�أيها مما يجعل الفارق �شا�سع ًا بني
املذكرة ومواد امل�شروع كما تقدمت بها احلكومة.
• للجنة احلق يف �أن تناق�ش املذكرة الإي�ضاحية ،وتنتقد و تورد ذلك يف تقريرها ،و قد
تطلب من احلكومة �سحب هذه املذكرة التف�سريية و�إدخال التعديالت عليها دون �أن
تقوم هي من تلقاء نف�سها بهذا التعديل .
�صحة اجتماع اللجنة ملناق�شة م�شروعات القوانني

�أ�شادت املادة ( )44من الالئحة �أنه ل�صحة اجتماع اللجنة ف�إن يجب ح�ضور الأغلبية
املطلقة للأع�ضاء .وملا كان هذا الإجراء �ضروري ًا بحكم الالئحة  ،ف�إن اللجنة عليها �أن
تثبت يف ملحق التقرير عدد الأع�ضاء و�أ�سمائهم يف كل اجتماع من اجتماعات اللجنة حتى
يطمئن املجل�س �إلى مراعاة اللجنة لأحكام الالئحة .كما �أن هذا امللحق يجب �أن يحتويه
كل حم�ضر من حما�ضر اجتماعات اللجنة.
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تقرير اللجنة عن م�شروع القانون
بداهة تقارير اللجان ال مت�س بعد عر�ضها على املجل�س فال يدخل عليها �أي تعديل
من رئي�س اللجنة �أو من مقررها �إال يف حدود ت�صحيح الأخطاء املطبعية  .وعلى العموم
فاللجنة متلك تقريرها حتى �أثناء عر�ضه على املجل�س وقبل �أن ي�صدر املجل�س قرار ًا فيه ،
فلرئي�س اللجنة �أو مقررها �أن يطلب �إعادة التقرير �إلى اللجنة �أن ر�أي لزوم ًا لذلك لإجراء
تعديالت عليه باحلذف �أو الإ�ضافة� ،أو بتغيري الر�أي فيه كلية ،ويف هذه احلالة يوقف
املجل�س نظره ويعيده �إلى اللجنة  .وللمجل�س كذلك احلق ب�أن يقرر �إعادة التقرير �إلى
اللجنة لإعادة النظر فيه على �ضوء املناق�شات التي دارت حوله يف اجلل�سة ،فال يجوز له
�أن يعيده �إلى اللجنة قبل �إبداء الر�أي عليه� ،أي تكون الإعادة بق�صد �إفادة اللجنة بالآراء
اجلديدة التي ميكن �إ�ضافتها �إلى التقرير �أو املواد ،وللحكومة �أي�ض ًا هذا احلق فهي �إما
ترى �سحب امل�شروع ويرتتب على هذا �إيقاف النظر يف تقرير اللجنة بطبيعة احلال� ،أو
�أن تطلب احلكومة من املجل�س �إعادة التقرير �إلى اللجنة لأ�سباب جدت ترغب احلكومة
يف عر�ضها على اللجنة ب�شرط �أن تو�ضح احلكومة هذه الأ�سباب واملربرات التي رمبا من
�ش�أنها �أن تغري وجهة النظر يف م�شروع القانون الذي تقدمت به وبالتايل يتغري ر�أي اللجنة
وينعك�س ذلك يف التقرير.
كما يجوز للمجل�س بناء على طلب احلكومة� ،أو اللجنة� ،أو �أحد الأع�ضاء �أن يقرر �إعادة
املناق�شة يف مادة �سبق تقريرها �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب جديدة وذلك قبل انتهاء املداولة
يف امل�شروع.
الطعن على �إحالة م�شروع قانون ما �إىل جلنة ما
متى وافق املجل�س – وفق الأعراف الربملانية – على �إحالة م�شروع �إلى جلنة ما ،
فلي�س لأحد من الأع�ضاء بعد ذلك �أن يطعن يف اخت�صا�صها  ،كذلك متى وافق املجل�س
على الإحالة فلي�س لأحد من الأع�ضاء �أن يطلب املناق�شة يف امل�شروع ب�صفة اال�ستعجال لأن
ذلك يعنى �سلب قرار املجل�س باخت�صا�ص اللجنة .
ووفق الأعراف الربملانية – �أي�ض ًا  -ف�إن للجنة التي يحال عليها م�شروع القانون �أن
ت�صرح بعدم اخت�صا�صها بنظره وتطلب من املجل�س الإحالة على جلنة �أخرى ويجوز لها
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�أن حتدد م�سمى هذه اللجنة و�إمنا من امل�ستح�سن يف هذه احلالة �أن ت�أخذ مقدم ًا ر�أى
اللجنة التي ت�شري بالإحالة عليها ،كذلك �إذا ر�أت اللجنة �أن امل�شروع املحال �إليها ي�شتمل
على مواد لي�ست يف نظرها داخلة �ضمن اخت�صا�صاتها فلها �أن تقرتح على املجل�س �إحالة
هذه املواد على اللجنة التي تراها خمت�صة.
ويجوز �أن يعر�ض اقرتاح اللجنة على املجل�س للف�صل فيه حتى قبل ت�سلم �أع�ضاء
املجل�س لتقرير اللجنة.
وهناك مالحظات عامة لتقرير اللجنة منها :
1.1يجب �أال يقت�صر التقرير على ر�أي الأغلبية بل البد من ت�ضمينه �آراء الأقلية – ان وجد –
حتى يف�صل املجل�س يف امل�س�ألة وهو على بينه تامة .
2.2املجل�س غري مقيد بالأ�سباب التي بنت عليها اللجنة تقريرها  ،فله �أن يخالف هذه الأ�سباب
لأن الأ�سباب هي حمل املناق�شة .
3.3للجنة احلق املطلق يف رف�ض �أو قبول اقرتاحات الأع�ضاء من غري اللجنة  ،ويجوز لها �أن
تبني يف تقريرها �أ�سباب رف�ض هذه املقرتحات .
�4.4إذا انق�ضى املوعد املحدد لتقدمي التقرير ومل يقدم فلي�س لأحد الأع�ضاء �أن يوجه �شكواه
من بطء اللجنة �إلى اللجنة نف�سها �سواء يف اجلل�سة العلنية � ،أو من خالل �شكوى �إلى
رئي�س اللجنة  ،بل توجيه ال�شكوى �إلى رئي�س املجل�س لأنه ال يجوز توجيه الكالم من ع�ضو
�إلى ع�ضو �أو من ع�ضو �إلى جلنة ،لأن اللجنة ما هي �إال جمموعة من الأع�ضاء .
5.5كانت فرن�سا ت�أخذ بنظام اخت�صار املناق�شات يف تقارير اللجان ف�إذا كان لأحد الأع�ضاء
ا�ستي�ضاح عن �أ�شياء يف تقرير اللجنة فله �أن يكتب بذلك مذكرة تر�سل لرئي�س املجل�س
وتن�شر يف امل�ضبطة ،فتجيب اللجنة عن هذه املالحظات �أو اال�ستي�ضاحات بنف�س الطريقة،
�أو بتقرير �إ�ضايف  .والغر�ض من هذا الإجراء اخت�صار املناق�شات ( �إذا ت�ضمنت �إي�ضاح ًا
فقط ) قدر امل�ستطاع .
6.6على الرغم من �أن �أعمال اللجان هي من �شئون املجل�س الداخلية فقد �أعطت بع�ض
الأعراف الربملانية اجلواز للحكومة ب�أن تتدخل يف ا�ستعجال تقرير اللجنة عن م�شروع
قانون ما لأ�سباب عملية وواقعية ،والقرار يف ذلك كله للمجل�س.
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 4 .4ال�شعبة الربملانية

*

هو اجلهاز املنوط به متثيل املجل�س يف م�ؤمترات االحتادات الربملانية الإقليمية
والدولية ،وامل�ؤمترات الربملانية املتخ�ص�صة ،والزيارات الربملانية ،وجلان ال�صداقة.
وهي تت�شكل من جميع �أع�ضاء املجل�س .ورئي�س املجل�س هو رئي�س ال�شعبة ،والأمني العام
للمجل�س هو �أمني عام ال�شعبة.
ولل�شعبة الربملانية جلنة تنفيذية ير�أ�سها رئي�س املجل�س بحكم من�صبه ،ولها وكيل،
و�أمني �سر ،و�أربعة �أع�ضاء يتم انتخابهم بطريقة االقرتاع ال�سري فيما عدا رئي�س اللجنة.
وذلك يف �أول اجتماع للمجل�س حيث يبدي كل ع�ضو رغبته يف تر�شيح نق�سه لأي من�صب من
منا�صب اللجنة التنفيذية لل�شعبة.
 5 .5الأمانة العامة

*

الأمانة العامة هي اجلهاز الفني والإداري الداعم لعمل املجل�س ،وهي تقدم العون الفني
والإداري لأع�ضاء املجل�س وجلانه ل�ضمان مبا�شرة م�س�ؤولياتهم واخت�صا�صاتهم ،ب�أف�ضل
�أداء ممكن ،وير�أ�س الأمانة العامة �أمني عام ي�شرف على �إدارتها وموظفيها وهو امل�س�ؤول
�أمام رئي�س املجل�س عن ح�سن �سري العمل فيها .
* انظر الف�صل الأول �صفحة (.)48-14
* �سي�أتي تف�صيل الأمانة العامة يف الف�صل العا�شر �صفحة (.)181 - 176
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الف�صل الثالث
جل�سات املجل�س
هو �أرقى اجتماع �سيا�سي ،حيث يلتئم فيه �شمل نواب ال�شعب للتداول
يف �ش�أن امل�صالح العليا للبالد ومن خاللها ميار�س املجل�س اخت�صا�صاته
الد�ستورية وي�صدر ق��رارات��ه .وتنظيمها واج��ب حتمي يف كل اللوائح
الربملانية ،والإخالل بنظامها هو تعطيل مل�صلحة املواطنني العامة.

وفق ًا للد�ستور يلتئم �شمل املجل�س قانون ًا يف عقد دورة عادية واحدة ال تقل مدتها عن
�سبعة �أ�شهر تبد أ� يف الأ�سبوع الثالث من �شهر �أكتوبر من كل عام .وميكن دعوته لالنعقاد
يف دور غري عادي �إذا دعت احلاجة �إلى ذلك .
وتكون دعوة املجل�س لالنعقاد ،وف�ض الدورة مبر�سوم ي�صدر من رئي�س االحتاد مبوافقة
جمل�س وزراء االحتاد.
ويعقد املجل�س جل�ساته يف مقر عا�صمة االحتاد ،ويجوز ا�ستثنا ًء �أن ينعقد يف �أي مكان
�آخر داخل االحتاد.
بناء على قرار يتخذه املجل�س ب�أغلبية �أع�ضائه ومبوافقة جمل�س الوزراء.
و�إذا مل يدع املجل�س لالنعقاد لدورته العادية ال�سنوية قبل الأ�سبوع الثالث من نوفمرب
انعقد من تلقاء نف�سه يف احلادي والع�شرين من نوفمرب.
ويفتتح رئي�س االحتاد �أو من ينيبه الدور العادي ال�سنوي للمجل�س.
وت�أخذ الئحة املجل�س الوطني االحتادي بعدة مبادئ هامة يف نظام جل�ساتها
1 .1مبد�أ علنية اجلل�سة

وفق املادة ( )86من الد�ستور ف�إن جل�سات املجل�س علنية فاملجل�س حيث يعمل املجل�س
نيابة عن ال�شعب الذي فو�ضه مهمة الت�شريع ،والرقابة على �سيا�سة و�أعمال احلكومة.
فاملجل�س خا�ضع لإرادة املواطنني واالحتاد .وملا كان من املتعذر الرجوع �إلى املواطنني،
يف كل قرار ي�صدره املجل�س فقد وجب �أن ي�ستعا�ض من ذلك بنوع من الإ�شراف من قبل
املواطنني على مناق�شات املجل�س وقراراته .ويتم هذا الإ�شراف بجعل اجلل�سات العامة -
التي تدور فيها مناق�شة كل امل�سائل املعرو�ضة بعد �إمتام درا�ستها ومتحي�صها والتي قد
ت�صدر ب�ش�أنها القرارات  -جل�سات علنية.
والعالنية تتحقق ب�أمرين الأول متكني املواطنني من م�شاهدة �أو ح�ضور اجلل�سات،
والثاين بن�شر امل�ضابط الر�سمية للجل�سات.
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وقد �أقرت الأعراف الربملانية مببد�أ عالنية اجلل�سة �ضمان ًا لتمكني املواطنني من
الإ�شراف اجلزئي على �أعمال املجل�س ،وحتى ي�ؤكد املجل�س على نزاهة ت�صرفاته وقراراته
يف املو�ضوعات والقوانني املعرو�ضة عليه .
وغني عن البيان �أن غر�ض عالنية اجلل�سة يتم بالتزام اجلمهور بحدود م�شاهدة
اجلل�سة يف �صمت وهدوء� ،أما �إذا خرجوا عن هذا الطور ،وتدخلوا يف املناق�شة �أو �إبداء
عالمات اال�ستح�سان �أو اال�ستهجان �أو الت�صفيق� ،أو �إبداء املالحظات �أو التعليقات فقد
ي�صار وجودهم مدعاة للفو�ضى واال�ضطراب .بد ًال من �أن يكون مدعاة للنظام واال�ستقرار.
لذلك �أوجبت الئحة املجل�س يف مادتها (  ) 28ب�أن يتولى رئي�س املجل�س و�ضع نظام
حل�ضور الزوار جل�سات املجل�س ،وله �أن ي�أمر ب�إخراج الزائر �إذا تكلم يف اجلل�سة� ،أو �أبدى
ا�ستح�سان ًا �أو ا�ستهجان ًا ب�أية �صورة من ال�صور ،واتخاذ الإجراءات القانونية �ضده �إذا كان
لذلك حمل.
ومن لوازم مبد أ� عالنية اجلل�سة �أنه ال يجوز لأحد الدخول �أو اجللو�س يف الأماكن
املخ�ص�صة لأع�ضاء املجل�س وقت اجلل�سة عدا املوظفني املكلفني بت�أدية خدمة فيه.
فال يجوز �أن ي�صطحب �أحد الأع�ضاء قريب ًا له� ،أو �صديق ًا له� ،أو �أحد من �أهل دائرته،
�أو من معارفه �إلى قاعة املجل�س ويجل�سه يف الأماكن املخ�ص�صة للأع�ضاء .وال يجوز لأي
مواطن �أو موظف يف املجل�س بداعي الف�ضول� ،أو �أي داعي �آخر �أن يجل�س يف هذه الأماكن،
و�إال خالف ذلك مبد�أ احرتام �أعمال اجلل�سة.
 2 .2مبد�أ حفظ النظام يف داخل اجلل�سة

فوفق املادة ( )28ف�إن الرئي�س يتولى حفظ النظام داخل املجل�س وداخل اجلل�سة،
ف�أعطت املادة (  ) 77من الالئحة لرئي�س املجل�س �أن يتخذ كل الإجراءات الالزمة يف
ت�أجيل اجتماع اجلل�سة �إذا �أختل النظام يف اجلل�سة.
فنظام اجلل�سات هو من �أخ�ص ال�ش�ؤون الداخلية للمجل�س ،وهو اخت�صا�ص ينح�صر
يف يد الرئي�س وينفرد به وحده ،فلي�س لأي جهة �إدارية �أو ق�ضائية �أن تعرت�ض على �أي
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قرار ي�صدره الرئي�س با�سم املجل�س لتنظيم الدخول للجمهور �أو ال�صحافة ،كما ال يجوز
لأي �سلطة �أخرى �أن تتدخل �إذا كان الإخالل بالنظام يف اجلل�سة �صادر ًا من �أحد �أع�ضاء
املجل�س ،ف�إذا قرر املجل�س وفق ًا للمادة (� )76إخراج �أحد الأع�ضاء من قاعة اجلل�سة� ،أو
حرمانه من اال�شرتاك يف جل�سات املجل�س ف�إن قرار املجل�س ي�صبح نهائي ًا ويعرب عن حفظ
النظام يف �ش�أن داخلي له ،وال يجوز االحتجاج �ضد هذا القرار �أمام ال�سلطات الق�ضائية.
فاملجل�س وحده هو �صاحب احلق يف �أن يراجع قراره يف مثل هذه امل�سائل.
3 .3مبد�أ افتتاح جل�سات املجل�س

وفق املادة (  ) 66من الئحة املجل�س ف�إن الرئي�س هو الذي يفتتح جل�سات املجل�س �إذا
ح�ضر �أغلبية �أع�ضاء املجل�س.
ف�شرط افتتاح اجلل�سة مرتبط بتكامل العدد يف قاعة اجلل�سة �أي ح�ضور (  21ع�ضو ًا)
ف�إذا مل يتكامل العدد القانوين �أجل الرئي�س اجلل�سة ملدة �ساعة  .ف�إذا مل يتكامل العدد بعد
ذلك �أعلن الرئي�س ت�أجيل اجلل�سة لعدم اكتمال الن�صاب.
وعلى ذلك ف�إنه ما دام مل يتم �إعالن افتتاح اجلل�سة فلي�س لأحد من الأع�ضاء حق طلب
الكالم ،ف�إذا تكلم بع�ضهم بالرغم من ذلك ،فال يجوز تدوين �أقواله يف امل�ضبطة.
4 .4مبد�أ تالوة �أ�سماء املعتذرين والغائبني عن �أعمال اجلل�سة يف جداول �أعمال
اجلل�سات

وفق املادة (  ) 67من الالئحة ف�إنه بعد االفتتاح مبا�شرة يتم تالوة �أ�سماء املعتذرين
من الأع�ضاء ،والغائبني .ويتم ذلك لإثبات �شرعية القرارات التي �ست�صدر عن املجل�س
يف هذه اجلل�سة من حيث اكتمال الن�صاب القانوين الالزم لعقد اجلل�سة وللموافقة على
القوانني� ،أو املو�ضوعات العامة� ،أو �أي قرارات �أخرى .فال يكتفي فقط �إثبات �أن �أغلبية
�أع�ضاء املجل�س ح�ضرت .و�إمنا الربهنة على هذا الإثبات ال تكون �إال مببد�أ نفي النفي،
�أي �إثبات املعتذرين واملتغيبني يف م�ضبطة اجلل�سة .وهذا املبد أ� كان حمل اتفاق يف كل
برملانات العامل تقريب ًا.

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

85

5 .5مبد�أ الت�صديق على امل�ضبطة

وفق ًا للمادة (  ) 67من الالئحة ف�إنه بعد تالوة �أ�سماء املعتذرين واملتغيبني لإثبات توفر
الن�صاب القانوين لعقدها و�شرعية قرارات اجلل�سة وم�شروعيتها القانونية الد�ستورية
ف�إنه يتم الت�صديق على امل�ضبطة.
ويعني ذلك �أنه ال يجوز للمجل�س مبا�شرة �أي عمل له � -سواء كان ت�شريعي ًا �أو رقابي ًا �أو
�سيا�سي ًا  -قبل الفراغ من الت�صديق على م�ضبطة اجلل�سات ال�سابقة ،باعتبار �أن هذا العمل
يحقق مبد أ� عالنية اجلل�سة من جانب ،وي�ؤكد على �شفافية املجل�س يف �أعماله ،فتمكني
املواطنني من الإ�شراف اجلزئي على �أعمال املجل�س تتم من خالل ن�شر امل�ضبطة– والذي
ال ميكن حتقيقه �إال بعد الت�صديق عليها  -مما يجعل الت�صديق على امل�ضبطة له الأولوية
على مبا�شرة هذه االخت�صا�صات.
وقد اتفقت كل الأعراف الربملانية على �أولوية عمل الت�صديق على امل�ضبطة على غريها
من الأعمال الأخرى .
�6 .6إبالغ رئي�س املجل�س مبا ورد من ر�سائل و�أوراق قبل النظر يف امل�سائل الواردة
يف جدول الأعمال.

وهذا ما �أكدت عليه – �أي�ض ًا  -املادة (  ) 67من الئحة املجل�س باعتبار �أن الرئي�س هو
من ميثل املجل�س يف االت�صاالت الداخلية واخلارجية وبالتايل ،ف�إنه ال يجوز لأي ع�ضو-
و�أن �أحيط علم ًا ب�أي طريقة كانت ب�أمر هذه املرا�سالت والأوراق � -أن يقوم هو بتبليغها
للمجل�س �إال �إذا �أذن الرئي�س له بذلك .وهذا الإذن يعني تفوي�ض الرئي�س لغريه يف �أن يبلغ
املجل�س �أو جمموعة من الأع�ضاء ب�أمر هذه املرا�سالت .وهذا التفوي�ض ال يجوز له �أن يكون
مطلق ًا و�إمنا لأعذار حلت بالرئي�س فحالت دون قيامه بهذا االخت�صا�ص.
ومن املبادئ املقررة يف النظام الربملاين االجنلوفوين �أال يبلغ الرئي�س املجل�س �إال
بالأوراق والر�سائل الواردة من احلكومة� ،أو ال�سلطة الق�ضائية� ،أو الربملانات الأجنبية� .أما
ماعدا ذلك من الأوراق والر�سائل فللرئي�س �أن يحيلها مبا�شرة �إلى اللجان �إذا كانت على
�صلة ب�أعمالها� ،أو �أن ي�أمر بحفظها .والغر�ض من ذلك عدم �إ�ضاعت وقت جل�سة املجل�س.
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7 .7مبد�أ �إقفال اجلل�سة

طاملا �أعلن الرئي�س �إقفال اجلل�سة �أو رفعها فلي�س لأحد بعد ذلك حق الكالم .و�إذا تكلم
�أحد من الأع�ضاء ف�أقواله ال تدون يف امل�ضبطة .و�إعالن الأقفال �أو الرفع يعني االنتهاء
من �أعمال اجلل�سة ،وال يعني – بال�ضرورة  -االنتهاء من جدول �أعمالها الذي قد ميتد �أو
ي�ستكمل يف جل�سات الحقة � .أو ت�ستكمل ب�ش�أنه جل�سات �سابقة ،وال يجوز بعد �إقفال اجلل�سة
�أن تدور �أية مناق�شات يف املجل�س� ،أو �أن ت�صدر �أي قرارات �أو تو�صيات.
فهذه القرارات تعترب باطلة لأنها وقعت يف خارج وقت اجتماع جل�سة املجل�س.
8 .8مبد�أ �سرية اجلل�سة

و�إن كانت العلنية هي الأ�صل �أو الأ�سا�س يف مناق�شات املجل�س �إال �أنه قد تعر�ض ق�ضايا
�أو مو�ضوعات يكون من احلكمة ح�صول املناق�شة فيها ب�صفة �سرية .ك�أن تريد احلكومة
�إطالع املجل�س على مو�ضوع مهم �أو ح�سا�س� ،أو يريد املجل�س �أن يقف من احلكومة على
بع�ض الأمور التي لي�س من م�صلحة البالد �إعالنها على امللأ.
لذلك جاءت املادة (  ) 63من الئحة املجل�س لتواكب هذا التوجه الربملاين الدويل
ف�أعطت للحكومة� ،أو لرئي�س املجل�س �أو لثلث الأع�ضاء احلق يف عقد اجلل�سة �سرية.
وطاملا �أن ال�سرية جتايف مبد�أ العالنية ف�إنه البد �أن يتم �إخالء قاعات و�شرفات املجل�س
ممن رخ�ص لهم بالدخول .وال يجوز �أن يح�ضرها غري الأع�ضاء� ،أو من يرخ�ص لهم
الرئي�س من املوظفني �أو اخلرباء .وهذا ما �أكدت عليه املادة (  ) 64من الئحة املجل�س.
ومتى زال �سبب ال�سرية تعود جل�سة املجل�س لأ�صلها العام وهو العلنية ،لأن ال�سرية
ا�ستثناء على الأ�صل ،واال�ستثناء ال يرخ�ص �إال لغر�ضه.
وم�ضبطة املجل�س ال�سرية لها �أو�ضاعها اخلا�صة فهي ال تن�شر كملحق يف اجلريدة
الر�سمية ،ويتولى حتريرها من يختاره املجل�س لذلك ويتم حفظها مبعرفة رئي�س املجل�س.
و�إذا ما تبني من املناق�شات يف اجلل�سة ال�سرية �أنه مل يكن هناك داع ال�ستمرار اجلل�سة
�سرية فللرئي�س �أن يقرر انتهاء ال�سرية والعودة �إلى عالنية اجلل�سة.
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ولي�س هناك قيود يف الالئحة على عدم جواز الأع�ضاء مغادرة اجلل�سة ال�سرية م�ؤقت ًا،
فيجوز لهم ذلك كما هو احلال يف اجلل�سة العلنية.
�أما ب�ش�أن �إمكانية اتخاذ املجل�س قرارات يف اجلل�سة ال�سرية ف�إن النظام الربملاين
االجنلوفوين يرى �أنه ميكن للمجل�س �أن يتخذ قرارات تتعلق بالإجراءات� ،أو التعاون مع
احلكومة �أما القرارات اخلا�صة باخت�صا�صاته الأ�صلية مثل م�سائل الت�شريع والرقابة (
�أي املوافقة على قوانني� ،أو رف�ضها� ،أو �إ�صدار تو�صيات ) ف�إنه ال يجوز �أن ت�صدر بها
قرارات يف اجلل�سة ال�سرية .ف�إذا ما مت االتفاق على هذه القرارات يف اجلل�سة ال�سرية،
ف�إن للمجل�س �أن يجتمع يف جل�سة عالنية وي�صدرها� .أي �أن املناق�شات واملداوالت حول هذه
القرارات ميكن �أن تتم يف اجلل�سة ال�سرية ،ولكن القرارات املرتبطة بهذه املناق�شات البد
من �أن تتم يف جل�سة علنية.
9 .9املبادئ الأ�سا�سية جلل�سات الربملان العامة

�إزاء تلك الأهمية للجل�سات العامة فقد اهتمت املدر�سة الربملانية احلديثة اهتمام ًا بالغ ًا
بالت�أ�صيل الفني لعمل اجلل�سة الربملانية وكيفية تطويره واملحافظة على �أن يكون معرب ًا
عن الإرادة العامة للمواطنني ولذا فقد حددت يف البداية ثمة مبادئ �أ�سا�سية للجل�سات
العامة .
املبد أ� الأول  :ارتبط مببد�أ « قد�سية اجلل�سة العامة» حيث �أنه طاملا تنعقد هذه اجلل�سة
با�سم ال�شعب وقراراتها تعبري ًا عن �إرادة ال�سلطة الت�شريعية ف�إنه ال بد من �أن يكون هذا
االجتماع حماط ًا بهالة من التقدي�س الواجبة واملعربة عن احرتام �إرادة ال�شعب الذي من
�أجله انعقدت هذه اجلل�سة العامة ،والتي ب�سببها بادر ال�شعب �إلى انتخاب ممثليه .وهذه
القد�سية للجل�سة �أكدت عليها خمتلف د�ساتري العامل بل اعتربتها – �أي�ض ًا  -اللوائح
الربملانية الداخلية مبد�أً �أ�سا�سي ًا من مبادئ العمل الربملاين.
فمث ًال ال يجوز �أن تنعقد اجلل�سة العامة يف غري املكان املخ�ص�ص النعقادها ،وال ميكن
للأع�ضاء �أن يجتمعوا خارج مقر املجل�س يف �إطار اجتماع جل�سة عامة �إال �إذا خول لهم
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الد�ستور ذلك ا�ستثنا ًء ،حيث �إن بع�ض الد�ساتري ترى �إمكانية نقل مكان اجلل�سة يف حال
اال�ضطرابات العامة يف البالد و حني تعذر و�صول الأع�ضاء �إلى مقر الربملان� ،أو يف حالة
احلرب� ،أو يف �أحوال طارئة يتم حتديدها على �سبيل احل�صر والقطع .وهذا ما �أكدت عليه
املادة (  ) 75من الد�ستور ب�أن يعقد املجل�س جل�ساته يف مقر عا�صمة االحتاد ،ويجوز ا�ستثنا ًء
�أن ينعقد يف �أي مكان �آخر داخل االحتاد بنا ًء على قرار يتخذه املجل�س ب�أغلبية �أ�صوات
�أع�ضائه جميع ًا ومبوافقة جمل�س الوزراء .ومن مظاهر قد�سية اجلل�سة �أن ممثل احلكومة
�إذا ما حتدث يف اجلل�سة العامة ف�إن حديثه يكون لال�ستي�ضاح �أو الرد وبعد موافقة الربملان
على �أن يتحدث وال ميكن له �أن ي�صدر ر�أي ًا قاطع ًا و�إمنا ي�صدر ما قامت به احلكومة �أو ما
تنوي القيام به �أو املربرات التي دفعتها التخاذ هذا �أو ذاك� ،أو املنافع التي ميكن �أن تعود
على الوطن من �سيا�سة ما �أو قرار اتخذ ،فهذا اال�ستي�ضاح قد ي�أخذ به الربملان �أو ينحيه
جانب ًا دون �أن يكون له �أي اعتبار �أو قيمة ،كما �أن قد�سية اجلل�سة ترتبط ب�أن الأع�ضاء
ال يخولوا لأحد احلديث نياب ًة عنهم �أو ح�ضور اجلل�سة العامة ،فال ميكن للع�ضو �أن
يوكل �أحد �أقربائه �أو جريانه �أو معارفه �أو من هم يف حميط عمله حل�ضور اجلل�سة العامة،
فالتوكيل �أو الإنابة يف احل�ضور ال جتوز مطلق ًا الرتباطها مببد أ� قد�سية اجلل�سة العامة.
كما �أن قد�سية اجلل�سة العامة ترتبط مببد أ� التمثيل الذي يقوم على فكرة التنوع والتعدد
دون النظر �إلى التخ�ص�ص واملهنية .فال ميكن خلبري ما �أن يديل بر�أيه يف ق�ضية تنظرها
اجلل�سة العامة �إال �إذا وافقت اجلل�سة العامة على اال�ستماع لر�أيه دون �أن ي�شكل ذلك �أي
م�صدر �إلزامي يف الأخذ بوجهة نظره .فالربملانات لي�ست جمال�س فقهاء �أو حكماء ولي�ست
جمال�س لتبادل احلجة العلمية ومقارعتها بحجج علمية �أخرى ،و�إمنا هي متثيل ونيابة يف
التعبري عن �إرادة املواطنني ،ومن ثم ف�إن القرار النهائي للربملان هو �إدراك لهذه احلقيقة
دون غريها ،كما يرتبط مو�ضوع القد�سية ب�أن القرارات التي ت�صدر عن اجلل�سة تكون
نهائية ومعربة عن �إرادة ال�سلطة الت�شريعية وال ميكن نق�ض �أو خمالفة هذه القرارات
من �أي �سلطة �أخرى يف الدولة �إال من خالل �إعادة عر�ضها من جديد على اجلل�سة العامة.
وقد غالت الربملانات يف بداية ن�ش�أتها خا�صة يف �أوائل القرن التا�سع ع�شر يف مبد�أ
قد�سية اجلل�سة �إلى احلد الذي �أدى �إلى �أن يتم تدوين ما دار يف اجلل�سة من مناق�شات

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

89

وما انتهت �إليه من قرارات من خالل النواب �أنف�سهم ،فكانت متنع الربملانات �أن يح�ضر
هذه اجلل�سات العامة �أي �شخ�ص ال يحمل �صفة الع�ضوية وكان الربملان الربيطاين عندما
ي�ستعني بخرباء �أو متخ�ص�صني يف بع�ض املو�ضوعات ف�إنهم يجل�سون يف مكان قريب من
مكان انعقاد اجلل�سة العامة و�إذا ما �أراد �أحد الأع�ضاء اال�ستف�سار من اخلرباء عن �أمر
فني ما ف�إنه يذهب �إليهم بنف�سه ويعود ب�إجابته ،ثم خفت حدة غلو القد�سية من خالل
اال�ستعانة ببع�ض الأ�شخا�ص للقيام بتدوين ما يدور يف اجلل�سة و�أطلق عليهم «املدونني»
وكان ه�ؤالء املدونون �أو « مدونو امل�ضبطة» هم �أول من بد�أت على �أ�سا�س مهامهم ن�ش�أة
وتطور الأمانات العامة يف الربملانات.
ويرتبط �أي�ض ًا مببد�أ قد�سية اجلل�سة �ضرورة الت�سجيل احلريف ملا يدور فيها من
مناق�شات وقرارات وذلك حلفظ ما دار يف اجلل�سة على مدار التاريخ فكان املفهوم الذي
انطلقت منه امل�ضبطة احلرفية هو �أن ال�شيء الذي يجب �أن يحمل هالة التقدي�س يجب �أن
يكون حمفوظ ًا عرب الزمان.
1010مبد�أ ن�صاب اجلل�سة

اهتمت املدر�سة الربملانية احلديثة مببد أ� ن�صاب اجلل�سة واعتربته �شرط ًا �أ�سا�سي ًا
النعقادها و�صحة �أعمالها ،فعلى الرغم من وجود تباين يف الآراء ب�ش�أن التفرقة بني
�صحة انعقاد اجلل�سة و�صحة القرارات التي اتخذت فيها ،حيث يرى البع�ض �أن اجلل�سة
طاملا بد�أت بن�صاب �صحيح ف�إن كل قراراتها تعد �صحيحة حتى ولو �إن مل يتوفر الن�صاب
الالزم التخاذ القرارات يف مرحلة الحقة ،وكان مربرهم الرئي�سي يف ذلك هو �أن عدم
اتخاذ القرارات يف مثل هذا النوع من اجلل�سات �سي�ؤدي �إلى تعطيل امل�صلحة العامة
وت�أجيل �أعمال احلكومة مما قد ي�سبب ارتباك ًا يف القرارات الإدارية وكذلك �سيكون
احلال يف العديد من املراكز القانونية ،وهذا ي�ؤدي �إلى ا�ضطراب حركة املجتمع ،لذا
كان البد لل�سلطة الت�شريعية �أن تن�أى بنف�سها عن �أن تكون هي املت�سبب �أو العامل الرئي�سي
يف ا�ضطراب حركة املجتمع ،خا�صة و�أن �أع�ضاءها ممثلون عن الأمة �أو ال�شعب وهم
ال�ساهرون على رعاية امل�صالح العامة.
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�إزاء ذلك كانت وجهة النظر تلك تدعو �إلى �أن الن�صاب الذي يبد�أ �صحيح ًا ف�إنه
ي�ستمر �إلى نهاية اجلل�سة �صحيح ًا ،وعلى الأع�ضاء الآخرين الذين ت�سببوا يف عدم �صحة
ن�صاب اتخاذ قرارات اجلل�سة �أن يتحملوا م�سئولياتهم �أمام ناخبيهم و�أمام جمتمعهم،
ومن ثم ف�إن اجلزاء الأوفر حظ ًا لهم هو �أن تتخذ قرارات الربملان يف غيابهم حتى ولو
تعار�ضت هذه القرارات مع �أفكارهم �أو مع م�صالح من ميثلوهم.
�أما الفريق الآخر فريى �ضرورة االعتداد بن�صاب �صحة اتخاذ القرارات ،فاجلل�سة
و�إن بد�أت �صحيحة يف انعقادها �إال �أن ذلك ال يعني �سريان ال�صحة على قراراتها �إذا
ما خالفت ن�ص ًا قائم ًا ل�صحة الن�صاب �سواء بالأغلبية �أو الثلثني �أو الأغلبية اخلا�صة
�أو املت�شددة يف بع�ض امل�سائل ،ويعللون ذلك ب�أن القرار الناجت عن اجلل�سة هو قرار
ال�سلطة الت�شريعية الذي يجب �أن تتوفر فيه كل مقومات و�أركان امل�شروعية القانونية،
لأن القرار دون ن�صاب يعني �أنه يحمل �شبهة البطالن لأنه مل يكن ب�إرادة �أغلبية �أع�ضاء
ال�سلطة الت�شريعية �أو بن�صابهم اخلا�ص املقرر يف اللوائح الربملانية ،وهذه ال�شبهة
�سيمتد �أثرها �إلى القوانني التي تنفذها احلكومة ويطبقها الق�ضاء لأن ما بني على
باطل فهو باطل .
ويرى هذا الفريق �أنه يف حال عدم انعقاد اجلل�سة �أو يف حال عدم اتخاذ قرارات
فيها ب�سبب الن�صاب ف�إنه البد من �أن تعلن ال�سلطة الت�شريعية ب�إرادة املتحدث عنها
�أ�سماء الأع�ضاء الذي ت�سببوا يف هذا اال�ضطراب و�أن يتم �إبالغ املواطنني ب�أن ه�ؤالء
لي�سوا على قدر �أمانة م�س�ؤولية النيابة �أو الع�ضوية ،لأن عدم ح�ضورهم �أو ا�ستمرارهم
يف اجلل�سة يعني تنازلهم عن م�صالح املواطنني وتف�ضيل �أية م�صالح �أخرى خا�صة
بهم ،لأن ذلك يرتبط �أ�سا�س ًا مببد أ� قد�سية �أعمال اجلل�سة التي تتطلب �أن يحر�ص
الع�ضو احلر�ص الكامل املتحقق يف بذل العناية الواجبة حل�ضور اجلل�سة والتعبري عن
ر�أيه حتى تنتظم �أعمال هذه ال�سلطة .وقد �أكدت املادة ( )87من الد�ستور على �أنه
ال تكون مداوالت املجل�س �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على الأقل .وت�صدر
القرارات بالأغلبية املطلقة لأ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين وذلك يف غري احلاالت التي
ي�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.
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1111مبد�أ جدول �أعمال اجلل�سة

يعد جدول �أعمال اجلل�سة الع�صب الرئي�سي املعرب عن �أعمال اجلل�سة ،لأنه يعترب الآلية
التنظيمية للجل�سة ،ومبا يت�ضمنه من ق�ضايا ومو�ضوعات �أخرى تتعلق بتنظيم املجل�س
الداخلي و ما يرى املجل�س �إ�ضافته.
وكان جدول الأعمال من الأ�سا�سيات التي الزمت الربملانات يف كل �أدوار تطورها
التاريخي ،وكان جدول الأعمال – كذلك  -هو الآلية الأ�سا�سية لتنظيم و�إدارة �أعمال
االجتماع.
وقد مر جدول �أعمال اجلل�سات بثالثة تطورات بارزة :
التطور الأول هو :هي ما يطلق عليه « جدول الأعمال املفتوح « وهو �أن ي�ضم اجلدول
مو�ضوع ًا �أو ق�ضية �أو اثنتني ثم يرتك حتديد باقي مو�ضوعات جدول الأعمال لالجتماع
ذاته ،ويرى بع�ض الفقهاء الربملانيني �أن جدول الأعمال املفتوح من املفرت�ض �أن يكون
هو الأ�سا�س يف عمل الربملانات لأن االجتماع الذي ينعقد ب�صفة اجلل�سة يجب �أن يكون
متالحم ًا ومت�شابك ًا مع الق�ضايا االجتماعية ذات الأثر وذات اخلطورة العاجلة والآنية
بالإ�ضافة �إلى �إمكانية تدار�س �آخر امل�ستجدات واملواقف يف احلياة االجتماعية ،وهذا ال
يتحقق �إال من خالل جدول الأعمال املفتوح الذي ال يرتبط بالق�ضايا ال�ساكنة �أو التخطيط
امل�سبق لإدراك ق�ضايا �أو مو�ضوعات بعينها على جدول �أعمال اجلل�سة.
كما �أن ميزة اجلدول املفتوح هي �أنه يحقق متابعة املجل�س لهموم املواطن وم�شاكله يف
خ�صائ�صها وتطورها الأخري ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن كل الطوارئ املجتمعية تخ�ضع لنظر
الربملان من خالل هذا اجلدول ،كما �أنه يعرب عن طبيعة التحوالت يف املجتمعات احلديثة
التي تتميز بتبدل و�سرعة حركة الأحداث وامل�شكالت املجتمعية ،مما يجعل الربملان �سلطة
فعالة يف مواكبة هذه الأحداث والتغريات العنيفة يف جوانب هذه امل�شكالت.
التطور الثاين فهو مييل� :إلى « جدول الأعمال املنغلق» وهو يعني �أن تكون املو�ضوعات
والق�ضايا املطروحة يف جدول الأعمال حمددة على �سبيل احل�صر والتحديد ،ويرى فقهاء
هذه املدر�سة �أن جدول الأعمال املنغلق يعود �أ�سا�ساً �إلى عدة ميزات :
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1.1التخطيط امل�سبق لأعمال االجتماع ،فالتخطيط هو �سمة النجاح لأي عمل ،ومن ثم ف�إن
كل املو�ضوعات والق�ضايا التي �سيتم مناق�شتها وتدار�سها يف االجتماع هي حمل تخطيط
م�سبق مما يعني �إمكانية الو�صول �إلى نتائج ب�ش�أن املناق�شات اجلارية يف الربملان حيالها.
2.2كما �أن جدول الأعمال املنغلق يتيح للجل�سة �أن حتقق اال�ستفادة املطلوبة من �أعمال
اللجان ،حيث �إن اللجان املوكولة من اجلل�سة بالتدار�س والتب�صر يف املو�ضوعات التي
تناق�شها اجلل�سة يكون ب�إمكانها تقدمي تقاريرها �إلى اجلل�سة العامة ذات اجلدول املنغلق.
�3.3أن اجلدول املنغلق يحقق للع�ضو التهيئة النف�سية واال�ستعداد العملي ملناق�شة املو�ضوعات
املدرجة على جدول �أعمال اجلل�سة ،حيث �أن اجلدول املنفتح يعني مفاج�أة الأع�ضاء
مبو�ضوعات وق�ضايا مل تكن ت�شغل بالهم �أو رمبا �أنهم كانوا غري مهيئون نف�سي ًا ملناق�شتها،
وكذلك ف�إن عدم ا�ستعدادهم العملي لها يعني عدم قدرتهم على ترتيب و�إعداد الأفكار
اخلا�صة بالق�ضية مما ي�ؤثر على جدوى املناق�شات ،وبالتايل ف�إنه حتى �إذا تو�صل
املجتمعون �إلى بع�ض النتائج ف�إن هذه النتائج لن تكون ذات الأثر الكايف لأنه مت حتقيقها
على عجل.
 4.4وجدول الأعمال املنغلق – �أي�ض ًا  -يتفق مع االخت�صا�صات الد�ستورية املوكولة للربملانات
يف املجالني الت�شريعي والرقابي .حيث �أنه ال ميكن حتقيق الربملان لوظيفته الت�شريعية
دون االعتماد على نتائج اجتماعات اللجان ،ومدرا�سته فمو�ضوع الت�شريع ميثل تنظيم ًا
عام ًا للمجتمع وهذا التنظيم ال بد �أن يرتكز على خطة م�سبقة حتى يتم تقييم �آثارها
بنجاح.
�أما الوظيفة الرقابية ف�إنها ت�ستدعي  -كذلك  -التخطيط امل�سبق من خالل تبادل الر�أي
مع احلكومة �أو الأجهزة الأخرى للح�صول على الوثائق واملعلومات الالزمة التي تدعم �أي �أداة
رقابية.
فاملق�صود بالوظيفة الرقابية هو ت�صحيح الأخطاء احلكومية ولي�س ت�صيدها ،لأن
الت�صيد �سي�ؤدي �إلى عدم ا�ستقرار املجتمع يف ظل التوترات النا�شئة بني �سلطته الت�شريعية
والرقابية ،يف حني �أن ت�صحيح الأخطاء احلكومية من خالل هذه الوظيفة �سي�ؤدي �إلى
�إحداث التوازن يف العالقة بني �سلطة تعمل و�سلطة �أخرى لديها القدرة على ت�صحيح
م�سارها مبا ي�ؤدي �إلى حتقيق �أف�ضل النتائج املجتمعية املمكنة.
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ولعل هذا اخليار يتفق مع فكرة جدول الأعمال املنغلق لأن احلكومة �ستعمل ما با�ستطاعتها
لكي تقدم ردود ًا و�إجابات وا�ضحة على ما يثريه الربملانيون يف �ش�أن �أدواتهم الرقابية.
�أما التطور الثالث :ف�إنه يذهب �إلى اجلمع بني جدول الأعمال املنغلق وجدول الأعمال
املفتوح من خالل حتديد كل ما ميكن حتديده لأعمال اجلل�سة من مو�ضوعات وق�ضايا ثم
يختتم اجلدول بنوده ببند ما ي�ستجد من �أعمال مما يعني �أنه �أ�صبح جدو ًال منفتح ًا.
وتالقي وجهة النظر تلك ت�أييداً متزايداً من العديد من برملانات العامل لأنها حتقق
ميزتني �أ�سا�سيتني:
الأولى  :التخطيط امل�سبق لأعمال املجل�س
الثانية  :قدرة الربملان على متابعة التحوالت والتغريات الإجتماعية ال�ضرورية
الالزمة ملناق�شتها يف اجلل�سة
وهذا التوجه هو الذي ي�أخذ به املجل�س الوطني يف �إعداد جداول �أعمال جل�ساته.
1212مبد�أ تدوين امل�ضبطة

امل�ضبطة هي بيان �شامل لكل ما يتلى وما يقال وما يقرر يف اجلل�سة من تقارير وبيانات
ومناق�شات وكالم وقرارات .وكذلك يدون فيها كل ما يقع من �إجراءات ووقائع.
وقد اخت�ص الف�صل الثالث من الباب الثاين يف الالئحة الداخلية للمجل�س مببد�أ
تدوين امل�ضبطة.
وامل�ضبطة حتقق مبد�أ علنية اجلل�سة .فالعلنية – احلقيقة  -تتحقق بوا�سطة الن�شر يف
اجلريدة الر�سمية وهذا ما �أكدت عليه املادة ( ) 81يف نهايتها بعبارة «  ....وتن�شر ملحقة
باجلريدة الر�سمية «  .فعدد الذين ي�ستطيعون م�شاهدة اجلل�سات ر�أى العني هو بطبيعته
حمدود .فالعلنية التي ت�أتي عن طريق امل�شاهدة حم�صورة يف نطاق �ضيق ،وال ميكن لقاعة
املجل�س مهما بلغ ات�ساعها �أن ت�ستوعب �أعداد ًا كبرية من املواطنني حل�ضور اجلل�سة.
وعلى ذلك ف�إنه ما كان للعلنية �أن تتحقق يف �أو�سع نطاق ممكن وعلى �أجنع وجه
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م�ستطاع �إال بتمكني كل مواطن من الإطالع على �صورة �صادقة �صحيحة لكل ما يجري يف
اجلل�سة وكل ما يقال فيها.
وحترر م�ضبطة املجل�س مبعرفة موظفي املجل�س حتت �إ�شراف الأمني العام وهي حتتوي
على تفا�صيل ما دار يف اجلل�سة ،وما تلي فيها من مذكرات وم�شروعات ومقرتحات ،وما
دار من مناق�شات وما �ألقي من كلمات وبيانات ،وما �أبدي من �آراء ،بل ت�سجل امل�ضبطة
احلركات داخل اجلل�سة والإ�شارات كالت�صفيق وال�ضجيج.
وال يجوز �أن يدون بامل�ضبطة غري ما دار �أو ما حدث يف اجلل�سة ،وللرئي�س �أن ي�أمر
بحذف الأقوال املخالفة للد�ستور �أو �أحكام الالئحة من امل�ضبطة ،كمقاطعات املتحدثني،
وله �أن يحذف الأقوال التي قد يت�سبب عنها نزاع بني الأع�ضاء.
وعند االعرتا�ض على ذلك ف�إن الأمر يعر�ض على املجل�س وي�صدر قراره يف هذا ال�ش�أن
دون مناق�شة وفق ًا للمادة (  ) 83من الالئحة.
ولكل ع�ضو تكلم يف اجلل�سة �أن يطلب ت�صحيح �أقواله يف امل�ضبطة ويح�صل الت�صحيح
متى وافق املجل�س على ذلك .ويف كل الأحوال ف�إنه ال يجوز طلب �إجراء �أي ت�صحيح يف
امل�ضبطة بعد الت�صديق عليها وفق املادة (  ) 81من الئحة املجل�س.
والذي ي�ستخل�ص من ذلك �أن باب الت�صحيح يف امل�ضبطة يظل مفتوح ًا طول الفرتة
الواقعة بني توزيع الطبعة امل�ؤقتة على الأع�ضاء حتى موعد الت�صديق عليها.
ومن املقرر �أن ال يدون بامل�ضبطة من �أقوال املتحدثني �إال ما �سمعه املجل�س ،فال يجوز
لأحد الأع�ضاء الإدعاء ب�أن �أقواله مل ت�سجل يف امل�ضبطة وهو يتحدث �إلى زميله� ،أو
جمموعة من زمالئه لأن الأحاديث اجلانبية للأع�ضاء ال ت�سجلها امل�ضبطة.
كما �أنه لي�س للع�ضو �أن يطلب �إثبات مقاطعة �صدرت منه �أثناء حديث ع�ضو �آخر ومل
تدون يف امل�ضبطة .بل للرئي�س احلق يف �إثبات ما يرى �إثباته من املقاطعات ،وحمو ما يرى
حموه وفق املادة (  ) 83من الالئحة لأن الالئحة حظرت على الأع�ضاء وفق املادة ( )70
مقاطعة املتكلم� ،أو احلديث يف �أمور �شخ�صية .فهذا يعني خمالفة �أحكام الالئحة ،ومن
ثم يقع الأمر حتت �سيطرة الرئي�س.
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كما ال يجوز �أن يغري الأع�ضاء قراراتهم مبنا�سبة الت�صويت باملناداة باال�سم بعد انتهاء
اجلل�سة وذلك عند عر�ض الطبعة امل�ؤقتة للم�ضبطة .لأن القول بغري ذلك يعني �أن قرارات
املجل�س عر�ضة للتبديل والتغيري من جل�سة �إلى �أخرى .ف�إطالق ت�صحيحات امل�ضبطة على
قرارات املجل�س �سي�ؤثر على �صحة القرار ال�صادر من املجل�س واملعلن عنه على ل�سان
الرئي�س يف اجلل�سة .فقد يرتتب على هذه الت�صحيحات انقالب الأكرثية �إلى �أقلية،
وانقالب الأقلية �إلى �أكرثية.
وهذا ما ي�شري �إليه روح ن�ص املادة (  ) 82من الئحة املجل�س يف �ش�أن �أن يعد بعد كل جل�سة
موجز مل�ضبطتها يهدف �إلى �أن تكون قرارات املجل�س يف متناول �أجهزة الن�شر املحلية.
فال يقت�ضي املنطق �أنه بعد الن�شر حملي ًا عن قرارات املجل�س �أن يتم تغيريها �إزاء
مطالبات الأع�ضاء بت�صحيح قراراتهم يف اجلل�سات ال�سابقة� .إال �إذا كان هناك خط�أ
مادي قد وقع بالفعل من مدوين امل�ضبطة.
1313مبد�أ حق الكالم يف اجلل�سة العامة

املجال�س الربملانية جمال�س كالمية فالربملان يف تعريفه الأ�صلي يعني �أنه « مكلمة «.
فكلمة برملان هي معربة و�أ�صلها باللغة الفرن�سية يتكون من �شقني  :الأول  Parleالذي
يعني احلديث �أو الكالم ،الثاين  mentالذي يعني املكان ف�أ�صبحت كلمة Parliament
مكان الكالم �أو احلديث .ومن ثم ف�إن �أهم مظاهر عمل الربملانات الكالم.
ف�إذا كان التنظيم واجب ًا لكل �أعمال الربملانات ،ف�إن �أخ�ص ما يجب �أن يتجه �إليه
التنظيم هو م�س�ألة الكالم .لأن �أقل ا�ضطراب يف نظام الكالم جدير ب�أن ي�شل حركة
املجل�س .وت�صبح اجلل�سة العامة فو�ضوية �أو �أ�شبه باحلديث يف املنتديات العامة.
لهذا عنيت الئحة املجل�س الوطني االحتادي يف موادها (  )76 - 69ببيان احلدود التي
ي�ستعمل فيها حق الكالم ،و�إي�ضاح الرتتيب الذي يراعي يف الإذن بالتكلم.
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وحق الكالم حق �أ�صيل ومباح جلميع الأع�ضاء على ال�سواء بال�شروط القانونية ،فلي�س
للرئي�س �أن مينع �أحد ًا من التكلم بغري �سبب قانوين وهذا ما �أكدت عليه املادة (  ) 69من
الئحة املجل�س.
و�إذا مل يقتنع الع�ضو بال�سبب الذي يبديه الرئي�س لرف�ض الإذن له وقام خالف بينهما
وجب الرجوع �إلى ر�أي املجل�س.
ويجب �أن يكون الكالم يف املو�ضوع حمل املناق�شة والنظر يف وقت حديث املتكلم فال يجوز
للع�ضو �أن يتكلم يف م�سائل غري واردة يف جدول الأعمال ،فللرئي�س �أن يرف�ض الإذن له بالكالم
حفاظ ًا على وقت اجلل�سة ،واجناز املو�ضوعات والق�ضايا املدرجة على جدول الأعمال.
ومن القواعد الأ�صولية املقررة �أن الرئي�س غري ملزم �أن ينادي �أ�سماء الغائبني عن
قاعة اجلل�سة من طالبي الكالم .لأن من يطلب الكلمة عليه �أال يغادر قاعة اجلل�سة ،و�أن
يكون يقظ ًا لكل �أنواع كالم زمالئه حتى �إذا ما �أتاه الدور يف الكلمة ال يقوم بتكرار �أقوال
غريه ،كما �أن ا�ستماعه �إلى الآخرين من زمالئه قد ي�ؤدي �إلى تغيري وجهة كالمه� ،أو يزداد
ت�أكيد ًا على وجهة نظره.
ولذلك ف�إنه لي�س للمتغيب �أو من خرج من اجلل�سة م�ؤقت ًا �أن يطلب لفت نظر الرئي�س
�إلى حقه يف الكالم.
وتنطبق القاعدة الأ�صولية �أي�ض ًا على من م�ضى دوره يف الكلمة ثم عاد �إلى اجلل�سة
و�صدر قرار املجل�س يف مو�ضوع كالمه ،فلي�س له �أن يعرت�ض على �صدور قرار املجل�س قبل
�سماع كالمه لأن قرار املجل�س �إذا �صدر ال معقب وال تايل له.
كذلك ف�إنه من �ضمن القواعد الربملانية الأ�صولية يف الكالم �أنه �إذا تقرر �إقفال
املناق�شة يف مو�ضوع ما ،ف�إن ذلك يلغي بطبيعة احلال طلبات الإذن بالكالم التي قدمت
عن املو�ضوع �أو الق�ضية حمل الكالم.
فال يجوز لع�ضو �أن يعرت�ض على قرار �إقفال باب املناق�شة لأنه مل يتكلم وهذا ما راعته
املادة (  ) 72يف الئحة املجل�س عندما �أعطت للمجل�س احلق بنا ًء على اقرتاح رئي�سه �أن
يحدد وقت ًا لالنتهاء من مناق�شة �أحد املو�ضوعات ،و�أخذ الر�أي فيه �أو �إقفال باب املناق�شة.
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فمن مل يدركه الدور يف الكالم بعد هذا الوقت ي�سقط حقه يف الكالم ،وال يجوز له �أن
يحتج على هذا �سقوط دوره.
�أما يف �ش�أن قاعدة « �أن يوجه املتكلم حديثه �إلى الرئي�س �أو للمجل�س « لأن ذلك من
مقت�ضيات ح�سن �سري املناق�شة يف الربملانات .حيث يجتمع عدد من الأع�ضاء (  40ع�ضو ًا
من املجل�س ) غري متجان�سي الآراء وال مت�ألفي الأهواء ،ولي�سوا على ر�أي واحد .فكل ذلك
يقت�ضي توجيه الكالم جلهة واحدة تكون مو�ضع احرتام اجلميع قطع ًا لأ�سباب التنازع.
لأن الع�ضو �إذا وجه كالمه �إلى ع�ضو �آخر� ،أو �إلى رئي�س جلنة �أو مقررها ف�إن ذلك �سيفتح
الباب للتنابذ بالقول� ،أو الرد على كالمه مما ي�ستحيل معه �ضبط املناق�شة يف اجلل�سة يف
حدودها الواجبة.
كما �أنه « ال يجوز �أن يوجه حديثه �إلى احلكومة « لأن احلكومة ال متلك �أن ترد عليه �إال
بعد �أن ي�أذن لها الرئي�س ،وحتى ي�أذن الرئي�س ف�إن املتكلم يجب �أن يوجه �إليه اخلطاب.
و�إذا كان هناك اختالف بني املجال�س الت�شريعية وبع�ضها يف �ش�أن « كلمات الأع�ضاء
من حيث امل�ستوى والتالوة ك�أن تكون – مث ًال – مكتوبة �أم مرجتلة� ،إال �أن هناك اتفاق ًا
يف القواعد الأ�صولية الربملانية حول هذا ال�ش�أن وهو �أن الكالم يف جل�سات الربملانات ال
يهدف �إلى �إظهار براعة اخلطباء� ،أو الكفاءة اخلطابية ،و�إمنا هو قرع احلجة باحلجة
وتبادل للآراء .فالكالم يف اجلل�سات العامة هو عبارة عن نقا�ش مو�ضوعي ولي�س من
�أجل النقا�ش يف حد ذاته ،و�إمنا نقا�ش من �أجل التو�صل �إلى نتيجة يف املو�ضوع نف�سه و�إال
ف�إن عك�س ذلك �سيمثل م�ضيعة لوقت اجلل�سة وم�صلحة املواطنني الذين ينتظرون قرارات
اجلل�سة .كما �أن تكرر الأقوال يف اجلل�سة ي�شري �إلى �أن الأع�ضاء �أفرغوا ما يف جعبتهم من
حجج ،ومل يعد هناك جديد ،فمن واجب رئي�س املجل�س – حينئذ – �أو املجل�س �أن يتدخل
لإقفال باب املناق�شة فهذا املبد�أ ( �إقفال باب املناق�شة ) كان من �أحد دواعي وجوده يف
اللوائح الربملانية هو ا�ست�شعار الرئي�س �أو املجل�س ب�أن الأقوال �أ�صبحت مكررة ومل يعد
هناك جديد ي�ضاف �إلى املو�ضوع .ولذلك ف�إن اخلطب املطولة والكلمات املكتوبة م�سبق ًا
تعطل الكثري من وقت املجل�س.
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لكن من القواعد الأ�صولية الربملانية �أي�ض ًا �أن « ن�صو�ص مقرتحات الأع�ضاء �أو
تعديالتهم يف �ش�أن مواد م�شروعات القوانني �أو التو�صيات يجب �أن تكون مكتوبة وم�صاغة
« ،لأن ارجتالها قد ي�ؤدي �إلى �ضياع بع�ض املعاين.
�أما عن « عدم مقاطعة املتكلم» فهذا املبد أ� مت �إقراره يف الربملانات ا�ستناد ًا �إلى �أن
حق الع�ضو يف الكالم بعد ح�صوله على الإذن هو حق مقد�س ال يجوز امل�سا�س به ،ويجب
احرتامه االحرتام الكامل.
و�أن هذا االحرتام يتمثل يف �أن ي�ستمع �إليه زمال�ؤه ،ف�إذا ما قاطعه �أحد زمالئه ف�إنه
ينتهك بذلك حقه املقد�س يف الكالم ويعني �أنه ال يكن االحرتام للمتكلم.
فما دام املتكلم ال يخرج يف �أقواله عن النظام فاملجل�س ملزم �إلزام ًا باال�ستماع �إلى
املتكلم ،والرئي�س مكلف بحمل املجل�س على هذا اال�ستماع تكليف ًا � .أما �إذا خرج املتكلم
عن احلدود الواجبة يف الكالم ،فلي�س لأحد من الأع�ضاء �أن يقاطعه �إال الرئي�س .لأن حق
الكالم ال توجد قيود ًا حتده �إال حدود�أً يف الالئحة ،ولي�س لأي ع�ضو �أن يحد من حق الكالم
لزميل له .ولكن هذه ال�سلطة هي للرئي�س فقط ،حتى و�إن جاء يف حديث املتكلم قول مي�س
ب�شخ�ص زميل �آخر له ،فلي�س للأخري �أن يقاطعه ،و�إمنا ينتظر حتى يفرغ الأول من كالمه،
ثم يطلب الكلمة من الرئي�س للرد ،ويف هذه احلالة له الأولوية على باقي طالبي الكلمة.
وهذا ما �ضمنته املادة ( )71من الئحة املجل�س.
ومن القواعد الأ�صولية – �أي�ض ًا – « اال يقاطع الع�ضو الوزراء� ،أو �أي ع�ضو يف احلكومة
�أثناء حديثهم «  .وللرئي�س �أن يرف�ض الإذن بالكالم للوزير حتى ينتهي الع�ضو من حديثه.
وكذلك ف�إن ما ت�ضمنته املادة (  ) 71من م�سائل يف �ش�أن توقف املناق�شة والكالم ،مثل
طلب الت�أجيل �أو �إرجاء النظر يف املو�ضوع املطروح �أو طلب �إقفال باب املناق�شة� ،أو لفت
النظر �إلى مراعاة �أحكام الد�ستور �أو الالئحة فهذه ال ميكن عر�ضها على املجل�س واتخاذ
قرار فيها �إال بعد انتهاء املتكلم من �أقواله.
وكذلك ال يجوز رفع اجلل�سة �أو �إيقافها �أثناء تكلم �أحد الأع�ضاء �إال بر�ضاه ،وتنازله
عن حقه يف ا�ستكمال الكلمة ،و�إذا حدث �أن �أوقفت اجلل�سة لال�سرتاحة ومل يتمكن املتكلم
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من �إكمال باقي كلمته بر�ضاه ،ف�إنه ال يجوز عند ا�ستئنافها �أن يتكلم ع�ضو �آخر �إال بعد �أن
ي�ستكمل املتكلم ال�سابق كلمته وينتهي من كالمه.
كذلك ف�إنه من القواعد الأ�صولية الربملانية �أنه �إذا قوطع املتكلم بالقوة من خالل
مقاطعته �أو �ضجيج من بع�ض زمالئه ،ملنعه من الكالم .فعلى الرئي�س �أن يتدخل ويبذل
كل ما يف و�سعه ليمكن املتكلم من ا�ستئناف كالمه ،لأن املجل�س ملزم باال�ستماع �إلى املتكلم
ما دام مل يخرج يف �أقواله عن النظام .والرئي�س مكلف بتنفيذ هذا االلتــزام وفق املــادة
(  ) 69من الالئحة.
و�إال فعك�س ذلك �سيجعل فئة من �أع�ضاء املجل�س هي التي ت�سيطر على جمريات الكالم
يف جل�سات املجل�س ،وهذه الفئة قد تتحالف مع بع�ضها البع�ض لغر�ض ما ،فتقوم بافتعال
ال�ضو�ضاء وال�ضجيج كلما تكلم ع�ضو مبا ال يتفق مع �أهوائهم ،و�آرائهم� ،أو لت�صفية
مواقف �شخ�صية �أو لتباينات يف املواقف ،في�ؤدي ذلك كله �إلى �إ�شاعة الفزع والرعب وعدم
الرتكيز ،وت�شتيت االنتباه لدى املتكلم ،الذي قد يلج أ� �إلى �إنهاء حديثه درء ًا للم�شاكل
مع هذه الفئة� ،أو لعدم قدرته بعد ذلك على الرتكيز يف كالمه .ف�إذا ما �سرى ذلك يف
املجل�س ف�إن هذا مدعاة لن�شوء جماعات النفوذ وامل�صالح يف داخل قاعة املجل�س وهذا ما
ت�أباه وتدينه ب�شدة م�صلحة الوطن العليا ،وقواعد الد�ستور التي �أن�ش�أت املجل�س ليعرب عن
م�صالح املواطنني و�أمانيهم.
وح�صر ًا للمناق�شة يف حدود معقولة ،وحمافظة على حقوق �سائر طالبي الكالم ن�صت
الالئحة على �أنه ال يجوز للع�ضو �أن يتكلم �أكرث من ثالث مرات ،و�أن ال يجاوز حديثه يف
املرة الواحدة خم�س دقائق حتى ميكن ا�ستيعاب �أكرب عدد ممكن من طالبي الكلمة.
ووفق القواعد الأ�صولية الربملانية �أنه ال يقيد هذا احلق �إال يف حالة ما �إذا طلب –
مث ًال -اثنان الكلمة �أثناء املناق�شة وكان �أحدهما قد �سبق له الكالم ،فالأولوية هنا تكون
للآخر الذي مل يتكلم .كذلك ف�إنه ال يجوز للع�ضو �أن يحتج بقاعدة �أن له احلق يف احلديث
ملدة ( )5دقائق ثالث مرات و�أنه �سيجمع ويتحدث يف مرة واحدة ملدة ( )15دقيقة .فهذا
يخالف غر�ض القاعدة الأ�صولية يف هذا ال�ش�أن ،فالقاعدة و�أن كانت تقول �أن حق الكالم
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مقد�س وال يجوز املنع �إال مب�سوغ قانوين� ،إال �أنه يف ذات الوقت ف�إن هذا احلق مباح جلميع
الأع�ضاء .ف�إذا ما مت�سك كل ع�ضو بحقه يف احلديث ملدة ( )15دقيقة دفعة واحدة ،ف�إن
اجلل�سة قد تنتهي دون �أن ميار�س الآخرين حقوقهم يف الكلمة ،لأنه لن يتمكن من احلديث
�إال ( � ) 4أع�ضاء فقط يف ال�ساعة الواحدة .وهذا ما يخالف القاعدة الأ�صولية الأخرى «
مبد أ� تداول الكلمة يف اجلل�سة « وهذا املبد أ� يعني �أنه حتى ينتهي املجل�س �إلى قرار ما ف�إن
عليه �أن يبذل العناية الكافية ،ويتحرى كل ال�سبل الالزمة لأن يتكلم �أكرب عدد ممكن من
�أع�ضاء املجل�س حتى يكون قراره معرب ًا عن درا�سة �أقوال املتكلمني ال �أن يعرب عن درا�سة
�أقوال فئة قليلة من املتكلمني.
كذلك ف�إنه من احلقوق املقررة للكالم هو �أن رئي�س جمل�س الوزراء� ،أو نوابه� ،أو
الوزراء ي�ستثنون من ترتيب الكالم لأن امل�شرع دائم ًا يف حاجة �إلى عمل احلكومة.
فاملجال�س الت�شريعية ال تعمل يف فراغ .و�أن �سلطتها مقيدة بحدود الت�شريع والرقابة على
�أعمال احلكومة .واحلكومة �أكرث ات�صا ًال باملواطنني يف التنفيذ .واملواطنون دائم ًا تكون
احلكومات هي حمل �شكواهم الأول .من �أجل ذلك ُو�ضعت قاعدة اال�ستثناء من ترتيب
الكالم يف اجلل�سات لأع�ضاء احلكومة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إنه ال يعقل تعطيل عمل
�أع�ضاء احلكومة بح�ضورهم اجلل�سات العامة ب�إدعاء ترتيب الكالم يف اجلل�سة ،يف حني
�أن هناك مهام حكومية �أخرى تنتظرهم .ب�إدعاء ترتيب الكالم يف اجلل�سة .فليدلو ع�ضو
احلكومة بدلوه ،ولين�صرف �إلى عمله� ،أما ع�ضو املجل�س فال عمل له �إال اجلل�سة العامة.
وهذا املبد أ� من القواعد الأ�صولية يف العمل الربملاين وهي �إعفاء الوزراء من ترتيب
الكالم.
فحينما تعطى الأولوية للوزير يف احلديث رمبا يرد يف كالمه رد ًا كافي ًا ملالحظات
البع�ض �أو جواب ًا �شافي ًا ال�ستف�سارات حمتملة من البع�ض الآخر ،فحينها قد يتنازل بع�ض
طالبي الكلمة عن كلماتهم� ،أو يجعل الآخرين يبنون �أ�سباب ًا جديدة ملعطيات كالمهم .من
�أجل ذلك � -أي�ض ًا  -كان ال بد من ا�ستثنائهم من قواعد ترتيب الكالم .
وال يقيد حق الوزير يف الكالم �إال �إذا قرر املجل�س �سحب امل�شروع �أو املو�ضوع الذي
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جاء من �أجله الوزير خ�صي�ص ًا للحديث فيه� ،أو مت �إقفال باب املناق�شة .فال يجوز للوزير
�أن يحتج على قرار املجل�س و�إال اعترب ذلك تدخ ًال يف �ش�أن من �ش�ؤون ال�سيادة الربملانية.
وللوزير �أثناء ح�ضوره اجلل�سة �أن يرد على كل ما يثريه الأع�ضاء يف كالمهم ،وللأع�ضاء
احلق يف االعرتا�ض على �أقواله ،وله �أن يربر هذه الأقوال� .أما �إذا �أ�صر الوزير على عدم
الرد املبا�شر على حيثيات كالم الأع�ضاء فلي�س لرئي�س املجل�س احلق يف �أن يوجه الوزير
�إلى الكالم على نحو معني وب�شكل معني ،و�إمنا عليه �أن ي�ستمع �إلى �إجابته ،ثم عليه �أن
يخطر رئي�س احلكومة ب�أن كالم الوزير مل يكن �شافي ًا للأع�ضاء يف اجلل�سة ،لأن رئي�س
الربملان لي�س رئي�س ًا للوزراء ،و�أن الذي ميلك حق توجيه الوزير هو رئي�سه وهو رئي�س
الوزراء .وهذا من مقت�ضيات مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.
كذلك �أعطت الالئحة يف املادة (  ) 71الأولوية يف الكالم للرد على قول مي�س �شخ�ص
طالب الكالم .فالأ�صل �أن القول املا�س بال�شخ�ص يجب �أن يكون قد قيل �أثناء اجلل�سة ويف
القاعة ،وكان هذا امل�سا�س م�سموع ًا من الرئي�س والأع�ضاء .فال ميكن �أن يحتج ع�ضو و�أن
يطالب بالأولوية يف الكلمة ملجرد حديث جانبي جرى مع ع�ضو �آخر� ،أو ملجرد حديث جرى
خارج قاعة املجل�س� ،أو مل يكن ذلك يف �أثناء انعقاد اجلل�سة ،كذلك من �ضمن القواعد
الأ�صولية �أن هذه القاعدة ال تنطبق على جمرد ذكر ا�سم الع�ضو عر�ض ًا �أثناء كالم ع�ضو
�آخر ،فال يكفي ذلك لإعطائه حق الرد .فيجب �أن يكون القول ما�س ًا بال�شخ�ص وهذا ما
راعته الالئحة يف قواعدها حينما �أوردت عبارة « قول مي�س ال�شخ�ص».
ومن املقرر يف فرن�سا – مث ًال � -أن الرئي�س هو احلكم فيما �إذا كان القول يعترب ما�س ًا
بال�شخ�ص �أم ال ،ويخول لطالب الكالم حق الرد �أو ال يخوله.
ف�إذا ر�أى الرئي�س �أن القول ال يعترب ما�س ًا بال�شخ�ص ،و�أ�صر الع�ضو على طلب الرد،
فللرئي�س �أن ي�ست�شري املجل�س ف�إذا �أيد املجل�س ر�أى الرئي�س ،فال يجوز �إثبات �شيء من
�أقوال طالب الرد يف امل�ضبطة.
والقول املا�س بال�شخ�ص �إذا كان يعطي �أولوية يف الكالم ف�إنه يرتتب عليه – �أي�ض ًا
 -وقف املناق�شة حتم ًا� ،أي �أنه يخول طالبه حق الرد والأولوية له يف ذلك .والأ�صل �أن
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وقف املناق�شة لن ي�ؤثر على اتخاذ القرار يف مو�ضوع �أو ق�ضية ما لأنه من املفرت�ض �أن
الإي�ضاحات التي يريد طالب الرد �إبداءها هي ذات �صفة �شخ�صية بحتة فال ميكن �أن
ت�ؤثر يف نف�س املناق�شة� ،أو يف القرار الذي تنتهي �إليه.
�أي�ض ًا من القواعد الأ�صولية �أن تدخل ال�شخ�ص بالرد على القول املا�س ب�شخ�صه ال
ينطبق على حالة الأ�سئلة .فال يجوز الإذن بالكالم للرد على قول ما�س بال�شخ�ص �إال بعد
انتهاء الوزير من الإجابة على ال�س�ؤال ،وعلى اال�ستي�ضاحات املتعلقة به .لأنه لي�س يف حال
الأ�سئلة مناق�شة قائمة .و�إمنا الأمر قا�صر على �س�ؤال وجواب وا�ستي�ضاح �أو تعقيب من
ال�سائل و�إي�ضاح ورد من الوزير .كما �أن الأ�صل الربملاين يف نظام الأ�سئلة ي�ستدعي عدم
دخول �شخ�ص ثالث بني ال�سائل وامل�س�ؤول .ف�إذا كانت الالئحة �أقرت بعبارة وقف املناق�شة
�إذا كان القول ما�س ًا بال�شخ�ص فهي قد �أقرت �ضمن ًا ب�أن ذلك ال ميتد �إلى ال�س�ؤال لأن
ال�س�ؤال يخلو من املناق�شة.
كما �أنه من القواعد الأ�صولية يف هذا ال�ش�أن �أن طلب الرد على قول ما�س بال�شخ�ص
يجب تقدميه يف احلال .فال يجوز قبوله عن كالم قد قيل يف جل�سة �سابقة� ،إال �إذا كان
الطالب متغيب ًا يف تلك اجلل�سة .ومل يكن قد ا�ستمع �إلى القول املطلوب الرد عليه.
�أما اال�ستثناء على هذه القاعدة الأ�صولية فهو �أن �صاحب الرد يطلب من املجل�س
االحتفاظ بحقه يف الرد جلل�سة مقبلة حتى ي�أتي مب�ستندات م�ؤيدة لإي�ضاحاته ،وللمجل�س
�أن ي�ستجيب �إلى طلبه.
ومهما بلغ عدد طالبي الرد على الأقوال املا�سة بالأ�شخا�ص فالواجب �إعطائهم الإذن
بالكالم جميع ًا ( كل عن نف�سه ) حتى و�إن ترتب على ذلك ت�أخري جدول �أعمال اجلل�سة� ،أو
عرقلة �سري املناق�شة يف اجلل�سة لأن ذلك من الأولويات التي يجب �أن تراعي النتظام عمل
اجلل�سة .فعدم القبول بطلبات الرد يعني �أن املجل�س �سيتحول �إلى �ساحة للحرب والتنابذ،
و�سيكون الرئي�س �أحد �أطرافها مما يعني �أنه ال طائل من نظر جدول الأعمال.
كذلك ف�إن �إعالن الرئي�س قرار املجل�س يف املو�ضوع الذي كان مطروح ًا للمناق�شة
والت�صويت ميحوه حمو ًا من جدول الأعمال .فال يجوز لأحد بعد ذلك �أن يتكلم يف مو�ضوع،
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�أو �أن يعرت�ض بالتعليق �أو االنتقاد لقرار املجل�س يف مو�ضوع مت حموه من جدول الأعمال.
و�إذا حدث ما يخالف ذلك فال يجوز �إثبات تلك الأقوال يف امل�ضبطة.
وعدم جواز الكالم يف املو�ضوع �أو الق�ضية بعد قرار املجل�س ي�سري على الوزراء كما
ي�سري على الأع�ضاء.
1414مبد�أ �إدارة املناق�شة يف اجلل�سات العامة

�أعطت املادة (  ) 28من الالئحة لرئي�س املجل�س من �ضمن اخت�صا�صاته رئا�سة جل�سات
املجل�س ،والإذن بالكالم ،وتنظيم املناق�شة ،و�أخذ الأ�صوات ،و�إعالن ما ي�صدره املجل�س
من قرارات.
فالرئي�س وفق هذا الن�ص هو الذي يعطي الإذن بالكالم ،وهو الذي يقاطع املتكلم
لتنظيم املناق�شة .ف�إذا حدث �أن تفوه املتكلم ب�أقوال مت�س غريه من الأع�ضاء� ،أو خالف
�أحكام الد�ستور �أو الالئحة� ،أو خالف نظام الكالم ومو�ضوعه� ،أو ا�ستعمل املتكلم عبارات
غري الئقة� ،أو فيها م�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات� ،أو بامل�صلحة العليا للبالد� ،أو
�أتى �أمر ًا خم ًال بنظام اجلل�سة فلي�س لأحد �أن يقاطع املتكلم �إال الرئي�س .كذلك �إذا تفوه
املتكلم مبا مي�س كرامة �إحدى اللجان فلي�س لرئي�س اللجنة� ،أو مقررها� ،أو �أحد �أع�ضائها
�أن يتدخل و�إمنا الرئي�س هو الذي يرد املتكلم �إلى حدوده.
كما �أن للرئي�س �أن مينع �أحد الأع�ضاء من الكالم ويقاطع كلمته �إذا ما حاول املتكلم
�أن يتحدث يف �ش�أن جل�سة �سرية للمجل�س فينبهه الرئي�س �إلى وجوب االحرتا�س والتحفظ.
لأنه من القواعد الأ�صولية �أنه ال يجوز لأحد الأع�ضاء �أن يتحدث عما يدور يف اللجان،
�أو يف اجلل�سات ال�سرية �إال الرئي�س .كذلك ال يجوز �أن ي�ستعمل منرب املجل�س للرد على
�أقوال تقال خارج املجل�س فيما يقال خارج املجل�س يرد عليه خارج قاعة املجل�س� ،إال �إذا
قرر املجل�س غري ذلك واعترب �أن ما قيل ما�س ًا بكرامة املجل�س وبكرامة �أع�ضائه� .أما عدا
ذلك ف�إن كل كالم يقال خارج املجل�س ال حمل له يف اجلل�سة .ف�إمنا تدور املناق�شة على ما
يح�صل يف املجل�س واخت�صا�صات و�ش�ؤون املجل�س.
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كما �أنه من مقت�ضيات مبد�أ �إدارة املناق�شة ومراعاة ملبد�أ ف�صل ال�سلطات واحرتام ًا
لقوة ال�شيء املحكوم فيه فللرئي�س �أن يتدخل ملنع املتكلم من االنتقاد �أو �إبداء املالحظات
على الأحكام ال�صادرة من املحاكم� .أو التدخل يف �ش�ؤون ال�سلطة الق�ضائية� ،أو التعليق
على ق�ضية �أو مو�ضوع حمل نظر الق�ضاء.
�أما يف �ش�أن ما ورد يف املادة (  ) 74من الالئحة يف �أن يلفت الرئي�س نظر املتكلم �إلى
مو�ضوع الكالم فال يجوز �أن يخرج املتكلم عن املو�ضوع حمل احلديث يف اجلل�سة �سواء
بالت�أييد� ،أو الرف�ض� ،أو االمتناع �أو �إبداء الر�أي واملالحظات .والرئي�س وحده هو الذي
يرده �إلى املو�ضوع فال يجوز لأحد من الأع�ضاء �أن يتكلم يف هذا ال�ش�أن.
واال�ستثناء الوحيد على هذه القاعدة هو �إذا كان املتكلم �أحد �أع�ضاء احلكومة .فال
يجوز رد الوزير �إلى مو�ضوع الكالم لأن الوزير ميلك حق الكالم يف �أي مو�ضوع �شاء ،وعلى
املجل�س �أن ي�ستمع �إليه.
وذات القاعدة الأ�صولية تنطبق على االقرتاحات املقدمة من الأع�ضاء فللرئي�س �أن
يتحقق من دخول االقرتاحات يف اخت�صا�ص املجل�س ،ف�إذا تراءى �أن اقرتاح ًا �سواء كان يف
م�شروع قانون� ،أو تو�صية ال تدخل يف اخت�صا�صات املجل�س فله �أن ينبه �صاحبه �إلى عدم
التكلم فيه ،ف�إذا مل ميتنع عن الكالم فاملرجع يف هذا الأمر �إلى املجل�س وهو الذي يف�صل
يف وجوب امتناع الع�ضو من عدمه.
وملا كان من واجب الرئي�س �إدارة املناق�شات يف اجلل�سة والإ�شراف عليها فمن البديهي
عدم جواز ا�شرتاكه يف املناق�شات �إال �إذا تنحى عن كر�سي الرئا�سة .ويف هذه احلالة ال
يجوز له �أن يعود �إلى الرئا�سة �إال بعد االنتهاء من املناق�شة يف املو�ضوع �أو الق�ضية التي �أراد
�أن يدلو بدلوه فيها ب�صفته م�شارك ًا يف النقا�ش.
فال يجوز له �أن يعتلي الرئا�سة بعد االنتهاء من كلمته لأنه قد ي�ؤثر على �سري املناق�شات
ل�صالح ر�أيه و�إمنا على نائبه �أن ي�ستمر يف �إدارة النقا�ش حتى ي�أخذ املجل�س قراره.
فالرئي�س ميار�س حقه يف النقا�ش لأنه ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س .فهو لي�س رئي�س ًا للأع�ضاء
و�إمنا هو رئي�س للمجل�س الذي ينتظم فيه الأع�ضاء .ولذا ف�إن �أغلبية الربملانات تطلق على
الرئي�س م�سمى "� "Speakerأي املتحدث با�سم الأع�ضاء.
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�أما �إذا كان الرئي�س موجه ًا لدفة النقا�ش يف مو�ضوع مطروح فهذا ال ي�ستلزم منه �أن
يتنحى عن كر�سي الرئا�سة ،و�إمنا عليه �أن يدير النقا�ش �شرط �أال ي�شرتك فيه بالر�أي.
�إال �أنه وفق ًا للقواعد الأ�صولية ف�إن عدم جواز ا�شرتاك الرئي�س يف املناق�شات ال يحول–
طبع ًا  -دون �إلقائه ما ينا�سب املقام من �أقوال وت�صريحات قيام ًا بواجبات وظيفته ،فله
�أن يدافع وهو على كر�سي الرئا�سة عن ت�صرفات املجل�س ،وقراراته ،و�سلطاته ،وامتيازاته،
و�أن يدافع عن قرارات هيئة املكتب ،واللجنة التنفيذية لل�شعبة� ،أو ينتقد �أو يثني على �أداء
جلنة� ،أو �أن يربر �أو ينتقد ت�صرفات الأع�ضاء يف اجلل�سة فكل هذه امل�سائل تدخل �ضمن
نطاق �ش�ؤون املجل�س الذي هو ير�أ�سه.
ولكن �إذا �أراد الرئي�س �أن يربر ت�صرف ًا �شخ�صي ًا له خارج اجلل�سة �أو خارج املجل�س فله
�أن يتنحى عن كر�سي الرئا�سة ويتحدث من مقاعد الأع�ضاء.
وملا كانت املادة (  ) 28من الالئحة �أ�شارت �إلى �أن الرئي�س هو الذي يتحدث با�سم
املجل�س فله بهذه ال�صفة �أن يعرب عن موقف املجل�س �إزاء ما قد يقع من �أحداث �سواء يف
الدولة �أو خارجها .وهو يفعل ذلك �سواء كانت هناك مناق�شة لهذه الأحداث �أو مل تكن.
وله �أن يلقي من تلقاء نف�سه ما يراه منا�سب ًا من الت�صريحات ويف حالة تقدمي الأع�ضاء
ملقرتحات للإعراب عن مواقفهم من هذه الأحداث فله يف هذه احلالة �أن يتدخل يف
املناق�شة من على كر�سي الرئا�سة ليجمع كلمة �أع�ضاء املجل�س على موقف م�شرتك وواحد.
ففي هذه احلالة يعترب موجه ًا للنقا�ش.
ووفق القواعد الأ�صولية الربملانية الأمريكية ف�إن حق الرئي�س يف الكالم حق مطلق.
فهو ميكن �أن يكون �أول املتكلمني ،وله احلرية يف اختيار الوقت الذي ينا�سبه للكالم يف
اجلل�سة ،وله �أن يتحدث قبل �أحد �أع�ضاء احلكومة .با�ستثناء املو�ضوع الذي فيه �ش�أن من
�ش�ؤون ال�سيا�سة اخلارجية .فلوزير اخلارجية حق الكالم فيه قبل رئي�س املجل�س.
ويتحدث الرئي�س – كذلك  -با�سم املجل�س حتى يف فرتات العطلة الربملانية فله �أن
ي�صدر ما ي�شاء من البيانات والت�صريحات �إزاء الأحداث التي تواجه البالد يف الداخل
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�أو يف اخلارج كل ذلك يتم با�سم املجل�س ،وله �أن يبعث ما ي�شاء من ر�سائل �إلى ر�ؤ�ساء
برملانات وم�س�ؤويل الدول الأجنبية با�سم املجل�س يف فرتات العطلة الربملانية.
وله احلق يف �أن ين�شر هذه الر�سائل يف و�سائل الإعالم با�سم املجل�س �إال �أنه يتعني عليه
مبجرد انعقاد املجل�س �أن يخطر املجل�س بر�سائله يف العطلة الربملانية .
1515مبد�أ �إقفال باب املناق�شة

�أعطت املادة (  ) 72من الالئحة احلق للمجل�س بناء على اقرتاح من رئي�سه �أن يحدد
وقت ًا لالنتهاء من مناق�شة �أحد املو�ضوعات ،و�أخذ الر�أي فيه� ،أو �إقفال باب املناق�شة.
وهذه املادة تتما�شى مع القواعد الأ�صولية الربملانية املقررة يف مبد أ� �إقفال باب
املناق�شة.
فلي�ست مهمة املجال�س الت�شريعية قا�صرة على البحث واملناق�شة من �أجل املناق�شة.
و�إمنا البحث واملناق�شة هدفهما الرئي�سي �أن يبت املجل�س فيما يدور عليه البحث واملناق�شة.
فال ميكن للمجل�س �أن تظل مو�ضوعاته وقوانينه معلقة ملجرد النقا�ش ،فقد يكون
جمرد بقائها دون البت فيها مدعاة للقلق واال�ضطراب يف داخل الدولة .بل �أن الأخذ
بذلك يعني �أن كل فئة� ،أو جمموعة من الأع�ضاء تعرت�ض على مو�ضوع �أو قانون ما قد تعمل
على عدم �صدور قرار حا�سم من املجل�س يف �أي م�شروع معرو�ض عليه وذلك من خالل
�إطالة املناق�شات وت�شعيب فروعها .مما ي�ؤدي �إلى تعطيل �سري املجل�س و�شل حركته .فلهذه
االعتبارات وتفادي ًا لهذا املحظور فقد ن�صت اللوائح الربملانية على تخويل املجال�س �سلطة
مطلقة يف �إقفال باب املناق�شة.
و�إقفال باب املناق�شة ال يكون �إال بعد فتحه .فال بد يف هذه احلالة من �أن يتحدث حتى
ولو ع�ضو واحد من طالبي الكالم  ،و�إال كان �إقفال باب املناق�شة وهم ًا لأنه مل حتدث
مناق�شة من الأ�سا�س.
وقد �أخذت فرن�سا مببد�أ عدم جواز �إقفال باب املناق�شة �إال بعد �سماع اثنني على الأقل
من املتكلمني من ذوي الآراء املت�ضاربة يف املو�ضوع املطروح على املناق�شة.
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كذلك ف�إنه ال يجوز �إقفال باب املناق�شة يف ن�ص قانوين تناولت املناق�شة جزء ًا منه� ،أو
يف مو�ضوع تناولت املناق�شة حمور ًا واحد ًا فيه .فلي�س للرئي�س �أن يقرتح �إقفال باب املناق�شة
يف الن�ص ب�أجمعه قبل الفراغ من مناق�شة بقية �أجزائه� ،أو يقفل مناق�شة املو�ضوع دون
مناق�شة بقية حماوره ،و�إمنا الذي يجوز هو �إقفال املناق�شة يف اجلزء الذي مت مناق�شته.
فتقفل املناق�شة يف فقرة من فقرات الن�ص القانوين ،ويف حمور من حماور املو�ضوع العام
دون �أن ي�سري ذلك الإقفال على باقي الن�ص� ،أو املحاور الأخرى للمو�ضوع.
وللرئي�س �أن يعلن �إقفال املناق�شة من تلقاء نف�سه �إذا فرغ كل املتكلمني من كالمهم.
ومل يتبق �أحد فال حمل هنا لأخذ ر�أي املجل�س لأن �أع�ضاء املجل�س عربوا ب�إرادتهم الكاملة
�ضمني ًا عن �إقفال باب املناق�شة حيث �أنه ال يوجد من يريد �أن يتكلم.
ويرتتب على هذا الإقفال النتائج املرتتبة على ما يقرره املجل�س من �إقفال باب
املناق�شة .فال يجوز لأحد من الأع�ضاء بعد �أن ي�أخذ الرئي�س قراره ب�إقفال باب املناق�شة �أن
يحتج ويطلب الكلمة لأن ذلك ال يجوز له �إذا كان املجل�س �أخذ قراراه ب�إقفال باب املناق�شة.
وال يجوز �إقفال باب املناق�شة و�أحد الأع�ضاء يتكلم .فال بد �أن يفرغ من كلمته ثم ي�ؤخذ
الر�أي ب�إقفال باب املناق�شة كما �أ�سلفنا.
كما �أنه ال يجوز �إقفال باب املناق�شة عندما يريد �أحد الوزراء �أن يتكلم ،فالرئي�س �أن
يعطيه الكلمة قبل مقرتح �إقفال باب املناق�شة ،و�إذا �أراد �أحد الأع�ضاء �أن يرد على الوزير،
فال يعر�ض مقرتح �إقفال باب املناق�شة حتى ينتهي الع�ضو من الرد على الوزير.
فمثل هذه القواعد الأ�صولية ال تتعار�ض مع املبادئ املقررة يف الئحة املجل�س الوطني
االحتادي لأن الالئحة �صاغت مبد أ� الإقفال ب�صيغة عامة تاركة �أمر التفا�صيل للقواعد
الأ�صولية والعرف الربملاين يف داخل املجل�س.
ومتى ما وافق املجل�س على �إقفال باب املناق�شة فال يجوز لأحد �أن يتكلم يف املو�ضوع �أو
الق�ضية حمل الإقفال .ولكن كل ما ميكن الكالم فيه هو كيفية طرح املو�ضوع للت�صويت.
وقرار �إقفال باب املناق�شة هو من القرارات الربملانية املو�ضوعية التي ال يجوز بحال
من الأحوال الرجوع فيها .فهي تعترب من القرارات املا�ضية املربمة� .أي ال يجوز العودة
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�إلى املناق�شة .وهذا النوع من القرارات هو عك�س القرارات ال�شكلية الربملانية التي ميكن
الرجوع فيها ،مثل قرار كيفية ال�سري يف مناق�شة املو�ضوع .ك�أن ُيحدد لكل متكلم ()3
دقائق للحديث فهذه ميكن الرجوع فيها لأنها قرارات �إجرائية �شكلية.
ولي�س هناك ا�ستثنا ًء على قرار �إقفال باب املناق�شة �إال ما تعلق باملادة (  ) 92من الئحة
املجل�س يف �ش�أن م�شروعات القوانني ف�إذا قرر املجل�س حكم ًا يف �إحدى املواد من �ش�أنه
�إجراء تعديل يف مادة �سبق �أن وافق عليها فله �أن يعود �إلى مناق�شة تلك املادة .كما �أنه
يجوز للمجل�س وا�ستثنا ًء على مبد أ� �إقفال باب املناق�شة بنا ًء على طلب احلكومة� ،أو اللجنة،
�أو �أحد الأع�ضاء �أن يقرر �إعادة املناق�شة يف مادة �سبق تقريرها �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب
جديدة وذلك قبل انتهاء املداولة يف امل�شروع.
وبالطبع ف�إن ذلك ميتد �إلى �إجراءات �إقرار التعديل الد�ستوري لأن املادة (  ) 144من
الد�ستور �أكدت على �أن تكون �إجراءات �إقرار التعديل الد�ستوري مماثلة لإجراءات �إقرار
القانون.
1616مبد�أ الأولوية

�أكدت املادة (  ) 71من الئحة املجل�س �أن هناك طلبات لها الأولوية يف الإذن بالكالم
على املو�ضوع الأ�صلي .ويرتتب عليها وقف املناق�شة فيه حتى ي�صدر املجل�س قرار ًا فيها.
وعددت الالئحة هذه امل�سائل كا آلتـي:

110

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

ومبد�أ الأولوية من املبادئ املعروفة يف املجال�س الربملانية  .فالقاعدة الأ�صولية الربملانية
�سواء يف النظم الأمريكية �أو الإجنلو�سكونية �أو االجنلوفونية �أعطت لكل جمل�س احلق يف
�أن ي�ضع الرتتيب الذي يراه للنظر يف كل م�س�ألة من امل�سائل املعرو�ضة عليه فيعطي الأولوية
لبع�ضها دون �سواها .واعتربت �أن هذا الواجب ي�ستلزمه تنظيم العمل الربملاين ،ومنع
االرتباط يف �سري املناق�شة .على �أن هذا الرتتيب وما ي�ستتبعه من تقدمي بع�ض امل�سائل عن
ما عداها قد يكون له �أحيان ًا فائدة �سيا�سية ف�ض ًال عن الفائدة التنظيمية .فكيف ميكن
للمجل�س �أن ي�ستمر يف املناق�شة والإذن بالكالم يف م�س�ألة ال تراعي �أحكام الد�ستور� ،أو
القواعد التنظيمية للمجل�س مثل �أحكام الالئحة .فا�ستمرار الكالم يف مو�ضوع خمالف
للد�ستور �إمنا هو لغو و�ضياع لوقت اجلل�سة لأن �أ�سا�س الكالم باطل ،وما بني على كالم
باطل فهو باطل .لأن املجل�س �سيعجز عن البت يف مو�ضوع خمالف للد�ستور .فالالئحة
هنا ا�ستبعدت ابتدا ًء اال�ستمرار يف مو�ضوع فيه وجه املخالفة الد�ستورية .ف�إذا ما �أطم�أن
املجل�س �إلى ذلك ا�ستبعد الكالم واملناق�شة من تلقاء نف�سه ،وا�ستبعد الت�صويت على م�س�ألة
غري جديرة ب�أن ي�صوت عليها.
�أما االعتبارات التنظيمية فهي تت�ضح ب�شكل �أو�سع فيما قررته املادة (  ) 91من الالئحة
ب�ش�أن الأولوية يف الت�صويت على مناق�شة مواد القانون والتعديالت املقدمة يف �ش�أنه في�ؤخذ
الر�أي على التعديالت �أو ًال ويبد أ� الرئي�س ب�أو�سعها مدى و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي ثم
ي�ؤخذ الر�أي على املادة يف جمموعها.
فمث ًال �إذا قدم للمجل�س ثالثة اقرتاحات يف م�س�ألة من م�سائل العقوبات كان الأول
والأقرب �إلى الن�ص عقوبة احلب�س ملدة (� )3سنوات ،والثاين والبعيد عن الن�ص عقوبة
احلب�س ملدة (� )6أ�شهر والثالث والأبعد عن الن�ص عقوبة الغرامة ،ولنفرت�ض �أن املجل�س
قد انق�سم على هذه االقرتاحات وكل اقرتاح كان م�ؤيدوه ثلث �أع�ضاء املجل�س.
ف�إذا �أعطيت الأولوية يف الت�صويت لالقرتاح الأول كان من املرجح جد ًا �أن يرف�ضه
�أن�صار املقرتحني الثاين والثالث لأنه بعيد عن وجهة نظرهما .و�إذا بد�أنا بالت�صويت على
املقرتح الثاين كان من املرجح – �أي�ض ًا � -أن يرف�ضه �أن�صار املقرتح الأول ل�شدة بعده عن
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مقرتحهم� ،أما �أن�صار املقرتح الثالث ف�سريف�ضونه لأن فر�صة الت�صويت على مقرتحهم
ال تزال باقية� .أما �إذا بد أ� الت�صويت باملقرتح الثالث  -وهذا ما �أكدته عليه الئحة املجل�س
 فمن املرجح �أن يفوز لأن فر�صة ان�ضمام الفريق الثاين له �ستكون كبرية ملا بينهما منتقارب .فالفريق الثاين �أقرب �إلى الفريق الثالث من الفريق الأول .وهذا التغيري اخلطري
يف النتيجة ما هو �إال �أثر من �آثار الأولوية التي ب�سببها قد �أكدت اللوائح الربملانية على
الأخذ بالأبعد مدى ،و�أبعدها عن الن�ص الأ�صلي يف الت�صويت.
لهذه االعتبارات وغريها ف�إن طلبات الأولوية تقدم على املو�ضوع الأ�صلي ،وتوقف
املناق�شة حتى يبت املجل�س فيها .مع الأخذ يف االعتبار عدم جواز مقاطعة املتكلم كما
�أو�ضحنا �سلف ًا.
وطلبات الأولوية وفق القواعد الأ�صولية التي تتفق مع الئحة املجل�س ميكن تقدميها يف
كل م�س�ألة معرو�ضة على املجل�س ،ويف �أي مرحلة من مراحل الإجراءات املختلفة ب�شرط
�أن تكون هناك م�س�ألة مطروحة للمناق�شة ،ويجوز �أن يكون الغر�ض منها ترتيب املناق�شة،
كما يجوز �أن يكون الغر�ض منها ترتيب الت�صويت.
وقد �أ�شارت الالئحة �إلى �أولوية طلبات الت�أجيل فهذه الطلبات لها الأولوية لي�س  -فقط
 على بدء املناق�شة �أو موا�صلتها بل – �أي�ض ًا  -على طلب �إقفالها.ووفق القواعد الأ�صولية الربملانية ف�إذا قدم �أحد الأع�ضاء طلب الت�أجيل �أو �إرجاء
النظر يف املو�ضوع املطروح للبحث �إلى ما بعد الف�صل يف مو�ضوع �آخر وفق البند ( ج ) من
املادة (  ) 71من الالئحة.
ف�إن هذا الطلب ال مينع ع�ضو احلكومة من التعقيب لأن رد احلكومة هنا تكون له �صفة
العجلة �أو اال�ستعجال .والأمور العاجلة وامل�ستعجلة تت�ساوى يف �أهميتها مع طلبات الأولوية.
ويجوز �أن يكون طلب الت�أجيل م�سبب ًا �أي م�ستند ًا �إلى �أ�سباب ،والت�سبيب �سيمنع كل
�شك ويهدف �إلى تبيان الغر�ض من طلب الت�أجيل .ولكن طلبات الت�أجيل امل�سببة ال ميكن
تقدميها �إال بعد انتهاء املناق�شة ال قبلها .لأنه ال ي�صح للمجل�س �أن ي�صدر قرار ًا يت�ضمن
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يف طيه حكم ًا على مو�ضوع مل يفرغ من بحثه ب�شكل عام العام .فكيف يت�سنى للمجل�س �أن
يعرف �صلة مو�ضوع مبو�ضوع �آخر دون بحث هذا املو�ضوع .ف�إذا ما بحثه ظهرت اعتباراته
و�أو�ضاعه وهنا ميكن له �أن ي�أخذ قراره بقبول �أو رف�ض طلب الت�أجيل .فالأ�صل �أن قرارات
الت�أجيل امل�سببة ال ت�أتي �إال يف ختام املناق�شات .فالتعجيل بالنتيجة ( �أي قبول �أو رف�ض
املجل�س لطلب الت�أجيل �أو �إرجاء النظر يف م�س�ألة ) ال يكون �إال بعد ب�سط املقدمات.
كذلك ف�إن ما ت�ضمنته الالئحة من مبد�أ الأولوية يف �إرجاء النظر يف املو�ضوع املطروح
للبحث يف مو�ضوع �آخر يجب البت فيه �أو ًال وفق الفقرة ( ج ) من املادة (  ) 71يطلق عليها
« �أولوية امل�سائل التمهيدية « لأن الغر�ض منها التمهيد للبت يف �صميم املو�ضوع .فاملجل�س
�سيعجز عن البت يف املو�ضوع املطروح حتى يفرغ من بحثه يف مو�ضوع �آخر .فاملو�ضوع
الآخر �أ�صبح م�س�ألة متهيدية و�ضرورية للبحث يف املو�ضوع املعرو�ض على املجل�س.
بالإ�ضافة �إلى �أن مبد�أ الأولوية يف م�شروعات القوانني له �أهمية خا�صة ،واهتمت
القواعد الأ�صولية الربملانية بالقوانني لأثرها اخلطري يف املجتمعات .فكما ذكرنا ف�إن
املادة ( ) 91من الئحة املجل�س �أخذت بهذا التوجه ف�أقرت ب�أنه ي�ؤخذ الر�أي على التعديالت
قبل �أخذ الر�أي على الن�صو�ص الأ�صلية .ويف فرن�سا ف�إن « �أخذ الر�أي « كما ف�سرها الفقه
الفرن�سي ب�أنها ال تقت�صر على الت�صويت ولكنها ت�شمل �أي�ض ًا املناق�شة .فتناف�ش التعديالت
�أو ًال قبل مناق�شة الن�صو�ص الأ�صلية الواردة يف م�شروع القانون.
واللجنة �إذا اقرتحت تعدي ًال على الن�ص الأ�صلي فهو يعترب تعديال جممع ًا والتعديالت
املقدمة من الأع�ضاء يطلق عليها التعديالت الفردية.
�إذن تق�سم التعديالت �إلى تعديالت جممعة وهي تعديالت اللجنة ،وتعديالت فردية
وهي تعديالت الأع�ضاء.
وتعطى الأولوية يف الت�صويت واملناق�شة لتعديالت الأع�ضاء على تعديالت اللجنة �أي
الأولوية للتعديالت الفردية على التعديالت املجمعة .وف�سر الفقه الفرن�سي ذلك ب�أن
التعديالت املجمعة هي مبثابة ن�صو�ص �أ�صلية للتعديالت الفردية .ف�إذا �أعطيت الأولوية
لتعديالت اللجنة لكان ذلك مدعاة للق�ضاء على حق الأع�ضاء يف اقرتاح التعديالت .لأن
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تعديالت اللجان �أخذت وقتها من الدار�سة والبحث ،و�شرحت �شرح ًا وافي ًا حتى اقتنعت
اللجنة بها ،وقررت بعد كل هذه املراحل �أن تدفع بها �إلى املجل�س الذي �سيقيم لها الوزن
واالعتبار لأنه يعلم �أن اللجنة �أوفت هذه التعديالت حقها من الدرا�سة والتمحي�ص .وهذا
ما ال يتوافر لتعديالت الأع�ضاء الفردية .ف�إذا ما �أخذ الر�أي �أو ًال على تعديالت اللجان
لكان من املرجح �أن يعتمدها املجل�س .وبذلك ال يبقى حمل لفح�ص تعديالت الأع�ضاء.
بل كل ما ميكن الوقوف �إزاءه هو جمرد علم املجل�س بهذه التعديالت .ومن ثم ف�إنه
يجب ت�أخري تعديالت اللجنة �إلى ما بعد الت�صويت على تعديالت الأع�ضاء .ومن باب �أولى
ت�أخري ن�صو�ص احلكومة ( التي �أخذت حيز ًا من الدرا�سة والفح�ص والتمحي�ص �أكرث
من اللجنة ) عن تعديالت الأع�ضاء الفردية ،وعن تعديالت اللجنة املجمعة .فن�صو�ص
احلكومة م�ؤيدة بدرا�ساتها ،وبنفوذها احلكومي ،وقوتها امل�ضوية فهي �صاحبة م�شروع
القانون ،ولذلك يجب ت�أخري الت�صويت عليها حفظ ًا للم�ساواة بينها وبني الن�صو�ص الأخرى
املقرتحة من الأع�ضاء واللجان .وهذا كله حا�صل بحكم املادة (  ) 91من الئحة املجل�س.
وهذا احلكم يف ترتيب الأولوية واجب الإتباع حتم ًا فال يجوز العدول عنه �أو الإخالل بهذا
الرتتيب� ،أو التحايل عليه �أي ينتحل �أحد الأع�ضاء الن�ص املقرتح من اللجنة� ،أو ن�ص
احلكومة الأ�صلي ويطرحه على املجل�س باعتباره تعدي ًال مقدم ًا منه لكي يك�سب الأولوية
على �سائر التعديالت فهذا ال يجوز بحكم الالئحة يف مادتها ( .) 91
ويتفق خرباء الربملان الأمريكيون على �أن اللجنة �إذا عدلت عن ر�أيها الوارد يف تقريرها.
وقدمت تعدي ًال جديد ًا على ن�ص القانون يف اجلل�سة ،ف�إن مبد أ� الأولوية ال يتغري يف
الت�صويت� .أي ي�صوت املجل�س �أو ًال على تعديالت الأع�ضاء الفردية ثم تعديالت اللجنة
املعدلة يف اجلل�سة.
فتعديالت اللجنة على الن�ص يف اجلل�سة ال ت�ؤثر على �أولوية تعديالت الأع�ضاء الفردية،
و�إمنا ت�ؤثر فقط على التعديالت الأ�صلية للجنة الواردة يف تقريرها .لأن �إعطاء اللجنة حق
الأولوية يف التعديل على الن�صو�ص يف اجلل�سة يعني فتح باب التحايل على م�صراعيه
لدرا�سات وتقارير اللجنة.
فكل جلنة �ست�سعى بعد �أن تتبني املناق�شات يف اجلل�سة �أن تعدل من تعديالتها الواردة
يف التقارير على الن�صو�ص لتوافق اجلو العام يف اجلل�سة وحتى تقنع املجل�س ب�أنها �أوفت
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القانون درا�س ًة .وهذا ما يتنافى مع الغر�ض الذي من �أجله قررت الالئحة ت�أخري ن�صو�ص
اللجنة عن تعديالت الأع�ضاء.
وينطبق ذلك يف مبد�أ الأولوية على اقرتاحات الأع�ضاء� ،أو التو�صيات فاملبد�أ العام هو
« �أولوية مقرتحات الأع�ضاء وتو�صياتهم على مقرتحات وتو�صيات اللجنة « فعلى الرغم
من �أن الالئحة مل تت�ضمن ما ي�شري �إلى ذلك �صراحة� ،إال �أنه يفهم من ن�صو�ص الالئحة
�أنها �أخذت مببد�أ الأولوية على �إطالقه �أي دون تخ�صي�ص ،فلو �أرادت الالئحة �أن تخالف
املبد�أ العام يف �أولوية املقرتحات الفردية من الأع�ضاء على مقرتحات وتو�صيات اللجنة
لذكرت ذلك �صراحة .توافق ًا مع املبد�أ القانوين �أن ال�شمول ( �أي مبد أ� الأولوية ) ي�أخذ
حكمه على �إطالقه ما مل يرد تخ�صي�ص يقيده ( �أي ا�ستثناء �أو ا�ستدراك� ،أو �إعطاء حكم
خم�صو�ص حلالة من حاالت ال�شمول).
�أما ب�ش�أن ترتيب الأولوية بني تعديالت الأع�ضاء ( الفردية ) �أي التعديالت الأ�سبق يف
طرحهــا على الت�صــويت فامل�ســ�ألة هنا تتعـــلق بالرتتيــب يف �أولــويات التعــديالت الفــردية
(املقدمة من عدة �أع�ضاء) فالالئحة يف املادة (  ) 91ح�سمت امل�س�ألة يف هذا ال�ش�أن وقررت
�أن تزاحم التعديالت يعطي الأولوية لأو�سعها مدى �أي لأ�شدها بعد ًا عن ن�ص اللجنة .ثم
جترى املناف�شة بح�سب هذا الرتتيب الذي ي�ضعه الرئي�س .واملفرت�ض �أن هذا الرتتيب
م�ؤقت وترتيب املناق�شة يف التعديالت هو من �أخ�ص واجبات الرئي�س ،ويجب وفق القواعد
الأ�صولية وح�سبما يتفق مع املادة (  ) 91يف الئحة املجل�س �أن ترتيب التعديالت املقدمة من
الأع�ضاء يجري على ح�سب بعدها عن ن�ص اللجنة الذي هو �أ�سا�س املناق�شة ،ال على ح�سب
ن�صو�ص القانون املقدم من احلكومة .فاملجل�س يناق�ش تقرير اللجنة عن القانون ويناق�ش
تعديالت اللجنة ور�أيها يف ن�صو�ص القانون .فذلك هو الأ�صل يف مناق�شات املجل�س.
�أي�ض َا هناك �أولوية يف املناق�شة والت�صويت لتعديالت التعديالت على ن�صو�ص القوانني.
مبعنى �إذا قدم �أحد الأع�ضاء تعدي ًال ثم قام ع�ضو �آخر بتقدمي تعديل على تعديل زميله،
فالأولوية تكون يف املناق�شة والت�صويت لتعديل التعديل ثم التعديل الفردي ( �أي التعديل
الأ�صلي ) لأنه �إذا �صوت املجل�س �أو ًال على التعديل ثم تعديل التعديل ف�إذا ما وافق على
التعديل ف�إنه لن ي�صوت على تعديل التعديل و�إذا رف�ض املجل�س التعديل �سقط تعديل
التعديل.
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�أما �إذا �صوت املجل�س �أو ًال على تعديل التعديل ف�إذا رف�ضه ظل التعديل قائم ًا للت�صويت
و�إذا ما قبله ظل املبد أ� �ساري ًا « الأبعد مدى عن الن�ص « فتعديل التعديل �أبعد مدى عن
تعديل اللجنة من التعديل.
�أما اال�ستثناءات على مبد�أ الأولوية فهي تتعلق بالعقوبات فال تعطي الأولوية لتعديالت
الأع�ضاء ثم تعديالت اللجنة ثم الن�ص الأ�صلي للقانون .و�إمنا الأولوية تكون:
 -للن�ص الذي يقرتح �أ�شد عقوبة. -للن�ص الذي يقرتح عقوبة �أخف. -للن�ص الذي يقرتح �أخف �أخف العقوبات.كذلك ف�إن ترتيب مبد�أ الأولوية يف القوانني املالية
 -فتكون الأولوية يف الت�صويت للرقم املقدم من اللجنة على الرقم املقدم من احلكومة(الفقه الفرن�سي).
 -الأولوية للرقم الأعلى على الرقم الأقل منه ( الفقه الأمريكي ).1717مبد�أ الت�صويت دون مناق�شة

�أخذت الئحة املجل�س بهذا املبد�أ مثل �سائر اللوائح املنظمة للعمل الربملاين يف دول العامل
يف العديد من املوا�ضيع كالآتي:
�أ .ما �أكدت عليه املادة (  ) 69يف �أنه لي�س للرئي�س �أن مينع �أحد ًا من الكالم �إال مب�سوغ
قانوين ،وعند اخلالف يبت املجل�س يف الأمر دون مناق�شة.
ب.ما �أكدت عليه املادة (  ) 74يف �أنه �إذا لفت الرئي�س نظر املتكلم مرتني يف اجلل�سة
ثم عاد �إلى ما يوجب لفت نظره يف اجلل�سة ذاتها ،فللرئي�س �أن يعر�ض الأمر على
املجل�س منعه من الكالم يف ذات املو�ضوع باقي اجلل�سة وي�صدر يف ذلك قرار
املجل�س دون مناق�شة.
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ج.ما �أكدت عليه املادة (  ) 75من �أنه ال يجوز للمتكلم ا�ستعمال عبارات غري الئقة،
�أو فيها م�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات� ،أو بامل�صلحة العليا للبالد� ،أو ي�أتي
�أمر ًا خم ًال بالنظام .ف�إذا ارتكب الع�ضو �شيئ ًا من ذلك لفت الرئي�س نظره ،وعند
اخلالف يف�صل املجل�س يف الأمر دون مناق�شة.
د.ما �أكدت عليه املادة (  ) 83من �أن للرئي�س �أن ي�أمر ب�أن حتذف من م�ضبطة املجل�س
�أية عبارات ت�صدر من �أحد الأع�ضاء خالف ًا لأحكام الالئحة .وعند االعرتا�ض على
ذلك يعر�ض الأمر على املجل�س وي�صدر قراره يف هذا ال�ش�أن دون مناق�شة.
هـ.ما �أكدت عليه املادة (  ) 107يف �أنه �إذا مل تتوفر يف ال�س�ؤال ال�شروط املطلوبة يف �أن
يكون موقع ًا من مقدمه ،ومكتوب ًا بو�ضوح ،وموجز ًا ،و�أن يقت�صر على الأمور املراد
اال�ستفهام عنها ،و�أال يت�ضمن عبارات غري الئقة� ،أو مت�س �أ�شخا�ص ًا �أو هيئات� ،أو
ت�ضر بامل�صلحة العليا للبالد .ف�إنه يجوز لهيئة املكتب ا�ستبعاده ،ف�إذا مل يقتنع
الع�ضو بوجهة نظر هيئة املكتب عر�ض الأمر على املجل�س للبت فيه دون مناق�شة.
فالئحة املجل�س �إذا خ�صت هذه امل�سائل اخلم�س بالت�صويت دون مناق�شة �إمنا هي
بذلك ت�ساير القواعد الأ�صولية الربملانية الثالث (الإجنلو�سكونية – واالجنلوفونية –
والأمريكية ) حيث �أن هناك م�سائل حمددة يبقى النقا�ش فيها حت�صيل حا�صل ،و�إ�ضاعة
لوقت املجل�س دون جدوى و�أنه من امل�صلحة العامة للمجل�س ،وم�صلحة تدبري وقت املجل�س
يف ممار�سة اخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابية �أن ي�أخذ قراره فيها دون مناق�شة لأن فتح
باب النقا�ش قد ي�ؤدي �إلى التنابذ يف م�سائل ال تقدم �أو ت�ؤخر يف �أداء املجل�س لوظائفه
الد�ستورية .فجل�سات املجل�س يرتهن العمل فيها ب�أن يكون النقا�ش دافع ًا جلالء الغمو�ض،
وا�ستي�ضاح احلقيقة يف اخت�صا�صاته املوكولة �إليه بحكم الد�ستور .فمث ًال لو فتح النقا�ش
يف م�س�ألة اخلالف حول امل�سوغ القانوين يف منع الع�ضو من احلديث �أو يف لفت الرئي�س
لنظر الع�ضو يف ارتكابه خمالفات يف كالمه �أو ا�ستعمال املتكلم لعبارات غري الئقة� ،أو
احلذف من امل�ضبطة� ،أو خمالفة �شروط ال�س�ؤال .ف�إن النقا�ش �سي�ؤدي �إلى �أن يح�شد
الع�ضو جمموعة من �أ�صدقائه �أو تياره الفكري للدفاع عن موقفه ،وقد ينربي الآخرون يف
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املناق�شة ملجرد دواعي �شخ�صية� ،أو حتى دواعي مو�ضوعية .وي�ستغرق هذا كله وقت ًا من
جل�سة املجل�س ،وهذا الوقت امل�ستقطع ال يقدم فيه املجل�س ح ًال ت�شريعي ًا للأمة� ،أو ح ًال يف
مو�ضوع رقابي.
وتتفق القواعد الأ�صولية على �أن امل�سائل التي يجري الت�صويت فيها بال مناق�شة يجب
�أال تتعلق بالقرارات املو�ضوعية الربملانية ،و�إمنا تقت�صر -فقط  -على امل�سائل ال�شكلية
الربملانية.
فا�ستبعاد بع�ض امل�سائل من املناق�شة يكون مراعاة لل�صالح العام .ومعيار ال�صالح
العام هو االخت�صا�ص الد�ستوري للمجال�س.
ويجري �أحيان ًا اخللط بني الت�صويت بال مناق�شة والذي يرتهن بال�صالح العام
الخت�صا�صات املجل�س الد�ستورية ،وبني طلب �إقفال باب املناق�شة الذي ورد يف املادة ()71
من الالئحة يف مبد�أ الأولوية� ،أي عندما يطرح �أحد الأع�ضاء �إقفال باب املناق�شة ف�إن
هذا الطلب له الأولوية وي�ؤذن له بالكالم .فهذا املبد�أ خمتلف عن الت�صويت بال مناق�شة.
فالأول مبد أ� من مبادئ الأولوية وهو يتعلق مبو�ضوع على ب�ساط املناق�شة ،ويف �أي مرحلة
من مراحل املناق�شة .و�أن تقدمي هذا الطلب يوقف املناق�شة يف امل�س�ألة� .أما املبد�أ الثاين
وهو الت�صويت بال مناق�شة فهو يعني عدم حدوث مناق�شة �أ�ص ًال .فالقرار �سيتخذ دون �أن
يتكلم الأع�ضاء.
ويرتتب على قبول الدفع بعدم املناق�شة �أو �إقفال باب املناق�شة حمو املو�ضوع املوجه �إليه
الدفع حمو ًا تام ًا من جدول الأعمال .فلي�س هناك حمل لإ�صدار قرار فيه.
�أما الت�صويت بال مناق�شة ف�إن املجل�س ملزم ب�أن يتخذ قرار ًا فيه ،وهذا القرار يثبت
يف امل�ضبطة.
1818مبد�أ ا�ستعجال النظر

�أخذت الئحة املجل�س يف مادتيها (  ) 84و (  ) 100مببد أ� ا�ستعجال النظر ف�أكدت
املادة (  ) 84على حق احلكومة نظر املجل�س مل�شروعات القوانني على وجه اال�ستعجال،
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�أو يرى الرئي�س �أن له �صفة اال�ستعجال مع بيان �أ�سباب ذلك فيحيله �إلى اللجنة املخت�صة
مبا�شرة مع �إخطار املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية.
كما �أكدت املادة (  ) 100من الالئحة على �أن يكون نظر امليزانية يف املجل�س وجلانه
بطريقة اال�ستعجال.
وهذا املبد�أ يف الالئحة ي�ساير القواعد الأ�صولية الربملانية يف مدار�سها الثالثة التي
تتفق على �أن الربملانات لي�ست جمال�س فقهاء يدر�سون يف مهل وبطء ما يرونه الزم ًا
من الإ�صالح يف م�شروعات القوانني� ،أو القوانني املالية .بل �أن املجال�س هي عبارة عن
جمعيات من رجال ال�سيا�سة تختارهم الأمة للبت يف �ش�ؤونها العامة يف الوقت املنا�سب.
وقد تدعو ال�ضرورة يف بع�ض الأحيان �إلى التحرر من قيود الإجراءات العادية البطيئة
يف الالئحة .لهذا وجب �أن حتتاط اللوائح الربملانية لأحوال ال�ضرورة� ،أو الأحوال الطارئة.
وت�ضع نظام ًا يطلق عليه م�سمى « ا�ستعجال النظر» الذي غايته �أن يقلل بجهد امل�ستطاع
حمظورات املباغتة واملفاج�أة .وي�ضمن ح�سن �سري عمل املجال�س الت�شريعية مع ال�سرعة
الالزمة يف �إجناز �أعماله .ف�سرعة اجناز العمل قد تكون لها الأ�سبقية على الدرا�سات
املت�أنية يف الربملانات لأن حاالت املباغتة وال�ضرورة تتطلب مواجهتها بقرارات �سريعة.
و�إذا كان د�ستور الدولة قد �أقر ل�سلطات االحتاد الأخرى جماالت ال�ضرورة مثل املادة
(  ) 54يف الد�ستور التي �أعطت لرئي�س االحتاد �أن يدعو الجتماع م�شرتك بني املجل�س
الأعلى وجمل�س وزراء االحتاد كلما اقت�ضت ال�ضرورة لذلك� ،أو ما �أقرته املادة ( )131
يف �ش�أن �إقرار م�صروفات غري واردة بامليزانية� ،أو يف املادة (  )143من الد�ستور ب�ش�أن
التدابري العاجلة لرئي�س االحتاد ،وجمل�س وزراء االحتاد ،ف�إنه كان من الأولى �أن ت�ساير
الئحة املجل�س ذلك وتتواكب مع حاالت اال�ستعجال �ش�أنها �ش�أن �سلطات االحتاد الأخرى.
�أو – حتديد ًا  -نزو ًال على مقت�ضيات املبادئ الد�ستورية.
ف�إذا كان نظر م�شروع القانون� ،أو القوانني املالية على وجه اال�ستعجال ،ف�إنه يجب على
اللجان املخت�صة �أن تنظر يف امل�سائل امل�ستعجلة املحالة �إليها قبل �أية �أعمال �أخرى لديها
يف اللجنة.
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وال حمل لطلب اال�ستعجال �إال �إذا كان م�شروع القانون� ،أو القوانني املالية معرو�ضة
على املجل�س� .أي يكون م�شروع القانون يف حوزة املجل�س بالفعل .و�إحالة امل�س�ألة امل�ستعجلة
( م�شروع القانون �إلى اللجنة ) يلزم املجل�س ب�أن ينتظر بحث نتائج اللجنة .فال يجوز
ا�ستناد ًا �إلى مبد أ� ا�ستعجال النظر �أن يبا�شر املجل�س بحث املو�ضوع دون تقرير اللجنة.
وت�أييد طلب اال�ستعجال من املجل�س على م�شروع القانون� ،أو القوانني املالية ال يحتم
على املجل�س املوافقة على القانون امل�ستعجل ،بل يجوز له رف�ض هذا القانون امل�ستعجل.
و�إذا قررت الالئحة �أن يبني الرئي�س �أ�سباب اال�ستعجال فقد اتفقت القواعد الأ�صولية
على �أن �أ�سباب اال�ستعجال يجب �أن تكون موجزة ،وحمددة حتى �إن مل تن�ص الالئحة على
ذلك.
فوفق القاعدة الأ�صولية الأمريكية « �أن البت يف �أمر اال�ستعجال هو بت يف �أمر متهيدي
ال يف �أ�صل امل�س�ألة ( م�شروع القانون ) والبحث يف الأمور التمهيدية دائم ًا يجب �أن يكون
موجز ًا وحمدد ًا .وال يجوز البت يف �أ�صل امل�س�ألة ( م�شروع القانون ) قبل البت يف �أ�سباب
اال�ستعجال.
ومع ذلك ف�إن الالئحة خ�صت رئي�س املجل�س ببيان الأ�سباب لال�ستعجال و�أن ما يقرره
يف هذه الأ�سباب حق له ،لأن املجل�س �سيخطر بهذه الأ�سباب.
والأثر الذي يرتبه اال�ستعجال بالنظر يف القواعد الأ�صولية الربملانية:
 -تكليف اللجنة بفح�ص ودرا�سة القانون قبل �سواه من �أعمال اللجنة. �-إعفاء م�شروع القانون من املداولة الثانية يف حال وجوبها ويف فرن�سا يرتتب علىتقرير اال�ستعجال بالنظر عدم االلتزام باملواعيد التنظيمية يف الالئحة �سواء مبوعد
تقدمي اللجان لتقاريرها �أو مبواعيد نظر م�شروعات القوانني يف املجل�س.
1919مبد�أ تداولية املناق�شات يف اجلل�سة العامة

�أخذت املادة (  ) 92من الئحة املجل�س مببد�أ تداولية املناق�شات ف�أكدت �أنه �إذا قرر املجل�س
حكم ًا يف �إحدى املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة �سبق �أن وافق عليها فله �أن يعود �إلى
مناق�شة تلك املادة من م�شروع القانون.
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ويف الفقرة الثانية من ذات املادة كان هناك حكم ًا تداولي ًا جوازي ًا ب�أنه يجوز للمجل�س
بناء على طلب احلكومة� ،أو اللجنة� ،أو �أحد الأع�ضاء �أن يقرر �إعادة املناق�شة يف مادة �سبق
تقريرها �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب جديدة وذلك قبل انتهاء املداولة يف امل�شروع �أي قبل
املوافقة على م�شروع القانون يف جمموعه.
فقرار املجل�س �أمر يف منتهى اخلطورة والأثر لأنه يرتتب عليه تنفيذ املجل�س
الخت�صا�صاته الد�ستورية يف م�شروعات القوانني .واملادة (  ) 92ب�أو�ضاعها ال�سابقة �إمنا
تهدف �إلى مراجعة النظر وتدارك اخلط أ� يف مداولة املجل�س مل�شروعات القوانني.
فاملداولة ب�صفة عامة ال ميكن �أن تعترب كاملة وم�ستوفاة ،وال �أن ت�ؤدي الغر�ض املق�صود
منها على الوجه الأكمل �إال �إذا ا�ستوفت مرحلتني �أو ركنني ،الركن الأول املناق�شة والركن
الثاين الت�صويت.
فمناق�شة دون ت�صويت ال ت�ؤدي �إلى معرفة قرار ور�أي املجل�س ،ومعرفة هذا القرار هو
�أمر ال مفر منه.
ف�إذا قرر املجل�س �إعادة املناق�شة يف مادة �سبق تقريرها ف�إنه ي�أخذ مببد�أ املداولة
الثانية التي تتقرر يف اللوائح الربملانية ( وفق مفهوم القواعد الأ�صولية الربملانية )
ال�ستجالء ما ع�سى �أن يكون به من مواطن �ضعف �أو نق�ص يف املداولة الأولى� ،أو ت�صحيح
خلط أ� مل تظهره املداولة الأولى� ،أو �إكمال نق�ص غاب يف املداولة الأولى .وراعت هذه
املادة �أن ت�ستعمل لفظة « مناق�شة « ومل يقل امل�شرع « الت�صويت « مثل �أن يقول « �أن يقرر
املجل�س �إعادة الت�صويت يف مادة �سبق تقريرها �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب جديدة « فامل�شرع
الالئحي �صادفه التوفيق يف ا�ستعمال لفظة « مناق�شة « لأن املناق�شة يف املداولة الثانية هي
الأ�سا�س يف :
 -ا�ستجالء احلقيقة. �-أو ت�صحيح اخلط أ� يف املداولة الأولى.�- -أو �إكمال النق�ص يف املداولة الأولى.
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والأغرا�ض الثالثة ال ميكن تبيانها بالت�صويت  -فقط  -و�إمنا البد من �إجراء مناق�شة
قبل الت�صويت.
والأ�س�س التي ترتكز عليها الئحة املجل�س يف مبد�أ تداولية املناق�شة هي:
1.1التداولية ال تكون �إال �إذا قرر املجل�س حكم ًا يف �إحدى املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة
�سبق �أن وافق عليها.
2.2التداولية ال تكون �إال قبل موافقة املجل�س على م�شروع القانون يف جمموعه.
وترى القواعد الأ�صولية الربملانية االجنلوفونية �أهمية الف�صل بني املداولة الأولى،
واملداولة الثانية مدة ال تقل عن ثالثة �أيام� ،أو يف جل�سة الحقة للمجل�س حتى يتم درا�سة
وفح�ص �أ�س�س التداولية ( احلكم امل�ؤثر على مادة �سابقة – �أ�سباب جديدة ) .فاملداولة
الثانية لي�ست مداولة �صورية و�إمنا هي مداولة حقيقة للقانون مثل املداولة الأولى .بل
�أن نتائجها و�آثارها �أكرث خطورة من الأولى لأن عدم �إجرائها قد يعني تناق�ض بني مواد
القانون لأن احلكم امل�ؤثر يف مادة �سابقة قد ي�ؤثر بالتعار�ض �أو النفي لأحكام الن�صو�ص
الالحقة .كما �أن عدم درا�سة الأ�سباب اجلديدة يعني �أن الن�صو�ص غري مراعية لهذه
الأ�سباب ،ومن ثم فهي تناق�ضت مع هذه الأ�سباب مما يجعل م�شروع القانون عر�ضة لعدم
التوافق االجتماعي.
وترى تلك القواعد الأ�صولية �أنه �إذا حان وقت انتهاء الدور الت�شريعي فيجب �إمتام
املداولة الثانية قبل انتهاء الدور.
واملداولة الثانية وفق املادة (  ) 92ال تعني مناق�شة م�شروع القانون ب�أكمله كما هو احلال يف
املداولة الأولى و�إمنا مناق�شة فقط الن�صو�ص حمل التداول �أو التي بنيت عليها �أ�س�س التداولية .
وال يجوز �إعادة عر�ض التعديالت التي ح�سمها املجل�س بالقبول �أو الرف�ض يف املداولة الأولى عند
مبا�شرة املداولة الثانية �إال �إذا كانت هذه لها �صلة باملداولة الثانية .
كما �أن باب املداولة الثانية بناء على طلب احلكومة� ،أو اللجنة� ،أو �أحد الأع�ضاء وموافقة املجل�س
يعني عدم �شروع املجل�س يف املوافقة على م�شروع القانون يف جمموعه .بل �أن انتهاء املداولة الثانية
هو الذي �سيعطيه احلق يف املوافقة على م�شروع القانون يف جمموعه.

122

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

�أخذت اجنلرتا بنظام املداوالت الثالث فالأولى تقت�صر على املداولة على عنوان امل�شروع و�أغرا�ضه
والثانية على مناق�شة م�شروع القانون من حيث املبد�أ ،والثالثة حول مواد امل�شروع والتعديالت على
امل�شروع.

2020مبد�أ املناق�شة العامة مل�شروع القانون يف اجلل�سة العامة

�أكدت املادة (  ) 87من الئحة املجل�س على مبد�أ املناق�شة املبدئية �أو العامة مل�شروع
القانون يف اجلل�سة العامة فن�صت « تبد أ� مناق�شة م�شروعات القوانني بتالوة امل�شروع
الأ�صلي» وما �أدخلته اللجنة من تعديالت كما يجوز تالوة املذكرة التف�سريية للم�شروع
الأ�صلي ،وتقرير اللجنة املخت�صة ،ثم تعطى الكلمة ملناق�شة امل�شروع ب�صفة عامة ملقرر
اللجنة ،فاحلكومة ،فالأع�ضاء.
فمبد أ� املناق�شة العامة مقرر بحكم الئحي مثل �سائر اللوائح الربملانية يف العامل .و�إذا
�أعطت الالئحة اجلوازية لتالوة املذكرة التف�سريية� ،أو تقرير اللجنة ف�إن ذلك احلكم
اقت�صاد ًا لوقت املجل�س واكتفا ًء ب�سبق توزيعه على الأع�ضاء .ولكن عدم التالوة ال يعني
عدم الإثبات يف امل�ضبطة ،بل ال بد من هذا الإثبات.
ومبد�أ املناق�شة املبدئية �أو العامة مل�شروع القانون يتطلب:

•عدم تعر�ض املتكلم للتعديالت على مواد م�شروع القانون وللرئي�س �أن ينبهه �إلى
مناق�شة �أفكار و�أغرا�ض امل�شروع.
•�إجراء املناق�شة العامة �أو املبدئية حكم الئحي وقاعدة �أ�صولية برملانية ال ي�صح
التجاوز عنها �أو جتاهلها ،لأن املجل�س ملزم ب�أن يوافق على م�شروع القانون من حيث
املبد�أ .فكيف ميكن �أن يعرب عن ر�أيه باملوافقة �أو الرف�ض على مبد أ� القانون ( �أفكاره
و�أغرا�ضه ) دون مناق�شة وا�ستجالء ملبد�أ القانون.
•مبد أ� املناق�شة العامة تقرر يف الربملانات ( الذي اتفقت معه املادة (  ) 87من الئحة
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املجل�س ) لي�صدر املجل�س قراره يف القانون ببينة تامة ،و�إحاطة كاملة مبزايا م�شروع
القانون �أو عيوبه.
•مبد أ� املناق�شة العامة له الأولوية على مناق�شة املواد ،وترتيب الأ�سبقية هنا للأولوية
املو�ضوعية .فمناق�شة املواد نتيجة من نتائج املناق�شة العامة مل�شروع القانون .فقد
يقرر املجل�س رف�ضه للقانون من حيث املبد أ� فيرتتب على ذلك �سقوط مناق�شة مواد
امل�شروع� .أما �إذا وافق املجل�س على امل�شروع من حيث املبد�أ ف�إنه �سيعدل املواد يف
�ضوء الأغرا�ض والأفكار التي عرب عنها �أثناء مناق�شة القانون من حيث املبد�أ.
•ميكن للأع�ضاء يف املناق�شة العامة �أن يتكلم يف بع�ض مواد القانون ب�شرط �أن تكون
ذات �صلة بالأغرا�ض الرئي�سية �أو الأفكار العامة مل�شروع القانون .وميكن للع�ضو �أن
يقدم تعديالت عامة على هذه املواد �أي ترتبط ب�إ�ضافة �أفكار �أو �أغرا�ض جديدة �أو
حذف بع�ض الأفكار والأغرا�ض� ،أو تعديل بع�ض الأفكار والأغرا�ض� .أما التعديالت
التف�صيلية ف�إن الع�ضو يحتفظ بها حلني االنتقال �إلى مناق�شة املواد.
•الغر�ض النهائي من املناق�شة العامة مل�شروع القانون ( املوافقة من حيث املبد�أ ) هو
بيان ا�ستحقاق وجدارة م�شروع القانون �أو عدم ا�ستحقاقه وجدارته ملوا�صلة البحث
والدرا�سة فيه ،وهذا ينطبق – �أي�ض ًا  -على القوانني التي تنظر ب�صفة اال�ستعجال .
ثم ينتقل املجل�س بعد ذلك �إلى مناق�شة املواد والتعديالت تف�صي ً
ال مادة .مادة
وي�ؤخذ الر�أي على التعديالت قبل �أخذه على الن�صو�ص الأ�صلية� .إال �أنه يف املناق�شة
يختلف الأمر فيتلى �أو ًال امل�شروع الأ�صلي كما ورد يف املادة (  ) 87ثم ما �أدخلته اللجنة
من تعديالت.
�إذن يقدم الكالم يف الن�ص الأ�صلي على الكالم يف التعديل .ووفق القواعد الأ�صولية
ف�إنه يجوز للجنة املخت�صة �أن جتتمع �أثناء اجلل�سة �أو بعد انتهائها مبا�شرة لبحث
التعديالت املقرتحة من الأع�ضاء.
وقررت املادة (  ) 90من الالئحة حكم ًا هام ًا وهي �أنه �إذا طلب مقرر اللجنة �إحالة
التعديل املقرتح �إلى اللجنة لبحثه ،ف�إنه يجب �إجابة هذا الطلب �إذا مل يكن اقرتاح التعديل
قد عر�ض على اللجنة من قبل.
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وهذا املبد�أ ي�ساير القواعد الأ�صولية الربملانية التي ترى �أن �أي تعديل مل تبحثه اللجنة
من قبل ،يجب �أن يعاد �إليها للدرا�سة �إذا طلبت اللجنة �أو مقررها ذلك ،لأنه ال يجوز
حرمان اللجنة من �إعادة النظر يف مادة تبني لها نق�صها يف الدرا�سة عند املناق�شة العلنية.
ومن امل�سلم به يف القواعد الأ�صولية �أنه يجوز للجنة �سواء عند افتتاح املناق�شة
العامة م�شروع القانون ،وقبل �أن يتكلم �أي متكلم �أن تطلب �إعادة امل�شروع والتقرير �إليها
لدرا�ستهما من جديد وبالطبع ف�إن املجل�س من حقه �إعادة �أي مادة �إلى اللجنة حتى ولومت
الت�صويت على جميع فقراتها ولكن يف هذه احلالة ال يكون الغر�ض �إدخال تعديل على
هذه الفقرات كلها �أو بع�ضها لأن ذلك يعد رجوع ًا عن قرارات املجل�س .بل يكون الغر�ض
�إ�ضافة فقرة جديدة.
�أما يف �ش�أن التعديالت على مواد م�شروع القانون

وفق الالئحة يف املادة (  ) 88ف�إن التعديالت تنق�سم من حيث الزمن الذي تقدم فيه �إلى:
 -تعديالت قبل اجلل�سة ب�أربع وع�شرين �ساعة على الأقل. -تعديالت �أثناء اجلل�سة ولكن مبوافقة املجل�س. -تعديالت من املجل�س� ،إلى اللجنة املخت�صة� ،أو جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية.�أما يف �ش�أن مو�ضوع التعديل ف�إن املادة (  ) 88حددت مو�ضوع التعديالت

  «-بالإ�ضافة»� ،أي �إ�ضافة ن�ص �أو فقرات جديدة للن�صو�ص.  «-احلذف »� ،أي حذف الن�ص الأ�صلي كله �أو بع�ضه .  «-بتعديل التعديل»� ،أي �إدخال تعديل على تعديالت اللجنة.  «-التجزئة »� ،أي �إعادة تق�سيم ن�صو�ص القانون ،و�إعادة ترتيب �أحكامه.ولي�ست هناك قيود على تعديالت اللجنة� ،أو تعديالت التعديل ،وحق التعديل يظل
قائم ًا ما دام املجل�س مل يف�صل يف م�شروع القانون يف جمموعه كما �أ�سلفنا.
ويجب �أن يكون التعديل من�صب ًا على ن�ص تعديالت اللجنة� ،أو ن�ص امل�شروع �إذا مل
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تقدم اللجنة تعدي ًال يف الن�ص .ومن ثم ال يكون التعديل على عبارة واردة يف تقرير اللجنة
لأن ذلك لن يكون له �أثر ت�شريعي .وال يجوز املناق�شة فيه لأن املجل�س ي�ست�أن�س بتقرير
اللجنة� ،أما تعديالت الأع�ضاء فتن�صب على م�شروع القانون.
وك�أ�صل عام تقدم التعديالت كتابة وهذا ما �أكدت عليه املادة (  ) 87ويبني فيها مادة
التعديل املراد تعديلها .ويجوز ا�سرتداد التعديالت وتعترب ك�أن مل تكن وال تعر�ض للمناق�شة
�إذا تنازل عنها مقدموها ،وهذا الأ�صل الربملاين �أكدت عليه املادة (  ) 93من الالئحة.
ولكن وفق تف�سري الأ�صول الربملانية ف�إنه �إذا كان التعديل مقدم ًا من �أكرث من ع�ضو
واحد فال بد من موافقة جميع مقدميه على ا�سرتداده .وهذا ما يفهم بقاعدة اال�ستنتاج
الأولى من ن�ص املادة (  )93التي �أكدت �أنه يف حال تبني �أحد الأع�ضاء للتعديل املتنازل
عنه ،ف�إن التعديل ال ي�سقط.
و�إذا قدم �أحد الأع�ضاء تعديلني ،واعترب الثاين مناق�ض ًا للتعديل الأول ،ف�إن التعديل الأول
ي�سقط وال جتري فيه مناق�شة لأن تعديله الثاين ا�سقط – �ضمن ًا  -م�ضمون التعديل الأول.
�إزاء ذلك ف�إن الأ�صل العام هو �أن تقدم التعديالت كتابة قبل اجلل�سة ،فاملادة ( )88

�أكدت وجوب ذلك� .أما اال�ستثناء من هذا الوجوب فهو يرتبط مبوافقة املجل�س على
التعديالت جواز ًا.
وللمجل�س احلرية املطلقة يف التعديالت التي تقدم �أثناء اجلل�سة فله �أن يقبلها ،وله �أن
يحيلها �إلى اللجنة .وهذه الإحالة حتدث حتم ًا من غري ا�ست�شارة املجل�س �إذا طلبها املقرر
وفق املادة (  ) 90من الالئحة .وهذا احلكم الالئحي يطلق عليه يف اللوائح الربملانية «
الأحكام االحرتازية « �أي يحرتز ويحتاط املجل�س لعدم �إ�صدار قرار بقبول التعديالت
املقدمة �أثناء اجلل�سة �إال بعد بحثها ومتحي�صها مبعرفة اللجنة حتى يتدارك �أي خط�أ
يف قراراته .وذات الأحكام االحرتازية �أكدت عليها املادة (  ) 92من الالئحة ف�إذا قرر
املجل�س حكم ًا يف �أحد املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة �سبق �أن وافق عليها فله �أن
يعود �إلى مناق�شة تلك املادة ،يجوز له �أن يقرر �إعادة املناق�شة يف مادة �سبق تقريرها �إذا
�أبديت لذلك �أ�سباب جديدة.

126

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

وعندما يطلب املقرر �إحالة التعديل �إلى اللجنة ال يكون مكلف ًا با�ست�شارة �أع�ضاء اللجنة قبل
تقدمي الطلب� ،أو ا�ست�شارة رئي�سها ،كما �أنه غري مكلف ب�إبداء �أ�سباب لطلبه .فاملادة (  ) 90مل
حتد �أي حدود لطلب مقرر اللجنة يف هذا ال�ش�أن.
والأ�صل �أن ال�شمول ي�ؤخذ على �إطالقه ما مل يرد قيد يقيده �أو يخ�ص�صه.
ومن القواعد الأ�صولية �أن �إحالة �أي تعديل �إلى اللجنة يعني وقف النقا�ش يف املادة التي
�ستتناولها اللجنة بالتعديل ،فال حمل لأن يتكلم فيها �أحد من الأع�ضاء حتى تنتهي اللجنة
من تقريرها املعدل.
�أما املدر�سة الإجنلوفونية ف�إنها تتزيد يف وقف املناق�شة ومنع الكالم يف كل املواد ذات
ال�صلة باملادة املحالة �إلى اللجنة للتعديل .
�أما الئحة املجل�س يف املادة (  ) 92فقد راعت هذا الأ�صل االجنلوفوين ولكن دون وقف
املناق�شة فقررت �أنه �إذا قرر املجل�س حكم ًا يف �أحد املواد من �ش�أنه �إجراء تعديل يف مادة
�سبق �أن وافق عليها فله �أن يعود �إلى مناق�شة تلك املادة.
�أي �أن املجل�س هنا هو �صاحب الف�صل يف وجود الت�أثري من عدمه يف العالقة بني املواد
املعدلة ،وباقي مواد م�شروع القانون.
2121نظر الأ�س�س التي يقوم عليها م�شروع امليزانية ،و�أق�سامها املختلفة يف اجلل�سات
العامة

هذا الأ�صل الربملاين الذي راعته املادة (  ) 99من الالئحة التي �أكدت على �أن تقرير
جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية يت�ضمن عر�ض ًا عام ًا للأ�س�س التي يقوم عليها م�شروع
امليزانية ،وبيان ًا منا�سب ًا عن كل ق�سم من �أق�سامها.
و�أعطت املادة (  ) 97من الالئحة للمجل�س يف امليزانية :
 �-إجراء املناق�شة العامة حول امليزانية.�- -إبداء املالحظات عليها قبل رفع م�شروع امليزانية �إلى املجل�س الأعلى م�صحوبة بهذه
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املالحظات لإقرارها وفق املادة (  ) 129من الد�ستور .
�أما املادة (  ) 101ف�أ�شارت �إلى التعديالت املقرتحة من اللجنة:
•فكل تعديل مقرتح يجب �أن ي�ؤخذ ر�أي احلكومة فيه.
•و�إذا كان التعديل �سي�ؤدي �إلى زيادة يف اعتمادات النفقات �أو نق�ص يف الإيرادات ف�إن
ذلك يرتتب عليه واحد من الأمرين:
 �-أما موافقة احلكومة. �-أو تدبري ما يقابل هذا التعديل من �إيراد �آخر �أو نق�ص يف النفقات الأخرى.وب�صفة عامة ف�إن امليزانية هي امل�ستند امل�شتمل على بيان م�صروفات الدولة و�إيراداتها.
والذي مبوجبه يرخ�ص للحكومة يف �إنفاق امل�صروفات ،وحت�صيل الإيرادات.
وهي ت�صدر بقانون �سنوي تتقدم احلكومة مب�شروعه �إلى املجل�س قبل بدء ال�سنة املالية
ب�شهرين على الأقل.
وامليزانية هي التي ت�سري الآلة احلكومية .ولذلك ف�إن امليزانية هي من �أبدع
الفر�ص التي تتيح للمجل�س فح�ص �أعمال احلكومة ،وا�ستعرا�ض جناح �أو �إخفاق
�سيا�ستها يف جميع ال�ش�ؤون �صغريها وكبريها� .إذ لي�س لأعمال احلكومة �ش�أن �إال وله
وجهه املايل.
وفكرة الربملانات ن�ش�أت �أ�سا�س ًا بفعل مراقبة واعتماد امليزانيات فاخت�صا�صات نظر
ودرا�سة و�إقرار القوانني املالية هو الأ�سبق يف كل اخت�صا�صات الربملانات .ذلك لأن
امليزانية هي التي �ستتيح للمجل�س ممار�سة حقه يف الرقابة على احلكومة �إذ لي�س يف
ا�ستطاعة �أية حكومة يف العامل �أن توا�صل عملها يوم ًا واحد ًا دون االعتماد على املوارد
املالية.
ويعد قانون امليزانية �أجنح الو�سائل الربملانية لبيان مدى جناح احلكومة،
�أو تعرثها يف تنفيذ خططها اال�سرتاتيجية� ،أو قيا�س نواحي التقدم االقت�صادي
واالجتماعي.
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وحتال امليزانية ك�سائر م�شروعات القوانني على جلنة لدرا�ستها وهي جلنة ال�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية.
والعديد من برملانات العامل يحيل م�شروع امليزانية �إلى كل جلان املجل�س كل ما يخ�صه لدرا�سة
اجلزء املعني به .وبعد �أن تنتهي كل جلنة من بحثها على هذه ال�صورة تقدم نتيجة بحثها �إلى جلنة
ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية .وتنتدب كل جلنة مقرر ًا لإبداء وجهة نظرها �أمام تلك اللجنة  .وبهذه
الطريقة ت�شرتك جميع اللجان يف نظر امليزانية فتخفف على جلنة املالية عملها ،وت�سهل على املجل�س
مهمته.

ووفق القواعد الأ�صولية الربملانية ف�إن الأ�صل يف درا�سة �أو مناق�شة امليزانية يبد�أ بنظر
ودرا�سة امل�صروفات قبل الإيرادات واحلكمة من ذلك �أنه ينبغي معرفة وجوه ال�صرف
قبل فر�ض وجوه الدخل .ثم �أن احلكومة ملزمة بت�أدية مهام موكولة �إليها بحكم الد�ستور،
وبالتايل ال بد من حتديد النفقات الالزمة لت�أدية مهامها.
فالقاعدة الأ�صلية مناق�شة امل�صروفات قبل الإيرادات.

ولكل من الأع�ضاء �أن يقدم �أثناء امليزانية مالحظاته عليها ،وللجنة �أي�ض ًا �أن تقدم
تعديالتها ومالحظاتها .وتعطي �أولوية يف املناق�شة ملالحظات الأع�ضاء على تعديالت
اللجنة مثل �سائر م�شروعات القوانني وي�سري على مالحظات وتعديالت الأع�ضاء ما
ي�سري من �أحكام على م�شروعات القوانني.
وملا كانت املناق�شة يف امليزانية تقت�ضي فح�ص �أعمال احلكومة .ف�إن للأع�ضاء احلق
يف توجيه �أ�سئلة �إلى احلكومة يف �أي وقت �شاء و�أثناء املناق�شة يف امليزانية .وك�أ�صل برملاين
عام ف�إن الأ�سئلة التي يبديها الأع�ضاء يف مناق�شات امليزانية تعفي من القيود املفرو�ضة
على نظام الأ�سئلة يف الأحوال الأخرى .فيجوز مث ًال �أن ي�شرتك يف �أ�سئلة امليزانية غري
ال�سائل وامل�س�ؤول.
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 2222مناق�شة املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف اجلل�سة العامة

ُعدلت املادة (  ) 91من الد�ستور مبقت�ضى التعديل الد�ستوري رقم (  ) 1ل�سنة 2009م حيث
�أكدت على �أن تتولى احلكومة �إبالغ املجل�س الوطني االحتادي باملعاهدات واالتفاقيات الدولية
التي جتريها مع الدول الأخرى واملنظمات الدولية املختلفة م�شفوعة مبا ينا�سب من بيان.
ويحدد بقرار من رئي�س االحتاد املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يتوجب على
املجل�س الوطني االحتادي مناق�شتها قبل الت�صديق عليها.
والأ�صول الربملانية ترى �أن املعاهدات لي�ست كالقوانني التي ت�ستمد قوتها من �سلطة الأمة يف الداخل.
بل هي اتفاقات تعقد بني طرفني ،وال ميكن �أن يتم التعديل فيها �إال بر�ضاهما مع ًا .لذلك كان
ت�صرف املجال�س الت�شريعية �إزاء املعاهدات غري مطلق بل كل ما ت�ستطيعه حيال املعاهدات هو �إما
�أن تقبلها كما هي� ،أو ترف�ضها كما هي� .أما �إذا �أرادت تعديلها فلي�س �إال لها �أن تقرر ت�أجيل املوافقة
عليها ،وتدعو احلكومة �إلى إ�ج��راء مفاو�ضات جديدة لتعديل الن�صو�ص التي ال تراها متفقة مع
م�صلحة البالد.

ومبا �أن املجال�س ال متلك التعديل يف ن�صو�ص املعاهدات فال معنى لأخذ الر�أي على مواد
املعاهدات نف�سها مادة  .مادة ،لأن املجل�س ال ي�ستطيع قبول بع�ضها ورف�ض البع�ض الآخر.
�إال �أن التعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة � 2009أعطى املجل�س احلق يف مناق�شة بع�ض
املعاهدات التي �ستحدد بقرار من رئي�س االحتاد وقبل الت�صديق عليها.
وهذا التف�سري ت�أخذ به القواعد الأ�صولية الربملانية يف مدار�سها الثالث

وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن هناك نوع من املعاهدات لن يتم الت�صديق عليها �إال بعد انتهاء
املناق�شة ب�ش�أنها يف املجل�س.
ومفهوم املناق�شة الربملانية يعني (  ) 1املداولة ) 2 ( .الت�صويت .فال معنى للمداولة
بدون ت�صويت ،والت�صويت ال يكون �إال بعد مداولة.
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ويالحظ �أن هذا القيد ال يرد على جميع املعاهدات باختالف �أنواعها بل هو مق�صور -
فقط  -على �أنواع معينة من املعاهدات يحددها قرار رئي�س االحتاد .فبالن�سبة لغري هذه
الأنواع يجوز لرئي�س االحتاد الت�صديق عليها دون مناق�شة الربملان.
�أما يف �ش�أن تبليغ املعاهدات واالتفاقيات الدولية فوفق القواعد الأ�صولية االجنلو�سكونية
ف�إن هذا التبليغ ال يكون فوري ًا مبجرد عقد املعاهدات ،ولكن للحكومة �أن ترجئ الإبالغ �إلى
وقت حمدد طاملا �أن يف التبليغ و�إذاعة املعاهدة �إخال ًال مب�صلحة الدولة �أو �أمنها .ويبقى
الزمن الذي تبقى فيه املعاهدة �سرية على هذا الوجه �أمر مرتوك للحكومة .ولكن يف كل
الأحوال ف�إن الإبالغ للربملان يجب �أن يتم.
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الف�صل الرابع
حق الت�صويت بعد املناق�شة يف اجلل�سة
الت�صويت تاج عمل الأع�ضاء وهو التعبري النهائي عن وازعهم الوطني،
و�ضمريهم النيابي ،وعليه تت�أ�س�س قرارات املجل�س

الغر�ض من املناق�شات الربملانية هو متكني املجل�س من البت يف امل�س�ألة املتناق�ش عليها.
وعملية البت �أو ا�ستخال�ص القرار الذي جتمع عليه الأغلبية هي عملية دقيقة وخطرية
لأنه يرتتب عليها قرار املجل�س .ومن ال�ضروري والواجب حتم ًا �أن يتبني لأع�ضاء املجل�س
بو�ضوح وجالء امل�س�ألة التي يراد �أخذ الر�أي فيها �أو الت�صويت عليها .فال يجوز �أخذ الر�أي
�أو الت�صويت على م�س�ألة غري وا�ضحة �أو غام�ضة� ،أو مبهمة لدى الع�ضو �أو بع�ض الأع�ضاء،
فهذه �شروط �أ�سا�سية يف الت�صويت.
 -وطرح املو�ضوع للت�صويت و�أخذ الآراء هو من اخت�صا�ص الرئي�س دون �ســواه وفــقاملــادة (  ) 28من الالئحة .
 -ووفق القواعد الأ�صولية الربملانية �أنه متى بدئت عملية الت�صويت فال ميكن �إحداث�أي تغيري يف كيفية طرح املو�ضوع للت�صويت .فمث ًال �إذا قدم �أحد الأع�ضاء بعد
بدء عملية الت�صويت طلب ًا بف�صل جزء من الن�ص املراد �أخذ الر�أي عليه ،وعدم
الت�صويت عليه .كان هذا الطلب غري مقبول.
 -ووفق املادة (  ) 94من الالئحة ف�إن �أخذ الر�أي وطرح املو�ضوع للت�صويت عمليتانمتالحقتان ال يتحتم �أن تف�صل بينهما فرتة انتظار حيث يقول الن�ص « يكون �أخذ
الآراء على امل�شروع علني ًا بطريقة رفع اليد ف�إذا مل تتبني الأغلبية على هذا النحو
�أخذت الآراء بطريق املناداة باال�سم» .

 -والت�صويت قد يكون ت�صويت ًا كلي ًا �أي على الفقرة يف جمموعها� ،أو الن�ص ب�أكمله� ،أوت�صويت ًا جزئي ًا� ،أي على فقرات الن�ص� ،أو عبارات الفقرات.
 -وفرقت الئحة املجل�س بني الن�صاب العددي والأغلبية فاملادة ( � ) 66أقرت بن�صابعدد الأع�ضاء الواجب ح�ضورهم عند افتتاح اجلل�سة ل�صحة انعقادها وهو �أغلبية
�أع�ضاء املجل�س (  21ع�ضو ًا ) وهذا العدد ثابت ال يتغري وهو حمدد بن�صف عدد
�أع�ضاء املجل�س زائد ًا واحد ًا .وهذا ما يطلق عليه الن�صاب العددي� .أما الأغلبية
فهي ن�صاب خا�ص ل�صحة القرارات� ،أو ل�صحة املداوالت.
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فالأغلبية هي عدد الأع�ضاء الواجب اتفاقهم يف الر�أي على املو�ضوع املطروح للت�صويت
حتى ي�ستطاع �إ�صدار قرار فيه ،وهو عدد متغري غري ثابت .وهو يح�سب بالن�سبة �إلى عدد
امل�شرتكني يف الت�صويت من الأع�ضاء ،ال �إلى عدد الأع�ضاء كلهم .وهذا ما �أكدت عليه
املادة (  ) 95من الالئحة ب�أن ي�صوت املجل�س على م�شروعات القوانني ب�أغلبية الأع�ضاء
احلا�ضرين .فهذه الأغلبية متغرية بطبيعة احلال.
كل ذلك يو�ضح �أن الن�صاب والأغلبية كالهما �ضروريان ل�صحة القرارات ولكنهما غري
متالزمني حتم ًا .ويح�صل التحقق من تكامل الن�صاب قبل افتتاح اجلل�سة مبعرفة الرئي�س
وفق املادة (  ) 66من الالئحة.

ووفق القواعد الأ�صولية �أنه �إذا طلب الرئي�س من املراقبني التحقق من تكامل الن�صاب،
ف�أجمعا على تكامله فلي�س لأحد من الأع�ضاء بعد ذلك �أن يناق�ش يف قرار املراقبني ،وال
�أن يحتج بعدم تكامل الن�صاب ،وال �أن يطلب التحقق من تكامله بالنداء باال�سم على
الأع�ضاء.
على هذا الأ�سا�س ف�إن تكامل الن�صاب العددي يرتتب عليه �أمرين:
�أولهما� :إمكان افتتاح اجلل�سة ،وفق ًا للمادة ( � )66أن �إعالن الرئي�س الفتتاح اجلل�سة
يرتهن بح�ضور �أغلبية �أع�ضاء املجل�س .ف�إذا مل يتكامل العدد القانوين (�أي مل يتوافر
�أغلبية �أع�ضاء املجل�س) �أخر الرئي�س افتتاح اجلل�سة ملدة �ساعة .ف�إذا مل يكتمل بعد ذلك
�أعلن الرئي�س ت�أجيل اجلل�سة .ف�شرط الن�صاب العددي �شرط الزم الفتتاح اجلل�سة.
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ثانيهما� :إمكان �إ�صدار قرارات �صحيحة �أي �إذا حدث بعد افتتاح اجلل�سة �أن تناق�ص عدد
احلا�ضرين �إلى ما دون الن�صاب العددي �أ�صبح املجل�س غري قادر على �إ�صدار قرارات
�صحيحة .لأن املادة (  ) 87من الد�ستور واملادة (  ) 68من الالئحة �أكدت على �أن مداوالت
املجل�س ال تكون �صحيحة �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه .فح�ضور �أغلبية �أع�ضاء املجل�س
�شرط الزم ملداوالت املجل�س .ثم ت�صدر القرارات بعد املداولة بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء
احلا�ضرين وذلك يف غري احلاالت التي ي�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.
ويالحظ �أن الالئحة مل ت�شرتط تكامل الن�صاب ملجرد افتتاح اجلل�سة فقط ،بل ال�ستمرار
اجلل�سة منعقدة .ف�إذا افتتحت اجلل�سة والعدد متكامل ثم تناق�ص يف �أثناء انعقادها �إلى
ما دون الن�صاب ف�إن ذلك �سي�ؤثر على �صحة االجتماع �أو اجلل�سة لأن مداوالت املجل�س لن
تكون �صحيحة يف ظل عدم ح�ضور �أغلبية �أع�ضائه وفق املادة (  ) 68من الالئحة ،واملادة
(  ) 87من الد�ستور.

وا�شرتط د�ستور الدولة يف املادة ( � ) 144أغلبية خا�صة لإقرار م�شروع التعديل
الد�ستوري وهو موافقة ثلثي الأ�صوات للأع�ضاء احلا�ضرين.
و�إذا كانت الأغلبية املطلقة هي ن�صف عدد الأع�ضاء امل�شرتكني يف الت�صويت زائد ًا واحد ًا.
و�إذا انق�سمت �آراء امل�صوتني ق�سمني مت�ساويني يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س املجل�س.
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الأغلبية اخلا�صة هي �أغلبية �أكرث من الأغلبية املطلقة وهي �أكرث ت�شدد ًا من الأغلبية
املطلقة وهناك فرق يف ح�ساب الأغلبية املطلقة جلميع �أع�ضاء املجل�س ،والأغلبية املطلقة
للحا�ضرين .فالالئحة ا�شرتطت الأغلبية املطلقة جلميع �أع�ضاء املجل�س يف بع�ض امل�سائل
مثل عقد املجل�س جلل�ساته يف �أي مكان �آخر غري مقر عا�صمة االحتاد �أو الف�صل يف �صحة
نيابة �أع�ضائه �أو �إبطال الع�ضوية �أو �إ�سقاط الع�ضوية� ،أو اعتبار الع�ضو م�ستقي ًال ب�سبب
تكرار غياب .
�أما انتخاب املجل�س لأع�ضاء اللجان يكون بالأغلبية الن�سبية وقرارات املجل�س تكون
بالأغلبية املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين.
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�أما بالن�سبة للممتنعني عن الت�صويت ف�إن املادة (  ) 34من الالئحة اعتربت االمتناع
عن الت�صويت مبثابة الغياب عن اجلل�سة .فال حت�سب �أ�صوات املمتنعني عن الت�صويت
كما ال تدخل يف ح�ساب الأغلبية ب�شرط �أال يقل عدد الأ�صوات التي �أعطيت عن الن�صاب
القانوين الالزم ل�صحة انعقاد اجلل�سة.

التجزئة يف الت�صويت

التجزئة يف الت�صويت قد تكون حتمية� ،أي يجب �أن حت�صل من غري حاجة �إلى �أي
�إجراء �آخر مثل جتزئة الت�صويت على م�شروع القانون .فاملادة (  ) 87من الالئحة نظمت
قواعد املناق�شة و�أخذ الر�أي على م�شروع القانون مادة .مادة بعد �أن يتم املوافقة عليه من
حيث املبد�أ ،وهذا ن�ص �إلزامي حمتم .ف�إذا اقرتح �أحد الأع�ضاء اال�ستغناء عن �أخذ الر�أي
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على املواد اكتفاء ي�أخذ الر�أي على امل�شروع يف جمموعه .فال يجوز اال�ستجابة �إلى طلبه.
فعلى الرئي�س �أن يرف�ض هذا االقرتاح ملخالفته حكم الئحي ملزم وحمتم بل هو حكم
�أ�صويل �أي تنفق عليه كل املدار�س الربملانية الثالث ،ويتفرع من هذا احلكم لتجزئة
الت�صويت �أنه ال يجوز �أن يوافق املجل�س على جمموعة من املواد مرة واحدة� ،أو يرف�ض عدة
مواد مرة واحدة .ف�أخذ الر�أي ال يكون �إال من خالل مادة مادة .وال ي�سوغ قبول اقرتاحات
التعديالت من اللجنة �أو الأع�ضاء دفعة واحدة .فكل تعديل يطرح على املادة املعنية به.
وال حمل للت�صويت على م�شروع القانون يف جمموعه دون املرور بالت�صويت على م�شروع
القانون مادة مادة .لأن �أخذ الآراء على مادة .مادة هي �آراء على �أجزاء القانون وهذه
عملية م�ؤقتة يجب �أن تنتهي ب�أخذ الآراء على القانون يف جمموعه .لأن ما جزئ وفرق يف
الت�صويت يجب �أن يلم ويجمع لكي يخرج منه جمموع �صالح للبقاء .فهذه قاعدة �أ�صولية
برملانية حمل اتفاق يف املدار�س الربملانية الثالث .وحتى يكون املجموع �صالح للبقاء (
�أي القانون ب�أكمله ) ينبغي لإقراره �أن يعتمد يف جملته بقرار واحد ،بل �أن املبد أ� الفرن�سي
يقول « �أن كل مناق�شة برملانية يجب �أن تختم ب�أخذ الر�أي على املجموع « واتفق الفقه
الفرن�سي �أن هذه العبارة قاعدة عامة يجب �إتباعها يف جميع الأحوال .ف�أي م�س�ألة جتزئ
الت�صويت وجب �أن جتمع �أجزا�ؤها املعتمدة على انفرادها يف �إطار الت�صويت على القانون
يف جمموعه.
ثم ي�ؤخذ عليها الر�أي جملة واحدة .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن �أخذ الر�أي على املجموع
ال يقت�صر فقط على م�شروعات القوانني بل ي�شمل �أي�ض ًا كل ما يجزئ .ف�إذا جزئت فقرة
من مادة وجب �أخذ الر�أي على �أجزائها املعتمدة جمتمعة .ثم ي�ؤخذ الر�أي على املادة
يف جمموعها .و�إذا جزئت التو�صيات فتمت املوافقة على تو�صية ،تو�صية� ،أو رف�ضت �أو
عدلت ،ف�إنه يجب �أن يتم �أخذ الر�أي على التو�صيات جمتمعة مع ًا ،ثم �أخذ الر�أي على
التو�صيات يف جمموعها.
و�أكدت املادة (  ) 100من الالئحة على �أن تكون مناق�شة امليزانية يف املجل�س باب ًا،
باب ًا .ف�إذا ح�صلت التجزئة عند الت�صويت على �أبواب امليزانية فال بد من �أخذ الر�أي
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على جمموع الباب� ،أو جمموع التعديل املقدم عنه بعد �أخذه على �أجزاء الباب �أو �أجزاء
تعديله .حتى ال تتنافر الأجزاء املعتمدة �إذا جمع بع�ضها البع�ض.

وت�صويت �أع�ضاء املجل�س على قراراته ال يلزم �أن يكون م�سبب ًا �أي ي�شرح كل ع�ضو
�سبب ت�صويته باملوافقة �أو الرف�ض .ف�أع�ضاء املجل�س يتخذون قرارهم يف الت�صويت بوحي
�ضمائرهم .وهم مكلفون ب�إعطاء الر�أي جمرد ًا عن الأ�سباب .وهذا مـا رمــت �إليــه املــادة
(  ) 94من الالئحة عندما �أقرت ب�أنه يكون �أخذ الآراء على امل�شروع علني ًا بطريق رفع اليد،
ف�إذا مل تتبني الأغلبية �أخذت الآراء بطريق املناداة على الأع�ضاء ب�أ�سمائهم.
فرفع اليد يكون يف �صمت و�سكون ،وحتى �إذا كانت هناك مناداة بالأ�سماء ف�إن كل
ع�ضو يتفوه بلفظة مقبول� ،أو مرفو�ض دون �شرح �أو تعليق.
�إذ ًا ال يجوز للأع�ضاء ب�صفتهم الفردية ت�سبيب قراراتهم و�آرائهم ،كذلك ف�إن املجل�س
بهيئته الكلية غري ملزم ب�أن ي�سبب قراراته والعلة يف ذلك �أنه يت�صرف يف قراراته
مبقت�ضيات ال�سلطة الت�شريعية ،و�إذا �أجيز له ت�سبيب قراراته لتعددت م�سببات الأع�ضاء
وتنوعت ،وي�صبح من املتعذر تكوين �أغلبية على �أ�سباب بعينها .لأن الأ�سباب التي تدعو
الأغلبية �إلى تبني قرار ما �أو املوافقة عليه لي�ست كلها �أ�سباب ًا واحدة.
�إزاء ذلك ف�إن القواعد الأ�صولية ترى �أن ن�صو�ص قرارات الربملانات عندما تبلغ �إلى
احلكومة ال تبلغ ب�أ�سبابها لأن ذلك مدعاة لالختالف حول هذه الأ�سباب .ولكن �إذا قام
الربملان بذلك فهو يقوم به يف �إطار املزيد من التن�سيق بني عمل ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية .بالإ�ضافة �إلى كل ذلك ف�إن مبد أ� علنية اجلل�سات ون�شر امل�ضابط يكفي وحده
لإطالع الغري على خمتلف الأ�سباب التي حدت باملجل�س �إلى �إ�صدار قراراته.
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مبد�أ علنية الت�صويت

�أخذت الئحة املجل�س مببد أ� علنية الت�صويت ف�أكدت يف املادة (  ) 94على �أن يكون �أخذ
الآراء على امل�شروع علني ًا.
واحلكمة من علنية الت�صويت يف خمتلف املدار�س واللوائح الربملانية حتديد امل�س�ؤوليات
حتديد ًا وا�ضح ًا لكل م�شرع �أخذ على عاتقه مهمة الت�شريع والرقابة .وال �سبيل لتحديد
هذه امل�س�ؤوليات �إذا �أبيح للم�شرع �أن يعطي �صوته يف اخلفاء.
كما �أن مبد�أ علنية الت�صويت من اللوازم الأ�سا�سية ملبد أ� علنية اجلل�سات وهذا املبد�أ هو
�أقوى �ضمانة لإ�شراف املواطنني على جمل�سهم الوطني الت�شريعي و�أع�ضائه.
ف�إذا كانت املادة (  ) 77من الد�ستور �أكدت على �أن ع�ضو املجل�س االحتادي ينوب عن �شعب
االحتاد جميعه ،ولي�س فقط عن الإمارة التي ميثلها داخل املجل�س .فهذا يعني �أن النائب
مبجرد ح�صوله على ع�ضوية املجل�س قد �أ�صبح نائب ًا عن �شعب االحتاد كله ،وم�س�ؤوليته ال
تكون مقت�صرة فقط جتاه �إمارته التي ميثلها ،ولكنها ت�شمل االحتاد كله.
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ويف هذه احلالة ف�إن �شعب االحتاد ،والإمارة التي ميثلها كل منهما له احلق يف معرفة
اجتاه النائب فيما يعطيه من �آراء عند الت�صويت حتى ي�ستعملوا حقهم يف االنتخاب
القادم وحتى يكونوا على بينة من �أمرهم.
ف�إما �أن تكون هذه الآراء من النائب عند الت�صويت مدعاة للثقة فيه �أو مدعاة ل�سحب الثقة منه .
ومما يجدر الإ�شارة �إليه �أن مبد أ� علنية الت�صويت ال يتما�شى مع االنتخابات التي حت�صل
يف املجل�س النتخاب الرئي�س ،فقد �أ�شارت املادة (  ) 25من الالئحة �إلى �أن يكون االنتخاب
يف جميع الأحوال ب�سرية الت�صويت ،و�أن يكون انتخاب هيئة املكتب باالقرتاع ال�سري
وفق املادة (  ) 32لأن املدار يف االنتخابات داخل املجل�س يكون على الأ�شخا�ص ،وما دام
مدار االنتخابات �أ�شخا�ص ًا ف�إنه ال تتحقق حرية الت�صويت �إال �إذا كان �سري ًا� .أما �إذا كان
املدار هو الت�صويت على القرارات .فالعمل هنا يتعلق مب�س�ؤوليات واخت�صا�صات النائب
الد�ستورية .وهذه االخت�صا�صات ميار�سها يف �إطار علني �سواء حتقق ذلك مببد�أ علنية
اجلل�سة �أو مببد�أ ن�شر امل�ضبطة يف اجلريدة الر�سمية� .أما انتخابات الرئي�س �أو هيئة
املكتب فهي م�سائل تنظيمية ومتهيدية لأداء االخت�صا�صات ومن الأف�ضل لهذه امل�سائل �أن
تكون عن طريق االقرتاع ال�سري لأن العلنية فيها قد ت�ؤدي �إلى الإحراج بني الأع�ضاء مما
ي�ؤثر على ممار�سة اخت�صا�صاتهم يف وقت الحق.
طرق الت�صويت

حددت الالئحة يف املادة (  ) 94الأ�صل يف الت�صويت رفع اليد ف�إذا مل تتبني الأغلبية �أخذت
الآراء بطريق املناداة باال�سم� -إذا مل تتبني الأغلبية يف املرة الأولى -
�إال �أن املناداة باال�سم تعد �أ�ص ً
ال �أ�صل يف الت�صويت يف ثالث حاالت �أ�سا�سية:
1.1م�شروعات القوانني.
2.2احلاالت التي ي�شرتط فيها �أغلبية خا�صة.
�3.3إذا طلبت احلكومة �أو الرئي�س �أو ع�شرة �أع�ضاء على الأقل.
ويعترب �إجراء املناداة باال�سم للت�صويت من �إجراءات الت�صويت اخلطرية �أو التي
تتقرر مل�سائل بعينها مثل ما ذكرته الالئحة من حاالتها الثالث وذلك لأن هذا الإجراء
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ي�ستغرق وقت ًا كبري ًا من عمل اجلل�سة ،واتفقت اللوائح الربملانية يف قواعدها الأ�صولية
على �أنه ال يتم اللجوء �إلى املناداة باال�سم �إال بعد ا�ستنفاذ جميع الو�سائل الأخرى،
فالالئحة هنا ا�شرتطت يف البداية رفع اليد ،ف�إذا مت ا�ستنفاذ ذلك مت اللجوء �إلى
املناداة باال�سم.
وكقاعدة �أ�صولية ف�إنه �إذا �أ�صبح النداء باال�سم حمتم ًا لإجراء الت�صويت فال يجوز
ت�أجيل الت�صويت للجل�سة التالية ،لأن النداء باال�سم هو يف احلقيقة �إمتام لعملية الت�صويت
التي �شرع فيها رفع الأيدي حيث �أن الغر�ض من املناداة باال�سم لي�س �إيجاد �أغلبية �إذ
الواقع �أن الأغلبية موجودة و�إمنا الغر�ض هو التحقق من هذه الأغلبية.
�أما �إذا �أخذنا باملفهوم العك�سي وهو ت�أجيل الت�صويت باملناداة باال�سم جلل�سة تالية
ف�إن الأغلبية التي �ستظهر يف اجلل�سة التالية قد ال تكون هي الأغلبية التي وقع فيها ال�شك
يف جل�سة �سابقة بل يجوز �أن تكون �أغلبية جديدة ا�ستناد ًا �إلى ا�شرتاك �أع�ضاء جدد كانوا
متغيبني عن اجلل�سة ال�سابقة.
لهذه االعتبارات وغريها �أقرت القواعد الأ�صولية بعدم جواز ت�أجيل املناداة باال�سم
�إذا �شرع يف الت�صويت.
والت�صويت بالنداء باال�سم يف احلاالت التي عددتها املادة (  ) 94هو �إجراء �إجباري
وحتمي ،فال يجوز العدول عنه �إلى طريقة �أخرى ولو بقرار جماعي من املجل�س �إال �إذا مت
تعديل هذا الن�ص الالئحي.
و�إذا كانت احلالة الثالثة تتيح لع�شرة �أع�ضاء على الأقل �أن يطلبوا �إجراء الت�صويت
باملناداة باال�سم ف�إن هذا الطلب يجب �إجابته وال يجوز االعرتا�ض عليه ،و�إمنا ينبغي �أن
يقدم هذا الطلب قبل ال�شروع يف �أخذ الر�أي بالت�صويت.
وطلب النداء يجب �أن يكون كتابة ،و�إن مل تن�ص الالئحة على هذا ال�شرط �صراحة.
ولكن يكون ذلك للت�أكد من �أن الطالبني للنداء باال�سم ال يقلون عن ع�شرة �أع�ضاء .وعلى
هذا الأ�سا�س جرى العمل يف القواعد الأ�صولية االجنلوفونية والأمريكية.
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مبد�أ تنفيذ قرارات املجل�س بعد الت�صويت عليها

وفق املادة (  ) 44من الد�ستور ف�إن احرتام الد�ستور ،والقوانني ،والأوامر ال�صادرة من
ال�سلطات العامة تنفيذ ًا لها ،ومراعاة النظام العام ،واحرتام الآداب العامة ،واجب على
جميع �سكان االحتاد.
وب�صفة عامة ف�إن قرارات املجل�س كواحد من �سلطات االحتاد العامة واجبة التنفيذ يف
�إطار اخت�صا�صات ال�سلطات االحتادية الأخرى.
وقرارات املجل�س هي خال�صة �أعماله ،وهذه القرارات نتيجة ملرحلة من البحث
والتدقيق والفح�ص واملذكرات ،والدرا�سات ،واملداوالت ،واملناق�شات ،وقرع احلجج
باحلجج ،ف�إذا �أ�صدر املجل�س قراره بعد كل هذه التدابري واالحتياطات واالحرتا�س ،ف�إن
هذا يوجب �أن تكون لقراراته القوة واالحرتام مبا يتفق مع كونه ال�سلطة االحتادية الرابعة
يف �سلم �سلطات امل�ؤ�س�سات االحتادية ،وهيئة متثل مواطني الدولة ،و�إماراتها .ف�إعالن
القرار على ل�سان الرئي�س ٌيوجب �أن يكون هذا القرار ما�ضي ًا يف تنفيذه ما دام �أن هذا
القرار مل ي�شتمل على خط�أ مادي .فبدون هذا القيد ف�إنه ال عدول عن قرار املجل�س ،وال
رجعة فيه ،وال يجوز -قط  -فتح باب املناق�شة يف مو�ضوع القرار .وال ي�صح للأع�ضاء
التعر�ض للقرار بالنقد �أو النق�ض ،بل يظل القرار واجب االحرتام لي�س فقط على �أع�ضاء
املجل�س ،و�إمنا على كل ال�سلطات الأخرى التي ال �سبيل لها بالتعامل معه �إال وفق الإجراءات
الد�ستورية.
ومن �أهم واجبات الرئي�س التحقق من احرتام قرارات املجل�س فوفق ًا للمادة ( ) 28
من الالئحة فهو امل�س�ؤول عن تنفيذ ن�صو�ص الالئحة ،واملادة (  ) 36خ�صت هيئة املكتب
مبتابعة تنفيذ التو�صيات التي ي�صدرها املجل�س وتقدمي تقرير يف �ش�أنها �إلى املجل�س.
والواقع �أن مبد أ� حجية قرارات املجال�س هو احلجر الأ�سا�سي الذي تقوم عليه �سلطة
املجال�س الت�شريعية وهيبتها .فال يجوز امل�سا�س بهذا املبد�أ ،لأن �أي م�سا�س به ينطوي على
�إخالل بعمل املجل�س ،وانتقا�ص ًا لهيبته.
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بل �أن ما قررته الالئحة من عودة املداولة يف ن�صو�ص القوانني �إذا �أبديت لذلك �أ�سباب
جديدة� ،أو �أحكام ذات �صلة مبواد �سبق �أن وافق عليها املجل�س �إمنا كان غر�ضها الرتوي يف
اتخاذ قرارات املجل�س حتى ت�صاحبها حجية قرارات املجل�س .وحتى يكون قرار املجل�س
�أقرب ما ي�ستطاع �إلى ال�صواب ،وينطبق ذلك على كل �أعماله الأخرى يف املو�ضوعات
العامة� ،أو امليزانية� ،أو التعديل الد�ستوري.
فحجية قرارات املجل�س هي من كرامة املجل�س

ومبد�أ حجية القرارات يق�ضي ب�أنه �إذا اعتمد املجل�س فقرات مادة يف ن�ص� ،أو اعتمد
فقرات من التو�صيات ثم �أحالها على اللجنة قبل �أخذ الر�أي عليها يف جمموعها .فلي�س
للجنة �أن تعيد �صياغة الن�ص يف قالب جديد مناف ملا قرره املجل�س� ،أو �أن تعيد �صياغة
التو�صيات التي وافق عليها املجل�س �إال – فقط  -التو�صيات التي مل يتخذ قرار ًا فيها.
حتى لو بدا للجنة �أن املنطق يق�ضي بذلك .ف�إن فعلت اللجنة وبحثت من جديد فيما قرره
املجل�س ف�إن هذا نق�ض ًا لقرارات املجل�س .و�إمنا ال�سبيل الوحيد �أمام اللجنة لإزالة ما قد
يكون هناك عيب �أو خط أ� يف قرارات املجل�س �أن ت�شر �إلى ذلك يف �أثناء مرحلة الر�أي على
املجموع فتنبه املجل�س �إلى اخلط أ� وللمجل�س �أن يتخذ قراره.
وحجية قرارات املجل�س تبد أ� مبجرد �إعالن القرار على ل�سان الرئي�س ف�إنه ي�سجل يف
امل�ضبطة ،وي�صبح هذا القرار نافذ ًا دون �أن ي�ؤثر عليه �أن يبدي بع�ض الأع�ضاء ت�صريحات
�أو �إعالنات تنق�ض هذا القرار �أو �أنهم يعربون عن �أنهم مل ي�صوتوا ل�صالح القرار ،و�إمنا
�أبدوا ت�صويت ًا خمالف ًا� ،أو �أن ي�سعى البع�ض �إلى ت�صحيح موقفه من القرار يف امل�ضبطة.
فلن يرتتب على كل ذلك �أي ت�أثري يف القرار املعلن.
ومع �أن مبد أ� حجية قرارات املجل�س مبد أ� مطلق ًا� .إال �أن القواعد الأ�صولية الربملانية
توافقت على �أن هناك حاالت متثل قيوداً على حجية قرارات املجال�س الت�شريعية وهي:
1 .1اخللل يف �إجراءات الت�صويت

ف�إذا كان �إجراء الت�صويت واجب �أن يتم ندا ًء باال�سم ،ولكن مت الت�صويت برفع الأيدي
ففي هذه احلالة يلغي الت�صويت وي�شرع يف الت�صويت اجلديد وفق ًا لأ�صول الالئحة.
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2 .2قيام ال�شك يف طرح املو�ضوع للت�صويت

ويف هذه احلالة قد يكون هذا ال�شك �أثناء عملية الت�صويت �أي مل يعلن قرار املجل�س
بعد ،فمث ًال �إذا اعرت�ض عدد من الأع�ضاء بعدم فهمهم للم�س�ألة املطروحة للت�صويت� ،أو
�أن الأع�ضاء بعد املناداة باال�سم ان�صرفوا من اجلل�سة بعد �أن عربوا عن ر�أيهم وقبل �أخذ
الر�أي النهائي .ففي هذه احلالة تعاد عملية الت�صويت من البداية� ،أو يعاد طرح امل�س�ألة
حتى يفهمها الأع�ضاء امل�صوتني.
ولكن الأمر قد يكون �أكرث �صعوبة �إذا �أعلن الرئي�س قرار املجل�س وبعد �إعالن القرار
عرب بع�ض الأع�ضاء عن عدم فهم وجهة الت�صويت� ،أو �أنه حدث �سوء فهم من الأع�ضاء
للقرار الذي ينبغي �أن ي�صوتوا عليه ،ولذلك �أعطوا ر�أيهم خط�أ لإ�ساءة فهمهم للمو�ضوع
امل�أخوذ عليه الر�أي ،ف�إذا ر�أي الرئي�س �أن وجهة اعرتا�ضهم �صحيحة يطرح الأمر على
املجل�س ،ف�إذا قرر املجل�س �إعادة الت�صويت فهذا يعني ذلك رجوع ًا للمجل�س عن قراره،
و�إذا رف�ض كان ذلك تنفيذ ًا ملبد�أ حجية قرارات املجل�س .ويعترب قرار املجل�س يف هذا
ال�ش�أن نهائي ًا وحا�سم ًا وال يجوز العدول عنه.
3 .3اخلط�أ يف عملية جمع الأ�صوات وفرزها

�أي حدوث خط�أ مادي يف جمع الأ�صوات وفرزها بحيث ترتب على هذا اخلط�أ املادي
�إعالن قرار املجل�س على وجه مناق�ض للحقيقة .فهنا من البديهي والواجب �أن يتم �إعادة
�إعالن القرار على الوجه ال�صحيح مبجرد ظهور اخلط�أ.
و�إذا كان ظهور اخلط أ� يف القرار املغلوط مل يكت�شف �إال بعد ف�ض اجلل�سة .فهذا القرار
يظل نافذ ًا �صحيح ًا ،ويرتتب عليه كل ما ي�ستتبعه من نتائج ،حتى يقرر املجل�س ت�صحيحه
يف �أول جل�سة تالية.
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الف�صل اخلام�س
اجلزاءات على الإخالل بنظام اجلل�سة
اجلل�سة �أرقى اجتماع �سيا�سي لأنه تعبري عن �إرادة ال�شعب.
وكل من يخل بنظام عمل هذا االجتماع فهو معتدى على �إرادة ال�شعب
ولذلك يجب فر�ض اجلزاء عليه.

فكرة توقيع اجلزاءات الربملانية غر�ضها الرئي�سي هو متكني املجل�س من �أداء واجباته
الد�ستورية دون عقبات �أو عراقيل تخل بنظام اجتماعه يف اجلل�سات العامة.
فاملجل�س وجد للقيام ب�أعمال معينة ،وهو ي�ؤدي هذه الأعمال من خالل املناق�شات،
و�إ�صدار القرارات .واملناق�شات و�إ�صدار القرارات يتطلبان �سيادة النظام يف اجتماع
اجلل�سة ف�إذا ا�ضطرب االجتماع ،وتهدد نظام اجلل�سة تعذر على املجل�س القيام
باملناق�شات� ،أو �إ�صدار القرارات.
كما �أن املجال�س الت�شريعية ت�ضم جمموعات من الأفراد خمتلفي الأهواء والنزعات،
ومتبايني امل�شارب ،ومتفاوتي امليول .وهذه ال�صفات من �ش�أنها �أن تثري ت�صادم الآراء،
واختالف الأفكار مما يكون مدعاة لإثارة اال�ضطرابات ،والإخالل بالنظام .ولذلك كان
من الطبيعي �أن حتمي املجال�س الت�شريعية �أداء اخت�صا�صات �أعمالها ،وت�ضمن نظمها
ولوائحها ببع�ض �أدوات الردع لكل من يخل بالنظام.
واملجل�س حني ميار�س �إخت�صا�صاته ف�إنه ميار�سها من خالل �إجراءات تنظيمية معنية،
ووفق قواعد حمددة .ولكن قد ال يلتزم الع�ضو بهذه الإجراءات �أو القواعد� ،إعتقاد ًا منه
�أنه لن ي�ستطيع �أحد �أن يوقفه �أو يحد من خمالفته لهذه الإجراءات فحينئذ ينبغي توقيع
اجلزاءات الربملانية بحقه �إذا مل يلتزم بهذه الإجراءات والقواعد.
وتتفق القواعد الأ�صولية يف املدار�س الربملانية الثالث على �أن الإخالل بنظام اجلل�سة
العامة هو �أمر يف غاية اخلطورة لأنه قد يرتتب عليه تعطيل لأعمال ال�سلطة الت�شريعية .وال
يكفي للت�صدي لهذا الأمر جمرد اال�ستهجان �أو الروادع الأدبية .ولذلك اتفقت كل اللوائح
الربملانية على �أهمية تطبيق الروادع املادية على كل من يخل بالنظام يف اجلل�سة.
وتدور فكرة الروادع املادية� ،أو اجلزاءات الربملانية على كل من يخل بنظام اجلل�سة
انطالق ًا من �أن الد�ساتري ح�صنت �أع�ضاء املجال�س الت�شريعية وجعلتهم فوق متناول
القانون يف كل ما يبدونه من �أقوال ،وما يعربون عنه من �آراء يف املجل�س .وهذا ما �أكدت
عليه املادة (  ) 81من د�ستور الدولة .فهذه احلماية تقررت �أ�ص ًال حلماية حريتهم الفكرية،
و�ضمان ا�ستقاللهم يف الر�أي .وهذا اال�ستقالل ،وتلك احلرية حملها جل�سة املجل�س العامة
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و�إجتماعات جلانه  .فالد�ستور عندما �أقر باحل�صانة الربملانية ف�إنه ح�صن �أعمال اجلل�سة
من الإخالل �أو الت�شوي�ش �أو اال�ضطراب ،وهو اعرتاف مبا�شر منه ب�أن هذا االجتماع هو
�أرقى �أنواع االجتماعات ال�سيا�سية التي ال يجوز الت�أثري عليها� ،أو النيل من نظامها.
فاحل�صانة حني متنح للأع�ضاء ف�إنها ال متنح لأ�شخا�صهم وال لذواتهم و�إمنا متنح
ل�صفاتهم كونهم �أع�ضاء يف املجل�س ،و�أرقى مهام الع�ضوية ميار�سها الع�ضو يف اجلل�سة
العامة .فكيف ميكن القبول ب�أن الد�ستور ا�ستثنى الأع�ضاء من القانون يف �أعمال اجلل�سة،
ثم ي�أتي ع�ضو �أو �آخر فينتهك نظام اجلل�سة مما يجعل ا�ستثناء احل�صانة ال حمل له .
لأن الإخالل بنظام اجلل�سة يعني عجز الأع�ضاء عن القيام مبهامهم الت�شريعية
والرقابية ،وهو جتاوز على حرمات اجلل�سة ،وحمراب املجل�س .لذلك كان البد �أن تت�ضمن
اللوائح الربملانية من الإجراءات والروادع الكافية لتقوم مقام القانون الذي يوفق بني
مقت�ضيات ا�ستقالل املجل�س يف عمله ،وبني مقت�ضيات النظام العام فيه.
ففي فرن�سا جرى الت�شدد يف اجلزاءات الربملانية ،حيث �أجازت الالئحة حب�س الع�ضو
مدة معينة يف مكان معني �إذا �أخل بنظام اجلل�سة .وقد ر�أى بع�ض الفقهاء الأمريكيني �أن
اجلزاءات الربملانية يجب �أن ي�صدر بها قانون من الكوجنر�س ،ويقدم الع�ضو الذي يخل
بنظام اجلل�سة �إلى املحاكمة الذي �ستف�صل فيه ال�سلطة الق�ضائية� ،إال �أن جلنة النظام
والتطوير يف خمتلف مراحل عملها يف داخل الكوجنر�س رف�ضت هذه الأفكار باعتبار �أن
ذلك ما�س ًا با�ستقالل ال�سلطة الت�شريعية .فمن �أخ�ص دواعي ا�ستقالل املجال�س الت�شريعية
هو عدم ال�سماح لأي �سلطة �أو هيئة �أخرى التدخل يف �أعمالها .و�إذا كانت املجال�س
الت�شريعية م�ؤمتنة على �سن وت�شريع قوانني لتنظيم حياة كل النا�س يف داخل البالد ،فكيف
ال ت�ؤمتن على �أن ت�سن هي قانونها اخلا�ص بها لرتدع من ت�سول له نف�سه الإخالل بنظام
اجلل�سة.
فاجلزاءات الربملانية ي�سنها النواب �أنف�سهم ،ثم يلزمون �أنف�سهم بها فكل القوانني
التي ي�شرعوها لنظام املجتمع ،هم يلزمون �أنف�سهم بها .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن كل
جمل�س �أدرى ب�أمور تنظيم مناق�شاته ،و�أدرى بعقاب من يخالف نظام جل�ساته .و�إذا �صدر
قرار املجل�س يف هذا ال�ش�أن فال معقب له من �أية �سلطة �أخرى.
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فال ت�ستطيع �أية �سلطة مهما عال �ش�أنها �أن ت�سحب قرار املجل�س ،ف�إن كان العفو مقرر ًا
بيد رئي�س الدولة يف بع�ض اجلزاءات يف قانون العقوبات ،ف�إنه لي�س لأحد تقرير عفو يف
جزاءات املجل�س� ،إال املجل�س وحده الذي له حق الرجوع عن اجلزاء الذي �أقره .
ف�إذا احتج من ُو ِق َع عليه اجلزاء من املجل�س و�أر�سل �إلى �أية �سلطة �أخرى طالب ًا فيها
وقف اجلزاء .فوفق القواعد الأ�صولية ف�إنه لي�س لأية �سلطة �أن يبلغ الربملان ب�أمر هذه
الر�سالة ،و�إذا �أراد الع�ضو �أن يتلو الر�سالة التي �أر�سلها لهذه ال�سلطة يف اجلل�سة ،فمن
واجب الرئي�س �أن مينعه بل يجوز للربملان �أن يوقع عليه جزاء �آخر بدعوى حماولة انتهاك
ا�ستقالل و�سيادة الربملان ،وخمالفة �أحكام الد�ستور الذي ق�ضى مببد�أ الف�صل بني
ال�سلطات ،وا�ستقالل كل منها عن الآخرى يف حدود عدم تدخل �أي منها يف �إخت�صا�ص
الأخرى.
وهذا ما حدث عملي ًا يف فرن�سا عندما قرر املجل�س خ�صم جزء من املكاف�أة الربملانية
لأحد الأع�ضاء .فرفع الع�ضو دعوى على مراقبي املجل�س الذين نفذوا هذا اخل�صم ،وكانت
حجة الع�ضو يف الدعوى �أن املكاف�أة الربملانية قررت بقانون ،وال يجوز اخل�صم منها �إال
بقانون ،و�أن الئحة املجل�س مل ت�صدر بقانون �إال �أن املحكمة حكمت بعدم االخت�صا�ص
و�أيدتها يف ذلك حمكمة اال�ستئناف ثم حمكمة النق�ض التي قررت �أن النظر يف مثل هذا
الطلب ميثل اعتدا ًء على عمل املجل�س ،وعلى مبد�أ ف�صل ال�سلطات .و�أن املجل�س هو �شطر
من ال�سلطات العامة التي تتمثل فيها �سيادة الدولة .وال يجوز لل�سلطة الق�ضائية النظر يف
�أي عمل من �أعماله.
وعلى هذا الدرب �سارت املحكمة العليا الأمريكية ورف�ضت �إدعاء �أحد �أع�ضاء جمل�س
النواب الأمريكي بقرار املجل�س حلرمانه من ممار�سة اخت�صا�صاته التي �أوكل للقيام بها
من قبل الأمة الأمريكية.
وال يجوز للمجل�س �أن يوقع �إال اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف الالئحة ،فال يجوز
للمجل�س �أن يقرر جزاءات �أخرى مل ترد يف الالئحة .بل للمجل�س �أن يوقع جزاءاته على
الع�ضو امل�ستقيل �إذا مل يتخذ املجل�س قرار ًا نهائي ًا يف �أمر اال�ستقالة.
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وال يجوز للمجل�س �أن يوقع جزاءاته على �أي من �أع�ضاء احلكومة حتى ولو قاموا
بتجريح و�إهانة املجل�س ،فاملجل�س له �أن ي�سلك �سب ًال �أخرى حلل هذه امل�س�ألة بدون توقيع
�أي جزاء .فالوزراء دائم ًا لهم حق ح�ضور جل�سات املجل�س ،وحق الكالم وهذا املبد�أ عربت
عنه القواعد الأ�صولية االجنلو�سكونية مببد أ� �أن �سلطات املجل�س يف جزاءاته تتحدد بحدود
قاعته الربملانية وال متتد خارجها .وملا كان الوزير يف عمله خارج حدود قاعة الربملان فال
يجوز توقيع �أي جزاء عليه  .ولكن ماذا لو وقع املجل�س جزا ًء على �أحد املواطنني ممن
ح�ضروا جل�سة املجل�س ،وهو لي�س ع�ضو ًا يف املجل�س� ،أال يخالف ذلك مبد أ� حدود القاعة
الربملانية ؟
فاملادة (  ) 28من الئحة املجل�س يف فقرتها ( و ) �أعطت لرئي�س املجل�س احلق يف �أن
ي�أمر ب�إخراج الزائر �إذا تكلم يف اجلل�سة� ،أو �أبدى ا�ستح�سان ًا �أو ا�ستهجان ًا ب�أية �صورة من
ال�صور ،واتخاذ الإجراءات القانونية �ضده �إذا كان لذلك حمل.
وعلى هذا املبد�أ �سارت القواعد الأ�صولية الربملانية يف �أمريكا ،وفرن�سا .وترى هذه
القواعد �أن تخويل الرئي�س ل�سلطة �إخراج الزائرين الذين يقع منهم ت�شوي�ش �أو �إخالل
بنظام اجلل�سة هو تدبري دفاعي ال جزاء ت�أديبي .فالرئي�س ميتلك هذه ال�سلطة للدفاع عن
نظام اجلل�سة ،كما �أن هذا الزائر ال ميار�س عم ًال يف اجلل�سة يف حني �أن اجلزاء الت�أديبي
يرتبط مبن ميار�س عم ًال داخل اجلل�سة .والتدبري الدفاعي الذي يقوم به رئي�س املجل�س
�ضد الزائر �إمنا هو من اخت�صا�صاته الأ�صلية لأنه هو امل�س�ؤول عن حفظ النظام داخل
اجلل�سة (وهذا ما �أ�شارت �إليه املادة  28من الالئحة ) فقد ال ي�أتي الإخالل بهذا النظام
من جانب الأع�ضاء ،و�إمنا من غريهم  .فهل ميكن �أن يقف الرئي�س �صامت ًا وال يدافع
عن م�س�ؤولياته� ،أو �أن يدافع عن اخت�صا�صاته .فالزائر عندما ي�سلب اجلل�سة نظامها
فهو �أ�شبه بال�شخ�ص الذي دخل منز ًال غري مملوك ًا له ،وعبث به ،واعتدى على موجودات
املنزل ،فماذا ينتظر من مالك املنزل �إال �أن يقوم بطرد هذا ال�شخ�ص كتدبري دفاعي
للحفاظ على منزله ،وله يف هذا التدبري – �أي�ض ًا � -أن ي�شتكي هذا ال�شخ�ص ويتخذ
�إزاءه كل الإجراءات القانونية الواجبة ،ولذلك �أعطت الالئحة لرئي�س املجل�س �أن يتخذ
الإجراءات القانونية �ضد الزائر �إذا كان لذلك حمل.
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واملحافظة على النظام يف املجل�س هو من اخت�صا�ص الرئي�س فال يجوز له �أن ينزل عن
�سلطته هذه �إلى نائبيه� ،أو �إلى املراقبني ،بل يجب �أن يقوم ب�سلطاته هذه �شخ�صي ًا ،فهو
وحده الذي يلفت نظر املتكلم �أثناء الكالم �إلى وجوب مراعاة �أحكام الالئحة ،واملحافظة
على نظام الكالم ومو�ضوعه.
ولذلك ف�إن املادة (  ) 74من الالئحة ا�ستعملت عبارة « الرئي�س وحده هو �صاحب احلق
يف �أن يلفت نظر املتكلم « وهو وحده الذي ي�أمر عند اللزوم برفع اجلل�سة و�إخالء القاعة.
وهذا ما �أكدت عليه املادة (  ) 77من الالئحة « �إذا اختل النظام يف اجلل�سة ومل يتمكن
الرئي�س من �إعادته �أعلن عزمه على وقف اجلل�سة .
فالرئي�س ب�إرادته وحده يعلن عزمه على وقف اجلل�سة دون انتظار قرار من املجل�س
« ف�إن مل يعد النظام جاز له وقف اجلل�سة ملدة ال تزيد على ن�صف �ساعة»
�أي �أن الرئي�س ب�إرادته – �أي�ض ًا  -ودون قرار من املجل�س ميكنه وقف اجلل�سة ملدة
ن�صف �ساعة.
« ف�إذا ا�ستمر الإخالل بالنظام جاز للرئي�س ت�أجيل االجتماع « و�أخري ًا ف�إن �إرادة
الرئي�س هي التي �ست�ؤجل االجتماع.
�أما بالن�سبة للجزاءات فلخطورتها و�أثرها البني على �أعمال الأع�ضاء ف�إن الرئي�س هو
الذي يقرتح توقيع هذه اجلزاءات �أما �صاحب القرار فيها هو املجل�س.
واجلزاءات التي ن�صت عليها الالئحة يف موادها من ( ) 76 – 74

1.1جزاءات توقع على الع�ضو ب�سبب خمالفته لأحكام الالئحة وعدم حمافظته على نظام
الكالم ومو�ضوعه:
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وهذه يرتتب عليها منع الع�ضو من الكالم يف ذات املو�ضوع باقي اجلل�سة ،ويوقع املجل�س
هذا اجلزاء على الع�ضو بعد �أن يلفت الرئي�س نظر املتكلم مرتني يف جل�سة واحدة ثم يعود
الع�ضو �إلى ما يوجب لفت نظره مرة ثالثة يف اجلل�سة ذاتها وهذه �أخف �أنواع اجلزاءات .
والأمور التي ت�ستوجب لفت النظر هي:
 -عدم مراعاة �أحكام الالئحة. -عدم املحافظة على نظام الكالم ومو�ضوعه. -ا�ستعمال عبارات غري الئقة. -امل�سا�س بكرامة الأ�شخا�ص �أو الهيئات. -الإ�ضرار يف كالمه بامل�صلحة العليا للبالد. -الإخالل بالنظام .جزاءات توقع على الع�ضو ب�سبب �إخالله بالنظام �أو عدم االمتثال بقرار املجل�س
مبنعه من الكالم :
والإخالل بالنظام قد تكون له مظاهر عديدة مثل مقاطعة املتكلمني �أو التكلم بدون
�إذن الرئي�س� ،أو انتقاد الرئي�س يف �إدارته للجل�سة� ،أو الهتاف ب�صوت عال �أثناء عملية
الت�صويت احتجاج ًا� ،أو ت�أييد ًا لها� ،أو االحتجاج على قرار املجل�س.
�أما امل�سا�س ب�شخ�صيات فله – �أي�ض ًا  -العديد من املظاهر مثل االنتقاد �أو الهجوم على
�أحد زمالئه يف اجلل�سة� ،أو التعر�ض لآرائهم بالهجوم واالنتقاد حتى لو مل يذكر �أ�سماءهم
�أو التعري�ض ب�أ�شخا�ص عامني �أو خا�صني خارج اجلل�سة ( والتعري�ض هنا للأ�شخا�ص� ،أما
التعر�ض لأعمالهم فهو حق للع�ضو ) .
ولفت نظر الع�ضو ي�صدر من الرئي�س دون ا�ست�شارة املجل�س.
�إال �أن املجل�س يتدخل يف حال اخلالف بني الرئي�س ،ومن يلفت نظره وي�صدر قراره
دون مناق�شة.
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كما �أن للمجل�س �أن يتدخل �إذا �أراد الرئي�س ت�شديد لفت النظر �إلى منع الع�ضو من
الكالم .ففي مثل هذه احلالة ي�صدر املجل�س قراره دون مناق�شة.
ولكن ما هو مدلول �أن يتدخل املجل�س �إذا حدث خالف بني الرئي�س وبني من يلفت
نظره وي�صدر املجل�س قرار ًا يف هذا ال�ش�أن.
مما درجت عليه النظم الربملانية �أن الرئي�س عندما يلفت نظر ع�ضو ف�إن لفت نظره
يكون م�شفوع ًا بالأ�سباب ،ويكون هذا اللفت للنظر �أو التنبيه يف ذات الوقت الذي وقعت
فيه املخالفة �أو على الأقل قبل افتتاح مناق�شة جديدة� ،أو �إعطاء ع�ضو جديد الكلمة ،ف�إذا
ما حدثت مناق�شة جديدة� ،أو ح�صل ع�ضو جديد على الكلمة فال حمل للرئي�س �أن يلفت
نظر الع�ضو ،و�إمنا يكتفي يف مثل هذه الأحوال بعدم �إثبات الألفاظ املخالفة يف م�ضبطة
املجل�س .فك�أن الرئي�س �أراد �أن يتنازل طواعية عن حقه يف لفت النظر واكتفى بعدم �إثبات
الألفاظ يف امل�ضبطة.
ولكن يحدث �أحيان ًا �أن يلفت الرئي�س نظر الع�ضو م�شفوع ًا بالأ�سباب ،ف�إذا ما اعتذر
الع�ضو� ،أو �سحب �ألفاظه فال حمل هنا للفت النظر .ولكن �إذا �أ�صر الع�ضو على تقدمي
�إي�ضاحات وبيان و �أو�ضح للرئي�س �أنه م�صمم على �أقواله و�أنه ال يقبل وجهة نظر الرئي�س �أو
لفت نظره فهنا ي�صبح اخلالف حتمي ُا بني الرئي�س والع�ضو فيلج�أ الرئي�س �إلى املجل�س الذي
يعترب مبثابة ال�شاهد على هذه الواقعة في�صدر ال�شاهد ( املجل�س ) قراره دون مناق�شة.
ولي�س للفت النظر يف حد ذاته �أثر ي�ستتبع �إال يف احلذف من امل�ضبطة� ،أو يف تناقل
و�سائل الإعالم لهذه الواقعة ،وكذلك �إثبات لفت النظر يف امل�ضبطة ولكن �إذا تكرر لفت
النظر ف�إن ذلك ترتتب عليه �آثار مثل املنع من الكالم.
ويح�صل املنع من الكالم عندما يتكرر لفت النظر مرتني يف اجلل�سة الواحدة وفق
ما قررته املادة (  .)74ويكون ذلك بقرار من املجل�س ي�صدره دون مناق�شة لأنه مبثابة
ال�شاهد على الواقعة.
ومتى تقرر منع الع�ضو من الكالم فال يجوز �إثبات �شيء مما يقوله يف م�ضبطة املجل�س.
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�أما جزاء الإخراج من قاعة اجلل�سة مع احلرمان من اال�شرتاك يف بقية �أعمال اجلل�سة
ال يكون �إال بعد قرار من املجل�س بناء على طلب الرئي�س .فقد ي�صدر املجل�س قرار ًا مبنع
الع�ضو من الكالم� ،أو يوجه �إليه �إنذار ًا،
�أو لوم ًا ،ومع ذلك فقد ي�ستمر الع�ضو يف الإخالل بنظام اجلل�سة فهنا يكون اجلزاء
الإخراج من قاعة اجلل�سة.
ويثبت هذا القرار يف م�ضبطة املجل�س .وال يجوز �أن يثبت للع�ضو �أي قول يتفوه به بعد
قرار املجل�س ب�إخراجه ف�إذا �صدر قرار املجل�س ،والع�ضو �أثناء خروجه تفوه ب�ألفاظ �ضد
املجل�س� ،أو �ضد رئي�سه� ،أو �أي �ألفاظ �أخرى فال تثبت بامل�ضبطة لأن قرار الإخراج من
قاعة اجلل�سة يعني �أن الع�ضو بعد هذا القرار مبا�شرة هو غائب عن اجلل�سة حتى ولو مل
ين�سحب فعلي ًا من اجلل�سة بالإ�ضافة �إلى ذلك جزاء احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال
املجل�س وجلانه مدة ال تزيد عن �أ�سبوعني.
فهذا القرار هو نتيجة الزمة يف حال عدم امتثال الع�ضو لكل اجلزاءات ال�سابقة .ففي
هذه احلالة ي�صدر قرار املجل�س �إمعان ًا يف الت�شديد ،وزيادة يف اجلزاءات وميتد احلرمان
�إلى �أعمال اللجان فال يجوز له ح�ضور اجتماعات اللجان .وللرئي�س �أن يتخذ من الو�سائل
ما يكفل تنفيذ قرار املجل�س ،فاملادة (  ) 28من الالئحة �أعطت لرئي�س املجل�س احلق يف
�أن ي�ستعني برجال ال�شرطة حلفظ النظام داخل املجل�س واال فال حمل لقرار املجل�س �إذا
مل ينفذه الرئي�س فعلي ًا.
و�إذا حل ب�أحد الأع�ضاء عقوبة احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه مدة
�أ�سبوعني .ومل تكن املدة الباقية من دور االنعقاد ال ت�ستغرق �سوى �أ�سبوع ًا� ،أو �أيام ًا .ف�إن
الع�ضو ي�ستكمل حرمانه من �أعمال املجل�س واللجان يف �أول الدور التايل حتى تنفذ املدة كاملة.
وال يرتتب على هذا اجلزاء حرمان الع�ضو من امتيازاته الأخرى مثل احل�صانة
واملكاف�أة الربملانية.
ووفق ًا للمادة (  ) 76من الالئحة ف�إن جزاء احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س
وجلانه مدة ال تزيد عن �أ�سبوعني هو �أق�صى ما ميكن توقيعه على الع�ضو من جزاءات
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فال �سبيل لتوقيع جزاء �آخر عليه �إذا حدث و�أن تفوه الع�ضو ب�ألفاظ جارحة �أو هجوم على
زمالئه من الأع�ضاء� ،أو رئي�س املجل�س ف�إن املجل�س لن يكون ب�إمكانه توقيع جزاء �آخر.
ولذلك توافقت القواعد الأ�صولية الربملانية على اعتبار الع�ضو غائب ًا عن اجلل�سة من
حلظة �صدور قرار خروجه من قاعة اجلل�سة� ،أو حرمانه من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س.
و�أن كل ما يقوله من �ألفاظ بعد هذه اللحظة التي �أخذ فيها املجل�س قراره ال تثبت يف
امل�ضبطة ،وال يعتد بها.
وقرار احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه ال يعني �أن الع�ضو قد فقد
ع�ضويته ،و�إمنا هو ال يزال متمتع ًا بها ،فال ميكن م�ؤاخذته طبق ًا للقانون العام على ما
يقوله يف املجل�س .فله احلرية يف �أن يبدي ما يراه من �أقوال وفق ًا حل�صانته.
ويرتتب على جزاء احلرمان من اال�شرتاك يف �أعمال املجل�س وجلانه حترمي ح�ضوره
�إلى مقر املجل�س �سواء يف �أبوظبي� ،أو دبي ملدة �أ�سبوعني� .أما �إذا ح�ضر �إلى قاعة اللجنة� ،أو
قاعة املجل�س �أثناء اجتماعهما ،ف�إن لرئي�س اللجنة� ،أو رئي�س املجل�س �أن يوقف االجتماع.
ويثبت يف حم�ضر اللجنة �أن اللجنة رفعت اجتماعها ب�سبب ح�ضور الع�ضو .كما يثبت يف
م�ضبطة املجل�س �أن املجل�س رفع اجتماعه ب�سبب ح�ضور الع�ضو .ثم يتخذ الرئي�س من
الو�سائل ما يراه الزم ًا لإخراج الع�ضو من قاعة االجتماع.
و�إ�صرار الرئي�س على اتخاذ هذه الو�سائل هو �أمر واجب وحتمي ،لأنه ينفذ قرار
املجل�س الذي لي�س لكائن من كان �أن يعطله� ،أو يت�سامح جتاه تنفيذه� .إال املجل�س نف�سه
الذي له احلق �أن يوقف قراره �إذا تقدم الع�ضو يف اجلل�سة التالية باعتذار كتابي عما �صدر
منه .وللمجل�س �أن يقبل هذا االعتذار �أو يرف�ضه.
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مبد�أ تخلف الع�ضو عن ح�ضور جل�سات املجل�س� ،أو �أعمال اللجان يوجب
جزاءات برملانية

الع�ضوية يف املجل�س الوطني االحتادي هي تفوي�ض من �شعب االحتاد للع�ضو للقيام
بواجبات د�ستورية حمددة يف الت�شريع والرقابة .و�أولى واجبات من يت�صدى للع�ضوية �أن
يحافظ على �أداء واجباته الد�ستورية .ولذلك ف�إن املادة (  ) 7من الالئحة جعلت من
يت�صدى للع�ضوية �أن يق�سم ق�سم ًا عظيم ال�ش�أن قبل �أن يبا�شر �أعماله يف املجل�س .وهذا
الق�سم �أي�ض ًا مناط التزام د�ستوري لأن املادة (  ) 73من الد�ستور �أكدت عليه يف الن�ص
الآتي:
« اق�سم باهلل العظيم �أن �أكون خمل�ص ًا للإمارات العربية املتحدة ،و�أن احرتم د�ستور
االحتاد ،وقوانينه ،و�أن �أ�ؤدي �أعمايل يف املجل�س وجلانه ب�أمانة و�صدق» .
فهو ق�سم عظيم با�سم اهلل العظيم ،على الأخال�ص للدولة ،وتبجيل د�ستورها واحرتام
قوانينها ،وعهد �أمام اهلل وال�شعب بحمل الأمانة و�أداء الر�سالة .
والع�ضوية يف املجل�س الوطني االحتادي هي تفوي�ض من ال�شعب للع�ضو ب�أن ي�شرع
ويراقب احلكومة يف �أعمالها .و�آليات هذا التفوي�ض تتمثل يف -:

ولذلك كان من املبادئ املقررة يف خمتلف اللوائح الربملانية « �أنه ال يجوز لع�ضو
الربملان �أن يتغيب �إال برتخي�ص « .وال يجوز �أن يطلب الع�ضو �إجازة من عمله الربملاين
ملدة غري حمددة.
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لأن يف قبول هذا الطلب تعطي ًال لأ�س�س التفوي�ض الربملاين ،وحرمان ًا ملواطني االحتاد
من حقهم يف التمثيل النيابي� ،أو حقهم يف الدفاع عن م�صاحلهم واحتياجاتهم التي وكلوا
�شخ�ص ًا ( النائب ) للقيام بها.
فاملحامي �إذا مل يح�ضر جل�سات املحاكمة دفاع ًا عن املتهم �أعترب ذلك �إخال ًال بحق
الدفاع ،وقد يرتتب على ذلك نتائج وخيمة وبالغة اخلطورة على املتهم.
وال جمال للمقارنة �أو الت�شبيه بني عمل املحامي ،وعمل النائب �إال يف « مبد�أ الوكالة
« فالنائب وكيل عن �شعب االحتاد ب�أجمعه فهو ممثله ،ولي�س ممث ًال للإمارة التي انتخب
منها فقط .فهذا املمثل �أو الوكيل يجب �أن يكون حري ًا به الدفاع ومتثيل م�صالح ال�شعب يف
القوانني ،والرقابة على �أعمال احلكومة ،و�إال ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى ا�ضطراب �أحوالهم،
وعدم ا�ستقرار حقوقهم.
وقد راعت الئحة املجل�س كل هذه االعتبارات التي �أكدت عليها كل من القواعد
الأ�صولية الربملانية.
ف�أكدت املادة (  ) 21على جملة من املبادئ الهامة اخلا�صة بتخلف الع�ضو عن ح�ضور
اجلل�سات العامة وهي:

�أما املادة (  ) 23ف�أكدت على جملة من املبادئ الهامة اخلا�صة بتخلف الع�ضو عن ح�ضور
اجتماعات اللجان.
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فهناك التزام �أ�صيل على الع�ضو بح�ضور اجلل�سات العامة ،واجتماعات اللجان و�إذا
تخلف عن احل�ضور لأي �سبب من الأ�سباب فواجب عليه �أن يقدم �أ�سباب تخلفه� ،أو يقدم
�أعذار ًا مقبولة .وذلك يف حالة تغيبه جل�سة واحدة� ،أو اجتماع ًا واحد ًا للجان� .أما �إذا
امتدت هذه الأعذار يف �أعمال اجلل�سة العامة لأكرث من �شهر فعليه واجب �أن ي�ست�أذن من
رئي�س املجل�س .وواجب الع�ضو يف ا�ستئذان رئي�س املجل�س ال يعني �إلزام الرئي�س بقبول
ا�ستئذانه فللرئي�س �أن يقبل �أو يرف�ض� ،أما يف حالة الإخطار �إذا تغيب عن جل�سة واحدة
وقدم لذلك �أ�سباب ًا ف�إن الإخطار يعني �إلزام الرئي�س بقبول �إخطاره �شريطة �أن ي�صحب
ذلك �أ�سباب التغيب.
كذلك ف�إن واجب ا�ستئذان الرئي�س �إذا قرر الع�ضو مغادرة اجلل�سة نهائي ًا قبل انتهائها
ال يعني �إلزام الرئي�س بقبول هذا الإذن فله �أن يرف�ضه �إذا قدر �أن م�صلحة اجلل�سة تقت�ضي
�أن ي�ستكمل ح�ضور اجلل�سة.
ف�إعطاء الإذن من الرئي�س قانون ًا هو منحة ،واملانح له �أن مينح �أو مينع .ف�إذا قدر
املنح فكان بها ،و�إذا قدر املنع فعلى الع�ضو �أن يلتزم بح�ضور اجلل�سات دون �أن يعرت�ض �أو
يرف�ض قرار الرئي�س يف هذا ال�ش�أن.
�أما �إذا غاب الع�ضو عن جل�سة املجل�س دون عذر مقبول ف�إن للرئي�س �أن ي�ستخدم
�سلطاته يف توقيع اجلزاءات فيلفت نظره كتابة.
ف�إذا تكرر الغياب بعد لفت النظر ،ودون عذر �أو ا�ستئذان مقبول من الرئي�س ثالث
جل�سات متوالية �أو خم�س جل�سات غري متوالية ف�إنه يجوز للرئي�س �أن يعر�ض الأمر على
املجل�س.
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وللمجل�س له �أن يوجه �إليه �إنذار ًا نهائي ًا بعدم الغياب .وهذا الإنذار يعني عدم قدرة الع�ضو
عن الغياب باقي جل�سات املجل�س يف دور االنعقاد .وي�سقط الإنذار مع دور االنعقاد الثاين.
�أو يقرر املجل�س اعتبار الع�ضو م�ستقي ًال .وتعترب اال�ستقالة نهائية من تاريخ �صدور قرار
املجل�س� ،أي ال يجوز العدول عنها.
�أما يف �ش�أن �أعمال اللجان ف�إذا تغيب الع�ضو عن ح�ضور �إحدى اجتماعات اللجنة دون
عذر مقبول من رئي�س اللجنة ،كان لرئي�س املجل�س �أن يلفت نظره كتابة .
ف�إذا تكررت هذه املخالفة �أي الغياب لثالث جل�سات متوالية �أو خم�س مرات غري
متوالية جاز للرئي�س عر�ض الأمر على املجل�س �إما لإنذاره� ،أو اعتباره م�ستقي ًال كما هو
احلال يف اجلل�سات.

وينطبق – �أي�ض ًا  -على قاعدة التغيب عن ح�ضور اجلل�سة� ،أو اللجنة ما يتفرع منها
من ح�ضور الع�ضو مت�أخر ًا عن �أعمال اجلل�سة� ،أو اجتماع اللجنة .فمن الواجب عليه �أن
يلتزم بال�ساعة �أو التوقيت الذي �سيبد�أ به اجتماع املجل�س� ،أو اجتماع اللجنة .وااللتزام
باحل�ضور يف التوقيت املحدد لبدء اجلل�سة� ،أو بدء اجتماع اللجنة هو التزام وجوبي لأن
ح�ضوره �سي�سهم يف اكتمال الن�صاب �أو احلفاظ على الن�صاب الالزم لبدء �أعمال اجلل�سة،
�أو بدء اجتماع اللجنة .فقد ي�ؤدي ت�أخريه �إلى عدم اكتمال الن�صاب ،وقد يرتتب على ذلك
تعطيل �أعمال املجل�س يف اجتماعاته ،مما يجعله خم ًال بالنظام .وهذا االعتبار للإخالل
بنظام املجل�س هو الذي دعا اللوائح الربملانية �إلى توقيع جزاءات على من مل يح�ضر �أو
يت�أخر يف احل�ضور عن �أعمال اجلل�سة� ،أو اللجنة.
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وقد �أعطت الئحة املجل�س يف املادة (  ) 37احلق ملراقبي املجل�س يف مالحظة ح�ضور
الأع�ضاء �أو غيابهم ،وذلك ك�آلية �أ�سا�سية لتنفيذ �أحكام الالئحة فيما يتعلق بغياب
الأع�ضاء.
فك�أن املادة (  ) 37متثل و�سيلة التنفيذ ملا ن�صت عليه الالئحة يف موادها من (  21و 22

و  ) 23ب�ش�أن ح�ضور وغياب الأع�ضاء.
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الف�صل ال�ساد�س
احل�صانة الربملانية
لي�ست امتياز ًا� ،أو حق �شخ�صي بل هي من �ضرورات امل�صلحة العامة لتمكني
�أع�ضاء املجل�س للقيام ب�أدوارهم

تقرر مبد أ� احل�صانة الربملانية حتى ي�ضمن املجل�س و�أع�ضائه ا�ستقاللهم يف �أعمالهم،
وحماية لهم من �أي تهديد قد تقوم به احلكومة �ضد الع�ضو ملواقفه الربملانية .ولذلك
قررت د�ساتري العامل مبد�أ عدم جواز القب�ض على �أحد �أع�ضاء الربملان ،وعدم اتخاذ
�إجراءات جنائية �ضده �إال بت�صريح من املجل�س .حتى ال يكون لأي جهة �أن ت�سعى النتزاع
النائب من مقعده منع ًا له من �أداء واجبه الربملاين.
واحل�صانة ب�صفة عامة لها �أنواع متعددة مثل احل�صانة الدبلوما�سية ،واحل�صانة
الق�ضائية واحل�صانة النقابية ،واحل�صانة الربملانية .وكلمة ح�صانة تعني التحرز
واملناعة �أو بعبارة �أخرى هو امتياز مينحه الد�ستور �أو امل�شرع الوطني �أو الدويل �إلى
بع�ض الأ�شخا�ص بحكم وظائفهم يعفيهم مبوجبها من عبء امل�سائلة القانونية .ولذلك
ف�إن تعريف احل�صانة الربملانية ين�صرف �إلى تلك ال�ضمانات التي يقرها الد�ستور لع�ضو
الربملان حلمايته وت�أمني �أداء وظيفته بحرية ودون عوائق ت�أكيد ًا ال�ستقالله ،ومتكين ًا له
من القيام بواجباته يف متثيل املواطنني ومنع اتخاذ �أي �إجراء ق�ضائي جنائي بحقه.
واحل�صانة الربملانية مقررة للوظيفة الربملانية فهي لي�ست امتياز ًا �شخ�صي ًا للنائب.
وتنق�سم احل�صانة الربملانية �إلى نوعني:
1.1احل�صانة الربملانية املو�ضوعية وهي التي ال يجوز معها م�ساءلة الع�ضو عما يبديه من
�أفكار و�آراء خالل �أدائه لعمله الربملاين وهذه احل�صانة تع�صمه من امل�ساءلة ب�شكل نهائي.
2.2احل�صانة الربملانية الإجرائية وهي التي متنع اتخاذ �أي �إجراء جزائي �ضد الع�ضو �أثناء
فرتة عمله كنائب �إال يف حالة التلب�س باجلرمية و�إذا كانت احل�صانة املو�ضوعية مق�صورة
على الأقوال والأفكار التي يبديها الع�ضو فهي ال ت�شمل �إذن الأفعال املادية التي يرتكبها
الع�ضو مثل �ضرب زميل له يف املجل�س� ،أو تزوير .ففي مثل هذه احلاالت ميكن �أن ي�س�أل
الع�ضو مدني ًا وجنائي ًا وفق القوانني.
وقد ن�صت املادة (  ) 81من الد�ستور على مبد�أ احل�صانة الربملانية «ال ي�ؤاخذ �أع�ضاء
املجل�س عما يبدونه من الأفكار والآراء يف �أثناء قيامهم بعملهم داخل املجل�س وجلانه»
وعلى ذات املبد أ� ن�صت املادة (  ) 17من الئحة املجل�س.
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فمثل هذا املبد أ� ي�ضمن ا�ستقالل الأع�ضاء يف عملهم  ،وحمايتهم �ضد �أي نوع من
التهديد �أو االنتقام التي قد تقوم بها احلكومة �أو يقوم بها الأفراد� ،ضد ع�ضو �أثار مواقف
برملانية �أ�ضرت �أو كانت و�شيكة ب�إحلاق ال�ضرر بالغري.
وا�ستتبع هذا املبد أ� ما قرره الد�ستور يف املادة (  ) 82من �أنه ال يجوز �أثناء انعقاد
املجل�س ،ويف غري حالة التلب�س باجلرمية �أن تتخذ �أي �إجراءات جزائية �ضد �أي من
�أع�ضاء املجل�س �إال ب�إذن املجل�س .ويف حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات يف غيبة املجل�س
يجب �إخطاره بها.
وعلى ذات املنوال �سارت املادة (  ) 18يف الالئحة .التي �أكدت على �أنه ال يجوز �أثناء
انعقاد املجل�س ،ويف غري حالة التلب�س باجلرمية �أن تتخذ �ضد �أي ع�ضو من �أع�ضائه �أية
�إجراءات جزائية.
الإجراءات اجلزائية

فكل هذه الإجراءات ت�ستلزم
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ويف جميع الأحوال �إذا مل ي�صدر املجل�س قراره يف طلب الإذن خالل �شهر من تاريخ
و�صوله �إليه اعترب ذلك مبثابة الإذن.
وهذه الأحكام هدفها الرئي�سي هو عدم انتزاع الع�ضو من مقعده الربملاين ،ومنع �أي
�إجراء� ،أو عمل� ،أو فعل ي�ؤثر على �أداء واجبه الربملاين.

واحلماية التي تقررها احل�صانة الربملانية للأع�ضاء هي مقت�ضى د�ستوري غر�ضه
متكني الربملان من القيام بواجباته الت�شريعية والرقابية ،ولذلك ال يجوز للع�ضو �أن يتنازل
عن احل�صانة� ،أو �أن يتحرر عنها من تلقاء نف�سه وهي ال ت�شمل غري �شخ�ص الع�ضو فال
متتد �إلى �أوالده� ،أو �أهله لأنه امتياز ممنوح له لت�أدية عمل معني ،واالمتياز بطبعه ال يجوز
التو�سع يف ت�أويل �أغرا�ضه .فاحل�صانة ال تعني احلماية ال�شخ�صية للع�ضو وال تعني متايزه
عن املواطنني كمواطن له من احلقوق والواجبات ما يوفره الد�ستور لغريه من املواطنني.
�إال �أن الد�ستور راعى مقت�ضيات عمله الربملاين .وعلى هذا الأ�سا�س فهي مقررة للمركز
القانوين للع�ضو ال ميلكها �شخ�صي ًا فلي�س من حقه التنازل عنها .و�إمنا قررها د�ستور
الدولة لل�صالح العام متكين ًا للمجل�س الوطني االحتادي من مبا�شرة م�س�ؤولياته الد�ستورية
يف الت�شريع والرقابة بوا�سطة �أع�ضائه دون �أي تعويق لهم عن طريق الكيد� ،أو التلفيق.
والإذن الذي مينحه املجل�س باتخاذ الإجراءات اجلزائية �ضد �أحد من �أع�ضائه هو
�إذن حا�صر مانع .مبعنى �أنه �إذا ظهر �أثناء التحقيق مع الع�ضو تهم ًا جديدة مل تكن
موجودة عند �صدور �إذن املجل�س ب�إجازة الإجراءات اجلزائية ،فال بد من الرجوع �إلى
املجل�س ال�ست�صدار �إذن �إجازة جديد عن هذه التهم اجلديدة .وهذا املبد�أ كان حمل اتفاق
بني كل النظم الربملانية .وهذا ما �أخذت به الالئحة يف املادة (  ) 19حيث �أكدت على �أن
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يرفق بطلب الإذن برفع احل�صانة عن الع�ضو �أوراق الق�ضية املطلوب اتخاذ �إجراءات
جزائية فيها� ،أو �صورة ر�سمية من عري�ضة الدعوى مع امل�ستندات امل�ؤيدة لها �إذا كان
الطلب مقدم ًا من �أحد الأفراد.
فالغر�ض الرئي�سي من كل هذه املرفقات التي عددتها املادة (  ) 19يف الالئحة هو �أن
يكون الإذن حم�صور ًا يف �أوراق الق�ضية املطلوب اتخاذ �إجراءات جزائية فيها ،ومانع ًا لأي
�أوراق تتعلق بتهم جديدة.

ومن لوازم هذا املبد�أ �أنه �إذا اتهم ع�ضو املجل�س مع �آخرين يف جنحة �أو جناية ف�إن
الإجراءات اجلزائية تكون باطلة له وحده ،وت�ستمر �صحيحة مع �شركائه لأنه كما �أ�سلفنا
ف�إن مبد أ� احل�صانة امتياز ال ميتد �إلى الآخرين.
كما �أن املادة (  ) 18من الالئحة واكبت املبادئ الربملانية العاملية يف مبد�أ احل�صانة،
،عندما قررت �أنه �إذا مل ي�صدر املجل�س قراره يف طلب الإذن خالل �شهر من تاريخ و�صوله
اعترب ذلك مبثابة الإذن.
�أي مبثابة القبول من املجل�س باتخاذ الإجراءات اجلزائية �ضد الع�ضو .وهذا احلكم
الذي �أ�شارت �إليه املادة ( )18يراعي �سقوط الدعوى بتقادم املدة.
فمدة الدعوى تظل موقوفة من يوم تقدمي الطلب حتى ي�صدر املجل�س �أما الإذن� ،أو
عدم منح الإذن فمتى قدم الطلب برفع احل�صانة �إلى املجل�س ف�إن تاريخ ا�ستالم املجل�س
يوقف �سريان املدة �أي عدم حمو املدة ال�سابق �سريانها ،وعند انتهاء الإيقاف ت�ست�أنف
املدة القدمية �سريانها من حيث توقفت فطلب رفع احل�صانة ال يقطع املدة لأن القطع
ميحو املدة ال�سابق �سريانها حمو ًا تام ًا ،بحيث يتحتم ا�ستئناف مدة جديدة.
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معنى هذا �أن املدعى على الع�ضو حتكمه دائم ًا توقيتات زمنية لرفع الدعوى� ،أو توقيتات
تتعلق بطبيعة الدعوى .وقد ي�ستغرق طلب رفع احل�صانة مدة طويلة داخل املجل�س مما
يجعل املدعي عاجز ًا عن �إثبات حقه� ،أو �أن الع�ضو ينجح يف ا�ستمالة زمالئه من الأع�ضاء
لت�أجيل نظر طلب رفع احل�صانة حتى ت�سقط توقيتات الدعوى �ضده ويهرب بالتايل من
التزاماتها.
�إال �أن الالئحة عاجلت ذلك اخلط أ� الذي وقعت فيه بع�ض اللوائح الربملانية فحددت مدة
�شهر يبد أ� من تاريخ و�صول طلب رفع احل�صانة �إلى املجل�س .ومدة ال�شهر �ستوقف مدة
الدعوى .ولن متحي املدة ال�سابق �سريانها على و�صول الطلب �إلى املجل�س وبعد ال�شهر
ت�ست�أنف املدة القدمية �سريانها من حيث توقفت.
و�أع�ضاء املجل�س يكت�سبون احل�صانة مبجرد بدء دور االنعقاد ولي�س بعد �أن يف�صل املجل�س
يف �صحة نيابة �أع�ضائه لأن الأ�صل هو �صحة النيابة حتى يتقرر بطالنها.
مبد�أ التلب�س باجلرمية

راعى الد�ستور يف املادة (  ،) 82والالئحة يف مادتها (  ) 18مبد أ� التلب�س باجلرمية
واعتربه ا�ستثنا ًء يف اتخاذ الإجراءات اجلزائية �ضد الع�ضو املتلب�س باجلرمية دون حاجة
�إلى �إذن املجل�س ومبد أ� التلب�س له العديد من املظاهر مثل:
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ولكن �إذا مت القب�ض على الع�ضو �ساعة التلب�س باجلرمية فهل ميكن جلهات التحقيق
اال�ستمرار يف اتخاذ الإجراءات اجلزائية الأخرى مثل التفتي�ش� ،أو التحقيق� ،أو احلب�س،
�أم يتحتم الرجوع �إلى املجل�س ال�ستئذانه يف موا�صلة هذه الإجراءات اجلزائية باعتبار �أن
طلب رفع احل�صانة حا�صر مانع كما �أ�سلفنا.
فالالئحة �أعطت ل�سلطات التحقيق يف حال التلب�س اتخاذ كافة الإجراءات اجلزائية
ب�شرط �إخطار املجل�س بهذه الإجراءات �أي ل�سلطات التحقيق القيام بالتحقيق ،والتفتي�ش،
واحلب�س .

�أو �أي من الإجراءات اجلزائية .ف�إذا ما �ألقى القب�ض� ،أو التحقيق� ،أو التفتي�ش على
ع�ضو قبل بدء دور االنعقاد .فلي�س هناك �إلزام ًا على جهات التحقيق ب�إطالق �سبيل
الع�ضو .واحل�صانة حتمي الع�ضو من كافة الإجراءات اجلزائية �سواء كان املحرك لها
دعوى النيابة� ،أو دعوى جنحة مبا�شرة من الأفراد .وهي ت�شمل جميع الأع�ضاء �سواء كانوا
ي�شغلون وظائف �أخرى �أم ال ،وحتى لو كانت التهم املوجهة �إليهم متعلقة بت�أدية مهام هذه
الوظائف .وتبتدئ احل�صانة بابتداء دور االنعقاد ،وتنتهي بانتهائه �سواء كان ذلك الدور
عادي ًا� ،أم غري عادي .فهي ت�ستمر ما دام الدور م�ستمر ًا .و�إذا �أرادت جهات التحقيق
اال�ستمرار يف هذه الإجراءات اجلزائية ف�إن املجل�س ال بد �أن ي�أذن بذلك .وهذا يعني وفق
املادة (  ) 18من الالئحة �أن للمجل�س احلق يف �إيقاف هذه الإجراءات .فبدء دور االنعقاد
ال يوقف من تلقاء ذاته �سري الإجراءات ،ولكن املجل�س هو �صاحب احلق يف �إيقافها متى
قرر ذلك.
وقد راعت املادة (  ) 18من الالئحة يف هذا ال�ش�أن القواعد الأ�صولية يف مدار�سها
الثالث لأن املق�صود ب�أن يبت املجل�س يف هذه الإجراءات التي اتخذت �ضد �أحد �أع�ضائه
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يف غياب انعقاده هو متكني الع�ضو من تنفيذ واجبات التفوي�ض الربملاين املخول له من
�شعب االحتاد ب�أداء واجباته الت�شريعية والرقابية.
كما �أن لوازم احل�صانة الربملاينة �أنها ال متنع الع�ضو من ال�شهادة يف املحاكم �إذا كانت
�شهادته ال �صلة لها ب�أعماله الربملانية فالأ�صل �أن احل�صانة قررت للأعمال الربملانية.
ف�إذا كان الع�ضو �شاهد ًا يف جرمية ال تت�صل ب�أعماله الربملانية فعليه �أن ي�شهد يف املحكمة.
�أما �إذا كانت ال�شهادة متعلقة ب�أي عمل يف املجل�س� ،أو مبنا�سبة ت�أدية �أعماله الربملانية� ،أو
كان الغر�ض منها �أن يقدم �إي�ضاحات عن بع�ض �أقواله يف املجل�س فال يجوز ا�ستدعائه� ،أو
التحقيق معه �إال بعد �إذن املجل�س.
وطلب الإذن برفع احل�صانة يوجه �إلى رئي�س املجل�س ،من وزير العدل� ،أو ممن يرغب
رفع دعواه �ضد الع�ضو �إلى املحاكم اجلزائية وفق املادة (  ) 19من الالئحة.
ولكن يف حال �صدوره من الأفراد ال بد �أن يرفق بطلب الإذن �أوراق الق�ضية ،و�صورة
ر�سمية من عري�ضة الدعوى� ،أو امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك.
لأنه ال يجوز عق ًال ال�سماح لأي فرد يريد االنتقام �أو الإ�ساءة �إلى الع�ضو �أن يكيد للع�ضو
فيلزم املجل�س دون تقدمي �أي دليل بالبحث يف طلبه .فقد تكون هذه التهم باطلة� ،أو
موهومة� ،أو مكيدة مما يجعل املجل�س ي�ضيع وقته وجهده يف بحث مو�ضوع كاذب وخمتلق
من �أ�سا�سه.
وهذا ال�ضمان الذي قررته الالئحة يف مادتها (  ) 19للأع�ضاء حماية لهم من التهم
امللفقة يجعل املجل�س يتفرغ لنظر �أموره املعني بها وفق االخت�صا�صات الد�ستورية ،ويبحث
امل�سائل التي تخ�ص �أع�ضائه على بيان من احلقيقة.
وبدون هذا ال�ضمان ف�إن الأع�ضاء �سيتعر�ضون حلمالت من الت�شويه ل�سمعتهم ومكانتهم
يف داخل الدولة ،حتى لو رف�ض املجل�س رفع احل�صانة .لأن و�سائل الإعالم �ستجد مادة
�إعالمية خ�صبة تتبع فيها �سمعة الأع�ضاء� ،أو �أعمالهم اخلا�صة مما قد يعر�ض الأع�ضاء
ل�ضغوطات نف�سية ومعنوية هائلة على �أداء �أعمالهم الربملانية.
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لهذه االعتبارات جاءت املادة (  ) 19مراعية للأ�س�س الربملانية الدولية املرعية يف
�أحكام احل�صانة الربملانية .وبناء على ذلك ف�إنه الفرد لي�س له �أن يطلب رفع احل�صانة
مبجرد تقدمي �شكوى �إلى النيابة بل يجب �أن يكون قد اتخذ �إجراء ًا فعلي ًا برفع ق�ضية على
الع�ضو ،ولذلك �ألزمته املادة (  ) 19ب�أن يرفق بالطلب �إما �أوراق الق�ضية� ،أو �صورة ر�سمية
من عري�ضة الدعوى.
وعندما يحيل رئي�س املجل�س طلب رفع احل�صانة �إلى جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
ف�إن اللجنة تنظره ب�إ�ستعجال وكذلك املجل�س.
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ثم يتخذ املجل�س قراره ب�أغلبية جميع �أع�ضائه متى تبني جدية الطلب ( �أي خلوه من
الكيدية ) وفق املادة ( ) 20من الالئحة.
ويرتتب على هذا القرار �إزالة املانع الذي كان يحول دون �سريان القانون العام على
الع�ضو .وجلهات التحقيق �أن تتخذ �إزاءه كل الإجراءات اجلزائية التي كانت معطلة بفعل
احل�صانة.
كما �أن رفع احل�صانة عن الع�ضو ال يعني انتهاء �أو جتميد ن�شاطه كع�ضو .فما دام
الع�ضو حر ًا �أي مت اتخاذ �إجراءات تتعلق فقط بالتحقيق� ،أو التفتي�ش ومل متتد �إلى احلب�س
ف�إن للع�ضو �أن يح�ضر جل�سات اللجان ،وجل�سات املجل�س ،و�أن ي�شرتك يف املناق�شات ،و�أن
ي�صوت على القرارات.
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الف�صل ال�سابع
مبد�أ املناعة الربملانية يف الأفكار والأراء
املبداة داخل حرم املجل�س
الع�ضو حر فيما يبديه من الأقوال ،والأفكار والأراء داخل املجل�س  ،وال رقيب عليه �إال
�ضمريه الوطني ،وال�شعب.

�أكد د�ستور الدولة يف املادة (  ) 81على مبد�أ املناعة الربملانية بت�أكيده على عدم م�ؤاخذة
�أع�ضاء املجل�س عما يبدونه من الأفكار والآراء �أثناء قيامهم بعملهم داخل املجل�س وجلانه.
وعلى ذات املنوال �سارت املادة (  ) 17من الئحة املجل�س ف�أكدت على �أن ع�ضو املجل�س
حر فيما يبديه من الأفكار والآراء �أثناء قيامه بعمله داخل املجل�س �أو جلانه وال يجوز
م�ؤاخذته ب�أي حال من الأحوال.
ويالحظ �أن هذا املبد أ� له �صلة وثيقة باحل�صانة الربملانية� ،إال �أن االختالف بني مبد�أ
احل�صانة الربملانية ،ومبد أ� املناعة الربملانية هو �أن الثاين ال يقت�صر فقط على احليلولة
دون اتخاذ الإجراءات اجلزائية �ضد الع�ضو مدة دور االنعقاد كما �أو�ضحنا يف مبد�أ
احل�صانة .بل �أن املناعة الربملانية يق�ضي متام ًا على �أية م�س�ؤولية جنائية ومدنية عن كل
الأفكار والآراء .فلي�س هناك �أمر يعاقب عليه �أ�ص ًال بحكم الد�ستور .وال ميكن لأي قانون
�أن يتدخل �سواء يف دور االنعقاد �أو بعد الدور �سواء �أثناء متتع الع�ضو بالع�ضوية� ،أو بعد
انتهاء الع�ضوية يف �أي �آراء �أو �أفكار �أبداها الع�ضو مبنا�سبة ت�أدية عمله الربملاين.
فاملناعة الربملانية ت�سبغ على الع�ضو حماية م�ستدمية ال تفارقه طوال حياته.

ف�أفكار و�آراء �أع�ضاء املجل�س م�شمولة باحلماية املطلقة دون قيود �إال ما ورد يف الئحة
املجل�س .فال يجوز �إجراء �أي حتقيق مع الع�ضو من �أي جهة ق�ضائية عن �أقوال ن�سبت �إليه
يف اجلل�سة العامة� ،أو يف جلان املجل�س .وال يجوز �أن تكون هناك �أي عري�ضة اتهام للع�ضو
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تت�ضمن �أقواله و�أفكاره داخل املجل�س ،ومن باب �أولى ال ميكن توقيع العقوبة عليه والغر�ض
الرئي�سي ملبد�أ املناعة الربملانية يف الأقوال والأفكار والآراء هو حتقيق حرمة املناق�شات
الربملانية والت�صويت و�أخذ الر�أي من �أية م�س�ؤولية مدنية �أو جنائية.
�أي �أن هذا املبد أ� مقرر مبنا�سبة ت�أدية الأعمال الربملانية وبالتايل يخرج عن نطاق هذا
املبد�أ كل �أقوال ،و�أفكار ،و�آراء الأع�ضاء التي يبدونها مبنا�سبة �أعمال غري برملانية.
ف�إذا ن�شر الع�ضو مقا ًال يف �صحيفة� ،أو �أدلى بحديث �إلى الإذاعة املرئية �أو امل�سموعة
فال يجوز �أن يحتج الع�ضو مببد أ� املناعة الربملانية .لأن هذه الأقوال والأفكار جاءت خارج
�سياق عمله الربملاين �أي وظيفته الت�شريعية والرقابية .وبالتايل ميكن م�ؤاخذة الع�ضو
واتخاذ الإجراءات اجلزائية �ضده مع مراعاة �أحكام احل�صانة.
وهذا ما �أكد عليه الد�ستور يف املادة (  ) 81حيث ربط بني مبد أ� املناعة الربملانية �أي
عدم امل�ؤاخذة عن الأفكار والآراء وبني عمله يف املجل�س وجلانه.

و�إذا كان الع�ضو ال ي�ستطيع �أن يتنازل عن مبد�أ احل�صانة ،ف�إنه كذلك ال ي�ستطيع �أن
يتنازل عن مبد أ� املناعة الربملانية فلي�س له يف جل�سة املجل�س �أن يقول �أنه �سيبدي ب�أفكار
و�آراء و�أنه على ا�ستعداد �أن يحاكم عليها .فهو لي�س حر ًا ب�أن يتنازل خمتار ًا وطواعية عن
مناعته الربملانية� ،أو �أن يحتج الغري �ضده �سواء ب�إجراءات ق�ضائية �أو �سيا�سية ب�إدعاء �أن
الع�ضو �أبدى ا�ستعداد ًا ملحاكمة �أفكاره و�آرائه.
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الف�صل الثامن
�صحة النيابة
الدولة غري م�س�ؤولة عن الأعمال الربملانية فعلى املجل�س �أن يتحرى كل ال�سبل الالزمة
ل�صحة �أعماله الربملانية ،و�صحة الأعمال تقت�ضي �أن من يوافق عليها� ،أو يتخذ قرار ًا
فيها �أن يكون م�ستوفي ًا ل�شروط ال�صحة القانونية.

�أكدت املادة (  ) 76من الد�ستور على اخت�صا�ص املجل�س الأ�صيل بالف�صل يف �صحة
نيابة �أع�ضائه .ونظمت الئحة املجل�س يف موادها من ( � ) 13 – 9أحكام �صحة النيابة .

وت�أخذ الئحة املجل�س بنظرية �أن كل ع�ضو قد مت انتخابه� ،أو تعيينه وحلف اليمني
القانونية تكون له حقوق الع�ضوية كاملة .فالأ�صل هو ال�صحة يف جميع الأعمال ما مل
يحكم املجل�س ببطالن الع�ضوية.
وهذه النظرية تخالف نظرية �أخرى منت�شرة يف العديد من الدول الأوربية مثل �سوي�سرا
واليونان وغريهما ب�أن الع�ضو ال يجوز له مبا�شرة �أعماله الربملانية قبل ثبوت �صحة نيابته
فال يجوز له تقدمي اقرتاحات� ،أو �إعطاء الر�أي على اقرتاح �أو الت�صويت.
والنظرية التي ت�أخذ بها الئحة املجل�س  -وهي لها �أن�صارها يف القواعد الأ�صولية
الربملانية  -ت�ستمد فل�سفتها الأ�سا�سية ب�أن الع�ضو ال يكت�سب �صفة الع�ضوية من خالل
التحقق من �صحة نيابته ،و�إمنا يكت�سبها من املواطنني الذين �صوتوا له يف االنتخابات
ف�أعلنوا بذلك قراراهم ب�أن يكون نائب ًا عنهم .ف�إعالن نتيجة االنتخابات و�صدور املر�سوم
االحتادي بت�شكيل �أع�ضاء املجل�س املنتخبني واملعينني هو القرار املن� أش� للع�ضوية ،وهو الذي
يعطي املر�شح الفائز يف االنتخاب واملعني كافة حقوق الع�ضوية� .أما م�س�ألة حتقق املجل�س
من �صحة الع�ضوية فهو عبارة عن قرار كا�شف ،حيث يك�شف عما �إذا كان املن�ش�أ �سليم
و�صحيح� ،أم �إنه غري �صحيح وباطل.
كما ت�أخذ الئحة املجل�س مببد أ� الف�صل يف �صحة ع�ضوية الأع�ضاء املطعون عليهم
فقط ،دون حتقيق يف �صحة نيابة الأع�ضاء الآخرين الذين مل يطعن عليهم.
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وقرار املجل�س يف م�سائل �صحة الع�ضوية قرار نهائي وحا�سم وال معقب له .ف�إذا قرر
�صحة الع�ضوية للع�ضو املطعون يف �صحة ع�ضويته� ،أو �إبطالها ف�إنه ال يجوز لأية �سلطة
�أخرى �إلغاء هذا القرار.
والنظر يف حتقيق �صحة نيابة الع�ضو يعني النظر يف �أهليته للنيابة ومدى توافر
ال�صفات القانونية الالزمة يف الع�ضو وخلوه من موانع الأهلية.
و�إذا كانت اللوائح الربملانية تخ�ضع للمبد أ� الد�ستوري ب�أن املجل�س هو الذي يف�صل يف
�صحة نيابة �أع�ضائه وهذا ما قررته املادة (  ) 76من الد�ستور ،ف�إن هذا الن�ص يعني منح
الأهلية القانونية للع�ضو� ،أي �أن املجل�س له ال�سلطة العليا والقرار احلا�سم فيما �إذا كان
الع�ضو قد توافرت فيه ال�شروط وال�صفات التي ي�شرتطها القانون لع�ضوية املجل�س الوطني
االحتادي والتي حددها الد�ستور يف املادة (  ) 70يف �أربعة ا�شرتاطات �أ�سا�سية:
�1.1أن يكون من مواطني �إحدى �إمارات االحتاد .ومقيم ًا ب�صفة دائمة يف الإمارة التي ميثلها.
2.2ال يقل �سنه عن خم�س وع�شرين �سنة ميالدية.
�3.3أن يكون متمتع ًا بالأهلية املدنية ،وحممود ال�سرية ،وح�سن ال�سمعة ،ومل ي�سبق احلكم عليه
يف جرمية خملة بال�شرف ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره طبق ًا للقانون.
�4.4أن يكون لديه �إملام كاف بالقراءة والكتابة.
فهذه ال�شروط ميتلك فيها املجل�س ال�سلطة العليا للتحقق من �صحة نيابة �أع�ضائه .وال
يجوز للمجل�س �أن يزيد على هذه ال�شروط �أو �أن ي�ضيف �شروط ًا جديدة .فمث ًال ميتنع على
املجل�س �أن يبحث يف �صحة النيابة العتبارات �سيا�سية� ،أو �أن يبحث يف جرم ارتكبه الع�ضو
ورد �إليه اعتباره يف تلك اجلرمية .فهذا تزيد مل ي�ضعه الد�ستور يف ا�شرتاطاته.
و�إذا توفى الع�ضو� ،أو قدم ا�ستقالته قبل بحث الطعن يف �صحة نيابته فال حمل لهذا
البحث �أو الطلب.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن جلنة الف�صل يف الطعون� ،أو املجل�س �أثناء نظر تقرير اللجنة
ي�ؤديان عم ًال ق�ضائي ًا ولي�س عم ًال ت�شريعي ًا فهي مهمة ق�ضائية ،مما يعني �أنه لي�س يف
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�إمكان اللجنة �أن تف�سر ن�صو�ص الد�ستور� ،أو الالئحة فكل ما ت�ستطيعه هو �أن تق�ضي يف
تقريرها بال�صحة �أو البطالن بناء على مطابقة الوقائع مع الد�ستور والالئحة.
�إجراءات الطعون

يقدم الطعن يف �صحة نيابة ع�ضو املجل�س �إلى رئي�س املجل�س خالل مدة ال جتاوز
ثالثني يوم ًا من تاريخ �أداء الع�ضو املطعون يف �صحة نيابته لليمني الد�ستورية وذلك وفق ًا
للمادة (  ) 9من الالئحة.
فهذه املادة حددت تقدمي الطعن �إلى رئي�س املجل�س دون غريه .والعربة مبدة الـ 30
يوم ًا �أنها تبد أ� من يوم �أداء الع�ضو لليمني الد�ستورية هو غلق الباب �أمام الطعون بعد فوات
تلك املدة �إ�ستقرار ًا ملراكز الأع�ضاء وتثبيت ًا لأو�ضاعهم النيابية .
ويحيل رئي�س املجل�س طلبات الطعن يف �صحة النيابة فور و�صولها �إلى جلنة الف�صل يف
الطعون ويبلغ املجل�س بذلك يف �أول جل�سة تالية.

وتر�سل اللجنة �صورة من الطعن �إلى الع�ضو املطعون يف �صحة ع�ضويته ليقدم لها �أوجه
دفاعه كتابة �أو �شفاهة يف املوعد الذي حتدده له اللجنة ،وله �أن يطلع على امل�ستندات
املقدمة.
وللجنة �أن تقرر ا�ستدعاء مقدم الطعن ،واملطعون يف �صحة ع�ضويته ،وال�شهود ،ولها
�أن تطلب من احلكومة �أية �أوراق لالطالع عليها ،و�أن تتخذ كل ما تراه مو�ص ًال للحقيقة،
وي�ستدعي ال�شهود بكتاب من رئي�س املجل�س بناء على طلب اللجنة.
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ويالحظ �أنه ملا كانت مهمة جلنة فح�ص الطعون مهمة ق�ضائية ت�ستدعي بحث ًا وحتقيق ًا
فقد �أعطت الالئحة لهذه اللجنة العديد من االخت�صا�صات الالزمة لتمكينها من القيام
مبا تقت�ضيه مهمتها من التحقيقات فلها �أن ت�ستدعي الطاعن ،ولها �أن تطلب من احلكومة
�أية �أوراق لالطالع عليها.
وقد �أجازت اللجنة للع�ضو املطعون يف �صحة نيابته �أن يدافع عن نف�سه �أمام اللجنة،
و�أجازت له االطالع على امل�ستندات املقدمة.
وملا كانت �صحة النيابة من امل�سائل ذات الأهمية ف�إن املجل�س ال يجوز �أن ينظر يف
�صحة النيابة قبل �أن يرفع �إليه تقرير من اللجنة يف هذا ال�ش�أن.

وال يجوز للع�ضو املطعون يف �صحة ع�ضويته ح�ضور جل�سة املجل�س التي �سيناق�ش فيها
تقرير اللجنة يف �صحة ع�ضويته .وتقرير اللجنة يجب �أن ي�صل �إلى املجل�س يف مدة ال
تتجاوز �شهر ًا من تاريخ �إحالة الطعن �إليها .كما �أن املجل�س يف�صل يف تقرير اللجنة خالل
�شهر من تاريخ عر�ض التقرير عليه.
ف�إذا ما قرر املجل�س �إبطال الع�ضوية �أعلن الرئي�س ذلك ،وقام خالل �أ�سبوع على
الأكرث ب�إبالغ حاكم الإمارة التي خال �أحد مقاعدها الختيار ع�ضو �آخر خالل �شهرين
من تاريخ �إعالن املجل�س ف�إذا وقع هذا اخللو خالل الثالثة �أ�شهر ال�سابقة على نهاية
مدة املجل�س فال يجري �إختيار ع�ضو �آخر بديل ،ومبد أ� التحقق من �صحة ع�ضوية �أع�ضاء
املجل�س والربملانات – عموم ًا  -قد تقرر للت�أكد من �صحة جميع الأعمال ال�صادرة عن
الربملان فهذه الأعمال يجب �أن يوافق عليها �أع�ضاء ال يتنازع ب�ش�أنهم �شك �أو ريبة يف
ع�ضويتهم ،و�أنهم كانوا كاملي امل�شروعية القانونية عندما وافقوا �أو اتخذوا قرار ًا يف �ش�أن
هذه الأعمال.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن الدولة غري م�س�ؤولة عن الأعمال الربملانية ولذلك ف�إن املجل�س
�أو الربملانات  -عموم ًا  -هي �صاحبة الف�صل يف �صحة ع�ضوية �أع�ضائها .فجميع الأعمال
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القانونية واملادية التي ت�صدر من املجل�س �أو من �أع�ضائه مبنا�سبة �أداء وظائفهم  -ما عدا
تلك التي ت�صدر يف �صورة قانون -الدولة  -هي غري م�س�ؤولة عنها .وهي غري م�س�ؤولة –
كذلك  -عن نتائج ال�س�ؤال� ،أو املو�ضوع العام.
فاملدر�سة االجنلوفونية تعزو ذلك �إلى مبد أ� الف�صل بني ال�سلطات فاعمال هذا املبد�أ
يحول دون رقابة الق�ضاء على �أعمال الربملان ،واملدر�سة االجنلو�سكونية عزت عدم م�س�ؤولية
الدولة عن �أعمال الربملان �إلى مبد�أ �سيادة الربملان .فالربملان هو �صاحب ال�سيادة العامة
باعتباره ممثل الأمة التي هي م�صدر ال�سلطات ،واملدر�سة الأمريكية ا�ستندت �إلى عدم
م�س�ؤولية �أع�ضاء الربملان جنائي ًا ومدني ًا عما يبدونه من �أفكار و�آراء يف ت�أدية وظائفهم.
و�أرجع جانب من الفقه الربملاين والقانوين عدم امل�س�ؤولية عن الأعمال الربملانية يف
�إطار عدم االخت�صا�ص.
وعلى الرغم من اجلدل الربملاين والقانوين الذي �أثري مبنا�سبة هذه الأ�س�س يف حتديد
عدم م�س�ؤولية الدولة عن الأعمال الربملانية� ،إال �أن البع�ض ذهب �إلى حتديد معنى العمل
الربملاين وفق ًا للأ�سا�س املو�ضوعي� ،أي ح�صر الأعمال الربملانية يف �إطارها الد�ستوري
املح�ض اخلا�ص بالت�شريع والرقابة ،والفريق الآخر ر�أى �ضرورة التفرقة بني العمل
الربملاين ،وبني تنفيذه ،فالتنفيذ يقع على عاتق ال�سلطة التنفيذية ،وبالتايل ف�إن الدعاوى
الق�ضائية يجب �أن تالحق ال�سلطة التنفيذية.
ولهذا االعتبار ومبا �أن الدولة غري م�س�ؤولة عن القوانني التي ي�صدرها الربملان فعلى
املجل�س �إذ ًا �أن يتحرى كل ال�سبل الالزمة للت�أكد من �صحة ع�ضوية �أع�ضائه حتى تكون
�أعماله معربة عن جمل�س ت�شريعي� ،أو ر�سالة ت�شريعية �صحيحة.
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الف�صل التا�سع
ال�شكاوى
اخت�صا�ص املجل�س بالنظر يف ال�شكاوى اخت�صا�ص د�ستوري
وم�شمول مببد أ� املناعة الربملانية.

لكل �شخ�ص احلق يف ال�شكوى من ال�سلطة التنفيذية �إلى املجل�س الوطني االحتادي
وهو حق �أ�سا�سي قائم على اعتبار �أن للمجل�س اخت�صا�ص رقابي على �أعمال ال�سلطة
وامل�ؤ�س�سات والهيئات التنفيذية االحتادية .
وحق تقدمي املواطنني ل�شكواهم �إلى املجل�س الوطني االحتادي لي�س حق ًا كفلته الئحة
املجل�س فقط ،و�إمنا هو حق كفله د�ستور الدولة يف املادة (  ) 41التي ن�صت على �أن «
لكل �إن�سان �أن يتقدم بال�شكوى �إلى اجلهات املخت�صة مبا يف ذلك اجلهات الق�ضائية من
امتهان احلقوق واحلريات املن�صو�ص عليها» .
�إذ ًا ف�إن اخت�صا�ص املجل�س بالنظر يف �شكاوى املواطنني هو مبد�أ د�ستوري �أ�صيل
باعتباره واحد ًا من اجلهات املخت�صة التي ميكن تقدمي ال�شكاوي �إليها ،وهو جهة
اخت�صا�ص – كذلك  -باعتبار �أن واحد ًا من �أعماله الأ�سا�سية هي الرقابة على �أعمال
ال�سلطة التنفيذية.
وهذه ال�شكوى ال ي�سوغ لها �أن تكون ب�شخ�ص املتظلم نف�سه بل يجب �أن تكون بعري�ضة
�شكوى يوقع عليها با�سمه وي�ضمنها �شكواه مما قد يرى �أنه قد �أ�صابه �ضرر من امتهان
حلقوقه� ،أو حرياته .فعري�ضة ال�شكوى ما هي �إال مظلمة من �أعمال ال�سلطة التنفيذية
الإحتادية وهيئاتها املتعددة.
وقد �أكدت املادة (  ) 116من الالئحة على �أن هذه ال�شكوى �أو املظلمة ال تكون ب�شخ�ص
ال�شاكي �أو املتظلم ،وقد جاء ذلك من خالل مبد أ� هو �أن ال�شكاوي التي تقدم �إلى املجل�س
يجب �أن تكون موقعة ممن قدمها ،ومذكور ًا بها ا�سمه ،وحمل �إقامته وعمله.
و�إذا خالفت ال�شكوى هذه ال�شروط ف�إن لرئي�س املجل�س �أن ي�أمر بحفظها وذلك جتنب ًا
لل�شكاوى الكيدية� ،أو امللفقة� ،أو املوهومة� ،أو غري احلقيقية.
فال�شاكي حينئذ �سيتحرز كثري ًا يف تقدمي ال�شكوى عندما يجد نف�سه جمرب ًا على �أن
يرتك يف ال�شكوى كل البيانات ال�شخ�صية اخلا�صة به .ومن جانب �آخر ف�إن �إتاحة هذه
البيانات يف ال�شكوى �ستجعل املجل�س قادر ًا على متابعة ال�شكوى ،و�إر�سال نتائجها �إلى
�صاحب ال�شكوى� ،أو الإيعاز له ب�أن يتحدث مع امل�س�ؤولني التنفيذيني حمل ال�شكوى .
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و�إذا كانت الالئحة قد كفلت لكل ع�ضو حق االطالع على ال�شكاوى ف�إنه لي�س للع�ضو �أن
يقوم با�ستغالل هذه ال�شكاوى �سواء بت�صويرها� ،أو بنقلها �إلى الغري� ،أو بتقدميها لأي جهة
تنفيذية �أو ق�ضائية� ،أو �أن يطلع عليها يف خارج مقر اللجنة� ،أو مقر املجل�س ب�صفة عامة
ك�أن يطلب من �سكرتارية اللجنة �أن توافيه بهذه ال�شكوى وهو يف مقر عمله� ،أو يف مكان
خارج عن مقر املجل�س لأن هذه ال�شكاوى ملك للجنة ،وال يجوز الت�صرف فيها �إال وفق
الأ�صول الالئحية وات�ساق ًا مع مبد أ� املناعة الربملانية.
مبد�أ املناعة الربملانية يف ال�شكاوى

مبد أ� املناعة الربملانية يف ال�شكاوى ُي�أخذ به يف القواعد الأ�صولية الإجنلوفونية وهو
يعني �أنه ال يجوز للمجل�س� ،أو اللجنة �أو �أي ع�ضو يف املجل�س� ،أو يف جلنة ال�شكاوى �أن ي�سلم
�أو ينقل للغري �صور ًا من ال�شكوى� ،أو امل�ستندات امل�ؤيدة لل�شكوى .حتى لو قدم الغري �إلى
املجل�س �أو اللجنة ما يثبت �أنه �سيت�ضرر� ،أو �أنه قد يت�ضرر فعلي ًا من هذه ال�شكوى ،ف�إذا
�أراد الغري �أن مينع وقوع ال�ضرر عليه بفعل هذه ال�شكوى فعليه �أن يتقدم ب�إثباتاته تلك �إلى
النيابة العامة .و�شكوى الغري للنيابة العامة توجه بالأ�سا�س �إلى ال�شكوى و�ضد ال�شاكي،
وال ميكن للغري �أن ي�شكو املجل�س� ،أو جلنة ال�شكوى� ،أو تقرير هذه اللجنة� ،أو الردود التي
ح�صلت عليها اللجنة .فال�شكوى املقدمة �إلى النيابة من الغري يجب �أال تت�ضمن �شيئ ُا من
ذلك لأن كل ذلك يقع حتت طائلة �أعمال الربملان التي ال يجوز للق�ضاء التعر�ض لها �أو
التدخل فيها ،فهذه الأعمال م�شمولة باملناعة الربملانية التي ال ي�صح �أن تكون �أ�سا�س ًا لأية
دعوى جنائية �أو مدنية .فال يجوز للغري �أن يحتج بتقرير اللجنة ويجعله �أ�سا�س ًا لدعواه
اجلنائية �أو املدنية لأن تقرير اللجنة من �أعمال املناعة الربملانية ،كما �أنه ال يجوز للغري-
املت�ضرر من ال�شكوى � -أن يجعل �أ�سا�س دعواه ال�صورة املن�شورة من ال�شكوى يف امل�ضبطة،
�أو يف تقرير �إحدى جلانه .لأن م�ضبطة املجل�س وما يرد فيها ،وحما�ضر اللجان ،وتقارير
اللجان� ،أو درا�سات الربملان وجلانه جميعها م�شمول مببد أ� املناعة الربملانية فال ميكن
لهذه الأعمال �أن تكون �أ�سا�س ًا لأية دعوى جنائية �أو مدنية .وعلى النيابة �أن ترف�ض دعوى
ال�شاكي املت�ضرر �إذا ا�ستندت �إلى �أي من �أعمال الربملان.
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الف�صل العا�شـر
الأمانة العامة
لنجاح �أي جمل�س البد �أن تكون له �أمانة عامة فاعلة ت�سعى لتطوير �آليات
عملها مبا يحقق �أهداف املجل�س ويدعم توجهه .

الأمانة العامة جهاز د�ستوري رئي�سي يف املجل�س الوطني االحتادي حيث �أكد عليها
الد�ستور يف مادته الـ ( )85ب�أن يكون للمجل�س �أمانة عامة ير�أ�سها �أمني عام .وحتدد
الالئحة الداخلية اخت�صا�صاته.
وقد �أفردت الالئحة الداخلية الباب الرابع منها للأمانة العامة للمجل�س و�ش�ؤونه
املالية .حيث تنظم الأمانة العامة للمجل�س بقرار من رئي�س املجل�س ،ويت�ضمن هذا القرار
الأحكام التف�صيلية اخلا�صة بال�ش�ؤون الإدارية واملالية.
ويعني �أمني عام املجل�س بقرار من رئي�س االحتاد بنا ًء على تر�شيح من رئي�س املجل�س
بعد موافقة هيئة املكتب.
ويخت�ص الأمني العام بالآتي:
 �-ش�ؤون الأمانة العامة وموظفيها وتكون له ال�صالحيات التي تقررها القوانني واللوائحلوكيل الوزارة يف �ش�ؤون وزارته وميزانيتها وموظفيها.
 -م�س�ؤو ًال عن �ش�ؤون الأمانة العامة وموظفيها �أمام رئي�س املجل�س. -ح�ضور جل�سات املجل�س العلنية باعتباره م�س�ؤو ًال عن م�ضبطة اجلل�سة ،ويجوزمبوافقة املجل�س ح�ضور جل�سات املجل�س ال�سرية.
 -ح�ضور جل�سات اللجان �إذا طلبت اللجنة �إليه ذلك. -الإذن له بال�صرف من االعتماد املايل املخ�ص�ص للمجل�س ويكون له ال�صالحياتاملقررة لوكيل وزارة املالية يف هذا ال�ش�أن.
 �-إحالة موظفي املجل�س ( احللقتني الثالثة والثانية ) �إلى املحاكمة الت�أديبية.والأمانة العامة للمجل�س جهاز دعم فني و�إداري لتمكني الأع�ضاء من مبا�شرة
اخت�صا�صاتهم الد�ستورية والقيام ب�أدوارهم الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية.
وتقوم اخلطط اال�سرتاتيجية للأمانة العامة على عدة �أ�س�س:
1.1ا�ستلهام خربات التجارب الربملانية الدولية يف �أكرث برملانات العامل تقدم ًا.
2.2التطبيق العلمي لهذه التجارب مبا يتواكب مع البيئة الداخلية واخلارجية لأمانة
املجل�س.
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3.3االهتمام باملوظف املواطن وت�أهيله علمي ًا خا�ص ًا داخل الأمانة العامة من خالل
برامج تدريبية مدرو�سة حتى يتم ت�شكيل جمموعات من اخلرباء املواطنني يف جمال
العمل الربملاين.
4.4مراجعة هذه اخلطط اال�سرتاتيجية دوري ًا لقيا�س �آثارها ،ومدى قدرتها يف حت�سني
خمرجات املجل�س.
وتتعدد الأدوار الفنية والإدارية للأمانة ح�سب ن�شاطات واجتماعات �أجهزة املجل�س
املختلفة.
ففي اجتماعات اللجان

تقوم الأمانة العامة بالتح�ضري الإداري لهذه االجتماعات من خالل �إجراء االت�صاالت
الالزمة مع الأع�ضاء لإبالغهم مبواعيد االجتماعات ،وتلقي ات�صاالتهم لال�ستف�سار
عن كل تفا�صيل هذه االجتماعات .وكذلك �إعداد م�سودة جدول �أعمال االجتماع ،وتلقي
املعلومات والبيانات املطلوبة من احلكومة و�إر�سالها �إلى الأع�ضاء.
كما تتولى الأمانة العامة القيام بدور فني يف �أعمال اللجان ي�ضارع الدور الفني الذي
ت�ؤديه الأمانات العامة يف برملانات الدول الأوروبية من حيث الآتي:
 -توظيف وحتليل املعلومات الواردة �إلى اللجنة يف �إطار علمي ممنهج ومن خاللباحثي اخت�صا�صي املعلومات.
 �-إعداد الأوراق البحثية الالزمة لتو�صيف �أهمية املو�ضوع وحماوره �أو م�شروع القانونحمل الدرا�سة يف اللجنة.
 �-إعداد الدرا�سات الربملانية الالزمة لتحليل وا�ستنتاج احلقائق عن عنا�صر املو�ضوع،�أو م�شروع القانون حمل الدرا�سة يف اللجنة.
 �-إعداد بحوث املخططات العامة لأعمال اللجان للق�ضية �أو املو�ضوع� ،أو م�شروعالقانون حمل الدرا�سة يف اللجنة.
 �-إعداد بحوث حتليل ،وتقدير ،وتقييم ال�سيا�سات احلكومية حمل الدرا�سة يف اللجنة�سواء يف �إطار م�شروع القانون� ،أو املو�ضوع العام.
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 �-إعداد م�سودات التقارير ال�صادرة عن اللجنة. �-إعداد حما�ضر اجتماعات اللجان.  -وكل الدرا�سات والبحوث والأوراق تخ�ضع ملناهج علمية برملانية يتم تطبيقها يفالعديد من برملانات العامل املتقدم.
�أما يف اجلل�سات العامة

ف�إن الأمانة العامة تقوم بالعديد من الأدوار الفنية والإدارية مثل التح�ضري الإداري
للجل�سة العامة من حيث التجهيزات الفنية يف قاعة اجلل�سة ،و�إر�سال كل ما يتعلق باجلل�سة
�إلى ال�سادة الأع�ضاء من �أوراق ،وجداول �أعمال ،و�إجراء كافة االت�صاالت الالزمة لت�أمني
انعقاد اجلل�سة وتوفري كل متطلباتها الإدارية واللوج�ستية ،وكذلك الإ�شراف على ح�ضور
الزوار ،وان�صرافهم من قاعة اجلل�سة.
ويف اجلانب الفني ف�إنه يتم:
�1.1إمداد الأع�ضاء باجلداول التف�سريية والتو�ضيحية الالزمة جلدول الأعمال.
�2.2إمداد الأع�ضاء بالأوراق التو�ضيحية املبينة للأ�سئلة.
�3.3إمداد الأع�ضاء بالتقارير الفنية الالزمة لأعمال اجلل�سة.
�4.4إمداد الأع�ضاء مب�شروع م�ضبطة اجلل�سة.
�5.5إمداد الأع�ضاء بامللخ�صات الفنية الالزمة للأفكار والآراء.
�6.6إمداد الأع�ضاء بجداول الفعالية لقيا�س �أفكار و�آراء اجلل�سة.
�7.7إمداد الأع�ضاء ببحوث املخططات العامة للجل�سة.
ويف �أعمال ال�شعبة الربملانية

تقوم الأمانة العامة ب�أدوار لوج�ستية وفنية من حيث التح�ضري الإداري الجتماعات
ال�شعبة ،واجتماعات اللجنة التنفيذية ،وكذلك اجتماعات املجموعات الربملانية يف
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االحتادات املختلفة ،وت�سجيل حما�ضر هذه االجتماعات ،و�إجراء وتلقي االت�صاالت
الالزمة لتحديد مواعيد انعقادها ،وكل ما يلزم من �إجراءات لوج�ستية ومرا�سمية �أخرى
يف خارج الدولة.
�أما يف اجلانب الفني ف�إن الأمانة العامة تقوم بالآتي:

�1.1إعداد الأوراق والدرا�سات الفنية الالزمة لتو�صيف الق�ضايا واملو�ضوعات على
جداول �أعمال االجتماعات والفعاليات الربملانية الدولية.
�2.2إعداد الأوراق والدرا�سات الفنية الالزمة لتحليل ،وبناء النتائج ،و�إعداد املقرتحات،
وتقدمي الآراء للق�ضايا واملو�ضوعات الربملانية الدولية.
�3.3إعداد اجلداول التف�سريية والتو�ضيحية جلداول �أعمال الفعاليات الربملانية املختلفة.
4.4تقدمي امل�شروعات التطويرية الالزمة لأجهزة االحتادات الربملانية الدولية� ،أو
امل�شروعات التطويرية العامة لأعمال هذه الأجهزة.
5.5تقدمي البنود واملقرتحات اجلديدة على جداول �أعمال الفعاليات الربملانية املختلفة.
�6.6إعداد املداخالت� ،أو الكلمات الربملانية املعربة عن وجهة نظر ال�شعبة يف هذه
الفعاليات الربملانية.
وتعتمد ال�شعبة يف درا�ساتها و�أوراقها على مناهج علمية حمددة مثل منهج العالقات
الدولية ،ومناهج ال�سيا�سة اخلارجية ،ومناهج التحليل ال�سيا�سي الربملاين.
هذا بالإ�ضافة �إلى �أن�شطة الأمانة العامة يف كل ما يخ�ص ال�ش�ؤون املالية للأع�ضاء،
�أو الأن�شطة الإدارية الأخرى التي تتعلق باكت�سابهم �صفة الع�ضوية يف املجل�س الوطني
االحتادي.
و قد ا�ستطاعت الأمانة العامة خالل الف�صل الت�شريعي الرابع ع�شر وا�ستناد ًا �إلى
خططها اال�سرتاتيجية �أن تنجز ما يقارب الـ ( )1137درا�سة وبحث وورقة يف خمتلف
�أعمال املجل�س الت�شريعية ،والرقابية ،وال�سيا�سية بالإ�ضافة �إلى ( )14م�شروع ًا ومقرتح ًا
تطويري ًا خ�صت �أعمال املجل�س ال�سيا�سية .وقد كان ن�شاطها البارز على مدار الف�صل
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الت�شريعي املا�ضي حمل �إ�شادة وتقدير من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الذي يويل
�أهمية خا�صة لتطوير الربامج الربملانية الدولية ،كما كان حمل تقدير و�إ�شادة من العديد
من برملانات الدول املجاورة.
و�سوف ت�ستمر الأمانة العامة يف عطائها الفني والإداري للأع�ضاء يف كل الف�صول
الت�شريعية مبا ميليه عليه �أمانه امل�س�ؤولية الوطنية ،ومبا يتالءم مع اجتاهات التحديث
والتطوير يف دولة الإمارات العربية املتحدة .و�سيكون �شعارها دوم ًا « التناف�سية من �أجل
العاملية ال الإقليمية » .
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الأوراق والدرا�سات الفنية امل�ستخدمة
يف املجل�س الوطني االحتادي
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عنا�صر الورقة

الهدف من الورقة

 -الظاهرة -عنا�صر الظاهرة�إبراز عنا�صر الظاهرة وحتديد املعلومات اخلا�صة بكل
 -امل�ع�ل��وم��ات امل��رت�ب�ط��ة بكل ت�ستخدم يف ورقة العنا�صرعن�صر حتى ميكن بناء نتائج م�ستندة �إلى فكرة ال�سبب
عن�صر على حدة
الربملانية
الرئي�سي املحرك مل�شكلة كل عن�صر
 -اال� �س �ت �ن �ت��اج امل �ع �ل��وم��ات��ي(�أ�سباب – نتائج)
 -املعلومات الأ�سا�سيةي�����س��ت��خ��دم يف �أوراق
 -بيان املعلومةامل��ح��اور ،لتو�ضيح كافة تفكيك املعلومات والبحث عن العالقات بينها (ال�سبب
 -اال�شتقاق ال�ضروري -اال�شتقاق الفرعيحم��اور املو�ضوع الكامنة والنتيجة) يف عالقاتها الب�سيطة الو�صفية
 -امل �ع �ل��وم��ات التكميلية �أو يف الظاهرة حمل الدرا�سةالتجميلي

وقت اال�ستخدام

�أو ًال :الأوراق الفنية اخلا�صة بتوظيف وحتليل املعلومات:

اجلدول
التمهيدي

جدول
العنا�صر
الربملانية

م ا�سم الورقة

1

2

3

اجلدول
الليفي
الو�صفي

 -املعلومة -ما يرتتب على املعلومة- -عنا�صر املعلومات

ي�ستخدم يف اجتماعات
اللجان وكذلك يف مرحلة
إ�ع��داد البحوث والأوراق
حتى ميكن الإط�ل�اع على
توظيف �أمثل للمعلومات.

 -البحث عن العالقات االرتباطية بني املعلومات منخالل تركيبها لتكوين (كتل معلوماتية) ،اال�ستخدام
الأمثل للمعلومات
 -قرب بني �إدراك الباحثني للمعلومات �أثناء قراءتهمالأولية للمعلومات املتوفرة ،من خالل االحتكام ل�س�ؤال
ماذا يرتتب على ذلك؟.
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اجلدول
الرتكيبي
يف املرحلة
الأولى

جدول
هوفمان

م ا�سم الورقة

4

5

6

البيان
املعلوماتي

وقت اال�ستخدام
ي �� �س �ت �خ��دم��ه ال �ب��اح �ث��ون
ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ون ل �ت��وظ �ي��ف
املعلومات بحيث ي�ستفيد
م �ن��ه يف �إط� � ��ار ت ��أ� �ص �ي��ل
امل�شكلة.

عنا�صر الورقة

 -املعلومة -تبويب �أويل للمعلومات -ع�لاق��ة وظيفية ق��وي��ة بنياملعلومات
 -عالقات وظيفية قائمة بنياملعلومات
- -البيان

 -البيانتقدم يف اللجان وللباحثني
 -الرتتيب الأويل للمعلوماتالربملانيني يف �إطار حتليل
 -ت�صنيف املعلومات�أويل للمعلومات ي�ساعد يف
 -الكتل النهائيةالو�صول �إلى النتائج.
- -تركيب املعلومات

 -البيانيخدم الورقة الغائية التي
 -م �ع �ل��وم��ات ذات وظ�ي�ف��ةحت ��دد م���ش�ك�ل��ة ال�ت�ق��ري��ر
�أ�سا�سية
الربملاين والتي تعمل على
 -معلومات تو�ضيحية�ضبط التو�صيات
- -معلومات حتليلية

الهدف من الورقة
 -حتديد �أبعاد امل�شكلة حمل الدرا�سة وتو�ضيحها بدقه�أك�ث�ر –مقارنة ب��اجل��دول ال�ل�ي�ف��ي ،-وم�ع��رف��ة مدى
خطورتها لعالجها.
 -تركيز جهد الباحث وتقليل اجلانب الو�صفي يف البحث.(من خالل االعتماد على نوعني من العالقات الوظيفية)
 -مع نهاية كل فقره �سيكون الباحث قد ا�ستوفى معاجلة�أغلب اجلوانب التي حتيط بالعن�صر وبالتايل درا�سة
امل�شكلة حمل الدرا�سة بطريقه �شبه متكاملة.
 -ترتيب املعلومات وف��ق داللتها االرتباطية (معلومةحمورية ،مو�صولة ،مقطوعة ،ممتدة ،منتجه/غري
منتجه ،موجهة ،جمردة ،متعددة الوظائف).
 -تقييم املعلومات اخلام وبالتايل التخلى عن الرتتيبالع�شوائي للمعلومات وترتيبها وف��ق دال��ة االرتباط
(بالرتكيز على العن�صر امل�ستقل)
 -الرتكيز على املعلومات التحليلية (العتماده معيارجديد يف حتليل املعلومات -طبيعة ،ترابط ،تكامل،)-
مما ي ��ؤدي �إل��ى ت�سريع اق�تراب الباحث من حقيقة
املو�ضوع الذي يدر�سه.
 -تقليل كم املعلومات والرتكيز على املعلومات الهامة والقيمة- -تقليل الأخطاء و�إعطاء قيمة كبرية للمعلومة
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م ا�سم الورقة

7

اجلدول
الغائي
( جدول
ال�ضبط
وورقة
خال�صة
النتائج
للجدول
الغائي ).

عنا�صر الورقة

يتكون من جدولني :
الأول ي�ت�ك��ون م��ن  :العن�صر –
التف�سري – التنب�ؤ – ال�ضبط .
ال �ث��اين ي���س�م��ى ج� ��دول ال�ضبط
ويتكون م��ن � :أدوات ال�ضبط –
العنا�صر املتعلقة بها – العالقة
ب�ين �أدوات ال�ضبط وبع�ضها –
املخرج النهائي .
ورقة خال�صة النتائج وعنا�صرها :
�أو ًال :املقدمة تلخ�ص كل من:
اجلدول الغائي.
جدول ال�ضبط.
�أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها
من خالل اجلدولني .
ثانيا :العنا�صر املتداخلة ،من
حيث :عالقة العن�صر (التابع)
مع املتغري امل�ستقل.
�أثر حركة العن�صر املتداخل الأول
(�أ) مع العن�صر التابع (ب) ،و
العك�س.
ثالثا :املقرتحات (املخرج النهائي
لأدوات ال�ضبط)

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة

 -يهدف ه��ذا اجل��دول �إل��ى حتديد م�شكلة البحث عنطريق تو�ضيح العالقة ب�ين املتغريات �أو العنا�صر
وي�ستخدم على نطاق وا�سع يف مرحلة �أعداد التقرير
الربملاين من خالل �أعدادها ورقة خال�صة النتائج.
يخدم الورقة الغائية التي - -ا�ستنتاج املالحظات والإ�شكاليات املرتبطة باملو�ضوع
يتم حتديد م�شكلة التقرير
�أو الظاهرة التي يدر�سها الباحث.
ال �ب�رمل� ��اين م ��ن خ�لال �ه��ا - -وقاية �أو معاجلة املجتمع من الأخطار والتهديدات التي
و�ضبط التو�صيات .
قد ت�صيبه بتفاوت مراحل هذه الأخطار والتهديدات.
 �-إعادة عنا�صر الظاهرة �إلى حالة التوازن التي كانتقائمة عليها قبل ن�شوء امل�شكلة.
 -الو�صول �إلى املقرتحات من خالل ال�ضبط هو حم�صلةونتيجة �أ�سا�سية لتف�سري الظاهرة والتنب�ؤ بها.

210

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي

م ا�سم الورقة

عنا�صر الورقة

وقت اال�ستخدام

التق�سيم
املعلوماتي
لبحوث
حتليل
ال�سيا�سات
احلكومية

8

 -معلومات و�صفية للم�شكلة -معلومات لتحديد �أه��دافحل امل�شكلة
 -معلومات تتعلق باحللولالبديلة املقرتحة
ي�ستخدم يف حتليل
 -م�ع�ل��وم��ات تتعلق بتقييم ال�سيا�سات احلكوميةاحللول البديلة
و�شجرة القرارات
 -معلومات تتعلق بالإجراءاتوالت�صرفات احلكومية
 -م �ع �ل��وم��ات ت�ت�ع�ل��ق بنتائجال�سيا�سات احلكومية

الهدف من الورقة

التو�صل ملكامن اخللل يف ال�سيا�سات احلكومية وحلها

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي
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م

ثانياً :الأوراق الفنية اخلا�صة باجلانب الرقابي

ا�سم الورقة

عنا�صر الورقة

1

2

وقت اال�ستخدام

الورقة التو�ضيحية

ورقة حتليل ماهية
امل�شكلة

الهدف من الورقة

ي �ق��دم ل�ل�ن��ائ��ب مقدم �- -إمداد الع�ضو مبعلومات مركزة حول حقيقة
 -ماهية امل�شكلةم�شكلة ال �� �س ��ؤال ال�ب�رمل��اين ال ��ذي يوجهه
 �-أ�سباب امل�شكلةيف
لي�ستخدمه
ؤال
س�
ال�
للحكومة
 -النتائج املرتتبة على امل�شكلةجل�سة ال�برمل��ان التي
 -تو�ضيح املحاور التي ميكن للع�ضو �إثارتها -رد الوزير املتوقع وتعقيب الع�ضو يطرح فيها �س�ؤالهمع الوزير املعني �أثناء مناق�شته ال�س�ؤال
مقرتح ال�س�ؤال
 -تهيئة الع�ضو ل�ل��رد على خمتلف الإج��اب��اتاملحتملة التي قد يديل بها الوزير حول ال�س�ؤال.
 -فكرة امل�شكلة -الأطراف -تفاعل الأطراف -العالقات بني الأطراف �-إيجاد بدائل نهائية قابلة للتنفيذ وحتد من�ة
�
ف
�ا
�
ك
يف
�دم
�
خ
�
ت
�
س
�
�
�
ت
 -ب�ؤرة التوترتداعيات امل�شكلة
اجلداول التحليلية
 -ت�أثري وتداعيات امل�شكلة -البدائل التي ميكن �أن تطوق �أوحتد من تداعيات امل�شكلة
- -البدائل النهائية القابلة للتنفيذ
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ا�سم الورقة

م

عنا�صر الورقة

3

وقت اال�ستخدام

جدول الأهداف

الهدف من الورقة

 -الأه � � ��داف ال �ع��ام��ة ل�ل�م��و��ض��وع -م��ؤ��ش��رات نوعية (الإ�شكالياتال�� � � �ت� � � ��ي ت�� � � �ع� � � ��اين م� �ن� �ه���ا ت�ستخدم يف �أثناء عمل
قيا�س �أه��داف ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
الأه� � � ��داف الإ� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة)
ال�ل�ج��ان يف االج�ت�م��اع
 � -سيا�سة و�إج � ��راءات احلكومةاحلكومية ،وكذلك قيا�س م�ؤ�شرات التنفيذ
جت � ��اه امل�� ��ؤ��� �ش� ��رات ال �ن��وع �ي��ة الأول للجنة
 �-إي�ج��اد نتائج �أول�ي��ة ل�ل�إج��راءاتال � �ت� ��ي ات� �ب� �ع� �ت� �ه ��ا احل� �ك ��وم ��ة

جدول الأولويات
واالحتياجات
االجتماعية

4

 -ال � � �ه� � ��دف اال� � �س �ت�رات � �ي � �ج� ��ي �-أول� ��وي� ��ات امل �ي��زان �ي��ة يف ��ض��وء -ل �ت �ح��دي��د ال �ق �� �ض��اي��ا ا ألك��ث ��ر ارت� �ب ��اط� � ًاا أله� ��داف واخل�ط��ط الت�شغيلية يف م � �ن� ��اق � �� � �ش� ��ات
و�أه� �م� �ي ��ة امل ��و�� �ض ��وع وامل � �ح� ��ور ال�ب�ح�ث��ي
 -امل� � ��� � �س� � �ت� � �ه � ��دف ال � ��رق� � �م � ��ي املو�ضوعات العامة من - -ل��ت���أك��د ال��ن��ائ��ب م ��ن ت ��واف ��ق �أول� ��وي� ��اتامل �ي��زان �ي��ة م ��ع الأول� ��وي� ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
 -الأول � � ��وي � � ��ات واالح� �ت� �ي ��اج ��ات االجتماع الأول للجنةاالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة امل� �ت�ل�ائ� �م ��ة
م�� ��ع �أول� � � ��وي� � � ��ات امل� �ي ��زان� �ي ��ة

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي
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ا�سم الورقة

م

5

عنا�صر الورقة

(جداول قيا�س
الإ�سرتاتيجية)
�أو ًال :اجلدول
التمهيدي

6

وقت اال�ستخدام

 -الهدف -التميز -التكلفة- -النطاق

(جداول قيا�س
الإ�سرتاتيجية)
ثاني ًا :قيا�س الأداء
للخطط الت�شغيلية

الهدف من الورقة
يف االجتماع الثاين �أو
الثالث لأعمال اللجنة
لتحليل اال�سرتاتيجيات احلكومية وخططها
اع��ت��م��اد ًا م�ن�ه��ا على
الت�شغيلية
امل ��ؤ� �ش��رات وامل�ع��اي�ير
العلمية

 -حم � � � ��ددات الإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة -قابلية اخلطط الت�شغيلية للقيا�س -ال � � �ن � � �ت� � ��ائ� � ��ج امل � �ت � �ح � �ق � �ق� ��ة- -م� � � � �ل � � � ��اح� � � � � � � � � �ظ � � � � � � � � ��ات

7

تقدير وتقييم الإ�سرتاتيجية من خالل التعامل
ت�ستخدم يف االجتماع
مع االيجابيات وال�سلبيات ونقاط ال�ضعف
الثاين �أو الثالث للجنة
والقوة يف حماور الإ�سرتاتيجية

 -الأه � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��داف(جداول قيا�س
 -اال���س��ت��خ��دام امل� �ت ��اح ل �ل �م��واردالإ�سرتاتيجية)
م� � ��ن اخل� � �ط � ��ة ال �ت �� �ش �غ �ي �ل �ي��ة االج �ت �م��اع ال �ث��اين �أو
الجناز الدرا�سة الربملانية للخطط الت�شغيلية
ثالث ًا :قيا�س �أهداف - -اال� �س �ت �خ��دام ا ألم� �ث ��ل ل �ل �م��وارد الثالث للجنة
 -ال� � �ب � ��دائ � ��ل امل � �ت� ��اح� ��ة �أم � � ��امالإ�سرتاتيجية
اال���س��ت��خ��دام امل� �ت ��اح ل �ل �م��وارد
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عنا�صر الورقة
 -مطابقة ال �ه��دف م��ع ا إلم�ك��ان��ات -ع�� � � � � ��وام�� � � � � ��ل ال � � �� � � �ض � � �ع� � ��ف -ع � � � � � � � ��وام � � � � � � � ��ل ال� � � � � �ق � � � � ��وة- -ال� � �ت� � �ه�� ��دي�� ��دات امل� �ن ��اف� ��� �س ��ة

ا�سم الورقة

(جداول قيا�س
الإ�سرتاتيجية)
رابع ًا :قيا�س
اال�ستخدام الأمثل
للموارد

م

8

 -ماهية امل�شكلة الأ�سا�سية و�أ�سبابها -ال� � �ن� � ��� � �ش�� ��اط�� ��ات ال � � ��واج � � ��باجن � � ��ازه � � ��ا ل� �ل� �ت� �خ� �ف� �ي ��ف م��ن
امل �� �ش �ك �ل��ة �أو ال �ق �� �ض��اء ع�ل�ي�ه��ا
 -النتائج املتحققة م��ن الأن�شطة -م� � � ��و� � � � �ض� � � ��وع ال� � � ��درا� � � � �س� � � ��ة -امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات ال � � � � � � � ��واردة �أوامل � �ج � �م � �ع� ��ة ح� � � ��ول امل� ��و� � �ض� ��وع
 -حت � �ل � �ي� ��ل ه�� � � ��ذه امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات -ان � �ت � �ق� ��اء ع� �ن ��ا�� �ص ��ر ال �ت �ح �ل �ي��ل -ال �ن �ت��ائ��ج ا أل���س��ا���س��ي��ة للتحليل- -عالقة هذه النتائج بالنائب الربملاين

9

10

11

(جداول قيا�س
الإ�سرتاتيجية)
خام�س ًا :تقييم
ا�ستخدامات
اخلطط الت�شغيلية

الورقة التمهيدية

اجلدول
اال�ستهاليل

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة
لتقدير الإمكانيات واملوارد املالية والب�شرية يف
كل �إ�سرتاتيجية من حيث:
االج��ت��م��اع ال� �ث ��اين �أو 1.1حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من املوارد
2.2مراجعة الفاقد من املوارد وتقدير
الثالث
اال�سرتاتيجية يف �ضوء الناجت االيجابي
وال�سلبي
االج��ت��م��اع ال� �ث ��اين �أو تقييم ا�ستخدامات اخلطط الت�شغيلية ومدى
فعاليتها يف �ضوء اال�سرتاتيجية
الثالث

ت�ستخدم يف االجتماع حتليل املعلومات املقدمة للنائب وانتقاء عنا�صر
التحليل وعر�ض النتائج الأ�سا�سية للتحليل
التمهيدي

 -الأ�� � � � � � � � � � �س� � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � ��اب لإع � � � � � ��داد ال � ��ورق � ��ة طرح فكرة مو�ضوع الدرا�سة واملعلومات التي -عنا�صر التحليل (م��اذا �أري��د )تو�صل �إليها الباحث ال�ستنباط عنا�صر التحليل
- -امل � � �ع � � �ل� � ��وم� � ��ات ال� � � � � � � ��واردة التمهيدية
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ا�سم الورقة

م

12

13

عنا�صر الورقة

جدول عنا�صر
التحليل

جدول انتقاء
عنا�صر التحليل

14

وقت اال�ستخدام

 -الأول� � � � � � � � � � � � � � ��وي� � � � � � � � � � � � � � ��ات -امل� � � � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � � � ��ررات -امل� � � � � � � � � �ق� � � � �ت � � � ��رح � � � � � � � � ��ات- -ال� � � � � � � � �ن� � � � � � � � �ت � � � � � � � ��ائ � � � � � � � ��ج

الورقة التعريفية

الهدف من الورقة

 -ع � � �ن� � ��ا� � � �ص� � ��ر ال � �ت � �ح � �ل � �ي� ��ل ي� ��� �س� �ت� �خ ��دم �أث � �ن� ��اءالتعبري عن وجهة نظر الباحث املكلف باملو�ضوع
 �-أه� �م� �ي ��ة ع��ن��ا���ص��ر ال �ت �ح �ل �ي��ل االج �ت �م��اع التمهيدييف عنا�صر الدرا�سة �أو البحث �أو التقرير
 -ال� � � �ن� � � �ت � � ��ائ � � ��ج امل� �ت��رت � � �ب� � ��ة لإعداد ورقة التمهيديةي� ��� �س� �ت� �خ ��دم �أث � �ن� ��اء
االج �ت �م��اع التمهيدي عر�ض النتائج لتي مت التو�صل �إليها من بعد
لإعداد ورقة التمهيدية النقا�ش مع الباحثني واخلا�صة بتحليل عنا�صر
وب� �ع ��د االن� �ت� �ه ��اء من املو�ضوع ويتم �سردها بالرتتيب يف الأهمية
جدول عنا�صر التحليل

 -اخلطط الإ�سرتاتيجية للحكومة ت �� �س �ت �خ��دم ل�ل�ت�ع��ري��ف�إلقاء ال�ضوء على اجلوانب الأ�سا�سية لل�سيا�سات
 �-أه��داف اخلطط الإ�سرتاتيجية ب � �ت� ��اري� ��خ امل �� �ش �ك �ل��ةاحلكومية اعتمادًا على املنهجية التاريخية
�- -آل� � � � � � �ي�� � � � � ��ات ال� � �ت� � �ن� � �ف� � �ي � ��ذ والأجهزة امل�س�ؤولة

15

ورقة اخللفية

 �-أه� � � � � � ��م الإ� � � �ش � � �ك� � ��ال � � �ي� � ��اتال� � �ت�� ��ي ت� � ��واج� � ��ه ال � � � � � ��وزارة ت�ستخدم يف االجتماع �إعطاء فكرة عامة عن امل�شكلة البحثية وفق
منظور تاريخي لها
 �-أ�� �س� �ب ��اب ت��ل��ك ا إل���ش��ك��ال��ي��ات الأول للجنة�- -أه� � � � � � � � � � � ��م ال� � � �ن� � � �ت�� � ��ائ�� � ��ج
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عنا�صر الورقة

ا�سم الورقة

م

16

وقت اال�ستخدام

ورقة الإيجاز

17

الهدف من الورقة

 -الأف� �ك ��ار ال��رئ�ي���س�ي��ة والأف� �ك ��ارال �ف��رع �ي��ة مت�ضمنة الأ� �س �ب��اب
 -ال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج م� � ��ع الإ�� � � �ش � � ��ارة�إل � � ��ى ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة
- -امل� �ق�ت�رح ��ات �أو ال �ت��و� �ص �ي��ات

ورقة اال�ستدالل
الربملاين

ت� ��� �س� �ت� �خ ��دم ك ��ورق ��ة
م� ��وج� ��زة ت���رف���ق م��ع الرتكيز على النتائج املبا�شرة ،ومواطن اخلطر
ال��درا� �س��ة �أو ال��ورق��ة يف الق�ضية �أو املو�ضوع حمل الدرا�سة
الأ�صلية للع�ضو

 -ال� � ��� � �س� � �ي � ��ا�� � �س � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ةتقدمي التف�سريات الالزمة للم�شكلة املطروحة
ل� �ل� �ح��ك��وم��ة ح� � ��ول امل ��و�� �ض ��وع
كل
وذل ��ك م��ن خ�لال درا� �س��ة كيفية تف�سري ٍ
 -الأ�� � � �س� � � �ب�� � ��اب امل�� �ب� ��ا��� �ش� ��رة ت�ستخدم بعد حتديدمن املجتمع ،ال��ر�أي ال�ع��ام ،اجلهات العلمية
 -الأ��� �س�� �ب� ��اب غ�ي��ر امل� �ب ��ا�� �ش ��رة نطاق وح��دود امل�شكلةواملتخ�ص�صة ه��ذه امل�شكلة ،بالإ�ضافة إ�ل��ى
 -نتائج الأولوية للأ�سباب املبا�شرة يف منهجية اال�ستداللال�صعوبات من وجهة نظر املجتمع واملعنيني
 -ن � � � �ت� � � ��ائ� � � ��ج الأول�� � � � � ��وي�� � � � � ��ة الربملاينالتي تواجه هذه امل�شكلة وما هو ترتيب �أولويات
ل�ل��أ�� �س� �ب ��اب غ �ي�ر امل��ب��ا���ش��رة
الأ�سباب املبا�شرة وغري املبا�شرة
- -التف�سري الأكرث احتما ًال للم�شكلة
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عنا�صر الورقة

ا�سم الورقة

ورقة اال�ستدالل
الربملاين الوظيفي
حول املو�ضوع :

م

18

19

وقت اال�ستخدام

 -ال� � ��� � �س� � �ي � ��ا�� � �س � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ةل� �ل� �ح��ك��وم��ة ح� � ��ول امل ��و�� �ض ��وع
 �-أهمنتائجالإ�شكالياتعلىاملجتمع -ال�ق���ض��اي��ا امل��رت�ب�ط��ة ب��امل��و��ض��وع- -احل � � � �ل� � � ��ول وامل�� � �ق��ت ��رح� � ��ات

ورقة احللول
البديلة

الهدف من الورقة

تهدف هذه الورقة �إلى �إبراز نتائج امل�شكالت
ي�ستخدم يف االجتماع املتعلقة بال�سيا�سات العامة للحكومة بالإ�ضافة
�إلى �إبراز حدودها ومقرتحات باتباع منهاجية
الثاين للجنة.
اال�ستدالل الربملاين التحليلي.

تعر�ض على اللجنة
ا�ستعرا�ض البدائل مطروحة حلل امل�شكلة
مع الأوراق البحثية
البحثية وقيا�س مزايا هذه البدائل وتكاليفها
الأخرى التي تناق�ش
حتى ميكن التو�صل �إلى البدائل الأكرث مالءمة.
ماهية امل�شكلة

 -امل � � � � � � � � � ��و�� � � � � � � � � � �ض � � � � � � � � � ��وع -احل� � � �ل�� � ��ول ال� � �ب � ��دي� � �ل � ��ة م ��نوج� � � �ه � � ��ة ن� � �ظ�� ��ر امل� �ع� �ن� �ي�ي�ن
 -احل� � � �ل�� � ��ول ال� � �ب � ��دي� � �ل � ��ة م ��نوج� � � �ه � � ��ة ن� � �ظ�� ��ر امل� �ج� �ت� �م���ع
 -م � ��زاي � ��ا احل� � �ل � ��ول ال� �ب ��دي� �ل ��ة -ت� �ك ��ال� �ي ��ف احل � �ل� ��ول ال �ب��دي �ل��ة �-آل� � �ي�� ��ات ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل� �ت ��اح ��ة- -امل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات اخل� �ت���ام� �ي���ة
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ا�سم الورقة

ورقة القرار
الربملاين

ورقة �أبعاد امل�شكلة
الربملانية

م

20

21

22

ورقة حتديد الهدف

عنا�صر الورقة
 -ال� � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � ��دائ � � � � � � � � � � ��ل -ف � � � � ��ر� � � � � ��ص ك�� � � � � ��ل ب � � ��دي � � ��ل -م�� � ���� � �ش� � ��اك� � ��ل ك � � � � ��ل ب�� ��دي�� ��ل -امل � �ف� ��ا� � �ض � �ل� ��ة ب� �ي��ن ال� �ف���ر����صال� � �ت � ��ي ي� ��وف� ��ره� ��ا ك� � ��ل ب ��دي ��ل
 -اخ � � � � �ت � � � � �ي� � � � ��ار ال� � � �ب�� � ��دي�� � ��ل �-أول� � � � � � ��وي� � � � � � ��ات امل� � ��� � �ش � ��اك � ��ل �-أول� � � � � ��وي� � � � � ��ات ا أل��� � �س�� � �ب� � ��اب � -أول � � � � � ��وي � � � � � ��ات امل� � �ظ � ��اه � ��ر �-أول� � � � � � ��وي� � � � � � ��ات ال� � �ن� � �ت � ��ائ � ��ج � -أول� � � � ��وي� � � � ��ات امل� � �ق �ت��رح � ��ات -م � �ل ��اح � � � �ظ� � � ��ات خ�� �ت� ��ام�� �ي� ��ة -امل� � � � � � � � � � ��و� � � � � � � � � � � �ض� � � � � � � � � � ��وع  -أ��� � � � �س� � � � �ب � � � ��اب امل � � ��و�� � � �ض � � ��وع -ال � � � �ب� � � ��دائ� � � ��ل امل � � �ط� � ��روح� � ��ة -ق�ي��ا���س ال �ه��دف ( ه ��دف حم��ددال� ��وق� ��ت – ه � ��دف واق � �ع� ��ي –
ه��دف متفق عليه – ه��دف قابل
للقيا�س – هدف قابل للتنفيذ )

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة
تبني للع�ضو فر�ضيات القرار الذي يجب اتخاذه
ورق��ة خمت�صرة تقدم
يف �ضوء حتليل البدائل من ناحية فر�ص كل بديل
عند طلب الع�ضو
وم�شاكله واملقارنة بينها الختيار القرار الأمثل.
ت�ستخدم عندما يطب
الع�ضو �أو جمموعة من
الأع�ضاء للوقوف على
حقيقة امل�شكلة وخا�صة
مظاهر هذه امل�شكلة يف
املجتمع

تهدف �إلى الوقوف على حقيقة امل�شكلة البحثية
من ناحية بحث �أول��وي��ات ه��ذه امل�شاكل و�أيهم
�أكرث ت�أثري ًا يف امل�شكلة البحثية وذلك من خالل
بحث العنا�صر الأكرث ت�أثريا يف النتائج للظاهرة
البحثية.

ت���س��اع��د ه ��ذه ال��ورق��ة تهدف ه��ذه الورقة إ�ل��ى حتديد الأه��داف التي
ال �ل �ج��ان وه ��ي ب�صدد يجب �أن يتم الرتكيز عليها حل��ل الإ�شكالية
درا�سة م�شروع قانون �أو البحثية وذل��ك من خالل معيار قيا�س الهدف
حتديد حماور مو�ضوع وهي ت�ستخدم يف اجلانبني الرقابي والت�شريعي.
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م

23

ا�سم الورقة

عنا�صر الورقة

( حتديد امل�شكلة – اقرتاح احللول –
حتليل املقرتحات – ترجيح املقرتح
النهائي ) من خالل مرحلتني :
�أو ًال  :ال�ب�ح��ث ع��ن ب��دائ��ل م�ت�ع��ددة :
 -ال�� � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � ��دي� � � � � � � � � � � ��ل -اخل � � � � �ب� � � � ��رات ال� � ��� � �س � ��اب� � �ق � ��ة -جت� � � � � � � � � � ��ارب ا آلخ�� � � � � ��ري�� � � � � ��ن �-آراء اخل� � �ب � ��راء وامل� �ع� �ن� �ي�ي�ن -ت � � � �ف � � � �ك� �ي� ��ر اب � � � � �ت � � � � �ك� � � � ��اريورقة البديل
 -ب � � ��دي � � ��ل ي � � �ف� � ��ي ب� ��ال�� �غ� ��ر�� ��ضالربملاين �أو اخليار - -ب� � ��دي� � ��ل ن � �ت� ��ائ � �ج� ��ه م� �ق� �ب ��ول ��ة
 -ب� � � ��دي� � � ��ل مي�� � �ك� � ��ن ت � �ن � �ف � �ي� ��ذهالربملاين الأمثل
 -ث��ان �ي � ًا  :امل�ف��ا��ض�ل��ة ب�ين ال �ب��دائ��ل: -ال�� � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � ��دي� � � � � � � � � ��ل �أ -ال � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � ��دي� � � � � � � � � � ��ل ب -ف� � � ��ر�� � � ��ص وم � � � � ��زاي � � � � ��ا (�أ)  -أ�ه �م �ي��ة ال �ف��ر���ص وامل� ��زاي� ��ا (�أ) -ف�� � ��ر��� � ��ص وم� � � � ��زاي� � � � ��ا (ب)  -أ�ه �م �ي��ة ال �ف��ر���ص وامل ��زاي ��ا (ب) -ال� � � �ن� � � �ت � � ��ائ � � ��ج ال� � �ن� � �ه � ��ائ� � �ي � ��ة- -ال� � � � � � � � � � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � � � � � � � � � ��رار

وقت اال�ستخدام

عند طلب اللجنة �أو
املجل�س �أو الع�ضو
�صياغة بديل �أمثل �أو
تو�صية �أو مقرتح

الهدف من الورقة
البحث عن بدائل متعددة من خالل :
خربات �سابقة – جتارب الآخرين – �آراء
اخلرباء واملعنيني – تفكري ابتكاري من قبل
الباحث الربملاين ودرا�سة م�ؤ�شرات كل بديل
من الناحية االيجابية وال�سلبية بناءا على
املعايري التالية(:النتائج املقبولة� ،إمكانية
تنفيذ البديل ،بديل يحقق الغر�ض) ومن ثم
يتم ا�ستبعاد البديل ال�سلبي واختيار البديل
االيجابي والذي حقق �أعلى درجة من الفر�ص
واملزايا والأقل يف امل�شكالت والعيوب
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 -حم�� � � � � � � � � ��اور امل� � ��� � �ش� � �ك� � �ل�� ��ة �-أ�� � � � �س� � � � �ب � � � ��اب امل � �� � �ش � �ك � �ل� ��ة -ن�� � � �ت� � � ��ائ� � � ��ج امل� � ��� � �ش� � �ك� � �ل � ��ة �-آث � � � � � � � � � � � � ��ار امل � � �� � � �ش � � �ك � � �ل� � ��ة- -امل� � � �ق� �ت ��رح � � ��ات واحل� � � �ل � � ��ول

ا�سم الورقة

الورقة اال�ستهاللية

م

24

25

ورقة خدمات
البحوث

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة

تف�سر ح��دوث امل�شكالت امل�صاحبة للمو�ضوع
حمل الدرا�سة ،باال�ضافة �إل��ى اتباع خطوات
الح�ق��ة التتعلق فقط ب��اب��راز النتائج ،وامن��ا
تقييمها م��ن خ�ل�ال االع �ت �م��اد ع�ل��ى عنا�صر
حمددة حتى ميكن بناء مقرتحات بناءا على
تقييم النتائج.

ت �� �س �ت �خ��دم دائ� �م ��ا يف
تهدف �إلى �إعطاء فكرة عامة عن املو�ضوع �أو
ب� ��داي� ��ة اج �ت �م��اع��ات
امل�شكلة البحثية وذلك باالعتماد على العنا�صر
ال� �ل� �ج���ان ل ��درا�� �س ��ة
الأول�ي��ة امل�شكلة للظاهرة البحثية مع تقدمي
مو�ضوع� ،أو ق�ضية� ،أو
مقرتحات مبدئية حلل هذه امل�شكلة.
م�شروع قانون ما

 -م� � � �ب � � ��ادئ ع� � ��ام� � ��ة (مل� � � � ��اذاح� � � ��دث� � � ��ت امل� � ��� � �ش� � �ك� � �ل � ��ة؟)
 -ن� �ت���ائ���ج امل� ��� �ش� �ك� �ل ��ة (ن� �ت ��ائ ��جم� � �ب � ��ا�� � �ش � ��رة ،ن�� �ت� ��ائ� ��ج غ�ي�ر
م� �ب ��ا���ش ��رة ،ن �ت��ائ��ج حم�ت�م�ل��ة) ت�ستخدم يف االجتماع
 -ت�� � �ق�� � �ي�� � �ي� � ��م ال�� � �ن�� � �ت� � ��ائ� � ��ج الثاين لعمل اللجنة -امل� � � � � � � � � �ق� � � � �ت � � � ��رح � � � � � � � � ��ات -ت� � � ��رك�� � � �ي� � � ��زات ال� � �ب� � �ح � ��ث:.أال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج الأ� � �س� ��ا� � �س � �ي� ��ة
.ب ال � � �ف � � �ك� � ��رة اجل � ��وه � ��ري � ��ة
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ا�سم الورقة

ورقة التحليل
الزمني
لال�سرتاتيجية

م

26

27

ورقة النتائج
الربملانية

عنا�صر الورقة

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة

جدول التحليل الزمني:
 -ميزانية الأداء.ت�ستخدم لقيا�س الفرتة الزمنية التي طبقت
 -ميزانية الأه��داف الإ�سرتاتيجيةفيها الإ�سرتاتيجية ومدى قدرتها على حتقيق
 -امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ل� ��وزارةع � � �ل� � ��ى م � � � � ��دى � 3أع� � � � � � ��وام ت�ستخدم عند مناق�شة �أه��داف �ه��ا ،وك��ذل��ك التكاليف ال�ت��ي �صاحبت
ه��ذه الفرتة الزمنية ،وكذلك �إب��راز املقارنة
 -مقارنة الأه ��داف الإ�سرتاتيجية املو�ضوعات العامةوت � � �ك� � ��ال � � �ي� � ��ف ت � �ن � �ف � �ي� ��ذه� ��ا
بني مزايا الأه��داف اال�سرتاتيجية وتكاليف
 -امل��ل ��اح�� � �ظ� � ��ات وال�� �ن�� �ت� ��ائ� ��جتنفيذها خالل فرتة زمنية معينة.
ع�� � �ل� � ��ى ن� � ��� � �س� � �ب � ��ة ال�� �ت�� �غ�ي��ر
- -ج�� � ��دول ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ال �ن �ه��ائ �ي��ة

 -حم � � � � � � � � � � ��اور رئ � � �ي � � �� � � �س � � �ي� � ��ة -ع� � � �ن � � ��ا�� � � �ص � � ��ر امل � � � � �ح� � � � ��اور -الأ� � �س� �ب� ��اب ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ح��اور -الأ�� �س� �ب ��اب ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ع�ن��ا��ص��ر- -ال� � � � � � � � �ن� � � � � � � � �ت � � � � � � � ��ائ � � � � � � � ��ج

ي�ستخدم يف االجتماع حت��دي��د ال�ن�ت��ائ��ج امل �ب��ا� �ش��رة وغ�ي�ر امل�ب��ا��ش��رة
ال���س��اد���س يف اللجنة لتداعيات �أي ق�ضية �أو مو�ضوع وذلك بتحليل
قبل إ�ع ��داد التقارير النتائج اعتمادًا على ت�أ�صيل �أ�سباب املحاور
الربملانية.
والعنا�صر.
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ا�سم الورقة

م

28

عنا�صر الورقة

ورقة املفاهيم
العامة للمو�ضوع

29

وقت اال�ستخدام

 -ت� �ع ��ري ��ف امل� ��� �ش� �ك� �ل ��ة؟ (م� � ��اذا ت�ستخدم ال��ورق��ة قبلن�ع�ن��ي؟ مل� ��اذا؟ ك �ي��ف؟ النتائج) ال� ��� �ش ��روع يف �إع � ��داد
 -ال���س�ي��ا��س��ات احل�ك��وم�ي��ة املتبعة تقرير اللجنة -الإجراءات �أو الن�صائح التي ميكن�أن ت�ؤدي �إلى تغيري هذه ال�سيا�سات
 -ان �ع �ك��ا� �س��ات ه� ��ذه ا إلج � � ��راءاتوالن�صائح على الواقع االجتماعي

ورقة الإطار
الربملاين للمو�ضوع

الهدف من الورقة
حتديد حماور تقرير اللجنة عتمادًا على حتليل
وتعريف امل�شاكل امل�صاحبة للظاهرة البحثية
باال�ضافة �إل��ى نتائج ال�سيا�سات احلكومية
املتبعة.

تهدف �إلى حتديد الإطار العام للمو�ضوع
ورقة تعد من نتائج
جدول الإطار الزمني البحثي من ناحية �إ�شكالياته واجلهات التي
ميكن الإ�ستئذان بر�أيها ومعرفة ر�أي الأع�ضاء
لعمل اللجنة حول
يف نوع التقرير او الدرا�سات املطلوبة.
املو�ضوع

الإ�شكاليات  -و�أ�سبابها  -ونتائجها
 واال�ستف�سارات املقرتحة للجنة واجلهات التي تدعوها  -و�أنواعالأوراق البحثية التي تطلبها اللجنة
من الباحثني لدعم عملها  -نوع
تقرير اللجنة
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ا�سم الورقة

م

30

عنا�صر الورقة

جدول الإطار
الزمني لعمل
اللجنة حول
املو�ضوع

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة

 -ج��دول التعريف ال�ع��ام ب��امل��و��ض��وع :الأ��س�ب��اب العامة - -ي�ستخدم ه��ذا اجل��دول ي�ه��دف ه��ذا اجل��دولللظاهرة مو�ضوع البحث ،نتائج حمتملة ومتوقعة ،حماور
ل �ت �ح��دي��د خ� �ط ��ة ع�م��ل �إل��ى ر�سم خطة عمل
مقرتحة لدار�سة اللجنة للمو�ضوع ،مالحظات اللجنة
ال �ل �ج �ن��ة ل ��درا�� �س ��ة �أي اللجنة ح��ول الزمن
 -م�صادر املعلومات :ت�سا�ؤالت �أولية مثارة حول املو�ضوع،مو�ضوع �أو ق�ضية وهذه امل�ستغرق لبدء درا�سة
نوعية املعلومات املطلوبة ،اجلهة املطلوبة ،اجلهات التي
اخل��ط��ة حت� ��دد حم ��اور امل� ��و� � �ض� ��وع م � � ��رو ًرا
ترغباللجنةيفاال�ستماع�إليهامبا�شرة،مالحظاتاللجنة
امل � ��و�� � �ض � ��وع ،وك �ي �ف �ي��ة باالجتماعات التالية
 -ق��ائ�م��ة ب� ��أن ��واع الأوراق وال ��درا�� �س ��ات امل�ط�ل��وب��ة منت���دار����س ال �ل �ج �ن��ة لكل وان �ت �ه��ا ًء ب��ال�ت�ق��اري��ر
الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة لإع ��داده ��ا م �ث��ل (ورق� ��ة اخل�ل�ف�ي��ة،
حم� ��ور ،وك��ذل��ك امل��دى العامة.
ورق���ة امل�ف��اه�ي��م ال �ع��ام��ة ،ورق���ة خ��دم��ات ال�ب�ح��وث)
الزمني إلجن��از ودرا�سة
 �-شكل تقرير اللجنة :ن��وع التقرير ،حم��اور التقريرامل��و� �ض��وع �أو الق�ضية.
 -الإط�� ��ار ال��زم �ن��ي امل��ق�ت�رح ل�ع�م��ل ال �ل �ج �ن��ة :يت�ضمن - -وت � � �ع� � ��د م�� �ن� ��ه ورق � � ��ةاجل � � � ��دول :رق � ��م االج � �ت � �م� ��اع ،ال � �ت� ��اري� ��خ امل� �ق�ت�رح
الإط � � � � � ��ار ال �ب��رمل � ��اين
ل�لاج�ت�م��اع ،امل�ستهدف م��ن االج �ت �م��اع ،ر�أي اللجنة
 -ال � � � � � ��ر�أي ال � �ن � �ه� ��ائ� ��ي لإط � � � � ��ار ع � �م� ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة:وي �ت �� �ض �م��ن �أه � ��م ق � � ��رارات ال �ل �ج �ن��ة واخ �ت �ي��ارات �ه��ا
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الهدف من الورقة
يهدف هذا اجلدول �إلى مناق�شة الأع�ضاء
الأولية لإ�شكاليات التقرير قبل كتابته �سواء
من ناحية املحاور ومالحظات اللجنة وردود
احلكومة.

وقت اال�ستخدام
ي�����س��ت��خ��دم ب �� �ص �ف��ة
�أ� �س��ا� �س �ي��ة للتح�ضري
إلع��داد التقرير ،وقد
ي��رف��ق ه ��ذا اجل ��دول
�أح� �ي���ان���ا مب �ح��ا� �ض��ر
اللجان

ي �� �س �ت �خ��دم لإح ��اط ��ة
يهدف هذا اجلدول �إلى تو�ضيح النتائج املرتتبة
ال �ع �� �ض��و ب�� أ����س��ب��اب،
على الإ�شكاليات التي طرحتها الدرا�سة
ون� �ت ��ائ ��ج امل �� �ش �ك�لات
البحثية من خالل االعتماد على منهج تقدير
امل�صاحبة للمو�ضوع
النتائج.
حمل الدرا�سة

عنا�صر الورقة
 -املحور الذي يرتكز عليه املو�ضوع -مالحظات اللجنة حول املو�ضوع -رد احلكومة على مالحظات اللجنة -ر�أي اللجنة ح��ول ردود احلكومة -ا إل�� � �ش� � �ك � ��ال� � �ي � ��ة امل � �ب� ��ا� � �ش� ��رة -الأ� � � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � ��اب -ال�� �ن�� �ت� ��ائ� ��ج امل �ت��رت� � �ب � ��ة ع �ل��ىه�� � ��ذه الإ�� � �ش� � �ك � ��ال� � �ي � ��ات ع �ل��ى
امل��ؤ��س���س��ات وامل�ج�ت�م��ع والأف� ��راد
- -امل � � � � � � � � � �ق � � � � �ت � � � ��رح� � � � � � � � � ��ات

ا�سم الورقة

جدول �إعداد
التقرير

اجلدول التو�ضيحي

م

31

32

33

جدول التحليل

يهدف هذا اجلدول �إلى حتليل امل�شاكل املثارة
يف درا�سة البحثية من خالل االعتماد على
منهج التحليل القائم على ت�أ�صيل الأ�سباب
الرئي�سية والفرعية للم�شكلة.

املحاور:
 -م � � � ��اه� � � � �ي � � � ��ة امل� � ��� � �ش� � �ك� � �ل � ��ة �-أ�� � � � �س� � � � �ب�� � � ��اب امل�� ���� �ش�� �ك�� �ل� ��ة -الأ�� � � �س� � � �ب � � ��اب ال���رئ� �ي� ��� �س� �ي���ةل� �ل� �م� ��� �ش� �ك� �ل���ة ون � �ت� ��ائ � �ج � �ه� ��ا
 -الأ�سبابالفرعيةللم�شكلةونتائجها -امل � � � � � � � � � �ق � � � � �ت � � � ��رح� � � � � � � � � ��اتي �� �س �ت �خ��دم ل �ت �ط��وي��ر
اجل���دول التو�ضيحي
وعندما يطلب الع�ضو
امل��زي��د م��ن التو�ضيح
للجدول التو�ضيحي
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الهدف من الورقة

يهدف هذا اجلدول �إلى قيا�س قدرة اخلطط
الت�شغيلية على حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
من خالل الإعتماد على منهاجية م�ؤ�شرات
الأداء الت�شغيلية.

يهدف هذا اجلدول �إلى اختبار علمي للتو�صية
املطروحة من خالل االعتماد على عنا�صر
حمددة و�إبراز امل�شكالت املتعلقة بكل تو�صية
على حدة.

وقت اال�ستخدام
ي �� �س �ت �خ��دم ل �ق �ي��ا���س
الأه� � � � � � � � � � � � � � � � ��داف
الإ� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ة
وال� �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ه��ذه
الأه� ��داف وم� ؤ���ش��رات
الأداء الت�شغيلية

عنا�صر الورقة
 -الأه� � � � � ��داف الإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ةمل� � ؤ��� �ش ��رات الأداء الت�شغيلية
 -امل� � �ل� � ��اح�� � � � � �ظ� � � � � ��ات ع� � �ل � ��ىالأه� � � � � ��داف الإ�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة
 -املالحظات على م�ؤ�شرات الأداءالت�شغيلية
 -مالحظات التوافق وعدم التوافقب�ي�ن الأه� � ��داف الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
وم� ��ؤ�� �ش ��رات الأداء الت�شغيلية

عنا�صر الفح�ص:
 -ف� � � � � �ك � � � � ��رة ال � � �ت� � ��و� � � �ص � � �ي� � ��ة -واق � � � �ع � � � �ي� � � ��ة ال� � �ت � ��و�� � �ص� � �ي � ��ة -و�� � � � � �ض � � � � ��وح ال� � �ت�� ��و�� � �ص� � �ي�� ��ة -حت � ��دي � ��د م� �ع� �ن ��ى ال� �ت ��و�� �ص� �ي ��ة ت� �ق ��دم م ��ع ال �ت �ق��ري��ر  -آ�ل � � � � � � �ي� � � � � � ��ات ال� � �ت� � �ن� � �ف� � �ي � ��ذ الربملاين للجنة -ال � � � � � � �ت � � � � � � �ق � � � � � � �ي � � � � � � �ي� � � � � � ��م -ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع� �ل ��ى ال �ت��و� �ص �ي��ة -م � � � � �ل � � � ��اح � � � � � � � � � �ظ� � � � � � � � � ��ات- -ال� � ��� � �ص� � �ي � ��اغ � ��ة ال � �ن � �ه� ��ائ � �ي� ��ة

ا�سم الورقة

اجلدول التوافقي

جدول فح�ص
التو�صيات
العامة(م�سطرة
التو�صيات)

م

34

35
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م

36

37

38

ا�سم الورقة

جدول اختبار
التو�صيات

اجلدول ال�شارح
للتو�صيات

جدول التحليل
الزمني مليزانية
الوزارة خالل فرتة
زمنية معينة :

عنا�صر الورقة

وقت اال�ستخدام

 -ع � � �ن � � �� � � �ص� � ��ر �أ�� � � �س � � ��ا�� � � �س � � ��ي -ع� � � �ن� � � ��� � � �ص � � ��ر ت�� � ��راب� � � �ط�� � ��ي -ع� � � �ن� � � ��� � � �ص � � ��ر ت � � �ك� � ��ام � � �ل� � ��ي -ال� � � � � � �ت � � � � � ��و�� � � � � � �ص� � � � � � �ي � � � � � ��ة -امل � � � � �ل � � � ��اح � � � � � � � � � �ظ� � � � � � � � � ��ات -م�� � � � �غ� � � � ��زى ال � � �ت� � ��و� � � �ص � � �ي� � ��ة -ه� � � � � � � � ��دف ال�� � �ت� � ��و��� � �ص�� � �ي� � ��ة -ا ألث�� ��ر امل �ت �ح �ق��ق م ��ن ال�ت��و��ص�ي��ة -امل� ��� �ش� �ك�ل�ات ال � �ت� ��ي مي� �ك ��ن �أنت� ��� �ص ��ادف ت �ن �ف �ي��ذ ال �ت��و� �ص �ي��ة

الهدف من الورقة
يهدف هذا اجلدول �إلى و�ضع العنا�صر
الأ�سا�سية التي ميكن للباحث ا�ستخدامها عند
تقدم مع تقرير للجنة
بناء التو�صية وذلك باالعتماد على منهاج
التو�صيف الواقعي.
تقدم اجلل�سة العامة تف�سري مغزى التو�صية وهدفها والأثر املتحقق
م���ع ت��ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
منها ،كما يحدد امل�شكالت التي ميكن �أن
وت��رف��ع م��ع تو�صيات
ت�صادف تنفيذ هذه التو�صية
املجل�س للحكومة

 -ج��دول التحليل الزمني ويتكونم��ن م�ي��زان�ي��ة الأداء وم�ي��زان�ي��ة
�أه��داف الإ�سرتاتيجية بالإ�ضافة
ل �ل �م �ي��زان �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل���وزارة
ع �ل��ى م ��دى ف�ت�رة زم �ن �ي��ة معينة
 -مقارنة الأه ��داف الإ�سرتاتيجيةوت � � �ك� � ��ال � � �ي� � ��ف ت � �ن � �ف � �ي� ��ذه� ��ا
 -املالحظات ونتائج ن�سبة التغري- -ج�� � ��دول ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ال �ن �ه��ائ �ي��ة

يهدف هذا اجلدول �إلى حتليل ميزانية الأداء
عند درا�سة امليزانية لأي جهة حكومية خالل مدة زمنية معينة
العامة �أو عند درا�سة
وذلك من خالل م�ؤ�شرات الأداء ومقارنتها
مو�ضوع عام عن وزارة
مب�ؤ�شرات التنفيذ التي تعتمد على درا�سة
�أو جهة
مزايا وتكاليف التنفيذ.
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ا�سم الورقة

جداول لتحليل
ميزانيات االحتاد :

الدرا�سة الربملانية
للخطط الت�شغيلية

م

39

40

عنا�صر الورقة
 �-أه ��م امل�لاح �ظ��ات والإ��ش�ك��ال�ي��اتالتي تواجه ال ��وزارات االحتادية
يف ت � �ن � �ف � �ي� ��ذه� ��ا خل� �ط� �ط� �ه ��ا
الإ�سرتاتيجية ،واال�ستف�سارات
امل� �ق�ت�رح���ة ل �ل �ج �ن��ة ل �ط��رح �ه��ا
ع �ل��ى مم �ث �ل��ي اجل� �ه ��ات امل�ع�ن�ي��ة

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة

تهدف هذه الدرا�سة �إلى قيا�س تنفيذ اخلطط
الت�شغيلية وامل�شكالت املرتبطة وحتليل احللول
املقرتحة ملواجهة م�شكالت التنفيذ.

عند درا�سة امليزانية يهدف هذا اجلدول �إلى �إبراز امل�شكالت
العامة �أو عند درا�سة الأ�سا�سية التي تواجه الوزارات يف تنفيذ
مو�ضوع عام عن وزارة خططتها اال�سرتاتيجية تقدمي بع�ض احللول
�أو جهة
واملقرتحات بنا ًء على هذه الدرا�سة.

�أهداف اخلطط الت�شغيلية
 -امل� ��� �ش ��اك ��ل ال ��رئ� �ي� ��� �س� �ي ��ة ال��ت��ي�أوج � � � � � ��دت ه�� � ��ذه الأه � � � � ��داف
 -حت� � � �ل� � � �ي � � ��ل امل�� � ���� � �ش�� � �ك��ل ��اتال� ��رئ � �ي � �� � �س � �ي� ��ة م � � ��ن خ� �ل ��ال:
 -ف� � � �ح� � � �� � � ��ص ا أل�� � � � �س� � � � �ب � � � ��اب  -أ�ث� � � � ��ر ون� � �ت � ��ائ � ��ج ا أل�� � �س� � �ب � ��اب -حت� ��دي� ��د احل�� �ل� ��ول امل� �ط ��روح ��ةيف اخل � � �ط� � ��ة ال� �ت� ��� �ش� �غ� �ي� �ل� �ي �
�ال�:ة تقدم عند مناق�شة
 -حت��ل��ي��ل احل � �ل� ��ول م� ��ن خ�ل� -ع� � � � �ن � � � ��ا�� � � � �ص � � � ��ر اخل� � � �ط�� � ��ة امليزانية العامة -ال � � � ��و�� � � � �ض � � � ��ع ال � � �ن � � �ه� � ��ائ� � ��ي -الو�ضع الأويل. -ال � � �ف� � ��روق� � ��ات ب� �ي��ن ال���و�� �ض���عال� �ن� �ه ��ائ ��ي وال� ��و� � �ض� ��ع الأويل
- -ن� � � �ت � � ��ائ � � ��ج ال � � � ��درا�� � � � �س � � � ��ة.
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ا�سم الورقة

جدول حتليل نتائج
الورقة الربملانية :

.ملخ�ص احللقة
النقا�شية:

م

41

42

43

ملخ�ص الزيارة
امليدانية

عنا�صر الورقة
 � -أه� ��م ا إل� �ش �ك��ال �ي��ات �أ� �س�ب��اب �ه��اون�ت��ائ�ج�ه��ا ب �ن��اء ع�ل��ى ك��ل حم��ور
 -امل�ت�ط�ل�ب��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة لتخطيج� � ��وان� � ��ب ه� � � ��ذه امل� ��� �ش� �ك�ل�ات

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة
يهدف هذا اجلدول الى تلخي�ص وتركيز نتائج
ت�ستخدم يف الإجتماع الورقة الربملانية من حيث حتديد املتطلبات
الأ�سا�سية لبناء مقرتحات ملواجهة الإ�شكاليات
الثاين للجنة.
التي �أفرزتها الظاهرة البحثية.

يهدف هذا امللخ�ص �إلى تقدمي مبدئي حول
نتائج الزيارة امليدانية والنتائج التي تو�صلت
�إليها اللجنة يف هذه الزيارة وذلك متهيدً ا
لإعداد التقرير النهائي.

  -ال �ي��وم وال �ت��اري��خ وال��وق��ت ال��ذيع �ق��دت ف �ي��ه احل �ل �ق��ة النقا�شية
 -احل � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �ض� � � � � � � � � � ��ور ب� �ع ��د االن � �ت � �ه� ��اء م��ن تلخي�ص لأهم مالحظات احللقة النقا�شيةوعر�ض �أهم القرارات التي اتخذت.
 -م � �ل ��اح � � � �ظ� � � ��ات ال�� �ل�� �ج�� �ن� ��ة احللقات النقا�شية -و أ�ه� ��م ال� �ق ��رارات ال �ت��ي ات�خ��ذت -ال � � � � � �ي� � � � � ��وم وال� � � � �ت � � � ��اري � � � ��خ -احل �� �ض��ور م��ن أ�ع �� �ض��اء اللجنة -امل� � ��� � �ش � ��ارك � ��ون يف ال� � ��زي� � ��ارة �-أ�� � � � �س� � � � �ب�� � � ��اب ال � � � � ��زي � � � � ��ارة -امل� �ن ��اط ��ق امل�� � ��زارة ب��الإ� �ض��اف��ة �أع � �ق� ��اب ال� ��زي� ��اراتمل�ل�اح� �ظ ��ات �أع� ��� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل �ي��دان �ي��ة لأع �� �ض��اء
 -ال �ن �ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و� �ص �ل��ت �إل �ي �ه��ا اللجنةال � �ل � �ج � �ن� ��ة خ � �ل ��ال ال� � ��زي� � ��ارة
 -وم ��ا ا�ستخل�صت �إل �ي��ه اللجنةم� ��ن خ� �ل��ال ردود احل� �ك ��وم ��ة
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الهدف من الورقة
تهدف هذه الورقة �إلى حتديد امل�شكالت التي
ت�صادف الظاهرة البحثية وبناء �أ�سئلة ا�ستناد أ�
�إلى هذا التحديد ،باال�ضافة الى �صياغة �أ�سئلة
حول احللول املقرتحة.

وقت اال�ستخدام
ت � � �� � � �س � � �ت � � �خ� � ��دم يف
االج �ت �م��اع��ات الأول ��ى
للجان وذل��ك يف حال
ط �ل��ب الإط� �ل��اع على
�أراء احلكومة

عنا�صر الورقة
 �-أه � � � � � � � � � ��داف ال � � ��درا�� � � �س � � ��ة -م� � � � �ع� � � � �ل � � � ��وم � � � ��ات ع� � ��ام� � ��ة -الأ��� � � � � � � �س�� � � � � � � �ئ�� � � � � � � �ل� � � � � � � ��ة -امل�شكالتالتييواجههاامل�ستهدف- -امل � �ق �ت�رح� ��ات ال� �ت���ي ي �ق��دم �ه��ا

ا�سم الورقة

ورقة اال�ستبانة:

م

44

45

  -الفكرة العامة على ك��ل حمور -ت �ع �ل �ي��ق ال �ع �� �ض��و ع �ل��ى ال �ف �ك��رة -ال � �� � �س � ��ؤال ال� � ��ذي � �س �ي �ط��رح��هال � �ع � �� � �ض� ��و ع� � �ل � ��ى ال� � ��وزي� � ��ر

46

تقرير مف�صلي

بطاقة التعليق:

تقدم الورقة يف
اجلل�سة

 -امل� � � � � � � � � � � � � � � � �ح � � � � � � � � � � � � � � � ��اور -امل �ل�اح � �ظ� ��ات ع� ��ام� ��ة :ت�ت���س��ماملالحظاتب�أنهامقت�ضبةومركزة
 -رد احل�ك��وم��ة ع�ل��ى امل�لاح�ظ��ات -ر�أي اللجنة -ال � � � � � �ت� � � � � ��و� � � � � � �ص � � � � � �ي� � � � � ��اتيهدف هذا التقرير �إلى �إبراز اجلوانب املتعددة
للم�شاكل ال �ت��ي ت�ث�يره��ا ال �ظ��اه��رة البحثية
بالإ�ضافة �إل��ى تفا�صيل �إب ��راز النتائج حتى
ميكن اال�سرت�شاد بها يف تقدمي التو�صيات.

تهدف هذه البطاقة الى �إ�سراع النقا�ش العام
يف اجلل�سات الربملانية وذلك من خالل طرح
�أفكار جديد للبند حمل النقا�ش.

ي�ستخدم هذا التقرير
يف امل� ��و� � �ض� ��وع� ��ات
وال � �ق � �� � �ض� ��اي� ��ا ذات
امل �� �ش��اك��ل املجتمعية
الأك�ثر ت�أثري ًا ،وتتميز
ه� ��ذه امل �� �ش��اك��ل ب� ��أن
عنا�صرها متعددة و�أن
امل��واط �ن�ين ينتظرون
ب�شغف و�أه �م �ي��ة دور
ال�برمل��ان يف ح��ل هذه
امل�شكلة
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ا�سم الورقة

تقرير مو�ضوعي

م

47

48

تقرير حالة

عنا�صر الورقة

وقت اال�ستخدام

ي�ستخدم هذا التقرير
يف امل� ��و� � �ض� ��وع� ��ات
وال � �ق � �� � �ض� ��اي� ��ا ذات
ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال�ك�ل�ي��ة
 -حم � � � � � � � � � ��اور ال�� � �ت�� � �ق� � ��ري� � ��ربحيث �أن ك��ل عن�صر
 �-أ�� �س� �ب ��اب ون� �ت ��ائ ��ج ك� ��ل حم��وروحم� ��ور يف امل��و� �ض��وع
 -ال � � � � � �ت� � � � � ��و� � � � � � �ص � � � � � �ي� � � � � ��اتميكن �أن ي�شكل بذاته
عن�صرا م�ستقال ميكن
ت �ن��اول��ه يف ال�ت�ق��اري��ر
الربملانية

الهدف من الورقة

ي�ه��دف ه��ذا التقرير �إل ��ى ب�ن��اء حتليل �أويل
لل�سيا�سات احلكومية من خالل الرتكيز على
م�شكالت ه��ذه ال�سيا�سات ونتائجها وكذلك
ا ألث��ار التي ميكن �أن تخلفها حتى ميكن بناء
تو�صية بهذا ال�ش�أن.

يهدف هذا التقرير �إلى �إبراز امل�شكلة �أو املحور
الأك�ثر خطورة يف الظاهرة البحثية باعتبار
�أن هذه املحاور هو الذي يقود املحاور الأخرى
يف ب��روز امل�شكالت املجتمعية مع بيان حالة
املحاور الأخرى من حيث عالقتها مبحور ذات
اخلطورة.

 -حت��دي��د م��واط��ن اخل �ط��ر يف كلمو�ضوع (امل�شكلة الأب��رز) دون
إ�غ� �ف���ال امل �� �ش �ك�لات ال �ف��رع �ي��ة
 �-أ�سباب ونتائج م��واط��ن اخلطر -الآث� � ��ار ال �ت��ي مي �ك��ن �أن ت� ��ؤدي�إل � �ي � �ه� ��ا م�� ��واط�� ��ن اخل � �ط� ��ر:
 �-آث � � � � � � ��ار ق� � ��� � �ص �ي��رة امل� � � ��دى �-آث � � � � � � � ��ار ط� � ��وي � � �ل� � ��ة امل � � � ��دى -النتائج العامة لكل مواطن اخلطر- -ال � � � � � �ت� � � � � ��و� � � � � � �ص � � � � � �ي� � � � � ��ات

ي �� �س �ت �خ��دم ل��درا� �س��ة
ق�ضية مت�ث��ل خ�ط��ورة
م �ع �ي �ن��ة ع��ل��ى �أم � ��ن،
وا� �س �ت �ق��رار ،وتنمية
امل�ج�ت�م��ع ،و�أن خطر
ا� �س �ت �م��رار ت��داع �ي��ات
ه��ذه الق�ضية �سي�ؤدي
�إل���ى ب���روز م�شكالت
�أكرب يف املجتمع
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الهدف من الورقة
يهدف هذا التقرير �إلى حتليل ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات احلكومية متهيدً ا لتحديد
البدائل الواجب اتخاذها جتاه كل �سيا�سة
وذلك باالعتماد على �آليات الفر�ص املمكنة.

يهدف هذا التقرير �إلى الرتكيز على النتائج
املبا�شرة والغري املبا�شرة للزيارات امليدانية
و�إبراز اال�سباب يف هذه امل�شكالت مع اقرتاح
حلول �أو تو�صيات له.

وقت اال�ستخدام
ي�����س��ت��خ��دم ل ��درا�� �س ��ة
ال � � �� � � �س � � �ي� � ��ا� � � �س� � ��ات،
واال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ات
احلكومية ،ويعمل على
حتديد العوائق ،وفر�ص
تنفيذ ه��ذه ال�سيا�سات
واال� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي� ��ات
احلكومية

ي���س�ت�خ��دم ه ��ذا ال �ن��وع
من التقارير يف �أعقاب
ال� ��زي� ��ارات امل �ي��دان �ي��ة
التي تقوم بها اللجان.
ويعتمد ب�صفة �أ�سا�سية
ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
حت�صلت عليها اللجنة
من زياراتها امليدانية.

عنا�صر الورقة
 -حم� � � � � � � � � ��اور امل� � � ��و��� � � �ض� � � ��وع �-أه � � � � � � � ��داف ال�� �ل�� �ج�� �ن� ��ة م ��نال� � �ب� � �ح�� ��ث يف ك� � � ��ل حم�� ��ور
 -ع��وائ��ق حتقيق ه��ذه الأه� ��دافمن خالل ال�سيا�سات احلكومية
 -ال� � � � � � � � �ن� � � � � � � � �ت � � � � � � � ��ائ � � � � � � � ��ج -ال � � � � � �ت� � � � � ��و� � � � � � �ص � � � � � �ي� � � � � ��ات �-أوال :ت�� �ق� ��ري� ��ر ال�� � ��زي�� � ��ارة: -اللقاءات مع امل�س�ؤولني احلكوميني -امل� ��� �ش� �ك�ل�ات ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��زي ��ارة -ردود م� � ��� � �س� � ��ؤويل احل� �ك ��وم ��ة -ال �ن �ق��اط ال �ت��ي أ�ث���اره���ا أ�ع �� �ض��اءاللجنة (م���ش��اه��دات الأع �� �ض��اء)
 -ت� ��وج � �ه� ��ات أ�ع � �� � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة -ت ��و�� �ص� �ي ��ات أ�ع � �� � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة -ث��ان��ي��ا :ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة (ي��رف��قتقرير ال��زي��ارة بتقرير اللجنة)
 -ن� �ت ��ائ ��ج ال � ��زي � ��ارة (احل� �ق ��ائ ��ق) -ر�أي اللجنة يف �أ� �س�ب��اب امل�شكلة -احل �ل��ول ال�ت��ي ت��راه��ا اللجنة (قدت�ك��ون ح�ل��ول تف�صيلية وف��رع�ي��ة)
- -ال��ت��و���ص��ي��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل�ل�ج�ن��ة

ا�سم الورقة

تقرير غائي

تقرير الزيارات
امليدانية

م

49

50
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ا�سم الورقة

تقرير تو�صيات

ورقة حتليل
العنا�صر الربملانية

م

51

52

53

ورقة احلجية
الربملانية

عنا�صر الورقة

وقت اال�ستخدام

يعد تقرير التو�صيات
ع�ن��دم��ا يحيل املجل�س
 -نتائج مناق�شة املو�ضوع يف املجل�س امل��و� �ض��وع م ��رة أ�خ ��رى -ال � � � � � �ت� � � � � ��و� � � � � � �ص � � � � � �ي� � � � � ��ات للجنة املعنية بدرا�سةاملو�ضوع بغر�ض �صياغة
التو�صيات
 -ع� � � �ن � � ��ا�� � � �ص � � ��ر امل� � � ��و� � � � �ض� � � ��وع -م�شكلة كل عن�صر ( ماهية امل�شكلة ) -نتائج الأ�سباب الرئي�سية واملحتملة ت � �� � �س � �ت � �خ� ��دم ع��ن��د -ال �ف �ك��رة ال��رئ�ي���س�ي��ة يف ال�ن�ت��ائ��ج ا� �س �ت �خ��دام ال�ت�ق��ري��روا آلث� � ��ار امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل�ل�ن�ت��ائ��ج ( املف�صلي
يف إ�ط� � ��ار ال �ن �ت �ي �ج��ة امل ��رك� �ب ��ة )
 -ب � � � � � �ن� � � � � ��اء امل� � � � �ق�� �ت� ��رح�� � � ��ات -امل � � �ح� � ��ور الأول :م��ع��ط��ي��اتامل � � � ��و�� � � � �ض � � � ��وع وت� � ��� � �ش� � �م�� ��ل:
 -حت� � ��دي� � ��د ه � � � ��دف امل � ��و�� � �ض � ��وعامل � � � � �ت � � � � �ج� � � � ��ادل ب � � �� � � �ش � � � أ�ن� � ��ه
 -حت�� � � � ��دي�� � � � ��د امل� � � �ف � � ��اه� � � �ي � � ��مامل �� �س �ت �ع �م �ل��ة يف ه � ��ذا امل��و���ض��وع
 -املحور الثاين :اال�ستنتاج وي�شمل: �-أدوات القيا�س- -ن� � � � �ت�� � � ��ائ�� � � ��ج ال� � � �ق� � � �ي � � ��ا� � � ��س

يلج أ� لها الباحث عند
ا�ستخدام معلومات يف
الدرا�سات والأب�ح��اث
ال�برمل��ان �ي��ة تت�ضمن
ان�� �ت�� �ق� ��ادات الذع� ��ة
للحكومة

الهدف من الورقة
يهدف هذا التقرير �إلى �صياغة التو�صيات يف
�شكلها النهائي بعد مناق�شة املجل�س له.

تهدف هذه الورقة إ�ل��ى حتليل كل عن�صر يف
امل�شكلة البحثية من خالل الأ�سباب والنتائج
والأثار الأبعد مدى من النتائج.

ت�أكيد م�صداقية احلجج املطروحة يف املو�ضوع
والقيا�س الذي ي�ستند �إلى الد�ستور �أو القوانني
�أو الأع��راف �أو الدين واال�ستنتاج املبني على
القيا�س
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ا�سم الورقة

جدول الأعمال
التف�سريي

البيان الإح�صائي
للجل�سة

م

54

55

56

تقرير اجلل�سة

عنا�صر الورقة

 .1اجلانب الإجرائي ويت�ضمن :
 -ا� � � � � � � � � �س� � � � � � � � ��م ال � � � � �ب � � � � �ن� � � � ��د -ت � � � � � � � � ��واري � � � � � � � � ��خ ال� � � �ب� � � �ن � � ��د -م�� � � � ��رف� � � � � �ق�� � � � ��ات ال� � � �ب� � � �ن � � ��د .2اجلانب املو�ضوعي ويت�ضمن :
 -ت� � � � �ف� � � � ��� � � � �س � �ي� ��ر ال � � � �ب � � � �ن� � � ��د  -أ�ح��ك��ام د� �س �ت��وري��ة تتعلق بالبند -خال�صة م��ا تو�صلت إ�ل�ي��ه اللجان -م� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات ه� � ��ام� � ��ة ل��ل��ب��ن��د -ال � � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � � � � ��د -وق � � � ��ت ح� � ��دي� � ��ث ا ألع� � ��� � �ض�� ��اء -وق� � � � ��ت ح � � ��دي � � ��ث احل�� �ك� ��وم� ��ة -ال� � � ��زم� � � ��ن ال � � �ك � � �ل� � ��ي ل� �ل� �ب� �ن ��د -ن� ��� �س� �ب ��ة ح � ��دي � ��ث ا ألع� � ��� � �ض � ��اء -ن� ��� �س� �ب���ة ح� � ��دي� � ��ث احل � �ك� ��وم� ��ة -خ� �ل� ��ا� � � � �ص� � � ��ة ال � � �ت � � �ق� � ��ري� � ��ر -وق � � � � � � ��ائ � � � � � � ��ع اجل�� � �ل�� � ���� � �س� � ��ة -ال � � � � � � � � �ن � � � � � � � � �ت� � � � � � � � ��ائ� � � � � � � � ��ج -ال � � � �ب � � � �ي� � � ��ان ا إلج� � � � � ��رائ� � � � � ��ي- -ال� � � �ب� � � �ي � � ��ان ا إلح � � �� � � �ص� � ��ائ� � ��ي

وقت اال�ستخدام
ي��ر� �س��ل ه� ��ذا اجل� ��دول
لأع�ضاء املجل�س مرفق ًا
بجدول �أعمال اجلل�سة
املتكامل

الهدف من الورقة
 -حت� �ق� �ي���ق ال � �ف � �ه� ��م ال � �� � �س� ��ري� ��ع ل� �ل� �ب� �ن ��ودامل� �ط ��روح ��ة يف ج� � ��دول �أع � �م� ��ال اجل �ل �� �س��ة
  -إ�م�� � ��داد ا ألع� ��� �ض���اء ب��امل �ع �ل��وم��ات ال �ه��ام��ةال��ت��ي ي�ت���ض�م�ن�ه��ا ج� ��دول أ�ع� �م ��ال اجل�ل���س��ة
 -تقليل امل��دة الزمنية امل�ستغرقة يف مناق�شةب �ع ����ض ا ألم� � � ��ور ا إلج� ��رائ � �ي� ��ة يف اجل �ل �� �س��ة
  -تقدمي اخلال�صة الرئي�سية املركزة ملا انتهى �إليهتقرير اللجنة يف املو�ضوع العام �أو م�شروع القانون

يهدف �إلى معرفة �أهم الأفكار واملالحظات
والآراء التي �أبداها الأع�ضاء للبنود التي متت
مناق�شتها يف اجلل�سة وبيان موقف احلكومة و
املجل�س منها

يتم االعتماد عليه يف كتابة التقرير البياين الذي
يف
�ه
�
ج
�
ئ
�ا
�
ت���س�ت�خ��دم ن �ت
ير�سل للأع�ضاء
تقرير اجلل�سة
مرفق ًا مع خمطط �أعمال اجلل�سة
يرفق م��ع ج��دول �أعمال
اجل �ل �� �س��ة ال �ت��ال �ي��ة مما
مي � �ك� ��ن ال� �ع� ��� �ض ��و م��ن
الإحاطة علم ًا مبجريات
و�أحداث اجلل�سة ال�سابقة
 ،كما ت�ستخدم نتائجه يف
التقرير الف�صلي العام
لأعمال املجل�س
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ا�سم الورقة

جدول الفعالية
للجل�سة

خمطط �أعمال
اجلل�سة

م

57

58

عنا�صر الورقة
 -ال � � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � � � ��د -ال� � � � � � � � �ع� � � � � � � � ��� � � � � � � � �ض � � � � � � � ��و -زم� � � � ��ن ح � � ��دي � � ��ث ال� �ع� ��� �ض���و -احل� � � � � � � � � � �ك � � � � � � � � � ��وم � � � � � � � � � ��ة -زم � � � ��ن ح� � ��دي� � ��ث احل � �ك� ��وم� ��ة -ال� � � �ت� � � �ق � � ��ري � � ��ر ال � � �ب � � �ي� � ��اين -ال �ت �ق��ري��ر ال�ت��و��ض�ي�ح��ي جل��دولالأع� � �م�� ��ال وع� �ن ��ا�� �ص ��ره ه ��ي:
ال� ��� �س� �ج ��ل ال� �ت���اري� �خ���ي  -م��ا
ان �ت �ه��ى �إل��ي��ه امل�ج�ل����س  -ح��ال��ة
التنفيذ  -ح��ال��ة ع��دم التنفيذ
 -امل��وج��ز ال�ف�ن��ي جل ��دول �أع �م��الاجلل�سة وعنا�صره ه��ي  :البند
– �أهم ما ت�ضمنه تقرير البند
– �أه��م م��ا ت�ضمنته معلومات
احلكومة – الر�أي النهائي للجنة
 -امل� ��واد ال��د��س�ت��وري��ة وال�لائ�ح�ي��ةالأك�ث�ر احتماال لال�ستخدام يف
اجلل�سة وعنا�صره ه��ي  :البند
– امل��واد الد�ستورية – امل��واد
الالئحية – ق��وان�ين ذات �صلة

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة
يقي�س ن�سبة حديث
ي� �ه ��دف إ�ل� � ��ى ق��ي��ا���س الأك� �ث ��ر ف �ع��ال �ي��ة يف
ا ألع���ض��اء �إل��ى حديث
اجلل�سة(الأع�ضاء،احلكومة)
احلكومة يف اجلل�سة

يرفق ب�ج��دول �أعمال
تفعيل مناق�شات الأع�ضاء يف اجلل�سة
اجلل�سة كبديل �أك�ثر
التعريف بكافة الدرا�سات والأوراق املعدة يف
ت � �ط� ��ور ًا ع���ن ج���دول
اللجان
الأعمال التف�سريي
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ا�سم الورقة

م

59

خمطط مقرتح
جلل�سات املجل�س
القادمة

الورقة الك�شفية

60

عنا�صر الورقة

وقت اال�ستخدام

الهدف من الورقة

ت �� �س �ت �خ��دم ك� ��إج ��راء
داخ� �ل ��ي يف الأم ��ان ��ة
اخ�ت�ب��ار م��دى �أه�م�ي��ة ال�ف�ك��رة امل �ط��روح��ة يف
 �-أهمية ال�س�ؤال �أو املو�ضوع العام العامة متكن الرئي�سالأ�سئلة واملو�ضوعات العامة التي مت اقرتاحها
 �-إ�شكالياتال�س�ؤال�أواملو�ضوعالعام وهيئة املكتب من قبولملخطط �أعمال اجلل�سات القادمة
�أو ا�ستبعاد ال�س�ؤال �أو
املو�ضوع العام املقرتح

 -ال�����س���ؤال �أو/امل ��و�� �ض ��وع ال �ع��ام �-أه� �م� �ي ��ة ال� ��� �س� ��ؤال/امل ��و�� �ض ��وع -ال�� � �ن�� � �ت� � ��ائ� � ��ج امل � �ح � �ت � �م � �ل� ��ة -املوعد االبتدائي لطرح(ال�س�ؤال-امل � ��و�� � �ض � ��وع) يف اجل��ل�����س��ات

ي�ستخدمها الباحثون
الربملانيون يف مرحلة
الإع�� � � � � ��داد الأويل
ل�ل�ج�ل���س��ات ال �ق��ادم��ة
وتقدم للأع�ضاء

ي�ستخدم للتخطيط لأعمال اجلل�سات القادمة
م��ن خ�لال تف�سري وتو�ضيح ج��دول الأع�م��ال
وما يت�ضمنه من بنود  ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي
معلومات عن كل بند على حدى حتى يتحقق
املزيد من النقا�ش يف اجلل�سات العامة كما
يت�ضمن اجل��دول ج��دول الأ�سئلة �أو الق�ضايا
املثارة يف املجل�س
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العنا�صر

ثالثاً :الأوراق الفنية اخلا�صة باجلانب الت�شريعي

ا�سم الورقة

1

جدول حتليل
معاين القانون

جدول ن�شاط
الفاعل

2

3

جدول ترتيب
عمليات معاين
القانون

اال�ستخدام

الهدف

 -ي �ج �ي��ب ع ��ن «م� ��ن ي �ف �ع��ل م � ��اذا؟» -الأل� � � � � �ف � � � � ��اظ ال�� � � ��دال�� � � ��ة ع� �ل ��ى -ي �ك �� �ش��ف ع���ن م� �ع ��اين �أخ � � ��رى ق��دت �� �س �ت �خ��دم ن �ت��ائ �ج��ه يف
ال� �ن� ��� �ش���اط امل� �ب���ا�� �ش���ر ل �ل �ف��اع��ل
ت� �ت ��ول ��د م� ��ن ال� �ن� �� ��ص ال� �ق ��ان ��وين.
ال �ت �ق��ري��ر اال� �س �ت �ه�لايل
 -الأل�ف��اظ التكميلية لو�صف الن�شاط -م �ع��رف��ة م ��ا �إذا �أل� �ف ��اظ ال �ق��ان��ونالذي يقدم للجنة
 -الأل� � �ف � ��اظ ال�����ض��اب��ط��ة ل �ل �ن �� �ش��اطت�����س�ي�ر ع� �ل ��ى وف� � ��ق ن� ��� �س ��ق م �ع�ين
ي �ط �ل��ق ع �ل �ي��ه (ال �ت �ت��اب��ع اخل �ط��ي)
 -امل� � �ع� � �ن�� ��ى ال � � � �ع� � � ��ام ل � �ل � �ق� ��ان� ��ون -امل� � �ع � ��اين ا أل�� �س���ا�� �س� �ي���ة ل��ل��ق��ان��ون -م� �ع ��رف ��ة م� ��ا ه� ��و �� � �ض � ��روري وغ�ي�ر -امل � � �ع� � ��اين ال � �ف� ��رع � �ي� ��ة ل� �ل� �ق ��ان ��ون�� � �ض � ��روري م� ��ن م� �ع���اين ل �ل �ق��ان��ون
يف
�ه
�
ج
�
ئ
�ا
�
ت
�
ن
�دم
�
خ
�
ت
�
س
�
�
�
ت
 -ال � �ت� ��راب � � � ��ط وال � � �ت � � �ك� � ��ام� � ��ل ب�ي�ن -معرفة ما �إذا املعنى املطروح يف القانونا ألف� � �ك � ��ار ال��ف��رع��ي��ة وا أل���س��ا���س��ي��ة ال �ت �ق��ري��ر اال� �س �ت �ه�لايل
معرب عنه ب�ألفاظ وا�ضحة غري مبهمة
 -م � � ��ا ه � � ��و زائ� � � � � ��د م � � ��ن امل� � �ع � ��اين الذي يقدم للجنة -التحقق م��ا �إذا التعبري ع��ن معاين -م� � ��ا ه� � ��و ن� ��اق � ��� ��ص م� � ��ن امل � �ع� ��اينالقانون يف إ�ط��ار مرتابط ومتكامل؟
 -ال � � � �ن � � � �ت� � � ��ائ� � � ��ج ال � � �ن � � �ه� � ��ائ � � �ي� � ��ةت �� �س �ت �خ��دم ن �ت��ائ �ج��ه يف
 -ب � � � � � ��داي � � � � � ��ة ال � � �ع � � �م � � �ل � � �ي� � ��اتال �ت �ق��ري��ر اال� �س �ت �ه�لايل ترتيب القانون وفق بداية املعنى ثم
 -عمليات املعنى ( الأفكار –امل�ضامني )العمليات ثم نهاية املعنى
الذي يقدم للجنة
- -ن� � � � � � �ه � � � � � ��اي � � � � � ��ة امل� � � � �ع� � � � �ن � � � ��ى
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ا�سم الورقة

جدول التحليل
الأويل للقانون

م

4

العنا�صر

اال�ستخدام

جتيب عن الأ�سئلة التالية :
�أو ًال  :الأطراف :
على من ينطبق ه��ذا القانون؟ ما هي
�أدوار ا ألط��راف؟م��ا هي العالقات بني
أ�ط��راف القانون؟ ما هي اخل�صائ�ص
املميزة لكل طرف يف القانون؟
ثانياً  :الأحداث والأفعال :
ما هــي الأفعال ؟ ماذا يحدث �أن حدثت
هذه الأفعال؟ وما هو ال�ضرر منها؟ ما ت �� �س �ت �خ��دم ن �ت��ائ �ج��ه يف
هي �شروط تدابري الأفعال؟
ال �ت �ق��ري��ر اال� �س �ت �ه�لايل
ثالثاً  :املنا�سبية االجتماعية :
الذي يقدم للجنة
م��ا ه��ي حقيقة الأو���ض��اع االجتماعية
للأفعال والأطراف؟ما هي احللول التي
يرتبها ال�ق��ان��ون؟ م��ا ه��ي احل�ل��ول التي
ترتبها الأو� �ض��اع االجتماعية واخل�برة
املقارنة؟
رابعاً  :النتائج النهائية :
هل احللول القانونية كافية �أم �أن��ه من
ال �� �ض��روري م��زج احل �ل��ول االجتماعية
معها؟ كيف يتم هذا امل��زج بني احللول

الهدف

يهدف هذا اجلدول �إلى �إبراز املعطيات
الأول� �ي ��ة يف ال �ق��ان��ون وال �ت �ع��رف عليه
خالل عنا�صر حمددة ت�ساعد يف �إبراز
العالقات بني العنا�صر وبع�ضها.
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4

ا�سم الورقة

العنا�صر

ال�ق��ان��ون�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة؟ ومل� ��اذا؟ ما
ه��ي النتيجة النهائية لتفكيك املعاين
الرئي�سية يف الن�صو�ص وربطها مبعانيها
الفرعية على م��دار ال�ق��ان��ون �أخ ��ذ ًا يف
االع �ت �ب��ار اجل��ان��ب االج �ت �م��اع��ي؟ هل
�أ�ضيفت معاين رئي�سية جديدة للقانون
وفق املعيار االجتماعي واخلربة املقارنة
وم ��ا ه��ي ع�لاق�ت�ه��ا ب��امل �ع��اين ال�ق��ائ�م��ة
�أ�س�أ�أ�سا�س ًا يف القانون؟
خام�ساً  :العالقة مع النظام القانون
القائم والدويل:
ما هي عالقة القانون بالد�ستور؟ ما هي
عالقة القانون مب�صادره التاريخية؟
هل هناك ن�صو�ص �إر�شادية دولية� ،أو
اتفاقيات دول�ي��ة تخ�ص ه��ذا القانون
ان�ضمت �إليها الدولة؟

اال�ستخدام

الهدف
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ا�سم الورقة

ورقة النتائج
القانونية

جدول البحث
االجتماعي

م

5

6

العنا�صر

 -ال �ع �ن��ا� �ص��ر الأ� �س��ا� �س �ي��ة للم�شكلة -ال ��رواب ��ط وال �ت �ف��اع�لات ل�ل�ظ��اه��رة -ن�ت��ائ��ج ه��ذه ال��رواب��ط وال�ت�ف��اع�لات -اخل�� � � � � �ب� � � � � ��رة امل � � � � �ق� � � � ��ارن� � � � ��ة -اخل� � � � �ب � � � ��رة ال�� � �ت� � ��اري�� � �خ�� � �ي� � ��ة- -امل� � � � �ق�� �ت� ��رح�� � � ��ات واحل� � � � �ل � � � ��ول

اال�ستخدام

الهدف

درا�سة امل�شكلة �أو املو�ضوع الذي يطرحه
م�شروع القانون من اجلانب االجتماعي
باملقارنة مع قوانني �أخرى لدول تتقارب
يف بيئتها مع الدولة

ي���س�ت�خ��دم�ه��ا ال �ب��اح��ث
ملخ�ص للنتائج ال �ت��ي ت��و��ص��ل �إل�ي�ه��ا
ال�ق��ان��وين بعد االنتهاء
الباحثني القانونيني من جداول (حتليل
م� ��ن ج� ��داول� ��ه ل �ي �ق��دم
معاين القانون ،ترتيب عمليات معاين
يف االج �ت �م��اع الأول مع
القانون ،التحليل الأويل للقانون)
الباحثني االجتماعيني
يف االج � �ت � �م� ��اع الأول
(اللقاء )1مع الباحثني
ال� �ق ��ان ��ون�ي�ن ،ل�ي�ت�م�ك��ن
ال �ب��اح��ث ال �ق��ان��وين من
درا�سة م�شروع القانون
وال�ت�ع��رف على خمتلف
جوانبه ،لإ�ضافة امل��واد
املكملة للقانون� ،أو �إزالة
ال �غ �م��و���ض يف م �� �ش��روع
القانون
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7

8

العنا�صر

 -الإ�شكاليات التي يطرحها القانون -احل � � � �ل� � � ��ول ال�� � �ت� � ��ي �أوج� � � ��ده� � � ��اال � �ق� ��ان� ��ون ل � �ه� ��ذه الإ�� �ش� �ك ��ال� �ي ��ات
 -ال �ن �ت��ائ��ج ال� �ت ��ي مي �ك��ن �أن ت�سفرالبحث اال�ستداليل
ع� � ��ن ت� �ط� �ب� �ي���ق ه � � � ��ذه احل�� �ل� ��ول
للجدول االجتماعي
 -احل � � �ل� � ��ول وامل � � �ق� �ت��رح� � ��ات وف� ��ق.
اجل � � � � � � � � � ��دول االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي
 -ال�� �ن�� �ت� ��ائ� ��ج ال� � �ت�� ��ي مي�� �ك� ��ن �أنت�ت�رت���ب ع� �ل ��ى احل � �ل� ��ول الأخ��ي ��رة
- -امل � � � �ق� �ت� ��رح� � � ��ات ال�� �ن�� �ه� ��ائ�� �ي� ��ة

جدول التحليل
االجتماعي
التمهيدي للقانون

 -جوانب امل�شكلة التي يطرحها القانون -م��دى ق��درة ال�ق��ان��ون على التخل�صمن م�سببات وج��وان��ب ه��ذه امل�شكلة
 -احل� �ل ��ول ال �ن �ه��ائ �ي��ة امل �ق�ترح��ة بعدالأخ� � � ��ذ ب ��اجل ��ان ��ب االج��ت��م��اع��ي
 -ن� � � �ت � � ��ائ � � ��ج ه� � � � � � ��ذه احل� � � �ل � � ��ول -م �� �ص �ل �ح��ة ا ألط� � � ��راف يف ال �ق �ب��ولب� �ق ��واع ��د ال � �ق� ��ان� ��ون �أو ت �ع��دي �ل��ه

الهدف

اال�ستخدام

ي���س�ت�خ��دم�ه��ا ال �ب��اح��ث
ال�برمل��اين للتدليل أ�م��ام
ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج
التي مت التو�صل �إليها يف
جدوله االجتماعي

ي�ق��وم ب��ه ال�ب��اح��ث االجتماعي لعر�ض
امل�شاكل التي يطرحها القانون ،وطرح
الآل�ي��ات التي يعالج بها ه��ذه امل�شاكل،
وهل تعترب كافية �أم ال

بحث امل�شكالت التي يطرحها القانون
وكذلك احللول ومقارنة ه��ذه احللول
ب��اجل��وان��ب االج�ت�م��اع�ي��ة لإب� ��راز م��دى
توافقها �أو اختالفها حتى ميكن بناء
م�ق�ترح��ات ج��دي��دة �أو �إ� �ض��اف��ة �أف�ك��ار
حمددة للقانون

يف االج � �ت � �م� ��اع الأول
(اللقاء )1مع الباحثني
ال� �ق ��ان ��ون�ي�ن ،ل�ي�ت�م�ك��ن
ال �ب��اح��ث ال �ق��ان��وين من
درا��� �س� ��ة م�����ش��روع��ات
ال� �ق ��وان�ي�ن والإح� ��اط� ��ة
مب� �خ� �ت� �ل ��ف ج���وان� �ب���ه،
و�إ�ضافة امل��واد املكملة،
�أو �إزاح��ة �أي غمو�ض يف
م�شروع القانون
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الهدف

اال�ستخدام
ي���س�ت�خ��دم�ه��ا ال �ب��اح��ث
ال�برمل��اين بعد االنتهاء
م � ��ن ج� � � ��دول ال �ب �ح��ث
االج� �ت� �م ��اع ��ي وك��ذل��ك
اللجنة للرتكيز وتلخي�ص
الأوراق االجتماعية

العنا�صر
 -الإج���اب���ة ع �ل��ى الأ� �س �ئ �ل��ة ال �ت��ال �ي��ة: -مل � � � � � � ��اذا ه� � � � � ��ذا ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون؟ -ما هي ق��درة القانون على التخل�صم� ��ن م �� �س �ب �ب��ات ه � ��ذه امل �� �ش �ك �ل��ة؟
 -ما هي جوانب النق�ص يف هذا القانون؟ -م��ا ه��ي االخ��ت�ل�اف��ات االج�ت�م��اع�ي��ةب� �ي ��ن ال�� � �ق� � ��ان� � ��ون وال� � � ��واق� � � ��ع؟

ا�سم الورقة

ورقة النتائج
االجتماعية

م

9

م�صفوفة
الت�صميم
الت�شريعي
(امل�صفوفة
الت�شريعية )

ملخ�ص للنتائج ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل �ل��أوراق
االجتماعية املعدة يف االجتماع الأول
(ج��دول البحث االجتماعي ،والبحث
اال� �س �ت��داليل ل �ل �ج��دول االج �ت �م��اع��ي ،و
ج��دول التحليل االجتماعي التمهيدي
للقانون)

10

امل�صفوفة القانونية جتيب عن الأ�سئلة
ال���ت���ال���ي���ة  :م ��دى ات��ف��اق اجل�� ��زاءات،
و أ�ح� �ك ��ام اجل �ه��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة م��ع كل
اجلوانب االجتماعية للقانون  ،اختبار
عنوان القانون ،اختبار مادة التعريفات
 ،اختبار امل ��واد ال�ع��ام��ة ،اختبار م��واد
املعنيني بتنفيذ القانون �أو املخاطبني
ب ��أح �ك��ام��ه  ،اخ �ت �ب��ار م� ��واد اجل �ه��ات
التنفيذية للقانون  ،م��واد اجل��زاءات،
�أح��ك��ام ال �� �س��ري��ان ال��زم��اين وامل �ك��اين

متكن ال�سادة �أع�ضاء اللجان من درا�سة
م�شروعات القوانني والإحاطة مبختلف
جوانبه ،و�ضبط ال�صياغة الت�شريعية
�سواء التي تتعلق بالتعريفات �أو املواد
العامة للم�شروع �أو مب��واد املخاطبني
قبل بدء االجتماع الثاين ب ��أح �ك��ام امل �� �ش��روع �أو مب ��واد اجل�ه��ات
للباحثني
التنفيذية �أو مب��واد اجل���زاءات ..ال��خ
وذل��ك ال�ستجالء الغمو�ض امل�صاحبة
للم�شروع ( وتعترب هذه امل�صفوفة من
امل�صفوفات ال�شاملة التي جتمع بني
الإط ��ار القانوين املتعارف عليه وبني
اجلوانب االجتماعية) .
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اال�ستخدام
ي���س�ت�خ��دم�ه��ا ال �ب��اح��ث
ال�ق��ان��وين بعد االنتهاء
م��ن ج��داول��ه ل�ي�ق��دم يف
االج� �ت� �م ��اع ال� �ث ��اين مع
الباحثني االجتماعيني

ا�سم الورقة

تقرير النتائج
القانونية

م

11

12

العنا�صر

الهدف
ملخ�ص للنتائج ال �ت��ي ت��و��ص��ل �إل�ي�ه��ا
الباحثني القانونيني من جداول (حتليل
معاين القانون ،ترتيب عمليات معاين
ال �ق��ان��ون ،التحليل الأويل ل�ل�ق��ان��ون،
م�صفوفة الفح�ص القانوين للقانون)

مت�ك��ن ال �� �س��ادة �أع �� �ض��اء ال �ل �ج��ان من
درا�سة م�شروعات القوانني من الناحية
االجتماعية  ،وذل��ك بتحديد امل�شكلة
التي يدر�سها م�شروع القانون بدقة ومن
خمتلف جوانبه �سواء املتعلقة ب�أ�سبابها
�أو ن�ط��اق�ه��ا �أو امل�ت���س�ب��ب يف ح��دوث�ه��ا
ودرا�� �س ��ة احل �ل��ول امل�ف�تر��ض��ة يف ذات
م�شروع القانون

امل�����ص��ف��وف��ة االج���ت���م���اع���ي���ة جت���ي���ب ع��ن
الأ����س���ئ���ل���ة ال���ت���ال���ي���ة :م��اه�ي��ة امل�شكلة،
و�أ�سبابها ،ونتائجها وامل�شكالت الأخرى
م�صفوفة الفح�ص املرتبطة بها  ،مدى قدرة �أغرا�ض م�شروع
االجتماعي للقانون القانون على �أن يغطى نطاق امل�شكلة،
قبل بدء االجتماع الثاين
(امل�صفوفة
الأث��ر املتوقع للقانون على املخاطبني
للقانونيني
االجتماعية )  :ب�أحكامه  ،طبيعة احللول التي �أوجدها
ال �ق��ان��ون ،واحل��ل��ول الأخ � ��رى ال �ت��ي مل
يت�ضمنها  ،قدرة القانون على التعامل مع
الظاهرة يف تطوراتها امل�ستقبلية  ،ر�أى
منظمات املجتمع املدين �أو الر�أي العام
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تقرير النتائج
االجتماعية

تقرير النتائج
النهائية

التقرير
اال�ستهاليل

م

13

14

15

العنا�صر

اال�ستخدام

 -الإج���اب���ة ع �ل��ى الأ� �س �ئ �ل��ة ال �ت��ال �ي��ة: -مل � � � � � � ��اذا ه� � � � � ��ذا ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون؟ -ما هي ق��درة القانون على التخل�ص ي�ستخدم بعد االنتهاءم� ��ن م �� �س �ب �ب��ات ه � ��ذه امل �� �ش �ك �ل��ة؟ م� ��ن ك���اف���ة اجل � � ��داول
 -ما هي جوانب النق�ص يف هذا القانون؟ االجتماعية ال�سابقة -م��ا ه��ي االخ��ت�ل�اف��ات االج�ت�م��اع�ي��ةب� �ي ��ن ال�� � �ق� � ��ان� � ��ون وال� � � ��واق� � � ��ع؟
ب �ع��د ن �ه��اي��ة االج �ت �م��اع
الثاين وقبل ال�شروع يف
التقرير اال�ستهاليل
 -ت�� � ��و�� � � �ص� � � �ي�� � ��ف ال�� � � �ق� � � ��ان� � � ��ون -اجلانب االجتماعي للقانون(ملاذا هذاالقانون ،ماهية امل�شكلة االجتماعية
للقانون ونتائجها.ما ال��ذي �أغفله
إلع� �ط ��اء ال� � ��ر�أي ح��ول
القانون يف اجلانب االجتماعي؟ما هي
امل��واف �ق��ة امل�ب��دئ�ي��ة على
املعاين والأفكار اجلديدة التي ميكن
م�شروع القانون
�إ�ضافتها للقانون؟طبيعة االلتزامات
والأعباء االجتماعية يف القانون؟ )
 -اجل� ��ان� ��ب ال �ت �� �ش��ري �ع��ي(امل�لائ �م��ةالد�ستورية والقانونية.عالقة املعاين

الهدف
تلخي�ص كل �أوراق وج ��داول الدرا�سة
االجتماعية للقانون ب�شكل يركز مبا�شرة
على م��ا انتهت �إل�ي��ه ه��ذه الأوراق من
نتائج ( ورقة النتائج )

تلخي�ص اجلانبني االجتماعي والقانوين

تبيان فكرة ال�ق��ان��ون ومعانيه العامة
والأه �م �ي��ة ال �ت��ي ي�شكلها يف املجتمع
وعوامل الإحلاح يف طرحه.
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ا�سم الورقة

العنا�صر

والأفكار ببع�ضها يف القانون ،وتقريب هذه
املعاين.الغمو�ض واللب�س يف بع�ض معاين
القانون.اجلديد الذي ميكن �إ�ضافته �إلى
القانون؟ �أو ما ميكن حذفه من القانون)
 -ال� �ن� �ت���ائ���ج ال� �ن� �ه ��ائ� �ي ��ة ل� �ل� �ج ��وان ��باالج�� �ت�� �م� ��اع�� �ي� ��ة وال� �ت� ��� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة

اال�ستخدام

م�صفوفة ال��ت��ع��دي��ل جتيب ع��ن الأ�سئلة
التالية  :ما �إذا كان التعديل �سيغري فكرة
و أ�ه��داف القانون ،ومدى تعار�ض التعديل
مع فل�سفة و أ�غ��را���ض و أ�ح�ك��ام القانون �أو
م�صفوفة
القوانني ا ألخ��رى يف ال��دول��ة�،أو الد�ستور،
التعديالت على
�أثر التعديل على امل�شكلة �أو الظاهرة حمل ت �� �س �ت �خ��دم ع��ن��د ن�ظ��ر
مواد القانون
ال��درا� �س��ة ،أ�ه�م�ي��ة ال�ت�ع��دي��ل واحلاحيته ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� � ��واردة
(م�صفوفة التعديل
لتح�سني وظ��ائ��ف ال �ق��ان��ون ،ال �ف��روق��ات للمجل�س على قانون
القانوين):
اجلوهرية بني الن�ص قبل التعديل وبعده ،
وهل ميكن �أن يكون القانون �سيئا بدون هذا
التعديل  ،مدى حتقيق التعديل للم�صلحة
ال �ع��ام��ة ،آ�ث� ��ار ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى املخاطبني
ب� أ�ح�ك��ام��ه � �س��واء االي�ج��اب�ي��ة �أو ال�سلبية.

الهدف

وهي متكن ال�سادة �أع�ضاء اللجان من
درا�سة م�شروعات التعديالت على مواد
القانون لتفادي �أي تعار�ض يف القانون
ذات��ه يف �أي جانب من اجلوانب وذلك
للو�صول �إلى تعديل من�ضبط متوافق مع
القانون املراد تعديله
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م

17

18

19

ا�سم الورقة

العنا�صر

اال�ستخدام

ترفق بجدول امل�صفوفة
االجتماعية وتقدم يف
�أولى مراحل مناق�شة
القانون داخل اللجنة

 -ا� � �س�� �ـ � �ـ�� �ـ�� �ـ � �ـ�� �ـ � �ـ� ��م ال�� � �ق� � ��ان� � ��ون -ت � � �� � � �ص � � �ن � � �ي� � ��ف ال � � � �ق� � � ��ان� � � ��ون -املبادئ القانونية املثارة يف القانوني�ستخدم يف الإجتماع
 -الأف� � �ك � ��ار وامل�� �ع� ��اين الأ���س��ا���س��ي��ةالأول
والفرعية ذات ال�صلة بهذه املبادئ
 -مدى االتفاق واالختالف بني املبادئالقانونية واملعاين الواردة يف القانوين

الهدف

يربز عنا�صر التوافق �أو االختالف بني
ال�ق��ان��ون حم��ل ال��درا� �س��ة وب�ين ال��واق��ع
االجتماعي الذي �سيطبق فيه

ي �ه��دف ه ��ذا اجل� ��دول ال ��ى ب �ي��ان �أه��م
املبادئ القانونية التي يثريها القانون
ودرا�سة هذه املبادئ يف �ضوء ت�صنيف
القانون.

اجلدول التحليلي
 -الألفاظ الدالة على الن�شاط مبا�شرة.يهدف ه��ذا اجل��دول ال��ى اب��راز معاين
لن�شاط القانون
ت�ستخدم بعد االنتهاء من
 -الألفاظ التكميلية لو�صف الن�شاط.ن�شاط الفاعل من خالل الألفاظ الدالة
اعتماد ًا على معيار
جدول ن�شاط الفاعل.
 -الأل�� �ف� ��اظ ال �� �ض��اب �ط��ة ل �ل �ن �� �ش��اط.مبا�شرة على ن�شاطه.
االختبار اللفظي

جدول القيا�س
القانوين

الورقة الت�شريعية

 -امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة يفالقانون من حيث �أ�سبابها ونتائجها
 -الأغ� � � � ��را�� � � � ��ض ال � � �ت� � ��ي ي�����س��ع��ىال�� � �ق� � ��ان� � ��ون �إل� � � � � ��ى حت��ق��ي��ق��ه��ا
 -الآث ��ار املتوقعة م��ن تطبيق القانون -الآل� �ي���ات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة يف ال �ق��ان��ون- -امل �ق�ترح��ات ال �ع��ام��ة ع�ل��ى امل���ش��روع
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العنا�صر
 �-أه� � � � � � � � � � � � � � ��داف ال� � � � �ق � � � ��ان � � � ��ون -الأ� � � � �س � � � �ب� � � ��اب االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ةال�� � � �ت� � � ��ي دع�� � � � � ��ت ل�� �ت�� �ق� ��دمي� ��ه
 -اجل��دي��د ال ��ذي �سي�ضيفه ال�ق��ان��ونلأو�� � � �ض � � ��اع امل� ��� �ش� �ك� �ل ��ة احل ��ال� �ي ��ة
 -ط �ل �ب��ات امل ��واط� �ن�ي�ن م ��ن ال �ق��ان��ون -الأع�� �ب� ��اء امل� �ل� �ق ��اة ع��ل��ى ع��ات�ق�ه��م -الآث � � � � ��ار اجل���ان� �ب� �ي���ة وال� �ن� �ت ��ائ ��جامل� �ت��رت � � �ب� � ��ة ع� � �ل � ��ى ال� � �ق � ��ان � ��ون
 �-إم��ك��ان��ي��ة ال �ت��و� �س��ع يف ال �ت��داب�ي�راالح�ت�رازي��ة قبل إ�ق���رار اجل ��زاءات
،م��دى حتقيق اجل ��زاءات لأغ��را���ض
ال� �ق ��ان ��ون دون م� �غ ��االة �أو ت���ش��دد
 -م� ��دى ق � ��درة احل� �ل ��ول ع �ل��ى ع�لاجم�شكلة القانون وال�صعوبات العملية
ال�ت��ي �ستواجه تطبيق ه��ذه احللول

ا�سم الورقة

الورقة الأملانية

م

20

اال�ستخدام

الهدف

ترفق بجدول امل�صفوفة
ال�ق��ان��ون�ي��ة وت �ق��دم بعد
تهتم بعن�صر اجلزاءات يف القانون من
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن درا���س��ة
حيث مدى �أهميتها وحتقيقها لأغرا�ض
القانون من حيث املبد�أ،
القانون دون ت�شدد �أو مغاالة
ملناق�شة م�شروع القانون
داخل اللجنة
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العنا�صر
 -حت � ��دي � ��د ن� � �ط � ��اق امل� ��� �ش� �ك� �ل ��ة �أوال �ظ��اه��رة ال �ت��ي ي��در��س�ه��ا ال�ق��ان��ون
م���ن ح��ي��ث �أ���س��ب��اب��ه��ا ون �ت��ائ �ج �ه��ا
 -م� � � � ��دى ح� ��اج�� �ت�� �ه� ��ا ال� �ف� �ع� �ل� �ي ��ةل � �ت � �ت� ��دخ� ��ل ال� � �ق�� ��ان�� ��وين حل �ل �ه��ا
 -ال �ن �ت��ائ��ج امل�ت�رت��ب��ة ع �ل��ى ال �ق��ان��ون -ط� �ب� �ي� �ع ��ة االل� � � �ت � � ��زام � � ��ات ال� �ت ��ي��� �س�� �ي�� �ف� ��ر��� �ض�� �ه� ��ا ال � � �ق� � ��ان� � ��ون
 -طبيعة ال�سلطات التي �ستنفذ القانون -ق�� ��درة ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى �أن ي�ت�ن�ب��أب� �ب� �ع� �� ��ض ظ� � ��واه� � ��ر امل�����س��ت��ق��ب��ل
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل���ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ي��در��س�ه��ا
 -ر�أي م � �ن � �ظ � �م� ��ات امل� �ج� �ت� �م ��عامل � � � � ��دين  ،وال � � � � � � � ��ر�أي ال�� �ع� ��ام
 -العيوب الأ�سا�سية يف م�شروع القانونووج� �ه ��ة ن �ظ��ر احل��ك��وم��ة �إزاءه� � ��ا
 -ال� � �ت� � �ع�� ��دي��ل��ات ا أل��� �س� ��ا��� �س�� �ي� ��ةع� � �ل � ��ى م � � �� � � �ش� � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون

ا�سم الورقة

ورقة ال�سيا�سات
الت�شريعية

م

21

اال�ستخدام

الهدف

ت �� �س �ت �خ��دم يف م��راح��ل
مناق�شة القانون داخل درا�سة القانون يف �إطار �سيا�سي ت�شريعي
ال��ل��ج��ن��ة( .ت���رف���ق م��ع ملعرفة مدى حاجته للتدخل القانوين،
امل�صفوفة االجتماعية لتحقيق اال�ستقرار والتقدم االجتماعي
وامل�صفوفة القانونية)
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العنا�صر

 -م�شكلة م�شروع القانون الأ�سا�سية -ال�ن�ت��ائ��ج غ�ير امل��رغ��وب��ة ال �ت��ي يريدم�شروع القانون �أن يتفادى حدوثها
 -امل� � �ت� � ��� � �ض � ��ررون م� � ��ن امل�����ش��ك��ل��ة -م� � ��دى خ� � �ط � ��ورة و�إحل � � � � ��اح ه���ذهامل�شكلة ل�ت�بري��ر م �� �ش��روع ال�ق��ان��ون
 -النتائج والفوائد املحددة التي يريدالربملان حتقيقها من ه��ذا امل�شروع
 -الأدوات التنظيمية �أو املالية �أو الإداريةالتي ر�أى امل�شروع �أنها �ستحقق �أهدافه
 -ال� � �ت� � �ع�� ��دي��ل��ات ا أل��� �س� ��ا��� �س�� �ي� ��ةل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال� � �ل � ��وائ � ��ح امل� �ت ��وق� �ع ��ة

ا�سم الورقة

ورقة البدائل
الت�شريعية

م

22

اال�ستخدام

الهدف

ت �� �س �ت �خ��دم يف م��راح��ل
فح�ص اجلوانب االجتماعية يف القانون
مناق�شة القانون داخل
 ،خا�صة �إذا ما وجد خالف بني �أع�ضاء
ال��ل��ج��ن��ة( .ت���رف���ق م��ع
اللجنة �أو �أع�ضاء الربملان حيال القانون
امل�صفوفة االجتماعية
حمل درا�ستهم
وم�صفوفة التعديالت)
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العنا�صر
 -امل �ك��ا� �س��ب امل �ن �ت �ظ��رة م��ن ال �ق��ان��ون -م ��دى م�لائ�م��ة الآل� �ي ��ات التنفيذيةال� ��واردة يف ال �ق��ان��ون م��ع الأه���داف
التي ي�سعى امل���ش��روع �إل��ى حتقيقها
 -م� � � ��دى ال� � �ق� � �ب � ��ول االج� �ت� �م���اع���يل� �ل� �ق ��ان ��ون مب � �ب� ��ادئ� ��ه و�أف� � �ك�� ��اره
وال � � �ي� � ��ات ت� �ن� �ف� �ي ��ذه وج� � ��زاءات� � ��ه
 -م�� � ��دى ال�� ���� �ض� ��رر ال � � � ��ذي مي �ك��ن�أن ي��ق��ع ع��ل��ى ح���ري���ات الأف� � ��راد
وحقوقهم م��ن ج��راء ه��ذا القانون
 -الإج� � ��راءات والأح� �ك ��ام الأ��س��ا��س�ي��ةيف ال � �ق� ��ان� ��ون امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب�� ��إزال� ��ة
الأ�� � �ض � ��رار ال� �ت ��ي مي��ك��ن �إن ت�ق��ع
ع��ل��ى ح���ري���ات وح� �ق���وق ا ألف � � ��راد
 -الأحكام الأ�سا�سية يف القانون ومدىتهديها للحريات واحلقوق الفردية
 -درجة التوازن التي �ستحققها �أحكامال��ق��ان��ون م ��ع احل ��ري ��ات ال �ف��ردي��ة
 -ت � ��أث �ي�ر ن� �ت ��ائ ��ج و�آث � � � ��ار ال� �ق ��ان ��ونع� � �ل � ��ى ال� � �ق� � �ي � ��م امل� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة
 �-آراء م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع وال � ��ر�أيال� � �ع � ��ام يف م � �� � �ش� ��روع ال� �ق���ان���ون

ا�سم الورقة

ورقة الأثر
الت�شريعي

م

23

اال�ستخدام

الهدف

درا�سة �أي قانون من خالل �إطارين الأول
ت �� �س �ت �خ��دم يف م��راح��ل
يتمثل يف القبول االجتماعي للقانون من
مناق�شة القانون داخل
قبل املخاطبني ب�أحكامه .وثانيهما �أثر
ال��ل��ج��ن��ة( .ت���رف���ق م��ع
القانون املبا�شر على حريات وحقوق
امل�صفوفة القانونية)
الأفراد
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الهدف

معرفة الأ�سباب احلقيقية للقانون

اال�ستخدام

ت �� �س �ت �خ��دم يف م��راح��ل
مناق�شة القانون داخل
ال��ل��ج��ن��ة( .ت���رف���ق م��ع
امل �� �ص �ف��وف��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
وم�صفوفة التعديالت)

العنا�صر

 �-أ� �س �ب��اب ال�ت�ق��دم مب���ش��روع ال�ق��ان��ون -النتائج التي �سترتتب على ا�ستمراره ��ذه الأ���س��ب��اب وم� ��دى خ�ط��ورت�ه��ا
 -ا آلث ��ار التي �ستخلفها ه��ذه النتائج �-أغ�� � � � � � ��را��� � � � � � ��ض ال � � � �ق� � � ��ان� � � ��ون -احل� �ل���ول ال� �ت ��ي و� �ض �ع �ه��ا م �� �ش��روعال � � �ق� � ��ان� � ��ون ل � � �ه� � ��ذه امل� ��� �ش� �ك� �ل ��ة
 -امل�خ��اط�ب��ون اال��س��ا��س�ي��ون بالقانونوامل� ��ؤ�� �س� ��� �س���ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب �ت �ن �ف �ي��ذ
 -ات � �ف� ��اق ال� �ق���ان���ون م� ��ع ال��د� �س �ت��وروال� �ق� �ي ��م ال� ��� �س ��ائ ��دة يف امل �ج �ت �م��ع
 -اجل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زاءات -دور ال � � �ق� � ��ان� � ��ون يف حت��ق��ي��قاال� �س �ت �ق��رار وال �ت �ق��دم االج�ت�م��اع��ي

ا�سم الورقة

ورقة االعتبارات
القانونية

م

24
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 -قيا�س الغر�ض من القانون من خاللاملزايا اجلديدة والتكاليف على الأفراد
 -ح�� � �ي� � ��ادي� � ��ة آ�ث� � � � � � � ��ار ال � � �ق� � ��ان� � ��ون -م� ��دى ت� �ط ��ور م� �ب���ادئ ال� �ق ��ان ��ون م��نح �ي��ث م�لائ �م �ت��ه ل�ل�ح��ا��ض��ر وتغطيته
ل��ل��ج��وان��ب امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل �ل �ظ��اه��رة
 -ايجابية النتائج التي �سيحققها القانون -م� � � ��دى ال� �ت� �غ� �ي�ي�ر يف �� �س� �ي ��ا�� �س ��اتامل��ؤ��س���س��ات امل�ع�ن�ي��ة بتنفيذ ال�ق��ان��ون
 -امل� � � ؤ��� � �س� � ��� � �س � ��ات ذات ال� ��� �ص� �ل ��ةامل� � �ب � ��ا�� � �ش � ��رة وغ� �ي� ��ر امل � �ب� ��ا� � �ش� ��رة
 -النتائج املفرت�ضة للت�شريع من حيث:الأدلة التي تربر م�شروع القانون � ،أو ال
تربره  ،فر�ص النجاح وعوامل الإخفاق
ال �ت��ي مي�ك��ن �أن ت��واج��ه ال �ق��ان��ون عند
تطبيقه ،مدى فعالية الت�شريع يف التنفيذ
و طبيعة امل�شكالت التي ميكن �أن تواجهه
�أثناء التنفيذ  ،مدى قدرة القانون على
حتقيق �أهدافه دون �أن يرتب م�شكالت
اج �ت �م��اع �ي��ة ف��رع �ي��ة ل�ل�م���ش�ك�ل��ة ال�ت��ي
عاجلها يف م��واده .و�أخ�ي�را التعديالت
املقرتح �إجرائها على م�شروع القانون

ا�سم الورقة

ورقة التدابري
القانونية

م

25

اال�ستخدام

الهدف

ت �� �س �ت �خ��دم يف م��راح��ل
تركز على فكرة التدابري املثالية التي
مناق�شة القانون داخل
يجب �أن ي�سعى القانون �إل��ى حتقيقها
ال��ل��ج��ن��ة( .ت���رف���ق م��ع
وال �ت��ي م��ن امل �ف�تر���ض �أن ت �ت�لاءم مع
امل�صفوفة االجتماعية
خمتلف الأو�ضاع ال�سائدة يف املجتمع
وم�صفوفة التعديالت)
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العنا�صر

1.1اجل��دول الغائي للقانون  :التعرف
على طبيعة امل�صلحة العامة التي
ي�سعى القانون �إلى حتقيقها  ،وكذلك
ال�ضرورات االجتماعية امل�ستوجبة
لتحقيقها
2.2ج� ��دول ت �ق��دي��ر امل���ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة
وت �ن �ق �� �س��م إ�ل � ��ى  :م �� �ص��ال��ح �أول� ��ى
باالعتبار ،م�صالح هامة ،م�صالح
ثانوية مرفو�ضة
3.3تقييم القانون و إ�ج��راء التعديالت
ال�ل�ازم��ة ب���ش��أن��ه  ،ووج �ه��ة النظر
احلكومية لتقييم اللجنة للقانون
وتعديالتها.

ا�سم الورقة

الورقة الغائبة
مل�شروع القانون

م

26

اال�ستخدام

الهدف

ت �� �س �ت �خ��دم يف م��راح��ل
تهدف الورقة �إلى حتديد غايات القانون
مناق�شة القانون داخل
يف املجتمع وال�ت��ي ت�ه��دف �إل��ى حتقيق
ال��ل��ج��ن��ة( .ت���رف���ق م��ع
امل�صلحة العامة للمجتمع
امل�صفوفة القانونية)
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ا�سم الورقة

درا�سة القرار
الربملاين للقانون

م

27

الهدف

تهدف الورقة �إلى درا�سة القانون من
خالل ثالث مراحل :
 -م ��دخ�ل�ات ال� �ق ��ان ��ون :ت �ه��دف �إل ��ىدرا��س��ة القانون كما ورد �سواء من
احلكومة �أو مقدم االقرتاح بالقانون
  -امل ��دخ�ل�ات ال�برمل��ان �ي��ة :تفح�صاجل ��وان ��ب االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ق��ان��ون
 -خم��رج��ات ال �ق��ان��ون :ال �ق��رار ال��ذيي �ت �خ��ذه ال�ب�رمل ��ان � �س��واء م��ن حيث
ال �ق �ب��ول �أو ال �ت �ع��دي��ل �أو ال��رف����ض

اال�ستخدام

ت �� �س �ت �خ��دم يف م��راح��ل
مناق�شة القانون داخل
ال��ل��ج��ن��ة( .ت���رف���ق م��ع
امل �� �ص �ف��وف��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
وامل�صفوفة االجتماعية)

العنا�صر

.1.1مدخالت القانون � :أغرا�ض القانون
 ،و�ضعية امل�خ��اط�ب�ين ب��أح�ك��ام��ه ،
و�ضعية الأجهزة التنفيذية للقانون ،
و�ضعية الأحكام الفنية له  ،و�ضعية
اجلزاءات  ،وكذلك �أحكامه العامة
واالنتقالية  ،وال�سلطات التقديرية
�إن وجدت  ،واال�ستثناءات  ،واالتفاق
مع القانون الأ�سمى �أو الد�ستور
2.2امل���دخ�ل�ات ال�ب�رمل��ان��ي��ة :امل �ع��اي�ير
ال���س�ي��ا��س�ي��ة �أو االق �ت �� �ص��ادي��ة �أو
االج�ت�م��اع�ي��ة �أو الثقافية ملو�ضوع
م�شروع القانون  ،تقييم الأ�سباب
االجتماعية للقانون  ،تف�سري امل�شكلة
�أو الظاهرة .تف�سري قواعد و�أ�س�س
التغيري التي يريد القانون �إحداثها
يف املجتمع .ال�سلوكيات اجلديدة
التي يريد القانون ت�شجيعها ،وجهة
نظر الر�أي العام ومنظمات املجتمع
امل� ��دين يف ال��ق��ان��ون ،م ��دى ق��درة
القانون على حتقيق أ�ه��داف��ه دون
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ا�سم الورقة

العنا�صر

�أن يرتب م�شكالت اجتماعية فرعية
للم�شكلة �أو الظاهرة التي عاجلها يف
م��واده ،قدرة القانون على ال�صمود
�أمام �أو�ضاع م�ستقبلية قد تن�ش�أ من
ج��راء تطور الظاهرة �أو امل�شكلة،
مقدرة الأف��راد على تنفيذ �أو حتمل
تنفيذ التكاليف وااللتزامات الواردة
بالقانون
3.3خم ��رج ��ات ال� �ق ��ان ��ون :ال �� �س��واب��ق
القانونية والق�ضائية و�أوجه الطعن يف
القانون ( العيوب الأ�سا�سية واملثالب
للقانون)التعديالت املقرتحة على
القانون ،التقييم النهائي للقانون
بعد �إجراء التعديالت الالزمة عليه،
�أ� �س �ب��اب رف����ض ال �ق��ان��ون ،م�ب�ررات
قبوله

اال�ستخدام

الهدف

دليل أعمال نظام المجلس الوطني اإلتحادي
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العنا�صر

 -حت�� ��دي�� ��د ن� � �ط�� ��اق وح � � � � � ��دود امل� ��� �ش� �ك� �ل ��ة -ال � �ت � �ف � �� � �س �ي�رات امل�� �ق�ت��رح� ��ة ل �ل �م �� �ش �ك �ل��ة -ق ��ائ� �م ��ة احل� � �ل � ��ول ال� �ب ��دي� �ل ��ة ل �ل �م �� �ش �ك �ل��ة- -اخ� � � � �ت� � � � �ي � � � ��ار احل � � � � � � ��ل امل � � �ن� � ��ا� � � �س� � ��ب

�أوراق الإدارة

ورقة اال�ستدالل
الربملاين

ورقة اخللفية

ورقة نقا�ش

 -امل � �� � �ش � �ك�ل��ات امل� �ت� �ع� �ل� �ق���ة ب� ��ال � �ظ� ��اه� ��رة -ال�ت�ح��دي��ات املحيطة ب��ال�ظ��اه��رة �أو امل�شكلة - -أ�ف�� � � � �ك� � � � ��ار م� � � �ط � � ��روح � � ��ة ل � �ل � �ن � �ق� ��ا�� ��ش

 -اخللفية ال�ت��اري�خ�ي��ة للم�شكلة �أو ال�ظ��اه��رة  -أ�� � � � � � � � � � � � � � � � � �س � � � � � � � � � � � � � � � � �ب� � � � � � � � � � � � � � � � ��اب -ال �ع��وام��ل ال��داخ �ل �ي��ة واخل��ارج �ي��ة للم�شكلة -ال� � � � � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � � � � �ت � � � � � � � � � � � ��ائ � � � � � � � � � � � ��ج- -امل� � � � � � � � � � � � � � � �ق� � � � � � � �ت � � � � � � ��رح � � � � � � � � � � � � � � ��ات

رابعاً :الأوراق الفنية اخلا�صة باجلانب ال�سيا�سي

م

1

2

3

4

ورقة طرح
مفاهيم برملانية

 -الق�ضايا وامل�شكالت املتعلقة بالظاهرة ونتائجها- -ر ؤ�ي� � � � � � � ��ة م� ��� �س� �ت� �ق� �ب� �ل� �ي���ة ل � �ل � �ظ� ��اه� ��رة

الهدف
اال�ستخدام
التمكني يف و�ضع التف�سري الأكرث احتماال
للم�شكلة ومن ثم �إيجاد احللول البديلة
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف ومزايا وتكاليف ه��ذه احللول ومعرفة
م�شاركات االحتادات الآل��ي��ات امل�ت��اح��ة لتنفيذها ،الختيار
احل �ل��ول الأك�ث�ر ات�ساقا م��ع ال�سيا�سة
الربملانية.
�إع�ط��اء خلفية متكاملة عن ال�ق��رار �أو
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف
امل�شكلة البحثية لتمكينه م��ن بحثها
م�شاركات االحتادات
وامل�ساهمة فيها بو�ضعها الراهن
�إثارة النقا�ش وطرح املزيد من الأفكار
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف املتعلقة بامل�شكلة م��و��ض��وع ال�ظ��اه��رة
م�شاركات االحتادات البحثية مما ي�ؤدي �إلى �إث��راء العنا�صر
البحثية �أو �إ�ضافة عنا�صر جديدة.
�إبراز تفا�صيل حمددة لعنا�صر امل�شكلة
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف
البحثية مما ميكن من بناء مقرتحات
م�شاركات االحتادات
تتعامل م�ستقب ًال مع الظاهرة البحثية.
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�أوراق الإدارة

م

5

ورقة الإطار
الربملاين :

مذكرة ر�أي
ال�شعبة الربملانية
حول تقارير
اللجان يف
امل�ؤمترات
الربملانية

ورقة حمور
برملاين

6

7

8

الورقة الآنية

�إبراز �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف الفعالية وتدار�س هذه النتائج يف
م�شاركات االحتادات �ضوء معطياتها ال�سلبية والإيجابية
لال�سرت�شاد بها م�ستقب ًال

الهدف
اال�ستخدام
العنا�صر
بحث عنا�صر حمدد �أو عن�صر واحد على
 -ال � � ��و�� � � �ض � � ��ع ال � � � � ��راه � � � � ��ن ل� �ل� �ق� ��� �ض� �ي ��ة ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف الأقل بق�ضية معينة من خالل الرتكيزوم� � ��وق� � ��ف دول � � � � ��ة ا إلم � � � � � � � � ��ارات م��ن��ه��ا
 -احل � � � � � � � �ل� � � � � � � ��ول وامل�� � � � � �ق� � �ت� � ��رح� � � � � ��ات م�شاركات االحتادات على تو�صيفها والعالقات القائمة بنيعنا�صرها وموقف الدولة منها

  -أ�ه� � � ��م ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ال � �ت� ��ي ت ��و�� �ص ��ل إ�ل� �ي� �ه ��ات �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ح� ��ول م��و� �ض��وع درا� �س �ت �ه��ا
 -م��وق��ف ال�شعبة ال�برمل��ان�ي��ة ل��دول��ة الإم� ��اراتال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة ح� ��ول ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة

- -اخللفية ال�ت��اري�خ�ي��ة للم�شكلة �أو ال�ظ��اه��رة

- -امل� � � � � � � � � � � � � � � �ق� � � � � � � �ت � � � � � � ��رح � � � � � � � � � � � � � � ��ات

 -ل� � � � �ع� � � � �ن � � � ��ا�� � � � �ص � � � ��ر امل� � � ��� � � �ش� � � �ك� � � �ل � � ��ة ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف- -ال�� � �ت�� � �ط� � ��ورات ال� � ��راه � � �ن� � ��ة ل� �ل� �ظ���اه���رة م�شاركات االحتادات

ت���س�ت�خ��دم يف امل�ل�ف��ات
 �-أهم الأحداث والفعاليات يف خمتلف املجاالت ال� �ت ��ي ت��ع��د ل�ل��رئ�ي����سوخا�صة يف اجلانب الربملاين يف الدولة التي
�سيزورها وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية والأع�ضاء يف الزيارات
الداخلية واخلارجية

بحث العنا�صر الظاهرة والعنا�صر
الأخرى غري الظاهرة يف الظاهرة
البحثية من خالل االعتماد على املناهج
الو�صفية التحليلية وبناء مقرتحات
ت�ساعد على �إيجاد حلول لها
ر�صد الأحداث والفعاليات الراهنة يف
الدول الأجنبية و�إمداد الأع�ضاء بها
حتى يكون هناك �إملام ًا �شام ًال بهذه
الأحداث �أثناء امل�شاركة
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�أوراق الإدارة

ورقة التو�صيف
الربملاين

الورقة التعريفية

العنا�صر

اال�ستخدام

 -ال��و� �ض��ع ال ��راه ��ن ل �ل �ع�لاق��ات يف خمتلفاملجاالت بني دولة الإمارات العربية املتحدة
 ،وال��دول��ة ال�ت��ي ��س�ي��زوره��ا وف��د ال�شعبة
الربملانية الإماراتية �أو التي �ستزور املجل�س
 -ر�ؤي� ��ة م�ستقبلية ل�ل�ع�لاق��ة ب�ين ال��دول�ت�ين- -م�� � � � � � � � � � � � � �ق� � � � � � �ت� � � � � � ��رح� � � � � � � � � � � � � ��ات

الهدف
و��ص��ف ظ��اه��ري للعالقات ب�ين ال��دول��ة
ت���س�ت�خ��دم يف امل�ل�ف��ات
وغريها من ال��دول الأجنبية خا�صة يف
ال� �ت ��ي ت��ع��د ل�ل��رئ�ي����س
�إطار امل�شكالت القائمة والإيجابيات
والأع�ضاء يف الزيارات
وكذلك بناء ر�ؤية م�ستقبلية للعالقة بني
الداخلية واخلارجية
الدولتني.

ال�ت�ع��ري��ف ب��ال��دول��ة ا ألج �ن �ب �ي��ة خا�صة
ت���س�ت�خ��دم يف امل�ل�ف��ات
يف �إط� ��ار م �ع��رف��ة ن�ظ��ام�ه��ا ال�برمل��اين
ال� �ت ��ي ت��ع��د ل�ل��رئ�ي����س
وال�سيا�سي وكذلك العالقات الثقافية
والأع�ضاء يف الزيارات
واالقت�صادية واالجتماعية لال�سرت�شاد
الداخلية واخلارجية
بها يف املحادثات مع الدول الأخرى

  -امل �ع �ل��وم��ات ال �ع��ام��ة ح ��ول ال ��دول ��ة ال�ت��ي�� �س� �ي ��زوره ��ا وف� ��د ال �� �ش �ع �ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة
الإم ��ارات� �ي ��ة �أو ال��ت��ي � �س �ت��زور امل�ج�ل����س
(اجل� �غ ��راف� �ي ��ة وال�����س��ك��ان و ال��ت��اري��خ)
 -ال �ن �ظ��ام ال���س�ي��ا��س��ي وال�ب�رمل ��اين ل�ل��دول��ةال �ت��ي ��س�ي��زوره��ا وف��د ال�شعبة الربملانية
الإم ��ارات� �ي ��ة �أو ال��ت��ي � �س �ت��زور امل�ج�ل����س
 -اقت�صاد الدولة التي �سيزورها وفد ال�شعبةالربملانية الإماراتية �أو التي �ستزور املجل�س
 -ال �ع�لاق��ات ا إلم��ارات��ي��ة م��ع ال��دول��ة التي�� �س� �ي ��زوره ��ا وف� ��د ال �� �ش �ع �ب��ة ال�برمل��ان �ي��ة
الإم ��ارات� �ي ��ة �أو ال��ت��ي � �س �ت��زور امل�ج�ل����س
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نقاط مقرتحة
للمباحثات

العنا�صر

 -العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربيةاملتحدة والدولة التي �سيزورها وفد ال�شعبة
الربملانية الإماراتية �أو التي �ستزور املجل�س
 -ال �ق �� �ض��اي��ا ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ةال �ت��ي ي��رغ��ب وف���د ال���ش�ع�ب��ة الإم��ارات��ي��ة
م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا م � ��ع ال� � ��دول� � ��ة الأخ� � � ��رى

اال�ستخدام

الهدف
ت���س�ت�خ��دم يف امل�ل�ف��ات ط��رح جمموعة من الأف�ك��ار الأ�سا�سية
ال� �ت ��ي ت��ع��د ل�ل��رئ�ي����س للتباحث ب�ش�أنها مع وفود الدول الأجنبية
والأع�ضاء يف الزيارات وه ��ذه الأف �ك��ار تعتمد ب��الأ��س��ا���س على
الداخلية واخلارجية الورقة الآنية والتو�صيفية والتعريفية

 -ت �ن �ظ �ي��م ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل�ل�ب�ن��داالعتماد على املنهج التحليلي التف�سريي
امل �ط��روح ع�ل��ى ج ��دول أ�ع �م��ال املنظمات
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف لبع�ض امل��واق��ف لل�شعبة الربملانية يف
الورقة التف�سريية ال �ب�رمل� ��ان � �ي� ��ة الإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة
م�شاركات االحتادات بع�ض الق�ضايا واملو�ضوعات املتعلقة
 -ت � � � � � �ف � � � � � �� � � � � � �س � � �ي � ��ر ال� � � � � �ب� � � � � �ن � � � � ��دبال�سيا�سة اخلارجية
- -موقف ال�شعبة الربملانية من مو�ضوع البند

 -ال� � � � � �ت� � � � � �ع � � � � ��ري � � � � ��ف ب � � ��ال� � � �ب� � � �ن � � ��دتو�صيف �أويل للمعلومات املعطاة من
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف
ورقة معلومات - -م � � ��وق � � ��ف ال� � � � ��دول� � � � ��ة م� � � ��ن ال � �ب � �ن� ��د
عند الدولة وبناء مقرتحات من واقع
م�شاركات االحتادات
 -امل � � � � � � � � � � � � � �ق � � � � � � �ت � � � � � ��رح� � � � � � � � � � � � � ��اتهذه املعلومات
وت� � �ت� � ��� � �ض� � �م � ��ن م� � ��اه � � �ي� � ��ة امل � �� � �ش � �ك � �ل� ��ة
الورقة
 �-أ� � � � � � � �س � � � � � � �ب� � � � � � ��اب امل�� � ���� � �ش�� � �ك�� � �ل� � ��ة ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف تو�ضيح �أ�سباب امل�شكلة مو�ضوع الظاهرةالتو�ضيحية
 �-آث � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ار امل� � � ��� � � �ش� � � �ك� � � �ل�� � ��ة م�شاركات االحتادات وتقدمي حلو ًال لها بناء على النتائجً
- -احل� � � � � � � � � �ل � � � � � � � � ��ول امل� � � � � �ق� � �ت � ��رح � � � � ��ة
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ورقة الت�صور

م

15

العنا�صر

تعريف امل�شكلة
 تطورات امل�شكلة و�أ�سبابها موقف دولة الإمارات من امل�شكلة �أوالظاهرة
 -املقرتحات

اال�ستخدام

الهدف
بناء ت�صور لعنا�صر امل�شكلة البحثية
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف و�إح��اط��ة ه��ذا الت�صور بتف�سري علمي
م�شاركات االحتادات ي�ستند �إلى معرفة �أ�سباب امل�شكلة لبناء
مقرتحات عليها

16

17

املذكرة
التو�ضيحية

 -م � � � � � ��اه� � � � � � �ي � � � � � ��ة امل � � � �� � � � �ش � � � �ك � � � �ل� � � ��ةتو�ضيح بع�ض االل �ت��زام��ات والأ��س����س
 -ال�� � � � � � � � � � � � �ه� � � � � � � � � � � � ��دف م� � � � �ن� � � � �ه � � � ��ات�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف والأحكام التي تت�ضمنها مذكرة �أخرى
 -االل � � � � � � �ت� � � � � � ��زام� � � � � � ��ات امل� �ت ��رت� � � �ب � � ��ةم�شاركات االحتادات �أو مو�ضوع م�شروع �آخ��ر معد بجانب
 -م � � ��دى �أه � �م � �ي� ��ة امل� ��� �ش� �ك� �ل ��ة ال �ب �ح �ث �ي��ةاملذكرة الإي�ضاحية
- -الأح� � � � � � � � � � �ك�� � � � � � � � � ��ام امل � �ت� ��رت� � � � �ب � � � ��ة

 -ت� ��� �ش� �ك� �ي ��ل �أع� � ��� � �ض � ��اء وف � � ��د ال �� �ش �ع �ب��ة -ف� �ع ��ال� �ي ��ات االج� �ت� �م���اع���ات وم�����ش��ارك��ة�أع� ��� �ض ��اء وف � ��د ال �� �ش �ع �ب��ة يف �أع �م��ال �ه��ا
إ�م� ��داد الأع �� �ض��اء مب�ع�ل��وم��ات حم��ددة
تقرير م�شاركة
 -االج� � � �ت� � � �م � � ��اع � � ��ات ال� �ت� �ن� ��� �س� �ي� �ق� �ي ��ةح��ول الفعاليات الربملانية خا�صة يف
�إ�ضافات الأع�ضاء
ب�ع��د ان�ت�ه��اء امل�شاركة
 -الأن�شطة والفعاليات امل�صاحبة للفعالية�إطار القرارات ون�شاط الوفد الربملاين
و مالحظاتهم
الربملانية
 �-إ�� � � �س� � � �ه � � ��ام � � ��ات وف � � � � ��د �أع � � �� � � �ض� � ��اءوا�ستخال�ص النتائج م��ن وراء ذلك
ال� ��� �ش� �ع� �ب ��ة يف �أع� � � �م � � ��ال ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة
لتطوير الر�ؤية امل�ستقبلية
 �-أه� ��م ال� �ق���رارات امل �ع �ت �م��دة يف الفعالية- -الر�ؤية امل�ستقبلية لتطوير م�شاركة ال�شعبة
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م

18

19

20

21
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العنا�صر

اال�ستخدام

الهدف
يهدف �إلى بناء خطة عمل للتحرك يف
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف
الفعاليات الربملانية ��س��واء ك��ان هذا
م�شاركات االحت ��ادات
التحرك خا�ص ًا ملو�ضوع �أو ق�ضية �أو
باالنتخابات يف �أحد �أجهزة االحتادات.

جتميع كل الأوراق الفنية يف ملف واحد
 الأوراق الفنية.ك� ��اف� ��ة امل� ��� �ش ��ارك ��ات وترتيبها وفق جدول الأعمال حتى ميكن
 الأوراق التح�ضريية مثلال � �ب� ��رمل � � � ��ان� � � � �ي � � � ��ة تناولها �أو التح�ضر ملداخالت الأع�ضاء
جدول الأعمال و غريه من الأوراق اللوج�ستية
من خاللها

 -ي���ض��م م���س�ت�ن��دات امل �� �ش��ارك��ة ال�برمل��ان�ي��ةم��ن م��را� �س�ل�ات ق �ب��ل و ب �ع��د امل �� �ش��ارك��ة.
جمع ك��ل ال��وث��ائ��ق اخل��ا��ص��ة بالفعالية
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف
 -م� � �ق �ت��رح � ��ات ال � �� � �ش � �ع� ��ب ال �ب�رمل� ��ان � �ي� ��ةو�إمداد الع�ضو بها على حالتها الأ�صلية
م�شاركات االحت ��ادات
الأخ�� � � � ��رى ب� �خ� ��� �ص ��و� ��ص امل� ��� �ش���ارك���ة.
دون تدخل
- -التقارير و البيانات اخلتامية للم�شاركة.

 -جدول الأعمال و الوثائق امل�شاركة الربملانيةامللف التح�ضريي - -امل � � � � ��را��� � � � �س�� �ل � ��ات ال� � � � � � � � � � � � � ��واردة و
ال� � ��� � �ص � ��ادرة اخل� ��ا� � �ص� ��ة ب ��امل� ��� �ش ��ارك ��ة
- -خ� � �ط � ��ة ال � �ت � �ك � �ت � �ي� ��ك ال� ��� �س� �ي���ا�� �س���ي

امللف الوثائقي

امللف الفني

ورقة مداخلة

ب �ن��اء أ�� �س��ا���س ع�ل�م��ي ل�ل�م��داخ�ل��ة التي
 -م� ��وق� ��ف ال� ��� �ش� �ع� �ب ��ة ال �ب�رمل� ��ان � �ي� ��ة م��نت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف �سيطرحها الع�ضو يف الفعالية الربملانية
ق� ��� �ض� �ي ��ة م�� �ط� ��روح� ��ة يف امل� ��� �ش���ارك���ة
م�شاركات االحت ��ادات ا�ستناد ًا �إل��ى معرفة عنا�صر الق�ضية
 -احللول املطروحة من قبل ال�شعبة الربملانيةواحللول املطروحة من ال�شعبة
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ورقة تقدير
موقف

م

22

23

الورقة
اال�ستقرائية

ورقة تقييم
برملاين

24

25

الهدف
اال�ستخدام
العنا�صر
  -حت��دي��د امل ��وق ��ف و ت� �ق ��دي ��ره للق�ضية -درا� �س��ة الأب �ع��اد املحيطة بالق�ضية�أو امل� � ��و� � � �ض� � ��وع حم� � ��ل ال � ��درا�� � �س � ��ة
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف �أو املو�ضوع حم��ل ال��درا��س��ة خا�صة
 -ال��ن��ت��ائ��ج م���ن خ�ل��ال ت��ق��دي��ر امل ��وق ��ف.م�شاركات االحت ��ادات الأب� �ع ��اد ال �ت��اري �خ �ي��ة و ال�ق��ان��ون�ي��ة
 -م � � �ق� �ت��رح� � ��ات حم � � � � � ��ددة يف � � �ض� ��وء -م �ق��ارن �ت �ه��ا ب ��الأو�� �ض ��اع امل �ع��ا� �ص��رةم� � � ��ا ت� � ��و� � � �ص� � ��ل إ�ل�� � � �ي� � � ��ه ال � � �ب � � �ن� � ��اء.
 -ت� �ق� �ي ��م ال� � ��ورق� � ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال ع ��ر� ��ض ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف الرتكيز على ال�سلبيات والإيجابيات لأيم�شكلة برملانية وتقييم هذه ال�سلبيات
ال� � ��� � �س� � �ل� � �ب� � �ي � ��ات و االي� � �ج�� ��اب� � �ي�� ��ات م�شاركات االحت ��ادات والإيجابيات لبناء خطة التحرك
  -ال � � � � ��وق � � � � ��ائ � � � � ��ع والأح� � � � � � � � � � � � � ��داث -ال�سياق القانوين املحلي والإقليمي والدويل -امل�� � ��وق�� � ��ف الإق � � �ل � � �ي � � �م� � ��ي وال� � � � � ��دويل ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف اتخاذ القرار عن طريق درا�سة مو�ضوع -النتائج املرتتبة على الوقائع والأح ��داث م�شاركات االحت ��ادات �أو ق�ضية عرب ذات الأهمية -ال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج امل � �� � �س � �ت � �ه� ��دف� ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة- -مقرتحات لتحقيق هذه النتائج امل�ستهدفة

 -الأح � � � � � ��داث وال � ��وق � ��ائ � ��ع ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ةالورقة التاريخية - -ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت ��أث��رت بها ه��ذه الأح ��داث
 �-أث�� � ��ر ه� � ��ذه ال � �ع� ��وام� ��ل ع� �ل ��ى ال� �ت� �ط ��وراحل� ��ا� � �ض� ��ر ل� �ل� �ظ���اه���رة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
- -ال � � � � �ن � � � � �ت� � � � ��ائ� � � � ��ج ال � � �ن � � �ه� � ��ائ � � �ي� � ��ة

ت�ستخدم الورقة التاريخية يف الأحداث
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
التي تبدو للعيان على �أنها حدث مفاجئ
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف
وحتمل طابع ًا تاريخي ًا يف وج��وده��ا �أو
م�شاركات االحت ��ادات
تهدف إ�ل��ى التعامل مع �أ�صل الظاهرة
ال�سيا�سية القائمة وكيف تطور هذا الأثر
�إلى ما هو عليه الآن من �أحداث
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م

26

27

28
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العنا�صر

 -ال� � � � �ظ � � � ��اه � � � ��رة حم� � � � ��ل ال� � � ��درا� � � � �س� � � ��ةورقة العنا�صر - -ع � � � � �ن� � � � ��ا� � � � � �ص� � � � ��ر ال � � � � � �ظ� � � � � ��اه� � � � � ��رة
 -ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ق��ائ �م��ة ب�ي�ن ه� ��ذه ال�ع�ن��ا��ص��رال�سيا�سية
 -ن� � � � �ت � � � ��ائ � � � ��ج ه � � � � � � � ��ذه ال� � � � �ع � �ل� ��اق � � � ��ات -م� � � �ق� �ت ��رح � � ��ات ل � �ت � �خ � �ف � �ي� ��ف الآث� � � � � � ��ارال � �� � �س � �ل � �ب � �ي� ��ة ل� � �ن� � �ت � ��ائ � ��ج ال� � �ع �ل��اق � ��ات
 -ع� � �ن�� ��ا�� � �ص�� ��ر ال� � �ت� � �ح� � �ل� � �ي � ��ل امل� � � �ق�� � ��ارنورقة التحليل
 -ال� � � � ��دول� � � � ��ة "�أ"  -ال� � � � ��دول� � � � ��ة باملقارن
 -االخ� � � � �ت�� �ل� ��اف�� � � ��ات ب�� �ي� ��ن ال� � ��دول�� � �ت��ي ��ن -ال� � � � � �ت � � � � ��واف � � � � ��ق ب � � �ي � ��ن ال� � � ��دول � � � �ت � �ي ��ن -ال� � � � � �ن� � � � � �ت � � � � ��ائ � � � � ��ج ال� � � �ن� � � �ه�� � ��ائ� � � �ي�� � ��ة1.1بيئة اخلطاب ال�سيا�سي ويت�ضمن:
 -ال � � � �ت� � � ��وق � � � �ي� � � ��ت �أو ال� � � ��زم � � � �ـ� � � ��ان -طبيعة ال�سامع  :املتلقي املبا�شر وغري املبا�شر -احل�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دثخريطة �إعداد
 -ط � � � � � � �ب � � � � � � �ي � � � � � � �ع� � � � � � ��ة احل�� � � � � � � � � � � � ��دثالكلمات الربملانية - -ردود ال � � � �ف � � � �ع� � � ��ل امل� � � �ت � � ��وق� � � �ع � � ��ة:
2.2منـطق الكلمة
 � � � � ��-س� � � � �ي � � � ��ا�� � � � �س� � � � �ي � � � ��ة ال� � � �ك� � � �ل� � � �م�� � ��ة -ال � � � � � � � � � �ق � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �ض� � � � � � � � � ��اي� � � � � � � � � ��ا -ه� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دف ال � � � � � �ك � � � � � �ل � � � � � �م� � � � � ��ة- -ر ؤ�ي � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ة ال�� � � � �ك�� � � � �ل�� � � � �م� � � � ��ة

اال�ستخدام
ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف
م�شاركات االحت ��ادات

ت�����س��ت��خ��دم يف م�ل��ف
م�شاركات االحت ��ادات
 +ال��زي��ارات الربملانية
م� �ل���ف امل� ��� �ش���ارك���ات
االحت � � � � � � � � � � � � � � � ��ادات
+
ال ��زي ��ارات ال�برمل��ان�ي��ة
+
جل�� � ��ان ال� ��� �ص���داق���ة
+
(ك���اف���ة امل�����ش��ارك��ات
ال � �ب ��رمل� � � ��ان � � � �ي� � � ��ة)

الهدف
ت�ه��دف إ�ل ��ى �إب� ��راز عنا�صر الظاهرة
وم�ق��ارن��ة ال�ع�لاق��ات القائمة ب�ين هذه
العنا�صر وبع�ضها وحت��دي��د النتائج
امل �ت��داخ �ل��ة ب�ي�ن ه ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج ب�ب�ن��اء
مقرتحات ا�ستناد ًا �إلى ذلك
للمقارنة بني دولتني �أو �أك�ثر وه��ي تعتمد
ع�ل��ى درا���س��ة ال �ظ��اه��رة ال���س�ي��ا��س�ي��ة من
خ�لال خمتلف عنا�صرها وا�ستخداماتها
الرئي�سية ،وميكن �أن تكون بني دولتني �أو
لظاهرة �سيا�سية حمل تتابع لدولتني �أو �أكرث
ا إلع��داد الفني للكلمة الربملانية خا�صة
يف إ�ط ��ار حتديد عنا�صر ه��ذه الكلمة
وحتديد م�ستويات الألفاظ امل�ستخدمة
ف�ي�ه��ا وك��ذل��ك حت��دي��د امل �ق�ترح��ات �أو
الأفكار يف الكلمة الربملانية

:امل�صادر التي اعتمد عليها الدليل
 امل�صادر باللغة العربية: �أو ًال
م2010 - •د�ستور الإمارات العربية املتحدة – من�شورات املجل�س الوطني االحتادي
.م2010 - •الالئحة الداخلية للمجل�س الوطني االحتادي – من�شورات املجل�س الوطني االحتادي
.م2010 – •دليل �أعمال نظام جمل�س الوزراء – من�شورات الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
.م1927 – •ف�ؤاد كمال – الأو�ضاع الربملانية – دار الكتب امل�صرية
•علي مو�سى – ماهية اللوائح الربملانية – من�شورات كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
.م2007 – – م�ؤمتر برملاين
 امل�صادر باللغة االجنليزية: ًثانيا
• Walter Bagehat – Parliamentary system in world – Oxford
university pzess – 1976.
• St John N. Bates – Parliament Policy and Power – Li Bzary Of  
Congress . USA – 1992
• Toward rangers – what is the legal? Definition and meaning – New
York As’t press – 1991.
• Michael H. The law and Parliament – CRS – U.S.A – 1986.
• Darwin Patnade – History of  Parliamentary Procedure -  Lile of
Congress – 1993.
• Bourinat, Sir .John – Parliamentary Procedure and practice -  
Canada law –Laak – To ronta – 1971.
• Don lacking, Siman Schter – Democratic Rules of orders Complete
Parliamentary guide – Francis _ Australia – 1985.
• Paul Masn Denver – Mason’s manual of legislative procedure –
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National Conference Of state  legislatures in U.S.A – CRS – 1990.
• Van Dadlsen more – Members’ meeting in world – CRS, U.S.A
1984.
• Kessey mina – Modern Parliamentary Procedure – New York –
Nolle – press, 1978.
• Joseph Bzien Harpez -  Parliamentary law – CRS – U.S.A – 1976.
• Robert Henzy _ Parliamentary Practice - New York – the century
Co, 1920.
• Ridicle Floyd – Mizian Butches a modern rules to laster and more
efficient Parliamentary National look press – New York 1992.
Journals
Parliamentary Journal  American institute of  Parliamentarians.
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