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تعــر املؤسســات التشــريعية اهتمامــا يذكــر للمســائل املتعلقــة بالسياســة اخلارجيــة العتقادهــا بــأن
ذلــك مــن اختصــاص الســلطات التنفيذيــة وحدهــا ،ولكــن نتيجــة لتظافــر عــدة عوامــل خــال العقــود
األربعــة األخيــرة فقــد تغيــرت الكثيــر مــن األوضــاع وأثــرت يف هــذا الفهــم .
فتطــور أشــكال التنظيــم السياســي  ،وازديــاد تأثيــر الــرأي العــام أســفر عنــه عهــد جديــد مــن تطــور
الدبلوماســية البرملانيــة  ،التــي باتــت مثلهــا مثــل الدبلوماســية الرســمية جتنــي مكاســب هامــة لسياســة
الدولــة اخلارجيــة  ،وتأثيرهــا علــى األقطــاب اإلقليميــة والدوليــة بــات مطلوبــا  ،ممــا دفــع الســلطة
التنفيذيــة لالســتعانة بــدور البرملانــات لتحقيــق مصالــح وطنيــة مختلفــة علــى الصعيــد اخلارجــي.
ونتيجــة للتطــور امللحــوظ للدبلوماســية البرملانيــة للمجلــس الوطنــي االحتــادي كان البــد مــن تســليط
الضــوء علــى ذلــك التطــور الــذي قــد يعتقــد املتابــع لوهلــه أن البرملــان يف دولــة اإلمــارات مــارس
وظيفتــه التشــريعية والرقابيــة بصــورة أكبــر عمــا هــو خارجــي  ،لكــن يف احلقيقيــة أن دبلوماســية
الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة حظيــت بنجاحــات غيــر مســبوقة عززهــا الــدور املؤسســي الفاعــل
والتطــور الداخلــي ألنظمــة املجلــس الوطنــي االحتــادي خاصــة يف الســنوات العشــر املاضيــة .

الفصل األول

مفهوم الدبلوماسية البرلمانية
وأركانها

أو ًال :إطار التطور التاريخي لمفهوم لدبلوماسية البرلمانية:
تقــوم الدبلوماســية بــدور هــام يف نطــاق العالقــات الدوليــة  ،حيــث بواســطتها تقــام العالقــات
السياســية والدوليــة  ،وتدعمهــا وتعالــج كافــة الشــؤون التــي تكــون عالقــة بــن مختلــف الــدول وتوفــق
بــن املصالــح املتعارضــة ووجهــات النظــر املتباينــة  ،فعــن طريــق الدبلوماســية ميكــن حــل املشــكالت أو
تســوية اخلالفــات الدبلوماســية وإشــاعة الــود وحســن التفاهــم بــن الــدول ،و عــن طريــق الدبلوماســية
تســتطيع كل دولــة أن توطــد مركزهــا وتعــزز نفوذهــا يف مواجهــة الــدول األخــرى  ،فهــي مبثابــة القــوة
احملركــة للحيــاة الدوليــة ومبعــث نشــاطها ومبثابــة األداة لــكل دولــة والتــي إذا أحســنت اســتخدامها
فإنهــا حتصــل علــى كل املزايــا التــي تســعى إليهــا وأن تتبــوأ املركــز الالئــق يف املجتمــع الدولــي ،
فالدبلوماســية هــي األداة الرئيســية يف السياســة اخلارجيــة للــدول التــي تتنــاول عالقاتهــا ومعامالتهــا
1
و مصاحلهــا.

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ

ﻓﻦ

ﻋﻠﻢ

ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :1ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ

ومصطلــح الدبلوماســية قــدمي جــدا ظهــر عنــد اليونــان ،كان مغــزاه يعنــي احلمايــة التــي يحظــى
بهــا املبعــوث خــارج وطنــه  ،مبوجــب وثيقــة رســمية توجــه الــى صاحــب الســلطة يف البلــد املقصــود،
اتســع مضمونــه يف العصــر احلديــث فصــار يعنــي إدارة الشــؤون اخلارجيــة للدولــة ورعايــة املواطنــن،
وادارة العالقــات الدوليــة واجلهــود املبذولــة للتوفيــق بــن مصالــح األمم مبوجــب القوانــن واملعاهــدات
الدوليــة ،والســعي حلــل اخلالفــات بينهــا بطــرق ســلمية أساســها الفطنــة والــذكاء واملرونــة؛ إلبعــاد
خطــر النزاعــات املســلحة ،الدبلوماســية علــم وفـــن هدفهــا حتقيــق مصالــح الدولــة علــى الصعيــد
اخلارجــي (رســم توضيحــي ،)1علــم يعتمــد علــى اإلحاطــة بالقوانــن واألعــراف الدوليــة ،وفـــن يتطلــب
الكياســة والفراســة واللباقــة يف التعاطــي مــع امللفــات املطروحــة. 2
أمــا البرملــان فهــو هيئــة نيابيــة ذات اعتبــار قانونــي ومكانــة سياســية هامــة تســتمدهما مــن نــص
الدســتور ،وللبرملــان جملــة مــن الواجبــات مدعومــة بحزمــة مــن الصالحيــات تتشــكل منهمــا مهامــه
ويكتســب مــن مجموعهمــا أهميتــه يف تنظيــم شــؤون الدولــة ،أنــه يقتــرح القوانــن ويــدرس ويناقــش
مشــاريع القوانــن التــي يحيلهــا عليــه مجلــس الــوزراء ،ويصــادق علــى برامــج عمــل احلكومــة
 . 1محمــد نصــر مهنــا ،مدخــل إلــى علــم العالقــات الدوليــة يف عالــم متغيــر  ،اإلســكندرية  ،املكتبــة اجلامعيــة اإلزاريطيــة ، 2000 ،
. 226
 . 2املوسوعة السياسية  ،ج  ، 2ط  ، 1املؤسسة العربية للدراسات التشريعية  ،بيروت  ، 1990 ،ص . 958
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ومخططاتهــا ،ويراقــب عمــل اجلهــاز التنفيــذي وأداءه ،ويقيــم حصيلتــه الســنوية ،ويضمــن التعامــل
االيجابــي والفعــال مــع كل قضايــا الوطــن ،ســواء مــن جانبــه ومــن مجموعــة النــواب أو مــن جانــب
وزراء احلكومــة ،وهــو يســتمد مصداقيتــه مــن شــرعية صناديــق االنتخابــات وأصــوات الشــعب واختيــار
املواطــن؛ أي أنــه بذلــك واجهــة تعبــر عــن إرادة الشــعب يف إطــار الدولــة. 3
وقــد أحدثــت التطــورات املتســارعة واملتغيــرة يف العالقــات الدوليــة تأثيــرات كبيــرة علــى الشــؤون
الداخليــة لــأمم ،ســرعان مــا انعكســت علــى طبيعــة احليــاة االجتماعيــة للــدول بعــد تنامــي التبــادالت
الدوليــة ،لــذا فقــد فــرض هــذا الوضــع علــى البرملانــات الوطنيــة ضــرورة التدخــل علــى مســتوى
الســاحة العامليــة ،مــن أجــل تقــدمي مســاهمتها يف إطــار اجلهــود الدوليــة املبذولــة مــن أجــل حتقيــق
الســلم والدميقراطيــة واألمــن والتعــاون والتنميــة ،وهــي مســائل هامــة وتتمتــع بالطابــع العاملــي وذات
هامــش دولــي للتحــرك يف مجــال واســع يدفــع البرملانيــن يف نشــاطهم اليومــي إلــى التعــاون مــع
برملانــي الــدول األخــرى يف مياديــن عديــدة مثــل حقــوق اإلنســان األساســية وقضايــا البيئــة واملســائل
اخلاصــة بالتنميــة املســتدامة ،باإلضافــة إلــى تبــادل اخلبــرات يف ميــدان التشــريع والتجــارب يف
مجــاالت العمــل البرملانــي بصفــة عامــة ،وهــو مــا ســاعد الحقــا علــى فتــح املجــال واســعا للحديــث
عــن مــدى إمكانيــة قيــام هــذه البرملانــات بتقــدمي يــد املســاهمة يف إحــداث تقــارب مــا بــن الثقافــات
والديانــات واحلضــارات وتصــور ســبل التواصــل لتســهيل الفهــم املتبــادل فهمــا جيــدا ،ومبــا أنــه مــن
املفــروض أن متثــل برملانــات العالــم صروحــا راقيــة للممارســة الدميقراطيــة الفعليــة ،وتكــون مجــاالت
واســعة للحــوار الهــادف والبنــاء ،لــذا فــكان مــن الطبيعــي التطلــع إليهــا بعيــون األمــل أن تستشــعر هــذه
البرملانــات واجبــا عليهــا ،بــأن تكــون بحــق جســورا ممتــدة دائمــا توصــل بــن شــعوب العالــم ،ومبــا أن
األمــر هنــا يتعلــق بالعالقــات الدوليــة وبافتــراض أنــه يجــب أن يكــون اجلهــد البرملانــي علــى الصعيــد
اخلارجــي يف توافــق كامــل وتقــارب تــام مــع دبلوماســية الدولــة فالبرملــان إذن يكــون هنــا يف موقــع
مــن يســعى للتعبيــر عــن إرادة الدولــة املســتندة إلــى الشــرعية والــى ســيادة الشــعب علــى الســاحة
الدوليــة هــذا مــن جهــة  ،ومــن جهــة أخــرى فــإن للجهــود البرملانيــة أهميتهــا يف التأثيــر علــى دوائــر
بلــورة االجتاهــات وأوســاط رســم السياســات ومراكــز اتخــاذ القــرار ،وذلــك بحكــم اســتقاللية النــواب
وهامــش حركــة النشــاط الواســع املتــاح أمامهــم ،وإذ حتمــل هــذه اجلهــود يف ثناياهــا صــوت الشــعوب
فــان ذلــك يتيــح لهــا أيضــا إمكانيــة االتصــال الســهل والتعــارف العفــوي دون قيــود أو مــا تفرضــه
واجبــات التحفــظ وإجــراءات احلــذر .
إذن يف عاملنــا املتســم بتعقيــد وتشــابك املصالــح مــا تــزال تتأكــد احلاجــة دومــا إلــى ضــرورة تعميــق
التعــاون بــن برملانــي الــدول ،وتنويــع ميادينــه وتوســيعه إلــى مختلــف املجــاالت ،ومــن هنــا بــرز مفهــوم
التعــاون البرملانــي كمفهــوم جديــد فتــح أبــواب األمــل أن يتطــور أكثــر نحــو اإلســهام يف توطيــد اجلهــود
املشــتركة يف إطــار مــن التشــاور والتنســيق ،مــن أجــل تقريــب اآلراء سياســيا واجتماعيــا وثقافيــا علــى
الصعيــد الدولــي ،بعدمــا نزعــت العوملــة الصفــة اإلنســانية مــن طبيعــة وواقــع العالقــات الدوليــة يف
عالــم يتحــرر اقتصاديــا؛ وبذلــك مت االنتقــال املوضوعــي والهــادئ مــن مفهــوم التعــاون البرملانــي إلــى
الدبلوماســية البرملانيــة التــي أصبحــت وســيلة لترقيــة مجــاالت تبــادل اآلراء وتنســيق األنشــطة وأداة
لدفــع التعــاون بــن األمم حيــث يقــوم أعضــاء البرملــان بهــا ومــن خاللهــا بتوضيــح ويف إطــار رســمي
وشــرعي ألعضــاء البرملانــات األخــرى ،املواقــف الرســمية لبلدانهــم مــن مختلــف القضايــا ســواء ذات
الطابــع الوطنــي أو اإلقليمــي أو ذات الطابــع الدولــي ،وعليــه ميكــن القــول بــأن الدبلوماســية البرملانيــة
تعكــس االجتــاه الــذي يؤكــد أن دميقراطيــة احليــاة الداخليــة لــأمم تبنــي امتدادهــا علــى دميقراطيــة
 . 3محمد كامل ليله  ،النظم السياسية والدولة احلكومة  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ،ط  ، 1971 ، 1ص 470
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العالقــات بــن هــذه األمم ،ولذلــك فهــي تشــغل حيــزا كبيــرا يف مجــال العالقــات الدوليــة ،إذ يعتبرهــا
البعــض دبلوماســية مكملــة ومرافقــة للنشــاط الدبلوماســي احلكومــي؛ مبعنــى أن البرملانــات بإمكانهــا
أن تقــوم بــدور تكميلــي وليــس تنافســي مــع احلكومــات ،أي أنــه ينتظــر منهــا أداء دور دولــي فعــال يف
معاجلــة القضايــا الدوليــة واحتــواء األزمــات ،ومــن ذلــك أيضــا إيجــاد الدوافــع السياســية الالزمــة
إلجنــاح مشــروع مــا؛ ألن الدبلوماســية البرملانيــة تتمثــل يف الروابــط التقليديــة بــن املؤسســات التــي
نشــأت تلقائيــا يف أوطانهــا ولذلــك تبــرر هــذه الروابــط للبرملانيــن مشــروعية االهتمــام بالقضايــا
الدوليــة العابــرة للحــدود.1

الدبلوماسية البرملانية :

تعني الدور اخلارجي للبرملانات وهي قوة اقتراح فاعلة وأداة هامة يف توفير سبل االتصال
ونقل املعلومات وتليني املواقف بني األطراف املتنازعة يف أوقات األزمات كما أنها منط
خاص للدبلوماسية اجلماعية املفتوحة تتخذ من املنظمات الدولية واإلقليمية مسرحا لها

وجــاء مفهــوم الدبلوماســية البرملانيــة مــع مجــيء البرملانيــن الذيــن احتاجــوا إلــى اللقــاء مــع نظرائهــم
املنتخبــن مــن الشــعوب األخــرى للتشــاور ،وهــو مــا انتهــى إلــى مفهــوم العالقــات البرملانيــة الدوليــة،
والعالقــات البرملانيــة الدوليــة هــي أقــدم مــن العالقــات املتعــددة األطــراف بــن الــدول ،وقــد تأكــدت
مكانتهــا وفرضــت نفســها كواقــع سياســي يف ظــل عوملــة التبــادالت التجاريــة وشــمولية االقتصــاد ومــا
ترتــب عنهــا مــن التبعيــة املتبادلــة واملصالــح املشــتركة املتزايــدة بــن األمم ،فكانــت هــي عامــا مــن
عوامــل الــزوال التدريجــي للحاجــز احلديــدي املتمثــل يف العراقيــل اإليديولوجيــة التــي تشــكلت بعــد
نهايــة احلــرب البــاردة ،ومــا تبعهــا مــن انغــاق بــن الشــرق والغــرب ،كان صــدى هــذا املفهــوم اجلديــد
واســعا الســيما يف البلــدان املتطــورة ويف أوســاط احلــركات الســلمية ،ثــم بــدا وكأن التطــور املفــرط
يف العلــوم والتكنولوجيــا يف مجــال احلــرب ،والــذي كان مــن الصعــب التحكــم فيــه الــذي نقــل ســاحات
العمليــات مــن ميــدان املواجهــة العســكرية إلــى كواليــس أقــل خطــورة وهــي الدبلوماســية ،وســاعد
يف حتقيــق ذلــك اجتــاه العمــل الدبلوماســي إلــى « التخصــص « ،بعدمــا وجــدت الدبلوماســية نفســها
أحيانــاً أمــام مجــاالت تقنيــة خارجــة عــن امليــدان السياســي التقليــدي يف االتفاقــات واملفاوضــات
الدوليــة ،وهــو مــا نشــأ عنــه الحقــا مفاهيــم جديــدة ومنهــا مثــا الدبلوماســية البرملانيــة.
كمــا أن مفهــوم الدبلوماســية البرملانيــة يعنــي أنــه منــط خــاص للدبلوماســية اجلماعيــة املفتوحــة
تتخــذ مــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة مســرحا لهــا ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة لالحتــاد البرملانــي
األوروبــي واحتــاد الــدول األعضــاء يف منظمــة املؤمتــر اإلســامي وجمعيــة برملانــات آســيا للســام
واالحتــاد البرملانــي العربــي (رســم توضيحــي رقــم ،...)2إذاً الدبلوماســية بتعريفهــا التقليــدي هــي
التطبيــق العملــي لفــن حتقيــق املمكــن ،وقــد توســعت الدبلوماســية باتســاع دوائــر التعــاون الدولــي
وتعاظــم مصالــح الشــعوب وتداخلهــا ،وأضــاف ظهــور الدبلوماســية البرملانيــة للعمــل الفكــري السياســي
بعــدا جديــدا متعــدد اآلثــار والنتائــج ،والدبلوماســية البرملانيــة تعمــل والشــك بالتــوازي مع الدبلوماســية
الرســمية يف حتقيــق أهــداف تســاهم يف حــل النزاعــات واحتــواء األحــداث ،كمــا تقــوم بــدور استكشــايف
أو استشــرايف مكنهــا مــن أن تكــون أداة فعالــة داخــل النظــام الدســتوري للدولــة ويف عالقــات الشــعوب
http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/62650.html1
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بعضهــا البعــض بســبب مــا يتــاح لهــا مــن حريــة أكبــر ورقعــة نشــاط أوســع ،باعتبــار أن القائمــن بهــا
ليســوا مــن أهــل الســلطة التنفيذيــة املقيديــن بضوابــط محــددة وهوامــش ضيقــة حلركتهــم ،فهــم
متحــررون نســبيا مــن قيــود الصفــة التنفيذيــة والتزاماتهــا .ممــا ســبق تتضــح حقيقيــة أن الدبلوماســية
البرملانيــة هــي قــوة اقتــراح فاعلــة وأداة هامــة يف توفيــر ســبل االتصــال ونقــل املعلومــات وتليــن املواقــف
بــن األطــراف املتنازعــة يف أوقــات األزمــات،
حيــث تكــون مؤهلــة لالضطــاع بــدور « نبيـــل « يف تقريــب وجهــات النظــر ،ســواء يف شــكل وســاطة
حميميــة أو نصــح راشــد بصــدق وإخــاص لطــرف أو أكثــر ،مبــا قــد يــؤدي علــى أقــل تقديــر إلــى
عــدم تصعيــد التوتــر القائــم أو التخفيــف مــن حدتــه واتقــاء مخاطــره وانعكاســاته املضــرة علــى
املصالــح املشــتركة للمتنازعــن واحتــواء مــا قــد يحملــه مــن تهديــدات علــى الســلم واألمــن الدوليــن،
ومــن هنــا اكتســبت الدبلوماســية البرملانيــة دورهــا احليــوي يف منــح املزيــد مــن الفعاليــة للسياســة
اخلارجيــة للــدول ولنشــاط املنظمــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة يف خضــم هــذا العالــم اجلديــد
واملتغيــر الســاعي نحــو إعــادة ترتيــب أوراقــه ومســاره حفاظــا علــى األمــن وتدعيمــا للســلم وتكريســا
للتعــاون وحتقيقــا للمصالــح احليويــة املشــتركة
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
أﻧﻮاع دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻷﻃﺮاف
ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف

ﺗﺒﺎدل زﻳﺎرات اﻟﻮﻓﻮد اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﳌﺒﺎﴍة ﺑني رؤﺳﺎء اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ،أو اﻟﱪﳌﺎﻧني ،وﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ،
أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات اﳌﺒﺎﴍة ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺮﺳﻤﻴني.

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆمتﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ:
)اﻻﺗﺤﺎدات /اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ(

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :3أﻧﻮاع اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

وقــد تعــددت مفاهيــم الدبلوماســية البرملانيــة إال انهــا بعبــارة مجملــة تعنــي الــدور اخلارجــي
للبرملانــات  ،فــإذا كان للبرملانــات دور داخلــي يتمثــل يف التشــريع و الرقابــة فــإن لــه دورا ُ خارجيــاً
يتمثــل يف الدبلوماســية البرملانيــة  .وهــذا النــوع مــن الدبلوماســية هــو املعنــى بنقــل فكــر و إرادة
الشــعوب إلــى الســاحة الدوليــة باعتبــار أن األعضــاء هــم املمثلــن إلدارة شــعوبهم  .ومــن ثــم فــإن أحــد
أهــداف الدبلوماســية البرملانيــة هــو تعزيــز شــرعية و مســؤولية أو فاعليــة املنظمــات الدوليــة  .وإذا
كانــت الدبلوماســية بصفــة عامــة تعنــى الوســيلة التــي يتــم بهــا اتصــال دولــة مــع دول أخــرى مــن أجــل
الوصــول لهــدف معــن حتــدده السياســة اخلارجيــة للدولــة  .فــإن الدبلوماســية البرملانيــة تعنــى نقــل
فكــر و إرادة البرملانــات إلــى احملافــل البرملانيــة الدوليــة لتحقيــق املصلحــة الوطنيــة العليــا للدولــة
مــن وجهــة نظــر الشــعوب ،ولذلــك فــإن الدبلوماســية البرملانيــة ال تــدور يف فــراغ  ،أو تكــون مشــاركات
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النــواب وحضورهــم للفعاليــات البرملانيــة يف االحتــادات البرملانيــة  ،أو الزيــارات ملجــرد املشــاركة.
و إمنــا هــي وســيلة لتحقيــق برنامــج سياســي عــام للبرملــان ،أو حتقيــق أهــداف للسياســة اخلارجيــة
مــن وجهــة نظــر غيــر رســمية .1
والــذي ســاعد يف العقــود األخيــرة علــى تطــور الدبلوماســية البرملانيــة هــو عجــز أدوات الدبلوماســية
الرســمية علــى احتــواء الكثيــر مــن املشــكالت و األزمــات الدوليــة .وأصبحــت املهــام الرســمية املتعــارف
عليهــا يف الدبلوماســية الرســمية قاصــرة علــى حتقيــق املصالــح اخلارجيــة العليــا للدولــة خاصــة يف
ظــل ثــورات االتصــال والتكنولوجيــا ،و املعلومــات  .باإلضافــة إلــى تزايــد قــوة الشــعوب  ،و املنظمــات
غيــر احلكوميــة ممــا أدى إلــى أن احلكومــات وحدهــا لــم تعــد هــي الالعــب الوحيــد يف مجــال العالقات
الدبلوماســية الدوليــة  .فقضايــا مثــل :التلــوث البيئــي  ،أو حقــوق االنســان  ،أو التزايــد الســكاني  ،أو
التغيــر املناخــي أو التنميــة املســتدامة لــم يعــد مبقــدور احلكومــات أن تعاجلــه علــى الســاحة الدوليــة
دون مشــاركة نشــطة وحضــور فعــال للمنظمــات غيــر احلكوميــة .وقــد أدى ذلــك عملي ـاً إلــى بــروز
فاعلــن جــدد يف السياســة الدوليــة  ،وكان مــن أهــم هــؤالء الفاعلــن «البرملانيــن» الذيــن ميارســون
الدبلوماســية البرملانيــة باإلضافــة إلــى فاعلــن آخريــن مثــل :املنظمــات احلكوميــة اإلقليميــة و الدوليــة
 ،و املنظمــات غيــر احلكوميــة.
إزاء ذلــك ظهــر مفهــوم «فــن العالقــات الدبلوماســية مــا بــن الــدول» يف ظــل املفاهيــم احلديثــة  .وهــذا
املفهــوم يعبــر عــن عــدة خصائــص مثــل :
1 .1االعتمــاد املتبــادل بــن األدوات الدبلوماســية يف الدولــة لتحقيــق أهــداف السياســة
اخلارجيــة؛ مثــل االعتمــاد مــا بــن الدبلوماســية الرســمية ،و الدبلوماســية البرملانيــة ،
أو اعتمــاد كالهمــا علــى دبلوماســية املنظمــات االقليميــة و الدوليــة ،فــإذا كانــت هنــاك
قضيــة معينــة و عجــزت الدبلوماســية الرســمية عــن أن حتقــق بشــأنها النتائــج املرجــوة
فيمكــن للدبلوماســية البرملانيــة أن تتدخــل فتســاعد يف حتقيــق هــذه النتائــج املرجــوة.
أو قــد تكــون الدبلوماســية البرملانيــة «إدارة اســتفتاح» أو«جــس نبــض» لقضايــا بعينهــا يف
السياســة اخلارجيــة للدولــة؛ مبعنــى أن البرملانيــن يقومــون بإثــارة هــذه القضايــا مــع
نظرائهــم مــن برملانــات الــدول األخــرى جلــس النبــض ،أو للحصــول علــى مواقــف أوليــة
ثــم تتابــع الدبلوماســية الرســمية عملهــا ومهامهــا.
2 .2األمــن اجلماعــي الداخلــي حيــث يعنــي هــذا املفهــوم أن السياســة اخلارجيــة إذا كانــت
إحــدى أدوات حتقيــق األمــن للدولــة  ،فــإن هــذا األمــن لــم يعــد مســؤولية احلكومــات
فقــط ،بعدمــا زاد دور البرملانــات يف مراقبــة و تشــريع السياســات الدفاعيــة للدولــة ،
أو ميزانيــة وزارة اخلارجيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مهــام و عمليــات دبلوماســية الرســمية،
باإلضافــة إلــى مناقشــة موضوعــات السياســة اخلارجيــة .كل ذلــك وغيــره مــن مظاهــر
جعــل األمــن الــذي يعــد أحــد أدوات السياســة اخلارجيــة مســؤولية مشــتركة بني احلكومة
و البرملــان  .ولــم يعــد مستســاغاً يف ظــل مفاهيــم مــا بعــد العوملــة أن تتفــرد احلكومــات
بتقديــر مســؤوليات سياســتها اخلارجيــة دون التشــاور وتبــادل الــرأي مــع البرملانــات .
ويف هــذا الشــأن ميكــن النظــر إلــى دور الكوجنــرس األمريكــي يف السياســة اخلارجيــة
األمريكيــة.
1
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3 .3تطــور مفهــوم الدميقراطيــة بعــد زيــادة وعــي الــرأي العــام العاملــي بقضايــا السياســة
اخلارجيــة .فلــم تعــد الدميقراطيــة كمــا كانــت يف املاضــي هــو الســماح بوجــود
أحــزاب معارضــة ،أو جماعــات معارضــة إلــى جانــب األحــزاب واجلماعــات احلاكمــة.
بــل أصبحــت الدميقراطيــة تعنــى املشــاركة الفعليــة للحكومــات يف صنــع القــرارات و
السياســات  .وأصبــح البرملــان هــو أكثــر املنظمــات قــدرة يف داخــل أي دولــة ألن يكــون
شــريكاً فعــاالً مــع احلكومــة يف صنــع القــرارات و السياســات .لذلــك انصــب تفكيــر
الساســة العامليــن علــى أن الدميقراطيــة يف مفهومهــا احلديــث تعنــي «برملــان قــوي
 ،فعــال ،قــادر بــدوره وأدائــه علــى مشــاركة احلكومــة يف صنــع القــرارات و السياســات».
وهــذه اخلصائــص الثالثــة أضافــت تعريفــات جديــدة ملفهــوم الدبلوماســية البرملانيــة
مثــل «كونهــا فــن متثيــل البرملانــات ملصلحــة البــاد الوطنيــة لــدى املنظمــات الدوليــة و
اإلقليميــة واحملافــل البرملانيــة الدوليــة األخــرى لغــرض احلفــاظ علــى مصالــح وهيبــة
و قيــم الدولــة يف اخلــارج» .وهــذا التعريــف يختلــف عــن تعريفــات املعاجــم السياســية
الدوليــة مثــل معجــم اكســفورد الــذي يــرى أن أي نــوع مــن الدبلوماســية هــو علــم وفــن.
فالدبلوماســية البرملانيــة هــي علــم ألن مــن ميارســها يجــب أن يكــون علــى :
_ _دراية كاملة بالعالقات القانونية و السياسية فيما بني الدول.
_ _الدرايــة و العلــم بأهــداف السياســة اخلارجيــة لدولتــه  ،و أهــداف السياســة اخلارجيــة
للــدول األخــرى حتــى ال يثيــر احلــرج يف حتركاتــه أو مواقفــه.
_ _الدرايــة و العلــم بالثوابــت و األســس العامــة  ،و التفصيليــة للمبــادئ و القيــم التــي ال ميكــن
التنازل عنها أو املســاومة بشــأنها يف أي موقف سياســي خارجي .
_ _الدراية و العلم مبستجدات القضايا الدولية ،واإلقليمية  ،واملتابعة الدقيقة لتطوراتها.
أما وأن الدبلوماسية البرملانية هي فن فذلك ألنها تعتمد على:
_ _اختيار البديل املناسب من عدة بدائل متاحة لتحقيق مصلحة الدولة العليا .
_ _القــدرة علــى إقنــاع األطــراف (البرملانــات) األخــرى بوجهــة نظــر الشــعبة البرملانيــة مــن
خــال اســتخدام أدوات التأثيــر الدبلوماســي املتاحــة.
_ _الســعي لكســب احتــرام ،وتقديــر البرملانــات األخــرى للوقــوف تأييــداً مــع رأي الشــعبة
البرملانيــة مــن خــال إحــداث التأثيــر الــازم يف الفعاليــات  ،و األنشــطة املرتبطــة
بجــدول أعمــال املشــاركة.
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اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻻﺗﺤﺎدات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﺪوﱄ.
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﻌﺮيب واﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮيب.
اﻻﺟﺘامع اﻟﺪوري ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.
اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ.

أدوات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ وﻟﺠﺎن اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ،وﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت ،واﻻﺗﻔﺎق
ﻋﲆ رؤى ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺸﱰﻛﺔ.

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆمتﺮات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺤﻀﻮر ﰲ ﻣﺆمتﺮات وﻧﺪوات ،وورش ﻋﻤﻞ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :4أدوات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

وتختلــف الدبلوماســية البرملانيــة عــن الدبلوماســية الشــعبية  ،وغيــر الرســمية  ،فقــد ذهــب البعــض
إلــى اخللــط بــن الدبلوماســية الشــعبية والدبلوماســية البرملانيــة واعتبارهمــا شــيئاً واحــداً ،كمــا ذهــب
طــرف آخــر إلــى اعتبــار أن العالنيــة وأثرهــا علــى الــرأي العــام هــي الدبلوماســية الشــعبية .1حيــث
ترجــع فكــرة الدبلوماســية الشــعبية يف جذورهــا إلــى فكــرة االحتــادات الدوليــة  ،والتــي بــرزت يف
القــرن  19عــام  ، 1840وهــي احتــادات ذات طابــع دولــي مهنــي أو تخصصــي أكثــر منهــا احتــادات
دوليــة  .وقــد كونتهــا جماعــات تنتمــي لشــعوب مختلفــة كانــت تتطلــع لتحقيــق مصالــح مشــتركة  .مثــل
الصليــب األحمــر والغرفــة التجاريــة الدوليــة.2
ويتضح من الشكل الوارد أدناه (رسم توضيحي  )5أنواع الدبلوماسية :

أﻧﻮاع اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻔﺎوض

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ميﺎرﺳﻬﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ متﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮب
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن
ﺧﺎرج ﻧﺸﺎط
ﺑني ﻃﺮﻓني
ﺑﺮﳌﺎﻧﻴني ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ اﻟﺴﻔﺎرات واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن ﻣﺜﻞ وزارة
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺳﻔﺮاء
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ
اﻟﺪول

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻘﻤﺔ

اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻷزﻣﺎت

ميﺎرﺳﻬﺎ رؤﺳﺎء
اﻟﺪول
أو ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻮﻧﻬﻢ

متﺎرﺳﻬﺎ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت
ﻣﻦ ﺧﻼل
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ

ميﺎرﺳﻬﺎ
اﻟﺮﺳﻤﻴﻮن،ورؤﺳﺎء
اﻟﺪول

ميﺎرﺳﻬﺎ رؤﺳﺎء
اﻟﺪول واﻟﺮﺳﻤﻴﻮن
واﻟﱪﳌﺎﻧﻴﻮن

 . 1عباس مصطفى  ،أضواء على الدبلوماسية الشعبية املجلة السودانية  ،العدد  ، 24فبراير  ، 2005ص . 109
 . 2جمال بركات  ،الدبلوماسية ماضيها  ،حاضرها  ،مستقبلها  ،الرياض  ، 1985 ،ص 86
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أمــا دبلوماســية التفــاوض البرملانــي (رســم توضيحــي )6فتعــرف أنهــا عمليــة مناقشــة بــن طرفــن
ـرض يســاهم يف حتقيــق أهــداف
برملانيــن تربطهــم مصلحــة مشــتركة تســتهدف الوصــول إلــى اتفــاق مـ ٍ
الدبلوماســية البرملانيــة .ويذكــر أن هنــاك العديــد مــن النمــاذج التــي متارســها الدبلوماســية البرملانيــة
مــن خــال التفــاوض ،وحســب نظريــة املباريــات ( )Game theoriesلتحليــل العمليــة التفاوضيــة
وإدارة األزمــات فهنــاك منــاذج عــدة للمفاوضــات منهــا: 1
1.1نموذج المنفعة أو الوصول إلى تسوية أو حل (:)Utility Models
يركــز هــذا النمــوذج علــى املنافــع التــي ســوف يتــم احلصــول عليهــا مــن خــال عمليــة التفــاوض
البرملانيــة  ،فيتــم توظيــف احلــاالت التــي يرغــب كل طــرف احلصــول عليهــا أو احلــاالت التــي حتــل
الصــراع القائــم بــن األطــراف البرملانيــة املتفاوضــة مــن خــال وضــع املقترحــات اخلاصــة بــكل طــرف،
وتنتهــي املقايضــة بقبــول طــرف ألحــد املقترحــات التــي قدمهــا الطــرف اآلخــر ،ويســتخدم هــذه
النمــوذج حــال وجــدت رغبــة حقيقيــة وقويــة ومشــتركة بــن األطــراف البرملانيــة املتفاوضــة تفضــل
الوصــول إلــى اتفــاق يحصــل فيــه الطرفــان علــى تســوية وحــل ممكــن ممــا يجنبهــم الصــراع واخلســائر.

اﻟﺸﻌﺐ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﻮن

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻔﺎوض
اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :6ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

يســتخدم هــذا النمــوذج يف الدبلوماســية البرملانيــة اإلماراتيــة مــن خــال أخــذ بعــض املالحظــات
التــي طرحهــا الطــرف اآلخــر ،ويطلــق عليهــا (املقتــرح التبادلــي) :وتكــون نتيجــة محصلــة عــدد مــن
املقترحــات والبنــود يتــم تصفيتهــا للوصــول إلــى البديــل األمثــل أو الــذي يحقــق املنفعــة املثلى ويســتخدم
يف البنــود الطارئــة والتعليقــات علــى مشــروعات القــرارات  ،و كذلــك املقترحــات العامــة املتعلقــة
باألجهــزة البرملانيــة أو االحتــادات التــي تشــارك فيهــا الشــعبة البرملانيــة خارجيــا.

https://ia601703.us.archive.org/1/items/books_00100/books_00100.pdf1.1
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2.2نموذج التفاعل االستراتيجي (:)Models of Strategic Interaction
ويف هــذا النمــوذج يركــز املتفاوضــون البرملانيــون فيــه علــى حتديــد االســتراتيجيات التفاوضيــة
املتاحــة لهــم لتعظيــم املنافــع وتقليــل اخلســائر لطــرف مــا ،فــكل طــرف يوظــف اســتراتيجياته طبق ـاً
لالســتراتيجيات التــي يوظفهــا الطــرف اآلخــر  ،وتعتمــد الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة يف هــذا اجلانــب
علــى اســتخدم أدوات التفاعــل االســتراتيجي مــن خــال االعتمــاد علــى كلمــات الوفــود اخلارجيــة
لتحقيــق تأثيــر الشــعبة علــى مــا يريــده الطــرف اآلخــر .ومــن أكثــر منــاذج التفاعــل االســتراتيجي التــي
تســتخدمها الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة مــا يلــي:

_ _المباريات ذات المعلومات التامة:
هــي تلــك املباريــات التــي تتوافــر بخصوصهــا املعلومــات التامــة والكاملــة ،بحيــث يتحــرك
األطــراف البرملانيــون بالتنــاوب (كمباريــات الشــطرجن) ويف كل نقلــة يكــون الطــرف علــى
علــم كامــل بالتحــركات الســابقة .وتســتخدمها الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة يف القضايــا
االســتراتيجية مثــل قضيــة اجلــزر اإلماراتيــة الثــاث .فتحــركات الشــعبة البرملانيــة
اإلماراتيــة فيمــا يتعلــق بقضيــة اجلــزر حتــركات تســبقها معلومــات تامــة حــول القضيــة ،
ومتــارس الشــعبة دبلوماســيتها بشــأن هــذه القضيــة مــن خــال حتــرك مــدروس ومتتابــع
لتحقيــق أفضــل النتائــج حولــه ،خاصــة أن هــذه القضيــة متــس الدبلوماســية الرســمية،
وتعــد مــن أبــرز القضايــا التــي تدافــع عنهــا الدولــة يف احملافــل الدوليــة واالقليميــة.

_ _المباريات ذات المعلومات غير التامة:
تكــون التحــركات هنــا يف ظــروف غامضــة حيــث يختــار األطــراف يف هــذه النوعيــة مــن
املباريــات اســتراتيجياتهم أو حتركاتهــم يف آن واحــد ودون معرفــة كل طــرف الختيــار
الطــرف اآلخــر .وتســتخدم الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة هــذا النمــوذج يف القضايــا
الدوليــة العامليــة التــي ترتبــط بأطــراف دوليــة واقليميــة عــدة  ،مثــل اصــاح األمم املتحــدة
 ،واتفاقيــات التعــاون االســتراتيجي بــن االحتــاد البرملانــي الدولــي واألمم املتحــدة ،
وأحيانــا يتــم اســتخدامها يف البنــود الطارئــة  ،يف حــال تعــذر قيــاس موقــف األطــراف
البرملانيــة األخــرى أو غموضهــا.

_ _مباريات التحالف:
إن العديــد مــن املفاوضــات التــي يســتخدمها البرملانيــون تتــم بــن أكثــر مــن طرفــن عــادة
مــا تتســم مبباريــات التحالــف ،وبالنســبة ملباريــات التحالــف :فــإن التداخــل يعــود لدرجــة
احتيــاج املتحالفــن لبعضهــم البعــض بحيــث يعتمــد كل حلــف علــى قــوة احللــف اآلخــر
ملواجهــة تهديــدات اخلصــم .وتســتخدم الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة مباريــات التحالــف
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يف قدرتهــا علــى كســب الدعــم املطلــوب ملقترحاتهــا والبنــود الطارئــة التــي تقترحهــا
علــى جــداول أعمــال االحتــادات البرملانيــة املختلفــة ،خاصــة يف االجتماعــات التنســيقية
للمجموعــة البرملانيــة اخلليجيــة ســواء يف الفعاليــات البرملانيــة العربيــة أو االســامية  ،أو
الدوليــة وحتديــدا يف القضايــا ذات الطبيعــة الدوليــة  ،خاصــة يف املقترحــات واألفــكار
التــي يتــم طرحهــا يف الكلمــات العامــة  ،أو كلمــة رئيــس الوفــد.

3.3دوالب عمليات التفاوض البرلماني: 1
تستخدم الشعبة البرملانية اإلماراتية دوالب عميات التفاوض البرملاني يف اآلتي :
_ _اعــداد مقترحاتهــا  ،وأفكارهــا يف الفعاليــات البرملانيــة املختلفــة ســواء العربيــة أو
االقليميــة أو الدوليــة .
_ _احلصول على تأييد األطراف ملقترحات الشعبة .
_ _التعليق على قرارات املؤمترات واالحتادات البرملانية.

 .1تســتخدم عناصــر الــدوالب حســب مالءمــة كل عمــل علــى حــدة وفــق املناهــج العلميــة العامــة يف
العالقــات الدوليــة.
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﻮة؟

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﻋﺪاد

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ؟

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻠﺴﺎت

ﺗﺄﺛري اﻟﺘﻜﺘﻴﻚ ﻋﲆ ﺗﻐﻴري ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻔﺎوض

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض

ﻣﺪى ﺗﺄﺛري ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﰲ اﻟﻘﻮة

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً

أوﻻ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض

ﺛﺎﻧﻴﺎ

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻴﺪ
ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻔﺎوض

ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض
اﻟﱪﳌﺎين
ﺛﺎﻟﺜﺎ

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻃﺮح اﻟﺴﺆال؟

ﺳﺎدﺳﺎ

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻘﻮة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻔﺎوض

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻄﺮف
ﺛﺎﻟﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض

ﺧﺎﻣﺴﺎ

اﻻﻟﺘﺰام مبﺒﺎدئ
اﻟﺘﻔﺎوض

ﻣﺘﻰ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺖ؟

ﻣﺒﺪأ اﻻﻟﺘﺰام
ﻣﺒﺪأ اﳌﻨﻔﻌﺔ
ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻼﻗﺎت

راﺑﻌﺎ

اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت
ﺑني اﻃﺮاف

ﻣﻦ وﻛﻴﻒ ﻳﻄﺮح اﻟﺴﺆال؟
ﻣﻤﻦ وﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ؟

ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺗﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ود وﺛﻘﺔ ﺑني اﻷﻃﺮاف؟

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﺸﺎري؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ وﺳﻴﻂ؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺤﻜﻢ؟

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  : 8دوﻻب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﱪﳌﺎين
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_أنواع التفاوض وأهدافه:
_
التفاوض التعهدي:
يكون هذا النوع من التفاوض من أجل قيام تعهدات بني األطراف البرملانية املعنية لتعزيز العالقات
البرملانية بني األطراف املختلفة  ،أو لتحقيق مصالح مشتركة برملانية لتبادل اخلبرات وتعزيز العمل
البرملاني البيني  ،ويظهر ذلك جليا أثناء تأسيس جلان الصداقة البرملانية بني البرملانات املختلفة.
التفاوض من أجل تطبيع العالقة وتطويرها ،والعمل على حتفيزها:
يقصد به إعادة تأسيس عالقة دبلوماسية برملانية تضررت نتيجة اخلالفات الدبلوماسية الرسمية
 ،ويستخدم الكثير من البرملانيني هذا النوع من التفاوض؛ لترميم العالقات بني برملانات الدول التي
قد يكون هناك خالف بينها نتيجة اخلالفات يف الدبلوماسية الرسمية  ،وقد تستعني الدبلوماسية
الرسمية بهذا النوع من التفاوض من برملانها .ويف هذا النوع من الدبلوماسية الذي يطلق عليه
الدبلوماسية التصاحلية يتم البناء على القضايا محل االتفاق ،واالبتعاد عن القضايا محل االختالف أو
التباين أو أن يتم االتفاق على مبادئ عامة مجردة بشأن القضايا اخلالفية ،أو أن تتحرك الدبلوماسية
البرملانية بعيداً عن الدبلوماسية الرسمية ،أو يف إطار قد يعبر عن خالف بني الدبلوماسيتني .وهذا
النوع من الدبلوماسية ميكن أن نلمسه بوضوح يف حتركات الكوجنرس األمريكي يف عالقته باإلدارة
األمريكية فقد يكون هناك توتر يف العالقات بني اإلدارة األمريكية وإحدى دول العالم  ،إال أن أعضاء
الكوجنرس األمريكي يقومون بزيارة هذه الدولة  ،واللقاء مع مسؤوليها لالتفاق  ،وأحيانا متهيد
الطرق أمام الدبلوماسية الرسمية ألن تتدخل بعد أن تكون دبلوماسية الكوجنرس أزالت مسببات
اخلالف أو التوتر األساسية.

أما مفهوم الدبلوماسية البرملانية الوقائية فيقصد بها أنها املعاجلة السلمية التي تتم من خالل
عملية التفاوض بني البرملانات لتسوية أي نزاع قائم بينها ،وكذا املساعي واإلجراءات التي يقوم بها
أي برملان بهدف منع نشوب النزاعات بني دولته والدول األخرى  ،ومنع تصاعد املنازعات القائمة و
احليلولة دون حتولها إلى خالفات .وحاولت الدبلوماسية البرملانية االمارتية استخدام هذا النوع من
الدبلوماسية يف احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تقدمي مقترح
لها بإنشاء جلنة داخل االحتاد لتسوية املنازعات ،أو احلد من تفاقمها بني الدول اإلسالمية وكان
الهدف الرئيسي للمقترح هو أن تكون هناك دبلوماسية برملانية وقائية تعمل على احلد من اخلالفات
أو منع نشوب النزاعات بني الدول اإلسالمية.
ويعد مفهوم دبلوماسية األزمات البرملانية ( )Crisis Diplomacyبأنه النشاط الدبلوماسي
البرملاني اخلارجي الذي يوجه حلل أزمة برملانية طارئة ،فإدارة األزمات البرملانية أصبحت مثلها
مثل ادارة االزمات يف السياسة اخلارجية الرسمية  ،إدارة هامة يف العالقات الدبلوماسية املعاصرة
كون املجتمع الدولي املعاصر معرض باستمرار ألزمات سياسية مختلفة نتيجة لالختالفات العقائدية،
والسياسية ،واالقتصادية بني الدول والبرملانات  ،لذا جاءت دبلوماسية األزمات كبديل للتوتر بني
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البرملانات .واستخدمت الشعبة البرملانية اإلمارتية ادارة األزمة يف تعاملها مع القرار الصادر عن
البرملان األوروبي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان يف الدولة  ،وكذلك استخدمته يف العديد من االحتادات
البرملانية لتحقيق فعالية وجناح مقترحاتها التي تواجهها معارضات من الدول األخرى .واملثال العلمي
على ذلك أنه عندما أصدر البرملان األوروبي قراراً يف عام 2011م بانتقاد حقوق اإلنسان يف دولة
اإلمارات شكلت الشعبة خلية أزمة إلدارة هذا اخلالف .واستعرضت خلية األزمة مختلف البدائل
السياسية للتعامل مع هذا القرار .ووضعت خلية األزمة يف اعتبارها مصادر قوة الدولة يف التعامل
مع االحتاد األوروبي ،ومصادر قوة االحتاد األوروبي يف التعامل مع الدولة ،وكذلك املزايا والفوائد
واخلسائر لكل بديل سياسي على حدة (حلول ومقترحات) وانتهت إلى صياغة تقريرها الذي كان يف
شكل رسالة وجهها معالي رئيس املجلس إلى رئيس البرملان األوروبي.
فدائما تضع الشعبة البرملانية أمام مقترحاتها أربعة احتماالت أساسية عند طرحها يف االحتادات
وهي كالتالي :

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح

رﻓﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮح

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح

ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار
واﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺮﻣﺘﻪ إﱃ اﺟﺘامﻋﺎت ﻗﺎدﻣﺔ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :9اﺣﺘامﻻت ﻃﺮح اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

ويف كل احتمال من االحتماالت األربعة تستخدم عدة بدائل ( حلول ) أو سيناريوهات  ،وتضع أسلوب
التعامل األمثل مع كل بديل أخذا باالعتبار أن كل بديل أو حل إذا كان له فرصة يف النجاح وقبول من
الطرف اآلخر به  ،إال أن هناك حتدياً ميكن أن يواجه الدولة يف حال القبول النهائي به  ،وميكن أخذ
البديل النهائي إذا كانت الفرصة ( أي املصلحة املتحققة) أكبر من التحدي ( مصلحة الطرف اآلخر).
وبعد ذلك يتم التعامل مع حاالت األزمة بالطريقة التالية (رسم توضيحي:)10
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ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺮدود اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻹﴎاع ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﱰح وﺳﻂ
ﰲ ﺣﺎل اﻛﺘﺸﺎف أن اﻻﺗﺠﺎه ميﻴﻞ إﱃ اﻟﺮﻓﺾ

إﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮدود ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻷﻗﻞ ﺣﺪه
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :10ﻃﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻷزﻣﺔ

و يستدعي التعامل مع األزمات استخدام منهاجيات علمية محددة ،فال ميكن التعامل مع األزمة يف
إطار من العشوائية ،إمنا يجب أن يخضع هذا التعامل يف جميع مراحل تطور األزمة لألسلوب العلمي
ال كام ً
الذي مييز املنهج اإلداري السليم ،من خالل تقدير موقف األزمة والذي يشمل حتلي ً
ال ألسباب
األزمة وتطورها وحتدي ًدا دقي ًقا للقوى الصانعة لألزمة والساندة لها ويليها جمع املعلومات عن األزمة
وأبعادها .ولدعم فرص جناح الدبلوماسية البرملانية نستخدم الوسائل التالية (رسم توضيحي:)11

اﺗﺼﺎﻻت ﺑني اﻟﺮﺋﻴﺲ
ورؤﺳﺎء اﳌﺠﺎﻟﺲ
ﻟﻬﺬه اﻟﺪول.

وﺳﺎﺋﻞ زﻳﺎدة
اﻟﻔﺮص

ﻣﻨﻊ اﻧﻔﺮاد اﻟﻮﻓﻮد اﳌﻌﺎرﺿﺔ
ذات اﻟﺘﺄﺛري اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻮﻓﻮد اﳌﱰددة

إﺷﻌﺎر اﻟﻮﻓﻮد اﳌﺆﻳﺪة
أن اﳌﻘﱰح ﻣﻘﱰﺣﻬﻢ

اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑني اﻟﻮﻓﻮد اﳌﱰددة
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :11وﺳﺎﺋﻞ زﻳﺎدة اﻟﻔﺮص

ويالحظ أن كل قضايا الدولة ذات الطبيعة االستراتيجية  ،والتي تشكل مصلحة وطنية عليا للدولة
ميكن التعامل مع املقترحات واألفكار بشأنها على أنها أفكار أزمة.
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ثانيًا :الفرق بين الدبلوماسية البرلمانية  ،ودبلوماسية
البرلمانات:
هناك الكثير من أدبيات الدبلوماسية تفرق بني الدبلوماسية البرملانية  ،و دبلوماسية البرملانات
فاألولى تعني مواقف البرملان يف االحتادات البرملانية الدولية و اإلقليمية ،أو يف جمعيات الصداقة ،
أو يف املؤمترات و الندوات البرملانية والدولية .أما دبلوماسية البرملانات فتعنى املواقف التي يتخذها
البرملان إزاء قضية معينة يعبر عنها اما يف بيان سياسي أو قرار ،أو تقرير  ،وكذلك يعني بها
االتصاالت الثنائية البرملانية أي زيارات الوفود األجنبية للبرملان  ،و زيادة ممثلي البرملان لبرملانات
الدول األجنبية .
فكل ما يعبر عن البرملان يف إطار ثنائي مباشر يطلق عليه دبلوماسية البرملانات  ،وكل ما يعبر عنه
البرملان يف إطار جماعي مشترك مع برملانات دول أخرى يطلق عليه الدبلوماسية البرملانية .
وتهدف دبلوماسية البرملانات إلى حث البرملانات األخرى على التعاطف ،وتأييد وجهة معينة جتاه
قضية أو موضوع سياسي يعتقد فيه البرملان بصحة وسالمة موقفه ،كما تهدف إلى تعميق العالقات
البرملانية الثنائية من خالل جمعيات الصداقة ،وتبادل اخلبرات أو التشريعات ،أو القرارات البرملانية.
أما الدبلوماسية البرملانية فإنها تهدف إلى التعبير عن موقف معني إزاء القضية أو املوضوع السياسي
بعد حوار مت إجراؤه بني اطراف برملانيني عدة ،ويف هذا احلوار مت نقل أفكار معينة للوصول إلى
االقتناع  ،أو نقل اآلراء ،ومت بلورة كل ذلك يف قرار  ،أو بيان ،أو توصيات

اﳌﻬﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﰲ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﳌﺎﻧﺎت اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت

ﻣﻬﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺪﻓﺎع ،
واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ،وﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬه اﳌﻬﺎم.
اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺪول اﻟﻌﺎمل اﻟﺨﺎرﺟﻲ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :12ﻣﺎﻫﻴﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت
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ثالثًا :مسؤولية الدولة عن الدبلوماسية البرلمانية:
الدولة ليست مسؤولة رسمياً عن ما يصدر من البرملان سواء يف إطار مواقفه اجلماعية ،أو الثنائية
يف أعمال الدبلوماسية البرملانية من قرارات ،أو توصيات ،أو بيانات وإمنا للدولة أن تفسر ،وتوضح
لألطراف الدولية األخرى مالبسات املوقف السياسي لبرملانها إذا كان هذا املوقف قد يترتب عليه
تعقيد املواقف يف العالقات الدولية بني الدولتني.
وبصفة عامة ميكن القول أن مسؤولية الدولة عن أعمال الدبلوماسية البرملانية تتزايد يف البرملانات
املعنية بتشكيل احلكومة ،أو يف ظل وجود حكومة ائتالفية من عدة أحزاب ،أو يف إطار توجه
استراتيجي معني محل اتفاق بني كل اطراف العملية السياسية يف داخل البالد.
ويرى البعض أنه اذا كانت الدبلوماسية البرملانية تعبيراً عن الرأي العام و انعكاساً له  ،و هي متثل
موقف شعبي إزاء قضية معينة ،وأن هذا املوقف يستند إلى قيم مشتركة ألعضاء البرملان ومن ثم إلى
قيم شعبية مشتركة .ولذلك فإن من األولى للحكومة أن تتبنى يف توجهات سياستها اخلارجية مواقف
الدبلوماسية البرملانية حتى يتحقق االندماج بني الرأي السياسي للدبلوماسية الرسمية  ،وبني الرأي
املعبر عن القيم الشعبية املشتركة .وما يزيد من أهمية توحيد املواقف بني الدبلوماسية الرسمية  ،و
الدبلوماسية البرملانية هو أن أعضاء البرملانات يتمتعون بتفويض قانوني و أدبي من قبل شعوبهم يف
التعبير عن مواقف السياسة اخلارجية و من ثم فإن الدبلوماسية الرسمية اذا ما تبنت مواقف وآراء
الدبلوماسية البرملانية فإن ذلك يعني تقوية موقفها القانوني و األدبي.1
كما أن الدبلوماسية البرملانية معنية هي األخرى بتوحيد و تطابق املواقف و السياسات مع الدبلوماسية
الرسمية حتى يؤدي ذلك إلى تقوية موقف الدولة خارجياً ألن تشعب اآلراء ،و تعدد املواقف بني
الدبلوماسية الرسمية  ،والدبلوماسية البرملانية قد يترتب عليه استغالل األطراف اخلارجية لهذا
التباين ،ومن ثم التشدد يف مواقفها جتاه القضية املختلف عليها بني البرملان  ،واحلكومة .وهذا
ما ميكن مالحظته يف الدبلوماسية البرملانية للكوجنرس األمريكي فيزداد قوة وفعالية السياسة
اخلارجية األمريكية الرسمية يف حال التوافق و التطابق مع الدبلوماسية البرملانية للكوجنرس ،وتصبح
هذه السياسة ضعيفة و غير فعاله يف حال االختالف بني االدارة االمريكية و الكوجنرس .وقد بدا
ذلك واضحاً يف أزمة التعامل مع امللف النووي اإليراني .فقد مثلت زيارة رئيس الوزراء االسرائيلي
للكوجنرس يف فبراير 2014م وإلقائه كلمة أمام الكوجنرس األمريكي حتدياً بالغاً للدبلوماسية الرسمية
األمريكية التي حاولت طمأنة إيران بأنها صاحبة القرار الفصل يف إدارة هذا امللف ،وأنها هي املعنية
وفق الدستور األمريكي بإبرام االتفاقيات الدولية ،األمر الذي دعا بعض أعضاء الكوجنرس (43
عضواً) إلى إرسال رسالة إلى الرئيس اإليراني مت فيه التحذير من أن أي اتفاق سيتم التوصل إليه
سيكون محل مراجعة من الكوجنرس .واستمرت تداعيات هذه األزمة التي عبرت عن خالف حقيقي
بني الدبلوماسية الرسمية ،والدبلوماسية البرملانية ،ولذلك تتفق الكثير من التحليالت السياسية بأن
اختراق العرب للعالقات األمريكية اإلسرائيلية ال يكون من خالل الدبلوماسية الرسمية ،وإمنا من
خالل الدبلوماسية البرملانية للكوجنرس الذي يؤثر يف اجتاهاته وقراراته جماعات الضغط اليهودية
وعلى رأسها جماعة «ايباك».

 . 1يف ضــوء تطــور الدبلوماســية العربيــة  ،أســس ممارســات الدبلوماســية البرملانيــة  ،اعــداد وحــدة البحــوث البرملانيــة ،
مركــز اخلليــج للدراســات
االستراتيجية  ،أكتوبر  ، 2004ص 61
25

رابعًا :فكر العولمة وأثره على الدبلوماسية البرلمانية:
الشك أن العوملة بثوراتها املتعددة أثرت تأثيراً كبيراً على دور الدبلوماسية البرملانية و أهميتها،
حيث إن ما قبل العوملة كانت األبواب املغلقة  ،و السرية املطلقة هو الطابع الرئيسي الذي يغلب على
نشاط السياسة اخلارجية  .بل أن الدبلوماسية الرسمية كانت تتبنى مواقفها  ،واجتاهاتها ،وتقدير
سياساتها بعيدا عن رأي الشعب ،أو املواطن ،وكان املواطن ما قبل العوملة متلقيا ملا متليه الدولة عليه
من توجهات وأفكار ،وأراء بشأن قضايا السياسة اخلارجية .وكان يف األغلب موقف املواطن نابع من
موقف الدولة .وكان للدولة مطلق احلرية يف أن تبدل مواقفها ،أو تغير توجهاتها يف السياسة اخلارجية
و كان يف االغلب أيضاً يبدل املواطنون مواقفهم بناء على تغير مواقف الدولة  .كذلك فإن الدولة أو
الدبلوماسية الرسمية كانت هي املتحكم الرئيسي يف ترتيب أولويات قضايا السياسة اخلارجية أو
القيم العليا للسياسة اخلارجية .وبناء على ذلك يعيد املواطنون ترتيب قيمهم وأولوياتهم يف قضايا
السياسة اخلارجية تبعاً للدبلوماسية الرسمية .فالدبلوماسية للكثير من الدول العربية -على سبيل
املثال -يف مرحلة ما قبل العوملة جعلت القضية الفلسطينية من أولويات قضايا السياسة اخلارجية ،أو
قيمة عليا لها  .ولذلك نشأت أجيال عربية تؤمن بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب املركزية،
أو القضية املركزية يف الدبلوماسية الرسمية ،يف حني أن القضية الفلسطينية كأولوية يف السياسة
اخلارجية ملواطني هذه الدول اختلفت كثيراً يف مرحلة فكر العوملة عن املرحلة التي سبقته.
والشك أن قوة الدبلوماسية الرسمية  ،وزيادة نفوذها ،وتغلغلها يف اجتاهات املواطنني ،وإراداتهم
أو أفكارهم يف مرحلة ما قبل العوملة يعود بصفة أساسية إلى احتكار احلكومات لوسائل اإلعالم ،
واالتصاالت ،مما أدى إلى ما يعرف «بالبيانات املنغلقة للدبلوماسية الرسمية».
أما يف مرحلة فكر العوملة فقد نتج عنها ثورات اإلعالم واالتصاالت  ،واملعلومات والتكنولوجيا ،مما
أدى إلى زيادة تأثير الرأي العام يف صنع ،وتقييم السياسة اخلارجية ،فاملواطن لم يعد متلقياً ألفكار
الدولة ،و توجهاتها السياسية ،وإمنا أصبح له ذاتيه خاصة يف تقييم هذه األفكار والتوجهات من خالل
اطالعه على الكثير من املعلومات ،والبيانات الواردة إليه من الفضائيات ،ووسائل التواصل االجتماعي
،واإلنترنيت ،وهاتفه احملمول ،بل إن مجال املعلومات واالتصاالت أصبح خارج سيطرة أي دولة مما
نتج عنه تآكل مفهوم السيادات الوطنية الذي يعني عملياً تقليص مفهوم ودور الدبلوماسية الرسمية
،وظهور دبلوماسيات أخرى إلى جانبها .
وإذا كانت السياسة اخلارجية يف مرحلة ما قبل العوملة كانت تعتبر كياناً منفص ً
ال عن السياسات
الداخلية ،وأن جناحها ال يرتبط بالضرورة بنجاح الدولة يف ملفات السياسات الداخلية  .بل إن
السياسة اخلارجية كانت يف الكثير من األحيان تزيف الواقع الداخلي للسياسات  ،أو جتمله .إال أنه
يف مرحلة العوملة فإن جناح السياسة اخلارجية يستند بالضرورة إلى سياسة داخلية قوية تعزز من
املوقف الدبلوماسي يف مفاوضاته واتصاالته.
لقد أصبح التشابك و االلتحام بني قضايا السياسة الداخلية و اخلارجية إلى احلد الذي لم يعد
مفهوماً املقصود مببدأ «التدخل يف الشؤون الداخلية» .فسياسات الدولة األمنية واالقتصادية
واالجتماعية كلها أصبحت موضوعات ميكن أن تتناولها قضايا السياسة اخلارجية  .و من ثم فقد
ترتب على ذلك زيادة قوة املواطن ودوره يف توجيه قضايا السياسة اخلارجية .وقد أدى تزايد االهتمام
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الشعبي بقضايا السياسة اخلارجية إلى زيادة أهمية ودور الدبلوماسية البرملانية التي استفادت كثيراً
من زيادة تأثير الرأي العام يف صنع و تقييم السياسة اخلارجية.
ومما ساعد يف بلورة هذا الدور أن احلكومات لم يعد مبقدورها إخفاء احلقائق ،أو السيطرة على
معلومات السياسة اخلارجية بل أصبح عليها التزامات دولية ،أو وطنية باتباع الشفافية ،والوضوح
واالفصاح عما لديها من معلومات و بيانات يف مختلف مجاالت حكمها مبا يف ذلك قضايا السياسة
اخلارجية .ولذلك فإن أحد االنعكاسات املهمة للعوملة هو زيادة قوة البرملانات التي أصبحت متتلك
املعلومة مثلها مثل احلكومة يف قضايا وموضوعات السياسة اخلارجية .والتي أدت إلى التالي:

الدبلوماسية الرسمية تتخلى طواعية عن بعض مهامها للدبلوماسية البرملانية
لم تعد الدبلوماسية الرسمية تريد أن حتتكر كل قضايا وموضوعات السياسة اخلارجية ملا كان عليه
احلال يف املاضي ،وذلك لعدة أسباب أولها تعقد و تشعب قضايا السياسة اخلارجية .فلم يعد مجال
السياسة اخلارجية مقصوراً على قضايا األمن ،و الدفاع  ،أو القضايا اإلقليمية ،بل امتد إلى القضايا
احمللية مثل :التلوث ،والبيئة ،وحقوق اإلنسان ،ومكافحة االرهاب ،واالنفجار السكاني ،أو التركيبة
السكانية ،أو مكافحة املخدرات ،أو سياسات التنمية املستدامة أو الدعم احلكومي لبعض السلع ،فكل
القضايا احمللية أصبحت جزءاً من شؤون السياسة اخلارجية ،مما أدى إلى تقليص احلدود السياسية
بني ما هو خارجي و بني ما هو داخلي ،وأصبح نطاق الترابط بني املسائل الداخلية ،واخلارجية
قوياً إلى احلد الذي ال ميكن فصله .ومن ثم فإن السياسة اخلارجية الناجحة ال ميكن لها أن تتحقق
أهدافها دون سياسة داخلية ناجحة .وهذا التشعب و التعقد جعل وزارات اخلارجية يف الكثير من
دول العالم تنشئ اإلدارات الفنية املتخصصة التي تعني بهذا النوع من القضايا احمللية .إال أن هذه
االدارات الفنية لم تقدم املردود املناسب و املعبر عن قوة الدولة يف السياسة اخلارجية خاصة يف هذا
النوع من القضايا ولذلك فإن وزارات اخلارجية املعبرة عن نطاق الدبلوماسية الرسمية أصبح لديها
رغبة يف أن يسهم البرملان معها يف التصدي ومواجهة هذا النوع من القضايا على الصعيد الدولي
و االقليمي .ولذلك رأينا الكثير من الدول جتعل ملف حقوق اإلنسان من امللفات البرملانية ،أو اقرار
السياسات العامة كجزء أصيل من اختصاصات البرملانات ،أو أن تضم وفود الدولة الرسمية أعضاء
البرملانات يف الكثير من املؤمترات الدولية  .بل زادت أهمية االحلاح داخل االمم املتحدة بأن يكون لها
جهاز برملاني  ،باإلضافة إلى أن هناك الكثير من الفعاليات املشتركة بني االمم املتحدة  ،و املنظمات
الدولية و االقليمية البرملانية  .بل إن حكومات الدول يف الكثير من مناطق العالم وافقت وأيدت
إنشاء البرملانات االقليمية أو التكتالت البرملانية االقليمية مثل :البرملان االوروبي ،والبرملان العربي ،
و برملان دول أمريكا الالتينية أو الكيانات البرملانية ومثل االحتاد البرملاني العربي ،واحتاد برملانات
الدول االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي ،واالجتماع الدوري لرؤساء برملانات دول مجلس التعاون
اخلليجي وغيره ،فهذه التجمعات أو البرملانات االقليمية هي أحد افرازات العوملة التي أدت إلى
حتويل قضايا السياسات الداخلية إلى موضوعات يف السياسة اخلارجية .باإلضافة إلى ذلك ميكن
مالحظة أثر وقوة البرملانات يف اقرار االتفاقيات الدولية التي تقوم بعقدها الدبلوماسية الرسمية.
فقد حدثت ثورة يف الكثير من دساتير العالم ومن بينها دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة يف
أن تناقش البرملانات االتفاقيات الدولية ،وتوافق عليها قبل مراحل التصديق النهائية ،ولعل اتفاقية

27

منظمة التجارة العاملية خير مثال على ذلك ،فالكثير من البرملانات خاصة يف دول أمريكا الالتينية أو
أفريقيا عطلت إرادة الدبلوماسية الرسمية التي سارعت باالنضمام ملنظمة التجارة العاملية.

سيطرة قضايا االقتصاد و التنمية ،وتراجع األيدولوجيات عن أولويات السياسة اخلارجية:
حيث أصبح الشأن االقتصادي ،وما يرتبط به من قضايا التنمية ،والسكان ،والبيئة ،والتلوث جزءاً
رئيسياً  ،بل ومسيطرا على مضمون السياسات اخلارجية .فالعوملة أدت إلى زيادة تأثير البعد
االقتصادي يف السياسات اخلارجية يف حني أن القائمني على الدبلوماسية الرسمية ينشغلون دائماً
باألبعاد السياسية و األمنية  ،و يعتبرون أن الشأن االقتصادي هو شأن متخصص يجب أن يتواله
اقتصاديون .ولذلك فإن زيادة البعد االقتصادي يف العالقات الدولية  ،وقضايا السياسات اخلارجية
جعل احلكومات تتخلص طواعية عن بعض مهامها للدبلوماسية البرملانية خاصة أن البرملان هو املركز
الرئيسي يف الدول إلقرار التشريعات و السياسات االقتصادية ،ولديهم الكثير من املناقشات ودراسات
اللجان املعنية بالشؤون االقتصادية ،كما أنه لدى أعضاء البرملان القوة القانونية و األدبية الالزمة
للتعبير عن هذه املواقف جتاه االقتصاد والتنمية .باإلضافة إلى ذلك ضعف دور االيدولوجيات أو ما
يطلق عليه «ردة الفكر العقيدي للسياسة اخلارجية»؛ أي السياسة اخلارجية حتولت من فكر العقيدة
واملبدأ إلى فكر املصلحة واملنفعة األمر الذي أدى ألن يتخلى محتريف الدبلوماسية الرسمية عن بعض
مواقفهم وقراراتهم لصالح الدبلوماسية البرملانية .وساعد يف ذلك ما أفرزه فكر العوملة بشأن مفهوم
«التردد السياسي».
حيث أنه يف ظل حالة السيولة ،والفوضى الدولية  ،وضعف دور األمم املتحدة و غيرها من املنظمات
الدولية فإن احلكومات متيل إلى اتباع «امليوعة السياسية»؛ أي عدم اتخاذ موقف صارم ،وقاس
،ومحدد إزاء الكثير من القضايا و املسائل الدولية يف حني أن بعض احلكومات األخرى قد تضغط
على احلكومة الوطنية التخاذ هذا املوقف احلازم والصارم .أو قد جتد احلكومة نفسها مضطرة إلى
االعالن عن موقف ولكن بقدر من املرونة و امليوعة .فاحلكومات قد تدفع عن نفسها هذا احلرج
من خالل التذرع مبوقف البرملان و دبلوماسيته البرملانية.فعلى سبيل املثال فإنه يف الدبلوماسية
األمريكية قد تكون هناك ثمة اتفاقات مسبقة بني اإلدارة األمريكية ،وقيادات الكوجنرس ،واألحزاب
على اتباع موقف سياسي معني ضد دولة ما بحيث إن اإلدارة األمريكية تبدو فيه متساهلة يف حني أن
الكوجنرس يبدو فيه متشدداً وذلك يتيح لإلدارة األمريكية الضغط على هذه الدولة لتحقيق مصلحة
ما بحجة ارضاء أعضاء الكوجنرس.
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خامسًا :العوامل الرئيسية التي أدت لتزايد أهمية
الدبلوماسية البرلمانية (رسم توضيحي:)13

ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدة أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح واﻻﻧﻔﺘﺎح

ﻣﺒﺪأ ﺗﻌﻘﺪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺸﻌﺒﻬﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ

6

ﺗﺤﻜﻢ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت أو ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﲆ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

5

ﺛﻮرات اﻟﻌﻮﳌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ

ﺗﺂﻛﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎدات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وزﻳﺎدة
ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺧﱰاق ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :13ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدة أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

1.1الشفافية واالفصاح واالنفتاح:
لعل من أبرز املتغيرات التي أفرزتها العوملة هي سيادة مبدأ الشفافية واإلفصاح ،نتيجة لثورات
التواصل واالعالم التي حدت كثيراً من سرية املعلومات املتداولة .
وأصبح مبدأ االفصاح والشفافية من املبادئ احلاكمة ملجاالت العمل املختلفة داخل الدولة ومن
بينها السياسية اخلارجية  ،وأدى ذلك إلى انتقال مركز الثقل يف تقدير وتقييم قضايا وموضوعات
السياسية اخلارجية من األجهزة الرسمية للدولة إلى أجهزة االعالم  ،ومواقع التواصل االجتماعي
 ،واملنظمات غير احلكومية  ،مما أدى إلى أن يتدخل البرملان بصفته نائباً عن الشعب وحاضناً لكل
املؤسسات ليلعب دوراً مؤثراً يف قضايا السياسية اخلارجية من خالل الدبلوماسية البرملانية.

2.2مبدأ تعقد قضايا السياسة الخارجية وتشعبها وتنوعها:
لم تعد قضايا السياسة اخلارجية ذلك النوع من القضايا الذي جنم عن القرن املاضي من حيث
انفصال قضايا السياسة واألمن والدفاع عن الكثير من القضايا االقتصادية  ،واالجتماعية  ،والثقافية.
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فبناء جيش قوي داخل أي دولة أصبح مرتبط بقدرة الدولة االقتصادية على شراء األسلحة واملعدات
العسكرية  .وقوة االقتصاد أصبحت تتحكم يف الكثير من العوامل االجتماعية غير الوفورات املالية
مثل :قضايا التعليم  ،والصحة  ،التشغيل  ،والوضع االجتماعي للمرأة .وهذا النوع األخير من القضايا
ارتبط بدوره مبوضوعات تتعلق بتنمية املوارد البشرية  ،وأصبح لتنمية املوارد البشرية ثقافة وطنية
خاصة مبستويات التنمية وأنواعها ،كذلك ارتبطت مبعايير دولية تعلقت بفكرة التنمية املستدامة .
كل ذلك التعقيد جعل قضايا السياسة اخلارجية ماهي إال محور من محاور متعددة ترتبط ببعضها
البعض وتتشعب وتتنوع ،مما يجعل على الدبلوماسي صعوبة يف أن يلم بكل متغيرات هذه القضايا .
األمر الذي أدى إلى تزايد أهمية دور الدبلوماسية البرملانية التي حتيط بجوانب كثيرة من القضايا
املشار إليها سابقاً .ولذلك هناك اتفاق بني علماء السياسة املعاصرين على أن مفهوم الدبلوماسية
« الناعمة» للدولة يتشكل من خمسة محاور أساسية وهي كالتالي :السياسة اخلارجية  ،والسياسة
الداخلية  ،االتصاالت واملعلومات  ،اإلعالم  ،الثقافة والفن.

3.3تطور األمانات العامة في البرلمانات :
أدى تطور األمانات العامة يف الكثير من برملانات العالم خاصة يف العقود األخيرة من القرن املاضي
إلى انشاء أقسام بحثية متخصصة للدور السياسي للمجلس ( أعمال الدبلوماسية البرملانية ) وقد
ساندت هذه األعمال أعضاء البرملانات يف تقدمي املقترحات واآلراء يف املوضوعات محل البحث
والدراسة ،بل اجتهت بعض البرملانات إلى التوسع من خالل انشاء أقسام بحثية متخصصة ألعمال
االحتادات البرملانية  ،وأقسام بحثية أخرى خاصة بقضايا نوعية  ،مثل :القضايا االقتصادية ،
والسياسية  ،واألمنية .
وقد أثبتت التجارب واخلبرات العاملية البرملانية أنه كلما زادت قوة اجلهاز الفني للدبلوماسية البرملانية
خاصة يف ظل وجود املتخصصني ودارسي مناهج البحث يف العلوم السياسية واالجتماعية  ،أدى ذلك
إلى قوة مردود أعمال ونتائج الدبلوماسية البرملانية.
ومن ثم لم يعد هناك فارقا بني مناهج البحث والدراسة للقضايا يف وزارات اخلارجية  ،واألجهزة
الرسمية للدولة  ،وبني نتائج ومقترحات البرملان حيال ذات القضايا .فقد أدى التقدم العلمي إلى
زيادة ثقة الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية البرملانية  ،واعطائها املعلومات كمواد خام أولية ثم
يقوم البرملان بتحليلها وبناء أفكاره بشأنها.وهناك الكثير من الكتابات البرملانية احلديثة تؤكد على
أن األمانات العامة أصبحت بيت اخلبرة الرئيسي ألي برملان  ،وأن الدعم العلمي الفني الذي تقدمه
األمانات العامة أصبح أحد الركائز األساسية التي يعتمد عليها جناح العمل البرملاني.

4 .4تآكل مفهوم السيادات الوطنية وزيادة مجاالت االختراق للمجتمعات:
لم تعد الدبلوماسية الرسمية مبا لديها من أدوات وتأثير يف محيط العالقات الدولية قادرة على
منع مجاالت االختراق السياسية  ،والثقافية  ،واالجتماعية  ،واالعالمية حلدودها أو ملجتمعاتها ،
وأصبحت كل املجتمعات الدولية معرضة لالختراق األمني والعسكري بل وانتشار العديد من األفكار
الهدامة للقيم والعادات املوروثة يف هذه املجتمعات ولم يعد مبقدور الدبلوماسية الرسمية أن تكتفي

30

بصنع دبلوماسية لالحتجاج أو التنديد أو الشجب لهذا االختراق  ،بل تطلب األمر بناء سياسات
وخطط وبرامج متعددة ملنع تآكل السيادة الوطنية  ،مثل :تعظيم برامج الهوية الوطنية  ،واالنتماء
الوطني  ،أو تقدير الرموز الوطنية  ،واالعالء من شعارات الدولة الرسمية  ،أو تعظيم القيم التراثية
أو احلضارية وغيرها من املجاالت األخرى ،إال أنها جميعا ترتبط بزيادة الوعي العام لدى الشعوب
 ،باإلضافة الى التفاعل معهم واقناعهم بأهمية السيادة الوطنية  ،وكان من الطبيعي أن تستعني
الدبلوماسية الرسمية بالبرملانات الوطنية ملساندتها يف أداء هذه املهمة خاصة بأنها تتعلق بالعالقة
املباشرة مع املواطنني ،األمر الذي أدى إلى زيادة دور البرملانات وقدرة تأثيرها يف منع االختراق
واحلفاظ على مضمون ومكنون السيادة الوطنية .
بل أن وجود البرملانات الوطنية يف حد ذاته ميثل وعياً بأهمية السيادة الوطنية باعتبار أن البرملان
هو املكان الذي تتالقى فيه اآلراء واألفكار من مختلف أطياف الشعب لتتفق يف النهاية على مصلحة
وطنية مشتركة .
ومن ثم فإن الرأي السياسي الذي ينتهي إليه البرملان يف قضية ما .يعبر عن رأي مشترك ملختلف
االجتاهات الوطنية داخل الدولة  ،وهذا ما حتتاج إليه الدبلوماسية الرسمية لتقدير خطواتها
املستقبلية بشأن قضية أو موضوع ما.

5.5تحكــم البرلمانــات أو موافقتهــا علــى ميزانيــات األجهــزة المعنيــة
للسياســة الخارجيــة :
عندما تطورت دراسات البرملان بشأن امليزانية واحلسابات اخلتامية خاصة فيما يتعلق بخطط وبرامج
ومشروعات الدبلوماسية البرملانية الرسمية ،وإجراء املناقشات البرملانية بشأن تقدير وتقييم أهداف
السياسة اخلارجية أدى ذلك عملياً إلى تعظيم قيمة عمل البرملان يف مجال السياسة اخلارجية.
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سادسًا :أركان الدبلوماسية البرلمانية
الركن األول  :االعداد العلمي ألعمال الدبلوماسية البرملانية :
باملقارنة بني الدبلوماسية البرملانية والدبلوماسية الرسمية  ،فان االعداد الفني ألعمالهما مختلف
 ،على الرغم من أن السياسة اخلارجية للبرملان واملؤسسة التنفيذية حتمل ذات اإلطار مع اختالف
الالعبني السياسيني.
ولنجاح الدبلوماسية الرسمية فإنها تعتمد على نهج علمي من خالل إنشاء املعاهد الدبلوماسية ،
وتأهيل احمللقني الدبلوماسيني من خالل تلك املعاهد.
أما الدبلوماسية البرملانية فإن اإلعداد العلمي لها يعتمد بصفة كبيرة على امكانية استخدام املناهج
العلمية يف الدبلوماسية البرملانية والتي تتمثل يف التالي:
_ _إعــداد وتدريــب وتأهيــل الباحثــن البرملانــن السياســيني داخــل البرملانــات .وهــذه مهمــة
ليســت باليســيرة إزاء ضخامــة األعمــال التشــريعية والرقابيــة التــي متثــل الركــن الرئيســي
يف تقييــم أعمــال البرملانــات .وبصفــة عامــة فــإن اإلعــداد العلمــي ألعمــال الدبلوماســية
البرملانيــة يعتمــد علــى مناهــج الدراســات البرملانيــة احلديثــة ومــا يطلــق عليــه «الدراســات
السياســية للبرملــان» .ويرجــع الفضــل يف إنشــاء هــذا احلقــل املتخصــص إلــى الكوجنــرس
األمريكــي وحتديــداً إلــى أوائــل القــرن املاضــي .وهــذه الدراســات تعتمــد بصفــة أساســية
علــى ثــاث مراحــل:
— —حتديد أبعاد املشكلة أو املوضوع السياسي.
— —دراسات التحليل السياسي أو ما يطلق عليها التقدير السياسي.
— —دراســات بنــاء املقترحــات واألفــكار والتوصيــات أو مــا يطلــق عليــه دراســات التقييــم
السياســي.
واستطاعت الدراسات السياسية البرملانية أن تشكل لنفسها حق ً
ال متخصصاً حيث لم تستوعبها
املناهج التقليدية يف العلوم السياسية ،أو املناهج العلمية يف العالقات الدولية وإمنا اعتمدت باألساس
على مناهج علم االجتماع السياسي ،وهذا يشكل فارقاً هاماً بني الدبلوماسية الرسمية التي تعتمد
بصفة أساسية على مناهج البحث التقليدية يف العلوم السياسية ،وبني الدبلوماسية البرملانية التي
تعتمد على بحوث ودراسات علم االجتماع السياسي.
وقد تنبهت األمانة العامة للمجلس الوطني االحتادي إلى تلك التخصصية العلمية فأنشأت قسم
بحوث ودراسات الشعبة البرملانية ،وقامت بتأهيل وتدريب الباحثني على االستخدامات احلديثة
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ملناهج ودراسات وبحوث الدبلوماسية البرملانية وفق النموذج األمريكي ،وسخرت األمانة العامة
اإلمكانيات الالزمة لذلك من خالل تفريغ الباحثني للتأهيل والتدريب ،وإنشاء قسم آخر يتولى كل
األعمال اللوجستية للشعبة حتى يكون الباحث متفرغاً للتأهيل ،وبناء النتائج العلمية املتوقعة منه يف
جناح مقترحات وأفكار وآراء الشعبة؛ األمر الذي أدى إلى زيادة فعالية أعمال الشعبة اإلماراتية يف
الفعاليات البرملانية الدولية واإلقليمية والعربية إلى أكثر من ( )90%أو بعبارة أخرى فإن مقترحاتها،
وأفكارها ،وأدائها كان محل موافقة من األطراف اإلقليمية والدولية األخرى.
باإلضافة إلى ذلك فإن اإلعداد العلمي للدبلوماسية الرسمية يختلف عن اإلعداد الفني للدراسات
البرملانية  ،حيث إن األولى تعتمد على متخصصني وخبراء ويتم تقسيم مجاالت االهتمام ودوائر العمل
للدبلوماسية الرسمية  ،فعلى سبيل املثال هناك متخصصون يف الشأن االقتصادي  ،ومتخصصون
يف العمل على أقاليم معينة  ،مثل خبراء يف شؤون الشرق األوسط  ،وخبراء يف شؤون العالقات مع
القوى العظمى.
كذلك فان املتخصصني يف الدبلوماسية الرسمية يقومون بأعمالهم على مدى سنوات متراكمة من
اخلبرة؛ مما يعطيهم بعداً معرفياً هائ ً
ال لتفاصيل القضايا وتطورات ومواقف األطراف ازائها ،و ييسر
استخدام املنهجيات العلمية احلديثة ،خاصة فيما يتعلق منها بدراسات التنبؤ االستراتيجي ،أو علوم
الدراسات املستقبلية.
يف حني أن املعنيني باإلعداد العلمي للدبلوماسية البرملانية غالبيتهم توكل لهم أعمال برملانية أخرى؛
مما يؤثر على تراكمهم املعريف أو استخدام املنهجيات العلمية بذات القدر املتاح أمام الدبلوماسية
الرسمية  ،واذا كانت الشعب البرملانية قد جلأت إلى تقسيم دوائر العمل كما هو احلال يف الدبلوماسية
الرسمية  ،مثل :دوائر العمل يف االحتادات الدولية  ،ودوائر العمل يف االحتاد االقليمية  ،ودوائر العمل
يف القضايا االقتصادية  ،إال أن هذه الدوائر يف الدبلوماسية البرملانية مت تقسيمها على أساس نوعي
تتعلق بفكرة االعداد العلمي ،ولم يتم تقسيمها وفق مناطق جغرافية تراعي االستراتيجيات للسياسات
اخلارجية.
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الفرق بني اإلعداد العلمي للدبلوماسية البرملانية والدبلوماسية الرسمية
الدبلوماسية الرسمية
الدبلوماسية البرملانية
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1

الدبلوماســية البرملانيــة تعتمــد
اإلعــداد العلمــي لهــا بصفــة كبيــرة
علــى إمكانيــة اســتخدام املناهــج
العلميــة كاملنهــج الوصفــي الــذي يعتمــد
علــى توصيــف الظاهــرة السياســية ،
واملناهــج التحليليــة التــي تعتمــد علــى
حتليــل الظاهــرة السياســية مــن خــال
حتليــل العناصــر وحتليــل املفاهيــم ،
واملناهــج التركيبيــة التــي تعمــل علــى
تقييــم املشــكلة ودراســة أبعــاد الظاهــرة
السياســية.

الدبلوماســية الرســمية تعتمــد
علــى نهــج علمــي مــن خــال انشــاء
املعاهــد الدبلوماســية  ،وتأهيــل احمللقــن
الدبلوماســيني مــن خــال تلــك املعاهــد .

2

عنــد اســتخدام منهــج التنبــؤ
أو مشــروعات العلــوم املســتقبلية يف
الدبلوماســية البرملانيــة  ،فإنهــا تعتمــد
علــى جنــاح دبلوماســيتها يف املــدى
القصيــر.

حتتــاج الدبلوماســية الرســمية
إلــى بنــاء اســتراتيجي طويــل املــدى ،
وكذلــك سياســات تخطيطيــة لتنفيــذ
هــذه االســتراتيجية مــع مختلــف القــوى
الدوليــة واالقليميــة  .وكذلــك البحــث عــن
مناصريــن ومؤيديــن لرؤيتهــا ومقترحاتهــا
علــى املــدى الطويــل واملتوســط.

3

الدبلوماســية البرملانيــة قــد تكون
أكثــر وضوحـاً يف التعبيــر عــن مواقفهــا
يف األوقــات التــي تشــهد تغيــرات
غيــر متوقعــة يف أي قضيــة سياســية
مــن خــال االعتمــاد علــى سياســية
رد الفعــل وتقديــر املوقــف السياســي
وتقييمــه  ،كمــا تهتــم الدبلوماســية
البرملانيــة يف ذات االطــار يف دراســة
األثــر املتوقــع علــى املــدى القصيــر،
وهــذا ماميكــن أن نشــهده جليــاً يف
البنــود الطارئــة أو املوضوعــات التــي
تعرضهــا الشــعب البرملانيــة علــى
أجنــدة أعمــال االحتــادات االقليميــة
والدوليــة.

أن الدبلوماســية الرســمية ونظــر
اً العتمادهــا علــى ســياق اســتراتيجي
طويــل األمــد  ،فأنهــا تعمــل يف ابطــاء
وتيرتهــا يف التدخــل الســريع والتبنــي
مواقــف اال بعــد التشــاور مــع مختلــف
اجلهــات واألطــراف االقليميــة والدوليــة
ذات الصلــة باألحــداث غيــر املتوقعــة
 ،كمــا تــدرس تأثيــر أي موقــف علــى
االســتراتيجيات املعــدة للتعامــل مــع
هــذه القضيــة  ،ولذلــك فــإن منهــج ادارة
األزمــة يف الدبلوماســية الرســمية مت
اســتخدامه بشــكل متكــرر وأكثــر حرفيــة
مــن الدبلوماســية البرملانيــة  ،نظــر اً ألن
الدبلوماســية الرســمية هــي الصانــع
احلقيقــي للسياســة اخلارجيــة للدولــة
واملعبــر عنهــا.

الفرق بني اإلعداد العلمي للدبلوماسية البرملانية والدبلوماسية الرسمية
الدبلوماسية الرسمية
الدبلوماسية البرملانية
4

كمــا أن املعنيــن باإلعــداد العلمــي
للدبلوماســية البرملانيــة غالبيتهــم تــوكل
لهــم أعمــال برملانيــة أخــرى ،ممــا يؤثــر
علــى تراكمهــم املعــريف أو اســتخدام
املنهجيــات العلميــة بــذات القــدر املتــاح
أمــام الدبلوماســية الرســمية  ،واذا
كانــت الشــعب البرملانيــة قــد جلــأت إلــى
تقســيم دوائــر العمــل كمــا هــو احلــال
يف الدبلوماســية الرســمية  ،مثــل دوائــر
العمــل يف االحتــادات الدوليــة  ،ودوائــر
العمــل يف االحتــاد االقليميــة  ،ودوائــر
العمــل يف القضايــا االقتصاديــة  ،إال أن
هــذه الدوائــر يف الدبلوماســية البرملانيــة
مت تقســيمها علــى أســاس نوعــي تتعلــق
بفكــرة االعــداد العلمــي  ،ولــم يتــم
تقســيمها وفــق مناطــق جغرافيــة تراعــي
االســتراتيجيات للسياســات اخلارجيــة

االعــداد العلمــي للدبلوماســية
الرســمية يختلــف عــن االعــداد الفنــي
للدراســات البرملانيــة  ،حيــث إن األولــى
تعتمــد علــى متخصصــن وخبــراء ويتــم
تقســيم مجــاالت االهتمــام ودوائــر العمــل
للدبلوماســية الرســمية  ،فعلى ســبيل املثال
هنــاك متخصصــون يف الشــأن االقتصــادي
 ،ومتخصصــون يف العمــل علــى اقاليــم
معينــة  ،مثــل خبــراء يف شــؤون الشــرق
األوســط  ،وخبــراء يف شــؤون العالقــات
مــع القــوى العظمــى.
كذلــك فــان املتخصصــن يف
الدبلوماســية الرســمية يقومــون بأعمالهــم،
علــى مــدى ســنوات متراكمــة مــن اخلبــرة
ممــا يعطيهــم بعــداً معرفياً هائـ ً
ا لتفاصيل
القضايــا وتطــورات ومواقــف األطــراف
إزائهــا  ،وييســر اســتخدام املنهجيــات
العلميــة احلديثــة  ،خاصــة فيمــا يتعلــق
منهــا بدراســات التنبــؤ االســتراتيجي  ،أو
علــوم الدراســات املســتقبلية .
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31
الركــن الثانــي  :تقديــر املصلحــة الوطنيــة يف السياســة اخلارجيــة وفــق
العالقــة بــن الدبلوماســية الرســمية والدبلوماســية البرملانيــة :
نرى أن الركن الثاني للدبلوماسية يعتمد بصورة أساسية على تقدير وتقييم العالقة مع مواقف
الدبلوماسية الرسمية التي ميكن إبرازها يف إحدى الصور التالية (رسم توضيحي:)14
_ _التأييد املطلق للدبلوماسية الرسمية.
_ _التأييد النسبي للدبلوماسية الرسمية.
_ _اتخاذ مواقف أكثر بعداً ،أي اضافة عناصر جديدة ملوقف الدبلوماسية الرسمية .
_ _التعارض مع الدبلوماسية الرسمية ورفضها.

اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﳌﻄﻠﻖ
ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﻨﺴﺒﻲ
ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﻗﻒ أﻛرث ﺑﻌﺪاً ،أي إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﴏ
ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

رﻓﺾ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :14ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
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أو ًال :التأييد املطلق
التأييد املطلق يعني ابداء املوقف املتكيف يف تفصيالته أو جزئياته مع الدبلوماسية الرسمية  ،ويف
هذه احلالة  ،فان الدبلوماسية البرملانية ال تعتمد على سياسات الفعل وامنا سياسات رد الفعل  ،حيث
ال تبادر الدبلوماسية البرملانية بتبني أي رأي سياسي أو موقف إال يف إطار عما تعلن عنه الدبلوماسية
الرسمية  ،ويظهر التأييد املطلق يف حال برملانات دول العالم الثالث  ،التي حتظى فيها احلكومات
بالدور األقوى والسلطة األعلى  ،ويف هذه احلالة فإن الدبلوماسية البرملانية التعد مرادفا للدبلوماسية
الرسمية وإمنا هي إحدى أدواتها التابعة التي قد تستعني بها للمفاوضات مع برملانات الدول األخرى
أو لكسب موقف شعبي من سياسات دول أخرى.
والبرملانات التي تنتهج هذا النهج ليس لها دبلوماسية برملانية فعالة ،وليست يف حاجة لتبني مفاهيم
علمية برملانية إلعداد مقترحاتها  ،وامنا تعتمد على دوائر العمل الرسمية من مذكرات أو بيانات أو
أوراق  ،حتى إن كلمات وفودها يف مختلف احملافل البرملانية ماهي إال ترديد أو إعادة انتاج لكلمات
الدبلوماسيني الرسميني يف املنظمات احلكومية  ،وإذا لم تعبر الدبلوماسية الرسمية عن موقف يف
قضية بعينها ،فإن الدبلوماسية البرملانية تكون يف حالة تأييد مطلق ،وتبدو عاجزة عن تبني أي موقف
 ،ثم تلجأ إلى ارسال املذكرات أو الطلبات الرسمية للخارجية لصياغة موقف؛ حتى تتبناه الشعبة
البرملانية يف مشاركاتها اخلارجية  ،فاذا لم يتم تقدير هذا املوقف من الدبلوماسية الرسمية تتجاهل
هذه النوعية من البرملانات التعبير عن أي موقف سياسي.
ويف حالة التأييد املطلق تركز على فرضية أساسية وهي أن السياسة اخلارجية للدولة ليس لها إال
عنوان واحد  ،واجتاه واحد ،وموقف واحد ،وال ميكن القبول بازدواجية املواقف بني الدبلوماسية
الرسمية أو الدبلوماسية البرملانية  ،فاذا كان الشعب قد ائتمن احلكومة يف كل سياستها الداخلية
واألمنية العسكرية  ،واالقتصادية  ،وأن البرملان يتكامل مع احلكومة من خالل أدواره التشريعية
والرقابية يف هذه السياسات  ،فإنه بذات القدر يتكامل مع تنفيذ السياسة اخلارجية ،ولكن من
خالل االعتراف بأن صنع السياسة اخلارجية يحتاج إلى مهارات وخبرة تخصصية ،قلما تتوافر يف
البرملانات املعنية بالعمل التشريعي والرقابي.

ثاني ًا :مرحلة التأييد النسبي :
يف هذه املرحلة يكون هناك اتفاق على األسس العامة واألفكار العامة والرؤى واألهداف للسياسة
اخلارجية فيما يتعلق باملصلحة الوطنية واملصلحة العليا للسياسة اخلارجية  ،فعلى سبيل املثال اذا
كانت الدبلوماسية الرسمية ارتأت أن دولة ما تعبر عن عداء ملصاحلها  ،فإن الدبلوماسية البرملانية
تتبنى ذات االجتاه مع االختالف يف التفاصيل  ،فالتأييد النسبي يعني االتفاق على اإلطار العام
للسياسات اخلارجية  ،على أن تترك احلرية للدبلوماسية البرملانية يف صياغة التفصيالت التي
يتطلبها العمل الدبلوماسي البرملاني  ،باإلضافة إلى أن الدبلوماسية البرملانية قد يكون لها احلرية يف
تبني مواقف وآراء يف قضايا لم تبت فيها الدبلوماسية الرسمية مبوقف ثابت ومحدد وقاطع  ،دون أن
ميثل ذلك تعارضاً مع املصلحة الوطنية العليا.
ويظل التساؤل كيف ميكن التوفيق بني اعتبارات املصلحة الوطنية العليا بني الدبلوماسية الرسمية
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والدبلوماسية البرملانية يف حالة التأييد النسبي.؟
املصلحة الوطنية العليا يتم التوافق عليها من خالل عدة محددات أهمها:
_ _اإلطــار الدســتوري الــذي يرســم املبــادئ العامــة لسياســة الدولــة وأركانهــا األساســية ،
وأولويــات احلريــات  ،وأولويــات الدفــاع عــن أسســها ومصاحلهــا االقتصاديــة .
_ _االجتاهات الدولية التي تنظم أو تتعارف عليها الدولة خاصة ذات الطبيعة السياسية.
_ _التشريعات ذات الصلة بالقضايا السياسية واالقتصادية .
_ _املنظمات االقليمية والدولية التي تنظم إليها الدولة.
_ _االتفــاق علــى املهــددات األساســية لألمــن الوطنــي مــن خــال مذكــرات التفاهــم بــن
البرملــان ودوائــر العمــل الدبلوماســي الرســمي  ،واعتبــار هــذه املذكــرات مــن األعمــال
الســرية .

ثالث ُا :اتخاذ مواقف أكثر بعداً ،أي اضافة عناصر جديدة ملوقف الدبلوماسية الرسمية :
يف هذه املرحلة تقوم الدبلوماسية البرملانية على اتخاذ مواقف أكثر بعدا عن الدبلوماسية البرملانية
 ،إلميانها يف هذه املرحلة بأهمية أن يكون للبرملان دبلوماسية مختلفة متثل رأي الشعب وليس رأي
احلزب احلاكم  ،فقد تكون هناك روابط اتفاق لكن قد تنحرف الدبلوماسية البرملانية يف بعض
البرملانات عن الرأي السياسي اخلارجي الرسمي  ،باإلضافة إلى أن الدبلوماسية البرملانية يف هذه
املرحلة قد يكون لها احلرية يف تبني مواقف وآراء يف قضايا لم تبت فيها الدبلوماسية الرسمية.

رابع ًا :التعارض مع الدبلوماسية الرسمية ورفضها:
يف هذه املرحلة تقوم الدبلوماسية البرملانية على خالف الدبلوماسية الرسمية التي تقوم بها وزارة
اخلارجية يف الدولة ،فيقوم ممثلو الشعب املنتخبون من أعضاء البرملان بتولي مسؤولية رسم وتنفيذ
الدبلوماسية البرملانية ،دون اللجوء إلى األسس العامة للدبلوماسية الرسمية  ،مما يتسبب بصدام
وتصارع بني البرملان واحلكومة يف معظم األحيان .والتعارض مع الدبلوماسية الرسمية ورفضها من
قبل البرملانات حتدث يف كثير من األحيان يف الدول التي تشهد صراعات سواء سياسية أو اقتصادية
أو اثنية ،وعندما تتعارض الدبلوماسية الرسمية مع الدبلوماسية البرملانية ،تفقد الدول الكثير من
مصاحلها اخلارجية.
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الركن الثالث :مصداقية الدبلوماسية البرملانية :
على الرغم من أن الكالم يعتبر األساس يف عمل البرملانات خاصة مصطلح « برملان» يعني يف أساسه
«مكلمة»  ،وإن البرملان يعتمد على الكالم يف حواراته ومناقشاته  ،والوصول الى نتائج التي يبنى عليها
قرارته  ،خاصة فيما يتعلق بأدواره التشريعية والرقابية.
إال أنه يف الدور السياسي املتعلق بعمل الدبلوماسية البرملانية  ،فإن األكثر أهمية هو مصداقية العمل
أو املقترح  ،مبعنى القدرة على التبصر يف إدراك احلقائق املرتبطة باألدوات والدراسات واملقترحات
واآلراء املقترحة لعمل الشعبة البرملانية  ،فعلى سبيل املثال  ،إذا كان األمر مرتبط بقضية دولية  ،وهذه
القضية تبدو أمامها احللول صعبة ،إال أن البرملانيني يف أفكارهم ومقترحاتهم يتبنون احلد األعلى
من مطالب أحد الطرفني فإن ذلك يحد من مصداقية الدبلوماسية البرملانية ،فليس كل ما تتمناه
يف العالقات الدولية من مصلحة ميكن أن تدركه ،فإدراك الشيء سواء يف الدبلوماسية الرسمية ،او
الدبلوماسية البرملانية يعتمد على عدة أمور منها:
_ _قوة الدولة مبختلف عناصرها العسكرية واالقتصادية والثقافية والتاريخية.
_ _طبيعة القضية محل االدراك سواء لدى دولتك أو لدى الدولة أو الدول األخرى.
_ _طبيعــة املواقــف اإلقليميــة والدوليــة ويتوقــف ذلــك علــى مــدى قــوة وتأثيــر السياســة
اخلارجيــة للدولــة.
_ _عدالــة املطالــب املتبنــاة يف القضيــة محــل االدراك والعدالــة هنــا تتعلــق باالنســجام مــع
املواثيــق والقــرارات الدوليــة واالقليميــة.
_ _التهديد الذي تشكله القضية للوضع االقليمي أو الدولي.
_ _فهــذه العناصــر اخلمســة تتحكــم بشــكل أو بآخــر يف مصداقيــة احلــل أو املقتــرح ،أو الــرأي
الذي ميكن أن يشــكل أساسـاً للدبلوماســية البرملانية.
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الركن الرابع :االتفاق على احللول الوسط دون االخالل باملصلحة الوطنية :
تعتبر املصالح الوطنية مبثابة القوة الدافعة واحملددة الجتاهات السياسات اخلارجية للدول ،وكل
اختالف يف تفسير مضمون املصالح الوطنية من جانب أجهزة اتخاذ القرارات املسؤولة ،البد
أن يترتب عنه بالضرورة تغييرات مماثلة يف مضمون هذه السياسات اخلارجية .وهكذا جند أن
(املصالح الوطنية) متثل املقام األول يف مركب عالقات الدولة اخلارجية ،وإن إدامتها وتعزيزها هي
غاية السياسة اخلارجية .وبذلك أصبح مفهوم (املصلحة الوطنية) من أكثر املصطلحات شيوعا يف
القاموس السياسي والدبلوماسي يستخدمه السياسيون ،وصانعو القرار ،والبرملانيون ،وحتى اجلمهور
غير املختص عند احلديث عن العالقة بني دولتني.
ففي اآلونة األخيرة وبعد االنفتاح الدميقراطي أخذ يبرز دور املؤسسات التشريعية (البرملان)
ومؤسسات املجتمع املدني يف حتديد املصلحة الوطنية وإدارتها .كما أخذ يظهر دور الرأي العام
ومراكز البحث والدراسة يف عملية بلورة املصالح األساسية ،مما يستدعي منهجية لتحقيق التوافق
الوطني وتفعيل احلوار املؤسسي بشأنها.

الركن الخامس  :مسؤولية وأدوار أعضاء الوفد البرملاني خارجي ًا:
الشك أن أحد األركان األساسية لنجاح الدبلوماسية البرملانية هو نشاط وأدوار أعضاء الوفود
البرملانية يف احملافل االقليمية أو الدولية .ولكما ازداد عدد املتخصصني يف هذه الوفود البرملانية
كلما كان باإلمكان جناعة أعمال الدبلوماسية البرملانية .فمشاركة أي عضو يف وفد برملاني ليست هي
تشريف بقدر ماهي تكليف ،وهذا التكليف يستلزم أن يبذل العضو أقصى ما لديه من جهد لتحقيق
مصالح وطنه .أما يف حالة أن يركن أعضاء الوفود إلى الراحة ،والدعة ،والهدوء أثناء املشاركات
البرملانية فإن ذلك يؤثر سلباً على جناح الشعبة يف حتقيق مآربها وأهدافها.
ولذلك فإن الكثير من البرملانات تعمل على إعداد خطة عمل محددة لنشاط ودور كل عضو ،ومهام
اتصاالته وحواراته مع األطراف اإلقليمية ،أو الدولية األخرى أثناء املشاركة ،باإلضافة إلى حتديد
أهداف للمشاركة ،وآليات عمل لتحقيق هذه األهداف واحلد األدنى املطلوب حتقيقه ،واحلد غير
املسموح للتنازل عنه .ويتم اعداد اجتماعات متهيدية قبل املشاركة لالتفاق على بنود األهداف ،وآليات
العمل وأن املدعاة األساسية لكل ذلك هو أن أي مشاركة برملانية إمنا تتحملها ميزانية البرملان التي
هي جزء من األموال العامة للدولة ومن ثم فإنه من الضروري أن تكون هناك جدوى برملانية من
انفاق هذه االموال على مشاركة أي وفد برملاني يف أي من احملافل البرملانية .باإلضافة إلى أن هذه
املشاركات اخلارجية تقتطع من عمل املجلس الرئيسي التشريعي والرقابي .فقد يضطر البرملان إلى
تأجيل بعض جلساته ،أو اجتماعات جلانه.
وتتبنى الشعبة البرملانية االماراتية هذا النهج يف عملها من حيث عقد االجتماعات التمهيدية،
والتحضيرية ألي مشاركة برملانية ،ويتم االتفاق يف هذه االجتماعات على حتديد أهداف املشاركة،
وآليات العمل لتحقيقها ،وأدوار األعضاء واستعراض الدراسات واألوراق الفنية املعدة من اجلهاز
الفني البحثي املتخصص وتقدير املواقف ازاء املقترحات السياسية أو البرملانية .ويف بعض األحيان
عندما يكون هناك عدم تقدير واضح لبعض املقترحات أو األفكار تعقد الشعبة البرملانية اجتماعات
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مشتركة مع وزارة اخلارجية الستطالع مواقفهم وآرائهم .وقد أدى ذلك النهج زيادة فعالية أعمال
الشعبة االماراتية يف مختلف احملافل البرملانية سواء االقليمية أو الدولية.
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سابعًا :التحديات التي تواجه عمل الدبلوماسية البرلمانية :
اذا كانت البرملانات تسعى بقوة إلى تعظيم دورها السياسي من خالل حتليل وتقييم ما لديها من
معلومات سياسية واعداد الدراسات املناظرة لألجهزة الرسمية يف قضايا وموضوعات السياسية
اخلارجية إال أن احلكومات على الرغم من أنها تؤدي هذا الدور إال أنه يف بعض األحيان يكون معوقاً
لتحسني املصالح الوطنية العليا.
ويرى املنتقدون لدور الدبلوماسية البرملانية اآلتي:
1.1تــؤدي الدبلوماســية البرملانيــة إلــى تعــدد وتشــعب اآلراء واألفــكار حــول املوضــوع السياســي نظــراً
ألن أعضــاء البرملانــات ينتمــون إلــى أحــزاب ذات توجهــات مختلفــة أو إلــى تيــارات فكريــة متباينــة
أو لكونهــا تنتمــي إلــى أصحــاب اجتاهــات متعــددة؛ ممــا يــؤدي إلــى صعوبــة اتفاقهــم علــى موقــف
أو رأي سياســي مشــترك  ،وذلــك علــى العكــس مــن عمــل احلكومــات يف املجــال الدبلوماســي الــذي
تســتند فيــه إلــى األســاس العلمــي لتقييــم وتقديــر موقفهــا السياســي.
2.2عــدم قــدرة الدبلوماســية البرملانيــة علــى تنفيــذ قراراتهــا وتوصياتهــا ،فمازالــت الدبلوماســية
البرملانيــة تعتمــد يف األســاس علــى القــاء اخلطــب والبيانــات السياســية واملشــاورات الوديــة  ،وأن
قراراتهــا وتوصياتهــا ليســت محــل تنفيــذ يف أجهــزة الدولــة  ،نظــراً ألن البرملــان مهامــه الدســتورية
غيــر مــوكل إليــه مهمــة تنفيــذ قراراتــه ،ومــن ثــم فــإن كل نتائــج أعمــال الدبلوماســية البرملانيــة تكــون
رهن ـاً ملوافقــة أو رفــض أو جتميــد مــن قبــل األجهــزة الرســمية املعنيــة بالدبلوماســية الرســمية .
3.3العمــل الدبلوماســي بصفــة عامــة يتميــز بخاصيــة الهــدوء والســرية وعــدم االفصــاح واالعــام عــن
ســير املفاوضــات واالتصــاالت حلــن التوصــل إلــى نتائــج محــددة  ،إال أن الدبلوماســية البرملانيــة
تعتمــد يف الكثيــر مــن األحيــان علــى الصخــب ورغبــة األعضــاء امللحة يف اإلدالء بآرائهــم أو التواصل
مــع املؤسســات اإلعالميــة ،ممــا يــؤدي إلــى عــدم حتقيــق نتائــج أو انتظــار نتائــج تعجــز الدبلوماســية
البرملانيــة عــن حتقيقهــا يف حــن أن الدبلوماســية الرســمية تســتند إلــى سياســات مرنــة قــد تكــون
قصيــرة أو متوســطة أو طويلــة األجــل.
4.4يشــكو الدبلوماســيون الرســميون مــن أن الدبلوماســية البرملانيــة قــد تشــكل عامــل ضغــط عليهــم
التبــاع موقــف معــن يف حــن أن هــذا املوقــف ال يعبــر عــن مصلحــة الدولــة وفــق خطط الدبلوماســية
الرســمية  ،وإن هــذه الدبلوماســية قــد تؤيــد مضطــرة مواقــف الدبلوماســية البرملانيــة استشــعارا
حلــرج الــرأي العــام ،ممــا يــؤدي إلــى تعــارض مواقــف الدبلوماســية الرســمية و الدبلوماســية
البرملانيــة ،وهــذا يزيــد مــن التحديــات امللقــاة علــى عاتقهــا بشــأن مصالــح الدولــة العليــا.
5.5الدبلوماســية الرســمية هــي وظيفــة أصيلــة يف اجلهــاز التنفيــذي احلكومــي ،وهــذه الوظيفــة يتفــرغ
لهــا فــرق عمــل متخصصــة ومدربــة  ،باإلضافــة إلــى الكثيــر مــن اخلبــراء والسياســيني املختصــن
بالتعامــل مــع قضايــا السياســة اخلارجيــة  ،يف حــن أن الدبلوماســية البرملانيــة داخــل البرملانــات
هــي وظيفــة إضافيــة وليســت أصيلــة يف عمــل البرملــان ألن األعمــال األساســية التــي يقــوم بهــا
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البرملــان هــي التشــريع والرقابــة  ،ومــن ثــم فــإن البرملانــات تســعى إلــى إنشــاء فــرق عمــل وخبــراء
مختصــن بجوانــب التشــريع والرقابــة  .وكثيــر مــن البرملانــات ال تعطــي أهميــة بالغــة للوظيفــة
السياســية للبرملــان  ،إلــى جانــب الوظيفــة التشــريعية أو الرقابيــة  ،فعلــى ســبيل املثــال فــإن رئيــس
البرملــان أو أعضــاءه قــد يعتــذرون أو يحجبــون عــن املشــاركة يف فعاليــة برملانيــة هامــة أو ذات تأثيــر
اذا مــا تعــارض مواعيدهــا مــع جلســة عامــة داخــل البرملــان أو مناقشــة قانــون أو موضــوع مــا  ،ومــن
ثــم فــإن البرملانــات متــارس الــدور السياســي ملفهــوم « الوجاهــة السياســية» أي الرفاهيــة أو التــرف ،
وأنــه ال ميكــن محاســبتها علــى أدائهــا السياســي بقــدر محاســبتها علــى دورها التشــريعي أو الرقابي
 ،أمــا احلكومــات فإنهــا متــارس هــذه املهمــة بصفتــه العمــل الرســمي الوحيــد واملتخصــص  ،ممــا
أدى إلــى تطــور آليــات العمــل يف الدبلوماســية الرســمية وعــدم تطــور يف الدبلوماســية البرملانيــة .
6.6كمــا أن مــن التحديــات الهامــة أمــام عمــل الدبلوماســية البرملانيــة أنــه علــى الرغــم مــن أنهــا تعــود
إلــى أواخــر القــرن التاســع عشــر  ،خاصــة مــع نشــأة االحتــاد البرملانــي الدولــي ومســاهماته يف
العــام 1889م يف تدويــن مبــادئ القانــون الدولــي  ،إال أنــه ال ميكــن القــول أن هنــاك قواعــد ،
وبروتوكــوالت  ،واتفاقيــات ومعاهــدات خاصــة بالعمــل الدبلوماســي البرملانــي  ،فمــازال العمــل
الدبلوماســي البرملانــي يعتمــد علــى االجتهــاد واألدوار التــي يتبناهــا كل برملــان علــى حــدة  ،ومــن ثــم
ال يوجــد مــا ميكــن أن نطلــق عليــه « قانــون الدبلوماســية البرملانيــة»  .أمــا الدبلوماســية الرســمية
فقــد خطــت خطــوات واســعة يف أنهــا قــررت لنفســها قواعــد مســتقرة  ،وبروتوكــوالت عمــل ،
واتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة حتمــي القائمــن بأعمــال الدبلوماســية الرســمية وتنظــم الضمانــات
و احلصانــات والتســهيالت الالزمــة ملباشــرة أعمالهــم  ،مثــل :اتفاقيــات فينــا  ،والهــاي ،وجنيــف ،
وغيرهــا مــن االتفاقيــات األخــرى .وأدى ذلــك إلــى تبنــي الدبلوماســية الرســمية لتقاليــد وخطــط
عمــل ميكــن تقديرهــا ،يف حــن أن الدبلوماســية البرملانيــة ليــس لهــا تقاليــد عريقــة ميكــن االســتناد
إليهــا أو تبريــر أعمالهــا.
7.7عــدم قــدرة الدبلوماســية البرملانيــة علــى توفيــر أجهــزة فعالــة للمتابعــة والرصــد ملــا أدت إليــه
قــرارات وتوصيــات هــذه األعمــال يف حــن أن الدبلوماســية الرســمية لديهــا أجهــزة الرصــد واملتابعة
القــادرة علــى تتبــع نتائــج أعمالهــا ،وقــد يعــد ذلــك بصفــة أساســية إلــى أن الدبلوماســية البرملانيــة
تعتمــد علــى « اخلطــوة الواحــدة « ،أي القيــام بالعمــل السياســي مــن خــال خطــوة واحــدة تتعلــق
بحضــور مؤثــر أو نقــل وجهــة نظــر أو تقــدمي مقتــرح  ،يف حــن أن الدبلوماســية الرســمية تعتمــد
علــى فكــرة « اخلطــوات املتعــددة «؛ أي أنــه يف حــال نقــل وجهــة نظــر أو تقــدمي مقتــرح  ،فــإن ذلــك
يتطلــب لقــاءات علــى مســتويات مختلفــة  ،ثــم زيــارات وتبــادل وجهــات النظــر  ،ثــم تبــادل املصالــح
 ،ثــم توقيــع اتفاقيــات ومعاهــدات وغيــر ذلــك مــن اخلطــوات التــي قــد يســتلزمها التفــاوض حــول
املقتــرح وفــق أساســيات علــم التفــاوض السياســي.
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الفصل الثاني
نشأة الدبلوماسية البرلمانية في المجلس
الوطني االتحادي وآليات عملها

مقدمة :
عند النظر إلى الدبلوماسية البرملانية للمجلس الوطني االحتادي  ،جندها تأخرت قليال يف القيام
بدورها  ،على الرغم من أن املجلس الوطني االحتادي بدأ نشاطه يف الثاني عشر من فبراير عام
 ، 1972وكان لهذا التأخير مسبباته  ،ولعل أهمها كون اهتمامات املجلس يف مرحلته األولى قد انصبت
يف تنظيم البيت الداخلي للمجلس  ،وتعضيد بنائه املؤسسي و الالئحي ،هذا باإلضافة إلى انشغال
املجلس بالقضايا الداخلية العامة  ،خاصة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت يف بداية مرحلة
االحتاد  ،وحتتاج الى الكثير من العمل يف اجلانب التشريعي.1
وبداية العمل يف الدبلوماسية البرملانية للمجلس الوطني االحتادي كانت يف مارس من العام ، 1975
عندما انضم املجلس الوطني االحتادي إلى االحتاد البرملاني العربي ثم االحتاد البرملاني الدولي يف
العام  . 21977وكان البد من تنظيم العمل اخلارجي للمجلس من خالل انشاء جهاز منوط بهذه املهمة
 ،ولذلك مت انشاء الشعبة البرملانية وهي اجلهاز املعني بالدور السياسي للبرملانات ،ومتثل الشعبة
البرملانية اإلماراتية املجلس الوطني االحتادي يف مجالس ومؤمترات االحتادات والهيئات البرملانية
العربية واإلسالمية والدولية وغيرها من املنظمات الدولية .وتتكون الشعبة البرملانية من جميع أعضاء
املجلس ،الذين ميثلون اجلمعية العمومية للشعبة ،ويعد رئيس املجلس رئيساً للشعبة ورئيساً للجنة
التنفيذية  ،وأمني عام املجلس وهو األمني العام للشعبة البرملانية اإلماراتية .يذكر أن املجلس الوطني
االحتادي أقر النظام الداخلي للشعبة البرملانية يف جلسته الثالثة املعقودة بتاريخ  19ديسمبر 1975
يف دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني  .كما مت انتخاب أول جلنة تنفيذية للشعبة
البرملانية يف اجللسة الثانية يف دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ  22مارس
 .31977وجتتمع اجلمعية العمومية للشعبة البرملانية مرة على األقل كل سنة خالل شهر يناير بناء
على طلب الرئيس وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية األعضاء ،وهناك شرح بالكامل لطبيعة
تطور أنظمة الشعبة البرملانية سيحصل عليه القارئ يف الصفحات املقبلة .وتأتي مشاركة الشعبة

البرملانية اإلماراتية يف الدبلوماسية البرملانية من خالل التالي :

_أوال :عضوية املجلس الوطني االحتادي يف االحتادات البرملانية العربية و اإلقليمية و الدولية.
_
_ثانيا :املشاركة يف النـدوات و املؤمتـرات املتخصصـة.
_
_ثالثا :إنشاء جلان صداقة برملانية.
_
_رابع ًا :الزيارات البرملانية.
_
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 . 1د .محمــد ســالم املزروعــي ،املجلــس الوطنــي االحتــادي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة جتربــة املاضــي وآفــاق
املســتقبل ،مركــز اخلليــج للدراســات  ،الشــارقة ، 2007 ،ص 314
 .2د .الســيد محمــد إبراهيــم  ،مــع مســيرة املجلــس الوطنــي االحتــادي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 1986 - 1972
 ، 1986 ،ص  180و ص 18
. .3مضابط جلسات املجلس الوطني االحتادي.

أوال :عضوية االتحادات البرلمانية العربية و اإلقليمية و الدولية.

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين
اﻟﻌﺮيب.
ﺳﻨﺔ اﻹﻧﻀامم :
1975

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين
اﻟﺪوﱄ .
ﺳﻨﺔ اﻹﻧﻀامم :
1977

اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻹﺳﻼﻣﻲ .
ﺳﻨﺔ اﻹﻧﻀامم
1999:

اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮيب
ﺳﻨﺔ اﻹﻧﻀامم :
2005

اﻻﺟﺘامع اﻟﺪوري
ﻟﺮؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب
واﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﺔ
ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﰲ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

 .1االحتاد البرملاني العربي:
انضــم املجلــس الوطنــي االحتــادي إلــى االحتــاد البرملانــي العربــي  16مــارس  1975جــاء ذلــك يف
املؤمتــر الثالــث لالحتــاد البرملانــي الدولــي والــذي عقــد يف الســودان ومبوافقــة واجمــاع  10برملانــات
عربيــة  ،ويعــد املؤمتــر الرابــع لالحتــاد البرملانــي العربــي الــذي انعقــد يف القاهــرة ينايــر  1976بدايــة
ألول مشــاركة خارجيــة للمجلــس الوطنــي لالحتــادي ضمــن أعمالــه يف الدبلوماســية اخلارجيــة. 1
ويذكــر أن انضمــام املجلــس الوطنــي االحتــادي لالحتــاد البرملانــي العربــي مــر مبالبســات  ،حيــث إنــه
مــع تأســيس االحتــاد يف  19يونيــو  1974دعيــت البرملانــات العربيــة املنتخبــة فقــط للمؤمتــر التأسيســي
 ،ولــم يكــن يف تصــور االحتــاد البرملانــي العربــي أن يدعــو البرملانــات غيــر املنتخبــة انتخابــا شــعبيا.
لكــن املجلــس الوطنــي االحتــادي حــاول مــن خــال اصــراره علــى أن يكــون لــه دور فاعــل بــن البرملانــات
العربيــة ومواقفهــا جتــاه أبــرز القضايــا  ،وقــام بعــرض وجهــة نظــره لالحتــاد مــن خــال تأكيــده أن
دســتور دولــة اإلمــارات قــد تــرك لــكل امــارة طريقــة اختيــار املواطنــن الذيــن ميثلونهــا يف املجلــس
الوطنــي االحتــادي  ،ولــم ينــص علــى أن يأتــي أعضــاء املجلــس بالتعيــن .ومــع املســاندة التــي حصــل
عليهــا املجلــس الوطنــي االحتــادي مــن بعــض البرملانــات العربيــة جنــح يف ســعيه لالنضمــام. 2
وبذلك تكون دولة االمارات العربية املتحدة من أوائل الدول العربية التي انضمت لالحتاد البرملاني
العربي حيث لم يسبقها خليجيا سوى الكويت والبحرين  ،وعربيا كل من السودان ومصر وفلسطني
 . 1مضبطة اجللسة احلادية عشرة  ،الفصل التشريعي الثاني  ،دور االنعقاد الثاني  1 ،ابريل 1975
 .2تقرير داخلي ألمانة املجلس الوطني حول عضوية املجلس الوطني االحتادي يف االحتاد البرملاني العربي1997 ،

47

وسوريا واألردن  ،ولبنان وموريتانيا واليمن  ،ويدل ذلك على حرص املجلس الوطني االحتادي منذ
نشأته على تعزيز العمل الوحدوي العربي مبا يخدم القضايا العربية.
االحتاد البرملاني العربي:
_ _منظمة برملانية عربية
_ _تتألف من الشعب البرملانية العربية
_ _تنعقد مرة يف كل عام
_ _تنعقد بالتناوب بني الدول العربية حسب الترتيب األبجدي
_ _املقر يف دمشق
_ _تنتخــب اجلمعيــة العموميــة يف املجلــس الوطنــي االحتــادي يف بدايــة كل دور
انعقــاد خمســة أعضــاء لالحتــاد البرملانــي العربــي وجلنتــه التنفيذيــة.

واستضاف دولة االمارات العربية املتحدة كل من املؤمتر اخلامس واملجلس التاسع عشر لالحتاد
البرملاني العربي يف أبوظبي عام 1989م وعام 2001م ،وتولت الشعبة البرملانية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة رئاسة االحتاد البرملاني العربي يف عامي 1978م و 1989م .
يذكر أن املجلس الوطني االحتادي منذ انضمامه لالحتاد البرملاني العربي لعب دورا كبيرا يف احلفاظ
على كينونة هذا االحتاد على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها هذا التجمع البرملاني العربي
نتيجة تفاقم األوضاع العربية  ،فقد توقف االحتاد عن عقد مؤمتراته ملدة عامني يف نهاية السبعينات
 ،كما تأجلت عقد مؤمتراته لفترات طويلة نتيجة عدم وجود مقر ثابت لالحتاد  ،وبقناعة من املجلس
الوطني االحتادي بأهمية هذا املنبر عملت جاهدة على استقرار أوضاعه  ،باإلضافة إلى أن دولة
اإلمارات دخلت يف جلان مصغرة لعودة األعضاء العرب لهذ البرملان  ،ففي العام  1988دخلت اإلمارات
ووفود كل من تونس واألردن يف جلنة خاصة لتصفية األجواء العربية  ،وعودة مصر لالحتاد البرملاني
العربي بعد مقاطعة الدول العربية لها نتيجة توقيع الرئيس املصري الراحل أنور السادات اتفاق
كامب ديفيد مع اسرائيل.1

 .1صحيفة االحتاد اإلماراتية  1 ،فبراير  ، 1988ص  3العدد 5070
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رسم توضيحي  :16يعرض أبرز أعمال الشعبة البرملانية اإلماراتية يف االحتاد البرملاني العربي

ﺗﻄﻮر ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
2001
1989

1975
1976
1978
1988
1989
2001

1988

1978

1976

1975

اﻧﻀامم اﻹﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﻌﺮيب
أول ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﻌﺮيب
ﺗﻮﱄ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﻌﺮيب
دﺧﻮل اﻹﻣﺎرات ﻣﻊ وﻓﻮد ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﳌﺆمتﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﻌﺮيب
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻤﺆمتﺮ  13ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﻌﺮيب
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :16ﻳﻌﺮض أﺑﺮز أﻋامل اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﻌﺮيب

واالحتاد البرملاني العربي هو منظمة برملانية عربية تتألف من شعب متثل املجالس البرملانية العربية
ومجالس الشورى العربية .و تأسس االحتاد يف عام 1974بهدف تعزيز اللقاءات واحلوار بني املجالس
البرملانية العربية وفيما بني البرملانيني العرب يف سبيل العمل املشترك وتنسيق اجلهود البرملانية
العربية  ،يف مختلف املجاالت وتبادل اخلبرات التشريعية ،وتنسيق جهود املجالس البرملانية العربية
يف مختلف احملافل واملجاالت واملنظمات الدولية .وعقد املؤمتر التأسيسي لالحتاد البرملاني العربي
يف دمشق يف الفترة ما بني  19-21يونيو.1974واقر املؤمتر التأسيسي ثالث وثائق هي  :البيان
التأسيسي  ،ومشروع امليثاق  ،ومشروع النظام الداخلي .وتدريجيا توسعت عضوية االحتاد بانضمام
برملانات عربية جديدة إليه  ،وأصبح االحتاد اآلن يضم يف عضويته اثنتني وعشرين شعبة برملانية متثل
البرملانات العربية .وقد حدد ميثاق االحتاد البرملاني العربي األهداف التي يعمل من أجلها االحتاد
البرملاني العربي على النحو التالي:
_ _تعزيــز اللقــاءات واحلــوار بــن املجالــس البرملانيــة العربيــة وفيمــا بــن البرملانيــن العــرب
يف ســبيل العمــل املشــترك وتنســيق اجلهــود البرملانيــة العربيــة يف مختلــف املجــاالت
وتبــادل اخلبــرات التشــريعية.
_ _تنســيق جهــود املجالــس النيابيــة يف مختلــف احملافــل واملجــاالت واملنظمــات الدوليــة،
وخاصــة يف نطــاق االحتــاد البرملانــي الدولــي بالنســبة للبرملانــات العربيــة املشــتركة فيــه.
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_ _بحــث القضايــا العربيــة املشــتركة يف النطــاق القومــي والدولــي واتخــاذ التوصيــات
والقــرارات بشــأنها.
_ _العمل على تعميق املفاهيم والقيم الدميقراطية يف الوطن العربي.
_ _العمل على تنسيق التشريع يف الدول العربية وتوحيده.
_ _العمل على تدعيم التعاون بني شعوب العالم من اجل سالم قائم على العدل

1

®أجهزة االتحاد البرلماني العربي:
Ì Ìاملؤمتــر :يعقــد املؤمتــر يف الربــع األول مــن كل عــام يف بلــد مقــر األمانــة العامــة لالحتــاد
البرملانــي العربــي ،ويجــوز ألي شــعبة برملانيــة عربيــة اســتضافته بنــاء علــى طلــب منهــا وموافقــة
اللجنــة التنفيذيــة لالحتــاد باألغلبيــة املطلقــة .ويتألــف املؤمتــر مــن وفــود تســميها الشــعب
البرملانيــة األعضــاء وتكــون رئاســته لشــعبة الدولــة املضيفــة.
Ì Ìاللجنــة التنفيذيــة  :هــي التــي تســير عمــل االحتــاد يف الفتــرة مــا بــن املؤمتريــن وتعقــد
اجتماعــن يف الســنة وميكــن لرئيــس االحتــاد دعوتهــا إلــى اجتمــاع اســتثنائي عنــد الضــرورة.
تتألــف اللجنــة التنفيذيــة مــن عضــو واحــد مــن كل شــعبة عضــو يف االحتــاد ،وتســتمر العضويــة
فيهــا ملــدة عامــن ورئيــس االحتــاد هــو  -بحكــم منصبــه  -رئيــس اللجنــة التنفيذيــة.
Ì Ìاألمانــة العامــة :يقودهــا األمــن العــام املعــن مــن قبــل مجلــس االحتــاد ملــدة أربــع ســنوات
قابلــة للتجديــد  .وتعمــل األمانــة العامــة علــى تيســير االتصــال بــن الشــعب األعضــاء واالحتــاد
 ،وبــن االحتــاد وغيــره مــن الهيئــات واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة  ،و إعــداد املوضوعــات
التــي تعــرض علــى مجلــس االحتــاد ومؤمتــره و إدارة الشــؤون املاليــة.
Ì Ìرئاســة االحتــاد :تكــون رئاســة االحتــاد بالتنــاوب ســنويا وفــق الترتيــب الهجائــي ألســماء
الشــعب األعضــاء.
Ì Ìمقر االحتاد :املقر الدائم لالحتاد هو دمشق  -عاصمة اجلمهورية العربية السورية.
Ì Ìميزانيــة االحتــاد :لالحتــاد ميزانيــة مســتقلة تتكــون مــن مســاهمات الشــعب البرملانيــة
األعضــاء وفــق نســب معينــة يحددهــا مجلــس االحتــاد كل عــام  ،ومــن املبالــغ واملســاعدات
التــي تقدمهــا الشــعب واملنظمــات العربيــة األخــرى مبوافقــة مــن رئيــس االحتــاد.2
يشارك املجلس الوطني االحتادي يف عضوية البرملان العربي الذي تأسس عام  2005لتعزيز التمثيل
النيابي لشعوب الدول األعضاء وتوسيع املشاركة السياسية يف صنع القرارات الصادرة عن مجلس
اجلامعة العربية .ومن منطلق األهمية التي توليها الشعبة البرملانية اإلماراتية للعمل العربي املشترك
http://www.arabipu.org/AboutArabIpu.php?ID=6 .1
/# http://www.arabipu.org .2
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 .2البرملاني العربي:
،فقد شارك املجلس الوطني االحتادي يف االجتماع االول للبرملان العربي والذي عقد يف القاهرة يومي
 27و  28ديسمبر  . 2005كما كان املجلس الوطني االحتادي من الوفود العربية األولى التي عملت
على مناقشة النظام الداخلي للبرملان العربي.

البرملان العربي:
_ _جهاز برملاني تابع جلامعة الدول العربية
_ _أعضاؤه منتخبون من قبل الشعب البرملانية يف البرملانات الوطنية العربية
_ _رئيسه منتخب
_ _له أدوار انعقاد دورية
_ _مقره يف القاهرة
_ _تنتخــب اجلمعيــة العموميــة يف املجلــس الوطنــي االحتــادي يف بدايــة كل دور
انعقــاد أربعــة أعضــاء للبرملــان العربــي باألغلبيــة النســبية يف أول كل دور انعقــاد

وقد ساهمت الشعبة البرملانية اإلماراتية بشكل فعال يف وضع التعديالت على النظام الداخلي للبرملان
العربي.
ومنذ العام  2012حظي عضو املجلس الوطني االحتادي سعادة  /أحمد محمد اجلروان بالفوز
بانتخابات البرملان العربي ليكون رئيس البرملان العربي  ،ويف ديسمبر من العام  2014مت إعادة انتخاب
سعادة /أحمد محمد اجلروان عضو املجلس الوطني االحتادي رئيسا للبرملان العربي بالتزكية.1
رسم توضيحي  :18يعرض أبرز أعمال الشعبة البرملانية اإلماراتية يف البرملان العربي

http://gate.ahram.org.eg/News/569478.aspx .1
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ﺗﻄﻮر اﻧﺠﺎزات اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻻﻣﺎراﺗﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ
2012
2005

2005

 2005ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﰲ اﻻﺟﺘامع اﻷول ﻟﻠﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮيب
 2005اﻗﱰاح اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮيب
 2012ﻓﻮز ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮيب
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :18ﻳﻌﺮض أﺑﺮز أﻋامل اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻌﺮيب

وتعود فكرة إنشاء مؤسسة متثيلية شعبية يف إطار جامعة الدول العربية الى منتصف خمسينيات
القرن املاضي  ،حيث تقدمت أمانة اجلامعة يف عام  1955مبقترحات لتعديل ميثاقها  ،ومن هذه
املقترحات اضافة هيئة جديدة يف شكل جمعية شعبية  ،ولم تتم االستجابة لهذا املقترح آنذاك ،
غير أن فكرة إنشاء برملان عربي ظلت مطروحة على بساط البحث والتداول  ،ولم تغب عن مبادرات
إصالح منظومة جامعة الدول العربية  ،وكانت محل اهتمام كبير من قبل االحتاد البرملاني العربي ،
وتالقت توجهاته مع اجلامعة العربية  ،وتعاوناً معاً على وضع القواعد املشتركة لهذا االقتراح بإنشاء
برملان عربي  ،وكان ذلك أساساً للقرارات التي اتخذتها القمم العربية فيما بعد بشأن تأسيس البرملان
العربي الذي أنشىء مبقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ()292
الصادر عن الدورة العادية السابعة عشرة املنعقدة مبدينة اجلزائر  ،باجلمهورية اجلزائرية  ،وذلك
بتاريخ  23مارس  2005؛ ويف هذه القمة أدخلت عدة تعديالت على ميثاق جامعة الدول العربية  ،جاء
يف صدارتها استحداث املادة التاسعة عشرة التي أضيفت للميثاق مبوجب قرار هذه القمة رقم ()290
 ،ونصها  « :ينشأ يف اطار اجلامعة العربية برملان عربي  ،ويحدد نظامه األساسي  ،تشكيله ومهامه
واختصاصاته « .ويف هذه القمة أيضاً اعتمد النظام األساسي للبرملان العربي الذي قضى يف مادته
( )1بأن « ينشأ برملان عربي ملدة خمس سنوات يجوز متديدها لعامني كحد أقصى  ،تبدأ من تاريخ
أول انعقاد له وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برملان عربي دائم « وقد بدأ البرملان العربي االنتقالي
أعماله بالفعل بتاريخ  26و 27ديسمبر  2005م .
ويف  28مارس  2010م  ،أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قراره رقم 501
الصادر عن الدورة العادية الثانية والعشرين املنعقدة مبدينة سرت  ،باجلماهيرية العربية الليبية
 ،الذي قضى بالتمديد للبرملان العربي االنتقالي ملدة عامني الستكمال األطر القانونية والنظام
األساسي للبرملان الدائم .
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ويف  29مارس  2012م  ،أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة القرار رقم559 :
الصادر عن الدورة العادية الثالثة والعشرين املنعقدة مبدينة بغداد حاضرة جمهورية العراق  ،الذي
اعتمد النظام األساسي للبرملان العربي ليكون فضا ًء ملمارسة مبادىء الشورى والدميقراطية واحلرية
وحقوق االنسان «  ،ويكون « أداة للحوار والقرار وقوة دفع شعبية ملنظومة العمل العربي وشريكاً فاع ً
ال
يف رسم السياسة العربية املشتركة خدمة للمصالح العليا لألمة العربية وتأكيداً ملبدأ توسيع املشاركة
السياسية كأساس للتطور الدميقراطي يف البلدان العربية لتوثيق الروابط بني الشعوب العربية «.
وهكذا انتقل البرملان العربي من مرحلة البرملان االنتقالي الى املؤسسة البرملانية الدائمة  ،وافتتح
أعمال دور انعقاده العادي األول بتاريخ  12ديسمبر  2012م  ،واستهله بانتخاب رئيسه ونوابه األربعة،
وتشكيل جلانه الدائمة األربعة وانتخاب رؤسائها ومقرريها ،وأمينه العام واثنني من األمناء العامني
املساعدين؛ وفور استكمال تشكيل أجهزته البرملانية الرئيسية ،شرع البرملان يف وضع نظامه الداخلي
ونظامه املالي وغيرهما من األنظمة االدارية واملالية للبرملان .

®اجتماعات البرلمان العربي
ميتد الفصل التشريعي للبرملان العربي ملدة أربعة أعوام  ،يتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية  ،ويبدأ دور
االنعقاد العادي خالل شهر أكتوبر  ،وينتهي خالل شهر يونيو من السنة التالية .
ويجوز للبرملان أن يعقد دور انعقاد غير عادي بنا ًء على طلب رئيسه أو خمسة عشر عضواً من
أعضائه .
وجلسات البرملان علنية كقاعدة عامة  ،وتنعقد بدعوة من الرئيس يف دولة املقر أو مبقر جامعة الدول
العربية  ،ويجوز أن تنعقد أيضاً يف احدى الدول األعضاء بنا ًء على طلب منها وموافقة مكتب البرملان .
ويشترط لصحة انعقاد اجللسات حضور أكثر من نصف عدد أعضاء البرملان  ،ويصدر قراراته
باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين  ،وذلك يف غير احلاالت التي تشترط فيها أغلبية خاصة .

®أجهزة البرلمان العربي
تتكون أجهزة البرملان من أربعة أجهزة رئيسية هي  :الرئيس ،املكتب ،اللجان ،واألمانة العامة .
1.1الرئاســة  :ينتخــب الرئيــس ملــدة ســنتني قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة ،وينتخــب أربعــة نــواب
للرئيــس كل ســنتني ،وتبــدأ املــدة مــن تاريــخ انتخابهــم .ويكــون انتخــاب الرئيــس ونوابــه باالقتــراع
الســرى املباشــر ،وذلــك باألغلبيــة املطلقــة ألصــوات األعضــاء احلاضريــن جلســة االنتخــاب.
ويتولى الرئيس الصالحيات اآلتية:
— — متثيــل البرملــان يف عالقاتــه بالغيــر وأمــام القضــاء ،والتحــدث باســمه ،واإلشــراف علــى
جميــع أعمالــه ،وعلــى أعمــال األمانــة العامــة.
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_ _حضــور اجتماعــات مجالــس اجلامعــة علــى مســتوياتها املختلفــة ،بالتنســيق مــع أمينهــا
العــام.
_ _متثيل البرملان يف العالقات البرملانية الوطنية والعربية واإلقليمية والدولية.
_ _افتتــاح اجللســات ورئاســتها وإعــان انتهائهــا ،وضبطهــا وإدارة املناقشــات ،وحتديــد
موضــوع البحــث ،واإلشــراف علــى حســن ســير أعمــال البرملــان.
_ _توضيــح ،أو اســتيضاح ،مســألة مــن املســائل التــي يراهــا غامضــة ،وطــرح مــا يؤخــذ الــرأي
عليــه ،وإعــان القــرارات التــي يصدرهــا البرملــان.
_ _دعوة أية جلنة من جلان البرملان لالنعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل.
_ _إجراء املخاطبات واالتصاالت بني اللجان وأي جهة من خارج البرملان.
2.2مكتــب البرلمــان :يتشــكل املكتــب مــن الرئيــس ،ونوابــه ،ورؤســاء اللجــان الدائمــة ،ويتولــى
الرئيــس رئاســة املكتــب ،ويف حــال غيابــه ينــوب عنــه يف أعمــال الرئاســة أحــد نوابــه وفقـاً للترتيــب
املعتمــد لهــم مــن املكتــب .وقــد أســند النظــام الداخلــي إلــى املكتــب االختصاصــات اآلتيــة :
_ _إعداد مشروع جدول أعمال اجللسات بناء على اقتراح الرئيس.
_ _تنسيق أعمال البرملان واللجان.
_ _اختيار الوفود التي متثل البرملان يف املهام الرسمية.
_ _قبــول الدعــوات املوجهــة مــن البرملانــات الوطنيــة والبرملانــات واملنظمــات اإلقليميــة
والدوليــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي حلضــور اجتماعاتهــا.
_ _اإلشراف على إعداد مشروع موازنة البرملان وحسابه اخلتامي.
_ _إبداء الرأي ودراسة االقتراحات اخلاصة بتعديل النظام األساسي أو النظام الداخلي.
_ _متابعة التزام األعضاء بحضور جلسات البرملان أو اجتماعات اللجان.
_ _تكليف إحدى اللجان بدراسة موضوع معني.
3.3اللجان البرلمانية :استقر البرملان على تسمية أربع جلان دائمة وهي :
_ _جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية واألمن القومي.
_ _جلنة الشؤون االقتصادية واملالية.
_ _جلنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق اإلنسان.
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_ _جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية واملرأة والشباب.
_ _وللبرملــان أن يشــكل جلانــاً دائمــة أخــرى  ،ولــه أن يؤلــف جلانــاً مؤقتــة أو خاصــة أو
مشــتركة أو فرعيــة تنتهــي بانتهــاء الغــرض الــذي شــكلت مــن أجلــه .ويتــم اختيــار أعضــاء
اللجــان علــى أســاس االختصــاص العلمــي أو املهنــي أو املؤهــات الشــخصية للعضــو.

4.4األمانــة العامــة :يتــرأس األمانــة العامــة أمــن عــام ،يعينــه البرملــان باقتــراح مــن مكتبــه ،وذلــك
ملــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة ،ويعاونــه عــدد مــن األمنــاء العامــن املســاعدين ،ويتــم
اختيارهــم مــن ذوى اخلبــرة يف الشــئون البرملانيــة املشــهود لهــم بالكفــاءة العلميــة واإلداريــة .وتتولــى
األمانــة العامــة املهــام اإلداريــة واملاليــة والفنيــة للبرملــان ،وتقــوم علــى وجــه اخلصــوص مبــا يلــى:
_ _تنظيــم أعمــال أمانــة ســر البرملــان وجلانــه ،وحتريــر مضابــط اجللســات ومحاضــر
االجتماعــات.
_ _تقدمي الدعم الفني ألعضاء البرملان وأجهزته الرئيسة.
_ _إعداد اجلريدة الرسمية للبرملان ونشرها ،وغيرها من املطبوعات.
_ _التنسيق مع األمانة العامة للجامعة واملنظمات العربية.
_ _التنســيق مــع األمانــات العامــة للبرملانــات الوطنيــة واإلقليميــة واملنظمــات واالحتــادات
البرملانيــة الدوليــة واإلقليميــة واملتخصصــة.1

http://ar-pr.org/index.php/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1 .1
%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7
%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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 .3احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي:
شاركت الشعبة البرملانية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف جميع االجتماعات التحضيرية إلنشاء
احتاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي والتي بدأت منذ العام  ،1996و كانت تعقد
على هامش مؤمترات االحتاد البرملاني الدولي إلى أن مت إعالن قيام هذا التجمع البرملاني االقليمي
يف  ،17/6/1999حيث شارك املجلس يف اجتماع اللجنة التنسيقية بطهران عام 1998م الذي مت فيه
صياغة مشروع النظام األساسي لالحتاد والذي كان للمجلس دور هام يف إدخال بعض التعديالت
عليه ،كما تولى املجلس الوطني االحتادي رئاسة االحتاد عام .12010
احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي:
_ _احتاد برملاني اسالمي
_ _أعضاؤه  57برملاناً إسالميا
_ _يجتمع مرة كل عام
_ _مقره يف طهران
_ _تنتخــب اجلمعيــة العموميــة للمجلــس الوطنــي االحتــادي يف بدايــة كل دور انعقــاد
خمســة أعضــاء الحتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي

وقد انضم املجلس الوطني االحتادي إلى هذا االحتاد لألسباب التالية :
_ _اميــان املجلــس الوطنــي االحتــادي بالــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه البرملانــات االســامية يف
مناقشــة أهــم القضايــا التــي متــس املصلحــة الوطنيــة لدولهــا.
_ _تعضيد ومساندة أبرز القضايا العربية التي تطرح على أجندة أعمال هذا االحتاد.
_ _اميــان املجلــس الوطنــي االحتــادي بــاألدوار اخلارجيــة التــي متثلهــا البرملانــات االســامية
يف التكتــات اإلقليميــة والدوليــة لتحقيــق املصالــح الوطنيــة ومصالــح الشــعوب اإلســامية
التــي متثلهــا يف هــذا االحتــاد البرملانــي.2
رسم توضيحي  :20يعرض أبرز أعمال الشعبة البرملانية اإلماراتية يف احتاد مجالس الدول األعضاء
يف منظمة التعاون اإلسالمي

 .1مضابط جلسات املجلس الوطني االحتادي.
 .2د .محمــد ســالم املزروعــي  ،املجلــس الوطنــي االحتــادي جتربــة املاضــي وآفــاق املســتقبل  ،مركــز اخلليــج للدراســات دار
اخلليــج للصحافــة والطباعــة والنشــر  ،الشــارقة ، 2007 ،ص 322 - 321
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ﺗﻄﻮر اﻧﺠﺎزات اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﻼﻣﻲ
2014

1996
1998
2010
2014

2010

1998

1996

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟﺘامﻋﺎت اﻟﺘﺤﻀريﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻗﱰاح اﳌﺠﻠﺲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﲆ ﻣﴩوع اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻼﺗﺤﺎد
ﺗﻮﱄ اﳌﺠﻠﺲ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺗﺤﺎد
ﻧﺠﺎح ﻣﻘﱰح اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﰲ اﻧﺸﺎء )اﻟﱪﳌﺎن اﻻﺳﻼﻣﻲ(
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :20ﻳﻌﺮض أﺑﺮز أﻋامل اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
ﰲ اﺗﺤﺎد ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ

وقد قرر املؤمتر التأسيسي لالحتاد  17يونيو  1999إنشاء هذه املنظمة باسم « احتاد مجلس الدول
األعضاء يف منظمة املؤمتر االسالمي» و مقرها يف طهران عاصمة اجلمهورية االسالمية االيرانية .
و يف  24أبريل  2001م مت رسميا افتتاح مقر االحتاد  ،و ال حتول عضوية االحتاد دون العضوية يف
أي مجموعة برملانية إقليميه أو دولية أخرى .وميكن للمنظمات اإلقليمية أو الدولية حضور مؤمترات
االحتاد بصفة املراقب و ذلك بتوصية من جلنته التنفيذية وموافقه املؤمتر .و يحق للمراقبني التعبير
عن وجهات نظرهم ولكن بدون االدالء بأصواتهم .و يبلغ عدد أعضاء االحتاد حاليا  53مجلساً عضوا
.وأما صفة املراقب لدى االحتاد فهي مفتوحة بطلب؛ أي من مجالس منظمة التعاون االسالمي و
كذلك من املنظمات اإلقليمية والدولية التي تبدي رغبتها يف تقدمي إسهامات عملية قيمة لصالح
عمل االحتاد .و يجوز ملؤمتر االحتاد منح صفة املراقب أو تعليقها أو إنهائها مبقتضى أحكام الئحة
اإلجراءات اخلاصة بذلك  .و يوجد يف الوقت الراهن  22منظمة تتمتع بصفة املراقب لدي االحتاد.

®اجتماعات اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي:
يعقد احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ثالثة اجتماعات مقسمة إلى
اجتماعات اللجنة التنفيذية و التي تعقد مرتني سنوياً على األقل  ،واللجنة العامة واملؤمتر اللذين
يجتمعان مرة يف السنة .و يتم يف اجتماع اللجنة التنفيذية دراسة طلبات االنضمام وإعداد جدول
أعمال جلان املؤمتر واللجنة العامة باإلضافة إلى رصد عمل وأنشطة األمانة العامة .و تأتي بعد
اجتماعات اللجنة التنفيذية اجتماعات اللجنة العامة التي تقوم بدارسة املواضيع احملالة إليها من
اللجنة التنفيذية أو املقترحة من أحد البرملانات األعضاء و تتم دراسة املواضيع و إحالتها إلى املؤمتر
العتمادها.
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®أجهزة االتحاد:
_املؤمتــر :يتكــون املؤمتــر مــن رؤســاء املجالــس األعضــاء يف االحتــاد أو مــن ينــوب عنهــم  ،إضافــة إلى
_
أربعــة برملانيــن ،علــى األكثــر ،مــن كل عضــو يف االحتــاد ،يكــون رئيــس مجلــس البلــد املضيــف رئيســا
للمؤمتــر  ،وينتخــب املؤمتــر هيئــة مكتبــه :نائبــن للرئيــس مــن بــن رؤســاء وفــود املناطــق اجلغرافيــة
األخــرى  ،ومقــررا مــن بــن املندوبــن  .وتضطلــع هيئــة املكتــب ،مبعاونــة الرئيــس  ،مبســؤولية تســيير
أعمــال املؤمتر.ويقــوم املؤمتــر بدراســة املواضيــع التــي تنــدرج ضمــن أهدافــه وفقــا للمــادة ( )1مــن
هــذا النظــام ،ويصــدر يف شــأنها القــرارات واملقــررات والتوصيــات املناســبة ،و يجــوز ألي عضــو يف
االحتــاد أن يطلــب عقــد مؤمتــر اســتثنائي  ،ويف هــذه احلالــة يدعــو الرئيــس إلــى عقــد هــذا املؤمتــر
االســتثنائي إذا مــا أيــدت أغلبيــة األعضــاء يف االحتــاد هـــذا الطلــب  ،علــى أن يقتصــر البحــث يف
هــذا املؤمتــر االســتثنائي علــى املوضــوع أو املواضيــع التــي عقــد مــن أجلها.ويجتمــع املؤمتــر مــرة
واحــدة كل ســنة يف املــكان واملوعــد اللذيــن حتددهمــا اللجنــة العامــة وبنــاء علــى اقتــراح اللجنــة
التنفيذيــة .ويجــوز للجنــة العامــة تغييــر مــكان عقــد املؤمتــر وموعــده أو تأجيلــه .ويف حالــة عــدم
التوصــل إلــى قــرار باســتضافة اجتمــاع املؤمتــر  ،فإنــه يعقــد يف دولــة املقر.ويجــوز ألي وفــد عضــو
يف االحتــاد أن يقــدم إلــى اللجنــة التنفيذيــة أو اللجنــة العامــة اقتراحــا بــإدراج بنــد أو بنــود أخــرى
يف مشــروع جــدول أعمــال املؤمتــر  ،يف موعــد ال يقــل عــن شــهرين قبــل انعقــاد املؤمتــر.و يعتمــد
املؤمتــر جــدول أعمالــه يف بدايــة أولــى جلســاته ،و يجــوز للمؤمتــر أن يضيــف إلــى جــدول أعمالــه
بنــودا أخــرى بنــاء علــى اقتــراح رؤســاء الوفــود ،كمــا يعقــد املؤمتــر بحضــور أكثــر مــن نصــف أعضــاء
االحتــاد ويتخــذ جميــع قراراتــه ومقرراتــه وتوصياتــه بالتراضــي  ،قــدر اإلمــكان  ،وإال فإنهــا تتخــذ
بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء احلاضريــن املشــتركني يف التصويــت .
_الثالثيــة الرئاســية :تتكــون الثالثيــة الرئاســية مــن الرئيــس احلالــي للمؤمتــر ورئيســه الســابق
_
ورئيــس املؤمتــر القــادم  .ويكــون لهــذه الثالثيــة أن تقتــرح مــا تراه محققا ملصالــح االحتاد ولألهداف
التــي أنشــئ مــن أجلهــا علــى املؤمتــر أو اللجنــة العامــة أو اللجنــة التنفيذيــة .يكــون للثالثية الرئاســية
بالتوافــق بــن أعضائهــا إجــراء مــا تــراه مــن اتصــاالت مــع الهيئــات الدوليــة بهــدف شــرح مواقــف
االحتــاد أو تعزيــز صالتــه و مكانتــه الدوليــة ،وإيفــاد مــن تــرى إيفــاده مــن أعضــاء املؤمتــر أو اللجنــة
العامــة أو اللجنــة التنفيذيــة أو األمــن العــام لهــذا الغــرض بالتنســيق مــع األمــن العــام لالحتــاد .كمــا
يجــوز للثالثيــة الرئاســية و يف حــاالت الضــرورة العاجلــة  ،وبالتوافــق بــن أعضائهــا  ،وبعــد إجــراء
مــا يلــزم مــن مشــاورات بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف إصــدار بيــان عاجــل يف أي شــأن مــن الشــؤون
ذات الطابــع العاجــل ،ومبــا يتفــق مــع مبــادئ االحتــاد وأهدافــه وينســجم مــع قــرارات االحتــاد و
مواقفــه الثابتــة .ويقــوم أمــن عــام االحتــاد بتنســيق عمــل الثالثيــة الرئاســية .
_ اللجنــة العامــة  :يشــكل املؤمتــر جلنــة عامــة جتتمــع ملــدة يومــن ســابقني علــى املؤمتــر مباشــرة
_
لبحــث األمــور احملالــة إليهــا وتعــد تقريرهــا للعــرض علــى املؤمتــر يف أول اجتمــاع لــه إلقرارهــا
بــدون مناقشــة مــا لــم يتقــرر غيــر ذلك.وتتكــون اللجنــة العامــة مــن عضويــن مــن كل وفــد مــن الوفــود
األعضــاء يف االحتــاد  ،يعينهمــا وفدهمــا يف املؤمتــر  ،ومتتــد فتــرة واليــة األعضــاء حتــى املؤمتــر
املقبــل  .ويجــب أن يكــون جميــع أعضــاء اللجنــة العامــة أعضــاء حاليــن يف مجالســهم،ويناط
باللجنــة العامــة املهــام التاليــة :
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النظر يف التقرير السنوي لألمني العام .
وضع وتعديل اللوائح الداخلية املالية واإلدارية لالحتاد وأجهزته.
حتديد مكان وموعد عقد املؤمتر وتوجيه الدعوات بهذا الشأن إلى املجالس األعضاء.
 تلقــي االقتراحــات مــن الوفــود األعضــاء ودراســتها والبــت فيهــا وعــرض مــا تــراه منهــا علــى
املؤمتــر.
 دراســة وإقــرار مشــروع امليزانيــة الســنوية لالحتــاد ومراجعــة حســابات الســنة املاليــة املنصرمــة
والتصديــق عليهــا .
تعيني مراجعني خارجيني ملراجعة حسابات االحتاد وتسوية مدفوعاته .
البــت يف الطلبــات املقدمــة مــن املجالــس التشــريعية ومجالــس الشــورى أو مــا يعادلهــا يف البلــدان
األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي لالنضمــام إلــى االحتــاد أو إعــادة االنضمــام أو تعليــق
العضوية.
إبــداء الــرأي يف طلبــات قبــول االنضمــام لالحتــاد بصفــة مراقــب املقدمــة مــن اللجنــة التنفيذيــة
لرفعهــا للمؤمتــر.
القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها املؤمتر.
تعيــن جلنــة الرقابــة املاليــة مــن أعضــاء املجلــس املمثلــن الحتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف
املجلــس.
القيــام بأيــة أعمــال أو اتخــاذ أيــة إجــراءات أخــرى تــرى اللجنــة العامــة ضرورتهــا لتحقيــق
أهــداف االحتــاد  ،يف حــدود صالحياتهــا.
تعتمد اللجنة العامة جدول أعمالها يف بداية أولى جلساتها .
يجــوز للجنــة العامــة إدراج بنــد أو بنــود أخــرى يف جــدول أعمالهــا ،وذلــك بنــاء علــى اقتراحــات
رؤســاء الوفــود .
تتخــذ اللجنــة العامــة قراراتهــا ومقرراتهــا وتوصياتهــا بالتراضــي  ،قــدر اإلمــكان  ،وإال فإنهــا
تتخــذ بأغلبيــة ثلثــي عــدد األعضــاء احلاضريــن املشــتركني يف التصويــت.
_اللجنــة التنفيذيــة :تتألــف اللجنــة التنفيذيــة مــن عضــو مــن الوفــد املضيــف للمؤمتــر األخيــر
_
 ،وعضــو مــن الوفــد احلالــي ،وثالــث مــن الوفــد املضيــف للمؤمتــر التالــي وباإلضافــة إلــى اثنــي
عشــر عضــوا ينتخبهــم املؤمتــر مــن بــن أعضائــه علــى أســاس قاعــدة التوزيــع اجلغــرايف العــادل ،
وذلــك لواليــة مدتهــا ســنة واحــدة ،و يــرأس اللجنــة التنفيذيــة رئيــس برملــان البلــد املضيــف للجنــة ،
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ويســاعده نائبــان للرئيــس ،و فـــي حالــة وفــاة أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة أو اســتقالته أو فقدانــه
لواليتــه يف مجلــس بلــده  ،يحــل محلــه عضــو آخــر يف نفــس املجلــس لفتــرة الواليــة املتبقيــة .وجتتمــع
اللجنــة التنفيذيــة مرتــن علــى األقــل يف العــام بحضــور مــا ال يقــل عــن عشــرة مــن أعضائهــا
اخلمســة عشــر ،وتتخــذ قراراتهــا ومقرراتهــا وتوصياتهــا بالتراضــي قــدر اإلمــكان  ،وإال فإنهــا تتخــذ
بأغلبيــة ثلثــي األعضــاء احلاضريــن املشــتركني يف التصويــت .
تناط باللجنة التنفيذية املهام اآلتية :
دراســة طلبــات االنضمــام أو إعــادة االنضمــام إلــى االحتــاد أو تعليــق عضويــة أعضــاء االحتــاد،
وإبــاغ اللجنــة العامــة بتوصياتهــا .
دراســة طلبــات قبــول االنضمــام لالحتــاد بصفــة مراقــب و إبــاغ اللجنــة العامــة بتوصياتهــا للبــت
فيهــا .
إعداد مشروع جدول أعمال كل من اللجنة العامة واملؤمتر .
إبداء الرأي بشأن طلبات إدراج بنود إضافية يف جدول أعمال كل من اللجنة العامة أو املؤمتر.
رصــد عمــل وأنشــطة األمانــة العامــة فيمــا يتصــل بتنفيــذ القــرارات واملقــررات والتوصيــات التــي
تصدرهــا اللجنــة العامــة أو املؤمتــر .
القيام باملهام األخرى التي تكلفها بها اللجنة العامة أو املؤمتر .
.
_األمانــة العامــة :يف  24أبريــل  2001مت افتتــاح مقــر االحتــاد وأمانتــه يف طهــران.و ينتخــب
_
املؤمتــر األمــن العــام بنــاء علــى ترشــيح الوفــود األعضــاء يف االحتــاد وفقــا ملبــدأ التنــاوب اجلغــرايف.
وينبغــي أن يكــون املرشــحون مــن ذوي الكفــاءات العاليــة واخلبــرة يف الشــؤون البرملانيــة املشــهود
لهــم بالكفــاءة اإلداريــة  .وينتخــب األمــن العــام بالتراضــي  -مــا أمكــن  -وإال فإنــه ينتخــب بأغلبيــة
ثلثــي األعضــاء احلاضريــن املشــتركني يف التصويــت  ،ومــدة واليــة األمــن العــام أربــع ســنوات ،
قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة  ،وعلــى أن يكــون مــن خــارج البلــد املضيــف ملقــر االحتاد.وحتــدد اللجنــة
العامــة راتــب األمــن العــام وبدالتــه  ،وتســري يف شــأن احتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف منظمــة
التعــاون اإلســامي االتفاقيــة املعمــول بهــا يف املنظمــة يف شــأن احلصانــات واالمتيــازات يف الــدول
األعضاء.ويعــن املؤمتــر األمنــاء العامــن املســاعدين واملديريــن وغيرهــم مــن كبــار املوظفــن بنــاء
علــى ترشــيح األمــن العــام ،مــع مراعــاة مبــدأ التوزيــع اإلقليمــي العــادل  .ويكــون عــدد األمنــاء
العامــن املســاعدين الذيــن يعينهــم املؤمتــر بنــاء علــى ترشــيح األمــن العــام لالحتــاد ثالثــة مــع
مراعــاة التقســيم اإلقليمــي العــادل علــى أن يكــون أحدهــم مــن دولــة املقــر .بشــرط أال يكــون األمــن
العــام و أحــد مســاعديه مــن ذات الدولــة.
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تناط باألمانة العامة املهام التالية :
 تيســير االتصــاالت املســتمرة فيمــا بــن أعضــاء االحتــاد  ،وبــن االحتــاد والبرملانــات  ،وبينــه وبــن
غيــره مــن الهيئــات واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة األخــرى.
تولي الشؤون املالية واإلدارية لالحتاد.
إعــداد املواضيــع التــي يدرســها املؤمتــر واللجنــة العامــة وكذلــك إعــداد الوثائــق والتقاريــر واملضابــط
واملراســات الالزمة.
العناية مبحفوظات االحتاد.
إبــاغ أعضــاء االحتــاد وســائر الهيئــات املعنيــة مبــا يتخــذه املؤمتــر واللجنــة العامــة مــن قــرارات
ومقــررات وتوصيــات.
اتخاذ التدابير الالزمة لكفالة تنفيذ ما يقرره االحتاد.

®أهداف االتحاد:
_التعريــف بســمو التعاليــم اإلســامية والعمــل علــى نشــرها مــع التأكيــد علــى شــتى مزايــا احلضــارة
_
اإلســامية ومــدى انســانيتها.
_تعزيــز ودعــم تطبيــق مبــدأ «الشــورى» اإلســامي يف جميــع الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون
_
اإلســامي ،مــع مراعــاة دســتور كل دولــة عضــو وظروفهــا .
_توفيــر إطــار لتحقيــق تعــاون وتنســيق شــاملني مثمريــن فيمــا بــن مجالــس الــدول األعضــاء يف
_
منظمــة التعــاون اإلســامي  ،يف احملافــل واملنظمــات الدوليــة.
_تعزيــز اللقــاءات واحلــوار فيمــا بــن مجالــس دول منظمــة التعــاون اإلســامي  ،وفيمــا بــن
_
أعضــاء هــذه املجالــس  ،وتبــادل اخلبــرات البرملانيــة  ،ومناقشــة القضايــا االقتصاديــة والثقافيــة
واالجتماعيــة والسياســية التــي تهـــم الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي  ،والتصــدي
للتحديــات اخلطيــرة التــي تواجههــا ،واحلــد مــن محــاوالت فــرض الهيمنــة الثقافيــة والسياســية
واالقتصاديــة عليهــا  ،واتخــاذ التوصيــات واملقــررات املالئمــة بشــأن مثــل هــذه القضايــا .
_تدعيــم االتصــال والتعــاون والتنســيق مــع ســائر املنظمــات البرملانيــة واملنظمــات احلكوميــة وغيــر
_
احلكوميــة  ،بغيــة بلــوغ الغايــات املشــتركة .
_تعزيــز التنســيق فيمــا بــن شــعوب العالــم بقصــد احتــرام حقــوق اإلنســان واملبــادئ اإلنســانية
_
والدفــاع عنهــا ،وإرســاء أركان الســلم القائــم علــى العــدل .
_التأكيــد علــى أنــه ليــس يف النظــام األساســي مــا يســوغ لالحتــاد و أجهزتــه أن تتدخــل يف الشــئون
_
التــي تكــون مــن صميــم الســلطان الداخلــي لدولــة مــا وكل مــا لــه صلــة بتلــك الشــؤون طبقــا مليثــاق
منظمــة التعــاون اإلســامي وميثــاق منظمــة األمم املتحــدة.1
http://www.puic.org/newar .1

61

 .4االحتاد البرملاني الدولي:
انضم املجلس إلى االحتاد البرملاني الدولي يف  20سبتمبر من العام 1977م  ،جاء ذلك يف املؤمتر
الـ 64لالحتاد البرملاني الدولي والذي عقد يف العاصمة البلغارية صوفيا ،بإجماع أعضاء االحتاد
البرملاني الدولي ،ويأتي انضمام املجلس الوطني االحتادي الى االحتاد البرملاني الدولي  ،نتيجة
التطلعات التي تبناها املجلس يف مد نشاطه الى اخلارج  ،ومن األمور األساسية التي ساهمت يف
استكمال انضمام املجلس لالحتاد هو اعداد الئحة داخلية للشعبة البرملانية اإلماراتية  ،فطبقا مليثاق
االحتاد البرملاني الدولي  ،فإن االحتاد يتألف من شعب برملانية قومية  ،وتتكون الشعبة من أعضاء
البرملان يف الدولة التي تريد االنضمام .1وبذلك قام املجلس الوطني االحتادي بإعداد نظام داخلي
للشعبة ليتسنى له االنضمام لالحتاد البرملاني الدولي.

االحتاد البرملاني الدولي :
_ _منظمة برملانية دولية
_ _يضم يف عضويته ما يقارب من  166برملانا حول العالم
_ _ يجتمع مرتني كل عام
_ _مقره يف جنيف
_ _تنتخــب اجلمعيــة العموميــة يف املجلــس الوطنــي االحتــادي يف بدايــة كل
دور انعقــاد ســبعة أعضــاء لالحتــاد البرملانــي الدولــي أحدهــم مــن النســاء
وأثناء عودة ترمي عمران رئيس املجلس الوطني االحتادي من املشاركة أعلن « أن قبول املجلس الوطني
االحتادي عضواً يف االحتاد البرملاني الدولي هو انعكاس للسياسية اخلارجية احلكيمة التي ينتهجها
صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  ،والتي تلقي كل تقدير واحترام يف املجتمع الدولي»
كما أكد « أن قبول املجلس الوطني االحتادي يف االحتاد البرملاني الدولي يفرض التزامات جديدة
ونوعية متطورة من النشاط البرملاني» وباشر املجلس الوطني االحتادي نشاطه يف هذا االحتاد
ومؤمتراته .
واالحتاد البرملاني الدولي هو منظمة برملانية دولية تهدف إلى جمع ممثلي برملانات الدول ذات
السيادة  .و تأسس االحتاد البرملاني الدولي سنة 1889م ،بنا ًء على مبادرة من برملانيني مشهورين هما
السيد وليام رندال كرمير والسيد فريدريك باسي .وقد عقد أول مؤمتر لالحتاد البرملاني الدولي يف
باريس سنة 1889م .و يتكون االحتاد ،و مقره مدينة جنيف السويسرية ،من  162برملاناً عضواً موزعني
على ست مجموعات جيوسياسية هي :

 .1د .الســيد محمــد إبراهيــم  ،مــع مســيرة املجلــس الوطنــي االحتــادي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، 1986 - 1972
 ، 1986ص 186 - 185
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املجموعة اإلفريقية.
املجموعة العربية.
املجموعة اآلسيوية.
مجموعة أوراسيا.
مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
مجموعة .+ 12
و يعمل االحتاد على حتقيق السالم و التعاون بني الشعوب و ترسيخ عمل البرملانات من خالل:
_تشــجيع االتصــاالت بــن البرملانــات والبرملانيــن يف جميــع البلــدان والتنســيق وتبــادل اخلبــرات فيمــا
_
بينهم.
_النظــر يف املســائل ذات االهتمــام الدولــي ويقــول رأيــه يف هــذه القضايــا بغيــة التقــدم مببــادرات مــن
_
قبــل البرملانــات وأعضائهــا.
_املســاهمة يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان واالرتقــاء بهــا ،فهــي دافــع ضــروري لتطــور ودميقراطيــة
_
البرملــان.
_يتشــارك االحتــاد مــع األمم املتحــدة مــن حيــث األهــداف و يتعــاون معهــا مــن أجــل حتقيــق هــذه
_
األهــداف .كمــا يتعــاون مــع املنظمــات البرملانيــة اإلقليميــة واملنظمــات الدوليــة احلكوميــة وغيــر
احلكوميــة التــي تقــف وراء املثــل نفســها.

®اجتماعات االتحاد البرلماني الدولي:
تعقد اجلمعية اجتماعني سنوياً األول  ،بحيث يكون األول يف أي من البلدان التي يوافق االحتاد على
استضافتها الجتماع اجلمعية ،والثاني يف بلد مقر االحتاد (جنيف ) .و يتم يف االجتماع األول (الذي
يعقد يف شهر أبريل تقريباً) مناقشة املواضيع املطروحة على اللجان أما يف االجتماع الثاني (الذي
يعقد يف شهر أكتوبر تقريباً ) تتم مناقشة تقارير املقررين عن اللجان و اتخاذ القرارات يف شأنها .و
يتزامن مع اجتماع اجلمعية اجتماعات مؤمتر االحتاد و يسبقهم اجتماع اللجنة التنفيذية.
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® أجهزة االتحـاد :
_اجلمعيــة :هــي اجلهــاز الــذي يعبــر عــن الــرأي السياســي لالحتــاد  ،ينعقــد مرتــن يف الســنة
_
(جلســة الربيــع -عــادة يف شــهر أكتوبــر ،وجلســة اخلريف-عــادة يف شــهر أبريــل) .وعــدد األصــوات
املتاحــة يف اجلمعيــة يختلــف باختــاف عــدد ســكان بلدانهــا وميكــن لــكل وفــد مــن هــذه الوفــود،
اقتســام هــذه األصــوات ملراعــاة مختلــف االجتاهــات السياســية املمثلــة يف الوفــود ،وعلــى الوفــود
مراعــاة التمثيــل اجلنســي ( رجــل  /امــرأة) ،حيــث إن عــدم االلتــزام بذلــك الشــرط يترتــب عليــه
تقليــص عــدد األصــوات للشــعبة البرملانيــة املشــاركة  .مثــال علــى ذلــك إذا تشــكل وفــد املجلــس
الوطنــي االحتــادي بالكامــل مــن الرجــال فــإن عــدد األصــوات ســيكون ( )9بــدال مــن ( )11صوتــا .
و ينبثق من اجلمعية أربع جلان دائمة هي:
— —جلنة السلم واألمن الدوليني .
— —جلنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارة .
— —جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان .
— —اللجنة املختصة بشؤون األمم املتحدة لالحتاد البرملاني الدولي
_املجلــس احلاكــم :هــو اجلهــاز املســؤول عــن حتديــد سياســة االحتــاد البرملانـــي الدولــي حيــث
_
يعقــد هــذا املجلــس اجتماعــن كل ســنة و ميــارس اختصاصــات مثــل وضــع البرنامــج الســنوي
وامليزانيــة الســنوية ،و املوافقــة علــى االنضمــام إلــى االحتــاد أو تعليــق عضويــة األعضــاء .ويتكــون
املجلــس مــن ثالثــة ممثلــن لــكل برملــان عضــو يف االحتــاد مــع مراعــاة التمثيــل اجلنســي ( رجــل /
امــرأة ) .وينتخــب املجلــس احلاكــم رئيــس االحتــاد البرملانــي الدولــي ملــدة ثــاث ســنوات ورئيــس
االحتــاد البرملانــي الدولــي هــو الرئيــس السياســي للمنظمــة ويكــون بحكــم منصبــه رئيســا للمجلــس
احلاكــم.
_اللجنــة التنفيذيــة  :اجلهــاز الــذي يشــرف علــى إدارة االحتــاد البرملانــي الدولــي ويــوايف املجلــس
_
ً
بآرائــه  .وتتكــون هــذه اللجنــة مــن خمســة عشــر عضــوا ينتخبهــم املجلــس ويعتبــر رئيــس االحتــاد
البرملانــي الدولــي رئيســا للجنــة التنفيذيــة بحكــم منصبــه .
_األمانــة العام ــة :ســكرتارية االحتــاد التــي تعمــل علــى تســهيل عمــل الوفــود التــي تشــارك يف
_
املؤمتـــر ،وحتضيــر الوثائــق وجتهيــز القاعــات وجلــان املؤمتــرات .
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 .5االجتماع الدوري لرؤساء مجالس
«الشورى و النواب و الوطني و األمة» بدول مجلس التعاون اخلليجي
بدأت نواة مسيرة اجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة لدول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية ،بالتقاء رؤساء مجالس الشورى والوطني واألمة على أرض دولة الكويت يف
ملتقى الوفاء خالل الفترة من  17 - 12نوفمبر 1994م مبناسبة حترير دولة الكويت بعد الغزو العراقي
 ،وتضمن جدول أعمال امللتقى بندين رئيسني يتعلقان بدعم مسيرة مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية ،وتوثيق الروابط بني املجالس اخلليجية.
االجتمــاع الــدوري لرؤســاء مجالــس "الشــورى و النــواب و الوطنــي و األمــة" بــدول مجلــس
التعــاون اخلليجــي:
_ _اجتماع لرؤساء البرملانات اخلليجية
_ _يجتمع مرة كل عام قبل انعقاد القمة اخلليجية
_ _ينعقد بالتناوب يف الدول اخلليجية التي تستضيف القمة اخلليجية
_ _تنتخــب اجلمعيــة العموميــة للمجلــس الوطنــي االحتــادي عضويــن للجنــة
التنســيق البرملانــي والعالقــات اخلارجيــة املنبثقــة عــن االجتمــاع الــدوري
لرؤســاء مجالــس الشــورى و النــواب و الوطنــي و األمــة بــدول مجلــس التعــاون
لــدول اخلليــج العربيــة باألغلبيــة النســبية يف أول كل دور انعقــاد.

وتبع هذا االجتماعات عدد من اللقاءات بني رؤساء مجالس الشورى والوطني واألمة والذي كان
محطة إعالن قرار قادة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية خالل الدورة السابعة والعشرين
للمجلس األعلى يف  10 - 9ديسمبر 2006م يف مدينة الرياض عاصمة اململكة العربية السعودية ،بعقد
اجتماعات دورية ملجالس الشورى والنواب والوطني واألمة حتت مظلة مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية ،تأكيدا على أهمية هذه االجتماعات يف حتقيق أهداف مجلس التعاون اخلليجي وتعميق
الروابط والصالت بني شعوب املنطقة ،وإيذاناً بدور التعاون البرملاني اخلليجي يف أن يكون رافداً
معززاً ملجلس التعاون اخلليجي يف بلوغ متطلبات النهضة.
وانطلق االجتماع األول لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة يف الدوحة بدولة قطر يوم
األربعاء  21نوفمبر 2007م ،حيث مت فيه إقرار النظام األساسي ملجلس الشورى والنواب والوطني
واألمة يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،ومت خالله تشكيل جلنة مشتركة من املجالس
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التشريعية واألمانة العامة ملجلس التعاون لدراسة املذكرات واألوراق التي تقدمت بها الشعب البرملانية
وصياغتها مبا ينظم عمل اجتماعات رؤساء املجالس التشريعية ،وقد اجتمعت هذه اللجنة املشتركة
يف الدوحة وعملت على إعداد وصياغة آلية عمل لالجتماعات والذي مت إقراراها من قبل رؤساء
املجالس يف اجتماعهم الثاني الذي عقد يف مدينة مسقط بسلطنة عمان يومي  24 - 23ديسمبر
 ،2008وقد شكل هذا اإلقرار خطوة حقيقية يف سبيل املشاركة الفاعلة يف مسيرة العمل اخلليجي
املشترك.
وكان للشعبة البرملانية اإلماراتية دور هام يف تنظيم عمل االجتماع الدوري لرؤساء املجالس
التشريعية ،حيث شاركت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف اعداد «مشروع نظام عمل االجتماعات
التنسيقية للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية» ،والذي طرح يف االجتماع
األول  ،وشكلت على اثره جلنة تعد خالل ( ) 3أشهر مشروع الالئحة  .كما شاركت الشعبة البرملانية
اإلماراتية يف «إعداد مسودة نظام جلنة التنسيق البرملاني و العالقات اخلارجية» التي تهدف إلى زيادة
التنسيق اخلليجي على هامش الفعاليات البرملانية.
وقد استضافت الشعبة البرملانية اإلماراتية االجتماع الدوري الرابع لرؤساء املجالس التشريعية
اخلليجية واجتماع جلنة التنسيق البرملاني والعالقات اخلارجية يف أبو ظبي يف نوفمبر  ، 2010حيث
أشادت الوفود املشاركة بجهود الشعبة يف تنظيم وإجناح االجتماع الدوري.
واالجتماع الدوري لرؤساء مجالس «الشورى و النواب و الوطني و األمة» بدول مجلس التعاون
اخلليجي هو اجتماع جتمع فيه املجالس التشريعية اخلليجية حيث نشأت فكرة عقد اجتماعات
املجالس التشريعية نتيجة للعالقات القوية التي جتمع دول مجلس التعاون و احلاجة امللحة لتنسيق
املواقف على مستوى املجالس البرملانية ،لتواكب مستوى العالقات التي جتمع حكومات هذه الدول.
ومرت االجتماعات الدورية لرؤساء مجالس اخلليجية مبرحلتني .املرحلة األولى :عقد اجتماعات
بني املجالس قبل صدور قرار املجلس األعلى ملجلس التعاون ،و املرحلة الثانية :عقد اجتماعات بني
املجالس بعد صدور قرار املجلس األعلى ملجلس التعاون.

®أهداف االجتماع :
1.1حتقيق التنسيق والتكامل والترابط بني الدول األعضاء يف جميع امليادين وصوال إلى وحدتها.
2.2تعميق وتوثيق الروابط والصالت وأوجه التعاون القائمة بني شعوبها يف مختلف املجاالت.
3.3وضع أنظمة متماثلة يف مختلف امليادين مبا يف ذلك « ،الشؤون التشريعية واإلدارية».

®مهام االجتماع :
تعقد مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول املجلس اجتماعات دورية لتحقيق املهام التالية:
1.1توثيــق الصلــة بــن مجالــس الشــورى والنــواب والوطنــي واألمــة بــدول املجلــس ووضــع اخلطــط
والبرامــج الالزمــة لذلــك.
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2.2التنسيق والتشاور يف كل ما يهم هذه املجالس.
3.3التعــرف واالطــاع علــى كيفيــة عمــل هــذه املجالــس وطــرق أعمالهــا وإجــراءات تشــكيلها والعمــل
علــى تقاربهــا.
4.4توحيد املواقف واآلراء يف احملافل البرملانية واإلقليمية والدولية.
5.5اقتراح عقد الندوات واملؤمترات التي تهم هذه املجالس.
6.6املشاركة يف الندوات واملؤمترات التي تعقد على املستوى العربي والدولي.
7.7دعــم تبــادل زيــارات األعضــاء يف مجالــس الشــورى والنــواب والوطنــي واألمــة فيمــا بينهــم وبشــكل
مســتمر

®آلية االجتماعات:
_تعقــد املجالــس اجتماع ـاً دوري ـاً علــى مســتوى الرؤســاء يعقــد مــرة كل عــام قبــل انعقــاد املجلــس
_
األعلــى بوقــت قصيــر يكــون مقــره الدولــة التــي تنعقــد بهــا دورة املجلــس األعلــى.
_تكون الرئاسة للدولة التي ترأس املجلس األعلى.
_
_يعني نائب للرئيس يكون هذا املنصب للدولة التي تلي الدولة التي ترأس املجلس األعلى.
_
_يجــوز تشــكيل جلــان فنيــة مــن أعضــاء املجالــس لدراســة مــا يحيلــه اجتمــاع رؤســاء املجالــس مــن
_
مواضيــع.

®أجهزة االجتماع:
_جلنة التنسيق البرملاني والعالقات اخلارجية
_
_اللجنة البرملانية اخلليجية يف املجال التشريعي
_
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ثانيا :المشاركة في النـدوات و المؤتمـرات المتخصصـة.
تعقد العديد من املؤسسات البرملانية سواء على الصعيد العربي أو اإلقليمي أو الدولي مؤمترات
واجتماعات دورية وغير دورية (رسم توضيحي )23وذلك ضمن أعمال االحتادات البرملانية ،وكذلك
األنشطة البرملانية األخرى كالندوات واللقاءات البرملانية ،وتتميز هذه الفعاليات بتعدد املنظمات
الدولية املشاركة فيها ،وتنوع البنود املطروحة على جداول أعمالها ،مما يسمح بإبداء البرملانيني
آلرائهم ووجهات نظرهم املختلفة جتاه القضايا واملوضوعات املطروحة ،سواء من خالل جلسات
النقاش املفتوحة وأعمال اللجان  ،أو من خالل اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش تلك املؤمترات
 ،وبالتالي توجيه االهتمام نحو قضايا معينة تستأثر باهتمام الدول التي ميثلها كل برملان وطني .

اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ اﻟﻨﺪوات واﳌﺆمتﺮات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻧﻄﺎق ﺧﻠﻴﺠﻲ

ﻧﻄﺎق ﻋﺮيب ﻧﻄﺎق اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻄﺎق إﻓﺮﻳﻘﻲ

ﻧﻄﺎق دوﱄ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :23ﻧﻄﺎق اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ اﻟﻨﺪوات واﳌﺆمتﺮات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ

ومنذ أن بدأت الدبلوماسية البرملانية اإلماراتية سعت للمشاركة الفعالة يف الندوات واحلوارات
البرملانية خاصة أنها متثل فرصة لتبادل الرأي  ،وتنسيق املواقف ومناقشة وبحث القضايا املشتركة
ومن أهم احلوارات البرملانية التي شارك فيها املجلس الوطني االحتادي منذ تأسيسه :
1.1احلــوار البرملانــي العربــي األوروبــي :وهــذا احلــوار تشــكل منــذ العــام  1974وكان يجتمــع ســنويا
مــرة يف إحــدى العواصــم األوروبيــة  ،ومــرة أخــرى يف عاصمــة عربيــة  ،وانضمــت دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة لــه يف العــام .1978
2.2احلــوار البرملانــي العربــي اإلفريقــي :والــذي بــد أت أعمالــه منــذ العــام  1984وشــارك املجلــس
الوطنــي االحتــادي يف أعمالــه منــذ املؤمتــر األول  ،واملؤمتــر كان يهــدف إلــى تعميــق احلــوار بــن
البرملانيــن العــرب و األفارقــة ملــا فيــه مصلحــة شــعوب بلــدان إفريقيــا والوطــن العربــي .
ومن أهم الندوات التي تشارك فيها الشعبة البرملانية اإلماراتية بانتظام ومنذ أول تأسيس لها هو
املؤمتر البرملاني للتجارة الدولية ،والذي عقد ألول مرة يف جنيف من  8إلى  9يونيو 2001م بدعوة
مقدمة من االحتاد البرملاني الدولي.
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ثالثا :إنشاء لجان صداقة برلمانية:
هي مجموعة برملانية يؤلفها البرملان من أعضائه ،تعمل على زيادة وتقوية عالقة ذلك البرملان
بالبرملانات األخرى ،سعيا لتوثيق روابط التعاون بني البرملانيني يف جميع املجاالت.
و نظراً ألهمية األدوار التي تلعبها املجالس على مستوى العالم فإن تعزيز املجلس الوطني االحتادي
لعالقته باملجالس النيابية يعني تعزيز العالقات بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وباقي الدول
وتنميتها ،مما ينعكس باإليجاب على القضايا التي يطرحها املجلس يف احملافل اإلقليمية والدولية،
والتي تتطلب التنسيق لها مسبقا وبشكل جيد.
ومن أوائل جلان الصداقة التي أنشأها املجلس الوطني االحتادي مع البرملانات األخرى  ،هي جلنة
الصداقة االماراتية الفرنسية يف مارس من العام .1980
ووفقا لنظام الشعبة البرملانية اإلماراتية يكون انتخاب أعضاء جلان الصداقة باألغلبية النسبية يف
أول كل دور انعقاد ،مبا ال يقل عن خمسة أعضاء لكل جلنة  ،وذلك وفق األولويات اآلتية:
_أعضاء جلنة الصداقة مع برملانات دول مجلس التعاون اخلليجي.
_
_أعضاء جلنة الصداقة مع البرملانات العربية.
_
_أعضاء جلنة الصداقة مع برملانات الدول اآلسيوية.
_
_أعضاء جلنة الصداقة مع البرملانات األوروبية.
_
_أعضاء جلنة الصداقة مع برملانات الدول اإلفريقية.
_
_أعضاء جلنة الصداقة مع برملانات دول أمريكا الالتينية ،وأمريكا الشمالية.
_
أما اختصاصات جلان الصداقة البرملانية االماراتية :
1.1التعبير عن املصالح البرملانية املشتركة بني الدولة ،وغيرها من دول العالم.
2.2توطيد عالقات التعاون البرملاني الثنائي للمجلس مع مختلف برملانات العالم.
3.3املســاهمة يف حــل أي مشــكالت طارئــة ،أو تبايــن يف وجهــات النظــر حيــال بعــض القضايــا اإلقليميــة
والدوليــة يف العالقــات الثنائيــة بــن الدولــة وغيرهــا مــن دول العالــم.
4.4التعبير عن وجهة نظر الدولة اإلقليمية والدولية يف مختلف القضايا.
5.5زيــادة مجــاالت التعــاون البرملانــي والسياســي ،واالقتصــادي والثقــايف ،واالجتماعــي والعلمــي بــن
الدولــة وغيرهــا مــن دول العالــم.
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6.6دعم االتفاقيات املعنية بتنمية وتطوير العالقات بني الدولة وغيرها من الدول األخرى.
7.7املســاهمة يف حــل مشــاكل الرعايــا املواطنــن علــى أراضــي الــدول ذات جلــان الصداقــة البرملانيــة
املشــتركة ،والرعايــا األجانــب لهــذه الــدول علــى أرض الدولــة.
8.8حضور فعاليات الدول ذات جلان الصداقة البرملانية املشتركة يف اإلمارات.1

 .1النظام الداخلي للشعبة البرملانية اإلماراتية.
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رابعًا :الزيارات البرلمانية
تعد الزيارات البرملانية من التقاليد البرملانية الراسخة واملتبعة يف كثير من برملانات دول العالم،
وتساعد هذه الزيارات يف توطيد العالقة بني الدول من خالل تقريب وجهات النظر وتوحيد املواقف،
واالطالع على آخر املستجدات السياسية يف تلك الدول.

اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

زﻳﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ

زﻳﺎرات اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
إﱃ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻮل دول اﻟﻌﺎمل

زﻳﺎرات داﺧﻠﻴﺔ

زﻳﺎرات اﻟﺸﻌﺐ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
)ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ/ﻋﺮﺑﻴﺔ/إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ /دوﻟﻴﺔ(
إﱃ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :24اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ

و إمياناً بدور الدبلوماسية البرملانية و تكريساً للجهود التي تبذلها دولة اإلمارات يف هذا الشأن  ،تقوم
الشعبة البرملانية اإلماراتية بزيارات برملانية عديدة إلى برملانات الدول اإلقليمية و الدولية و مختلف
الهيئات البرملانية .و ال تقتصر أهداف الزيارات التي تقوم بها الشعبة البرملانية اإلماراتية على أعمال
الدبلوماسية البرملانية وإمنا متتد إلى أهداف أخرى كاالطالع على أفضل املمارسات البرملانية و
تبادل اخلبرات يف هذا الشأن.
وأول وفد برملاني قام بزيارة للمجلس الوطني االحتادي  ،هو وفد برملاني بريطاني وكان ذلك يف يوليو
من العام  . 1972وأول زيارة خارجية قام بها وفد من املجلس الوطني االحتادي كانت يف الفترة
من  29نوفمبر وحتى  3ديسمبر من العام  ، 1973عندما زار سعادة ثاني بن عبداهلل رئيس املجلس
الوطني االحتادي آنذاك اجلمهورية العربية السورية  ،وكانت الزيارة تأتي تلبية للدعوة التي وجهها
سعادة محمد علي احللبي رئيس مجلس الشعب السوري آنذاك للمجلس الوطني االحتادي  ،وعبر
الطرفان عن التضامن العربي وشكر اجلانب السوري وقفة دولة االمارات الى جانب اجليوش العربية
يف حرب أكتوبر .11973
وتعد الزيارة التي قام بها أعضاء املجلس الوطني االحتادي يف الفترة من  21-26إبريل  1975ألملانيا
االحتادية هي أول زيارة رسمية يقوم بها أعضاء املجلس االحتادي إلى دولة غربية وجرى خالل
الزيارة بحث القضايا الثنائية وخاصة قضية السالم يف الشرق األوسط. 2
أما زيارة املجلس الوطني االحتادي ألول دولة آسيوية كانت جلمهورية باكستان اإلسالمية يف الفترة
من  28ابريل  4 -مايو  1976وكانت برئاسة سعادة ثاني بن عبداهلل رئيس املجلس الوطني االحتادي
آنذاك.
 . 1مضبطــة جلســة املجلــس الوطنــي االحتــادي  ،الفصــل التشــريعي األول  ،دور االنعقــاد العــادي الثالــث ،اجللســة الثالثــة
 19 ،ديســمبر 1973
 . 2مضبطــة جلســة املجلــس الوطنــي االحتــادي  ،الفصــل التشــريعي الثانــي  ،دور االنعقــاد العــادي الثانــي  ،اجللســة
السادســة عشــر  27 ،مايــو 1975
71

الفصل الثالث

كيفية ممارسة الدبلوماسية البرلمانية
للمجلس الوطني االتحادي

أوال :موقع الدبلوماسية البرلمانية في بنية المجلس الوطني
االتحادي:
قبل التطرق إلى أساليب عمل املجلس الوطني االحتادي يف مجال الدبلوماسية البرملانية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة  ،البد من معرفة بنية املجلس الداخلية وهيئاته التي تؤثر يف أعمال
الدبلوماسية البرملانية  ،حيث يتشكل املجلس من أجهزة محددة لكل منها دور واختصاص وهي على
النحو التالي:
_رئيــس املجلــس :ميثــل الرئيــس املجلــس يف اتصاالتــه بالهيئــات االخــرى ،ويتحــدث باســمه
_
ويشــرف علــى جميــع أعمالــه ،ويراقــب هيئــة مكتبــه وجلانــه ،كمــا يتولــى االشــراف علــى األمانــة
العامــة للمجلــس ،و رئيــس املجلــس الوطنــي االحتــادي هــو رئيــس الشــعبة البرملانيــة ،ورئيــس جلنتهــا
التنفيذيــة .
_هيئــة مكتــب املجلــس :تتشــكل هيئــة املكتــب التــي ينتخبهــا املجلــس مــن بــن أعضائــه مــن
_
رئيــس املجلــس ونائبــن للرئيــس ومراقبــن اثنــن .وتختــص هيئــة املكتــب فيمــا يتعلــق بشــأن
الدبلوماســية البرملانيــة باملوافقــة علــى خطــة عمــل الشــعبة البرملانيــة حيــال املشــاركات اخلارجيــة.
_الشــعبة البرملانيــة  :هــي اجلهــاز املعنــي بالــدور السياســي للبرملانــات ،والــذي يتمثــل أساسـاً
_
يف مجــاالت عمــل الدبلوماســية البرملانيــة .ومتثــل الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة الدولــة يف مجالــس
ومؤمتــرات االحتــادات والهيئــات البرملانيــة العربيــة واإلســامية والدوليــة وغيرهــا مــن املنظمــات
البرملانيــة الدوليــة .تتألــف الشــعبة البرملانيــة مــن جميــع أعضــاء املجلــس الوطنــي االحتــادي.
ويشــكلون يف مجموعهــم «اجلمعيــة العموميــة للشــعبة «.و تختــص اجلمعيــة العموميــة للشــعبة مبــا
يأتــي:
1.1انتخــاب أعضــاء مجالــس ومؤمتــرات االحتــادات باألغلبيــة النســبية يف أول كل دور انعقــاد علــى
النحــو التالــي:
_ _سبعة أعضاء لالحتاد البرملاني الدولي أحدهم من النساء.
_ _خمسة أعضاء لالحتاد البرملاني العربي وجلنته التنفيذية.
_ _خمسة أعضاء الحتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي.
ويطلق على أعضاء كل احتاد مما تقدم « مجموعة االحتاد « .
2.2انتخــاب أربعــة أعضــاء للبرملــان العربــي باألغلبيــة النســبية يف أول كل دور انعقــاد ويطلــق عليهــم «
مجموعــة البرملــان العربــي».
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 3.3انتخــاب عضويــن للجنــة التنســيق البرملانــي والعالقــات اخلارجيــة املنبثقــة عــن االجتمــاع الــدوري
لرؤســاء مجالــس الشــورى و النــواب و الوطنــي و األمــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة
باألغلبيــة النســبية يف أول كل دور انعقــاد.
 4.4انتخــاب أعضــاء جلــان الصداقــة باألغلبيــة النســبية يف أول كل دور انعقــاد ،مبــا ال يقــل عــن خمســة
أعضــاء لــكل جلنــة.
_األمانــة العامــة :للمجلــس أمانــة عامــة تتكــون مــن األمــن العــام واألمنــاء العامــن املســاعدين
_
ومديــري االدارات واملوظفــن .واألمانــة العامــة هــي جهــاز فنــي وإداري وتقــوم بــدور حيــوي معــاون
للمجلــس علــى أداء اختصاصاتــه اخلارجيــة  ،وميكِ ــن أعضــاءه مــن مزاولــة مهامهــم النيابيــة بفاعليــة
وكفــاءة عاليــة يف كل مــا يتعلــق بنشــاط املجلــس الداخلــي واخلارجــي.
وال بد من اإلشارة إلى أن املجلس الوطني االحتادي سعى ومن بداية عمله يف النشاط اخلارجي إلى
مأسسة العمل فيما يتعلق بالدبلوماسية اخلارجية .
فالعمل املؤسسي للبرملانات هو السبيل األمثل لنجاح وفعالية أدواره سواء على املستوى الداخلي
واخلارجي  ،وهناك بالفعل عدد من العناصر الرئيسية تساعد على حتديد كيفية تنفيذ البرملانيون
ألعمالهم .
أو ًال :إطــار قانونــي ومؤسســاتي يحــ ّدد صالح ّيــات البرملــان املتصلــة بالســلطة التنفيذيــة
والتشــريعية ،كمــا يح ـ ّدد األدوات واملنهجيــات التــي ميكــن للبرملــان اســتخدامها لتنفيــذ صالحياتــه.
ثاني ـ ًا :إن اللجــان التحضيريــة  ،يف العديــد مــن البرملانــات ،هــي املنتديــات الرئيســية ملناقشــة
السياســات والقيــام بأنشــطة خارجيــة منظمــة ومعــدة إعــدادا جيــدا.
ثالث ـ ًا :تقــوم البرملانــات القويــة علــى بنيــة تنظيميــة .ومــن أجــل أن يــؤدي البرملانيــون عملهــم
بفعاليــة ،علــى اإلدارة البرملانيــة أن تكــون قــادرة علــى إمدادهــم بالدعــم واملعلومــات التــي هــم بحاجــة
إليهــا.
وال ميكن لبرملان قوي وديناميكي وفعال أن يقوم دون إدارة برملانية تتمتع بنفس القوة والفعالية ،إذ
يشكل تنظيم اإلدارة البرملانية عام ً
ال أساسياً ال ب ّد منه للوصول إلى مؤسسة برملانية ناجحة .ويُذكر
أن التنظيم الداخلي للبرملان من خالل التسهيالت احلديثة وعبر أنظمة تكنولوجيا املعلومات أمر
ضروري جداً .فمع تطور اإلنترنت وتكنولوجيا النطاق العريض ،ميكن للبرملانات أن تتصل بشبكة
عاملية للمعلومات من شأنها أن تساعدها يف بحوثها القانونية ويف تعزيز احلكم السليم .وتقع على
عاتق اإلدارة البرملانية مسؤولية كبيرة تتجلى يف إدارة املعلومات البرملانية ،والتي تتطلب توثيق أعمال
البرملان إلى جانب توفير جميع املعلومات املتعلقة باملسائل التي سيتم طرحها وذلك قبل النظر فيها.
ويف النهاية ،من أجل اتخاذ قرارات قانونية سليمة ال بد للبرملان من أن ميتلك القدرة على التحليل
وإدارة البحوث املتقدمة.
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ويف كل برملانات العالم ،يشكل األعضاء العامل الرئيسي ،فأي مؤسسة برملانية فعالة تقوم على
مشاركة أعضاء البرملان وقدراتهم ومهاراتهم .وحت ّدد القوانني واألوضاع القانونية التي تختص
بأعضاء البرملان ،والوسائل التي ميكن لهؤالء اللجوء إليها لتأدية أعمال ف ّعالة ومستقلة على الساحة
البرملانية .من هنا ،على بنية البرملان أن تدعم األعضاء يف عملهم وأن تسمح لهم بتطوير قدراتهم
مع الوقت.
ويذكر أن مع بداية تفعيل عمل الشعبة البرملانية اإلماراتية  ،كان املجلس الوطني االحتادي حريصاً
على جعل البرملان منظمة ذات أسس واضحة وتعتمد على اجراءات مؤسسية واضحة  ،فمع العام
 1975عندما انضم املجلس الوطني االحتادي لكل من االحتاد البرملاني العربي ثم االحتاد البرملاني
الدولي يف العام  .1977أخذ املجلس الوطني االحتادي على عاتقه حتقيق أهداف واضحة ومحددة
يف مهمته الدبلوماسية البرملانية اخلارجية من خالل متثيله لفئات الشعب وحتقيقه التكامل مع
الدبلوماسية الرسمية ،وذلك وفق أسس و ركائز محددة .

ثانيا :دور األنظمة واللوائح في تنظيم عمل الشعبة البرلمانية
اإلماراتية :
رﺳﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻌﺒﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ وﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ
12/13/2011

11/27/2009

6/5/2007

3/27/2007

4/23/2003

11/21/2000

7/7/1999

5/4/1993

1/19/1988

3/22/1977

12/9/1975

ﺗﻢ وﺿﻊ أول ﻻﺋﺤﺔ )-اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﲇ( ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ
ﺷﻜﻠﺖ أول ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
وﺿﻌﺖ أول ﻻﺋﺤﺔ متﺜﻴﻞ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ﰲ اﻻﺗﺤﺎدات
ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم متﺜﻴﻞ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم متﺜﻴﻞ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى
ﻃﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ )وﺗﻢ رﻓﻀﻪ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ (.
ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم متﺜﻴﻞ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﴩوع ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم
ﺗﻢ إﻗﺮار ﻣﴩوع ﻧﻈﺎم متﺜﻴﻞ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ
واﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻢ اﻗﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ

12/9/1975
3/22/1977
1/19/1988
5/4/1993
7/7/1999
11/21/2000
4/23/2003
3/27/2007
6/5/2007
11/27/2009
12/13/2011
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :25ﻳﻌﺮض ﺗﻄﻮر أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
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أعطى تنظيم عمل الشعبة البرملانية اإلماراتية عبر أنظمة ولوائح داخلية  ،دفعة و عامال مهما
لتعزيز الدبلوماسية البرملانية للمجلس الوطني االحتادي من خالل اعادة ترتيب أولويات العمل
اخلارجي للمجلس  ،وتنظيم عمل األعضاء يف تلك املشاركات  .وقد مر نظام متثيل الشعبة
البرملانية بعدة مراحل وتعديالت،نتيجة للخبرة العملية التي اكتسبها أعضاء املجلس عبر مشاركاتهم
اخلارجية ؛ ونتيجة تطور أعمال بعض االحتادات البرملانية الذي كان يتطلب باملقابل تفعي ً
ال ألدوار
الشعب البرملانية يف البرملانات الوطنية  ،يذكر أن أول نظام للشعبة البرملانية أصدر يف ديسمبر من
العام  ،1975ومر هذا النظام بتعديالت عدة  ،ولكن يعد التعديل الذي أقره املجلس الوطني يف
ديسمبر من العام  2011هو التعديل األبرز فيما يتعلق بتنظيم أعمال الشعبة البرملانية خارجيا  ،حيث
جاء هذا النظام شامال و يضم اختصاصات اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية  ،واختصاصات
األعضاء يف االحتادات املختلفة  ،وكذلك اختصاصات جلان الصداقة  ،حيث كانت األنظمة يف
املجلس الوطني االحتادي التي تتعلق بأعمال الدبلوماسية البرملانية عديدة ومنها :
_ _النظام الداخلي للشعبة البرملانية.
_ _نظام متثيل الشعبة البرملانية.
_ _نظام جلان الصداقة البرملانية.
أما نظام  2011فيعد قفزة مهمة للمجلس الوطني االحتاد يف اطار تنظيم عمله يف النشاط اخلارجي
 .حيث ساهم تنظيم عمل املجموعات اجلديد يف اعطاء دفعة كبيرة لطريقة متثيل املجلس الوطني
االحتادي اخلارجية  ،فأضحى نظام املجموعات اجلديد كأنه نظام عمل جلان دائمة متثل املجلس
يف العمل اخلارجي ،نتيجة اجتماعاتها املستمرة واملنتظمة للتحضير للنشاط اخلارجي .ويتضح
مما سبق أنه البد للبرملانات النظر يف تعديل اللوائح املنظمة ألعمالها بشكل مستمر؛ حتى تتسق
هذه اللوائح مع تطورات وظروف املجتمع السياسية واالقتصادية والثقافية ،فمثل هذه التطورات
البد أن يتطور معها عمل البرملان  ،ومن املهم كذلك عند تنظيم الالئحة يجب أن تراعى املرونة
والوضوح ؛حتى ال يصبح فهمها والتعامل معها أمرا يصعب على الكثيرين من املتخصصني وأهل
اخلبرة القانونية أنفسهم ،وهو أمر يتناقض مع الوظيفة املفترضة لالئحة ودورها يف «التيسير على
العضو ومتكينه من ممارسة مهامه» ،فال يصبح أمامه سوى أحد طريقني :إما االكتفاء باحلد األدنى
من دراسة واستيعاب الالئحة للوفاء باملتطلبات الشكلية للعضوية (مثل نظام احلضور ،وطريقة
التصويت ،)..أو بذل جهد كبير يف التكيف مع التعقيدات الالئحية ،مستخدما يف ذلك قدرات خاصة
(مهنية أو ذاتية ) ،وهى مسألة ال تتوافر للكافة ،أو معتمدا على األمانة العامة للبرملان ،األمر الذى
يزيد من االعتماد على الفنيني ،ورمبا يح ّول العضو الى ممثل لألدوار وليس فاعال مستقال.
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التاريـخ
مراحل تطور األنظمة واللوائح اخلاصة بالشعبة البرملانية اإلماراتية
مت تشكيل أول شعبة برملانية للمجلس الوطني االحتادي ،ومت وضع
 9ديسمبر 1975
الفصل
من
اجللسة الثالثة
الئحتها (-النظام الداخلي) -ووافق عليها املجلس يف اجللسة الثالثة
دور
الثاني
التشريعي
1
 9ديسمبر  1975يف الفصل التشريعي الثاني .
2
االنعقاد العادي الثالث
شكلت أول جلنة تنفيذية يف تاريخ الشعبة البرملانية يف اجللسة الثانية
 22مارس 1977
اجللسة الثانية من القصل  22مارس  1977من الفصل التشريعي الثالث  -دور االنعقاد األول.
التشريعي الثالث  -دور
االنعقاد العادي األول
وضعت الئحة نظام متثيل الشعبة البرملانية يف مؤمترات االحتادات
 19يناير 1988
اجللسة الثانية من الفصل البرملانية الدولية والعربية ومت العمل بها من تاريخ موافقة اجلمعية
التشريعي السابع  -دور
العمومية للشعبة البرملانية يف اجللسة الثانية  19يناير 1988يف
االنعقاد العادي األول.
الفصل التشريعي السابع  -الدور األول.
 4مايو 1993اجللسة
مت تعديل نظام متثيل الشعبة البرملانية يف اجللسة اخلامسة بتاريخ
الفصل
اخلامسة من
 4مايو  1993يف الفصل التشريعي التاسع -دور االنعقاد األول
دور
التاسع
التشريعي
(التعديل األول).
االنعقاد العادي األول.
حيث أقر املجلس الوطني االحتادي إدخال عدة تعديالت على الئحة
نظام متثيل الشعبة البرملانية للمجلس الوطني االحتادي يف مؤمترات
االحتادات العربية والدولية وكانت أبرز التعديالت كالتالي :
_يتكــون وفــد الشــعبة إلــى املؤمتــر البرملانــي الدولــي مــن ســبعة
_
أعضــاء مبــا فيهــم الرئيــس ووكيــل اللجنــة التنفيذيــة  ،ويختــار
اخلمســة الباقــون مــن قوائــم املجموعــات بحيــث يختــار عضــو
واحــد مــن كل مجموعــة حســب ترتيــب اســمه الهجائــي فيهــا .
_إذا كان العــدد املقــرر ســفره يف أي وفــد أقــل مــن خمســة أعضــاء
_
عــدا الرئيــس يتــم اختيــار واحــد مــن كل مجموعــة حســب ترتيبهــا
علــى أن يكــون مــن بينهــم أحــد أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة  ،فــإذا
اعتــذر مــن وقــع عليــه الــدور مــن أحــد املجموعات عن عدم السفـــر
يتــم اختيــار مــن يحــل محلــه مــن املجموعــة التاليــة آلخــر مجموعــة
شــملها االختيــار  ،وإذا اعتــذر عضــو اللجنــة التنفيذيــة الــذي عليــه
الــدور يحــل محلــه التالــي لــه مــن أعضــاء اللجنــة حســب الترتيــب
الهجائــي .
_وإذا اعتــذر وكيــل اللجنــة التنفيذيــة عــن عـــدم السفـــر حــل محلــه
_
أمــن ســـر اللجنــة  ،فــإذا اعتــذر حـــل محلــه أحــد مــن أعضــاء
اللجنــة بالــدور حســب ترتيــب األســماء الهجائيــة .

 .1مضبطة اجللسة األولى من الفصل التشريعي اخلامس عشر دور االنعقاد األول  13 - ،ديسمبر 2011
 .2مضبطة اجللسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني دور االنعقاد الثالث 9 - ،ديسمبر 1975186
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 7يوليو 1999اجللسة
الثانية والعشرين من
الفصل التشريعي احلادي
عشر -دور االنعقاد
العادي الثاني

مت تعديل نظام متثيل الشعبة البرملانية مرة أخرى يف اجللسة الثانية
والعشرين من الفصل التشريعي احلادي عشر -دور االنعقاد الثاني
(التعديل الثاني).
ووفقا للنظام اجلديد:
_يتــم اختيــار أعضــاء الوفــود يف املشــاركات البرملانيــة عبــر ترتــب
_
أســماء أعضــاء املجلــس الوطنــي االحتــادي األربعــن ترتيبـاً أبجدياً
 ،وتقســم إلــى خمــس مجموعــات تضــم كل مجموعــة ثمانيــة
أعضــاء .
_إذا قــام أي عضــو مــن األعضــاء املختاريــن بإخطــار األمانــة العامــة
_
باعتــذاره عــن عــدم رغبتــه يف املشــاركة قبــل املوعــد احملــدد
للســفر بخمســة عشــر يومـاً حــل محلــه مــن يليــه مباشــرة يف نفــس
مجموعتــه  ،ويف حالــة مــا إذا تأخــر اإلخطــار إلــى مــا قبــل الســفر
بأســبوع اقتصــر الســفر علــى بقيــة أعضــاء الوفــد فقــط  ،ويســقط
حــق العضــو املعتــذر عــن عــدم املشــاركة إلــى أن يحــل عليــه الــدور
بعــد اســتكمال ســفر األعضــاء اآلخريــن يف قائمتــه.
_ويشــارك املجلــس يف مؤمتــر االحتــاد البرملانــي الدولــي بوفــد
_
يتكــون مــن ســبعة أعضــاء يشــكلون علــى الوجــه التالــي  ( :الرئيــس
 +وكيــل اللجنــة التنفيذيــة  +خمســة أعضــاء « عضــو واحــد مــن
قوائــم املجموعــات اخلمــس حســب الترتيــب الهجائــي لألســماء).
يشــارك املجلــس يف مؤمتــر االحتــاد البرملانــي العربــي بوفــد يتكــون
مــن خمســة أعضــاء يشــكلون علــى الوجــه التـــالي  ( :الرئيــس +
عضــو اللجنــة التنفيذيــة « الــذي عليــه الــدور «  +ثالثــة أعضــاء «
يتــم اختيــار واحــد مــن كل مجموعــة بحســب ترتيبهــا).و يشــارك
املجلــس الوطنــي االحتــادي يف مؤمتــر احتــاد مجالــس الــدول
األعضــاء مبنظمــة املؤمتــر اإلســامي بوفــد يتكــون مــن خمســة
يشــكلون علــى الوجــه التـالـــي  ( :الرئيــس  +العضويــن املعينــن
ملــدة عامــن  +عضــو اللجنــة التنفيذيــة « الــذي عليــه الــدور « +
عضو « يتم اختياره من املجموعة التي حل عليها الدور) .و
يشــارك املجلــس يف مجلــس االحتــاد البرملانــي العربــي بوفــد يتكــون
مــن ثالثــة أعضــاء علــى الوجــه التالــي  ( :الرئيــس  +عضــو مــن
اللجنــة التنفيذيــة « الــذي حــل عليــه الــدور «  +عضــو « يتــم اختياره
مــن املجموعــة التــي حــل عليهــا الــدور ).

 21نوفمبر 2000اجللسة
األولى من الفصل
التشريعي الثاني عشر
دور االنعقاد العادي األول

طلب إجراء تعديل جديد (ومت رفضه من املجلس ).
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 23ابريل 2003دور
االنعقاد العادي األول
للفصل التشريعي الثالث
عشر

مت تعديل نظام متثيل الشعبة البرملانية  ،وخاصة فيما يتعلق بتمثيل
املجلس يف االحتاد البرملاني الدولي  ،حيث مت تعديل املادة ليتماشى
مع التعديالت التي أقرها االحتاد البرملاني الدولي حيث أصبح هناك
اجتماعني لالحتاد أحدهما يطلق عليه االجتماع السنوي األول و
االجتماع السنوي الثاني والذي يعقد يف جنيف بشكل دائم  ،حيث
أقر املجلس الوطني االحتادي يف التعديل ما يلي:
_أن يتكــون وفــد الشــعبة إلــى االجتمــاع الســنوي األول لالحتــاد
_
البرملانــي الدولــي مــن رئيــس وســتة أعضــاء  ،وبالنســبة لالجتمــاع
الســنوي الثانــي يتكــون الوفــد مــن رئيــس وثالثــة أعضــاء  ،علــى أن
يشــمل الوفــد وكيــل الشــعبة البرملانيــة ويختــار األعضــاء الباقــون
مــن قوائــم املجموعــات بحيــث يختــار عضــو واحــد مــن كل مجموعة
حســب ترتيــب اســمه الهجائــي فيهــا.
_وأيضــا مت اســتحداث مــادة جديــدة لنظــام التمثيــل يســتطيع مــن
_
خاللهــا أن مينــح رئيــس املجلــس صالحيــة ضــم أحــد أعضــاء
املجلــس مــن ذوي االختصــاص إلــى الوفــود املشــاركة علــى أن
يؤخــذ االعتبــار يف أن يكــون هــذا العضــو مــن ضمــن العــدد
املقــرر واملســموح بــه حســب هــذا النظــام .وميــزة هــذا التعديــل
إعطــاء فرصــة ألن يضــم الوفــد املشــارك أحــد األعضــاء مــن ذوي
االختصــاص يف أحــد املوضوعــات املطروحــة علــى جــدول أعمــال
املشــاركة دون التقيــد بنظــام قوائــم املجموعــات.

 27مارس 2007اجللسة قامت اللجنة التنفيذية للشعبة بتقدمي مشروع تعديل النظام متثيل
الثالثة من الفصل
الشعبة البرملانية يف اجللسة الثالثة من الفصل التشريعي الرابع
عشر-
التشريعي الرابع
عشر -دور االنعقاد األول و ناقشه املجلس وأحاله الى جلنة الشؤون
األول
العادي
دور االنعقاد
التشريعية والقانونية لدراسته وتقدمي تقرير يف شأنه إلى املجلس.
مت إقرار مشروع نظام متثيل الشعبة (آخر تعديل) ووافق عليه املجلس
 5يونيو 2007اجللسة
الثامنة نهاية الفصل
وظل يعمل به حتى نهاية الفصل التشريعي الرابع عشر (التعديل
عشر
التشريعي الرابع
الثالث).
مت إعداد مشروع النظام الداخلي للجان الصداقة البرملانية ،من قبل
 10مارس 2009اجللسة
الفصل
السابعة بتاريخ من
اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية وعرض يف اجللسة السابعة من
عشر
التشريعي الرابع
لفصل التشريعي الرابع عشر  -دور االنعقاد العادي الثالث
دور االنعقاد العادي
الثالث
 27نوفمبر 2009اجللسة وافق املجلس على تشكيل جلان الصداقة البرملانية بعد استكمال
الثالثة من الفصل
جلنة الصداقة البرملانية مع الدول اإلفريقية يف اجللسة الثالثة بتاريخ
عشر
التشريعي الرابع
 27من الفصل التشريعي الرابع عشر -دور االنعقاد العادي الرابع.
دور االنعقاد العادي الرابع
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مت اقرار نظام جديد للشعبة البرملانية اإلماراتية  ،يضم اختصاصات
 13ديسمبر 2011اجللسة
األولى للجمعية العمومية اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية  ،واختصاصات األعضاء يف
للشعبة البرملانية من
االحتادات املختلفة  ،وكذلك اختصاصات جلان الصداقة  ،بعد أن
الفصل التشريعي اخلامس
مت إلغاء العمل بالنظام الداخلي للشعبة البرملانية ونظام متثيل الشعبة
عشر  -دور االنعقاد
البرملانية ونظام جلان الصداقة البرملانية باجللسة األولى للجمعية
العادي األول
العمومية للشعبة البرملانية من الفصل التشريعي اخلامس عشر من
دور االنعقاد األول .ومت ادخال تعديل بسيط عليه يف اجللسة األولى
املعقود بتاريخ  11نوفمبر  ، 2013حيث مت زيادة أعضاء املجلس يف
1
االحتاد البرملاني الدولي إلى  7أعضاء بدال من .5
واستطاعت هذه األنظمة واللوائح إيجاد رؤية سياسية شاملة للشعبة و خطه عمل محدده للمشاركة
البرملانية ،مما أثر باإليجاب على نشاط الشعبة البرملانية يف املجلس الوطني االحتادي .باإلضافة
الى أنه فعل من اجتماعات اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية  ،كما عمل على
توثيق التواصل مع املجموعات التمثيلية للشعبة البرملانية مع بعضها البعض لالستفادة والتشاور
وحتقيق ركائز سياسية للدبلوماسية البرملانية على كافة األصعدة .ومن ضمن األهداف الرئيسية
لنظام الشعبة البرملانية التالي:
_تنظيــم أعمــال الشــعبة البرملانيــة وحتديــد أدوارهــا يف الدبلوماســية البرملانيــة ،والســعي إلــى حتقيــق
_
غايــات التمثيــل اخلارجــي والــذي يتطلــب مراعــاة أبعــاد سياســة الدولــة اخلارجيــة  -وحتقيــق
أهــداف الدبلوماســية البرملانيــة ،والــذي يعنــي ممارســة املجلــس لــدوره السياســي بفعاليــة يف
مختلــف احملافــل البرملانيــة ( االحتــادات واملؤمتــرات والنــدوات املتخصصــة وجلــان الصداقــة ).
_تنظيــم وحتديــد أدوار ومهــام واختصاصــات أعضــاء الشــعبة البرملانيــة يف الفعاليــات البرملانيــة
_
والتزاماتهــم يف تلــك الفعاليــات  ،ليتســنى لهــم القيــام بأدوارهــم بفعاليــة ،وذلــك لتطويــر دور
الدبلوماســية البرملانيــة بصفــة عامــة وحتقيــق أهــداف الدبلوماســية البرملانيــة للمجلــس الوطنــي
االحتــادي بصفــة خاصــة .
_الســعي لتعريــف املجالــس النيابيــة األخــرى بصفتهــا ممثلــة لشــعوبها بالقضايــا ذات الطابــع
_
االســتراتيجي والهــام للدولــة ،وتوثيــق روابــط الصداقــة والتعــاون بــن املجلــس الوطنــي االحتــادي
وباقــي املجالــس النيابيــة ،باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن خبــرات املجالــس األخــرى يف احليــاة
النيابيــة ،وتطويــر ممارســاتها ،وتنميــة العالقــات البرملانيــة مــع الشــخصيات املؤثــرة يف االحتــادات
اإلقليميــة والدوليــة لالســتفادة منهــم يف املجــاالت التــي حتتــاج إليهــا الشــعبة البرملانيــة يف
مشــاركاتها ،وللتأثيــر علــى القــرارات والبيانــات يف صالــح القضايــا التــي تطرحهــا ( .مرفــق نظــام
الشــعبة البرملانيــة للمجلــس الوطنــي االحتــادي).

 .1عدل العدد من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية للشعبة البرملانية يف
اجللسة  1دور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي اخلامس عشر واملعقودة بتاريخ / 11نوفمبر2013 /
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ثالثا :تنظيم عمل األعضاء في المشاركات الخارجية :
مع تعدد النشاط الدبلوماسي البرملاني يف املجلس الوطني االحتادي  ،كان البد من وجود آلية
عمل واستراتيجية واضحة حتى تتكامل أهدافها السياسية والدبلوماسية  .وملعرفة كيفية ممارسة
الدبلوماسية البرملانية للمجلس الوطني البد من التعرف على سير هذه العملية  ،التي متر بعدة
مراحل حتى يتم حتقيق جناحات فيما يتعلق بالشأن اخلارجي للمجلس الوطني االحتادي  ،وهذه
املراحل تتلخص يف التالي :

املرحلة األولى:
اجلمعية العمومية:

تشكيل أعضاء الشعبة البرملانية للمجلس الوطني االحتادي عن طريق

ويف هذه املرحلة يقوم رئيس املجلس الوطني االحتادي يف بداية كل دور انعقاد للمجلس بدعوة
اجلمعية العمومية للشعبة لالنعقاد ،وذلك النتخاب أعضاء مجالس ومؤمترات االحتادات ( االحتاد
البرملاني الدولي  ،االحتاد البرملاني العربي ،والبرملان العربي واحتاد مجالس الدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمي )  ،والنتخاب أعضاء جلان الصداقة اخلارجية باألغلبية النسبية يف أول كل
دور انعقاد .كما تقوم اجلمعية العمومية للمجلس باملوافقة على خطة العمل السنوية للجنة التنفيذية
للشعبة.وحتديد االعتمادات السنوية املدرجة يف ميزانية الشعبة ملواجهة مصروفاته ،و املوافقة على
ميزانية الشعبة ،وإقرار حسابها اخلتامي ،وحتديد أهداف التمثيل اخلارجي لوفود الشعبة يف
االحتادات واألنشطة والفعاليات البرملانية.
أما فيما يتعلق بانتخاب األعضاء يف االحتادات البرملانية يف بداية كل دور تشريعي  ،فهناك عدة
معايير الختيار األعضاء يف املشاركات اخلارجية ،حيث يتم توزيع أعضاء الشعبة البرملانية اإلماراتية
على املجاالت املتعددة لعمل الدبلوماسية البرملانية وفق معايير محددة حرصاً من املجلس الوطني
االحتادي على تفعيل دور العضو ،وكذلك احلصول على نتائج إيجابية من املشاركات سواء يف
االحتادات أو املؤمترات املتخصصة أو الزيارات البرملانية أو جلان الصداقة .فقبل أن تعتمد نتائج
انتخابات األعضاء يف االحتادات البرملانية يف بداية كل دور تشريعي يقوم كل مرشح بتقدمي نبذة عن
خبراته ومؤهالته  ،وبنا ًء عليه تتم عليه عملية التصويت  ،وبشكل عام البد من مراعاة التالي يف اختيار
األعضاء يف االحتادات املختلفة :
معايير التخصص
يقصد به التخصص العلمي
أو املعريف للعضو يف مجال
معني من أنشطة السياسات
و املوضوعات املتعلقة
بالدبلوماسية البرملانية
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معايير االهتمام
تنطبق يف حال اهتمام العضو
يف مجال معني أو قضايا
معينة ذات طبيعة ،وبرز هذا
االهتمام يف بعض األنشطة
املتعلقة بقضايا و موضوعات
السياسة اخلارجية.

معايير النشاط
تتعلق باألنشطة واخلبرة
السابقة للعضو يف قضايا
و موضوعات معينة تتعلق
مبجاالت عمل الدبلوماسية
البرملانية.

املرحلة الثانية :

تشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة:

ويف املرحلة الثانية تتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من رئيس الشعبة ،وخمسة أعضاء هم:
_رئيس مجموعة االحتاد البرملاني الدولي.
_
_رئيس مجموعة االحتاد البرملاني العربي.
_
_رئيس مجموعة احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
_
_رئيس مجموعة البرملان العربي.
_
_عضو ميثل جلان الصداقة تنتخبه اجلمعية العمومية.
_
وتختص اللجنة التنفيذية للشعبة باآلتي:
إعــداد خطــة العمــل الســنوية للشــعبة يف بدايــة كل دور انعقــاد ورفعهــا إلــى هيئــة مكتــب املجلــس
واعتمادهــا مــن اجلمعيــة العموميــة للشــعبة.
اعتماد خطط عمل مجموعات االحتادات البرملانية.
دراســة التقاريــر الدوريــة لوفــود الشــعبة يف االحتــادات والفعاليــات البرملانيــة ،واعتمادهــا مــن
اجلمعيــة العموميــة للشــعبة.
إعــداد تقريــر ســنوي يف نهايــة كل دور انعقــاد عــن عمــل االحتــادات واألنشــطة والفعاليــات
البرملانيــة.
دراسة تقارير جلان الصداقة البرملانية وعرضها على اجلمعية العمومية للشـعبة .
إعــداد مشــروعي ميزانيــة الشــعبة وحســابها اخلتامــي ورفعهمــا إلــى هيئــة مكتــب املجلــس
العتمادهمــا مــن اجلمعيــة العموميــة.
أما خطة العمل السنوية للشعبة التي تقوم بإعدادها اللجنة التنفيذية فتعتمد ركائز ومبادئ
للدبلوماسية اخلارجية .وتعتبر كخارطة طريق ألعضاء املجلس الوطني االحتادي عند ممارستهم
مهمتهم الدبلوماسية اخلارجية  .حيث حتتوي على رسائل دبلوماسية جتاه أبرز القضايا ،وكذلك
األدوات لطرح القضايا التي تهم البرملان اإلماراتي يف احملافل اخلارجية  .وتهدف هذه األسس
للتالي :
_دعــم أهــداف السياســة اخلارجيــة للدولــة ،وتقــدمي املقترحــات وآليــات العمــل األساســية لتحقيــق
_
هــذه األهــداف ،وإبــراز أهــم القضايــا التــي تســتأثر باهتمــام اإلمــارات خارجيـاً.
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_تكريــس دور الدبلوماســية البرملانيــة للمجلــس الوطنــي االحتــادي اإلماراتــي ،وإبــراز مواقفهــا
_
وبرامــج عملهــا ومقترحاتهــا البرملانيــة ،خاصــة بعــد تنامــي دور الدبلوماســية البرملانيــة يف عــدد مــن
البرملانــات اإلقليميــة والدوليــة.
_انخــراط الشــعبة البرملانيــة باملشــاركة ،و التأثيــر يف القضايــا اإلقليميــة ذات التأثيــر املباشــر مــع
_
مصالــح الدولــة ،واحتياجاتهــا األمنيــة يف كل الفعاليــات البرملانيــة التــي شــاركت فيهــا .
وقد تأسست مبادئ وأسس الدبلوماسية البرملانية اإلماراتية على مبادئ محددة مثل :التسامح،
واالنفتاح ،والتواصل على الصعيد الدولي ،والسعي إلى حتقيق السالم العاملي ،وحتقيق األمن
واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ،وحل
النزاعات الدولية باحلوار والطرق السلمية .وقد انعكست تلك املبادئ على سعي برملانات العالم على
تعزيز عالقتها مع املجلس الوطني االحتادي.
وهناك أهداف ثابته تطرحها الشعبة البرملانية اإلماراتية يف احملافل البرملانية خاصة تلك التي تتعلق
باألمن الوطني اإلماراتي  ،وتتطلب دعما مستمرا من قبل الشعبة البرملانية اإلماراتية بشكل دائم ،
وأيضا هناك أسس متغيرة مرتبطة باألوضاع اإلقليمية والعاملية التي تهم الرأي العام  ،وذلك كما هو
موضح يف اجلدول التالي ،جدول رقم (:)4
نوع األسس
الدبلوماسية

أمثله ألسس الدبلوماسية

آلية الطرح

أسس ثابته

_قضية اجلزر اإلماراتية الثالث
_

تطرح بشكل دائم على
أجندة أعمال املجلس
الوطني االحتادي يف
مشاركاته اخلارجية

_األمن الوطني اإلماراتي
_
_األمن الوطني اخلليجي والعربي.
_
_قضية السالم يف الشرق األوسط.
_

أسس متغيرة القضايا األمنية  :نزع السالح النووي  ،مكافحة اإلرهاب  .تطرح بشكل متفاوت
وعند ورودها على
القضايا االجتماعية  :حقوق اإلنسان ( املرأة  ،والطفل  ،جدول أعمال
والشباب )
االحتادات التي
القضايا االقتصادية  :التنمية املستدامة  ،وأهداف األلفية تشارك فيها الشعبة
البرملانية اإلماراتية .
 ،التجارة العاملية .
القضايا البيئية  :التغير املناخي  ،األمن الغذائي.
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و تراعي أهداف الدبلوماسية البرملانية التعبير عن الوضع املكاني الذي سيتم فيه إثارة كل قضية
،وعليه فإن اخلصائص األساسية لهذه النطاقــــات تتميز باآلتي :

اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮيب
اﻟﻨﻄﺎق اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﱄ
_ النطــاق اخلليجــي  :يعــد أكثــر النطاقــات شــموال واتســاعا واتســاقا مــع رؤيــة الدولــة يف مجــاالت
_
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﻧﻄﺎﻗﺎت
:26
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ
رﺳﻢ
السياســية اخلارجيــة خاصــة مــا يتعلــق بقضايــا األمــن الوطنــي ،باعتبــار أن اإلمــارات عضــو يف
مجلــس التعــاون اخلليجــي ،باإلضافــة الــى التوافــق التــام مــع دول املجلــس حيــال كل املواقــف
والقضايــا ذات الصلــة واالهتمــام املشــترك.
_النطــاق العربــي  :ســواء كان ذلــك يف إطــار االحتــاد البرملانــي العربــي أو البرملــان العربــي أو
_
اللقــاءات مــع املســؤولني البرملانيــن العــرب أو يف إطــار تنســيق املواقــف يف املؤمتــرات اإلســامية
أو الدوليــة ؛ فــان موقــف اإلمــارات يكــون مؤثــرا ومرحبــا بــه يف اجلانــب العربــي ،وذلــك باعتبــار أن
اإلمــارات عضــو يف جامعــة الــدول العربيــة ،ولذلــك فانــه ال توجــد ثمــة مواقــف متباينــة أو خالفــات
يف الــرؤى واألفــكار بصفــة عامــة  ،إال أن بعــض التفاصيــل قــد تختلــف مــن دولــة ألخــرى ،ممــا
يســتدعي التعامــل بحــذر مــع تفاصيــل تتعلــق بقضايــا تخــص اجلانــب العربــي أو الــدول العربيــة
مثلمــا ســيرد الحقــا يف مواقــف اإلمــارات جتــاه ماعــرف ( بالربيــع العربــي )،ولكــن بصفــة عامــة
فــان املواقــف تــكاد تكــون مشــتركة حيــال احملــددات العامــة .
_النطــاق اإلســامي  :يتمثــل ذلــك بصفــة أساســية يف مؤمتــر واحتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف
_
منظمــة التعــاون اإلســامي أو يف اللقــاءات مــع البرملانيــن اإلســاميني  ،وهنــا فــإن حلقــة التنســيق
تبــدو أوســع ممــا ســبق  ،وأن املواقــف بصفــة عامــة قــد تكــون محــل توافــق وليــس اتفــاق ،ممــا
يتطلــب التعامــل مــع احملــددات وإعطــاء مرونــة للحــدود ؛( أي تفاصيــل كل قضيــة علــى حــدة مبــا
يحقــق التوافــق مــع برملانــات دول العالــم اإلســامي) وذلــك ألن برملانــات هــذه الــدول ال تنتمــي إلــى
قــارة جغرافيــة بعينهــا وإمنــا تنتمــي إلــى قــارات عامليــة مختلفــة ،باإلضافــة إلــى أن هــذه الــدول لهــا
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ارتباطــات وأوجــه تعــاون وتنســيق يف داخــل إقليمهــا اجلغــرايف مــع منظمــات دوليــة وإقليميــة قــد
تتبايــن مواقفهــا وتفاصيــل حــدود دورهــا مــع رؤيــة اإلمــارات  .إال أنــه بصفــة عامــة فــإن اإلمــارات
أثبتــت فعاليــة حتركهــا علــى الصعيــد اإلســامي ،ســواء مــن خــال مــا يتعلــق باملســاعدات اخلارجيــة
وكذلــك برامــج اإلمنائيــة اإلنســانية وتأييــد القضايــا اإلســامية يف احملافــل الدوليــة باإلضافــة
إلــى إســهامات املجلــس الوطنــي االحتــادي يف احتــاد برملانــات الــدول اإلســامية ممــا يــؤدي إلــى
أن التوافــق مــع برملانــات الــدول اإلســامية أقــرب إلــى االتفــاق يف الغالبيــة الكاســحة مــن القضايــا
املطروحــة .
_النطــاق الدولــي  :فيمــا يتعلــق باالحتــاد البرملانــي الدولــي وكذلــك اللقــاءات مــع املســؤولني
_
البرملانيــن الدوليــن  ،فــإن التعامــل هنــا يكــون بحــذر ألنــة لغــة التوافــق التــي مت تســجيلها يف
اإلســامي أو لغــة االتفــاق التــي مت تســجيلها يف اخلليجــي والعربــي قــد يكــون متعــذرا حتقيقهــا
يف الوســط الدولــي؛ نظــراً لتبايــن املصالــح الدوليــة واختــاف توجهاتهــا يف القضايــا األمــر الــذي
يســتدعي التعامــل بحــذر يف اإلطــار الدولــي  ،إال أننــا نريــد التنبيــه علــى أن مواقــف املجلــس
الوطنــي االحتــادي وإســهاماته الفعالــة يف االحتــاد البرملانــي الدولــي متثــل إجنــازاً وإضافــة حقيقيــة
جعلــت مــا يطرحــه املجلــس مــن مواقــف أو قضايــا أو رؤى أو خطــط وبرامــج عمــل محــل احتــرام
مــن قــوى املجتمــع الدولــي .
واعتمدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية اإلماراتية على سمات معينة عند اختيارها ألهداف
الدبلوماسية اخلارجية يف بداية كل فصل تشريعي على التالي :
1.1حتــرص الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة عنــد اختيارهــا لركائز الدبلوماســية يف بداية كل دور تشــريعي
علــى مواكبــة القضايــا االقليميــة والدوليــة ،ســواء السياســية أو االقتصاديــة أو االجتماعيــة ،
واالســهام يف تقــدمي اآلراء فيهــا  ،والتفاعــل مــع متغيراتهــا.
2.2تعتمــد الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة عنــد وضــع أســس برنامجهــا السياســي اخلارجــي علــى دراســة
الرؤيــة اخلارجيــة للدبلوماســية الرســمية اإلماراتيــة ،حتــى تتكامــل األدوار بــن الطرفــن  ،وحتــى
يصبــح الــدور اخلارجــي للبرملــان اإلماراتــي أكثــر فعاليــة  ،خاصــة أن الدبلوماســية البرملانيــة تعمــل
علــى حتقيــق ذات األهــداف الوطنيــة التــي تبتغيهــا الدبلوماســية الرســمية  ،وإن اختلفــت معهــا يف
الوسائل.
3.3تعمــل الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة عنــد اختيارهــا أســس وركائــز الدبلوماســية البرملانيــة يف بدايــة
كل دور تشــريعي علــى مراعــاة اخلصائــص األساســية لــكل نطــاق مــن حيــث كونــه إقليميــا أو دوليــا،
حيــث إن خصائــص النطــاق اإلقليمــي يــزداد فيهــا االتفــاق والتوافــق؛ نظــراً ألن الــدول املشــتركة يف
اإلقليــم الواحــد جتمعهــا قضايــا مشــتركة ذات رؤى متقاربــة وإن بــدت هنــاك بعــض الفروقــات يف
املواقــف ،إال أنــه ميكــن احتواؤهــا يف النطــاق اإلقليمــي أو الدولــي.
4.4تهتــم الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة عنــد وضعهــا خلطتهــا الســنوية علــى مراعــاة املبــادئ الدوليــة
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املعتمــدة يف املجتمــع الدولــي ،ســواء يف املواثيــق الدوليــة أو املعاهــدات الدوليــة .
5.5تهتــم الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة عنــد وضــع أســس الدبلوماســية اخلارجيــة للمجلــس الوطنــي
االحتــادي بتمثيــل وجهــة نظــر الشــعب وفئاتــه املختلفــة  ،فــأداء الدبلوماســية البرملانيــة أداء معبــر
عــن نبــض الشــعب بكافــة فئاتــه ( املــرأة والشــباب  ،وقضايــا األطفــال  ،وكبــار الســن ) ،وهــو أمــر
الشــك قــد تفتقــده الدبلوماســية الرســمية التــي تتبنــى وجهــة النظــر احلكوميــة.
6.6كمــا تعتمــد الشــعبة البرملانيــة مــن خــال اعتمادهــا لألســس الدبلوماســية علــى دعــم ومســاندة
أبــرز القضايــا التــي تهــم املنطقــة العربيــة واالســامية والدوليــة.

املرحلة الثالثة :

دور أمانة الشعبة البرملانية

يف املرحلة الثالثة تبدأ مهمة األمانة العامة للمجلس الوطني االحتادي يف دعم وتعزيز الدبلوماسية
البرملانية اخلارجية  ،خاصة أن األخيرة متلك اخلبرة البرملانية التي اكتسبت نتيجة املعايشة القريبة
ألعضاء البرملان  ،واملعرفة العملية باإلجراءات التي حتكم املؤسسة البرملانية أو االحتادات اخلارجية،
باعتبار أن إدارة الشعبة البرملانية تتعامل معاملة مباشرة مع هذه االحتادات واملؤسسات البرملانية
وأصبحت لديها القدرة والفعالية ،نتيجة ثبات أدوارها خالل الفصول التشريعية املختلفة بخالف
أعضاء املجلس الوطني االحتادي  ،الذين ميارسون الدور السياسي خالل مدد عضويتهم للمجلس
فقط ،ويتسم جهاز األمانة العامة للشعبة بدميومة أعماله وعدم ارتباط أدائه مبدد زمنية قصيرة
وتفرغه الكامل لإلعداد والتحضير ألعمال املجلس خارجيا  ،وتتسم أمانة الشعبة البرملانية كذلك
باستقاللية وحيادية دورها .
وباالستناد إلى هذه السمات فقد حدد النظام الداخلي ألعمال الشعبة  ،مجموعة من األدوار
واالختصاصات كي تكون األمانة جهازا فاعال يف املجلس  ،تعمل على تكريس توجهاته وأهدافه ،
وتخدم أعضائه  ،وذلك من خالل تأديتها لثالثة أنواع رئيسية من املهام واألدوار وهي :
أدوار اتصالية  :فالشعبة تشكل حلقة الوصل الرئيسية بني ثالثة مستويات رئيسية من االتصاالت
وهي :بني املجلس الوطني االحتادي والشعب البرملانية األخرى  ،بني أعضاء املجلس وبعضهم
البعض فيما يتعلق مبشاركاتهم اخلارجية  ،وبني املجلس الوطني االحتادي وغيره من املنظمات على
املستويني الدولي واإلقليمي .
أدوار فنية  :تتمثل يف اإلعداد للموضوعات التي تدرسها أجهزة املجلس الوطني االحتادي على جدول
أعماله خارجيا  ،وإعداد الوثائق والتقارير الالزمة لذلك  .كما يجب على األمانة أن تتخذ التدابير
الالزمة لكفالة تنفيذ ما يقرره املجلس الوطني االحتادي من قرارات وتوصيات فيما يتعلق مبشاركاته
اخلارجية .
أدوار إدارية ومالية  :تتضمن إعداد مراسالت املجلس اخلارجية  ،وتولي الشئون املالية واإلدارية
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للشعبة البرملانية اإلماراتية  ،والعناية مبحفوظاته.
وال تقتصر مهمة أمانة الشعبة البرملانية على التحضير املسبق للفعاليات اخلارجية إمنا حتظى
املشاركات اخلارجية بسلسلة من االجراءات قبل وأثناء وبعد الفعالية اخلارجية  .ومن ضمن املهام
التي تقوم بها ادارة الشعبة البرملانية التالي ،جدول رقم (:)5

قبل املشاركة اخلارجية

أثناء املشاركة
اخلارجية
تقدمي الدعم
اللوجستي فيما
يتعلق مبواعيد عقد
االجتماعات وطرقها

بعد املشاركة اخلارجية

تقدمي التقرير النهائي
التنظيم لعقد اجتماعات تنسيقية
للشعبة البرملانية والذي
للمجموعات املشاركة للنظر يف جدول
أعمال الفعالية وابداء املالحظات
يتضمن أهم النتائج
واملقترحات بشأنها
وإسهامات الشعبة
البرملانية يف الفعالية
اخلارجية
متابعة القرارات
التنظيم لعقد
التنسيق الدائم مع اجلهاز التنفيذي
والتوصيات الصادرة من
مبستوياته املختلفة واملختص بصنع وتنفيذ االجتماعات الثنائية
السياسية اخلارجية  ،لوضع أسس واضحة على هامش االحتادات الفعاليات البرملانية
ومتفق عليها من ألهم مرتكزات السياسة
اخلارجية  ،واملواقف جتاه مختلف القضايا
ذات البعد اخلارجي ،حيث إن وضوح تلك
األسس واملبادئ يؤدي إلى جتنب التضارب
ما بني مواقف املجلس الوطني االحتادي ،
ورؤية اجلهاز التنفيذي املختص أي وزارة
اخلارجية  ،مبا يدعم مكانة الدولة.
التحضير لالجتماعات
إعداد خطة العمل للفعالية بناء على
التأكيد على وسائل
جدول األعمال املطروح ،وبناء على األفكار االعالم لتغطية
القادمة للفعاليات
احلدث اخلارجي
.البرملانية
واملقترحات أثناء االجتماعات التنسيقية
إعداد األوراق والدراسات الفنية الداعمة اعداد تقارير يومية
للحدث اخلارجي
ملشاركة األعضاء بفعالية يف الفعاليات
إلخطار أعضاء
البرملانية
بالتطورات حول
مقترحات الشعبة
البرملانية
اجتماع املجموعات املشاركة يف االجتماعات
التنسيقية للمرة الثانية ملناقشة األوراق
والدراسات الفنية واالتفاق على خطط
التكتيك السياسي وخطط التحرك
 .1علي موسى  ،وجيز الدليل العلمي لبحوث ودراسات الشعبة البرملانية وإعداد الكلمات البرملانية2010 ،
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رابعًا :كيفية اعداد األوراق والدراسات الفنية ألعمال الشعبة
البرلمانية :
تعتمد الشعبة البرملانية على التكامل املعريف فيما يتعلق بإعداد دراساتها وأوراقها ومقترحاتها ،حيث
اعتمدت الشعبة البرملانية على علم السياسة كأحد املرتكزات األساسية  ،إال أنه مت نقل الظاهرة
محل الدراسة من قالبها األكادميي إلى قالب صناعة القرار ،من خالل حتديد الظاهرة السياسية
والتعرف على أبعادها البرملانية  ،ألن البرملانات تعزز نشاطها اخلارجي مع األطراف األخرى عبر
األوراق واملقترحات  ،ومشاريع األوراق التي تخدم الدبلوماسية البرملانية للمجلس الوطني االحتادي
 ،والتي تدعم موقف الدولة خارجيا .ومن أهم املناهج التي تستخدمها الشعبة البرملانية يف أوراقها
ودراساتها مشروعاتها الفنية على هما :املنهج الوصفي واملنهج التحليلي.

1.1بحــوث املنهــج الوصفــي :وهــو املنهــج الــذي يعتمــد علــى توصيــف الظاهــرة السياســية ،والتعــرف
علــى عناصرهــا وإبــراز أهــم النتائــج واملواقــف التــي ميكــن أن تتبناهــا الشــعبة البرملانيــة حيــال
املوضوعــات محــل البحــث والدراســة  .والغــرض مــن التوصيــف هــو مســاعدة صانــع القــرار (عضــو
البرملــان) علــى اتخــاذ قــرار أو موقــف معــن مــن احلــدث .وتــرى أوراق املنهــج الوصفــي أن كل
موضــوع لــه ثالثــة عناصــر أساســية أولهــا مظاهــر املوضــوع أو القضيــة ،وثانيهــا األســباب التــي
أدت إلــى هــذه املظاهــر ،وثالثهــا النتائــج مــن هــذه األســباب .وذلــك وفقــا للرســم التوضيحــي التالــي
 ،رســم توضيحــي رقــم (:)27

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺒﻮاﻋﺚ

اﳌﻈﺎﻫﺮ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :27ﻋﻨﺎﴏ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
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ومن أهم األوراق املستخدمة حسب املنهج الوصفي :
الورقة االستقرائية :تقوم هذه الورقة على استقراء الوقائع واألحداث ،ثم اكتشاف القوانني التي
حتكم الظواهر السياسية ،ثم النتائج التي ميكن أن يتمخض عنها احلدث السياسي ،حيث ال ميكن
للبرملان عند دراسة الظاهرة السياسية أن ينطلق من املبادئ واملسلمات السياسية؛ بل البد له من أن
يرتكز على مالحظة الواقع واألحداث.
بحوث األثر السياسي :تأتي بحوث األثر السياسي البرملاني لتحلل عوامل القوة والضعف للمواقف
اإلقليمية والدولية ،وكيف ميكن زيادة عوامل القوة سواء الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية واحلد من
عوامل الضعف؟ ،بحيث ميكن أن يكون هناك مقترحاً برملانياً حلل األزمة.
ورقة العناصر السياسية :وهذه الورقة متخصصة سياسياً يف اإلطار البرملاني ،ألنها تركز على بحث
العالقات املتداخلة واملعقدة بني عناصر الظاهرة السياسية .فكل ظاهرة تتشكل من عناصر محددة،
ولذلك فإن مهمة الباحث البرملاني يف املرحلة األولى هي البحث يف كل املعلومات الالزمة والضرورية،
حتى يلم إملاماً كافياً بكل عناصر الظاهرة محل الدراسة ،ثم يبدأ اختبار العالقات بني عناصر هذه
الظاهرة من حيث طبيعة العالقات هل هي مترابطة ،تكاملية ،تعارضيه ،تنسيقية؟ ،ويتم وصف هذه
العالقات بأنها قوية أو ضعيفة بنا ًء على الفوائد املتبادلة من هذه العالقات .بعد ذلك تبدأ املرحلة
الثالثة يف تقدير العالقات بني العناصر ،وبنا ًء عليه يتم إعداد مقترحات العمل البرملاني الالزمة.
مثال ( قرار البرملان األوروبي )
أوراق الزيارات البرملانية  :والتي تتضمن :
ملــف املباحثــات  :الــذي يتضمــن التعريــف بالدولــة مــن جميــع جوانبهــا السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والبرملانيــة ،ثــم ورقــة بحثيــة أخــرى حــول تطــورات العالقــات اإلماراتيــة مــع هــذه الدولــة
مــن نــواح مختلفــة ،ثــم يتــم إعــداد مشــروع مباحثــات مقترحــة علــى أن يراعــي املشــروع:
_ _اعتبارات التعاون القائمة بني اإلمارات وهذه الدولة.
_ _تقدير املصالح اإلماراتية من هذه الدولة ،واملطالبة بإمكانات حتقيقها.
_ _تقدير املواقف املشتركة بني اإلمارات وهذه الدولة.
_ _تقديــر املواقــف املختلفــة بشــأنها ،وشــرح إضــايف لوجهــة النظــر اإلماراتيــة بشــأن احتــواء
هــذه اخلالفــات ،ســواء كانــت تخــص عالقــات اإلمــارات بالدولــة مباشــرة ،أو يف شــأن
قضيــة إقليميــة ،أو يف شــأن قضيــة دوليــة.
_ _السعي لتنمية وتطوير جوانب التعاون البرملاني.
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الورقــة اآلنيــة  :التــي تتضمــن عرضــاً كامــ ً
ا ألهــم األحــداث السياســية ،واالقتصاديــة،
والبرملانيــة ،واالجتماعيــة ،وكل مــا يــدور بالدولــة الزائــرة خــال الـــ (  ) 48ســاعة األخيــرة.
الورقــة التاريخيـ ـ ـ ــة  :تهــدف هــذه الورقــة إلــى إعطــاء خلفيــة متكاملــة عــن القــرار ،أو
املشــكلة البحثيــة لتمكينــه مــن بحثهــا واملســاهمة فيهــا بوضعهــا الراهــن .ركــزت عناصــر الورقــة
التاريخيــة علــى الظاهــرة  -أســبابها  -العوامــل الداخليــة واخلارجيــة  -املقترحــات والنتائــج.
ورقــة محــور برملانــي  :والتــي تختــص ببحــث عناصــر محــددة أو عنصــر واحــد علــى األقــل
بقضيــة معينــة ،مــن خــال التركيــز علــى توصيفهــا والعالقــات القائمــة بــن عناصرهــا ،وموقــف
الدولــة منهــا ،وتتركــز عناصرهــا يف الوضــع الراهــن علــى القضيــة وموقــف دولــة اإلمــارات منهــا
ووضــع احللــول واملقترحــات بشــأنها.

2.2بحــوث املنهــج التحليلــي :وهــو املنهــج الــذي يعتمــد علــى حتليــل الظاهــرة السياســية واكتشــاف
عناصرهــا والعالقــات بــن هــذه العناصــر ،مبــا يــؤدي إلــى توقــع النتائــج ،وبنــاء التوصيــات
واملقترحــات الالزمــة.
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ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺎﳼ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻣﻮاد ﺧﺎم

ﺗﺼﻮرات ﻋﻦ
اﻷﺣﺪاث واﻷﺷﻴﺎء

ﻣﻮاﻗﻒ واﺗﺠﺎﻫﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺎﳼ

ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺎﳼ

اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﺺ اﻟﺴﻴﺎﳼ
) ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻐﺎﻣﺾ أو اﳌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒريات
– اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ – اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺤﻮرﻳﺔ (

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻟﻐﻮص ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ
اﻟﺴﻴﺎﳼ

اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺴﻴﺎﳼ
" اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ
إﱃ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
إﱃ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ ".

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺺ

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﺺ
اﻟﺴﻴﺎﳼ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :28ﻳﻌﺮض ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ ﰲ ﺑﺤﻮث اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
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ومن أهم دراسات املنهج التحليلي التي تعدها الشعبة :
دراســات تقديــر املوقــف السياســي  :والــذي يتــم اســتخدامه يف البنــود الطارئــة يف االحتــاد البرملانــي
الدولــي  ،حيــث يتــم دراســة املوضــوع علــى عــدة مراحــل:
_ _دراسة مسحية حول القضايا السياسية األكثر أهمية وخطورة على الساحة الدولية.
_ _دراســة لتقديــر ميــزان القــوى النســبي يف مــدى القبــول أو الرفــض ( املواقــف املتباينــة
مــن هــذه القضيــة ).
_ _دراسة عوامل القوة والضعف ،يف املوضوع املطروح يف البند الطارئ.
_ _دراســة التحديــات التــي ميكــن أن يواجههــا مــن مختلــف الكتــل التصويتيــة يف االحتــادات
املعنيــة.
_ _دراســة الفــرص املتاحــة يف إمكانيــة الفــوز يف البنــد الطــارئ ،والــذي يتــم االعتمــاد فيــه
علــى منهــج ( حتديــد ماهيــة املشــكلة السياســية ) ،وكذلــك وفــق مناهــج التقييــم املتبعــة
بهــذا الشــأن.
ومت تطبيق هذا النوع من الدراسات عمليا على العديد من مشروعات البنود الطارئة ،التي مت
تقدميها من الشعبة البرملانية لدولة اإلمارات ،والتي حظيت بالقبول واالستحسان من اجلمعية
العامة لالحتاد البرملاني الدولي ،والتي أصدرت قرارات بشأنها حيث منذ العام  2009وحتى العام
 2014واستطاعت الشعبة البرملانية طرح  6بنود طارئة على جداول أعمال االحتاد البرملاني الدولي
وحظي  3منها بنجاح.
دراســات األثر التتب ــعي  :يتم اســتخدامه لدراســة مشــروعات قرارات اللجان الدائمة لالحتاد البرملاني
الدولــي والــذي يتــم مــن خــال عــدة عناصــر:
_ _مفهوم املوضوع.
_ _األهداف العامة من املوضوع.
_ _آليات حتقيق األهداف.
_ _البحــث يف نصــوص املشــروع مــا ميكــن أن يعطــل دراســة املشــروع ،وهــل هنالــك فقــرات
متناقضــة مــع فقــرات املشــروع ؟ ومــا هــي األهــداف التــي أرغــب يف حتقيقهــا؟
وقد جنحت الشعبة باستخدام هذا النوع من الدراسات يف إدخال العديد من مقترحاتها وتوصياتها
على أعمال اللجان يف املؤمترات واالحتادات البرملانية ،ومت األخذ بها .باإلضافة إلى ذلك هناك
دراسات اإلطار السياسي ،والسيناريو السياسي وهي املراحل الالحقة يف التجربة البحثية البرملانية.
دراســات التقييــم السياســي :حيــث يتــم إجــراء هــذا النــوع مــن الدراســات لتقييــم املوقــف ،أو القــرار
السياســي ،أو موضــوع مــا ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار بــأن البرملــان يريــد أن يغيــر موقفــه ،أو قــراره،
أو يريــد إدخــال تعديــات وتطويــرات عليــه ،وهــذا مــن النــوع مــن الدراســات يفيــد يف القضايــا أو
املوضوعــات ذات الطبيعــة املتكــررة يف احملافــل البرملانيــة.
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الفصل الرابع

إنجازات المجلس الوطني
االتحادي على الصعيد الخارجي

أو ًال :األسس التي اعتمدتها الشعبة البرلمانية اإلماراتية لقيادة
انجازاتها:
يذكر أنه مع بداية تفعيل عمل الشعبة البرملانية اإلماراتية  ،كان املجلس الوطني االحتادي حريصاً
على جعل البرملان منظمة ذات أسس واضحة وتعتمد على اجراءات مؤسسية واضحة  ،فمع العام
 1975عندما انضم املجلس الوطني االحتادي لكل من االحتاد البرملاني العربي ثم االحتاد البرملاني
الدولي يف العام  .1977أخذ املجلس الوطني االحتادي على عاتقه حتقيق أهداف واضحة ومحددة
يف مهمته الدبلوماسية البرملانية اخلارجية من خالل متثيله لفئات الشعب ولتحقيقه التكامل مع
الدبلوماسية الرسمية ،وذلك وفق أسس و ركائز محددة  .واحلقيقية أن املجلس الوطني وعلى الرغم
من أن مهمته يف املجال السياسي بدأت يف سبعينات القرن املاضي  ،إال أن النجاحات احلقيقية
بدأت من بداية مرحلة التمكني ومع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف نهاية العام  2005عن برنامج إصالح سياسي يهدف إلى تفعيل املجلس
الوطني االحتادي عبر انتخاب نصف أعضائه مع إجراء تعديالت دستورية  .فمنذ هذه املرحلة جنح
املجلس الوطني االحتادي يف حتقيق اجنازات ذات أهمية خاصة جتلت يف التفاعل بشكل ديناميكي
مع االحتادات البرملانية االقليمية والدولية ،والتفاعل كذلك مع األحداث والقضايا العاملية التي تهم
الرأي العام سواء احمللي أو االقليمي أو الدولي  ،حيث أخذت مهمة حتقيق الفعالية من املشاركات
اخلارجية بالتزايد وذلك نتيجة األسباب التالية :
_تنظيم عمل الشعبة البرملانية عبر األنظمة واللوائح:
_
أعطى تنظيم عمل الشعبة البرملانية اإلماراتية عبر أنظمة ولوائح دفعة و عامال مهما لتعزيز
الدبلوماسية البرملانية ،للمجلس الوطني االحتادي من خالل اعادة ترتيب أولويات العمل اخلارجي
للمجلس  ،وتنظيم عمل األعضاء يف تلك املشاركات ،
واستطاعت هذه األنظمة واللوائح ايجاد رؤية سياسة شاملة للشعبة و خطه عمل محدده للمشاركة
البرملانية مما أثر باإليجاب على نشاط الشعبة البرملانية يف املجلس الوطني االحتادي .باإلضافة الى
أنه فعل من اجتماعات اجلمعية العمومية واللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية  ،و عمل على توثيق
التواصل بني املجموعات التمثيلية للشعبة البرملانية مع بعضها البعض لالستفادة والتشاور وحتقيق
ركائز سياسية للدبلوماسية البرملانية على كافة األصعدة.
_تعزيز التمثيل اخلارجي:
_
استطاع التمثيل النسائي لعضوات املجلس الوطني االحتادي  ،والذي بدأ مع مرحلة التمكني  ،اعطاء
الشعبة البرملانية زخما أكبر يف املشاركات اخلارجية وخاصة على مستوى االحتاد البرملاني الدولي
 ،الذي يقر يف نظامه األساسي بإعطاء أصوات أكثر للبرملانات التي يتواجد بها متثيل نسائي .فمن
العام  2007استطاعت الشعبة حتقيق جناحات ال سابق لها يف االحتاد البرملاني الدولي.
كذلك مت تنظيم عمل املجموعات البرملانية من خالل التنسيق املسبق مع هذه املجموعات ،وذلك
عن طريق عقد عدة اجتماعات حتضيرية يتم من خاللها حتديد األهداف املتوخاة من املشاركات
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البرملانية ،وتوزيع األدوار بني أعضاء املجموعة ،مما يسهم يف تقدمي رؤية واضحة ألهداف املشاركة
البرملانية والتفاعل املدروس واملخطط ملختلف القضايا واملوضوعات املدرجة على جداول أعمال
الفعاليات البرملانية ،والذي من شأنه حتقيق الشعبة البرملانية ألهدافها.
_تطور األداء الفني لباحثي ادارة الشعبة البرملانية يف األمانة العامة للمجلس الوطني االحتادي:
_
بدايــة مــن العــام  2007مت حتقيــق قفــزة نوعيــة يف تطويــر األداء الفنــي لباحثــي ادارة الشــعبة
البرملانيــة االماراتيــة ،وذلــك بهــدف تطويــر األوراق والبحــوث والدراســات املقدمــة يف الفعاليــات
اخلارجيــة ،بحيــث تصبــح مشــاركة الشــعبة البرملانيــة يف احملافــل اخلارجيــة ممنهجــة وتقــوم علــى
مبــادئ وأســس مدروســة مســبقا تعــزز مــن فعاليــة دبلوماســية املجلــس الوطنــي االحتــادي .وذلــك
عــن طريــق إخضــاع املوظفــن لبرامــج تدريبيــة مكثفــة  ،وتدريبهــم علــى األســس العلميــة يف كتابــة
الدراســات املختلفــة التــي تخــدم املشــاركات اخلارجيــة كإعــداد دراســات التحليــل السياســي البرملانــي
و بحــوث التوصيــف البرملانــي للواقــع السياســي وبحــوث األثــر للتوصيــف البرملانــي للواقــع السياســي
وبحــوث دراســات األزمــات ،وتقديــر املواقــف ،وغيرهــا العديــد مــن تلــك الدراســات  ،حيــث أصبــح
للشــعبة البرملانيــة دليــل علمــي لبحــوث ودراســات الشــعبة البرملانيــة وإعــداد الكلمــات البرملانيــة .وهــذا
بحــد ذاتــه أصبــح كخارطــة طريــق للشــعبة البرملانيــة تســتطيع مــن خاللــه تــرك أثــر فعــال ومثمــر يف
الفعاليــات اخلارجيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك فإنــه مــع بدايــة العــام  ، 2011مت اعتمــاد عمــل خطــة موجهــات سياســية
للشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة  ،تطــرح بدايــة كل دور تشــريعي  ،جتمــع كافــة األســس والركائــز واملبــادئ
للدبلوماســية اخلارجيــة وفــق القضايــا املطروحــة علــى أجنــدة أعمــال االحتــادات  ،ووفــق القضايــا
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة املثــارة علــى كافــة األصعــدة اإلقليميــة والدوليــة يف ذلــك الوقت.
جميع األسباب السابقة استطاعت خلق بيئة فاعلة للدور السياسي للمجلس الوطني االحتادي
انعكست على قدرة املجلس الوطني االحتادي على اكتساب السمعة البرملانية الدولية واإلقليمية
اجليدة التي ساهمت يف تعزيز ركائز ومبادئ السياسة اخلارجية للدولة  .ويف الواقع أن النجاح الذي
حققته الشعبة البرملانية االماراتية خارجياً لم يكسبها سمعة برملانية جيدة فقط  ،بل هذا النجاح
أكد تفوق الشعبة على العديد من الشعب البرملانية االقليمية والدولية والتي بدأت عملها الدبلوماسي
اخلارجي بفترات طويلة  ،حيث إن مبادرات الشعبة البرملانية النوعية املتجددة واعتمادها على نهج
ورؤية سياسية واضحة وتفاعلها املؤثر أصبح يُعول عليه يف األداء البرملاني الدولي واالقليمي  ،سواء
من أجل تطوير العمل البرملاني ،أو تفعيل دور البرملانيني على صعيد مختلف القضايا املطروحة على
الساحة البرملانية إقليمياً ودولياً.
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ثانيًا :اإلنجازات النوعية للدبلوماسية البرلمانية للمجلس
الوطني االتحادي رسم توضيحي رقم (:)29

أوﻻ

ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺛﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﳌﴩوﻋﺎت

زﻳﺎرات دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
ﺧﺎرﺟﻴﺔﻣﺴﺎﻧﺪة
ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﺳﺎدﺳﺎ

اﻧﺠﺎزات
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺧﺎﻣﺴﺎ

ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺳﻬﺎﻣﺎت
ذات ﺗﺄﺛري ﻓﻌﺎل ﰲ
اﳌﺤﺎﻓﻞ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ﴍاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈامت
وأﻃﺮاف ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ

دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ

راﺑﻌﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﺛﺎﺑﺘﻪ
ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :29اﻧﺠﺎزات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ

Ì

Ìتعديل األنظمة واللوائح :

بالنظر إلى إجنازات واسهامات الشعبة البرملانية اإلماراتية يف مختلف احملافل البرملانية ٌالقليمية
والدولية  ،فإنه باإلضافة إلى ما مت ذكره آنفا بشأن اعتماد الشعبة وفريقها الفني على مناهج علمية
محددة  ،ترتكز باألساس على علم االجتماع السياسي  ،باإلضافة إلى منهاجية الدراسات البرملانية
احلديثة  ،كان البد أن يتم بناء اطار نوعي ،حتى تكون الشعبة مؤثرة وفعالة يف محيط مشاركاتها
االقليمية والدولية .
وتدرك الشعبة أن املفتاح احلقيقي ألي إسهام أو إجناز يف الدبلوماسية البرملانية يبدأ من خالل
فهم ماهية املنظمة البرملانية  ،ودورها وتأثرها بالنسبة للمقترح  ،أو الفكرة  ،أو الرأي الذي تتبناه
الشعبة  ،فمن الطبيعي أن تختلف أفكار ومقترحات الشعبة يف مجال البرملان العربي عنه يف مجال
البرملان اإلسالمي عنه يف املجال البرملاني الدولي  ،ويف ذات اإلطار فإن كل احملافل البرملانية
اإلقليمية والدولية البد أن يتم التعامل معها من خالل األنظمة األساسية واللوائح املنظمة لعمل

98

هذه املنظمات البرملانية  ،ولذلك ركزت الشعبة كثيرا على أهمية اصالح األنظمة واللوائح ملختلف
االحتادات واحملافل البرملانية اإلقليمية والدولية التي شاركت فيها  ،وقدمت الشعبة بناء على ذلك
العديد من املقترحات وأوراق العمل ،و بادرت بصياغة أنظمة ولوائح جديدة كان الهدف الرئيسي
من كل ذلك هو ضبط ميزان العمل يف هذه املنظمات  ،حيث إنه ال ميكن دراسة أو حتقيق أي جدوى
سياسية من املقترحات واألفكار والبنود الطارئة يف حال وجود خلل يف األنظمة واللوائح التي حتكم
عمل املنظمات البرملانية .
وال نستطيع القول بأننا جنحنا متاما ألن هذه املسألة ال ترتبط فقط بالشعبة البرملانية اإلماراتية
 ،وامنا بأطراف اقليمية ودولية تشارك يف ذات احملفل البرملاني  ،ولم تهدف الشعبة من مقترحاتها
وأوراق عملها بشأن األنظمة واللوائح لتحقيق غاية ذاتية بقدر ما هو تعبير عن موضوعية العمل
لضمان جناح املؤسسة البرملانية أو احملفل الذي تشارك فيه الشعبة.
وترجمة لذلك فإننا نورد أهم اجنازات الشعبة البرملانية يف تعديل األنظمة واللوائح يف االحتادات
البرملانية اإلقليمية والدولية:

1.1االجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى ،والنواب ،والوطني ،واألمة :
شاركت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف ديسمبر  2009بـاعداد أول «مشروع نظام عمل االجتماعات
التنسيقية للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية»،و كانت سباقة يف طرح
املشروع والذي كان األساس الذي قام عليه البناء التنظيمي لالجتماع الدوري . .و مهمة اللجنة هي
التنسيق وإعداد خطط ودراسة جدول أعمال االجتماع الدوري لرؤساء البرملانات إضافة إلى التنسيق
مع البرملانات العربية واألجنبية يف املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ويف العام  2013قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مقترح تعديل « مشروع الالئحة التنظيمية
للمجموعات البرملانية اخلليجية التخصصية يف املجالني التشريعي واالقتصادي» ،الذي يسعى إلى
حتقيق التكامل والترابط بني الدول يف مجلس التعاون اخلليجي ،حيث قدمت الشعبة البرملانية العديد
من املقترحات بعد ما تالحظ عدم التوافق بني االختصاصات الواردة يف الئحة االختصاصات وآلية
عمل املجموعات البرملانية اخلليجية التخصصية يف املجالني التشريعي واالقتصادي ،واختصاص
االجتماع الدوري لرؤساء املجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،حيث أكدت
الشعبة البرملانية على ضرورة دراسة مشروع الالئحة حتى يعبر عن اجلوهر الذي يسعى إلى حتقيق
التكامل والترابط بني الدول يف مجلس التعاون اخلليجي.
وباملناسبة فإن معظم األجهزة التابعة لالجتماع الدوري  ،كانت الشعبة البرملانية اإلماراتية صاحبة
املساهمة األبرز يف وضع لوائحها.
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2.2البرملان العربي :
أولت الشعبة البرملانية اإلماراتية اهتماما كبيرا باملشاركة يف اعداد أول الئحة داخلية للبرملان العربي
منذ العام ، 2003عندما طرحت مناقشة تأسيس هذا البرملان على االحتاد البرملاني العربي  ،وقد
قدمت الشعبة البرملانية العديد من األوراق واملقترحات يف شأن مشروع النظام األساسي للبرملان
العربي ،خاصة فيما يتعلق بقرارات املؤمتر ومدة الدورة البرملانية للبرملان  ،وميزانيته.
وقد تقدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية بعدة تعديالت على النظام األساسي للبرملان العربي بداية
من سبتمبر من العام ، 2009حيث عرضت الشعبة البرملانية اإلماراتية مذكرة مقترحات بالرأي يف
مشروع النظام األساسي للبرملان العربي ،والتي تضمنت  20تعديال  ،كما تقدمت الشعبة بتعديالت
على النظام الداخلي للبرملان العربي وتضمنت تعديالت على النظام الداخلي للجان.
ويف نوفمبر من العام  2012قدمت األمانة العامة للمجلس الوطني االحتادي بطلب من رئيس
البرملان العربي االنتقالي آنذاك معالي علي سالم الدقباسي مقترحا بشأن اإلعداد للنظام الداخلي
للبرملان العربي الدائم  ،ويأتي طلب معالي سالم الدقباسي نتيجة ثقته بالدور الكبير للمجلس الوطني
االحتادي وأمانته يف قدرتها على صياغة األنظمة واللوائح التشريعية ،وجناحها يف استخدامها
للمناهج العلمية البرملانية املتطورة يف اعداد مثل هذه األنظمة  ،حيث أكدت األمانة العامة للمجلس
الوطني االحتادي أنه يف إطار اهتمام املجلس الوطني االحتادي بتفعيل دور البرملان العربي  ،وزيادة
قدراته التأثيرية يف محيطه العربي فإن من املهم اعداد نظام داخلي للبرملان العربي  ،وارتأت األمانة
العامة للمجلس الوطني االحتادي أنه يجب أن يتم اعداد النظام الدائم يف إطار عدد من القواعد
األساسية وهي :
1.1أن النظــام الداخلــي مــا هــو اال جــزء مــن منظومــة التطويــر ألعمــال البرملــان العربــي ،ســواء يف
إطــار عالقتــه مبؤسســات اجلامعــة العربيــة األخــرى ،ومــدى تنفيــذ قراراتــه ومــا تنتهــي إليــه ،أو يف
إطــار اعمــال أجهــزة البرملــان الداخليــة بحيــث يتحقــق فيمــا بينهــا االرتبــاط والتنســيق والتكامــل .
2.2أن يعبــر النظــام الداخلــي عــن أدوار محــددة ألجهــزة البرملــان الداخليــة ،بحيــث ال تكــون هنــاك
تزايــد او طموحــات ال تســتطيع أجهــزة البرملــان القيــام بهــا.
3.3قــدرة النظــام الداخلــي علــى أن يصــل بالبرملــان العربــي إلــى حتقيــق اجنــازات تالمــس الواقــع يف
نتائــج أعمالــه ومخرجاتــه .
4.4أن يعبــر النظــام الداخلــي عــن ادوار تأثيريــة هامــة للجــان ،باعتبــار أن اللجــان هــي بيــت اخلبــرة ،
ومنهــل الدراســات الفنيــة التــي يعتمــد عليهــا البرملــان العربــي يف اتخــاذ قراراتــه النهائيــة  ،اال ان
حتديــد ذلــك يف النظــام الداخلــي يقتــرن مبــدى قــدرة اللجــان علــى صياغــة تقاريــر فنيــة مدروســة
يتــم رفعهــا الــى البرملــان بعــد اســتيفاء جوانــب الدراســة الالزمــة  ،ويف ذات االطــار فــإن طبيعــة
مشــروعات القــرارات او التوصيــات التــي تنتهــي اليهــا اللجــان يجــب ان تكــون محــددة بطبيعــة
املرحلــة الراهنــة للقضيــة او املوضــوع ،ومعبــرة يف ذلــك الوقــت عــن متطلبــات محــددة.
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5.5مــن الضــروري أن يعكــس النظــام الداخلــي دور األمانــة العامــة املؤثــر يف اعمــال البرملــان ليــس فقــط
يف اجلانــب االداري واملالــي  ،وإمنــا ايضــا يف اجلانــب الفنــي ومبــا يتفــق مــع النظــام االساســي
للبرملــان العربــي  ،فاألمانــات العامــة للمنظمــات االقليميــة يلقــى عليهــا دور رئيســي يف حتقيــق
االجنــازات املســتهدفة  ،او تفعيــل دورهــا مبــا يحقــق غاياتهــا .
6.6أن يعكــس النظــام الداخلــي قــدرات التطويــر الالزمــة جلــدول أعمــال اجللســات العامــة فهــذه مــن
املســائل ذات االهميــة البالغــة يف حتقيــق البرملــان العربــي ألهدافــه .
فالبرملان العربي وإن كان منظمة سياسية تتبع جامعة الدول العربية ،إال ان قرار انشائه يف الدورة
العادية (  ) 17باجلزائر يف 23/3/2005م عبر عن دور البرملان عندما نص حتديداً على هدف «
حتقيق متثيل نيابي لشعوب الدول األعضاء وتوسيع املشاركة السياسية يف صنع القرارات الصادرة
عن مجلس اجلامعة  ،ومجالس الهيئات واملنظمات املنبثقة عنها» .
ويف مرحلة البرملان العربي الدائم الذي جاء بعد جتاوز الفترة االنتقالية للبرملان العربي ،فإن جداول
أعمال جلساته يجب ان يتم النظر اليها من منظورين برملاني وسياسي ،بحيث ال يطغى اجلانب
السياسي على عمل البرملان ،مما يفقده الكثير من أدوات فعالياته يف حني ان هناك الكثير من
املؤسسات األخرى يف اجلامعة العربية تقوم بأداء هذا الدور السياسي ،إال أن الدور البرملاني سيظل
مقصوراً على البرملان العربي  ،والدور البرملاني ويف اطار ما حتدد يف النظام االساسي للبرملان العربي
قد يتم من خالل ما يلي:
_ _جلســات االســتماع الــى رؤســاء املجالــس الوزاريــة العربيــة  ،واألمــن العــام للجامعــة،
ورؤســاء املنظمــات العربيــة املتخصصــة ( املــادة اخلامســة  ،البنــد الثانــي  ،النظــام
االساســي للبرملــان العربــي ) .
_ _توجيــه االســئلة كتابــة إلــى رؤســاء املجالــس الوزاريــة العربيــة  ،واالمــن العــام للجامعــة ،
ورؤســاء املنظمــات العربيــة املتخصصــة ،وذلــك يف أي موضــوع يدخــل يف اختصاصاتهــم
( املــادة اخلامســة  ،البنــد الرابــع مــن النظــام االساســي للبرملــان العربــي).
_ _النظــر يف مشــروعات املوازنــات واحلســابات اخلتاميــة لألمانــة العامــة للجامعــة قبــل
اقرارهــا مــن اجلهــات املختصــة .
_ _الــدور التشــريعي مــن خــال املواءمــة والتنســيق بــن القوانــن النافــذة يف الــدول األعضــاء
 ،او تبــادل التجــارب يف هــذا املجــال.
وبالفعل استطاع املقترح اإلماراتي أن يكون مبثابة الدليل الذي اعتمد عليه لالنتقال إلى نظام أساسي
دائم للبرملان العربي  ،يذكر أن البرملان العربي كان برملانا انتقاليا منذ تأسيسه يف العام  2005وحتى
العام .2012
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كما ساهمت الشعبة البرملانية يف األعوام  2013و  2014يف تعديل النظام الداخلي للبرملان العربي
 ،حيث جاء الشكل النهائي للنظام منسجماً مع األفكار واملقترحات التي مت تقدميها وفق الدراسات
واآلراء الفنية التي أبدتها األمانة العامة للمجلس الوطني االحتادي وذلك يف إطار اآلتي :
مت تقــدمي مقترحــات حــول « أهــداف البرملــان « والــذي مت نقلــه مــن األســلوب اإلنشــائي البحــت
الــذي وردت بــه يف النظــام األساســي  .ويالحــظ أن األهــداف التــي مت اقتراحهــا جــاءت وفــق ترتيبهــا
مــن حيــث مراعــاة البعــد التاريخــي يف تنفيــذ ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة ثــم عبــرت عــن حالــة
واقعيــة يف تنســيق اجلهــود البرملانيــة العربيــة  ،ثــم انتقلــت إلــى حالــة اختصاصــات البرملــان الالحقــة
يف شــأن دوره يف قــرارات اجلامعــة العربــي،ة ثــم انتقلــت إلــى البعــد املســتقبلي لفكــرة إنشــاء البرملــان
مــن حيــث دفــع مســيرة العمــل العربــي املشــترك ،ثــم اجتهــت إلــى فكــرة الغــرض مــن التمثيــل النيابــي
للشــعوب العربيــة مــن حيــث تدعيــم حقــوق اإلنســان وغيرهــا مــن املبــادئ  ،وأخيــراً اجتهــت للتركيــز
علــى البعــد الدولــي ،ممــا يجعــل صياغتهــا تراعــي األبعــاد العمليــة التــي ميكــن البنــاء عليهــا لتحديــد
االختصاصــات  .بنــاء علــى ذلــك فإنــه مت األخــذ مبضمــون هــذه األفــكار واملقترحــات يف املــادة الثانيــة
مــن النظــام الداخلــي الــوارد مــن البرملــان العربــي .
اُســتحدثت مــادة جديــدة متعلقــة بــــ» واجبــات األعضــاء « والــذي مت األخــذ بهــا يف النظــام
الداخلــي الــوارد مــن البرملــان العربــي  ،حيــث مت اســتحداث هــذه املــادة ألن النظــام أغفــل حكمــاً
أساســياً ورد يف النظــام األساســي يتعلــق بإســقاط العضويــة .وطاملــا أن إســقاط العضويــة الــوارد
يف النظــام األساســي يعنــي ترتيبهــا يف النظــام الداخلــي أن تكــون هنــاك إجــراءات محــددة وأفعــاالً
مخالفــة قــد يترتــب عليهــا إســقاط العضويــة .إال أنــه مــن جانــب آخــر فــإن إســقاط العضويــة ميثــل
احلــد األقصــى للجــزاء ،فــكان مــن الطبيعــي أن نبحــث عــن احلــدود اجلزائيــة التــي تســبق هــذا احلــد
األعلــى ،وطاملــا أن هنــاك حــدود جزائيــة تنتهــي بإســقاط العضويــة وفــق مــا ورد يف النظــام األساســي
فإنــه مــن الضــروري أن يعــرف األعضــاء مــا هــي واجباتهــم حتــى إذا حــدث اإلخــال بهــا ترتــب علــى
ذلــك توقيــع اجلــزاء ،ولذلــك جــاءت هــذه املــادة لتراعــي حكم ـاً أساســياً يف النظــام األساســي.
اُســتحدثت مــادة جديــدة تتعلــق بــــ « إســقاط العضويــة « وذلــك لورودهــا يف النظــام األساســي
باإلضافــة إلــى أنــه نظــراً خلطــورة هــذا اجلــزاء فقــد صاغــت املــادة إجراءاتهــا  ،و مت األخــذ بهــذا
املقتــرح يف النظــام الداخلــي الــوارد مــن البرملــان العربــي
.مت اقترح إجراءات تفصيلية يف املادة الثامنة واملتعلقة بــ» اقتراحــات األعضـــاء « حيث إنه ورد يف
النظام األساسي أنه من حق األعضاء تقدمي اقتراحات تتعلق بتعزيز العالقات العربية أو تطوير أشكال
العمل العربي ،فكان من الضروري أن يتم حتديد اإلجراءات الالزمة لتقدمي املقترحات وتفعيلها ،وإال
فإن غياب ذلك سيؤدي إلى عدم تنظيم هذه اجلزاءات ،مما يؤدي إلى عدم فاعلية هذه األداة.
أما يف ديسمبر من العام  2013قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مذكرة تعديالت على مشروع نظام
مجموعات التعاون والصداقة البرملانية ،ومت االتفاق على أخذ بعض من مقترحات أعضاء املجلس
الوطني االحتادي يف البرملان العربي.
واستطاعت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف بداية العام  2015تقدمي مقترح متكامل حول وثيقة املرأة
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التي يعدها البرملان العربي ومت األخذ بالعديد من املقترحات التي ساهمت بها الشعبة  ،يذكر أن
البرملان العربي يسعى لتمرير هذه الوثيقة على كافة البرملانات العربية بعد تصديقها من جامعة
الدول العربية لتكون مبثابة صك تشريعي يحفظ للنساء العربيات حقوقهن األساسية والتي تهدف
إلى التالي:
1.1وضــع حقــوق املــرأة ضمــن االهتمامــات الوطنيــة األساســية مبــا ميكنهــا مــن االرتقــاء بواقعهــا نحــو
األفضــل وفق ـاً ملــا ترتضيــه القيــم اإلنســانية النبيلــة ،والشــرعة الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،وهــدي
الشــريعة اإلســامية احلنيفــة ،واألديــان الســماوية األخــرى يف عاملنــا العربــي.
2.2تأمــن حقــوق املــرأة ،ومشــاركتها الفعالــة يف بنــاء مجتمعهــا حتقيقــاً ألهــداف التنميــة الشــاملة
واملتوازنــة.
3.3تعزيــز الــدور اإليجابــي للمــرأة العربيــة مــن خــال توفيــر البيئة املواتيــة لتطورها ،وتقدم شــخصيتها
وكفالــة حقوقها.
3.3االحتاد البرملاني العربي:
أخذ املجلس الوطني االحتادي اإلماراتي على عاتقه  ،وحتى قبل انضمامه لالحتاد البرملاني العربي
رسمياً ،العمل على تطوير األسس والنظم التي يعمل بها االحتاد البرملاني العربي  ،وكان أول تعديل
قدمته الشعبة البرملانية اإلماراتية على ميثاق االحتاد البرملاني العربي يف العام  1973والذي قدمت
1
فيه الشعبة العديد من املقترحات خاصة التي تتعلق مبوازنة االحتاد ومدة تعيني األمني العام لالحتاد
 ،تاله التعديل على النظام األساسي لالحتاد البرملاني العربي يف العام ، 1979الذي طالبت به الشعبة
البرملانية إلعطاء االحتاد مجال أوسع للتحرك دوليا ،وقد سعى املجلس الوطني االحتادي لتعديل
النظام وميثاقه يف األعوام  2007 ،2004 ، 2000و  ، 2008أما يف العام  2010فقد قدمت
الشعبة البرملانية اإلماراتية مشروع تعديل على الئحة املجموعة العربية يف االحتاد البرملاني الدولي
 ،وقد طرحت الشعبة البرملانية اإلماراتية هذا التعديل باعتبار أن االحتاد البرملاني الدولي هو املنبر
الرئيسي للحوار البرملاني يف العالم ،ومن املهم تنسيق عمل املجموعة العربية داخله لتحقيق فعالية
أكثر وتأثير أكبر .خاصة الوفود العربية عادة ما تلتقي على هامش اجتماعات االحتاد البرملاني
الدولي لتنسيق مواقفها ،إال أن امللحوظ أن األمر يحتاج ملزيد من التنظيم ووضع آلية مناسبة .وقد
شمل التعديل إنشاء هيئة استشارية للمجموعة العربية يف االحتاد البرملاني الدولي  ،واختصاصات
املجموعة العربية وطبيعة جلساتها  ،باإلضافة إلى حق الكالم  ،ودور أمانة االحتاد البرملاني العربي
يف التنظيم لهذا االجتماع.

واقترحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف مارس  2010النظام الداخلي جلائزة برملانية العربية
تسمى « جائزة التميز البرملاني العربي » تكون تابعة لالحتاد البرملاني العربي  ،و تهدف اجلائزة إلى :

تقريــر جلنــة الشــؤون التشــريعية يف املجلــس الوطنــي االحتــادي عــن ميثــاق االحتــاد البرملانــي العربــي  ،مضبطــة اجللســة
احلاديــة عشــر  ،الفصــل التشــريعي
األول  ،دور االنعقاد الثاني  25 ،ابريل 1973
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_ _تشــجيع وتكــرمي املتميزيــن يف املجــال البرملانــي العربــي ،كالبرملانــن والباحثــن واألمانــات
العامــة للبرملانــات العربيــة.
_ _تشجيع تطوير املمارسات البرملانية العربية لدعم األدوار التشريعية والرقابية .
_ _تشــجيع متيــز البرملانــن العــرب  ،وتعريــف الــرأي العــام العربــي بجهودهــم وأعمالهــم
البرملانيــة الوطنيــة والعربيــة.
_ _تشجيع االرتقاء باملستويات املهنية ألداء األمانة العامة  ،والباحثني العرب.
_ _إذكاء روح املنافســة بــن البرملانــات العربيــة  ،لتطويــر املمارســات  ،وحقــول املعرفــة
البرملانيــة .
وقد مت األخذ مبعظم مقترحات الشعبة البرملانية فيما يتعلق بنظام اجلائزة.
ويف العام  2013قدمت الشعبة البرملانية عدة تعديالت على النظام الداخلي لتعديل ميثاق االحتاد
البرملاني العربي ،حيث الحظت الشعبة البرملانية اإلماراتية أن صياغة امليثاق التي متت يف العام
 1974كانت انعكاساً لألوضاع العربية السائدة حينئذ ،سيما يف إطار املد القومي العربي والتضامن
العربي  ،وآمال الشعوب العربية العريضة يف اإلسراع بخطى الوحدة العربية  ،ومع إميان الشعبة
البرملانية اإلماراتية وإدراكها ألهمية التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي املشترك من
بينها االحتاد البرملاني العربي ،إال أنها ارتأت إجراء بعض التعديالت على امليثاق وأهدافه مبا
يتفق مع طبيعة التطور العربي املعاصر  ،ومستجدات العمل البرملاني العربي املشترك؛ حتى تتحقق
الواقعية الالزمة للميثاق وأهدافه ودون االستغراق يف طموحات يعجز االحتاد البرملاني العربي عن
أن يصل إليها يف ظل التحديات اإلقليمية والدولية  .ولذا راعت التعديالت التأكيد على دور اإلرادة
البرملانية العربية املشتركة يف شحذ همم البرملانيني العرب واستخدام إمكانياتهم ملواجهة التحديات
التي تعتصر عاملنا العربي  ،وأن تكون غاية امليثاق حتقيق التعاون بني املجالس البرملانية العربية حيال
قضايا العمل العربي املشترك  ،واتخاذ التوصيات والقرارات الالزمة يف هذا الشأن  ،باإلضافة إلى
تعزيز دور الدبلوماسية البرملانية العربية مع املنظمات البرملانية اإلقليمية والدولية  .وبعدما تدارست
الشعبة البرملانية اإلماراتية ميثاق االحتاد البرملاني العربي  ،واقترحت العديد من التعديالت وذلك
وفق اآلتي :
أو ًال  :ارتأت الشعبة البرملانية إعادة النظر يف أغراض االحتاد وصياغة ما مت لهذه األغراض يف عام
 1974حتى تتالءم مع طبيعة التطور الدولي واملستجدات البرملانية املعاصرة لذلك اقترحت اآلتي :
1.1التأكيــد علــى دور االحتــاد يف أن يكــون امللتقــى البرملانــي لتمثيــل إرادة الشــعوب العربيــة ،خاصــة يف
القضايــا واملخاطــر التــي تهــدد األمــن العربــي .
2.2التأكيــد علــى أهميــة التواصــل مــع الســلطة التنفيذيــة ،باعتبــار أن ذلــك ميثــل أحــد األســس
الرئيســية لتطويــر أعمــال االحتــاد البرملانــي العربــي خاصــة يف إطــار مخرجاتــه وقراراتــه التــي
تفتقــر إلــى إرادة تنفيــذ حقيقيــة داخــل البلــدان العربيــة .
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3.3اإلشــارة إلــى أهميــة االلتــزام بــن البرملانــات العربيــة يف التنســيق يف مختلــف احملافــل البرملانيــة
اإلقليميــة والدوليــة ،وإظهــار الوفــود البرملانيــة العربيــة برؤيــة اتفاقيــة مشــتركة جتــاه القضايــا
واملوضوعــات التــي يتــم طرحهــا .
4.4أشــارت التعديــات إلــى أهميــة دعــم حقــوق الشــباب ملراعــاة تطــورات الواقــع العربــي املعاصــر ومــا
صاحبــه مــن دور فعــال للشــباب يف ظــل ثــورات العلــوم والتكنولوجيــا واالتصــال ،باإلضافــة إلــى
مراعــاة حقــوق املــرأة والطفــل العربــي نظــراً للمســتجدات الدوليــة واإلقليميــة ،ومــا يترتــب علــى
ذلــك مــن التزامــات علــى األصعــدة البرملانيــة يف الــدول العربيــة.
5.5كمــا راعــت التعديــات أن يتــم مــا ورد يف صياغــة امليثــاق مــن تعبيــرات أحيان ـاً تعبــر عــن طمــوح
ال ميكــن بلوغــه.
ثاني ًا  :إلضفاء الفعالية على أعمال املؤمتر ارتأت الشعبة حتديــــد شهر محدد لعقـــد املؤمتـــر ( شهر
مارس )؛ حتى ترتب البرملانات العربية أجندة أعمالها مبا يضمن مشاركتها الفعالة يف أعمال املؤمتر
 ،باإلضافة إلى اتساق ذلك مع ما درج العمل عليه يف عمل املنظمات احلكومية والبرملانية واإلقليمية
والدولية .
ثالث ًا  :أولت الشعبة أهمية خاصة بتنفيذ قرارات وتوصيات املؤمتر باعتبار ذلك هو احملك احلقيقي
لتفعيل أعمال االحتاد؛ وحتى؛ ال تكون قرارات املؤمتر مجرد لقاءات برملانية ال طائل منها  ،فارتأت
عدم اكتفاء الشعب األعضاء بإبالغ حكوماتها بقرارات وتوصيات املؤمتر  ،وإمنا يكون هناك سعي
وبذل جهد من الشعب األعضاء لدى حكومات بالدها لتنفيذ قرارات وتوصيات املؤمتر ،على أن يتم
إبالغ األمانة العامة بهذه املساعي التي يجب أن يتضمنها تقرير األمني العام يف املؤمتر التالي .
رابع ًا  :اقترحت الشعبة البرملانية ضرورة انتخاب اللجنة التنفيذية من بني أعضائها نائباً للرئيس
بأغلبية الثلثني ،وذلك لضمان سير أعمالها خاصة يف إطار العديد من االختصاصات املهمة املناطة
بها ،وباعتبارها الهيئة املسيرة ألعمال املؤمتر وما يتعلق بدراسة اقتراحات األمانة العامة املتعلقة
بخطة عمل االحتاد ،وغير ذلك من اختصاصات ذات أثر وأهمية  -األمر الذي يجب االحتياط له
حال تعذر قيام رئيس اللجنة التنفيذية بأعماله ألي ظروف كانت  -فيتولى نائب الرئيس القيام بهذه
األعباء ،وذلك وفق ما يعرف باستدامة العمل القانوني وفق القواعد املقررة بهذا الشأن .

4.4احتاد مجالس الدول االسالمية االعضاء مبنظمة التعاون االسالمي:
يعد املجلس الوطني االحتادي أحد البرملانات اإلسالمية التي ساهمت وبفعالية يف صياغة أول
مشروع للنظام األساسي الحتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي وكان ذلك
يف العام  ، 1998وقد قدمت الشعبة البرملانية يف مؤمتر املغرب يف العام  2001مالحظات الشعبة
البرملانية لدولة االمارات على مشروع الالئحة اإلجرائية لالحتاد  ،وجنحت الشعبة البرملانية يف
العام  2004يف عدم ادراج مادة مقترحة حول أنه ال يجوز ألجهزة االحتاد أن تضمن أو تسمح بإثارة
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املنازعات بني بعض أعضاء االحتاد  ،سواء على مستوى جدول األعمال أو خالل املناقشات أو يف
البيان اخلتامي  ،لكن يجوز لالحتاد النظر يف مثل هذه املنازعات فقط يف حالة اتفاق جميع األطراف
املباشرة للنزاع على طلب مساعدة االحتاد يف حله ،وفقاً للوسائل السلمية التي يتضمنها ميثاق
األمم املتحدة واملتعلقة باملساعي احلميدة  ،أو باملفاوضات املباشرة أو غير املباشرة أو بالوساطة أو
بالتصالح أو بالتحكيم أو باللجوء ألي من محكمة العدل اإلسالمية أو الدولية  ،حيث ارتأت الشعبة
البرملانية اإلماراتية أن هذا املقترح يتعارض ورغبة أي دولة عضو يف االحتاد يف طلب عرض نزاعها
مع عضو آخر يف االحتاد حلل النزاع ودياً  ،إذ ميكن للطرف اآلخر تعطيل عرض النزاع مبجرد رفضه
لذلك  ،األمر الذي يتعارض مع املبادئ العامة لالحتاد  ،وما جرى العمل عليه يف جميع احملافل
البرملانية سواء الدولية أو العربية  ،حيث تعتبر هذه االجتماعات املنتدى الذي من خالله تقوم الدول
بعرض قضاياها وشرحها أمام املشاركني ،طلباً للدعم للتوصل إلى حل إلنهاء اخلالفات والنزاعات .
أما يف العام  2005قدم املجلس الوطني االحتادي مشروع لتعديل بعض بنود الئحة موظفي احتاد
مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ،وهي تتعلق بشروط التعيني يف األمانة العامة
لالحتاد.
ويف يناير من العام  2010وافق االحتاد اإلسالمي على مقترح الشعبة البرملانية اإلماراتية بإدخال
بعض االصالحات على النظام االساسي لالحتاد ،وخاصة بشأن تداول منصب أمني عام االحتاد،
وتشكيل جلنة جديدة تختص بتسوية املنازعات بني الدول االعضاء يف االحتاد ،و املقترح املقدم من
اإلمارات يتضمن آلية عمل اللجنة تتمثل يف التقريب من وجهات النظر بني الدول اإلسالمية التي
يوجد بينها خالف ،وتقدمي املشورة واملقترحات حلل هذه اخلالفات ،يف إطار من العمل البرملاني
الدبلوماسي الذي ال يلغي دور احلكومة يف الدول اإلسالمية .

5.5االحتاد البرملاني الدولي:
كان للمجلس الوطني االحتادي الكثير من املساهمات يف التعديل على أنظمة االحتاد البرملاني الدولي
،حيث تعد الشعبة البرملانية اإلماراتية من الشعب البرملانية الفاعلة يف تقدمي املقترحات ،وابداء
املالحظات حول النظام الداخلي لالحتاد البرملاني الدولي  ،و قد مت األخذ بأغلب التعديالت التي
قدمتها الشعبة البرملانية اإلماراتية يف عني االعتبار نظراً ألهمية التعاون الدولي  ،ونظرا للمكانة
التي يحظى بها املجلس الوطني االحتادي يف التمثيل الدولي باإلضافة الى النهج العلمي املتطور الذي
يتبناه املجلس الوطني االحتادي يف اعداد التعديالت ،وشاركت الشعبة البرملانية اإلماراتية بتعديل
النظام الداخلي لالحتاد البرملاني الدولي منذ العام ، 1999جاء ذلك يف الدورة األولى بعد املائة يف
بروكسل  .حيث مت تعديل املادة ( ،) 23 ، 22والتي تتعلق بتحديد فئات املراقبني يف اجتماعات
االحتاد البرملاني الدولي  ،وحقوقهم وواجباتهم.،
ويف مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي اخلامس بعد املائة هافانا  ، -2001وافق مجلس االحتاد البرملاني
الدولي على التعديالت املقترحة من قبل الشعبة البرملانية اإلماراتية والتي تنص على حذف كلمة
«اجلمعية الوطنية» من جميع نصوص ومواد النظام األساسي لالحتاد وإبدالها بكلمة « البرملان»
حيثما وردت.
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ويف العام  2013قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مقترحا لتنظيم دور املجموعات اجليوسياسية
يف االحتاد البرملاني الدولي  ،والذي مت األخذ به وجاء نص التعديل كالتالي  « :أن يكون متثيل
املجموعات اجليوسياسية بحد أدني من اثنني من ممثليها ملراعاة مبدأ املساواة بني املجموعات
وبعضها دون اإلشارة إلى املجموعة اجليوسياسية متوسطة احلجم ،أو كبيرة احلجم حيث إن ذلك
سيخل بقواعد املساواة بني األعضاء ،كما انه سيخل بنظام التصويت ولذلك نرى حذف ما يتعلق
باملجموعات اجليوسياسية املتوسطة احلجم أو كبيرة احلجم « .ويأتي مقترح الشعبة البرملانية
اإلماراتية يف هذا الشأن حلرص األخيرة على متثيل املجموعات اجليوسياسية بنحو متساوي  ،يذكر
أنه كان من املقترح تعديل متثيل املجموعات اجليوسياسية يف مكاتب اللجان الدائمة على أن يكون
ملجموعة  +1 12أربعة مقاعد  ،واملجموعة اإلفريقية أربعة مقاعد  ،واملجموعة اآلسيوية ثالثة مقاعد
 ،واملجموعة الالتينية ثالثة مقاعد  ،ومجموعة األوراسيا مقعدين  ،واملجموعة العربية مقعدين .لكن
بإصرار من الشعبة البرملانية اإلماراتية على ضمان مساواة التمثيل  ،وافق االحتاد البرملاني الدولي
على مقترح الشعبة البرملانية اإلماراتية ،خاصة أن املجلس الوطني االحتادي حريص على زيادة
القدرات التمثيلية للمنطقة العربية.
كما قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف نفس العام مقترحات  ،تعديالت على قواعد اللجان
الدائمة يف االحتاد البرملاني الدولي ،فيما يتعلق بإعداد مشروعات تقارير موضوعات اللجان بواسطة
مقررين ،ومن ثم إرسالها إلى أعضاء البرملانات األعضاء إلبداء رأيهم ،واقترحت الشعبة البرملانية
الطريقة التالية :
_ _فــور االســتقرار علــى اختيــار موضوعــات اللجــان فــإن الشــعب األعضــاء تقــوم بإعــداد
أوراق ومقترحــات توضــح مــن خاللهــا وجهــة نظرهــا العامــة والتفصيليــة يف املوضــوع .
_ _يتــم تــدارس األوراق املعــدة مــن الشــعب األعضــاء بواســطة مقــرري اللجنــة  ،ويتــم رصــد
هــذه اآلراء مــن خــال جــدول توظيفــي «  ، Working Scheduleيوضــح موقــف
كل دولــة ورأيهــا ومقترحهــا بشــأن املوضــوع محــل الدارســة .
_ _يعمــل املقــرران علــى جتميــع األفــكار واملقترحــات املتشــابهة يف إطــار مشــترك  ،باإلضافــة
إلــى إبــراز نقــاط االختالفــات بــن الــدول يف املوضــوع املطــروح أمــام اللجنــة.
_ _يتم إعداد التقرير حول املوضوع
ويهدف مقترح الشعبة اإلماراتية إلى عدم حرمان الشعب األعضاء من إبداء رأيها يف أسباب وتفاصيل
املوضوعات التي تدرسها اللجان  ،وذلك لتوافقه مع الصفة التمثيلية والشعبية ألعضاء البرملانيني
 ،واحلرص على أن يتضمن التقرير مختلف اآلراء واألفكار واملواقف املعبرة عن الشعب األعضاء.
كما تقدمت الشعبة البرملانية للمجلس الوطني االحتادي يف يوليو  2013مقترحا بأن تضع الالئحة
الداخلية اشتراطات معينة للموضوع الذي سيتم إدراجه ودراسته يف دورات اجلمعية  ،وأن تكون هذه
االشتراطات محل نظر من مكاتب اللجان الدائمة  ،بحيث يكون هناك معايير موضوعية للنظر يف
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املوضوعات أمام مكاتب اللجان ،وبالتالي ال يتم وضع املوضوعات للدراسة بنا ًء على اعتبارات غير
واضحة ،وترى الشعبة البرملانية اإلماراتية أنه من املمكن أن تتعلق هذه املعايير بــ :
_ _مــدى تأثيــر القضيــة أو املوضــوع علــى األوضــاع الدوليــة يف الســلم واألمــن واالســتقرار
الدولــي.
_ _مــدى تأثيــر هــذا املوضــوع علــى األوضــاع االقتصاديــة الدوليــة  ،والتطــورات
املصاحبة،خاصــة يف إطــار مــا يســتجد مــن تداعيــات التفاعــات االقتصاديــة .
_ _تأثيــر املوضــوع أو القضيــة علــى الوضــع االجتماعــي العاملــي  ،خاصــة فيمــا يتعلــق بقضايــا
واهتمامــات الشــعوب واألزمــات التــي تعانــي منهــا الكثيــر مــن شــعوب العالم.
_ _تأكيــد املوضــوع للقيــم واملعاييــر الدوليــة املشــتركة واملتعلقــة مببــادئ القانــون الدولــي ،
والقانــون الدولــي اإلنســاني  ،ومبــادئ األمم املتحــدة  ،واألعــراف املســتقرة يف املنظمــات
اإلقليميــة املختلفــة.
_ _وأنــه إذا لــم تتوفــر يف موضــوع مــا هــذه املعاييــر فإنــه ميكــن اختيــار القضايــا واملوضوعــات
ذات ســمات معينــه  ،بشــرط أن تكــون ذات صلــة باألوضــاع الدوليــة؛ مبعنــى أن ال يخــص
املوضــوع اإلقليمــي بحــد ذاتــه  ،بقــدر مــا ميكــن أن تنتقــل تداعياتــه إلــى األقاليــم األخــرى؛
مثــل قضيــة الشــرق األوســط الــذي ترتبــط بشــكل أو بآخــر باالســتقرار العاملــي  ،أو
موضــوع االنقالبــات العســكرية يف بلــد مــا وارتباطهــا بالتداعيــات يف مناطــق أخــرى مــن
العالــم.
يذكر أن االحتاد البرملاني الدولي كان قد أشاد يف كثير من األماكن بشأن التعديالت واملالحظات
املقدمة من املجلس الوطني االحتادي ،والتي مت األخذ بها فيما يتعلق باجلمعية وقواعد اللجان
الدائمة ومت تضمينها يف وثيقة النظام األساسي لالحتاد.
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Ìمشروعات ومقترحات الشعبة البرملانية اإلمارتية :

كان االهتمام الثاني الذي أولته الشعبة البرملانية اإلماراتية عنايتها هو التقدم مبشروعات عمل
ومقترحات محددة تضيف إلى لبنة العمل يف املنظمة أو احملفل البرملاني الذي تشارك فيه الشعبة
البرملانية اإلماراتية  ،وذلك انطالقا من حقيقية أساسية هو أن الشعبة ال تكتفي مبشاركاتها ملجرد
احلضور أو املشاركة  ،وامنا لغرض االسهام الفعال واملؤثر يف جداول أعمال االحتادات والقضايا
التي يتم طرحها .
وتنطلق الشعبة البرملانية اإلماراتية يف اقتناعها بهذه احلقيقية من أن مشاركاتها يف احملافل االقليمية
والدولية البد أن حتقق عائدا أو جدوى يف تعظيم املصلحة الوطنية أو املصالح األخرى املرتبطة بهذه
املصلحة الوطنية العامة  ،باإلضافة إلى ذلك  ،فان استقطاع أعمال الشعبة لوقت املجلس الوطني يف
أعماله التشريعية والرقابية  ،والتكاليف املادية املصاحبة لكل مشاركة البد أن ينتج عنها أثرا ملموسا
 ،ومحددا يقاس ضمن نتائج مشاركات الشعبة خارجيا  ،ويالحظ أن مشاركات الشعبة ومقترحاتها
يتم دراستها بشكل جيد وضمن خطوات عمل محددة يف الشكل التالي ،رسم توضيحي رقم (:)30

ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
ﺑﻨﺎء ﻓﻜﺮة
اﳌﴩوع

ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺒﺔ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى.
ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻓﻜﺮة اﳌﴩوع ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ واﳌﻨﻬﺞ
اﻻﺳﺘﻘﺮايئ.

وﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﴩوع وﻓﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮايئ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ اﳌﺴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻔﻜﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎه
اﻟﻘﺎﻧﻮين اﻟﻌﺎم.
ﻳﺘﻢ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﴩوع اﳌﻘﱰح ) ﻫﻞ ﺳﻴﻜﻮن
ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن  ،أم وﺛﻴﻘﺔ  ،أم ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم أو ﻻﺋﺤﺔ ،أو ﻣﻘﱰح؟( .
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﳌﴩوع

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﳌﴩوع

ﺗﺒﺪأ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﴩوع وﻣﺪى
ﺗﻮاﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﳼ  ،وﺗﺘﻢ دراﺳﺔ أﻫﺪاف اﳌﴩوع وﺧﻄﻮاﺗﻪ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ  ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﴡ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑني اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﻔﻨﻲ .
وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻳﺘﻢ اﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ وﺧﻄﻂ ﺗﺤﺮك ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﴩوع وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺒﺘﻐﺎة.

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :30ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
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وهذه املراحل تطبيق مباشر ملناهج علمية محددة ( الوصفي  ،والتحليلي  ،والتركيبي ) باإلضافة إلى
مناذج الدراسات املستقبلية  ،ونستطيع القول أن الشعبة البرملانية اإلماراتية خطت خطوات هامة من
خالل الكثير من مشروعات العمل واملقترحات واألفكار التي طرحتها يف احملافل اإلقليمية أو الدولية
ومن أهم هذه املشروعات :

1.1االجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى ،والنواب ،والوطني،
واألمة :
نجاح مقترح الشعبة البرلمانية اإلماراتية فيما يتعلق بإنشاء الشبكة
المعلوماتية البرلمانية الخليجية :
أطلق أصحاب املعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية خالل اجتماعهم الدوري يف الدوحة يف ديسمبر من  ،2014املوقع الرسمي
اإللكتروني «للشبكة املعلوماتية البرملانية اخلليجية»  ،املقترحة من الشعبة البرملانية اإلماراتية
للمجلس الوطني االحتادي ،الذي يهدف إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية ،تساعد يف تبادل
املعلومات واخلبرات للمساهمة يف تطوير العمل البرملاني اخلليجي ،وتعمل على تسهيل التواصل
والتفاعل املباشر بني املجالس والرؤساء واألعضاء واألمناء العامني واخلبراء العاملني يف هذا املجال.
وعبر رؤساء املجالس التشريعية اخلليجية عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمجلس الوطني االحتادي،
على جهوده الستكمال مشروع الشبكة املعلوماتية البرملانية اخلليجية ،ومتابعة مراحل تنفيذه وتدريب
موظفي األمانات العامة على آلية تفعيله ،وإجنازه يف وقت قياسي منذ موافقة رؤساء املجالس على
تنفيذ املشروع يف نوفمبر من العام املاضي ،بناء على الدراسة الفنية املقدمة من املجلس الوطني.
وتهدف الشبكة إلى حتقيق الربط التفاعلي بني املجالس البرملانية يف دول مجلس التعاون اخلليجي
سواء من حيث املعلومات ،أو التفاعل املباشر بني األجهزة واألشخاص يف هذه املجالس ،وسيسهم ذلك
يف نقل املعارف واملعلومات بني هذه املجالس وبعضها.
يذكر أن الشعبة البرملانية اإلماراتية قدمت مقترحا بإنشاء شبكة معلوماتية برملانية خليجية يف
االجتماع الرابع للجنة التنسيق البرملاني والعالقات اخلارجية ،والذي عقد يف دبي  28 -نوفمبر
 ،2011وبعد االطالع أوصت اللجنة برفع توصية إلى االجتماع الدوري لرؤساء املجالس اخلليجية
باملوافقة على املشروع من حيث املبدأ ،وتكليف املجلس الوطني االحتادي بإعداد دراسة متكاملة بشأن
الشبكة املعلوماتية البرملانية اخلليجية وأعدت الشعبة هذه الدراسة التي أوضحت فيها أهمية هذه
الشبكة ،وأهدافها واملزايا والفوائد التي سيجنيها العمل البرملاني اخلليجي املشترك .وبعد اجتماعات
عدة استطاع املجلس الوطني االحتادي تنفيذ مقترحه يف العام .2014
كما حرصت الشعبة البرملانية للمجلس الوطني االحتادي يف جميع االجتماعات الدورية لرؤساء
املجالس التشريعية على القيام بدور فاعل من خالل طرح العديد من املبادرات والدراسات الهادفة
إلى تعزيز روافد العمل اخلليجي املشترك ،ومحاولة بلورة آلية عمل برملانية خليجية مشتركة ،تساهم
 .1موقع الشبكة املعلوماتية البرملانية اخلليجية ،2015
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يف تعزيز حاضر ومستقبل التعاون اخلليجي البرملاني ،وكان من ضمن تلك املبادرات التالي :

البرلمان الخليجي :
اقترحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف ديسمبر من العام  2008فكرة إنشاء البرملان اخلليجي
املشترك ،ومما يعزز هذه الفكرة التطورات السياسية الهامة التي تشهدها منطقتنا اخلليجية سيما
يف تعزيز دور البرملانات الوطنية اخلليجية يف محيطها الوطني واإلقليمي و الدولي .يذكرأن وجود
البرملان بتشكيلته من أعضاء ونواب من كافة البرملانات اخلليجية سيعطي ميزة االستفادة من مزايا
التخصص وتقسيم العمل بني الدول األعضاء .حيث سيمكن انشاء البرملان اخلليجي البرملانات
من اتباع سياسة موحدة للدول األعضاء جتاه العالم اخلارجي ،ويدفع خطط التنمية املشتركة .كما
أن هذا االجتاه سيدعم التحرك اجلماعي لهذه لدول املنطقة على الصعيد البرملاني وإشعار الدول
واملجموعات الدولية بوحدة الرأي جتاه مجمل القضايا وأن دول املجلس تعمل كمجموعة واحدة  .ومت
تكليف األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي بإعداد دراسة حول انشاء البرملان اخلليجي املشترك.

تشكيل لجنة برلمانية خليجية مع االتحاد البرلماني األوروبي :
أكدت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف نوفمبر من العام  2014بشأن أهمية إقامة عالقة شراكة وتعاون
مع البرملان األوروبي ،حيث سيتم اعتماد تشكيل جلنة برملانية خليجية مشتركة من املجالس التشريعية
بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العالقات مع البرملان األوروبي ملا لهذه العالقات من فوائد على
مصالح املنطقة اخلليجية.
و طرحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف العام  2008مقترحاً لتعزيز وتطوير التنسيق بني املجالس
التشريعية لدول مجلس التعاون اخلليجي  ،وذلك لتوحيد املواقف يف احملافل الدولية وفق رؤية
خليجية مشتركة يف مختلف القضايا التي تهم دول مجلس التعاون من خالل التالي :
_معرفــة شــاملة بالقضايــا التــي تشــهدها املنطقــة ،وبالتالــي ميكــن متابعة واســتكمال العمــل اخلليجي
_
املشــترك للقضايــا املطروحــة يف البرملانــات الدوليــة أو اإلقليميــة ،قــد تــؤدي إلــى نتائــج ترجوهــا
دول املجلــس يف احملافــل الدوليــة واإلقليميــة .
_ســهولة التنســيق مــع الــدول األخــرى بشــأن القضايــا اخلليجيــة بحيــث تــدرك كل دولــة املهــام املنــوط
_
بهــا ،والقضايــا التــي يجــب التركيــز عليهــا مــع الــدول األخــرى .
_التوصــل إلــى حــل بعــض القضايــا العالقــة بــن دول مجلــس التعــاون والــدول األخــرى ،وميكــن أيضــا
_
تقويــة عالقاتهــا مــع الــدول األخــرى ،وفــق رؤيــة مشــتركة ملواجهــة التهديــدات التــي تواجــه املنطقــة
علــى الصعيديــن الدولــي واإلقليمــي.
وقد قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية هذا املقترح لعدم وجود آلية لتبادل املعلومات أو القرارات
التي مت التوصل إليها فيما بني الدول اخلليجية ،وقصور اجلانب اإلعالمي أيضا من حيث عدم
وجود نشرة أو دورية لكل الدول اخلليجية لنشر كل ما يتعلق بها أثناء مشاركات الدولة يف البرملانات
واالجتماعات الدولية أو حتى ورش العمل اخلارجية ، ،بحيث تكون مبثابة ملخص ملا يدور يف هذه
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االجتماعات  ،وهذا القصور يؤدي إلى صعوبة متابعة القضايا أو استكمالها فيما لو طرحت القضية
يف احملافل الدولية .
كما اقترحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف العام  2010تنظيم مؤمتر برملاني خليجي مشترك،
لتطوير دور املجالس البرملانية اخلليجية ومسؤولياتها يف ظل املتغيرات العربية والعاملية املتسارعة.
حيث أكدت الشعبة البرملانية اإلماراتية أن هذا املؤمتر سيمثل فرصة لالجتماع الدوري ،واملجالس
التشريعية اخلليجية بصفة عامة لتشجيع الشراكات مع واضعي السياسات ،واملجتمع األكادميي،
وقطاع األعمال ،واملنظمات غير احلكومية ،وغيرهم ،مما يزيد من دور وأهمية املجالس التشريعية
يف الرأي العام اخلليجي .كما أنه سيساهم يف حتقيق اتفاق ،أو على األقل تناسق يف الرؤى البرملانية،
إزاء القضايا النوعية املهمة التي ميكن أن تناقشها هذه املؤمترات ،وهذا بال شك سيمثل إضافة
نوعية مهمة الجتماعاتنا الدورية.وقد مت إقرار املقترح اإلماراتي يف االجتماع الثامن لرؤساء املجالس
اخلليجية الذي عقد يف العاصمة القطرية الدوحة يف ديسمبر من العام .2014
وطرحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف العام  2010كذلك مقترحا بأن يصدر يف أعقاب كل اجتماع
دوري باإلضافة إلى البيان اخلتامي  ،إعالناً يطلق عليه « إعالن االجتماع الدوري لرؤساء مجالس
الشورى والنواب والوطني واألمة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية» ،و يتضمن هذا
اإلعالن املواقف الثابتة جتاه القضايا اخلليجية  ،والعربية ،واإلسالمية ،وكذلك الرؤية البرملانية يف
بعض األحداث الدولية ذات الصلة باألمة والتعاون يف الدول اخلليجية ،و هذا اإلعالن سيعكس مدى
التوافق البرملاني ،ونقل نبض ورأى املواطن اخلليجي يف القضايا واملوضوعات النوعية الهامة.
ويف االجتماع الرابع ألصحاب املعالي رؤساء مجالس الشورى و النواب و الوطني و األمة بدول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية نوفمبر  ،2010والذي عقد يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،أكدت الشعبة
البرملانية اإلماراتية لدولة اإلمارات العربية املتحدة على أهمية دور جلان الصداقة البرملانية يف تقوية
عالقة املجالس اخلليجية مع برملانات الدول األخرى ،مبا ينعكس على تنمية العالقات لدول مجلس
التعاون اخلليجي مع مختلف دول العالم  ،و ما يؤديه ذلك من آثار إيجابية على املواقف والقضايا التي
تتبناها دول ومجالس دول مجلس التعاون اخلليجي يف مختلف احملافل اإلقليمية والدولية.وارتأت
الشعبة البرملانية وضع اطار قانوني للتعامل مع جلان الصداقة  ،وبالفعل وضعت الشعبة البرملانية
اإلماراتية نظاماَ لعمل جلان الصداقة البرملانية اخلليجية يتكون من  14مادة  ،ويف هذا اإلطار
اقترحت الشعبة البرملانية اإلماراتية أهدافاً عامة من إقامة جلان الصداقة البرملانية اخلليجية مع
املجالس األخرى حتددت يف اآلتي :
1.1الســعي لتعريــف املجالــس النيابيــة األخــرى مبواقــف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مــن مختلــف
القضايــا اإلقليميــة والدوليــة  ،و علــى األخــص القضايــا ذات األهمية االســتراتيجية ألمن واســتقرار
وتنميــة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي .
2.2االســتفادة مــن خبــرات املجالــس األخــرى يف احليــاة النيابيــة ملجالــس دول مجلــس التعــاون اخلليجي
 ،وتطوير ممارســتها.
3.3الســعي للحصــول علــى تأييــد و تفهــم وجهــات نظــر مجالــس دول مجلــس التعــاون اخلليجــي يف
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مختلــف القضايــا اإلقليميــة والوطنيــة.
يف هذا الشأن ارتأت الشعبة البرملانية لدولة اإلمارات العربية املتحدة منطلقات عامة لعمل هذه
اللجان ميكن أن تتحدد يف اآلتي :
1.1عــدم تشــكيل جلنــة صداقــة مــع برملــان دولــة مختلــف معهــا ،أو ذات عالقــة متوتــرة مــع إحــدى دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي.
2.2أن القــرارات الصــادرة مــن قمــة دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة وكذلــك مؤمتراتــه
الوزاريــة متثــل املرشــد الرئيســي يف شــأن الســعي لتشــكيل هــذه اللجــان باعتبــار أن هــذه القــرارات
حتــدد األســس االســتراتيجية للعالقــات التــي يجــب أن تكــون بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
وغيرهــا مــن دول العالــم .
3.3ضــرورة االتفــاق علــى االعتبــارات األساســية إلنشــاء جلنــة صداقــة مــع برملــان أي دولــة  ،و أن تكــون
هــذه االعتبــارات محــل اتفــاق مــن كل برملانــات دول مجلــس التعــاون اخلليجــي.
تشكل جلان الصداقة البرملانية من ست مجموعات عمل محددة  ،وتضم كل مجموعة عضواً من كل
مجلس عضو يف االجتماع الدوري ،وفقاً لألولويات التالية :
1.1مجموعة صداقة برملانية مع الدول العربية .
2.2مجموعة صداقة برملانية مع الدول اإلفريقية.
3.3مجموعة صداقة برملانية مع الدول اآلسيوية.
4.4مجموعة صداقة برملانية مع الدول األوروبية.
5.5مجموعة صداقة برملانية مع دول أمريكا الالتينية  ،وأمريكا الشمالية .
وأشار املشروع إلى أهمية أن تقدم كل مجموعة عمل خطة عملها يف شأن إنشاء جلان الصداقة
لالعتبارات التي تراها الزمة يف هذا الصدد.كما تبنى املشروع مقترحاً يف شأن عدم السعي إلى
إنشاء جلنة صداقة مع دولة ذات اضطرابات سياسية مع إحدى دول مجلس التعاون اخلليجي؛ حتى
ال يؤدي ذلك إلى انقسامات وتباينات يف وجهات النظر بني دول مجلس التعاون ،أو ما ميكن أن يسببه
ذلك من تأثيرات سلبية على العالقات بني دول مجلس التعاون وبعضها البعض.
أما يف العام  2011ويف االجتماع الرابع للجنة التنسيق البرملاني و العالقات اخلارجية فقد اقترحت
الشعبة البرملانية ضرورة االتفاق على وثيقة برملانية خليجية مشتركة يطلق عليها « امليثاق البرملاني
اخلليجي املشترك للدبلوماسية البرملانية، »1بحيث نحدد يف هذا امليثاق:
_ _أولويات عمل دوائر الدبلوماسية البرملانية اخلليجية املشتركة.
 .1كلمــة رئيــس املجلــس الوطنــي االحتــادي يف االجتمــاع الرابــع للجنــة التنســيق البرملانــي و العالقــات اخلارجيــة ،دبــي ،
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_ _موقــف برملانــي خليجــي مشــترك مــن قضايــا إقليميــة ودوليــة ذات تأثيــر مباشــر علــى
أمننــا السياســي املشــترك.
_ _آليــات التنســيق الواجبــة االحتــرام والتنفيــذ يف مختلــف احملافــل البرملانيــة اإلقليميــة
والدوليــة.
_ _التعاطي مع متغيرات ومستجدات احلياة السياسية الدولية.
ويف االجتماع اخلامس ألصحاب املعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس
التعاون ،والذي عقد يف جــدة ديسمبر عام  ،2011أكدت الشعبة البرملانية اإلماراتية أهمية أن
تكون للمجلس اخلليجية التشريعية رؤية برملانية مشتركة نحو حاضر ومستقبل التعاون السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والثقايف من خالل وثيقة يطلق عليها « الرؤية البرملانية جتاه مستقبل
منظومة التعاون اخلليجي » ،وأن ترفع هذه الوثيقة إلى أصحاب اجلاللة والسمو قادة الدول يف
اجتماعاتهم الدورية .ودعت الشعبة البرملانية اإلماراتية ضرورة تشكيل جلنة مشتركة إلعداد مثل
هذه الوثيقة.1
و تقدمت الشعبة البرملانية خالل االجتماع الدوري اخلامس لرؤساء املجالس التشريعية اخلليجية
والذي عقد يف اململكة العربية السعودية (جدة) يف العام  ،2011مبقترح حول (تقييم مسيرة االجتماع
الدوري لرؤساء املجالس التشريعية وجلنة التنسيق البرملاني والعالقات اخلارجية) ،وقد شمل املقترح
ورقة العناصر األساسية.وبعد التداول حول املوضوع ،مت تكليف املجلس الوطني االحتادي بإعداد
ورقة أولية بشأن تقييم مسيرة االجتماع الدوري لرؤساء املجالس التشريعية اخلليجية و جلنة التنسيق
البرملاني و العالقات اخلارجية و ذلك بالتنسيق مع املجالس اخلليجية على أن تقوم األمانة العامة
ملجلس التعاون بدول اخلليج العربية بصياغة الورقة بصورتها النهائية .ويف خالل االجتماع اخلامس
للجنة التنسيق البرملاني و العالقات اخلارجية ،والذي عقد يف اململكة العربية السعودية (الرياض)
21/11/2012م ،مت عرض الدراسة املعدة يف هذا الشأن على اللجنة ،وقد أوصت اللجنة ما يلي:
_التأكيــد علــى تفعيــل األحــكام الــواردة يف املــادة التاســعة مــن القواعــد التنظيميــة لالجتمــاع الــدوري
_
ألصحــاب املعالــي والســعادة رؤســاء املجالــس التشــريعية بــدول املجلــس ومتكــن األمانــة العامــة
بتنفيــذ املهــام الــواردة املشــار إليهــا.
_املوافقة على السعي لتمكني رئيس االجتماع الدوري من إلقاء بيانه أمام املجلس األعلى.
_
_رفــع توصيــة للمجلــس األعلــى ملجلــس التعــاون للموافقــة علــى عقــد لقــاءات واجتماعــات مــع
_
اللجــان الوزاريــة ملجلــس التعــاون لطــرح رؤيــة االجتمــاع الــدوري ،والتعــرف علــى اخلطــط احلاضــرة
واملســتقبلية لهــذه اللجــان لترســيخ العمــل اخلليجــي املشــترك ،وذلــك فيمــا يخــص املوضوعــات ذات
العالقــة بعمــل املجالــس التشــريعية.
_املوافقــة علــى قيــام االجتمــاع يف التنســيق بــن التشــريعات اخلليجيــة املشــتركة؛ بحيــث يوضــع
_
علــى جــدول أعمــال االجتمــاع مشــروعاً أو موضوعـاً للتنســيق التشــريعي ،ثــم ينســق االجتمــاع مــع
اللجنــة الوزاريــة املعنيــة بهــذا املوضــوع ليضــع االجتمــاع يف النهايــة مشــروعاً ارشــادياً منوذجيـاً لهــذا
التنســيق التشــريعي.
 .1كلمــة معالــي رئيــس املجلــس الوطنــي االحتــادي خــال االجتمــاع الــدوري اخلامــس لرؤســاء املجالــس التشــريعية
اخلليجيــة ،الســعودية (جــدة)  10 ،ديســمبر 2011
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_وخــال االجتمــاع الســادس لرؤســاء مجالــس الشــورى و النــواب و الوطنــي و االمــة بــدول مجلــس
_
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة ،والــذي عقــد يف العاصمــة البحرينيــة املنامــة بتاريــخ 8/12/2012
اطلــع أصحــاب املعالــي علــى الدراســة املعــدة مــن املجلــس الوطنــي االحتــادي وتوصيــات جلنــة
التنســيق البرملانــي و العالقــات اخلارجيــة وقــرروا مــا يلــي:
_التأكيــد علــى تفعيــل األحــكام الــواردة يف املــادة التاســعة مــن القواعــد التنظيميــة لالجتمــاع الــدوري
_
ألصحــاب املعالــي والســعادة رؤســاء املجالــس التشــريعية ،واملــادة التاســعة مــن القواعــد التنظيميــة
لعمــل جلنــة التنســيق البرملانــي والعالقــات اخلارجيــة املتعلقــة مبهــام األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون.
_تكليــف معالــي أمــن عــام مجلــس التعــاون برفــع طلــب إلــى صاحــب اجلاللــة رئيــس الــدورة القادمــة
_
للمجلــس األعلــى ،لتمكــن رئيــس االجتمــاع الــدوري مــن إلقــاء بيانــه أمــام املجلــس األعلــى.
_رفــع توصيــة للمجلــس األعلــى ملجلــس التعــاون للموافقــة علــى عقــد لقــاءات واجتماعــات مــع اللجــان
_
الوزاريــة ملجلــس التعــاون ،لطــرح رؤيــة االجتمــاع الــدوري ،والتعــرف علــى اخلطــط احلاضــرة
واملســتقبلية لهــذه اللجــان لترســيخ العمــل اخلليجــي املشــترك ،وذلــك فيمــا يخــص املوضوعــات ذات
العالقــة بعمــل املجالــس التشــريعية.
_املوافقــة علــى قيــام االجتمــاع الــدوري بالتنســيق بــن التشــريعات اخلليجيــة املشــتركة ،بحيــث يوضــع
_
علــى جــدول أعمــال االجتمــاع مشــروع أو موضــوع للتنســيق التشــريعي ،ثــم ينســق االجتمــاع مــع
اللجنــة الوزاريــة املعنيــة بهــذا املوضــوع ليضــع االجتمــاع يف النهايــة مشــروعا استرشــاديا منوذجيــا
لهــذا التنســيق التشــريعي.

 2.2البرلمان العربي:
بداية من العام  2014شارك أعضاء املجلس الوطني االحتادي يف تقدمي رأيهم حول تطوير العالقة
بني اجلامعة العربية والبرملان العربي ،وخاصة من الناحية التشريعية فيما يسمى ( تطوير البعد
الشعبي ) واقترحت الشعبة اإلماراتية:
_أن يقــوم البرملــان العربــي ومبعاونــة البرملانــات الوطنيــة يف الــدول بنشــاط أكبــر وأوســع للتعريــف
_
بنفســه وآليــات عملــه وأهدافــه ،وهــذا يتطلــب جهــدا أكبــر ووقتــا أطــول للوصــول إلــى مرحلــة
االنتخــاب املباشــر.
_أن اختيــار أعضــاء البرملــان العربــي مــن قبــل البرملانــات الوطنيــة هــو األنســب خــال الفتــرة احلاليــة
_
وبحســب االجــراءات الدســتورية املتبعــة يف كل دولــة ألن األصــل يف أن األعضــاء يف تلــك البرملانــات
هــم ميثلــون شــعوبهم.
_كمــا أن اشــتراط تفــادي اجلمــع بــن عضويــة البرملــان العربــي والبرملــان الوطنــي مســألة غيــر
_
واقعيــة يف ظــل الظــروف الراهنــة ،وألن ذلــك يتطلــب بعــض اإلجــراءات القانونيــة والدســتورية التــي

115

حتتــاج إلجنازهــا متســعا أكبــر مــن الوقــت.
_وتأتــي مشــاركة أعضــاء املجلــس الوطنــي االحتــادي فيمــا يتعلــق بتطويــر البعــد الشــعبي نتيجــة
_
اميــان الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة بأهميــة تطويــر األجهــزة التشــريعية يف املنطقــة العربيــة .
_اقتــرح املجلــس الوطنــي االحتــادي يف ابريــل مــن العــام  2013تأســيس جائــزة «وســام البرملــان
_
العربــي» تهــدف اجلائــزة إلــى:
_تشجيع أعضاء البرملان العربي على القيام مبهام العضوية وواجباتها على أكمل وجه.
_
_حتفيــز أعضــاء البرملــان العربــي علــى تقــدمي املبــادرات اخلالقــة التــي تســهم يف تطويــر أداء البرملــان
_
العربي.
_إبــداء التقديــر والعرفــان للشــخصيات العربيــة يف دعــم تطويــر األداء البرملانــي العربــي أو حتقيــق
_
أهــداف اجلامعــة العربيــة ومجــاالت عملهــا.
_تقدير األدوار اإليجابية للشخصيات الدولية يف مجاالت الدفاع عن احلقوق العربية.
_
_إبداء العرفان للمنظمات الدولية واإلقليمية املساندة والداعمة للحقوق والقضايا العربية.
_

3.3االتحاد البرلماني العربي :
املتابع لعمل الشعبة البرملانية اإلماراتية وباألخص يف االحتاد البرملاني العربي  ،سيرى أن املجلس
الوطني االحتادي قدم العديد من االسهامات لتطوير هذا االحتاد ،ولقد سعى جاهدا لتطوير آلية
عمل االحتاد البرملاني العربي واألمانة العامة التابعة له  ،ففي العام  ، 2002تقدمت الشعبة البرملانية
اإلماراتية مبذكرة رأي بشأن تطوير االحتاد البرملاني العربي واألمانة العامة ،وأبرز ما جاء فيها هو
التالي :
_ _ضــرورة تشــكيل جلنــة تنفيذيــة لالحتــاد البرملانــي العربــي ،لضمــان تنــوع البنــود التــي
سيناقشــها االحتــاد باإلضافــة إلــى الــدور الرقابــي الــذي قــد تلعبــه هــذه اللجنــة علــى
أعمــال االحتــاد واألمانــة العامــة .
_ _وضــع آليــة توافــق عليهــا جميــع البرملانــات األعضــاء يف االحتــاد البرملانــي العربــي لتنفيــذ
القــرارات املهمــة واملتعلقــة باملصلحــة العربيــة .
_ _توجــه االحتــاد للمســاهمة يف حــل اخلالفــات بــن الشــعب العربيــة وليــس االكتفــاء بإعطــاء
حــل وســطي يعــرض االجتمــاع الــذي يليــه إلــى املشــكلة نفســها .
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ويف العام  2007قدمت الشعبة البرملانية مقترحاَ متكام َ
ال لتطوير االحتاد البرملاني العربي و وأمانته
وفقا للتالي :
_تشــكيل جلنــة تضــم بعــض اخلبــرات البرملانيــة إلعــادة النظــر يف امليثــاق والنظــام الداخلــي لالحتــاد
_
ليواكــب التطــورات واملســتجدات.
_إعــادة النظــر يف طريقــة إعــد اد جــدول أعمــال املؤمتــر  ،وإنشــاء جلنــة تنفيذيــة لالحتــاد تراعــي
_
التمثيــل اجلغــرايف للــدول.
_إعــادة النظــر يف اختصاصــات جلــان املؤمتــر وطريقــة عملهــا ،وأســلوب اجتماعاتهــا ،ومنحهــا بعــض
_
الصالحيــات التــي تســهم يف تفعيــل عمــل االحتــاد .
_زيادة أنشطة االحتاد وايالء القضايا العربية اهتماما أكبر.
_
_وضع برنامج زمني محدد إلجناز أعمال االحتاد و مشاريعه .
_
_وضــع هيــكل تنظيمــي جديــد ووصــف وظيفــي يراعــي االحتياجــات الفعليــة لالحتــاد ،واالسترشــاد
_
مبــا هــو مطبــق علــى مســتوى أمانــات االحتــادات البرملانيــة املماثلــة.
_تفعيل دور األمانة العامة لالحتاد أثناء املشاركات البرملانية .
_
_إنشاء مركز للتدريب البرملاني
_
_تطوير املوقع اإللكتروني لالحتاد ليواكب التطورات وحتقيق التواصل .
_
_االهتمــام بجانــب إصــدارات االحتــاد  .حيــث ارتــأت الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة ضــرورة وضــع
_
آليــات الختيــار املواضيــع املطروحــة يف مجلــة «آفــاق برملانيــة عربيــة» التــي تصــدر عــن االحتــاد
البرملانــي العربــي  .واقترحــت بــأن يتــم تكليــف عــدد محــدد مــن الشــعب البرملانيــة العربيــة بإرســال
األبحــاث والدراســات البرملانيــة إلــى األمانــة العامــة لالحتــاد.
وقد مت األخذ مبعظم املقترحات التي قدمتها الشعبة البرملانية اإلماراتية يف هذا اجلانب.
وقدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مقترح اتفاقية تعاون و تنسيق بني االحتاد و املنظمات البرملانية
األخرى وهو جزء من مشروع تطوير آليات عمل األمانة العامة باملجلس الوطني االحتادي الذي
تقدمت به يف عام ، 2008للجنة التنفيذية يف اجتماعها األول و اعتمده املؤمتر اخلامس عشر لالحتاد
البرملاني العربي و الذي عقد يف مسقط مارس  .2009وخالل االجتماع العاشر للجنة التنفيذية
لالحتاد البرملاني العربي املعقود مارس  ، 2012وقدم املجلس الوطني االحتادي مشروع مذكرة
حول اتفاقية تعاون وتنسيق بني االحتاد واملنظمات البرملانية األخرى ،حيث متت املوافقة على وضع
االتفاقية موضع التنفيذ يف العالقة مع املنظمات التي يتعامل معها االحتاد .وخالل االجتماع احلادي
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عشر للجنة التنفيذية لالحتاد البرملاني العربي املعقود بتاريخ فبراير  2013يف املغرب ،قدم املجلس
الوطني االحتادي املشروع املذكور لعرضه على اللجنة التنفيذية.
باإلضافة إلى ذلك كانت للشعبة البرملانية اإلماراتية اهتمام بتفعيل دور اللجنة التنفيذية لالحتاد
البرملاني العربي ولذلك قدمت الشعبة يف العام  2009مقترحاَ حول متابعة تنفيذ قرارات اللجنة
التنفيذية لالحتاد البرملاني العربي ،من خالل تعديل آلية عمل اللجنة ،فاقترحت الشعبة البرملانية
اإلماراتية أن يكون النصاب املطلوب الجتماع اللجنة التنفيذية حضور ثلثي أعضائها  ،واقترحت
الشعبة البرملانية اإلماراتية أن جتتمع اللجنة التنفيذية يف دورتني عاديتني يف السنة ،وميكن لرئيس
االحتاد دعوتها إلى اجتماع طارئ عند الضرورة أو بناء على طلب  3من أعضائها.
كما جنحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف إعداد مقترح حول «كيفية عمل ميزانية البرامج واألداء يف
االحتاد البرملاني العربي» و التي تضمنت أهداف ميزانية البرامج و األداء ،متطلبات البدء يف موازنة
البرامج و األداء و العناصر الرئيسية لتطبيق امليزانية و متقرحات الشعبة البرملانية حول كيفية تطبيق
البرامج و األداء.
ويف العام  2010قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مقترحاً لتطوير اجلانب االتصال واالعالم
لالحتاد البرملاني العربي ،وذلك من خالل إنشاء هياكل واضحة املعالم يف األمانة العامة لالحتاد،
تتولى تنفيذ األعمال االتصالية يف اإلعالم والعالقات العامة ،وهذه الهياكل ميكن أن تكون على
شكل قسم أو إدارة لإلعالم والعالقات العامة تكون تابعة بشكل مباشر ملكتب األمني العام لالحتاد،
وتشرف على وضع اخلطط وتنفيذ األعمال املتعلقة بإصدار املطبوعات ،وتنسيق العالقات مع وسائـــل
اإلعالم ،وإنتاج املواد اإلذاعية والتلفزيونية ،وإنتاج املواد التفاعلية وحتديث وتطوير موقع االحتاد على
شبكة اإلنترنت ،وأرشفة وتوثيق املواد اإلعالمية ،وغير ذلك من األنشطة اإلعالمية.
وكذلك قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف العام  2010توصيات لألمانة العامة لالحتاد البرملاني
العربي لتطبيقها مباشرة لتحسني طرق عملها ،حيث أكدت الشعبة البرملانية اإلماراتية أهمية اتباع
االحتاد البرملاني العربي أسلوب اإلدارة بالنتائج يف تقدمي خططه؛ ألن ذلك سيعزز من عمل األمانة
العامة لالحتاد خاصة يف إطار تقدمي املبررات الكافية خلطة عملها  ،وما حتتاجه من موارد مالية
لتنفيذ األنشطة  ،كما أنه سيعمل على إحاطة أعضاء االحتاد بنتائج األنشطة وإمكانية التحقق من
جدواها ،مما يهيء لألمانة العامة فرصة التطوير وتغيير األنشطة  ،كما اقترحت الشعبة اإلماراتية
أن تسترشد األمانة العامة لالحتاد عند تنفيذها لعملية تطوير املوقع االلكتروني االستعانة باملعايير
الواردة يف «الدليل اإلرشادي للمواقع البرملانية « لعام - 2009الصادر عن االحتاد البرملاني الدولي-
خاصة فيما يتعلق بالبناء الهيكلي للدليل ومبا يتوافق مع دور واختصاصات االحتاد البرملاني العربي
،وأعدت الشعبة اإلماراتية منوذجاً يوضح العناصر التي من املفروض أن حتتويها األوراق البرملانية
لدراسة بنود جدول أعمال امللتقيات البرملانية سواء اإلقليمية أو الدولية  ،حيث تسهم هذه األوراق
يف االتفاق على العناصر األساسية لكل موضوع ،وما ميكن أن ينتج عن هذه األوراق من نتائج
وقرارات  ،باإلضافة إلى ذلك فإن الشعبة اإلماراتية ارتأت أهمية إعداد خطة عمل حول القضايا
واملوضوعات التي تصلح كأساس للنقاش يف مؤمترات متخصصة يتبنى االحتاد البرملاني العربي
عقدها مع املنظمات األهلية املدنية واألهلية األخرى  ،كما أنه من الضروري أن يتم تنظيم حلقات
نقاش مع البرملان العربي االنتقالي حتى يتم تنسيق اجلهود البرملانية العربية يف بوتقة عمل مشتركة
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تتيح لهم التأثير يف القرار السياسي اجلماعي العربي  ،وميكن لألمانة إتباع اخلطوات التالية لتطوير
آلية تنظيم املؤمترات والندوات.
واقترح رئيس املجلس الوطني االحتادي ،يف كلمته مبؤمتر االحتاد البرملاني العربي يف الدوحة /6
فبراير ،2011/مقترحا يتعلق بإعداد خطة عمل شاملة إلصالح االحتاد البرملاني العربي ،وأن تتكون
اخلطة من شقني أساسيني ،شق داخلي يتعلق بلوائح و أنظمة االحتاد وطريقة مناقشاته و تنفيذ
قراراته يف القضايا العربية ذات االهتمام املشترك ،وشق خارجي يتعلق بتطوير آلية تعاون البرملاني
مع مختلف البرملانات اإلقليمية و الدولية.وجاءت آلية تنفيذها املقترحة كاآلتي:
1.1اآلليــة التنظيميــة التأسيســية لالحتــاد ،وهــي تتعلــق بأنظمــة و لوائــح االحتــاد ،بحيــث يتــم العمــل
بهــا وفــق أهــداف محــددة مثــل:
_كيفيــة أن تكــون قــرارات و مناقشــات االحتــاد حتمــل الصيغــة العمليــة التــي ميكــن مــن خاللهــا رصــد
_
متغيــرات الواقــع العربــي ،وكيفيــة أن تكــون هــذه القــرارات ذات طابــع تأثيــري.
_التنســيق بــن عمــل األجهــزة و بعضهــا البعــض مبــا تــؤدي إلــى منــع التضــارب أو ازدواجيــة
_
االختصاصــات ،ومبــا يجعــل هــذه األجهــزة تتكامــل بعضهــا البعــض يف حتقيــق التأثيــر الــازم
لقــرارات االحتــاد يف محيــط تنفيذهــا.
_ضــرورة أن تتضمــن اللوائــح و األنظمــة نصوصــا واضحــة حــول خطــة العمــل الســنوية لالحتــاد علــى
_
أن تكــون هــذه اخلطــة مقترنــة بأهــداف معينــه تســعى إلــى حتقيقهــا ،وكذلــك آليــة عمــل لترجمــة
هــذه األهــداف إلــى واقــع عملــي ،ثــم كيفيــة متابعــة اللجنــة التنفيذيــة لالحتــاد لهــذه اخلطــة ،و
كيفيــة تقــدمي التقاريــر الالزمــة عنهــا ،باإلضافــة إلــى كيفيــة معاجلــة أوجــه القصــور و النقــص يف
اخلطــط القادمــة.
2.2اآللية التنفيذية ملقترحات االحتاد:
ارتأت الشعبة انه من املهم االتفاق ،ومن خالل إجراءات عمل محددة يتضمنها اآللية التنظيمية
التأسيسية (األنظمة و اللوائح) ضرورة االتفاق على آليات عمل محددة لتنفيذ قرارات و مقترحات
االحتاد ،ونرى انه من املهم يف هذا إلطار توسيع إطار التعاون بني االحتاد و غيره من منظمات العمل
العربي املشترك ،و ضرورة البحث يف كيفية تدارك النقص و املشكالت القائمة يف عدم تنفيذ قرارات
االحتاد.
3.3تفعيــل دور الدبلوماســية البرملانيــة العربيــة يف احملافــل البرملانيــة الدوليــة و اإلقليميــة مــن خــال
اآلتــي:
_صياغــة أســس عمــل مشــتركة مــع هــذه املنظمــات تتوافــق مــع التطــور املعاصــر يف السياســات
_
الدوليــة ،بحيــث تكــون مذكــرات التفاهــم و التعــاون مــع منظمــات البرملانيــة الدوليــة و اإلقليميــة
ذات برامــج عمــل محــددة زمنيــا ،و يف إطــار أهــداف معينــة تســاعد و تســاند القضايــا العربيــة ذات
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االهتمــام املشــترك.
_كيفيــة تفعيــل االجتماعــات التنســيقية العربيــة ،حيــث يتــم االعتمــاد علــى توزيــع املهــام و األدوار بــن
_
برملانــات الــدول العربيــة ،ســواء يف إطــار قضايــا العمــل العربــي املشــترك أو الترشــح يف املناصــب
البرملانيــة الدوليــة و كذلــك حتديــد املســؤوليات يف متابعــة تنفيــذ هــذه األدوار و ذلــك علــى غــرار
مجموعــة .12+1
يذكر وأنه من بداية العام  2012اعتمدت الشعبة البرملانية التعليق على خطط عمل االحتاد ،وذلك
حرصاً من املجلس الوطني االحتادي لتفعيل تلك اخلطط وإلكسابها قدرا من التفعيل.
ويف العام  2014قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مقترحاً لتعديل الهيكل التنظيمي للعاملني يف
االحتاد الذي مت األخذ مبعظم األفكار الواردة فيه .

4.4احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي:
استطاع املجلس الوطني االحتادي من إعالء قيم التضامن والتعاون اإلسالمي من خالل جناح
مقترحه يف انشاء (البرملان االسالمي) :فقد اعتمد املؤمتر التاسع الحتاد مجالس الدول األعضاء
يف منظمة التعاون اإلسالمي خالل اجتماعه يف العاصمة اإليرانية طهران يف شهر فبراير ، 12014
املقترح اإلماراتي باإلعالن عن إنشاء البرملان اإلسالمي ،ويعكس موافقة املؤمتر للمقترح اإلماراتي
التقدير الكبير لدور املجلس وشعبته البرملانية الفاعل يف تطوير العمل البرملاني اإلسالمي ،لتحقيق
مصالح األمة اإلسالمية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات واحملافل الدولية .ويأتي
جناح هذا املقترح على الرغم من االعتراضات حوله من بعض الدول ،لكن يف النهاية ارتأت الدول
االسالمية يف احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي أن االعالنسيسهم يف
تفعيل دور االحتاد البرملاني االسالمي يف مختلف قضايا الشعوب االسالمية.
ويستهدف هذا املقترح اإلماراتي إنشاء ذراع برملانية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،كون االحتاد يعمل
حاليا بشكل منفصل عن املنظمة ،األمر الذي يضعف من قراراته ،يف الوقت الذي يعيش فيه العالم
اإلسالمي ظروفا تتطلب اتخاذ قرارات أسرع.واجلدير بالذكر أن الشعبة البرملانية تبنت « مشروع
اإلعـــالن البرملاني اإلســـالمي « يف الدورة الثالثة عشرة الحتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي  -الذي انعقد يف أبوظبي خالل الفترة  19 16-يناير  - 2011املتعلق بــ» إصدار
مجلس االحتاد لوثيقة إعالن برملاني إسالمي حول رؤية برملانية ملواجهة التحديات التي تواجه
استقرار ومناء العالم اإلسالمي وتطوره» واقترحت يف هذا الشأن إنشاء برملان إسالمي ميثل الذراع
البرملاني ملنظمة التعاون اإلسالمي  ،وقد تضمن مشروع الشعبة إطارين رئيسيني:
أولهمــا  :حــول مبــادئ أساســية لإلعــان ،والــذي ميثــل أركان مبدئيــة وجوهريــة للتعامــل بــن
البرملانــات اإلســامية.

 .1تقريــر الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة عــن مشــاركتهم يف املؤمتــر التاســع الحتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف منظمــة
التعــاون اإلســامي  ،فبرايــر 2014

120

ثانيهمــا  :خطــة عمــل لتطويــر أعمــال االحتــاد وتقويتــه وتعزيــزه خــال اخلمــس الســنوات
املقبلــة وحتويلــه إلــى برملــان إســامي.
ويف الــدورة التاســعة ملؤمتــر احتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي التــي
عقــدت يف طهــران بتاريــخ  ،14-19/02/2014مت اعتمــاد تقريــر جلنــة اخلبــراء لصياغــة مشــروع
اإلعــان البرملانــي اإلســامي الــذي اعتمدتــه اللجنــة التنفيذيــة ،وكلــف األمــن العــام لالحتــاد بإرســال
امللــف إلــى منظمــة التعــاون اإلســامي لعرضــه علــى مؤمتــر القمــة االســامية  ،مــع االخــذ يف االعتبــار
مــا جــاء يف تقريــر االجتمــاع الثالــث للجنــة اخلبــراء لصياغــة مشــروع اإلعــان البرملانــي اإلســامي
الــذي ينــص علــى:
_ التأكيــد علــى أهميــة إنشــاء برملــان إســامي باعتبــاره خطــوة أساســية لتعزيــز التعــاون البرملانــي
_
بــن الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي ،علــى أن ترفــع جلنــة اخلبــراء هــذا التقريــر
إلــى اللجنــة التنفيذيــة مرفقـاً معــه جميــع املقترحــات املقدمــة مــن املجالــس األعضــاء.
_ قيــام اللجنــة التنفيذيــة بدراســة تقريــر جلنــة اخلبــراء ورفعــه إلــى املؤمتــر القــادم لالحتــاد.
_
و إذا وافــق مؤمتــر االحتــاد علــى إنشــاء البرملــان اإلســامي يرفــع املوضــوع لقمــة منظمــة التعــاون
اإلســامي القادمــة للبــت فيــه.
_ يف حــال قبــول قمــة منظمــة التعــاون اإلســامي إلنشــاء برملــان إســامي ،يقتــرح تشــكيل جلنــة
_
مشــتركة مــن احتــاد املجالــس ومنظمــة التعــاون لدراســة كل املســائل الفنيــة والترتيبــات الالزمــة
إلنشــاء هــذا البرملــان ،ووضــع ميثــاق أو بروتوكــول لتتــم املصادقــة عليــه مــن دول منظمــة التعــاون
اإلســامي.
_ بعــد اتخــاذ قــرار قمــة منظمــة التعــاون اإلســامي باملوافقــة  ،تؤخــذ بعــن االعتبــار كافــة
_
املقترحــات واآلراء املقدمــة مــن املجالــس األعضــاء والدراســة التــي أعدهــا األمــن العــام بشــأن
إنشــاء البرملــان اإلســامي.
_ العمــل علــى دعــم احتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي ،والتأكيــد علــى
_
ضــرورة اســتمراريته وتقويتــه وتعزيــز دوره.
ومن أبرز النجاحات التي حققتها الشعبة يف االحتاد االسالمي كان من خالل مشاركتها يف فعاليات
املؤمتر العاشر الحتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ،الذي عقد يف اسطنبول
بتاريخ يناير ، 2015فقد تقدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مبقترح إعداد مشروع ميثاق العمل
البرملاني اإلسالمي يف مكافحة اإلرهاب والتطرف ،حيث وافق عليه املؤمتر وقرر تكليف اللجنة
التنفيذية لالحتاد صياغته وعرضه على املؤمتر الذي سينعقد يف العام  .2016ويتضمن املشروع
أهداف امليثاق املقترح ومضمونه والنتائج املتوقعة وآليات التواصل بشأنه مع البرملانات واملنظمات
البرملانية الدولية واالقليمية ،ويؤكد ضرورة التصدي لإلرهاب وأفكاره التكفيرية ،من خالل اعتماد
استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي لألمم املتحدة باعتبارها
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ممثل الشرعية الدولية يف العالم .ويعتبر جناح الشعبة البرملانية اإلماراتية إجنازاً يضاف إلى
إجنازات الشعبة املتراكمة ،والتي يحظى أغلبها بإجماع وتأييد ممثلي مختلف املؤسسات البرملانية.
وجنحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف العام  2010يف اقناع أعضاء احتاد مجالس الدول األعضاء
يف منظمة التعاون اإلسالمي بتشكيل جلنة برملانية دائمة يف إطار منظمة املؤمتر اإلسالمي تعنى
مبسألة القدس ،حيث تختص يف التباحث عن أفضل الطرق الفعالة التي تهدف إلى مواجهة
املخططات اإلسرائيلية جتاه تهويد املدينة واالستيالء عليها  ،كما تهدف إلى تفعيل التعاون بني
الدول اإلسالمية ،مبا يخدم قضية فلسطني واحلفاظ على الهوية العربية اإلسالمية ملدينة القدس،
واحلفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية.
واقترحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث و العشرين يف احتاد مجالس
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف يونيو من العام  ، 2010إنشاء جلنة « جلنة املساعي
احلميدة » ،وتأتي فكرة اللجنة نتيجة لتطور دور الدبلوماسية البرملانية ،فقد أضحى الدور السياسي
للبرملانات ركناً هاماً لتقريب العالقات والصالت بني شعوب وحكومات العالم  .و املساعي البرملانية
للمنظمات البرملانية هي مساعي غير رسمية و ال ميكن مقارنتها أو تشبيهها باملساعي احلكومية
الرسمية  .إال أن هذه املساعي غير الرسمية تهدف إلى بناء حوار غير رسمي قد ميهد ألجواء ثقة
وتقارب حلوارات رسمية تقوم بها احلكومات .وقد سحبت الشعبة مقترحها بشأن إنشاء «جلنة
مساعي برملانية حميدة» يف الدورة االستثنائية يف /19يناير 2011 /بعد أن واجه املشروع صعوبات
جمة  ،بالرغم من أهميته حلل اخلالفات بني الدول اإلسالمية.
كما جنح املجلس الوطني االحتادي املشارك يف الدورة احلادية عشرة الحتاد مجالس الدول األعضاء
يف منظمة املؤمتر اإلسالمي نيامي يف العام  2009يف إلغاء البند  7-27الذي صدر يف اجتماع
اللجنة التنفيذية التاسع عشر الحتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ،والذي
ينص على (تفادي مناقشة أي موضوعات خالفية بني البرملانات األعضاء يف إطار االحتاد) .ويعد
هذا البند أنه يف حال إقراره سيحرم دولة اإلمارات من إدراج قضاياها على جداول أعمال مؤمتر
ومجلس هذا االحتاد ومنها قضية احتالل إيران للجزر اإلماراتية الثالث (طنب الكبرى ،طنب
الصغرى وأبوموسى) .وكان اعتراض وفد املجلس على أن هذا البند يعارض النظام األساسي الذي
ينص على تعزيز اللقاءات واحلوار فيما بني مجالس دول منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وفيما بني أعضاء
هذه املجالس  ،وتبادل اخلبرات البرملانية  ،ومناقشة القضايا االقتصادية والثقافية واالجتماعية
والسياسية التي تهم الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  ،والتصدي للتحديات اخلطيرة
التي تواجهها  ،واحلد من محاوالت فرض الهيمنة الثقافية والسياسية واالقتصادية عليها  ،واتخاذ
التوصيات واملقررات املالئمة بشأن مثل هذه القضايا.
ويف العام  2010تقدمت الشعبة البرملانية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ببند مقترح يف شأن تطوير
آليات العمل الفني لألمانة العامة الحتاد ومجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي،
وذلك بهدف إصالح جهاز أمانة االحتاد الذي ميثل مطلبا هاما يف حتقيق متطلبات اإلصالح  .إزاء
ذلك كان باعث املجلس ميتد لتقدمي هذا املقترح أن ميتد فكر وخطوات اإلصالح املبتغاة إلى جهاز
األمانة العامة لالحتاد.
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ويف العام  2015ارتأت الشعبة أيض ًا إعادة طرح مقترحها الذي متت املوافقة عليه يف الدورة السادسة
لالحتاد وهو«تطوير األمانة العامة الحتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي».
وضرورة تطوير وتفعيل املوقع اإللكتروني لالحتاد ،من خالل تشكيل جلنة متخصصة لدراسة تفعيله،
وأن يتم تقدمي تقرير أمام اللجنة التنفيذية بشأن املعوقات والصعوبات التي حتول دون تطوير املوقع،
على أن تشكل اللجنة من مختلف املجموعات السياسية ،وضرورة تطوير نشرة املجالس التي يصدرها
االحتاد إلى مجلة متكاملة متخصصة.
5.5االحتاد البرملاني الدولي :
وقد تعددت النجاحات التي حققتها الشعبة البرملانية اإلماراتية يف مشاركاتها يف أنشطة االحتاد
البرملاني الدولي  ،و على مختلف أجهزته  ،فقد جنحت الشعبة البرملانية اإلماراتية منذ بدء
مشاركاتها يف االحتاد البرملاني الدولي يف تقدمي (  ) 6مقترحات لبنود طارئة وعدد (  ) 6من البنود
اإلضافية على جدول أعمال االحتاد البرملاني الدولي خالل السنوات املاضية  ،ويعبر البند الطارئ
عن ما يستجد على الساحة الدولية من أحداث تهدد السلم واالستقرار واألمن الدولي ،أو التنمية
االقتصادية واالجتماعية الدولية ،أو ما يهدد أو يعيق النمو الثقايف.و يجوز ألي عضو يف االحتاد
البرملاني الدولي بطلب إدراج بند طارئ يف جدول أعمال اجلمعية  .و يجب أن يرفق هذا الطلب
مبذكرة توضيحية موجزة ومشروع القرار ،وذلك قبل  15يوماً على األقل من افتتاح جلسة االحتاد
البرملاني الدولي.

وقد متت املوافقة على البنود الطارئة التي اقترحتها الشعبة البرملانية اإلماراتية التالية:
كان البنــد الطــارئ الــذي طرحتــه الشــعبة البرملانيــة يف الــدورة ( )119لالحتــاد البرملانــي الدولــي
يف العــام  ،2008والــذي جــاء حتــت عنــوان «األزمــة املاليــة العامليــة و تداعياتهــا ،»1أول بنــد طــارئ
تنجــح بــه الشــعبة البرملانيــة االماراتيــة ،ويأتــي طــرح الشــعبة البرملانيــة ملوضــوع األزمــة املاليــة العامليــة
مــن منطلــق أن األزمــة املاليــة العامليــة أنــذرت بكارثــة اقتصاديــة دوليــة ،ترتبــت عليهــا تصدعــات يف
بنيــة املجتمعــات املســتقرة  ،وعصفــت بالنتائــج اإليجابيــة للسياســات االقتصاديــة يف الــدول الناميــة،
حيــث أشــارت بعــض التقديــرات خــال فتــرة األزمــة املاليــة العامليــة أنــه زادت أعــداد الفقــراء يف
العالــم بأكثــر مــن ( 50-بأكثــر مــن  100مليــون نســمة يف املــدى القصيــر) ،باإلضافــة إلــى تباطــؤ
معــدالت منــو االقتصــاد العاملــي بأكثــر مــن  ، 70-كمــا انخفضــت مؤشــرات معــدالت النمــو إلــى
أقــل مــن  3-يف العــام  .2009وهــدد إفــاس املؤسســات املاليــة ذات املكانــة الدوليــة قيــم االدخــار
واالســتثمار لــدى شــعوب العالــم ،ممــا أضــر بخطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف كل دول
العالــم  .وكان املقتــرح اإلماراتــي يهــدف يف وضــع مراجعــة نقديــة مــن حكومــات وشــعوب العالــم .
خاصــة أن هــذه اآلثــار ســتلقي بظاللهــا القويــة علــى العدالــة االقتصاديــة  ،واملســؤولية االجتماعيــة .
كمــا القــى البنــد الطــارئ الــذي طرحــت الشــعبة يف العــام  2010حــول « الــدور البرملانــي الدولــي
يف مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة خاصــة يف باكســتان ،1جناحــا باألغلبيــة  .وقــد قدمت الشــعبة البرملانية
اإلماراتيــة هــذا البنــد الطــارئ بدافــع مبــررات عــدة أبرزهــا :التأثيــر احملــدود للتعــاون البرملانــي
http://www.ipu.org/conf-e/119/119.pdf .1
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الدولــي يف القضايــا ذات املســؤولية اإلنســانية ،مثــل الكــوارث الطبيعيــة التــي تزايــدت حدتهــا وآثارهــا
املدمــرة يف اآلونــة األخيــرة ،حيــث تقــدر األمم املتحــدة أن نســبة االقتصــاد العاملــي املعــرض للخطــر
املباشــر نتيجــة الفيضانــات والــزالزل زادت بواقــع الضعفــن منــذ عــام  1990وأن نســبة األشــخاص
املعرضــن لفقــدان منازلهــم وممتلكاتهــم ارتفعــت بنســبة  30يف املئــة .كمــا أن البرملانــات متثــل ضميــر
الشــعوب ،وتعبــر عــن اإلحلــاح الشــعبي الدولــي يف اإلســراع بتقــدمي املســاعدات املاليــة واإلنســانية
للــدول املنكوبــة.
وحققــت الشــعبة جناحــا يف البنــد الطــارئ حــول « مبــادرة االحتــاد البرملانــي الدولــي للوقــف
الفــوري إلراقــة الدمــاء وانتهــاكات حقــوق اإلنســان يف ســوريا وضمــان وصــول املســاعدات اإلنســانية
جلميــع الســكان احملتاجــن ودعــم تنفيــذ القــرارات واجلهــود الســليمة ذات الصلــة يف جامعــة الــدول
العربيــة ومنظمــة األمم املتحــدة  ، »2والــذي وافــق عليــه االحتــاد البرملانــي الدولــي يف دورتــه التــي
عقــدت يف العاصمــة األوغنديــة ( كمبــاال) يف العــام ، 2012وتعــد الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة مــن
الشــعب البرملانيــة الفاعلــة علــى مســتوى العالــم ،التــي تهتــم بطــرح القضايــا امللحــة ذات البعــد الدولــي
علــى أجنــدة االحتــاد البرملانــي الدولــي  ،ويأتــي جنــاح بنودهــا الطارئــة مــن اهتمامهــا الكبيــر بعكــس
القضايــا التــي تهــم الشــعوب حــول العالــم يف االحتــادات البرملانيــة .
ويوضح الرسم البياني التالي نسب جناح البنود الطارئة للمجلس الوطني االحتادي منذ بدأ التحول
الذي شهد املجلس بداية من العام  ، 2008حيث يشير الرسم البياني التالي إلى الدول التي فازت
ببنود طارئة يف الفترة من عام  2008وحتى عام  ، 2014وقد حظي املجلس الوطني االحتادي بنجاح
 3من بنوده الطارئة الست  ،متفوقا بذلك على العديد من الدول املتقدمة ذات اخلبرة الواسعة يف
مجال العمل البرملاني .

http://www.ipu.org/conf-e/123/123.pdf .1
http://www.ipu.org/conf-e/126/results.pdf .2

124

ﻧﺴﺐ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻄﺎرئ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪول

21%

14%
7%
أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻳﺮان
اﳌﻐﺮﺑﺐ ،ﻣﺎﱄ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ،زاﻣﺒﻴﺎ ،اﻟﺪمنﺎرك ،ﻓﻨﻠﻨﺪا ،أﻳﺴﻠﻨﺪا ،اﻟرنوﻳﺞ ،واﻟﺴﻮﻳﺪ ،اﻷردن ،ﻛﻮﺑﺎ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ،
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،وأوروﻏﻮاي ،اﺳﱰاﻟﻴﺎ ،أوﻏﻨﺪه  ،ﻣﴫ ،ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻛﻨﺪا

اﻹﻣﺎرات
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :31ﻧﺴﺐ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻄﺎرئ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺪول

10/13/2014
17-Mar-2014
10/7/2013
3/23/2013
10/22/2012
3/1/2012
10ر19/2011/
4/10/2011
10/28/2010
4/21/2010
10/21/2009
4/10/2009
10/15/2008
4/18/2008

ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وزاﻣﺒﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
اﻟﺪمنﺎرك وﻓﻨﻠﻨﺪا وأﻳﺴﻠﻨﺪا واﻟرنوﻳﺞ واﻟﺴﻮﻳﺪ
اﻷردن
ﻣﺎﱄ
اﻹﻣﺎرات
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻳﺮان
اﻹﻣﺎرات
ﻛﻮﺑﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ،واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة  ،واﻻروﻏﻮاي
اﺳﱰاﻟﻴﺎ وأوﻏﻨﺪه
ﻓﻨﺰوﻳﻼ وﻛﻨﺪ
اﻻﻣﺎرات
اﻳﺮان وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :32ﺗﻮارﻳﺦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﰲ ﻣﺆمتﺮات اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﺪوﱄ
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وحتى البنود الطارئة التي لم حتظ بنجاح يف االحتاد البرملاني الدولي  ،إال أن الكثير منها
القى دعما بشكل أو بآخر يف أروقة االحتاد  ،ففي ما يتعلق بالبند الطارئ الذي طرحته الشعبة
البرملانية اإلماراتية يف أكتوبر من العام  2014والذي يدور حول «دور البرملانيني يف مكافحة اإلرهاب،
وبناء شراكة دولية من خالل األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى للقضاء على التطرف ونشر
التعاون والتسامح بني حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم واألمن الدوليني» ،استطاعت الشعبة
البرملانية من خالل طرحها حلدث رئيسي يالمس القلق الدولي وضروري ليكون لالحتاد البرملاني
الدولي رأيا فيه  .حيث جنحت الشعبة البرملانية اإلماراتية من خالل هذا الطرح يف حثّ اللجنة
التنفيذية يف االحتاد البرملاني الدولي على إصدار بيان يدين اإلرهاب .ومن البنود الطارئة التي لم
حتظ بنجاح يف االحتاد البرملاني الدولي على الرغم من أنها كانت متثل قضايا ذات أولوية يف الساحة
الدولية أثناء طرحها هي التالي :
البنــد الطــارئ حــول غــزة  « :تشــكيل جلنــة تقصــي حقائــق برملانيــة دوليــة جــراء العمليــات
العســكرية اإلســرائيلية يف غزة ،والدور الدولي للبرملانيني يف حتقيق ودعم جهود الســام ،واالســتقرار،
واألمــن يف الشــرق األوســط» .الــذي طــرح يف الــدورة العشــرين بعــد املائــة لالحتــاد البرملانــي الدولــي
والتــي انعقــدت يف أديــس أبابــا يف ابريــل مــن العــام .12009
وتستخدم الشعبة البرملانية اإلماراتية منهجيات متعددة إلجناح مقترحات بنودها الطارئة واالضافية
على جدول أعمال االحتاد البرملاني الدولي  ،منها دراسات تقدير املوقف السياسي حيث يتم دراسة
املوضوع على عدة مراحل:
_ _دراسة مسحية حول القضايا السياسية األكثر أهمية وخطورة على الساحة الدولية.
_ _دراســة لتقديــر ميــزان القــوى النســبي يف مــدى القبــول أو الرفــض ( املواقــف املتباينــة
مــن هــذه القضيــة ).
_ _دراسة عوامل القوة والضعف ،يف املوضوع املطروح يف البند الطارئ.
_ _دراســة التحديــات التــي ميكــن أن يواجههــا مــن مختلــف الكتــل التصويتيــة يف االحتــادات
املعنيــة.
_ _دراســة الفــرص املتاحــة يف إمكانيــة الفــوز يف البنــد الطــارئ ،والــذي يتــم االعتمــاد فيــه
علــى منهــج ( حتديــد ماهيــة املشــكلة السياســية ) ،وكذلــك وفــق مناهــج التقييــم املتبعــة
بهــذا الشــأن.

http://www.almajles.gov.ae:85/portal/fa8326fa-f647-47c7-8066-dace5f3fce8e.aspx .1
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جدول رقم ( :)6يوضح كافة البنود الطارئة التي تقدمت بها الشعبة البرملانية اإلماراتية
م
1

عنوان البند الطارئ
األزمة املالية العاملية و تداعياتها

2

تشكيل جلنة تقصي حقائق برملانية
دولية جراء العمليات العسكرية
اإلسرائيلية يف غزة ،والدور الدولي
للبرملانيني يف حتقيق ودعم جهود
السالم ،واالستقرار ،واألمن يف الشرق
األوسط
الدور البرملاني الدولي يف مواجهة اجلمعية ()123
لالحتاد البرملاني
الكوارث الطبيعية خاصة يف باكستان
الدولي يف الفترة من
 4-6أكتوبر - 2010
جنيف
مبادرة االحتاد البرملاني الدولي للوقف اجلمعية ()126
الفوري إلراقة الدماء وانتهاكات حقوق لالحتاد البرملاني
اإلنسان يف سوريا وضمان وصول الدولي يف الفترة من
املساعدات اإلنسانية جلميع السكان  1-5ابريل - 2012
احملتاجني ودعم تنفيذ القرارات واجلهود كامباال
السليمة ذات الصلة يف جامعة الدول
العربية ومنظمة األمم املتحدة
دور البرملانيني يف مكافحة اإلرهاب ،وبناء اجلمعية( )131لالحتاد
شراكة دولية من خالل األمم املتحدة البرملاني الدولي يف
واملنظمات الدولية األخرى للقضاء على الفترة من 13-16
التطرف ونشر التعاون والتسامح بني أكتوبر - 2014جنيف
حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم
واألمن الدوليني"

3

4

5

http://www.ipu.org/conf-e/119/119.pdf .1
http://www.ipu.org/conf-e/120/120.pdf .2
http://www.ipu.org/conf-e/131/results.pdf .5

مالحظة
التاريخ
اجلمعية( )119لالحتاد جنح البند بأغلبية
1
األصوات
البرملاني الدولي يف
الفترة من 15 13-
أكتوبر  - 2008جنيف
اجلمعية ()120
لم يحظ البند
2
بالنجاح
لالحتاد البرملاني
الدولي يف الفترة من
 6-10ابريل 2009-
أديس أبابا
جنح البند بأغلبية
3
األصوات

جنح البند بأغلبية
4
األصوات

لم يحظ البند بالنجاح
 ،لكن مت استصدار
بيان من اللجنة
4
التنفيذية حوله
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وقد جنحت الشعبة البرملانية اإلماراتية بداية من العام  1980يف طرح بنود اضافية على جدول
أعمال االحتاد البرملاني الدولي  ،حيث طلب وفد املجلس الوطني االحتادي يف مؤمتر أوسلو الذي عقد
يف ربيع عام  1980بإدراج موضوع « احلاجة امللحة إلى ابعاد منطقة اخلليج واحمليط الهندي من
الصراعات الدولية» ،ووافق مجلس االحتاد على ادراج الطلب على جدول أعمال املؤمتر الذي عقد يف
برلني يف خريف ذات العام .1ويعد هذا دليل واضح على أن املجلس الوطني االحتادي كان حريصا
على مؤازرة الدبلوماسية الرسمية لدولة اإلمارات ،يف ذلك الوقت خاصة يف ظل الظروف واألزمة
السياسية التي متر بها املنطقة آنذاك  ،كما أن الشعبة قدمت بنوداً اضافية يف األعوام  1990و1991
و  2000حول حماية دول اخلليج.2
ويف العام  2009قدمت الشعبة البرملانية بندا اضافيا بعنوان «دور البرملانيني واملنظمات البرملانية
اإلقليمية مكافحة واحتواء مخاطرة االقتصادية واالجتماعية»1-1-،أنفلونزا اخلنازير الجتماعات
الدورة ( ) 185للمجلس احلاكم لالحتاد البرملاني الدولي .ويأتي طرح هذا البند من قبل الشعبة
البرملانية اإلماراتية نتيجة االنتشار السريع للمرض  1-1يف جميع أنحاء العالم يف تلك الفترة ،مما
دعا منظمة الصحة العاملية إلى حتديد درجة خطورته إلى الدرجة السادسة كوباء عاملي  .وعلى
الرغم بأنه لم يتم اعتماد البند التكميلي املقدم من الشعبة ولكنها جنحت يف استصدار بيان
رئاسي باسم رئيس االحتاد بشأن « انفلونزا اخلنازير « ،وقد أشار رئيس االحتاد أمام اجلمعية بأن
عنوان هذا البند ميثل يف األساس عنوانا لبند إضايف تقدمت به الشعبة البرملانية اإلماراتية بعنوان
« دور البرملانيني  ،و املنظمات البرملانية اإلقليمية يف جهود مكافحة فيروس  -1-1و احتواء خطورته
االقتصادية و االجتماعية « ،كما شكلت صياغة البيان الذي اقترحته الشعبة األساس الذي اعتمد
عليه الرئيس يف إعداد بيانه.
ويصل عدد البنود اإلضافية التي تقدمت بها الشعبة البرملانية منذ بداية مسيرتها يف االحتاد البرملاني
الدولي إلى  6بنود اضافية حرصا من املجلس الوطني االحتادي يف دعم دور البرملانات لألحداث
الدولية.
أما على مستوى جلان االحتاد البرملاني الدولي فقد استطاعت الشعبة البرملانية اإلماراتية طرح
عدة موضوعات لدراستها على جداول أعمال اللجان الدائمة لالحتاد البرملاني الدولي  ،ففي العام
 ،2012قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية موضوع مقترح حول « عالقة االستخدام املستدام إلدارة
املوارد املائية باألمن الغذائي  ،وتأتي أهمية هذا املوضوع باعتبار أن األمن الغذائي يعد مسألة
حرجة وحتدي صارخ للمجتمع الدولي مع وجود نحو مليار إنسان يف العالم يعاني من مجاعة مزمنة.
فالتزايد السكاني املرجح بلوغه تسعة مليار نسمة مع حلول عام ( 2050وفق األمم املتحدة) ،والتغير
املناخي والتسارع يف إنتاج الوقود احليوي وزيادة الدخل ،كلها عوامل تثير شكوكاً حول قدرة العالم على
االستمرار بإطعام سكانه .وقد سلطت األزمة الغذائية عام  ،2008واالرتفاع احلاد يف أسعار املواد
الغذائية عام  ،2011واألزمة اإلنسانية يف القرن اإلفريقي ،الضوء على أهمية األمن الغذائي وضرورة
تضافر جهود املجتمع الدولي للتصدي النعدام األمن الغذائي العاملي.
وحققت الشعبة البرملانية اإلماراتية جناحا مهماً يف العام  ،2014باملوافقة على اختيار مقترحها
املقدم للجنة الدائمة الثالثة « جلنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان « حتت عنوان « القانون الدولي بني
املفاهيم الوطنية للسيادة  ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،وحقوق اإلنسان « للدراسة يف
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 .1د .الســيد محمــد إبراهيــم  ،مــع مســيرة املجلــس الوطنــي االحتــادي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، 1986 - 1972
 ، 1986ص 190
 .2مذكــرة معروضــة علــى االحتــاد البرملانــي الــدول مــن قبــل املجلــس الوطنــي االحتــادي حــول دور البرملانيــن يف حتقيــق
الســلم واألمــن الدوليــن  " ،وخاصــة يف منطقــة اخلليــج " ،وفــض النزاعــات بالطــرق الســلمية وفــق أحــكام القانــون الدولــي،
2002

اجلمعية  131لالحتاد البرملاني الدولي وانتخاب سعادة علي جاسم مقرراً للموضوع.
وارتأت الشعبة البرملانية اإلماراتية طرح هذا املوضوع نظراً لظهور بعض احملاوالت يف مختلف
احملافل واملنتديات واملنظمات الدولية التخاذ حقوق اإلنسان ،ذريعة للتدخل يف الشؤون الداخلية
للدول األخرى ،بشكل َيس مبقومات األمن والسيادة للدول ،ويُهدد استقرار العالقات الدولية .األمر
الذي يتطلب املراجعة والتدارس ،لضبط املفاهيم القانونية الدولية ،للعالقة بني حماية حقوق اإلنسان،
وعدم التدخل يف شؤون الدول حيث إن األمن اجلماعي الدولي  ،يتوقف على التعاون الفعال بني
الدول ،وفقاً للقانون الدولي بهذا اخلصوص .
يذكر أن املواضيع املقترحة واملوافق عليها على جداول أعمال اللجان الدائمة يف االحتاد البرملاني
الدولي ،حتول إلى مشروعات قوانني تكون كإطار ملزم للبرملانات لتطبيقها يف برملاناتها الوطنية
،وعليه فإن الشعبة البرملانية اإلماراتية حققت جناحا مهما باقتراح موضوعات من املمكن أن تؤثر
على أعمال البرملانات الوطنية يف مختلف دول العام.
واستطاعت الشعبة البرملانية منذ العام  1978املساهمة يف مناقشة املوضوعات املطروحة على
جداول أعمال اللجان الدائمة يف االحتاد البرملاني الدولي  ،وإبداء املالحظات بها  ،وتقدمي العديد
من املقترحات حولها .والتي كانت تتعلق باألوضاع التي تهم شعوب العالم وكانت الشعبة االماراتية
اإلمارتية تهتم بنقل صورة دولة اإلمارات فيما يتعلق بالقضايا العاملية  .ومن ضمن املوضوعات التي
ناقشتها الشعبة البرملانية اإلماراتية يف االحتاد البرملاني الدولي  ،موضوع املساعدات االنسانية
حيث دعت الشعبة البرملانية اإلماراتية إلى ضرورة تبني الدول عددا من املبادرات احمللية على
مستوى كل دولة لتحقيق أهداف األلفية ،على أن تخدم كل مبادرة هدفاً محددا للوصول إليه ،واملثال
على ذلك املبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-والتي تهدف إلى تأمني التعليم ملليون طفل حول العالم خاصة يف
املناطق الفقيرة يف آسيا وأفريقيا ،وقد استجاب أفراد املجتمع اإلماراتي لهذه املبادرة بتبرعهم مبئات
ماليني الدراهم .كما ناقشت الشعبة العديد من املواضوعات التي ترتبط بالبيئة و بالتغير املناخي
 ،خاصة أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تدرك مدى خطورة ظاهرة التغير املناخي ،وتأثيرها على
العالم أجمع وترى ضرورة تضافر اجلهود العاملية الحتوائها واحلد منها  .ويف أكثر من مرة أكدت
الشعبة البرملانية أن الدولة تلتزم بكافة احلقوق األساسية اخلاصة بحقوق اإلنسان فيما يتعلق
تكفل دولة اإلمارات
بالكرامة اإلنسانية واحلقوق املتعددة املكفولة وفق املواثيق الدولية ،حيث
حق ممارسة الطقوس الدينية ملختلف األديان وتضم الدولة عدداً من املساجد والكنائس واملعابد
الهندوسية  .ولعل حرية اعتناق الديانات وممارستها ساهم يف أن يأتلف على ارض الدولة أكثر من
 200جنسية .كما تلتزم اإلمارات باالتفاقيات الدولية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التميز
ضد املرأة وحماية حقوق الطفل ،والقضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العرقي  .وقد سجلت
اإلمارات تقدما بارزاً يف مجال متكني املرأة حيث تشكل النساء  70-من خريجي اجلامعات ويشكلن
ثلثي القوى العاملة يف القطاع احلكومي  ،وحاليا لدى اإلمارات قاضيات احتاديات الى جانب اعتماد
بعض النساء كطيارات حربيات يف القوات اجلوية االماراتية ،باإلضافة إلى تشكيل مجلس سيدات
األعمال الذي يعد رائداً يف الشرق األوسط.
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باإلضافة إلى مئات الكلمات التي عبرت عنها الشعبة البرملانية فيما يتعلق بحقوق االنسان حول العالم
ودوره يف البيئة املستدامة  ،وحقه يف العيش يف أمن وسلم دوليني.

كما قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف أكتوبر ، 2010مقترحاً حول آليات تطوير عمل اللجان
الدائمة يف االحتاد البرملاني الدولي،حيث ارتأت ضرورة إعداد نظام محدد ألعمال اللجان الدائمة،
بحيث يبني هذا النظام طريقة اختيار أعضاء اللجان  ،و نظام التصويت يف اللجان  ،و اتخاذ القرارات
يف اللجان  ،و اختيار املقررين للموضوعات  ،و اختيار أعضاء مكتب اللجان  ،و دور أعضاء اللجان يف
دراسة املوضوعات  ،و إرسال التقارير املعدة من اللجان إلى الشعب األعضاء يف مواعيد زمنية محدودة
 ،باإلضافة إلى كيفية تقدمي التقرير النهائي إلى االجتماع العام لالحتاد  .كما تؤكد الشعبة البرملانية
اإلماراتية على أهمية توفر اخلبرة الكافية لدى األعضاء الذين ينضمون إلى جلنة املسائل السياسية
و األمن القومي يف برملاناتهم الوطنية أو مجاالت عملهم يف األمن القومي و الشؤون السياسية  ،و
كذلك احلال يف اللجان االقتصادية و غيرها من اللجان األخرى ،و لهذا الغرض فإن يجب أن يقدم
أعضاء اللجان سيرهم الذاتية حول مجاالت العمل و االهتمامات الرئيسية ،و التي كانوا ميارسونها
قبل انضمامهم إلى هذه اللجان ألن من شأن ذلك إثراء املناقشات وزيادة الفعالية يف أعمال اللجان ،
باإلضافة إلى تدارس املوضوعات على أسس موضوعية سليمة .كما أكدت الشعبة البرملانية اإلماراتية
يف مقترحها ضرورة تطوير أعمال اللجان الدائمة لالحتاد من خالل عقد جلسات استماع مع رؤساء
املنظمات الدولية و باإلضافة إلى رؤساء الوكاالت املتخصصة يف األمم املتحدة و غيرها من املنظمات
الدولية ،و اإلقليمية األخرى ،على أن يتم إعداد تقارير من اللجان عن جلسات االستماع هذه و تقدميها
إلى االجتماع العام لالحتاد ،و أنه ميكن بنا ًء على هذه التقارير و جلسات االستماع اختيار بعض
املوضوعات لعقد مؤمترات برملانية متخصصة بشأنها  .ومن الضروري أن تتولى اللجان من خالل
أعضاء مكتب اللجنة مسؤولية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من االحتاد يف شأن موضوعاتهم ،و
ذلك بالتعاون مع األمني العام لالحتاد البرملاني الدولي و رئيس مجلس االحتاد .باإلضافة إلى ضرورة
تطوير أعمال اللجان الدائمة يف االحتاد من خالل توفير املوارد البشرية و املالية الالزمة للجان خاص ًة
يف توفير باحثني برملانيني و خبراء يف مجاالت املوضوعات التي يتم دراستها داخل اللجان ،بحيث
تكون مهمة اخلبراء و اللجان إعداد دراسة وافية عن كل موضوع يخضع للدراسة و البحث ،و ذلك
قبل أن تدلي اللجنة برأيها  ،مع ضرورة أن يتم اعتماد الدراسات البرملانية خاص ًة الدراسات البرملانية
التحليلية و الدراسات البرملانية ذات البعد التشريعي املوضوعي و الدراسات البرملانية التي تعتمد على
فكرة النتائج بعيدة املدى( الدراسات املستقبلية و غيرها من الدراسات األخرى ).
ويف فبراير من العام  2010قدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مقترح ًا بتطور عمل اجلمعية
يتعلق بطريقة اختيار املوضوعات التي تدرسها اللجان الدائمة الثالث ،بضرورة أن تضع الالئحة
الداخلية اشتراطات معينة للموضوع الذي سيتم إدراجه ودراسته يف دورات اجلمعية ،وأن تكون هذه
االشتراطات محل نظر من مكاتب اللجان الدائمة ،بحيث يكون هناك معايير موضوعية للنظر يف
املوضوعات أمام مكاتب اللجان ،وبالتالي ال يتم وضع املوضوعات للدراسة بنا ًء على اعتبارات غير
واضحة ،وترى الشعبة البرملانية اإلماراتية ،انه من املمكن أن تتعلق هذه املعايير مبدى تأثير القضية
أو املوضوع على األوضاع الدولية يف السلم واألمن واالستقرار الدولي ،ومدى تأثير هذا املوضوع
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على األوضاع االقتصادية الدولية ،والتطورات املصاحبة ،خاصة يف إطار ما يستجد من تداعيات
التفاعالت االقتصادية.
كما تقدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف العام  2010مبقترح تطوير العمل على حتسني املجلس
احلاكم لالحتاد البرملاني الدولي من خالل أهمية وضع معايير محددة ملا يتعلق بالبند اإلضايف
الذي ينظره املجلس بشكل موضوعي يشابه املعايير املوضوعية للبند الطارئ .حيث تشير بعض
التفسيرات بأن أحد شروط البند اإلضايف أن يكون متعلقا بسياسات املجلس احلاكم وطريقة عمله،
وهذا يضيق كثيرا من نطاق البنود اإلضافية التي متثل مصدر ثراء هام ألعمال االحتاد البرملاني
الدولي .ولذلك ارتأت الشعبة البرملانية اإلماراتية أهمية تعديل الئحة عمل املجلس لوضع معايير
محددة يف شأن البند اإلضايف وإدراجها يف الئحة املجلس.
و قدمت الشعبة البرملانية يف سبتمبر من العام  2012مقترحاتها حول مشروع « خطة العمل للبرملانات
التي تراعي الفوارق بني اجلنسني» حيث ترى الشعبة البرملانية االماراتية أهمية دعم البرملانات التي
تراعي اجلندر و إعطاء املرأة فرص للمشاركة واإلسهام بفعالية يف عمل البرملان وأجهزته ،مع ضرورة
أن تراعي اجلهود يف هذا املجال خصوصيات املجتمعات املختلفة ،سواء االختالفات الثقافية أو
االجتماعية أو الدينية ،باإلضافة إلى جتارب النساء يف مجال السياسة.

Ì

Ìأثر اسهامات الشعبة على احملافل البرملانية اإلقليمية
والدولية :

كان للدور البارز التي قامت به الشعبة البرملانية اإلماراتية يف االحتادات البرملانية الدولية أثره الكبير
يف ابداء التقدير ألعضاء الشعبة البرملانية اإلماراتية وممثليها الذين أصبحوا محل اهتمام الوفود
البرملانية األخرى  ،وبرز هذا االهتمام يف تبوؤ أعضاء الشعبة للكثير من املناصب واملسؤوليات يف
مختلف االحتادات البرملانية مثل :
رئاســة البرملــان العربــي  :حققــت الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة مكســباً جديــداً علــى مســتوى
الدبلوماســية اخلارجيــة بحصولهــا علــى رئاســة البرملــان العربــي يف فترتــن انتخابيتــن متتاليتــن مــن
العــام  ، 2012-2016ويعــد هــذا االجنــاز األول مــن نوعــه يف تاريــخ انتخابــات رئاســة البرملــان العربــي
ويثــل هــذا الفــوز
 ،حيــث لــم يحصــل أي مــن الرؤســاء الســابقني علــى هــذا املنصــب لفتــرة متتاليــةُ ،
حافــزا للشــعبة البرملانيــة لتحقيــق املزيــد مــن النجاحــات والنهــوض مبســيرة البرملــان العربــي باجتــاه
حتقيــق أهدافــه يف لــم الشــمل العربــي ودعــم وتفعيــل العمــل العربــي املشــترك.
يذكر أن مرشح دولة اإلمارات العربية املتحدة سعادة  /أحمد محمد اجلروان .ومنذ رئاسته للبرملان
العربي حتققت اجنازات عدة للبرملان العربي ومن أهمها :
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_ _دعم اجلانب االقتصادي والعمل العربي املشترك من النواحي الثقافية
_ _دعــم دول القــرن اإلفريقــي ووضــع خطــة للنهــوض باحلالــة األمنيــة يف الصومــال ،مــع
دعــم هــذا البلــد العربــي ليتجــاوز أزمتــه االقتصاديــة اخلانقــة ،دعمــاً آلمــال الشــعب
الصومالــي وتلبيــة الحتياجاتــه.
ويندرج البرملان العربي حتت لواء اجلامعة العربية ويراقب املؤسسات والهياكل التابعة لها ،إذ يُقدر
عددها بـ  27منظمة تسعى إلى حتقيق املصالح العربية املشتركة.
ويحق للبرملان العربي مساءلة املسؤولني واملسيرين للمنظمات املذكورة بهدف إحكام العمل فيها
وتنظيمه من النواحي كافة.
ويعمل البرملان على توطيد التعاون السياسي بني الدول العربية وتعزيز التنسيق بينها ودعم حضورها
ووزنها يف املنظومة الدولية خدمة لشعوب املنطقة وحتقيقاً لتطلعاتها.
ويستهدف البرملان كذلك حل النزاعات واخلالفات العربية بالوسائل السلمية الفاعلة صوناً لوحدة
املصير ،ويسعى جاهداً إلى حماية أراضي املنطقة من االعتداءات اخلارجية احتراماً لسيادة الدول
العربية وصوناً لها.
ويرمي يف السياق ذاته إلى النهوض بواقع العرب اقتصادياً وتعزيز التبادل الثقايف بينهم ،مع ربطه
صالت تعاون وثيقة مع البرملان األوروبي والهيئات التشريعية اإلقليمية.
ويعتبر البرملان العربي القضية الفلسطينية قضيته احملورية ،ويساندها بالوسائل الدبلوماسية كافة؛
حتى يضمن الشعب الفلسطيني حقوقه.
عضويــة اللجنــة التنفيذيــة يف االحتــاد البرملانــي العربــي :شــاركت الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة
بفعاليــة يف اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة لالحتــاد البرملانــي العربــي ،فمنــذ أول اجتمــاع للجنــة
التنفيذيــة الــذي عقــد يف دمشــق يف أكتوبــر مــن العــام  ، 2008كان للشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة
مســاهمات عــدة  ،والقــت أول مســاهمة للشــعبة يف اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة لالحتــاد البرملانــي
العربــي توافــق تــام مــن قبــل األعضــاء اآلخريــن وكانــت تــدور حــول آليــة تطويــر أمانــة االحتــاد
البرملانــي العربــي  ،وفيمــا يلــي جــدول رقــم ( )7يوضــح أهــم املقترحــات التــي قدمهــا عضــو اللجنــة
التنفيذيــة يف االحتــاد البرملانــي العربــي.
م
1

املقترح
تطوير أمانة االحتاد البرملاني العربي من خالل التالي :
_تطويــر تقريــر األمــن العــام لالحتــاد البرملانــي العربــي وضــرورة أن يشــمل علــى
_
أهــداف وخطــط وبرامــج ومؤشــرات أداء محــددة فيمــا يتعلــق مبيزانيــة االحتــاد
ومــوارده البشــرية واملاديــة وبرامجــه وانشــطته املختلفــة واملعوقــات التــي يواجههــا
يف تنفيــذه لــكل ذلــك.
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العام
2008

 2ساهمت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف تشكيل اللجان املصغرة املنبثقة عن اللجنة 2010
التنفيذية ،وذلك لبحث مواضيع مهمة تخص االحتاد:
_مت تشــكيل جلنــة مؤلفــة مــن ممثلــن عــن األردن ،اإلمــارات ،البحريــن ،مصــر،
_
واألمانــة العامــة لالحتــاد ،إلعــادة النظــر يف املعايير والشــروط التــي وضعت الختيار
املرشــحني لنيــل اجلائــزة البرملانيــة العربيــة واقتــراح منــوذج جديــد للميداليــة.
_تشــكيل جلنــة مصغــرة مــن أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة تســاعد األمانــة العامــة يف
_
متابعــة تنفيــذ قــرارات املؤمتــرات الســابقة و قــرارات اللجنــة التنفيذيــة ،علــى أن
تتألــف مؤقتــا مــن ممثــل شــعبة الرئاســة الســابقة ،وممثــل مــن شــعبة الرئاســة
احلاليــة ،وممثــل مــن الرئاســة القادمــة ،باإلضافــة إلــى األمــن العــام االحتــاد
البرملانــي العربــي .و أن تقــدم تقريــرا و برنامــج عمــل إلــى االجتمــاع القــادم للجنــة
التنفيذيــة حتــى يتــم إدخالهــا يف هيكليــة االحتــاد .كمــا اقترحــت الشــعبة البرملانيــة
اإلماراتيــة لتفعيــل عمــل هــذه اللجنــة بــإدراج بنــد دائــم علــى جــدول أعمــال اللجنــة
التنفيذيــة لالحتــاد البرملانــي العربــي ،حتــت مســمى متابعــة القــرارت الســابقة
الصــادرة عــن املؤمتــر و اللجنــة التنفيذيــة .
 3مشروع التقرير البرملاني العربي :

2011

_حســب مشــروع التقريــر البرملانــي العربــي الــذي تقدمــت بــه الشــعبة البرملانيــة
_
اإلماراتيــة يصــدر التقريــر بشــكل ســنوي عــن االحتــاد البرملانــي العربــي حــول واقــع
احلالــة البرملانيــة يف الــدول العربيــة ،ويعنــى بوصــف وحتليــل مبســط ألهــم مظاهــر
وأعمــال البرملانــات يف البلــدان العربيــة ،مــن خــال الوظائــف التشــريعية والرقابيــة
والسياسية.ويســتهدف التقريــر رصــد واقــع العمــل البرملانــي يف الــدول العربيــة
وتعزيــز املعرفــة املتبادلــة بــن البرملانــات العربيــة لواقــع املشــكالت التشــريعية
والرقابيــة العربيــة ،وتشــجيع الدراســات العلميــة وعمــل اخلبــراء املختصــن بالعمــل
البرملانــي لبنــاء رؤى واطروحــات حــول تطويــر العمــل البرملانــي ،مــن خــال حتليــل
اجتاهــات ومؤشــرات هــذا التقريــر وإمــداد األجهــزة العربية املعنية بالعمل املشــترك
باألرقــام والبيانــات والتحليــات البرملانيــة ملشــكالت الواقــع العربــي مبعــزل عــن
أي اعتبــارات سياســية أو أيدولوجيــة مــن أجــل إثــراء نتائــج أعمالهــا .وأن يكــون
التقريــر دافعــا إلنتــاج مــادة علميــة موثقــة حــول واقــع احلالــة البرملانيــة يف العالــم
العربــي ومرجعــا لــكل املهتمــن بهــذا املجــال ،و بخصــوص التقريــر البرملانــي العربــي
كان مــن املفتــرض أن يتــم إصــدار أول تقريــر بنهايــة العــام .2013
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 4نظام التنسيق والتعاون بني ممثل املجموعة البرملانية العربية وبني البرملانات العربية 2013
واالحتاد البرملاني العربي:
_ويختــص ممثــل املجموعــة البرملانيــة العربيــة بإبــداء الــرأي وطــرح وجهــات النظــر
_
التــي متثــل رأي االحتــاد البرملانــي العربــي يف القضايــا واملوضوعــات محــل النظــر
يف االجتماعــات البرملانيــة الدوليــة واإلقليميــة ،والدفــاع عــن املواقــف العربيــة يف
االحتــادات املمثــل فيهــا ،وتبنــي املبــادرات واملقترحــات العربيــة يف االحتــادات املمثــل
فيهــا ودعــم طلبــات الوفــود العربيــة يف االحتــادات املمثــل فيهــا.
عضويــة اللجنــة التنفيذيــة يف احتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي:
اســتطاعت الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة مــن خــال عضويتهــا يف اللجنــة التنفيذيــة الحتــاد مجالــس
الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي  ،تقــدمي العديــد مــن املشــروعات املســاهمة يف تطويــر
االحتــاد االســامي ،ومــن ضمــن تلــك املقترحــات املشــروع الــذي اقترحتــه اإلمــارات يف العــام 2010
،والــذي يهــدف إلــى تطويــر آليــات العمــل الفنــي لألمانــة العامــة الحتــاد مجالــس الــدول األعضــاء يف
منظمــة املؤمتــر اإلســامي ،حيــث رصــد املشــروع أهــم اإلشــكاليات املتعلقــة بتنفيــذ األمانــة العامــة
لالحتــاد ألدوارهــا االتصاليــة واملاليــة واإلداريــة ،ومنهــا غيــاب دور املنســق اإلقليمــي لالتصــاالت،
وانخفــاض مســتوى االتصــال بــن االحتــاد ومجتمعــات الــدول األعضــاء ،وكذلــك البــطء يف إجــراءات
التعــاون مــع منظمــة املؤمتــر اإلســامي ،وعــدم تنميــة مــوارد موازنــة االحتــاد ،إضافــة إلــى عــدم
وجــود خطــة متكاملــة بشــأن برامــج وأنشــطة االحتــاد  ،وغيــاب نهــج واضــح لتحديــد نوعيــة هــذه
البرامــج والتقديــرات املاليــة الالزمــة لتنفيذهــا ،وغيــاب البرامــج واملشــروعات املشــتركة بــن أعضــاء
االحتــاد ،التــي يتــم متويلهــا مــن ميزانيــة االحتــاد أو التمويــل الذاتــي مــن أعضــاء االحتــاد وغيرهــا مــن
اإلشــكاليات التــي يعانــي منهــا االحتــاد.

عضويــة اللجنــة التنفيذيــة يف االحتــاد البرملانــي الدولــي  :مــن خــال عضويــة الشــعبة البرملانيــة
اإلماراتيــة يف اللجنــة التنفيذيــة يف االحتــاد البرملانــي الدولــي ،اســتطاعت الشــعبة متثيــل املجموعــة
العربيــة «البرملانــات العربيــة» يف االحتــاد البرملانــي الدولــي منــذ العــام  ،2008ومــن أهــم املواضيــع
التــي ناقشــها ممثــل املجموعــة العربيــة يف االحتــاد البرملانــي الدولــي ،مشــروع عمــل حــول الشــراكة بــن
االحتــاد البرملانــي الدولــي واألمم املتحــدة والــذي يعــد مــن املواضيــع املهمــة جــدا يف تاريــخ االحتــاد
البرملانــي الدولــي  ،الــذي كاد أن يحــول االحتــاد إلــى منظمــة حكوميــة تفتقــده الصفــة البرملانيــة
التشــريعية لــوال اصــرار الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة وممثلهــا يف اللجنــة التنفيذيــة  ،فقــد أكــدت
الشــعبة البرملانيــة االماراتيــة مــرار وتكــرارا ضــرورة أن يتــم عقــد اتفــاق شــراكة اســتراتيجي متكافــئ
ومتــوازن بــن االحتــاد البرملانــي الدولــي واألمم املتحــدة واســتندت إلــى قــرار اجلمعيــة العامــة لــأمم
املتحــدة رقــم  66/261يف الفقــرة ( )13والــذي يشــير إلــى « أهميــة بنــاء املزيــد مــن التماســك يف عمــل
كل مــن األمم املتحــدة واالحتــاد البرملانــي الدولــي وزيــادة الدعــم البرملانــي لــأمم املتحــدة مبــا يــؤدي
إلــى إقامــة شــراكة اســتراتيجية بــن املنظمتــن « وبنــا ًء عليــه أعــدت الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة بنــود

134

ذلــك املشــروع ،والــذي مت األخــذ مبعظــم أفــكاره بعــد أن أقــر يف العاصمــة الفيتناميــة هانــوي  -مــارس
.1 2015
 يضاف إلى كل ذلك أن هذا النشاط الهائل و املكثف الذي قامت به الشعبة البرملانية اإلماراتية يفأعمال االحتاد البرملاني الدولي جعل برملانات العالم تثق يف عطاء و إجناز املجلس الوطني االحتادي
 .ومن اإلجنازات التي حققتها الشعبة البرملانية اإلماراتية من خالل عضويتها للجنة التنفيذية
لالحتاد البرملاني الدولي  ،حيث استطاعت الشعبة البرملانية اإلماراتية نقل رأي املجموعة العربية
يف استراتيجية االحتاد البرملاني الدولي من  ،2017 – 2012يذكر أنه يف عام ، 2011تبنى االحتاد
البرملاني الدولي االستراتيجية األولى له ،حيث شملت الفترة بني عامي  2012و .2017والهدف من
هذه االستراتيجية هو منح توجيه وانسجام أكبر لعمل االحتاد البرملاني الدولي من خالل الفعالية
األكبر ،والتركيز األقوى على مجاالت العمل التي ميكن أن تضاف إليها قيمة أكبر بواسطة االحتاد
البرملاني الدولي .وعند تبني االستراتيجية ،قرر املجلس احلاكم لالحتاد البرملاني الدولي أن يتم إجراء
مراجعة متوسطة املدى لها بعد عامني ،من أجل مراقبة التقدم احلالي وتوجيه التخطيط يف املستقبل
 ،وركزت االستراتيجية على األهداف التالية :
_ _الهدف األول :تعزيز الدميقراطية من خالل البرملانات
_ _الهدف الثاني :تطوير املساواة بني اجلنسني
_ _الهدف الثالث :حماية وتطوير حقوق اإلنسان
_ _الهــدف  :4حتقيــق بعــد برملانــي لعمــل األمم املتحــدة وغيرهــا مــن املؤسســات متعــددة
األطــراف
_ _الهدف  :5بناء دعم برملاني للغايات التنموية الدولية
_ _الهدف  :6املشاركة يف بناء السالم ومنع الصراعات
_ _الهدف  :7حتقيق العضوية العاملية وتطوير العالقات مع األعضاء
_ _الهــدف  :8تطويــر مكانــة االحتــاد البرملانــي الدولــي مــن خــال اســتراتيجية اتصــاالت
حديثــة
_ _الهدف  :9تطوير اإلدارة التشغيلية واحلوكمة واملراقبة الداخلية
ومن أهم النجاحات التي حققتها الشعبة البرملانية اإلماراتية من خالل عضوية اللجنة التنفيذية
لالحتاد البرملاني الدولي هي  :جناح سعادة راشد الشريقي عضو املجلس الوطني االحتادي عضو
اللجنة التنفيذية يف االحتاد البرملاني الدولي يف العام  2010بتأجيل قرار «حتويل االحتاد البرملاني
الدولي إلى منظمة دولية»  ،وانطلقت وجهة نظر الشعبة البرملانية من عدم تأييدها ملبرر حتول
االحتاد إلى منظمة دولية بغرض إشراك احلكومات يف أعمال االحتاد والذي يعد منتدى للدبلوماسية
البرملانية من االعتبارات التالية :

 .1مرفق نص اتفاق الشراكة بني االحتاد البرملاني الدولي واألمم املتحدة الذي أعدته الشعبة البرملانية اإلماراتية.
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_ _تغييــر وضعيــة االحتــاد يعنــي أن احلكومــات ســتضفي طابــع الدبلوماســية الرســمية علــى
عمــل االحتــاد ،ممــا يعنــي تراجع ـاً للمكاســب التــي حققتهــا الدبلوماســية البرملانيــة يف
الســنوات القليلــة املاضيــة ،والتــي أصبحــت تــوازي يف أهميتهــا الدبلوماســية الرســمية يف
بعــض األحيــان.
_ _مــن حــق برملانــات العالــم أن يكــون لهــم منظمــة خاصــة بهــم تتحــدث عــن أفكارهــم و
آرائهــم بشــأن مختلــف القضايــا واملوضوعــات التــي تواجــه املجتمعــات  .فاحلكومــات قــد
شــيدت العديــد مــن املنظمــات البرملانيــة الدوليــة كاألمم املتحــدة للتعبيــر عــن آرائهــا .
_ _إن اشــتراك احلكومــات يف االحتــاد البرملانــي الدولــي يعنــي أن القــرارات الصــادرة عــن
االحتــاد يجــب أن تكــون معبــرة عــن رأي احلكومــات  ،ال عــن رأي البرملانــن املمثلــن
األصليــن واملنشــئني لالحتــاد البرملانــي الدولــي .
ونتيجة للدور الفاعل لعضو اللجنة التنفيذية من املجلس الوطني االحتادي حظي األخير برئاسة
اللجنة املالية املنبثقة للجنة التنفيذية منذ مارس  2015وقبلها حظي سعادة  /راشد الشريقي بعضوية
جلنة املساواة بني اجلنسني منذ مارس .2014
رئاســة منتــدى الشــباب البرملانيــن الدولــي  :حققــت الشــعبة البرملانيــة خــال مشــاركتها يف
اجتماعــات اجلمعيــة  131لالحتــاد البرملانــي الدولــي والــدورة  195للمجلــس احلاكــم لالحتــاد واللجنــة
التنفيذيــة التــي عقــدت يف جنيــف ،إجنــازا مهمــا علــى املســتوى البرملانــي بفوزهــا برئاســة منتــدى
الشــباب البرملانيــن  ،1اجلديــر بالذكــر أن عضــو املجلــس الوطنــي االحتــادي  ،ســعادة فيصــل الطنيجــي
 ،فــاز برئاســة منتــدى الشــباب البرملانــي العاملــي .
واملنتدى هو أحد مقترحات الشعبة البرملانية اإلماراتية الذي وافق عليه االحتاد يف أعمال اجلمعية
 122الذي عقد يف بانكوك  ،2010بهدف تشجيع مشاركة البرملانيني الشباب وإمدادهم باخلبرات
السياسية الالزمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم إضافة إلى اعتبار املنتدى أحد اللجان الدائمة
يف االحتاد.
وأكدت الشعبة البرملانية اإلماراتية أن دولة اإلمارات تولي أهمية كبيرة لدور الشباب وتطوير قدراتهم
وتأهيلهم حلمل املسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ،ليكونوا شركاء فاعلني يف عملية التنمية من
خالل سياسات وخطط واقعية.
واملقترح اإلماراتي سيسهم بفعالية يف تعزيز دور الشباب يف البرملانات  ،خاصة أن بيانات االحتاد
البرملاني الدولي تشير إلى أن  100مجلس نيابي تقريباً حول العالم يشكل أغلبية أعضائه ( 39باملئة)
ممن تتراوح أعمارهم بني  51و 60سنة .أما الفئة العمرية التالية من حيث احلجم فهي من  41إلى
 50عاماً ( 22.6باملئة) وتليها الفئة العمرية من  61إلى  70عاماً ( ) 20.5باملئة.وتبلغ نسبة النواب
دون الثالثني عاماً  1.75باملئة وال يتجاوز إال بلد واحد ،وهو النرويج ،عتبة العشرة باملئة مسج ً
ال 10.1
باملئة.2

.1

http://www.almajles.gov.ae/MediaCenter/Pages/events.aspx?eventid=20712
http://us8.campaign-archive1
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Ìمرتكــزات ثابتــه لعمــل الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة يف القضايــا
االستراتيجية:

هناك مرتكزات أساسية وثابته لعمل الشعبة يف القضايا واملوضوعات ذات الطبيعة االستراتيجية أو
التي تتعلق مباشرة باملصلحة الوطنية العليا للدولة  ،حيث إن هذه املرتكزات متثل األساس أو املنطق
الذي تبني عليه الشعبة البرملانية اإلماراتية كل النتائج واآلثار املترتبة على املشاركة ،وميكن مالحظة
ذلك يف عدد من القضايا:

1.1قضية الجزر االماراتية الثالث:
لم تدخر الشعبة البرملانية للمجلس الوطني االحتادي أي جهد لتعريف الوفود املشاركة يف أعمال
االحتادات البرملانية الثالث اإلسالمي والعربي والدولي  ،وكذلك يف الندوات والزيارات بقضية اجلزر
اإلماراتية الثالث احملتلة من قبل إيران ،وذلك إما عن طريق كلمة الشعبة السياسية التي تلقيها يف
كل مناسبة برملانية أو عن طريق التقدم بإدراج بند إضايف أو طارئ تشرح فيه الشعبة قضية اجلزر،
وتطالب بضرورة حل القضية بالطرق السلمية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ،إضافة على
التنسيق مع الشعب البرملانية يف هذا الشأن.
ويف احلقيقية إن قضية اجلزر اإلماراتية احملتلة لم تطرح من قبل وفود املجلس الوطني االحتادي
خارجيا حتى أوائل التسعينات من القرن العشرين حيث جاء هذا الطرح ألول مرة عام  1993أمام
االحتاد البرملاني الدولي 1وذلك لعدة أسباب:
_ _غيــاب وفــود املجلــس عــن املشــاركة واالنضمــام إلــى اللجــان التــي تشــكلها االحتــادات
البرملانيــة  ،وكذلــك عــن جلــان الصياغــة التــي تشــكل لوضــع مشــاريع القــرارات.
_ _محدودية مشاركة وفود املجلس يف االجتماعات البرملانية املتخصصة.
_ _عــدم االشــتراك بشــكل منتظــم يف التجمعــات البرملانيــة  ،وقــد يرجــع ذلــك إلــى غيــاب
املجلــس وعــدم انعقــاده يف بعــض الفتــرات والتــي متثــل انقطاعــا عــن املشــاركة.
_ _ضعــف التفاعــل والتنســيق مــع املؤسســات األخــرى يف الدولــة ،والتــي متثــل وتســهم يف
رســم وتنفيــذ السياســة اخلارجيــة  ،وذلــك مــن خــال تبــادل املذكــرات الطــاع املجلــس
علــى املســتجدات لقضيــة اجلــزر أو غيرهــا.
ويف هذا السياق فقد تقدمت الشعبة البرملانية للدولة لالحتاد البرملاني الدولي ببندين إضافيني :
_ _األول خــال املؤمتــر الثالــث بعــد املائــة والــذي عقــد يف عمــان خــال الفتــرة مــن 30/4
 ، 6/5/2000 -والــذي جــاء حتــت عنــوان « دور البرملانيــن يف حتقيــق الســام واألمــن

 .1د .محمــد ســالم املزروعــي  ،املجلــس الوطنــي االحتــادي جتربــة املاضــي وآفــاق املســتقبل ،دار اخلليــج للصحافــة
والطباعــة والنشــر  ،الشــارقة 2007 ،
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الدوليــن بصفــة عامــة وأمــن اخلليــج بصفــة خاصــة  ،وحــل النزاعــات بالقانــون الدولــي»
،وقــد ســحبت الشــعبة هــذا البنــد لصالــح البنــد اإلضــايف العربــي املوحــد  ،الــذي كان
يدعــو حلــق عــودة الالجئــن الفلســطينيني.
_ _أمــا البنــد اإلضــايف الثانــي قدمتــه الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة يف املؤمتــر الرابــع بعــد
املائــة الــذي عقــد يف جاكرتــا خــال الفتــرة مـــــن  ، 15-21/10/2000والــذي جــاء حتــت
عنــوان « دور البرملانيــن والتســوية الســلمية للنزاعــات االقليميــة حتقيقــا للســلم واألمــن
الدوليــن» ،إال أن البنــد لــم يحصــل علــى األغلبيــة املطلوبــة  .بالرغــم مــن اجلهــود التــي
بذلتهــا الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة إلجناحــه.
وعلى صعيد آخر فقد تقدمت الشعبة البرملانية للدولة بطلب إلى احتاد مجالس الدول األعضاء
مبنظمة التعاون اإلسالمي منذ االجتماع التأسيسي؛ إلضافة بند حول قضية اجلزر ،إال أن هذا البند
لم يضاف بسبب رفض ايران وبعض الدول األخرى له وخاصة تلك التي ترتبط مع طهران بعالقات
قوية  ،فقد كانت ايران ومنذ العام  ،1999تقف جليا أمام الطلب اإلماراتي وتعارض طرحه.
أما على الصعيد العربي فمنذ عام  1 1996وحتى اآلن لم تخل البيانات اخلتامية لالحتاد البرملاني
العربي من الفقرات املطالبة إليران بإعادة اجلزر اإلماراتية الثالث أو اللجوء إلى محكمة العدل
الدولية .ومنذ العام  ، 2005ومنذ انشاء البرملان العربي لم تخلو اللجنة السياسية للبرملان من مناقشة
هذا املوضوع  .وكل البيانات الصادرة عن اجتماعات البرملانيني اخلليجيني التي كانت داعمة حلق
اإلمارات العربية املتحدة يف جزرها الثالث.
ويالحظ أن الشعبة اإلماراتية تتعامل مع قضية اجلزر احملتلة باعتبارها القضية االستراتيجية األهم
يف كل مشاركاتها اخلارجية .وتعتبر بنداً ثابتاً يف االتصاالت واللقاءات اخلارجية مع الوفود البرملانية
الدولية ،وهناك نهج محدد يف التعامل مع هذه القضية يعتمد على اآلتي:
_ _متابعــة أي تطــورات أو مســتجدات ،أو أفعــال يقــوم االحتــال االيرانــي بهــا لتغييــر
الطبيعــة اجلغرافيــة ،أو طمــس الهويــة التاريخيــة للجــزر الثــاث.
_ _البحــث عــن األســانيد القانونيــة الدوليــة خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالقانــون الدولــي،
والقانــون الدولــي اإلنســاني ،واتفاقيــات جنيــف ،والقــرارات الدوليــة .والعمــل علــى بيــان
األســانيد يف دحــض االدعــاءات واألفعــال اإليرانيــة.
_ _بيان أثر هذه األفعال أو املستجدات على وضعية السالم واألمن االقليمي.

2.2األمن الخليجي:
على املستويني البرملانيني اإلقليمي و الدولي ،لعبت وفود املجلس الوطني االحتادي من خالل الشعبة
البرملانية دورا مهما يف تعزيز موقف الدولة الثابت و الراسخ نحو القضايا والتطورات املرتبطة بأمن
واستقرار اخلليج .وذلك من خالل التأكيد على التالي :
_ _اعتبــار األمــن اخلليجــي جــزءاً ال يتجــزأ مــن األمــن الوطنــي االماراتــي وأن األمــن يف دول
 .1دليل االحتاد البرملاني العربي  ،ط  ، 3دمشق 1997
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اخلليــج يرتبــط بعالقــات تكامليــة ومشــتركة.
_ _التأكيــد علــى أهميــة التعــاون اخلليجــي املشــترك يف مكافحــة االرهــاب ،وغســيل األمــوال
 ،والفســاد  ،وااللتــزام باملواثيــق الدوليــة أو االقليميــة بهــذا الشــأن.
_ _اإلشــارة إلــى أن قضيــة األمــن الوطنــي متثــل أولويــة رئيســية ال ميكــن التغاضــي عنهــا أو
التقليــل مــن أهميتهــا باعتبارهــا الســبيل الرئيســي للحفــاظ علــى االســتقرار السياســي
والتقــدم االقتصــادي واالجتماعــي الــذي حققتــه هــذه الــدول.
يذكر أنه يف مؤمتر برلني عام  ،1980طلب وفد اإلمارات من مجلس االحتاد البرملاني الدولي ،إدراج
موضوع «احلاجة امللحة إلى إبعاد منطقة اخلليج واحمليط الهندي عن الصراعات الدولية ».وبعد
مناقشة املوضوع وإحالته إلى اللجنة السياسية مت تبنيه بأغلبية  464صوتا ضد  182صوتا وامتناع
 260صوتا.
كما تقدم املجلس الوطني االحتادي يف االحتادات العربية والدولية يف العام  1990والعام  1991حلماية
منطقة اخلليج أثناء حرب اخلليج الثانية  ،ويف عدة مناسبات أكد املجلس الوطني االحتادي أهمية
نزع األسلحة من املنطقة وحماية أمن املنطقة اخلليجية.
وترى الشعبة أن العالقة مع األمن اخلليجي هي عالقة ترابط عضوي فاألمن الوطني ،وحماية
مكتسبات واجنازات الدولة ال تبدأ من احلدود الدولية املعترف بها للدولة مع جيرانها ،وإمنا تبدأ
من أمن الدول اجلغرافية األخرى .ومن ثم فإن الشعبة حريصة على التنسيق والتعاون والتشاور مع
أشقائها يف برملانات دول مجلس التعاون اخلليجي يف كل الفعاليات البرملانية ،سواء اإلقليمية أو
الدولية من أجل تبني موقف مشترك وموحد .ولتعزيز هذا الرابط كان مقترح الشعبة االماراتية
بإنشاء الشبكة البرملانية اخلليجية املوحدة بهدف تبادل الرأي ،والتشاور ،والتباحث ،من خالل الشبكة
االلكترونية املغلقة ،باإلضافة إلى إمكانية إجراء التدريب البرملاني املشترك ،أو تبادل املعلومات أو
اخلبرات البرملانية.

3.3التضامن العربي:
أيقنت الشعبة البرملانية منذ بدء مهمتها اخلارجية أن التضامن العربي هو احلل للمشكالت العربية.
ومن ثم سعت الشعبة البرملانية إلى اإلسهام يف تنقية األجواء العربية ،بغية توجيه اجلهود العربية،
يف االجتاه الصحيح .ذلك ما رأيناه يف مؤمتر االحتاد البرملاني العربي اجلزائر( )1981حيث نصت
ورقة الشعبة البرملانية على أننا نحتاج إلى وقفة صادقة ترعى املصلحة العربية العليا التي تهددها
اخلالفات .لقد حرصت الشعبة البرملانية اإلماراتية وبتوجيهات من املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان على تأكيد وحدة الصف العربي ونبذ اخلالفات ،والتي كان سموه يرى فيها املخرج
احلقيقي لألمة العربية  .لذلك اقترحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف بداية الثمانينات تشكيل جلنة
مصاحلة بني العراق وإيران ،بهدف وقف احلرب بينهما على أن يراعى التشكيل املالئم واإلعداد
اجليد لعملها.
ويف العام  1986انضم املجلس الوطني االحتادي إلى اللجنة الرباعية لتنقية األجواء العربية  ،متهيدا
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لعقد قمة عربية وكانت اللجنة تضم بجانب اإلمارات كل من أعضاء الشعب البرملانية لألردن والكويت
وتونس.1
ومن املعروف أن نشاط الشعبة البرملانية يف قضية التضامن العربي اتضح يف اجتماعات االحتاد
البرملاني العربي ،ألنه املؤسسة القريبة جداً من هذا املوضوع ،فمنذ انضمام املجلس الوطني االحتادي
إلى االحتاد البرملاني العربي  ،كان املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يؤكد ضرورة
وأهمية هذا االحتاد  ،فاملجلس الوطني االحتادي يعد من البرملانات األوائل التي انضمت لالحتاد
البرملاني العربي  ،ويأتي انضمام املجلس  ،بدعم وتوجيه من املغفور بإذن اهلل الشيخ زايد  ،نتيجة
حرصه الدائم على تعزيز التضامن العربي  .وكان من أكثر الزعماء العرب حرصا على احلفاظ على
1
كيان هذا االحتاد البرملاني العربي يف ظل الظروف الصعبة التي مر بها نتيجة اخلالفات العربية
 .كما كانت اجلهود املتواصلة للمجلس الوطني االحتادي لتعزيز التضامن العربي سمة بارزة من
سمات نهج السياسة اخلارجية اإلماراتية ،فقد كان املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان رائداً
قومياً يف الدعوة إلى التسامح والتضامن العربي اإلسالمي  .حيث دأب سموه على التنبيه بصورة
مستمرة إلى خطورة استمرار حالة التمزق والتردي التي متر بها األمة العربية .ويف خطاباته أمام
املجلس الوطني االحتادي ،كان املغفور له بإذن اهلل يؤكد دائما على االنتماء لألمة العربية ،وكان
حريصا على عودة مصر إلى الصف العربي وخاصة إلى االحتاد البرملاني العربي  ،بعد خالف بعض
الدول العربية مع مصر نتيجة اتفاقية كامب ديفيد .وكانت الشعبة البرملانية اإلماراتية حريصة كل
احلرص على تضمني هذه الرسالة يف مشاركاتها يف مؤمترات االحتاد البرملاني العربي  .وبالفعل
استطاعت السياسة احلكيمة أن ترجع مصر لالحتاد البرملاني العربي وتكون العبا مؤثرا به جاء ذلك
يف االجتماع اخلامس لالحتاد البرملاني العربي الذي عقد يف أبوظبي يف العام  .1989ولم تقتصر
إسهامات الشعبة البرملانية اإلماراتية على تنقية األجواء العربية وإعادة اللحمة إلى العالقات العربية،
بل جتلت إسهاماتها يف موضوع السوق العربية املشتركة ،وهي السوق املعبرة عن التكامل والتعاون
بني الدول العربية.
وعندما أدركت الشعبة بأن دور االحتاد البرملاني العربي تراجع وال يقدم املردود الذي تنتظره الشعوب
العربية ،باإلضافة إلى ضعف النتائج املتحصلة من اجتماعاته بادرت الشعبة اإلماراتية بتقدمي
مقترحات ومشروعات لتعديل النظام األساسي لالحتاد ،وتعديل طريقة عمل االحتاد ،ومؤشرات
لقياس نتائج أعمال االجتماعات وتنفيذ قرارات االحتاد.
وتدرك الشعبة وفق خالصة أوراق عملها أن هناك مسؤولية أساسية تقع على عاتق كل األطراف ومن
بينها املؤسسات البرملانية ،ألن هذه املؤسسات تعد رمزاً ثابتاً للتضامن العربي ،كما أنها املعبر عن
امتداد وإحياء الهوية العربية.

4.4القضية الفلسطينية:
كانت قضية فلسطني وما شهدته من أحداث حتتل مساحة مهمة من أعمال املجلس الوطني االحتادي
منذ انشائه يف بداية السبعينات سواء كان ذلك يف التمثيل اخلارجي أو من خالل أعمال املجلس ،
فقد عبر عن ذلك املغفور له بإذن اهلل سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يف الكلمة االفتتاحية
ألعمال دور االنعقاد العادي الثالث يف الفصل التشريعي األول للمجلس الوطني االحتادي نوفمبر
 .1د .الســيد محمــد إبراهيــم  ،مــع مســيرة املجلــس الوطنــي االحتــادي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، 1986 - 1972
 ، 1986ص 180
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 1972حيث قال يف كلمته « أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعلن تأييدها لشعب فلسطني يف نضاله
العادل ضد قوى البغي والعدوان»
وقد عملت الشعبة البرملانية اإلماراتية سواء يف متثيلها لدى االحتاد البرملاني الدولي أو من خالل
احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ،أو من خالل االحتادات البرملانية العربية
على نقل ثوابت املوقف اإلماراتي من القضية الفلسطينية للبرملانيني العرب والدوليني  ،مبا فيها تأكيد
حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصيره على ترابه الوطني وحقه يف إقامة دولته املستقلة و عاصمتها
القدس الشريف .و قد كان ذلك واضحا يف اجتماعات االحتاد البرملاني الدولي والعربي واالسالمي .
وشاركت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف أول حوار برملاني عربي أوروبي يف العام  ، 1975والذي دعا يف
أعماله إلى تنفيذ قرارات األمم املتحدة حول فلسطني و الشرق األوسط  ،واالعتراف بكافة احلقوق
الوطنية لشعب فلسطني  .يذكر أن  49برملانا عربيا وأوروبيا شاركوا يف احلوار العربي األوروبي األول.
وعند ترؤسها لالحتاد البرملاني العربي يف العام  ، 1978عملت الشعبة البرملانية اإلماراتية على
تكثيف نشاطها على الساحة العربية والدولية  ،حيث طالبت اسرائيل يف اجتماعات االحتاد البرملان
الدولي باالنسحاب من األراضي العربية احملتلة واالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وترجمت الشعبة البرملانية املوقف الرسمي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف القضية الفلسطينية
ترجمة دقيقة دفعتها إلى أن تطرح شؤون هذه القضية يف احملافل الدولية .باعتبار أن دولة اإلمارات
االمارات العربية املتحدة تعمل ضمن منظومة العمل العربي وتسعى دائما للتضامن مع القضايا التي
متس األمن الوطني العربي  ،وتعد القضية الفلسطينية إحدى ابرز القضايا التي تدعمها الدولة.
وارتكز موقف الشعبة يف التعامل مع هذه القضية على:
_ _االلتــزام بثوابــت املوقــف العربــي املشــترك خاصــة فيمــا يصــدر مــن قــرارات للجامعــة
العربيــة ،أو املؤسســات العربيــة املشــتركة.
_ _العمــل بقــدر اإلمــكان علــى بنــاء أفــكار وأطروحــات عمليــة ميكــن أن يقــوم بتنفيذهــا
يف احملافــل البرملانيــة الدوليــة أو اإلقليميــة ،واالبتعــاد عــن عموميــات املواقــف التــي ال
تضيــف شــيئاً إلــى نتائــج هــذه الفعاليــات.

5.5مكافحة االرهاب على المستوى االقليمي والدولي:
منذ انطالقة املجلس الوطني االحتادي عام  1972كانت الشعبة البرملانية اإلماراتية حريصة كل
احلرص على نشر األمن والسالم يف أرجاء املعمورة ،وتأكيد حقوق الشعوب يف السيادة واالستقالل
والتنمية املستدامة ،وتعضيد مفاهيم الشرعية الدولية والسالم العاملي ومكافحة اإلرهاب .فقد أدان
املجلس الوطني االحتادي أكثر من مرة ظاهرة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره،
مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بني دول العالم للقضاء عليه رافضا ربط اإلرهاب بأي دين

141

أو حضارة.ودعا املجلس يف العديد من مشاركاته إلى عدم حتميل اإلسالم واملسلمني مسؤولية
األعمال واملمارسات البعيدة كل البعد عن روح الدين اإلسالمي احلنيف ،مطالبا الدول االسالمية
الى مضاعفة جهودها ،والتكاثف جنبا الى جنب ملواجهة التحديات التي مير بها العالم االسالمي،
والناجمة بشكل خاص عن تطورات األحداث األخيرة يف العالم وخاصة املنطقة العربية .
وقد نددت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف أكثر من مناسبة بالعمليات االرهابية وطالبت املجتمع
الدولي باتخاذ كل املبادرات املمكنة لوقف العمليات االرهابية بالطرق السلمية  ،التي حتفظ حق
الشعوب علي العيش بسالم  ،ومن أبرز النجاحات التي حققتها الشعبة يف هذا املجال كان خالل
مشاركتها يف فعاليات املؤمتر العاشر الحتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي،
الذي عقد يف اسطنبول بتاريخ يناير ، 2015فقد تقدمت الشعبة البرملانية اإلماراتية مبقترح إعداد
مشروع ميثاق العمل البرملاني اإلسالمي يف مكافحة اإلرهاب والتطرف ،حيث وافق عليه املؤمتر وقرر
تكليف اللجنة التنفيذية لالحتاد صياغته وعرضه على املؤمتر الذي سينعقد يف العام .2016
كما جنحت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف أكتوبر من العام  2014باحلصول على موافقة بإصدار
االحتاد الدولي البرملاني الدولي بياناً يدين اإلرهاب خالل الدورة احلادية والثالثني بعد املئة جلمعية
االحتاد يف جنيف  ،وجاء البيان حلث برملانات العالم على بذل قصارى جهدهم ملكافحة انتشار
اإلرهاب والتطرف وحماية حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق املرأة على وجه اخلصوص .واعتماد
البيان اخلاص بإدانة اإلرهاب هو جناح لفعالية الدبلوماسية البرملانية الذي تقوم به الشعبة البرملانية
اإلماراتية يف االحتاد البرملاني الدولي وجميع الفعاليات البرملانية األخرى ،سواء على املستوى
االقليمي أو الدولي .وهو جناح يضاف لسجل دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تؤكد من خالل
سياستها ومواقفها الثابتة يف عالقاتها مع الدول األخرى الشقيقة والصديقة على منهج التسامح،
وحسن اجلوار ،واحترام سيادة الدول ،ومكافحة االرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره
وأياً كان مصدره.
يذكر أن املجلس الوطني االحتادي أقر قانونا جديدا ملكافحة اجلرائم اإلرهابية للعام  2014الذي
يُعد بديال عن القانون االحتادي رقم  1لسنة  ،2004يف شأن مكافحة اجلرائم اإلرهابية .جاء ذلك
يف جلسة استثنائية من دور االنعقاد غير العادي يف شهر يوليو .2014
Ì

Ìاملشاركة الفعالة للمرأة اإلماراتية :

استطاع التمثيل النسائي لعضوات املجلس الوطني االحتادي  ،والذي بدأ مع مرحلة التمكني منذ العام
 ، 2005اعطاء الشعبة البرملانية زخماً أكبر يف املشاركات اخلارجية وخاصة على مستوى االحتاد
البرملاني الدولي  ،الذي يقر يف نظامه األساسي بإعطاء أصوات أكثر للبرملانات التي يتواجد بها
متثيل نسائي .فمنذ العام  ،2007قد حظيت عضوات املجلس مبشاركة فاعلة يف الدور السياسي
اخلارجي للمجلس الوطني االحتادي  ،سواء من خالل مشاركاتها يف االحتادات البرملانية ويف جلان

142

الصداقة مع البرملانات األخرى  ،وأيضا يف وفود الزيارات الرسمية اخلارجية للمجلس  ،وكانت
مساهماتها متميزة يف هذا اجلانب  ،وشاركت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف االجتماعات النسائية
البرملانية الدولية واالسالمية والعربية ،سواء يف أعمال اجتماع النساء البرملانيات يف االحتاد البرملاني
الدولي ،أو من خالل مشاركتها يف املنتدى العاملي للنساء البرملانيات ،أو من خالل جلان املرأة يف
البرملان العربي  ،أو عن طريق املشاركة يف مؤمتر البرملانيات املسلمات املنبثق من احتاد مجالس
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  .وقدمت عضوات املجلس الوطني االحتادي صورة
مشرفة يف هذه االجتماعات والتي توجت بحصول دولة اإلمارات على «جائزة اجلهود املبذولة يف
سد الفجوة بني اجلنسني يف الوطن العربي ، »1والتي تعكس التتويج املقدر لدولة اإلمارات العربية
املتحدة يف مجال متكني املرأة وإجنازات املساواة بني اجلنسني التي أهلت املرأة اإلماراتية ألن تكون
يف الصدارة يف العديد من مواقع العمل السياسية .كما حظيت املرأة يف املجلس الوطني االحتادي
مبناصب مشرفة فيما يخص التمثيل البرملاني اخلارجي  ،فقد ترأست معالي /أمل عبداهلل القبيسي
النائب األول لرئيس املجلس الوطني االحتادي وفد الدولة يف االحتاد البرملاني الدولي أكثر من مرة ،
وحظيت مشاركاتها الفعالة خارجيا بسعيها الدؤوب لتوسيع العالقات مع البرملانات العاملية األعضاء
يف االحتاد البرملاني الدولي  ،وقد استطاعت معالي  /أمل عبداهلل القبيسي من خالل خبراتها يف
مجال الدبلوماسية البرملانية الدولية ترأس أعمال اجلمعية  131لالحتاد البرملاني الدولي  2يف أول
مرة يقوم بها عضو من املجلس الوطني االحتادي بهذه املهمة.
كما شاركت سعادة الدكتورة شيخة العويس عضوة املجلس الوطني االحتادي يف التعديل على الوثيقة
اإلسالمية حلقوق املرأة  ،التي وضعها احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ،
والتي تدعو إلى أن تتبنى دول االحتاد سياسات إيجابية تتيح للمرأة املسلمة املشاركة األنشطة الف َعالة
والبناءة يف املجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية.

وكانت لسعادة الدكتورة شيخة عيسى العري دور فعال يف جناح البرملان العربي يف اقرار الوثيقة
العربية حلقوق املرأة يف فبراير من العام  ، 2015التي من املفترض أن تعتمدها اجلامعة العربية يف
الفترة القادمة ليتم متريرها على كافة الدول العربية األعضاء يف اجلامعة  ،وتضم الوثيقة حقوق
املرأة يف املجاالت السياسية واالقتصادية و االجتماعية.

ومن ضمن املشاركات الفعالة لعضوات الشعبة البرملانية اإلماراتية كانت االسهام يف مناقشة صحة
ومستقبل التعليم للمرأة يف العالم ،جاء ذلك يف القمة السنوية للنساء البرملانيات التي عقدت يف
مارس  ، 2015بأديس أبابا.

واملجلس الوطني االحتادي حريص على دعم برامج دعم املساوة بني اجلنسني يف البرملانات حول
العالم  ،فمن ضمن بنود االتفاقية التي وقعها املجلس الوطني االحتادي مع االحتاد البرملاني الدولي
يف عام  ، 2014كانت موافقة االحتاد البرملاني الدولي علي طلب املجلس الوطني االحتادي إعادة
.1

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2013-11-29-1.2010388

.2

http://www.wam.ae/ar/news/emirates/1395271027740.html
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احياء مؤمتر املرأة العربية البرملانية ،كمنتدى للتنسيق والتعاون بني البرملانيات العرب ،مع زيادة
عمليات املعرفة العربية بدور املرأة يف العمل السياسي والتشريعي .ومبوجب االتفاق يتولى املجلس
الوطني االحتادي حتمل نفقات البرنامج املشتركة بني الطرفني يف مراحله االولي.
يذكر أن املجلس الوطني االحتادي نظم يف أكتوبر من العام  ،2007بالتعاون مع االحتاد البرملاني
الدولي املؤمتر اإلقليمي الثاني للنساء البرملانيات ،والنساء يف مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون
اخلليجي كإضافة مهمة يف رصيد املجلس الوطني لدعم النساء البرملانيات اخلليجيات.
وعلى الرغم بأن املرأة دخلت املجلس الوطني االحتادي ألول مرة مع بداية العام  ،2007يف أول
انتخابات تشريعية يف دولة اإلمارات  ،إال أنه منذ دخولها  ،استطاعت حتقيق إجنازات نوعية يف
مجال الدبلوماسية البرملانية.
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Ìاتفاقيــات شــراكة مــع بعــض املنظمــات واألطــراف البرملانيــة
لتطويــر آليــات العمــل:

رسم توضيحي  :33اتفاقيات الشراكة التي وقعها املجلس الوطني االحتادي على املستوى اخلارجي

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﺎت
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﱪﳌﺎين اﻟﺪوﱄ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :33اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﴩاﻛﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ

تعززت العالقة بني املجلس الوطني االحتادي واالحتادات البرملانية على مستوى العالم خالل الفترة
املاضية من خالل سعي الشعبة البرملانية االستفادة القصوى من اخلبرات البرملانية العاملية  ،فقد
وقع املجلس الوطني االحتادي واالحتاد البرملاني الدولي اتفاقية التعاون والشراكة الفنية يف شهر
مارس  ، 2014والتي تعد األولى على مستوى العالم التي يوقعها االحتاد مع برملان منذ تأسيسه
قبل ما يقارب «  »125عاما ،وتعد هذه االتفاقية مبثابة رسالة تقدير من قبل االحتاد البرملاني
الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرملانية الفاعلة يف تعزيز التعاون البرملاني على الصعيدين اإلقليمي
والدولي ولثقة االحتاد بفاعلية الشراكة مع املجلس ،حيث ستفتح هذه االتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون
بني املجلس ومختلف برملانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا واملوضوعات على
الصعيدين اإلقليمي والدولي .وسيكون تعاون املجلس مع االحتاد من خالل تقدمي الدعم لعدد من
البرملانات والفعاليات املتنوعة حيث سيقوم املجلس الوطني االحتادي بالتالي :
_تعزيــز التعــاون البرملانــي اإلقليمــي بدعــم برامــج االحتــاد التــي يتفــق عليهــا بالنســبة للبرملانــات
_
العربيــة التــي ســتبدأ بتقــدمي الدعــم الفنــي لتطويــر اجلانــب التكنولوجــي والتقنــي لألمانــة العامــة
للبرملــان املصــري واملســاهمة يف برامــج التدريــب املتعلقــة بالصياغــة التشــريعية للقوانــن ومجــال
البحــوث البرملانيــة.
_تعزيــز دعــم املســاواة بــن اجلنســن حيــث وافــق االحتــاد علــى طلــب املجلــس بإعــادة تنظيــم مؤمتــر
_
املــرأة اخلليجيــة البرملانيــة وتطويــره ،ليكــون منتــدى للتنســيق والتعــاون علــى مســتوى العربــي ،اميانــا
منهمــا بــدور املــرأة يف العمــل السياســي والبرملانــي ،وإعــداد معاييــر جلــودة أداء األمانــات الفنيــة
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للبرملانــات ،وتطويــر قــدرات العاملــن فيهــا مــن خــال عقــد اجتماعــات تنســيقية لوضــع معاييــر
دوليــة فنيــة تســاهم يف تقييــم جــودة أدائهــا ،مبــا يتفــق مــع سياســات االحتــاد البرملانــي الدولــي
ومبادئــه.
_يتولــى املجلــس الوطنــي االحتــادي بــدءا مــن العــام  2014-مبوجــب هــذه االتفاقيــة  -إنشــاء
_
الصفحــة باللغــة العربيــة ملوقــع االحتــاد البرملانــي الدولــي ،بحيــث تضــاف اللغــة العربيــة إلــى
اللغتــن الفرنســية واإلجنليزيــة الرســميتني للموقــع ،وعلــى أن يكــون التعريــب علــى ذات الهيــكل
التنظيمــي للموقــع الــذي يتــم تطويــره ،وســيتم تشــكيل جلنــة فنيــة لهــذا الغــرض  ،وكانــت األمانــة
العامــة للمجلــس الوطنــي االحتــادي قــد وقعــت مــع األمانــة العامــة لالحتــاد البرملانــي الدولــي
اتفاقيــة تنفيذيــة للتعــاون واملشــاركة الفنيــة بــن الطرفــن ،بهــدف حتقيــق االســتفادة املتبادلــة بــن
املؤسســتني يف مختلــف املجــاالت ،مبــا يســهم يف تعزيــز دور البرملانيــن علــى الصعــد كافــة.
_التعــاون يف تطبيــق معاييــر جــودة اداء األمانــات الفنيــة للبرملانــات مــن خــال وضــع معاييــر دوليــة
_
لتقييــم جــودة اداة البرملانــات الفنيــة ،وهــو مــا يتفــق مــع سياســات االحتــاد البرملانــي الدولــي و
مبادئــه.
_ تقــدمي دعــم مــادي ملوازنــة االحتــاد البرملانــي الدولــي ،وخاصــة موازنــة البرامــج الفنيــة ،علــي
_
مــدة خمــس ســنوات ،لتمويــل البرامــج التــي يتفــق عليهــا يف اطــار هــذه االتفاقيــة وملحقاتهــا ،علــي
ان تــوايف امانــة املجلــس الوطنــي االحتــادي بتقريــر نصــف ســنوي عــن املوازنــة اخلاصــة للدعــم
والبرامــج الفنيــة املنفــذة يف إطــاره.

كما وقع املجلس الوطني االحتادي يف أكتوبر من العام  2014اتفاقية تعاون مع مجموعة أمريكا
الالتينية والكاريبي «غروالك» يف االحتاد البرملاني الدولي  ،وتعد هذه االتفاقية أول اتفاقية تبرمها
املجموعة التي تضم  21دولة مع إحدى دول الوطن العربي ،يف بادرة تعكس حرص املجلس على تعزيز
التعاون البرملاني الدولي مبا يتفق مع توجهات الدبلوماسية الرسمية  ،وستتيح للطرفني املزيد من
التعاون املثمر والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا واملوضوعات املطروحة ،يف مؤمترات االحتاد
البرملاني الدولي ،وتبادل اخلبرات والقيام ببرامج وفعاليات مشتركة حتقق تعزيز العمل البرملاني،
ليس فقط على صعيد الدبلوماسية البرملانية ولكن أيضا يف مجاالت العمل البرملاني ،وشدد الطرفان
على دور الدبلوماسية البرملانية كظهير للدبلوماسية الرسمية للدول ،وعلى ما يعقد عليها من آمال
يف التصدي مللفات أساسية يف عصر العوملة املتنامية .وقد عقد اجتماع تنسيقي بني املجلس الوطني
االحتادي ومجموعة غروالك على هامش الدورة (  )196لالحتاد البرملاني الدولي التي عقدت يف
هانوي يف الفترة من  29مارس  1 -ابريل  ،2015اتفق فيه الطرفان على مشروع الالئحة التنظيمية
لالجتماعات التنسيقية بني املجلس الوطني االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة واملجموعة
البرملانية لدول أمريكا الالتينية والكاريبي يف االحتاد البرملاني الدولي  ،الذي اقترحته الشعبة
البرملانية اإلماراتية.
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Ìزيارات دبلوماسية خارجية مساندة للدبلوماسية الرسمية :

حقق املجلس الوطني االحتادي جناحاً ملفتا يف ملف الزيارات اخلارجية لتعزيز العالقات مع
برملانات الدول االقليمية والدولية وتأتي غايات التمثيل اخلارجي للمجلس الوطني االحتادي ملراعاة
أبعاد سياسة الدولة اخلارجية  ،يذكر أن الشعبة البرملانية اإلماراتية كانت حريصة على وضع رؤية
سياسية شاملة للزيارات اخلارجية للمجلس الوطني االحتادي ،وذلك لتحقيق أكبر قدر من الفعالية
 ،ومن أهم تلك الزيارات:

زيارة المجلس الوطني االتحادي للبرلمان األوروبي:
قامت الشعبة البرملانية اإلماراتية بتفعيل عالقتها الدبلوماسية مع اجلانب األوروبي من خالل زيارة
قام بها رئيس املجلس الوطني االحتادي إلى البرملان األوروبي ،الذي قام بدوره بنقل صورة واضحة
عن طبيعة عمل املجلس الوطني االحتادي  .كما قدم رئيس املجلس الوطني االحتادي صورة عن
األهمية التي يحظى بها ملف حقوق اإلنسان يف الدولة  ،والتي من خالله أحرزت الدولة مراتب
متقدمة يف هذا الشأن .حيث أكد معالي محمد أحمد املر أن دولة اإلمارات تولي اهتماماً خاصاً
مبلف حقوق اإلنسان ،على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي ،بهدف تعزيز وحماية واحترام حقوق
اإلنسان وحرياته ،وفقاً ملعايير حقوق اإلنسان الدستورية والقانونية ،واالتفاقيات الدولية التي تكون
الدولة طرفاً فيها ،منوهة بأن جلنة حقوق اإلنسان التي شكلها املجلس الوطني االحتادي مؤخراً،
تهدف إلى دعم جهود الدولة يف هذا املجال ،على الصعيدين الداخلي واخلارجي».
يذكر أن البرملان األوروبي أصدر يف أكتوبر من العام  ،2012قرارا حول ملف حقوق اإلنسان يف
دولة اإلمارات ،حتدث فيه عن جتاوزات تتعلق بقضية املوقوفني على ذمة التحقيق ،وأوضاع العمالة
الوافدة ،وينتقد فيه وضع املرأة يف اإلمارات ،وكذلك عقوبة اإلعدام يف الدولة .إال أن املجلس قام
بالرد على هذه االدعاءات وعمل على تفنيدها وأرسل رسالة يف هذا الشأن إلى رئيس البرملان
األوروبي مت إعدادها وفق أسس علمية مدروسة .

المجلس الوطني االتحادي يلتقي ممثلي األحزاب البريطانية :
التقى معالي عبد العزيز عبداهلل الغرير رئيس املجلس الوطني االحتادي الذي ترأس املجلس الوطني
االحتادي يف الفصل التشريعي الرابع عشر (  )2011 2007-أثناء زيارته إلى بريطانيا ممثلي
األحزاب البريطانية يف مجلس العموم  ،وطلب وفد املجلس الوطني االحتادي خالل ذلك اللقاء معرفة
املوقف البريطاني ازاء قضية احتالل ايران للجزر االماراتية الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو
موسى .ودورها مستقبال حلل هذه القضية عبر اثارتها يف البرملان خاصة وان لبريطانيا دوراً تاريخياً
يف منطقة اخلليج ،كما انها على معرفة بحقائق الوضع عن قرب.
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18%
5%
56 %

15%
6%

ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء أﺟﻬﺰة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺗﺤﺎدات اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺗﺤﺎدات وأﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
متﺜﻴﻞ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎت اﻻﺗﺤﺎدات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
متﺜﻴﻞ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻠﺤﺔ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :34ﻳﻌﺮض ﻧﺴﺐ اﻧﺠﺎزات اﻟﺸﻌﺒﺔ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ

ثالثا :قياس فعالية المشاركات الخارجية للشعبة البرلمانية
اإلماراتية :
منذ أن بدأت الشعبة البرملانية اإلماراتية عملها يف نطاق عملها اخلارجي يف العام  ، 1975قدمت
العديد من اإلسهامات واألفكار واملقترحات التي أثرت بشكل أو بآخر يف أدائها الدبلوماسي  ،والذي
منحها قدرا من الفعالية بات يشهد به يف احملافل اخلارجية البرملانية ،وخصوصا منذ بداية الفصل
التشريعي الرابع عشر ،والذي شهد نقلة نوعية يف أداء املجلس الوطني االحتادي وخاصة يف أداء
الدبلوماسية البرملانية اخلارجية  .وكان البد من قياس الفعالية اخلارجية لألداء الدبلوماسي للمجلس
الوطني االحتادي  ،خاصة أن البرملانات البد من أن تواكب التوجهات يف احلكومات احلديثة ،سعياً
إلى حتقيق التطوير ،وتقدمي أفضل املشروعات وذلك ملواجهة الكثير من التحديات ،التي يتمثل أهمها
يف :تزايد حاجات املجتمع وتنوعها ،وندرة املوارد والتحوالت االقتصادية  .التي من املفترض أن يكون
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البرملان ممثال للشعب فيها .
وتعود أهمية قياس األداء والفعالية يف البرملانات؛ نظرا ملا ميثله ذلك من قدرة البرملان من تقييم
املمارسات احلالية ،ومدى ارتباطها بتحقيق األهداف املوضوعة يف خططه السنوية  .ويعد قياس
األداء منهجا استراتيجيا ،يهدف إلى زيادة كفاءة أداء البرملانات واملنظمات بشكل عام ،من خالل
تطوير أداء املقترحات واألفكار واملشاريع.

ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم )(2015 - 2007

2015
ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ) (331ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 94.5%

2007
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :35ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

يذكر أن املجلس الوطني االحتادي منذ نوفمبر  2007وحتى يونيو  2015شارك فيما يقارب ()331
فعالية خارجية أي ما يقارب  41فعالية كل عام ،وقدم خالل تلك املشاركات ما يقارب من  860ورقة
برملانية ،ومبتوسط نسبة فعالية تصل إلى  ، 94.5-وهذا مؤشر مرتفع جدا باملقارنة عن السنوات
األولى لعمل املجلس الوطني االحتادي.
رسم توضيحي  :36يعرض نسبة فعالية املشاركات خالل الفصلني ()14-15
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ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ
96

%

15-14

91
%

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :36ﻳﻌﺮض ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻠني )(14-15

بقياس أداء فعالية املشاركات اخلارجية للشعبة البرملانية اإلماراتية يف الفترة االنتقالية التي شهدها
املجلس الوطني االحتادي تبني لنا اآلتي :

الفصل التشريعي الرابع عشر :
شاركت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف املجلس الوطني االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
خالل الفصل التشريعي الرابع عشر بحوالي ( مائة واثنني وأربعني  )1مشاركة برملانية ،وذلك على
مستوى االحتادات البرملانية اخلمس التي مت ذكرها مسبقا ،وعلى مستوى الزيارات اخلارجية
واللقاءات الداخلية باإلضافة إلى املؤمترات والندوات املتخصصة ،وقدمت خاللها الشعب البرملانية
اإلماراتية ما يقارب (  )423ورقة برملانية  ،وبلغت نسبة الفعالية الالزمة ( املشروعات التي مت املوافقة
عليها أو األخذ بأفكارها الرئيسية ) بحوالي (  ،2) 91%وذلك حسب اجلدول املوضح أدناه:
جدول رقم ( :)8يعرض نوع وعدد املشاركات اخلارجية للشعبة البرملانية االماراتية

 .1تقرير ادارة الشعبة البرملانية للفصل التشريعي الرابع عشر2011 .
 .2تقرير نشاط حول أداء املجلس الوطني االحتادي خالل الفصل التشريعي الرابع عشر ( )2011 - 2007
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نوع املشاركة
عدد املشاركات
نسبة املشاركة
عدد األوراق
البرملانية

عدد املشاركة يف
االحتادات

عدد املشاركة يف الزيارات
اخلارجية واللقاءات
الداخلية
35
25%

56
39%
237

عدد املشاركة
يف الندوات
املتخصصة
51
36%

127

املجموع

142
100%

59

423

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :37ﻳﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ 14

رﺳﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ

237

127
59

51

ﻋﺪد اﻷوراق اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎرك ﺑﻬﺎ

35

56

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﺎت

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﺗﺤﺎدات
اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻨﺪوات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :37ﻳﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ 14
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الفصل التشريعي الخامس عشر :
شاركت الشعبة البرملانية اإلماراتية يف املجلس الوطني االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة خالل
الفصل التشريعي اخلامس عشر بحوالي ( 1)189مشاركة برملانية ،وذلك على مستوى االحتادات
اخلمس التي مت ذكرها مسبقا ،وعلى مستوى الزيارات اخلارجية واللقاءات الداخلية ،باإلضافة
إلى املؤمترات والندوات املتخصصة وقدمت خاللها الشعبة البرملانية اإلماراتية (  2)437ورقة
برملانية وبلغت نسبة متوسط الفعالية الالزمة ( املشروعات التي مت املوافقة عليها أو األخذ بأفكارها
الرئيسية ) يف االحتادات بحوالي (  ،) %96وذلك حسب اجلدول املوضح أدناه ،اجلدول رقم (:)9
املشاركة يف
االحتادات

نوع املشاركة
عدد
املشاركات
نسبة
املشاركة
عدد األوراق
البرملانية

املشاركة يف الزيارات
اخلارجية واللقاءات
الداخلية

املشاركة يف الندوات
املتخصصة

املجموع

99

59

31

189

52%

31.2%

16.4%

100%

265

124

48

437

رﺳﻢ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ

265
124
48

31

ﻋﺪد اﻷوراق اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎرك ﺑﻬﺎ

59

99

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﺎت

اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﺗﺤﺎدات
اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻨﺪوات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ  :38ﻳﻌﺮض ﻣﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ 15

 .1تقارير الدور األول والثاني ملساهمات الشعبة البرملانية اإلماراتية خالل الفصل التشريعي اخلامس عشر.
 .2تقرير حصاد املجلس الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي اخلامس عشر.
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وباملقارنة بني فعالية املجلس الوطني االحتادي يف املشاركات اخلارجية خالل الفصلني التشريعيني
الرابع عشر واخلامس عشر  ،جند أن نسبة الفعالية ازدادت مبقدار  5%يف املشاركات اخلارجية
 ،وهذا يدل أن منهجية قياس أداء املجلس الوطني االحتادي يف عمله اخلارجي حققت نتائج عالية
باملقارنة بني الفصلني التشريعني ،كما أن عدد األوراق البرملانية وتطوره بالفعل كان له األثر الكبير
يف حتقيق هذه النقلة  ،يذكر أن نتائج الفعالية يف املشاركات اخلارجية تقاس بنسبة جناح املقترحات
واملشروعات التي قدمتها الشعبة البرملانية اإلماراتية يف احملافل البرملانية.

رابعا :نتائج أعمال الدبلوماسية البرلمانية اإلماراتية منذ
نشأتها :
عند النظر ألعمال الدبلوماسية البرملانية للمجلس الوطني االحتادي يف الفترة الزمنية 1975وحتى
 2015أي ما يصل مدته إلى الـ 40عاما ،جندها تباينت من حيث االجناز وحتقيق الفعالية املطلوبة
وفقا لظروف مجتمعة  ،ومنها:
1.1الطبيعــة املؤسســية للمجلــس الوطنــي االحتــادي كانــت العبــا مؤثــرا يف تقييــم نتائــج أعمــال
الدبلوماســية البرملانيــة اخلارجيــة مثــل  :خلفيــات األعضــاء  ،وأجهــزة املجلــس املختلفــة وأدوارهــا
املنظمــة للدبلوماســية اخلارجيــة للمجلــس الوطنــي االحتــادي  .فجــاءت دافعــة ملســيرة العمــل
اخلارجــي.
2.2حــرص املجلــس علــى تطويــر آليــات عملــه يف مجــال الدبلوماســية البرملانيــة ،ســواء مــن خــال
تعديــل أنظمــة ولوائــح العمــل  ،أو مــن خــال عقــد املزيــد مــن االجتماعــات التنســيقية والتشــاورية
بــن أعضــاء مجموعــات االحتــادات البرملانيــة املختلفــة  ،وكذلــك مــن خــال اعــداد خطــط عمــل
ممنهجــة ومحــددة يف أي مشــاركة خارجيــة .
3.3التطــور العلمــي املــدروس واملتــدرج يف أمانــة الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة التــي تعــد املطبــخ
احلقيقــي لإلعــداد العلمــي ملقترحــات  ،وألفــكار  ،وآراء الشــعبة  ،فباحثــي أمانــة الشــعبة يخضعــون
لــدورات تأهيــل وتدريــب علمــي مكثــف مــن أجــل االرتقــاء مبســتوياتهم  ،وتلبيــة طمــوح أعضــاء
الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة يف التأثيــر يف احملافــل البرملانيــة ســواء اإلقليميــة أو الدوليــة.
ووفقا لهذه األسس الثالثة كان من أهم نتائج املشاركات اخلارجية للشعبة البرملانية اإلماراتية اآلتي :
_احلفــاظ علــى الســيادة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات ،وذلــك وفــق مبــادئ الســيادة التــي كفلتهــا
_
املواثيــق الدوليــة خاصــة ميثــاق األمم املتحــدة  ،حيــث إن املجلــس الوطنــي االحتــادي اتخــذ كل
السياســات واإلجــراءات الالزمــة للحفــاظ علــى األمــن الوطنــي مــن التهديــدات اخلارجيــة ،واجتهــد
ســاعيا للــرد أو املشــاركة يف اعــداد مشــروعات قوانــن دوليــة واقليميــة حتافــظ علــى هــذا املبــدأ
األساســي يف النظــام السياســي الدولــي  ،حيــث إن احلفــاظ علــى اســتقرار وســامة أمــن الدولــة
وحــل الصراعــات واخلالفــات بالطــرق الســلمية متثــل اســتراتيجية أساســية للسياســة اخلارجيــة
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الرســمية للدولــة .وبذلــك كان املجلــس الوطنــي االحتــادي متمثــا يف الشــعبة البرملانيــة يعمــل عــن
كثــب يف هــذا اجلانــب  ،واملقترحــات العديــدة علــى جــداول أعمــال االحتــادات البرملانيــة املختلفــة
توضــح ذلــك  .فمنــذ عــام  ، 1975كان الهــدف الرئيــس للشــعبة البرملانيــة العمــل علــى هــذا املبــدأ ،
وكانــت الشــعبة تســخر كل مقدراتهــا يف هــذا الشــأن.
_التــزام الدبلوماســية البرملانيــة اإلماراتيــة ومبــا يتوافــق مــع الدبلوماســية الرســمية مببــدأ األمــن
_
املشــترك ســواء علــى الصعيــد اإلقليمــي يف إطــار مجلــس التعــاون اخلليجــي أو يف إطــار التعــاون مــع
اجلامعــة العربيــة ،أو يف إطــار التعــاون مــع األمم املتحــدة وفــق املواثيــق الدوليــة التــي تراعــي مبــادئ
األمــن اجلماعــي الدولــي املشــترك .وقــد جتلــى ذلــك مــن خــال اهتمــام الدبلوماســية البرملانيــة
بعمليــة الســام يف الشــرق األوســط .واحلفــاظ علــى أمــن واســتقرار منطقــة اخلليــج.
_قــدرة املجلــس الوطنــي االحتــادي علــى التأثيــر علــى الــرأي العــام البرملانــي الدولــي واالقليمــي ،
_
وتوســيع نطــاق العالقــات اإلماراتيــة اخلارجيــة البرملانيــة مــع البرملانــات الوطنيــة للعديــد مــن الــدول
حــول العالــم  ،وذلــك مــن خــال املشــاريع النوعيــة التــي يقدمهــا والتــي كانــت مدعومــة بسلســلة
مــن اإلجــراءات الفنيــة وخطــط التحــرك  ،كمــا أن املجلــس يف واقــع األمــر حقــق إجنــازات نوعيــة
يف مجــال العالقــات اخلارجيــة  ،فأصبــح املجلــس الوطنــي ووفــق اتفاقيــات تعــاون شــريك فاع ـ ً
ا
للعديــد مــن برملانــات العالــم.
_جنحــت الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة بــأن تكــون محــور االرتــكاز بــن البرملانــات يف تنفيــذ العديــد
_
املقترحــات التــي يتــم ادراجهــا يف جــداول أعمــال االحتــادات االقليميــة والدوليــة  ،فنفــذت العديــد
مــن املشــاريع النوعيــة  ،كمــا كان املجلــس الوطنــي االحتــادي فاع ـ ً
ا وحاضــراً بثقــل غيــر مســبوق
يف اللجــان التنفيذيــة ،وجلــان اخلبــرة التــي تعقــد علــى هامــش تلــك االحتــادات  .والتــي تكــون يف
العــادة كاملشــغل األساســي لتنفيــذ أعمــال االحتــادات.
_نســبة اجنــاز املجلــس الوطنــي االحتــادي فيمــا يتعلــق بتمثيــل الــرأي العــام يف القضايــا امللحــة جــاء
_
مرتفعــا  ،ويف ذلــك دليــل واضــح أن املســعى الرئيــس مــن التمثيــل اخلارجــي للمجلــس الوطنــي هــو
متثيــل الــرأي العــام احمللــي يف القضايــا الدوليــة امللحــة .فالدبلوماســية البرملانيــة تعمــل علــى حفــظ
الســام واحلــوار والتعايــش ويســعى البرملانيــون إلــى القفــز فــوق منطــق اســتخدام القــوة  ،وتوســيع
االتصــال والتعــاون داخــل املجتمعــات املنقســمة علــى نفســها .الدبلوماســية البرملانيــة قــد تكــون
أكثــر وضوحـاً يف التعبيــر عــن مواقفهــا يف األوقــات التــي تشــهد تغيــرات غيــر متوقعــة يف أي قضيــة
سياســية ،مــن خــال االعتمــاد علــى سياســية رد الفعــل وتقديــر املوقــف السياســي وتقييمــه  ،كمــا
تهتــم الدبلوماســية البرملانيــة يف ذات االطــار يف دراســة األثــر املتوقــع علــى املــدى القصيــر ،وهــذا
مــا ميكــن أن نشــهده جليـاً يف البنــود الطارئــة أو املوضوعــات التــي تعرضهــا الشــعب البرملانيــة علــى
أجنــدة أعمــال االحتــادات االقليميــة والدوليــة .وهنــا متنــح امليــزة للبرملانــات يف قدرتهــا علــى عكــس
القضايــا امللحــة يف أجهزتهــا.
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المرفقات

مرفق رقم ( ( : )1نظام الشعبة البرملانية اإلماراتية ):

المادة األولى ( التعريفات )
الشعبة البرملانية :الشعبة البرملانية للمجلس الوطني االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
اجلمعية العمومية :جميع أعضاء الشعبة البرملانية.
اللجنة التنفيذية :هيئة تسيير أعمال الشعبة البرملانية.
الفعاليات البرملانية :أي نشاط للدبلوماسية البرملانية  ،كالندوات وجلان الصداقة واملؤمترات وورش
العمل والزيارات البرملانية ،ال يتعلق باالحتادات التي يشارك فيها املجلس عضواً ،أو التي سيدعى
إليها مستقب ً
ال.
االحتادات :االحتاد البرملاني الدولي ،االحتاد البرملاني العربي ،احتاد مجالس الدول األعضاء يف
منظمة املؤمتر اإلسالمي ،وأي احتادات أخرى يشارك فيها املجلس مستقب ً
ال.

المادة الثانية ( أهداف النظام )
يهدف هذا النظام إلى تنظيم أعمال الشعبة ،والتنسيق بني أجهزتها لتحقيق أهداف الدبلوماسية
البرملانية ،وتأكيد فعالية الشعبة يف مختلف االحتادات والفعاليات البرملانية التي يشارك فيها املجلس
الوطني االحتادي.

المادة الثالثة ( تشكيل الشعبة )
تتألف الشعبة البرملانية من جميع أعضاء املجلس الوطني االحتادي .ويشكلون يف مجموعهم «اجلمعية
العمومية للشعبة «.

المادة الرابعة ( أجهزة الشعبة )
تشكل أجهزة الشعبة من اآلتي:
 .1اللجنة التنفيذية للشعبة.
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 .2األعضاء املمثلون للشعبة يف االحتادات البرملانية اإلقليمية ،والدولية.
 .3األعضاء املمثلون للشعبة يف البرملان العربي.
 .4األعضاء املمثلون للشعبة يف جلان الصداقة البرملانية مع مختلف برملانات العالم.
 .5األعضاء املمثلون للشعبة يف أي فعاليات برملانية أخرى إقليمية ودولية.
 .6أمانة الشعبة.

المادة الخامسة ( رئيس الشعبة )
رئيس املجلس الوطني االحتادي هو رئيس الشعبة ،ورئيس جلنتها التنفيذية.

المادة السادسة ( اختصاصات رئيس الشعبة )
يختص رئيس الشعبة باآلتي:
 .1دعوة اجلمعية العمومية للشعبة لالنعقاد مرتني على األقل يف كل دور انعقاد.
 .2رئاسة الوفود البرملانية يف حال حضوره أو مشاركته يف األنشطة والفعاليات البرملانية.
 .3تقدمي تقرير سنوي إلى اجلمعية العمومية للشعبة عن أنشطة وفعاليات الوفود البرملانية ،واألهداف
احملققة من املشاركات اخلارجية.
 .4تلقي التقارير الدورية عن مشاركات أعضاء الوفود يف االحتادات ،والفعاليات البرملانية خالل مدة
ال تتجاوز ثالثة أسابيع من انتهاء املشاركة  ،وعرضها على اللجنة التنفيذية التخاذ الالزم بشأنها.
 .5اإلشراف على إعداد خطة العمل السنوية للجنة التنفيذية وعرضها على اجلمعية العمومية
للشعبة.
 .6اإلشراف على ميزانية الشعبة وحسابها اخلتامي وعرضهما على اجلمعية العمومية للشعبة
إلقرارهما.
 .7إضافة من يراه مناسبا من أعضاء الشعبة للتشكيل املقرر للوفد .
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المادة السابعة ( اختصاصات الجمعية العمومية للشعبة )
تختص اجلمعية العمومية للشعبة مبا يأتي:
 .1انتخاب أعضاء مجالس ومؤمترات االحتادات باألغلبية النسبية يف أول كل دور انعقاد على النحو
التالي:
أ) سبعة أعضاء لالحتاد البرملاني الدولي أحدهم من النساء)1( .
ب) خمسة أعضاء لالحتاد البرملاني العربي وجلنته التنفيذية.
ج) خمسة أعضاء الحتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي.
ويطلق على أعضاء كل احتاد مما تقدم « مجموعة االحتاد « .
 .2انتخاب أربعة أعضاء للبرملان العربي باألغلبية النسبية يف أول كل دور انعقاد.
ويطلق عليهم « مجموعة البرملان العربي « .
 .3انتخاب عضوين للجنة التنسيق البرملاني والعالقات اخلارجية املنبثقة عن االجتماع الدوري
لرؤساء مجالس الشورى و النواب و الوطني و األمة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
باألغلبية النسبية يف أول كل دور انعقاد.
 .4انتخاب أعضاء جلان الصداقة باألغلبية النسبية يف أول كل دور انعقاد ،مبا ال يقل عن خمسة
أعضاء لكل جلنة  ،وذلك وفق األولويات اآلتية:
_ _ أعضاء جلنة الصداقة مع برملانات دول مجلس التعاون اخلليجي.
_ _ أعضاء جلنة الصداقة مع البرملانات العربية.
_ _ أعضاء جلنة الصداقة مع برملانات الدول اآلسيوية.
_ _ أعضاء جلنة الصداقة مع البرملانات األوروبية.
_ _ أعضاء جلنة الصداقة مع برملانات الدول األفريقية.
_ _ أعضاء جلنة الصداقة مع برملانات دول أمريكا الالتينية ،وأمريكا الشمالية.
وللجمعية العمومية  -يف أول كل دور -أن تقرر بناء على اقتراح من هيئة مكتب املجلس  ،إبقاء تشكيل
املجموعات البرملانية وجلان الصداقة وجلنة التنسيق البرملاني كما هو أو تعديله  ،أو إجراء ما تراه
من تعديالت.
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 .5املوافقة على خطة العمل السنوية للجنة التنفيذية للشعبة.
 .6املوافقة على التقرير السنوي ،والتقارير الدورية للجنة التنفيذية عن األنشطة والفعاليات البرملانية.
 .7حتديد االعتمادات السنوية املدرجة يف ميزانية الشعبة ملواجهة مصروفاتها.
 .8املوافقة على ميزانية الشعبة ،وإقرار حسابها اخلتامي.
 .9حتديد أهداف التمثيل اخلارجي لوفود الشعبة يف االحتادات واألنشطة والفعاليات البرملانية.
 .10املوافقة على تنفيذ قرارات وتوصيات االحتادات ،والفعاليات البرملانية.
 .11اعتماد الترشيحات لعضوية أجهزة االحتادات واألجهزة األخرى.
 .12املوافقة على االنضمام إلى االحتادات بناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية .
 .13املوافقة على زيادة املساهمات املالية للشعبة يف االحتادات البرملانية بناء على اقتراح اللجنة
التنفيذية .

المادة الثامنة (رئيس ونائب مجموعة االتحاد ومجموعة
البرلمان العربي )
تنتخب كل مجموعة احتاد ،ومجموعة البرملان العربي يف األسبوعني األولني من تشكيلهما رئيساً،
ونائباً له ،ويختص رئيس املجموعة ،بإدارة االجتماعات وعرض خطط عمل املجموعة على اللجنة
التنفيذية  ،ورئاسة الوفود يف املشاركات اخلارجية يف حال عدم مشاركة رئيس الشعبة أو أحد نائبيه .

المادة التاسعة (حظر الجمع بين أكثر من مجموعة برلمانية)
ال يجوز لعضو الشعبة أن يجمع بني عضوية أكثر من مجموعة برملانية.
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المادة العاشرة ( التزامات أعضاء الشعبة )
يلتزم أعضاء الشعبة يف االحتادات والفعاليات البرملانية باآلتي:
 .1حضور االجتماعات التنسيقية الالزمة لدراسة جداول أعمال االحتادات والفعاليات البرملانية.
 .2االلتزام بخطط العمل الفنية ،وتوزيع املهام وفق ما تقرر يف االجتماعات التنسيقية.
 .3بذل العناية الالزمة للمشاركة بفاعلية واقتدار يف اجتماعات االحتادات وأجهزتها ،وكذلك
الفعاليات البرملانية.
 .4بذل العناية الالزمة للتأكيد على أهداف وغايات السياسة اخلارجية للدولة سواء يف القضايا
املدرجة على جداول األعمال ،أو القضايا الوطنية ذات الطبيعة اإلستراتيجية.
 .5تقدمي التقارير الالزمة عن نتائج املشاركة إلى اللجنة التنفيذية ،واستطالع رأيها بشأن خطط
العمل القادمة للفعاليات البرملانية.
 .6تقدمي تقرير سنوي إلى اجلمعية العمومية للشعبة يف نهاية كل دور انعقاد حول نتائج املشاركة يف
االحتادات والفعاليات البرملانية وذلك بعد اعتماده من اللجنة التنفيذية.

المادة الحادية عشر ( اللجنة التنفيذية للشعبة )
التشكيل:
تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من رئيس الشعبة ،وخمسة أعضاء هم:
_ _رئيس مجموعة االحتاد البرملاني الدولي.
_ _رئيس مجموعة االحتاد البرملاني العربي.
_ _رئيس مجموعة احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي.
_ _رئيس مجموعة البرملان العربي.
_ _عضو ميثل جلان الصداقة تنتخبه اجلمعية العمومية.
ال يرأس أعمال اللجنة يف حال غياب الرئيس ومقرراً
وتنتخب اللجنة التنفيذية من بني أعضائها وكي ً
لعرض تقاريرها أمام اجلمعية العمومية للشعبة.
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المادة الثانية عشر ( اختصاصات اللجنة التنفيذية )
االختصاصات:
تختص اللجنة التنفيذية للشعبة باآلتي:
 .1إعداد خطة العمل السنوية للشعبة يف بداية كل دور انعقاد ورفعها إلى هيئة مكتب املجلس
واعتمادها من اجلمعية العمومية للشعبة.
 .2اعتماد خطط عمل مجموعات االحتادات البرملانية.
 .3دراسة التقارير الدورية لوفود الشعبة يف االحتادات والفعاليات البرملانية ،واعتمادها من اجلمعية
العمومية للشعبة.
 .4إعداد تقرير سنوي يف نهاية كل دور انعقاد عن عمل االحتادات واألنشطة والفعاليات البرملانية
على أن يبني التقرير:
أ .األهداف املتحققة من هذه الفعاليات.
ب.الصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض األهداف.
ج .مقترحات تطوير أعمال الشعبة.
 .5دراسة تقارير جلان الصداقة البرملانية وعرضها على اجلمعية العمومية للشـعبة .
 .6إعداد مشروعي ميزانية الشعبة وحسابها اخلتامي ورفعهما إلى هيئة مكتب املجلس العتمادهما
من اجلمعية العمومية.

المادة الثالثة عشر (اجتماعات اللجنة التنفيذية)
تعقد اللجنة التنفيذية للشعبة اجتماعات دورية بدعوة من رئيسها ،أو بطلب أربعة من أعضائها.
ويكون االجتماع صحيحاً بحضور أغلبية األعضاء ،وتصدر قراراتها بأغلبية احلاضرين ،وعند تساوي
األصوات يرجح اجلانب الذي منه الرئيس.
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المادة الرابعة عشرة (تقارير المشاركة)
يلتزم ممثلو الشعبة املشاركون يف أنشطة االحتادات والفعاليات البرملانية املختلفة من خالل رؤساء
الوفود بتقدمي تقارير دورية إلى اللجنة التنفيذية يف مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ انتهاء
النشاط أو الفعالية.
كما يلتزم ممثلو الشعبة من خالل رؤساء الوفود بتقدمي تقرير سنوي يف نهاية كل دور انعقاد عن
أنشطتها إلى اللجنة التنفيذية .وتعرض التقارير الدورية ،والتقرير السنوي على اجلمعية العمومية
للشعبة.

المادة الخامسة عشرة ( مشاركة أعضاء مجالس االتحادات في
أنشطة المؤتمرات )
يشارك أعضاء الشعبة مبجلس أي احتاد يف أنشطة مؤمتر ذلك االحتاد وجلانه مع أعضاء الشعبة
يف هذا املؤمتر يف حال عدم تعارض مواعيد تلك األنشطة مع اجتماعات مجالس االحتادات.

المادة السادسة عشرة ( وفد الشعبة في الفعاليات
البرلمانية )
يتكون وفد الشعبة يف الفعاليات البرملانية األخرى غير املشار إليها يف هذا النظام ،كاملؤمترات
املتخصصة والندوات البرملانية  ،واحلوارات من عضوين يختارهما رئيس الشعبة البرملانية .ويلتزم
املشاركون يف هذه الفعاليات بحضور االجتماعات التنسيقية ،وتقدمي التقارير الالزمة عن مشاركتهم
إلى اللجنة التنفيذية.

المادة السابعة عشرة ( الزيارات البرلمانية )
يختص رئيس الشعبة البرملانية بتشكيل الوفد الذي ميثل الشعبة يف الزيارات البرملانية ،على أن
يشارك أعضاء جلان الصداقة يف هذه الزيارات وفق نطاق مجموعاتهم اجلغرافية.

المادة الثامنة عشرة ( اختصاصات لجان الصداقة )
تختص جلان الصداقة باآلتي:
 .1التعبير عن املصالح البرملانية املشتركة بني الدولة ،وغيرها من دول العالم.
 .2توطيد عالقات التعاون البرملاني الثنائي للمجلس مع مختلف برملانات العالم.
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 .3املساهمة يف حل أي مشكالت طارئة ،أو تباين يف وجهات النظر حيال بعض القضايا اإلقليمية
والدولية يف العالقات الثنائية بني الدولة وغيرها من دول العالم.
 .4التعبير عن وجهة نظر الدولة اإلقليمية والدولية يف مختلف القضايا.
 .5زيادة مجاالت التعاون البرملاني والسياسي ،واالقتصادي والثقايف ،واالجتماعي والعلمي بني الدولة
وغيرها من دول العالم.
 .6دعم االتفاقيات املعنية بتنمية وتطوير العالقات بني الدولة وغيرها من الدول األخرى.
 .7املساهمة يف حل مشاكل الرعايا املواطنني على أراضي الدول ذات جلان الصداقة البرملانية
املشتركة ،والرعايا األجانب لهذه الدول على أرض الدولة.
 .8حضور فعاليات الدول ذات جلان الصداقة البرملانية املشتركة يف اإلمارات.

المادة التاسعة عشرة ( عدم الجمع بين عضوية أكثر من
لجنة صداقة )
ال يجوز لعضو جلنة الصداقة أن يجمع بني عضوية أكثر من جلنة صداقة إقليمية واحدة.

المادة العشرون ( اشتراطات تشكيل لجان الصداقة)
يراعى يف تشكيل جلان الصداقة للمجلس مع برملانات الدول األخرى:
_ _الدراية واملعرفة بدول جلان الصداقة،
_ _الرغبة والقدرة على اإلسهام يف حتقيق أهداف جلان الصداقة باملجلس.

المادة الواحدة والعشرون ( االعتذار عن عدم المشاركة )
إذا اعتذر عضو أو أكثر عن عدم املشاركة يف أي فعالية برملانية اختار رئيس الشعبة البرملانية من
يحل محله.

المادة الثانية والعشرون ( ضم ذوي االختصاص لوفد الشعبة )
لرئيس الشعبة أن يضم إلى وفد الشعبة عضو أو أكثر من ذوي االختصاص يف املوضوعات املطروحة

165

على جدول أعمال املشاركة من داخل أو خارج املجلس  .ويحدد قرار اإليفاد من خارج املجلس طريقة
املعاملة.

المادة الثالثة والعشرون ( االجتماعات التنسيقية والتحضيرية )
حتدد مواعيد االجتماعات التنسيقية والتحضيرية الالزمة للمشاركة يف االحتادات والفعاليات
البرملانية قبل اجتماعات االحتادات والفعاليات بوقت كاف.

المادة الرابعة والعشرون (التنسيق الخارجي )
يتعني التنسيق مع وزارة اخلارجية واجلهات احلكومية املعنية باملوضوعات املطروحة على جدول
أعمال املشاركات اخلارجية للشعبة .

المادة الخامسة والعشرون ( األمين العام للشعبة )
األمني العام للمجلس هو األمني العام للشعبة ويشرف على أعمالها ،وهو مسؤول أمام رئيس الشعبة
عن حسن سير العمل فيها.

المادة السادسة والعشرون ( دور أمانة الشعبة )
تقدم األمانة العامة للشعبة األوراق والدراسات الفنية الالزمة واألعمال اإلدارية لدعم أدوار أعضاء
الشعبة أثناء مشاركاتهم يف االحتادات والفعاليات البرملانية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )1عدل العدد من خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية للشعبة
البرملانية يف اجللسة  1د  3ف  15واملعقودة بتاريخ /11نوفمبر2013 /م
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مرفق رقم ( )2مشروع اتفاقية تعاون بني االمم املتحدة واالحتاد البرملاني الدولي:
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املجلس احلاكم

CL/196/9-R.2

البند التاسع

 27فبراير 2015

التعاون مع منظومة االمم المتحدة
مشروع اتفاقية تعاون بني االمم املتحدة واالحتاد البرملاني الدول
يدعو قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة  ،٦٨/٢٧٢املعتمد بالتوافق بتاريخ  ١٩ايار/مايو
( ٢٠١٤استنادا الى التوصيات التي اق ّرها أعضاء االحتاد البرملاني الدولي) ،الى وضع
اتفاقية جديدة للتعاون بني االمم املتحدة واالحتادالبرملاني الدولي تعكس التقدم والتطور يف
ّ
وتوطد األسس التي تقوم عليها العالقة املؤسسية بني املنظمتني ( راجع
السنوات املنصرمة،
.)http://www.ipu.org/Un-e/a-68-144.pdf
ُعقد يف الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر اجتماع مشترك بني اللجنة الفرعية املعنية
باتفاقية التعاون بني االمم املتحدة واالحتاد البرملاني الدولي وهيئة مكتب اللجنة الدائمة
لشؤون االمم املتحدة يف مقّر االمم املتحدة بنيويورك برئاسة رئيس االحتاد البرملاني الدولي.
وقد ناقش االعضاء ،واعتمدوا ،عددا من العناصر االساسية التي يرغبون ان تُلحظ يف
اتفاقية التعاون اجلديدة ،انطالقا من النصوص املعتمدة يف قرارات االمم املتحدة التي
اق ّرت يف الفترة ( ٢٠١٤-٢٠٠٢تقرير اجتماع الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر وقائمة
بالعناصر االساسية يف امللحق .)١
اقترح االجتماع املشترك ان تُع ّد امانة االحتاد ،استنادا الى مداوالت اللجنة الفرعية وهيئة
مكتب جلنة شؤون االمم املتحدة ،مشروع اتفاقية لتوزيعه على جميع اعضاء االحتاد البرملاني
الدولي قبل جمعية هانوي ،بهدف مناقشته يف اللجنة التنفيذية ،ثم يف املجلس احلاكم ،خالل
اجلمعية ،يف ضوء مالحظات االعضاء عليه.
يستند مشروع االتفاقية ادناه بشكل اساسي الى اتفاقية التعاون االولى املوقعة يف العام
( ١٩٩٦امللحق  ،)٢ويتض ّمن عشر مواد رئيسية تشمل االحكام العامة ،التعاون والتشاور،
التمثيل املتبادل ،االجتماعات واالنشطة املشتركة ،التعاون والتنمية البرملانية،صفة االحتاد
البرملاني لدى االمم املتحدة ،التعاون بني االمانتني ،تبادل املعلومات والوثائق ،اتفاقيات
تكميلية ،السريان ،التعديالت ومدة السريان .تسهيال للمراجعة أُبرزت الصياغة املقتبسة
من النصوص املعتمدة يف قرارت اجلمعية العامة لالمم املتحدة.
ومن اهداف اتفاقية التعاون اجلديدة حتديد طرائق تنفيذ ما يُتفق عليه من أنشطة مشتركة.
ومنها ،على سبيل املثال ،ترتيبات تقاسم تكاليف وثائق االحتاد البرملاني الدولي التي توزّع يف
االمم املتحدة كمساهمة برملانية يف انشطة االمم املتحدة ،اضافة الى تبادل دوري سنوي بني
مجلس الرؤساء التنفيذيني يف االمم املتحدة وكبار املسؤولني يف االحتاد البرملاني الدوليt .
تيسر عندهم من
يرجى من اعضاء االحتاد البرملاني الدولي ان يق ّدموا الى امانة االحتاد ما ّ
افكار ومقترحات ،وبخاصة االقتراحات الصياغية على مشروع االتفاقية ،يف مهلة اقصاها
 ٢٠آذار/مارس  ،٢٠١٥على ان جتري مناقشتها خالل انعقاد جمعية هانوي لتعرض على
اللجنة التنفيذية واملجلس احلاكم .وبعد التشاور مع االمم املتحدة ،يُطرح نص االتفاقية
مفصل ،على اعضاء االحتاد بهدف اقراره رسميا خالل الدورة ١٣٣
املنقّح ،مشفوعا بتقرير
ّ
جلمعية االحتاد البرملاني الدولي يف تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠١٥
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اتفاقية بين االمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولي
إن االمم املتحدة واالحتاد البرملاني الدولي (يشار اليهما بـ «الطرفان»)
استنادا الى احكام ميثاق االمم املتحدة التي تدعو ،يف ما جملة ما تدعو اليه ،للنهوض بالتعاون
الدولي من اجل حل املشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية او االنسانية والتشجيع
على احترام حقوق االنسان واحلريات االساسية؛
وحيث ان االحتاد البرملاني الدولي ،الذي مبوجب نظامه االساسي هو املنظمة الدولية
لبرملانات الدول ذات السيادة ،يشاطر االمم املتحدة مبادئ امليثاق واهدافه ،ويلتزم السعي ليكون
السلم والتعاون محور احلوار البرملاني يف العالم؛
وبالنظر الى ان االمم املتحدة واالحتاد البرملاني الدولي قد ابرما اتفاقية تعاون يف العام
 ،١٩٦٦وان االحتاد البرملاني الدولي يتمتع بصفة مراقب دائم يف االمم املتحدة مبقتضى قرار
اجلمعية العامة ٥٧/٣٢؛
واعتبارا ملا ورد يف قرار اجلمعية العامة  ،٥٥/٢بان رؤوساء الدول واحلكومات قد عقدوا
العزم على توطيد التعاون بني االمم املتحدة والبرملانات الوطنية عبر منظمتهم العاملية ،االحتاد
البرملاني الدولي ،بحيث يشمل مجاالت السلم واالمن ،والتنمية االقتصادية واالجتماعية ،والقانون
الدولي ،وحقوق االنسان ،والدميقراطية واملساواة بني االجناس؛
واستذكارا لقرارات اجلمعية العامة لالمم املتحدة التي تدعو ملزيد من التعاون مع االحتاد
البرملاني الدولي ،وبخاصة القرار  ٦٦/٢٦١الذي يدعو الى توقيع اتفاقية جديدة للتعاون تعكس
التقدم والتطور خالل السنوات املنصرمة ،واقامة شراكة استراتيجية بني الطرفني،

قد اتفّ قا على ما يلي:

170

املادة االولى
احكام عامة
1.1يؤكــد الطرفــان ،يف ســعيهما املشــترك الــى النهــوض باهــداف ميثــاق االمم املتحــدة ومقاصــده،
التزامهمــا توطيــد التعــاون يف مجــاالت الســلم واالمــن ،والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتغّيــر
املنــاخ واحلــد مــن مخاطــر الكــوارث ،والقانــون الدولــي ،وحقــوق االنســان ،والدميقراطيــة ،واملســاواة
بــن االجنــاس وتفعيــل دور الشــباب (.)A/RES/55/2
2.2يتفــق الطرفــان ،تعزيــزا الهدافهمــا املشــتركة ،علــى العمــل مبزيــد مــن االنتظــام لدمــج العنصــر
البرملانــي يف مــداوالت االمم املتحــدة ويف مراجعــة االلتزامــات الدوليــة علــى املســتوى الوطنــي
واالقليمــي والعاملــي (. )A/65/123
3.3ويف هــذا الصــدد ،يتعــاون الطرفــان علــى عقــد اجتماعــات برملانيــة مبناســبة املؤمتــرات واالنشــطة
الكبــرى لــامم املتحــدة ،مبــا يضمــن مســاهمة برملانيــة فاعلــة فيهــا ،علــى ان تــدرج نتائــج هــذه
االجتماعــات البرملانيــة كمســاهمة رســمية يف انشــطة االمم املتحــدة ( .)A/68/272كمــا يســعى
االحتــاد البرملانــي الدولــي الــى تعميــم التزامــات االمم املتحــدة ومبادراتهــا يف االنشــطة اليوميــة
للبرملانــات الوطنيــة.
يشــجع الطرفــان الــدول االعضــاء يف االمم املتحــدة علــى اشــراك برملانيــن بشــكل منتظــم يف
4.4
ّ
وفودهــا الوطنيــة الــى املؤمتــرات واللقــاءات الكبــرى لــامم املتحــدة ( .)A/63/24يتمتــع
البرملانيــون املشــاركون يف اللقــاءات املشــتركة بــن االمم املتحــدة واالحتــاد البرملانــي الدولــي التــي
تعقــد يف اطــار املؤمتــرات الكبــرى لــامم املتحــدة بــكل املزايــا والتســهيالت التــي تتمتــع بهــا الوفــود
االخــرى املدعــوة مــن لــدن االمم املتحــدة ،مبــا يف ذلــك تأشــيرات الدخــول الــى البلــد املضيــف.
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املادة الثانية
التعاون والتشاور
1.1يتعــاون الطرفــان بشــكل وثيــق ويتشــاوران عنــد االقتضــاء لتنفيــذ االنشــطة والبرامــج يف اطــار
واليتيهمــا .ويف هــذا الصــدد ،تتعــاون االمم املتحــدة بشــكل وثيــق مــع االحتــاد البرملانــي الدولــي مــن
اجــل الســعي الــى حتســن مســاهمة البرملانــات علــى املســتوى الوطنــي ،واالحتــاد البرملانــي الدولــي
علــى املســتوى العاملــي ،يف حتقيــق االهــداف والبرامــج الكبــرى لــامم املتحــدة .وحتــرص االفرقــة
القطريــة لــامم املتحــدة علــى التفاعــل بانتظــام مــع البرملانــات الوطنيــة ،وعلــى تطويــر ســبل للعمــل
اكثــر تنظيمــا وتكامــا معهــا بالتعــاون مــع االحتــاد البرملانــي الدولــي (.)A/66/261

2.2يعمــل الطرفــان بشــكل وثيــق مــن اجــل تعزيــز مســاهمة فعالــة للبرملانــات علــى املســتوى الوطنــي،
ولالحتــاد البرملانــي علــى املســتوى الدولــي ،يف حتقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة بعــد العــام ٢٠١٥
( .)A/68/272ولهــذا الغــرض ،يضــع الطرفــان خطــط عمــل مشــتركة ،ويســعيان الــى اعتمــاد
وتنفيــذ خطــوط توجيهيــة للتعــاون بــن االفرقــة القطريــة لــامم املتحــدة والبرملانــات الوطنيــة.
ويتعهــد الطرفــان مراجعــة خطــط العمــل ورصــد نتائجهــا بشــكل دوري.

تعــن االمم املتحــدة يف مق ّرهــا الرئيســي جهــة وصــل مكلّفــة العالقــات مــع البرملانــات الوطنيــة
ّ 3.3
واالحتــاد البرملانــي الدولــي تتولــى املهــام العامــة التاليــة :املســاعدة علــى تعميــم نشــاط االحتــاد
البرملانــي الدولــي يف مختلــف اقســام االمم املتحــدة حســب االقتضــاء ،مبــا فيهــا املكتــب التنفيــذي
لالمــن العــام ،املســاعدة علــى جتميــع املعلومــات مــن اقســام االمم املتحــدة حــول تفاعلهــا مــع
البرملانــات الوطنيــة ومــع االحتــاد البرملانــي الدولــي ،توجيــه توصيــات مــن منظومــة االمم املتحــدة
لتحســن التفاعــل مــع البرملانــات الوطنيــة ومــع االحتــاد البرملانــي الدولــي .تكــون جهــة الوصــل
علــى تواصــل منتظــم مــع املراقــب الدائــم لالحتــاد البرملانــي الدولــي لــدى االمم املتحــدة مــن اجــل
تقاســم املعلومــات والتخطيــط االســتراتيجي .يحيــط املراقــب الدائــم لالحتــاد البرملانــي الدولــي
جهــة الوصــل يف االمم املتحــدة علمــا بــكل االنشــطة واملبــادرات التــي ترمــي الــى النهــوض بالتعــاون
بــن املنظمتــن.
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4.4كمــا يتفــق الطرفــان علــى تبــادل دوري ســنوي بــن مجلــس الرؤســاء التنفيذيــن لــامم املتحــدة
( )CEBوكبــار املســؤولني يف االحتــاد البرملانــي الدولــي ،ملزيــد مــن الترابــط بــن انشــطة
املنظمتــن ،وترشــيد الدعــم البرملانــي لــامم املتحــدة ووكاالتهــا وبرامجهــا وصناديقهــا ومكاتبهــا،
واملســاعدة علــى بلــورة شــراكة اســتراتيجية بــن املنظمتــن (. )A/65/123

تعــن االمم املتحــدة جهــة وصــل يف كل فريــق قطــري
5.5اغــراض التنســيق املشــار اليــه اعــاه،
ّ
لتنســيق انشــطة االمم املتحــدة مــع البرملــان ومـ ّده باملعلومــات عــن نشــاط االمم املتحــدة يف البلــد،
وتيســير إشــراك البرملــان يف اآلليــات التشــاورية بــن اصحــاب الشــأن يف القضايــا االساســية مثــل
اســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة والتعــاون الفعــال للتنميــة ( .)A/66/261وللطرفــن ان يعقــدا
اجتماعــات دوريــة بــن موظفــي االمم املتحــدة واعضــاء البرملــان يف البلــدان التــي ليــس لــامم
املتحــدة وجــود رســمي فيهــا.

6.6يســاعد االحتــاد البرملانــي الدولــي يف تطويــر تعــاون أوثــق بــن االمم املتحــدة والبرملانــات علــى
الصعيــد الوطنــي ،مبــا يشــمل تعزيــز القــدرات البرملانيــة ،وتوطيــد ســيادة القانــون ،وضبــط
التشــريعات الوطنيــة مــع التعهــدات الدوليــة .وحتــرص االمم املتحــدة مــن جهتهــا علــى االعتمــاد
بشــكل منتظــم علــى اخلبــرات الفريــدة لالحتــاد البرملانــي الدولــي والبرملانــات االعضــاء مــن اجــل
تعزيــز املؤسســات البرملانيــة ( .) A/66/261
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املادة الثالثة
التمثيل المتبادل
1.1تتمتــع االمم املتحــدة ،مبوجــب االتفاقيــات الســابقة ،بصفــة مراقــب دائــم يف االحتــاد البرملانــي
الدولــي ،كمــا يتمتــع االحتــاد البرملانــي الدولــي بصفــة مراقــب دائــم يف اجلمعيــة العامــة لــامم
املتحــدة .وعلــى هــذا االســاس ،كل مــن الطرفــن مدعــ ّو للمشــاركة يف اجلمعيــات واملؤمتــرات
واللجــان التــي يعقدهــا الطــرف اآلخــر.
2.2عنــد انعقــاد اجلمعيــة النظاميــة لالحتــاد البرملانــي الدولــي خــارج مقــر االحتــاد يف جنيــف ،يدعــى
االمــن العــام لــامم املتحــدة الــى توجيــه رســالة إبــان جلســة االفتتــاح الرســمية للجمعيــة .وتدعــى
جهــة الوصــل املشــار اليهــا يف املــادة  ٣.٢الــى املشــاركة يف اعمــال جلنــة االحتــاد البرملانــي الدولــي
لشــؤون االمم املتحــدة ،بصفــة استشــارية ،وبالتعــاون الوثيــق مــع امانــة ســر اللجنــة.

املادة الرابعة
االجتماعات واالنشطة المشتركة
1.1لالجهــزة املختصــة يف االمم املتحــدة واالحتــاد البرملانــي الدولــي القيــام باعمــال وانشــطة وبرامــج
مشــتركة .ولــامم املتحــدة ،علــى وجــه اخلصــوص ،ان تطلــب مــن االحتــاد البرملانــي الدولــي التعــاون
يف املياديــن التــي طـ ّور فيهــا االحتــاد خبراتــه عبــر برامجــه الدائمــة ( اتفاقيــة .)١٩٩٦
2.2يعقــد املؤمتــر العاملــي لرؤســاء البرملانــات  ،الــذي ينظمــه االحتــاد البرملانــي الدولــي  ،يف املقــر
الرئيســي لــامم املتحــدة بالتزامــن مــع قمــم االمم املتحــدة كل خمــس ســنوات ( A/56/19و
 .)A/68/272توافــق االمم املتحــدة علــى تيســير هــذه املؤمتــرات يف مقرهــا الرئيســي علــى اســاس
مبــدأ اســترداد التكاليــفّ .
ينظــم املؤمتــر العاملــي لرؤســاء البرملانــات ضمــن مجموعــة اللقــاءات
رفيعــة املســتوى املمهــدة لقمــة االمم املتحــدة ذات الصلــة ( ،)A/68/272ويكــون مبثابــة اجتمــاع
رســمي لــامم املتحــدة يتمتــع املشــاركون فيــه بنفــس التســهيالت امللحوظــة يف اتفاقــات االمم
املتحــدة مــع البلــدان املضيفــة .
3.3يتفــق الطرفــان علــى عقــد جلســات برملانيــة ســنوية مشــتركة يف االمم املتحــدة وخــال اجتماعــات
برملانيــة متخصصــة يف ســياق اللقــاءات الكبــرى لــامم املتحــدة .تلحــظ اجللســات البرملانيــة

174

واللقــاءات االخــرى التــي تعقــد يف االمم املتحــدة علــى اجلــدول الرســمي الجتماعــات االمم املتحدة،
وتــوزع نتائجهــا كوثائــق للجمعيــة العامــة  .ينســحب ذلــك علــى عــدد مــن االجتماعــات الدوريــة التــي
ســبق واقرتهــا اجلمعيــة العامــة لــامم املتحــدة ،كاجللســة البرملانيــة يف االمم املتحــدة واالجتمــاع
البرملانــي الســنوي الــذي يعقــد مبناســبة الــدورة العاديــة للجنــة اوضــاع املــرأة (.)CSW

4.4يتقاســم الطرفــان بالتســاوي تكاليــف االجتماعــات املشــتركة بــن االمم املتحــدة واالحتــاد البرملانــي
الدولي.
5.5يواظــب االحتــاد البرملانــي الدولــي علــى املســاهمة البرملانيــة الفاعلــة يف اعمــال املجلــس االقتصادي
االجتماعــي واجهزتــه الفرعيــة ،وبخاصــة منهــا منتــدى التعــاون للتنميــة واملنتــدى السياســي رفيــع
املســتوى حــول التنميــة املســتدامة ومنتــدى الشــباب ( A/65/123و .)A/68/272

ـجع االحتــاد البرملانــي ايضــا علــى طــرح مقاربــات برملانيــة يف منظومــة اجهــزة معاهــدات حقــوق
6.6يُشـ ّ
االنســان ويف مجلــس حقــوق االنســان ،وبخاصــة مــن خــال املســاهمة البرملانيــة يف املراجعــة
الدوريــة الشــاملة للتعهــدات يف مجــال حقــوق االنســان (.)A/66/261
7.7عندمــا تدعــو اجلمعيــة العامــة لــامم املتحــدة االحتــاد البرملانــي الدولي للمســاهمة مبنظــور برملاني
محــدد يف منتديــات االمم املتحــدة متعــددة االطــراف ومــا مياثلهــا مــن اجهــزة ،حتــرص االمم
املتحــدة علــى توفيــر تســهيالت مثــل مقاعــد مناســبة العضــاء البرملانــات املشــاركني ،وتخصيــص
قســط مــن التمويــل املتــاح عبــر اي صنــدوق ائتمانــي لــامم املتحــدة مخصــص ملوضــوع محــدد .كمــا
تســعى االمم املتحــدة الــى القيــام مبــا يلــزم لتيســير مشــاركة اعضــاء البرملانــات يف كل املؤمتــرات
الكبــرى.

8.8يواصــل الطرفــان التعــاون االيجابــي يف مجــال االصــدارات املشــتركة مثــل خارطــة مشــاركة املــرأة
يف املعتــرك السياســي ومختلــف املنشــورات للبرملانيــن حــول اتفاقيــات االمم املتحــدة ومعاهداتهــا.
يتمتــع الطرفــان بحقــوق مشــتركة يف جعائــل التأليــف ملثــل هــذه املنشــورات.
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املادة اخلامسة
التعاون والتنمية البرلمانية
1.1يتفــق الطرفــان علــى التعــاون مــن اجــل تقــدمي املســاعدة الفنيــة للبرملانــات الوطنيــة ،نــزوال عنــد
طلبهــا ،يف مياديــن حقــوق االنســان ،واملســاواة بــن االجنــاس ،والدميقراطيــة البرملانيــة ،واحلكــم
الســديد ،ويف مجــاالت اخــرى مــن التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وفقــا لبنــود ميثــاق
االمم املتحــدة.
2.2يدعــم االحتــاد البرملانــي الدولــي انشــطة االمم املتحــدة حلفــظ الســلم واالمــن ،ويتعــاون حســب
املقتضــى يف عمليــات حفــظ الســلم وبنــاء الســام .كمــا يعمــل االحتــاد البرملانــي الدولــي بشــكل
وثيــق مــع جلنــة االمم املتحــدة لبنــاء الســام عــن طريــق اشــراك البرملانــات الوطنيــة يف اجلهــود
احملليــة لتعزيــز احلكــم الســديد ،واحلــوار واملصاحلــة الوطنيــة (.)A/63/24
3.3تُعتبــر البرامــج امللحوظــة يف هــذه املــادة انشــطة لــامم املتحــدة ألغــراض االتفاقيــات املعقــودة مــع
احلكومــات مــن طــرف االمم املتحــدة وبرامجهــا وصناديقهــا ومكاتبهــا .ولهــذا الغــرض ،توافــق االمم
املتحــدة علــى اشــراك االحتــاد البرملانــي الدولــي ،نــزوال عنــد طلبــه ،يف اي اتفاقيــة تبرمهــا االمم
املتحــدة مــع احلكومــات ،او االتفاقيــات التــي تبرمهــا وكاالت االمم املتحــدة وبرامجهــا وصناديقهــا
ومكاتبهــا ،مبــا يضمــن لالحتــاد البرملانــي الدولــي ،وموظفيــه وخبرائــه ،املزايــا واحلصانــات التــي
تتمتــع بهــا االمم املتحــدة وموظفوهــا وخبراؤهــا يف تلــك البلــدان خــال قيامهــم بانشــطتهم يف اطــار
البرامــج املشــتركة.
4.4مبوجــب ترخيــص مــن اجلمعيــة العامــة لــامم املتحــدة ،يُخـ ّول اعضــاء االحتــاد البرملانــي وموظفــوه
وخبــراؤه ،وفقــا للترتيبــات اخلاصــة التــي تبــرم بــن االمــن العــام لــامم املتحــدة واالمــن العــام
لالحتــاد البرملانــي الدولــي ،اســتخدام وثيقــة ســفر (جــواز مــرور) االمم املتحــدة خــال قيامهــم
بانشــطة مشــتركة يف امليــدان.
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املادة السادسة
صفة االتحاد البرلماني الدولي لدى االمم المتحدة
1.1اعترافــا بصفتــه الفريــدة رابطــا بــن دول ،واملنظمــة الدوليــة لبرملانــات دول ذات ســيادة (النظــام
االساســي لالحتــاد)ُ ،منــح االحتــاد البرملانــي الدولــي صفــة مراقــب دائــم لــدى االمم املتحــدة وهــو
يشــارك يف اعمــال اجلمعيــة العامــة (.)A/57/32
2.2وفقــا ملــا اقرتــه اجلمعيــة العامــة لــام املتحــدة ،يتع ّهــد الطرفــان اقامــة شــراكة اســتراتيجية ترمــي
الــى رفــد انشــطة االمم املتحــدة ببعــد برملانــي فاعــل .تُشــجع كل الــدول االعضــاء علــى االعتــراف
رســميا باالحتــاد البرملانــي الدولــي كمنظمــة دوليــة وفقــا ملقتضيــات القانــون الدولــي.
3.3لــامم املتحــدة ان متنــح االحتــاد البرملانــي الدولــي ،عنــد االقتضــاء ونــزوال عنــد طلبــه ،مزايــا
وتســهيالت اضافيــة يف االمم املتحــدة ال تترتــب عنهــا ايــة تكاليــف لالحتــاد البرملانــي الدولــي
او لــامم املتحــدة .ويف هــذا الصــدد ،توافــق االمم املتحــدة علــى الســماح بتوزيــع وثائــق االحتــاد
البرملانــي الرســمية بشــأن مواضيــع تتقــدم اهتمامــات االمم املتحــدة يف االجهــزة الرســمية لــامم
املتحــدة ،مــن غيــر ان تترتــب عــن ذلــك ايــة تكلفــة علــى االحتــاد البرملانــي.
4.4لالحتــاد البرملانــي ان يبــرم اتفاقــات منفصلــة مــع وكاالت االمم املتحــدة وبرامجهــا وصناديقهــا
ومكاتبهــا ،عنــد االقتضــاء ،مــن اجــل التعــاون يف برامــج وانشــطة مشــتركة .ويتفــق الطرفــان علــى
ان تكــون هــذه الترتيبــات مكملــة لهــذه االتفاقيــة ،وان مينــح االحتــاد البرملانــي مبوجبهــا صفــة ال
تكــون دون تلــك املمنوحــة ألي مــن وكاالت االمم املتحــدة وبرامجهــا وصناديقهــا ومكاتبهــا حســب
االقتضــاء .وعلــى وجــه اخلصــوص ،يعقــد االحتــاد البرملانــي الدولــي ترتيبــات مــع برنامــج االمم
املتحــدة االمنائــي بهــدف املشــاركة الفاعلــة يف البرامــج واالنشــطة علــى املســتوى القطــري دعمــا
للبرملانــات الوطنيــة.
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املادة السابعة
التعاون بين االمانتين
1.1يتخــذ االمــن العــام لــامم املتحــدة واالمــن العــام لالحتــاد البرملانــي الدولــي التدابيــر املناســبة مبــا
يكفــل التعــاون والوصــل بــن امانتــي املنظمتــن.
2.2ســعيا الــى مزيــد مــن الترابــط بــن انشــطة املنظمتــن ،يعقــد تبــادل دوري ســنوي بــن مجلــس
الرؤســاء التنفيذيــن لــامم املتحــدة وكبــار املســؤولني يف االحتــاد البرملانــي الدولــي .كمــا لالمــن
العــام لــامم املتحــدة ان يدعــو كبــار املســؤولني يف االحتــاد البرملانــي الدولــي حلضــور اجتماعــات
مجلــس الرؤوســاء التنفيذيــن لــامم املتحــدة واملشــاركة يف افرقــة عمــل هــذا االخيــر حــول مواضيع
تقــع ضمــن دائــرة اهتمــام االحتــاد البرملانــي الدولــي.
3.3يدعــو االحتــاد البرملانــي الدولــي ،مــن لدنــه ،امانــة االمم املتحــدة للمشــاركة الفاعلــة يف االجتماعات
الســنتينية للجنــة االحتــاد البرملانــي الدولــي الدائمة لشــؤون االمم املتحدة.

املادة الثامنة
تبادل المعلومات والوثائق
1.1يتخــذ الطرفــان أقصــى مــا أمكــن مــن تدابيــر واجــراءات عمليــة لتبــادل املعلومــات والوثائــق حــول
مســائل تهمهمــا.
2.2عنــد االقتضــاء وحســب الطلــب ،ميكــن تبــادل املعلومــات والوثائــق التــي تتنــاول مشــاريع وبرامــج
وانشــطة مع ّينــة بــن الطرفــن ،مــن اجــل التنســيق الفعــال وحتســن التكامــل يف العمــل بــن امانتــي
االمم املتحــدة واالحتــاد البرملانــي الدولــي.

3.3يعــرض املوقــع الشــبكي لــامم املتحــدة رابطــا الــى املوقــع الشــبكي لالحتــاد البرملانــي الدولــي (بــاب
التعــاون مــع االمم املتحــدة) مباشــرة مــن الصفحــة الرئيســية حتــت عنــوان -برملانــات -يســلّط
الضــوء علــى التفاعــل مــع البرملانــات واالحتــاد البرملانــي الدولــي علــى غــرار الروابــط املخصصــة
للمجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص .كمــا يعــرض املوقــع الشــبكي لالحتــاد البرملانــي الدولــي رابطــا
مباشــرا مــن صفحتــه الرئيســية الــى املوقــع الشــبكي لــامم املتحــدة.
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املادة التاسعة
اتفاقيات تكميلية
لالمني العام لالمم املتحدة واالمني العام لالحتاد البرملاني الدولي عقد ما يلزم من ترتيبات تكميلية
لتنفيذ هذه االتفاقية.

املادة العاشرة
السريان والتعديالت ومدة السريان
1.1يسري مفعول هذه االتفاقية عند تاريخ توقيعها بعد موافقة اجلمعية العامة لالمم املتحدة
واملجلس احلاكم لالحتاد البرملاني عليها.
2يجوز تعديل هذه االتفاقية او تنقيحها باالتفاق بني االمم املتحدة واالحتاد البرملاني
.2
الدولي ،على ان يسري مفعول التعديل او التنقيح عند التوقيع وبعد موافقة اجلمعية العامة
لالمم املتحدة واملجلس احلاكم لالحتاد البرملاني الدولي.
3يجوز ألي من الطرفني ان يُبطل سريان هذه االتفاقية شريطة تبليغ الطرف اآلخر خط ّيا
.3
قبل ستة أشهر من موعد البطالن.
إثباتا لذلك املو ّقع ادناه ،ممثال مف ّوضا حسب االصول عن االمم املتحدة واالحتاد البرملاني الدولي
عن االمم املتحدة
الدولي

عن االحتاد البرملاني
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قائمة املراجع:
أو ًال :مضابط جلسات املجلس الوطني االحتادي خالل الفصول التشريعية املختلفة التي كانت
ترصد تاريخ تطور أنظمة الشعبة البرملانية اإلماراتية.
ثاني ًا :تقارير صادرة عن املجلس الوطني االحتادي :
1.1تـقـرير حصاد الــــمـــــجــلـــس الــوطــــــنـي االتـــــحـــادي خالل دور االنعقاد الثالث من الفـصل
التـشـريعـي اخلامس عـشـر (.)2013-2014
2.2تقريــر نشــاط حــول أداء املجلــس الوطنــي االحتــادي خــال الفصــل التشــريعي الرابــع عشــر (
.)2011 2007 .3.3تقاريــر ادارة الشــعبة البرملانيــة اإلماراتيــة الداخليــة حــول مســاهمات الشــعبة البرملانيــة
خــال الفصــل التشــريعي الرابــع عشــر والفصــل التشــريعي اخلامــس عشــر.
4.4وجيــز الدليــل العلمــي لبحــوث ودراســات الشــعبة البرملانيــة وإعــداد الكلمــات البرملانيــة ،للمستشــار
الفنــي ألمانــة املجلــس الوطنــي االحتــادي  ،علــي موســى .2010 ،
5.5الالئحة الداخلية الختصاصات املجلس الوطني االحتادي.
6.6مذكــرة شــارحة ألنظمــة الشــعبة البرملانيــة يف املجلــس الوطنــي االحتــادي ،األمانــة العامــة للمجلــس
الوطنــي االحتادي.
ثالث ًا :الكتب والدوريات :
 1.1السيد محمد إبراهيم ،مع مسيرة املجلس الوطني االحتادي بدولة اإلمارات العربية
املتحدة  ،1972-1986مطابع جريدة السفير.1986 ،
2.2د .محمــد ســالم املزروعــي ،املجلــس الوطنــي االحتــادي ..جتربــة املاضــي وآفــاق املســتقبل ،مركــز
اخلليــج للدراســات ،دار اخلليــج للصحافــة والطباعــة والنشــر.2007 ،
 3.3محمــد نصــر مهنــا ،مدخــل إلــى علــم العالقــات الدوليــة يف عالــم متغيــر  ،اإلســكندرية ،
املكتبــة اجلامعيــة اإلزاريطيــة .2000 ،
4.4املوسوعة السياسية  ،ج ، 2ط ، 1املؤسسة العربية للدراسات التشريعية  ،بيروت .1990 ،

180

5.5محمــد كامــل ليلــه  ،النظــم السياســية والدولــة احلكومــة  ،دار الفكــر العربــي  ،القاهــرة  ،ط،1
.1971
6.6عباس مصطفى  ،أضواء على الدبلوماسية الشعبية املجلة السودانية  ،العدد ، 4فبراير .2005
7.7جمال بركات  ،الدبلوماسية ماضيها  ،حاضرها  ،مستقبلها  ،الرياض .1985 ،
8.8يف ضــوء تطــور الدبلوماســية العربيــة  ،أســس ممارســات الدبلوماســية البرملانيــة  ،اعــداد وحــدة
البحــوث البرملانيــة  ،مركــز اخلليــج للدراســات االســتراتيجية  ،أكتوبــر . 2004
رابع ُا :مواقع الكتورونية:
صفحة االحتاد البرملاني الدوليhttp://www.ipu.org/english/ ، 2015 ،
.1
home.htm
.2

صفحة االحتاد البرملاني العربي/http://www.arabipu.org ،2015 ،

.3

صفحة البرملان العربي/http://ar-pr.org ،2015 ،

.4
صفحة احتاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي http:// ،2015 ،
/www.puic.org/newar
.5
الشبكة البرملانية املعلوماتية اخلليجية http://gccpnt.org/Pages/ ،2015 ،
index.aspx
.6
صفحة املجلس الوطني االحتادي http://www.almajles.gov.ae/ ،2015 ،
MediaCenter/Pages/events.aspx?eventid=20712
.7

http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/62650.html

.8
https://ia601703.us.archive.org/1/items/books_00100/
books_00100.pdf
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