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اوال :نشاط الشعبة البرلمانية االماراتية
�شاركت ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي خالل الدور الأول من الف�صل الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر يف ( )33فعالية برملانية؛
وذلك على م�ستوى االحتادات والزيارات الربملانية اخلارجية والداخلية ،وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة.
و�شملت هذه الفعاليات الآتي:
★ ★امل�شاركة يف �أعمال االحتاد الربملاين الدويل.
★ ★امل�شاركة يف �أعمال االحتاد الربملاين العربي.
★ ★امل�شاركة يف �أعمال الربملان العربي.
★ ★امل�شاركة يف �أعمال اجتماع ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة والنواب لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.
قامت ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني بعدد ( )7زيارات برملانية خارجية لكل من جمهورية م�صر العربية ،جمهورية النم�سا،
مملكة بلجيكا ،الربملان الأوروبي ،اململكة الأردنية الها�شمية ،جمهورية كازخ�ستان ،ورو�سيا االحتادية.
وكما �شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف م�ؤمترين متخ�ص�صني هما :منتدى الن�ساء الربملانيات ،وم�ؤمتر الأديان �ضد
الإرهاب.
كما ا�ستقبلت ال�شعبة الربملانية الإماراتية وفود برملانية من اخلارج بلغ عددها ( ،)9وذلك لوفود كل من :وفد الربملان
اال�سرتايل ،املعهد العربي االمريكي ،وفد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الروماين ،ر�ؤ�ساء جمموعة �أمريكا الالتينية والكاريبي للمجل�س
الوطني االحتادي ،رئي�س املجل�س مع فخامة رئي�س جمهورية �صريبا ،نائب جمل�س االحتاد الرو�سي ،رئي�س املجموعة الربملانية حلزب
ال�شعب يف الربملان النم�ساوي ،نائب رئي�س اللجنة الدائمة يف جمل�س ال�شعب ال�صيني ورئي�س جمعية ال�صداقة ال�صينية العربية،
رئي�سة جمل�س االحتاد لرو�سيا.
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ولأغرا�ض تفعيل م�شاركة ال�شعبة الربملانية الإماراتية ،فقد مت �إعداد ( )151ورقة بحثية.
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★

★وكانت أبرز اسهامات الشعبة البرلمانية اإلماراتية في االتحادات خالل الدور األول
من الفصل التشريعي السادس عشر كالتالي:
 -1االتحاد البرلماني الدولي:

�ساهمت ال�شعبة الربملانية يف م�شاركتني لالحتاد الربملاين الدويل خالل الدور الأول للف�صل الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر .و تقدمت
ال�شعبة الربملانية ب( )20ورقة بحثية يف �أعمال اجلمعية الـ (  )134و (  ) 197للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملــاين الدويل الذي
انعقد يف زامبيا  /لو�ساكا املوافق  23 - 19مار�س  2016وكذلك يف اجتماع الطاولة امل�ستديرة حول « اال�ستثمار يف جماالت التعاون
اخلا�صة باملياه « املنعقد يف مايو  /جنيف : 2016
وكانت �أهم النتائج :
★ ★م�ساهمات ال�شعبة الربملانية يف اجتماعات اللجن ــة التنفيذي ــة من خالل تقدميها للمقرتحات واملالحظات حول م�سودة اتفاقية
التعاون بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة والذي كان له الأثر الإيجابي ب�ش�أن اعتماد الأمم املتحدة للمقرتحات
املقدمة من ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات والذي على �إثرها �سيتم اعتماد امل�سودة النهائية يف �أكتوبر . 2016
★ ★�إثراء اللجنة التنفيذية مبقرتحاتها حول ا�سرتاتيجية االحتاد (  ) 2021- 2017والذي �سيتم درا�سة م�سودتها يف �أكتوبر 2016
بعد �إبداء املجموعات اجليو�سيا�سية مالحظاتها ب�ش�أنها .
★ ★�إ�شادة املجموعات اجليو�سيا�سية للجهود املبذولة من املجل�س الوطني االحتادي لدولة الإمارات ب�ش�أن تطوير املوقع االلكرتوين
لالحتاد يف �إطار تعاونه مع الأمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل خالل الفرتة املا�ضية والذي �سيعزز �صورة االحتاد و�سيمد
الربملانيني حول العامل مبعلومات ووثائق �أ�سا�سية باللغات الأربع املعتمدة وهي :العربية ،الإجنليزية ،الفرن�سية ،والإ�سبانية
وغريها من املعلومات التي قد ت�ستفيد منها كل �شرائح املجتمع ومنها الربملانيني.
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★

★

★م�ساهمات ال�شعبة الربملانية يف �أعمال اللجان الدائمة للجمعية من خالل مقرتحاتها ومالحظاتها ب�ش�أن م�شروعات القرارات
والتي مت الأخذ بها  ،كما �أنها قدمت مقرتح ًا حول « تعزيز قدرات و�إمكانات الربملانات الوطنية لتعزيز ثقافة بناء ال�سالم
والت�سامح بني خمتلف �أطياف املجتمعات الوطنية  ،ودور التعليم يف ن�شر قيم ال�سالم العاملي والقبول بالآخر والتنوع الإن�ساين»
ملناق�شته يف اجلمعية ( )136لالحتاد الربملاين الدويل الذي �سينعقد يف �أكتوبر . 2016
★�أثرت ال�شعبة الربملانية مبداخالتها ومقرتحاتها يف الفعاليات امل�صاحبة لأعمال اجلمعية كامل�ؤمتر العاملي الثالث لل�شباب
الربملانيني ،ومنتدى ال�شباب الربملانيني ،ف�ض ًال عن اجتماع الن�ساء الربملانيات والذي حازت �أغلب مقرتحاتها على الإ�شادة من
امل�شاركني والذي مت ت�ضمينها يف التو�صيات ال�صادرة عنها .

قبول تر�شيح كل من :
�t tسعادة  /علي جا�سم �أحمد ممث ًال عن املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد .
�t tسعادة  /عفراء الب�سطي يف مكتب اللجنة الدائمة الرابعة املعنية ب�ش�ؤون الأمم املتحدة .
� t tسعادة � /سعيد �صالح الرميثي يف مكتب منتدى ال�شباب الربملانيني.
★

★

★

★عقد اجتماع مع برملانات دول �أمريكا الالتينية والكاريبي والذي مت الت�أكيد على �أهمية التعاون يف جميع املجاالت خا�صة ما يتعلق
مبكافحة الإرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره وكذلك �ضرورة �إنهاء االحتالل الإيراين للجزر الإماراتية الثالث بالطرق ال�سلمية  ،كما
مت الإعراب عن �أهمية ثقافة بناء ال�سالم باعتبارها �أحد الآليات الأ�سا�سية ل�صناعة ال�سالم ووقف العدوان وال�صراعات بني
دول العامل وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى.
★عقد االجتماع اخلليجي والذي مت الإ�شارة �إليه بالقرار ال�صادر من االجتماع الدوري ب�ش�أن �إن�شاء جلنة برملانية ( خليجية -
التينية ) لتعزيز التعاون الربملاين والتن�سيق يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية والتي تعترب خطوة ايجابية نحو تعزيز
وتوثيق العالقات مع برملانات دول �أمريكا الالتينية والكاريبي خا�صة ما يتعلق بالق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بالإ�ضافة �إىل
�أن ال�شعبة الربملانية �أكدت على املو�ضوعات ذات �أهمية بني دول اخلليج كق�ضية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ومكافحة الإرهاب
والأزمة اليمنية .
★تقدمي �أفكار ور�ؤى حول « اال�ستثمار يف جماالت التعاون اخلا�صة باملياه « يف الطاولة امل�ستديرة « ملناق�شة ق�ضية املياه « يف اللجنة
املعنية مب�سائل ال�شرق الأو�سط لالحتاد الربملاين الدويل املنعقد يف مايو يف جنيف  -والذي هدفت �إىل الرتكيز واالهتمام
ب�صراعات املياه يف ال�شرق الأو�سط التي تعد من �أكرث مناطق العامل ح�سا�سية من �أزمة املياه  ،و�أن تكون هناك قرارات دولية
قابلة للتطبيق لإدانة ما تقوم به �أية دولة باالعتداء على الدول املجاورة ب�ش�أن املياه .
أوال :

★

★�شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف اللجنة التنفيذية ال ( )18لالحتاد الربملاين العربي الذي انعقد خالل الفرتة -
فرباير  ،2016يف مدينة عمان  -اململكة االردنية الها�شمية ومت االعداد الفني لهذه امل�شاركة ب�أوراق بحثية بلغت ( )3ورقة
بحثية.
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وكانت �أهم النتائج:
t tم�شاركتها يف جمموعة من اللجان الفرعية املنبثقة من اللجنة التنفيذية حول مو�ضوع بتوحيد الت�شريعات غري االخالقية
يف الدول العربية االع�ضاء يف االحتاد الربملاين العربي  ،تدار�س الطلبات املقدمة من اململكة االردنية الها�شمية -جمهورية
ال�سودان  ،تدار�س الن�صاب يف ميثاق االحتاد و متخ�ض عنها تو�صية �إعادة �صياغية وترتيب فقرات املادة ( )5من ميثاق
االحتاد.
 -2االتحاد البرلماني العربي:

�شاركت ال�شعبة الربملانية االماراتية يف اللجنة التنفيذية الـ ( )19لالحتاد الربملاين العربي وامل�ؤمتر الثالث والع�شرون لالحتاد
الربملاين العربي الذي �أنعقد خالل الفرتة � 11-10أبريل  2016مبقر اجلامعة الدول العربية بالقاهرة  .ومت الإعداد الفني لهذه
امل�شاركة ب�أوراق بحثية بلغت ( )2ورقة بحثية.
وكانت �أهم النتائج:
★ ★ت�ضمني البيان اخلتامي للم�ؤمتر الثالث والع�شرين لفقرة تدعم حق دولة الإمارات يف �سيادتها على اجلزر االماراتية الثالث
املحتلة من قبل �إيران.
★ ★كلمة وفد املجل�س الوطني االحتادي بتو�ضيح ر�ؤية الإمارات ومواقف الدولة خا�صة يف ظل التطورات الأخرية امل�صاحبة لهذه
الق�ضايا والتي ا�ستدعت تدخل العديد من القوى الدولية يف �أمن وا�ستقرار املنطقة .كما مت بيان مواقف االمارات ور�ؤيتها ب�ش�أن
اليمن خا�صة ما يتعلق بالدفاع عن ال�شرعية ،واال�ستقرار ،ومكافحة امللي�شيات امل�سلحة املدعومة من قوى خارجية.
 -3البرلمان العربي :

�شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بعدد ( )4جل�سات للربملان العربي خالل الدور الأول من الف�صل الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر،
وتقدمت ال�شعبة الربملانية بعدد ( )20ورقة فنية.
وكانت �أبرز النتائج:
★ ★قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية اثناء م�شاركتها يف جل�سات الربملان العربي ،بن�صو�ص مقرتحة بالفقرة اخلا�صة باحتالل
�إيران للجزر الإماراتية الثالث.
★ ★قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية مبالحظاتها حول املوقف العربي من �أهداف التنمية امل�ستدامة ال  ،17والتي عر�ضت يف
جل�سة الربملان العربي.
★ ★قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية مالحظاتها على م�شروع وثيقة ال�شباب العربي ،حيث ركزت على امل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب،
وبطالة ال�شباب العربي ،والتعليم وال�صحة ،ومكافحة م�شاركة ال�شباب يف �أعمال التطرف والإرهاب.
★ ★علقت ال�شعبة الربملانية الإماراتية على الوثيقة العربية ملكافحة الإرهاب ،حيث اقرتحت ال�شعبة �أهمية �شمول تعريف الإرهاب
لتغطي الدول الداعمة لها ،حيث اقت�صرت االتفاقية على االفراد واجلماعات .كما اقرتحت ا�ضافة مواد جديدة خا�صة مبفهوم
الإرهاب التكنولوجي.
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★

★�أعدت ال�شعبة الربملانية ورقة عمل حول م�شكالت وحتديات الطفولة يف الوطن العربي مع عر�ض جتربة دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وذلك خالل امل�ؤمتر الثالث للربملانيني العرب حول ق�ضايا الطفولة.
 -4اجتماع رؤساء مجالس الشورى والوطني واألمة والنواب لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية:

�شاركت ال�شعبة الربملانية يف �أعمال االجتماع الدوري التا�سع لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي انعقد يف الريا�ض -اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  25فرباير  .2016ومت
الإعداد الفني لهذه امل�شاركة ب�أوراق بحثية بلغت (� )9أوراق بحثية.
وكانت �أبرز النتائج:
★ ★املوافقة على مقرتح املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن �إلغاء اللجنة الربملانية اخلليجية يف املجال الت�شريعي ونقل كافة
اخت�صا�صاتها �إىل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية.
★ ★تكليف اللجنة الربملانية اخلليجية املعنية بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي بدرا�سة م�شروع النظام الداخلي للجنة الذي
�أعده املجل�س الوطني االحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة ومرئيات الدول الأع�ضاء ب�ش�أنه يف �أول اجتماع لها و�إعداد
م�شروع نظامها الداخلي.
★ ★تكليف املجل�س الوطني االحتادي ب�إعداد ت�صور لآلية تفعيل ال�شبكة و�سبل حتقيق اال�ستفادة منها وتزويد االمانة العامة ملجل�س
التعاون بالت�صور لتعميمه على جمال�س الدول الأع�ضاء لإبداء املرئيات ب�ش�أنه.
★ ★املوافقة من حيث املبد�أ على التعاون مع برملانات دول �أمريكا الالتينية على �أن يتوىل املجل�س الوطني االحتادي ب�إعداد ت�صور
لآليات هذا التعاون.
 -5المؤتمرات المتخصصة

�شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية للمجل�س الوطني االحتادي خالل الدور الأول من الف�صل الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر عدد ()7
من امل�ؤمترات التخ�ص�صية �أهمها املنتدى العاملي للن�ساء الربملانيات  -وم�ؤمتر الأديان �ضد الإرهاب ،برئا�سة معايل رئي�س املجل�س
الوطني االحتادي وممثلي ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي .و�أعدت الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي عدد ()10
ورقة بحثية فيما يخ�ص امل�ؤمترات التخ�ص�صية.
★

★وكانت �أبرز نتائج ال�شعبة الربملانية يف املنتدى العاملي للن�ساء الربملانيات  -الأردن مايو
قدمت معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي كلمة يف منتدى الن�ساء الربملانيات التي ت�ضمنت ق�ضية متكني املر�أة ،والتي
عملت ال�شعبة الربملانية على الت�أكيد للمجتمع الدويل �أن االمارات تتبنى �سيا�سات وا�ضحة نحو املر�أة من �أجل �سد الفجوة
النوعية وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،وابراز جهود دولة االمارات فيما يتعلق بدعم حقوق املر�أة الإماراتية ،وابراز جهود دولة
االمارات يف دعم املر�أة يف الدول الفقرية.
2016
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★

★وكانت �أبرز النتائج ال�شعبة الربملانية يف م�ؤمتر الأديان �ضد الإرهاب-جمهورية كازخ�ستان يونيو :2016
قدمت معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي كلمة يف م�ؤمتر الأديان �ضد الإرهاب ،والتي عربت فيها على الت�أكيد على ر�سالة
دولة الإمارات الداعية �إىل التعاون الدويل للت�صدي للجماعات الإرهابية ،والت�أكيد على �أهمية بناء �شراكة دولية ملكافحة
الإرهاب ودعوة املجتمع الدويل لو�ضع ال�سيا�سات والآليات الدولية امل�شرتكة لتعزيز قيم الت�سامح والتعددية والتعاي�ش الإن�ساين،
وتعزيز احلوار .وقد جنحت ال�شعبة الربملانية االماراتية يف ت�ضمني عدد من مقرتحات ال�شعبة الربملانية االماراتية يف البيان
اخلتامي للم�ؤمتر ،وكانت تلك املقرتحات تدور حول ت�أييد ا�صدار قرار دويل يدين الإ�ساءة �إىل الأديان ورموزها ،والت�أكيد على
مبادئ الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي وقبول الآخر وحوار الأديان ،والت�أكيد على �ضرورة تعزيز اجلهود للق�ضاء على م�سببات
الإرهاب من فقر وبطالة ،و�أهمية �أن �إيجاد حلول جذرية لو�سائل الإعالم التي حتاول ن�شر الإرهاب وتعزيز دور املنظمات
الإرهابية ،والبد �أن تتحمل و�سائل الإعالم امل�س�ؤولية .ومتكني دور الن�ساء يف مواجهة الإرهاب.
 -6أما على صعيد الزيارات المتبادلة

قامت ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني بعدد ( )7زيارات برملانية خارجية لكل من جمهورية م�صر العربية ،جمهورية النم�سا،
مملكة بلجيكا ،الربملان الأوروبي ،اململكة الأردنية الها�شمية ،جمهورية كازخ�ستان ،رو�سيا االحتادية.
بالإ�ضافة �إىل ا�ستقبال املجل�س لعدد ( )10وفود برملانية ودبلوما�سية :وفد الربملان اال�سرتايل ،املعهد العربي االمريكي ،وفد
�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الروماين ،ر�ؤ�ساء جمموعة �أمريكا الالتينية والكاريبي للمجل�س الوطني االحتادي ،رئي�س املجل�س مع فخامة
رئي�س جمهورية �صريبا ،نائب جمل�س االحتاد الرو�سي  ،رئي�س املجموعة الربملانية حلزب ال�شعب يف الربملان النم�ساوي ،نائب رئي�س
اللجنة الدائمة يف جمل�س ال�شعب ال�صيني ورئي�س جمعية ال�صداقة ال�صينية العربية ،رئي�سة جمل�س االحتاد لرو�سيا االحتادية ،
مقابلة رئي�س البنك الدويل.
ومت الإعداد الفني لهذه الزيارات ب�أوراق بحثية بلغت ( )82ورقة بحثية ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد ( )4م�شروعات فنية:
★ ★بيان م�شرتك مع وفد جمموعة �أمريكا الالتينية والكاريبي يف االحتاد الربملاين الدويل،
★ ★مذكرة اتفاق مقرتحة للتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي والربملان االوروبي،
★ ★م�شروع جمعية �صداقة برملانية بني املجل�س الوطني االحتادي لدولة االمارات العربية املتحدة ،وبرملان جمهورية كازاخ�ستان،
★ ★م�شروع جمعية �صداقة برملانية ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي لدولة االمارات العربية املتحدة ،وال�شعبة الربملانية
للربملان الرو�سي.
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ثانيا :الهدف العام من مشاركة الشعبة البرلمانية االماراتية
عملت ال�شعبة الربملانية االماراتية يف كل امل�شاركات الفعاليات ال�سابقة على حتقيق �أهداف اخلطة ال�سيا�سية
لل�شعبة الربملانية يف الدور االول للف�صل الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر على جميع امل�ستويات الوطنية واالقليمية
والدولية التي متثلت يف الآتي-:
حتقيق غايات التمثيل اخلارجي للمجل�س الوطني االحتادي ،ودعم �أبعاد �سيا�سة الدولة اخلارجية وم�ؤثراتها الوطنية
واال�سرتاتيجية.
تعريف املجال�س الت�شريعية الأخرى ب�صفتها ممثلة ل�شعوبها بالق�ضايا ذات الطابع اال�سرتاتيجي والهام للدولة.
توثيق روابط ال�صداقة والتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي وباقي املجال�س النيابية من خالل تفعيل جلان ال�صداقة بني
املجل�س الوطني االحتادي واملجال�س االخرى.
اال�ستفادة من خربات املجال�س الأخرى يف احلياة النيابية وتطوير ممار�ستها.
تعريف الدول الأخرى مبناحي التطوير والتقدم يف خمتلف املجاالت التي حققها املجل�س الوطني االحتادي.
تنمية العالقات الربملانية مع ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف االحتادات الإقليمية والدولية؛ لال�ستفادة منهم يف املجاالت التي حتتاج
�إليها ال�شعبة الربملانية يف م�شاركاتها ،وللت�أثري على القرارات والبيانات يف �صالح الق�ضايا التي تطرحها ال�شعبة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ثالثا :النتائج العامة لمشاركات الشعبة البرلمانية اإلماراتية
جنحت ال�شعبة الربملانية االماراتية يف حتقيق نتائجها املتوقعة يف اخلطة ال�سيا�سية للدور الأول للف�صل
الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر ،وكان ذلك من خالل:
t

t

tاحلفاظ على ال�سيادة الوطنية لدولة الإمارات ،وذلك وفق مبادئ ال�سيادة التي كفلتها املواثيق الدولية خا�صة ميثاق الأمم
املتحدة من خالل التعليق �أو امل�شاركة يف اعداد م�شروعات او مقرتحات وتو�صيات لقوانني دولية واقليمية حتافظ على
هذا املبد�أ الأ�سا�سي يف النظام ال�سيا�سي الدويل ،ومن خالل كلمات رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يف املحافل االقليمية
والدولية.
tالتزمت الدبلوما�سية الربملانية الإماراتية مبا يتوافق مع الدبلوما�سية الر�سمية مببد�أ الأمن امل�شرتك �سواء على ال�صعيد
الإقليمي يف �إطار جمل�س التعاون اخلليجي �أو يف �إطار التعاون مع اجلامعة العربية� ،أو يف �إطار التعاون مع الأمم املتحدة
وفق املواثيق الدولية التي تراعي مبادئ الأمن اجلماعي الدويل امل�شرتك .وقد جتلى ذلك من خالل اهتمام الدبلوما�سية
الربملانية بعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،واحلفاظ على �أمن وا�ستقرار منطقة اخلليج ،وذلك من خالل طرح هذه
الق�ضايا يف االوراق التي تقدمت فيها ال�شعبة الربملانية االماراتية �سواء من خالل م�شاركتها يف االحتادات الدولية ،او
العربية ،او اخلليجية ،او من خالل مباحثات اللقاءات الثنائية والزيارات املتبادلة .والت�أكيد على مرتكزات امل�صلحة
الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف اللقاءات الربملانية مثل :اجلزر االماراتية املحتلة ،الإرهاب ،الأزمة اليمنية،
التدخل الإيراين يف �ش�ؤون املنطقة ،االزمة ال�سورية والالجئني ،الق�ضية الفل�سطينية.
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t

tتوثيق روابط ال�صداقة والتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي وباقي املجال�س النيابية من خالل تفعيل جلان ال�صداقة بني
املجل�س واملجال�س الربملانية االخرى ،وقد قدمت ال�شعبة الربملانية االماراتية يف الدور االول للف�صل الت�شريعي ال�ساد�س
ع�شر خمطط عام جلمعي ــات ال�ص ــداقة الربملاني ــة مع املجموعـ ــات الربملاني ـ ــة ،مت تفعيل عدد من جلان ال�صداقة بني
املجل�س الوطني االحتادي وبرملانات الدول االخرى .وترجم ذلك من خالل تقدمي م�شروع جمعيات �صداقة برملانات كل
من جمهورية كازاخ�ستان ،الربملان الرو�سي ،ت�شكيل جلنة �صداقة مع برملان جمهورية النم�سا.
كما قدمت ال�شعبة مذكرة اتفاق مقرتحة للتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي والربملاين الأوروبي.

رابعا :اجتماعات اللجنة التنفيذية
عقدت اللجنة التنفيذي ــة لل�شعبة الربملانية اجتمــاعي ــن خــالل دور االنعقــاد الأول للف�صــل الت�شريعــي ال�ساد�س ع�شر  ،بتاريخ (
فرباير  19 2016 -مايو  )2016وقدمت اللجنة التنفيذية ( )8م�شروعات ملناق�شتها بهدف تعزيز الدور اخلارجي للمجل�س الوطني
االحتادي لدعم الق�ضايا التي مت�س ال�سيا�سية اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف املحافل الإقليمية والدولية.

4

وكانت �أهم املو�ضوعات التي متت مناق�شتها يف اجتماعات اللجنة التنفيذية :
★ ★�إعداد اخلطة ال�سنوية للفعاليات الربملانية يف االحتادات الإقليمية والدولية.
★ ★درا�سة املخطط العام جلمعي ــات ال�ص ــداقة الربملاني ــة مع املجموعـ ــات الربملاني ـ ــة.
★ ★بناء �أطر جديدة للتفاهم مع وزارة اخلارجية من خالل مذكرة التفاهم املقرتحة.
★ ★و�ضع معايري جلدوى امل�شاركات يف الفعاليات الربملانية با�ستثناء االحتادات التي ت�شارك فيها ال�شعبة الربملانية كع�ضو �أ�صيل.
★ ★التعديل على النظام الداخلي لل�شعبة الربملانية مبا يتوافق مع اخلطة ال�سيا�سية واملخطط العام جلمعيات ال�صداقة الربملانية.
★ ★درا�سة ميزانية ال�شعبة الربملانية للعام .2017
و�أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها اللجنة التنفيذية:
★ ★اعتماد اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية للعام  2016على �أن تلتزم الوفود امل�شاركة باخلطة �أثناء م�شاركاتها يف الفعاليات
الربملانية.
★ ★اعتماد املخطط العام جلمعي ــات ال�ص ــداقة الربملاني ــة مع املجموعـ ــات الربملاني ـ ــة للعام  2016مع �إمكانية التغيري يف الدول
املقرتحة لعقد جلان �صداقة برملانية معها بنا ًء على التغيريات وامل�ستجدات التي تطر�أ على الأو�ضاع الدولية.
★ ★اعتماد مذكرة التفاهــم مع وزارة اخلارجيـ ــة.
★ ★اعتماد درا�سة اجلدوى للم�شاركة يف الفعاليات الربملانية ما يتعلق باالن�ضمام �إىل اجلمعية الربملانية الآ�سيوية.
★ ★ت�أجيل ا�ست�ضافة اجتماع الن�ساء الربملانيات العربيات بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل �إىل وقت الحق من العام القادم.
★ ★اعتماد التعديالت على النظام الداخلي لل�شعبة الربملانية.
★ ★اعتماد م�شروع ميزانيـ ــة ال�شعبـ ــة الربملاني ــة للعام .2017
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عقدت اللجنة التنفيذي ــة لل�شعبة الربملانية اجتمــاعي ــن خــالل دور االنعقــاد الأول للف�صــل الت�شريعــي ال�ساد�س ع�شر  ،بتاريخ (
فرباير  19 2016 -مايو  )2016برئا�سة معايل  /الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي وح�ضور ر�ؤ�ساء املجموعات الربملانية بالإ�ضافة �إىل
ممثال عن جلان ال�صداقة الربملانية  ،والذي مت مناق�شة املو�ضوعات املتعلقة بال�شعبة الربملانية من �إعداد خطط �سنوية للمجموعات
الربملانية والزيارات وجلان ال�صداقة الربملانية ودرا�سة تقارير الفعاليات و�إعداد ميزانية ال�شعبة الربملانية ومذكرات التفاهم
وغريها من االخت�صا�صات ذات ال�ش�أن يف ال�شعبة الربملانية .

4

وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اللجنة التنفيذيــة معنية بدرا�سة جميع املو�ضوعات املتعلقة بال�شعبة الربملانية وفق
اخت�صا�صاتها التي ين�ص عليه النظام الداخلي لل�شعبة الربملانية.
�أهم املو�ضوعات التي مت مناق�شتــها يف اجتماعات اللجنة التنفيذيــة لل�شعبة الربملانيـــة:
★ ★العمل على �إعداد اخلطة ال�سنوية للفعاليات الربملانية يف االحتادات الإقليمية والدولية .
★ ★درا�سة املخطط العام جلمعي ــات ال�ص ــداقة الربملاني ــة مع املجموعـ ــات الربملاني ـ ــة.
★ ★بناء �أطر جديدة للتفاهم مع وزارة اخلارجية من خالل مذكرة التفاهم املقرتحة .
★ ★و�ضع معايري جلدوى امل�شاركات يف الفعاليات الربملانية با�ستثناء االحتادات التي ت�شارك فيها ال�شعبة الربملانية كع�ضو �أ�صيل .
★ ★التعديل على النظام الداخلي لل�شعبة الربملانية مبا يتوافق مع اخلطة ال�سيا�سية واملخطط العام جلمعيات ال�صداقة الربملانية .
★ ★درا�سة م�شروع ميزانية ال�شعبة الربملانية للعام . 2017

النتائــج األساسيــــة التي انتهــــت إليها اجتمــاعات اللجنــــة التنفيذيــــة :
★

★الخطــــة السياسيـــة للشعبـــة البرلمانيــــة :
وافقت اللجنة التنفيذية على خطة املوجهات ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية حيث ت�ضمنت اخلطة على الآتي:
★ ★�أهداف امل�شاركات يف االحتادات الربملانية .
★ ★الق�ضايا الرئي�سية التي يجب �إثارتها يف الفعاليات الربملانية لتحقيق هذه الأهداف.
★ ★النتائج املتوقعة يف �ضوء تقدير الظروف واالعتبارات ال�سيا�سية املحيطة بامل�شاركة يف الفعاليات الربملانية .
وتهدف اخلطة ال�سيا�سيـ ــة �إىل الآتي :
★ ★حتقيق غايات التمثيل اخلارجي للمجل�س الوطني االحتادي ،ودعم �أبعاد �سيا�سة الدولة اخلارجية وم�ؤثراتها الوطنية
واال�سرتاتيجية.
★ ★تعريف املجال�س النيابية الأخرى ب�صفتها ممثلة ل�شعوبها بالق�ضايا ذات الطابع اال�سرتاتيجي والهام للدولة.
★ ★توثيق روابط ال�صداقة والتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي وباقي املجال�س النيابية.
★ ★اال�ستفادة من خربات املجال�س الأخرى يف احلياة النيابية وتطوير ممار�ستها.
★ ★تعريف الدول الأخرى مبناحي التطوير والتقدم يف خمتلف املجاالت التي حققها املجل�س الوطني االحتادي.
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★

★تنمية العالقات الربملانية مع ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف االحتادات الإقليمية والدولية؛ لال�ستفادة منهم يف املجاالت التي حتتاج
�إليها ال�شعبة الربملانية يف م�شاركاتها ،وللت�أثري على القرارات والبيانات يف �صالح الق�ضايا التي تطرحها ال�شعبة.

وكانت النتائج املتوقعة للخطة  -وفقا للآتي :
★ ★احلفاظ على ال�سيادة الوطنية لدولة الإمارات ،وذلك وفق مبادئ ال�سيادة التي كفلتها املواثيق الدولية خا�صة ميثاق الأمم
املتحدة  ،حيث �إن املجل�س الوطني االحتادي اتخذ كل ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة للحفاظ على الأمن الوطني من
التهديدات اخلارجية.
★ ★التزام الدبلوما�سية الربملانية الإماراتية ومبا يتوافق مع الدبلوما�سية الر�سمية مببد�أ الأمن امل�شرتك �سواء على ال�صعيد
الإقليمي يف �إطار جمل�س التعاون اخلليجي �أو يف �إطار التعاون مع اجلامعة العربية� ،أو يف �إطار التعاون مع الأمم املتحدة وفق
املواثيق الدولية التي تراعي مبادئ الأمن اجلماعي الدويل امل�شرتك.
★ ★قدرة املجل�س الوطني االحتادي على الت�أثري على الر�أي العام الربملاين الدويل والإقليمي  ،وتو�سيع نطاق العالقات الإماراتية
اخلارجية الربملانية مع الربملانات الوطنية للعديد من الدول حول العامل .
★ ★�أن تنجح ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�أن تكون حمور االرتكاز بني الربملانات يف تنفيذ العديد املقرتحات التي يتم �إدراجها
يف جداول �أعمال االحتادات الإقليمية والدولية وكذلك متثيل الر�أي العام يف الق�ضايا امللحة  ،فالبد �أن يكون امل�سعى
الرئي�س من التمثيل اخلارجي للمجل�س الوطني هو متثيل الر�أي العام املحلي يف الق�ضايا الدولية امللحة.
★ ★المخطط العام لجمعيـــات الصـــداقة البرلمانيـــة مع المجموعــــات البرلمانيـــــة:
وافقت اللجنة التنفيذية على املخطط العام جلمعيات ال�صداقة الربملانية مع املجموعات الربملانية حيث ت�ضمن املخطط
على  -الآتي :
★ ★بيان مفهوم فكرة �إن�شاء جلان �صداقة برملانية و�أهميتها .
★ ★اجلدوى املبدئية لفكرة �إن�شاء جمعيات ال�صداقة من حيث:
★ ★ االعتبارات اال�سرتاتيجية.
★ ★ االعتبارات ال�سيا�سي ـ ــة.
★ ★ االعتبارات االقت�صاديـة.
★ ★ االعتبارات الأمنيـ ـ ــة.
★ ★ م�سار العالقات مع دول املجموعات الربملانية الدولية .
★ ★ مربرات تعزيز عالق ــات ال�صداقـ ــة والتع ــاون معها.
★ ★ النتائج العامة للجدوى املبدئية (حتديد الدول ذات الأولوية العليا ،املتو�سطة ،املنخف�ضة ) من �أجل �إن�شاء جلان �صداقة
برملانية.
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وهدف املخطط العام جلمعيات ال�صداقة �إىل :
★ ★ التعريف مبواقف الدولة يف الق�ضايا ذات �أهمية يف ال�سيا�سة اخلارجية للدولة .
★ ★ ح�شد الت�أييد الالزم ملواقف �أو ق�ضايا ا�سرتاتيجية للدولة .
★ ★ �إبراز املزايا التناف�سية للدولة يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية .
★ ★ تو�سيع جماالت التعاون يف جميع املجاالت بني املجل�س الوطني االحتادي والدول الأخرى .
★ ★ توثيق �أطر العالقات بني املجل�س الوطني االحتادي وباقي املجال�س النيابية.
وانتهى املخطط العام باقرتاح الدول ذات الأولوية العالية لإن�شاء جمعيات ال�صداقة الربملانية معها وذلك بناء على االعتبارات
اال�سرتاتيجيــة وال�سيا�سيــة واالقت�صاديــة والأمنيــة وم�سار العالق ــات بني دولة الإمارات والدول الأخرى ومربراتها .كذلك
مت حتديد الدول ذات الأولوية املتو�سطة واملنخف�ضة يف عقد جمعيات ال�صداقة الربملانية معها .
★

★مذكرة التفاهــم مع وزارة الخارجيــــة:
وافقت اللجنة التنفيذية على عقد مذكرة التفاهم مع وزارة اخلارجية والذي هدف املجل�س الوطني االحتادي من خاللــه
�إىل  -الآتي :
★ ★ تطوير �آليات العمل امل�شرتك لدى كل من الطرفني للتعبري عن املواقف التي تعلى من �ش�أن امل�صلحة الوطنية العليا يف
املحافل الإقليمية والدولية .
★ ★ حتقيق غايات الدولة يف ال�سلم والأمن واال�ستقرار الإقليمي والدويل والذي ي�ستوجب التكامل بني الدبلوما�سيتني الر�سمية
والربملانية .
★ ★ حتقيق التعاون بني املجل�س الوطني االحتادي ووزارة اخلارجية مبا يدعم �أطر العمل لكل من الدبلوما�سية الر�سمية
والدبلوما�سية الربملانية .
وحيال ذلك  -ف�إن اللجنة التنفيذية �أعدت مذكرة التفاهم مع وزارة اخلارجية والتي احتوت على ( )15مادة ومتحورت
حول:
★ ★ ت�شكيل جلنة عمل م�شرتكة تتوىل الإعداد خلطة عمل �سنوية يف �ش�أن التكامل بني الدبلوما�سية الربملانية والدبلوما�سية
الر�سمية ومتابعة تنفيذها.
★ ★ �إمداد املجل�س الوطني االحتادي بتقارير دورية حول مواقف وتوجهات ال�سيا�سة اخلارجية للدولة.
★ ★ وكذلك يقوم املجل�س ب�إبالغ الوزارة ب ـ « تقارير �إحاطة « عن نتائج �أن�شطة املجموعات يف الفعاليات الربملانية والأهداف
التي مت حتقيقها من هذه الفعاليات  ،وغريها من جماالت التعاون الذي يرتئيه اجلانبني .

★

★دراسات الجدوى للمشاركة في الفعاليات البرلمانية

تهدف درا�سات اجلدوى �إىل و�ضع معايري حمددة لالن�ضمام �إىل بع�ض اجلمعيات �أو امل�شاركة يف الفعاليات الربملانية  ،وعلى الرغم
من �أن هذه املعايري متثل �إطار ًا برملانيا دوليا �إال �أنه مت �إدخال بع�ض التعديالت مبا يتواءم مع اخت�صا�صات ودور املجل�س الوطني
االحتادي يف البيئة الوطنية للدولة  ،وكانت �أهم درا�سات اجلدوى التي مت تدار�سها  -هي :
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معاييـــر الجـــدوى لالنضمـــام إلى الجمعيــــة البرلمانيــــة اآلسيويـــة :

وافقت اللجنة التنفيذية باالن�ضمام �إىل ع�ضوية اجلمعية الربملانية الآ�سيوية بعد ا�ستعرا�ض اللجنة لدرا�سة اجلدوى ب�ش�أن االن�ضمام
�إىل اجلمعية من عدمه  ،باعتبار �أن الدول املنظمة �إىل اجلمعية الآ�سيوية ذات ت�أثري وثقل يف القارة الآ�سيوية مما يعني �أن التفاعل
معهم �سي�ؤدي �إىل زيادة التن�سيق بني ال�شعبة الربملانية الإماراتية وال�شعب الربملانية الآ�سيوية خا�صة �أن لي�س هناك منتدى �آخر
للتفاعل مع الربملانات الآ�سيوية بالإ�ضافة �إىل �أنه ميكن الدفاع عن م�صالح ال�سيا�سة اخلارجية للدولة جتاه الدول الآ�سيوية باعتبار
�أن القارة الآ�سيوية متثل احليز اجلغرايف املبا�شر لأمن الدولة .
معاييــر الجــدوى الستضافة اجتماع النساء البرلمانيات العربيات بالتعاون مع االتحاد البرلماني
الدولي:

ا�ستعر�ضت اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية العر�ض املقدم من االحتاد الربملاين الدويل ب�ش�أن ا�ست�ضافة املجل�س الوطني
االحتادي الجتماع الن�ساء الربملانيات العربيات وذلك بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل  -و�أعدت اللجنة التنفيذية درا�سة جدوى
ال�ست�ضافة االجتماع من عدمه وانتهت �إىل �أنه على الرغم من �أن هذا املحفل يهدف �إىل تقوية دور الن�ساء الربملانيات العربيات
�إال �أن هناك العديد من املنظمات العربية املعنية بحقوق املر�أة مل ت�سفر عن نتائج ذات ت�أثري يف املنظمات املعنية باملر�أة وحقوقها
ال�سيا�سية  ،كما �أن هذا املحفل مل ينجح يف �أداء وظيفته الرئي�سية ب�ش�أن �إمكانية �إن�شاء هيئة دائمة للن�ساء الربملانيات وبناء على ذلك
قررت اللجنة التنفيذية ت�أجيل ا�ست�ضافة االجتماع �إىل وقت الحق.
معاييــر الجــدوى للمشاركة في مؤتمر حول انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة ( المسؤوليات
والفرص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والقرن األفريقي ) :

ا�ستعر�ضت اللجنة التنفيذية درا�سة جدوى من امل�شاركة يف م�ؤمتر حول انت�شار الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة ( امل�س�ؤوليات
والفر�ص يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا والقرن الأفريقي )  ،وارت�أت اللجنة عدم اجلدوى من امل�شاركة نظر ًا ملحدودية
القدرات الت�أثريية لهذا املحفل حيث �أن امل�ؤمتر يركز على بناء القدرات يف دعم الربملانيني يف الأعمال ذات ال�صلة بالأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة ويوفر �أر�ضية م�شرتكة لتبادل اخلربات واملعلومات للربملانيني �إال �أن امليثاق �أو النظام الداخلي للمنظمة مل
يت�ضمن �أية �إ�شارة لتفاعله مع املنظمات الربملانية الإقليمية �أو الدولية حيث �أن التفاعل يرتكز على منظمات املجتمع املدين فقط ،
بالإ�ضافة �إىل �ضعف اهتمام الدولة ملثل هذه امل�ؤمترات باعتبار �أن دولة الإمارات حدثت ت�شريعاتها مبا يتنا�سب مع املعايري الدولية
ذات ال�صلة بالأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة مثل القانون االحتادي رقم ( - )3للعام  2009ب�ش�أن الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات والتي
تنظم عملية االجتار بالأ�سلحة واقتنائها وحيازتها .
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★

★التعديل على النظام الداخلي للشعبة البرلمانية :

هدف التعديل على النظام الداخلي لل�شعبة الربملانية �إىل جماراة التطورات يف عمل ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي
يف ظل التوجه �إىل االلتزام خلطة التوجهات ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية وكذلك املخطط العام جلمعيات ال�صداقة الربملانية مع
املجموعات الربملانية والت�أكيد على فعالية ودور جمعيات ال�صداقة يف �إطار الدبلوما�سية الربملانية الثنائية �إىل جانب الدبلوما�سية
اجلماعية وامل�شاركة يف االحتادات الإقليمية والدولية  ،وكانت �أهم ما ت�ضمنته هذه التعديالت  -هي :
★ ★ �إ�ضافة اجلمعية الربملانية الآ�سيوية �ضمن املجموعات الربملانية التي ت�شارك فيها ال�شعبة الربملانية ب�صفة دورية وحتديد ثالثة
�أع�ضاء لتمثيل ال�شعبة الربملانية يف اجلمعية  ،وذلك من خالل اال�ستفادة من درا�سة اجلدوى التي مت �إعدادها والتي انتهت
ب�أهمية االن�ضمام �إىل هذه اجلمعية ملا له من ت�أثري على م�صالح ال�سيا�سة اخلارجية للدولة .
★ ★ �إ�ضافة املجموعة اخلليجية �ضمن املجموعات الربملانية مع حتديد خم�سة �أع�ضاء لتمثيل ال�شعبة الربملانية يف املجموعة
بالإ�ضافة �إىل الأمني العام ب�صفته �إىل املجموعة اخلليجية .
★ ★ �إ�ضافة اخت�صا�صني رئي�سيني  -هما :
★ ★� -ضرورة موافقة اجلمعية العمومية بعد اقرتاح اللجنة التنفيذية بت�شكيل جلان �صداقة مع الربملانات الأخرى وكذلك مذكرات
التفاهم مع الربملانات �أو اجلهات ذات ال�صلة .
★ ★ -زيادة عدد �أع�ضاء اللجنة التنفيذية �إىل ( )12ع�ضو بحيث يكون لكل جلنة �صداقة رئي�س ير�أ�سها ومعاملة جلان ال�صداقة
الربملانية معاملة املجموعات الربملانية ملا له من �أثر �إيجابي والذي �سيمكن اللجنة التنفيذية من �أداء دورها على نحو �أف�ضل .
★

★ميزانيــــة الشعبــــة البرلمانيـــة للعام :2017

�أع ــدت اللجن ــة التنفيذي ــة ميزاني ــة ال�شعب ــة الربملاني ــة للعام  2017وفق ًا للمبادئ والأ�س�س التي يعتمد عليها املجل�س الوطني
االحتادي يف �إعداد ميزانيته ال�سنوية والذي يتم من خالله حتليل التوجهات امل�ستقبلية لكل من اجلمعية العمومية لل�شعبة واللجنة
التنفيذية وحتليل �أن�شطة ال�شعبة الربملانية خالل الفرتة القادمة وخطط امل�شاركات املعتمدة واملتوقعة خالل العام  2017وغريها من
الأ�س�س واملبادئ التي تبنى على �أ�سا�سها ميزانية ال�شعبة الربملانية .
وهدفت الميزانية إلى :
★

★
★
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★ تعظيم دور جلان ال�صداقة الربملانية على م�صالح الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها من املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك
مع الدول الأخرى .
★ الت�أكيد على �أهمية امل�ؤمترات املتخ�ص�صة وامل�شاركة فيها بفعالية .
★ �ضمان امل�شاركة املنتظمة يف الفعاليات الربملانية و�أن يكون لكل فعالية �أثر ونتائج �إيجابية على �سيا�سة الدولة .

في ضوء ذلك  -استعرضت اللجنة التنفيذية ( )3برامج فرعية والتي تتمثل في :
★
★
★

★ امل�شاركات الربملانية لالحتادات .
★ الزيارات الربملانية وجلان ال�صداقة .
★ الدعم الفني والتن�سيقي امل�ساند لل�شعبة الربملانية

والتي تدعم الربنامج الرئي�سي لل�شعبة الربملانية واملتمثل يف متثيل الدولة يف املحافل الربملانية اخلليجية والعربية والإ�سالمية
والدولية والذي يهدف من خالله �إىل تعزيز دور الدولة يف املحافل الربملانية وبناء قنوات االت�صال والتوا�صل مع الربملانات الأخرى
مبا ي�سهم يف تعزيز الدبلوما�سية الربملانية  ،كما �أن اللجنة التنفيذية �أ�شارت �إىل زيادة عدد الفعاليات الربملانية �إىل ( )51فعالية
للعام  2017مقارنة للعام احلايل والتي تبلغ ( )21فعالية  ،حيث ترجع �أ�سباب الزيادة �إىل توجه ال�شعبة الربملانية �إىل تفعيل دور
جلان ال�صداقة الربملانية والفعاليات الربملانية الأخرى كامل�ؤمترات املتخ�ص�صة والزيارات الربملانية ف�ض ًال عن االحتادات الربملانية
التي ت�شارك فيها ال�شعبة الربملانية ب�صفة دورية .
يف �ضوء خطة امل�شاركات املتوقعة للعام 2017وا�ستناد ًا على الربنامج الرئي�سي لل�شعبة الربملانية والربامج الفرعية التابعة للربنامج
الرئي�سي  ،مت حتديد التكلفة الإجمالية التقديرية مليزانية ال�شعبة الربملانية والتي قدرت مببلغ ( )38.253.000درهم  ،وبناء على
ذلك  -اعتمدت اللجنة التنفيذية ميزانية ال�شعبة الربملانية للعام . 2017
التوصيـــات الصـــادرة من اللجنـــة التنفيذيـــة :
★

★

★
★
★
★
★

★ املوافقة على اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية للعام  2016على �أن تلتزم الوفود امل�شاركة باخلطة �أثناء م�شاركاتها يف
الفعاليات الربملانية .
★ املوافقة على املخطط العام جلمعي ــات ال�ص ــداقة الربملاني ــة مع املجموعـ ــات الربملاني ـ ــة للعام  2016مع �إمكانية التغيري يف
الدول املقرتحة لعقد جلان �صداقة برملانية معها بنا ًء على التغيريات وامل�ستجدات التي تطر�أ يف الأو�ضاع الدولية .
★ اعتماد مذكرة التفاهــم مع وزارة اخلارجيـ ــة .
★ اعتماد درا�سة اجلدوى للم�شاركة يف الفعاليات الربملانية ما يتعلق باالن�ضمام �إىل اجلمعية الربملانية الآ�سيوية .
★ ت�أجيل ا�ست�ضافة اجتماع الن�ساء الربملانيات العربيات بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل �إىل وقت الحق من العام القادم .
★ اعتماد التعديالت على النظام الداخلي لل�شعبة الربملانية .
★ اعتماد م�شروع ميزانيـ ــة ال�شعبـ ــة الربملاني ــة للعام . 2017
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التقرير التفصيلي للشعبة البرلمانية اإلماراتية في
أعمال االتحاد البرلماني الدولي
خالل الدور األول للفصل التشريعي السادس عشر

تقرير أعمال الشعبة البرلمانـية للمجلس الوطني االتحادي
خالل الدور األول للفصل التشريعي السادس عشر

عقد االحتاد الربملاين الدويل اجتماعني خالل الدور الأول للف�صل الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر بتاريخ ( 23 -19مار�س ) 2016
املنعقد يف لو�ساكا  /زامبيا  ،برئا�سة معايل  /الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي « رئي�س املجل�س الوطني االحتادي « و�أع�ضاء جمموعة
االحتاد الربملاين الدويل يف ال�شعبة الربملانية  ،واجتماعا حول « اال�ستثمار يف جماالت التعاون اخلا�صة باملياه « املنعقد يف جنيف
 - 2016وناق�ش االجتماعني العديد من املو�ضوعات املتعلقة بالق�ضايا ذات البعد العربي والق�ضايا ذات البعد الدويل بالإ�ضافة �إىل
املو�ضوعات املتعلقة بعمل اللجان الدائمة لالحتاد وكذلك املو�ضوعات املتعلقة بالفعاليات والأن�شطة امل�صاحبة لالحتاد الربملاين
الدويل  ،وكذلك ناق�ش االجتماع املنعقد يف جنيف الق�ضايا املتعلقة باملياه وجهود الدول الأع�ضاء يف �ش�أن ذلك  ،وجتدر الإ�شارة ب�أن
ال�شعبة الربملانية قد راعت يف طرحها للمو�ضوعات وتقدميها للأوراق وامل�شروعات الفنية دعمها للأهداف املخطط لها يف اخلطة
ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية والتي تتما�شى مع �سيا�سة الدولة اخلارجية .

األهداف الرئيسيــة لمشاركة الشعبة البرلمانية في الجمعية ( )134والدورة ()197
للمجلس الحاكم :
★

★

★

★

★

★
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★ الت�أكيد على دعم دول ــة الإم ــارات خلطة التنمية امل�ستدامة  2030و�ضمان تطبيقها وذلك متا�شيا مع �أهداف اخلطة
ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية  ،خا�صة �أن دولة الإمارات حققت خالل ال�سنوات املا�ضية العديد من الإجنازات يف جمال حتقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني والطاقة امل�ستدامة وكذلك بذلت جهود يف �ش�أن الق�ضايا العاملية كالق�ضاء على الفقر والأمن الغذائي
وتغري املناخ وندرة املياه وتطوير البنى التحتية وذلك التزاما من دولة الإمارات بتحقيق «الأهداف الإمنائي ــة للألفي ــة « ملا
بعد . 2015
★ الت�أكيد على دعم دولة الإمارات للجهود املبذولة ملكافحة الإرهاب والتطرف خا�صة يف ظل الأو�ضاع الدولية الراهنة وما
ت�شهده املنطقة من �صراعات دولية وزيادة حدة خماطرها يف انتهاك ل�سيادة الدول ذات ال�سيادة والذي ي�ؤدي بدوره �إىل
تهديد للمرتكزات الأ�سا�سية للأمن وال�سلم الدوليني.
★ الت�أكيد على رف�ض دولة الإمارات ب�ش�أن اتخاذ حقوق الإن�سان ذريعة للتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول باعتبار �أن �أي
تدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول يعد انتهاك ًا لل�سيادة الدول ذات �سيادة .
★ الإ�شارة �إىل �أن دولة الإمارات ت�ؤيد احللول الدولية حلل النزاعات بني الدول والتي تتوافق مع ميثاق الأمم املتحدة واملواثيق
الدولية الأخرى باعتبار �أن ال�سلم والأمن العامليني يعترب مرتكز �أ�سا�سي لإ�شاعة اال�ستقرار بني دول العامل و�شعوبها .
★ الإ�شارة ب�ش�أن م�ساعي دولة الإمارات يف احلد من امتالك الأ�سلحة النووية وعدم انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل وذلك
انطالق ًا من ر�ؤية الإمارات يف حتقيق ال�سلم والأمن الدوليني والذي من �ش�أن احلد من النزاعات وال�صراعات بني دول
العامل .
★ �إبراز جهود الدولة ب�ش�أن متكني املر�أة وحتقيق التوازن بني اجلن�سني يف جميع امليادين .

إسهامات الشعبة البرلمانية بشأن الموضوعات التي تم مناقشاتها في اجتماعــات
االتحــاد البرلماني الدولــي :
★ ★الجمعية ( )134والدورة ( )197للمجلس الحاكم :
انعقدت اجلمعية ( )134والدورة ( )197للمجل�س احلاكم اجتماعها يف  23-19مار�س  2016وتقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من
الأوراق وامل�شروعات الفنية يف �أعمال اللجان الدائمة لالحتاد والأن�شطة الفعاليات امل�صاحبة لها  -وذلك وفق ًا للآتي :
★

★أو ًال  -اجتماعات الجمعية العامة :

ناق�شت اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل مو�ضوعات اللجان الدائمة لالحتاد وفق ًا للآتي :
★ ★قدمت ال�شعبة الربملانية ورقة حول « الإرهاب  :احلاجة �إىل تطوير التعاون الدويل �ضد تهديدات الدميقراطية واحلقوق
الفردية» يف اللجنة الدائمة الأوىل املعنية بال�سلم والأمن الدوليني والتي هدفت من خاللها �إىل الت�أكيد على دور الربملانيني
يف مواجهة خطر الإرهاب خا�صة يف ظل تزايد العمليات واملنظمات الإرهابية وتزايد ا�ستخدام التكنولوجيا الذي بات ي�شكل
تهديد ًا لقيم الدميقراطية وخا�صة احلق يف اخل�صو�صية واحلريات الفردية وذلك يف ظل �ضعف القيود املرتبطة باالنرتنت ،
وت�ضمنت ر�ؤيتها يف هذا املو�ضوع حول :
�t tأهمية مكافحة الإرهاب الدويل زيادة الأعمال الإرهابية يف ال�سنوات املا�ضية وانخراط ال�شباب �إىل املنظمات الإرهابية .
�t tضعف التعاون الدويل يف مكافحة الإرهاب خا�صة يف ظل تزايد ا�ستخدام اجلماعات الإرهابية للو�سائل احلديثة لالنرتنت
وو�سائل التوا�صل االجتماعي يف التجنيد و ن�شر الأفكار الإرهابية .
t tالت�أكيد على �أن �إحدى التحديات الرئي�سية يف مواجهة الإرهاب تتمثل يف عدم االتفاق على مفهوم موحد للإرهاب والذي
ي�شكل حتديا ً للتعاون الدويل ملكافحة الإرهاب وكذلك عدم وجود اتفاقية دولية ال�ستخدامات االنرتنت .
t tالت�أكيد على مقرتحات ال�شعبة الربملانية والتي دعت �إىل بناء برنامج دويل يطلق عليه « برنامج حوار احل�ضارات ملكافحة
الإرهاب والتطرف « بهدف التقاء وتوحيد الر�ؤى الفكرية والثقافية بني كل ح�ضارات العامل ملواجهة �آفة التطرف والإرهاب،
والت�أكيد على �أن كل ح�ضارات العامل حتمل موروثا ً ثقافيا ً م�شرتكا ً يف مواجهة هذه الظاهرة « واتخاذ كل الإجراءات
الت�شريعية والتنفيذية ملكافحة ظاهرة « كراهية الغري» خا�صة للأقليات الإ�سالمية يف الدول الأوروبية .
★

★توافقت املقرتحات التي قدمتها ال�شعبة الربملانية مع اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية وذلك انطالق ًا من �إميانها ب�أن ق�ضية
الإرهاب هي من الأولويات يف �سيا�سة الدولة اخلارجية خا�صة يف ظل التطورات التي ت�شهدها هذه الق�ضية على ال�صعيد العاملي
من زيادة القدرات التمويلية والت�سليحية للجماعات الإرهابية  ،واملنظمات املتطرفة خا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط مما �أدى
�إىل زيادة حدة خماطرها يف انتهاك �سيادة الدول بالإ�ضافة �إىل تهديد الأمن واال�ستقرار الوطني والإقليمي مما �أدى �إىل تهديد
املرتكزات الأ�سا�سية للأمن واال�ستقرار العاملي .
t tوجتدر الإ�شارة �إىل �أن اللجنة الدائمة الأوىل اعتمدت جميع املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات
بالإ�ضافة �إىل اعتماد مو�ضوع « دور الربملانات يف منع التدخل اخلارجي يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول ذات ال�سيادة «
ملناق�شته يف اجلمعية ( )136لالحتاد الربملاين الدويل .
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تقرير أعمال الشعبة البرلمانـية للمجلس الوطني االتحادي
خالل الدور األول للفصل التشريعي السادس عشر

★

★

★

★
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★قدمت ال�شعبة الربملانية ورقة حول « �ضمان احلماية �ضد التدمري والتدني�س املعنوي واملادي للرتاث الإن�ساين « يف اللجنة
الدائمة الثانية املعنية بالتنمية امل�ستدامة والتمويل والتجارة والتي هدفت �إىل التو�ضيح ب�أن الإرهاب له عالقة وثيقة بالأمن
والتنمية  ،حيث ال ميكن تنمية الدول يف ظل وجود العمليات الإرهابية  ،وقدمت ال�شعبة الربملانية ر�ؤيتها بهذا ال�ش�أن  -وفقا
للآتي :
t tالت�أكيد على �أن الإرهاب �أثر على الرتاث الإن�ساين �إما بالهدم �آو ال�سرقة� ،أو التهريب �آو التجارة غري م�شروعة  ،يف الوقت
الذي مل تتبنى فيه الكثري من برملانات العامل ت�شريعات حازمة وقوية ملنع تدمري هذا الرتاث �أو �أن تكون هناك �آليات وطنية
و�إقليمية ودولية فعالة حلماية هذا الرتاث.
t tالإ�شارة �إىل �أهمية تعزيز دور الربملانات وذلك من خالل القيام بربامج توعوية ب�أهمية الرتاث الإن�ساين و�ضرورة �إ�صدار
ت�شريعات برملانية لتحرمي التعامل بهذه الآثار بطرق غري م�شروعة .
t tكانت ر�ؤية ال�شعبة ب�أهمية �إن�شاء جهاز م�ستقل �أو تابع ملنظمة اليون�سكو يعمل على توحيد اجلهود التي تبذلها الدول ملكافحة
جرائم ال�سرقة ،وحل النزاعات التي تن�ش�أ عنها والعمل على �إن�شاء قاعدة معلومات �شاملة للرتاث العمراين حتوى جميع
املعلومات والدرا�سات املتعلقة به.
★اتفقت هذه الر�ؤية مع توجهات ال�شعبة الربملانية ا�ستنادا للخطة ال�سيا�سية من خالل الت�أكيد على �أن دولة الإمارات تعزز من
مكافحة الإرهاب حلماية الأمن الوطني  ،و�أ�شارت �أن خطر الإرهاب يعوق عملية التنمية حيث �أن الدول التي تواجه هذا
اخلطر ،تعرثت فيها برامج التنمية ،لي�س فقط لأن هذه الدول توجه كافة مواردها ملواجهة هذا اخلطر و�إمنا لأن البيئة الأمنية
تكون غري م�ستقرة يف ظل وجود الإرهاب والتي ال ميكن جذب اال�ستثمارات اخلارجية �إليها باعتبار �أن العالقة بني الأمن
والتنمية عالقة وثيقة .
★ وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اللجنة الدائمة الثانية اعتمدت جميع املقرتحات والأفكار املقدمة من ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات
با�ستثناء املقرتح املقدم ب�ش�أن ب�إن�شاء جهاز م�ستقل تابع ملنظمة اليون�سكو يعمل على توحيد اجلهود التي تبذلها الدول ملكافحة
جرائم ال�سرقة وحل املنازعات التي تن�ش�أ عنها عند اقتناء الآثار عرب التحكيم  ،كما انه مت اعتماد مو�ضوع « الرتويج للتعاون
الدويل يف �أهداف الألفية امل�ستدامة مع الرتكيز مل�شاركة املر�أة يف التنمية « ملناق�شته يف اجلمعية ( )136لالحتاد الربملاين
الدويل.
★حر�صت ال�شعبة الربملانية على الت�أكيد على ق�ضايا متكني املر�أة يف الورقة التي قدمتها يف اللجنة الدائمة الثالثة املعنية
بالدميقراطية وحقوق الإن�سان حول « حرية املر�أة يف امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سيـة :بناء ال�شراكات بني الرجال والن�ساء «
وهدفت الورقة �إىل �إبراز مكانة املر�أة يف امل�شاركة ال�سيا�سية خا�صة �أنه دورها ال يقت�صر على جماالت حمددة كالأ�سرة �أو تربية
الأطفال و�إمنا ت�شمل جماالت عديدة ،وت�ضمنت ر�ؤية ال�شعبة الربملانية يف �ش�أن ذلك :
t tالإ�شارة �إىل �أنه على الرغم من ارتفاع ن�سبة تقلد املر�أة لرئا�سة الربملانات حول العامل والتي بلغ عددهن  49رئي�سة �إال �أنه مت
التو�ضيح ب�أن هناك جمموعة من التحديات التي تواجه م�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سية منها  :نظرة املجتمع بعدم قدرة
املر�أة على امل�شاركة ال�سيا�سية وتقلدها ملواقع �صنع القرار والذي �أدى �إىل حمدودية م�شاركة املر�أة �سيا�سيا وكذلك غياب
الإرادة ال�سيا�سية لدى بع�ض القيادات ال�سيا�سية و�صناع القرار والنخب ال�سيا�سية يف بع�ض املجتمعات ب�أهمية دور وم�شاركة
املر�أة يف ال�شئون العامة واحلياة ال�سيا�سية ومتكينها من ممار�سة حقوقها ال�سيا�سية.

t

★

★

tوت�ضمنت ر�ؤية ال�شعبة �إىل �أهمية اللجوء �إىل تدابري ت�شريعية مثل نظام احل�ص�ص « الكوتا « لأن مثل هذه التدابري الت�شريعية
�ستعزز من فر�ص املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية �إال �أنه من املهم �أي�ضا الت�أكيد على �ضرورة �أن تثبت املر�أة جناحها من �أجل
و�صولها للمنا�صب ال�سيا�سية بجدارة ف�ضال عن �أنه من ال�ضروري درا�سة كيفية االهتمام بو�سائل متكني املر�أة لتكون ق�ضية
جمتمعية ذات �أهمية على م�سارات التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية باعتبار �أن �أحد الإ�شكاليات الهامة هو النظر
�إىل ق�ضايا املر�أة وم�شاركتها ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو متكينها ب�صفة عامة على �أنها م�سائل تخ�ص الن�ساء �أو املنظمات
الن�سوية وال يتم النظر �إليها على �أنها ق�ضية جمتمعية تهم الرجل واملر�أة معا.

★ وهذه الر�ؤية تتفق مع توجهات ال�شعبة الربملانية باعتبار �أن ق�ضايا متكني املر�أة من املو�ضوعات والق�ضايا الهامة يف �سيا�سة
الدولة اخلارجية والتي �أكدت عليها ال�شعبة الربملانية يف اخلطة ال�سيا�سية من خالل �إبراز دور املر�أة ومتكينها يف املجتمع
الدويل و�إجنازاتها يف كافة املجاالت ،ومبا يتوافق مع االتفاقيات والقرارات ذات ال�صلة .وبناء على ذلك مت اعتماد املقرتحات
املقدمة من ال�شعبة الربملانية والدول الأع�ضاء يف االحتاد ب�ش�أن ذلك لت�ضمينها يف م�شروع قرار اللجنة القادم الذي �سينعقد
يف �أكتوبر . 2016
بالإ�ضافة �إىل تقدميها ورقة حول « االنفتاح الربملاين  :تطوير الإطار املعياري والقانوين لإ�شراك املواطنني يف العملية
الت�شريعية وح�صولهم على املعلومة الربملانية مع ا�ستمرارية التوا�صل بينهم وبني ممثليهم ل�ضمان متثيل م�صاحلها «
وت�ضمنت ر�ؤية ال�شعبة الربملانية ب�أن �إتاحة املعلومات حول الربملان ون�شاطاته وفعاليته يعمل على تعزيز امل�شاركة املجتمعية يف
العملية الت�شريعية وانخراط املواطن العادي يف عملية �صنع القرار ومتابعة عمل ممثليه يف الربملان ومدى جتاوبهم مع همومهم
وتطلعاتهم ب�أن كل ذلك �سي�ضمن ال�شفافية وامل�صداقية ويطور من العمل وكيفيته وبالتايل �سي�ؤدي �إىل م�شاركة املواطنني يف
العملية الربملانية مما ي�ساهم يف تعزيز الدميقراطية وتطوير ح�س امل�س�ؤولية لديهم كما �أكدت ال�شعبة الربملانية على عدد من
التحديات التي تواجه العمل الربملاين منها  :تفاوت الإمكانيات بني الدول حيث �أن اعتماد مبد�أ ال�شفافية و�إتاحة املعلومة
يتطلب �إمكانيات مادية وتقنية وثقافة جمتمعية رمبا ال تتوفر لدى العديد من الدول وخا�صة الدول الفقرية  ،بالإ�ضافة �إىل
الإ�شكالية التي تتعلق بطبيعة اللغة والهيكلة الربملانية حيث ال يزال عمل الربملان ولغته وهيكلته غام�ضا �إىل حد ما لدى العديــد
من �شرائح املجتمع .
★ ا�ستنادا �إىل اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية والتي �أ�شارت من خاللها �إىل �إبراز دور الدولة يف املجتمع الدويل باعتبارها
ن�صرية لأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سيما يف جمايل امل�ساواة بني اجلن�سني والطاقة امل�ستدامة وكذلك التزامها بتحقيق هذه
الأهداف على امل�ستوى املحلي ومواءمة براجمها للمعونة اخلارجية التي احتلت فيها املرتبة الأوىل وللعام الثاين على التوايل
مع �أهداف التنمية امل�ستدامة والت�أكيد على الدور املحوري الذي ت�ضطلع به الإمارات واجلهود احلثيثة التي تبذلها يف �سبيل
الت�صدي للق�ضايا العاملية امللحة التي ت�شمل الأمن الغذائي وتغري املناخ وندرة املياه وتطوير البنى التحتية وذلك متا�شيا مع
التزام الدولة بدعم الأمم املتحدة يف م�ساعيها لتحقيق «الأهداف الإمنائية للألفية» .فقد قدمت ال�شعبة الربملانية ورقة حول «
الرتتيبات امل�ؤ�س�سية يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة « يف اللجنة الدائمة الرابعة املعنية ب�ش�ؤون الأمم املتحدة والتي هدفت
�إىل �إبراز دور دولة الإمارات يف �سعيها يف حتقيق خطة التنمية امل�ستدامة وحث الربملانات �إىل حتقيق تلك الأهداف  ،وت�ضمنت
ر�ؤية ال�شعبة الربملانية يف الآتي :
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t

t

t

t

★

�tأنه على الرغم من �أن  193دولة حول العامل �صادقت على �أهداف التنمية امل�ستدامة ال ـ ( )17حتى عام � .2030إال �أن
احلكومات خالل ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املقبلة �ستواجه عدة �صعوبات يف تنفيذ الأهداف العاملية اجلديدة خا�صة فيما
يتعلق مبدى امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق احلكومات ومدى قدرة الإرادة ال�سيا�سية للدول يف تنفيذ تلك الأهداف ،خا�صة �أنه
ال تتوفر امل�ؤ�شرات والبيانات الكافية لتقييم تنفيذ تلك الربامج .
tالت�أكيد على �أهمية ال�شراكة والتعاون الكامل بني ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية باعتبار �أن الربملانات هي املعنية ب�سن �أو
درا�سة الت�شريعات الالزمة لتنفيذ احلكومات ملثل هذا الربنامج.
tالإ�شارة �إىل �ضرورة حث الربملانات الوطنية على االلتزام بتخ�صي�ص ميزانيات حمددة لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
بالإ�ضافة �إىل حث االحتاد الربملاين الدويل لإ�صدار « الإعالن الربملاين الدويل « ملا بعد العام  ،2015للت�أكيد على التزام
االحتاد الربملاين الدويل بالتعاون من �أجل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل �سعيه حلث الربملانات الوطنية على
ت�سخري �أعمالها للبت يف تنفيذ برامج الأهداف التنموية للعام .2030
tمت الأخذ بجميع املقرتحات والأفكار والر�ؤى التي قدمتها ال�شعبة الربملانية يف هذا ال�ش�أن.

★ثانيا -اجتماع اللجنــــة التنفيذيـــة (: )273

ناقشت اللجنة التنفيذية عدد من الموضوعات من أهمها:
★
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★التعليق على ا�سرتاتيجية االحتاد ( )-2021 2017والتي ركزت على ( � ) 7أهداف رئي�سية بالإ�ضافة �إىل املبادرات التي يتم من
خاللها حتقيق هذه الأهداف وهي (بناء برملانات قوية ودميقراطية  ،تطوير امل�ساواة بني اجلن�سني وتعزيز دور ال�شباب ،
حماية وتطوير حقوق الإن�سان  ،م�شاركة الربملانات لتنفيذ �أجندة التنمية العاملية  ،امل�ساهمة يف بناء ال�سالم ومنع ال�صراع
وحتقيق الأمن  ،تطوير احلوار والتعاون الربملاين امل�شرتك  ،الفجوة الدميقراطية يف العالقات الدولية ) وا�ستندت ال�شعبة
الربملانية يف تعليقها على اال�سرتاتيجية على اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة حيث هدفت �إىل الت�أكيد على �إبراز دور الدولة و�أهمية
امل�شاركة الربملانية يف حتقيق �أجندة التنمية امل�ستدامة باعتبارها ن�صرية لأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سيما يف جمايل امل�ساواة
بني اجلن�سني والطاقة امل�ستدامة وكذلك التزامها بتحقيق هذه الأهداف على امل�ستوى املحلي  ،وت�ضمنت ر�ؤيتها يف الآتي :
�t tأهمية تعزيز الوظائف الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية الرئي�سية للربملان والتي تعترب وظائف جوهرية جلودة احلوكمة
ال�شاملة لتمكني الربملانات من امل�ساهمة يف الدميقراطية وامل�ساعدة على تلبية تطلعات ال�شعوب و�أ�شارت �إىل �أنه مل يتم
الرتكيز على الأدوات �أو الأ�ساليب التي �سيتم من خاللها تعزيز ممار�سة الربملانات للوظائف الت�شريعية والرقابية والتمثيلية
الأمر الذي يربز �أن تلك املبادرات على الرغم من �أهميتها ال ميكن �أن ت�ساهم يف حتقيق بع�ض �أهداف اال�سرتاتيجية .
t tالت�أكيد على �أهمية �سعي الربملانات بالتعاون مع حكوماتها يف حتقيق خطة التنمية امل�ستدامة  2030والذي يتطلب ت�ضافر
اجلهود من �أجل حتقيق هذه الأهداف خا�صة يف جماالت امل�ساواة بني اجلن�سني والق�ضاء على الفقر والطاقة امل�ستدامة
وغريها من الأهداف التي ت�ضمنتها خطة التنمية امل�ستدامة  .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت ت�أجيل درا�سة اال�سرتاتيجية �إىل
االجتماع القادم الذي �سينعقد يف �أكتوبر .2016

★

★

★

★

★ قدمت ال�شعبة الربملانية تعليقها على مقرتح « �صندوق الت�ضامن الربملاين « يف اجتماع اللجنة املالية املنبثقة عن اللجنة
التنفيذية والتي �أكدت من خاللها على �أهمية العمل على و�ضع نظام قانوين لل�صندوق يحدد �أهدافه  ،وما هو املق�صود بدول
اجلزر ال�صغرية النامية  ،و�شروط اال�ستحقاقات املالية لهذه الدول بالإ�ضافة �إىل املوارد املالية لل�صندوق كما �أ�شارت �إىل
�أنه من املتوقع �أنه يف حال م�ساعدة هذه الدول املتعلقة من خالل �صندوق الت�ضامن الربملاين مل�شاركة يف �أن�شطة �أن يكتفي
بح�ضورها دورة واحدة يف العام حتى ميكن ل�صندوق الت�ضامن الربملاين �أن يغطي �أكرب عدد ممكن من الدول التي ال ت�شارك
ب�سبب �ضعف �إمكاناتها املالية.
★ ا�ستنادا للخطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية والتي ت�شري �إىل �أهمية �إبراز دور املر�أة ومتكينها يف املجتمع الدويل باعتبار �أنها من
الق�ضايا ذات الأولوية يف �سيا�سة الدولة اخلارجية  ،وهذا ما جتلى من خالل تقدمي ال�شعبة الربملانية ملداخلة يف جلنة ال�شراكة
بني اجلن�سني ب�ش�أن « مراعاة تعميم املنظور اجلن�ساين يف جلنة ال�شراكة بني اجلن�سني » والذي هدفت �إىل �إبراز دور املر�أة
ومتكينها يف جميع املجاالت خا�صة م�شاركتها يف جميع اللجان والأن�شطة املرتبطة بعمل االحتاد الربملاين الدويل  ،وت�ضمنت
ر�ؤية ال�شعبة الربملانية :
�t tأنه البد من �أن يكون االحتاد الربملاين الدويل من �أوىل املنظمات الدولية ال�ساعية لتكري�س املنظور اجلن�ساين يف �أعمالها،
و�أن يكون مر�شدا للربملانات الأخرى يف تطبيق هذا املنظور.
t tيواجه االحتاد الربملاين الدويل عدة حتديات بهذا ال�ش�أن منها � :ضعف الدعم الإعالمي وفعاليته يف �إبراز دور املر�أة
واملقرتحات املتعلقة وت�أثريها يف �أعمال االحتاد مما �أدى �إىل االعتقاد ب�ضعف دور املر�أة ،وقد �أثر ذلك على اجتماع الن�ساء
الربملانيات الذي ال يحظى بالتغطية املنا�سبة لأعماله ومناق�شاته.
�t tضرورة �أن تكون هناك خطط عمل حمددة على غرار خطط عمل االحتاد الربملاين الدويل يف املو�ضوعات الأخرى تتعلق
مبراعاة املنظور اجلن�ساين  .وبناء عليه مت الأخذ مبقرتحات ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف �ش�أن ذلك .
★ثالثًا  -الفعاليات المصاحبة للجمعية :
★ �شاركت ال�شعبة الربملانية يف امل�ؤمتر العاملي الثالث لل�شباب الربملانيني وقدمت عددا من الأوراق الفنية يف امل�ؤمتر حول « تنفيذ
�أجندة  : 2030النهو�ض بامل�ساواة والعدالة واحلقوق « وكذلك ما يتعلق بالتنمية االقت�صادية ودور ال�شباب يف تنفيذ خطة
التنمية امل�ستدامة  « 2030وهدفت ال�شعبة الربملانية �إىل �إبراز دور ال�شباب يف عملية التنمية ال�شاملة للمجتمعات ودورهم يف
ال�سعي يف حتقيق �أجندة التنمية امل�ستدامة للعام  ، 2030وت�ضمنت ر�ؤيتها حول :
t

t

tدور الربملانات يف �إبراز دور ال�شباب وو�ضع ا�سرتاتيجيات وطنية جادة لبناء قدرات ال�شباب بحيث تت�ضمن �إيجاد بيئة
م�شجعة وحمفزة ال�ستيعاب مواهب و�إبداعات ال�شباب يف خمتلف املجاالت بغية ا�ستدامة دور ال�شباب يف الإ�سهام يف
امل�شاركة املجتمعية ،
tالت�أكيد على �أهمية �إن�شاء م�ؤ�س�سات �أو هيئات وطنية م�ستقلة معنية بال�شباب بهدف �ضمان م�شاركتهم يف العملية التنموية
للمجتمعات يف خمتلف املجاالت بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص موارد كافية يف امليزانيات الوطنية لدعم دور ال�شباب يف العملية
التنموية خا�صة ما يتعلق بالعملية التعليمية والتثقيفية لل�شباب لتعزيز فر�ص التحاق ال�شباب بالتعليم وا�ستمرارهم فيه ،
وعليه مت الأخذ باملقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية يف هذا ال�ش�أن .
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★

★

★
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★ جاءت الأفكار والر�ؤى التي قدمتها ال�شعبة الربملانية متوافقة مع توجهات ال�شعبة الربملانية يف اخلطة ال�سيا�سية خا�صة يف
جمال توجه �سيا�سة دولة الإمارات ب�ش�أن �إ�شراك ال�شباب يف العملية التنموية ال�سيما �أن دولة الإمارات يف �آخر ت�شكيل وزاري
لها ا�ستحدثت من�صب وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب والتي تهتم بق�ضايا ال�شباب يف خمتلف املجاالت ويجدر الذكر ب�أنه مت الأخذ
بجميع املقرتحات والأفكار التي قدمتها ال�شعبة الربملانية يف هذا ال�ش�أن .
★ �شاركت ال�شعبة الربملانية يف اجتماع الن�ساء الربملانيات وقدمت ع ورقة حول « م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ومتكني املر�أة
ال�شابة �سيا�سياً « وقد ت�ضمنت ر�ؤية ال�شعبة الربملانية وفق ًا للآتي :
t tدعوة االحتاد الربملاين الدويل حلث الدول على تبني نهج متكامل للإ�صالح القانوين والت�شريعي يحقق تكامل القوانني
ب�ش�أن تكري�س حقوق املر�أة ال�سيا�سية  ،واالجتماعية  ،والثقافية واالقت�صادية باعتبار �أن حقوق املر�أة ال يتم �إقرارها من
خالل قانون واحد ،و�إمنا ينبغي �أن ي�ضمن النظام القانوين برمته يف داخل الدولة حقوق املر�أة .
t tالإ�شارة �إىل �أهمية تبني الدول �سيا�سات وا�ضحة نحو املر�أة من �أجل �سد الفجوة النوعية وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
وذلك من خالل تبينها لنظام احل�ص�ص ( الكوتا ) كو�سيلة للتغلب على فجوة الت�صويت على �صعيد اجلن�س باعتباره �أنه
�أداة �سريعة وفعالة للتعامل مع م�شكلة التمثيل الناق�ص للن�ساء يف بع�ض الربملانات كذلك ي�ساهم يف
t tالإ�شارة �إىل تعزيز وتفعيل دور املر�أة يف املجتمع ب�شكل عام واحلياة النيابية ب�شكل خا�ص من خالل خلق و�إعداد كوادر
ن�سائية لها ميزة يف جمال عمل الربملان .
★ توافقت املقرتحات والأفكار التي قدمتها ال�شعبة الربملانية مع اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة وتوجهاتها والتي ت�ؤكد على �أهمية �إبراز
دور دولة الإمارات يف تبنى �سيا�سات وا�ضحة نحو املر�أة من �أجل �سد الفجوة النوعية وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني و�إبراز
جهود الدولة يف املحافل الدولية فيما يتعلق بدعم حقوق املر�أة الإماراتية والذي مت الأخذ باملقرتحات املقدمة من ال�شعبة
الربملانية يف هذا ال�ش�أن .
★رابعًا  -اللقاء مع برلمانات دول أمريكا الالتينية والكاريبي على هامش فعاليات
االتحاد البرلماني الدولي :
★ اجتمعت ال�شعبة الربملانية مع برملانات دول �أمريكا الالتينية والكاريبي والذي �أكدت على �أهمية التعاون يف جميع املجاالت
خا�صة ما يتعلق مبكافحة الإرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره وكذلك �ضرورة �إنهاء االحتالل الإيراين للجزر الإماراتية الثالث
بالطرق ال�سلمية  ،كما مت الإعراب عن �أهمية ثقافة بناء ال�سالم باعتبارها �أحد الآليات الأ�سا�سية ل�صناعة ال�سالم ووقف
العدوان وال�صراعات بني دول العامل عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى بالإ�ضافة �إىل ت�أكيدها على التعاون يف
جمال الطاقة والطاقة املتجددة والتغري املناخي والتنمية امل�ستدامة لتنمية العالقات التجارية بني اجلانبني .

الطاولة امل�ستديرة حول « اال�ستثمار يف جماالت التعاون اخلا�صة باملياه «
★ ★انعقدت الطاولة امل�ستديرة حول « اال�ستثمار يف جماالت التعاون اخلا�صة باملياه « يف  31مايو ، 2016وقدمت ال�شعبة الربملانية
ورقة ب�ش�أن ذلك وهدفت �إىل الرتكيز واالهتمام ب�صراعات املياه يف ال�شرق الأو�سط التي تعد من �أكرث مناطق العامل ح�سا�سية
من �أزمة املياه  ،و�أن تكون هناك قرارات دولية قابلة للتطبيق لإدانة ما تقوم به به �أية دولة باالعتداء على الدول املجاورة ب�ش�أن
حقوق املياه خا�صة يف الدول العربية وما تقوم به �إ�سرائيل من اعتداء �صارخ على حقوق املياه للدول العربية خا�صة يف كل من
فل�سطني  ،واالردن و لبنان  ،وت�ضمنت روية ال�شعبة الربملاين يف �ش�أن ذلك على :
�t tضرورة الإدارة امل�ستدامة جلميع املوارد املائية يف الدول التي تعاين من م�شكالت املياه من خالل تنبني ا�سرتاتيجيات وطنية
للحفاظ على املياه  ،و�إ�صدار معايري �إلزامية بهدف تخفيف ا�ستهالك املياه والطاقة وتطبيق معايري الكفاءة على االجهزة
الكهربائية املنزلية .
t tا�ستخدام التقنيات احلديثة واملوارد البديلة كالطاقة ال�شم�سية والطاقة النووية ال�سليمة بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء حمطات لتحلية
مياه متنقلة تعمل من خالل تقنيات متطورة مثل تقنية التنا�ضح العك�سي والطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية والتطوير يف جمال
حتلية وتقنية املياه با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية.
★ ★توافقت تلك الر�ؤية مع اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية وذلك من خالل ت�أكيدها على الدور املحوري الذي ت�ضطلع به
الإمارات واجلهود احلثيثة التي تبذلها يف �سبيل الت�صدي للق�ضايا العاملية امللحة التي ت�شمل الأمن الغذائي وتغري املناخ وندرة
املياه وتطوير البنى التحتية وذلك متا�شيا مع التزام الدولة بدعم الأمم املتحدة يف م�ساعيها لتحقيق «الأهداف الإمنائية
للألفية».
النتائــــج النهائيــــة إلسهامات الشعبة البرلمانية :
★

★

★

★

★ م�ساهمات ال�شعبة الربملانية يف اجتماعات اللجن ــة التنفيذي ــة من خالل تقدميها للمقرتحات واملالحظات حول م�سودة اتفاقية
التعاون بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة والذي كان له الأثر الإيجابي ب�ش�أن اعتماد الأمم املتحدة للمقرتحات
املقدمة من ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات والذي على �إثرها �سيتم اعتماد امل�سودة النهائية يف �أكتوبر . 2016
★ �إثراء اللجنة التنفيذية مبقرتحاتها حول �إ�سرتاتيجية االحتاد (  ) 2021 2017-والذي �سيتم درا�سة م�سودتها يف �أكتوبر 2016
بعد �إبداء املجموعات اجليو�سيا�سية مالحظاتها ب�ش�أنها .
★ �إ�شادة املجموعات اجليو�سيا�سية للجهود املبذولة من املجل�س الوطني االحتادي لدولة الإمارات ب�ش�أن تطوير املوقع االلكرتوين
لالحتاد يف �إطار تعاونه مع الأمانة العامة لالحتاد الربملاين الدويل خالل الفرتة املا�ضية والذي �سيعزز �صورة االحتاد و�سيمد
الربملانيني حول العامل مبعلومات ووثائق �أ�سا�سية باللغات الأربع املعتمدة وهي  :العربية  ،الإجنليزية  ،الفرن�سية  ،والإ�سبانية
وغريها من املعلومات التي قد ت�ستفيد منها كل �شرائح املجتمع ومنها الربملانيني .
★ م�ساهمات ال�شعبة الربملانية يف �أعمال اللجان الدائمة للجمعية من خالل مقرتحاتها ومالحظاتها ب�ش�أن م�شروعات القرارات
والتي مت الأخذ بها  ،كما �أنها قدمت مقرتح ًا حول « تعزيز قدرات و�إمكانات الربملانات الوطنية لتعزيز ثقافة بناء ال�سالم
والت�سامح بني خمتلف �أطياف املجتمعات الوطنية  ،ودور التعليم يف ن�شر قيم ال�سالم العاملي والقبول بالآخر والتنوع الإن�ساين»
ملناق�شته يف اجلمعية ( )136لالحتاد الربملاين الدويل الذي �سينعقد يف �أكتوبر . 2016
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★

★

★

★

★
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★�أثرت ال�شعبة الربملانية مبداخالتها ومقرتحاتها يف الفعاليات امل�صاحبة لأعمال اجلمعية كامل�ؤمتر العاملي الثالث لل�شباب
الربملانيني  ،ومنتدى ال�شباب الربملانيني  ،ف�ض ًال عن اجتماع الن�ساء الربملانيات والذي حازت �أغلب مقرتحاتها على الإ�شادة
من امل�شاركني والذي مت ت�ضمينها يف التو�صيات ال�صادرة منها .
★ قبول تر�شيح كل من :
�t tسعادة  /علي جا�سم �أحمد ممث ًال عن املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد .
�t tسعادة  /عفراء الب�سطي يف مكتب اللجنة الدائمة الرابعة املعنية ب�ش�ؤون الأمم املتحدة .
�t tسعادة � /سعيد �صالح الرميثي يف مكتب منتدى ال�شباب الربملانيني.
★عقد اجتماع مع برملانات دول �أمريكا الالتينية والكاريبي والذي مت الت�أكيد على �أهمية التعاون يف جميع املجاالت خا�صة ما يتعلق
مبكافحة الإرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره وكذلك �ضرورة �إنهاء االحتالل الإيراين للجزر الإماراتية الثالث بالطرق ال�سلمية  ،كما
مت الإعراب عن �أهمية ثقافة بناء ال�سالم باعتبارها �أحد الآليات الأ�سا�سية ل�صناعة ال�سالم ووقف العدوان وال�صراعات بني
دول العامل وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى.
★عقد االجتماع اخلليجي والذي مت الإ�شارة �إىل القرار ال�صادر من االجتماع الدوري ب�ش�أن �إن�شاء جلنة برملانية ( خليجية -
التينية ) لتعزيز التعاون الربملاين والتن�سيق يف املحافل الربملانية الإقليمية والدولية والتي تعترب خطوة ايجابية نحو تعزيز
وتوثيق العالقات مع برملانات دول �أمريكا الالتينية والكاريبي خا�صة ما يتعلق بالق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بالإ�ضافة �إىل
�أن ال�شعبة الربملانية �أكدت على املو�ضوعات ذات �أهمية بني دول اخلليج كق�ضية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ومكافحة الإرهاب
والأزمة اليمنية .
★ تقدمي �أفكار ور�ؤى حول « اال�ستثمار يف جماالت التعاون اخلا�صة باملياه « يف الطاولة امل�ستديرة « ملناق�شة ق�ضية املياه « يف اللجنة
املعنية مب�سائل ال�شرق الأو�سط لالحتاد الربملاين الدويل املنعقد يف مايو يف جنيف  -والذي هدفت �إىل الرتكيز واالهتمام
ب�صراعات املياه يف ال�شرق الأو�سط التي تعد من �أكرث مناطق العامل ح�سا�سية من �أزمة املياه  ،و�أن تكون هناك قرارات دولية
قابلة للتطبيق لإدانة ما تقوم به به �أية دولة باالعتداء على الدول املجاورة ب�ش�أن املياه .
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أوال :
★

★�شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف اللجنة التنفيذية ال ( )18لالحتاد الربملاين العربي الذي انعقد خالل الفرتة -
فرباير  ،2016يف مدينة عمان  -اململكة االردنية الها�شمية ومت االعداد الفني لهذه امل�شاركة ب�أوراق بحثية بلغت ( )3ورقة
بحثية .وعربت ال�شعبة الربملانية يف هذه الغعالية عن �أهداف وتوجيهات اخلطة ال�سيا�سية.
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وكانت ال�شعبة قد �شاركت يف هذه الغعالية من اجل حتقيق �أهداف حمددة متثلت يف:
 t tتقدمي بع�ض املقرتاحات لتفعيل دور االحتاد الرملاين العربي وتطوير اتظمته وخطط عمله.
t tالت�أكيد على ر�ؤية االمارات وموقفها ب�ش�أن مكافحة االرهاب والتطرف  ،باعتبار ان ذلك ميثل الق�ضية االكرث حتديا المن
وا�ستقرار الدول العربية.
وكانت �أهم النتائج:
t tم�شاركتها يف جمموعة من اللجان الفرعية املنبثقة من اللجنة التنفيذية حول مو�ضوع بتوحيد الت�شريعات غري االخالقية
يف الدول العربية االع�ضاء يف االحتاد الربملاين العربي  ،تدار�س الطلبات املقدمة من اململكة االردنية الها�شمية -جمهورية
ال�سودان  ،تدار�س الن�صاب يف ميثاق االحتاد و متخ�ض عنها تو�صية �إعادة �صياغية وترتيب فقرات املادة ( )5من ميثاق
االحتاد.
ثانيًا:

�شاركت ال�شعبة الربملانية يف اللجنة التنفيذية الـ ( )19لالحتاد الربملاين العربي وامل�ؤمتر الثالث والع�شرون لالحتاد الربملاين
العربي الذي �أنعقد خالل الفرتة � 11-10أبريل  2016مبقر اجلامعة الدول العربية بالقاهرة  .ومت الإعداد الفني لهذه امل�شاركة
ب�أوراق بحثية بلغت ( )2ورقة بحيثية.
وعربت ال�شعبة الربملانية يف هذه الفعالية عن �أهداف وتوجهات اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة ،كما جنحت يف �أن يت�ضمن البيان ال�صادر
عن امل�ؤمتر وقرارات اللجنة التنفيذية للتوجهات الرئي�سية للخطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية.
وكانت ال�شعبة قد �شاركت يف هذه الفعالية من �أجل حتقيق �أهداف حمددة متثلت يف :
★ ★تقدمي ببع�ض املقرتحات لتفعيل دور االحتاد الربملاين العربي يف مناق�شة الق�ضايا العربية.
★ ★�إبراز ر�ؤية الإمارات ومواقف الدولة  ،والدبلوما�سية الربملانية يف الق�ضايا العربية خا�صة يف ظل التطورات الأخرية امل�صاحبة
لهذه الق�ضايا والتي ا�ستدعت تدخل العديد من القوى الدولية يف �أمن وا�ستقرار املنطقة.
★ ★�إبراز ر�ؤية الإمارات و مواقفها ب�ش�أن مكافحة الإرهاب والتطرف باعتبار �أن ذلك ميثل الق�ضية الأكرث حتديا ً لأمن وا�ستقرار
الدول العربية.
★ ★احل�صول على الدعم العربي الالحمدود ملواقف االمارات ور�ؤيتها ب�ش�أن اليمن خا�صة ما يتعلق بالدفاع عن ال�شرعية،
واال�ستقرار  ،ومكافحة امللي�شيات امل�سلحة املدعومة من قوى خارجية.
★ ★�شرح وجهة النظر االماراتية �إزاء ما يحدث يف �سوريا ،والعراق ،و ليبيا خا�صة ما يتعلق باحللول ال�سلمية التي يجب �أن
تتكاتف فيها اجلهود الوطنية مع اجلهود االقليمية والدولية.
38

�إ�سهامات ال�شعبة الربملانية االماراتية االحتاد الربملاين العربي
★ ★عملت ال�شعبة الربملانية االماراتية على ت�ضمني البيان اخلتامي للم�ؤمتر الثالث والع�شرين لفقرة تدعم حق دولة الإمارات
يف �سيادتها على اجلزر االماراتية الثالث املحتلة من قبل �إيران.
★ ★�ساهمت كلمة وفد املجل�س الوطني االحتادي بتو�ضيح ر�ؤية الإمارات ومواقف الدولة خا�صة يف ظل التطورات الأخرية
امل�صاحبة لهذه الق�ضايا والتي ا�ستدعت تدخل العديد من القوى الدولية يف �أمن وا�ستقرار املنطقة.
★ ★كما مت بيان مواقف االمارات ور�ؤيتها ب�ش�أن اليمن خا�صة ما يتعلق بالدفاع عن ال�شرعية ،واال�ستقرار  ،ومكافحة امللي�شيات
امل�سلحة املدعومة من قوى خارجية.
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عقد الربملان العربي خالل الدور الأول من الف�صل الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر عدد ( )4جل�سات �شارك فيها ممثلي ال�شعبة الربملانية
لدولة الإمارات العربية املتحدة و�أع�ضاء الربملان العربي معايل� /أحمد حممد اجلروان رئي�س جمموعة الربملان العربي ورئي�س
الربملان العربي ،و�سعادة /خالد علي بن زايد و�سعادة /جا�سم عبداهلل النقبي و�سعادة /عائ�شة �سامل بن �سمنوه� .أعدت الأمانة
العامة للمجل�س عدد ( )20ورقة بحثية لأعمال الربملان العربي.
وا�ستطاعت ال�شعبة الربملانية متمثلة ب�أع�ضاء الربملان العربي يف دعم اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية يف نطاق الربملان العربي،
والتي اعتمدتها اجلمعية العمومية لل�شعبة الربملانية .وقد قام الأع�ضاء اثناء امل�شاركة يف �أعمال الربملان العربي يف دعم الق�ضية
الرئي�سية لدولة االمارات العرية املتحدة وهي احتالل �إيران للجزر الإماراتية الثالث ،وا�ستطاعت احل�صول على دعم الربملان
العربي لدولة الإمارات العربية املتحدة وت�أكيد �سيادتها على اجلزر الثالث ،وتعاون الدول العربية لتحقيق احلوار بني دولة الإمارات
و�إيران.
كما ا�ستطاعت ال�شعبة الربملانية يف حتقيق هدفها الثاين من اخلطة ال�سيا�سية ودعمها للق�ضية الفل�سطينية ،من خالل ت�أكيد ال�شعبة
الربملانية الإماراتية حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ودعوة الأطراف الفل�سطينية والدول العربية �إىل �إجراء حوار وم�صاحلة وطنية تعمل
على �إي�صال �صوت فل�سطيني قوي خا�صة يف �إطار االعرتاف الدويل بفل�سطني كع�ضو مراقب.
وركزت ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف حتقيق هدفني رئي�سني اثناء م�شاركتها يف �أعمال الربملان� ،أولها مكافحة االرهاب يف املنطقة
العربية ،والعمل على اتخاذ اجراءات م�شرتكة بني الدول العربية وبع�ضها البع�ض ملكافحة التطرف الفكري وااليديولوجي وال�سيا�سي
الذي ميثل تهديد ًا حقيقيا ً لأمن وا�ستقرار املنطقة العربية .والهدف الثاين الق�ضية اليمينة ،وت�أكيد ال�شعبة الربملانية الإماراتية
على �أن م�شاركة القوات امل�سلحة الإماراتية �ضمن التحالف العربي يف عملية �إعادة الأمل ت�أتي دفاع ًا عن ال�شرعية يف اليمن و�إعادة
الأمن واال�ستقرار ،والدفاع عن �أمن و�سالمة دول املجل�س وعزمها على موا�صلة دعم جهود ال�شعب اليمني ال�ستعادة �سلطة الدولة
ودحر القوى االنقالبية .كما اكدت ال�شعبة الربملانية الإماراتية على �أهمية احلل ال�سيا�سي وفق املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية،
وخمرجات احلوار الوطني ال�شـامل وم�ؤمتر الريا�ض ،والتنفيذ غري امل�شروط لقرار جمـل�س الأمن رقم .)2015( 2216

★

★مقترحات واسهامات الشعبة البرلمانية االماراتية في أعمال البرلمان العربي
الدور األول الفصل التشريعي السادس عشر:

قضية الجزر اإلماراتية الثالث المحتلة من إيران:

قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية اثناء م�شاركتها يف جل�سات الربملان العربي ،بن�صو�ص مقرتحة بالفقرة اخلا�صة باحتالل �إيران
للجزر الإماراتية الثالث.
أهداف التنمية المستدامة ال :17

قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية مبالحظاتها حول املوقف العربي من �أهداف التنمية امل�ستدامة ال  ،17والتي عر�ضت يف جل�سة
الربملان العربي.
تقرير حول موضوع الهجرة:

قدمت ال�شعبة الربملانية تقرير �شامال حول مو�ضوع الهجرة يف اجلل�سة الثالثة للربملان العربي ،حيث تطرق التقرير اىل مفهوم
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الهجرة و�أنواعها ،والبيانات الإح�صائية لأعداد املهاجرين يف الوطن العربي و�أماكن متركزها ،و�أ�سباب الهجرة ،والنتائج الإيجابية
وال�سلبية على الوطن العربي ،وا�سهامات جامعة الدول العربية من الق�ضية ،و�أخريا احللول املقرتحة.
مشروع وثيقة الشباب العربي:

علقت ال�شعبة الربملانية الإماراتية على م�شروع وثيقة ال�شباب العربي على الرغم من �أهمية ما ورد يف م�شروع وثيقة ال�شباب العربي،
�إال �أن ال�شعبة الربملانية ركزت يف طرحها على عدد من النقاط الأ�سا�سية يف م�شروع وثيقة ال�شباب العربي ،وخا�صة فيما يتعلق
بامل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب ،وبطالة ال�شباب العربي ،والتعليم وال�صحة ،ومكافحة م�شاركة ال�شباب يف �أعمال التطرف والإرهاب.
الميثاق العربي لحقوق االنسان:

قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف �أعمال اللجنة الفرعية حلقوق االن�سان ،مبذكرة حول مدى احلاجة ملراجعة امليثاق العربي
حلقوق الإن�سان ،حيث ارت�آت ب�أهمية مراجعة هذا امليثاق ،وذلك مبا يتطلب مواكبة الع�صر احلايل ،ومبا يتوافق مع التطورات
املت�سارعة يف كافة املجاالت.
الوثيقة العربية لمكافحة اإلرهاب:

علقت ال�شعبة الربملانية الإماراتية على الوثيقة العربية ملكافحة الإرهاب ،والتي عر�ضت على جدول �أعمال اللجنة ال�سيا�سية ،حيث
ارت�أت ال�شعبة ب�أهمية التعديل على االتفاقية خللوها من تبيان دوافع الإرهاب ،و�أعمال العنف .كما اقرتحت ال�شعبة ب�أهمية امتداد
تعريف الإرهاب �إىل �إرهاب دولة ،حيث اقت�صرت االتفاقية على االفراد واجلماعات ،وا�ضافة مواد جديدة خا�صة مبفهوم الإرهاب
التكنولوجي.
رؤية البرلمان العربي في آفاق عام :2045

علقت ال�شعبة الربملانية الإماراتية على ر�ؤية الربملان العربي يف �آفاق عام  ،2045والتي عر�ضت يف االجتماع الثالث للجنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية واملالية ،والتي جاء فيها الت�أكيد على التو�صيات ال�صادرة عن ندوة الأمن القومي العربي  2045ب�ش�أن «نحو نظام جديد
للأمن القومي العربي» ،كما ذكرت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بع�ض املالحظات ب�ش�أن ر�ؤية الربملان العربي يف �آفاق عام .2045
ورقة عمل حول مشكالت وتحديات الطفولة في الوطن العربي:

�أعدت ال�شعبة الربملانية ورقة عمل حول م�شكالت وحتديات الطفولة يف الوطن العربي مع عر�ض جتربة دولة الإمارات العربية
املتحدة ،وذلك خالل امل�ؤمتر الثالث للربملانيني العرب حول ق�ضايا الطفولة.
مداخلة حول ر�ؤية �أع�ضاء اللجنة ب�ش�أن مو�ضوع «اختزال الفقر يف العامل العربي»
قدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية ر�ؤيتها يف مداخلة حول مو�ضوع الفقر يف االجتماع ال�ساد�س الجتماع اللجنة الفرعية حلقوق
االن�سان ،والتي ت�ضمنت بع�ض الآليات التي ت�سهم يف التخفيف من الفقر يف الوطن العربي.
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التقرير التفصيلي للشعبة البرلمانية في االجتماع
الدوري لرؤساء المجالس الخليجية
خالل الدور األول للفصل التشريعي السادس عشر

تقرير أعمال الشعبة البرلمانـية للمجلس الوطني االتحادي
خالل الدور األول للفصل التشريعي السادس عشر

�شاركت ال�شعبة الربملانية يف �أعمال االجتماع الدوري التا�سع لأ�صحاب املعايل وال�سعادة ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني
والأمة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي انعقد يف الريا�ض -اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ  25فرباير  .2016ومت
الإعداد الفني لهذه امل�شاركة ب�أوراق بحثية بلغت ( )9ورقة بحيثية.
وا�ستطاعت ال�شعبة الربملانية يف هذا االجتماع التعبري عن �أهداف وتوجهات اخلطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية يف النطاق اخلليجي،
خا�صة ما يتعلق بتعزيز �أ�س�س التن�سيق والتعاون يف خمتلف الق�ضايا االقليمية والدولية  .وهدفت ال�شعبة من امل�شاركة يف هذه
الفعالية �إىل :
★ ★�ضمان احل�ضور املنتظم للفعاليات الربملانية اخلليجية التي متثل ال�شعبة �أحد �أطرفها الأ�سا�سية.
★ ★�إبراز مفاهيم حمددة للتحديات امل�شرتكة ،والطموحات الواحدة يف مواجهة ق�ضايا االرهاب والتطرف والتوترات يف كل من
�سوريا ،والعراق ،واليمن ،وليبيا.
★ ★ال�سعي لدى الربملانات اخلليجية لبناء حلقات تعاون منظمة مع الربملان االوروبي  ،وجروالك ( جمموعة امريكا الالتينية
والكاريبي يف االحتاد الربملاين الدويل).
★ ★تعزيز جماالت التعاون الربملاين يف الت�شريع ،والرقابة ،والدبلوما�سية الربملانية مبا ي�ضمن الت�أكيد على فعالية املجال�س
الت�شريعية اخلليجية يف مواجهة الأزمات والتحديات.
أهم اسهامات الشعبة البرلمانية في االجتماع الدوري التاسع لرؤساء مجالس الشورى و النواب و
الوطني و االمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

.1
.2
.3
.4
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املوافقة على مقرتح املجل�س الوطني االحتادي ب�ش�أن �إلغاء اللجنة الربملانية اخلليجية يف املجال الت�شريعي ونقل كافة
اخت�صا�صاتها �إىل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية .
تكليف اللجنة الربملانية اخلليجية املعنية بتعزيز العالقات مع الربملان الأوروبي بدرا�سة م�شروع النظام الداخلي للجنة الذي
�أعده املجل�س الوطني االحتادي بدولة الإمارات العربية املتحدة ومرئيات الدول الأع�ضاء ب�ش�أنه يف �أول اجتماع لها و�إعداد
م�شروع نظامها الداخلي متهيد ًا لرفعه �إىل االجتماع الدوري العتماده.
تكليف املجل�س الوطني االحتادي بالإمارات العربية املتحدة ب�إعداد ت�صور لآلية تفعيل ال�شبكة و�سبل حتقيق اال�ستفادة منها
وتزويد االمانة العامة ملجل�س التعاون بالت�صور لتعميمه على جمال�س الدول الأع�ضاء لإبداء املرئيات ب�ش�أنه.
املوافقة من حيث املبد�أ على التعاون مع برملانات دول �أمريكا الالتينية على �أن يتوىل املجل�س الوطني االحتادي بالإمارات
العربية املتحدة �إعداد ت�صور لآليات هذا التعاون بالإ�ضافة �إىل التوا�صل مع برملانات دول �أمريكا الالتينية ب�ش�أن هذا
املو�ضوع.

التقرير التفصيلي للشعبة البرلمانية اإلماراتية في
المؤتمرات التخصصية
خالل الدور األول للفصل التشريعي السادس عشر

تقرير أعمال الشعبة البرلمانـية للمجلس الوطني االتحادي
خالل الدور األول للفصل التشريعي السادس عشر

�شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية للمجل�س الوطني االحتادي خالل الدور الأول من الف�صل الت�شريعي ال�ساد�س ع�شر يف ( )3من
امل�ؤمترات التخ�ص�صية املنتدى العاملي للن�ساء الربملانيات  -وم�ؤمتر الأديان �ضد الإرهاب ،برئا�سة معايل الدكتورة رئي�س املجل�س
الوطني االحتادي وممثلي ال�شعبة الربملانية لدولة الإمارات العربية املتحدة .و�شاركت يف اللجنة الربملانية لدعم �صمود ال�شعب
الفل�سطيني بح�ضور ممثلي ال�شعبة الربملانية لدولة االمارات� ،أعدت الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي (� )10أوراق بحثية
فيما يخ�ص امل�ؤمترات التخ�ص�صية.
وا�ستطاعت ال�شعبة الربملانية يف م�شاركاتها يف امل�ؤمترات طرح التوجهات الرئي�سية للخطة ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية يف نطاق
الق�ضايا العاملية ،وهدفت ال�شعبة من امل�شاركة يف امل�ؤمترات املتخ�ص�صة اىل:
 -1ابراز جهود الدولة يف متكني املر�أة ومكافحة الإرهاب.
 -2طرح التجربة الإماراتية يف هذين املجالني ك�أحد التجارب الرائدة التي ميكن اال�سرت�شاد بها يف التجارب الدولية والإقليمية
الأخرى.
 -3الت�أكيد على جدوى النظرة الربملانية لل�شعبة تبني خطط عمل �شاملة ملواجهة الإرهاب بحيث تت�ضمن هذه اخلطط ابعاد ًا
تنموية ،وتعليمية ،و�صحية ،و�إعالمية ،و�سيا�سات لل�شباب
 -4الت�أكيد على و�سطية الدين الإ�سالمي ،والعمل على مواجهة ظاهرة اال�سالموفوبيا من خالل دور الأديان.
 -5الت�أكيد على �أهمية وحمورية الق�ضية الفل�سطينية بالن�سبة لدولة االمارات و�إيجاد احللول لدعم �صمود ال�شعب
الفل�سطيني.
★

★اوالً :اسهامات الشعبة البرلمانية في المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات -
األردن مايو :2016

�ألقت معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي كلمة يف منتدى الن�ساء الربملانيات كلمة ،ت�ضمنت الكلمة ق�ضية متكني املر�أة والتي
عملت ال�شعبة الربملانية على الت�أكيد للمجتمع الدويل �أن االمارات تتبنى �سيا�سات وا�ضحة نحو املر�أة من �أجل �سد الفجوة النوعية
وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ،وابراز جهود دولة االمارات يف املحافل الدولية فيما يتعلق بدعم حقوق املر�أة الإماراتية ،وتعزيز
مكانة دولة االمارات فيما يتعلق بحقوق املر�أة .خا�صة �أن هذه الق�ضية متثل حمورا رئي�سيا يف مناق�شات املنظمات الدولية .وابراز
جهود دولة االمارات يف دعم املر�أة يف الدول الفقرية ،وذلك بتقدمي امل�ساعدات يف جانب التعليم و�صحة املر�أة وغريها ،وخا�صة يف
الدول الأفريقية والدولة الآ�سيوية.
★

★ثانيًا :اسهامات الشعبة البرلمانية في مؤتمر األديان ضد اإلرهاب-جمهورية
كازخستان يونيو 2016

كما ان الق�ضية الأخرى التي �شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية خالل امل�ؤمترات التخ�ص�صية هي ق�ضية الإرهاب  ،وعربت ال�شعبة
عن موقفها من خالل كلمة معايل الدكتورة رئي�س ال�شعبة الربملانية االماراتية يف م�ؤمتر الأديان �ضد الإرهاب  ،على الت�أكيد على
ر�سالة دولة الإمارات الداعية �إىل التعاون الدويل للت�صدي للجماعات الإرهابية ،والت�أكيد على �أهمية بناء �شراكة دولية وم�س�ؤولية
ملكافحة الإرهاب ترتكز على حتقيق �أق�صى م�ستويات التعاون والتن�سيق بني الدول وتطوير اجلهود والإجراءات امل�شرتكة حلماية
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احلدود الوطنية ،.ودعوة املجتمع الدويل لو�ضع ال�سيا�سات والآليات الدولية امل�شرتكة لو�ضع �أ�س�س ومبادئ النظم التعليمية بغية
تعزيز قيم الت�سامح والتعددية والتعاي�ش الإن�ساين ،وتوفري املعارف الأ�سا�سية للح�ضارات والأديان من �أجل تعزيز احلوار ،وقد
ت�ضمن البيان اخلتامي للم�ؤمتر على مقرتحات ال�شعبة يف االطار الآتي:
�	.1أهمية �إ�صدار قرار من اجلمعية العامة ملنظمة الأمم املتحدة حول حظر ت�شويه الأديان ورموزها م�شددين جمددا على
مبادئ الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي واحلوار بني الأديان.
 .2م�ضاعفة اجلهود الرامية �إىل جذب وتو�سيع حقوق وفر�ص ال�شباب ملنع الراديكالية والإرهاب والتطرف العنيف.
 .3الرتكيز على دور املر�أة والأ�سرة يف تربية ال�شباب يف جمال مكافحة الأيدلوجية املتطرفة.
� .4ضرورة �أن ي�صبح القانون الدويل والت�شريعات الوطنية و�سيلة فعالة يف مكافحة ومنع الإرهاب ،والت�أكيد على الدور الهام
للربملانيني وتعاونهم مع ال�شخ�صيات الدينية يف �إ�صدار الت�شريعات التي ت�ساعد يف ن�شر الت�سامح.
�	.5أهمية اجلهود الرامية �إىل الق�ضاء على �أ�سباب الإرهاب مبا يف ذلك الفقر واملجاعة والبطالة وعدم اال�ستقرار والنزاعات.
 .6معار�ضة كل حماوالت ا�ستخدام و�سائل الإعالم للرتويج للعنف و�إ�شعال ال�صراعات مبا يف ذلك على �أ�سا�س ديني ،ونرى �أن
و�سائل الإعالم يجب ان تتحمل امل�سئولية جتاه �أ�سلوب وم�ضمون ما تغطيه من مو�ضوعات.
★ ★ثالثًا :اسهامات الشعبة البرلمانية في اجتماع للجنة البرلمانية االولي لدعم
صمود الشعب الفلسطيني  -القاهرة  31مايو 2016
�شاركت ال�شعبة الربملانية ملجل�س الوطني االحتادي ممثلة ب�سعادة  /عبد الرحمن ال�شام�سي ( االمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون
الت�شريعية والربملانية �سابقاً) و�سعادة  /علي جا�سم �أحمد  -ع�ضو املجل�س الوطني االحتادي وممثل املجموعة العربية يف اللجنة
التنفيذية لالحتاد الربملاين الدويل ،وجادت مبادرة الندوة ا�ستجابة لقرار االحتاد الربملاين العربي الداعي لت�شكيل جلنة لدعم
ال�صمود الفل�سطيني التي تبتغي ر�سالة لدعم �صمود ال�شعب الفل�سطيني ور�سالة للكيان اال�سرائيلي  ،وتباحث احلا�ضرين حول طرق
والية دعم الق�ضية الفل�سطينية من خالل االحتاد الربملاين الدويل عرب طلب تعليق ع�ضوية الربملان اال�سرائيلي يف االحتاد الربملاين
الدويل .
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قامت ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي برئا�سة معايل الدكتورة � /أمل عبداهلل القبي�سي بعدد ()6
زيارات برملانية خارجية لكل من:
		 .1جمهورية م�صر العربية يف الفرتة  25 22-فرباير .2016
		 .2جمهورية النم�سا يف الفرتة � -23 21أبريل .2016
		 .3الربملان الأوروبي يف الفرتة � 27-25أبريل .2016
		 .4اململكة الأردنية الها�شمية يف الفرتة  6-4مايو .2016
		 .5جمهورية كازخ�ستان يف الفرتة  30مايو  1 -يونيو .2016
		 .6رو�سيا االحتادية يف الفرتة  4 1-يونيو .2016
(كما �شاركت معايل  /الدكتورة �أمل القبي�سي �ضمن وفد ر�سمي لدولة الإمارات العربية املتحدة جلمهورية ال�صني ال�شعبية برئا�سة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ /حممد بن زايد �آل نهيان -ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة 12 - ،دي�سمرب ).2016

بالإ�ضافة �إىل ا�ستقبال املجل�س لعدد ( )9وفود برملانية ودبلوما�سية هم:
 .1وفد الربملان اال�سرتايل بتاريخ  7دي�سمرب .2015
 .2املعهد العربي االمريكي بتاريخ  14يناير . 2016
 .3وفد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الروماين بتاريخ  17يناير .2016
 .4ر�ؤ�ساء جمموعة �أمريكا الالتينية والكاريبي للمجل�س الوطني االحتادي بتاريخ  18يناير .2016
 .5معايل /رئي�س املجل�س مع فخامة تومي�سالف نيكوليت�ش رئي�س جمهورية �صريبا بتاريخ 19يناير .2016
� .6سعادة� /إليا�س �أوماخانوف -نائب جمل�س االحتاد يف رو�سيا االحتادية بتاريخ  16فرباير . 2016
 .7رئي�س املجموعة الربملانية حلزب ال�شعب يف الربملان النم�ساوي بتاريخ  23مار�س 2016
 .8نائب رئي�س اللجنة الدائمة يف جمل�س ال�شعب ال�صيني ورئي�س جمعية ال�صداقة ال�صينية العربية بتاريخ  27مار�س .2016
 .9معايل  /فالينتيا ماتغيينكو  -رئي�سة جمل�س االحتاد لرو�سيا االحتادية بتاريخ � 13أبريل .2016
ومت الإعداد الفني لهذه الزيارات ب�أوراق بحثية بلغت ( )82ورقة بحثية  ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد ( )4م�شروعات فنية هي :
-1

بيان م�شرتك مع وفد جمموعة �أمريكا الالتينية والكاريبي يف االحتاد الربملاين الدويل ال�صادر بتاريخ  21يناير ،2016
والذي ت�ضمن ت�أكيد اجلانبني على �ضرورة اجتماعات ب�صورة �سنوية ودورية وذلك لتنفيذ مذكرة التفاهم املربمة بني
الطرفني يف العام  ،2014والرغبة يف تعزيز جماالت التعاون الربملاين مبا يعظم امل�صالح امل�شرتكة.

-2

مذكرة اتفاق مقرتحة للتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي والربملان االوروبي والتي ت�ضمنت تعزيز �أطر الت�شاور
والتن�سيق وتبادل الر�أي حيال خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك من خالل تبادل املذكرات واملعلومات بني املجل�س
الوطني االحتادي وت�شكيل جمموعة ات�صال ال�ستي�ضاح البيانات وتبادل الآراء.
م�شروع جمعية �صداقة برملانية بني املجل�س الوطني االحتادي لدولة االمارات العربية املتحدة ،وبرملان جمهورية
كازاخ�ستان والذي يهدف �إىل دعم �أوا�صر ال�صداقة ،والتفاهم والتعاون ،وتعزيز �أ�س�س التعاون امل�شرتك يف جماالت العمل

-3
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الربملاين ،و تبادل الر�أي وامل�شورة يف جمال الدبلوما�سية الربملانية �سيما يف املنتديات واملحافل الدولية والإقليمية امل�شرتكة،
والرعاية املتبادلة مل�صالح املواطنني.
-4

م�شروع جمعية �صداقة برملانية ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي لدولة االمارات العربية املتحدة و جمل�س
االحتاد لرو�سيا االحتادية والذي يهدف �إىل دعم �أوا�صر ال�صداقة ،والتفاهم والتعاون  ،و تعزيز �أ�س�س التعاون امل�شرتك
يف جماالت العمل الربملاين ،وتعظيم اال�ستفادة من الدور الربملاين يف الق�ضايا االقليمية ملنطقة ال�شرق الأو�سط ،وكذلك
الق�ضايا الدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

وتفعيال ً لدور الزيارات الربملانية  ،فقد وافقت اجلمعية العمومية لل�شعبة على خطة العمل ملجموعات ال�صداقة التي �أو�ضحت �أهمية
مراتب الدول يف ت�شكيل جلان �صداقة وذلك لتعزيز النتائج واملخرجات املحققة من هذه الزيارات.
وفيما يلي جدول يوضح أهداف الزيارات الخارجية ونتائجها:
الزيارة

أهداف الزيارة

 .1الزيارة الر�سمية جلمهورية م�صر  -دعم العالقات الإماراتية امل�صرية
العربية يف الفرتة  25 22-فرباير  .2016وامل�ساعدة يف حتقيق �أهداف الدبلوما�سية
الر�سمية بالت�أكيد على �أن دولة الإمارات
العربية املتحدة داعم مل�صر يف كافة
املجاالت التنموية.
 الت�أكيد على تفاعل الدبلوما�سيةالربملانية لكال الدولتني يف املنتديات
واملحافل الربملانية من �أجل ح�شد الت�أييد
الالزم للق�ضايا العربية.
 التعبري عن م�ساندة الدبلوما�سيةالربملانية الإماراتية للجهود امل�صرية يف
ا�ستعادة اال�ستقرار  ،والأمن ،والت�أكيد
على دعم االمارات للجهود التنموية
امل�صرية.

أهم النتائج

 االتفاق العام على التن�سيق وتبادلالر�أي بني قيادة املجل�سني حيال خمتلف
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك خا�صة
يف �إطار امل�شاركة يف املحافل الربملانية
الدولية واالقليمية.
 االطالع على دور الأزهر ال�شريف يفمكافحة االرهاب والتطرف ،وكيفية
تعظيم هذا الدور بالتعاون مع مركز
(�صواب).
 احل�ضور وامل�شاركة بفعالية يف م�ؤمتراالحتاد الربملاين العربي الذي ت�ضمنت
تو�صياته اخلتامية الكثري من توجهات
ال�شعبة وخطة عملها ال�سيا�سية يف ق�ضايا
االرهاب واجلزر االماراتية املحتلة
وفل�سطني ،واليمن.
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الزيارة

56

أهداف الزيارة

أهم النتائج

 .2الزيارة الر�سيمة جلمهورية النم�سا يف  -دعم العالقات الربملانية بني دولة
االمارات و النم�سا.
الفرتة � -23 21أبريل .2016
 ت�أكيد دور دولة الإمارات يف الت�صديللجماعات الإرهابية واتخاذ تدابري دولية
م�شرتكة ملواجهة هذه الظاهرة.
 تو�ضيح وجهة نظر الدولة حيال ق�ضيةالالجئني ال�سورين يف �أوروبا.

 ت�شكيل جلنة �صداقة مع النم�سا ،حيث �سلمت معايل د� .أمل القبي�سي
رئي�س املجل�س ر�سالة ر�سمية مت�ضمنةت�شكيل �أع�ضاء جلنة ال�صداقة االماراتية
النم�ساوية.
 تفهم اجلانب النم�ساوي ملواقف الدولةيف ق�ضايا الإرهاب  ،واليمن ،والعراق ،و
�سوريا ،وفل�سطني ،والتعبري عن الت�أييد
لهذه املواقف.
 االتفاق على تعزيز �أطر التعاونوالتن�سيق الربملاين امل�شرتك يف الق�ضايا
الدولية والربملانية ذات االهتمام
امل�شرتك.

 .3الزيارة الر�سمية للربملان الأوروبي يف  -تو�ضيح موقف الدولة ب�ش�أن حقوق
االن�سان  ،والعمل على عدم تبني الربملان
الفرتة � 27-25أبريل .2016
الأوروبي �أي قرارات ت�ضر مب�صلحة
الدولة العليا.
 �إزالة االختالفات بني وجهات النظرالإماراتية والأوروبية خا�صة ما يتعلق
بتدخالت �إيران يف املنطقة واحلرب يف
اليمن.
 ال�سعي لالتفاق على �آليات عمل برملانيةل�ضمان ا�ستدامة التعاون بني اجلانبني.

 تفهم اجلانب الأوروبي للكثري مناحلقائق املتعلقة بق�ضايا حقوق االن�سان.
 ت�أييد اجلانب االوروبي للمواقفاالماراتية يف ق�ضايا ال�شرق الأو�سط ،وحل
النزاعات االقليمية بالو�سائل ال�سلمية.
 تفهم اجلانب االوروبي لأهمية التعاونالدويل مع االمارات يف مكافحة ظاهرة
االرهاب والتطرف.
 تدار�س اجلانب االوروبي ملذكرات تعاونو�صداقة مقرتحة من وفد ال�شعبة يت�ضمن
عقد لقاءات دورية كل عام لتبادل الر�أي
حيال الق�ضايا ذات االهتمام يف تقارير
الربملان الأوروبي.

الزيارة

أهداف الزيارة

أهم النتائج

 .4الزيارة الر�سمية للمملكة الأردنية  -دعم العالقات الثنائية بني اجلانبني.
 توثيق التعاون الربملاين امل�شرتك وتبادلالها�شمية  6-4مايو .2016
الزيارات واخلربات وحتقيق اال�ستفادة
املتبادلة وفق التطورات املعا�صرة يف
جمال العمل الربملاين.
 امل�شاركة يف فعالية منتدى الن�ساءالربملانيات.

 الإ�سهام بفعالية يف منتدى الن�ساءالربملانيات  ،وت�ضمنت تو�صياته اخلتامية
الكثري من توجهات ال�شعبة وخطة عملها
ال�سيا�سي.
 تن�شيط جماالت التعاون الربملاين بنيالبلدين مبا ي�ؤدي لتعزيز �أوا�صر ال�صداقة
والتفاهم امل�شرتك.
 نقل تقدير جاللة ملك اململكة الأردنيةالها�شمية لقيادة الدولة �إزاء مواقفها
امل�شرتكة يف الدفاع عن الق�ضايا العربية
خا�صة ما يتعلق منها مبكافحة االرهاب
والتطرف.

 .5الزيارة الر�سمية جلمهورية كازخ�ستان  -اال�سهام الفعال يف امل�ؤمتر الدويل
«الأديان �ضد الإرهاب».
 30مايو  1 -يونيو .2016
 تعزيز عالقات التعاون الربملاين معالربملان الكازاخ�ستاين.
 تعزيز �أطر التفاهم ،وتبادل الر�أيوامل�شورة حول الدور الربملاين يف تعظيم
اال�ستفادة من تقدمي كازخ�ستان يف
م�صادر الطاقة املتجددة وتفعيل �أطر
االتفاقيات املربمة بني البلدين.

 ت�ضمنت تو�صيات م�ؤمتر الأديان �ضدالإرهاب الكثري من توجهات ال�شعبة،
وخطة عملها ال�سيا�سية.
 االتفاق على تعزيز عالقات التعاونالربملاين وتدار�س اجلانب الكازاخ�ستاين
مل�شروع ال�شعبة املقدم ب�ش�أن ت�شكيل
جمعية �صداقة.

 .6الزيارة الر�سمية لرو�سيا االحتادية يف  -اال�ستفادة من الدور الرو�سي وثقله
الدويل يف الت�أييد ملواقف االمارات يف
الفرتة من  4 - 1يونيو 2016
خمتلف الق�ضايا االقليمية والدولية.
 �إ�سهام جمل�س النواب الرو�سي يفالتو�صل حللول �سيا�سية للأزمة ال�سورية .
 تعزيز العالقات الربملانية بني البلدينوت�أثري ذلك يف ق�ضايا ال�شرق الأو�سط،
والأمن يف املنطقة.
 تفهم اجلانب الرو�سي ملواقف االماراتيف خمتلف الق�ضايا االقليمية والدولية.

 ت�أكيد اجلانب الرو�سي على اال�ستفادةمن ثقل الدور الإماراتي يف جمل�س التعاون
اخلليجي ملزيد من التفاهم والتعاون
والت�شاور بني اجلانبني.
 تدار�س اجلانب الرو�سي لإن�شاء جمعية�صداقة بني اجلانبني .
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إسهامات الشعبة البرلمانية اإلماراتية في الزيارات الرسمية ولقاءات:
★

★

★
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★البيان اخلتامي امل�شرتك مع وفد جمموعة امريكا الالتينية و الكاريبي لدولة االمارات العربية ال�صادر خالل زيارة وفد
ر�ؤ�ساء برملانات امريكا الالتينية والكاريبي بتاريخ  21يناير  ،2016والذي �أكد على تعزيز �أطر التعاون االقت�صادي والتنمية
امل�ستدامة وااللتزامات الدولية امل�صدق عليها من اجلانبني ب�ش�أن التغري املناخي وتعزيز دور ال�شباب يف خدمة املجتمع بالإ�ضافة
�إىل الت�أكيد على التعاون الربملاين امل�شرتك يف االحتاد الربملاين الدويل ب�ش�أن ق�ضاياه ومو�ضوعات النقا�ش وقراراته وتنظيم
فعاليات ولقاءات برملانية م�شرتكة لتعزيز �أوا�صر العالقات الربملانية .
★مذكرات التفاهم :م�شروع مذكرة اتفاق للتعاون بني املجل�س الوطني االحتادي والربملان الأوروبي والتي مت طرحها خالل
الزيارة الر�سمية للربملان الأوروبي � 26أبريل  . 2016وتهدف مذكرة التفاهم �إىل تعزيز �أطر الت�شاور والتن�سيق وتبادل الر�أي
حيال خمتلف الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك من خالل تبادل املذكرات واملعلومات بني املجل�س الوطني االحتادي من خالل
ت�شكيل جمموعة ات�صال ال�ستي�ضاح البيانات.
★م�شروعات جمعيات ال�صداقة الربملانية حيث تهدف جمعيات ال�صداقة �إىل دعم �أوا�صر ال�صداقة ،والإخاء ،والتفاهم،
وتعزيز �أ�س�س التعاون امل�شرتك يف جماالت العمل الربملاين ،وتبادل الر�أي وامل�شورة يف جمال الدبلوما�سية الربملانية �سيما
يف املنتديات واملحافل الدولية والإقليمية امل�شرتكة  ،وتوثيق �أطر العالقات الثنائية .و �ساهمت الزيارات الربملانية للمجل�س
الوطني االحتادي خالل الف�صل الأول يف درا�سة ت�شكيل جمعيات �صداقة مع كل من :
 t tت�سليم اجلانب النم�ساوي ت�شكيل جلنة ال�صداقة الإماراتية خالل الزيارة الر�سمية جلمهورية النم�سا يف الفرتة 23 -21
�أبريل .2016
 t tدرا�سة م�شروع جمعية �صداقة برملانية بني املجل�س الوطني االحتادي لدولة االمارات العربية املتحدة ،وبرملان جمهورية
كازاخ�ستان.
 t tدرا�سة م�شروع جمعية �صداقة برملانية ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي لدولة االمارات العربية املتحدة وجمل�س
االحتاد لرو�سيا.

التأكيد على مرتكزات المصلحة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة في اللقاءات البرلمانية
مثل:
★

★

★

★

★

★
★

★ اجلزر الإماراتية املحتلة  :الت�أكيد على �سعي دولة الإمارات �إىل �إنهاء احتالل �إيران للجزر الإماراتية وذلك عرب احلوار
واملفاو�ضات املبا�شرة مبا يتوافق مع ميثاق الأمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل� ،أو �إحالة الق�ضية اىل حمكمة العدل الدولية.
★ الإرهاب  :ت�أكيد دولة الإمارات على �أهمية التعاون الدويل للت�صدي للجماعات الإرهابية واتخاذ تدابري �شاملة ملحاربتها من
خالل ا�سرتاتيجية وا�ضحة وموحدة و�ضرورة م�ضاعفة اجلهود للت�صدي لها ب�شكل فوري وفعال والت�أكيد على نبذ الإرهاب
والتطرف ،بكافة �أ�شكاله و�صوره ،ومهما كانت دوافعه ومربراته ،و�أي ًا كان م�صدره.
★ الأزمة اليمنية :الت�أكيد على �أهمية دعم اال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط ودول اخلليج ،والإ�شارة �إىل �أن م�شاركة دولة الإمارات
يف اجلهد الع�سكري يف اليمن كان بطلب من ال�شرعية اليمينة املعرتف بها دوليا و�ضمن التحالف العربي ،بهدف ال�ضغط على
االنقالبني احلوثيني لر�ضوخ للحل ال�سيا�سي �ضمن القرار جمل�س �أالمن الدويل .2216
★ االزمة ال�سورية والالجئني :التعبري عن القلق جراء الأزمة االن�سانية الطاغية لالجئني ال�سوريني والأو�ضاع الإن�سانية فيها
و�أن دولة الإمارات تدعم اجلهود الإن�سانية االغاثية  ،حيث �أقامت العديد من املخيمات واملعونات الإن�سانية لدى دول اجلوار
ال�سوري يف كل من الأردن والعراق ولبنان وتركيا.
★ الق�صية الفل�سطينية :الت�أكيد على ت�ضامن دولة الإمارات والدول العربية مع ال�شعب الفل�سطيني و�أهمية توحيد القوى
الدولية لتحقيق ال�سالم وحل للق�ضية الفل�سطينية ب�صورة عادلة ،مع �أهمية وقف االنتهاكات وعمليات اال�ستيطان الإ�سرائيلي
وفك احل�صار عن غزة .والت�أكيد على �أهمية الدفع بعملية ال�سالم وخا�صة ب�أن �أوروبا العبا رئي�سيا حلل الق�ضية الفل�سطينية
وتداعياتها ،وخا�صة يف ظل ما ت�شهده الق�ضية من تراجع وانح�سار من ناحية االهتمام الفعلي على امل�ستوى الدويل.
★ �إبراز ريادة الدولة  ،ومدى تقدمها التنموي خا�صة يف �إطار امل�ؤ�شرات والتقارير الدولية الداعمة لذلك.
★ الإ�شارة �إىل الأهداف امل�ستقبلية للتعديالت الهيكلية للحكومة خا�صة فيما يتعلق مبحاور امل�ستقبل والت�سامح وال�سعادة.
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