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�إنه ملن دواعي �سرورنا الكبري يف الأمانة العامة لرابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة
يف �أفريقيا والعامل العربي �أن ن�ضع بني �أيدكم هذا الكتاب الوثائقي الذي يت�ضمن �أه��داف و�أن�شطة
الرابطة وت�شكيلة املجال�س الأع�ضاء ومعلومات عن الدول الأع�ضاء يف الرابطة.
وبالرغم من �أن هذا امل�شروع مت �إعداده يف وقت ق�صري �إ ّال �أنه يزخر مبحتواه القيم ،ونحن على ثقة
ب�أنكم �ستجدون يف هذه املحتوى ما ي�شبع ف�ضولكم �إىل معرفة الرابطة و�أن�شطتها و�إمكانيات الدول
الأع�ضاء فيها ومنا�شطها االقت�صادية املختلفة.
وتقديراً للجهد الذي ُبذل يف �إعداد هذا الكتاب ف�إننا نتوجه بال�شكر اجلزيل لكل من �ساهم معنا يف اجناز
هذا الكتاب وعلى وجه اخل�صو�ص موظفوا الأمانة العامة للرابطة الذين قاموا بتوفري البيانات واملعلومات
املتعلقة بهذا الكتاب وهم ال�سيد� /أنور ال�شعيبي وال�سيد/ر�ضوان عامر وال�سيد /جون بول وال�سيد /عبد
الفتاح امل�صباحي وال�سيد�/أمني العقيدة و�إىل منقح الكتاب ال�سيد /يا�سني �أحمد التميمي و�إىل املرتجمني
�إىل اللغة الفرن�سية الدكتور� /أحمد الأ�صبحي واملرتجم �إىل اللغة الإجنليزية ال�سيد� /أنور ال�شعيبي ،و�أخرياً
�إىل ال�سيد /حممد حممد الطيب الذي حمل على عاتقة م�س�ؤولية مراجعة الن�ص العربي ،وال�سيد /اكومي
نكمجيكا الذي قام مبراجعة الن�ص الإجنليزي والفرن�سي.
كما تتوجه الأمانة العامة بخال�ص �شكرها وتقديرها للدور الذي لعبته �سكرتريات الرابطة يف حفظ
البيانات واملعلومات وتوفريها على الوجه املطلوب وهي الآن�سة/يا�سمني الإري��اين ،والآن�سة /مرمي
الزبري ،كما ال نن�سى �أن ن�شكر رئي�سة ق�سم احل�سابات الآن�سة/رحاب ا�سحاق التي قامت بتحفيز وت�شجيع
املوظفني للم�ساهمة يف �إعداد هذا الكتاب وبذل ق�صار جهودهم يف املهام املوكلة �إليهم.
ومما تقدم ف�إن �إعداد هذا الكتاب هو نتاج جلهود كبرية �شارك فيه فريق عمل بروح واحدة ونحن
على ثقة ب�أن العمل بروح الفريق الواحد �سي�ساهم ب�شكل كبري يف حتقيق الأهداف املن�شودة التي قامت
من �أجلها الرابطة.
واهلل ويل التوفيق،،،،

الأمني العام /عبد الوا�سع يو�سف علي

يف �إبريل من عام � ،2004أن�شئت رابطة ملجال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل
العربي ،لتمثل يف توقيتها ويف �أهدافها نقطة حتول هامة يف م�سار العالقات بني �إفريقية والعامل
العربي ،اللذين يتقا�سما العديد من امل�شرتكات اجلغرافية والتاريخية والثقافية ،ويواجها التحديات
ذاتها املرتبطة بالتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،وبامتالك الإمكانيات امل�ؤهلة للو�صول �إىل املوارد املتاحة
لديهما وا�ستثمارها اقت�صادياً والتحرر من التبعية االقت�صادية ،وم��ن طغيان العوملة ال��ذي يحيل
الفوائد دائماً �إىل ال�شركات الكربى العابرة للقارات.
لقد ت�ضمن النظام الأ�سا�سي للرابطة ،جملة من املبادئ والأهداف التي يدخل يف �إطارها مبد�أ الثنائية
الربملانية ،واحلكم الر�شيد ،وه��دف تعزيز �إ�سهام امل��ر�أة يف احلياة العامة ،وتعظيم دور الدبلوما�سية
الربملانية ..وب��دت ه��ذه الرابطة الربملانية جديد ًة يف بعدها اجل�غ��رايف ،لأنها �أول رابطة من نوعها
تن�ش�أ ح�صرياً لغاية توظيف الدبلوما�سية الربملانية ،يف العناية بتنمية العالقات ال�سيا�سية ،والثقافية
والإ�سرتاتيجية والأمنية ،والأه��م من ذلك تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري واال�ستثماري ،بني
الف�ضائني اجلغرافيني� :أفريقيا والعامل العربي ،بكل ما يعدان به من �إمكانيات كبرية لتعظيم املنافع
املتبادلة بني الدول العربية والإفريقية يف املجاالت االقت�صادية..
وت�ه��دف الرابطة �أي�ضاً �إىل امل�ساهمة الإيجابية يف اح�ت��واء ال�ن��زاع��ات ،وح�شد اجل�ه��ود للتغلب على
التحديات العميقة التي تواجهها الدول الإفريقية والعربية ،بيئياً و�صحياً.
وقبل الإعالن الر�سمي عن ت�أ�سي�س هذه الرابطة يف الفرتة من � 27-25إبريل  ،2004بالعا�صمة اليمنية
ٌ
إ�سهامات جليل ٌة ،وحمطات هام ٌة ،ارتبطت جميعها بتلك الكوكبة
�صنعاء ،كانت هناك �أفكا ٌر مُلهِم ٌة ،و�
املتميزة من ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقية والعامل العربي ،ممن ال
يزال بع�ضهم ي�ؤدي مهمته وواجبه الوطني على ر�أ�س بع�ض املجال�س يف دولنا.
فقدت ُولدت الفكرة ،عندما التقى عدد من ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شيوخ وال�شورى العربية والإفريقية ،يف
العا�صمة الفرن�سية ،عندما كان جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي ي�ست�ضيف اجتماعاً لرابطة جمال�س ال�شيوخ
الأوربية ..و�سرعان ما تبلورت الفكرة وتر�سخت يف �أذهان ه�ؤالء الر�ؤ�ساء ،بعد �أن اقتنعوا بوجاهتها
وبت�أثريها امل�ستقبلي على العالقات العربية الإفريقية ،ثم جرى التن�سيق لعقد اجتماع ا�ست�شاري يف
العا�صمة املوريتاين نواك�شوط مت خالله التداول يف مالمح الكيان الربملاين اجلديد ،ثم اتفق ر�ؤ�ساء
املجال�س على عقد اجتماع �آخ��ر يف العا�صمة املغربية ال��رب��اط ،ويف ه��ذا االجتماع ال��ذي �أخ��ذ طابعاً
ت�أ�سي�سياً ،تر�سخت فكرة الرابطة وات�ضحت مالحمها.
وبعد عامني تداعى ( )22من ر�ؤ�ساء وممثلي جمال�س ال�شيوخ وال�شورى يف ك ً
ال من �إفريقيا والعامل
العربي� ،إىل اجتماع عقد يف العا�صمة اليمنية �صنعاء ،وجرى خالله الإعالن ر�سمياً عن �إن�شاء كيان

جديد با�سم رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل العربي(�أ�سيكا)،
وت�أ�س�ست للرابطة �أمانة عامة اتخذت من �صنعاء مقراً لها.
وذلك يعني �أن ت�أ�سي�س الرابطه(�أ�سيكا) ،مل يكن حم�ض �صدفة ،بل كان ،من الناحية العملية ،خال�صة
جلهود كثرية بذلت على هذا الطريق ،وكان �أي�ضاً نتيجة مو�ضوعية ،جلملة من التحوالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والإ�سرتاتيجية التي �شهدها عاملنا ،خ�صو�صاً منذ منت�صف عقد الثمانينيات من القرن
عاملي ،يهيمن عليه قطب واحد ،وت�سوده نظرية �سيا�سية واقت�صادية
الع�شرين املن�صرم ،ونتج عنها نظا ٌم ٌ
جاذبة ومراوغة يف نف�س الوقت ،هي النظرية اللربالية ،التي انت�صرت للتو على النظرية ال�شيوعية،
بكل ما ت�شتمل عليه الليربالية من مفاهيم :االقت�صاد احل��ر -الدميقراطية ،التمثيل -التعددية
ال�سيا�سية.
وتلك املفاهيم �سرعان ما حتولت �إىل قيم �سائدة على نطاق عاملي ،وبدا �أن العامل يتحد �أكرث ف�أكرث
حول هذه القيم ويتبناها ،دون �أن نغفل حقيقة �أن الدول الغربية الكربى ،مل تفقد احليلة يف �إبقاء
هيمنتها االقت�صادية ،حتى وهي تروج للقيم الدميقراطية.
على �أن من الأهمية مبكان �أن دولنا العربية والإفريقية ،مل ت�صل بعد �إىل غاياتها يف التحرر من
الهيمنة االقت�صادية اخل��ارج�ي��ة ،ومل ت�صل بعد �إىل م�ستوى ميكنها م��ن ال�سيطرة على ثرواتها
ومواردها ،وا�ستغاللها وتوظيف عائداتها ،مبا يخدم �أولويات التنمية ،ويحررها من التبعية ال�سالبة
لالقت�صاد الر�أ�سمايل الغربي ،وميكنها من فتح خطوط �أفقية لتبادل امل�صالح االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية ،غري اخلطوط الر�أ�سية التي تكاد حتتكر عمليات التبادل االقت�صادي غري املتكافئ،
وحت�صرها بني دولنا والأ�سواق الغربية.
ومن هنا تربز �أهمية العمل امل�شرتك من �أجل خلق وتعزيز فر�ص التعاون وتبادل املنافع بني الف�ضاءين
الإفريقي والعربي ،وجعله �أولوية لدولهما يف هذه املرحلة ويف املراحل القادمة ،بالنظر �إىل توفر جملة
من العوامل املو�ضوعية التي تدفع يف هذا االجتاه وت�ؤكد جدوى ان�شغال هذه الدول بتنمية امل�صالح
امل�شرتكة ،وتبادل املنافع ،وانتقال ر�ؤو���س الأم��وال اال�ستثمارية ،من دول الفائ�ض النقدي يف العامل
العربي� ،إىل دول املوارد يف �إفريقيا.
وبالت�أكيد �ستكون دولنا الإفريقية والعربية �أق��در على ا�ستك�شاف الفر�ص العظيمة الكامنة يف �أفق
العالقات امل�شرتكة فيما بينها� ،إذا ا�ستطاعت �أن تعمل يف خ� ٍ�ط م��وا ٍز داخ�ل��ي ،لتحقيق الإ�صالحات
ال�ضرورية على امل�ستويني ال�سيا�سي واالقت�صادي ،باجتاه املزيد من املمار�سة الدميقراطية ،ت�أ�سي�ساً
على خ�صو�صية كل دول��ة وثقافتها وما يالئم �أولويات وتطلعات جمتمعاتها ،على �أن تكون معايري
تلك الإ�صالحات هو املزيد من ال�سيا�سات االقت�صادية املحفزة ،وتنامي م�ستوى امل�شاركة املجتمعية يف
عملية �صنع القرار ،عرب �آليات فعالة ت�ضمن متثيلهم متثي ً
ال حقيقياً يف م�ؤ�س�سات الدولة و�سلطاتها،
وخ�صو�صاً ال�سلطة الت�شريعية.
وهذه هي �إحدى الأولويات التي تعمل لأجلها رابطة(�أ�سيكا) ،عرب العديد من الآليات التي اعتمدتها
ومنها امل ��ؤمت��رات وال�ل�ق��اءات الت�شاورية ،وجلنة ال�سالم وح��ل ال�ن��زاع��ات ،واجتماعات ر�ؤ��س��اء الغرف
التجارية ،واجتماعات ال�سيدات الربملانيات ،وغريها من الأن�شطة والفعاليات الأخرى..
يف هذا الكتاب نقدم ال�سرية الكاملة لرابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا
والعامل العربي(�أ�سيكا):
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الباب الأول

الرابطة:من الفكرة �إىل احل�ضور
امل�ؤ�س�سي

الفكرة الأوىل:

تبلورت فكرة الرابطة يف العا�صمة الفرن�سية باري�س ،عندما
التقى جمموعة من ر�ؤ�ساء املجال�س العربية والإفريقية ،على
هام�ش اجتماع لرابطة جمال�س ال�شيوخ العاملي ،حيث جرى
ت ��داول ف�ك��رة ت�أ�سي�س راب �ط��ة مم��اث�ل��ة جت�م��ع ب�ين الف�ضاءين
اجلغرافيني الإفريقي والعربي..
ع�ن��دم��ا ت��ر��س�خ��ت ه��ذه ال�ف�ك��رة يف �أذه� ��ان ر�ؤ� �س��اء املجال�س
واقتنعوا بوجاهتها ،اتفقوا على عقد �سل�سلة م��ن اللقاءات
الت�شاورية من �أجل مزيد من �إن�ضاجها والتداول ب�ش�أنها..
وبالفعل عقد ر�ؤ�ساء املجال�س يف الفرتة  23 -21فرباير2001م
اجتماعاً لهم يف العا�صمة املوريتانية نواك�شوط ،وكان اجتماعاً
حمفزاً للم�ضي باجتاه �إن�ضاج فكرة ت�أ�سي�س كيان برملاين عربي
�إف��ري�ق��ي ..وت�لاه اجتماع ث��انٍ يف العا�صمة املغربية ال��رب��اط،
يف ال�ف�ترة  7-6ي��ون�ي��و2002م �أخ��ذ طابعاً ت�أ�سي�سياً م��ن خالل
الإج ��راءات املمهدة التي �أق��ره��ا ،ودفعت باجتاه جت�سيد فكرة
الرابطة على �أر���ض الواقع ،يف هذا االجتماع مت االتفاق على
ال�صيغة الأولية لنظام الرابطة ،مت�ضمناً املبادئ والأهداف.
لكن ميالد الرابطة ر�سمياً با�سمها احلايل :رابطة جمال�س
ال���ش�ي��وخ وال �� �ش��ورى وامل�ج��ال����س امل�م��اث�ل��ة يف �إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل
العربي(�أ�سيك�أ) مت يف االجتماع الذي عقد يف العا�صمة اليمنية
�صنعاء ،خالل الفرتة من  27-25ابريل 2004م ،بح�ضور ر�ؤ�ساء
ممثلني ل �ـ �ـ �ـ( )22م��ن جم��ال����س ال���ش�ي��وخ وال �� �ش��ورى واملجال�س
املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي ..يف هذا االجتماع مت �إقرار
النظام الأ�سا�سي والنظام الداخلي للرابطة ..وق��د �شارك يف
اجتماع �صنعاء املجال�س التالية:

جمل�س الأعيان يف اململكة الأردنية الها�شمية.
جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة املغربية.
جمل�س ال�شيوخ يف اجلمهورية املوريتانية الإ�سالمية.
املجل�س الوطني يف جمهورية ناميبيا.
جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية نيجرييا.
جمل�س ال�شيوخ يف مملكة �سوازيالند.
جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية ال�سعودية.
جمل�س ال�شورى يف اجلمهورية اليمنية.
جمل�س ال�شورى يف مملكة البحرين.
جمل�س ال�شورى يف دولة قطر.
جمل�س ال�شورى يف جمهورية م�صر العربية.
جمل�س الواليات يف جمهورية ال�سودان.
جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية بوروندي.
جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية الكونغو برازافيل.

مربرات الت�أ�سي�س:

عندما التقى ر�ؤ�ساء جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س
املماثلة يف العامل العربي و�إفريقيا يف ال�ساد�س وال�سابع من
يونيو يف امل�غ��رب ع��ام 2002م ك��ان��وا يتطلعون �إىل �إي�ج��اد كيان
م�شرتك ي�سهم يف �إحداث نقلة نوعية لتعزيز الثنائية الربملانية
يف تلك البلدان ،وتعزيز القيم امل�شرتكة ح��ول الدميقراطية
واحلكم الر�شيد يف تلك الدول ،ومتثلت املربرات الرئي�سية لهذا
الكيان يف التايل:
تعزيز م�ستوى التعاون بني ال��دول العربية والإفريقية
يف ن�ط��اق اح�ت�رام ال�ت�ن��وع ال�ث�ق��ايف والإ� �س �ه��ام يف احل ��وار ح��ول
الدميقراطية و�سيادة القانون.
تعزيز مكانة ال��دول العربية والإفريقية بني الأمم الأخ��رى
ال��س�ي�م��ا م��ع ال �ت �ح��والت ال�ت��ي ي�شهدها ال �ع��امل يف خم�ت�ل��ف امل�ج��االت
حيث �أ�صبحت ثقافة العوملة تفر�ض متطلبات جديدة من التكامل
املجال�س التالية:
واالن�سجام بني الدول التي متتلك مقومات العمل امل�شرتك.
املجل�س الوطني للأقاليم يف جمهورية جنوب �أفريقيا.
الإ� �س �ه��ام ب ��دور �أك�ث�ر ف��اع�ل�ي��ة يف ال�ق���ض��اء ع�ل��ى �أ��س�ب��اب
جمل�س الأمة يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية .التوتر والعنف وامل�ساهمة يف حتقيق اال�ستقرار والأمن وال�سلم
االجتماعي يف دول �أفريقيا ومنظمة ال�شرق الأو�سط وجتاوز
املجل�س الفيدرايل جلمهورية اثيوبيا الدميقراطية
ذل ��ك �إىل ل�ع��ب دور ع��امل��ي ي�سهم يف ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن الأزم� ��ات
جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية اجلابون.
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الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

الر�ؤ�ساء الدوريون للرابطة:

والنزاعات �سعيا للو�صول �إىل جمتمعات م�ستقرة وناه�ضة.
دعم جهود حماربة الفقر واجلوع والق�ضاء على التخلف
منذ ت�أ�سي�س الرابطة يف  2004توىل رئا�ستها الدورية عدد
ب�ك��ل �أ��ش�ك��ال��ه وت�ع��زي��ز دور امل� ��ر�أة لتحقيق التنمية ال�شاملة من ر�ؤ�ساء املجال�س الأع�ضاء وفيما يلي عر�ض لل�سري الذاتية
وامل�ستدامة لكل ال�شعوب.
له�ؤالء الر�ؤ�ساء:

�أهداف الرابطة:
ال��رئ��ي�����س احل���ايل ل��ل��راب��ط��ة  :2012معايل
ي�شتمل النظام الأ�سا�سي للرابطة عددا من الأهداف ال�سيد غابرييل نتيزيرانا رئي�س جمل�س ال�شيوخ
الرئي�سية التالية:
الربوندي

ت�شجيع ودعم وتقوية �أنظمة املجال�س الربملانية املكونة من
جمل�سني ت�شريعيني داخل وخارج الدول الإفريقية والعربية.
ت�شجيع ودع��م وتقوية التعاون يف املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية ب�ين ال ��دول الإفريقية
والعربية ويف العامل �أجمع.
�أن تنظم ب�صفة دورية اجتماعات ومناق�شات بني �أع�ضاء جمال�س
ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي وكذلك
تبنى فعاليات م�شرتكة لت�سهيل التعاون وتبادل اخلربات.
تنظيم اجتماعات ومناق�شات بني �أع�ضاء جمال�س ال�شيوخ
وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا والعامل العربي ،وتبني
فعاليات م�شرتكة لت�سهيل التعاون وتبادل اخلربات.
تنظيم ج�ه��ود جم��ال����س ال���ش�ي��وخ وال �� �ش��ورى واملجال�س
املماثلة يف الندوات واملحافل الإقليمية والدولية.
 امل�ساهمة يف الن�شاطات الربملانية العربية والإفريقيةوك��ذل��ك الن�شاطات التابعة ل�لاحت��ادات ال��دول�ي��ة وامل���ش��ارك��ات
الفعالة يف املناق�شات املتعلقة بتلك الن�شاطات.
الت�شاور ح��ول الق�ضايا املتعلقة بامل�صالح امل�شرتكة يف
خمتلف املجاالت الوطنية والدولية واتخاذ التو�صيات الالزمة
وتبني القرارات العملية فيما يخ�ص تلك الق�ضايا.
تكري�س امل�شاركة يف احلوارات الهادفة �إىل تعميق مفاهيم
ومبادئ قيم الدميقراطية.
تعزيز امل�شاركة يف احلوارات الهادفة �إىل ت�شجيع وحماية
دور منظمات املجتمع املدين وحقوق الإن�سان.
كما ت�سعى لبناء ج�سر هام من التوا�صل والتعاون بني
�أفريقيا والعامل العربي لتمكني املنطقة من ت�سخري �إمكانياتها
لال�ستفادة من التوجه الدويل العاملي نحو التكتالت الإقليمية.

معايل ال�سيد غابرييل نيت�سزرانا– رجل اقت�صاد و�سيا�سة
بروندي اجلن�سية.
� � �ش � �غ� ��ل م �ن �� �ص��ب
ال �ن��ائ��ب ال �ث��اين ل��رئ�ي����س
ج �م �ه��وري��ة ب� ��رون� ��دي يف
ال �ف�ت�رة م ��ن  12ف�براي��ر
2007م حتى  28اغ�سط�س
2010م.
ان� �ت� �خ ��ب رئ �ي �� �س��ا
ملجل�س ال�شيوخ الربوندي
يف �أغ�سط�س 2010م.
�شغل من�صب رئي�س رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س
املماثلة يف افريقيا والعامل العربي يف عام 2012م.

معايل ال�سيدة /روز فران�سني روغومبي رئي�سة
جمل�س ال�شيوخ بالغابون(:)2011

رئي�سة جمل�س ال�شيوخ الغابوين– رئي�سة الرابطة للعام 2011م
من مواليد � 20سبتمرب 1942م يف مدينة المبارينية التي
تبعد 240ك��م يف ال�شمال ال�شرقي ملدينة ليربفيل العا�صمة
وتنتمي للقبيلة غالو.
ح���ص�ل��ت ع �ل��ى ت�ع�ل�ي��م
يف جم��ال احل �ق��وق تخرجت
م��ن ك�ل�ي��ة ن��ان���س��ي ل�ل�ح�ق��وق
يف ف��رن���س��ا .وم �ن��ذع��ام 2007
وه� ��ي ح��ا� �ص �ل��ةع �ل��ى � �ش �ه��ادة
فيالالهوت.
�� �ش� �غ� �ل ��ت م �ن �� �ص��ب
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الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
م�ست�شارة منذ �أبريل  2008و�أ�صبحت ع�ضوة ملجل�س ال�شيوخ
عن ال��دائ��رةالأوىل يف مدينة المبارينية،وهي عا�صمة �إقليم
الأوغووي الأو�سط منذ  1يناير .2009
�شغلت من�صب وزيرة حقوق املر�أة والإن�سان يف احلكومة
برئا�سة ال�سيد ليومنبيام.
انتخبت كرئي�سة ملجل�س ال�شيوخ يف  17فرباير  2009و�شغلت
من�صب القائم ب�إعمال رئي�س جمهورية يف  10يونيو،2009عقب وفاة
الرئي�س عمربونغو �أوندميبا،حتى � 16أكتوبر ،2009حيث مت تن�صيب
ال�سيد علي بونغو�أوندميبا رئي�سا للجمهورية.
تولت رئا�سة الرابطة للعام 2011م.
(الإ�صدار الأول)

ب � �ك� ��ال� ��وري� ��و�� ��س
يف ال �� �ش��ري �ع��ة وال �ق��ان��ون
ج � ��ام� � �ع � ��ة �أم درم� � � � ��ان
اال�سالمية
رئ �ي �� ��س حم�ك�م��ة
اال��س�ت�ئ�ن��اف والي ��ة غ��رب
دارفورد
رئ� �ي� �� ��س اجل� �ه ��از
الق�ضائي لوالية غرب درافورد 1995م
ع�ضو املحكمة الد�ستورية 1998م
ع�ضو هيئة امل�ست�شارين مبجل�س الوزراء
الدكتور/حممد ال�شيخ بيداهلل رئي�س جمل�س
ع�ضو جلنة احلوار الدارفوري.
امل�ست�شارين املغربي(:)2010
رئي�س رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س ل�سنة
ولد الدكتورحممد ال�شيخ بيداهلل بال�سمارة �سنة ..1949
2009م.
ح � � �� � � �ص � ��ل ع� �ل ��ى

ال��دك�ت��وراه يف ال�ط��ب �سنة
 1979وعمل خ�لال ال�سنة
نف�سها طبيبا مب�ست�شفى
ابن ر�شد بالدار البي�ضاء.
ك �م��ا ع �م��ل �أ� �س �ت��اذا
وب��اح �ث��ا م�ب��رزا يف ال�ط��ب
��س�ن��ة  1987ب�ك�ل�ي��ة ال�ط��ب
بالدار البي�ضاء.
انتخب نائبا ملدينة ال�سمارة مبجل�س النواب �سنة 1977
و�أعيد انتخابه �سنة ..1984
مت انتخابه رئي�سا للجنة ال�ش�ؤون اخلارجية واملناطق
املحتلة والدفاع الوطني.
رئي�سا للجنة التجهيز والربيد واالت�صاالت.
�شغل وزير لل�صحة من � 2002إىل ..2007
�شغل ال��دك�ت��ور /حممد ال�شيخ بيد اهلل من�صب رئي�س
الرابطة لعام ..2010

دولة الأ�ستاذ الفقيد/عبد العزيز عبد الغني
رئي�س جمل�س ال�شورى -اجلمهورية اليمنية

ولد يف  4يوليو 1939م يف منطقة حيفان مبحافظة تعز-
اجلمهورية اليمنية.
ماج�ستري يف االقت�صادي جامعة كلورادو 1964م.
دكتوراه فخرية جامعة كلورادو 1978م.
رئي�س جمل�س الوزراء اجلمهورية العربية اليمنية 1990-83م.
ع�ضو جمل�س الرئا�سة 1990م.
الأمني العام امل�ساعد للم�ؤمتر ال�شعبي العام 1995-90م.
ع�ضو مبجل�س م�ست�شاري البنك الدويل 1997-93م.
رئي�س جمل�س الوزراء 1997-94م.
رئ �ي ����س امل�ج�ل����س
اال�ست�شاري 1997م.
رئ �ي ����س جم�ل����س
ال�شورى 2001م.
ت � � ��وىل رئ ��ا�� �س ��ة
الرابطة منذ ت�أ�سي�سها
دول��ة الأ�ستاذ/على يحي عبد اهلل جربيل يف �إب ��ري ��ل  2004وح�ت��ى
نوفمرب 2008
رئي�س جمل�س الواليات ال�سودانية()2009
تاريخ امليالد 1951م اجلنينة
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(الإ�صدار الأول)

قيادة الأمانة العامة للرابطة

اال�ستاذ/عبدالوا�سع يو�سف علي
االمني العام للرابطة
جمهورية �أثيوبيا الفيدرالية الداميقراطية االثيوبية

اال�ستاذ حممد حممد الطيب
االمني العام امل�ساعد لل�شئون ال�سيا�سية والثقافية

ال�سيد /ايقومي نكمجيكا
االمني العام امل�ساعد لل�شئون االقت�صادية واالجتماعية

اجلمهورية اليمينة

جمهورية نيجرييا االحتادية

ال�سيد /ليفنو�س او�سوجي
االمني العام ال�سابق

ال�سيد� /سيدنا عايل ولد حنن
االمني العام امل�ساعد ال�سابق

جمهورية نيجربيا

جمهورية موريتانيا اال�سالمية
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(الإ�صدار الأول)

الباب الثاين

ان�شطة وفعاليات الرابطة
يف �إطار �سعي الرابطة لتحقيق الأه��داف التي و�ضعتها لنف�سها منذ ت�أ�سي�سها نفذت العديد من
الأن�شطة والفعاليات املختلفة ،وحر�صت من خاللها على مواكبة التغريات العاملية املت�سارعة واال�سهام
الفاعل يف معاجلة كثري من الق�ضايا العالقة وو�ضع الت�صورات الرامية اىل حت�سني م�ستوى التعاون
االقت�صادي وتعزيز حقوق االن�سان واال�سهام يف حل النزاعات والبدء بخطوات التعاون الثقايف
والربملاين بني الدول االع�ضاء يف الرابطة واجلدول التايل يبني الن�شاطات التي قامت بها الرابطة
خالل الفرتة املا�ضية بح�سب املجاالت التي تهدف الرابطة من خاللها اىل اقامة التعاون امل�ستدام
بني افريقيا والعامل العربي.

املجال

جدول يبني ان�شطة الرابطة بح�سب املجاالت واللجان

اللجنة

امل�ؤمترات

اجتماعات ر�ؤ�ساء املجال�س

التعاون االقت�صادي

اجتماعات غرف التجارة
وال�صناعة

الدميقراطية وحقوق االن�سان
متكني املر�أة
ال�سالم وحل املنازعات
التبادل الثقايف والربملاين
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 ال�سيدات الربملانيات جلنة ال�سيدات الربملانيات ال�سيدات الربملانياتجلنة ال�سالم وحل النزاعات
اللقاءات الت�شاورية-تبادل الزيارات

االن�شطة

م�ؤمترالرباط – املغرب 2002مامل�ؤمترالت�أ�سي�سي �صنعاء -اليمن 2004امل�ؤمتر الثاين �صنعاء – اليمن 2007مامل�ؤمتر الثالث اخلرطوم – ال�سودان 2008مامل�ؤمتر الرابع الرباط – املغرب 2009مامل�ؤمتر اخلام�س ليبريفيل – اجلابون 2011مامل�ؤمتر ال�ساد�س – بوجمبورا –بوروندي 2012ماجتماع كيب تاون – جنوب افريقيا 2008ماجتماع املنامة – البحرين 2010ماجتماع الرباط –املغرب 2012ميوم الرابطة للدميقراطية وحقوق االن�سان �صنعاء – اليمن2012م
االجتماع الأول :ابوجا – نيجرييا 2009ماالجتماع الثاين :اخلرطوم – ال�سودان 2010ماالجتماع الثالث :اخلرطوم – ال�سودان 2011ماجتماع ابوجا – نيجرييا 2007ماجتماع بوجمبورا -بوروندي 2009ماجتماع ادي�س ابابا -اثيوبيا 2012ماللقاء الت�شاوري االول عمان-الأردن 2007ماللقاء الت�شاوري الثاين نواك�شوط – موريتانيا 2008ماللقاء الت�شاوري الثالث ابوجا -نيجرييا 2009م-اللقاء الت�شاوري الرابع ادي�س ابابا-اثيوبيا 2011م

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

�أو ًال :امل�ؤمترات
ج��رت ال �ع��ادة �أن تعقد ال��راب�ط��ة م��ؤمت��رات�ه��ا ال�سنوية
بح�ضور وف ��ود م��ن امل�ج��ال����س الأع �� �ض��اء ب��رئ��ا��س��ة ر�ؤو� �س��اء
املجال�س �أو من ميثلهم وذلك ال�ستعرا�ض التقرير املرفوع
م��ن جم�ل����س ال��راب �ط��ة وال� ��ذي ي�ب�ين م��ا �أجن��زت��ه الأم��ان��ة
العامة للرابطة من �أن�شطة يف العام املن�صرم �إىل جانب
ما يقرتحه املجل�س من �أن�شطة جديدة تقوم بها الأمانة
العامة خ�لال العام ال�ق��ادم ويقوم ب��إق��راره��ا ..كما يتم يف
العادة �أقرار ميزانية الأمانة العامة للرابطة للعام القادم
خالل هذا االجتماع كما ي�صدر يف العادة بيان ختامي عن
م�ؤمترات الرابطة يو�ضح مواقف امل�شاركني �إزاء العديد
م��ن املو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك ل�شعوب �أفريقيا
والعامل العربي.
ول�ل�إح��اط��ة ف ��إن��ه وف �ق �اً ل �ل��وائ��ح والأن �ظ �م��ة ال��داخ�ل�ي��ة
للرابطة ف�إن جمل�س الرابطة واملكون من رو�ؤ�ساء املجال�س
يعقد اجتماعاته ال�سنوية قبل م��ؤمت��ر ال��راب�ط��ة وذل��ك
ال�ستعرا�ض م��ا ق��ام��ت ب��ه الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ولإق ��رار خطة
ال�ع�م��ل ال���س�ن��وي��ة ال �ق��ادم��ة ك�م��ا ي��رف��ع ت��و��ص�ي��ات��ه ملجال�س

الرابطة ملناق�شتها و�إقرارها.
وب�ح�ل��ول ال�ع��ام 2012م ت�ك��ون ال��راب�ط��ة ق��د ع�ق��دت عدد
�سبعة اجتماعات �سنوية مل�ؤمترها العام وثمانية اجتماعات
ملجل�سها وذلك يف البلدان الأع�ضاء املو�ضحة �سابقاً.

مقتطفات من البيانات التي �صدرت عن
م�ؤمترات الرابطة يف ال�سنوات املا�ضية

لقد كانت اجتماعات وم�ؤمترات الرابطة التي عقدت خالل
ال�سنوات ال�سابقة ناجح ًة بكل املقايي�س �سواء من حيث
احل�ضور واحلما�س وامل�شاركة بل ومن حيث املو�ضوعات
ال �ت��ي مت بحثها ومناق�شتها �أو ال �ت��ي وردت يف الكلمات
واملداخالت التي �ألقتها الوفود والتي ت�شري �إىل �أن هناك
طموحات و�آمال كبرية معقودة على هذه الرابطة لكي تلعب
�أدواراً مهمة وعلى وجه اخل�صو�ص يف جمال الدبلوما�سية
الربملانية التي ميكن �أن يتم تفعيلها فيما بني املجال�س
الأع�ضاء نف�سها وبينها وبني املجال�س الأخ��رى يف العامل
ذل��ك ان بع�ض ال��دول الأع���ض��اء يف الرابطة (على �سبيل
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(الإ�صدار الأول)

ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
ومم��ا ت�ق��دم فقد متخ�ض ع��ن اجتماعات
وم�ؤمترات الرابطة العديد من القرارات
والتو�صيات والتي ميكننا ان نلخ�ص بع�ض
منها فيما يلي:

(امل�ؤمتر االول للرابطة �صنعاء –  25ــ
� 27إبريل ) 2004

املثال) تعاين من �أثار التخلف وغياب التنمية االقت�صادية
واالجتماعية وترزح حتت �أعباء املديونيات الدولية  ,كما �أن
هناك دول �أع�ضاء يف الرابطة م�صنفة �ضمن الدول الغنية
وامل��ؤث��رة يف املحافل الدولية وميكن للرابطة وه��ي ت�ضم
ه��ذا التنوع ب�ين �أع�ضائها �أن تلعب دوراً
مهماً يف تفعيل الدبلوما�سية الربملانية
ملا من �ش�أنه تخفيف املعاناة والغاء اعباء
امل��دي��ون �ي��ات ..كما ان ال��راب�ط��ة ميكن ان
تكون �صوتاً م�سموعاً الفريقيا والعامل
العربي ومدافعاً عن الق�ضايا التي تهم
ال ��دول االع���ض��اء وال ��دول غ�ير الأع���ض��اء
ع�ل��ى ال���س��واء..ل�ي����س ه��ذا فح�سب ب��ل ان
الدبلوما�سية الربملانية ميكن �أن تتطور
لت�شمل تقدمي حلول ومبادرات للتعاطي
م��ع امل�شاكل وامل��و��ض��وع��ات ال�ساخنة على
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 ت �ل �ت��زم جم��ال ����س ال �� �ش �ي��وخ وال �� �ش��ورىوامل �ج��ال ����س امل�م��اث�ل��ة يف �أف��ري �ق �ي��ا وال �ع��امل
ال� �ع ��رب ��ي امل �ن �� �ض��وي��ة يف ع �� �ض��وي��ة ه ��ذه
ال��راب �ط��ة ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى تنفيذ ق� ��رارات و
تو�صيات امل�ؤمتر والإ�سهام يف تعميق قيم
ال��دمي��وق��راط �ي��ة يف ب �ل��دان �ه��ا وحت��وي�ل�ه��ا
�إىل واق��ع ح��ي جم�سد كما يلتزم امل��ؤمت��ر
بالتعاون مع املنظمات الربملانية الدولية
والإق �ل �ي �م �ي ��ة ل �ت �ع��زي��ز ال��دمي��وق��راط �ي��ة
واحلريات العامة ون�صرة الق�ضايا العادلة
وامل�صريية لل�شعوب العربية والإفريقية
ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ويعلن
امل�ؤمتر تنديده ال�شديد بحمالت التطهري
ال�ع��رق��ي والت�صفية اجل���س��دي��ة و�أ��س��ال�ي��ب
القمع والقتل واالعتقاالت وتدمري املنازل
على ر�ؤو�س �سكانها الأبرياء يف غزة وال�ضفة الغربية ويعلن
امل�ؤمتر ت�ضامنه مع ال�شعب الفل�سطيني يف ن�ضاله امل�شروع
م��ن �أج��ل حتقيق �أه��داف��ه الثابتة وامل���ش��روع��ة املتمثلة يف

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
ال ��راب� �ط ��ة ال �ب �ح��ث يف �أف� ��� �ض ��ل ال���س�ب��ل
وال��و� �س��ائ��ل ال���س�ل�م�ي��ة ل�ل�إ� �س �ه��ام يف حل
امل�شاكل والأزم ��ات و�إزال ��ة جميع �أ�سباب
التوتر والعنف ،وملا كان بو�سع الرابطة
�أن تلعب دوراً ريادياً يف هذا امل�ضمار ،ف�إنًّ
امل�ؤمتر يقر ت�شكيل جلنة دائمة للرابطة
حل��ل الأزم ��ات و�إح�ل�ال الأم��ن وال�سالم
يف امل �ن �ط �ق �ت�ين ال �ع��رب �ي��ة والأف��ري �ق �ي��ة،
ت�سمى اللجنة ال�سيا�سية للم�ساعي حلل
الأزم � ��ات ،وق��د مت ت�شكيل ه��ذه اللجنة
و�سميت جلنة ال�سالم وحل املنازعات
• ويف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان
ودور املجتمع املدين �أقــــر ما يـــلــــي:
• ي�ؤكد امل�ؤمتر على الأهمية البالغة
يف �أن ت�سهم جمال�س ال�شيوخ وال�شورى
واملجال�س املماثلة الأع���ض��اء يف الرابطة
يف العمل على تر�سيخ قيم الدميقراطية
وح�ق��وق الإن���س��ان و�أن تلعب دوراً طليعياً
يف ت�شجيع االل �ت��زام باملعايري الأ�سا�سية
للحكم الر�شيد م��ن خ�لال الرتكيز على
ب�ن��اء ال �ق��درات الإداري� ��ة وامل��دن�ي��ة وتعزيز
الإ�شراف الربملاين ودعم املبادرات القائمة
ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف ��ص�ن��ع ال� �ق ��رار و�إق � ��رار
التدابري الفعاله ملحاربه الظواهر املخلة بالأداء العام ودعم
التوجهات املت�صلة بتطوير الق�ضاء وتعزيز ا�ستقالليته
مبا يتالئم مع م�ضامني �إعالن �صنعاء.
• ي�ؤكد امل�ؤمتر على �أهمية الدور الذي تلعبه م�ؤ�س�سات
املجتمع امل ��دين يف تعزيز امل���ش��ارك��ة ال�شعبية يف العملية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة ويف جت��ذي��ر ق�ي��م ال��دمي�ق��راط�ي��ة
وحقوق الإن�سان يف جمتمعاتنا.
• ي�ؤكد امل�ؤمتر على �أهمية تهيئة املناخات القانونية
امل�لائ�م��ة لت�أ�سي�س منظمات املجتمع امل��دين واالن�ضمام
�إليها وتوفري الأطر القانونية املنا�سبة لعملها.
• ي ��ؤك��د امل� ��ؤمت ��ر ع �ل��ى �أه �م �ي��ة االرت� �ق ��اء ب� ��دور امل� ��ر�أة
وم�شاركتها يف العملية ال�سيا�سية واالجتماعية وحمايتها
من كافة �أ�شكال اال�ستغالل �أو االنتقا�ص من حقوقها.
(الإ�صدار الأول)

العودة وتقرير امل�صري و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة
وعا�صمتها القد�س ال�شريف ويف هذا الإطار يعرب امل�ؤمتر
عن دعمه الكامل لكل اجلهود املبذولة يف �سبيل �إقرار �سالم
عادل و�شامل يف منطقة ال�شرق الأو�سط .
• يعلن امل�ؤمتر دعمه للجهود الدولية يف �سبيل �إيجاد
ح �ل��ول ��س�ل�م�ي��ة ل �ل �ن��زاع��ات ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح ��دة ال�ت��وت��ر
املت�أجج يف ب�ؤر ال�صراع والتوتر يف عدد من مناطق القارة
الإفريقية ,و�إذ ت�شهد منطقتنا العربية والإفريقية حالة
من التوتر وال�صراعات ،وت��واج��ه العديد من التحديات
ال�ت��ي ت�ه��دد الأم ��ن وال���س�لام واال��س�ت�ق��رار وت�ع��رق��ل عجلة
التنمية وال�ت�ق��دم ،وح�ي��ث يعترب الت�شاور ح��ول الق�ضايا
املتعلقة بامل�صالح امل�شرتكة يف خمتلف املجاالت الوطنية
والإقليمية والدولية �آلية عمل الرابطة لت�شجيع ودعم
وتقوية التعاون بني دولها ،و�إذ غدا هماً م�شرتكاً حلكماء
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(الإ�صدار الأول)

• ي�ؤكد امل�ؤمتر دعمه لنظام الثنائية الربملانية باعتباره (امل��ؤمت��ر الثالث للرابطة – ال�سودان -26
�أداة منا�سبة لتو�سيع امل�شاركة ال�شعبية يف �صنع القرار )2008 -27

وتنفيذه.
كما ي�شجع امل�ؤمتر ال��دول الراغبة يف الأخ��ذ بهذا النظام
للأخذ به ملا يتميز به من مزايا ولقدرته على ا�ستيعاب
�صور املطالب ال�شعبية وقدرات املجتمع الفاعلة يف ال�سلطة
الت�شريعية.

امل�ؤمتر الثاين للرابطة �صنعاء 9 ,مايو )2007

• ي��ؤك��د امل��ؤمت��ر على امل�ق��ررات التي خ��رج بها امل�ؤمتر
الأول للرابطة فيما يتعلق بالتزام الدول
الأع�ضاء ب�أن تكون �أكرث من يحر�ص على
االرتقاء باملمار�سة الدميقراطية وباحرتام
حقوق الإن�سان وت�شجيع منظمات املجتمع
امل��دين ومت�ك�ين امل ��ر�أة م��ن ال�ق�ي��ام ب��دوره��ا
ك���ش��ري��ك ف��اع��ل ل �ل��رج��ل ،واح �ت��رام هيبة
الق�ضاء وااللتزام مبعايري احلكم الر�شيد.
ي ��ؤك��د امل �� �ش��ارك��ون ع �ل��ى �أه �م �ي��ة ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ال�برمل��ان�ي��ة امل�ج���س��دة مل �ب��د�أ ت��و��س�ي��ع ق��اع��دة
امل�شاركة يف �صنع ال �ق��رار ،وي�شجع ال��دول
الأع� ��� �ض ��اء ع �ل��ى الأخ � ��ذ ب �ن �ظ��ام ال�ث�ن��ائ�ي��ة
الربملانية ،مع االح�ترام الكامل لأولويات
كل دولة وخياراتها فيما يخ�ص هذا الأمر.
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• ي�شدد امل�ؤمتر على الإ�سراع يف احتواء ال�صراع النا�شب يف
�شرق جمهورية الكنغو ومنطقة البحريات العظمى ويدعو
ال�ف��رق��اء ال�ستح�ضار م�س�ؤوليتهم جت��اه وطنهم و�شعبهم
وجتنيبه التبعات ال�سلبية لل�صراعات واملواجهات امل�سلحة.
• ي�ؤكد امل�ؤمتر على حوار الثقافات واحل�ضارات وتقارب
الأديان ،ودعم الرابطة لهذا التوجه.
• ي�ؤكد امل�ؤمتر على �ضرورة �أن يت�سم النظام الدويل

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

بالعدالة وال�شفافية ،و�أخذ م�صالح الدول
النامية بعني االعتبار.

(امل����ؤمت���ر ال���راب���ع ل��ل��راب��ط��ة –
الرباط  13-12-نوفمرب )2009

• دع ��م وت �ق��وي��ة دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات ال�ت�ع��اون
جنوب  -جنوب ب�ين دول ال��راب�ط��ة وذل��ك
يف ت �� �س��اوي ت ��ام م��ع ت�ف�ع�ي��ل دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات
ال �ت �ع��اون � �ش �م��ال ـ �ـ ج �ن��وب ،ودع � ��وة الأمم
امل�ت�ح��دة �إىل ت�صحيح اخ �ت�لاالت النظام
الدويل عرب تطبيق قواعد وقيم القانون
ال � ��دويل و�أن �� �س �ن��ه ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال ��دول
و�إ�ضفاء طابع الإن�صاف والعدالة عليها.
• تبني نهج ومبادئ احل��وار بني احل�ضارات والأدي��ان
�ضمن �إ�سرتاتيجية ال��راب�ط��ة ومب��ا يحقق ال�ت�ق��ارب بني
�شعوبها .
• دعم املبادرة العربية حلل الق�ضية الفل�سطينية مبا

يحقق الأمن واال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط.

امل ��ؤمت��ر اخل��ام�����س للرابطة –ليربافيل–
اجلابون  26-25فرباير )2011

• �أهمية تطوير وتعزيز التعاون يف جم��االت حتقيق
ال�ع��دال��ه والأم� ��ن واال��س�ت�ق��رار فيما ب�ين ��ش�ع��وب املنطقة
وب �ي��ن ال� � � ��دول الأخ � � � ��رى وت� �ب� �ن ��ي ال �ن �ه��ج
الدميقراطي والعداله االجتماعية كخيار
وح �ي��د مل��واج �ه��ة �أي خم�ط��ط ي��رم��ي �إىل
زعزعه الأمن واال�ستقرار ..كما �أكدت على
التطلعات امل�شروعة ل�شعوب الدول العربيه
واالف��ري�ق�ي��ة يف �سعيها لتح�سني م�ستوى
م�ع�ي���ش��ة م��واط �ن �ي �ه��ا وف� �ق� �اً للمقت�ضيات
واملتطلبات التي تفر�ضها �أح��وال كل بل ًد
وحمافظته على �سيادته)
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(الإ�صدار الأول)

م��ن م�سئوليتها ت�ق��دمي الأب �ح��اث وال��درا� �س��ات ال�ت��ي من
(امل�ؤمتر ال�ساد�س للرابطة – بروندي  23-مار�س
�ش�أنها �أن ت�سهم يف ت�سهيل عملية الدخول يف م�شروعات
) 2012
• ي��و��ص��ي امل ��ؤمت��ر الأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ب�ت�ق��دمي م�ق�ترح اقت�صادية وا�ستثمارية م�شرتكة بني منطقتي �أفريقيا
للم�ؤمتر ال �ق��ادم لت�شكيل جلنة اقت�صادية دائ�م��ة تكون والعامل العربي.
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�أي�ضاً ويف مقدمتها احلدائق الوطنية واملحميات الطبيعية،
التي حتت�ضن ماليني الكائنات واحليوانات والأحياء النباتية،
ف�ض ً
ال ع��ن التقاليد والثقافات املحلية الرائعة التي ت�شكل
م�صادر ج��ذب ،ميكنها �أن حتول �إفريقيا والعامل العربي �إىل
وجهات �سياحية يف غاية الأهمية.
كما �أن التكامل االقت�صادي يف هذا القطاع احليوي ينبغي
�أن ينطلق من اعتبارات عديدة �أهمها� :أن املنتج ال�سياحي يف
البلدان العربية والإفريقية يتمتع باملزايا التناف�سية الكبرية،
و�أن ال���س�ي��اح��ة ه��ي امل� ��ورد امل �ت �ج��دد ال ��ذي ي�ج��ب االع �ت �ن��اء به
لتعوي�ض الق�صور الذي تعاين منه بلداننا يف بقية القطاعات
االقت�صادية الأخرى ،ولأن هذا القطاع يحتاج �إىل ا�ستثمارات
ك�ب�يرة م��ن �أج��ل تعظيم ع��ائ��دات��ه امل�ستقبلية ،وزي ��ادة قدرته
التناف�سية ،وتعزيز بنيته التحتية.
وه�ن��اك من��اذج مهمة لال�ستثمارات التي ت�ت��وزع يف القارة
الإف��ري �ق �ي��ة خ���ص��و��ص�اً يف ق �ط��اع ال���س�ي��اح��ة ف���ض� ً
لا ع��ن بقية
القطاعات الأخرى مما ي�ؤ�س�س لتوجه م�ستقبلي من التكامل
االقت�صادي واال�ستثماري بني البلدان العربية والإفريقية.
ول�ك��ل تلك االع�ت�ب��ارات حر�صت راب �ط��ة جمال�س ال�شيوخ
وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل العربي ،على
على ابتكار �آلية فعالة لتحقيق �أهدافها فيما يخ�ص تعزيز
العالقات االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية ،بني البلدان
الإفريقية والعربية ،وخلق �شراكة حقيقية فيما بينها يف هذه
امل�ج��االت ،فكان �أن مت اعتماد مقرتح بعقد اجتماعات دوري��ة
للغرف التجارية وال�صناعية يف الدول العربية والإفريقية..
ويف ه��ذا ال�سياق مت عقد ث�لاث اجتماعات للغرف التجارية
وال�صناعية العربية والإفريقية هي:
(الإ�صدار الأول)

ثانيا :التعاون االقت�صادي:

�إن تعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية،قد
مثلت هدفاً �أ�سا�سياً من �أه��داف الرابطة ،وذلك انطالقاً من
�إمي��ان امل�ؤ�س�سون لها بالإمكانيات ال��واع��دة ال�ت��ي تتمتع بها
�إفريقيا والعامل العربي ،وما تتميز به من تكامل يف املوارد مما
يجعل من تعاون حقيقي بينهما ،مدخ ً
ال لتطورات هامة على
كافة ال�صعد التنموية يف البلدان الإفريقية والعربية.
فالقارة الإفريقية والعامل العربي غنيان باملوارد الطبيعية
امل �ت �ج��ددة وغ�ي�ر امل �ت �ج��ددة م�ث��ل ال�ن�ف��ط وامل �ع ��ادن والأرا� �ض ��ي
الزراعية ،مع تفاوت يف توزيع هذه امل��وارد ،مما يقت�ضي تبني
�إ�سرتاتيجية ت�ستوعب الأول��وي��ات اال�ستثمارية التي ت�ضمن
اندماجاً �أك�ثر بني الوحدات االقت�صادية التي متثلها الدول
العربية والإفريقية ،باجتاه ت�أ�سي�س تكامل اقت�صادي حقيقي،
يج�سد الإمكانيات الهائلة لهاتني املنطقتني.

�أ -الأولويات:

ه�ن��اك ح��اج��ة �إىل حت��دي��د دق�ي��ق ل�ل�أول��وي��ات االقت�صادية
للمنطقتني ال�ع��رب�ي��ة والإف��ري �ق �ي��ة ،وم��ن ال�ث��اب��ت �أن حتقيق
الكفاية الذاتية من االحتياجات الغذائية ذات املن�ش�أ الزراعي،
ه��ي الأول ��وي ��ة يف ه��ذه امل��رح�ل��ة و� �ص��و ًال �إىل حتقيقي الأم��ن
الغذائي ،و�إجناز اال�ستقالل املن�شود عن االقت�صاد الر�أ�سمايل
الذي تهيمن عليه ال�شركات الغربية.

ب -اال�ستثمارات الداعمة:

وه��ي اال�ستثمارات التي تتجه �إىل تعزيز البنية التحتية
وحت�سني اخل��دم��ات ،مبا ي�ؤ�س�س لنه�ضة ا�ستثمارية حقيقية
يف البلدان العربية والإفريقية يف كافة امل�ج��االت ال�صناعية
وال��زراع �ي��ة ويف جم��ال اخل��دم��ات وال�سياحة
وغ�يره��ا م��ن ال �ق �ط��اع��ات ،وذل ��ك م��ن خ�لال
ال �ت��وظ �ي��ف امل ��درو� ��س ل �ف��وائ ����ض ال��ر�أ� �س �م��ال
ال �ن �ق��دي يف ت �ب �ن��ي م �� �ش��اري��ع ك �ب�ي�رة يف ه��ذا
القطاع.

ج -ال�سياحة:

متتلك الدول العربية والإفريقية احد �أهم
املوارد ال�سياحية يف العامل �سواء تلك املرتبطة
بالرتاث الثقايف واحل�ضاري والآثار العظيمة،
�أو امل��وائ��ل الطبيعية ذات القيمة العظيمة
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الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

االجتماع الأول:

انعقد يف مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب �إفريقيا خالل
الفرتة من � 27 25أكتوبر  2008م ،بح�ضور  11دولة من الدول
الأع���ض��اء يف ال��راب�ط��ة وه��ى( :ال�ي�م��ن -نيجرييا  -الأردن -
البحرين  -موريتانيا -املغرب -غينيا -اجلابون -ليبيا -جنوب
�إفريقيا� -إثيوبيا).

وناق�ش ر�ؤ��س��اء ال�غ��رف ال�صناعية والتجارية العديد من
امل��وا��ض�ي��ع ال�ت��ي م��ن ��ش��أن�ه��ا ت�ط��وي��ر ال �ت �ع��اون االق�ت���ص��ادي يف
امل �ج��االت ال�ت�ج��اري��ة وال���ص�ن��اع�ي��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة ب�ين ال��دول
الأع�ضاء ،حيث مت تقدمي عدد من �أوراق العمل ،وت�شكلت جلان
متخ�ص�صة ملناق�شة الأفكار الواردة يف تلك الأوراق ،ومن �أهم
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تلك املوا�ضيع:
• �أنظمة التعرفه اجلمركية.
• املنتجات املحلية.
• توفر املوارد املعدنية.
• القواعد والقوانني التجارية.
• خ�صخ�صة وت�أمني الأن�شطة التجارية.
• فر�ص اال�ستثمار املتاحة يف املنطقة.
• عملية التعاون يف جمال اال�ستثمار.
• املوارد املتوفرة يف املنطقة.
ومن �أهم ما �أكد عليه ذلك االجتماع
ما يلي:
� -1أن ا�ستعادة ال�سالم والأمن واال�ستقرار
ال�سيا�سي يف دول �أفريقيا وال �ع��امل العربي،
� � �ش� ��رط �أ�� �س ��ا�� �س ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية وال�سيا�سية يف املنطقتني ،وهما
� �ش��رط��ان �أ��س��ا��س�ي��ان ل�ل�ت�ج��ارة احل ��رة وت��دف��ق
اال�ستمارات يف �أفريقيا والعامل العربي.
 -2على ب�ل��دان �إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل العربي
تطوير �شركاتها وقطاعاتها اخلدمية حتى
جتذب اال�ستثمارات الأجنبية.
وخرج االجتماع �أي�ضا بالعديد من التو�صيات التي دعت
�إىل توطيد العالقات االقت�صادية و�إيجاد �سوق م�شرتكة تعزز
من الو�ضع االقت�صادي لدول الرابطة.

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

االجتماع الثاين:

ان �ع �ق��د يف امل �ن��ام��ة ع��ا��ص�م��ة
مملكة البحرين خ�لال الفرتة
من � 28-27أكتوبر 2010م ،وقد
ح �� �ض��ره مم �ث �ل��و  14دول � ��ة م��ن
دول ال��راب�ط��ة وه��ى(:اجل��زائ��ر
 ن�ي�ج�يري��ا-الأردن -البحرين م��وري�ت��ان�ي��ا -امل �غ��رب -ليبيا-ج� �ن ��وب �أف ��ري� �ق� �ي ��ا -ال� �ي� �م ��ن -
زمي�ب��اب��وي -ال���س��ودان  -ال�سنغال  -ال�ع��راق-
قطر).
ون��اق����ش االج�ت�م��اع ال�ع��دي��د م��ن املوا�ضيع
التي من �ش�أنها تطوير الو�ضع االقت�صادي
للدول الأع�ضاء ،ويف االجتماع قدمت �أوراق
العمل ،ومت ت�شكيل جلان للوقوف على �أهم ما
ت�ضمنته تلك الأوراق من مقرتحات و�إثرائها،
كما ناق�شت جملة من املوا�ضيع االقت�صادية
وت��و��ص�ل��ت �إىل ال�ع��دي��د م��ن ال�ت��و��ص�ي��ات التي
قدمت �إىل االجتماع.
وقد خل�ص اجتماع املنامة �إىل النتائج التالية:

الح��ظ االج�ت�م��اع �أن املنطقتني الإف��ري�ق�ي��ة والعربية
لديهما رغ�ب��ة ق��وي��ة م�شرتكة ل�ب�ن��اء ع�لاق��ات جت��اري��ة قوية
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الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
و�شاملة.
وج��ود ح��اج��ة جلمع املعلومات املتعلقة ب��دول �أفريقيا
والعامل العربي ،عن فر�ص اال�ستثمار يف تلك الدول.
�أقر االجتماع ب�أهمية دور املعار�ض على امل�ستوى الإقليمي
وك��ذا �أه�م�ي��ة ور���ش العمل املتعلقة بالتنمية االقت�صادية يف
املنطقة �إىل جانب تبادل الزيارات بني رجال الأعمال.
�أك��د االج�ت�م��اع عزمه على اال�ستمرار يف ال�سعي اجل��اد
لتحقيق تعاون اقت�صادي وثيق بني �أفريقيا والعامل العربي.
ي��درك االجتماع احلقيقة املتمثلة يف ظهور م�ؤ�س�سات
مماثلة يف بقية مناطق العامل.
يدرك االجتماع احلقيقة املتمثلة يف �أن املناطق الأخرى
ق��د و� �س �ع��ت م���ش��ارك�ت�ه��ا يف ال �ن �ظ��ام االج �ت �م��اع��ي وال���س�ي��ا��س��ي
واالقت�صادي املعومل وذل��ك من خالل التكتالت االقت�صادية
والتجارية الإقليمية.
(الإ�صدار الأول)

االجتماع الثالث:

انعقد يف العا�صمة املغربية الرباط خالل الفرتة من 30-29
نوفمرب/ت�شرين ثاين  ،2012مبقر جمل�س امل�ست�شارين بح�ضور
كل من :ال�سعودية -اجلزائر -الغابون -بورندي -البحرين-
نيجرييا -م�صر  -فل�سطني -الأردن  -جيبوتي -امل�غ��رب -
ال�سودان  -موريتانيا  -اليمن – كونغو ،كما ح�ضر االجتماع
ممثلو منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية()UNIDO
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ومعهد الدرا�سات الإفريقية باملغرب ،ور�ؤ�ساء غرف التجارة
وال���ص�ن��اع��ة واخل��دم��ات ب��امل�غ��رب ومم�ث�ل��و خمتلف امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية وكذا الفعاليات التي ُتعنى بالنهو�ض باال�ستثمار
وال �ت �ج��ارة اخل��ارج �ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل مم�ث�ل�ين ع��ن ال�سلك
الدبلوما�سي العربي والإفريقي باملغرب..
االجتماع عقد برعاية الرابطة (�أ�سيكا) ،وبالتعاون بني
جمل�س امل�ست�شارين باململكة املغربية وجامعة الغرف املغربية
للتجارة وال�صناعة واخلدمات،
وه��دف االجتماع �إىل التفكري العميق ق�صد �إر�ساء �شراكة
ا��س�ت�ث�م��اري��ة وجت��اري��ة ب�ين ب �ل��دان �إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل ال�ع��رب��ي
وتطوير �سبل التعاون.
وقد خرج اللقاء بعدد من النتائج �أهمها:
��ض��رورة العمل على ا�ستغالل التجمعات االقت�صادية
املوجودة يف الدول الإفريقية والدول العربية لإن�شاء م�شاريع
�صناعية وخدمية وزراعية من طرف الدول العربية ب�شراكة
مع الدول الإفريقية.
�ضرورة حث الدول العربية والأفريقية على �إجناز بنى
حتتية يف خمتلف امليادين التجهيزية لت�شجيع اال�ستثمارات
املحلية وكذلك ال�ستقطاب اال�ستثمارات الأجنبية مبا فيها
ا�ستثمارات الدول العربية ذات الفائ�ض املايل.
�أهمية العمل على تب�سيط الإجراءات الإدارية املتعلقة بالتحويالت
النقدية واملالية للم�ستثمرين يف الدول الإفريقية والعربية.

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

�أهمية العمل على �إن�شاء قنوات لتعزيز
التوا�صل بني مكونات القطاع اخلا�ص العربي
والإفريقي وب�صفة م�ؤ�س�سية ومنتظمة.
دع��وة ك��ل املعنيني للعمل على توفري
ال���ش��روط ال�سيا�سية والقانونية وال�ظ��روف
امل�ساعدة النبثاق قطب جت��اري وا�ستثماري
عربي �إفريقي.
العمل على خف�ض القيود اجلمركية
وت���س�ه�ي��ل �إج ��راءات� �ه ��ا ف�ي�م��ا ب�ي�ن املنطقتني
العربية والإفريقية من �أجل ت�شجيع التبادل
املجموعتني.
ال�ت�ج��اري م��ع الأخ ��ذ بعني االع�ت�ب��ار م�صالح
اعتماد �سيا�سات �إنتاجية ُت��راع��ي املعايري واملوا�صفات
القطاعات الإنتاجية.
التمهيد خللق منطقة للتبادل احلر بني الدول العربية العاملية من �أجل تعزيز القدرة على املناف�سة.
ت�شجيع الدول العربية والأفريقية املنتجة للنفط على
والإف��ري�ق�ي��ة ب�صفة تدريجية ت��أخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار م�صالح
اال�ستثمار يف م�شاريع تعتمد تقنيات الإن�ت��اج املبتكرة امل�ؤدية
�إىل التنويع االقت�صادي وزيادة حجم التبادل
التجاري بني الدول العربية والأفريقية.
دع��وة احلكومات العربية والإفريقية
وامل �ج��ال ����س ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة ف �ي �ه��ا �إىل �إدخ � ��ال
�إ� �ص�لاح��ات ك��ام�ل��ة وج��ذري��ة ع�ل��ى ال�ق��وان�ين
املت�صلة بحركة التجارة وحركة اال�ستثمارات
املالية.
ت�أ�سي�س جلنة دائمة لت�سهيل وتنفيذ
التو�صيات.
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الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

ث���ال���ث���ا :ال��دمي��ق��راط��ي��ة
وحقوق الإن�سان:
 -1الدميقراطية

الدميقراطية ،كما هي يف �أ�صل م�صطلح
ي��ون��اين ،تعني حكم ال�شعب ،وه��ذا امل�صطلح
تو�سعت دالل�ت��ه ،يف وقتنا احلا�ضر و�أ�صبحت
ت�ع�ن��ي ،م�ن�ه��ج ��ش��ام��ل ل�ل�ح�ك��م� ،أ��س��ا��س��ه ��س�ي��ادة
ال���ش�ع��ب ك�م���ص��در �أع �ل��ى ل�ل���س�ل�ط��ة ،يفو�ضها
مل�ؤ�س�سات و�أفراد عرب �آليات االنتخابات احلرة
والنزيهة وال�شفافة ،التي ينخرط فيها كل
املواطنني الذين بلغوا ال�سن القانونية ،ووفق
�آليات يحددها الد�ستور والقانون.
وه��ذا يعني �أن ال�شعب ،ب�ق��وام الناخبني ،ورواب�ط��ه املدنية
احلديثة التي تندرج حتت مفهوم املجتمع املدين ،هو الذي ينتج
ال�سلطة ،وكل �سلطة ال ت�ستند �إىل �إرادة ال�شعب �أو الأم��ة ،هي
�سلطة غري �شرعية ..وفقاً
لنظرية العقد االجتماعي.
وب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ك��ون
الدميقراطية نظام �شامل
للحكم ،ف�إنها �أي���ض�اً نظام
اجتماعي يت�أ�س�س على قيم
املواطنة املت�ساوية ،واحرتام
ال �ق��ان��ون ،واح�ت��رام حقوق
الإن�سان ،ويج�سد ال�شعب-
من خالل ممار�سة حقه يف االنتخاب والتفوي�ض -مبد�أ التداول
ال�سلمي لل�سلطة ،الذي يعني احرتام �إرادة الأغلبية.
وقد تطور مفهومان للدميقراطية:
الأول :الدميقراطية الليربالية :ال��ذي ي�سود يف الواليات
امل �ت �ح��دة الأم��ري �ك �ي��ة ،وك �ن��دا و�أوروب � � ��ا ال �غ��رب �ي��ة ،ع ��دا ال ��دول
اال�سكندينافية ،ويف اليابان ،ويف عدد من الدول الأخرى ،ويقوم
على مبادئ احلرية الفردية ،وعلى مبد�أ �آلية ال�سوق �أو حرية
ال�سوق ،باعتبارها الآلية االقت�صادية التي ت�ضمن حرية وكرامة
املواطن الفرد ،ويف �إطار الدميقراطية اللربالية ،ي�صبح مفهوم
الأغلبية� ،أو الأكرثية ،بحاجة �إىل الإيفاء بحقوق املجموعات،
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مثل :ال�شعوب الأ�صلية والأقليات والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات،
وهي احلقوق التي ن�ص عليها املعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وت�ضمنتها �صكوك حقوق
الإن�سان الالحقة ،وكر�ست ل�ضمان ح�صول هذه املجموعات على
فر�ص مت�ساوية يف �ضرورتها للدميقراطية ،لأنها تكفل التوزيع
العادل للرثوة وامل�ساواة والإن�صاف فيما يتعلق باحل�صول على
احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،مبا يف ذلك �إدارة �شئونها ،ويف حقها
يف التمثيل العادل يف م�ؤ�س�سات الدولة ،وهو ما يقت�ضي اعتماد
�شكل ال مركزي للدولة.
وحتر�ص الدميقراطية اللربالية على �ضمان التوازن بني

د�ستور
دميقراطي
تداول
�سلمي

ف�صل بني
ال�سلطات
نظام
انتخابي
جمتمع
مدين فعال

تعددية
�سيا�سية
مراكز
متقدمة

�سلطات الدولة الثالث :التنفيذية والت�شريعية والق�ضائية.
وحتر�ص كذللك على التوازن بني الديني والدنيوي ،ويتج�سد
ذلك يف مفهوم العلمانية.

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
عُر�ض خالل هذا اليوم العديد من التجارب
اخلا�صة باملمار�سات الدميقراطية وبح�ضور
العديد من ال�شخ�صيات ال�ب��ارزة وامل�سئولني
من الدول الأع�ضاء.
(الإ�صدار الأول)

 -2حقوق الإن�سان:

ال�ث��اين :الدميقراطية االجتماعية :والتي تكفل ن��وع من
ال��رق��اب��ة االجتماعية وال�سيا�سية على عمل اقت�صاد ال�سوق
من �أج��ل حتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني كافة املواطنني ،وي�ضمن
احلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي ن�صت عليها
مواثيق الأمم املتحدة.
و�إجما ًال ف�إن قيا�س التزام �أي دولة بالنهج الدميقراطي ،على
النحو الذي عر�ضناه �آنفاً ،ي�ستلزم وجود :د�ستور دميوقراطي
م�ستفتى عليه ،ويتم تطبيقه ب�شكل كامل ،التوازن �أو الف�صل
الوا�ضح ب�ين ال�سلطات ال�ث�لاث ،وال �ت��داول ال�سلمي لل�سلطة،
ون �ظ��ام ان�ت�خ��اب��ي ي�ع�بر ع��ن �إرادة ك��اف��ة امل��واط �ن�ين ،وت�ع��ددي��ة
�سيا�سية ،وجمتمع مدين فاعل وم�ؤثر ،وح�صول الدولة على
مراكز معتربة يف التقارير وامل�ؤ�شرات الدولية.
وم��ن ال��وا��ض��ح �أن النهج ال��دمي�ق��راط��ي ،ب��ات �أح��د املالمح
الأ��س��ا��س�ي��ة مل�ع�ظ��م الأن �ظ �م��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ال �ب �ل��دان العربية
والإفريقية ،التي يندرج معظمها يف �إطار الدول الدميقراطية
النا�شئة ،فيما ي�شكل هذا النهج �أحد االهتمامات
الأ�سا�سية لعدد من الدول الأع�ضاء يف الرابطة،
ال �ت��ي ت ��أخ��ذ يف االع �ت �ب��ار امل� �ح ��ددات الثقافية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وت�ع�م��ل ج��اه��دة ع�ل��ى ممار�سة
نوع من االنتقال املدرو�س يف �سياقها ال�سيا�سي
واالجتماعي والثقايف وحتقق �إجن��ازات مهمة
على هذا الطريق.
وجت�سيداً الهتمام الرابطة بتعزيز مبادئ
وم�ع��اي�ير ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال ��دول الأع���ض��اء
�أق��ام��ت ي��وم ال��راب�ط��ة للدميقراطية وح�ق��وق
الإن �� �س��ان يف 7م��اي��و�/أي��ار  2012م ،ب�صنعاء،

ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،ه��ي احل �ق��وق واحل��ري��ات
امل�ستحقة لكل �شخ�ص ملجرد كونه �إن�سانا..
وي�ستند مفهوم حقوق الإن�سان على الإق��رار
مبا جلميع �أف��راد الأ�سرة الب�شرية من قيمة
وكرامة �أ�صيلة فيهم ،فهم ي�ستحقون التمتع بحريات �أ�سا�سية
معينة وب ��إق��رار ه��ذه احل��ري��ات ف ��إن امل��رء ي�ستطيع �أن يتمتع
بالأمن والأمان ،وي�صبح قادراً على اتخاذ القرارات التي تنظم
حياته.
ميثل الإع�ل�ان ال�صادر
ع��ن ال �ث��ورة ال�ف��رن���س�ي��ة ،يف
� 26أغ���س�ط����س� /آب ،1789
ال �ت �ح��ول الأك� �ث��ر �أه �م �ي��ة،
يف ت��اري��خ الإن���س��ان�ي��ة ،و�إىل
الثورة الفرن�سية و�إعالنها
ي �ع ��ود ال �ف �� �ض��ل يف � �ص��دور
الإع �ل ��ان ال �ع��امل��ي حل�ق��وق
الإن���س��ان ،ال��ذي مثل �أرق��ى
� �ص �ي �غ��ة ب �� �ش��ري��ة ت���ض�م��ن
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حقوق الإن�سان وت�صون كرامته.
وت�ؤكد املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان،
�أن (حقوق الإن�سان حقوق مت�أ�صلة يف جميع الب�شر ،مهما كانت
جن�سيتهم� ،أو مكان �إقامتهم� ،أو نوع جن�سهم� ،أو �أ�صلهم الوطني
�أو العرقي� ،أو لونهم� ،أو دينهم� ،أو لغتهم� ،أو �أي و�ضع �آخر� .إن
لنا جميع احلق يف احل�صول على حقوقنا الإن�سانية على قدم
امل�ساواة وبدون متييز .وجميع هذه احلقوق مرتابطة ومت�آزرة
وغري قابلة للتجزئة).
وت�شدد املفو�ضية على البعد العاملي لهذه احلقوق ،باعتبارها
عاملية ،وال تخ�ضع العتبارات ال�سيادة الوطنية للدول ،ولي�س
ثمة خ �ي��ارات ل�ه��ذه ال��دول��ة �أو تلك لكي تطبق م��ا ي��روق لها
وتنتهك ما ت�شاء من احلقوق.
فحقوق الإن�سان �إذا عاملية ،وغري قابلة للت�صرف وغري قابلة
للتجزئة ،وهي كذلك ،حقوق مت�ساوية وغري متييزية ،حيث
يتم التعبري عن حقوق الإن�سان العاملية ،و�ضمانتها ،بوا�سطة
القانون ويف �شكل معاهدات ،والقانون الدويل العريف ،ومبادئ
ع��ام��ة� ،أو مب���ص��ادر ال�ق��ان��ون ال ��دويل الأخ� ��رى ،وح�ي��ث ُير�سي
ال�ق��ان��ون ال��دويل حلقوق الإن���س��ان ال�ت��زام��ات على احلكومات
بالعمل بطرق معينة �أو االمتناع عن �أعمال معينة ،من �أجل
تعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحل��ري��ات الأ�سا�سية اخلا�صة
بالأفراد �أو اجلماعات..
ومتثل املادتان الأوىل والثانية من الإعالن العاملي حلقوق
الإن���س��ان� ،إي �ج��ازاً رائ�ع�اً و�إف�ه��ام�اً ال ي��أت��ي بعده ت���س��ا�ؤل ،ب�ش�أن
�شمولية �أ�صالة حقوق الإن�سان و�شموليتها ال��ذي ال ي�ستثني
ب�شراً �أينما وجد على وجه الأر�ض ..وفيما يلي ن�ص املادتني:
• ي��ول��د ج�م�ي��ع ال �ن��ا���س �أح� � ��راراً م�ت���س��اوي��ن يف ال�ك��رام��ة
واحلقوق ،وقد وهبوا عق ً
ال و�ضمرياً وعليهم �أن يعامل بع�ضهم
بع�ضاً بروح الإخاء.
•لكل �إن�سان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة
يف ه��ذا الإع�ل�ان ،دون �أي متييز ،كالتمييز ب�سبب العن�صر �أو
اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو ال��ر�أي ال�سيا�سي �أو �أي
ر�أي �آخر� ،أو الأ�صل الوطني �أو االجتماعي �أو الرثوة �أو امليالد
�أو �أي و�ضع �آخر ،دون �أية تفرقة بني الرجال والن�ساء .وف�ضال
عما تقدم فلن يكون هناك �أي متييز �أ�سا�سه الو�ضع ال�سيا�سي
�أو القانوين �أو الدويل لبلد �أو البقعة التي ينتمي �إليها الفرد
(الإ�صدار الأول)
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�سواء كان هذا البلد �أو تلك البقعة م�ستقال �أو حتت الو�صاية
�أو غري متمتع باحلكم الذاتي �أو كانت �سيادته خا�ضعة لأي قيد
من القيود.
�إن م���ض�م��ون ه��ات�ين امل ��ادت�ي�ن ،ي�ح�ق��ق امل�ق��ا��ص��د العظيمة
لل��أدي��ان ال���س�م��اوي��ة وللكتب امل�ق��د��س��ة ،وجميعها :اليهودية
وامل�سيحية ،والإ�سالمية ،تتجلى مقا�صدها بو�ضوح ،يف (�إن��ا
خلقناكم من نف�س واحدة) ،ويف (�إن �أكرمكم عند اهلل �أتقاكم)،
كما ج��اء يف ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،وفيما �أر��س�ت��ه ه��ذه الأدي ��ان من
ق��واع��د �أخالقية تت�ضمن معاين التحفيز والتحذير كذلك،
تر�شد جميعها �إىل معاين وا�ضحة فيما يتعلق بت�ساوي الب�شر
يف احل�ق��وق وال��واج�ب��ات ،ويف ع��دم التفريق بينهم على �أ�سا�س
النوع �أو اجلن�س� ،أو اللون ،وحتفيز امل�ب��ادرات الإيجابية التي
ت�ساعد على اكتمال بنيان الأ� �س��رة واملجتمع و�صيانة حقوق
الأفراد واجلماعات ،و�ضمان حقوقهم ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية.
وتت�شعب الق�ضايا التي يجري االهتمام بها يف �إطار مفهوم
ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،لت�شمل تفا�صيل يف ح�ي��اة الب�شر ،و�أ��س�ل��وب
حياتهم لت�شمل:
ا� �س �ت �ق�لال ال �ق �� �ض��اء ،والإح �ت �ج ��از ال�ت�ع���س�ف��ي ،واالخ �ت �ف��اء
الق�سري ،،والإرهاب ،وا�ستغالل الأطفال والعنف �ضد الأطفال،
والإعاقة ،والأعمال التجارية ،والإفالت من العقاب ،والأقليات،
االجت��ار بالأ�شخا�ص ،والبيئة والتنمية امل�ستدامة ،والتدابري
الق�سرية ،والتعذيب ،والتعليم ،والتمييز ،واحلكم الر�شيد،
واحلقوق الإقت�صادية والإجتماعية والثقافية ،واحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،والدميقراطية و�سيادة القانون ،والعبودية(الرق)،
وال�شعوب الأ�صلية..وغريها من الق�ضايا..
وهناك م�ؤ�شرات �إيجابية ج��داً فيما يخ�ص ال�ت��زام ال��دول
الأع�ضاء يف رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة
يف �إفريقيا والعامل العربي(�أ�سيكا) ،بحقوق الإن�سان ،وي�أتي هذا
االلتزام يف �إطار النهج الدميقراطي الذي تتبناه �أغلب الدول
الأع�ضاء ،ويف توفر معايري العدالة الق�ضائية.
ومن املهم ت�أكيد م�ستوى االلتزام الذي تبديه الرابطة جتاه
ق�ضية حقوق الإن�سان ،باعتبارها �أحد الق�ضايا الرئي�سية التي
تت�صدر اج�ن��دة ا�شغالها يف �إط��ار ال��دول الأع���ض��اء ،م��ن خالل
توظيف دبلوما�سيتها الربملانية و�أن�شطتها متعددة الأب�ع��اد
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واالهتمامات يف جت�سيد هذه احلقوق و�ضمان
تر�سيخها ك�ث�ق��اف��ة ي�ج��ب �أن ت��دخ��ل يف عمق
املمار�سات ال�سيا�سية واالجتماعية ،و�أن ترت�سخ
كالتزام يف �صلب الثقافة ال�شعبية.
وجت �� �س �ي��داً لإل� �ت ��زام ال��راب �ط��ة واه�ت�م��ام�ه��ا
بحقوق الإن �� �س��ان� ،أق��ام��ت ي��وم 7م��اي��و 2012م
ي��وم الرابطة للدميقراطية وحقوق الإن�سان
وقد عر�ض امل�شاركون جتارب الدول يف تطبيق
املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان .وقد جاءت
ه ��ذه امل� �ب ��ادرة يف ��س�ي��اق �إج � ��راء رم ��زي الف��ت،
وم�ؤكد للجدية التي تتمتع بها الرابطة جلهة
ان�شغالها ب�ه��ذا البعد احل�ق��وق��ي يف املمار�سة
الدميقراطية للدول الأع�ضاء يف الرابطة.

رابع ًا:متكني املر�أة:
يعود مفهوم (متكني املر�أة) �إىل عقد الثمانينيات من القرن
املن�صرم ،عندما تبنته الأمم املتحدة يف �سياق ا�سرتاتيجية،
ا�ستهدفت العمل على �إنهاء التهمي�ش والتمييز �ضد الن�ساء،
على �أ�سا�س اجلن�س والنوع ،ال��ذي متار�سه املجتمعات �ضدهن
عرب العامل ،مما ي�سلب الن�ساء حقوقهن الطبيعية يف احلياة
ويعطل دورهن ،يف احل�صول على الفر�ص املتكافئة مع الرجل،
يرى الكثريون �أن حترك الأمم املتحدة قد جاء» نظرا لتقاع�س
احلكومات يف وقف ذلك التمييز فقد جل�أت املنظمة الدولية �إىل
التدخل من �أجل �إقرار �سيا�سة عاملية ت�ضمن م�شاركة متكافئة

(الإ�صدار الأول)

للن�ساء يف التنمية وتعمل على �إزالة �آثار التمييز الواقع عليهن».
وتعرف الأمم املتحدة التمكني ب�أنه «عملية هامة وحيوية
ولي�س بو�سع �أي جمتمع اال�ستغناء عنها ،وق��د ح��ددت تلك
الأهمية يف :بناء اقت�صاديات ق��وي��ة ،و�إق��ام��ة جمتمعات �أك�ثر
ع ��د ًال ،وحت�ق�ي��ق �أه� ��داف امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل املتعلقة بالتنمية
وحقوق الإن�سان ،واالرتقاء مب�ستوى حياة الإن�سان واملجتمعات.
وج ��اء ت�ع��ري��ف � �ص �ن��دوق الأمم امل �ت �ح��دة الإمن ��ائ ��ي ل�ل�م��ر�أة
(ال�ي��ون�ي�ف�ي��م) مل �ف �ه��وم ال�ت�م�ك�ين ب ��أن ��ه «ال �ع �م��ل اجل �م��اع��ي يف
اجلماعات املقهورة �أو امل�ضطهدة لتخطي �أو مواجهة �أو التغلب
على العقبات و�أوجه التمايز التي تقلل من �أو�ضاعهم �أو ت�سلبهم
حقوقهم» ،وهذا التعريف ال يقت�صر على املر�أة ولكنه ي�شمل كل
الفئات املهم�شة.
�أم � ��ا ت �ع��ري��ف مت �ك�ي�ن امل � � ��ر�أة ل� ��دى ال �ل �ج �ن��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة
واالجتماعية لغربي �آ�سيا (�أ�سكوا) ف�إنه يعني «تلك العملية
التي ت�صبح املر�أة من خاللها ،فرديا وجماعيا،
واع �ي��ة ب��ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ت ��ؤث��ر م��ن خ�لال�ه��ا
ع�لاق��ات ال �ق��وة يف ح�ي��ات�ه��ا؛ فتكت�سب الثقة
بالنف�س والقدرة على الت�صدي لعدم امل�ساواة
بينها وبني الرجل».
ام ��ا ال �ت �ع��ري��ف الإج ��رائ ��ي ل�ت�م�ك�ين امل� ��ر�أة
كما �أوردت ��ه اي�ضا امل�صادر املتخ�ص�صه ،ف�إنه
يعني «توفري الو�سائل الثقافية والتعليمية
وامل��ادي��ة حتى يتمكن الأف��راد من امل�شاركة يف
ات�خ��اذ ال�ق��رار والتحكم يف امل ��وارد»� ..أم��ا �أه��م
ما ت�ستهدفه عملية متكني امل��ر�أة فيرتكز يف:
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الق�ضاء على كل �أنواع تبعية املر�أة وا�ستكانتها �أو ممار�سة التمييز
والتهمي�ش والإق�صاء االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي.
وقد حددت الأمم املتحدة عدداً من امل�ؤ�شرات الكمية والقابلة
للقيا�س ملفهوم متكني املر�أة هي:
 م�شاركة الن�ساء يف املواقع القيادية. م�شاركة الن�ساء يف اللجان واملواقع العامة. �إتاحة فر�ص التعليم والتدريب غري التقليدية �أمام الن�ساء. م�شاركة الن�ساء يف عملية �صنع واتخاذ القرارات. اك�ت���س��اب ال�ن���س��اء م �ه��ارات وم �ق ��درات تنظيمية لإن���ش��اءجمموعات للمطالبة بحقوقهن.
وتقت�ضي عملية مت�ك�ين امل� ��ر�أة ال�ع�م��ل ب��اجت��اه �إزال� ��ة كافة
املعوقات التي تقف �أم��ام �إجن��از عملية التمكني� ،سواء كانت،
متعلقة بالبيئة االجتماعية والثقافية واالقت�صادية� ،أو بالبيئة
ال�سيا�سية ،والتي ترتكز عادة يف غياب الإرادة ال�سيا�سية� ،أو يف
غياب �أو ق�صور الت�شريعات والبنى امل�ؤ�س�سية� ،أو يف الإجراءات
الإدارية.
ك��ا تقت�ضي ك��ذل��ك ت��وف��ر البيئة الإي�ج��اب�ي��ة ،وال�ت��ي تنتقل
�إىل مرحلة امل�ب��ادرة �إىل تقدمي الت�سهيالت وات�خ��اذ التدابري
ال�سيا�سية وال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ،والإداري � ��ة و�إق� ��رار ب��رام��ج حقيقية
للتمكني ،وتوفر الإرادة الكاملة التي تدفع باجتاه م�شاركة املر�أة
وزيادة فر�صها� ،سواء على �صعيد ت�شكيل القدرات �أو ا�ستخدام
وتوظيف تلك القدرات.
كما حتتل ق�ضية متكني امل ��ر�أة �سيا�سياً ،م��وق�ع�اً مهماً يف
��ص��دارة اهتمام ال��دول واملنظمات ،وب��ات��ت ه��ذه الق�ضيه �أح��د
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املعايري الأ�سا�سية التي تقا�س عليها املمار�سات
الدميقراطية وخ�صو�صاً ما يتعلق بالتمثيل
وامل�شاركة ال�سيا�سية.
وق ��د خ�ط��ت ال �ع��دي��د م��ن ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
والأف ��ري� �ق� �ي ��ة خ� �ط ��وات م �ل �م��و� �س��ة ع �ل��ى ه��ذا
ال�صعيد ،حيث �أ�صبحت امل��ر�أة ت�شغل منا�صباً
رفيعة يف �سلطات الدولة الثالث ،ويف املنا�صب
العليا ،يف البلدان الإفريقية والعربية ،وو�صلت
ن�سب متثيل امل ��ر�أة يف ب��رمل��ان��ات بع�ض ال��دول
ن�سب جت��اوزت ( 30باملائة) ،بحيث �أ�صبح من
الوا�ضح �أن هناك توجهاً �سائداً لتعزيز متثيل
امل ��ر�أة يف الهيئات العامه وعلى وج��ه اخل�صو�ص يف الهيئات
الت�شريعية املختلفة يف منطقتي �أفريقيا والعامل العربي.
وم��ع ذل��ك يظل م��ن املهم �أن تعتمد بلداننا ب��رام��ج مركزة
ل�ت��أه�ي��ل امل� ��ر�أة يف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت ال�سيا�سية وال�برمل��ان�ي��ة،
بهدف �إك�سابهن اخل�برات املطلوبة ومب��ا ميكنهن من القيام
مب�س�ؤولياتهن بكفاءة واقتدار وثقة.
وترجمة لأحد �أهم �أهداف الرابطة ،واملت�صل بتمكني املر�أة
�سيا�سياً ،وت�ع��زي��ز دوره ��ا يف �صناعة ال �ق��رار ،نظمت الرابطة
اجتماعا لل�سيدات الربملانيات يف �أفريقا والعامل العربي نعر�ضه
فيما يلي:

االجتماع الأول لل�سيدات الربملانيات
يف �أفريقيا وال��ع��امل ال��ع��رب��ي�-أب��وج��ا
نيجرييا:
عقد هذا االجتماع ،يف الفرتة من � 7-6أكتوبر /ت�شرين �أول
 ،2009بح�ضور ممثالت عن املجال�س الأع�ضاء والربملانات يف
ال��دول التالية:اجلزائر�-سوازيالند-املغرب-توغو -م�صر-
�أثيوبيا�-أوغندا-الغابون-مالوي -غينيا اال�ستوائية-غينيا
بي�ساو�-سرياليون-
اليمن -م��وري�ت��ان�ي��ا-ل�ي�ب�يري��ا-ال���س��ودان-ال�ع��راق -الكونغو
الدميقراطية -ناميبيا-ال�سنغال -نيجرييا-ت�شاد -بوروندي
الكامريون – بنني.ويف �إطار هذا االجتماع ت�شكلت عدة جلان وعر�ضت العديد
من الق�ضايا التي تهم املر�أة وحددت �أهم ال�صعوبات التي تواجه
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امل��ر�أة يف ممار�ستها للحياة العامة وقد الحظ االجتماع وجود
العديد من املعوقات التي حتد من امل�شاركة الفاعلة للمر�أة يف
احلياة ال�سيا�سية ،ومت حتديد احل��اج��ات الأ�سا�سية التي من
خاللها ميكن للمر�أة جتاوز هذه العقبات و�أهمها:
�أ .هناك حاجة لتثقيف الن�ساء �سيا�سياً بحقوقهن يف امل�شاركة
يف العملية ال�سيا�سية يف بلدانهن.
ب .خلق بيئة مالئمة مل�شاركة املر�أة يف العملية ال�سيا�سية.
ج .هناك حاجة لأن تقوم منظمات املجتمع املدين يف �أفريقيا
والعامل العربي بلعب دورا �أف�ضل يف تعزيز م�شاركة امل��ر�أة يف
العملية ال�سيا�سية.
د .هناك حاجة لأن تقوم الأح ��زاب ال�سيا�سية يف �أفريقيا
والعامل العربي مبنح املر�أة ح�صة يف املنا�صب ال�سيا�سية ت�ساوي
 ٪30على الأقل من جمموع تلك املنا�صب وذلك تنفيذاً لتو�صية
الأمم املتحدة بهذا ال�ش�أن.
ه .هناك حاجة لأن تقوم العائالت يف �أفريقيا والعامل العربي
بت�شجيع الفتيات على الذهاب �إىل املدار�س و�إكمال تعليمهن.
و .ه�ن��اك ح��اج��ة لأن ت�ق��وم احل�ك��وم��ات يف مناطق �أفريقيا
وال �ع��امل ال�ع��رب��ي بو�ضع �آل �ي��ات لتنفيذ جميع ال�بروت��وك��والت
واملعاهدات الدولية ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني والتي �صادقت
عليها تلك احلكومات.
ح .هناك حاجة للق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
فيما يتعلق باحل�صول على الأرا�ضي الزراعية وغريها لأغرا�ض
اقت�صادية.
ك .هناك حاجة لإلغاء جميع العادات التي حترم املر�أة من
حق املرياث يف كافة �أنحاء �أفريقيا والعامل العربي.
وبعد مناق�شة الق�ضايا وا�ستخراج النتائج �أو�صت
اللجنة مبا يلي:
�أ .تعزيز وت�شجيع تعليم املر�أة والفتيات ب�شكل ايجابي لتمكني
املر�أة من امل�ساهمة م�ساهمة �إيجابية يف حتقيق التنمية الوطنية.
ب .و��ض��ع �سيا�سات الق�ضاء على الفقر مثل ب��رام��ج متكني
املر�أة ،وبرامج اكت�ساب املهارات ،وح�صول املر�أة على قرو�ض من
م�ؤ�س�سات التمويل ال�صغرية التي تقدم معدالت فائدة منخف�ضة.
ج .تطبيق اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
امل��ر�أة (�سيداو) على امل�ستوى املحلي من قبل جميع البلدان

(الإ�صدار الأول)

املعنية.
كما ينبغي على منتديات مناق�شة خطط التنمية الوطنية
�أن ت�ضم الن�ساء �إىل ع�ضويتها.
د .ينبغي تعزيز احلكم الر�شيد على جميع امل�ستويات وتعزيز
ال�شفافية وامل�ساءلة والق�ضاء على الف�ساد.
و�أو� �ص��ت اللجنة ال��راب�ع��ة التي ر�أ�ستها احل��اج��ة عي�ساتو
مبادج رئ�سيه وفد ال�سنغال مبا يلي:
�أ .ينبغي منح ال�برمل��ان�ي��ات �أع�ل��ى ال��وظ��ائ��ف يف برملاناتهن
وغريها من املحافل الربملانية يف املنطقتني..
ب .ينبغي على جميع الربملانات يف �أفريقيا والعامل العربي
�أن تلتزم ب�إر�سال ما ال يقل عن امر�أة كجزء من وفودها �إىل كل
اجتماع �أو م�ؤمتر برملاين �إقليمي �أو دويل.
ج -ينبغي على جميع الربملانات يف �أفريقيا �أن تقوم برت�شيح
ممثلني لها يف الرابطة وان تن�ضم ر�سميا �إىل ع�ضوية الرابطة.
و -ينبغي �إن�شاء جلنة لر�صد التطورات الإقليمية والدولية
ال�ت��ي ت��ؤث��ر على م�صالح امل ��ر�أة يف هيكل ال��راب�ط��ة مثل جلنة
ال�سالم وحل النزاعات.
ز -ينبغي ع�ل��ى جمل�س ال��راب �ط��ة ت��وف�ير ال�ت�م��وي��ل ال�ك��ايف
للأن�شطة املت�صلة بتعزيز عملية متكني املر�أة.
ح -يجب عقد اجتماع الن�ساء الربملانيات يف �أفريقيا والعامل
العربي على الأقل مرة كل �سنتني.
وبهذه التو�صيات اجلوهرية خرج االجتماع بعدد من
القرارات التي تعترب �إلزامية على امل�شاركني و�أهمها:
�أ .ينبغي على الربملانات يف �أفريقيا والعامل العربي �أن ت�سن
الت�شريعات الودية بني اجلن�سني التي ت�سهل م�شاركة املر�أة يف
العملية ال�سيا�سية ،من خالل توفري ح�ص�ص للمر�أة يف املنا�صب
ال�سيا�سية على �أ�سا�س قرارات الأمم املتحدة وذلك بواقع ٪30
من جمموع تلك املنا�صب
ينبغي على احلكومات يف منطقتي �أفريقيا والعامل العربي
�أن تطبق على وجه ال�سرعة جميع الربوتوكوالت واملعاهدات
الدولية ب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني التي �صدق عليها كل بلد
على حدة ،و�صياغة ال�سيا�سات التي متكن امل��ر�أة من احل�صول
ب�سهولة على القرو�ض االئتمانية ،وخلق فر�ص عمل مت�ساوية
للرجال والن�ساء على حد �سواء.
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ج .ي�ن�ب�غ��ي ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال�ب�رمل��ان��ات �أن ت�سن
ت�شريعات معينة للق�ضاء على جميع الأع��راف
والقوانني التي حترم املر�أة من املرياث واحل�صول
على الأرا�ضي لأغرا�ض اقت�صادية.
د .ينبغي على جميع احلكومات يف �أفريقيا
وال� �ع ��امل ال �ع��رب��ي �أن ت�ن���ش��ئ خ��دم��ات ال��رع��اي��ة
ال�صحية املجانية للن�ساء احل��وام��ل والأط �ف��ال
الذين ت�صل �أعمارهم �إىل خم�س �سنوات وتكثيف
مكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية) الإيدز
جمل�س ال�شيوخ ــ بجمهورية اجلابون
(وغريه من الأمرا�ض امل�ستوطنة.
وكذلك بح�ضور الأم�ين العام للرابطة ال�سيد /ليفينو�س
ه .ينبغي عقد اج�ت�م��اع ال���س�ي��دات ال�برمل��ان�ي��ات يف �أفريقيا
او�سوجي و�سكرتارية الأمانة العامة.
والعامل العربي على الأقل مرة كل �سنتني.
وبعد امل��داوالت واملراجعة ملا �سبق �أن خرج به االجتماع الأول
االجتماع الثاين لل�سيدات الربملانيات
(املو�سع) ال��ذي انعقد يف �أبوجا بجمهورية نيجرييا الفيدرالية
املنعقد يف اخلرطوم يف الفرتة  28-27فقد �أو�صت جلنة ال�سيدات الربملانيات �أنه من ال�ضروري �أن تلتزم
(الإ�صدار الأول)

�سبتمرب 2010م.

ب ��دع ��وة ك��رمي��ة م ��ن جم �ل ����س ال ��والي ��ات
بجمهورية ال�سودان انعقد االجتماع الأول
(للجنة ال�سيدات ال�برمل��ان�ي��ات) يف �أفريقيا
وال� �ع ��امل ال �ع��رب��ي وب �ح �� �ض��ور مم �ث�ل�ات عن
املجال�س التالية-:
جمل�س ال�شورى ـــ مبملكة البحرين
جمل�س امل�ست�شارين ــ باململكة املغربية
جمل�س ال�شورى ــ اجلمهورية اليمنية
جمل�س الواليات ــ بجمهورية ال�سودان
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الربملانات التي ح�ضرت اجتماع ابوجا بالعمل وال�سعي لتنفيذ
التو�صيات ال�ت��ي خ��رج بها ذل��ك االج�ت�م��اع وقد
متت التو�صية �أي�ضا ب�ضرورة عمل ما يلي:
-1ينبغي على ال�برمل��ان��ات يف �أفريقيا وال�ع��امل
ال �ع��رب��ي � �س��ن ق ��وان�ي�ن ل �ل �م �� �س��اواة ب�ي�ن اجل�ن���س�ين
وت�شجيع م�ساهمة املر�أة يف العملية ال�سيا�سية من
خالل تخ�صي�ص ح�صة مقدارها  %30من املنا�صب
القيادية بناء على تو�صية الأمم املتحدة.
-2ي� �ن� �ب� �غ ��ي ع� �ل ��ى احل � �ك� ��وم� ��ات ال �ع��رب �ي��ة
والأف� ��ري � �ق � �ي� ��ة �إي� � �ج � ��اد �آل� � �ي � ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ك��ل
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الن�ساء على امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية.
-7ينبغي على ال�سيدات الربملانيات يف املنطقتني اال�ستعانة
بربامج من �أجل توعية املواطنني بالت�أثري ال�سلبي للممار�سات
الثقافية والدينية وكذلك التقاليد التي تعيق تطور املراه.
(الإ�صدار الأول)

ال�بروت��وك��والت واالت�ف��اق�ي��ات املتعلقة بامل�ساواة ب�ين اجلن�سني
امل�صادق عليها م��ن قبل دول ع��دي��دة ب�صورة ف��ردي��ة و�صياغة
ال���س�ي��ا��س��ات ال �ت��ي ت�سمح ل �ل �م��ر�أة ب��احل���ص��ول ع�ل��ى ت�سهيالت
القرو�ض وخلق فر�ص عمل مت�ساوية و�إعطاء حوافز مت�ساوية
لكال اجلن�سني.
-3ينبغي على الربملانات �سن قوانني وت�شريعات للتخل�ص
م��ن ك��ل امل ��وروث التقليدي والأع� ��راف وال�ق��وان�ين ال�ت��ي متنع
الن�ساء من احل�صول على املرياث واحل�صول على قطعة �أر�ض
بدوافع اقت�صادية.
-4ينبغي على ال��دول توفري اخل��دم��ات ال�صحية املجانية
للن�ساء احلوامل والأطفال دون اخلام�سة من ال��دول العربية
والأفريقية وم�ضاعفة جهودها ملكافحة مر�ض نق�ص املناعة
الإيدز وغريه من الأمرا�ض الوبائية.
-5ينبغي على جميع احلكومات يف �أفريقيا والعامل العربي
�سن ت�شريعات تعمل على ت�سهيل وت�شجيع تعليم ال�ف�ت��اه من
�أج ��ل �إع��داده��ن لتحمل م�سئوليات ك�ب�رى يف
ال �ق �ط��اع�ين اخل ��ا� ��ص وال� �ع ��ام وع �ل��ى م���س�ت��وى
الوطن.
-6ي �ن �ب �غ��ي ع �ل��ى احل �ك��وم��ات يف �أف��ري �ق �ي��ا
وال �ع��امل ال �ع��رب��ي زي� ��ادة م���س�ت��وى ال�شفافية
وامل�ساءلة يف �شئون احلكم من �أج��ل تخفيف
ال�ن��زاع��ات وال���ص��راع��ات ال�سيا�سية وت�شجيع

االجتماع الثالث لل�سيدات الربملانيات
يف �أفريقيا والعامل العربي(اخلرطوم،
 19-18مار�س� /آذار:)2012
�شاركت وف��ود ( )17دول��ة �أفريقية وعربية وه��ي :ال�سودان،
اجلابون ،زمبابوي بوروندي ،م�صر ،جنوب �أفريقيا ،موريتانيا،
امل�غ��رب ،اجل��زائ��ر ،البحرين ،اليمن� ،ألأردن� ،أث�ي��وب�ي��ا ،ت�شاد،
نيجرييا ،غينيا اال�ستوائية ،النيجر (كما �شارك ممثل منظمة
االحتاد الأفريقي) �سيداو.
وق��د ع��ر��ض��ت ال�ع��دي��د م��ن �أوراق ال�ع�م��ل ال�ت��ي رك ��زت على
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(الإ�صدار الأول)

الأو�ضاع القائمة للمر�أة وكيفية تطويرها وقد ت�شكلت جلان
ومت النقا�ش حول الت�شريعات اخلا�صة باملر�أة وط��رق تفعيلها
ودور الربملانيات يف �إحداث النه�ضة االجتماعية واالقت�صادية
وعن دور الربملانيات يف حتقيق ال�سلم والأمن ب�أفريقيا والعامل
العربي وقد خرج اللقاء بعدد من التو�صيات التي من �ش�أنها
�أن ت�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف تفعيل دور امل��ر�أة يف املجتمع واهم
التو�صيات التي خرج بها االجتماع:
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 -1ت�أكيد م�شاركة املر�أة الربملانية يف املبادرة
ل�سن الت�شريعات وو�ضع ال�سيا�سات واخلطط
والربامج ومتابعة التنفيذ وامل�شاركة يف كافة
الأن�شطة الفكرية والتفاو�ضية.
 -2امل �ب��ادرة ب�سن ال�ت���ش��ري�ع��ات ال�ت��ي تلبي
االحتياجات الأ�سا�سية للمواطن يف حماربة
الفقر و�إعادة توزيع الدخل بني فئات املجتمع
وتبني حاجيات املر�أة والطفل.
 -3تعزيز دور القيادات الن�سوية يف الدول العربية والأفريقية
للم�شاركة يف مراكز �صنع القرار يف املجال الت�شريعي.
� -4سن ت�شريعات خا�صة ب��امل��ر�أة متكنها م��ن امل��وائ�م��ة بني
وظيفتها الطبيعية وعملها خارج املنزل.
� � -5ض��رورة ق�ي��ام �آل�ي��ة برملانية ن�سائية تخت�ص مبراجعة
القوانني لتحقيق الآتي-:
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وف�ض املنازعات .وقد مت اعتماد هذه اللجنة يف
امل�ؤمتر ال�سنوي للرابطة املنعقد يف العا�صمة
اليمنية �صنعاء يف الفرتة من � 7إىل � 9شهر
مايو� /أيار  2007م.
و�أعربت ( )13دولة عن رغبتها يف الدخول
وامل �� �ش��ارك��ة يف ع���ض��وي��ة ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة وه��ي:
جنوب �أفريقيا  -ال�سودان – املغرب -اجلزائر
ال�ي�م��ن -ال �� �س �ع��ودي��ة -ن�ي�ج�يري��ا �-إث�ي��وب�ي��ا-(الإ�صدار الأول)

�أ�( -إدخ� ��ال ن�ظ��ام التمثيل الن�سبي) ال�ك��وت��ة (و�إدراج � ��ه يف
ال�ق��وان�ين لي�سمح ل�ل�م��ر�أة ال�برمل��ان�ي��ة ب� ��أداء دوره ��ا الت�شريعي
والرقابي.
ب( -تفعيل القوانني املتعلقة باملر�أة مل�ساعدتها يف ممار�سة
حقوقها ال�سيا�سية.

خام�سا :ال�سالم وحل املنازعات:
�أدركت رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة
يف �إفريقيا والعامل العربي(�أ�سيكا) ومنذ بداية ت�أ�سي�سها ،الآثار
اخلطرية التي تخلفها النزاعات وب�ؤر التوتر يف عدد من الدول
الإفريقية والعربية ،على الأمن واال�ستقرار وعلى التنمية يف
بلداننا الإفريقية والعربية ..ولهذا و�ضعت(�أ�سيكا) ق�ضيتا
ال�سالم وحل املنازعات ك�أحد �أولوياتها ،ا�ستناداً �إىل حقيقة �أن
مبد�أ حل املنازعات �سلميا ميثل واح��داً من املبادئ املعتربة يف
القانون ال��دويل العام ،وه��و مبد�أ حا�ضر يف الأدب�ي��ات املت�صلة
بالعالقات الدولية.
�إن ق�ضيتي الأم��ن وال�سالم حتتالن �أهمية كبرية ،بالنظر
�إىل �أن ع��دد م��ن دول ه��ات�ين املنطقتني وبينها دول �أع���ض��اء
يف ال��راب�ط��ة ،ت�شهد ب ��ؤر ت��وت��ر م ��ؤث��رة باملعنى اجليو�سيا�سي،
فبالإ�ضافة �إىل ت��أث�يره��ا على الأم ��ن الإق�ل�ي�م��ي ،ت�ساهم ب��ؤر
التوتر والنزاعات يف تعطيل مفاعيل التنمية ،وبرامج الإ�صالح
ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وتربك خطط الدول املن�صرفة لتح�سني
الظروف املعي�شية للمواطنني ،وتت�سبب يف تبديد ال�ثروات يف
الت�سلح ويف العمليات الع�سكرية والأمنية.
وقد عملت الرابطة(�أ�سيكا) على ترجمة اهتمامها بدورها
امل �ف�تر���ض يف الإ� �س �ه��ام ب �ح��ل ال �ن��زاع��ات ع�ب�ر ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة
الربملانية ،بت�شكيل جلنه �سيا�سية ُتعنى بال�سلم وف�ض املنازعات
يف �إفريقيا والعامل العربي� ،أطلقت عليها ا�سم :جلنة ال�سالم
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(الإ�صدار الأول)

البحرين -الأردن -اجلابون -موريتانيا ،بالإ�ضافة �إىل الأمني
العام ،بهدف الإ�سهام يف درا�سة ظروف ال�صراعات والتوترات
واحل � ��روب ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا ب �ل��دان �أف��ري �ق �ي��ا وال �ع ��امل ال�ع��رب��ي
وامل�شاركة الفاعلة يف تر�سيخ ال�سالم يف دول املنطقة والعامل.
وم�ن��ذ ت�أ�سي�سها ،ع�ق��دت جل�ن��ة ال���س�لام وف����ض امل�ن��ازع��ات،
اجتماعني الأول يف العا�صمة الينجريية �أبوجا يف دي�سمرب/
كانون �أول  ،2007والثاين يف بوجمبورة بجهورية بروندي يف
مار�س� /آذار .2009
وت�سعى اللجنة اىل حتقيق االغرا�ض التالية:
 -1حتقيق �أهدافها وما تعهدت به من امل�ساهمة يف اجلهود
الدولية الهادفة �إىل حل املنازعات يف �أفريقيا والعامل العربي.
� -2إي �ج��اد م�ن��اخ��ات م��ن ال���س�لام والتعاي�ش فيما ب�ين دول
�أفريقيا والعامل العربي.
 -3ت�شجيع احل��وار كبديل مف�ضل لف�ض امل�ن��ازع��ات �سواء
�أكانت �إقليميه �أو دوليه يف مناطق �أفريقيا والعامل العربي بل
ويف �أي مكان يف العامل.
� -4إب��راز الرابطة كتجمع �إقليمي مهم يحظى باالعرتاف
ال ��دويل ب��ل و�إب � ��راز ق��درت��ه ع�ل��ى ت�شكيل رواب ��ط ت��وا��ص��ل بني
�أفريقيا والعامل العربي ،وبينهما وب�ين بقية مناطق العامل
وعلى الأخ�ص من خالل املنتديات الربملانية الدولية.

الأع�ضاء من كل من :اجلزائر -نيجرييا -اليمن
– ال�سعودية  -بوروندي -ال�سودان  -موريتانيا-
م�صر� -أثيوبيا –املغرب.
وم��ن �أه��م املوا�ضيع ال�ت��ي ت�ضمنتها �أوراق
العمل املقدمة �إىل اجتماع اللجنة :ال�صراع
يف ال�صومال بالإ�ضافة �إىل ال�سودان ،وال�صراع
امل�سلح يف �إفريقيا ب�شكل عام ..وقد خرج اجتماع
�أبوجا بتو�صيات عدة �أهمها:
 -1م�ط��ال�ب��ة امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل مب��ا يف ذل��ك
الأمم امل�ت�ح��دة والإحت� ��اد الأف��ري �ق��ي ومنظمة
�إي�ج��اد ( )IGADواجلامعة العربية ومنظمة
امل ��ؤمت��رالإ� �س�لام��ي ب� ��أن ت�ظ�ه��ر ال �ت��زام �اً �أك�بر
مب�س�ألة حل النزاع يف ال�صومال.
 -2دع ��وة احل�ك��وم��ات ال�ع��رب�ي��ة والأف��ري�ق�ي��ة للم�ساهمة يف
تقدمي املوارد املالية واملادية والب�شرية لل�شعب ال�صومايل من
�أجل تعزيز دور قوات حفظ ال�سالم يف ذلك البلد.
 -3ينبغي على ال��راب�ط��ة وال ��دول العربية والأف��ري�ق�ي��ة �أن
تبدي التزامها بدعم جميع اجلهود الهادفة ال�ستعادة ال�سالم
واال�ستقرار يف جمهوريتي ال�سودان وال�صومال.
 -4دعوة �أطراف النزاع وخ�صو�صاً يف ال�صومال �إىل التخلي
عن العنف والعودة �إىل احلوار ك�أف�ضل و�سيلة حلل ال�صراعات
كما حدث يف بوروندي وليبرييا وغريها من البلدان التي عانت
من النزاعات واحلروب الأهلية.
 -5يجب �إع�ط��اء فر�ص متكافئة يف املفاو�ضات امل�ستقبلية
للجماعات امل�سلحة و�أط��راف النزاع واجلماعات ذات امل�صالح
اخلا�صة وجميع فئات املجتمع يف الدول املعنية لكي ت�شارك يف
ر�سم مالمح م�ستقبل بلدانها.
 -6يجب على ال��راب�ط��ة امل���ش��ارك��ة ب�شكل ف��اع��ل يف اجلهود
الدولية الهادفة �إىل تعزيز ال�سالم واال�ستقرار ،وحل النزاعات
يف ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة والأف��ري �ق �ي��ة ال �ت��ي ت �ع��اين م��ن احل ��روب
وال�صراعات.

اجتماع بوجمبورا يف بوروندي ،من-2
اجتماع ابوجا يف نيجرييا ،من  3 13-12مار�س� /آذار :2009
ناق�شت اللجنة يف هذا االجتماع عدة ق�ضايا ومن الق�ضايا
دي�سمرب  2007م:
عقد االجتماع بح�ضور  10دول وقد �شارك يف االجتماع املجال�س ال�سيا�سية حمل اهتمام الرابطة ومنها:
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وحتقيق الأمن واال�ستقرار.
 ت�ؤكد اللجنة على �ضرورة ح�شد الت�أييد الدويل والإقليميملواجهة �أعمال القر�صنة يف البحر الأحمر وخليج عدن وت�ؤكد
ع�ل��ى دع ��وة ال�ي�م��ن ل�ب�ن��اء م��رك��ز �إق�ل�ي�م��ي يف العا�صمة �صنعاء
ملكافحة القر�صنة.
 ت�ؤكد اللجنة على دور الرابطة يف متابعة الق�ضايا املتعلقةبال�سالم وحل النزاعات بالطرق ال�سلمية والتوا�صل مع الدول
الأع�ضاء وغريهم لإبراز هذا الدور ،وت�شجيع الأطراف املعنية
للو�صول �إىل ال�سالم املن�شود يف املنطقتني العربية والأفريقية.
– وتو�صى بالعمل على �إي�ج��اد ميثاق لل�سالم وف�ض
املنازعات يقوم على �أ�س�س وقواعد املواثيق الدولية ،وتتعاهد
عليه ك��ل ال ��دول الأع �� �ض��اء وت�سعى ال��راب �ط��ة �إىل حتقيق
وجت�سيد م�ضامينه يف ك��ل مناطق ال�ن��زاع وب ��ؤر التوتر يف
هاتني املنطقتني.
 يجدد امل�شاركون التعبري عن الرف�ض لكل �أ�شكال التطرفوالإرهاب ،ويقرون بحق ال�شعوب يف الن�ضال واملقاومة يف �سبيل
نيل احلقوق امل�شروعة.
(الإ�صدار الأول)

 ق�ضية البحريات العظمى. ق�ضية دار فور. ق�ضية ال�صومال.وع � �ق ��د االج � �ت � �م� ��اع ب �ح �� �ض��ور مم �ث �ل��ي جم ��ال� �� ��س ال� � ��دول
ال�ت��ال�ي��ة:اجل��زائ��ر -ب��ورون��دي �-أث�ي��وب�ي��ا -الأردن-ن �ي �ج�يري��ا -
�سوازيالند -اليمن  -وال�سودان.
كما ح�ضر االجتماع ب�صفة مراقبني كل من:
 ممثل الربملان الكيني. ممثل املجل�س الت�شريعي ل�شرق �أفريقيا.وبعد يومني من النقا�شات �أ�صدرت اللجنة التو�صيات التالية:
 ت��ؤك��د اللجنة على م��وق��ف ال��راب�ط��ة م��ن �إدان ��ة الأع�م��الالوح�شية التي ارتكبتها �إ�سرائيل بحق ال�شعب الفل�سطيني
يف غ��زة ،وت��دع��و ل�سرعة فتح املعابر و�إن �ه��اء احل�صار اجلائر،
وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى حتقيق امل���ص��احل��ة الفل�سطينية ب�ين خمتلف
ف�صائلها وحتقيق ال�سالم العادل وال�شامل يف ال�شرق الأو�سط.
 ت ��ؤك��د ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى الإ�� �س ��راع يف اح �ت��واء ال���ص��راعالنا�شب يف �شرق جمهورية الكنغو ومنطقة البحريات
العظمى وتدعو الفرقاء ال�ستح�ضار م�س�ؤولياتهم جتاه
وطنهم و�شعبهم وجتنيبه التبعات ال�سلبية لل�صراعات
واملواجهات امل�سلحة.
 تبارك اللجنة اجلهود املبذولة التي �أف�ضت �إىل امل�صاحلةال�صومالية والتي جنم عنها انتخاب رئي�س اجلمهورية وت�شكيل
احلكومة اجلديدة ،وت�ؤكد على موا�صلة دعم اجلهود الرامية
لتحقيق ودع��م احلكومة اجل��دي��دة احلالية يف تثبيت النظام

االج���ت���م���اع ال��ث��ال��ث ل��ل�����س�لام وح��ل
املنازعات �أدي�س ابابا –اثيوبيا للفرتة
 24-23فرباير2012م

ناق�ش احل�ضور يف هذا االجتماع التايل:
ورق ��ة ع�م��ل ب�ع�ن��وان «ن �ح��و حت�ق�ي��ق ه ��دف م���ش�ترك :ط��رق
للتعاون يف حل املنازعات يف �أفريقيا”.
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(الإ�صدار الأول)

ورق� ��ة ع�م��ل ب �ع �ن��وان ال �ف �ي��درال �ي��ة و�إدارة
ال �� �ص��راع��ات يف �أث �ي��وب �ي��ا :حت�ل�ي��ل �إج�ت�م��اع��ي
نف�سي للفر�ص والتحديات.
يف نهاية اجتماعاتهم خرج املجتمعون
بالتو�صيات التالية:
-1يعرب امل�شاركون يف هذا اللقاء عن بالغ
�شكرهم وتقديرهم لالمانة العامة للرابطة
وللمجل�س ال �ف �ي��درايل جل�م�ه��وري��ة اثيوبيا
الدميقراطية ممث ً
ال برئي�سه ال�سيد /كا�سا
ت �ك�ل�بره��ان ع �ل��ى ح���س��ن ال���ض�ي��اف��ة وح �ف��اوة
الأ� �س �ت �ق �ب��ال وعلى ت�ن�ظ�ي��م ه ��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة
املهمة.
-2كما يدعو الأمانة العامة �إىل اال�ستمرار
ملتابعة هذا املو�ضوع عرب تنظيم اللقاءات يف
فرتات تتنا�سب مع التطورات التي ت�شهدها
املنطقتني العربية والأفريقية
ورق��ة عمل بعنوان (جتربة اجلمهورية
ال�ي�م�ن�ي��ة يف ح��ل امل �ن��ازع��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة عرب
الت�سوية ال�سيا�سية التي ت�أ�س�ست على املبادرة
اخلليجية املقدمة من دول جمل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربية وامل��دع��وم��ة م��ن قبل
امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل وجم �ل ����س الأم � ��ن ل ل��أمم
املتحدة).
م���ش��روع�اً م�ق�ترح�اً م�ق��دم�اً م��ن الأم��ان��ة
ال�ع��ام��ة للرابطة ح��ول ت��أ��س�ي����س جمموعة
�أ�صدقاء الرابطة للأمن وال�سالم.
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-3ك� �م ��ا ي �ع�بر امل �� �ش��ارك��ون
ع��ن ت�ق��دي��ره��م مل�ع��دي اوراق
ال�ع�م��ل ال �ت��ي ق��دم��ت يف ه��ذا
اللقاء وي�ؤكدون على ما جاء
فيها ويدعون الأمانة العامة
�إىل ت��وث �ي��ق ه � ��ذه الأوراق
باللغات املعتمدة يف الرابطة
وت ��وزي� �ع� �ه ��ا ع� �ل ��ى اجل� �ه ��ات
واملجال�س واملنظمات التي مل
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ال�سيا�سية ال�شجاعة امل�سئوله.
 -4ي �ع�بر امل �� �ش��ارك��ون ع ��ن ت�ق��دي��ره��م
ل �ل �ج �ه��ود ال �ت��ي ت �ب��ذل �ه��ا ب �ع ����ض ال �ب �ل��دان
امل � �ج� ��اورة �أو ال �� �ص��دي �ق��ة �أو االق�ل�ي�م�ي��ة
للتو�سط يف حل النزاعات وامل�ساعدة على
ت�ق��ري��ب وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر مب��ا ي �ح��ول دون
االنزالق �إىل حاالت ال�صراعات والفو�ضى
يف �أي ب�ل��د م�ع��ر���ض ل �ه��ذه الأح � ��وال كما
ح ��دث ع�ب�ر امل� �ب ��ادرة اخل�ل�ي�ج�ي��ة مل�ع��اجل��ة
الأزمة اليمنية كما يرف�ضون التدخالت
اخل��ارج�ي��ة الإي��ران �ي��ة �أو غ�يره��ا يف �شئون
الدول حتت �أي م�سمى كان ديني او �سيا�سي
ك �م��ا ي� �ح ��دث االن يف مم �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
واجلمهورية اليمنية ويعتربون ذلك نوعا
من التعدي على ا�ستقالل الدول و�سالمة
�أرا�ضيها ويخالف ميثاق الأمم املتحدة.
-5ي� ��دع� ��و امل �ج �ت �م �ع��ون ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
(الإ�صدار الأول)

حت�ضر اللقاء ويحث امل�شاركون الربملانات
وعلى وجه اخل�صو�ص جمال�س ال�شيوخ
وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �أفريقيا
والعامل العربي لال�ضطالع مب�س�ؤوليتها
ال��وط�ن�ي��ة يف ال�ع�م��ل ع�ل��ى ازال� ��ة �أ��س�ب��اب
ال�صراعات والتوترات ال�سيا�سية وا�ستباق
ح��دوث �ه��ا عب��ر ت �ق��دمي امل �� �ش��ورة وال� ��ر�أي
ال���ص��ري��ح وامل���س�ئ��ول وال���ش�ج��اع ل�صانعي
ال���س�ي��ا��س��ات ول�ل�ف�ع��ال�ي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف
ال �ب �ل��دان ذات ال �ع�لاق��ة مب ��ا مي �ك��ن من
�إع� �م ��ال احل � ��وار وامل �ن��اق �� �ش��ة ال���ص��ري�ح��ة
ل� �ل� �م ��و�� �ض ��وع ��ات اخل�ل��اف � �ي� ��ة وجت� �ن ��ب
االن��زالق �إىل ال�صراعات التي تقود �إىل
�سفك ال��دم��اء و�إع��اق��ة التطور والتقدم
والنهو�ض واال�ستفادة من جتارب الدول
ال �ع��رب �ي��ة والأف ��ري� �ق� �ي ��ة ال �ت��ي �أره �ق �ت �ه��ا
ال�صراعات واحل��روب قبل �أن ت�صل �إىل
احللول املنا�سبة التي �أفرزتها احلوارات
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(الإ�صدار الأول)

عن دعمهم وت�أييدهم للرد امل�سئول
الذي قامت به ال�سلطات اجلزائرية
وال � � ��ذي ادى �إىل احل � �ف ��اظ ع�ل��ى
الأرواح وامل �م �ت �ل �ك��ات ..وي�ه�ي�ب��ون
ب ��ال ��دول واحل� �ك ��وم ��ات وم�ن�ظ�م��ات
املجتمع املدنى �إىل تكاتف اجلهود
ال�ستئ�صال ه��ذه الظاهره الغريبة
على جمتمعاتنا وبلداننا.
-7ك� �م ��ا �أح� �ي ��ط امل� ��� �ش ��ارك ��ون يف
االج�ت�م��اع علماً بالعر�ض اخلا�ص
ب��ال �ت �ج��رب��ة امل �� �ص��ري��ة و��س�ل�م�ي�ت�ه��ا
والدور الذي قام به ال�شعب امل�صري
وال�ق��وات امل�سلحة امل�صرية يف هذه
ال � �ث ��ورة ال� ��رائ� ��دة ل�ت�ف�ع�ي��ل �آل �ي ��ات
الدميقراطية وال�شورى.
-8فيما يت�صل بامل�شروع املقدم
م� ��ن الأم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��راب �ط��ة
بخ�صو�ص ت�أ�سي�س كيان �أ�صدقاء
والأفريقية وبرملاناتها املختلفة �إىل العمل على تو�سيع قاعدة
امل�شاركة ال�شعبية وتعزيز اح�ت�رام ح�ق��وق الإن���س��ان وتفعيل الرابطة ل�ل�أم��ن وال�سالم فقد قرر االجتماع ت�شكيل جلنة
العدالة وتر�سيخ مبادئ النظام والقانون فكل
ه��ذه العنا�صر ت�سهم يف حتقيق اال�ستقرار
واحداث التنمية الإقت�صادية وتقود �إىل بناء
جمتمعات م�ستقره ومتطورة.
-6ي��دي��ن امل�شاركون ك��ل مظاهر الإره��اب
والأع �م��ال الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي ت�شنها املجاميع
الإرهابية امل�سلحة كما حدث �أخرياً يف اليمن
وقبلها يف جمهورية موريتانيا الإ�سالمية
ويف جمهورية نيجرييا وج�م�ه��وري��ة الكنغو
كن�شا�سا كما يدين املجتمعون �أعمال الإرهاب
التي ت�شهدها جمهورية م��ايل وي�ع�برون عن
ت�ضامنهم جت��اه ا�ستقالل و�سالمة �أرا�ضيها
كما ي��دي��ن املجتمعون �أع �م��ال الإره� ��اب التي
ت�شهدها الأرا�� �ض ��ي الفل�سطينية وي��دي�ن��ون
ال �ه �ج��وم الإره ��اب ��ي ال ��ذي ا��س�ت�ه��دف حمطة
الغاز بعني امنا�س جنوب اجلزائر ويعربون
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مابني املنخرطني يف برامج التدريب من دول
الرابطة ويهدف هذا الربنامج �إىل:
 نقل امل �ع��ارف احل��دي�ث��ة املتعلقة ب�إنتاجالت�شريع وحتليله-وفقا لأ�س�س علمية� -إىل
واق��ع املمار�سة يف �إط��ار الهيئات الت�شريعية
للدول �أع�ضاء الرابطة.
 خلق وعي و�إدراك لدى م�شرعي الدولالأع �� �ض ��اء ب ��أه �م �ي��ة اع �ت �م��اد �أُ ُط� � ��ر ال�ت�ف�ك�ير
املو�ضوعي عند اخلو�ض يف م�س�ألة الت�شريع
ب �� �ص �ف��ة ع ��ام ��ة ,م ��ن خ�ل��ال ب� �ي ��ان ح�ي�ث�ي��ات
الت�شريع وح�ساب �آثاره املجتمعية.
 تعزيز ق ��درات الهيئات الت�شريعية ل�ل��دول الأع���ض��اء يف�إداراتها لعالقتها بالهيئات التنفيذية املناظرة.
 حتقيق �أك�بر قدر ممكن من التنا�سق يف مدخالت الأداءالت�شريعي والإداري والتنظيمي ب�ين الهيئات الت�شريعية يف
الدول الأع�ضاء.
 تعزيز م�ه��ارات العمل الإداري التنظيمي للعاملني علىمبا�شرة امل�ه��ام الإداري� ��ة والتنظيمية يف الهيئات الت�شريعية
للدول الأع�ضاء.
 امل�ساعدة على نقل التجارب وتبادل اخلربات القائمة لدىامل�شاركني من الدول الأع�ضاء من خالل التدريب التفاعلي.
ب-تبادل الزيارات بني �أع�ضاء املجال�س:
مت �إق��رار برنامج تبادل ال��زي��ارات واخل�برات بني املجال�س
الأع���ض��اء يف ال��راب�ط��ة وي�ه��دف ال�برن��ام��ج يف امل�ق��ام الأول �إىل
متكني املجال�س الأع�ضاء من تبادل الزيارات وتبادل اخلربات
واال�ستفادة من جت��ارب الربملانات الأع�ضاء مبا يخلق تفكرياً
م�شرتكاً ي�ساعد على فهم البيئة الدميقراطية يف طبيعة كل
جتربة واالجنازات التي ميكن �أن ت�شكل ح�صيلة ي�ستفيد منها
امل�شاركون كما �ست�ؤدي �إىل تطوير التعاون بني املجال�س،وخالل
الفرتة املا�ضية متت العديد من الزيارات ومنها:
يف العام 2006م قامت العديد من ال��دول الأع�ضاء بتنفيذ
الربنامج املقرتح من االمانه العامة وخ�لال هذه الفرتة زار
وفد من جمل�س الأمة يف جمهورية اجلزائر جمل�س ال�شورى
يف دولة قطر،وقام وفد من جمل�س ال�شورى يف مملكة البحرين
(الإ�صدار الأول)

ق ��ان ��ون �ي ��ة ل ��درا�� �س ��ة الإط� � ��ار
القانوين للم�شروع على �أ�سا�س
املالحظات املقدمة حوله من
قبل امل�شاركني مع الو�ضع يف
االع �ت �ب��ار م���ش��ارك��ة املنظمات
الأخ ��رى وال�ت��ي تنتمي �أليها
بلداننا مثل الإحتاد الأفريقي
واجلامعة العربية يف ق�ضايا
الأمن وال�سالم.

�ساد�س ًا:التعاون ال�برمل��اين وتبادل
اخلربات والتجارب:

تبادل اخلربات وبرامج التدريب:
بد�أ اهتمام الرابطة مب�س�ألة التعاون بني املجال�س الأع�ضاء
منذ وق��ت مبكر لن�ش�أة الرابطة ،حيث ق��رر اجتماع جمل�سها
ال��ذي انعقد خ�لال الفرتة من  10 -9نوفمرب/ت�شرين ثاين
2005م ،ب��أن ت�شمل �أن�شطة الرابطة تنظيم برنامج لتدريب
امل�سئولني الإداريني يف املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة ،وتنظيم
برنامج زيارات لأع�ضاء املجال�س �أنف�سهم:
وواقع احلال �أن م�س�ألة �إطالق برنامج تدريبي نوعي �شامل
لتنمية مهارات املنخرطني يف مبا�شرة �أعمال الت�شريع يف الدول
الأع�ضاء� ،سواء كانوا م�شرعني �أم قائمني على م�سئولية الإدارة
ِّ
املنظمة لأع �م��ال الهيئات الت�شريعية ,ت�ب��دو م�س�ألة يف غاية
الأهمية قيا�سا مبا ميكن �أن ُي�سفر عنه ذلك التدريب املتوقع
من نتائج ايجابية �ستنعك�س بال ريب على �أداء تلك الهيئات,
وت�ساهم – �إىل جانب ذلك – يف تعزيز روابط التفاعل املبا�شر
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بزيارة للمجل�س الفيدرايل بجمهورية �أثيوبيا،كما زار وفد من
جمل�س الأعيان يف اململكة الأردنية الها�شمية جمل�س ال�شيوخ يف
جمهورية الغابون،وقام وفد من املجل�س الفيدرايل بجمهورية
�أثيوبيا بزيارة ملجل�س الأقاليم يف جمهورية جنوب �أفريقيا وقام
وفد من جمل�س ال�شورى يف اجلمهورية اليمنية بزيارة جمل�س
ال�شيوخ يف جمهورية بوروندي.
يف ال �ع��ام  2007م:رح� �ب ��ت ال �ع��دي��د م��ن ال � ��دول الأع �� �ض��اء
بالربنامج املقرتح من الأمانة العامة وقام عدد من املجال�س
بتنفيذه ،ومنها جمل�س الأعيان يف اململكة الأردنية الها�شمية
ال��ذي ق��ام بزيارة ملجل�س ال�شيوخ يف جمهورية بوروندي،وقام
وفد من جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية نيجرييا بزيارة ملجل�س
ال�شيوخ يف مملكة �سوازيالند.
يف العام  2008م :زار وفدمن جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية
ب ��ورون ��دي ك�ل ً�ا م��ن اجل�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وامل�م�ل�ك��ة الأردن �ي��ة
الها�شمية،كما قام وفد من جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية ناميبيا
بزيارة ملجل�س الأعيان يف اململكة الأردنية الها�شمية.
يف  2009م:زار وفد برئا�سة رئي�س جمل�س الأقاليم بجمهورية
جنوب �إفريقيا جمل�س ال�شورى يف اجلمهورية اليمنية واطلع
على العمل يف مقر الرابطة،كما زار وفد برئا�سة رئي�س جمل�س
الأمة يف �سلطنة عمان جمل�س ال�شورى يف اجلمهورية اليمنية
ومقر الرابطة،كما زار وفد برئا�سة رئي�س جمل�س ال�شورى يف
مملكة البحرين جمل�س ال�شورى باجلمهورية اليمنية وكذا
مقر الرابطة.
وتنطلق �أهمية الزيارات وتبادل اخلربات لتحقيق التايل:
 تعزيز اللقاءات غري الر�سمية بني املجال�س الأع�ضاء. تعزيز التعاون والعمل امل�شرتك بني املجال�س الأع�ضاء منخالل متكني تلك املجال�س من اال�ستفادة من هذا الربنامج يف
تعزيز العالقات فيما بينها.
 ت�ب��ادل اخل�ب�رات املتعلقة بكيفية التعامل م��ع الق�ضايااملحلية والإقليمية واالق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية وال�سيا�سية
والثقافية.
 االطالع واملقارنة لطبيعة الأدوار التي متار�سها املجال�سالت�شريعية واال�ست�شارية الأع�ضاء �أثناء مناق�شتها للت�شريعات
وبالذات ما يت�صل منها مبرافق البنى التحتية وكذا كمقارنة
للوائح اخلا�صة ب�أداء هذه املجال�س ملهامها.
(الإ�صدار الأول)

40

 �سيتيح ه ��ذا ال�برن��ام��ج ل�ل�م�ج��ال����س ال ��زائ ��ره وامل�ج��ال����سامل�ست�ضيفة الفر�صة لإجراء نقا�شات حول الق�ضايا االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية الثقافية الإقليمية والدولية ومن ثم
امل�ساعدة يف �إيجاد حالة من االن�سجام ت�سهم يف تعزيز امل�صالح
امل�شرتكة يف مناطق �أفريقيا وال�ع��امل العربي و�سي�سهم ذلك
�أي�ضاً يف التو�صل �إىل �إجماع �إقليمي حول كيفيه التعاطي مع
ال�ش�ؤون الدولية.
 تعزيز قدرة املجال�س الأع�ضاء على التعامل مع التطوراتاملختلفة وامل�شاكل والتحديات التي تواجه املجال�س الأع�ضاء
الأخرى ومن ثم تقدير حاجة تلك املجال�س للدعم وامل�ساعدة
متى ما تطلب الأمر.

�سابع ًا :التعاون الثقايف والربملاين:
مي�ث��ل ال �ت �ع��اون ال �ث �ق��ايف� ،أح ��د ال��و��س��ائ��ل ال�ه��ام��ة يف توثيق
العالقات بني ال�شعوب ،و�إذاب��ة ال�ف��وارق التي كر�ستها عوامل
العزلة ،الطبيعية وال�سيا�سية..وي�سهم التعاون الثقايف يف �إظهار
القيم امل�شرتكة ،والإف��ادة منها يف تعزيز التفاهم ،و�صو ًال �إىل
التقارب وت�أ�سي�س �أر�ضية �صلبة لبناء امل�صالح على �أ�سا�س من
الفهم امل�شرتك والقبول بالآخر.
وللتعاون الثقايف الفعال و�سائل فعالة �أي�ض ًا� ،أهمها:
-1برامج التبادل الثقايف :وميكن �إجنازه من خالل:
�أ -ت�ب��ادل املنح الدرا�سية يف املعاهد والكليات واجلامعات،
والأك��ادمي �ي��ات املتخ�ص�صة ،وه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ب�رام��ج يتيح
للعديد م��ن ال��دار��س�ين تلقي التعليم يف اجل��ام�ع��ات واملعاهد
املتخ�ص�صه ،وه��ذا النوع من ال�برام��ج ال يتوقف ت��أث�يره عند
مكا�سب التح�صيل العلمي ،ولكنه يتعداها �إىل تكون رابطة
معرفية ووجدانية لدى الدار�سني بالبلدان التي در�سوا فيها،
يتحولون معها �إىل منابر متنقلة للتعريف ب�ه��ذه ال�ب�ل��دان،
وبثقافاتها وعاداتها وتقاليدها ،ويتحولون كذلك �إىل نقاط
ات�صال معرفية وروابط وثيقة بني جمتمعهم واملجتمعات التي
در�سوا فيها ..والأهم من ذلك �أنهم ي�صبحون �أكرث قدرة على
تبني �سيا�سات فعالة مع البلدان التي فهموها جيداً ،عندما
ي�صبحون م�سئولني و�أ�صحاب قرار يف بلدانهم.
ب� -إن���ش��اء م��راك��ز ثقافية ،للتعريف بثقافات وح���ض��ارات
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الأع���ض��اء برت�شيح جمموعة م��ن طالبها واختيار اجلامعات
ال�ت��ي يتم ابتعاثهم �إل�ي�ه��ا يف دول املنطقة الأخ ��رى وم��ن ثم
حت��دي��د ت�خ���ص���ص��ات�ه��م ،و� �س ��وف ت �ك��ون ال ��دول ��ة ال �ت��ي ق��ام��ت
باالبتعاث م�سئولة عن حتمل تكاليف تذاكر ال�سفر لأولئك
الطلبة وم�ستلزمات الدرا�سة اخلا�صة بهم ،وكذلك امل�ساعدات
املالية الالزمة لتغطية تكاليف معي�شتهم بينما تكون الدولة
امل�ضيفة م�سئولة عن توفري ال�سكن وحتمل تكاليف الدرا�سة
وتوفري اخلدمات الطبية ال�ضرورية لهم.
(الإ�صدار الأول)

الدول ،من خالل االت�صال املبا�شر باجلمهور و�إقامة الفعاليات
وامل �ه��رج��ان��ات ال �ت��ي مب �ق��دوره��ا �أن ت �ق��دم من ��اذج ح�ي��ة ملظاهر
الثقافة املختلفة ،وللممار�سات والعادات والتقاليد االجتماعية،
ولأمناط من املهارات التقليدية.
ج-الإفادة من و�سائل االت�صال احلديثة ،التي جعلت العامل
قرية واح��دة ،والأه��م ه��و اال�ستثمار يف الو�سائل وتخ�صي�ص
م���س��اح��ات م��ن ال�ب��ث الف�ضائي للتعريف ب�ث�ق��اف��ات ال�شعوب،
با�ستخدام اللغات املحكية يف املجتمعات امل�ستهدفة.
ج� -إن�شاء مراكز درا�سات متخ�ص�صة تعنى بتقدمي معارف
علمية �أ�صيلة ح��ول املجتمعات امل�ستهدفة وتقدميها لو�سائل
الإعالم وللم�ؤ�س�سات العلمية وللباحثني واملهتمني.
 -2الإف� ��ادة م��ن الأل �ع��اب ال��ري��ا��ض�ي��ة يف تعميق التوا�صل
االجتماعي بني ال�شعوب ،بالنظر �إىل ما للألعاب الريا�ضية
وخ�صو�صاً الأك�ثر �شعبيه منها يف ا�ستقطاب اهتمام ال�شعوب،
من خمتلف الفئات العمرية ،ويف هذا ال�سياق ميكن �أن تبني
م�سابقات ريا�ضية �شاملة ،و�أخرى متخ�ص�صة قد تقت�صر على
�شباب اجلامعات مث ً
ال ،وهذا �سيكون منا�سباً جداً يف �إطار تعزيز
التعاون الثقايف بني الدول العربية والإفريقية.
ويف ه ��ذا ال���س�ي��اق ي ��أت��ي اه �ت �م��ام راب �ط��ة جم��ال����س ال�شيوخ
وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل العربي(�أ�سيكا).
وقد حددت الرابطة �أهدافها فيما يخ�ص هذا امللف ،بتطوير
ال�ت�ع��اون ب�ين ال ��دول العربية والإف��ري�ق�ي��ة يف جم��ال البعثات
الدرا�سية ،ويف املجال الريا�ضي ،لإميان الرابطة ب�أن هذا النوع
م��ن ب��رام��ج التوا�صل الثقايف والريا�ضي� ،سوف يعمق الفهم
امل�شرتك بني ال�شعوب العربية والإفريقية ،و�سيف�سح املجال
الكت�شاف التنوع الثقايف ال�ثري ج��داً ال��ذي تزخر به البلدان
العربية والإفريقية.
وتدرك الرابطة �أي�ضاً �أن لهذه الربامج �أثراً بعيد املدى على
م�ستوى التعاون الإقليمي ،نتيجة لرتاكم الوعي لدى الأجيال
ال�شابة وخ�صو�صاً �أولئك الذين تلقوا تعليمهم يف �إطار التبادل
الثقايف كما �سي�ؤدي ذل��ك �إىل �إزال ��ة م�شاعر اخل��وف والريبة
والتع�صب ال�سائدة حاليا نتيجة جهل ال�شباب العرب والأفارقة
ب�أ�ساليب احلياة والنظم الأخالقية والثقافية ال�سائدة يف كال
املنطقتني.
ويف ه��ذا الإط��ار قدمت الرابطة مقرتحا ب��أن تقوم ال��دول

ثامن ًا -:اللقاءات الت�شاورية:
ت�ع��د ال �ل �ق��اءات ال�ت���ش��اوري��ة ال�سنوية �إح ��دى الآل �ي��ات التي
اعتمدتها الرابطة يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،وتلتزم بتنظيمها
الأمانه العامه �سنوياً تطبيقا للمادة ( )3من النظام الأ�سا�سي،
والتي تن�ص على �أن تقوم الرابطة بتنظيم لقاء �سنوياً على
الأقل يتم فيه مناق�شة الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
تكت�سب اللقاءات الت�شاورية �أهميتها من كونها توفر فر�صة
للتداول على م�ستوى قادة املجال�س حول خمتلف الق�ضايا التي
تت�صل مبهام و�أدوار الرابطه ،وتعد كذلك �أحد �أبرز الأن�شطة
القابلة للتو�سع والنمو وال�ت�ط��ور ،والأر��ض�ي��ة التي ميكن �أن
تبنى عليها م�ستويات عديدة من التعاون امل�شرتك بني الدول
الأع�ضاء ،ومبا يتيح ق��درا من التكتل ال�سيا�سي واالقت�صادي
الذي ميكن اعتباره و�سيلة تختزل كثريا من الو�سائل املطلوبة
لتحقيق �أهداف �إن�شاء الرابطة.
وت�ع�ت�بر ال �ل �ق��اءات ال �ت �� �ش��اوري��ة ،ف��ر��ص��ة ثمينة للمجال�س
الأع�ضاء لتبادل الأف�ك��ار وال ��ر�ؤى ح��ول العديد من الق�ضايا
املتعلقة بال�ساحتني الإقليمية والدولية ،وتتعزز �أهمية اللقاء
الت�شاوري عادة باملقرتحات املقدمة من العلماء ورجال الدولة
واملحللني ال�سيا�سيني ،ح��ول مايت�صل ب�أ�ساليب تعزيز دور
الرابطة وم�ساهماتها يف حتقيق التطور وال��رق��ي يف �أفريقيا
وال�ع��امل العربي ،وبالتايل حتقيق الأه ��داف التي �أن�شئت من
�أجلها.
كما �أن ه��ذة ال�ل�ق��اءات متثل ن��اف��ذة لتبادل وج�ه��ات النظر
حول دور جمال�س ال�شيوخ وال�شورى والغرف الثانية يف الدول
الأع�ضاء يف التغلب على امل�شاكل التي تواجهها الأمم وال�شعوب
واع�ت�م��اد م �ب��د�أ احل ��وار كو�سيلة حل��ل ال���ص��راع��ات يف ال�شمال
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(الإ�صدار الأول)

واجلنوب ،ويجري فيها تبادل الآراء مع املنظمات ال�شقيقة التي
عادة ما حت�ضربدعوة من الأمانة العامة للرابطة ..وفيمايلي
عر�ض للقاءات الت�شاورية التي عقدت خالل الفرتة املا�ضية:

-1اللقاء الت�شاوري الأول �أبوجا -نيجرييا:

انعقد هذا اللقاء خالل الفرتة من  6 – 5يونيو /حزيران
 2006م ،بح�ضور ر�ؤ��س��اء ون��واب ر�ؤ��س��اء ووممثلي املجال�س يف
ال ��دول الأع���ض��اء التالية :اجل��زائ��ر -البحرين  -ب��ورون��دي-
م�صر� -إثيوبيا -اجلابون  -الأردن  -املغرب -نيجرييا -قطر -
اململكة العربية ال�سعودية -جنوب �أفريقيا -ال�سودان – واليمن.
وج ��دد ر�ؤ� �س��اء ال��وف��ود امل���ش��ارك��ة يف كلماتهم ال�ت��ي �ألقيت
�أثناء اللقاء ت�أكيدهم على االلتزام بالأهداف الأ�سا�سية التي
و�ضعها م�ؤ�س�سو الرابطة ،كما �أقر امل�شاركون بالإجماع �أن تكون
الرابطة منرباً لبلورة الأفكار املتعلقة بتعميق الوعي بالقيم
الدميقراطية وت�شجيع نظام الثنائية الربملانية ،والدميقراطية
الربملانية ،وت�شجيع التعاون يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية بني ال�شعوب العربية والأفريقية.
وقد ناق�ش امل�شاركون �أع��ددا من �أوراق العمل التي عر�ضت
نقا�شاً م�ستفي�ضاً وقدموا العديد من املداخالت التي اف�ضت
�إىل التو�صل �إىل القرارات التالية:
�إن اجلهود العاملية املبذولة للحفاظ على الأمن وال�سالمالدوليني يجب �أن تت�صدى لثالثة حتديات رئي�سية-:
 -1ظاهرة العوملة.
 -2ق�ضية �صناعة القرار ال�سيا�سي الدويل.
 -3م�شكلة الف�ساد.
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كلما كان هناك �سالم داخلي يف كل دولهكان لزاماً �أن يكون هناك �سالم عاملي.
 ينبغي على �أع�ضاء الربملانات الأفريقيةالقيام بتبني املبادارت االقت�صادية التالية:
� -1أهداف الألفية (.)MDGS
 -2ال � �� � �ش� ��راك� ��ة اجل � � ��دي � � ��دة ل �ت �ن �م �ي��ة
�أفريقيا(.)NEPAD
 -3م�ؤمتر الأم��ن واال�ستقرار والتنمية
والتعاون يف �إفريقيا)CSSDCA(.
 �أق��ر امل���ش��ارك��ون �أن ه�ن��اك ح��اج��ة لبذلاملزيد من اجلهود لتحقيق التنمية وكذلك حتقيق �إ�صالحات
تربوية واجتماعية وثقافية يف �أفريقيا وال�ع��امل العربي من
خالل حتديد وحتليل و�إدراك العقبات والعوائق التي حتول دون
حتقيق تلك الإ�صالحات.
 مت االت�ف��اق على �أن تلعب ال��راب�ط��ة دوراً ه��ام�اً يف تعزيزالعالقات اخلارجية والتعاون االقت�صادي بني الدول الأع�ضاء.
 طالبت الرابطة العرب والأف��ارق��ة حيثما كانوا باحرتامثقافات وحقوق بع�ضهم البع�ض و�أتباع الو�سائل امل�شروعة يف
احل�صول على العي�ش الكرمي.
 قررت الرابطة ممار�سة نفوذها على احلكومات العربيةوالأفريقية حلثها على امل�ساهمه ب�شكل فاعل يف متكني ال�سودان
من ا�سرتداد عافيته ويف �إحالل �سالم دائم يف ذلك البلد.
 عربت الرابطة عن �أ�سفها حول الو�ضع ال�سيا�سي املتفاقميف ال�صومال وطالبت جميع �أطراف النزاع بتفادي ذلك ال�صراع
املرير وامل�ساهمة يف ا�ستعادة ال�سالم والأمن يف ذلك البلد.
 الحظت الرابطة ب�أ�سف بالغ ا�ستمرار ال�صراع يفال �ع��راق وب�ع����ض م�ن��اط��ق ال���ش��رق الأو�� �س ��ط ،وخ�صو�صاً
بني فل�سطني و�إ�سرائيل وطالبت جميع �أط��راف النزاع
باحرتام قرارات الأمم املتحدة و�ضمان حل �سريع وعاجل
لذلك ال�صراع.

اللقاء الت�شاوري الثاين -البحر امليت-
الأردن:
ان�ع�ق��د ه��ذا ال�ل�ق��اء يف ال �ف�ترة م��ن � 22-21أك�ت��وب��ر 2007م،
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ب�ح���ض��ور ر�ؤ� �س��اء ون� ��واب ر�ؤ� �س��اء ومم�ث�ل��و امل�ج��ال����س يف ال��دول فيما ع��دا بع�ض البلدان التي تتمتع مب�ستوى معي�شي عايل،
الأع �� �ض��اء ال�ت��ال�ي��ة :اجل��زائ��ر -ال�ب�ح��ري��ن -ب��ورون��دي -م�صر ب�سبب ما توفر لها من عائدات النفط.
اجلابون -الأردن -موريتانيا -املغرب  -ال�سعودية -ال�سودان-
 -2من الوا�ضح �أن لهذه املجال�س الهامة يف (�أ�سيكا) دوراً
�سوازيالند -اليمن.
حم��وري��ا تلعبه يف دع��م ج�ه��ود حكوماتها الوطنية يف �سعيها
لتحقيق �أهداف الألفية.
كما ح�ضر كع�ضو مراقب املنظمات التالية:
� -3أ�ضحى من الوا�ضح �أن هناك عالقة مهمة بني م�ستوى
 الإحتاد الربملاين العربي.التعليم يف �أي جمتمع وبني م�ستوى تفاعل تلك املجتمعات مع
 منظمة الربملانات ل�شرق �أفريقيا.القيم الدميقراطية.
وق ��د وق ��ف امل �� �ش��ارك��ون يف ال�ل�ق��اء
(الإ�صدار الأول)

�أم��ام خم�س �أوراق عمل متخ�ص�صه
التي �أث��ارت النقا�ش ح��ول :حتديات
امل�ج��اع��ة وال�ف�ق��ر ونق�ص التنمية يف
ال�ع��امل ال�ث��ال��ث ،و�إ��س�ه��ام��ات التعليم
والدميقراطية يف حتقيق اال�ستقرار
االق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي والتطور
وم�ن��اق���ش��ة و�إق � ��رار �أه � ��داف الأل�ف�ي��ة
التنموية التي �أقرتها الأمم املتحدة
عام .2000
وقد خرج اللقاء بالعديد من املالحظات حول الو�ضع القائم
يف املنطقة ،وتو�صل ب�ش�أن الق�ضايا املعرو�ضة عليه �إىل النتائج
الآتية:
 -1الح��ظ اللقاء �أن التقارير الدولية ح��ول م��ا �أجن��ز من
�أهداف الألفية ت�شري �إىل �أن �أفريقيا والعامل العربي مل يحققا
تقدماً ملحوظا يف �سعيهما لتحقيق م�ضمون تلك الأه��داف

ويف �سبيل توفري �أج��واء م�شجعة لتحقيق �أه��داف الألفية
التنموية يف منطقتي �أفريقيا والعامل العربي يتطلب الأمر
منهما �أن يعمال ما يلي-:
� -1إع��ادة ترتيب الأول��وي��ات يف كل بلد مبا يخدم �أغرا�ض
التنمية ،وذلك من خالل تبني �سيا�سات وبرامج عاجلة ميكن
�أن ت�ك��ون ل�ه��ا �آث ��ار ف��وري��ة يف تخفيف ح��دة ال�ف�ق��ر ومكافحة
امل� �ج ��اع ��ة ،وه � ��ذا ي�ت�ط�ل��ب
�أن ت��رك��ز خ�ط��ط التنمية
ب� ��� �ص ��ورة �أ� �س ��ا� �س �ي ��ة ع�ل��ى
تنمية ال �ق��درات الب�شرية
مب��ا يف ذل ��ك دع ��م ق ��درات
امل � ��واط� � �ن �ي��ن م � ��ن خ �ل�ال
توفري التعليم وكل �أ�شكال
التدريب املطلوبة.
 -2ي� �ج ��ب �أن ت���ش�ك��ل
التنمية وت��وج�ي��ه ق��درات
ال�شباب ج��زءاً �أ�سا�سيا من
خ �ط��ط وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات
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التنمية والتي ينبغي �أن يكون فيها ن�صيب رئي�سي يتعاطى مع
توفري فر�ص العمل.
- 3يجب �أن تت�ضمن الأنظمة الوطنية قدراً من الت�أكيد على
حتقيق العدالة وامل�ساواة فيما بني املواطنني بغ�ض النظر عن
وجود �أي متايز طبقي وحتى يف حالة تخلف جهاز العدالة.
� - 4إن حتقيق احلكم الر�شيد يجب �أن يكون الهدف الأ�سا�سي
للحكومات كما �أن مكافحة الف�ساد يجب �أن حتتل مرتبة �أوىل
و�أن تتخذ �إزاءها خطوات عملية ي�ضمن من خاللها االنت�صار
يف ه��ذه امل�ع��رك��ة ،كما �أن على احل�ك��وم��ات �أن جتعل ال�شفافية
واملحا�سبة نظاماً تتبعه وهو الذي يحكم عالقتها مع املواطنني.
 - 5هناك حاجة ملحة للت�شريعات املت�صلة بحقوق الإن�سان
وحياة املواطنني بكل تعابريها ووفقاً ملا تن�ص عليه القوانني
ويجب �أن يكون هناك اع�تراف مبنظمات املجتمع امل��دين كما
ينبغي �أن ت�سود �سلطة ال�ق��ان��ون وال�ن�ظ��ام بحيث ت�شكل منط
احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية يف كل بلد.
 -6على احلكومات �أن تبذل جهوداً ت�شجع من خاللها مبادئ
ال�شراكة يف برامج التنمية بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص
وع�ل��ى �أن ت ��أخ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار ر�أي امل��واط�ن�ين ح�ين تخطط
م�شروعات التنمية.
� - 7إن جهود التعاون امل�شرتك بني �أفريقيا والعامل العربي
يجب �أن توجه ملحاربة ال�ك��وارث اب�ت��داء م��ن ق�ضية الت�صحر
والفي�ضانات واجلفاف و�صو ًال �إىل الزالزل والأمرا�ض املعدية.
 -8على احلكومات �أن تعطي �أولوية لتطوير الإنتاج الزراعي
وك��أول��وي��ة وطنية ومب��ا ي�ساعد �أي���ض�اً �صغار الفالحني حتى
يتمكنوا من زيادة طاقتهم وزي��ادة عوائدهم ومبا ميكنهم من
ال��وق��وف على �أق��دام�ه��م وزي��ادة الإن�ت��اج وبالتايل التغلب على
املجاعة وتوفري الأمن الغذائي.
 -9على الربملانات واملجال�س الوطنية �أن حت�سن من معارفها
ح��ول م��ا ي��دور على امل�ستوى ال��وط�ن��ي وال ��دويل حتى تتمكن
من تعزيز قدراتها على احل��وار واملناق�شة ،كما �أن عليهما �أن
يعززا من م�ؤ�س�سات الأبحاث حتى يتمكنا من احل�صول على
املعلومات وامل�ؤ�شرات املو�ضوعية التي ت�ساعد يف اتخاذ القرارات
ال�صحيحة� ،آخذين يف االعتبار الأفكار املقرتحة وما ي�صدر عن
الر�أي العام من توجهات.
� -10إن ال �ت �ق��دم ن�ح��و ال��دمي�ق��راط�ي��ة وح �ك��م ال �ق��ان��ون هو
(الإ�صدار الأول)
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�أم��ر حتمي بالن�سبة ل�ل��دول ال�ت��ي ت��رغ��ب يف ت��وف�ير �ضمانات
حلقوق الإن�سان واحلريات العامه ...وكل ذلك يتطلب �شراكة
�إقليمية و�شراكة بني ال��دول فيمابينها وينب الأف��راد �أنف�سهم
بهدف تبادل الأفكار وال��ر�ؤى واخل�برات و�إيجاد حلول �سلمية
لالختالفات ولإعادة ت�شكيل م�ؤ�س�سات الدول ول�ضمان احلكم
الر�شيد والتنمية.
� -11إن توفري التعليم للجميع وتوفري احلريات الأ�سا�سية
وت��وف�ي�ر امل �� �س��اواة ب�ي�ن ال��رج��ل وامل� � ��ر�أة وح ��ق احل �� �ص��ول على
املعلومات والتكنولوجيا وتوفري اليد العاملة املاهرة ،كل هذه
ع��وام��ل تعزز مكانة ال��دول وتبني جمتمعاً معرفياً ي�ستطيع
مواجة حتديات العوملة وي�ساهم يف التفاعل مع الأمم الأخرى.
 -12كما �أن ه�ن��اك ح��اج��ه ملحه جل��ذب اال��س�ت�ث�م��ارات من
خالل �إ�صدار الت�شريعات امل�شجعة وتوفري البنية التنموية يف
�أفريقيا والعامل العربي.
� -13إن النمو االق�ت���ص��ادي يف منطقتي �أف��ري�ق�ي��ا وال�ع��امل
العربي يجب �أن يت�سم بتوفري ال�شفافية وان تكون مفرداته
خالية من الف�ساد ويتطلب ذل��ك ت�شجيع التجارة بني ال��دول
وبني املناطق الإقليمية ومن �ش�أن ذلك �أي�ضا �أن يخلق �أ�سواقاً
جتارية م�شرتكة كما �سي�ساعد على توفري بيئة تناف�سية لتوفري
�أف�ضل ال�سلع والب�ضائع ب�أ�سعار تناف�سية للم�ستهلك.
� -14إن �أع�ضاء الرابطة مقرين ب�أنهم �سي�ساهمون بفعالية
يف �صياغة خ��ارط��ة طريق �شامله وع��ادل��ه لف�ض امل�ن��ازع��ات يف
منطقتي �أفريقيا والعامل العربي.
� -15إن �أع�ضاء رابطة جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س
املماثلة يف �أفريقيا وال �ع��امل العربي(�أ�سيكا) ي��دع��ون ال��دول
املقر�ضة لأن تتخذ خطوات فورية للإلغاء الكامل لقرو�ضها
املقدمة لأفريقيا والعامل العربي ،حتى تتمكن هاتان املنطقتان
م��ن ال �� �ش��روع يف ع�م�ل�ي��ة �إزال � ��ة ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ االق�ت���ص��ادي��ة
والنهو�ض يف م�شروعاتها التنموية.

اللقاء الت�شاوري الثالث -نواك�شوط – موريتانيا:

انعقد هذا اللقاء يف الفرتة من  6-5مايو� /أيار  ،2008بح�ضور
ر�ؤ��س��اء ون��واب ر�ؤ��س��اء وممثلني عن املجال�س الأع�ضاء يف ال��دول
التالية :اجلزائر -البحرين بوروندي الأردن-موريتانيا -املغرب
– نيجرييا -دولة قطر -ال�سعودية -ال�سودان  -جنوب �إفريقيا
اليمن-ومايل ،كع�ضو مراقب ،وبح�ضور املنظمات التالية:
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للحكم ون�ظ��ام للرقابة وال �ت��وازن واحل�ق��وق الأ�سا�سية ودول��ة
القانون.
� –2إن��ه لكي ينجز النظام الت�شريعي �أدواره الد�ستورية،
يجب عليه حماية حقوق ال�شعب و�سن القوانني التي تدعم
حرية ال�شعب والوحدة الوطنية.
 – 3على الربملانات تطوير الدميقراطية وامل�ساواة والعدالة
االجتماعية وتوعية الناخبني.
� –4إن االنتخابات املنتظمة واحلرة وال�شفافة يجب �أن تكون
ميزة م�ستقبلية للدميقراطيات يف �إفريقيا والعامل العربي،
حيث تعتمد والية امل�شرعني وت�ضفي وئاما وطنيا م�ؤكدا على
النظام الربملاين.
 – 5ع�ل��ى امل���ش��رع�ين �أن يعملوا ع�ل��ى ��ض�م��ان ال �ت��وازن بني
احلكومة والربملان والعمل على احرتام مبد�أ ف�صل ال�سلطات.
– 6على املجال�س الت�شريعية يف �إفريقيا وال�ع��امل العربي
العمل على حماية حقوق الن�ساء من خالل الت�شريع لتمكينهن
من امل�ساهمة يف التنمية الوطنية.
–7تدعو الرابطة البلدان الإفريقية والعربية �إىل تعزيز
هيئات الأم��ن الوطنية ل�ضمان ع��دم جل��وء املدنيني ل�ضمان
�أمنهم ال�شخ�صي.
 –8تدعو البلدان الإفريقية والعربية �إىل اتخاذ الإجراءات
امل�ستعجلة لتوقيع املعاهدات الدولية حول مراقبة الأ�سلحة يف
بلدانها.
(الإ�صدار الأول)

 جامعة الدول العربية. االحتاد الربملاين العربي.املجل�س الت�شريعي ل�شرق �إفريقيا.وقد وقف اللقاء �أمام عدد من �أوراق العمل و�أجرى ب�ش�أنها
نقا�شات مثمرة ومداخالت قيمة..خرج بعدها اللقاء بالنتائج
والتو�صيات التالية:
�أ – �إن االنت�شار غري امل�شروع للأ�سلحة يف منطقتي �إفريقيا
والعامل العربي ي�سهم يف تف�شي ظاهرة العنف والنزاعات.
ب –ال ميكن حتقيق التقدم والتنمية يف �أي بلد يف غياب
ال�سالم.
ج – �إن الفكر ال�سيا�سي الع�صري ال ي�ستطيع �أن يت�صور
نظاما د�ستوريا بدون وجود �سلطة ت�شريعية.
د –املجل�س الت�شريعي بفعل موقعه الد�ستوري وت�شكيل
ع�ضويته و�شرعيته ال�شعبية ووالي�ت��ه وطريقة عمله ي�شكل
منتدى للوئام الوطني والنظام الد�ستوري وي�ضمن ال�سلم
الوطني بوا�سطة التمثيل الفعلي للناخبني ،ورباطا مل�صاحلهم
ومراقبا �شرعيا للوظائف التنفيذية.
ه � -إن ا�ستقالل ال�سلطة الت�شريعية والق�ضائية �ضرورة
الزمة للحكم الر�شيد وال�سالم وتخفيف النزاعات االجتماعية
وال�سيا�سية.
و– �إن التنظيم ال�ف�ع��ال وع�لاق��ة ال�ع�م��ل ال��د��س�ت��وري بني
ال�سلطات الثالثة �أمر �ضروري للتنمية ال�سيا�سية االجتماعية
واالقت�صادية.
اللقاء الت�شاوري الرابع�-أدي�س �أبابا
ل–�إن كمية الأ�سلحة والذخائر غري ال�شرعية
وا�ستخدام – �إثيوبيا:
بع�ض اجلماعات اخلا�صة مثل الأط�ف��ال امل�سلحني وجتارتها
عقد ه��ذا اللقاء يف ال�ف�ترة م��ن � 25- 24-سبتمرب�/أيلول
غ�ير ال���ش��رع�ي��ة تتطلب جم �ه��ودا خ��ا��ص��ا ل�ل�ق�ي��ام ب�ع�م��ل فعال
 ،2011بح�ضور وفود م�شاركة عن املجال�س الأع�ضاء
لتخفي�ض عدد ال�ضحايا يف �إفريقيا والعامل العربي.
يف البلدان التالية :اجل��زائ��ر -اليمن – �إثيوبيا  -قطر-
م– �أن عدم اال�ستقرار يف منطقتي �إفريقيا والعامل العربي
يفتح جم��اال وا�سعا لتجارة الأ�سلحة ع��ام��ة وتهريبها ب�شكل البحرين -بوروندي -جنوب �أفريقيا  -اجلابون -موريتانيا-
ال�سودان-الأردن -نيجرييا -ناميبيا ،وقد مثل ك ً
ال من م�صر
خا�ص،مما ي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة.
 املغرب -ال�سعودية �سفرييهما يف �أثيوبيا ،املنظمات امل�شاركةوبناء على ذلك �أو�صى املجتمعون مبا ي�أتي:
الإحتاد الربملاين الأفريقي.
– 1الدميقراطية ال ميكن ت�صديرها من منطقة �إىل �أخرى
ويف م�ستهل ال�ل�ق��اء وق��ف امل ��ؤمت��رون دقيقة ح��داد يف وف��اة
ب��ل يجب تر�سيخها وف��ق ال�ت�ج��ارب االجتماعية وال�سيا�سية دولة الأ�ستاذ عبد العزيز عبد الغنى رئي�س جمل�س ال�شورى يف
والثقافية الوطنية و�إن القا�سم امل�شرتك هو وجود �إرادة �شعبية
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اجلمهورية اليمنية رئي�س الرابطة �إب��ان �إن�شائها الذي وافته
املنية �إثر احلادث الإجرامي الذي تعر�ض له مع قيادات الدولة
يف اجلمهورية اليمنية.
وقد �أ�شاد امل�شاركون بالدور الكبري ال��ذي لعبه ال�شهيد يف
ت�أ�سي�س الرابطة ورعايته لها خالل مرحلة الت�أ�سي�س باعتباره
احد �أهم الآباء امل�ؤ�س�سني لرابطتنا الفتية.
وخرج اللقاء بالتو�صيات التالية:
 ت �ع��زي��ز دور ال �ث �ن��ائ �ي��ة ال�ب�رمل��ان �ي��ة ل �ت �ق��وي��ة امل ��ؤ� �س �� �س��اتالدميقراطية يف الدول الأع�ضاء.
 ت�ع��زي��ز دور ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ال�برمل��ان�ي��ة لتحقيق امل�صالحامل�شرتكة للدول الأع�ضاء.
 -العمل على احرتام حقوق الإن�سان وعلى وجه اخل�صو�ص
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حقوق املر�أة.
 حتفيز القطاع اخلا�ص يف الدول الأع�ضاء للتعاون والعملامل�شرتك.
 العمل على حل الق�ضايا التي تواجه ال�شباب يف حتقيقطموحهم يف التعليم واحل���ص��ول ع�ل��ى ف��ر���ص ع�م��ل ت�ؤهلهم
لتحقيق حياة كرمية.
ال�ع�م��ل على اال��س�ت�ف��ادة م��ن ال�ت�ج��ارب الناجحة للتنميةامل�ستدامة ،وعلى وجه اخل�صو�ص جتربة التنمية يف �أثيوبيا،
وتبادل اخلربات بني الدول الأع�ضاء.
 احرتام حقوق االثنيات املختلفة واعتماد املواطنة حمورللحقوق والواجبات.
 -توحيد الر�ؤى ال�سيا�سية بني الدول الأع�ضاء يف مواجهة
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(الإ�صدار الأول)

ال� �ق� ��� �ض ��اي ��ا ال� ��راه � �ن� ��ة ع �ل��ى
ال�ساحة.
 تقوية ات�صاالت الرابطةم��ع امل �ن �ظ �م��ات ال�برمل��ان �ي��ة يف
العامل العربي و�أفريقيا ،مثل
ال�برمل��ان الأف��ري�ق��ي واالحت��اد
الإفريقي واجلامعة العربية
والتن�سيق معها.
 ت� �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع ��اون ب�ينامل ��راك ��ز امل��ال �ي��ة ب�ي�ن ال� ��دول
الأع�ضاء يف الرابطة.
وال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،حتر�ص (�أ�سيكا) على امل�شاركة الفاعلة يف
 �إن� ��� �ش ��اء م ��رك ��ز درا�� �س ��اتاملحافل الدولية ،وت�أكيد دورها يف الت�أثري على �صناعة القرارات
اقت�صادية و�سيا�سية للعمل على تقدمي الر�ؤى والتو�صيات الكفيلة
املت�صلة باملنطقة.
لتعزيز العالقات بني الدول الأع�ضاء.
ويف هذا �شرعت الأمانة العامة للرابطة باحل�ضور وامل�شاركة
ب�صفة مراقب ،يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل ()IPU
ال��ذي ينعقد ب�شكل ن�صف �سنوي ،وت�ساهم الرابطة ،وب�شكل
تا�سع ًا-:امل�شاركات الدولية:
انطالقاً من دورها ك�أهم رابطة برملانية �إقليمية يف �أفريقيا ايجابي يف خمتلف الق�ضايا التي تعر�ض يف هذه االجتماعات.
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عا�شر ًا :دور الرابطة يف ت�شجيع البحث العلمي بني الدول االع�ضاء يف
الرابطة

(ك�أ�س الرابطة للتميز)
مما ال �شك فيه �أن ال�شباب هو الأداة
وال��و��س�ي�ل��ة وامل �ح��ور وال �غ��اي��ة لأي عمل
ت�ن�م��وي ن��اج��ح  ,ف�لا تنمية ��ش��ام�ل��ة وال
م�ستقبل م�ن���ش��ود مب �ع��زل ع��ن ا�ستثمار
ط��اق��ات ال���ش�ب��اب وال���ش��اب��ات وحتفيزهم
وم �ن �ح �ه��م الأم� � ��ل وال� ��وع� ��د ل�ل�م���ش��ارك��ة
الفاعلة وال��واع�ي��ة وامل���س��ؤول��ه يف ك��ل ما
يتعلق بحياتهم  ,حا�ضرا او م�ستقبال ,
�سيما وان الرعاية ال�شبابية الناجحة هي
الرعاية اال�ستباقية و ال�شاملة و املتوازنة
 .وي�ع��د ال�شباب م��ؤ��ش��را ب ��ارزا على قوة
الدولة وقدرتها على امل�ساهمة يف العملية
ال�ت�ن�م��وي��ة ب�ك��اف��ة �أب �ع��اده��ا االق�ت���ص��ادي��ة
وال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية و
االم�ن�ي��ة  ,وادراك � ��ا منها ب�ه��ذه االهمية
والن اح��د �أه� ��داف ال��راب �ط��ة ه��و تعزيز
على حتفيز ال�شباب  ,ال �سيما اول �ئ��ك ال��ذي��ن يتابعون
التعاون الثقايف بني ال�شعوب التي متثلها
فان ذلك دفع الرابطة لر�سم الية من �شانها ان ت�ساعد تعليمهم يف امل�ستوى اجل��ام�ع��ي ون�ظ��را الهمية البحث
العلمي يف ب�ن��اء ��ش��راك��ة قوية
وف��اع�ل��ة ب�ين ��ش�ع��وب افريقيا
والعامل العربي قامت الرابطة
بالتعاون مع مركز الدرا�سات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
يف ج��ام �ع��ة ��ص�ن�ع��اء وب��رع��اي��ة
ك��رمي��ة م��ن جمل�س ال���ش��ورى
يف اجلمهورية اليمنية ممثال
برئي�سه معايل ال�شيخ /عبد
ال��رح�م��ن حممد علي عثمان
بتنظيم
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فعالية " كا�س الرابطة للتميز
" حيث تهدف هذه الفعالية اىل
تنمية املهارات البحثية للطالب
و متكينهم من معاجلة ق�ضايا
ت�ع��زز ا�ستقرار وتنمية املجتمع
وك � � ��ذا ت �ن �م �ي��ة احل� �� ��س امل �ت �ع �ل��ق
بتقا�سم نف�س اخللفية التاريخية
والثقافية واالجتماعية ل�شعوب
املنطقتني العربية واالفريقية
الن انخراط ال�شباب يف خمتلف
ال �ب �ح��وث م��ن � �ش��ان��ه ان ي��ر��س��خ
العالقات امل�شار اليها بني بلدان
املنطقتني.
وت � �ع � �ت �ب�ر ه� � � ��ذه ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة
ن��واة لفعاليات اخ��رى �ستقام على م�ستوى اجلامعات و
امل�ؤ�س�سات البحثية يف ال��دول االع���ض��اء  ,كما انها اوىل
خطوات ال�شراكة يف املجال الثقايف كمح�صلة العمالها
يف ال �ف�ترات امل��ا��ض�ي��ة يف م �� �س��ارات �سيا�سية واقت�صادية
وا�سرتاتيجية خمتلفة  .وتكمن اهتمامات الرابطة يف
هذا املجال لالفادة الق�صوى من العلماء و الباحثني يف

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

التو�صل اىل ر�ؤى علمية دقيقة وحلول منهجية للق�ضايا
التي ت�شغل اهتمام دول الرابطة وك��ذا ت�شجيع و حتفيز
قيم البحث العلمي لدى الدار�سني يف اجلامعات وايجاد
رابط وثيق بني الدور العلمي واالكادميي للجامعات وبني
اهتمامات واول��وي��ات ق�ضايا املجتمع املختلفة وتوجيه
هذا اجلهد نحو خدمة ق�ضايا التنمية وخدمة املجتمع
عموما.
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ال�ل�ازم الع �م��ال ال�ب�ح��ث  ,ك�م��ا �ست�سهم
يف دف��ع ال �ط�لاب للقيام بعمل مم�ي��ز و
حت���س�ين امل �ع��رف��ة ون �� �ش��ره��ا ب�ي�ن ال ��دول
االع �� �ض��اء ويف االو� �س��اط ال��دول �ي��ة على
حد �سواء  ,كما ان هذا الربنامج يحقق
اح��د الأه� ��داف ال�ت��ي ر�سمتها ال��راب�ط��ة
واملتمثل يف ا�شراك امل�ؤ�س�سات االكادميية
والبحثية يف تبني الق�ضايا ال�ت��ي تهم
الرابطة .

وقد ح�ضر االحتفال بهذه الفعالية
م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ ع �ب��د ال��رح �م��ن حممد
ع�ل��ي ع�ث�م��ان  ,رئ�ي����س جمل�س ال���ش��ورى
اليمني ومعايل وزير ال�شباب والريا�ضة
يف اجلمهورية اليمنية اال�ستاذ /معمر
االري� � ��اين اىل ج��ان��ب ح���ش��د ك �ب�ير من
ال�سيا�سني والعلماء واع�ضاء من جمل�سي
ال�شورى والنواب يف اجلمهورية اليمنية
ب��اال� �ض��اف��ة اىل ال �ع��دي��د م��ن الباحثني
واملثقفني واملعنيني بهذا ال�شان .
ت�ن��اول��ت ال�ب�ح��وث ق�ضايا " الثنائية
ال�برمل��ان�ي��ة – ن�ظ��ام ال�غ��رف�ت�ين � ,سيادة
ال� �ق ��ان ��ون ك ��اح ��د ا� �س ����س احل� �ك ��م اجل �ي��د
� � ,ص �ي��ان��ة االم� � ��ن وال� ��� �س�ل�ام ل�ت�ح�ق�ي��ق
اال�ستقرار والتنمية " ومت اختيار ثالثة
فائزين من الطالب الباحثني امل�شاركني
يف ه��ذه امل�سابقة وت��وزي��ع اجل��وائ��ز على
ه�ؤالء الثالثة الأوائل وكذا توزيع جوائز
ت�شجيعية لبقية الطالب امل�شاركني
ومما تقدم فان هذه الفعالية �ست�ساهم
يف خ �ل��ق ال ��وع ��ي ع ��ن ط ��ري ��ق ال�ت�روي ��ج
ل�ل�م��وا��ض�ي��ع امل �خ �ت��ارة وت���ش�ج�ي��ع ا��س��ات��ذة
اجلامعات واملحا�ضرين العطاء االهتمام
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حت���س��ب ب� ��دءاً م��ن �أول اج�ت�م��اع ي�ع�ق��ده امل�ج�ل����س ،ح�ي��ث يعقد
االج�ت�م��اع الأول للمجل�س املنتخب بناء على �إع�ل�ان ي�صدره
رئي�س اجلمهورية ،وال ميكن ح ّل املجل�س قبل نهاية فرتته.
�أنظمة املجال�س وممار�ساتها
تق�سم ال�صالحيات الت�شريعية بني املجل�سني العاملني يف
الربملانية وال�شوروية
نيجرييا(النواب ،وال�شيوخ) بالت�ساوي ،و ُك ّل قانون ي�صادق عليه
يف ه� ��ذا امل� �ح ��ور � �س �ن �ع��ر���ض لأن �ظ �م��ة امل �ج��ال ����س الأع �� �ض��اء
من �أحد املجل�سني يجب �أن ي�صادق عليه املجل�س الآخر ب�شكلِ
وممار�ساتها ،يف �إطار الأنظمة ال�سيا�سية يف كل دولة ع�ضو من
رئي�س الدولة لإ�صداره.
ر�س َل �إىل ِ
ً مماثلِ قبل �أَ ْن ُي َ
دول الرابطة ،مع تعريف بالأدوار التي ت�ؤديها املجال�س ،ا�ستنادا
�إىل املعلومات التي ح�صلت عليها الأمانة العامة للرابطة من
قيادة املجل�س:
املجال�س الأع�ضاء.
معايل ال�سيد /ال�سناتور ديفيد مارك
و� �س�ترون �أن ال ��دول الأع���ض��اء تتقا�سم ال�ت��وج��ة ذات��ه نحو
تطلق �صفة رئي�س جمل�س ال�شيو ِخ على امل�سئول الأول يف
ً
الدميوقرطية التي تفر�ض قيودا على م�سئوليات وت�صرفات جمل�س ال�شيوخ يف اجلمهورية الفدرالية النيجريية ،ويتم
احل�ك��ام �أم ��ام �شعوبهم ال��ذي��ن مي��ار��س��ون دوره ��م ال��رق��اب��ي عن ان�ت�خ��اب��ه م��ن ب�ين �أع���ض��اء جمل�س
ط��ري��ق مم�ث�ل�ين ي �ق��وم��ون ب��اخ�ت�ي��اره��م ع��ن ط��ري��ق ان�ت�خ��اب��ات ال �� �ش �ي��وخ ب��الأغ �ل �ب �ي��ة ال�ب���س�ي�ط��ة
تناف�سية حرة ونزيهة.
لأ� �ص��واتِ احل��ا��ض��ري��ن يف املجل�س،
و�إذ ت��و��ص��ف ال��دمي�ق��رط�ي��ة يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي ،و�إف��ري�ق�ي��ا ويحتل املرتبة الثالثة يف الرتتيب
بالدميقراطيه النا�شئة ،كما هو حال كثري من الدول يف �آ�سيا
الوطني للأ�سبقية الربوتوكولي ِة
ِ
و�أم��ري�ك��ا الالتينية ،ف ��إن هناك تباينا يف م�ستويات التطبيق ب�ين م�سئويل ال��دول��ة ،بعد رئي�س
للدميقراطية يف دول املنطقتني العربية والإفريقية ،ونلحظ اجلمهورية ونائب الرئي�س.
ذلك من خالل عدد من الو�سائل املعربة عن حالة الدميقراطية
وي�ق��وم رئي�س جمل�س ال�شيوخ
يف ك��ل دول ��ة ،وم�ن�ه��ا :وج ��ود جم��ال����س ن�ي��اب�ي��ة �أو � �ش��وروي��ة �أو ال �ن �ي �ج�ي�ري ب��رئ��ا� �س��ة اجل �ل �� �س��اتِ
املجل�سني معا ،وفق ما يعرف بنظام الغرفتني� ،أو نظام الغرفة ال �ع��ام��ة للمجل�س وج�م�ي��ع جل��انِ
الواحدة مع الأخذ باالعتبار مهام كل من الغرفتني.
نقاط النظام ،والتف�سري النهائي لأنظمة
جمل�س ال�شيو ِخ ،ويق ّر ِ
وميكن القول �أن معظم الأنظمة ال�سيا�سية يف العامل ،ومنها املجل�س ،وتعيني ر�ؤ��س��اء و�أع�ضاء اللجانِ بالت�شاور مع جلنة
بطبيعة احل ��ال ،الأن�ظ�م��ة العربية والإف��ري �ق �ي��ة ،تتجة نحو االخ�ت�ي��ار التي َي��ر�أ��س�ه��ا ،وي��ر�أ���س اجلل�ساتِ امل�شرتك ِة ملجل�سي
الدميوقراطية ،مع تفاوت يف ن�سب التقدم على هذا ال�صعيد ال�شيوخ والنواب(اجلمعية الوطنية) يف املنا�سبات الوطنية.
من دول��ة �إىل �أخ��رى ،ويف العوامل التي دفعت باجتاه �إج��راء
�أما امل�سئولون الرئي�سيون الآخرون يف جمل�س ال�شيو ِخ فهم :نائب
الإ�صالحات ال�سيا�سية والدميقراطية.
رئي�س املجل�س ،وزعيم الأغلبية يف املجل�س ،وزعيم الأقل َيّة يف املجل�س،
ِ
وقد اخرتنا �أن تكون املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة هي املدخل ونائب زعي ِم الأغلبية ،ونائب زعي ِم الأقلية ،ومن�سق الأغلبية ،ومن�سق
لعر�ض النظام ال�سيا�سي يف كل بلد ع�ضو وعلى نحو ما يلي:
ونائب من�سق الأغلبيةِ ،ونائب من�سق الأقليةِ.
الأقل َيّةِ ،
وتتلخ�ص مهام قيادة جمل�س ال�شيوخ يف الآتي:
جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية نيجرييا
ئي�س جمل�س ال�شيوخ ميار�س ال�سلطة الكاملة يف
نائب ّر ِ
َ .1
الرئي�س.
غيابِ
ِ
الفيدرالية:
َ .2ي ُقو ُد زعي ُم الأغلبية يف جمل�س ال�شيو َخ الن َ
ِقا�شات فيما
يتكون املجل�س من (� )109أع�ضاء ُينتخبون مبا�شرة من قبل
الناخبني يف دوائ��ره��م االنتخابية املختلفة ومل� � ّدةِ(�َ )4س َنوات ،يخ�ص جميع قوانني احلكومة و�إجراءاتها.
(الإ�صدار الأول)

الباب الثالث
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 .3ي��دع��م زع�ي� ُم الأق�ل�ي��ة ُك � ّل ال �ق��رارات ال�ت��ي يتبناها زعيم
الأغلبية يف املجل�س.
نائب زعيم الأغلبية يف جمل�س ال�شيو ِخ جميع املهام
 .4يتوىل ُ
زعيم الأغلبية.
عند غيابِ ِ
غياب زعي ِم الأقلية.
 .5يتوىل نائبُ زعي َم الأقلية جميع املهام عند ِ
ُ .6ي ّ
نظ ُم من�سق الأغلبي َة مناق�شات الأع�ضاء يف جمموعته
ويت�أكد من توفر االن�ضباط �أثناء االجتماع.
ُ .7ي ّ
نظ ُم من�سق الأقلي َة مناق�شات الأع�ضاء يف جمموعته
ويت�أكد من توفر الأن�ضباط �أثناء االجتماع.
(الإ�صدار الأول)

نظام اللجان:
ت�ن�ق���س��م ال �ل �ج��ان يف جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ال �ن �ي �ج�يري �إىل ن��وع�ين:
متخ�ص�صة ،و�أخ��رى دائ�م��ة ،ويت�شكل املجل�س من ق��راب��ة( )54جلنة،
ويرتاوح عدد الأع�ضاء يف ُك ّل جلنة بني ( )9و( )13ع�ضواً.
وتتمثل م�ه��ام ال�ل�ج��ان يف ِدرا���سَ ��ة و َب��حْ ��ث ال�ق��وان�ين وم���ش��روع��ات
القوانني ومن ثم تقدمي النتائج �إىل املجل�س.ويجري تعيني ر�ؤ�ساء
اللجان من قبل رئي�س املجل�س بالت�شاور مع جلنة االختيار.
ويَرت�أّ ُ�س كل رئي�س جلن َة اجتماعات جلنته ،وينظم �أعمالها ويف�سر
القواعد واملهام املناطة بها ،ويوقع ويرفع تقارير اللجة �إىل املجل�س.

مهام املجل�س:

يتحمل جمل�س ال�شيوخ م�سئولية الإ� �ش��راف على �سالمة
تنفيذ و�إنفاق امليزانيات ال�سنوي ِة املقدمة من قبل امل�ؤ�س�سات
�راف ع�ل��ى ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة
التنفيذية يف ال��دول � ِة والإ�� �ش � ِ
ل �ل��دول��ة ،وذل ��ك بتطبيق امل �ع��اه��داتِ ال��دول �ي��ة امل��واف��ق عليها،
و ُي�صاد ُّق املجل�س كذلك على التعيينات الدبلوما�سية والوزارية،
اط
وع�ل��ى التعيينات الق�ضائية ،ول��ه �صالحية �إزاح ��ة ال�ض ّب ِ
ني على امل�ستوى ال�ف�ي��درايل ،و ُي���ص� ُ
�ادق �أي���ض��ا ،على
الق�ضائي ِ
ا�ستحداث الواليات واحلكومات املحلية ،ويعدل الد�ستور عند
ال���ض��رورة ،ول��ه �صالحية التوجيه والعقاب للمخالفات التي
يرتكبها الأع�ضاء.
ويتمتع �أع�ضاء املجل�س باحل�صانة الربملانية فال ميكن �أن يحا�سب
�أي ع�ضو يف املجل�س �أو يُع َتق َل ب�سبب ر�أي َي ُقو ُله داخل املجل�س.

املجل�س الوطني يف ناميبيا:

ن�ساء ،ويتم انتخاب جميع الأع�ضاء من قبل املجال�س الإقليمية
مل��دة �ست ��س�ن��وات ،وي���ش�ترط �أن ي�ك��ون عمر امل��ر��ش��ح لع�ضوية
املجل�س الوطني  21عاماً و�أن ال يكون قد �أُدين قبل اال�ستقالل
بجنحة نتج عنها حكم بالإعدام �أو عقوبة �سجن ت�صل �إىل �أكرث
من � 12شهراً ،ومل يخري بني ال�سجن والغرامة ما مل يكن قد رد
�إليه اعتباره �أو تكون عقوبة ال�سجن قد انتهت قبل ع�شر �سنوات
على الأقل من املوعد املحدد النتخابات املجل�س.
وميكن �إقالة الع�ضو من من�صبه من قبل املجل�س الإقليمي �أو
احلزب الذي ينتمي �إليه قبل انتهاء فرتة الع�ضوية وذلك يف حالة
�إخالله بواجبات الع�ضوية يف احلزب ال�سيا�سي الذي تر�شح با�سمه،
كما ميكن �إقالة الع�ضو يف حالة غيابه عن جل�سات املجل�س الإقليمي
ثالث مرات متتالية دون احل�صول على �إذن م�سبق من املجل�س ومل
يتم �إعفا�ؤه من ذلك الغياب.
ويجتمع املجل�س بنا ًء على �إ�شعار
يوزع من قبل مكتب �سكرتري املجل�س
ال��وط�ن��ي �إىل ث�لاث��ة ع�شر جمل�ساً
�إقليمياً بحيث يحدد ذلك الإ�شعار
موعد �أول اجتماع يعقده املجل�س.
وي �ت��م ت �ق��دمي م �� �ش��اري��ع ال �ق��وان�ين
�إىل الربملان ،ثم حتال �إىل املجل�س
لإع��ادة النظر فيها ومناق�شتها ،وال
ي��وج��د ع��دد حم��دد للجل�سات التي
يعقدها املجل�س �سنوياً.

م�سئولوا املجل�س:

معايل ال�سيد /هون �أ .ك  ,كابري

امل�سئول الأول يف املجل�س الوطني هو رئي�س املجل�س ،ويتم
انتخابه من بني �أع�ضاء املجل�س يف �أول اجتماع له وب�أغلبية
الأ�صوات ( ،)501وميكن �إقالته قبل انتهاء فرتة رئا�سته بنف�س
العملية التي ميكن من خاللها �إقالة بقية الأع�ضاء عن طريق
ق�ي��ام �أغلبية ب�سيطة م��ن الأع���ض��اء بحجب الثقة ع�ن��ه ،لكنه
ي�ستطيع االحتفاظ بع�ضويته يف املجل�س.

مهام قيادة املجل�س:

يقوم رئي�س املجل�س بعدد من املهام ،وهي رئا�سة اجتماعات
يت�ألف املجل�س الوطني يف ناميبيا من ( )26ع�ضواً بينهم ()7
املجل�س ،واحل �ف��اظ على ال�ن�ظ��ام �أث �ن��اء اجلل�سات وامل� ��داوالت،
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و�إ�صدار الأحكام .والتحدث با�سم املجل�س.
�أم��ا بقية م�سئويل املجل�س فهم ن��ائ��ب الرئي�س ال��ذي يتم
انتخابه من قبل املجل�س ،وزعيم املعار�ضة الر�سمية ،ورئي�س
كتلة احل��زب احلاكم ،وك��ذا ر�ؤ�ساء اللجان ،ونائب رئي�س كتلة
احلزب احلاكم ،وم�ساعد رئي�س كتلة احلزب احلاكم.
ويتم انتخاب ه�ؤالء امل�سئولني من قبل الأحزاب ال�سيا�سية
املختلفة يف املجل�س ،وميكن �إقالة �أي منهم يف حال حجب الثقة
عنهم وذلك بنف�س الطريقة التي مت انتخابهم بها.
وتتلخ�ص مهام بقية م�سئويل املجل�س يف �أن نائب رئي�س
املجل�س هو رئي�س جلان املجل�س ،ويقوم بدور الرئي�س يف حالة
غيابه ،ويعترب –�أي�ضاً -من�سقاً لتلك اللجان.
�أم ��ا زع�ي��م امل�ع��ار��ض��ة ف�ير�أ���س ح��زب الأق�ل�ي��ة امل�ع��ار��ض��ة يف
املجل�س ،ورئي�س كتلة احل��زب احل��اك��م ي��ر�أ���س ح��زب �أع�ضاء
الأغلبية وتعترب مهامه ذات طابع �سيا�سي ،كما يقوم ب�ضمان
ح���ض��ور �أع �� �ض��اء ح��زب��ه ج�ل���س��ات امل�ج�ل����س االع �ت �ي��ادي��ة ،وك��ذا
اجلل�سات التي يتم فيها الت�صويت على ق�ضايا و�أمور خمتلفة
وذل��ك وف�ق�اً لل�صالحيات املمنوحة ل��ه م��ن احل��زب ،ور�ؤ��س��اء
اللجان يرت�أ�سون اجتماعات اللجان ،ويقومون برفع تقارير
اللجان يف املجل�س .ويقوم نائب رئي�س كتلة احل��زب ب�إعداد
حما�ضر اجتماعات كتلة حزبه.

نظام اللجان:
يف املجل�س ال��وط�ن��ي( )9جل��ان ت�ضم ك��ل منها م��ا ب�ي�ن()6-4
�أع�ضاء ،بحيث يكون رئي�س املجل�س ع�ضواً يف �إحدى تلك اللجان.
وت �ت ��أل��ف ال�ل�ج��ان م��ن من�سق ال�ل�ج�ن��ة ،ورئ�ي���س�ه��ا ،ون��ائ�ب��ه،
وم�سئويل مكتبها ،وت�صنف �إىل :جلان داخلية ،وجلان دائمة،
وال ي�شرتط يف ر�ؤ�سائها �أن يكون لديهم م�ؤهالت حمددة ويتم
تعيينهم بوا�سطة جلنة القوانني واللوائح الثابتة.
�أما مهام ر�ؤ�ساء اللجان فتتلخ�ص برئا�سة اجتماعات اللجان،
ورفع تقارير اللجان �إىل املجل�س ،وتن�سيق �أن�شطة اللجان ،وعقد
اجتماعات اللجان.

(الإ�صدار الأول)

مهام املجل�س:
ي���ض�ط�ل��ع امل �ج �ل ����س مب���س�ئ��ول�ي��ة رق��اب �ي��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات
احل�ك��وم�ي��ة ،لكنه ال ي�ت��دخ��ل مطلقاً يف ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة
للبالد ،وميكن �إجمال مهامه كما يلي:
� -1إعادة النظر يف م�شاريع القوانني.
 -2مناق�شة �أي ت�شريعات ثانوية مقدمة من قبل املجل�س
الوطني ورفع تقارير ب�ش�أنها �إىل املجل�س.
-3رف� ��ع ت��و��ص�ي��ات �إىل امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي ب�خ���ص��و���ص �سن
ت�شريعات تتعلق بالأمور والق�ضايا الهامة ذات الطابع الإقليمي
حيث يقوم املجل�س الوطني بدرا�ستها.
� -4أداء �أي مهام �أخرى موكلة �إليه من قبل املجل�س الوطني
�أو وفقاً لقرار �صادر من الربملان.
وميكن للمجل�س تعديل �أو تعليق العمل ب ��أي ق��رار �صادر
عن الربملان �إ�ضافة �إىل �أنه ي�ستطيع ممار�سة �إجراءات ت�أديبية
ورقابية على �أع�ضائه .وال ميكن ات�خ��اذ �أي �إج ��راءات مدنية
�أو جنائية �أو اع�ت�ق��ال �أو حب�س �أو الإ� �ض ��رار ب� ��أي ع�ضو من
الأع�ضاء ب�سب ممار�سته حلقه يف حرية التعبري يف الربملان �أو
�أثناء م�شاركته يف فعاليات الربملان� .أما موظفو املجل�س فيتم
تعيينهم بوا�سطة جلنة اخلدمات العامة وتقوم وزارة املالية
ب�صرف اعتمادات املجل�س.

جمل�س ال�شيوخ يف مملكة �سوازيالند:

يجري تعيني ع�شرة من �أع�ضاء املجل�س بوا�سطة املجل�س
ال��وط�ن��ي ،بينما ي�ق��وم امل�ل��ك بتعيني بقية الأع �� �ض��اء ،وي�شغل
الأع�ضاء منا�صبهم يف املجل�س ملدة خم�س �سنوات ،ويقوم املجل�س
بت�شكيل هيئة انتخابية لهذا الغر�ض.
وميكن للملك �إقالة الع�ضو من من�صبه قبل انتهاء الفرتة
املحددة ل�شغل ذلك املن�صب ،وذلك �إذا �أدين بجنحة يرتتب عليها
حكم بال�سجن ال يقل عن �ستة �أ�شهر ،ويتم دعوة �أع�ضاء املجل�س
لالجتماع عن طريق املذياع و�أجهزة الهاتف وم�سئويل املجل�س،
الأحزاب ال�سيا�سية املمثلة يف املجل�س:
وميكن حل املجل�س طبقاً للمر�سوم امللكي بهذا ال�ش�أن ،وتعترب
هناك ثالثة �أح��زاب �سيا�سية ممثلة يف املجل�س ،وه��ي :منظمة العالقة بني املجل�س والغرفة الدنيا (الربملان) عالقة تكاملية،
�شعوب جنوب وغرب �أفريقيا  SWAPOوحزب التحالف والتحول وت�ستمر فرتة االنعقاد ال�سنوية للمجل�س ل�سبعة �أ�شهر.
الدميقراطي  DTAوجبهة االحتاد الدميقراطي .UDF
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(الإ�صدار الأول)

هيكل املجل�س

 -1الرئي�س.

معايل ال�سيدة /جيلينا زوان

وتقدميها �إىل املجل�س .ويتم انتخاب �أولئك امل�سئولني من قبل
�أع�ضاء املجل�س.

نظام اللجان:

يعتمد جمل�س ال�شيوخ نظام اللجان حيث تت�ألف كل جلنة
 -2نائب الرئي�س.
من �سبعة �أع�ضاء بحيث ينتمي رئي�س املجل�س لإحداها ،وتقوم
 -3ر�ؤ�ساء اجلان اجلل�سات واللجان امل�ؤقتة.
جلنة اخلدمات بتوفري اخلدمات للأع�ضاء واالهتمام بهم.
�-4سكرتري املجل�س.
وترتكب كل جلنة من رئي�س ونائب ،و�أع�ضاء ،و�سكرتارية
رئي�س املجل�س هو امل�سئول الأول يف املجل�س وي�شغل من�صبه تت�ألف من كاتب املجل�س �أو �أي كاتب �آخر يتم تكليفه من قبل
ملدة خم�س �سنوات ،ويتم تعيينه �أو انتخابه �أو ًال كع�ضو بالتزامن كاتب املجل�س..ويتم ت�صنيف اللجان �إىل �أربعة �أ�صناف:
مع تعيني بقية �أع�ضاء املجل�س قبل �أن يتم انتخابه كرئي�س
 -1اللجان الدائمة للمرا�سيم.
للمجل�س ،ورئي�س لل�سلطة الت�شريعية يف البالد.
 -2جلان اخلدمات.
وي�ع�ت�بر ال��رئ�ي����س ه��و الفي�صل
 -3جلان ال�شئون احلكومية.
يف امل �ج �ل ����س ،ح �ي��ث ي �ق��وم ب�ضبط
 -4جلان اجلل�سات.
النظام �أثناء جل�سات النقا�ش التي
وتقوم جلان اجلل�سات ب�أداء مهامها ملدة عام واحد فقط� ،أما
يجريها الأع���ض��اء ،وي�ق��وم ب��إع��داد
اللجان امل�ؤقتة فتنتهي �صالحياتها بانتهائها من املهام املوكلة
ج � ��دول �أع � �م ��ال امل �ج �ل ����س ،وي �ق��وم
�إليها ،ويتم تعيني ر�ؤ�ساء هذه اللجان من قبل �أع�ضاء املجل�س،
بدعوة واختيار املتحدثني يف قاعة
حيث يقوم رئي�س اللجنة بالدعوة لعقد االجتماعات و�ضبط
املجل�س.
النظام وتقدمي التقارير �إىل املجل�س.
وب� �ن ��ا ًء ع �ل��ى ذل ��ك ف ��إن ��ه ي �ج��ب �أن
يح�صل على �أك�بر ع��دد من الأ��ص��وات
مهام املجل�س:
التي يتم الإدالء بها من قبل �أع�ضاء
يقوم املجل�س ب��أداء مهام �إ�شرافية ورقابية على القطاعات
املجل�س �أثناء االنتخابات التي ي�شارك فيها ثالثة �أع�ضاء يتناف�سون
احل�ك��وم�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن خ�ل�ال جل�ن��ة ال���ش�ئ��ون احل�ك��وم�ي��ة،
على هذا املن�صب.
وامل�صادقة على االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،و�إ�ضفاء الطابع
ومي �ك��ن �إق��ال �ت��ه ق�ب��ل ان�ت�ه��اء ف�ترت��ه ،وذل ��ك يف ح��ال��ة قيام املحلي عليها .ويقوم ب�أداء دور املحكمة من خالل عقد جل�سات
الأع�ضاء بحجب الثقة عنه �إذا متت �إدانته بجنحة يرتتب عليها خا�صة ب�ه��ذا ال���ش��أن .وه�ن��اك جمموعة م��ن ال�ق��وان�ين الثابتة
حكم بال�سجن تزيد عن �ستة �أ�شهر ولكنه يحتفظ بع�ضويته يف تنظم عمله ،ف�ضال عن جمموعة من الت�شريعات حتدد طبيعة
املجل�س يف حالة �إقالته.
العالقات بني املجل�س وبقية القطاعات احلكومية الأخ��رى.
�أما بقية م�سئويل املجل�س فهم :نائب رئي�س املجل�س ،ور�ؤ�ساء ويتمتع املجل�س ب�صالحية تعديل �أو حتى تعليق العمل بالقوانني
اللجان امل�ؤقتة وجل��ان اجلل�سات .وميكن للملك �إقالة �أولئك �إىل جانب اتخاذ �إج��راءات �ضبط �ضد الأع�ضاء املخالفني .وال
امل�سئولني من منا�صبهم قبل انتهاء الفرتة املحددة ل�شغل تلك ميكن �إلقاء القب�ض على �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س يف داخل
املنا�صب يف حالة �إدانتهم بجنحة يرتتب عليها حكم بال�سجن جممع الربملان .فيما يتعلق ب�أمور التوظيف يف املجل�س فيتم
لأكرث من �ستة �أ�شهر.
ذلك عن طريق وزارة اخلدمات العامة التي ت�شمل �أي�ضاً هيئة
وي�ق��وم ن��ائ��ب الرئي�س ب� ��أداء م�ه��ام الرئي�س يف غ�ي��اب��ه� ،أم��ا اخلدمة املدنية .وال يقوم املجل�س بالرقابة على موازنته و�إمنا
ر�ؤ��س��اء اللجان واجلل�سات فيقومون بعقد اجتماعات اللجان تقوم وزارة املالية بذلك من خالل �إدارة اخلزانة.
و�ضبط النظام �أثناء تلك االجتماعات ،و�إع��داد تقارير اللجان
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جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة املغربية غيابه ،وي�ساعدونه يف �شئون الإدارة العامة للمجل�س� ،إ�ضافة
ً �إىل متثيل املجل�س يف بع�ض املهام والأعمال.
يت�ألف جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة املغربية من  276ع�ضوا
يتم انتخابهم ملدة ت�سع �سنوات من خالل جلنة انتخابية ت�شكل نظام اللجان:
بوا�سطة �أع�ضاء ال�سلطة املحلية و�أع�ضاء االحتادات العمالية،
يتكون املجل�س من  6جلان ،يت�ألف كل منها من  45ع�ضواً،
بحيث يتم انتخاب ثلث الأع�ضاء يف املجل�س نف�سه ب�شكل �سنوي ،ويكون رئي�س املجل�س ع�ضواً يف �إحداها .ويقوم املجل�س ب�إحالة
وميكن �أن يفقد الأع�ضاء ع�ضويتهم يف املجل�س قبل نهاية فرتة م�شاريع القوانني �إىل هذه اللجان من �أجل درا�ستها وحتليلها
املجل�س ،وذلك لأ�سباب قانونية مثل املخالفات االنتخابية حيث �إىل جانب تقدمي تو�صيات ب�إجراء بع�ض التعديالت عليها كلما
يتوجب على الع�ضو ترك املجل�س
اقت�ضت احلاجة لذلك.
لكي يتم تطبيق العقوبة املرتتبة
على تلك املخالفة.
جمل�س ال�شورى يف مملكة البحرين:
ول �ل �م �ج �ل ����س دورت� � ��ا ان �ع �ق ��اد يف
يت�ألف جمل�س �شورى مملكة البحرين من  40ع�ضواً بينهم
ال�سنة ،تبد�أ الأوىل يف �شهر �أكتوبر،
� 6إناث ،ويح�صلون على ع�ضوية املجل�س بتعيني من امللك ملدة
وت� �ب ��د�أ ال �ث��ان �ي��ة يف � �ش �ه��ر �أب ��ري ��ل،
�أرب��ع �سنوات قابلة للتمديد وال ميكن ح��ل املجل�س �إط�لاق�اً..
وميكن عقد جل�سات �إ�ضافية بناء
ويعني امللك رئي�س املجل�س ،ويف حالة خمالفته للوائح و�أنظمه
ع�ل��ى ط�ل��ب ر��س�م��ي م��ن احل�ك��وم��ة
املجل�س �أو �شغله من�صبا �آخر فللملك
وت ��أي �ي ��د ث �ل �ث��ي �أع �� �ض ��اء امل�ج�ل����س،
احلق يف �إقالته.
وللملك مطلق ال�صالحية يف حل
ويعقد املجل�س جل�ساته ب�شكل �أ�سبوعي
املجل�س طبقا ل�ل��د��س�ت��ور .وتعترب
العالقة بني جمل�س امل�ست�شارين والربملان عالقة تكاملية وفق بناء على دعوة من رئي�س املجل�س..
�إطار د�ستوري.
وتتمتع مملكه البحرين بوجود
النظام الربملاين الثنائي ،حيث يقوم
قياده املجل�س:
املجل�سان (جمل�س ال�شورى ,الربملان)
معايل الدكتور /حممد ال�شيخ بيد اهلل
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �� �ش��اري��ع ال �ق��وان�ين
ير�أ�س املجل�س حاليا الدكتور حممد ال�شيخ بيداهلل ،ويقوم امل �ق�ترح��ة ق �ب��ل �إق� � � ��راره ،ويف ح��ال��ة
رئي�س املجل�س بالإ�شراف على �أن�شطة وفعاليات املجل�س ،ويتم وج��ود خ�لاف ب�ين املجل�سني ح��ول ق�ضايا معينة يعقد اجتماع
انتخابه ملدة � 3سنوات ب�أغلبية مطلقة من �أع�ضاء املجل�س يف م�شرتك للمجل�سني با�سم(املجل�س الوطني) بحيث يتوىل رئا�سته
اجلولة الأوىل و�أغلبية ب�سيطة يف اجلولة الثانية ،وي�أتي يف رئي�س جمل�س ال�شورى ،,ويقوم �أع�ضاء املجل�س امل�شكل بالت�صويت
املرتبة الثالثة من حيث ترتيب و�أهميه املنا�صب يف البالد.
حول الق�ضايا حمل اخلالف .ويعقد املجل�س جل�ساته �ضمن دورة
�أما مهامه فتتمثل يف �أن��ه :يقوم بالتوجيه والإ�شراف على االنعقاد ال�سنوي التي ت�ستمر ملدة ال تقل عن � 7أ�شهر يف ال�سنة.
املجل�س �إداري � �اً وم��ال�ي�اً .ومي�ث��ل املجل�س يف امل ��ؤمت��رات املحلية
قياده املجل�س:
والدولية .و�إدارة �أن�شطة وفعاليات املجل�س ومنح �صالحيات
معايل ال�سيد /علي بن �صالح ال�صالح
للأع�ضاء كلما لزم الأمر.
رئي�س املجل�س احلايل هو الأ�ستاذ علي بن �صالح ال�صالح،
وب�ش�أن بقية م�س�ؤويل املجل�س ال��ذي يتم انتخابهم �أي�ضاً
عرب املجل�س فهم 5نواب للرئي�س ،و� 3أمناء عموم و 3م�سئولني وه��و امل���س�ئ��ول الأول وامل�ب��ا��ش��ر يف امل�ج�ل����س ،وي ��أت��ي يف املرتبة
ماليني ،وه�ؤالء امل�سئولون يتولون مهام رئي�س املجل�س يف حاله الأوىل قبل رئي�س ال ��وزراء ورئي�س ال�برمل��ان م��ن حيث �أهمية
(الإ�صدار الأول)
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وترتيب املنا�صب يف الدولة ،وتتمثل مهامه يف :متثيل املجل�س
والإ� �ش��راف على �أن�شطة وفعاليات الأم��ان��ة العامة للمجل�س.
وت��ر�ؤ���س جل�سات املجل�س .و�إ�سناد املهام �إىل اللجان املختلفة
للمجل�س ،ورئا�سة تلك اللجان كلما اقت�ضت احلاجة لذلك.
وتتكون بقية قيادة املجل�س الذين ينتخبهم الأع�ضاء:من:
النائب الأول لرئي�س املجل�س والنائب الثاين لرئي�س املجل�س،
ورئي�س اللجنة القانونية ،ورئي�س اللجنة املالية واالقت�صادية.
�أم ��ا م�ه��ام�ه��م فتتمثل يف�:إق� � ��رار ج ��دول �أع �م��ال امل�ج�ل����س،
وا��س�ت�ع��را���ض م�لاح�ظ��ات وتعليقات الأع �� �ض��اء ح��ول حما�ضر
االجتماعات ،ومناق�شة ميزانية املجل�س واحل�ساب اخلتامي،
ومتابعة �أن�شطة اللجان وتن�سيقها ،وحتليل التقارير املرفوعة
من قبل الأع�ضاء والذين مت �إيفادهم يف مهمات خا�صة قبل
�إحالتها �إىل املجل�س ،و�إدارة املجل�س عندما يكون الأع�ضاء يف
حاله �إجازة قانونية.
(الإ�صدار الأول)

تلخي�صها يف :مناق�شه م�شاريع القوانني املرتبطة بالربملان قبل
�أن يقوم امللك ب�إ�صدارها ،واقرتاح م�شاريع القوانني التي ت�ؤثر
يف قرارات احلكومة �إذا مت �إقرارها كقوانني ،والإ�شراف على �أداء
جمل�س الوزراء ،وكذا ا�ستجواب الوزراء �إذا لزم الأمر.
وي�ن�ظ��م ال��د��س�ت��ور وال �ل��وائ��ح ال�برمل��ان�ي��ة وال �ن �ظ��ام الأ��س��ا��س��ي
للمجل�س العالقة بينه وبني بقيه القطاعات احلكومية .حيث
يحدد القانون لالئحة الداخلية للمجل�س والتي ميكن �إج��راء
تعديالت عليها وفقاً القرتاحات مقدمة من قبل �أع�ضاء املجل�س
الذين بدورهم يقومون مبناق�شة تلك املقرتحات ورمبا �إقرارها.
وال ميكن اعتقال �أو ا�ستجواب �أي من �أع�ضاء املجل�س ب�سبب التعبري
عن �آرائهم يف املجل�س �أو جلانه املختلفة ،وال ميثل �أي ع�ضو من الأع�ضاء
�أمام �أي جهة قانونية �إال مبوافقة رئي�س املجل�س على ذلك.
وللمجل�س احلرية التامة يف تعيني موظفيه ،و�صالحية
كاملة يف الإ�شراف والرقابة على موازنته ،ويتفق املجل�س
م��ع احل�ك��وم��ة يف �إق� ��رار امل��وازن��ة ق�ب��ل � �ص��رف االع �ت �م��ادات
نظام اللجان:
يت�ألف املجل�س من  5جلان ،كل جلنة تتكون من � 7أع�ضاء ،املخ�ص�صة لها.
عدا اللجنتني القانونية واملالية ،فتتكون من � 8أع�ضاء .وميكن
للمجل�س ت�شكيل جلان �أخرى �إذا ا�ستدعى الأمر ذلك.
ويتوىل م�سئولية اللجان رئي�س ونائب للرئي�س و�سكرتري جمل�س ال�شورى يف دولة قطر:
يت�ألف جمل�س ��ش��ورى دول��ة
يتم اختيارهم من بني الأع�ضاء الذين يقومون بانتخاب ر�ؤ�ساء
ق�ط��ر م��ن()35ع �� �ض��واً ُيع ّينهم
اللجان ونوابهم لفرتة واحدة قابلة للتجديد.
وت� �ق ��وم جل� ��ان امل �ج �ل ����س ب ��دار� �س ��ة م �� �ش��اري��ع ال �ق ��وان�ي�ن و�أي �أمري البالد وتعترب �صالحيات
مقرتحات تقدم �إليها م��ن املجل�س ،ورف��ع تقارير بهذا ال�ش�أن املجل�س �سارية املفعول اعتبارا
من �أج��ل مناق�شتها من قبل �أع�ضاء املجل�س� ،أم��ا مهمة رئي�س من تاريخ تعيينهم وحتى نهاية
اللجنة فتتمثل يف و�ضع جدول �أعمال اجتماعات اللجنة وعقد ف�ترة املجل�س املحددة –ح�سب
االجتماعات و�إقرار حما�ضر االجتماعات ،ورفع تقارير �إىل رئي�س القانون .وللأمري �إقالة الع�ضو
من من�صبه �إذا ثبت عدم �أهليته
املجل�س �إ�ضافة �إىل متثيل اللجنة عندما يتطلب الأمر ذلك.
قبل نهاية فرتة املجل�س.ويعقد
وي�ق�ت���ص��ر ال�ت�م�ث�ي��ل يف امل �ج �ل ����س ع �ل��ى ب �ع ����ض اجل�م�ع�ي��ات
املجل�س جل�ساته وف�ق�اً لإع�لان
ال�سيا�سية ،وال توجد �أي �أح ��زاب �سيا�سية ممثلة يف املجل�س،
ر��س�م��ي م��ن الأم �ي�ر� � ،س��واء ك��ان ذل��ك جلل�سة �سنوية �أو
وال يقوم املجل�س ب�أي مهمة �إ�شرافية ورقابية على القطاعات
طارئة ،كما ميكن حل املجل�س بنف�س الطريقة .ويعقد
احلكومية املختلفة لكنه يلعب دوراً مهماً يف ال�سيا�سة اخلارجية
املجل�س جل�ساته �ضمن دورة االنعقاد ال�سنوية التي ت�ستمر
للبالد يتمثل يف �إ�صدار القوانني والت�شريعات املتعلقة مب�شاريع
على الأقل ملدة ثمانية �أ�شهر يف ال�سنة .وتتكون ال�سلطة
القوانني باملعاهدات واالتفاقيات.
الت�شريعية يف دول��ة قطر من جمل�س واح��د هو جمل�س
ً
كما ي�ق��وم املجل�س �أي���ض�ا ب�ع��دد م��ن امل�ه��ام الأخ� ��رى ،ميكن ال�شورى.
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العاملني يف املجل�س �إ�ضافة �إىل املراقب العام فذلك يتم عرب
موافقة الأع�ضاء بنا ًء على تزكية من رئي�س املجل�س.
(الإ�صدار الأول)

قياده املجل�س:

معايل ال�سيد /حممد بن مبارك اخلليفي
رئي�س املجل�س ه��و امل�سئول الأول ف�ي��ه ،وينتخب م��ن قبل
الأع�ضاء ،ويفوز ب�أغلبية ب�سيطة .ويقوم الأع�ضاء بانتخاب
نائب الرئي�س واملراقب العام للمجل�س.

مهام رئي�س املجل�س:
تتمثل مهام رئي�س املجل�س يف الإ�شراف على الإدارة العامة
للمجل�س ،وتر�ؤ�س جل�سات املجل�س و�ضمان تطبيق النظام فيه،
والإ�شراف على ميزانية املجل�س واحل�سابات اخلتامية .ومتثيل
املجل�س يف منا�سبات خمتلفة.

مهام م�سئوويل املجل�س:
م�س�ؤولو املجل�س الآخ��رون هم :نائب الرئي�س ،الذي يقوم
مب���س��اع��دة رئ�ي����س املجل�س يف �أداء م�ه��ام��ه وي�ن��وب��ه يف غيابه.
واملراقب �أو امل�شرف العام .وتتلخ�ص مهامهم ب :الإ�شراف على
كتابة حما�ضر اجلل�سات ،و�إع��داد موازنة املجل�س واحل�سابات
اخلتامية ،وتر�شيح الوفود للم�شاركة يف امل��ؤمت��رات الدولية،
ومتابعة �أن�شطة وفعاليات جلان املجل�س �إىل جانب �إدارة �أعمال
املجل�س املختلفة.

نظام اللجان:
يتكون املجل�س م��ن  5جل��ان ،م��ع الأخ ��ذ ب��االع�ت�ب��ار حاجة
املجل�س لها ح�سب القانون ،وتت�ألف كل جلنة من � 5أع�ضاء على
الأقل .ولدى كل منها �سكرتارية ومقرر ،وت�ستمر اللجان يف �أداء
مهامها حتى نهاية الفرتة املحددة لالنعقاد ال�سنوي للمجل�س.
وي�ق��وم ر�ؤ� �س��اء اللجان بامل�شاركة يف النقا�شات وامل ��داوالت
املختلفة ،كما يقومون بحفظ النظام يف تلك اللجان �إىل جانب
�إقرار مقررات اللجان قبل �إحالتها على املجل�س.
وال توجد �أي �أحزاب �سيا�سية ممثلة يف املجل�س .ويعترب النظام
الأ�سا�سي للمجل�س ال��ذي ن�ص عليه القانون رق��م 6لعام 1979م
هو املنظم للعمل الت�شريعي يف املجل�س .وميكن تعديل الالئحة
الداخلية للمجل�س بوا�سطة �أغلبية مكونة من ثلثي �أع�ضاء املجل�س،
�إ�ضافة �إىل قانون �صادر عن املجل�س لإقرار تلك التعديالت.
و�إىل ذل��ك :ال ميكن ا�ستجواب �أو مقا�ضاة �أع�ضاء املجل�س
ب�سب �إب��داء �آرائهم يف قاعه املجل�س� .أما فيما يتعلق بتوظيف

جمل�س ال�شورى يف جمهورية م�صر العربية
هو جمل�س نيابى ،ذو اخت�صا�ص ت�شريعى ،يت�ألف املجل�س من
 270ع�ضواً يف الت�شكيلة اجلديدة بينهم  180ع�ضواً منتخباً و90
ع�ضواً يعينهم رئي�س اجلمهورية.
وينتخب الأع�ضاء عرب االنتخابات
امل �ب��ا� �ش��رة ال �ت��ي تجُ � ��رى يف جميع
ال ��دوائ ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة يف ال �ب�لاد.
وي �� �س �ت �م ��ر الأع� � ��� � �ض � ��اء يف � �ش �غ��ل
م�ن��ا��ص�ب�ه��م يف امل �ج �ل ����س مل� ��دة �ست
��س�ن��وات ،ويفقد الع�ضو ع�ضويته
يف املجل�س �إذا قدم ا�ستقالته �أو مت
�إل�غ��اء انتخابه �أو مت تعيينه يف �أي
من�صب حكومي.
يعقد جمل�س ال�شورى اجتماعه
الأول بناء على دع��وة ر�سمية موجهة م��ن رئي�س اجلمهورية،
وللرئي�س �أن يحل املجل�س بقرار ر�سمي ،بحيث يدعو ذلك القرار
�إىل �إجراء انتخابات جديدة ،و�سوا ًء كان ذلك قبل �أو بعد نهاية
دورة االنعقاد ال�سنوي للمجل�س املن�صو�ص عليها يف الد�ستور.
وق��د ع�ه��دت �إىل جمل�س ال���ش��ورى ،وب���ص��ورة م�ؤقتة القيام
بكامل ال�صالحيات الت�شريعية ،عقب اال�ستفتاء على �أول د�ستور
مل�صر بعد الثورة ويعقد املجل�س جل�ساته �ضمن دورة االنعقاد
ال�سنوية التي ت�ستمر ملدة ال تقل عن �سبعة �شهور يف ال�سنة.

قياده املجل�س:

الدكتور/احمد فهمي احمد

رئي�س املجل�س هو امل�سئول الأول فيه ،ويتم انتخابه مبا�شرة
بوا�سطة الأع�ضاء ملدة ثالث �سنوات من خالل �أغلبية ب�سيطة
من الأ�صوات .وي�أتي من�صب رئي�س املجل�س يف املرتبة الثالثة
م��ن حيث ترتيب و�أه�م�ي��ه املنا�صب يف ال�ب�ل��د ،ومي�ك��ن �إقالته
قبل نهاية الفرتة املقرر �أن ي�شغل فيها من�صبه �إذا مت تعيينه
يف من�صب �آخر ،كما ميكن عزله �إذا ثبت عدم �أهليته للمن�صب
لكنه يحتفظ بع�ضويته يف املجل�س.

57

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

مهام قيادة املجل�س:

تتلخ�ص مهام رئي�س املجل�س يف متثيل املجل�س يف املهمات
الر�سمية .والعمل على احلفاظ على كرامة و�سالمة الأع�ضاء،
والإ�شراف على �أن�شطة وفعاليات املجل�س ،ورئا�سة اجتماعات
املجل�س ،و�إع�لان ال�ق��رارات التي يتخذها املجل�س ،والإ��ش��راف
على عمل اللجان ومناق�شة الق�ضايا العاجلة معها.
وت�ت�ك��ون ق �ي��ادة امل�ج�ل����س �أي �� �ض �اً م��ن :ن��ائ��ب رئ�ي����س املجل�س،
والأم�ي�ن ال�ع��ام ،والأم�ي�ن ال�ع��ام امل�ساعد .وال ميكن ع��زل نائبي
رئي�س املجل�س لكنه ميكن �إقالة بقية م�سئويل املجل�س �إذا كان يف
ذلك م�صلحة ،وخ�صو�صاً �أن رئي�س املجل�س هو الذي يقوم بتعيني
�أولئك امل�سئولني بعد �أن يتم تزكيتهم من قبل مكتب املجل�س.
وتتلخ�ص مهامهم يف متثيل املجل�س يف مهمات ر�سمية،
وكذلك تر�ؤ�س اجتماعات املجل�س يف حالة تكلفيهم بذلك من
قبل رئي�س املجل�س ،والقيام مبهام رئي�س املجل�س يف حال غيابه،
وي�ق��وم رئي�س املجل�س ون��ائ�ب��ه بت�شكيل مكتب املجل�س ال��ذي
ي�شرف على �أن�شطة وفعاليات املجل�س �إىل جانب �إعداد جدول
�أعمال املجل�س .وكذا االهتمام والعناية بالوفود الربملانية.

نظام اللجان:
يحتوى املجل�س على  10جلان تت�ألف كل منها من � 15إىل
40ع�ضواً ،وال ينتمي رئي�س املجل�س �إىل �أي من تلك اللجان ،لكن
ب�إمكانه �أن يح�ضر ويرت�أ�س اجتماعات تلك اللجان ح�سب ما يراه
منا�سباً .وتتوىل اللجان مناق�شة م�شاريع القوانني والق�ضايا
الأخرى التي حتال �إليها قبل اجلل�سات الأولية للمجل�س.
ولدى كل جلنة من هذه اللجان رئي�س ونائبان ،و�سكرتري
خا�ص بها ،ويقوم الأع�ضاء باختيار اللجان التي يرغبون يف
االنت�ساب �إليها ويقرهم املجل�س على ذلك ،ويقوم �أع�ضاء تلك
اللجان بانتخاب الر�ؤ�ساء ملده ثالث �سنوات� ،أي يتم ت�شكيل تلك
اللجان مرتني �أثناء فرتة املجل�س.
يقوم ر�ؤ�ساء اللجان بعقد االجتماعات اخلا�صة بها ،وكذلك
حتديد جدول الأعمال واختيار مقرري اللجان الذين يقومون
–بدورهم -برفع تقارير �إىل املجل�س.

القطاعات احلكومية ،لكنه يقوم مبناق�شة الق�ضايا ال�سيا�سية
واخلارجية ،وال�سيا�سات الداخلية للحكومة ورفع تقارير عنها،
وكذلك تقدمي مقرتحات �إىل رئي�س اجلمهورية.
وللمجل�س م �ه��ام �أخ ��رى تتلخ�ص يف امل���ش��ارك��ة يف تعديل
الد�ستور ،ومناق�شة م�شاريع القوانني املقدمة من الأع�ضاء
ورئي�س املجل�س املتعلقة باتفاقيات ال�سالم والتحالفات وق�ضايا
احلدود و�ش�ؤون �أخرى ت�ؤثر يف �سيادة البالد .ومناق�شة خطة
التنمية االقت�صادية واالجتماعية .وتقدمي ا�ستف�سارات حول
ال�سيا�سات املختلفة للحكومة.
وه �ن��اك ق��وان�ين ث��اب�ت��ة تنظم ع�م��ل املجل�س �إىل ج��ان��ب �أن
الد�ستور وقانون املجل�س رقم ( )120لعام  1980يحدد العالقة
ب�ين املجل�س وال�برمل��ان وبقيه اجل�ه��ات احلكومية .وللمجل�س
ال�صالحية الكاملة يف تعليق �أو تعديل قوانينهن �إ�ضافة �إىل
�ضبط املخالفني من الأع�ضاء .وتتوىل جلنه الأخالق مراقبة
�سلوك وت�صرفات الأع�ضاء التي قد تتناق�ض مع �أخالقيات
املجتمع امل���ص��ري ،كما ميكنها �أن تفر�ض �أو تو�صى بفر�ض
عقوبات �ضد الأع�ضاء .وال ميكن تطبيق القانون اجلنائي �ضد
الأع�ضاء ما مل يتم القب�ض عليهم متلب�سني بجنحة .ويتمتع
املجل�س بحرية تامة يف تعيني موظفيه كما �أن��ه يتوىل �إق��رار
املوازنة اخلا�صة به والإ�شراف عليها.

جمل�س ال�شورى يف اململكة العربية
ال�سعودية:

ي�ع��د جمل�س ال���ش��ورى �أح ��د �سلطات ال��دول��ة ال�ت��ي ح��دده��ا
ال�ن�ظ��ام الأ��س��ا��س��ي ل�ل�ح�ك��م،وي�ق��وم ع�ل��ى االع�ت���ص��ام بحبل اهلل
واالل � � �ت� � ��زام مب� ��� �ص ��ادر ال �ت �� �ش��ري��ع
الإ�سالمي ويحر�ص �أع�ضاء املجل�س
على خدمة ال�صالح العام واحلفاظ
على وحدة اجلماعة وكيان الدولة
وم�صالح الأمة ،ويتكون من رئي�س
و 150ع�ضواً يختارهم امللك من
�أهل العلم واخلربة واالخت�صا�ص،
مهام املجل�س:
وحتدد حقوق الأع�ضاء وواجباتهم
بح�سب الد�ستور المي��ار���س املجل�س �أي مهمة رقابية على وك��اف��ة �ش�ؤونهم ب��أم��ر م�ل�ك��ي..ويف
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مو�ضوع البحث ،ويوجه منظر املتكلم �إىل التزام حدود املو�ضوع
وال��وق��ت وينهي املناق�شة ويطرح املو�ضوعات للت�صويت ،ول��ه �أن
يتخذ ما يراه مالئما وكافيا حلفظ النظام �أثناء اجلل�سات .كما
له –�أي�ضا -دعوة املجل�س �أو الهيئة العامة �أو �أية جلنة من اللجان
�إىل عقد جل�سة طارئة لبحث مو�ضوع معني.
�أم��ا نائب رئي�س املجل�س فتتلخ�ص مهامه مبعاونة رئي�س
املجل�س يف ح��ال��ة ح���ض��وره ،وت��ويل �صالحياته يف غيابه .ويف
حالة غياب رئي�س املجل�س ونائبه يتوىل امل�ساعد رئا�سة املجل�س
واجتماعات الهيئة العامة .ويتوىل ويتوىل الأمني العام �أو من
ينوب عنه ح�ضور اجلل�سات واجتماعات الهيئة وي�شرف على
حت��ري��ر املحا�ضر ،ويبلغ مواعيد اجلل�سات وج��دول الأع�م��ال
للأع�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل �أي �أعمال حتال �إليه من املجل�س �أو
من الهيئة العامة �أو من رئي�س املجل�س ،ويكون م�سئوال �أمام
رئي�س املجل�س عن �ش�ؤون املجل�س املالية والإدارية.
(الإ�صدار الأول)

�أوائل عام  2013تعزز املجل�س ب�إ�ضافة ( )30امر�أة �إىل ع�ضويته،
مبر�سوم ملكي.

اخت�صا�صات املجل�س:
يبدي جمل�س ال�شورى الر�أي يف ما يحيله �إليه رئي�س جمل�س
ال��وزراء من ال�سيا�سات العامة للدولة ،وعلى وجه اخل�صو�ص
مناق�شة اخل�ط��ة ال�ع��ام��ة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
و�إب ��داء ال��ر�أي نحوها ،ودرا��س��ة الأنظمة واللوائح واملعاهدات
واالتفاقيات الدولية واالم�ت�ي��ازات واق�ت�راح م��ا ي��راه ب�ش�أنها،
وتف�سري الأنظمة ،ومناق�شة التقارير ال�سنوية التي تقدمها
الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى واقرتاح ما يراه حيالها،
واقرتاح م�شروع نظام جديد �أو اقرتاح تعديل نظام.
وال ت�ك��ون اج�ت�م��اع��ات املجل�س ق��ان��ون�ي��ة �إال بح�ضور ثلثي
�أع�ضائه على الأقل مبن فيهم الرئي�س �أو من ينوب عنه ،كما ال
تكون قراراته قانونية �إال مبوافقة �أغلبية املجل�س عليها.
�أما مدته فهي �أربع �سنوات هجرية تبد�أ من التاريخ املحدد
يف الأم ��ر امللكي ال���ص��ادر بتكوينه ،حيث يتم تكوين املجل�س
اجلديد قبل انتهاء مدة �سلفه ب�شهرين على الأق��ل ،ويف حالة
انتهاء املدة قبل تكوين املجل�س اجلديد ي�ستمر املجل�س ال�سابق
يف �أداء عمله حتى يتم تكوين املجل�س اجلديد ،ويراعى عند
تكوين املجل�س اجلديد اختيار �أع�ضاء جدد ال يقل عددهم عن
ن�صف عدد �أع�ضاء املجل�س.

الهيئة العامة:

تتكون الهيئة العامة للمجل�س من رئي�س ونائبه وم�ساعده
ور�ؤ� �س��اء جل��ان املجل�س املتخ�ص�صة .وتخت�ص بو�ضع اخلطة
العامة للمجل�س وجلانه مبا ميكنه من �إجناز �أعماله وحتقيق
�أهدافه ،وو�ضع ج��دول �أعمال جل�سات املجل�س ،والف�صل فيما
يحيله �إليها رئي�س املجل�س �أو املجل�س م��ن اع�ترا��ض��ات على
م���ض�م��ون حم��ا��ض��ر اجل�ل���س��ات �أو ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج االق�ت��راع وف��رز
الأ� �ص��وات �أو غ�ير ذل��ك م��ن االع�ترا��ض��ات التي ق��د تثار �أثناء
قيادة املجل�س:
جل�سات املجل�س ،ويكون قرارها يف ذلك نهائيا ،و�إ�صدار القواعد
ال�لازم��ة لتنظيم �أع�م��ال املجل�س و�أع�م��ال جلانه وذل��ك مبا ال
الدكتور/عبد اهلل بن حممد �آل ال�شيخ
يعني رئي�س جمل�س ال�شورى ونائبه وم�ساعده والأمني العام يتعار�ض مع نظام املجل�س ولوائحه.
للمجل�س ويعفون ب�أوامر ملكية ،وحت��دد مراتبهم وحقوقهم جلان املجل�س:
وواجباتهم وكافة �ش�ؤونهم ب�أمر ملكي.
ويتكون املجل�س حاليا من 12جلنة ،تخت�ص بدرا�سة ما يحال �إليها
من املجل�س �أو من رئي�س املجل�س ،بالإ�ضافة �إىل اللجان اخلا�صة التي
ت�شكل لدرا�سة مو�ضوعات معينة متى دعت احلاجة لذلك.
مهام قيادة املجل�س:

تتلخ�ص مهام رئي�س املجل�س ب��الإ��ش��راف على جميع �أعمال
املجل�س ،ومتثيله يف عالقاته باجلهات والهيئات الأخرى والتحدث جمل�س ال�شورى يف اجلمهورية اليمنية:
با�سمه ،ورئا�سة جل�ساته واجتماعات الهيئة العامة واجتماعات
هو جمل�س ذو �صفة ا�ست�شارية ،وميار�س بع�ض ال�صالحيات
اللجان التي يح�ضرها ،وافتتاح اجلل�سات و�إعالن انتهائها و�إدارة
الت�شريعية يف �إط��ار االجتماع امل�شرتك م��ع جمل�س ال�ن��واب..
املناق�شات خاللها مع امل�شاركة فيها ،ويعطي الإذن بالكالم ،ويحدد
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وي � �ت � �ك� ��ون جم �ل �� ��س ال � �� � �ش� ��ورى يف
اجلمهورية اليمنية من 111ع�ضواً
ب�ي�ن�ه��م ع �� �ض��وان م��ن الإن� � ��اث ،وال
يحل املجل�س �أو تزول ع�ضوية �أحد
�أع�ضائه �إال بقرار رئا�سي.
ويعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة
املجل�س .وحددت الالئحة
رئي�س
ِ
من ِ
ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�م�ج�ل����س دورة ان�ع�ق��اد
�سنوية تتكون م��ن ف�ترت�ين :الأوىل
تبد�أ من يناير �إىل يوليو ،والثانية
تبد�أ من �سبتمرب وحتى دي�سمرب.

(الإ�صدار الأول)

قيادة املجل�س:

ال�شيخ /عبد الرحمن حممد علي عثمان
ي��ر�أ���س جل�سات جمل�س ال�شورى رئي�س املجل�س ال��ذي ينتخبه
املجل�س ب��الأغ�ل�ب�ي� ِة امل ُ�ط�ل�ق� ِة ل�ل�أ� �ص��وات .ومي�ك��ن لرئي�س
�أع���ض��اء
ِ
اجلمهورية �أو ملجل�س ال�شورى �أَ ْن يُزيحه من من�صبه قبل نهاي ِة م ّد ِة
خدمته �إذا ما �أخفق يف الأداء بال�شكل املطلوب ،ويحتفظ بع�ضويته
يف املجل�س بعد �إزاحته من رئا�سته ما مل يعني ع�ضو بديل عنه.
ولرئي�س املجل�س نائبان ،ينتخبان مبا�شرة مِ نْ قبل �أع�ضاء
َ
املجل�س وهو برتبة وزير
الثالث هو �أمني عا ُم
املجل�س .وامل�سئول
ِ
ِ
نَّ ُ
رئي�س اجلمهورية .ي�ساعد نائبا رئي�س املجل�س
ويعي مِ ن قِبل ِ
الرئي�س يف �أدائه ملهامه كما ي�شرف الأمني العام للمجل�س على
الأن�شطة املالية والإدارية حتت �إ�شراف رئي�س املجل�س.

مهام رئي�س املجل�س:
وتتلخ�ص مهام رئي�س املجل�س برئا�سة االجتماعات وتوجيه
املناق�شات واحلوارات �أثناء اجلل�سات ،وا�ستنتاج ال َنتائِج النهائية
ملُناق�شاتِ املجل�س وطرح املو�ضوعات للت�صويت ،والتوقيع على
االتفاقيات والعقود املتعلقة باملجل�س ،و�إح��ال��ة الق�ضايا �إىل
اللجان ،ومتثيل املجل�س ومتابعة القرارات ال�صادرة عنه.

اللجان:
نظام
ِ
يتوزع �أع�ضاء املجل�س يف  13جلنة متخ�ص�صة ،ويف كل منها 7
�إىل  11ع�ضواً ،والرئي�س لي�س ع�ضوا يف �أي منها.
وه ��ي جل ��ان تخ�ص�صية وت�غ�ط��ي ت�ق��ري�ب�اً ج�م�ي��ع جم��االت
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ن�شاط املجل�س ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية وحقوق
الإن�سان ..الخ .وتنتخب كل جلنة رئي�ساً لها ونائباً ومقرراُ يف
�إطار الالئحة الداخلية للمجل�س ،ومدة �شغل ه�ؤالء ملواقعهم
غري حمددة.
ورئي�س اللجنة يف كل منها يتوىل رئا�سة اجتماعات اللجنة،
والتخطيط والتن�سيق للعالقة ب�ين اللجنة وغ�يره��ا ،ويبلغ
اللجنة املعنية باملو�ضوعات املحالة �إليها وتن�سيق املناق�شات،
وامل�صادقة على حما�ضر اجتماعات اللجنة.

جم��ل�����س الأم�������ة يف اجل��م��ه��وري��ة
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:
ت�أ�س�س جمل�س الأمة مبوجب �أحكام الد�ستور املعدل بتاريخ
 28نوفمرب  ،1996والذي يحتوي على  182مادة من بينها  52مادة
تتعلق مبجل�س الأمة؛ وقد ن�صت املادة  98منه على �أ ّنه يمُ ار�س
ال�سلطة الت�شريعية برملان يتكون من غرفتني ،وهما املجل�س
ال�شعبي الوطني وجمل�س الأمة .وله ال�سيادة يف �إعداد القانون
والت�صويت عليه.وهكذا يقوم النظام الربملاين اجلزائري على
مبد�أ ازدواجية �أو ثنائية الغرف وي�سمى بالثنائية الربملانية.
وللمجل�س دورتي انعقاد �سنوية ربيعية وخريفية.

قيادة املجل�س:

معايل ال�سيد /عبد القادر بن �صالح

للمجل�س رئي�س وخم�سة نواب ،وي�أتي رئي�س املجل�س يف املرتبة
الثانية بعد رئي�س اجلمهورية من حيث ترتيب �أولوية املنا�صب
يف الدولة .ويتم انتخاب رئي�س املجل�س مبا�شرة من قبل �أع�ضاء
املجل�س م��ن خ�لال �أغلبية مطلقة
م��ن الأ� � �ص� ��وات ،ومي �ك��ن للمجل�س
�إقالته قبل انتهاء الفرتة املحددة له
�إذا ثبت عدم �أهليته لذلك املن�صب،
و�إذا ح ��دث ه ��ذا ف ��إن��ه ال ي�ستطيع
االحتفاظ بع�ضويته يف املجل�س.
�أما بقية م�س�ؤويل املجل�س فهم
خم�سة نواب للرئي�س يتم انتخابهم
بوا�سطة الأع�ضاء ملدة �سنة واحدة

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
اجلانب .ويقوم املجل�س مب�ساعدة احلكومة من خالل تعزيز
الدبلوما�سية الربملانية مع املجتمع الدويل �إىل جانب �إمكانية
القيام بتقدمي امل�شورة حول الق�ضايا ال�سيا�سية الهامة مثل
حل الربملان ,وحالة الطوارئ وق�ضايا احلرب ,كما ي�ساهم يف
تعزيز اال�ستقرار بالدولة.
وللمجل�س ق��وان�ين ثابتة تنظم عمله� ،إ�ضافة �إىل �أن د�ستور
البالد والقوانني الأ�سا�سية لكال الغرفتني)جمل�س الأمة ،واملجل�س
ال�شعبي الوطني) حتدد �صالحية املجل�س وطبيعة العالقة بينه
وب�ين املجل�س ال�شعبي ،واحلكومة .وميكن تعديل تلك القوانني
بنا ًء على مقرتح من رئي�س املجل�س �أو بنا ًء على طلب مقدم من
ثالثني ع�ضواً .وللمجل�س ال�صالحية يف اتخاذ �إج��راءات ال�ضبط
و�سن العقوبة على الأع�ضاء من خالل تنفيذ القوانني الداخلية.
وبح�سب الالئحة الداخلية للمجل�س ف�إنه ال يجوز مقا�ضاة �أو
ا�ستجواب �أي ع�ضو ب�سبب التعبري عن ر�أيه �أو �أداء مهامه الر�سمية.
ويتمتع املجل�س باحلرية الكاملة يف تعيني موظفيه و�إق��رار موازنته
ومطالبة احلكومة ب�إدخال املوازنة �ضمن موازنة الدولة.
(الإ�صدار الأول)

قابلة للتجديد ،وميكن �إقالتهم وفقاً لنف�س الإج��راءات التي
تطبق على رئي�س املجل�س �إذا مل يكونوا م�ؤهلني للقيام بواجبات
الع�ضوية.
وبالن�سبة لبقية م�سئويل املجل�س فتتلخ�ص مهامهم
وواجباتهم يف :توزيع م�شاريع القوانني على �أ�سا�س �سليم
ومنا�سب .وحفظ النظام يف جل�سات املجل�س ،وتن�سيق مواعيد
وبرامج االجتماعات مع احلكومة .وم�شاركه رئي�س املجل�س يف
اتخاذ القرارات حول نظام االقرتاع يف املجل�س وحول تطبيق
الالئحة الداخلية للمجل�س .ودرا�سة موازنة املجل�س .ورئا�سة
اجتماعات املجل�س يف حالة غياب رئي�س املجل�س.

نظام اللجان:
يتكون املجل�س م��ن  9جل��ان ،وفيما ت�ت��أل��ف ك�لا م��ن جلنة
الإدارة وال�ش�ؤون القانونية ،وجلنة حقوق الإن�سان ،واللجنة
املالية واالقت�صادية من � 15إىل 19ع�ضواً ،ف�إن بقية اللجان
يرتاوح عدد �أع�ضائها من � 10إىل  15ع�ضواً.
وال ينتمي رئ�ي����س املجل�س �إىل �أي م��ن ه��ذه ال�ل�ج��ان �إال �أن��ه
ي�ستطيع ون��واب��ه ح�ضور اجتماعاتها .وت�ق��وم ال�ل�ج��ان بدار�سة
وحتليل م�شاريع القوانني ،ف�ضال عن ق�ضايا �أخرى ،ورفع تقارير
�إىل املجل�س عنها ملناق�شتها و�إقرارها .ولدى كل جلنه مكتب خا�ص
بها وتت�ألف من الرئي�س ونائبه وع�ضو يحمل �صفة مقرر.
ويتم ت�شكيل اللجان يف املجل�س وفقاً لل�صالحيات التي مينحها
الد�ستور للمجل�س مع الأخذ باالعتبار –عند ت�شكيلها -التمثيل
الن�سبي للأحزاب ال�سيا�سية يف املجل�س .وع�لاوة على ذلك ف�إن
لدى ر�ؤ�ساء اللجان معرفة قوية بواجبات ومهام اللجان التي
ير�أ�سونها ،كما �أنهم يقومون بالإ�شراف على �أن�شطة وفعاليات
تلك اللجان التي ت�شمل -على �سبيل املثال -و�ضع جدول �أعمال
االجتماعات وتر�أ�س اجتماعات اللجان واختيار املقررين.

جمل�س الأعيان يف اململكة الأردنية
الها�شمية

ي�ت��أل��ف جمل�س الأع �ي��ان يف اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية م��ن55
ع�ضواً بينهم � 7إناث يع ّينهم امللك ملدة �أربع �سنوات ،وللملك �أن يعزل
�أي ع�ضو قبل نهاية تلك الفرتة.
ويعقد املجل�س اجتماعاته بناء على
دعوة من امللك كلما اقت�ضت احلاجة.
وللملك حل املجل�س قبل نهاية فرتته.
ويعقد املجل�س جل�ساته �ضمن دورت��ه
العادية التي ت�ستمر ملدة �أربعة �أ�شهر،
مهام املجل�س:
�إال �أن ��ه ب��إم�ك��ان امل�ل��ك �أن ي��دع��و لعقد
ي�ت�م�ت��ع امل�ج�ل����س مب���س��ؤول�ي��ة �إ� �ش��راف �ي��ة ع�ل��ى ال�ق�ط��اع��ات جل�سات �أخرى متى لزم الأم��ر .ويقوم
احلكومية حيث �أنه خمول ب�إقرار برامج احلكومة والتدقيق امللك بتعيني رئي�س املجل�س ملدة �سنتني
يف موازنتها ،كما يحق للمجل�س م�ساءلة وا�ستجواب احلكومة ويجوز �إعادة تعيينه.
حول �أن�شطتها املختلفة� ،أما فيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية
مهام املجل�س
ف�إنها تعد �ضمن م�س�ؤوليات رئي�س ال��دول��ة وللمجل�س �أن
�أوال :الت�شريع :يقوم املجل�س بدرا�سة ومناق�شة م�شاريع القوانني
يقدم حيالها امل�شورة والإ��ش��راف على �أداء احلكومة يف هذا
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الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
املحالة �إليه من جمل�س النواب ويتخذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
ثانيا :الرقابة :يقوم املجل�س مبمار�سة الرقابة على �أعمال
ال�سلطة التنفيذية .وي �ح��دد ال��د��س�ت��ور ال�ع�لاق��ة ب�ين املجل�س
وال�سلطات الأخ� ��رى .ويعمل املجل�س وف�ق��ا لنظامه الداخلي
ويحق للمجل�س تعديل النظام الداخلي مبا يتوافق مع تنظيم
�سري عمله .وي�سمح النظام الداخلي باتخاذ �إجراءات ت�أديبية �ضد
�أحد �أع�ضائه ،وال ميكن ا�ستجواب �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س
�أو مقا�ضاته �أو اعتقاله �أو ايداعه يف ال�سجن دون موافقة املجل�س
على ذل��ك م��ا مل يتم القب�ض عليه يف ح��ال التلب�س بجرمية
جنائية ،ويف حال القب�ض عليه بهذه ال�صورة يجب �إعالم املجل�س
بذلك فورا .وللمجل�س احلرية يف تعيني موظفيه.
(الإ�صدار الأول)

مهام رئي�س املجل�س

دولة الأ�ستاذ /طاهر امل�صري

اللجان ،وتقوم كل جلنة بانتخاب رئي�س لها .ويتم انتخاب
�أع���ض��اء اللجان للقيام مبهامهم فيها مل��دة ع��ام�ين ،ويقوم
ر�ؤ�ساء تلك اللجان ب ��إدارة اجتماعاتها ورف��ع التقارير بهذا
ال�ش�أن �إىل املجل�س.

املجل�س الفيدرايل الإثيوبي
ي�ع�ت�بر امل�ج�ل����س ال �ف �ي��درايل الأث �ي��وب��ي ال �غ��رف��ة الت�شريعية
الثانية للربملان الأفريقي .وميثل هذا املجل�س القوميات والأمم
وال�شعوب يف �أثيوبيا والبالغ عددها  75قومية ولدى كل قومية
�أو �شعب �أو �أمة ممثل واحد على الأقل بالإ�ضافة �إىل ممثل واحد
�إ�ضايف لكل مليون �إ�ضايف من عدد ال�سكان لك ً
ال منهم.
ويت�ألف املجل�س من  135ع�ضواً
ميكن انتخابهم مبا�شرة م��ن قبل
ال �� �ش �ع��ب �أو م ��ن خ �ل�ال امل�ج��ال����س
الإق �ل �ي �م �ي��ة مل � ��دة خ �م ����س � �س �ن��وات
ويجتمع املجل�س مرتني على الأقل
يف ال�سنة كجمعية عمومية.

يقوم برئا�سة اجتماعات املجل�س ،ورئا�سة املجل�س الأعلى
لتف�سري الد�ستور .ورئا�سة االجتماعات امل�شرتكة للمجل�سني
(جمل�س ال �ن��واب وجمل�س الأع �ي��ان) ال�ل��ذي��ن ي�ك��ون��ان جمل�س
الأمة .وي�أتي رئي�س املجل�س بعد رئي�س الوزراء مبا�شرة ح�سب
الت�سل�سل الهرمي للمنا�صب يف الدولة.
مهام املجل�س:
ي�ق��وم املجل�س ب��ان�ت�خ��اب �أع �� �ض��اء املجل�س ال �ع��ايل لتف�سري
ا�� �س� �ت� �ن ��اداً �إىل امل� � � ��ادة  62م��ن
الد�ستور من الأعيان و�أع�ضاء مكتب املجل�س على النحو التايل:
الد�ستور يقوم املجل�س بالآتي-:
� 3أع���ض��اء م��ن الأع �ي��ان لع�ضوية املجل�س ال�ع��ايل لتف�سري
 تف�سري الد�ستورال��د��س�ت��ور .وال�ن��ائ��ب الأول لرئي�س املجل�س .وال�ن��ائ��ب الثاين
 ي �ح��دد ت�ق���س�ي��م ال �ع ��ائ ��دات ال �ت��ي ي�ح���ص�ل��ون ع�ل�ي�ه��ا منلرئي�س املجل�س .وم�ساعدين لرئي�س املجل�س .ويفقد �أع�ضاء
الفيدرالية امل�شرتكة والواليات ويقرر الإعانات.
مكتب املجل�س ع�ضويتهم يف املجل�س يف حال تقدمي ا�ستقالتهم
 يقرر ب�ش�أن الق�ضايا املتعلقة بحقوق القوميات وال�شعوب�أو يف حال تعيينهم يف منا�صب �أخرى.
والأمم يف تقرير امل�صري مبا يف ذلك احلق يف االنف�صال.
مهام مكتب املجل�س:
 ت�شجيع امل�ساواة بني النا�س وتعزيز وتوطيد وحدتهم علىيقوم املكتب بتمثيل املجل�س يف املهمات الر�سمية عندما ال
�أ�سا�س الر�ضا والقناعة املتبادلة.
يكون يف حاله انعقاد ،وم�ساعدة رئي�س املجل�س على �أداء مهامه،
 ال�سعي يف �إيجاد حلول للخالفات �أو �سوء الفهم الذي رمباو�إدارة �شئون املجل�س يف حالة غياب الرئي�س.
ين�ش�أ بني الدول.
نظام اللجان:
 يعطي �أوامر للحكومة الفيدرالية بالتدخل �إذا قامت �أيينتخب املجل�س �أع�ضاء  9جل��ان دائ�م��ة ،يت�ألف كل منها والية بانتهاك الد�ستور.
من  15ع�ضوا كحد �أق�صى .تقوم اللجان بدرا�سة م�شاريع
 حتديد الق�ضايا املدنية التي تتطلب �سن الت�شريعات منالقوانني التي حتال �إليها من قبل املجل�س �إىل جانب مناق�شة
خالل جمل�س النواب.
ال�سيا�سات وال�ق��رارات املتعلقة بال�صالحيات املختلفة لتلك
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الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
(االج � �ت � �م � ��اع الأول يف ن��وف �م�ب�ر
واالجتماع الثاين يف مايو) .خالل
ه� ��ذه ال � � ��دورات ال�ب�رمل��ان �ي��ة يتمتع
�أع�ضاء ال�برمل��ان باحل�صانة (م��ا مل
يتم رفعها من الغرفة الت�شريعية)
وال مي�ك��ن حم��اك�م�ت�ه��م �أو القب�ض
ع�ل�ي�ه��م ب���س�ب��ب ج �ن��اي��ة �أو ج�ن�ح��ة.
ي �ع �ن��ى ال �ب�رمل ��ان ب��ال �ت �� �ص��وي��ت ع�ل��ى
ال�ق��وان�ين ول�ك�ن��ه مي�ك��ن �أن يفو�ض
احل �ك ��وم ��ة ب ��ذل ��ك (ب ��االت� �ف ��اق م��ع
الرئي�س) التخاذ �إجراءات يف املجال
الت�شريعي .املبادرة الت�شريعية وحق التعديل هي من �صالحيات
احلكومة والربملان.
ويتم انتخاب �أع�ضاء الربملان ملدة خم�س �سنوات عن طريق
االق�تراع العام املبا�شر .ويجب �أن ال يقل عمر الع�ضو عن 25
�سنة وي�ت��م انتخاب �أع���ض��اء جمل�س ال�شيوخ مل��دة �ست �سنوات
عن طريق االق�تراع العام غري املبا�شر ،ويتم جتديدها لثلثي
الأع�ضاء كل �سنتني .يجب �أن ال يقل عمر الع�ضو عن � 35سنة.
(الإ�صدار الأول)

هيئة املجل�س:

معايل ال�سيد/كا�سا تكليربهان

�أ-رئي�س املجل�س :يتم تعيني رئي�س املجل�س من قبل اجلمعية
العامة للمجل�س والذي يقوم بـــ:
� -1إدارة اجتماعات املجل�س.
� -2إدارة جميع الأعمال الإدارية للمجل�س.
 -3تنفيذ الإجراءات الت�أديبية التي يتخذها املجل�س �ضد �أع�ضاءه.
 -4متابعة تنفيذ قرارات املجل�س.
 -5تقدمي برنامج �أعمال املجل�س.
وكذا امليزانية وتنفيذ ذلك عند �إقراره.
 تنفيذ املهام وامل�س�ؤوليات التي يحددها القانون. عند غياب رئي�س املجل�س يقوم نائب رئي�س املجل�س ب�أعماله نيابة عنه.ب -اللجان الدائمة امل�ؤقتة:
ه�ن��اك جل�ن�ت��ان دائ�م�ت��ان يف امل�ج�ل����س ،ي�ق��وم رئ�ي����س املجل�س
برت�شيح  15ع�ضواً لكل منهما ،مبا يف ذلك رئي�ساء اللجنتني،
وتر�شيح �أمينينهما ،واللجنتان الدائمتان هما:
�أ-ال�ش�ؤون الد�ستورية والإقليمية .ب�-ش�ؤون توزيع الإيرادات
املتزامنة والإعانة.

جمل�س التحقيق الد�ستوري:
يعترب هذا املجل�س هيئة ا�ست�شارية يف التف�سري الد�ستوري
للمجل�س ،ويتكون من 11ع�ضواً ،يتم تعيني � 6أع�ضاء منهم من
قبل رئي�س اجلمهورية والثالثة الباقني يتم انتخابهم من
قبل �أع�ضاء املجل�س الفيدرايل ،وير�أ�س املجل�س رئي�س املحكمة
الفيدرالية ونائبه .يقدم هذا املجل�س تو�صيات للتف�سري وميكن �أن
يتم رف�ض بع�ض احلاالت.

جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية موريتانيا
الإ�سالمية:
يتكون الربملان من غرفتني ت�شريعيتني :اجلمعية الوطنية
وجم �ل ����س ال �� �ش �ي��وخ .ك�لاه �م��ا مي �ث�ل�ان ال���س�ل�ط��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة.
يعقد الربملان اجتماعني يف دورة غري عادية بقرار من رئي�س
اجلمهورية .يجتمع ال�برمل��ان مرتني يف ال�سنة يف دورة عادية

تكوين جمل�س ال�شيوخ:

الفقيد الراحل ال�سيد /مامادو امللقب امباري
ي�ضم جمل�س ال�شيوخ يف ع�ضويته  56ع�ضوا:
  53ع���ض��واً يتم انتخابهم ب��االق�تراع ال�ع��ام غ�ير املبا�شروميثلون الأقاليم يف البالد.
 ث�لاث��ة م��ن الأع���ض��اء يتم تعيينهم لتمثيل املوريتانينياملقيمني يف اخلارج.
االن�ت�خ��اب لع�ضوية جمل�س ال�شيوخ ال تتفق م��ع وظائف
�أع�ضاء احلكومة� ،أو امل�سئولني يف الوظائف العامة.
يعقد جمل�س ال�شيوخ دورت�ين عاديتني يف ال�سنة :ال��دورة
الت�شريعية الأوىل تبد�أ يوم االثنني الثاين من نوفمرب والدورة
الثانية تبد�أ يوم االثنني الثاين من مايو ،وال تتجاوز مدة كل
دورة ت�شريعية عادية �شهرين ،وتبد�أ الدورتان وتنتهيان بقرار
من رئي�س اجلمهورية.
تعقد دورات ا�ستثنائية للمجل�س بناء على طلب من الرئي�س
�أو من �أغلبية �أع�ضاء اجلمعية الوطنية ملناق�شة جدول �أعمال
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�أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س ل �ف�ترة والي ��ة ان�ت�خ��اب�ي��ة واح� ��دة ع��ن طريق
املجل�س ،مدتهما ال تتجاوز �شهر واحد.
ينعقد جمل�س ال�شيوخ بكامل ن�صابه عندما يقوم رئي�س االقرتاع ال�سري (وفقا للفقرة  40من املادة  2من الد�ستور).
على الرغم من �أن جمل�س ال�شيوخ ميثل منظمة جماعية� ،إال
اجلمهورية مبمار�سة �صالحياته املو�ضحة يف الد�ستور عند
�أن مكتب املجل�س يت�ألف من فئات خمتلفة لكل منها مهام حمددة:
تطبيق حالة احل�صار �أو الطوارئ.
(الإ�صدار الأول)

جمل�س ال�شيوخ بجمهورية اجلابون:

 -1رئي�س املجل�س:

معايل ال�سيدة/روز فران�س رو غومبي

وفقا للمادة  3من د�ستور اجلابون ،ف�إن ال�سيادة الوطنية ملك
رئ �ي ����س جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ مي �ث��ل جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ وم�ك�ت��ب
لل�شعب الذي ميار�سها مبا�شرة عن طريق امل�شاركة يف اال�ستفتاء الرئي�س ،وي�ساعده يف ذل��ك �أع�ضاء املكتب الآخ��ري��ن ،و ُيعنى
واالن�ت�خ��اب��ات ،وف�ق��ا مل�ب��د�أ الدميقراطية ال�ت�ع��ددي��ة ،وب�شكل غري ب ��إدارة وممار�سة دور رقابي على جميع ال��وح��دات الإداري ��ة يف
م� �ب ��ا�� �ش ��ر م � ��ن خ �ل ��ال امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
جمل�س ال�شيوخ ،وهو اجلهة املفو�ضة بتحديد كيف يتم �صرف
الد�ستورية » والتي من بينها جمل�س
ميزانية املجل�س ،وي��ر�أ���س جل�سات املجل�س ،وي��دي��ر م��داوالت��ه
ال�شيوخ.
وي�ضمن التزامها ب�سيا�سات املجل�س.
وت�ن����ص امل ��ادة  35م��ن الد�ستور
ورئ �ي ����س امل �ج �ل ����س م���س�ئ��ول ع��ن � �ض �م��ان الأم � ��ن ال��داخ �ل��ي
ع �ل��ى �أن � � ��ه ي �ت ��م مت �ث �ي��ل ال �� �ش �ع��ب
واخل��ارج��ي ملجل�س ال�شيوخ ولهذا الغر�ض حتت ت�صرفه قوة
�صاحب ال�سيادة من خالل الربملان
حماية ع�سكرية خا�ضعة ل�سلطته.
بغرفتيه الت�شريعيتني) اجلمعية
 -2نواب الرئي�س:
الوطنية وجمل�س ال�شيوخ) ،وي�شري
هم مكلفون مب�ساعدة الرئي�س يف ممار�سة ال�سلطات املخولة
�إىل ان��ه ي�ت��م ان�ت�خ��اب ال �ن��واب مل��دة
له وينوبونه يف غيابه �أو عجزه عن ممار�سة مهامه ،ويف �إدارة
خم�س �سنوات عن طريق االقرتاع
مداوالت املجل�س.
العام املبا�شر ويتم انتخابا �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ ملدة �ست �سنوات عن طريق االقرتاع العام غري  -3املديرون الإداريون:
املبا�شر.
ي � ��ؤدون م�ه��ام�ه��م يف �إط� ��ار �سلطة رئ�ي����س جم�ل����س ال�شيوخ
يعد جمل�س ال�شيوخ جتمع دائم فال ميكن �أن يعود �أع�ضاء بالتن�سيق والرقابة على �إدارة اخلدمات املالية للمجل�س
جمل�س ال�شيوخ �إىل ناخبيهم قبل نهاية واليتهم .هذا الأمر  -4الأمناء:
�ساعد على ا�ستقرار جمل�س ال�شيوخ ويو�ضح املكانة التي تبو�أها
يتولون الإ�شراف على �صياغة حما�ضر االجتماع .وي�سجلون
املجل�س داخل م�ؤ�س�سات الدولة.
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الراغبني يف احلديث يف املداوالت،
يختلف جمل�س ال�شيوخ عن اجلمعية الوطنية يف �أنه ميكن وي �ن �ظ �م��ون امل� �ن ��اداة ل�ل�أع �� �ض��اء ال��راغ �ب�ي�ن يف احل��دي��ث وف�ق��ا
حله يف حالة ن�شوب �صراع مع احلكومة .يف املقابل ،ال ميكن للأ�سماء املدرجة ،ويعنون ب�إح�صاء الأ��ص��وات عند الت�صويت
الإطاحة باحلكومة حتت �أي مربر �أو لأي �سبب من الأ�سباب .ع�ل��ى ال� �ق ��رارات ال�ت��ي ت�ت��م ب��رف��ع الأي� ��دي �أو ب��ال��وق��وف ،وه��م
الذين ي�ساعدون الرئي�س يف تنظيم الت�صويت على القرارات،
مكونات املجل�س:
وي���ص��ادق��ون بالتوقيع �إىل ج��ان��ب توقيع رئي�س املجل�س على
ي��ر�أ���س مكتب جمل�س ال���ش�ي��وخ رئ�ي����س امل�ج�ل����س ،وي���ض��م يف
حما�ضر اجلل�سات.
ع�ضويته �ستة نواب للرئي�س ،ومديرين �إداريني ،و�ستة موظفي
تو�سيع ��ص�لاح�ي��ات مكتب جمل�س ال���ش�ي��وخ ب�صفة مكتب
�سكرتارية (وفقا للمادة  6من الالئحة الداخلية للمجل�س)
ويتم انتخابهم يف ال��وق��ت نف�سه م��ع رئي�س املجل�س ،م��ن قبل الرئي�س فهو يتمتع بكافة ال�صالحيات لإدارة امل ��داوالت من
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اجل تنظيم و�إدارة �ش�ؤون املجل�س ،ويقوم بدور متثيل جمل�س
ال�شيوخ لدى م�ؤ�س�سات الدولة واي�ضا على ال�صعيد ال��دويل،
وي���ش��ارك يف حت��دي��د �شكل الالئحة الداخلية للمجل�س التي
تنظم �شئون جمل�س ال�شيوخ.
كما �أن لدى مكتب املجل�س �صالحية رفع احل�صانة الربملانية
يف حالة عدم انعقاد ال��دورة الت�شريعية ،وتقدمي طلب بذلك
للمحكمة الد�ستورية من �أجل حتديد ما �إذا كان �أحد اع�ضاء
املجل�س ال يتوافق مع �شروط الع�ضوية.

جمل�س الر�ؤ�ساء:
هذه الهيئة تت�ألف من:
 رئي�س جمل�س ال�شيوخ الذي يدير عمل جمل�س الر�ؤ�ساء. نواب رئي�س جمل�س ال�شيوخ وجميع �أع�ضاء املكتب. ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة باملجل�س. ر�ؤ�ساء الكتل الربملانية. �أمناء مكتب رئي�س املجل�س ،وكذا الأمناء الذين ال يتمتعونبحق الت�صويت يف اجلل�سات.
ُيعقد جمل�س ال��ر�ؤ��س��اء بناء على دع��وة من رئي�س جمل�س
ال�شيوخ يف بداية كل دورة ت�شريعية اجتماعا وك��ذا متى دعت
احل��اج��ة ل��ذل��ك ،م��ن �أج��ل تعديل ج��دول �أع�م��ال املجل�س .هذا
الربنامج يت�ضمن ا�ستعرا�ض م�شاريع القوانني ،ومن اجلانب
الأخر ،اال�ستجوابات الكتابية وال�شفهية للحكومة.
ي �ج��ب اط�ل��اع احل �ك��وم��ة مب��وع��د وت ��اري ��خ ان �ع �ق��اد جمل�س
الر�ؤ�ساء ،والتي بدروها ميكن �أن تر�سل ممثال عنها ..وميكن
ملجل�س الر�ؤ�ساء ترتيب الأ�سئلة ال�شفوية التي يقرتحها �أع�ضاء
جمل�س ال�شيوخ ال�ستجواب �أع�ضاء احلكومة.

اللجان الدائمة:
تعنى هذه اللجان بدرا�سة الأمور املتعلقة باخت�صا�صات اللجان.
يف ب��داي��ة ال ��دورة الت�شريعية االع�ت�ي��ادي��ة الأوىل ،ي�شكل جمل�س
ال�شيوخ يف جل�سة عامة �ستة جلان دائمة عامة ،ويتوزع �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ يف ع�ضوية اللجان املختلفة وفقا لتف�ضيالتهم وخرباتهم.
تت�ألف كل جلنة من رئي�س واحد ومن نائب �أو اثنني نواب
وم��ن اثنني �إىل ثالثة م�ق��رري��ن ،يتوىل نائب رئي�س اللجنة
م�ساعدة رئي�س اللجنة وينوب عنه يف حالة غيابه.

(الإ�صدار الأول)

جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية الكنغو
برازفيل:
ميثل جمل�س ال�شيوخ ال�سلطات املحلية يف الأقاليم .وي�ضم يف
ع�ضويته  72ع�ضوا وخالل االنتخابات الأخرية التي متت يف عام
 ،2008عقب �إن�شاء �إقليم جديد يدعى بوانت ن��وار ،ويتم انتخاب
املجل�س مل��دة �ست �سنوات ع��ن طريق
االق � �ت� ��راع غ �ي�ر امل �ب ��ا� �ش ��ر مل �ج��ال ����س
الأقاليم.

النظام االنتخابي:
فرتة والي��ة الغرفة الت�شريعية
قابلة للتجديد لن�صف الأع���ض��اء
كل ثالث �سنوات متت االنتخابات
الأوىل يف ،2002 /7 /11وي � �ت� ��م
انتخاب �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ يف
اجلولة الأوىل لالقرتاع من قبل
�أع�ضاء جمل�س �إدارة الأقاليم.
والية جمل�س ال�شيوخ ت�شمل ما يلي:
 نظام عدم التوافق� :إن التعيني يف ع�ضوية املجل�س غريمتوافقة مع �أي من�صب حكومي
 ال�ن�ظ��ام ال��ذي ي�ح��دد الأه�ل�ي��ة للرت�شح للمجل�س� :أن اليقل عمر املر�شح عن � 45سنة على الأق��ل� ،أن يحمل اجلن�سية
ال�ك��ون�غ��ول�ي��ة ،وي���س�ك��ن يف ال �ب�ل�اد ،وي�ت�م�ت��ع ب�ح�ق��وق��ه امل��دن�ي��ة
وال�سيا�سية وغري حمكوم بجناية �أو جنحة.
وميتلك جمل�س ال�شيوخ و�سائل خمتلفة يف �إطار الرقابة على
عمل ال�سلطة التنفيذية وفقا للمادة  89من الد�ستور كما يلي:
 اال�ستجواب. ا�ستجوابات كتابية ،و�شفهية. جل�سة اال�ستماع يف اللجنة. جلنة التحقيق الربملانية.ي�سمح للربملان بالت�صديق على معاهدات ال�سالم ،والدفاع،
وال �ت �ج��ارة ،وامل �ع��اه��دات املتعلقة ب��امل��وارد الطبيعية واالت�ف��اق��ات
املتعلقة باملنظمة ال��دول �ي��ة ،م��ن اج��ل ت�سيري ومت��وي��ل ��ش��ؤون
الدولة ،وتعديل الإجراءات ذات الطابع الت�شريعي ،وتلك املتعلقة
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بالأحوال ال�شخ�صية ،وتلك اخلا�صة بف�صل �أو �إ�ضافة �أقاليم.
يتم �إبالغ الربملان ب�أية مفاو�ضات من �أجل �إبرام اتفاق دويل
ال يخ�ضع للت�صديق من قبل الربملان.
ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن جم�ل����س ال �� �ش �ي��وخ ورئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة ي�ج��وز
للرئي�س ،يف �أي وق ��ت ،ت��وج�ي��ه ر��س��ائ��ل �إىل جمل�س ال���ش�ي��وخ (�أو
اجلمعية الوطنية) ،والتي ال تثري جدل برملاين .ويبعث ملرة واحدة
يف ال�سنة ،ر�سالة عن حالة الأمة �أمام الربملان يف جل�سة م�شرتكة.
ميكن �أن ي�ست�شري رئي�س اجلمهورية رئي�س جمل�س ال�شيوخ قبل
تنفيذ تدابري ا�ستثنائية عندما تتعر�ض للتهديد م�ؤ�س�سات الدولة،
وا�ستقالل البالد ،ووحدة �أرا�ضية الوطنية �أو الوفاء بااللتزامات
الدولية ،ب�صورة قد تعطل �سري ال�سلطات العامة للدولة.
يف ح��ال��ة ��ش�غ��ور ك��ر��س��ي ال��رئ��ا��س��ة نتيجة وف ��اة ال��رئ�ي����س �أو
ا�ستقالته �أو �أي عجز دائ��م لأي �سبب ك��ان ،يتوىل مهام رئي�س
اجلمهورية م�ؤقتا رئي�س جمل�س ال�شيوخ ملدة �أق�صاها  90يوما.
وعندئذ ال ميكن لرئي�س جمل�س ال�شيوخ ان يكون مر�شحا
لالنتخابات الرئا�سية.
رئي�س جمل�س ال�شيوخ ،يف حالة وفاة رئي�س اجلمهورية �أو
العجز الدائم لأح��د املر�شحني للرئا�سة ميكن ان يلتم�س من
املحكمة الد�ستورية التمديد الزمني ال��ذي ح��دده الد�ستور
لإجراء االقرتاع الرئا�سي.
(الإ�صدار الأول)

 خ�ل��ال م� ��دة زم �ن �ي��ة ق��دره��ا 30ي��وم�اً بعد الإع�ل�ان ع��ن نتيج ِة
ان �ت �خ ��اب ��ات امل �ج �ل ����س ال �ت �� �ش��ري �ع��ي
الإق� �ل� �ي� �م ��ي ،ف � � ��أن ع �ل ��ى امل �ج �ل ����س
ال�ت���ش��ري�ع��ي الإق �ل �ي �م��ي �أَ ْن ُي �ق � ّر َر
مب� ��وج� ��ب ت� ��� �ش ��ري ��ع وط � �ن� ��ي ع ��دد
امل �ن��دوب�ي�ن م ��ن ُك � � ّل ح� ��زبِ ال��ذي��ن
�سوف َي ْ�ص َبحو َن مندوبني دائم َ
ني
مبوجب تر�شيحات الأحزاب.

ال�سيد/منينوا ومهلنقوا

 يتم تعيني الأع�ضاء الدائمنيعلى �أ�سا�س قاعدة ن�سبية من قبل كل جمل�س ت�شريعي �إقليمي،
حيث يتم احت�ساب ممثلي ُك� ّل ح��زب من خ�لال حا�صل �ضرب
عدد مقاعد ذلك احل��زبِ َ
بع�شرة ومن ثم تق�س ُم النتيج َة على
عد ِد املقاعد الكل ِّية يف املجل�س الت�شريعي زائداً واحد .ال�سلطات
الت�شريعية الإقليمية يَجِ ُب �أَ ْن ُتعد املندوبني الدائم َ
ني بعد ُك ّل
انتخابّ � .إن املندوبني مع َّينون وفقاً للمادة  61الفقرة  2من
الد�ستورِ.
الرئي�س الذي ير�أ�س جل�سات املجل�س يتم خماطبته كرئي�س
َ
الوطني للأقاليم .وم �دّة خدمته م��ذك��ورة يف د�ستو ِر
املجل�س
ِ
ِ
الرئي�س و�أحد
جنوب �أفريقيا ،وين�ص الد�ستور كذلك على � ّأن
َ
رئي�س جمل�س ال�شيوخ:
ني خلم�س َ�س َنواتِ ما
نوابه ُينتخبون مِ نْ بني املندوبني الدائم ِ
مل تنته مدة خدمتهم ك�أع�ضاء دائمني قبل ذل��ك ،وللمجل�س
معايل ال�سيد� /أندريه اوبامي ايتو
الرئي�س مِ نْ وظائفهم هذه.
الرئي�س �أَو نائب
يقرتح رئي�س جمل�س ال�شيوخ لرئي�س اجلمهورية تعيني احلق يف تغيري
ِ
َ
اثنني من ت�سعة �أع�ضاء يف املحكمة الد�ستورية ،وميكن لرئي�س
جمل�س ال�شيوخ ان يلتم�س من املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
جمل�س الواليات يف ال�سودان
التعامل مع �أي م�شكلة ذات طابع اقت�صادي �أو اجتماعي.

-16املجل�س الوطني للأقاليم بجنوب �أفريقيا:
ي�ت�ك��ون املجل�س م��ن  54ع���ض��واً 36 ،م��ن ال��رج��ال و 18من
ال�ن���س��اء ،وتن�ص امل ��ادة  61مِ ��نْ ال��د��س�ت��ور على �أن ي�ك��ون هناك
مندوبني �إىل املجل�س الوطني للأقاليم .كما تن�ص على �أن
الأح��زاب ال�سيا�سية يف املجل�س الت�شريعي الإقليمي َله ُم احلق
بتفوي�ض مندوبني لي�شكلوا وفد الإقليم �إىل املجل�س مبوجب
ال�صيغة امل َع َ
رو�ضة يف اجلزء (ب) من جدول رقم  3يف الد�ستورِ.
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رئي�س املجل�س احلايل

الفريق� /آدم حامد مو�سى.
تكوين الهيئة الت�شريعية القومية :
تن�ص املادة  83من الد�ستور على :تتكون الهيئة الت�شريعية
القومية من املجل�سني التاليني:
(�أ) املجل�س الوطني .
(ب) جمل�س الواليات .

ن�ص الد�ستور يف املادة  )2(117على تكوين الهيئة الت�شريعية
القومية  ،وحل�ين �إج��راء الإنتخابات ع�ّي نّ رئي�س اجلمهورية
مم�ث�ل��ي ال ��والي ��ات ب��امل�ج�ل����س ب �ع��د ال �ت �� �ش �ـ��اور يف �إط � ��ار رئ��ا��س��ة
اجلمهورية  ،ومت تعيني ممثلي ال��والي��ات اجلنوبية بتو�صية
من رئي�س حكومة جنوب ال�سودان بعد ت�شاوره مع م�ؤ�س�سات
الواليات.
ت�ن����ص امل� ��ادة  )1( 91م��ن ال��د� �س �ت��ور ع�ل��ى  :مت�ث��ل الهيئة
الت�شريعية القومية مبجل�سيها الإرادة ال�شعبية  ،وعليها تر�سيخ
الوحدة الوطنية  ،والقيام مبهام الت�شريع علي امل�ستوي القومي
ومراقبة ال�سلطة التنفيذية القومية  ،وترقية نظام احلكم
الالمركزي .
�أو��ض��ح الد�ستور يف البند ( )2م��ن امل��ادة �أع�ل�اه �أن الهيئة
الت�شريعية القومية ت�ؤدي �أعمالها يف جل�سات م�شرتكة ير�أ�سها
رئي�س املجل�س الوطني ويكون رئي�س جمل�س الواليات نائباً له
 ،كما ي ��ؤدي ك��ل م��ن املجل�سني مهامه امل�ح��ددة يف الد�ستور يف
جل�سات منف�صلة  ،كما ن�ص الد�ستور �أن تكون للهيئة الت�شريعية
القومية ولكل من جمل�سيها اللوائح اخلا�صة بها .
وتتلخ�ص مهام املجل�س يف املجاالت الآتية -:

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
م�شاركته يف ت��داول خطاب رئي�س
اجلمهورية �أمام الهيئة الت�شريعية
ال� �ق ��وم� �ي ��ة اخل� ��ا�� ��ص ب �� �س �ي��ا� �س��ات
وخطط ال��دول��ة �أو ل��دى خماطبة
رئ �ي ����س اجل �م �ه��وري��ة ل�ل�م�ج�ل����س ،
وع�ب��ر الإ�� � �ش � ��راف ع �ل��ي ال�ت�ن�م�ي��ة
ب�إ�شرافه علي ال�صندوق القومي
للبناء والتنمية.

(الإ�صدار الأول)

يف جم��������ال الأع������م������ال
الد�ستورية الأخرى :

ي�خ�ت����ص امل�ج�ل����س ب��امل���ص��ادق��ة ع�ل��ى ت�ع�ي�ين ق���ض��اة املحكمة
الد�ستورية وعزلهم ب�أغلبية ثلثي جميع املمثلني .
يف جم ��ال ال �ت��وا� �ص��ل م��ع امل �ج��ال ����س ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ال��والئ �ي��ة
والواليات :
ويتم ذلك عرب متثيل ممثلي الواليات باملجل�س بعك�س هموم
الواليات وم�شاكلها يف املجل�س بالقرب من موقع القرار القومي
 ،وعرب عمل املمثلني به يف املحافظة على م�صالح الواليات عند
و�ضع ال�سيا�سات واخلطط العامة يف كل املجاالت

يف جمال التوا�صل اخلارجي مع الإحتادات الربملانية
يف جمال رعاية املبادئ بالتطبيــق -:
تن�ص امل ��ادة ( )22م��ن الد�ستور على � :أن امل�ب��ادئ ال ��واردة واملجال�س ال�شبيهة :

بالد�ستور �أ�سا�سية للحكم  ،وال��دول��ة ُم�ل��زم��ة ب��االه�ت��داء بها
خا�صة عند و�ضع ال�سيا�سات والقوانني.
يف جمال نظام احلكم الالمركزى :
�أ�سند الد�ستور ملجل�س ال��والي��ات مهمة �أ�صيلة ه��ي �إب�ت��دار
الت�شريعات القومية ح��ول نظام احلكم الالمركزى وامل�سائل
الأخ��رى التي حتقق م�صلحة للواليات بهدف حتقيق التنمية
وتقدمي اخل��دم��ات العامة بعدالة وم���س��اواة ،ودع��م المركزية
ال�سلطة والم��رك��زي��ة �إت �خ��اذ ال �ق��رار وب��ال�ت��ايل تتحقق ترقية
وتطوير نظام احلكم الالمركزى.
كما للمجل�س �إخت�صا�ص �إ�صدار ت�شريعات وتوجيهات حول
نظام احلكم ال�لام��رك��زي ت�سرت�شد بها ك��ل م�ستويات احلكم
وفقاً لن�صو�ص املواد  26 ،25 ،24من الد�ستور.
وجند �أن املجل�س �سي�ساهم يف رعاية هذه املبادئ باحلر�ص
على تطبيقها عند و�ضع ال��دول��ة لل�سيا�سات العامة اخلا�صة
بالتنمية وتقدمي اخلدمات العامة لتتم بعدالة يف كل �أنحاء
ال�سودان  ،بالتقدم بالتو�صيات واملقرتحات يف هذا ال�ش�أن عند

ن�صت الالئحة على �إخت�صا�ص املجل�س بخلق عالقات مع
املجال�س النظرية ل��ه يف ال��دول التي تعتمد نظام املجل�سني،
للإ�ستفادة من هذه العالقات يف كافة املجاالت  ،كما للمجل�س
ع�بر الهيئة الت�شريعية القومية ح��ق التمثيل يف الإحت ��ادات
الربملانية املختلفة كممثلني ملجل�س الواليات يف هذه امل�شاركات
اخلارجية .

قيادة املجل�س:

 -1رئي�س جمل�س الواليات
الفريق �أول ركن� /آدم حامد مو�سى
 -2نائب ال�سيد رئي�س جمل�س الواليات
بروف�سري� /إ�سماعيل احلاج مو�سى
 -3الأمني العام ملجل�س الواليات
ال�سيد /ح�سن مو�سي �شيخ ال�صايف

جلان املجل�س:

جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية
جلنة التنمية واخلدمات العامة

67

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
جلنة احلكم الالمركزي
جلنة ال�سالم وامل�صاحلة والوحدة الوطنية
جلنة الت�شريع وال�ش�ؤون القانونية
جلنة ال�شئون ال�سيا�سية والتوا�صل اخلارجي
جلنة �شئون املجل�س
(الإ�صدار الأول)

جمل�س ال�شيوخ يف جمهورية بوروندي
ت�شكيل جمل�س ال�شيوخ:

كل نائبا لرئي�س املجل�س يتمتع
مب� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ات حم� � � ��ددة :ال �ن��ائ��ب
الأول ل�ل��رئ�ي����س ه��و امل �� �س ��ؤول عن
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والدبلوما�سية
واالت � �� � �ص� ��االت ،وال� �ن ��ائ ��ب ال �ث��اين
للرئي�س يكلف بال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية واملالية.
مي�ث��ل م�ك�ت��ب ال��رئ�ي����س جمل�س
ال���ش�ي��وخ ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��دي��ن املحلي
والدويل ،ويتمتع بال�سلطة الكاملة
لرئا�سة م��داوالت جمل�س ال�شيوخ ،و حت��دد من خ�لال تعليمات
داخل املجل�س عملية تنظيم وت�سيري �ش�ؤون جمل�س ال�شيوخ.
يتم اتخاذ القرارات بالتوافق الآراء ،و�إذا تعذر ذلك ،ب�أغلبية
ثلثي االع�ضاء .و�أخ�يرا ،ينظم مكتب جمل�س ال�شيوخ اجتماعات
ب�شكل دوري �أ�سبوعي ،ويجتمع املجل�س كل يوم اثنني� ،سوءا عن
طريق اجتماع ب�سيط لأع�ضائه� ،أو ب�شكل اكرب ملا ي�سمى (املكتب
املو�سع للمجل�س).

يت�ألف جمل�س ال�شيوخ من  41ع�ضو مق�سمني �إىل ثالثة فئات،
و كل �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ بغ�ض النظر عن الفئة التي ينتمون
�إليها يتمتعون بنف�س الو�ضع الد�ستوري:
•  34م��ن �أع���ض��اء جمل�س ال���ش�ي��وخ يتم انتخابهم ع��ن كل
اقليم يف بوروندي ،هناك هيئة ناخبة تت�ألف من �أع�ضاء املجال�س
البلدية يف االقليم تنتخب ع�ضوين يف جمل�س ال�شيوخ ميثلون
التجمعات العرقية املختلفة عن طريق االقرتاع .ولذلك ،ف�إن مبد�أ
امل�ساواة امل��زدوج��ة ينطبق هنا :امل�ساواة بني قوميتني رئي�سيتني،
بغ�ض النظر عن ح�صة كل منها ،وم�ساواة بني االقاليم  ،بغ�ض
تكوين مكتب جمل�س ال�شيوخ
النظر عن االختالفات يف حجم ال�سكان يف االقاليم املختلفة.
ويت�ألف مكتب جمل�س ال�شيوخ على النحو التايل:
• ثالثة �أع�ضاء من جمل�س ال�شيوخ ميثلون املجموعة
• معايل ال�سيد جرباييل نت�سزرانا  -رئي�س املجل�س
العرقية باتوا من خمتلف املناطق.
• معايل ال�سيد بر�سيل مويدوغو ،النائب الأول للرئي�س
• �أرب �ع��ة �أع �� �ض��اء مي�ث�ل��ون ر�ؤ� �س ��اء ��س��اب�ق�ين ل �ل��دول��ة ،
• معايل ال�سيد بونتيان نيونغابو ،النائب الثاين للرئي�س
ويتمتعون بو�ضع �صحي منا�سب.
و�أخ�يرا ،ف�إن الد�ستور يطلب ما ال يقل عن  ٪30من املقاعد املكتب املو�سع للمجل�س
ويت�ألف املكتب املو�سع من ثالثة �أع�ضاء للمجل�س باال�ضافة
تخ�ص�ص للن�ساء .وكما من املمكن القيام بعملية اح�صاء لعدد
االع���ض��اء م��ن اج��ل ت�صحيح ن�سب التمثيل يف جمل�س ال�شيوخ �إىل ر�ؤ�ساء اللجان ال�ست الدائمة يف جمل�س ال�شيوخ .مهام املكتب
للثالث الفئات ال�سابقة من خ�لال �إ�ضافة مقاعد لع�ضوات يف ه��و درا� �س��ة ج��دول �أع �م��ال اجلل�سات ال�ع��ام��ة ملجل�س ال���ش�ي��وخ ،مع
اعتبار االولويات احلكومية يف هذا ال�ش�أن ،وو�ضع جدول الأعمال
جمل�س ال�شيوخ.
التكميلي حتى يتمكن جمل�س ال�شيوخ �أن يرتب اولوياته بكل حرية.
مكتب رئي�س جمل�س ال�شيوخ
خ�ل�ال ال � ��دورات ال�ن�ي��اب�ي��ه ،ينعقد امل�ك�ت��ب امل��و� �س��ع بناء
مكتب جمل�س ال�شيوخ ي�ضم يف ع�ضويته� ،إىل جانب رئي�س
املجل�س نائبني للرئي�س ،الذين يتم انتخبهم بنف�س الطريقة على دع��وة م��ن رئي�س املجل�س ك��ل �أ��س�ب��وع ،وت�ستخدم هذه
ولنف�س الفرتة النيابية ،وال ميكن �أن يكون اع�ضاء املكتب ينتمون االج�ت�م��اع��ات لي�س ف�ق��ط ل��درا��س��ة ج ��دول الأع �م��ال ولكن
لنف�س املجموعة العرقية .منذ تعيينهم وحتى نهاية واليتهم ،لدرا�سة �أي مو�ضوع يتعلق مبجل�س ال�شيوخ و�أع�ضاء جمل�س
يطلب من العاملني مبكتب الرئي�س ان يقدمون تقرير خطي ال�شيوخ :وبناءا على املمار�سة الربملانية فان نظام االدارة
للذمة املالية لتحديد ممتلكاتهم و�أموالهم .ويتم تقدمي تقرير اجلماعية ملجل�س ال�شيوخ وهو �أو�سع نطاقا مما ين�ص عليه
النظام الداخلي للمجل�س.
الذمة املالية �إىل املحكمة العليا.
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دور جمل�س ال�شيوخ

ال�سلطة الت�شريعية ملجل�س ال�شيوخ

مي�ت�ل��ك جم�ل����س ال���ش�ي��وخ ال���ص�لاح�ي��ات ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ال�ع��ام��ة
(مب��وج��ب امل ��ادة  189و 190م��ن ال��د��س�ت��ور) ،ويفو�ضه الد�ستور
��ص�لاح�ي��ات خ��ا��ص��ة يف م���س��ائ��ل ال �ق��وان�ين التنظيميه ،وق��ان��ون
االنتخابات وال�سلطات املحلية (وفقا للفقرة  187من املادة ()1
واملادة  3من الد�ستور).

املبادرة الت�شريعية

حق املبادرة الت�شريعية هو حق اق�تراح عقد اجتماع للغرفة
الت�شريعية ،م��ن اج��ل امل���ص��ادق��ة على م�ق�ترح ت�شريع ق��ان��وين.
عندما يكون الن�ص الت�شريعي املقرتح مقدم من ع�ضو يف جمل�س
ال�شيوخ او نائب يف اجلمعية الوطنية .وعندما يكون م�شروع
القانون مقدم من ال�سلطة التنفيذية ،ندعو ذلك م�سودة قانون.
فمن نف�س الوقت هذه ال�صالحية يتمتع بها رئي�س اجلمهورية
واحلكومة واجلمعية الوطنية وكذا جمل�س ال�شيوخ.

الدور الرقابي ملجل�س ال�شيوخ:

يف اطار املهمة الرقابية ملجل�س ال�شيوخ ميكن للمجل�س ان يقدم
مقرتحات جديدة للممار�سة دوره الرقابي .ومن خالل التقنيات
التقليدية للرقابة التي متار�سها جميع الربملانات الدميقراطية
املعا�صرة ،ف�إن جمل�س ال�شيوخ يف اطار املرحلة االنتقالية عقب
ات�ف��اق �أرو� �ش��ا ،ا�ضيف اليه مهمة حم��ددة تق�ضي مبمار�سة دور
رقابة على التوازن العرقي واملناطقي الذي يحدده الد�ستور.

ممار�سة ال�سلطة التنظيمية ملجل�س ال�شيوخ

ومتار�س يف ثالثة جم��االت ،يعطي الد�ستور جمل�س ال�شيوخ
�صالحية رقابية حمددة التي ميكن حتليلها يف الواقع مبراقبة
االلتزام بالقوانني:

احلفاظ على توازن التمثيل

هذا هو يف املقام الأول هو احلال بالن�سبة للمبادئ التي يقوم
عليها الد�ستور ،ويعنى جمل�س ال�شيوخ باملراقبة على تنفيذ
الأحكام الد�ستورية التي ت�ستوجب التمثيل العرقي والتوازن
بني اجلن�سني يف جميع م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا يف ذلك الإدارة
العامة والدفاع والأم��ن .وه��ذا ال��دور الرقابي ملجل�س ال�شيوخ
ي�ب��وءه دورا ب��ارزا يف ال�سعي م��ن اج��ل اجن��اح عملية امل�صاحلة

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
الوطنية وتوطيد �سيادة القانون.

(الإ�صدار الأول)

احلفاظ على توازن متثيل االقاليم

هذا هو احلال �أي�ضا فيما يتعلق بالتنمية الإقليمية املتوازنة:
وميكن ملجل�س ال�شيوخ اجراء حتقيقات يف الإدارة العامة وتقدمي
تو�صيات لأي منطقة �أو �إقليم يتم فيه ا�ستبعاد �أي فئة �سكانية
من اال�ستفادة من املرافق العامة.

املوافقة على تعيينات معينة

ويتمتع �أي�ضا جمل�س ال�شيوخ مبكانة خا�صة يف التعيينات
داخل اطار م�ؤ�س�سات الدولة مبوجب الد�ستور فاملجل�س يتمتع
ب�صالحية املوافقة على تعيينات يقوم بها رئي�س اجلمهورية.
وه��ذه التعيينات يف ال��واق��ع ال ت�صبح فعالة �إال �إذا واف��ق عليها
جمل�س ال�شيوخ فيما يخ�ص الوظائف التالية:
• ر�ؤ�ساء الدفاع والأمن
• حكام املقاطعات
• �سفراء
• �أمني �سر املظامل
• �أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاء
• �أع�ضاء املحكمة العليا
• �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية
• املدعي العام للجمهورية وق�ضاة النيابة العامة
• رئي�س حمكمة اال�ستئناف ورئي�س املحكمة الإدارية
• املدعي العام لدى حمكمة اال�ستئناف
• ر�ؤ�ساء املحاكم ،واملحكمة التجارية وحمكمة العمال
• االدعاء
يف اخلتام ،ف�إن جمل�س ال�شيوخ احلايل يتميز بخا�صية فريدة
عن اجلمعية الوطنية .من حيث طريقة انتخابه وت�شكيله ومهامه
مما يجعله هيئة ت�شريعية ذات طابع �سيا�سي على الرغم من �أنه
غري حزبي ،وهو هيئة ممثلة لل�سكان واملجتمعات املحلية ،وميتاز
بوظيفة تنظيمية ذات طابع رقابي فهو بايجاز حقيقة متجذرة يف
الواقع البوروندي يف تناغم مع تطلعات ال�شعب من اجل حتقيق
امل�صاحلة الوطنية ،واال�ستقرار امل�ؤ�س�سي وال�سيا�سي ،واالعتدال
يف ممار�سة �سلطاته يف خدمة ال�سالم والتنمية املتوازنة.
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(الإ�صدار الأول)

الباب الرابع

اقت�صاديات دول الرابطة

تك�شف امل��ؤ��ش��رات التي يت�ضمنها ه��ذا الباب عن �إمكانيات
اقت�صادية ال ي�ستهان بها يف ال��دول الأع�ضاء برابطة جمال�س
ال���ش�ي��وخ وال �� �ش��ورى وامل�ج��ال����س امل�م��اث�ل��ة يف �إف��ري�ق�ي��ا وال �ع��امل
ال�ع��رب��ي(�أ��س�ي�ك��ا) ..ح�ي��ث ت�ب�ين ت�ل��ك امل ��ؤ� �ش��رات ح�ج��م امل ��وارد
املتاحة ،والتي ت�ضع بع�ض ه��ذه البلدان يف �صفوف متقدمة
على امل�ستوى العاملي.
وتك�شف امل�ؤ�شرات كذلك عن تعدد وتنوع يف املوارد التي تتمتع
بها ال��دول الإفريقية والعربية ،وه��ي �إمكانيات توفر خيارات
متعددة اقت�صادية وجتارية وا�ستثمارية ،ميكن �أن ت�شجع على
ان�ت�ق��ال ر�ؤو� ��س الأم� ��وال والأف � ��راد ،لي�س ف�ق��ط ب�ه��دف ال�ت�ج��ارة
واال�ستثمار ،ولكن �أي�ضاً بغر�ض ال�سياحة ،خ�صو�صاً و�أن البلدان
الأع���ض��اء متثل وج�ه��ات �سياحية مهمة على امل�ستوى العاملي،
مبات�شتمل عليه من تراث ثقايف غني ومتميز وفريد من نوعه
ميثل �إرثاً حل�ضارات عظيمة ،هذا ف�ض ً
ال عن وجود موارد طبيعية،
وموائل و�أنظمة بيئية فريدة وحمميات طبيعية عظيمة.
وميكن من خالل �إ�سرتاتيجية �إفريقية عربية فعالة،
بناء عالقة تعاون و�شراكة �أك�بر مما هي عليه ال�ي��وم ،يف
امل �ج��االت االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة ويف امل�ج��االت
الإمنائية ،وت�أمني فر�ص اال�ستثمار املتبادلة التي �ست�ساهم
يف متكني الدول املنطقتني العربية والإفريقية ،من بناء
اقت�صادياتها بنا ًء قوياً وتعزز فر�ص ه��ذه االقت�صاديات
وقوتها التناف�سية يف الأ�سواق الدولية.
ويعرب اخلرباء واملهتمون ب�ش�أن العالقة العربية
الإف��ري �ق �ي��ة ،ع��ن اع �ت �ق��اده��م ب � ��أن ازده � ��ار ال �ت �ج��ارة
البينية� ،ستدفع باجتاه تعزيز التنمية امل�ستدامة،
وت�أمني الوظائف ،وزي��ادة الدخل ،وحت�سني معي�شة
ال�سكان ،و�سي�ساهم �إىل جانب املزيد من اال�ستثمارات
يف التخل�ص من الفقر.
,ولعل ماميكن ان يركز عليه التعاون بني البلدان
العربية والإفريقية ،هو العمل امل�شرتك يف جماالت
التعدين وال�سياحه والنفط والغاز وكذلك الزراعة
والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي ،باعتبارهما �أول��وي �ت��ان مهمتان،
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وذل��ك من خ�لال التوظيف الأمثل للإمكانيات املتاحة حيث
ترتكز امل�ساحات الزراعية يف القارة الإفريقية ،وتتواجد املوارد
املائية الالزمة لزراعة وا�سعة ،فيما تتوفر فوائ�ض مالية لدى
عدد من الدول العربية ،مما ي�ستوجب التكامل يف توظيف هذه
املوارد من �أجل بلوغ هذا الأمن الغذائي ،والذي �سيقود بدوره
�إىل تطور هائل يف االنتاجية الزراعية ،واالرتقاء بو�سائل الإنتاج
الزراعني وو�سائل مكافحة الأوبئة الزراعية ،وهو ما �سيح�سن
يف املح�صلة من فر�ص ال��دول الإفريقية يف ت�سويق منتجاتها
عاملياً وحتقيق عائدات نقدية ت�ساهم يف حت�سني احلالة املعي�شية
لل�سكان.
و��س�ن�ع��ر���ض م��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال �ب��اب ل�ل�ت���ش��ري�ع��ات ال�ن��اظ�م��ة
لال�ستثمار وللأدوار التي تقوم بها الغرف واالحتادات التجارية
وال�صناعية يف البلدان الأع�ضاء:

جمهورية �أثيوبيا الفيدرالية
الدميقراطية:
امل�ساحة 435186 :كم
ال�سكان82 :مليون
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ال�بن ،وال�ثروة احليوانية ،وال�ق��ات ،واملنتجات
اجللدية ،والبذور الزيتية.
وي�سجل ل�ق�ط��اع ال��زراع��ة ع��وائ��د �أخ��رى
كتوفري ثروة حيوانية كبرية ت�سمح بت�أمني
االح �ت �ي��اج امل�ح�ل��ي م��ن ال�ل�ح��وم وت�صديرها
للخارج ،حيث تعد �إثيوبيا عا�شر �أكرب دولة
م�ن�ت�ج��ة ل �ل�ث�روة احل �ي��وان �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
العامل ،ف�ضال عن �صناعة اجللود و�أنواع من
املن�سوجات والأغذية امل�صنعة.
ويف �إثيوبيا يوجد قطاع للتعدين ،و�إن
ك ��ان ال ي ��زال ��ص�غ�يرا ج ��دا ،ول��دي �ه��ا ودائ ��ع
م��ن ال�ف�ح��م ،والعقيق والأح �ج��ار الكرمية،
والكاولني ،وخام احلديد ،ورماد ال�صودا ،والتنتالوم ،وي�ستخرج
فيها من الذهب نحو  3.4طن �سنويا ،ف�ضال عن عدد من املوارد
الطبيعية كالنحا�س وال�ب�لات�ين وال�غ��از الطبيعي والبوتا�س
وامللح.
وت�سعى احلكومة الإثيوبية جاهدة ملواجهة م�شكلة النمو
ال�سكاين الذي رفع ن�سبة البطالة بني ال�شباب �إىل  70باملائة،
وهي ن�سبة مهولة جتعل احلكومات املتعاقبة مطالبة بتوفري
مئات الآالف من فر�ص العمل �سنويا ،الأم��ر الذي يجعل من
�إثيوبيا �إحدى �أكرث الدول فقرا يف العامل.
و�إىل ذلك ف�إن البالد ما تزال تكابد يف �سبيل التخل�ص من
تداعيات و�آثار اجلفاف الذي �أطبق على البالد ،واحلرب التي
خا�ضتها مع �إرترييا.
ومل��واج�ه��ة �إ�شكالية الفقر يف ظ��ل االنفجار
ال�سكاين امل�صحوب ب��أزم��ات طبيعية كاجلفاف
و�أزم � ��ات �أخ� ��رى غ�ير طبيعية ك��احل��رب ،فقد
�شرعت احلكومة احلالية يف برنامج الإ�صالح
االقت�صادي ،مبا يف ذل��ك خ�صخ�صة ال�شركات
اململوكة للدولة وتر�شيد التنظيم احلكومي،
وب��د�أت الإ��ص�لاح��ات التي ت�شتد احلاجة �إليها
بجذب اال�ستثمار الأجنبي.
وعلى الرغم من التوجه نحو حتفيز قطاع
ال�صناعة التحويلية يف �إثيوبيا ،حيث يرتكز
جانب كبري منها يف العا�صمة �أدي�س �أبابا ،ف�إن
(الإ�صدار الأول)

ت�ستغل ج�م�ه��وري��ة �إث�ي��وب�ي��ا �أرا� �ض �ي �ه��ا ال��زراع �ي��ة اخل�صبة
ومن�سوب الأم �ط��ار وم �ي��اه الأن �ه��ار يف ال ��زراع ��ة ،ال�ت��ي يعتمد
عليها االقت�صاد الأث�ي��وب��ي وال�ت��ي متثل ن�صف ال�ن��اجت املحلي
الإج�م��ايل و 43باملائة من ال�صادرات ،وت�ست�أثر 85باملائة من
جمموع العمالة .ومتلك �أثيوبيا �أرا�ضي زراعية خ�صبة �شا�سعة
امل�ساحة ،وي�شكل اجلزء امل�ستغل منها نحو 17باملائة ،وينتج هذا
اجلزء �أ�صنافا من املنتوجات الزراعية كالنب واحلبوب والبقول
والبذور الزيتية والقات.
وت�شري التطورات التي ي�شهدها قطاع زراع��ة الزهور �إىل �أن
�إثيوبيا ت�ستعد لت�صبح واحدة من �أف�ضل امل�صدرين للزهور عامليا.

الواردات وال�صادرات:
ت�شمل واردات �إث�ي��وب�ي��ا :النفط ومنتجاته وال�ق�م��ح وال�سكر
وال� ��ذرة واحل �ب��وب وال �ف��والذ وال �� �س �ي��ارات ..وت���ش�م��ل ��ص��ادرات�ه��ا:
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ه��ذا القطاع ال ي��زال ي�شكل نحو  %4من االقت�صاد الكلي ،مع
الإ�شارة �إىل �شيء مما يظهره هذا القطاع من النمو والتنوع.
وبنظرة نحو تفا�صيل ه��ذا القطاع ال��واع��د ف ��إن الأغ��ذي��ة
وامل���ش��روب��ات ت�شكل منه نحو  ،%40وين�ضم �إليها املن�سوجات
واجللود.
وميثل هذا القطاع �أحد املجاالت التي توفر عددا من فر�ص
(الإ�صدار الأول)

برقم ( )2002 /280على �أن امل�ستثمر الأجنبي ميكنه القيام
باال�ستثمار كمالك وحيد مع ملكية كاملة للأ�سهم)�أي بن�سبة
ملكية للأ�سهم 100باملائة ،وتتيح له االنخراط يف �شراكة مع
امل�ستثمر املحلي �أو احلكومة.
وي�ل��زم ال�ق��ان��ون الأث�ي��وب��ي امل�ستثمر بتوفري ع��دة متطلبات،
اال�ستثمار لر�أ�س املال املحلي والأجنبي� ،إال �أن نظام اخلدمات وتتمثل �أهمها يف �أن يكون احل��د الأدن��ى م��ن ر�أ���س امل��ال مل�شروع
املالية ال ي�سمح بوجود البنوك الأجنبية ،ما يعني عدم توفر ا� �س �ت �ث �م��اري واح� ��د � 100أل� ��ف دوالر ن �ق ��داً �أو ع�ي�ن��ا بالن�سبة
�إمكانية احل�صول على قرو�ض لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.

اال�ستثمار يف �أثيوبيا:
تتيح البيئة الأثيوبية يف خمتلف الأوجه عددا من جماالت
اال�ستثمار �أمام ر�أ�س املال املحلي والأجنبي.

وق ��د و��ض�ع��ت احل �ك��وم��ة ب��رن��اجم��ا خل�صخ�صة ال���ش��رك��ات
اململوكة للدولة والنقل واالت�صاالت ويجد ر�أ���س امل��ال املحلي
والأج�ن�ب��ي ع��ددا م��ن فر�ص اال�ستثمار يف ال�ع�ق��ارات وال��زراع��ة
وال �ب �ن��اء وال�ت���ص�ن�ي��ع وامل �ع��اجل��ة وال �ت �ع��دي��ن وال �ط��اق��ة وال�ن�ق��ل
وال���س�ي��اح��ة .وت�ن����ص ال�صيغة امل�ع��دل��ة ل�لائ�ح��ة اال�ستثمارية
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لال�ستثمارات الأجنبية اململوكة بالكامل ،و� 50أل��ف دوالر كحد
�أدنى لر�أ�س املال للم�شروع الواحد يف جماالت املحا�سبة والهند�سة
املعمارية ،ودرا� �س��ات املراجعة القانونية وم�شروع اخل��دم��ات �أو
خدمات رجال الأعمال واال�ست�شارات الإدارية �أو الن�شر.
وفيما �إذا كان امل�ستثمر الأجنبي يعتزم اال�ستثمار من خالل
�شراكة مع امل�ستثمرين املحليني ف��إن احلد الأدن��ى لر�أ�س املال
اال�ستثماري هو (� 60ألف دوالر نقدا �أو عينا للم�شروع) ،و(25
�ألف دوالر نقدا) �أو عينا �إذا مت اال�ستثمار يف �أحد املجاالت امل�شار
�إليها يف الفقرة ال�سابقة.
وت �ع��د غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة واجل�م�ع�ي��ات ال�ق�ط��اع�ي��ة الإث�ي��وب�ي��ة
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اجلمال والعظمة عن الإن�سان الذي كان ذات يوم هنا ثم ارحتل
وترك �آثاره �شاهدا على ح�ضارته وثقافته وفنه ومنط معي�شته.
وم��ن �أب��رز ه��ذه املعامل ال�سياحية ( )11كني�سة حمفورة يف
ال�صخور تعود �إىل القرن الثاين ع�شر امليالدي يف بلدة «اليبيال
» �شمال البالد .وتعد مدينة (ه��رر) ذات ال�سور العظيم �شرق
البالد مفرتق طرق جتارية رئي�سية ومركز للتعليم الإ�سالمي.
وحتت�ضن (جوندر) �أقدم الهياكل االمرباطورية ،وهو ق�صر
االم�براط��ور فا�سيليدا�س العجيب ،وال ت��زال ج�ب��ال �ساميني
مت�ث��ل اخل �ي��ار امل�ف���ض��ل ل�ع��دد م��ن �أن ��در احل �ي��وان��ات ع�ل��ى وج��ه
الأر���ض .فيما متثل �أوم��و ال�سفلى منجما الكت�شافات ما قبل
التاريخ التي كانت �أ�سا�سية يف درا�سة تطور الإن�سان .واكت�شف يف
وادي عوا�ش ال�سفلى واحدة من حفريات �أ�سالف الإن�سان وهي
املعروفة با�سم لو�سي وتعد الأكرث �شهرة يف العامل.
وم��ن �أ�شهر الآث��ار ال�سياحية يف �أثيوبيا متثال �أ�سد �أدي�س
�أبابا ،ومتحف �أدي�س �أبابا ،وبوابة هرر ،وكني�سة اك�سوم زيون،
وق�لاع غ��ون��دار ،و�شالالت النيل الأزرق ،وبحرية تانا ومنتزة
اوا�ش و�صوف عمر.
(الإ�صدار الأول)

 ECCSAالتي هي منظمة م�ستقلة غري ربحية ،تعد م�سئولة
عن القطاع اخلا�ص لت�شجيع التجارة وتنمية القطاع اخلا�ص.
وت�ت�م�ث��ل مهمة ال�غ��رف��ة يف ت�شجيع اال��س�ت�ث�م��ار،وال�تروي��ج
للمنتجات الإثيوبية يف دول العامل ،وتطوير التجارة الدولية،
وبالتايل تعزيز تنمية قطاع خا�ص ن�شط وديناميكي يف البالد

اململكة الأردنية الها�شمية:
تقع اململكة الأردن�ي��ة الها�شمية �إىل ال�شمال من اجلزيرة
العربية ،وتعد من الدميقراطيات النا�شئة يف املنطقة ،ومتار�س
باعتبارها متثل �سكرتارية فعالة للقطاع اخلا�ص ،وتقوم �أي�ضا الدميقراطية ع�بر ع��دد م��ن الأح ��زاب ال�سيا�سية ،وع��دد من
بتمثيل جمتمع املال والأعمال وتبني م�صاحله والدفاع عنه،
ومتتد كج�سر بني احلكومة والقطاع اخلا�ص.
وتعمل على تعزيز التجارة واال�ستثمار م��ن خ�لال توفري
خدمات خمتلفة لأع�ضائها ح�سب الطلب وال��دف��اع عن بيئة
�أعمال مواتية وفقا لأف�ضل املمار�سات الدولية.

ال�سياحة يف �إثيوبيا
يعد قطاع اخلدمات الر�سمية يف �أثيوبيا �أحد القطاعات
التي �شملتها �إج��راءات احلكومة بربنامج اخل�صخ�صة ،ويكاد
يت�ألف هذا القطاع بكامله من ال�سياحة التي تخت�ص بتنظيمها
و�إدارة �ش�ؤونها وزارة الثقافة وال�سياحة.
ولأثيوبيا تاريخ وح�ضارة عريقة �أك�سبتها كما من املعامل
الأث��ري��ة التي �أ�صبحت قبلة وم�ه��وى لأف�ئ��دة ال�سياح ،وتتنوع
ما بني �آث��ار م�سيحية و�إ�سالمية ،ومعامل وطنية تعرب بل�سان

منظمات املجتمع امل��دين ،يبلغ �سكانها 6,250,000 ،يتوزعون
على م�ساحة ق��دره��ا 89,287ك � ��م ،2ويعتمد اقت�صادها ب�شكل
رئي�سي على قطاع اخلدمات التجارية وال�سياحة وعلى بع�ض
ال�صناعات اال�ستخراجية كالأ�سمدة والأدوية.
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ميتلك الأردن موارد طبيعية مهمة ،حيث توجد فيه مناجم
فو�سفات يف املنطقة اجلنوبية ،ومب��ا يجعل م��ن ه��ذه الدولة
ثالث �أك�بر م�صدر عاملي للفو�سفات ،بالإ�ضافة �إىل البوتا�س
والأم�لاح والغاز الطبيعي واحلجر الكل�سي والكربيت ،ف�ضال
عن ثروة معدنية قابلة لال�ستخراج.
وي���ش�ت�ه��ر الأردن ب ��زراع ��ة ال��زي �ت��ون وال �ط �م��اط��م واخل �ي��ار
واحلم�ضيات والبطيخ وامل ��وز وال�ب��اذجن��ان والقمح وال�شعري
والعد�س واحلم�ص واخل�ضروات والفواكه واحلبوب وت�صدر
املنتوجات الغذائية بالإ�ضافة �إىل حما�صيل زراعية �أخرى.
(الإ�صدار الأول)

وتتنوع بتنوع جم��االت احلياة ،ومنها جم��ال النقل ،والتعليم
(رو�ضات الأطفال -التعليم االبتدائي والثانوي) ،توليد وتوزيع
الطاقة ،ال�سياحة (املنتجعات ،الفنادق ،اال�سرتاحات ،وكاالت
�شركات الطريان) ،الطب(امل�ست�شفيات والعيادات) ،االت�صاالت
والتكنولوجيا احلديثة والكمبيوتر.
ل �ل� ��أردن ��س�ت��ة م �ن��اط��ق اق �ت �� �ص��ادي��ة ج��ذب��ت امل �ل �ي ��ارات من
ال��دوالرات ،يف كل من :العقبة ،املفرق ،معان ،عجلون ،البحر
امليت� ،أرب��د ،بالإ�ضافة �إىل �أن الأردن متتلك ع��دداً وف�يراً من
املناطق ال�صناعية التي تنتج �سلعاً يف قطاعات الغزل والن�سيج،
وامل���س�ت�ح���ض��رات ال��دوائ �ي��ة وم���س�ت�ح���ض��رات
التجميل.ومن �أهم حوافز اال�ستثمار وجود
قوانني ع�صرية حمفزة لال�ستثمار.

غرفة جتارة الأردن:
ان���ض�م��ت الأردن �إىل ع���ض��وي��ة منظمة
ال �ت �ج��ارة ال �ع��امل �ي��ة ،وت �ع��د م ��رك ��زاً �إق�ل�ي�م�ي��ا
ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات واالت � �� � �ص� ��االت
وال�سياحة ،و�أح��د �أك�ث�ر امل��واق��ع امل��رغ��وب��ة يف
اال�ستثمار يف املنطقة.
ت��أ��س����س يف الأردن احت ��اد غ��رف ال�ت�ج��ارة
الأردن� �ي ��ة � �س��اب �ق �اً ،وب��ا� �ش��ر ن���ش��اط��ات��ه يف 19
دي�سمرب /ك��ان��ون الأول ع��ام  ،1955مبوجب
ق��ان��ون غ��رف ال�ت�ج��ارة وال���ص�ن��اع��ة الأردن �ي��ة
وقد اكت�شف فيها الغاز الطبيعي عام  1987م ،ويقدر اخلرباء
رقم  41لعام  ،1949كممثل للقطاع اخلا�ص يف كافة املجاالت
�أن الأردن يحمل بني  400 - 150مليار مرت
مكعب من الغاز الطبيعي .وقد قامت �شركات
�أجنبية بعمليات ا�ستك�شاف للنفط يف الأردن،
حيث ت�ؤكد هيئة املوارد الطبيعية� ،أن موارد
البالد ال تزال غري م�ستغلة ن�سبياً.
وي���س�ج��ل الأردن ت�ق��دم��ا يف ال�ت�غ�ل��ب على
الأم� �ي ��ة ،وم���س�ت��وى ع��ال�ي��ا يف جم ��ال البنية
التحتية املت�صلة بالتعليم يف خمتلف مراحله،
م��ع وج��ود ع��دد ك��اف م��ن اجل��ام�ع��ات وكليات
التعليم الفني.

جماالت اال�ستثمار يف الأردن:
ت �ت �ع��دد جم � ��االت اال� �س �ت �ث �م��ار يف الأردن
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االقت�صادية والتجارية واخلدمية ،وعليه تقع م�س�ؤولية التعاون
وامل���ش��ارك��ة م��ن خ�لال احل ��وار م��ع خمتلف هيئات القطاعني
العام واخلا�ص يف البالد ،ال�سيما الإدارات احلكومية وجمل�س
الأمة(الأعيان والنواب) من �أجل حتقيق الرخاء االقت�صادي
وت��وج�ي��ه ع�لاق��ات��ه االق�ت���ص��ادي��ة اخل��ارج�ي��ة �ضمن مقت�ضيات
امل�صلحة العامة.
و�صدر يف الثاين ع�شر من حزيران عام  2003القانون امل�ؤقت
رق��م  70لعام  2003حتت ا�سم قانون غ��رف التجارة حيث مت
مبوجبه ت�أ�سي�س غرفة با�سم (غرفة جت��ارة الأردن) لتتوىل
املهام التي كان ي�ؤديها (احتاد غرف التجارة الأردنية) �سابقاً،
وتت�ضمن الأن�شطة الرئي�سية لغرفة جت��ارة الأردن :حتقيق
م�صالح جمتمع الأع �م��ال وت��وف�ير امل�ع�ل��وم��ات واال��س�ت���ش��ارات
للأع�ضاء وتطوير التنمية االقت�صادية وتوفري الإح�صاءات
االقت�صادية و�أو��ض��اع ال�سوق وت�شجيع اال�ستثمارات الأجنبية
وت�سهيل التجارة الدولية.

ت�شجيع اال�ستثمار:
يعترب قانون ت�شجيع اال�ستثمار رقم  16وتعديالته ل�سنة � 2000إطاراً
ت�شريعيا مالئما جلذب اال�ستثمارات الأجنبية وحتفيز اال�ستثمارات
املحلية ،فهو مناف�س ملا ت�ضمنه من مزايا وحوافز و�ضمانات لقوانني
اال�ستثمار على م�ستوى الإق�ل�ي��م ،حيث يقدم الإع �ف��اءات اجلمركية
وال�ضريبية للم�شاريع اال�ستثمارية �ضمن قطاعات ال�صناعة ،الزراعة،
ال �ف �ن��ادق ،امل�ست�شفيات ،ال�ن�ق��ل ال�ب�ح��ري وال���س�ك��ك احل��دي��دي��ة ،م��دن
الت�سلية والرتويح ال�سياحي ،مراكز امل�ؤمترات واملعار�ض ،بالإ�ضافة
�إىل ق�ط��اع خ��دم��ات ا�ستخراج ون�ق��ل وت��وزي��ع امل�ي��اه وال�غ��از وامل�شتقات
النفطية بخطوط الأنابيب.

الإعفاءات اجلمركية:
مي �ن��ح الأردن �إع� �ف ��اء ج�م��رك�ي��ا م��ن ال��ر� �س��وم وال �� �ض��رائ��ب
اجلمركية ل�ل�م��وج��ودات الثابتة (الآالت والأج �ه��زة وامل�ع��دات
والآل �ي��ات وال�ع��دد املخ�ص�صة ال�ستخدامها ح�صرا يف امل�شروع
و�أث��اث ومفرو�شات ول��وازم الفنادق وامل�ست�شفيات) ،كما تعفى
قطع الغيار من الر�سوم اجلمركية على �أن ال تتجاوز قيمتها
 %15من قيمة املوجودات الثابتة التي تلزمها هذه القطع ،وكذا
املوجودات الثابتة للم�شروع من الر�سوم وال�ضرائب اجلمركية
لغايات التو�سع �أو التحديث �أو التجديد �إذا ما �أدى ذلك �إىل
زيادة ال تقل عن  %25من الطاقة الإنتاجية للم�شروع.

(الإ�صدار الأول)

ومتنح م�شاريع الفنادق وامل�ست�شفيات �إعفاءات �إ�ضافية من
الر�سوم وال�ضرائب مل�شرتياتها من الأثاث واملفرو�شات واللوازم
لغايات التحديث والتجديد ،مرة كل �سبع �سنوات على الأقل.
وتعفى من الر�سوم وال�ضرائب الزيادة التي تطر�أ على قيمة
املوجودات الثابتة امل�ستوردة حل�ساب امل�شروع �إذا كانت الزيادة
الناجتة عن ارتفاع �أ�سعار تلك املوجودات يف بلد املن�ش�أ �أو عن
ارتفاع �أجور �شحنها �أو تغري يف �سعر التحويل.
�أما يف جمال الت�سهيالت ال�ضريبية فت�ستو َفى �ضريبة دخل
من الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة لل�شركات العاملة �ضمن قطاعات:
التعدين ،ال�صناعة ،ال�ف�ن��ادق ،امل�ست�شفيات ،النقل وامل�ق��اوالت
الإن�شائية بن�سبة  ،%15وبن�سبة  %35لل�شركات �ضمن قطاعي
البنوك وال�شركات املالية ،وبن�سبة  %25لل�شركات الأخرى.
ك�م��ا ت�ب�ل��غ ��ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل ل�ل�م���ش��اري��ع ال��زراع�ي��ة(��ص�ف��ر)،
وق�سمت اململكة �إىل ثالث مناطق تنموية(�أ ،ب ،ج) ح�سب درجة
التطور االقت�صادي ،وبحيث تتمتع امل�شاريع اال�ستثمارية �ضمن
القطاعات املن�صو�ص عليها يف قانون ت�شجيع اال�ستثمار يف �أي
م��ن ه��ذه املناطق ب��إع�ف��اءات م��ن �ضريبتي ال��دخ��ل واخل��دم��ات
االجتماعية بن�سبها املبينة �سابقا ملدة ع�شر �سنوات من تاريخ
بدء العمل مل�شاريع اخلدمات �أو بدء الإنتاج الفعلي للم�شاريع
ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وذل� ��ك ب ��إع �ف��اء امل �� �ش��روع م��ن ��ض��ري�ب�ت��ي ال��دخ��ل
واخلدمات االجتماعية بواقع �سنة واحدة �إذا ما جرى تو�سيعه
�أو تطويره �أو حتديثه و�أدى ذلك �إىل زيادة يف الإنتاج ال تقل عن
� %25شريطة �أن ال تزيد مدة الإعفاء عن �أربع �سنوات.
�أما الإعفاءات من �ضريبة الدخل واخلدمات االجتماعية،
فيح�صل �أي م�شروع يقع �ضمن القطاعات �أو القطاعات الفرعية
املذكورة �سابقا على �إعفاءات قدره � %25إذا كان امل�شروع باملنطقة
التنموية فئة(�أ)� %50 ،إذا كان امل�شروع باملنطقة التنموية فئة

75

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
(ب) و� %75إذا كان امل�شروع باملنطقة التنموية فئة(ج) ،وتكون
ف�ترة الإع�ف��اءات بنا ًء على ق��رار اللجنة  10ع�شر �سنوات تبد�أ
من تاريخ مبا�شرة العمل يف امل�شروعات اخلدمية� ،أو من تاريخ
مبا�شرة الإنتاج بالن�سبة للم�شروعات ال�صناعية.
ومتنح اللجنة �إعفا ًء �إ�ضافياً �إذا كان قد مت تو�سيع امل�شروع
�أو تطويره �أو حتديثه و�أدى �إىل زيادة طاقته الإنتاجية ،وتكون
ف�ترة الإع�ف��اء الإ��ض��ايف ل�سنة واح��دة عن كل زي��ادة يف الطاقة
الإنتاجية ال تقل عن  %25وملدة �أق�صاها �أربع �سنوات.
ويف �ضمانات اال�ستثمار يعامل ق��ان��ون ت�شجيع اال�ستثمار
امل���س�ت�ث�م��ر غ�ي�ر الأردين م�ع��ام�ل��ة امل���س�ت�ث�م��ر الأردين ،حيث
مينحه احل��ق يف �أن ي�ستثمر يف اململكة بالتملك �أو بامل�شاركة
(الإ�صدار الأول)

�أو بامل�ساهمة يف �أي م�شروع اقت�صادي وفقا للن�سب املحددة يف
نظام تنظيم ا�ستثمارات غ�يرالأردن�ي�ين رق��م  54ل�سنة ،2000
وبحيث يكون له حرية التملك الكامل للم�شاريع املقامة �ضمن
قطاعات:ال�صناعة ،تكنولوجيا املعلومات ،ال��زراع��ة ،الفنادق،
امل�ست�شفيات ،النقل البحري وال�سكك احلديدية ،مدن الت�سلية
وال�تروي��ح ال�سياحي ،م��راك��ز امل ��ؤمت��رات وامل�ع��ار���ض وخ��دم��ات
ا�ستخراج ونقل وتوزيع املياه والغاز وامل�شتقات النفطية بخطوط
الأنابيب بالإ�ضافة �إىل قطاعات اقت�صادية �أخرى عديدة.
واحل� ��د الأدن� � ��ى ال� �س �ت �ث �م��ار غ�ي�ر الأردين يف �أي م���ش��روع
50,000خم�سون �أل��ف دينار ،با�ستثناء اال�ستثمار يف ال�شركات
امل�ساهمة العامة.
ول �ل �م �� �س �ت �ث �م��ر م �ط �ل��ق احل � ��ق يف �إدارة
م�شروعه بالأ�سلوب الذي يراه وبالأ�شخا�ص
الذين يختارهم لهذه الإدارة.
وي �ح��ق ل�ل�م���س�ت�ث�م��ر �إخ � � ��راج ر�أ� � ��س امل ��ال
الأجنبي الذي �أدخله �إىل اململكة لال�ستثمار
فيها وما جناه من ا�ستثماره من عوائد �أو
�أرب� ��اح وح�صيلة ت�صفية ا��س�ت�ث�م��اره �أو بيع
م�شروعه �أو ح�صته �أو �أ�سهمه.

ال�سياحة يف الأردن:
ت�شتهر الأردن بال�سياحة الطبية ،حيث
ي ��أت��ي ال�ن��ا���س م��ن خمتلف ال ��دول امل �ج��اورة
وم��ن دول اخلليج واليمن وم�صر من �أجل
ال�ع�لاج ،وت�صل ع��وائ��د ال�سياحة العالجية
يف الأردن �إىل  700م�ل�ي��ون دوالر �أم��ري�ك��ي
يف العام ،ح�سب ت�صريحات البنك ال��دويل،
ف ��الأردن ه��ي الأوىل يف املنطقة واخلام�سة
على م�ستوى العامل يف هذا املجال.
وال�سياحة الطبية يف ع ّمان تتميز مبهارة
وخ�برة متميزة يف جم��ال �أم��را���ض وجراحة
القلب وكذلك تطبيق الكثري من اجلراحات
ال��دق �ي �ق��ة ف �ي �م��ا ي �خ ����ص ال �ع �ي ��ون وال �ك �ل��ى
والرئتني .منتجع كيمبن�سكي يف الأردن.
ويعترب الأردن واح��داً من البلدان التي
يختلط فيها اال�ست�شفاء من �أمرا�ض اجل�سد
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مع الرتويح عن النف�س .وذلك بف�ضل نعمة كبرية �أنعم اهلل بها
على الأر�ض الأردنية حيث تتوافر كل مقومات العالج الطبيعي
من مياه ح��ارة غنية ب��الأم�لاح� ،إىل طني ب��رك��اين� ،إىل طق�س
معتدل وطبيعة خالبة ،الأمر الذي جعلها منتجعات عالجية
ي�ؤمها الكثري من طالبي اال�ست�شفاء من الأم��را���ض املختلفة
وم��ن �أه��م ه��ذه املنتجعات العالجية :حمامات عفرا -ينابيع
احلمة -حمامات ماعني .والعالج بالطني امل�أخوذ من البحر
امليت ال��ذي اثبت ف��وائ��ده العالجية ،ف�ضال عن ق�سم العالج
بالكهرباء مكمال للعالج باملياه والتمارين الطبية ،ف�ضال عن
خدمة العالج الفيزيائي (فيزيوثريابي).
و�أهم املتاحف يف الأردن متحف الآثار الأردين متحف �صرح
ال�شهيد ،مركز هيا الثقايف ،متحف الآثار-اجلامعة الأردنية،
متحف الفلكلور ال�ث�ق��ايف ،متحف �آث ��ار �إرب ��د ،متحف ال�تراث
ال�شعبي الأردين ،متحف �آث ��ار �أم قي�س ،متحف امل�صكوكات
القدمية ،متحف املزار الإ�سالمي.

اململكة العربية ال�سعودية:
متتد على معظم م�ساحة اجل��زي��رة العربية ،وتطل على
البحر الأح �م��ر م��ن جهة ال �غ��رب ،واخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي م��ن جهة
ال���ش��رق ،وت�ترب��ع على ع��ر���ش ال�ط��اق��ة النفطية ،حيث متتلك
�أكرب احتياطي نفطي يف العامل مبعدل  %25,6من االحتياطي
العاملي ،وتعد �أكرب منتج وم�صدر للبرتول عامليا.
وي�شكل قطاعا النفط والغاز نحو  %75من �إيراداتها ،وبن�سبة
 %45م��ن ال�ن��اجت املحلي الإج �م��ايل ،فيما متثل ع��دة قطاعات
�أخرى الن�سبة املتبقية ،و�أهمها الزراعة.
�شهد اقت�صاد اململكة خالل القرون املا�ضية
حت��و ًال ك�ب�يراً لي�صبح اق�ت���ص��اداً حديثا يقوده
قطاع ال�صناعة البرتولية والبرتوكيمياوية،
وي ��زده ��ر ال �ق �ط��اع ال� ��زراع� ��ي ومي �ت��د ق�ط��اع��ه
التجاري وامل�صريف بقوة وثبات.
وان�ف�ت�ح��ت اململكة ع�ل��ى االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي،
و�أ��ص��درت نظام اال�ستثمار الأجنبي (/1 /15
 1421ه) ،الذي يعد من �أبرز الأحداث املتعلقة
بال�شئون االق�ت���ص��ادي��ة يف اململكة كما �أن���ش��أت
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار ،لتقفز -بح�سب
تقرير �سهولة ممار�سة الأع �م��ال ال�صادر عن

(الإ�صدار الأول)

البنك الدويل -من املركز الـــ 67:عام  2005م� ،إىل املركز الـــ13:
من بني 181دولة.
ويتمثل �أبرز ما ت�ضمنته الإجراءات الرامية �إىل ا�ستقطاب
ر�أ� ��س امل ��ال الأج�ن�ب��ي يف تخفي�ض ال���ض��رائ��ب امل�ف��رو��ض��ة على
امل�ستثمر الأجنبي و�إقرار مبد�أ ترحيل اخل�سائر ل�سنوات مقبلة
ب��دون حتديد م��دة معينة ،و�إت��اح��ة الفر�صة �أم��ام امل�ستثمرين
الأجانب للح�صول على القرو�ض املقدمة من �صندوق التنمية
ال�صناعية ،و�إعطاء حرية التملك الكامل للن�شاط اال�ستثماري
مبا يف ذلك العقارات الالزمة ملزاولة الن�شاط ،ف�ض ً
ال عن عدم
�إجازة نزع ملكية امل�شروع �إال للمنفعة العامة وبتعوي�ض عادل،
وح�صر مدة احل�صول على ترخي�ص لال�ستثمار يف �شهر واحد،
ورفع ال�شفافية يف �إعطاء املعلومات التي يحتاجها امل�ستثمر عن
املناخ ال�سعودي ،ومنح امل�ستثمر حق كفالة نف�سه وموظفيه على
من�شئاته اخلا�صة و�ضمانه احل�صول على املعاملة الوطنية.
ومت�ث��ل ه��ذه الإج� ��راءات ج��زءا م��ن عملية متكاملة بلغ –
مب��وج�ب�ه��ا -اال��س�ت�ث�م��ار الأج�ن�ب��ي امل�ب��ا��ش��ر بنهاية 2009م 552
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مليار دوالر .وبلغ �إجمايل زيادة اال�ستثمارات
الأجنبية وامل�شرتكة  1,126مليار ريال بنهاية
2009م قافزاً من  279مليار ريال عام  2005م.

(الإ�صدار الأول)

فر�ص اال�ستثمار يف ال�سعودية:
تقدم اململكة فر�صا ا�ستثمارية بقيمة 300
مليار دوالر يف الطاقة و 100مليار دوالر يف
النقل و 100مليار دوالر يف ال�صناعات القائمة
على املعرفة .وتتنوع املجاالت املتاحة ما بني
اال�ستثمار يف امل��دن االقت�صادية ،والطاقة،
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والنقل
واخل��دم��ات اللوج�ستية ،وال���ص�ح��ة ،وع�ل��وم
احلياة ،والتعليم ،وال�سياحة.

ال�صادرات والواردات:
يت�صدر ال�ن�ف��ط ق��ائ�م��ة � �ص��ادرات اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ال �ت��ي ت���ص��در –�أي�ضا-
منتجات البال�ستك والبرتوكيماويات وبع�ض
امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة وامل �ع ��ادن ال �ع��ادي��ة ،وال ��ورق
وم���ص�ن��وع��ات�ه��ا وت �� �س �ت��ورد ب��امل �ق��اب��ل الآالت
والأجهزة واملعدات الكهربائية وبع�ض املواد
الغذائية ومعدات النقل والأقم�شة والأخ�شاب
واملعادن العادية.

الريا�ض مقرا ر�سميا ،ليكون معنيا بامل�صالح امل�شرتكة للغرف
ا�ستقطاب ر�أ�س املال الأجنبي:
التجارية ال�صناعية باململكة ،ويقوم بتمثيلها على امل�ستويني
ت�أ�س�س يف اململكة العربية ال�سعودية جمل�س الغرف التجارية املحلي واخلارجي ،كما يعمل على تنمية دور القطاع اخلا�ص
ال�صناعية ال�سعودية يف مار�س  1980م ،متخذا من العا�صمة يف االقت�صاد الوطني.
وينظ ّم هذا املجل�س �إىل �سائر الإج��راءات
امل�شار �إليها �آنفا يف املجال الت�شريعي والإداري
وال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا امل�م�ل�ك��ة يف ��س�ب�ي��ل ت�سهيل
اال�ستثمار �أم��ام ر�أ���س امل��ال املحلي والأجنبي،
وتوفري ال�ضمانات حلقوقه ،ف�ضال عن �أن هذا
املجل�س ي�ساهم يف �صياغة النظم وال�سيا�سات
ذات العالقة بقطاع الأع�م��ال ،ويعنى بر�صد
ومتابعة وحتليل املتغريات املتعلقة باالقت�صاد
داخل اململكة وخارجها ،وغري ذلك مما ي�صب
يف تطوير البيئة اال�ستثمارية.
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الناحية الأخ ��رى على اخلليج ال�ع��رب��ي �أه��م مق�صد لطالبي
ال�سياحة البحرية والريا�ضة املائية.
و ُتعنى الهيئة العامة لل�سياحة والآث��ار بال�صناعة ال�سياحية
وت�ق��دمي اخل��دم��ات املطلوبة لل�سياح .و�أن �� �ش ��أت اململكة ع�شرات
املتاحف التي توليها اهتماما كبريا كاملتحف الوطني ،ومتحف
احل ��رم�ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ين ،وم �ت �ح��ف ح �� �ص��ن امل �� �ص �م��ك ،وم �ت��اح��ف
�أخ��رى حتمل �أ�سماء امل��دن كمتحف مكة املكرمة ،ج��دة ،الدمام،
الأح�ساء،اجلوف ،الطائف ،تبوك ،حائل ،جنران ،النما�ص ،جازان.
�أما �أهم املواقع الأثرية فهي الدرعية ،ق�صر امل�صمك ،ق�صر
ال�سياحة يف ال�سعودية:
املربع ،ق�صر �شربا ،ق�صر ال�سقاف ،ق�صر خ��زام ،بيت ن�صيف،
حتت�ضن اململكة العربية ال�سعودية �أهم املقد�سات الإ�سالمية ،ق�صر الإم��ارة بنجران ،قلعة �أعي��رف� ،سوق املجل�س الرتاثي،
متمثلة يف امل�سجد احل��رام مبكة املكرمة ،وامل�سجد النبوي يف جبل ال�صعريي ،قرية �أم الأجرا�س.
املدينة امل�ن��ورة ،وهما املعلمان ال�ل��ذان ال تنقطع عنهما وف��ود
(الإ�صدار الأول)

املنتوجات الزراعية:

ترتكز �أك�ثر م��ن ن�صف امل�ساحة امل��زروع��ة  %57يف املنطقة
الو�سطى ب�إمارتي الريا�ض والق�صيم ،تليها املنطقة اجلنوبية
الغربية  %19يف �إم��ارات ج��ازان وع�سري وجن��ران والباحة ،ثم
املنطقة ال�شمالية  %13يف �إمارات حائل وتبوك واجلوف وتتوزع
باقي امل�ساحة املزروعة  %11على املنطقتني الغربية وال�شرقية
على الرتتيب .وبلغت ال�صادرات من ال�سلع الغذائية كالقمح
والتمور والبي�ض وحلوم الدواجن والألبان وبع�ض اخل�ضراوات
ما يقارب مليوين طن يف عام 1990 ،م.
وتتعدد عنا�صر ال�ث�روة احليوانية يف ال�ب�لاد حيث ق �دِّرت
�أع��داد كل من ال�ض�أن  7,8مليون ر�أ���س واملاعز نحو  4,4مليون
امل�سلمني املتدفقة م��ن �أن �ح��اء ال�ع��امل لأداء
منا�سك احلج والعمرة ،فيما ميكن ت�سميته
م ��ن ح�ي��ث م � ��ردوده امل ��ايل واالق �ت �� �ص��ادي-�سياحة دينية.
وت�شكل �أ�شعة ال�شم�س التي ت�سقط عموديا
على �أج��زاء كثرية من اململكة وخ�لال �أ�شهر
ط��وي�ل��ة م��ن ال�سنة م ��وردا �سياحيا طبيعيا
لل�سياح الذين يتدفقون �إىل اململكة من دول
�أوروبا وغريها.
وت �ع��د م��دي �ن��ة ج ��دة امل �ط �ل��ة ع �ل��ى ال�ب�ح��ر
الأح� �م ��ر و��ش�ق�ي�ق�ت�ه��ا الأح �� �س��اء امل �ط �ل��ة من
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ر�أ� ��س والإب ��ل � 422أل��ف ر�أ� ��س والأب �ق��ار نحو � 204أل��ف ر�أ���س .وحتتاج �إىل ا�ستثمارات خا�صة.
وت�أ�س�ست �صناعة ن�شطة ل�صيد الأ�سماك وبلغت كميات ال�صيد
وت�صنع جمهورية الغابون الأغذية وامل�شروبات واملن�سوجات
املحلي نحو  49,920طن ،مت ت�صدير ما يقرب من ن�صفها �إىل وت�ن�ت��ج اخل���ش��ب والأ� �س �م �ن��ت ،وي �ج��ري فيها ا��س�ت�خ��راج النفط
اخلارج يف عام  1994م.
وتكريره ،وكذا املغني�سيوم واليورانيوم والذهب والكيماويات.
ومن �أهم عنا�صر الرثوة املعدنية فيها املاغن�سيوم والفو�سفات
جمهورية الغابون-:
واليورانيوم والذهب والأخ�شاب واحلديد.
تقع يف غرب وو�سط �أفريقيا يحدها خليج غينيا �إىل الغرب
ورغم ذلك :يلعب النفط اجلزء الأكرب يف اقت�صاد الغابون
وغينيا اال�ستوائية �إىل ال�شمال الغربي والكامريون �إىل ال�شمال
وج�م�ه��وري��ة الكونغو نحو ال���ش��رق واجل �ن��وب .تبلغ م�ساحتها وميثل ما مقداره  60 ٪من الناجت القومي و 80 ٪من �صادرات
 270,000كم  2تقريباً ويقدر عدد �سكانها ب  1,500,000ن�سمة ،البالد.وتعد الغابون راب��ع �أك�بر منتج للنفط اخل��ام يف جنوب
ال�صحراء الإفريقية وحتتل املرتبة  37على م�ستوى العامل� ،إال
يتوزعون على  52جمموعة عرقية.
(الإ�صدار الأول)

تت�شكل خارطة الغابون من ت�سعة �أقاليم ،وعا�صمتها و�أكرب
مدنها هي ليربفيل..يزرع فيها الكاكاو وال�بن وال�سكر وزيت
النخيل واملطاط .وال تختلف الغابون عن دول �إفريقيا بقلة
ال�سكان و�صغر امل�ساحة فقط ،ب��ل –�أي�ضا -مب�ساهمة قطاع
الزراعة يف الدخل القومي حيث ي�شكل قطاع الزراعة �أقل من ٪
 10من الدخل القومي ،الأمر الذي يرتتب عليه ا�سترياد كميات
كبرية من املواد الغذائية من دول جماورة مثل الكامريون.
وي�ق��اب��ل ذل��ك �أن ال �غ��اب��ون مت�ت�ل��ك ث ��روة ح�ي��وان�ي��ة ك�ب�يرة،

�أن هناك تراجعا ملحوظا يف �إنتاج النفط يف البالد منذ العام
 1998م.
وت�سعى ال�سلطات يف الغابون للبحث عن و�سيلة للتعوي�ض
ع��ن ان �خ �ف��ا���ض �إن� �ت ��اج ال �ن �ف��ط م��ن خ�ل�ال حت�ف�ي��ز الإن� �ت ��اج يف
القطاعات الأخ��رى والتحول �إىل الإن�ت��اج ال�صناعي للموارد
املعدنية الأخرى الوفرية يف البالد.

وخا�صة املوا�شي التي تربى يف مزارع خا�صة .كما متتلك ثروة
�سمكية ت�ساهم يف منو االقت�صاد الوطني ،وتقدر الكمية التي
يتم �صيدها ب � 32ألف طن �سنويا ،وميكن زيادة كمية ال�صيد
البحري لتلبية احتياجات �أفريقيا الو�سطى وال�ب�ل��دان غري
ال�ساحلية كما هو احل��ال مع ت�شاد .وم��ع ذل��ك ف��إن ال�صناعات
ال�سمكية ما زالت متوا�ضعة ولي�ست م�ستغلة بال�شكل املطلوب
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اخل�شبي وت�سويقها يف �أ�سواق �أفريقية ودولية ،و�إنتاج الأث��اث
بدال من االكتفاء بت�صدير الأخ�شاب.
(الإ�صدار الأول)

الأمن الغذائي

وي��واج��ه �صناع ال�سيا�سة يف ال�غ��اب��ون حت��دي��ا ك�ب�يرا يف هذا
امل�ضمار �سعيا لإيجاد بدائل اقت�صادية للنفط لتحفيز النمو
االقت�صادي يف البالد حتى يجنبوا بلدهم الدخول يف مرحلة
الركود االقت�صادي املحتمل يف حال ن�ضوب النفط قبل اكت�شاف
حقول جديدة وقبل �أن ت�صبح القطاعات البديلة قادرة على ردم
الهوة التي �سيخلفها ن�ضوب النفط.
وهناك خم��زون طبيعي ي�ساعد ال�سا�سة و�صناع ال�ق��رار يف
الغابون على توفري ه��ذه البدائل وتنميتها ،مثل :ا�ستغالل
الغابات التي تغطي  85 ٪من الأرا�ض ي الزراعية والتي حتتل ما
مقداره  12.5مليون هكتار ،وا�ستغالل الأخ�شاب (من 4340000
�إىل  5000000لوح �سنويا) ،وميكن حتقيق مزيد من الأرباح �إذا
ما اتخذت التدابري الالزمة من �أج��ل التنوع يف ت�صنيع وبيع
املنتجات اخل�شبية مثل �أر��ض�ي��ات امل�ن��ازل وم�ستلزمات املنزل

ت�ستورد ال�غ��اب��ون �أك�ث�ر م��ن  85 ٪م��ن املنتجات الغذائية،
وه��ي ن�سبة مهولة متثل حتديا �آخ��ر �أم��ام �صناع ال�سيا�سة يف
الغابون ،حيث يتطلب الأم��ر جهودا م�ضنية من �أج��ل حتقيق
الأمن الغذائي .ومع ذلك ف�إن عملية النمو االقت�صادي وتنوع
جم��االت االقت�صاد تتمحور يف م�شاكل القوى العاملة املاهرة
واملنخف�ضة نتيجة الرتفاع تكاليف العمالة يف البالد.
وحتاول ال�سلطات ال�سيا�سية يف الغابون التفاو�ض مع هيئات
التمويل ال��دول�ي��ة (��ص�ن��دوق النقد ال��دويل والبنك ال��دويل)
للح�صول على موارد مالية �إ�ضافية.لكن هذه امل�ؤ�س�سات ت�شرتط
على احلكومة اتخاذ تدابري اقت�صادية لتح�صل على التمويالت
املطلوبة ،ولهذا ال�سبب تقوم احلكومة بت�شجيع ا�ستثمارات
القطاع اخلا�ص بقوة ،وخا�صة اال�ستثمارات الأجنبية.

مزايا الغابون للمناف�سة االقت�صادية:
تقوم غرفة التجارة وال�صناعة وال��زراع��ة واملناجم بتعزيز
التنمية االقت�صادية يف القطاع اخلا�ص ،وامل�ساهمة ب�شكل كبري
يف حت�سني مناخ الأعمال وحتفيز النمو االقت�صادي العام.
وت��وف��ر الغرفة امل�ساعدة التقنية واخل��دم��ات اال�ست�شارية
والدعم لل�شركات عند تنفيذ �أن�شطتها املختلفة .و�أن�ش�أت الغرفة
قاعدة بيانات حت��وي معلومات ح��ول الفاعلني االقت�صاديني
وال�ف��ر���ص التجارية واال�ستثمارية املتاحة،
ف�ضال عن اخلدمات اال�ست�شارية.
وتنظم �أي�ضا ور���ش عمل تدريبية لبناء
قدرات رجال الأعمال .ويف �سياق الإج��راءات
ال �ت��ي ت ��ؤه��ل للمناف�سة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،فقد
انظمت الغابون �إىل جتمع الــ(�سيماك) الذي
ه��و جتمع اقت�صادي �إقليمي ،ومت�ث��ل �سوقا
لــــ 30مليون م�ستهلك.
و�أج ��رت اجل�ه��ات الت�شريعية يف الغابون
حت��دي �ث��ات يف ق ��ان ��ون الأع � �م� ��ال ال �ت �ج��اري��ة
تتواءم مع معايري منظمة موائمة القوانني
يف �أف��ري�ق�ي��ا ،OHADA .وت�ف�خ��ر ال�غ��اب��ون
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بامتالكها �شبكة ات�صاالت قوية ،وقد مت عمل دليل لال�ستثمار
يهدف لتنظيم العالقات مع امل�ستثمرين و�ضمان ال�شفافية
وامل�ساءلة.
وب��اجت��اه القطاع امل�صريف اخل��ا���ص ،ف��إن��ه يتمتع بالن�شاط،
�أما بالن�سبة للنظام ال�ضريبي فهو حمفز لل�شركات والأف��راد.
وهناك �آمال كبرية تعلق على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي
ال��ذي ت�شهده الغابون يف الوقت الراهن وال��ذي يعد الأف�ضل
قيا�سا مب��ا ك��ان عليه يف ال���س��اب��ق ،و�أن ينعك�س ع�ل��ى التنمية
الداخلية وتدفق الر�أ�س مال اخلارجي القادم لال�ستثمار.
(الإ�صدار الأول)

الرئي�س واملدير التنفيذي وجمل�س �إدارة ال�شركة .وال يتطلب
قانون اال�ستثمار �أن يكون رئي�س ال�شركة �شخ�صا ،فقد يكون
جمل�س �إدارة.
ومن �أجل الت�سجيل لدى وزارة اال�ستثمار ميكن لل�شركات
الأجنبية افتتاح ف��رع يف ال�غ��اب��ون مل��دة ت�صل �إىل �سنتني دون
ت�سجيل لدى ال�سلطة املخت�صة.

ال�صادرات والواردات

�أه��م م��ا ت���ص��دره جمهورية ال�غ��اب��ون ه��و اخل�شب واملنغنيز
واليورانيوم والنفط ،ويجري ت�صدير هذه املواد �إىل ال�شركاء
فر�ص اال�ستثمار يف الغابون:
االقت�صاديني (الواليات املتحدة واليابان وال�صني).
تتعدد فر�ص اال�ستثمار املتاحة يف الغابون لت�شمل الزراعة-
فيما تتمثل �أهم الواردات باملواد الكيميائية واملواد الغذائية
والغابات وال�سياحة وال�صناعة والث��روة احليوانيةواملنتجات وامل�شتقات النفطية واملعدات .و�أهم �شركائها الواليات املتحدة
وفرن�سا وهولندا.

ال�سياحة يف الغابون:

الغذائية واخلدمات.
ويلزم القانون جميع الأ�شخا�ص �أو الكيانات الذين يرغبون
يف القيام ب�أعمال جت��اري��ة يف الغابون احل�صول –�أوال -على
املوافقة املبدئية من وزارة التجارة،وعندئذ تطلب منهم وزارة
التجارة نبذة عن الن�شاط التجاري ،وام�ت�لاك ك��رت تعريفي
وختم ،و�ست ن�سخ من النظام الداخلي لل�شركة ،ون�سخا من
حما�ضر اج�ت�م��اع��ات جمل�س �إدارة ال�شركة وال�ت��ي ع�بر فيها
املجل�س عن قراره ب�إن�شاء ال�شركة �أو فرعا لها يف الغابون ،وكذا
�إرفاق ر�سائل باملوافقة على مزاولة الن�شاط التجاري.
وباجتاه ال�شركات التجارية وهي الأكرث �شيوعا يف املجتمع
الغابوين ،وبالذات ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة ،فيجب �أن
يكون لدى كل �شركة �سبعة م�ساهمني على الأق��ل� ،إ�ضافة �إىل
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الإن�سان الغابوين وثقافته وموروثه الثقايف الغني هو �أحد
�أهم ما ميكن �أن يجد ال�سائح فيه متعة االطالع واملعرفة ،حيث
متتاز املجموعات العرقية التي يكون منها املجتمع الغابوين
بتعدد وتنوع امل��وروث الثقايف اخلا�ص ،كتقاليد بع�ض القبائل
فيما يتعلق بالزواج واملهور ،وارتباط والدة التوائم بالأ�ساطري.
وتعدد الزوجات نظام م�شرتك بني بع�ض املجموعات العرقية،
وكذا ثقافة الكثري من الأطفال يف بع�ض القبائل ،مثل قبيلة
فانغ التي تعترب �أن (ال ُعقم) لعنة.
وت�شتهر هذه القبيلة بالقناع التقليدي الذي يعد جزءا من
موروثها الثقايف ،وتتعدد �أغ��را���ض ارت��دائ��ه �إذ ترتديه للزينة
والتعبري ع��ن البهجة �أو احل��داد وعند �أداء بع�ض الرق�صات
التقليدية .وهناك قناع االحتفاالت يف بحرية ايزانغا الذي يتم
ارتدائه عند الرق�ص التقليدي لدى العديد من القبائل.
ويعد املطبخ الغابوين املتنوع بامل�أكوالت �أحد م�صادر املتعة
لل�سائح الذي يتعرف على �أكالت مميزة كطبق ال�سمك املدخن
بال�شوكالتة املحلية ،وطبق نيمبويه العائلي ،و�شربة الفول
ال���س��وداين ،وط�ب��ق البطاطا الهندية،و�شربة ال�ع�ظ��ام ،وطبق
�سلطة اخليار ،وجميعها تقدم م�صحوبة ببع�ض املقبالت من
البطاط والطماطم والقلقا�س وكرات املوز.
وميكن لل�سائح �أن يزور معامل �سياحية متنوعة كاحلديقة

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
ال � ��ذي مت ��ار� ��س ف �ي �ه��ا ن �� �ش��اط��ات ت��رف�ي�ه�ي��ة
خمتلفة كركوب الأم��واج ،الريا�ضات املائية
وال�صيد بالقو�س وركوب القوارب ال�شراعية
وال �� �ص �ي��د ب��ال �� �س �ن��ارة ،وغ�ي�ره��ا ك��ال �ت �ن��زه يف
ال�غ��اب��ات ،خا�صة و�أن الغابون تتميز مبناخ
ا� �س �ت��وائ��ي م �ت ��أث��ر ب��ال �ت �ي��ارات ال �ق��ادم��ة من
املحيط الأط�ل���س��ي لت�صل درج ��ات احل��رارة
( 25درجة مئوية يف املتو�سط) خالل الأربعة
الف�صول على مدار العام.
(الإ�صدار الأول)

بنية �سياحية حتتية
تقوم احلكومة الغابونية -يف �إطار اجلهود
لتنويع االقت�صاد يف البلد -بتطوير قطاع
ال�سياحة ،فهناك ف�ن��ادق جم�ه��زة وف�ق��ا للمعايري ال��دول�ي��ة يف
ليفربيل وبورت جنتيل وما�سوكو وفران�سفيل .وهناك مرافق
�سياحية تن�ش�أ يف �أنحاء البالد ،وخ�صو�صا على طول ال�ساحل
ويف بلدات قريبة من احلدائق الوطنية.

الوطنية (لوبيه) ،و�ساحل دوني�س اخل�لاب ،وه�ضبة باتيكيه،
وغريها من املعامل ال�سياحية.
ويح�صل ال�سائح على رحالت على قوارب نهرية ،وجوالت
�سياحية على ظهر القارب عرب بحريات اجلنوب وال�سيما
ب�ح�يرات :اي�ف��اروا ،انناجنويه ،نوغومو ،زيليه ،اوغومويه
وج��زي��رة �أوي �ن��ان��و .حيث ي �غ��ادر ال �ق��ارب يف ال�صباح الباكر
ويبحر يف بحرية �أوغويه وغريها ليتمكن الزائر من ر�ؤية
اململكة املغربية:
التنوع الكبري يف احليوانات والطيور ،ومنها فر�س النهر
تقع اململكة املغربية يف اجلزء ال�شمايل الغربي من القارة
والبجع وف�صائل متنوعة من القرود وغريها من احليوانات
الإفريقية ،ويقطنها  29.840.273مليون ن�سمة ح�سب �إح�صاء
والطيور الربية.
2004م م��ن بينهم � 51.435أجنبيا �أغلبهم م��ن الفرن�سيني
مناطق �سياحية:
والإ�سبان ،وي�ستقرون غالبا يف طنجة ،ومتتد خارطتها على
وهناك العديد من املناطق ال�سياحية يف الغابون كاحلديقة م�ساحة تقدر ب  800,000كم.2
الوطنية يف بونغارا ،والتي ت�شمل احلديقة الوطنية يف ال�ضفة
وتعد املغرب من الدول النامية التي تنتهج �سيا�سة االقت�صاد
ال �ي �� �س��رى مل���ص��ب ب �ح�ي�رة ك��وم��و وج � ��زءا م ��ن � �س��اح��ل امل�ح�ي��ط
احلر ،وقد قامت احلكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل
الأطل�سي ،وحتتوي احلديقة على �أكرب م�ساحة مغطاة ب�أ�شجار
احلر مع عدة دول كالواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي وتركيا
املنغروف ،وكذا غابات وح�شائ�ش ال�سافانا .ويف �أطراف احلديقة
وم�صر والأردن وتون�س والإمارات العربية املتحدة ،مما ي�ؤهلها
يوجد موقع بحثي لدرا�سة ال�سالحف البحرية ،وميكن متابعة
جللب ا�ستثمارات مبليارات ال ��دوالرات ،وي�ساعدها على ذلك
مراحل التع�شي�ش والفق�س لبي�ض ال�سالحف.
موقعها اال�سرتاتيجي.
ومن هذه املناطق منتجع بوانت دوين ،الذي ي�صل ال�سائح
وي ُقدر الناجت القومي العام يف املغرب بحوايل  61.3مليار
�إليه عرب القوراب.
دوالر �أمريكي –ح�سب تقارير  2006م� ،أي مبعدل  2000دوالر
وم��ن �أك�ث�ر امل�ن��اط��ق روع��ة ق��ري��ة �إي�ك��وات��ا ال�سياحية قبالة للفرد� .أما الناجت القومي الإجمايل ف ُيقدر بحوايل  162مليار
املحيط الأطل�سي يف خليج مدينة نغومبيه على �ضفاف املياه دوالر� ،أي مبعدل  5,249دوالر للفرد.
الزرقاء ال�صافية.
قطاع الزراعة
وميثل ال�شاطئ الرملي املقابل للقرية الإط��ار الرئي�سي
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ُتقدر امل�ساحة ال�صاحلة للزراعة يف املغرب
بحوايل  95,000كيلومرت مربع وفقا لإح�صاء
عام � ،2003أما �أهم املحا�صيل الزراعية فهي
احل �ب��وب ال��س�ي�م��ا ال�ق�م��ح وال���ش�ع�ير وال ��ذرة
وال �ع��د���س وال�ف��ا��ص��ول�ي��ا واحل�م���ض�ي��ات .كما
تعد زراع��ة �أ�شجار الفواكه� ،أ�شجار الزيتون
ن�شاطا هاما ،حيث ُيعترب املغرب ثاين م�صدر
للحم�ضيات يف ال �ع��امل و��س��اب��ع منتج لزيت
الزيتون.
و ُي� �ع� �ت�ب�ر امل � �غ� ��رب م� ��ن �أك� �ب ��ر امل �ن �ت �ج�ين
للأ�سماك يف العامل �إذ ينتج حوايل 593,966

(الإ�صدار الأول)

ي�ساهم القطاع ال�صناعي بحوايل %28
من الناجت الوطني العام ،ويعرف القطاع
منوا ملحوظا خ�صو�صا مع التوقيع على
جم �م��وع��ة م��ن االت �ف��اق �ي��ات ال �ت��ي وقعها
املغرب مع العديد من ال�شركات العاملية،
وتعترب ال�صناعات املغربية متطورة �إىل
ح��د م��ا ومتنوعة بحيث ت��وج��د �صناعات
غ��ذائ�ي��ة وك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،وت �ع��د امل �غ��رب ث��اين
دول� ��ة ��ص�ن��اع�ي��ة يف �أف��ري �ق �ي��ا ب �ع��د ج�ن��وب
�أف��ري�ق�ي��ا؛ وت�غ�ط��ي �صناعة الأدوي� ��ة %90
من الطلب الداخلي ،و ُت�صدر �أي�ضا �إىل
العديد من الدول الأفريقية والأوروبية،
ويعترب املغرب من �أول امل�صدرين للن�سيج
ط ��ن � �س �ن��وي��ا ويف ال� �ع ��ام  2004ب�ل�غ��ت قيمة
�صادراته من الأ�سماك  700,368,246يورو.

قطاع اخلدمات:
حتتل ال�سياحة الريادة يف قطاع اخلدمات،
حيث درت على البالد ما قدره  59مليار درهم
( 8.16مليار دوالر) �سنة  2007وزار البالد
 7,407,617م�ل�ي��ون ��س��ائ��ح م��ع ارت �ف��اع يقدر
بحوايل  %13باملقارنة مع ال�سنة ال�سابقة� ،أي
ما ُيقدر بحوايل  16,893,803ليلة.

قطاع ال�صناعة:
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(الإ�صدار الأول)

�إىل االحت��اد الأوروب��ي ،و�أخ�يرا بد�أ املغرب
يف ت�صنيع ال�سيارات.

اال�ستثمار يف املغرب:
�إىل جانب الإع�ف��اءات ال�ضريبية املخولة
يف �إط � ��ار ال �ق��ان��ون ال� �ع ��ام ،ت�ن����ص ال �ق��وان�ين
التنظيمية املغربية على امتيازات ذات طبيعة
مالية وجبائية وجمركية تمُ نح للم�ستثمرين
برم
يف �إط ��ار ات�ف��اق�ي��ات �أو ع�ق��ود ا�ستثمار ت� َ
م��ع ال ��دول ��ة م��ع م ��راع ��اة ا��س�ت�ي�ف��اء امل�ع��اي�ير
املطلوبة..ويتعلق الأمر مبا يلي:
• م�ساهمة ال��دول��ة يف بع�ض النفقات
امل��رت �ب �ط��ة ب��اال� �س �ت �ث �م��ار� � :ص �ن��دوق �إن �ع��ا���ش
اال�ستثمارات.
• م�ساهمة الدولة يف بع�ض النفقات لتنمية اال�ستثمار
يف قطاعات �صناعية حمددة وتطوير التكنولوجيات احلديثة:
�صندوق احل�سن الثاين للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
• الإعفاء من الر�سوم اجلمركية مبقت�ضى املادة  17من
قانون املالية رقم 12-98م.

• الإعفاء من ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة عند اال�سترياد
يف �إطار املادة  22°-123ب من املدونة العامة لل�ضرائب.

حوافز مغرية لال�ستثمار:
ت�ت�ع��دد ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��ار يف اململكة امل�غ��رب�ي��ة يف ك�ث�ير من
امل �ج ��االت� ،إال �أن ه �ن��اك ع ��ددا م��ن امل �ج��االت حت�ت��ل الأول��وي��ة
ال�صناعة ال�سياحة الطاقة ال�شم�سية ال��زراع��ة طاقة الرياح
�صيد الأ�سماك يوفر القانون املغربي مزايا �ضريبية ومالية
وجمركية ممنوحة للم�ستثمرين مبوجب اتفاقات ا�ستثمارية
تربم مع الدولة �شريطة �أن تخ�ضع للمعايري املطلوبة ،ف�ضال
عن الإعفاءات ال�ضريبية املمنوحة مبوجب القانون .وتتمثل
املعايري املطلوبة يف:
 م�ساهمة الدولة يف نفقات معينة تتعلق باال�ستثمار منخالل �صناديق ت�شجيع اال�ستثمار.
 م�ساهمة الدولة يف نفقات معينة لت�شجيع اال�ستثمار يفقطاعات �صناعية حم��ددة ،وتطوير التكنولوجيات املعا�صرة
م��ن خ�ل�ال � �ص �ن��دوق احل �� �س��ن ال �ث��اين ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة
واالجتماعية.
 الإعفاء من الر�سوم اجلمركية مبوجب قانون املالية.98 /12
 الإعفاء من �ضريبة القيمة امل�ضافة على الواردات مبوجبقانون ال�ضريبة العامة.

احتاد غرف التجارة وال�صناعة:
يخت�ص(االحتاد املغربي لغرف التجارة وال�صناعة) بتقدمي
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(الإ�صدار الأول)

مبراك�ش ،باب املن�صور لعلج ،جامع الكتبية،
� �ش�لاالت �أوزود ب � ��أزال ،ج��ام��ع ال�ف�ن��ا� ،أ� �س��وار
مدينة تارودانت.

اجلمهورية اليمنية:

امل�ع�ل��وم��ات وامل���س��اع��دة ل�ل���ش��رك��ات امل�غ��رب�ي��ة يف جم��ال ال�ت�ج��ارة
الدولية .و�إ�صدار الوثائق الإدارية مثل �شهادات املن�ش�أ وبطاقات
الع�ضوية باالحتاد املغربي لغرف التجارة وال�صناعة.
ويرتبط االحتاد بالغرف التجارية الأجنبية التي ميكن �أن
تقدم امل�ساعدة للم�صدرين املغاربة خالل رحالتهم التجارية
وتزويدهم باملعلومات املفيدة.

ال�صادرات والواردات:
من �أه��م �صادرات املغرب :الفو�سفات ،واحلديد ،وال�صلب،
والأدوي � ��ة ،والأ� �س �م��اك.وم��ن �أه��م ال � ��واردات :ال�ن�ف��ط ،وال�سلع
امل�صنعة ،وامل�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة ،وامل�لاب����س اجل��اه��زة ،والآالت
واملعدات.

ال�سياحة يف املغرب:
ت�خ�ت����ص وزارة ال �� �س �ي��اح��ة وال �� �ص �ن��اع��ات
التقليدية بقطاع ال�سياحة وم��ا يرتبط به.
وي�ع��د ق�ط��اع ال�سياحة �أح��د �أه��م القطاعات
امل ��ؤث ��رة يف االق�ت���ص��اد امل �غ��رب��ي ،ح�ي��ث ميتاز
امل �غ��رب ب�ب�ي�ئ��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة ه��ادئ��ة
وم�ستقرة توفر ال�ظ��روف املثلى لال�ستفادة
من املناطق واملعامل والآث��ار ال�سياحية التي
يتدفق ال�سياح مل�شاهدتها واالطالع عليها.
ويف امل�غ��رب كثري م��ن ه��ذه امل�ع��امل ،منها:
ق�صبة الوادية� ،صومعة ح�سان ،باب بوجلود
يف م��دي�ن��ة ف��ا���س ،ح��دائ��ق امل �ن��ارة ،ب��اب �أغ�ن��و
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تقع جنوب اجلزيرة العربية يف اجلنوب
الغربي من قارة �آ�سيا ،وتطل على اثنني من
�أه��م املمرات املائية العاملية ،هما خليج عدن
وباب املندب يف البحر الأحمر .تبلغ م�ساحة
ال�ي�م��ن  55ال ��ف ك ��م 2ف���ض�لا ع��ن ع ��دد من
ال�شواطئ التي تتوزع على امتداد �ساحل يبلغ
طوله 2600كم ،ومتتلك نحو  250من اجلزر
تقريبا ذات املواقع الإ�سرتاتيجية ،منها� :أرخبيل �سقطرى بني
خليج عدن واملحيط الهندي و�أرخبيل حني�ش يف البحر الأحمر
وب��رمي (م �ي��ون) على م�ضيق ب��اب امل �ن��دب .يبلغ ع��دد �سكانها
 23.154.000ن�سمة -ح�سب التعداد ال�سكاين لعام 2004م.
مت���ض��ي احل�ك��وم��ة –بدعم م��ن الأمم امل�ت�ح��دة و�أ� �ص��دق��اء
اليمن واملانحني الدوليني -يف �أربعة اجتاهات لإيجاد و�إنعا�ش
م��وارد بديلة للنفط و�أك�ثر ا�ستدامة ،وهي :الزراعة ،والرثوة
ال�سمكية ،وال�سياحة ،وال�صناعة.

ال�صادرات والواردات:
ميثل النفط ال�سلعة الأوىل يف �صادرات اليمن ،حيث ي�شكل

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
حتى الآن -بنحو  %50من امل�ساحة ال�صاحلة
الزارعة.
(الإ�صدار الأول)

الت�شريعات اال�ستثمارية:

 %92منها� 250.000 ،ألف برميل يوميا ،وكان �إجمايل الإنتاج
عام 2002م � 440.000ألف برميل يومياً ،وحتتل اليمن املرتبة
 33م��ن ب�ي�ن  206يف ال �ع��امل يف اح�ت�ي��اط��ي ال �غ��از الطبيعي،
وتقدر احتياطيات البالد بــــ  478.5مليار مرت مكعب من الغاز
الطبيعي.
وت���ض��م ق��ائ�م��ة ال �� �ص ��ادرات :ال�ن�ف��ط اخل� ��ام ،وال �غ��از،
وال�سمك ،وال�ب�ن ،فيما متثل ال�سلع الغذائية والآالت
والأدوات واملواد الكيماوية �أهم الواردات ..ويبلغ �إجمايل
�صادراتها �سنويا نحو  6,682بليون دوالر ،مقابل 9,627
مليون دوالر ه��و �إج�م��ايل واردات �ه��ا ال�ت��ي يتمثل �أهمها
النفط اخلام والنب والأ�سماك املجففة واململحة ،والغاز
الطبيعي امل�سال.

تخ�ضع اال� �س �ت �ث �م��ارات يف ال�ي�م��ن ل�ق��ان��ون
اال��س�ت�ث�م��ار ال���ص��ادر ع��ام 2002م ال ��ذي ه��دف
�إىل ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي يف ال�صناعة
والزراعة و�صيد الأ�سماك وال�سياحة ،وغريها.
ويح�صل امل�ستثمر الأجنبي –بح�سب هذا
ال �ق��ان��ون -ع�ل��ى رخ���ص��ة ا�ستثمار م��ن اجلهة
املخت�صة خ�لال ف�ترة �أق���ص��اه��ا 15ي��وم��ا من
تاريخ ا�ستالم ملف امل�شروع اال�ستثماري.
ومت�ن��ح ال�ق��وان�ين اليمنية للم�ستمر حق
امل�ساواة يف املعاملة من قبل الدولة مع امل�ستثمر
املحلي ،ومت ّكنه من ا�ستئجار �أو �شراء الأرا��ض��ي �أو املباين يف
�إط��ار تنفيذ م�شروعه ،وتعفي �أرب��اح امل�شاريع اال�ستثمارية من
ال�ضرائب لــــ � 7سنوات ،وتعفي ر�سوم الت�سهيالت لـ �5سنوات .كما
ُتعفي الواردات من ال�سلع مل�شاريع تربية املا�شية و�صيد الأ�سماك

الزراعة:
متتاز ت�ضاري�س اليمن بالتنوع الذي يتيح لها �إنتاجا
زراع �ي �اً م �ت �ع��دداً ،وت�ع�ت�م��د ع�ل��ى امل �ي��اه اجل��وف�ي��ة وم�ي��اه
الأم �ط��ار وامل �ي��اه اجل��وف�ي��ة تتخلل خ��ارط�ت�ه��ا ع��دد من
الأودية الزراعية.
و�أه��م م��ا ي��زرع فيها :ال��دخ��ن وال ��ذرة والقمح واملاجنو
واملوز والباباي والبطيخ وحم�ضيات(الربتقال والليمون)،
وال�ك �م�ثرى وال �ت �ف��اح واخل ��وخ وال �ع �ن��ب ،وال ت ��زال اجل�ه��ود
الر�سمية وغري الر�سمية عاجزة عن مواجهة �شجرة القات
التي ُت�ستهلك حملياً وال توفر للبلد �أي عائد ،وت�ست�أثر –
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ال�سياحة �ست�ستمر يف النمو مبتو�سط %10
�سنوياً حتى 2020م على الأقل مقابل منو يف
بقية دول ال�شرق الأو��س��ط ال يزيد عن .%7
ويت�صور جمل�س ال�سياحة وال�سفر الدويل �أن
اقت�صاد ال�سياحة وال�سفر �سينعك�س �إيجابياً
على التوظيف وال� ��واردات ورب��ح ال���ص��ادرات
من خالل الزوار الأجانب �إىل  %16.4بحلول
.2019

ال�سياحة يف اليمن
تعد اليمن دولة متتلك مقومات �سياحية
واعده من حيث ما متلكه يف املجال ال�سياحي
�إال �أن م��ردود ال�سياحة الي��زال �ضئيال جدا
من الر�سوم اجلمركية وال�ضرائب ،ومتنح �إعفاء للواردات من
معدات امل�شاريع الأخ��رى بن�سبة  ٪50من الر�سوم اجلمركية قيا�سا مبا يتوفر فيها تبعا لعوامل و�أ�سباب عديدة.
االرتفاع عن �سطح البحر
ا�سم اجلبل
املنطقة
وال�ضرائب.
 3666م
جبل النبي �شعيب
بني مطر –�صنعاء
وال ت�ف��ر���ض �أي ق �ي��ود ع�ل��ى حت��وي��ل ر�أ�� ��س امل ��ال والأرب� ��اح
 2400م
جبل بني �أحمد
احليمة الداخلية–�صنعاء
 2400م
جبل العوي
�إىل اخل ��ارج �أو على ��ص��رف ال�ع�م�لات .وم��واك�ب��ة للتطورات
2240م
جبل العر
احليمة اخلارجية–�صنعاء
االقت�صادية وزيادة دور القطاع اخلا�ص يف التنمية وجت�سيداً
2080م
جبل بدج
لل�سيا�سة االقت�صادية اجلديدة الهادفة �إىل توطيد ال�شراكة
و�أت��اح ق��دم ه��ذه الدولة التي تعاقبت عليها ع��دة ح�ضارات
م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وت�شجيعه على النمو وال�ت�ط��ور �صدر تاريخية ك�ث�يرا وف��رت م��ن امل�ع��امل الأث��ري��ة ال�ت��ي ت �ت��وزع على
ال �ق��رار اجل �م �ه��وري رق ��م  28ل�سنة 2003م ب���ش��أن ال�غ��رف م��دن�ه��ا ال�ساحلية واجل�ب�ل�ي��ة وال���ص�ح��راوي��ة ،وف�ي�ه��ا ع��دد من
التجارية ال�صناعية واحتادها العام ال��ذي �ساهم يف ت�أ�سي�س امل � ��دن ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ق��دمي��ة امل�ح�ت�ف�ظ��ة مب �ع �م��اره��ا ال �ق��دمي
 21غرفة يف �أنحاء اجلمهورية.
وق�صورها املبهرة ،مثل ت��رمي بح�ضرموت ،و�صنعاء القدمية

فر�ص اال�ستثمار:

يجد الراغب يف اال�ستثمار باليمن العديد من الفر�ص ،ويف
مقدمتها فر�صة اال�ستثمار يف الإن�ت��اج ال��زراع��ي ال��ذي تتوفر
عمالته بتكاليف منخف�ضة ،و�أ�سواقه املحلية احليوية ،ف�ضال
عن �أن الرتبة وامل�ن��اخ يتيحان �إن�ت��اج املحا�صيل النقدية .كما
ي�شهد قطاع النقل تطورا كبريا يف املطارات واملوانئ والبنية
التحتية للطرق.
ميثل ق�ط��اع ال�سياحة �أح��د ف��ر���ص اال�ستثمار ال��واع��دة يف
ال�ي�م��ن ،وي���س�ج��ل ه��ذا ال�ق�ط��اع من��وا م�ت���س��ارع�اً م�ن��ذ  1990م،
با�ستثناء االنخفا�ض خالل الفرتة  - 2012-2011الذي طر�أ
جراء الأحداث التي �شهدتها البالد يف تلك الفرتة.
وتقدر �إ�سقاطات ملنظمة ال�سياحة العاملية للأمم املتحدة ب�أن
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يف العا�صمة،ف�ضال عن القالع امل�شيدة –منذ مئات الأع��وام-
على �أع��ايل اجل�ب��ال .و�إىل املعامل الأث��ري��ة متتاز اليمن بتنوع
ت�ضاري�سها ومناخها ،ما يجعلها منطقة ا�ستقطاب لل�سياح على
امتداد العام .ومتثل امل��دن ال�ساحلية التي �أبرزها عدن و�أبني
واحل��دي��دة منطقة �سياحة بحرية يق�صدها ال ��زوار لأ�شكال
الريا�ضة املائية ،وم��ن �أه��م مقا�صد ال�سياح يف ع��دن كورني�ش
��ص�يرة ،و�شاطئ ح�ق��ات ،وال�ساحل الذهبي ،وج��زي��رة العمال،
وال�بري �ق��ة ،وغ�ي�ره��ا ،ف���ض�لا ع��ن ج��زي��رة ��س�ق�ط��رى،وج��زي��رة
ع��زع��زي .وتعد حمافظة تعز العا�صمة الثقافية لليمن مبا
ت�شهد من حركة ثقافية وعلمية طول العام وتوجد بها العديد
م��ن امل��ؤ��س���س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ف�ضال ع�م��ا ت�شتهر ب��ه املحافظات
الأخ��رى من معامل �أث��ري��ة متعددة .وكما يتدفق ال�سياح �إىل
اليمن طلبا للنزهة واملتعة ف�إنهم يق�صدونها –�أي�ضا -لطلب
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املعدنية �إىل الأب ��د ،فقد عمدت احلكومة �إىل ت�شجيع رج��ال
الأعمال يف جمال التكنولوجيا احليوية وتكنولوجيا املعلومات
وغريها من جماالت التكنولوجيا احلديثة ،وت�أ�س�ست �شركات
�أخرى رائدة ،لت�شكل هذه التطورات خطوات على طريق حتويل
االقت�صاد ليغدو �أكرث اعتمادا على التكنولوجيا املتقدمة.
(الإ�صدار الأول)

الالئحة اال�ستثمارية:
تخطط احلكومة لت�سهيل القيام ب�أعمال جتارية يف جنوب
�أفريقيا من خالل �إن�شاء حمطة وطنية واحدة للح�صول على
ال�ع�لاج الطبيعي يف حماماتها الطبيعية ب�صنعاء القدمية ,امل��واف�ق��ات ،وتب�سيط الإج ��راءات البريوقراطية املطلوبة من
ال�شركات اال�ستثمارية ال�صغرية �إىل جانب �إدخ��ال �إ�صالحات
وحمام بالد الرو�س ،وحمامات دمت ،وحمام علي ،وغريها.
يف ق��وان�ين التمكني االق�ت���ص��ادي ل�ل�م��واط�ن�ين ال���س��ود.ول��دى
جنوب �إفريقيا نظام مناف�سة متطور ومنظم على �أ�سا�س �أف�ضل
جمهورية جنوب �أفريقيا:
املمار�سات واملقايي�س الدولية.
تقع جمهورية جنوب �إفريقيا يف اجلنوب
الغربي م��ن ال�ق��ارة الإف��ري�ق�ي��ة ،ومت�ت��د على
م�ساحة تبلغ  471008ك��م  ،2وي�سكنها 49
مليون ن�سمة .وتعد �أح��د املقا�صد ال�شهرية
لل�سياح ،وج��زء كبري من عائداتها ي�أتي من
ال�سياحة .وت�صنف جمهورية جنوب �إفريقيا
ب�أنها دول��ة زراعية بامتياز� ،إذ تعد من �أكرب
منتجي العامل جل��ذور الهندباء؛ واجلريب
ف��روت ،وال��ذرة اخل�ضراء ،وال��ذرة ال�صفراء،
وزيت بذور اخلروع؛ والكمرثى؛ وال�سيزال؛
وحما�صيل الألياف وغريها.
وا�ستنادا �إىل حقيقة مفادها �أن جمهورية
وي�ستند نظامها االقت�صادي يف الغالب على مبادئ ال�سوق
جنوب �أفريقيا ال ميكنها �أن تتناف�س مع االقت�صاديات يف ال�شرق
الأق�صى يف جم��ال الت�صنيع ،وال ميكن االعتماد على ال�ثروة احلرة.
ووفقا لقانون املناف�سة ل�سنة  1998فقد
مت �إدخال �إ�صالحات يف ت�شريعات املناف�سة،
ومنح �صالحيات كبرية للهيئات املناف�سة
ع�ل��ى غ ��رار االحت� ��اد الأوروب� � ��ي وال��والي��ات
املتحدة والنماذج الكندية.
ول ��دى ج �ن��وب �إف��ري �ق �ي��ا ن �ظ��ام ��ض��رائ��ب
متطور ومنظم على �أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات
الدولية ،ويتم حتديد النظام ال�ضريبي من
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 يتم دفع �ضريبتني م�ؤقتتني ا�ستنادا �إىلتقديرات الإي ��رادات ال�سنوية خ�لال كل �سنة
مالية ،بحيث يتم دفع ال�ضريبة الأوىل خالل
�ستة �أ�شهر ،بينما يتم دف��ع الثانية يف نهاية
ال�سنة املالية.

ال�صادرات:
تعد جمهورية جنوب �إفريقيا بلدا رائ��دا
على امل�ستوى العاملي يف العديد م��ن مناطق
ال�ت���ص�ن�ي��ع امل�ت�خ���ص���ص��ة ،ف�ه��ي ت�ن�ت��ج وت���ص��در
الذهب �أك�ثر من �أي دول��ة �أخ��رى �إىل جانب
�أنها ت�صدر كميات كبرية من الفحم ،وتت�صدر
قبل وزارة اخلزانة الوطنية وتدار من قبل م�صلحة الإيرادات
ق��ائ �م��ة ال� � ��دول يف جم� ��ال م �ع��اجل��ة امل �ع ��ادن
يف جنوب �أفريقيا ،وذلك وفقا للنقاط الأ�سا�سية التالية:
والفوالذ املقاوم لل�صد�أ.
�أه��م ال���ص��ادرات و�أه��م ال ��واردات الذهب وامل��ا���س والبالتني جماالت اال�ستثمار:
وم� �ع ��ادن �أخ � ��رى وامل� �ع ��ادن والآالت وامل� �ع ��دات ،وال �ك �ي �م��اوي��ات
هناك العديد من املجاالت اال�ستثمارية يف جنوب �إفريقيا،
واملنتجات البرتولية والأدوات العلمية واملواد الغذائية.
مثل ال��زراع��ة وال�سياحة وتنمية ال�ث�روة احليوانية ،والبناء،
 �أرباح الأعمال اال�ستثمارية خا�ضع لل�ضريبة �إذا مت �إن�شاءو�صناعة اخلدمات التي ت�شهد منوا �سريعا يف الوقت الراهن.
م�شاريع ا�ستثمارية يف جنوب �أفريقيا.
الغرفة التجارية وال�صناعية:
تت�ألف غرفة جنوب �إفريقيا ل�ل�أع�م��ال التجارية م��ن 50
غرفة ع�ضوا ،وم��ا يقرب م��ن  20000ع�ضوا من امل�ؤ�س�س�سات
املتو�سطة وال�صغرية وامل�شاريع الكبرية على امتداد البالد.
ومتثل هذه الغرفة �شريان حياة لرجال الأعمال .ويف حني
�أن ل��دى ال�شركات ال�ك�برى ع�ضوية مبا�شرة يف الغرفة ،ف��إن
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة تتمتع بع�ضوية الغرفة من
خالل �أكرث من  150غرفة �إقليمية وحملية �إىل جانب  15من
اجلمعيات الوطنية.
 الدخل الناجت عن اخل��دم��ات خا�ضع لل�ضريبة �إذا �أدي��تاخلدمات.
 يجب تقدمي عائدات �ضريبة دخل الأعمال ال�سنوية �إىلم�صلحة الإيرادات.
 حتدد ال�شركات التجارية نهاية ال�سنة املالية لها منكل عام.
– بالن�سبة للأفراد متتد ال�سنة ال�ضريبية من  1مار�س
�إىل  28فرباير.
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امل�شاركة بخليطا من االن�شطة فيمكنكم زي��ارة طريق جاردن،
وه ��و ط��ري��ق ��س��اح�ل��ي ط��وي��ل ي ��أخ��ذك��م ب�ين م�لاع��ب اجل��ول��ف
وال �غ��اب��ات ال �ق��دمي��ة وجم�ت�م�ع��ات ال�ف�ن��ان�ين امل�ن�ع��زل��ة وم��راك��ز
الت�سوق ومراكز النحت واملتنزهات اجلبلية الهادئة وال�شواطئ
و�أماكن اال�سرتخاء للمتقاعدين .ميكن ملحبي اال�شجار زيارة
�أكرب �شجرة بابوا يف العامل وتوجد يف مدينة �صن الند ،واي�ضاً
التوقف يف حانة �شجرة البابوا ال�شهرية لتناول ال�شراب املوجود
بالفعل داخل �شجرة البابوا الكبرية.
تعرف جنوب �أفريقيا بانها املكان الذي ميكنك �أن جتد فيه
ال�شم�س ورح�لات ال�سفاري ولفرتة طويلة من الزمن تعترب
جنوب افريقيا وجهة مف�ضلة لل�سائحني العالجيني وذل��ك
لقربها من القارة االوروبية وبالرغم من �أن تكاليف االقامة
لي�ست رخي�صة مقارنة بدول �أخرى ولكنها مازالت اقل  %50من
الواليات املتحدة .ي�أتي ال�سائحني كل عام �إىل هنا لال�ستفادة من
املن�ش�آت الطبية املجهزة على �أعلى م�ستوى والطبيعة الهادئة
واالماكن املتنوعة للتمتع بالنقاهة والأطباء البارعني ،حيث
يحمل العديد منهم ال�شهادات الدولية ولي�ست فقط ال�شهادات
املعتمدة من جنوب افريقيا .يجدر الإ�شارة �إن �أول عملية زراعة
قلب قد مت �إجرائها يف كيب تاون يف  1967والذي و�ضع الدولة
على خارطة مقا�صد ال�سياحة العالجية يف العامل.
(الإ�صدار الأول)

ال�سياحة يف جنوب افريقيا:
ج �ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا ا��س�ت���ض��اف��ت ك ��أ���س ال �ع��امل  ،2010وت��زخ��ر
مبجموعه كبرية من الأن�شطة التي تر�ضي جميع ال�سائحني
من الباحثني عن املغامرة �إىل حمبي اال�سرتخاء .التزحلق على
الرمال من الأن�شطة املحببة يف جنوب �إفريقيا ،لقد منت هذه
الريا�ضة وزادت �شعبيتها جداً خالل ال�سنوات االخرية.

دولة قطر:
تبلغ م�ساحتها  11.521كم  ،2وهناك متاثل بني قلة امل�ساحة
وقلة ال�سكان.
وانعك�س امتالكها ث��روة طبيعية غنية على ن�سبة العمالة
وبالن�سبة للباحثني عن الإث��ارة هناك التزلج على الرمال
والغو�ص داخل الأقفا�ص مع التما�سيح يف مزرعة كاجنو للحياة التي تكاد ت�صل �إىل ن�سبة ال�سكان.
الربية خارج �أود�شوورن� .أي�ضاً ،ميكنكم ممار�سة قفز البنجي
وت�ن�ت��ج ق�ط��ر � 733أل ��ف ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا م��ن ال�ن�ف��ط ح�سب
من �أعلى ج�سر بلوكران�س على طريق جراند
وال ��ذي يعترب �أع�ل��ى م�ك��ان لقفز البنجي ،او
ميكنكم ممار�سة تزلج ال�ه��واء يف مدينة دي
�أرى اومدينة كورمان .بالن�سبة له�ؤالء الذين
ال يف�ضلون الإث ��ارة ال�شديدة ،هناك الكثري
م��ن رح�ل�ات ال���س�ف��اري وم�لاج��ئ احل�ي��وان��ات
حيث ميكنكم م�شاهدة احليوانات الربية من
خلف الزجاج او الأ�سوار� .إذا كنتم ترغبون يف
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(الإ�صدار الأول)

�إح�صائية 2010م .ولديها خمزون هائل من الغاز امل�سال.
قطر هي ثالث �أك�بر م�صدر للغاز الطبيعي بالعامل وتبلغ
احتياطيات الغاز يف قطر نحو  %14من احتياطي الغاز الطبيعي
املكت�شف يف العامل كم �إن �إنتاج الغاز الطبيعي يف قطر قد ارتفع
بن�سبة � %17.9أي  5.8مليار قدم مكعب حيث يعترب هذا �أعلى
معدل تو�سع يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط .وي�ساهم حقل غاز

ال�شمال مبعظم الإنتاج القطري للغاز ،وقد اكت�شف احلقل يف
عام  ،1971وميثل  %20من احتياطي الغاز العاملي ،مما يجعله
�أك�بر حقل للغاز احل � ّر يف ال�ع��امل .وقطر حتتل حاليا املرتبة
الثالثة عامليا من حيث االحتياطي امل�ؤكد من الغاز الطبيعي
بعد رو�سيا و�إيران.
يبلغ الناجت الإج�م��ايل لدوله قطر � 1,730,002أي قرابة
ملياري دوالر ،وينمو الناجت الإج�م��ايل بن�سبة  ،%20يف حني
ي�صل ن�صيب الفرد من الإنتاج الإج�م��ايل  102,700بالدوالر
الأمريكي.

جماالت اال�ستثمار:
ت�شمل جماالت اال�ستثمار التي تخ�ضع ل�شروط اال�ستثمار
املبينة يف قانون اال�ستثمار لعام 2000م ما يلي:
ا�ستغالل املوارد املائية املتاحة ،وتربية الأ�سماك. �إن �ت��اج املحا�صيل املحلية اخل��ا��ص��ة ب��اال��س�ت�ه�لاك املحليوالت�صدير.
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وكاالت �شركات الطريان.امل�ست�شفيات والعيادات.ح ��دد ق��ان��ون اال��س�ت�ث�م��ار رق ��م  13ل���س�ن��ة 2000م ��ش��روط
لال�ستثمار الأجنبي.
وفيما يخ�ص املجاالت التي يتم فيها ا�ستيعاب اال�ستثمار
الأج�ن�ب��ي بن�سبة  %100ف�ه��ي ال�صناعة وال��زراع��ة وال�سياحة
والتعليم وال���ص�ح��ة وا��س�ت�غ�لال امل ��وارد الطبيعية �أو الطاقة
والتعدين وخ��دم��ات الأع�م��ال اال�ست�شارية وخ��دم��ات الأع�م��ال
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قطر �أك�بر حقل منفرد للغاز غري امل�صاحب
يف العامل ،مما ميثل ثقال اقت�صاديا للدولة.
 امل��وق��ع اجل �غ��رايف ع�ل��ى م��رك��ز منطقةاخل�ل�ي��ج ،وال�ت�ك��وي��ن اجل �غ��رايف ل�ل��دول��ة ك�شبه
جزيرة ممتدة عرب مياه اخلليج  -وجود منافذ
بحرية و��س��واح��ل مم�ت��دة ع�بر م�ي��اه اخلليج،
الأم� ��ر ال ��ذي ي��زي��د م��ن ف��ر��ص�ه��ا لأن ت�صبح
مركزا جيدا للقيام بالأعمال اال�ستثمارية.
 ت�ت�ب��ع ��س�ي��ا��س��ة االق �ت �� �ص��اد احل ��ر وت�ق��ومب �� �س��ن ال� �ق ��وان�ي�ن وال �ت �� �ش��ري �ع��ات امل �� �ش �ج �ع��ة،
وتقوم بتحديثها لإر��س��اء ودع��م ه��ذا التوجه
االق�ت���ص��ادي امل�ف�ت��وح ع�ل��ى ك��اف��ة دول ال�ع��امل
ولي�ست هناك �أية �أعباء جمركية �أو قيود على
القيام بالأعمال �أو �إج��راء املعامالت والتحويالت املالية �إىل
اخلارج.
 ت�سمح قطر با�سترياد العمالة الالزمة لت�شغيل امل�شروعاتمن �أي من دول العامل.
 متتلك بنيه حتتية قوية ومتوفرة يف كافة املجاالت.وي��رخ ����ص ق��ان��ون اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي ل � ��وزارة االق�ت���ص��اد
والتجارة �أن ت�سمح للم�ستثمرين الأجانب باال�ستثمار يف جميع
قطاعات االقت�صاد الوطني ب�شرط� :أن يكون لديهم �شريك
قطري �أو �أكرث ال تقل م�ساهمتهم عن  %51من ر�أ�س املال ،و�أن
تكون ال�شركة قد �أ�س�ست على وجه �صحيح ،وفقا لأحكام قانون
ال�شركات التجارية.
و يجوز بقرار من ال��وزي��ر ال�سماح للم�ستثمرين الأجانب
بتجاوز ن�سبة م�ساهماتهم من  %49وحتى
 % 100من ر�أ���س امل��ال للم�شروع يف جماالت
ال ��زراع ��ة وال �� �ص �ن��اع��ة وال �� �ص �ح��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
وال �� �س �ي��اح��ة وت �ن �م �ي��ة وا� �س �ت �غ�ل�ال امل� � ��وارد
الطبيعية �أو الطاقة والتعدين �شريطة �أن
تتما�شى م��ع خطة التنمية يف ال��دول��ة و�أن
ي��راع��ى تف�ضيل امل���ش��روع��ات ال�ت��ي ت�ستخدم
منتجات وخامات حملية ت�ساعد على زيادة
القيمة امل���ض��اف��ة ،وامل���ش��روع��ات ال�ت��ي حتقق
اال��س�ت�غ�لال الأم �ث��ل ل�ل�م��واد اخل ��ام امل�ت��اح��ة
(الإ�صدار الأول)

ال�ف�ن�ي��ة وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات واخل��دم��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة واخل��دم��ات
الريا�ضية واخلدمات الرتفيهية.
وا�ستبعد اال�ستثمار الأجنبي يف الوكاالت التجارية و�شركات
الت�أمني والبنوك.
و�أما جماالت اال�ستثمار امل�شرتك ففي كل املجاالت ،والن�سبة
املئوية لل�شركاء الأجانب واملحليني يف امل�شاريع اال�ستثمارية
امل�شرتكة  %49وما دون للأجنبي و %51وما فوق للمحلي.

حوافز اال�ستثمار:
متتلك دول ة قطر جمموعة متكاملة من مقومات جذب
اال�ستثمار الأجنبي ،ومن �أبرز هذه املقومات االتي:
 اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي. توفر جملة من عوامل الإن�ت��اج التي تقدم مزايا ن�سبيةلل�صناعات ذات اال�ستهالك الكبري للطاقة حيث يتوفر لدى
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حمليا ،وال�صناعات الت�صديرية �أو التي تقدم منتجا جديدا،
�أو ت�ستخدم تقنية حديثة ،وكذلك امل�شروعات التي تعمل على
توطني ال�صناعات امل�شرتكة  %49وما دون للأجنبي و %51وما
فوق للمحلي.
�أم��ا بالن�سبة للقطاع امل�صريف فيجوز ت�أ�سي�س بنك بقرار
من جمل�س الوزراء ويحق للأجانب متلك العقارات يف �أماكن
معينة فقط من الدولة.
(الإ�صدار الأول)

11/1990م ال ��ذي م�ن��ح ال�غ��رف��ة ا�ستقالليتها ع��ن احل�ك��وم��ة
و�أ�صبحت م�ؤ�س�سة ذات نفع عام.
وظ�ل��ت ع�ضوية جمل�س الإدارة مت�ن��ح بالتعيني مبوجب
مر�سوم �أمريي حتى �صدر يف 1996م قانون جعل اختيار �أع�ضاء
جمل�س الإدارة عن طريق االنتخاب املبا�شر.
ويف �إبريل 1998م �شهدت دولة قطر �أول جتربة دميقراطية
حقيقية متثلت يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة الغرفة 17
ع�ضوا.
ال�صادرا ت الواردات:
ويتحدد دوره��ا م��ن خ�لال الأه ��داف التي ح��دده��ا القانون
�أه��م �صادرات قطر هي :الغاز الطبيعي امل�سال ،والبرتول،
وم�ن�ت�ج��ات الأ� �س �م��دة ،وت���س�ت��ورد :احل��دي��د وال���ص�ل��ب والآالت ،يف :تنظيم امل�صالح التجارية وال�صناعية والزراعية .ومتثيل
القطاع اخلا�ص القطري والدفاع عنه .وترقية ودعم الفعاليات
ومعدات النقل ،والأغذية ،واملواد الكيميائية.
االقت�صادية والإنتاجية.

غرفة جتارة قطر:

�أن�شئت غرفة جت��ارة و�صناعة قطر يف ع��ام  1963م ،وظلت
تعمل ك��إح��دى الإدارات احلكومية حتى �صدور القانون رقم
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ال�سياحة يف قطر:
تخت�ص الهيئة العامة لل�سياحة بدعم القطاع ال�سياحي
يف قطر التي متلك حالياً مراكز خم�ص�صة
ل�ل�م�ع��ار���ض ت�ب�ل��غ م���س��اح�ت�ه��ا ن �ح��و  9ك��م ،2
م��ا يجعل م��ن ق�ط��ر وج�ه��ة ب ��ارزة ل�ل�أع�م��ال
وامل ��ؤمت��رات ال��دول�ي��ة ،وه��ي الفعاليات التي
�ستجذب �إليها املزيد من الزوار.
وت���س�ت���ض�ي��ف ال ��دوح ��ة ع � ��دداً ك �ب�ي�راً من
امل ��ؤمت��رات الدبلوما�سية والثقافية ال�ب��ارزة
وامل�ؤثرة عاملياً.
وي �ت �ب � ّن��ى امل��واط �ن��ون ال �ق �ط��ري��ون �أف� �ك ��اراً
ج��دي��دة وي��رح �ب��ون ب��ال��زوار ك���ض�ي��وف ك��رام
و�أ�صدقاء �أعزاء .وقطر متثل ج�سر عبور بني
التقاليد العريقة
وتتلخ�ص �أهم املناطق واملعامل ال�سياحية
القطرية يف:
 م �ن �ت �ج��ع � �ش��اط��ئ � �س �ي �ل�ين  55ك ��م م��نالعا�صمة ال��دوح��ة .وي�ق��دم املنتجع خيارات
وا�سعة من الغرف وال�شاليهات والفلل.
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م��ن ن�ي�ج�يري��ا م��ن ال �ك��اك��او وال�ب��وك���س�ي��ت والأمل �ن �ي��وم وال�ت�ب��غ
جمهورية نيجرييا االحتادية:
وال�شموع وامل�ط��اط واحل�ب��وب بلغت ن�ح��و  73مليون دوالر
تقع يف غ��رب �أف��ري�ق�ي��ا ،ومت�ث��ل �أك�ب�ر دول��ة يف �أفريقيا من
خالل العام ذاته.
حيث عدد ال�سكان ،الذين ي�صل �إىل  154مليون ن�سمة ،وتبلغ
م�ساحتها  923768كم .2ولها حدود مع كل من بنني يف الغرب ،جماالت اال�ستثمار:
ودولتي ت�شاد والكامريون يف ال�شرق ،والنيجر يف ال�شمال وخليج
تتوفر يف نيجرييا بيئة �سيا�سية تتمتع باال�ستقرار ،الأمر
غينيا يف اجلنوب ،عا�صمتها �أبوجا ،والتي �أن�شئت عام ..1991الذي ميثل واح��دا من �أهم العوامل املحفزة جلذب ر�أ���س املال
جتمع نيجرييا ب�ين ث��روت��ي امل��اء وال�ن�ف��ط ،ليمثل لها امل��اء القادم لال�ستثمار .وخلقت احلكومة مناخا مالئما للم�شاريع
التجارية وال�صناعية،وتعمل على ت�سهيل الإج��راءات الإداري��ة
عمادا للإنتاج الزراعي الذي يتفرع يف فرعني رئي�سني:
الأول :ي�شمل �إن�ت��اج املحا�صيل الغذائية التي ت�شمل الأرز والبريوقراطية �إىل حد كبري،كما و�ضعت ال�سيا�سات والربامج
التي ت�ضمن اقت�صاد ال�سوق احلر ،واتخذت جملة من التدابري
لتحرير نظم م��راق�ب��ة �أ��س�ع��ار ال���ص��رف ل�ضمان ح��ري��ة تدفق
التمويل الدويل وت�شهد البالد حركة غري مقيدة لر�أ�س املال
اال�ستثماري.
قدمت احلكومة حوافز للأ�ستثمار املحلي والأجنبي ،وهي
احلوافز التي تت�ضمن �ضريبة دخل ال�شركات ،وقد مت تعديل
قانون �ضريبة الدخل املخف�ض اخلا�ص بال�شركات من �أجل
ت�شجيع امل�ستثمرين احلاليني واملحتملني ورج��ال الأع�م��ال.
وي �ب �ل��غ امل �ع ��دل احل� ��ايل ل���ض��ري�ب��ة دخ ��ل ال �� �ش��رك��ات يف جميع
وال �ي��ام والك�سافا وال�ف��واك��ه واخل �� �ض��روات ك��امل��اجن��و والباباية القطاعات -با�ستثناء النفط -ما ن�سبته ..%30
والأنانا�س واملوز والفلفل والطماطم.
تعد نيجرييا واح��دة من �أ�سرع �أ�سواق االت�صاالت منوا يف
ال �ث��اين :وي�شمل �إن�ت��اج املحا�صيل ال�صناعية ال�ت��ي ت�شمل العامل ،وتعمل فيها كربى �شركات االت�صاالت العاملية .واجتهت
احلكومة م��ؤخ��را لتو�سيع ه��ذه البنية التحتية واالت���ص��االت
املطاط وزيت النخيل ونواة النخيل.
وباملقابل ميثل النفط عمادا لالقت�صاد واملعي�شة ،وج�سر الف�ضائية.
ولدى نيجرييا درجة عالية من التطور يف قطاع اخلدمات
�صداقة مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،حيث تعد نيجرييا
خام�س �أكرب م�صدر للنفط �إىل الواليات املتحدة ،وهي �شريك
الواليات املتحدة التجاري الأكرب يف جنوب ال�صحراء الكربى
يف �إف��ري�ق�ي��ا ،وي��رج��ع ذل��ك �إىل ح��د كبري �إىل امل�ستوى العايل
ل ��واردات النفط م��ن نيجرييا ،وال�ت��ي تقدر ب�ـ  ٪8م��ن واردات
ال��والي��ات املتحدة م��ن النفط� .أي م��ا ي�ق��رب م��ن ن�صف �إن�ت��اج
نيجرييا من النفط يومياً.
ويف 2010م �سجلت قيمة التجارة فيها �أكرث من  34مليار
دوالر ،ب��زي��ادة  ٪51ع��ن 2009م ،ج��راء االنتعا�ش يف الأ�سعار
الدولية للنفط اخلام حينها .وفاقت واردات الواليات املتحدة
من نيجرييا عام  2010مبلغ  30مليار دوالر ،ومعظمها من
النفط اخلام .ف�ضال عن �أن قائمة واردات الواليات املتحدة
(الإ�صدار الأول)
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املالية مع مزيج من بنوك حملية ودولية و�شركات �إدارة الأ�صول
و��ش��رك��ات ال�سم�سرة و��ش��رك��ات ال�ت��أم�ين وال��و��س�ط��اء و�صناديق
الأ�سهم اخلا�صة والبنوك اال�ستثمارية.
�أه��م ال�صادرات النفط اخل��ام ،وال�غ��ازات البرتولية امل�سالة،
والنفط اخلام ،والغازات البرتولية امل�سالة ،والوقود ،واملنتجات
البرتولية الأخرى ،والغاز الطبيعي والنفط ،وحبوب الكاكاو،
واملطاط الطبيعي ،وال�صمغ ،والأع�ل�اف ،واحلبوب الغذائية،
والتبغ ،وال�شمع ،والزيوت غري الغذائية واملك�سرات.
�أه ��م ال � ��واردات ال�ق�م��ح ،و� �س �ي��ارات ن�ق��ل ال��رك��اب ،واملنتجات
ال �ب�ترول �ي��ة الأخ ��رى،وم� �ع ��دات ح �ق��ول ال �ن �ف��ط ،وال���ش��اح�ن��ات
واحل��اف�لات واملركبات ذات الأغ��را���ض اخلا�صة ،و�آالت احلفر،
والآالت ال���ص�ن��اع�ي��ة ،وم ��واد ال�ت�ج�م�ي��ل ،وامل �ع��دات وامل�ح��رك��ات
ال�صناعية.
كما لديها جمموعة وا�سعة من املوارد املعدنية غري امل�ستغلة
ال�ت��ي ت�شمل ال �غ��از الطبيعي وال�ف�ح��م وال�ب��وك���س�ي��ت وال��ذه��ب
وال �ق �� �ص��دي��ر وخ� ��ام احل��دي��د واحل �ج��ر اجل�ي��ري وال�ن�ي��وب�ي��وم
وال��ر��ص��ا���ص وال��زن��ك ،ولديها ودائ ��ع �ضخمة م��ن ه��ذه امل��وارد
الطبيعية �إال �أن �صناعة التعدين فيها ال تزال يف مهدها.
وتعد رابطة غ��رف التجارة وال�صناعة واملناجم وال��زراع��ة
النيجريية  NACCIMAمظلة غ��رف ال�ت�ج��ارة وال�صناعة
يف امل��دن وال��والي��ات وال �غ��رف الثنائية يف جمهورية نيجرييا
االحتادية.
وتقوم الغرفة بتمثيل امل�ستثمرين لدى احلكومة والدفاع
عنها وتبني ق�ضاياهم وم�صاحلهم وتزويد امل�ستثمر املحتمل
ب�أحدث املعلومات املتعلقة بنطاق وا�سع من الفر�ص اال�ستثمارية
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يف البلد.
حتفل الطبيعة النيجريية بالعديد من املناطق اخلالبة
واملثرية للده�شة وال�سياحية بامتياز .حيث تقع الينابيع احلارة
والتي ت�سمى ويكي وكذلك منتزه حممية يانكاري حول نهر
ج��اج��ي ،ومي�ت��د ه��ذا املنتزه على �أك�ث�ر م��ن  2كيلو م�تر مربع
مك�سو ب�أ�شجار ال�سافانا التي تعي�ش فيها الفيلة وال�سعادين
والتما�سيح وفر�س النهر واجلامو�س وغريها.
وتعترب ينابيع ويكي احلارة واحدة من �أهم ال�صور واملميزات
للمحميات ،حيث ت�ك��ون م���ض��اءة يف ال�ل�ي��ل ،ومياهها الدافئة
منا�سبة لال�سرتخاء ،وميتاز هذا املتنزه بوجود �أن��واع متنوعة
من الطيور النادرة واخلطرية كطائر اللقلق ومالك احلزين
والن�سور.
ومن املناطق ال�سياحية ه�ضبة مامبيال التي تقع يف الركن
اجلنوبي ال�شرقي م��ن والي��ة ت��اراب��ا وت�شرتك يف احل��دود مع
الكامريون ،ويقدر معدل ارتفاعها ب  1800مرت ،وهي ه�ضبة
مك�سوة ب��الأع���ش��اب وواح ��دة م��ن املناظر اخل�لاب��ة ال�ت��ي متتاز
ب��اع�ت��دال ب��رودت�ه��ا وت�غ�ير ج��وه��ا م��ن ح��ار �إىل رط ��ب ،ويوجد
فيها مزارع للما�شية ومزارع ال�شاي وتالل مك�سوة بالأع�شاب،
وي�ستوطنها بع�ض �أنواع الطيور واحليوانات النادرة.
و�إىل الركن اجلنوبي ال�شرقي من والية تارابا يقع متنزه»

جا�شا كاجومتي مبحاذاة ه�ضبة «مامبيال ،ويوجد بها جبل
ت�شابال الذي يعد الأعلى يف نيجرييا ،وينحدر �إىل �أطرافه واد
تك�سوه ح�شائ�ش ال�سافانا والغابات واملراعي اجلبلية وتتدفق
عربه الكثري من الأنهار مبا يف ذلك تارابا الذي هو �أحد روافد
نهر بينو.
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 −بناء الفنادق واملنتجعات بالقرب من ال�شالالت والينابيع
وال�ك�ه��وف وامل�ن��اط��ق امل�ع�ت��دل��ة امل �ن��اخ م�ث��ل �أو ب ودو ،وه�ضبة
مامبيال.
 −ت �ط��وي��ر امل��وا� �ص�ل�ات ال �ب �ح��ري��ة وت��وف�ي�ر ال�ت���س�ه�ي�لات
التعليمية للتزلج على املاء.
 −تطوير الفنون واحلرف اليدوية التي متثل رمزاً للقيم
الثقافية لل�شعب وحب الطبيعة.
(الإ�صدار الأول)

ويف نيجرييا العديد من الأن�ه��ار واملحميات مثل نهر كام
وحمميات (با�شي) و(اوكواجنو) و(�أوبان) التي تعد من �أغنى
مناطق �أفريقيا ،وكذا منطقة كياجني ال�سياحية يف والية كوارا
وت�ضم حممية بورجو وحممية زوج��ورم��ا جنوب �شرق والية
النيجر.
ولنيجرييا �ساحل طويل متثل �أج��زاء منه مناطق �سياحية

فر�ص جتارية:
مل ت�صل نيجرييا �إىل االكتفاء بامل�ستوى املتقدم الذي حققته
يف جمال النقل الربي واجلوي ،بقدر ما فتح هذا امل�ستوى املزيد
من احلاجة لال�ستثمار يف هذا املجال .وعلى الرغم من �أنه مل
يتم ا�ستغالل هذه املعامل حلد الآن ومازالت على طبيعتها �إال
�أنها مازالت حمط �أنظار و�إعجاب الزوار الأجانب.

مثل �ساحل جوز الهند وهو �أحد ال�شواطئ اجلميلة يف باواجري
ال�ساحلية غرب ليجو�س ويقع يف منطقة حماطة ب�أ�شجار جوز
الهند على بعد  20مي ً
ال باجتاه احلدود مع جمهورية بنني.
وي�ضاف �إليه �شاطئ البار املعروف �أي�ضا ب�شاطئ فيكتوريا،
وخليج ت��ارك��وا املحمي على ط��ول ميناء ل�ي�ج��و���س ،و�شاطئ
ك ��الآب ��ار ،وه��و ��ش��اط��ئ رائ ��ع ي�سحر الأن �ظ��ار ي�ق��ع ع�ن��د م�صب
نهر ك��الآب��ار ،وي�ضفي ل�ل��زوار متعة اخل�صو�صية لأن��ه حماط
مب�ستنقع وال ميكن الو�صول �إليه بالقوارب ،و�شاطئ ليكي على
طول �شبه جزيرة ليكي ،و�شاطئ �إيليكو على بعد � 3أميال من
والية ليجو�س.

اال�ستثمار ال�سياحي:
وتتوفر فر�ص واع��دة لال�ستثمار يف املجال ال�سياحي على
الأخ�ص يف املجاالت الآتية:
 −بناء الفنادق واملنتجعات ال�سياحية يف املناطق ال�سياحية
الطبيعية.
 −ت��وف�ير ن�ظ��ام ال�ب��ا���ص ال�ك�ه��رب��ائ��ي لأخ ��ذ ال���س�ي��اح �إىل
الأماكن الوعرة يف اجلبال وخا�صة كانياجن� ،أو بودو وه�ضبة
مامبيال.

مملكة البحرين:
يبلغ عدد �سكان مملكة البحرين  1,234.596ن�سمة ،يعي�شون
على م�ساحة تقدر بــــ  750كيلو مرت مربع.
ويعد اقت�صاد مملكة البحرين الأكرث حرية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،ويحتل املرتبة اخلام�سة والع�شرين عامليا ح�سب دليل
احلرية االقت�صادية لعام 2006م الذي تن�شره م�ؤ�س�سة الرتاث
 Heritage Foundationو�صحيفة وول �سرتيت.
ويعود تقدم اقت�صاد البحرين �إىل الإجراءات التي اتخذتها
احلكومة يف مواجهة الهبوط التدريجي يف مورد النفط.
ويو�صف اقت�صاد البحرين باالقت�صاد الع�صري ذي الرتكيب
امل�ن�ت�ظ��م ،ول��دي��ه االت �� �ص��االت امل�ت�م�ي��زة وب�ن�ي��ة ال�ن�ق��ل التحتية
بالإ�ضافة �إىل �أن يف البحرين العديد م��ن م�ق��رات ال�شركات
الدولية العاملة يف دول اخلليج العربي.
وت �ت��و� �س��ع ال �ب �ح��ري��ن يف ال �� �ص �ن��اع��ات ال�ث�ق�ي�ل��ة وامل���ص��رف�ي��ة
وال�سياحة ،وغدت املحور امل�صريف الرئي�سي يف اخلليج ومركزاً
للتمويل الإ�سالمي.
وقد ا�ستفادت البحرين من ازدهار النفط عام 2001م بالنمو
االقت�صادي وجنحت يف جذب اال�ستثمار من الدول اخلليجية
الأخ��رى جزئياً لي�سهم اال�ستثمار يف تطوير البنى التحتية
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م��رك��زاً جت��اري �اً وج�غ��راف�ي�اً ه��ام �اً يف اخلليج
ال�ع��رب��ي ،وك��ان��ت يف الأزم �ن��ة ال�سابقة مم��راً
دول �ي �اً ل�ق��واف��ل ال�ت�ج��ارة العاملية ال�ت��ي كانت
تعرب كافة �أرج ��اء اخلليج والبحر الأبي�ض
املتو�سط �أو بالعك�س �إىل �شبه القارة الهندية
وال�شرق الأق�صى ذهاباً و�إياباً.
ولذا :ا�شتهرت البحرين بالتجارة العابرة
وجت��ارة ال�تران��زي��ت ،وخلق ذل��ك ميال لدى
مواطنيها نحو ال�ت�ج��ارة ،وغ ��دا لهم دراي��ة
كبرية ب�شئون التجارة املحلية واخلارجية.
ويف � 1939أن�شئت فيها �أول غرفة جتارة
يف اخلليج ال�ع��رب��ي �سميت :جمعية التجار
العموميني ،وتغري ا�سمها يف � 1945إىل:غرفة
جت��ارة البحرين ،ث��م �إىل غرفة جت��ارة و�صناعة البحرين يف
1967م.
وتعد هذه الغرفة واح��دة من الغرف التجارية وال�صناعية
الرائدة يف املنطقة ،وقد رافقت م�سرية التنمية االقت�صادية يف
دولة البحرين منذ بداية ت�أ�سي�سها حيث كان لها الأثر الفعال يف
�إبراز �أهمية ودور القطاع اخلا�ص التجاري وال�صناعي يف عملية
التنمية ،و�ساهمت يف تقدم املجتمع ع��ن طريق تطوير ودع��م
فعالياته التجارية واالقت�صادية املختلفة� ،إ�ضافة �إىل تقدميها
وامل�شاريع الأخرى لتح�سني م�ستوى املعي�شة كال�صحة والتعليم
اخلدمات املختلفة لهذه الفعاليات وتو�سيع نطاقها مرحلة بعد
والإ�سكان والكهرباء واملاء والطرق.
�أخرى لكي تتما�شى مع �أهداف النمو االقت�صادي يف البحرين.
وي�ع�ت�بر ال�ن�ف��ط وال �غ��از ال�ط�ب�ي�ع��ي امل �� �ص��دران الطبيعيان
الهامان الوحيدان يف البحرين ،وي��زودان االقت�صاد بحوايل جماالت اال�ستثمار:
ال ت��زال البحرين ال��وج�ه��ة املثالية لال�ستثمار يف ال�شرق
 %60من العائدات.
وللبحرين �صناعات �أخرى تت�ضمن الأملنيوم وامل�صانع ذات الأو� �س��ط ،و�أك�ثر البيئات جاذبية يف املنطقة ملا تتمتع به من
العالقة به ،بالإ�ضافة �إىل ت�صليح وبناء ال�سفن وغريها ،كما ميزات تناف�سية ومدخل ا�ستثماري مميز جلميع دول املنطقة،
قطعت البحرين �شوطا كبريا يف جمال تكنولوجيا املعلومات ف�ضال عما يتوفر فيها م��ن بيئة ت�شريعية وق��ان��ون�ي��ة مرنة
وتطوير الربامج املتعلقة باحللول احلديثة مل�شاكل الع�صر .وت�سهيالت وحوافز م�شجعة على اال�ستثمار.
وتفتح البحرين جم��اال لإق��ام��ة �شراكات بحرينية م�شرتكة
ولدى البحرين خمزون �سمكي جيد ،وتعاين من قلة الأرا�ضي
ال�صاحلة ل�ل��زراع��ة �إذ ال تتعدى الأرا� �ض��ي ال��زراع�ي��ة  %1من يف جماالت عديدة وعلى الأخ�ص الزراعة وال�صناعات الغذائية
والدوائية وتكنولوجيا املعلومات والتدريب والتعليم وغري ذلك.
خارطة البالد.

غرفة جتارة و�صناعة البحرين:
للبحرين تاريخ جتاري عريق ،حيث كانت منذ �أقدم الع�صور
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10مناطق �صناعية تبلغ م�ساحتها الإجمالية  2.288هكتار .وتقدم
فر�صا لت�أجري ه��ذه الأرا��ض��ي بعقود ت�صل مدتها �إىل  25عامًا.
ً
وتوفر الأرا�ضي ال�صناعية ب�شكل عام مع جميع اخلدمات الأ�سا�سية
مثل الطرق والكهرباء وال�صرف ال�صحي واملاء واالت�صاالت.
وحت�صل امل�شاريع التي ت�ؤ�س�س يف املناطق ال�صناعية على
�إعفاء �ضريبي على ر�أ�س املال املطلوب واملواد اخلام امل�ستخدمة
يف ت�صنيع املنتجات النهائية ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل احل���ص��ول على
تعرفة منخف�ضة للكهرباء.

ت�شريعات اال�ستثمار:

ال��دول��ة املختلفة �أم��ام �شا�شة الكرتونية واح��دة وع�ل��ى لوحة
مفاتيح واحدة يف نقطة �إجناز واحدة.
وال ي��وج��د يف البحرين �أي��ة �أن�ظ�م��ة �ضريبية ،وال تفر�ض
�ضريبة على الدخل من �أي نوع كان.

تتيح الت�شريعات البحرينية ال�سارية يف امليادين املختلفة
التجارية وال�صناعية ويف جم��االت اال�ستثمار عموماً حرية
وا�سعة ،بل وتكاد تكون مطلقة للم�ستثمرين الأجانب ،وتت�ضمن
هذه الت�شريعات احلماية القانونية لال�ستثمارات وتوفر الآليات
ال�سياحة يف البحرين:
القانونية والإدارية حلمايتها يف خمتلف مراحلها.
�شيدت على �أر���ض البحرين عدد من احل�ضارات القدمية،
وهناك ت�شريعات تتعلق بحرية اال�ستثمار كقانون ال�شركات
التجارية الذي حل حمل قانون ال�شركات التجارية ،ويت�سم هذا وورث عنها اجليل البحريني احل��ايل معامل �سياحية كثرية،
و�أ�ضاف �إليها بع�ض املعامل احلديثة ..وت�شتهر البحرين بكرثة
�أ�سواقها ال�شعبية وفيها العديد من �أ�سواق الذهب املتميزة وذات
ال�شهرة الكبرية.
وت�خ�ت����ص وزارة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة ب �� �ش ��ؤون ال���س�ي��اح��ة،
وتتلخ�ص �أب��رز مهامها يف تطوير �صناعة �سياحية �إبداعية
وحيوية وم�ستدامة.
وي�ع��د ق�ط��اع � �ش ��ؤون ال�سياحة ب��ال��وزارة اجل �ه��از الرئي�سي
امل�سئول عن الت�سويق وال�تروي��ج والرتاخي�ص و�ضمان جودة
اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة وال�ب�ح��وث والإح���ص��ائ�ي��ات ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
القانون -يف جمال حرية ر�أ�س املال الأجنبي -ب�أنه حذف �شرط تطوير املنتج.
اجلن�سية البحرينية يف �شركات الت�ضامن.
ويجيز الت�شريع البحريني للم�ستثمر الأجنبي متلك العقارات
املبنية والأرا�ضي� ،سواء كانوا �أ�شخا�صا طبيعيني �أو اعتباريني.
و�أن�شئت يف البحرين جلنة وطنية ملنظمة التجارة الدولية
لتتوىل تنظيم العالقة بني مملكة البحرين واملنظمة وبغر�ض
حتقيق اال�ستفادة املثلى من �أحكام اتفاقيات املنظمة ،لت�سلك
اململكة بذلك �سلوكاً عملياً يف التزاماتها بالتوجه نحو العوملة
ب�شكل مدرو�س وعلمي.
وي�ستطيع امل�ستثمر �إجناز كل معامالته مع وزارات و�إدارات
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
ال�شعبية:
ي�ب�ل��غ ع ��دد ��س�ك��ان اجل ��زائ ��ر  36,3م�ل�ي��ون ن���س�م��ة -ح�سب
�إح�صائيات يناير  ،2011وميثل ه��ذا التعداد عماد االقت�صاد
اجلزائري الذي يعد واحدا من �أكرب االقت�صادات يف �إفريقيا،
حيث يقدر الدخل القومي يف اجلزائر ب  120مليار دوالر.
وي�شكل قطاع النفط (امل�ح��روق��ات) الركيزة الأ�سا�سية يف
االقت�صاد� ،إذ ميثل نحو  %60من امليزانية العامة ،و %30من
الناجت الإجمايل املحلي و %97من �إجمايل ال�صادرات.
ت�ت�ج��ه اجل��زائ��ر ن�ح��و التقليل م��ن االع �ت �م��اد ع�ل��ى ع��وائ��د
النفط بالرتكيز على موارد بديلة �أكرث ا�ستدامة ،وخا�صة يف
جمال الزراعة ،وتنفذ برامج طموحة يف هذا
امل�ضمار� ،إذ عملت على ت�شجيع اخل�صخ�صة يف
القطاع الزراعي ،وت�أمل �أن تتمكن من احلد
و�إىل �أق�صى ما ميكن -من ا�سترياد املنتجاتالزراعية كاحلبوب والبطاطا والفواكه ،كما
تبذل احل��واف��ز امل�ت�ع��ددة لت�صدير منتوجات
ال�ت�م��ر وم��ا ت�شتهر ب��إن�ت��اج��ه م��ن املحا�صيل
الزراعية.
وت� ��أت ��ي اجل ��زائ ��ر يف امل��رت �ب��ة ال� � � �ـ 51من
�أ��ص��ل  195دول��ة �شملها الت�صنيف م��ن حيث
الناجت املحلي الإجمايل .وارتفعت امل�ؤ�شرات
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االق�ت���ص��ادي��ة فيها خ�ل�ال الن�صف ال �ث��اين من
الت�سعينيات ،تبعا لعدد من �سيا�سات الإ�صالح.
ويزيد �إجمايل اال�ستثمارات يف اجلزائر عن
مليار ومائتي مليون دينار �سنويا �أكرث من 16
مليار دوالر ،منها  730مليار دي�ن��ار �أك�ث�ر من
 %60ق��دم��ت م��ن ط��رف ال��دول��ة ،وح ��وايل 250
مليار دينار مقدمة من قبل القطاع اخلا�ص،
و�أكرث من  200مليار دينار من قبل امل�ؤ�س�سات
الأجنبية.
ومتتلك اجلزائر احتياطات تتعلق بالطاقة
واملناجم ه��ي الأك�ب�ر يف ال�ع��امل .ووف�ق��ا ل�شركة
�سوناطراك اجلزائرية ف�إن  %67من احتياطات
البرتول والغاز يقعان يف حا�سي وم�سعود ووادي ميا.
وحتتوي مدينة �إل�ي��زي على  %14من االحتياطي والبقية
تتوزع على مناطق عدة يف البالد .ويو�صف ن�شاط التعدين يف
اجلزائر باملتنوع جدا ،فهناك �أكرث من  30معدنا م�ستخدما يف
خمتلف االحتياجات الب�شرية من بينها :احلديد ،امللح ،الزنك،
الر�صا�ص ،الباريت ،الرخام ،التنغ�سنت ،الذهب واملعادن الثمينة
كالأملا�س ،والأحجار الكرمية واملعادن النادرة .ف�ضال عما ت�شمله
الأر���ض اجلزائرية املعطاءة من احتياطات كبرية من اجلب�س
واحل�ج��ر اجل�يري وال��رم��ال وال�ط�ين والدلوميت والإ�سمنت.
ومي�ث��ل اال�ستثمار يف ال�ط��اق��ة وال �غ��از وا�ستك�شاف وا�ستخراج
املعادن وال�سياحة والزراعة �أهم القطاعات اال�ستثمارية فيها.

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
من القطاع اخلا�ص �أو العام و�سواء كان جزائريا �أو �أجنبيا نف�س
املعاملة فيما يتعلق باحلقوق وااللتزامات اخلا�صة باال�ستثمار.
• �إمكانية اللجوء �إىل التحكيم ال��دويل يف ح��ال ح��دوث
نزاعات بالن�سبة للم�ستثمرين غري املقيمني.
(الإ�صدار الأول)

الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�صناعة:
امتيازات اال�ستثمار
تقدم الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار يف اجلزائر ومن
خالل الأمر الت�شريعي رقم  03 - 01املتعلق بتنمية اال�ستثمار
النظام املطبق على اال�ستثمارات الوطنية والأجنبية املندرجة
يف �إطار الأن�شطة االقت�صادية لإنتاج ال�سلع واخلدمات ،ف�ض ً
ال
عن اال�ستثمارات التي ُتنجز يف �إطار منح االمتيازات والرخ�ص.
وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل احل��واف��ز ال���ض��ري�ب�ي��ة وغ�ي�ر ال�ضريبية
واجلمركية املن�صو�ص عليها يف القانون العام ،يتمتع امل�ستثمرون
املن�صو�ص عليهم يف القانون بعدد من املزايا ،ومنها:
• الإع �ف��اء م��ن �ضريبة القيمة امل�ضافة بالن�سبة لل�سلع
واخلدمات التي تدخل مبا�شرة يف �إجناز امل�شروع اال�ستثماري.
• الإعفاء من ر�سوم نقل ملكية العقارات الالزمة لإجناز
امل�شروع اال�ستثماري.
• الإعفاء من ر�سوم نقل ملكية العقارات الالزمة لإجناز
امل�شروع اال�ستثماري.
• �إعفاء امل�شروع اال�ستثماري ملدة � 10سنوات بعد مزاولة
ن�شاطه الفعلي من ال�ضرائب على ال�شركات و�ضريبة الدخل
التي تخ�ضع لها الأرب ��اح امل��وزع��ة وال�ضرائب على املدفوعات
الإجمالية وال�ضريبة املهنية.
• يعامل ال�شخ�ص الطبيعي وال�شخ�ص املعنوي �سواء كان

تتلخ�ص م�ه�م��ة ال�غ��رف��ة اجل��زائ��ري��ة ل�ل�ت�ج��ارة وال�صناعة
بتزويد امل�ؤ�س�سات العامة ب��الآراء واالق�تراح��ات وبالتو�صيات
ح��ول الق�ضايا واالهتمامات التجارية ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر على ال�صعيد الوطني يف املجال التجاري وال�صناعي
واخلدمات.
وت �ن �ظ��م ال �غ��رف��ة ل� �ق ��اءات ت �� �ش��اوري��ة ب�ي�ن �أع �� �ض��اء ال�غ��رف��ة
وت�ستق�صي وجهات نظرهم حول املقرتحات املقدمة �إليهم من

قبل الإدارة للنظر فيها وتقدمي امل�شورة.
وت �ق��وم بتلخي�ص ال�ت��و��ص�ي��ات والآراء وامل �ق�ت�رح��ات ال�ت��ي
اعتمدتها غرفة التجارة وال�صناعة ،وتعمل من �أجل التن�سيق
بني برامج الغرفة املختلفة .كما تنفذ الن�شاطات ذات االهتمام
امل�شرتك لغرف التجارة وال�صناعة وت�شجع املبادرات اخلا�صة
للفاعلني االق�ت���ص��ادي�ين ،وت�ضمن متثيل ال �غ��رف التجارية
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(الإ�صدار الأول)

على ذلك بتقدمي العديد من املزايا لر�ؤو�س الأموال الأجنبية
مثل منح تخفي�ضات جمركية لإدخال املعدات الالزمة للم�شروع
اال�ستثماري.
و�إىل ذل��ك :يتمتع امل�ستثمرون ب�إعفاء من �ضريبة القيمة
امل�ضافة على ال�سلع واخل��دم��ات املت�صلة مبا�شرة بالن�شاط
اال�ستثماري.
وميكن تقدمي امل�ساعدة املادية للم�ستثمرين من �أجل تطوير
امل���ش��روع اال��س�ت�ث�م��اري �إذا ك��ان اال�ستثمار يف ق�ط��اع اخل��دم��ات
العامة.

ال�صادرات والواردات:
ت �� �ص��در اجل ��زائ ��ر ال �غ��از وال �ن �ف��ط وال �ف��و� �س �ف��ات وال �ف��واك��ه
واخل�ضروات ومنتجات ال�صلب .وت�ستورد املنتجات الغذائية
واملنتجات اال�ستهالكية واملعدات والآالت.

جمهورية ال�سودان:
ل��دى ال�سلطات املعنية ،وتعني ممثلني عن الغرف يف املحافل
الوطنية ،ف�ضال عن القيام بكل ما من �ش�أنه تعزيز وتطوير
خمتلف قطاعات االقت�صاد الوطني وتو�سيع الن�شاط التجاري
نحو الأ�سواق اخلارجية.

فر�ص وحوافز اال�ستثمار:
تعد اجل��زائ��ر ب�ل��دا ج��اذب��ا للم�ستثمرين الأج��ان��ب ب�صورة
متزايدة� ،إذ تقدم الكثري من امل�شاريع اال�ستثمارية يف جمال
املطاعم ،وال�سيارات ،واالت�صاالت ،واملالب�س،
وال�ك�ث�ير م��ن ال���ش��رك��ات الأج�ن�ب�ي��ة تت�سابق
لال�ستثمار يف خمتلف القطاعات كال�سياحة
وال�صناعة والزراعة وغريها.
وي�ساعد على انتعا�ش اال�ستثمار الأجنبي
يف اجل ��زائ ��ر ع ��دد م��ن امل ��زاي ��ا امل �ق��دم��ة من
قبل احلكومة لل�شركات اال�ستثمارية حيث
�أزيلت يف اجلزائر �أ�شكال التمييز بني ر�ؤو�س
الأم��وال اجلزائرية والأجنبية ،الأم��ر الذي
يرتتب عليه عدم فر�ض �أي �ضريبة �إ�ضافية
على ر�أ���س امل��ال الأجنبي ،بل تزيد احلكومة
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يعتمد الن�شاط االقت�صادي يف ال�سودان على قطاع الزراعة،
وت�ق��در الأرا��ض��ي ال�صاحلة للزراعة ب�ح��وايل � 840أل��ف ك��م ،2
وت�ستغل حاليا  ٪18فقط م��ن الأرا� �ض��ي ال�صاحلة للزراعة.
ويعول �أن ينعك�س �إحالل ال�سالم يف ال�سودان على �إنعا�ش هذا
القطاع لتغدو ال�سودان �سلة للغذاء يف �إفريقيا.
وينتج ال�سودان القطن وال�سم�سم والفول ال�سوداين وال�صمغ
العربي .ويحتل ال�سودان املرتبة الأوىل يف �إنتاج ال�صمغ العربي،
واملرتبة الثالثة يف �إنتاج ال�سكر على م�ستوى �أفريقيا.

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير الت�سهيالت وال���ض�م��ان��ات ال�لازم��ة لنجاح
م�شاريعهم.
ك�م��ا تبنت ن�ظ��ام ال �ن��اف��ذة ال��واح��دة لت�سهيل �إمت ��ام جميع
الإجراءات الالزمة للم�ستثمرين يف وقت ق�صري ،وبهذا مل يعد
امل�ستثمر يحتاج –بعد تقدميه درا�سة امل�شروع -لأكرث من 72
�ساعة للح�صول على الرخ�صة.
(الإ�صدار الأول)

مزايا قانون اال�ستثمار:

وعادة ما يكون قطاع الرثوة احليوانية رديفا للقطاع الزراعي
ومرتبطا به ،وي�شهد قطاع ال�ثروة احليوانية تطورا ملحوظا
وميتلك ال�سودان حوايل  20مليون ر�أ�س من ال�ض�أن ،و 22مليون
من اخل��رف��ان ،و 18مليون من املاعز .وميتلك ال�سودان غابات
مرتامية ت�ساهم يف رفد موازنة الدولة وبناء اقت�صادها ،وتنتج
غاباتها نحو  25مليون لوح خ�شبي مكعب �سنويا.

اال�ستثمار يف ال�سودان:
�أن�ش�أت احلكومة ال�سودانية وزارة اال�ستثمار يف عام ،2002
لتكون م���س��ؤول��ة ع��ن ج��ذب امل�ستثمرين املحليني والأج��ان��ب

ويقدم قانون اال�ستثمار يف ال�سودان العديد من املزايا ،ويف
امل�ق��دم��ة م�ساواته ب�ين ك��ل �أن ��واع اال��س�ت�ث�م��ارات م��ن حيث مما
تتطلبه من املعاملة.
وي�ساوي �أي�ضا يف التعامل بني امل�ستثمرين الأجانب والعرب
واملحليني من حيث احلقوق وامل�س�ؤوليات .ويوفر ال�ضمانات
الالزمة للم�ستثمر لتحويل ر�أ�س ماله مع الإي��رادات املح�صلة
من امل�شروع �إىل اخل��ارج .ويقرتح طرقا خمتلفة معرتفا بها
عامليا لت�سوية املنازعات .وال ين�ص على حتديد احل��د الأدن��ى
لر�أ�س املال للم�شروع اال�ستثماري.
و�إىل ذل��ك :مينح هذا القانون امل�ستثمر العربي والأجنبي
حق امتالك امل�شرع كامال بدون حاجة لوجود �شريك �سوداين.
غرفة ال�سودان التجارية:
�أ��س����س جمتمع رج��ال الأع �م��ال ال�سودانيني غ��رف��ة ال���س��ودان
التجارية يف  1908م ،لتحقيق عدد من الأهداف الهامة ،و�أبرزها:
• جمع ون�شر الأخبار املفيدة للتجارة يف ال�سودان.
• خمابرة حكومة ال�سودان بكل الأم��ور املتعلقة بالتجارة
وال�سهر علي م�صالح التجارة يف ال�سودان.
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• تقدمي الآراء يف امل�سائل املتعلقة بالعرف التجاري.
• عر�ض امل�سائل التي تقدم لها �إىل ذوي ال�ش�أن ،وذلك مما
ترى اللجنة �أنه قد يت�صل بامل�صالح التجارية العمومية.
• خمابرة الغرف التجارية الأخرى عند احلاجة والت�صرف
يف اال�ستعالمات التي ترد علي الغرفة من وقت لآخر.
• امل�ساعدة علي ح�سم امل�شاكل التجارية بالتحكيم وبالطرق
ال�سلمية عندما يطلب منها ذلك.
• القيام ب�أعمال الغرفة العامة.
وتو�سعت �أ�سواق التجارة ال�سودانية و�شهدت البالد �إن�شاء
العديد من امل�شروعات التنموية ال�ضخمة ،الأم��ر ال��ذي �أدى
لتكوين العديد من الغرف التجارية يف مدن خمتلفة .وعندما
ر�أى رج��ال الأع�م��ال ��ض��رورة توحيد جهود ه��ذه الغرف تبنت
غرفة ال�سودان التجارية هذا الهدف ،فانتظمت جميع الغرف
يف كيان واح��د حتت ه��ذه الغرفة التي تغري ا�سمها �إىل احتاد
الغرف التجارية ال�سودانية .ويتكون هذا االحتاد من �سبع غرف
رئي�سية متخ�ص�صة ،ه��ي غرفة امل�صدرين ،وغ��رف��ة امل��وردي��ن،
وغ��رف��ة اخل ��دم ��ات ،وغ��رف��ة ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات واالت �� �ص��االت،
وغرفة ال�صحة والتعليم والتدريب ،وغرفة املقاولني ،وغرف
الواليات .وكل غرفة من هذه الغرف ت�ضم الكثري من ال�شعب،
ولكل �شعبة جلانها التنفيذية.
وت �ل�ا ذل� ��ك �إن �� �ش��اء احت� � ��ادات �أخ � ��رى م �ث��ل احت � ��اد ال �غ��رف
ال�صناعية ،احتاد غرف النقل ،احتاد غرف ال�صناعات ال�صغرية
واحلرفيني ،احتاد الغرف الزراعية .وهي التي انتظمت يف كيان
واح��د �أطلق عليه احت��اد �أ�صحاب العمل ،وذل��ك ليخدم جملة
من الأه ��داف� ،أب��رزه��ا :ت�شجيع تطوير االقت�صاد ال�سوداين،
وامل�شاركة يف التخطيط للتنمية القومية ،وتهيئة املناخ املنا�سب
لإيجاد عالقات مثمرة بني كافة اجلهات املعنية بالإنتاج وكافة
قطاعات رج��ال الأع�م��ال ،وحماية حقوق �أع�ضائه القانونية،
و�إعداد النظم وو�ضع الأ�س�س املتينة التي تبنى عليها العملية
االقت�صادية ،و�إعداد الدرا�سات والبحوث التي تعزز عمليات
التنمية ،وامل�شاركة يف ور�ش العمل املت�صلة باالقت�صاد.
(الإ�صدار الأول)

حوافز اال�ستثمارا يف ال�سودان:
يف �إط��ار ت�شجيع اال�ستثمار املحلي والإقليمي وال��دويل يف
ه��ذا ال�ب�ل��د� ،أن���ش��أت احل�ك��وم��ة ال�سودانية وزارة اال�ستثمار يف
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ع��ام  ،2002لتكون م�سئولة ع��ن ج��ذب امل�ستثمرين املحليني
والأجانب لال�ستثمار يف ال�سودان ،من خالل توفري الت�سهيالت
وال�ضمانات وغريها من احلوافز الالزمة لنجاح م�شاريعهم.

ال�صادرات والواردات:
ي�صدر ال���س��ودان :ال �ب�ترول وال�ك�يرو��س�ين وال �غ��از وال��ذه��ب
وال�سم�سم والقطن وال�صمغ العربي وال�سكر واللحوم والفول
ال�سودانى واجللود واملوال�س واحليوانات احلية والأمباز والذرة
و�صادرات �أخرى متعددة.

و�أب��رز ما ي�ستورده ال�سودان :الآالت وامل�ع��دات الر�أ�سمالية
وامل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وال���س�ل��ع امل���ص�ن�ع��ة وو� �س��ائ��ل ال �ن �ق��ل وامل� ��واد
الكيميائية واملن�سوجات.

فر�ص ا�ستثمار:
يعد ال���س��ودان �إح��دى ال��دول ال��واع��دة والقابلة للتطور يف
خمتلف املجاالت ،ولهذا فهو يقدم للم�ستثمرين فر�ص ا�ستثمار
متعددة بتعدد جم��االت احلياة� :صناعية ،ونفطية ،وعقارية،
و�سمكية ،و�سياحية ،وحيوانية� ..إلخ.

ال�سياحة يف ال�سودان:
تخت�ص وزراة ال�سياحة والآث� ��ار واحل �ي��اة ال�بري��ة ب�ش�ؤون
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ال�سياحة يف ال�سودان ،وتتوىل منح الرتخي�ص لل�شركات العاملة
يف ال�سياحة وفقا لقانون ال�شركات القومي وقانون اال�ستثمار،
وال���ش��رك��ات الأج�ن�ب�ي��ة ال�ت��ي تعمل يف التفويج ال�سياحي عرب
ال��والي��ات داخ��ل البلد �أو خ��ارج��ه ،وال�شركات التي بها �شراكة
بر�أ�س املال �أو الإدارة الأجنبية.

جمهورية بورندي
متتد جمهورية بورندي على م�ساحة تقدر ب  27834كيلو
مرت مربع ،وي�سكنها نحو  8.3ماليني ن�سمة .وهي بلد زراعية
تغطي ال��زراع��ة فيها نحو  58 ٪من الناجت املحلي الإج�م��ايل،
ومت�ث��ل ال��زراع��ة امل���ص��در الرئي�سي للح�صول ع�ل��ى العمالت
الأجنبية.
وت�ن�ق���س��م حم��ا��ص�ي�ل�ه��ا ال��زراع �ي��ة �إىل حم��ا��ص�ي��ل غ��ذائ�ي��ة
وت�شمل :الفا�صوليا واملوز والبطاطا احللوة والكا�سافا والذرة
والذرة البي�ضاء ،وحما�صيل نقدية مثل :النب وال�شاي والقطن
والكينا.

ب�أ�صنافها املختلفة ،ويقدر الإنتاج الوطني من الأ�سماك بنحو
 15000طن �سنوياً.
وي�ساهم نظام ال�صيد التقليدي مبا مقداره  90 ٪من ن�شاط
ال�صيد ويوفر �صيد الأ�سماك فائ�ضا للت�صدير من الأ�سماك.
ول ��دى ب��ورن��دي ث ��روة م�ع��دن�ي��ة ك �ب�يرة ،ح�ي��ث ت��وج��د فيها
مناجم النيكل التي حتتوي �أي�ضا على احتياطيات كبرية جدا
م��ن امل�ع��ادن املختلطة ب��ه مثل النحا�س والكوبالت والبالتي،
ومناجم احلديد والتيتان والفاناديوم ،ومناجم الب�ستونات.
وه�ن��اك �أي�ضا مناجم الفو�سفات وال�ك��رب��ون��ات ،والكاولني
واحل �ج��ر اجل�ي�ري .ومت�ت�ل��ك ب��ورون��دي م�ن��اج��م للتنقيب عن
الأحجار الكرمية
ذات القيمة ال�ع��ال�ي��ة يف ال���س��وق ال �ع��امل��ي ..وي�شكل ال��ذه��ب
والق�صدير وغريهما �أهم ال�صادرات.

الغرفة الفيدرالية للتجارة وال�صناعة:
اعتمدت بوروندي �سيا�سة حترير التجارة عن طريق �إلغاء
ومتثل حما�صيل القهوة بنوعيها �أرابيكا وروبو�ستا نحو ٪90
من عائدات الت�صدير يف ال�ب�لاد .ويتمتع ال�شاي البوروندي عدد من القيود على ال��واردات واعتماد حرية حتديد الأ�سعار
بجودة عالية ،وي�شكل القطن املنتج الثالث يف املنتجات الزراعية واحل��ق يف ال�ت�ف��او���ض م��ع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،وحت��دي��د الأ��س�ع��ار
امل�صدرة للخارج.
وت��رت�ب��ط ال�ث�روه احل�ي��وان�ي��ة ب��ال�ن���ش��اط ال ��زراع ��ي ،وه�ن��اك
�إمكانات كبرية للرثوة احليوانية ،ال�سيما احليوانات املنزلية
كاملوا�شي وغريها ،ومع ذلك ال يتم تربيتها يف م��زراع وتعي�ش
ب�صورة وا�سعة يف الرباري.
�أما املوارد املائية فتقع بوروندي على �ضفاف بحرية تنجانيقا
ال�ت��ي ت�ع��رف ع��امل�ي��ا ب��أن�ه��ا حت�ت��وي ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن الأ��س�م��اك
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لعدد حم��دود للغاية من ال�سلع .والغرفة االحت��ادي��ة للتجارة
وال�صناعة يف بوروندي هي املنظمة التي ت�ضم احتادات رجال
الأع�م��ال املمثلة للقطاع اخلا�ص فيها ،وتتكون من  10غرف
وغرفتني �إقطاعية:
• غرفة التجار
• غرفة التعدين
• غرفة ال�صناعة
(الإ�صدار الأول)

• غرفة احلرف
• غرفة النقل
• غرفة املهنيني والبنائني
• غرفة البنوك و�شركات الت�أمني
• غرفة اخلدمات
وال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ات
اجلديدة
• غرفة الأعمال
التجارية والزراعية
• غرفة ال�سياحة
وت� � � �ت� � � �ل� � � �خ� � � �� � � ��ص
�أب � � � � ��رز م� �ه ��ام� �ه ��ا يف
ت� � �ع � ��زي � ��ز ال � �ع �ل�اق� ��ة
ب � �ي � ��ن ال� � �ف � ��اع� � �ل �ي��ن
االق � � �ت � � �� � � �ص� � ��ادي �ي ��ن
وال� � � � � ��� � � � � �ش � � � � ��رك � � � � ��اء
االج�ت�م��اع�ي�ين والإداري� �ي��ن ،وتنفيذ م �ب��ادرات ل��دع��م املهنيني
العاملني يف جمال تطوير �أن�شطتهم ،و�ضمان امل�شاركة الكاملة
للمهنيني العاملني يف جمال �إدارة القطاعات االقت�صادية.
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ت�سهيل اال�ستثمار:
وف�ق��ا ل�ق��ان��ون اال��س�ت�ث�م��ار لي�س م��ن ال �� �ض��روري �أن يتملك
ال �ب��ورون��دي��ون ن�صيبا يف اال��س�ت�ث�م��ار الأج �ن �ب��ي� ،أو ي�ت��م نقل
التكنولوجيا �إىل امل�ؤ�س�سات البوروندية خالل فرتة اال�ستثمار.
وال ينبغي �أن تقل ح�صة ر�أ���س امل��ال التي ميلكها امل�ستثمر
الأج�ن�ب��ي م��ع م��رور ال��وق��ت كما ه��و احل��ال يف بع�ض االق�ط��ار،
ولي�س هناك مطالبات ب�أي تعوي�ض عند املوافقة على دخول
�سلع م�ستوردة ،وال يتم ا�شرتاط �أن ي�ستثمر املورد الأجنبي يف
املواد املتوفرة يف بروندي.
كما ال تفر�ض بوروندي �أي �شروط للح�صول على ترخي�ص
اال�ستثمار ،ما عدا بالن�سبة لل�شركات التي ترغب يف احل�صول
على ح��واف��ز خا�صة مثل امل��زاي��ا ال�ضريبية ال ��واردة يف قانون
اال��س�ت�ث�م��ار ،وال ت�ف��ر���ض احل�ك��وم��ة �إج � ��راءات ع�ل��ى ال���ش��رك��ات
وامل�ستثمرين للك�شف عن املعلومات ال�سرية للحكومة خالل
عملية مزاولة الن�شاط اال�ستثماري.
وال ت�ف��ر���ض ب��ورون��دي �أي���ض��ا ت��أ��ش�يرة �إق��ام��ة متييزية �أو
م��ره�ق��ة للم�ستثمرين� ،أو احل �� �ص��ول ع�ل��ى ت���ص��اري��ح مل��زاول��ة
الن�شاط اال�ستثماري ،كما ال تفر�ض عوائق جمركية ،وما هي
الإج��راٌ ت التي متثل �سيا�سات متييزية �أو تف�ضيلية للت�صدير
�أو اال�سترياد.

ال�صادرات والواردات:
ت�ستورد بوروندي ال�سلع الغذائية وامل�شتقات النفطية واملعدات
والآالت ،وال �غ�لاي��ات وامل��رك �ب��ات ،وع��رب��ات ال�سكة احل��دي��دي��ة
واملنتجات الدوائية واملعدات الكهربائية والإلكرتونية وامللح،
والكربيت ،والأحجار ،واجلري والأ�سمنت.
وت�صدر باملقابل الل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية واملعادن ،والقهوة
وال�شاي والتوابل واملعادن ،والرماد الربكاين والطني واجللد.
جماالت اال�ستثمار:
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تتيح ب��ورن��دي ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ط��اع��ات لال�ستثمار املحلي
والأجنبي ،وت�شمل هذه القطاعات الزراعة وال�سياحة والتعدين
واخلدمات
وال �ط��اق��ة وال �ن �ق��ل وق �ط ��اع امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وامل �� �ش��روب��ات
واخلدمات املالية وقطاع العقارات وال�صحة والبنية التحتية
وغريها.

ال�سياحة يف بوروندي:
تتمتع بروندي مبوقع جغرايف هام يف قلب جتمعات �إقليمية
رئي�سية منها -:التجمع االقت�صادي ل��دول افريقيا الو�سطى
والتجمع االقت�صادي للدول املطلة على البحريات الكربى،
وال���س��وق امل�شرتكة ل��دول جنوب و��ش��رق �أفريقيا وجتمع دول
�شرق �إفريقيا.
ومتثل بوورندي مركزاً حيويا للأعمال و�أي�ضا لل�سياحة،
نظراً ملا ميتاز به هذا البلد من مناظر طبيعية خالبة ،وتالل
�ساحرة ،و�شعب م�ضياف ودود .يتيح املوقع اال�سرتاتيجي لهذه
الدولة �إمكانية الو�صول �إىل الأماكن ال�سياحية الأكرث جاذبية
يف �أفريقيا يف غ�ضون �ساعتني من ال�ط�يران ومنها :حممية
�سريينجيتي اخلالبة و�شواطئ زنزيبار ال�ساحرة.

مواقع �سياحية خالبة:
متتاز بورندي بوفرة مواقعها ال�سياحية كال�شواطئ الوا�سعة
الرملية وامل�شم�سة .وم��واق��ع ملمار�سة الريا�ضات البحرية يف
بحرية تنجانيكا .ومنابع نهر النيل الواقعة يف مدينة روتوفو،
وامل�ي��اه الكربيتية يف مدينة م�ه��وي��زا .والت�صدعات يف مدينة
نياكازو ،واملحميات الطبيعية يف مدينة رو�سيزي .والبحريات يف
�شمال البالد بحريات الع�صافري ،و�صخرة �ستانلي ولفين�ستون.
و�شالالت نهر كاريرا.

ويغطي قطاع ال�صناعة التحويلية نحو  %28.2م�شتمال على
تكرير ال�سكر ،وعجينة اخل�شب واملن�سوجات والأغذية امل�صنعة،
وال�سلع اال�ستهالكية .وتزخر طبيعة اململكة بعدد من امل��وارد
الطبيعية الهامة كالفحم واحلجر والأخ�شاب.

ال�صادرات والواردات:
ت�صدر مملكة �سوازيالند:ال�سكر والقطن وعجينة اخل�شب،
وتعد جنوب �أفريقيا ال�سوق الأول ملنتجات مملكة �سوازيالند �إذ
ت�ستوعب نحو  ٪80من �صادراتها ،ويليها موزنبيق م�ستوعبة
نحو  %10فدول االحتاد الأوروبي بنحو .%10
وت���س�ت��ورد امل�م�ل�ك��ة :امل�ن�ت�ج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة وال��وق��ود وال�ط��اق��ة
وال�سلع الر�أ�سمالية ،واملواد الكيميائية واملالب�س واملواد الغذائية
والآالت وال�سيارات ،واملنتجات البرتولية.

مملكة �سوازيالند:

يبلغ �سكان مملكة �سوازيالند – وفقا لتقديرات يوليو للعام
 2011:1370424ن�سمة يتوزعون على خارطة جغرافية ت�صل
�إىل  17,363كيلو م�تر م��رب��ع .ويغطي ق�ط��اع ال��زراع��ة نحو
 %8.3من الناجت املحلي الإج�م��ايل ،وينتج ه��ذا القطاع ق�صب
ال�سكر والذرة واحلم�ضيات ،والأنانا�س ،والتبغ والأرز والفول
ال�سوداين ،وترتبط به الرثوة احليوانية والأخ�شاب.
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نتيجة �سيا�سة اندماج �أ�صحاب العمل ،وتقدم الغرفة جمموعة
وا��س�ع��ة م��ن املنتجات واخل��دم��ات امل�صممة خ�صي�صا لتقدمي
حلول متطورة لتطوير الأعمال وال�شركات يف �سوازيالند.
وتقدم الغرفة امل�شورة ب�ش�أن العالقات ال�صناعية وامل�سائل
ال�ق��ان��ون�ي��ة الأخ� � ��رى ،وق���ض��اي��ا ال �ع �م��ال��ة ،وت�ي���س�ير ال �ت �ج��ارة،
والتدريب ،وال�صحة وال�سالمة املهنية واملن�شورات والبحوث،
والتمثيل يف الهيئات القانونية وغ�ير ال�ق��ان��ون�ي��ة .و�ضربت
املنظمة م�ث��اال ن��اج�ح��ا يف ت�ق��دمي ح�ل��ول ال�ت��دري��ب والتطوير
ملجموعة وا�سعة من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،وتطوير البحوث
التطبيقية ح��ول الأع�م��ال يف جم��االت الت�سويق و�إدارة امل��وارد
تتيح مملكة �سوازيالند العديد من الفر�ص �أمام ر�أ�س املال الب�شرية والإدارة اال�سرتاتيجية.
الأج�ن�ب��ي لال�ستثمار ،ويف ع��دد م��ن امل �ج��االت مثل الكهرباء،
واالت�صاالت ،والزراعة ،والب�ستنة ،والطرق واجل�سور ،وجتهيز الالئحة اال�ستثمارية:
ميكن اعتبار حوافز اال�ستثمار يف �سوازيالند �شاملة ،من
الأغ��ذي��ة والأع �م��ال ال��زراع�ي��ة ،وحتقيق القيمة امل�ضافة على
ال���س�ك��ر والأخ �� �ش��اب وغ�ي�ره��ا م��ن امل��دخ�ل�ات امل �ت��اح��ة حمليا ،حيث �أنها تعالج تقريبا كل جانب من جوانب عملية اال�ستثمار.
وال �ط��اق��ة احل �ي��وي��ة ،وال�ه�ن��د��س��ة اخل�ف�ي�ف��ة مب��ا فيها مكونات الأه��م �أن��ه يتم �إعطاء ق�ضايا ال�ضرائب اعتبارا خا�صا .ويبلغ
ال���س�ي��ارات ،وال���ص�ي��دل��ة ،والتكنولوجيا احل�ي��وي��ة ،والتعدين ،م�ع��دل ال�ضريبة  ٪30جلميع ال���ش��رك��ات .وه�ن��اك �أي���ض��ا ن�ص
قانوين بخ�صو�ص تغطية اخل�سائر .ويف هذا ال�صدد :ي�سمح
لل�شركة للم�ضي قدما يف تغطية خ�سارتها نظرا لأنها تتحمل
خ�سارة يف �سنة التقييم ،وو�ضع تلك اخل�سارة يف مقابل تقييم
الدخل يف امل�ستقبل.
ويتم �إع�ط��اء حوافز اال�ستثمار يف �سوازيالند فيما يتعلق
بالقدرة الإنتاجية الإ�ضافية عن طريق اال�ستقطاعات اخلا�صة
امل�سموح بها فيما يتعلق باملباين ال�صناعية اجلديدة وامل�صانع
اجلديدة والآالت امل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع ،و�أي��ة عملية
�أخرى مماثلة� ،أو �صناعة الفنادق .وتنطبق �أي�ضا اخل�صومات
وال�سلع البي�ضاء الثالجات والغ�ساالت ،و�أفران املوجة الدقيقة ،اخلا�صة على املاكينات امل�ستخدمة التي مل ت�ستخدم من قبل يف
�سوازيالند ،وكذا امل�صانع امل�ست�أجرة.
الخ ،وتطوير البنية التحتية لل�سياحة.
�أ�صحاب العمل وغرفة التجارة:
احتاد �أ�صحاب العمل وغرفة التجارة يف مملكة �سوازيالند
 FSE & CCعبارة عن منظمة �أ�صحاب العمل وامل�شاريع
املعرتف بها من قبل ال�شركات وامل�شاريع اال�ستثمارية املنظمة
واحل�ك��وم��ة واملجتمع ال� ��دويل ،ومت�ث��ل ��ص��وت رج��ال الأع�م��ال
يف � �س��وازي�لان��د.وم��ن �أه� ��داف ه��ذه امل�ن�ظ�م��ة :ت�ع��زي��ز وحماية
م�صالح �أع�ضائها وت�شجيع الوئام ال�صناعي والقدرة الإنتاجية
واالزدهار للجميع.ت�أ�س�ست غرفة جتارة �سوازيالند عام 2003
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املحلية ملعاجلة طلباتهم .وت�ضمن احلكومة
احل �� �ص��ول ع�ل��ى ال �ق��رو���ض م��ن خ�ل�ال البنك
امل��رك��زي يف �سبيل تلبية طلبات امل�ستثمرين
ال��ذي��ن ي��روم��ون دخ��ول �سوق ال���ص��ادرات .كما
�إن ��س�ي��ا��س��ة حت��ري��ر �آل� �ي ��ات ال �ن �ق��د الأج �ن �ب��ي
ت�سمح ب ��إع��ادة ك��ام��ل الأرب� ��اح و�أرب� ��اح الأ�سهم
من ال�شركات العاملة يف البالد �إىل موطنها
الأ� �ص �ل��ي وت���س�م��ح ب�ت�ح��وي��ل روات ��ب املغرتبني
ور�ؤو�� � ��س �أم��وال �ه��م �إىل ب �ل��دان �ه��م الأ� �ص �ل �ي��ة.
وف�ضال عن ذلك:
ت �ع��د � �س��وازي�ل�ان��د دول� ��ة ع �� �ض��وا يف وك��ال��ة
�ضمان اال�ستثمار متعدد الأط��راف MIGA
التابعة للبنك الدويل التي تعمل على احلماية
وق��د ح ��ددت ح�ك��وم��ة ��س��وازي�لان��د جم ��االت معينة لتعزيز
القانونية لال�ستثمارات .ومتنح ن�سبة ملكية
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �أو املحلي ،ويف مثل هذه املجاالت
كاملة فيما يخ�ص امللكية الأجنبية لال�ستثمارات الأجنبية.
ت��وج��د ح��واف��ز ��ض��ري�ب�ي��ة خ��ا��ص��ة ل�ل���ش��رك��ات واال� �س �ت �ث �م��ارات،
وال���ص�ن��اع��ات التحويلية ،وال�ت�ع��دي��ن ،وال���ص�ن��اع��ات ال��زراع�ي��ة ال�سياحة يف �سوازيالند:
قيا�سا ببلدان
تتميز مملكة �سوازيالند ال�صغرية امل�ساحة ً
وال�سياحة واخل��دم��ات امل��ال�ي��ة ال��دول�ي��ة ،وي�ح��ق ل��وزي��ر املالية
تر�شيح �أي �شركة ا�ستثمارية معينة على اعتبار �أن وجودها �أفريقيا ب�سمة احلداثة والإب��داع .فعندما يجتاز الزائر حدود
ميثل �ضرورة لتطوير البالد ،وبعد موافقة جمل�س الوزراء يتم هذا البلد ي�شعر بالود واللطافة التي يقابله بها �أبناء هذا البلد.
منحها �ضريبة احلد الأدنى البالغة  %10ملدة ع�شر �سنوات فيما
ويف �سوازيالند الكثري من الأ�شياء املذهلة والرائعة التي
يتعلق بحجب ال�ضرائب.
ي�ستطيع املرء عملها ،والأ�شياء الكثرية التي ي�ستطيع اال�ستمتاع
وحت�صل ال�سلع الر�أ�سمالية امل�ستوردة �إىل البالد لغر�ض بها ،ففيها الكثري من املحميات الطبيعية و�أ�شكاال من احلياة
الربية واملناظر الرائعة وكذلك �أن��واع احليوانات النادرة مثل
وحيد القرن الأبي�ض ،والأ��س��ود والظباء ،ف�ضال عن الأودي��ة
مثل ايزولويني ومولكرين�س.
(الإ�صدار الأول)

جمهورية م�صر العربية:
و�صل ع��دد �سكان جمهورية م�صر العربية �إىل  81مليون
و� 395ألف يف بداية عام 2012م بزيادة  2مليون ن�سمة عن العام
ال�سابق .وحتتل م�صر –من حيث عدد ال�سكان -الرتتيب الأول
عربيا ،والرتتيب ال  16عامليا ،وال � 3إفريقيا بعد نيجرييا
تعزيز اال�ستثمارات الإنتاجية على �إعفاء من ر�سوم اال�سترياد .و�إثيوبيا ،وال  124عامليا من حيث الكثافة ال�سكانية .وتزيد
وميكن للم�ستثمرين املنتجني �أو �أولئك الذين ي�سعون �إىل م�ساحة م�صر عن مليون كيلو مرت مربع؛ منها حوايل 78990
دخ��ول �أ��س��واق ال���ص��ادرات احل�صول على ا ألم ��وال م��ن البنوك كم  2م�ساحة م�أهولة.
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(الإ�صدار الأول)

القومي الإجمايل بر�صيد يقرتب من  200مليار دوالر قيمة
ا�سمية �أو ما يوازي  480مليار دوالر قيمة القوة ال�شرائية ،وهو
التوجه نحو االقت�صاد املفتوح:
م��ر االق�ت���ص��اد امل���ص��ري ب ��أط��وار و�أمن� ��اط ع��دي��دة .ويتجه ما يتعدى  1تريليون جنيه م�صري.
وح � ��ازت ج �م �ه��وري��ة م���ص��ر ع���ض��وي��ة جم �م��وع��ة G15، 15
الآن �إىل منط ال�سوق املفتوح ال��ذي يتيح زي��ادة اال�ستثمارات
الأج�ن�ب�ي��ة .و َي�ع�ت�م� ُد االق�ت���ص��ا ُد امل���ص��ري ب�شكل رئ�ي���س��ي على وه��ي جمموعة ال��دول التي تطبق برامج النمو االقت�صادي.
ال ��زراع ��ة وال���س�ي��اح��ة وحت��وي�ل�ات العاملني
باخلارج والنفط وال�صناعات البرتوكيماوية
والإعالم وعائدات قناة ال�سوي�س.
ويعد من االقت�صاديات القليلة املتنوعة
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط وغ�ي�ر امل �ع �ت �م��دة على
البرتول ،كما ميتاز عن �أ�شكال االقت�صاد يف
الدول العربية بوجود �أقدم بور�صة..ويحتل
االقت�صاد امل�صري امل��وق��ع ال�ث��اين م��ن حيث
احلجم بني ال��دول العربية بعد ال�سعودية.
وترتيبه احل��ادي ع�شر يف ال�شرق الأو��س��ط
من حيث دخل الفرد .والثاين �أفريقيا بعد
جنوب �إفريقيا من حيث الناجت الإجمايل .وحتتل م�صر املركز وت�صنف م�صر �ضمن الأ��س��واق النا�شئة التي تتميز اقت�صاديا
الثاين �أفريقيا بعد جنوب �أفريقيا وقبل نيجرييا يف الناجت بالديناميكية والتنوع وذلك لزيادة عدد �سكانها وارتفاع ن�سبة
ال�شباب فيها ،وال يزيد معدل البطالة فيها عن ..%9.1
االحتاد العام للغرف التجارية امل�صرية:
ت�شكل االحتاد العام للغرف التجارية امل�صرية بهدف العناية
بامل�صالح امل�شرتكة ب�ين ال�غ��رف ال�ت�ج��اري��ة وتن�سيق جهودها
والنهو�ض بها ويكون لالحتاد ال�شخ�صية االعتبارية العامة
ومقره مدينة القاهرة وكم�ؤ�س�سة تعمل يف �إطار امل�صلحة العامة
للدولة ،يقوم االحتاد بدور داعم ومكمل مل�ؤ�س�ساتها يف حتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�صفته املمثل الر�سمي لكافة
منظمات الأعمال امل�صرية.
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وذلك وفقاً لعدد من الأولويات كامل�ساهمة يف حتديث وتنمية بو�صفه املمثل ال�شرعي للغرف التجارية وكافة التنظيمات لدى
التجارة الداخلية وتطوير �أنظمتها توفري املعلومات الالزمة ال�سلطات العامة واملنظمات الأجنبية الإقليمية �أو الدولية.
لكل من يريد التعامل معها .وتوعية وت�أهيل القطاع التجاري ت�شريعات اال�ستثمار:
للتعامل م��ع امل�ستجدات والتحديات التي ت�شهدها الأ��س��واق
ت�ت�ي��ح ق��وان�ي�ن اال� �س �ت �ث �م��ار ال �ع��دي��د م��ن ف��ر���ص وجم ��االت
املحلية والعاملية .و�إب��راز �أهمية املجتمع التجاري وم�ساهمته
اال��س�ت�ث�م��ار �أم ��ام ك��اف��ة امل���س�ت�ث�م��ري��ن ،ويف ع��دد م��ن امل �ج��االت،
يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية .وامل�ساهمة يف رفع القدرة
و�أبرزها:
التناف�سية للمن�ش�آت التجارية خا�صة ال�صغرية واملتو�سطة
• ال�صناعة :ميكن اال�ستثمار يف كافة الأن�شطة ال�صناعية
وت�أهيل ال�ك��وادر الب�شرية ال�لازم��ة لإدارت �ه��ا .وال�سعي الدائم
وال� ��دءوب لإك���س��اب ال�غ��رف واحت��اده��ا ال�ع��ام الثقة واالح�ت�رام ع�ل��ى اخ �ت�لاف �أن��واع �ه��ا م��ن ت�صنيع وجت�م�ي��ع ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ال�لائ��ق م��ن ك��اف��ة ال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة والأه�ل�ي��ة �أن�شطة التنقيب عن املعادن وجتهيزها وكافة ال�صناعات املغذية
والت�أكيد على �أهمية دورها وتعميق م�شاركتها يف �صناعة كافة واملكملة الأخرى.
• التكنولوجيا والربجميات :ميكن اال�ستثمار يف جماالت
ال�ق��وان�ين وال �ق��رارات التجارية واالق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ت�صدرها
ت�صميم و�إنتاج برامج احلا�سبات الآلية وتطبيقاتها وت�شغيلها،
بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء و�إدارة املناطق التكنولوجية.
• جم��االت البنية الأ��س��ا��س�ي��ة :يتم اال�ستثمار فيها من
خ�لال �إقامة وت�شغيل و�إدارة حمطات مياه ال�شرب وال�صرف
ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل حمطات توليد الكهرباء و�إن�شاء الطرق
وخطوط املوا�صالت.
• ال��زراع��ة :يجرى اال�ستثمار يف ه��ذا القطاع من خالل
ا�ست�صالح الأرا��ض��ي الزراعية وت�صدير الإن�ت��اج ال��زراع��ي� ،إىل
جانب �إن�شاء و�إدارة املزارع ال�سمكية وغريها.
• تنمية املجتمعات العمرانية اجلديدةُ :تعد جما ًال خ�صباً
لال�ستثمار يف املناطق ال�صناعية اجلديدة مثل �شرق التفريعة
اجلهات امل�سئولة بالدولة .والرتكيز على تن�شيط ال�صادرات و�شمال غرب خليج ال�سوي�س من خالل �إن�شاء املدن ال�صناعية
ومنحها �أولوية خا�صة.
و�إقامة املرافق وم�شروعات البنية الأ�سا�سية بها.
وهو اجلهاز الأعلى واملن�سق جلهود كافة الغرف التجارية
• ال�سياحة :يتيح مناخ م�صر املالئم �صيفاً و�شتاءاً الفر�صة
وتنظيمات رج ��ال الأع �م��ال ،ح�ي��ث مي�ل��ك �شخ�صية اعتبارية �أمام امل�ستثمرين لال�ستثمار يف خمتلف جماالت ال�سياحة مثل
�إقامة الفنادق والقرى ال�سياحية ،بالإ�ضافة �إىل م�شروعات
النقل ال�سياحي وغريها.
• املنتجات البرتولية :يتيح جمال البرتول فر�صة كبرية
�أم��ام امل�ستثمرين لال�ستثمار يف جم��االت احلفر واال�ستك�شاف
و�صيانة �آب��ار وم�ع��دات ال�ب�ترول ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستثمار يف
جمال الغاز الطبيعي الذي �أ�صبح جما ًال ثرياً يف الوقت الراهن.
(الإ�صدار الأول)

فر�ص اال�ستثمار:
من �أجل جذب امل�ستثمرين الأجانب �سن قانون اال�ستثمار،
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منطبقا على عدد حمدد من الأن�شطة ،منها :ا�ست�صالح وزراعة
الأرا�ضي القاحلة وال�صحراوية ،والإنتاج احليواين والداجني
وال���س�م�ك��ي ،وال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ع��دي��ن ،و�إع� ��داد وت�ط��وي��ر املناطق
ال�صناعية امل�خ�ت��ارة ،وال�ف�ن��ادق وامل��وت�ي�لات وال�شقق الفندقية
والقرى ال�سياحية والنقل ال�سياحي ،والنقل اجلوي واخلدمات
املبا�شرة املرتبطة به ،والنقل البحري لأعايل البحار ،واخلدمات
البرتولية املدعمة للحفر واال�ستك�شاف ونقل وتو�صيل الغاز
الطبيعي ،واملجمعات ال�سكنية التي ت�ؤجر وحداتها بالكامل
غري م�شطبة لأغرا�ض ال�سكن غري التجاري ،وعمليات البنية
التحتية مت�ضمنة مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي والكهرباء
والطرق واالت�صاالت ،و�إنتاج برامج �أو �أنظمة الكمبيوتر.
(الإ�صدار الأول)

ال�سياحة يف م�صر:
تعتمد الدولة على ال�سياحة كم�صدر مهم من �أهم م�صادر
الدخل القومي لديها ،وتعتمد يف ذلك على الآثار العديدة التي
نتجت عن تنوع احل�ضارات واختالفها على مر الع�صور ،من
ح�ضارات فرعونية وقبطية ورومانية و�إ�سالمية ،ف�ضال عن
�أنها تطل على البحر الأحمر الذي ي�ضم �أنقى مياه ،ويحتوي
يف قيعانه ال�شعب املرجانية ،وتعرج ال�شاطئ �أدى �إىل ظهور
العديد من املوانئ الطبيعية.

مراكز اجلذب ال�سياحي:
فيما يلي �أهم مراكز اجلذب ال�سياحي على خارطة ال�سياحة
امل�صرية:
• جنوب �سيناء :وه��ى م��ن �أك�ثر املناطق كثافة م��ن حيث
�أعداد ال�سياح الوافدين.
• �شرم ال�شيخ :تعترب �أ�شهر املقا�صد ال�سياحية ال�شاطئية
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على �ساحل البحر الأحمر على الإطالق ،وهى املق�صد املف�ضل
ل��دى الغالبية العظمى م��ن ال�سياح الباحثني ع��ن ال�سياحة
ال�شاطئية �أو ممار�سة ن�شاط الغو�ص .وب��داخ��ل ه��ذه املدينة
وفى املناطق املحيطة بها توجد �أهم املحميات الطبيعية التي
حتتوى على تنوع جيولوجى وبيولوجى ونباتى ،ف�ضال عن
وجود جزيرتي تريان و�صنافري على مقربة من �سواحل املدينة
واللتني يتم تنظيم رحالت �سياحية �إليهما.
• دهب :تعترب منطقة اجلذب ال�سياحي الأهم بعد �شرم
ال�شيخ م��ن ح�ي��ث �أع ��داد ال���س�ي��اح امل�ت�رددي��ن عليها .وتكت�سب
�شهرتها ال�سياحية من وج��ود �أجمل مناطق بها للغط�س ،مع
احتفاظها ببع�ض الآثار القدمية ،وي�ضاف �إىل عوامل اجلذب
فيها املقومات املناخية والطبيعية التي تتيح ممار�سة ركوب
املراكب ال�شراعية ،وهي �إحدى الريا�ضات املائية التي تتفرد بها
هذه املدينة.
• نويبع :تتميز هذه املدينة بوجود عدد من الآث��ار فيها،
ف�ضال عن كونها مق�صدا �سياحيا �شاطئيا،
ومن �أبرز �آثارها جزيرة فرعون ،قلعة �صالح
الدين ،قلعة نويبع.
• طابا :مدينة تتميز بطبيعة �ساحرة
ح�ي��ث حت�ي��ط اجل �ب��ال ب���ش��واط�ئ�ه��ا .وي�ت�ك��ون
�شريطها ال�ساحلي م��ن ع��دد م��ن اخللجان
وم�ضيق وج��زي��رة ،وت�شتهر بح�صن �صالح
الدين ،وي�ساعد على رواج احلركة ال�سياحية
�إىل املدينة �سهولة الو�صول �إليها برا وجوا
عرب مطارها الدويل.

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات
• الأق�صر :من �أهم املدن التاريخية يف م�صر وهى الوجهة
املف�ضلة لعا�شقي الآثار وال�سياحة الثقافية نظرا ملا حتويه من
خمزون تاريخي وافر حيث ت�ضم حوايل ثلث �آثار العامل ،وهى
�أعظم �شاهد على احل�ضارة الفرعونية العريقة.
ومن �أهم الآثار يف الأق�صر :معبد الأق�صر ،ومعبد الكرنك،
ومعبد حت�شب�سوت ،ومتحف الأق���ص��ر ،وم�ق��اب��ر وادي امللوك
ووادي امل �ل �ك��ات وامل �ع��اب��د اجل�ن��ائ��زي��ة وم�ع�ب��د دن درة وم�ق��اب��ر
الأ�شراف وغريها.
• �أ�سوان :تتميز باملناظر اخلالبة لنهر النيل الذي يبلغ
جم��راه يف القطر امل���ص��ري �أق���ص��ى ات���س��اع ل��ه يف �أ� �س��وان .وبها
جمموعة م��ن �آث��ار احل���ض��ارة ال�ق��دمي��ة ،منها :معبد الفيلة،
ومعابد النوبة القدمية ،ومعبد كالب�شة ،ومعبد �أبو�سمبل،
ومعبد ك��وم �أم �ب��و ،ومعبد �إدف ��و ،وامل�سلة الناق�صة ،و�ضريح
�أغاخان .وعالوة على كل ذلك :يوجد بها ال�سد العاىل كواحد
من �أ�شهر املعامل ال�سياحية.
(الإ�صدار الأول)

• ر�أ���س �سدر :تتميز هذه املدينة بكونها مق�صد �سياحيا
متميزا للراغبني يف مم��ار��س��ة ال�سياحة البيئية ف�ضال عن
�إم�ك��ان�ي��ة اال�ستمتاع ب�شواطئها ومم��ار��س��ة ري��ا��ض��ات ال���ش��راع.
وتتميز بوجود املنتجعات ال�صحية الكربيتية ،وبتنوع طبيعي
نباتي وحيواين.
• �سانت ك��ات��ري��ن :تعد م��ن �أك�ث�ر م��دن �سيناء مت�ي��زاً من
حيث الطبيعة اجل�غ��راف�ي��ة الرت�ف��اع�ه��ا ال���ش��اه��ق ،وحت�ي��ط بها
جبال عالية منها قمة جبل كاترين وجبل مو�سى ،وهي –�إىل
ذل��ك -حممية طبيعية زاخ��رة ب�أنواع من النباتات والف�صائل
احليوانية املختلفة.
• العري�ش :مييز ه��ذه امل��دي�ن��ة انت�شار �صفوف النخيل
الكثيفة بطول �ساحلها ،وبالقرب منها حممية الزرانيق التي
�سجل فيها  244نوعاً من الطيور متثل  14ف�صيلة ،وت�ستقبل
نحو  270نوعا من �أن��واع الطيور املهاجرة من �أوروب��ا و�آ�سيا يف
موا�سم هجراتها نحو �أفريقيا .و�أدرج��ت املحمية �ضمن قائمة
رام�سار العاملية.
• الغردقة :تتميز الغردقة مبناخها املعتدل طوال العام.
•متحف الأحياء املائية �شمال الغردقة.
• وادى احلمامات.
• دير الأنبا انطيونيو�س ،ودير �سانت بوال.
• �ضريح وم�سجد �أبو احل�سن ال�شاذيل.
• جزر البحر الأحمر حوايل  24جزيرة.
• العني ال�سخنة :من �أ�شهر املقا�صد ال�سياحة يف م�صر.
•�سهل ح���ش�ي����ش :ت�ع�ت�بر ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة م��ن �أك�ب�ر مناطق
اال�ستثمار ال�سياحي يف البحر الأحمر ،ويتم تخطيط هذا املكان
لنوعية جديدة من ال�سياحة ت�سمى ب�سياحة الأث��ري��اء ،حيث
حتتوى على مالعب اجلولف� ،إ�ضافة �إىل مدينة فرعونية حتت
امل��اء تعترب الأوىل من نوعها لهواة �سياحة الغط�س ،ومارينا
ل�سياحة اليخوت التي تعترب من �أغلى �أنواع ال�سياحة يف العامل.
• م��ر��س��ى م �ط��روح :تتميز مبياهها ال�شفافة و�أل��وان�ه��ا
الرائعة ورمالها الناعمة ،وفيها عدد من املعامل ال�شهرية ،مثل
الكني�سة القبطية ،وخمب�أ روميل ،وحمام كيلوباترا .وبالقرب
منها ع��دد م��ن املحميات الطبيعية مثل حممية �أم ال�غ��زالن،
وحممية العميد.

اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية:
يبلغ �سكان موريتانيا  3,069,000ن�سمة وفقا لإح�صائيات
 2005م ،وتبلغ م�ساحتها  1,030,700كيلو مرت مربع.

ركائز االقت�صاد املوريتاين:
ال�صيد :تعترب موريتانيا �إح ��دى ال ��دول املهمة يف جمال
ال�صيد البحري ،ملا تتمتع به من مميزات طبيعية جعلتها يف
م�صاف البلدان املنتجة للأ�سماك ،فقد حباها اهلل �شاطئا ممتدا
على املحيط الأطل�سي على امتداد يبلغ 650كم .وتتالقى يف
مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة وال�ساخنة ،الأمر
الذي هي�أ ملياهها �أن تكون م�أوى لكثري من الأ�سماك والأحياء
املائية التي تهاجر يف معظم ف�صول ال�سنة من مناطق �أخرى
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مناجم ذهب رئي�سية.
ال��زراع��ة:م��ا ي��زال الن�شاط ال��زراع��ي ميثل �أه��م الن�شاطات
االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي ت�ستوعب ��ش��ري�ح��ة ع��ري���ض��ة م��ن ال�سكان
املحليني �إذ تتجاوز ن�سبة امل�شتغلني بالقطاع ن�سبة  %53من
القوى العاملة.

فر�ص اال�ستثمار:
للحياة والتكاثر يف مياهها الفريدة من نوعها .وي�ساعد ذلك
على ارتفاع قيمة �صادرات البالد من الأ�سماك من مليار �أوقية
�سنة � 1978إىل  30مليار �أوقية �سنة  ،1986وذلك بواقع %70
م��ن القيمة الإجمالية ل�ل���ص��ادرات ،ومنذ ذل��ك احل�ين �أ�صبح
قطاع ال�صيد البحري �أح��د �أه��م القطاعات امل�شاركة يف تنمية
البالد وح�صولها على العمالت ال�صعبة .ويتم ت�صدير �آالف
الأطنان من الأ�سماك �سنويا �إىل جميع �أنحاء العامل.
املعادن :متتاز موريتانيا بتنوع ثروتها املعدنية من حديد
ونحا�س وجب�س وفو�سفات وغريها ،وت�ساهم الرثوات الطبيعية
الهائلة م�ساهمة فعالة يف تكوين ال��ر�أ���س امل��ال ال��وط�ن��ي ويف

تطوير البالد ودفع عجلة النمو فيها �سواء عن طريق الإ�سهام
يف حل امل�شاكل االجتماعية القائمة خ�صو�صا يف جمال العمالة
والت�شغيل �أو االعتماد عليها كم�صدر للح�صول على العمالت
ال�صعبة التي حتتاج �إليها البالد حيث و�صل �إنتاجها يف بع�ض
ال�سنوات �إىل  12مليون طن من احلديد اخلام.
اما بالن�سبة للنحا�س والذهب فقد و�صل �إنتاجها �إىل ذروته
�سنة  1970حني و�صل �إىل  2,870طن� .أما الذهب فموريتانيا
تتمتع باحتياطي ال ب�أ�س به من الذهب حيث يوجد بها ثمانية
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ت�ب�ن��ت م��وري �ت��ان �ي��ا يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة ��س�ي��ا��س��ة ان�ف�ت��اح
اقت�صادي ،وعملت على تطوير القطاع اخلا�ص واملختلط� ،إذ
تتوفر كل ال�ضمانات امل�شجعة مثل العدالة وال�سلم االجتماعي
واال�ستقرار ال�سيا�سي.
فاملناخ املوريتاين ي�شهد ا�ستقرارا اقت�صاديا كلياً مالئما
جل�ل��ب اال� �س �ت �ث �م��ارات ،وذل ��ك بف�ضل ال�ن���ص��و���ص ال �ت��ي حتمي
هذه اال�ستثمارات� ،إذ ي�ضمن د�ستور البالد وقانون اال�ستثمار
وم��دون��ة ال �ت �ج��ارة ع ��ددا م��ن امل �م �ي��زات م�ث��ل :ح��ري��ة امل�ق��اول��ة،
وحرية حتويل ر�أ�س املال والأرباح ،وحرية احل�صول على املواد
اخلام الأولية ،و�ضمانة امللكية الفكرية ،وامل�ساواة بني امل�ستثمر
الأج�ن�ب��ي وامل��وري �ت��اين ،ون�ظ��ام التحكيم يف ال�ن��زاع��ات املتعلقة
باال�ستثمار ،والإعفاءات ال�ضريبية واجلمركية املحفزة ،وكذا
�إمكانية �إقامة مناطق اقت�صادية خا�صة.
وتعد موريتانيا ع�ضوا يف املنظمة العاملية لت�أمني اال�ستثمارات
 ،MIGAوبد�أت يف تطوير بنى حتتية مالئمة على �سبيل املثال
كهرباء وطرق وموا�صالت وات�صاالت وتعليم و�صحة.
كما �أن لديها اتفاقيات ثنائية لتطوير وحماية اال�ستثمارات
مع دول كثرية ومن بينها اجلمهورية اليمنية ال�شقيقة.
وي�ضاف �إىل ما �سبق �أن موريتانيا تقع يف ال�شمال الغربي
م��ن ال �ق��ارة الإف��ري�ق�ي��ة ،ومطلة على املحيط الأط�ل���س��ي ،مما
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يف ممار�سة ن�شاطها عقب توقيع اتفاق ال�شراكة بني الطرفني
الفرن�سي واملوريتاين يف عام  2004م.
ومنذ ذلك احلني والغرفة ت�سعى لتحقيق مهمتها املتمثلة
يف تقدمي و�إن�ت��اج ون�شر املعلومات التجارية ل�صالح الفاعلني
االقت�صاديني املحليني والأجانب حول بيئة الأعمال و�إمكانيات
الت�صدير من ناحية ،وكذا الأ�سواق اخلارجية وكيفية الو�صول
�إليها من ناحية �أخرى.
وت�خ�ت����ص ال �غ��رف��ة ب �ع��دد م��ن امل� �ه ��ام ،م �ن �ه��ا :ب �ح��ث وج�م��ع
و�إنتاج ون�شر املعلومات االقت�صادية والتقنية املفيدة للفاعلني
االقت�صاديني على امل�ستوى املحلي والأجنبي .و�إع��داد ملفات
وم��و��ض��وع��ات ح��ول م��وري�ت��ان�ي��ا حت�ت��وي ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات هامة
وتقنية .و�إعداد قواعد بيانات مو�ضوعية وتقنية .وامل�شاركة يف
التمويل� ،أو يف بع�ض الأحيان �إجراء درا�سات �أو القيام ب�إجراءات
لتلبية احتياجات الفاعلني االقت�صاديني على ال�صعيد املحلي
وال ��دويل .وامل�شاركة يف متويل ودع��م الفاعلني االقت�صاديني
�سواء املحليني �أو الدوليني من �أج��ل �ضمان جن��اح جتارتهم.
وتقدمي كافة �أ�شكال الدعم يف �إطار م�ساندة املبادرات اخلا�صة
وتطوير ال�شركات يف موريتانيا.
(الإ�صدار الأول)

يجعلها قريبة من الأ�سواق الأوروبية ،و�شمال �إفريقيا وغربها.
وات �خ��ذت موريتانيا جملة م��ن امل�ح�ف��زات ل�ضمان وك�سب
ثقة امل�ستثمرين ،كما �سهلت دخولهم �إىل ال�سوق املوريتانية
منها� :إن�شاء مفو�ضية لال�ستثمار ،و�ضع �إطار قانوين حلماية
امل�ستثمرين ،واعتماد نظام �ضريبي مب�سط ي�شمل تخفي�ضات
و�إلغاء بع�ض ال�ضرائب وفرتة �سماح ،و�إ�صدار ن�صو�ص قانونية
م�صرفية �أكرث ليربالية ،وكذا �إقرار ن�صو�ص تتعلق بالتمويالت
ال�صغرية.

فر�ص اال�ستثمار:
ت�ت�ي��ح م��وري�ت��ان�ي��ا ال�ع��دي��د م��ن ال�ف��ر���ص �أم� ��ام ال��ر�أ���س م��ال
الأج�ن�ب��ي لال�ستثمار ،وذل��ك يف جم��ال التنقيب ع��ن امل�ع��ادن

ال�صادرات والواردات:
ت�صدر موريتانيا الأ�سماك ،واملنتجات الزراعية ،واحلديد
ال�صلب ،واحليوانات ،وال�سكر ،واحلبوب ،وغريها من املنتجات.
وت�ستورد املنتجات النفطية ،والقمح ،والأرز ،والآالت ،واملعدات،
واملنتجات اال�ستهالكية.

ال�سياحة يف موريتانيا:

والذهب ،والتنقيب عن البرتول ،وال�صيد ،والت�شييد العقاري.
غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة:
مت �إن�شاء غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف  1991بنا ًء
على اتفاق بني احلكومة املوريتانية ووزارة التجارة وال�صناعة
والتعاون الفرن�سية .وهذه الغرفة �أ�صبحت وكالة متخ�ص�صة
تعرف بغرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف موريتانيا ،وبد�أت

تخت�ص وزارة ال�ت�ج��ارة وال�صناعة وال�صناعة التقليدية
وال�سياحة ب�ش�ؤون ال�سياحة يف ال�ب�لاد .وتتلخ�ص مهامها يف
درا� �س��ة وتقييم ال �ق��درات ال�سياحية الوطنية بغية تثمينها؛
و�إع ��داد وتنفيذ ال�ق��وان�ين املتعلقة بقطاع ال�سياحة؛ و�إع��داد
واق�تراح الو�سائل ال�ضرورية ال�ست�صالح املناطق ذات القيمة
ال�سياحية ،وذل��ك بالت�شاور مع ال�شركاء امل�ؤ�س�سيني املعنيني؛
وج�م��ع وا��س�ت�غ�لال ون���ش��ر الإح���ص��ائ�ي��ات املتعلقة بال�سياحة؛
واعتماد وت�أطري الفاعلني والتنظيمات االجتماعية واملهنية
للقطاع؛ و�ضمان التكوين على م�ستوى ال�ق�ط��اع؛ وممار�سة
الرقابة ملدى ان�سجام الأن�شطة ال�سياحية مع القوانني والنظم
املعمول بها؛ وتنمية ومتابعة وتن�سيق ن�شاطات ال�شراكة يف

115

الرابطة :الر�ؤيا والإجنازات

(الإ�صدار الأول)

جمال ال�سياحة؛ و�ضمان الت�شاور مع الهيئات املهنية للقطاع؛
و�ضمان دمج الأن�شطة ال�سياحية يف �إ�سرتاتيجية مكافحة الفقر
ويف ال�سيا�سة الوطنية لرتقية ال�صناعة التقليدية.

مناطق �سياحية:

م��ن ال �ب�لاد وت�ب�ع��د ع��ن العا�صمة  525ك��م وت�ع�ت�بر العا�صمة
االقت�صادية ملوريتانيا وتتميز بطبيعة خالبة ،فهي متتد على
طول �شبه جزيرة على �شكل ل�سان يف البحر يتجه جنوبا مبوازاة
الرب ،وتر�سو يف مينائها ال�سفن التي تنقل احلديد والكميات
الهائلة من الأ�سماك.
• �أط� ��ار :ت�ق��ع يف واح ��ة جميلة وه��ي م��رك��ز والي ��ة �أدرار
وت�شتهر مبو�سم قطف التمور حيث تقام يف ال�صيف احتفاالت
خا�صة يتخللها الرق�ص والغناء.
وه ��ي م��دي�ن��ة ت��زخ��ر ب��احل�ي��وي��ة ك�م��رك��ز جت ��اري للمنطقة
امل�ح�ي�ط��ة وم ��ن م�ع��امل�ه��ا � �س��وق احل ��دادي ��ن وت�ت�م�ي��ز بطرقاتها
ال�ضيقة وفيها قلعة فرن�سية تعود �إىل احلرب العاملية الثانية
وحتيط باملدينة الب�ساتني وهي تبعد عن العا�صمة  451كم �إىل
ال�شمال ال�شرقي.
• واالت��ة :تقع �إىل اجلنوب ال�شرقي من موريتانيا ومن
�أج�م��ل م��دن�ه��ا ،وت�ت��واف��ر فيها م�ق��وم��ات ال�سياحة واخل��دم��ات
ال�سياحية رغ��م �أن ال��و��ص��ول �إل�ي�ه��ا و��س��ط ال���ص�ح��راء يتطلب
ال�سفر جوا لعدم وجود طريق معبدة .وجتتذب منازل واالته
ال�سياح بزخارفها و�ألوانها امل�أخوذة من املواد الطبيعية املتوافرة
يف املنطقة ،و�أبوابها اخل�شبية املر�صعة بالنحا�س .وتزدهر يف
واالته �صناعة الأواين الفخارية .وفيها مدر�سة دينية �شهرية،
ويف م�ك�ت�ب��ات�ه��ا ت��وج��د خم �ط��وط��ات ك �ث�يرة ذات ق�ي�م��ة علمية
وتاريخية كبرية ال تقدر بثمن.

• ن��واك �� �ش��وط :ه ��ي ع��ا��ص�م��ة ال �ب�لاد وم��رك��زه الإداري
والتجاري ،ومعنى ا�سمها بئر الأ�صداف ،وتتوافر فيها و�سائل
املوا�صالت واالت�صاالت احلديثة ،واملن�ش�آت والفنادق والأ�سواق،
وتتميز منازلها بطراز عمراين خا�ص تغلب عليه الزخرفة
املتقنة و�أبوابها اخل�شبية الثمينة.
ت�أ�س�ست منذ وقت قريب  1958وفيها مطار ومرف�أ جتاري
م�ه��م وم�ت�ح��ف ي�ضم مقتنيات ت��اري�خ�ي��ة ه��ام��ة وت�صنع فيها
الزرابي وال�سجاد املزخرف وفيها �سوق كبرية تديرها الن�ساء.
•الواديان :ت�ق��ع يف ال���ص�ح��راء ع�ل��ى م�سافة  120ك��م �إىل
ال�شمال ال�شرقي من �شنقيط وقد بنيت املدينة قبل  800عام
ناميبيا:
على �سفح تل وكانت مركزا لقوافل اجلمال التي كانت حتمل
يبلغ عدد �سكان ناميبيا حوايل  2.3مليون ن�سمة ،بح�سب
الذهب وامللح والتمور.
تقديرات 2010م .ويبلغ معدل النمو ال�سنوي لل�سكان نحو
وم��ن �أب ��رز معاملها م�سجدها ال�ق��دمي وق�صر ي�ع��رف با�سم
 %1.8وتبلغ م�ساحتها  824,292كيلو مرت مربع.
ق�صر القاليل .وطرازها العمراين يتميز ب�ألوانه امل�ستمدة من
يعتمد اقت�صاد ناميبيا اعتمادا كبريا على ا�ستخراج وت�صنيع
البيئة املحلية.
املعادن للت�صدير ،ومتثل ال�ضرائب والر�سوم من التعدين ٪25
• ت�يرج�ي��ت :تعترب �أح ��د �أك�ث�ر الأم��اك��ن ج��ذب��ا ل �ل��زوار يف
منطقة �أدرار ،وهي عبارة عن واحة �صغرية يوجد فيها العديد
من الينابيع ذات املياه ال�ساخنة والباردة مما ميكن من ارتيادها
ط ��وال �أي ��ام ال���س�ن��ة ،وه ��ذه الينابيع مت�ت��د منها ق �ن��وات للري
حمفوفة بالأ�شجار ما يعك�س منظرا خالبا وجوا بديعا.
• �أن��وا �أذي�ب��و �أو بئر الثعالب :تقع �إىل ال�شمال الغربي
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وقد �أ�صبحت �أوروب��ا �سوقا رائ��دة للأ�سماك
واللحوم الناميبية ،وت�ستورد املعدات الثقيلة
والآالت من �أملانيا واململكة املتحدة والواليات
املتحدة وكندا.
وت �ب��ذل ح�ك��وم��ة ن��ام�ي�ب�ي��ا ج �ه��ودا ك�ب�يرة
لال�ستفادة م��ن عملية النمو التي تقودها
الواليات املتحدة الأفريقية وقانون الفر�ص
“�أغوا” التي ي�ؤمل منها �أن توفر الو�صول
التف�ضيلي �إىل الأ�سواق الأمريكية للح�صول
على قائمة طويلة من املنتجات .ومن املرجح
–بح�سب ال �ت �ق��دي��رات� -أن ي���ش�ه��د ق�ط��اع
ال�صناعة التحويلية و�صناعة املالب�س منوا
نتيجة لقانون” �أغوا” على املدى القريب.
من عائداتها.
وق � ��د وق� �ع ��ت ن��ام �ي �ب �ي��ا يف 2003م ع�ل��ى
ووفقاً لإح�صائيات عام  ،2010ف�إن الناجت املحلي الإجمايل االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة “الغات”،
وتعد �أي�ضا ع�ضوا يف �صندوق النقد ال��دويل والبنك ال��دويل،
وان�ضمت �إىل اتفاقية لومي لالحتاد الأوروبي.
(الإ�صدار الأول)

موارد اقت�صادية:
تتنوع موارد ناميبيا الطبيعية بني املعادن التي تغطي %8.8
من الناجت املحلي الإجمايل كاملا�س واليورانيوم والزنك والذهب
والنحا�س والر�صا�ص والق�صدير والفلور�سبار ،وامللح وم�صائد
الأ�سماك واحلياة الربية ،وتغطي املنتجات الزراعية نحو %4.1
م��ن ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي الإج �م ��ايل ،ف�ضال ع��ن ال �ث�روة احل�ي��وان�ي��ة
ومنتجات اللحوم واملحا�صيل الزراعية والغابات� .أما الأ�سماك
يبلغ  12.2مليار دوالر ،وم�ع��دل النمو ال�سنوي� ،%4.8 ،أم��ا فيغطي �صيدها وجتهيزها  %2.7من الناجت املحلي الإجمايل.
ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل فيبلغ  7,478دوالر
و تعد ناميبيا رابع �أكرب دولة م�صدرة للمعادن ،على م�ستوى
�أفريقيا ،وخام�س �أكرب منتج لليورانيوم ،كما تنتج كميات كبرية
من الر�صا�ص والزنك والق�صدير والف�ضة والتنغ�سنت.
ويعتمد ق��راب��ة ن�صف ال�سكان على زراع ��ة الكفاف لك�سب
العي�ش .ومتثل الواردات عادة حوايل  50 ٪من االحتياجات من
احلبوب.
وت���س�ع��ى ناميبيا ل�ت�ن��وي��ع ال �ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة ب�ع�ي��دا عن
االعتماد ال�شديد على ال�سلع واخل��دم��ات يف جنوب افريقيا.
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ال�صادرات والواردات:

تتمثل ال�سلع الرئي�سية للت�صدير يف :املا�س واملعادن امل�صنعة
والر�صا�ص واليورانيوم والنحا�س والأ�سماك واملا�شية واللحوم.
�أما ال�سلع الرئي�سية امل�ستوردة فتتمثل يف املواد الغذائية والوقود
والطاقة وال�سلع الر�أ�سمالية والنفط اخلام واملنتجات النفطية.

جماالت وفر�ص اال�ستثمار:

القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص يف ال�ب�لاد .وتلعب دورا ا�ست�شاريا
عندما تنخرط مع احلكومة و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين.
وت �ق��وم ب�ت�ع��زي��ز التنمية االق�ت���ص��ادي��ة .ف�ضال ع��ن توفري
م�ع�ل��وم��ات ع��ن ال���س��وق والإح �� �ص��اءات االق�ت���ص��ادي��ة ،وت�شجيع
اال�ستثمار املحلي والأجنبي ،وت�سهيل التجارة املحلية والدولية،
وغريها من املهام الرئي�سية واخلدمات املت�صلة بعملها.

ال�سياحة يف ناميبيا:

تتنوع ف��ر���ص وجم ��االت اال�ستثمار ب�ين ال��زراع��ة ،والبنية
مت�ت��از ناميبيا ب��وف��رة مناطق اجل��ذب ال�سياحي وت�ن��وع ما
التحتية للنقل والإ� �س �ك��ان وال���ص��رف ال���ص�ح��ي ،وال�صناعات
الزراعية ،والتعدين ،والطاقة ،والت�صنيع ،والتنقيب عن النفط تقدمه من �أ�شكال املتعة والفائدة للزائر ،ومن �أب��رز مناطق
اجلذب ال�سياحي فيها:
• �صحراء ناميب :ي�شار غالباً �إىل ه��ذه ال�صحراء ب�أنها
�أقدم �صحراء يف العامل .وح�صلت ناميبيا على ا�سمها من �أ�سم
“ناميب “ ،ولي�س مفاجئاً �أن تكت�شف ب�أن اجلزء الغربي من
البالد يتكون من ا�سم ناميب كما �أن ا�سم ناميب ينت�شر �إىل
ما وراء ح��دود ناميبيا لي�صل �إىل اجن��وال ال�شرقية والإقليم
ال�شمايل من جنوب �أفريقيا.
• جبل باند بريج :يعترب جبل براند بريج �أعلى جبل يف
ناميبيا  2606مرت.
• �سو�سوفلي :رمبا يعترب �سو�سو�سفلي من �أعلى الكثبان
وال�غ��از ،واملعاجلة ال�صناعية ،وم�صايد الأ�سماك ،وال�سياحة ،الرملية يف العامل ،وترتفع هذه الكثبان �إىل  300مرت وتغطي
وت�صنيع املنتجات ال�صيدالنية والدوائية ،و�صناعة اال�سمنت� ،سو�سو�سفلي م�ساحة كبرية تبلغ تقريباً  500كم 2من �صحراء
وت���ص�ن�ي��ع احل��دي��د ال���ص�ل��ب ،وامل�ن���س��وج��ات وت���ص�ن�ي��ع امل�لاب����س ناميبيا ،ويعتربها الكثري من اجليولوجيني �أنها واح��دة من
اجلاهزة ،وت�صنيع قطع غيار ال�سيارات ،و�صناعة مواد البناء� ،أقدم ال�صحارى.
وجتميع وتركيب الأثاث.
• منطقة �سواكومبند :ه��ذه املدينة ع�ب��ارة ع��ن منتجع
الغرفة التجارية وال�صناعية:
على �شاطئ البحر وجت��ذب �إليها ال�سياح وال�صيادين وحمبي
ت �ت��وىل ال �غ��رف��ة ال �ت �ج��اري��ة وال �� �ص �ن��اع �ي��ة ع� ��ددا م��ن امل �ه��ام املغامرات من �أنحاء العامل ،وتعترب الكثبان الرملية منا�سبة
وامل�س�ؤوليات الرئي�سية من قبيل متثيل امل�صلحة العامة ملجتمع ل��ري��ا��ض��ة رك ��وب ال ��دراج ��ات ون �ظ��راً لأن امل�ح�ي��ط ب ��ارد وه�ن��اك
املال والأعمال .والتعاون من خالل احلوار مع خمتلف هيئات �أماكن لل�صيد .والنكهة الأملانية لهذه املدنية ال�صغرية ال تزال
ملمو�سة ومثرية لالهتمام من قبل الزوار.
• م�ن�ت��زه ات��و� �ش��ا ال��وط �ن��ي :يف ال�ف���ض��اء ال�ب�ري ال�ق��اح��ل
ال��واق��ع يف ��ش�م��ال ناميبيا ت�ق��ع واح� ��دة م��ن �أج �م��ل املحميات
ال�بري��ة يف �أف��ري�ق�ي��ا اجل�ن��وب�ي��ة وت �ع��رف ب��ا��س��م ات��و��ش��ا ،وتعترب
مكاناً رائعاً لل�صيد ال�بري ،وتنت�شر احلمر الوح�شية يف ذلك
الأف��ق الالمتناهي يف حني جتذب البحريات الطبيعية وحيد
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القرن والأ�سود والفيلة و�أعدادا كبرية من الظباء .وتعني كلمة
اتو�شا مكان املاء اجلاف الذي يلمع �سرابه يف منطقة ال�سافانا
والأرا�ضي الع�شبية املحيطة.
• �ساحل �سكيلتون :يعترب �ساحل �سكيلتون واح ��داً من
�أروع الأماكن يف املعمورة وي�ست�ضيف واحدة من �أف�ضل رحالت
ال�سفاري.
• ه�ضبة ووتربريج :ترتفع هذه اله�ضبة حوايل  200مرت
فوق ال�سهول املحيطة بها �شرق اوجتواوجنو .ويتكون اجلبل
الذي يبلغ طوله  50كم وعر�ضه  20كم من احلجر الرملي.
• وادي الأ��س�م��اك النهرية :يقع ه��ذا ال ��وادي يف جنوب
ناميبيا ،ويعترب ثاين �أكرب وادي يف العامل والأول يف �أفريقيا،
ويتميز هذا الوادي العمالق بطول يبلغ  100ميل �أي  160كم
وع��ر���ض  27ك��م وب��أم��اك��ن عميقة مب��ا ي�ق��ارب عمقها  550مرت
ويتدفق النهر ب�شكل متقطع ولكنه يفي�ض ب�شكل غ��زي��ر يف
�أواخر ال�صيف.
• حممية ال�صيد يف دان ف�ل�ج��ون :تعترب ه��ذه املحمية
مبثابة حديقة حيوان يف ويندهوك.
املتاحف
• متحف ت�سوميب.
• متحف اويال.
• متحف ترانزاميب.
• متحف امل�سح اجليولوجي.
• املتحف البحري الوطني.

(الإ�صدار الأول)

حيث ترتفع احلرارة يف معظم �شهور ال�سنة ،وتت�ساقط الأمطار
معظم العام بكميات وفرية ،وتزداد يف االعتدالني.
�أه ��م امل ��دن ال��رئ�ي���س�ي��ة يف ج�م�ه��وري��ة ال �ك��ون �غ��و :ب��رازاف �ي��ل
العا�صمة ،ونكاي ،ولويومو .و�أهم املوانئ ميناء بوانت ،وميناء
نوار..
اقت�صاد الكونغو:
• يبلغ الناجت الإجمايل  17.108مليار دوالر ،ون�صيب
الفرد من الناجت الإجمايل  4,426دوالر �أمريكي.
• ي��وج��د يف ال�ك��ون�غ��و غ��رف��ة واح� ��دة ت��دع��ى غ��رف��ة جت��ارة
برازافيل ،تهتم بتعزيز التنمية االقت�صادية يف القطاع اخلا�ص،
وامل�ساهمة ب�شكل كبري يف حت�سني مناخ الأعمال وحتفيز النمو
االقت�صادي العام يف الكونغو.

الزراعة:

ه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن امل�ح��ا��ص�ي��ل ال��زراع �ي��ة ال �ت��ي تتميز بها
ال��زراع��ة يف الكنغو وتنتج منها ال�ع��دي��د م��ن املحا�صيل منها
جمهورية الكونغو برازافيل:
املحا�صيل املعي�شية بالأ�سا�س املانيهوت ,الأرز ,ال��ذرة .وتتمثل
يبلغ عدد �سكان الكونغو  3,686,000مليون ن�سمة ،يعي�شون الزراعات املوجهة للت�صدير يف ق�صب ال�سكر والكاكاو ,القهوة,
على م�ساحة  342,000كم  ،.2تتمتع الكونغو مبناخ ا�ستوائي ،املوز ,القطن ,الفول ال�سوداين ,منتج النخل الكرنبي .ويبقى
البلد �شديد التبعية يف املنتجات الغذائية لدول �أخرى.
• ينتج الكونغو النفط ال�ب�ح��ري ال��ذي ميثل  %90من
�صادراته.
• ميتلك الكونغو ث ��روات م��ن ال�ب��وت��ا���س ,النحا�س ,املا�س
والذهب بالإ�ضافة �إىل ق��دران كهرومائية .وي�صدر الأخ�شاب
املدارية مثل الأبنو�س والأكاجو.
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• الأدوية.
• اخلدمات.
وتوفر قوانني ال�ضرائب واال�ستثمار ع��دداً من الإج��راءات
التي من �ش�أنها ت�شجيع اال�ستثمار .وت�شمل:
 الإعفاء الكلي �أو اجلزئي من بع�ض ال�ضرائب من خاللالإعفاء من الأرباح الر�أ�سمالية عند �إعادة اال�ستثمار فيها.
الأرب� ��اح وه��ي ج��زء م��ن الأ� �ص��ول وا�ستثمارها يف غ�ضونثالثة � 3سنوات ،ال تخ�ضع ل�ضريبة الدخل.
ال�ق��درة على خ�صم خ�سائر الثالثة ال�سنوات التالية يف حالة• ميتلك الكونغو �شبكة موا�صالت بحرية هامة على نهر
الكنغو وبواتنوار يف املحيط الأطل�سي ،وترتكز ال�صناعات على اخل�سارة ،ين�ص قانون اال�ستثمار على خم�س حوافز املتعلقة مبا يلي:
ال�صناعات التحويلية.
• تطوير الن�شاط االقت�صادي والعمالة.

ال�صادرات والواردات:

�أه��م ال���ص��ادرات :ال�ب�ترول ،ع��روق اخل�شب و�أل��واح��ه ،ال�بن،
الكاكاو ال�سكر ،املا�س امل��واد الغذائية� .أم��ا ال ��واردات فت�شمل:
ال�سلع اال�ستهالكية ،املنتجات الو�سيطة ،املعدات الر�أ�سمالية
البرتول ،الأ�سمنت ،ال�سجائر ،امل�شروبات ،ال�سكر.

فر�ص اال�ستثمار:
توجد فر�ص لال�ستثمار يف عدد من القطاعات يف الكونغو
ويف مقدمتها:
• البنية الأ�سا�سية.
• الطرق واملوا�صالت.
• الطاقة.
• الزراعة.
• ال�صناعة.
• الت�صنيع الغذائي.
• ال�سياحة.
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• �إعادة ا�ستثمار الأرباح.
• البحث واالبتكار.
• الت�صدير.
• اال�ستثمار يف املناطق الأقل منواً وب�شكل عام ،ف�إن فرتة
الإعفاء ال�ضريبي هي من خم�س �إىل ع�شر �سنوات.

ال�سياحة:
جل�م�ه��وري��ة ال�ك��ون�غ��و �إرث �ه��ا ال�ت��اري�خ��ي وق��راه��ا اخل�لاب��ة،
ومناظرها الطبيعية ال�ساحرة ،و�شواطئها اجلميلة ،وموروثها
الديني والتقليدي الرائع ومتنزهاتها وحممياتها الوطنية،
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• امل�ت��اح��ف ال�ت��اري�خ�ي��ة :متحف ال�صليب ك��وم��ا ومتحف
كيكاال.
• وف��رة احل�ي��اة ال�بري��ة واملتنزهات الوطنية يف �أودزاال،
وليفيني.
• الفولكلور والفن.
• م�ن��اخ داف��ئ ومم�ت��ع على م��دار ال�سنة .ول��دى الكونغو
مما يجعل منها بلداً �سياحيا �ساحرا للزائر ..وم��ن املقا�صد خيارات فندقيه عديدة ،تت�ألف من العديد من الفنادق الفخمة
ال�سياحية يف الكونغو:
التي توفر و�سائل الراحة والرتفيه ،والتي تنال ر�ضى ال�سياح
• ال�شواطئ الرملية اجلميلة املحاطة ب�أ�شجار جوز الهند ورجال الأعمال.
يف مدينة البوانت الهنديه.
تقدم �أغلب الفنادق لعمالئها خدمات �سياحية ذات جودة
عالية منها ت�ق��دمي ال�ط�ع��ام ال�ل��ذي��ذ وغ�سيل امل�لاب����س وحمام
• البحريات والقنوات يف مدينة ديو�سو.
�سباحة ،واجل��ول��ف ،ملهى ،وال�ت��دل�ي��ك ،وال�ه��ات��ف ،والفاك�س،
• ال�شالالت يف مدينة لوفوالكاري.
• الأنهار :نهر الكونغو ونهر كويلو ونهر دجويه وغريها .والإنرتنت ،والكمبيوتر ،وغريه ،وتقدم بع�ض الفنادق لعمالئها
خدمة ت�أجري ال�سيارات لت�سهيل موا�صالتهم خالل املدينة.
املواقع ال�سياحية للزيارة:
• حممية للحياة الربية من ليكويل بنداك الواقعة �شمال كيلي.
• حممية جبل فواري وحمميه نيانغا ال�شمالية.
• احلديقة الوطنية �أودزاال.
• حممية للحياة الربية يف ليفيني.
(الإ�صدار الأول)
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امللحق الأول

يف الفرتة من � 27 - 25أبريل  2004م ،مت خالله �إقرار النظام الداخلي
والنظام الأ�سا�سي للرابطة ..فيما عقد جمل�س الرابطة اجتماعه
الأول ب�صنعاء يف الفرتة من � 28-27سبتمرب  2004م ،ومت خالله
انتخاب �أول �أمني عام للرابطة ،وكذا �أمينني عامني م�ساعدين.
ث ��م ت � ��واىل ان �ع �ق��اد االج �ت �م��اع��ات ال� ��دوري� ��ة مل�ج�ل����س ال��راب �ط��ة
وم�ؤمتراتها العامة وعلى النحو التايل:
 يف ال�ف�ترة م��ن  10-9نوفمرب /ت�شرين ث��اين 2005م ،انعقداالجتماع الثاين ملجل�س الرابطة ب�صنعاء.
 يف الفرتة من  9 - 7مايو�/أيار  2007م ،انعقد امل�ؤمتر الثاينللرابطة ب�صنعاء.
 يف الفرتة من  8-7مايو�/أيار  2008انعقد االجتماع الثالثملجل�س الرابطة بالعا�صمة اليمنية �صنعاء.
 يف الفرتة  26 24نوفمرب  2009م ،انعقد امل�ؤمتر الثالث للرابطةواالجتماع الرابع ملجل�سها يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم.
 يف ال �ف�ترة م��ن  13-12ن��وف�م�بر ان�ع�ق��د االج �ت �م��اع اخلام�سوامل ��ؤمت��ر ال��راب��ع ل�ل��راب�ط��ة مب�ق��ر جمل�س امل�ست�شارين يف اململكه
املغربية-الرباط.
 يف الفرتة من  26 - 25فرباير  2011م ،عقد امل�ؤمتر اخلام�سللرابطة واالجتماع ال�ساد�س ملجل�سها يف جمهورية اجلابون.
 يف الفرتة من  23 22مار�س  2012م ،انعقد امل�ؤمتر ال�ساد�سواالجتماع ال�سابع ملجل�سها يف العا�صمة البوروندية بوجمبورا

تقرير موجز حول �أن�شطة الرابطة (�أ�سيكا)ASSCAA -
�أبرزت املحاور الثالثة ال�سابقة� ،أهمية الدور الذي ت�ؤديه رابطة
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل
ال�ع��رب��ي(�أ��س�ي�ك��ا) ،وم��دى عنايتها ،ومثابرتها يف ا�ستك�شاف �آف��اق
العالقات بني البلدان الإفريقية والعربية ،ومدى وعيها بالأ�س�س
اجلغرافية التاريخية التي ت�شكل حافزاً قوياً لعالقات �أكرث ر�سوخاً
وتعاوناً مثمراً يف كافة املجاالت بني �إفريقيا والعامل العربي.
وال��راب �ط��ة يف ب�ع��ده��ا ال���س�ي��ا��س��ي ،ع�م�ل��ت ع�ل��ى ت��رج�م��ة امل �ب��ادئ
والأه ��داف التي �أن�شئت من �أجلها ،وانطلقت يف �سبيلها يف �إبريل
2004م ،ويف امل�ق��دم��ة منها :تعزيز الثنائية ال�برمل��ان�ي��ة ،وتر�سيخ
الدميقراطية ،و�إقامة احلكم الر�شيد ،ومتكني املر�أة ،بالإ�ضافة� ،إىل
تقوية التعاون ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف بني دول
�أفريقيا والعامل العربي.
�إن نوعية الأه��داف التي و�ضعتها الرابطة ن�صب عينها ،تعك�س
�شمولية و�أهمية دور ه��ذه الرابطة ذات الطابع ال�برمل��اين ،والتي
ج��اءت بالفعل لتفتح �أول ن��اف��ذة بهذا ال�ق��در م��ن ال�ف��رادة لكونها،
وج��دت ب�شكل خا�ص لتعيد االعتبار للروابط املن�سية بني بلداننا
الإفريقية والعربية ،ولتعيد ترتيب الأولويات فيما يت�صل بعالقات
بلداننا مع العامل ..وتلفت الأنظار �إىل الإمكانيات الواعدة لعالقات
تعاون و�شراكة مثمرة بني �إفريقيا والعامل العربي .ويف هذا الإطار
ً
ب ��ادرت ال��راب�ط��ة �إىل اب�ت�ك��ار �آل �ي��ات ذات ج��دوى يف حتقيق جممل ثانيا :اللقاءات الت�شاورية:
ميثل ال�ل�ق��اء ال�ت���ش��اوري منتدى ي �ت��داول فيه ر�ؤ� �س��اء وممثلوا
تلك الأه��داف ،ولكي تعطي العالقات الإفريقية -العربية �أبعادها
احلقيقية ،وترتجم �أهدافها ترجمة حقيقية ،وجتعلها �إمكانيات املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة الآراء ب�ش�أن ق�ضايا حمددة تدخل يف
�إطار اهتمام الرابطة ،وتكون �إحدى �أوليات الدبلوما�سية الربملانية
معا�شة على الأر�ض ..وفيما يلي نعيد عر�ض �أهم تلك الآليات:
�أوال :اجتماعات جمل�س الرابطة وم�ؤمتراتها امل��وك�ل��ة �إىل ال��راب �ط��ة ،ويف ه��ذه ال �ل �ق��اءات ي�ت���ش��ارك ق ��ادة وممثلوا
املجال�س الأع�ضاء ،االهتمام مع نخبة من املفكرين واخلرباء الذين
العامة:
ً
ً
يق�ضي النظام الأ�سا�سي ب�أن تعقد الرابطة م�ؤمتراً �سنوياً ي�سبقه يتم ا�ستدعاءهم ليدلوا بدلوهم وي�ق��دم��ون �إط ��ارا معرفيا حول
�أو يتزامن معه اجتماع ملجل�س الرابطة الذي ينعقد على م�ستوى الق�ضايا التي يعقد اللقاء الت�شاوري من �أجل مناق�شتها.
وتف�سح اللقاءات الت�شاورية املجال لإجراء نقا�شات مكثفة حول
ال��ر�ؤ� �س��اء ..ويف ح�ين ميثل امل ��ؤمت��ر ف�ضاء وا��س�ع�اً ملناق�شة و�إق ��رار
امل��واق��ف حيال العديد من الق�ضايا التي تدخل �ضمن اهتمامات الأدوار التي تقوم بها عادة املجال�س الت�شريعية واال�ست�شارية ،و�إجراء
الرابطة ،ف��إن جمل�س الرابطة ،يعنى مبناق�شة و�إق��رار ما يت�صل التقييم الفاعل مل�ستوى �أدائها للمهام الد�ستورية املنوطه بها..ومن
باجلوانب املالية والإداري��ة والفنية ،مبا يف ذلك امليزانية ال�سنوية �أه��م مات�شتمل عليه ج��داول �أعمال اللقاءات الت�شاورية للرابطة:
والأن�شطة ال�سنوية وانتخابات قيادة الرابطة التي تتم كل ثالث ق�ضايا التنمية امل���س�ت��دام��ة ،ومكافحة ال�ف�ق��ر ،و�أه� ��داف الأل�ف�ي��ة،
والتنمية ال�سيا�سية ،والدميقراطية وحقوق الإن�سان ،واملر�أة.
�سنوات.
وقد نظمت الرابطة منذ ت�أ�سي�سها �أربعة لقاءات ت�شاوريه هي:
وقد مت عقد امل�ؤمتر الأول للرابطة يف العا�صمة اليمنية �صنعاء
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 -1يف الفرتة من  6 - 5مايو�/أيار 2006م انعقد اللقاء الت�شاوري
الأول للرابطة يف العا�صمة النيجريية �أبوجا.
 -2يف الفرتة � 22 - 21أكتوبر /ت�شرين �أول للعام  2007م ،انعقد
اللقاء الت�شاوري الثاين يف منطقة البحر امليت  -اململكة الأردنية
الها�شمية.
 -3يف الفرتة  6 - 5مايو�/أيار  2008م ،انعقد اللقاء الت�شاوري
الثالث للرابطة ،يف العا�صمة املوريتانيةنواك�شوط.
 -4يف الفرتة من � 25- 24سبتمرب�/أيلول  2011م ،انعقد اللقاء
الت�شاوري الرابع يف العا�صمة الإثيوبية �أدي�س �أبابا.

(الإ�صدار الأول)

رابع ًا :جلنة ال�سالم وحل املنازعات:

متثل هذه اللجنة واحدة من �أهم الآليات التي تعزز �إ�سهام رابطة
جمال�س ال�شيوخ وال�شورى واملجال�س املماثلة يف �إفريقيا والعامل
العربي(�أ�سيكا) يف جهود ف�ض املنازعات و�إحالل ال�سالم ،من خالل
الدبلوما�سية الربملانية للمجال�س الأع���ض��اء يف ال��راب�ط��ة ،وعرب
توظيف خربات معتربة يف هذا املجال.
اللجنة ت�ضم عدداً من املجال�س الأع�ضاء يف الرابطة ،وقد عقدت
اللجنة منذ ت�أ�سي�سها ثالث اجتماعات هي:

-االجتماع الأول:

ثالث ًا :اجتماعات الغرف التجارية وال�صناعية:
انعقد يف العا�صمة النيجريية �أبوجا خالل الفرتة من 13 - 12
متثل اجتماعات الغرف التجارية وال�صناعية يف الدول العربية دي�سمرب/كانون الأول  2008م ،وخ�لال ه��ذا االجتماع مت حتديد
والإفريقية واحدة من �أهم الآليات املت�صلة بالعالقات االقت�صادية مهام واخت�صا�صات اللجنة.
وبا�ستك�شاف �آفاق التعاون يف هذا املجال ..وتتميز هذه االجتماعات االجتماع الثاين:
بات�ساع نطاقها بحيث ال تقت�صر على الدول الأع�ضاء يف الرابطة بل
انعقد يف العا�صمة البوروندية بوجمبورا ،خ�لال الفرتة
تتعداها �إىل الدول الأخرى التي ال تزال خارج الرابطة.
م��ن  3-2م��ار���س�/آذار  2009م ،ومت خالله مناق�شة ع��دداً من
وقد ا�ستطاعت الرابطة �أن تنظم ثالث اجتماعات من هذا النوع الق�ضايا ،بينها :ال�صراع يف منطقة البحريات الكربى ،والنزاع
خالل الفرتة املا�ضية نوجزها فيما يلي:
يف ال�صومال ،ودار فور.
 -االجتماع الأول:

االجتماع الثالث:

انعقد يف مدينة كيب ت��اون بجمهورية جنوب �إفريقيا ،خالل
انعقد يف العا�صمة الإثيوبية �أدي�س �أبابا ،خالل الفرتة من - 23
الفرتة من � 27 - 25أكتوبر/ت�شرين �أول  2008م ،وذلك بالتعاون مع  24فرباير�/شباط  2013م ،ومت خالله مناق�شة عدداً من الق�ضايا
امل�صرف العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا وجمعية امل�صارف من بينها تلك املرتبطة بثورات الربيع العربي ،والو�ضع يف �إفريقيا.
اليمنية .وق��د ح�ضر االج�ت�م��اع وف ��و ٌد ك�ب�يرة م��ن ك�لا املنطقتني ،خام�س ًا:اجتماعات ال�����س��ي��دات ال�برمل��ان��ي��ات يف
جميعهم ميثلون غرف التجارة وال�صناعة واملنظمات التجارية ،كما �أفريقيا والعامل العربي:
ح�ضر هذا االجتماع وف ٌد ميثل رجال �أعمال بريطانيني و�أمريكيني
هذا النوع من االجتماعات ت�ستهدف الرابطة من خالله جت�سيد
مت دعوتهم حل�ضور هذا االجتماع.
�أح��د �أهدافها الأ�سا�سية واملت�صل بتمكني امل��ر�أة ،وهي متثل فر�صة
 االجتماع الثاين:�سانحة لت�أكيد دور امل��ر�أة وتعزيز �إ�سهاماتها يف �إط��ار الدبلوما�سية
انعقد يف العا�صمة البحرينية املنامة ،خالل الفرتة من  28 - 27الربملانية التي تتيحها الرابطة.
�أكتوبر/ت�شرين �أول  2010م ..وقد ح�ضر هذا االجتماع وف��و ٌد من
وتتميز ه��ذه االجتماعات ب�أنها كاجتماعات ال�غ��رف التجارية
كال املنطقتني ،ناق�شوا �آليات تعزيز التعاون االقت�صادي والتجاري وال�صناعية ،م��ن حيث كونها ال تقت�صر على ال��دول الأع���ض��اء يف
بني �أفريقيا والعامل العربي.
الرابطة ،وكونها �أي�ضاً ت�شمل الربملانيات ولي�س ع�ضوات املجال�س
االجتماع الثالث:االع�ضاء يف الرابطة فقط وقد ا�ستطاعت الرابطة تنظيم ثالثه
انعقد يف العا�صمة املغربية الرباط يف الفرتة من  30-29اجتماعات لل�سيدات الربملانيات وهي:
نوفمرب/ت�شرين ث��اين 2012م ،وذل��ك بالتعاون م��ع جامعة االجتماع الأول:
غ��رف التجارة وال�صناعة املغربية وجمل�س امل�ست�شارين يف
ان�ع�ق��د يف العا�صمة الينجريية �أب��وج��ا ،يف ال �ف�ترة م��ن 7 - 6
املغرب ،وبح�ضور وفود عديدة من منطقتي �أفريقيا والعامل �أك�ت��وب��ر /ت�شرين الأول  2009م ،ومت خالله مناق�شة العديد من
العربي.
الق�ضايا املرتبطة بتمكني املر�أة مبا يف ذلك �إ�شراكها املراة يف العملية
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ال�سيا�سية واملنا�صب القيادية ،وت�أكيد �أهمية تعليم املر�أة وم�شاركتها
يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
االجتماع الثاين -:انعقد يف العا�صمة ال�سودانية  -اخلرطوم يف
الفرتة  27ــ � 28سبتمرب 2010م االجتماع الثاين
(للجنة ال�سيدات الربملانيات) يف �أفريقيا والعامل العربي.
(الإ�صدار الأول)

االجتماع الثالث:

انعقد يف العا�صمة ال�سودانية اخلرطوم ،يف الفرتة من 19-18
م��ار���س  2012م ،ومت خ�لال��ه ،اعتماد ع��دد م��ن التو�صيات الهادفة
�إىل تعزيز م�شاركة امل��ر�أة يف احلياة ال�سيا�سية ووقف العنف �ضدها
واالهتمام بتعليمها ومكافحة التميز �ضد النوع االجتماعي .

�ساد�س ًا :برنامج الزيارات وتبادل اخلربات:

مت النظر يف هذا الربنامج خالل امل�ؤمتر الثاين للرابطة الذي
عقد يف العا�صمة �صنعاء خالل الفرتة من  10-9نوفمرب /ت�شرين
الثاين  ،2007وذلك يف �سياق مناق�شة امل�ؤمتر حلزمة من املقرتحات
املقدمة من جمل�س امل�ست�شارين يف اململكة املغربية وجمل�س ال�شورى
يف مملكة البحرين ومن الأمانة العامة للرابطة ،وهي املقرتحات
التي ج��اءت لتعك�س احلر�ص على ترجمة امل�ب��ادئ والأه ��داف التي
ت�أ�س�ست الرابطة من �أجلها ،ويف مقدمتها متتني �أوا�صر التعاون
والعمل امل�شرتك يف خمتلف امليادين ب�ين ال��دول الأع���ض��اء ،ودع��م
القيم امل�شرتكة فيما بينها واملتمثلة يف ن�شر مبادئ الدميقراطية
وتر�سيخ �سيادة القانون واحرتام التنوع الثقايف والإ�سهام يف تقوية
الثنائية الربملانية ودع��م احل��وارات والدميقراطية وتعزيز مكانة
ال ��دول العربية والإف��ري�ق�ي��ة وم�سايرة منطق الع�صر يف ت�شجيع
الوحدة والتكتالت التي تت�صاعد وتريتها ،واحلد من �أ�سباب التوتر
والفقر والتخلف والإ��س�ه��ام يف �إح�ل�ال الأم��ن وال�سلم يف �أفريقيا
والعامل العربي ،ومن ثم يف �أنحاء العامل.
ولأج��ل ذل��ك �أو��ص��ى امل��ؤمت��ر بقيام املجال�س يف ال��دول الأع�ضاء
برفع وت�يرة التن�سيق فيما بينها ،و�أن تعمل الأم��ان��ة العامة على
اقرتاح برامج لتبادل الزيارات واخلربات وت�شجيع اللقاءات الثنائية
واجلماعية بني �أع�ضاء املجال�س بهدف الت�شاور وتن�سيق املواقف.
وتفعي ًال لذلك ولتحويل هذة التو�صيه �إىل �آلية عملية فقد كلف
املجل�س الأمانة العامة للرابطة بالتن�سيق بني املجال�س الأع�ضاء
لتكثيف التوا�صل والزيارات فيما بينها.
وق��د الح�ظ��ت الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��راب�ط��ة �أن ال�ت�ج��اوب م��ع ه��ذا
ال�برن��ام��ج ج��اء �أدن ��ى م��ن امل�ستوى ال��ذي ك��ان م ��أم��وال ،حيث �شاب
تنفيذه بع�ض �أوج��ه الق�صور تبعا لعدم قدرة ال��دول الأع�ضاء على
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امل�شاركة الفاعلة يف هذا الربنامج ،ولظروف قاهرة تفهمتها الأمانة
العامة ووقف �أمامها امل�ؤمتر الثاين للرابطة والذي انعقد ب�صنعاء
يف ال�سابع من مايو�/أيار .2007
وت�ف��ادي��ا لقيام بع�ض ال ��دول ب��زي��ارات ل��دول حم��ددة و�إغ�ف��ال
�أخ��رى فقد كلفت الأمانة العامة يف هذا االجتماع ب�إعداد برنامج
للزيارات،وقد وجه رئي�س الرابطة دعوته للأع�ضاء ملناق�شة و�إقرار
الربنامج للعام  ،2007ومن �أجل امل�ساعدة يف تنفيذ هذا الهدف �شكلت
جلنة خا�صة �سميت (جلنة ال�برام��ج) ،وق��د ا�ستعر�ضت الربنامج
ووافقت عليه وزكت رفعه للمجل�س للموافقة عليه وتكليف الأمانة
العامة للرابطة بالتن�سيق بني املجال�س الأع�ضاء الختيار الأوقات
املنا�سبة لتنفيذه.
وي�صب هذا الن�شاط يف خدمة النظام الداخلي للرابطة الذي
ي�شري يف مادتيه  33و� 37إىل �أنه من �ضمن �أهداف الرابطة الدعوة
الجتماعات م�شرتكة بني املجال�س الأع�ضاء لتعزيز العمل امل�شرتك
وتطوير التعاون وتبادل اخلربات ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة الق�ضايا
ذات ال�صلة بامل�صالح العامة �ضمن النطاق الوطني والنطاق الدويل.
كما يهدف هذا الربنامج �إىل متكني املجال�س الأع�ضاء من تبادل
اخل�ب�رات الربملانية مب��ا يخلق تفكريا م�شرتكا ي�ساعد على فهم
الدميقراطية يف كل جتربة واالط�لاع املتبادل على طبيعة العمل،
مبا يتطلب من كل جمل�س �أن ينزل �ضيفا على املجال�س الأخ��رى،
و�أن يق�ضي كل جمل�س �أياما يف �ضيافة املجل�س امل�ضيف.
وظ��ل تطبيق ه��ذا ال�برن��ام��ج ح��ا��ض��را با�ستمرار ل��دى جمل�س
الرابطة و�أمانتها العامة ،ول��ذا فقد ت�ضمنت �أجندة عمل م�ؤمتر
2009م تكليفا للجنة الربامج لدرا�سة �أ�سباب �ضعف م�شاركة الدول
الأع���ض��اء يف ال�برن��ام��ج منذ �إق ��راره يف  2006م .وت�ضمن التكليف
مقرتحا بتغيري اجلداول الزمنية يف الربنامج بحيث يتم تنفيذه كل
�سنتني ،على �أمل �أن يكون لهذا الإجراء �أثر كبري يف حتفيز املجال�س
للم�شاركة يف ال�برن��ام��ج ،وذل��ك مب��ا يتوائم ب�ين ه��ذه اجل��داول مع
طبيعة املهام الت�شريعية للمجال�س الأع�ضاء وفقاً ملا جاء يف التقرير
ال���س�ن��وي ل�ل�أم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��راب�ط��ة امل �ق��دم �إىل امل ��ؤمت��ر اخلام�س
للرابطة املنعقد يف العا�صمة اجلابونية ليربافيل يف الفرتة من -25
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امللحق الثاين
�أ�سمــــاء وعنـــاويــــــن املجال�س االع�ضاء
رئي�س جمل�س الأمة اجلزائري:

معايل ال�سيد  /عبد القادر بن �صالح
جمل�س الأمة -ق�صر زيجوت يو�سف  -اجلزائر
�صندوق الربيد 66
الرمز الربيدي 16000
هاتف0021321746031/22 :
فاك�س0021321746107 /102 :
الربيداالكرتوين:

majliselouma@majliseouma.de
abouregba@majliselouma.dz
موقع على الأنرتنتwww.majilseouma.de :

رئي�س جمل�س ال�شورى البحريني:

معايل ال�سيد /علي بن �صالح ال�صالح
املنامة� -صندوق بريد 10105 :مملكه البحرين
هاتف 0097317716500 :فاك�س0097317715715 :
الربيد االكرتوينshasan@shura.gov.bh :
info@shura.gov.bh

(الإ�صدار الأول)

رئي�س املجل�س الوطني الناميبي:

معايل ال�سيد  /هون �أ  .ك  ,كابري /املجل�س الوطني يف ناميبيا /
�صندوق بريد  13361ويندهوك ناميبيا
هاتف:

09264–61-202-8000/111/00264612803111
فاك�س0026461256371/00226121-61–09264 :

الربيد االلكرتوين:

h.mbingeneeko@parliament.gov.na
العنوان على الإنرتنتwww.parliament.gov.na :

رئي�س جمل�س ال�شيوخ النيجريي:

معايل ال�سيد  /ال�سناتور ديفيد مار  /اجلمهورية الفيدرالية
النيجريية اجلمعية الوطنية� -أبوجا
�صندوق بريد � ،141أبوجا ،نيجرييا
الهاتف23492340009 /002348037868551 :
الفاك�س2349234215 /7 :
الربيد الألكرتوينayewohnelson@yahoo.com :

رئي�س جمل�س ال�شورى القطري:

معايل ال�سيد /حممد بن مبارك اخلليفي� /صندوق بريد /
موقع املجل�س على �شبكه الإنرتنتwww. Shura .com .bh :
 2034الدوحه قطر
هاتف0097444327019 :
رئي�س جمل�س الأعيان الأردين:
فاك�س0097444425526:
دولة ال�سيد  /طاهر امل�صري
الربيد الإلكرتوينshura-Qatar@hotmail.com
جمل�س الأعيان� :صندوق بريد072 :
الرمز الربيدي11101:
هاتف00962777257812 :
فاك�س0096265676981 :
الربيد االكرتوينinfo@senate.jo :

رئي�س جمل�س امل�ست�شارين املغربي:

معايل ال�سيد  /حممد ال�شيخ بيد اهلل
�شارع حممد اخلام�س الرباط اململكه املغربيه .
هاتف00212537761116 :
فاك�س00212537730568 :
الربيد االلكرتوين soumaya.es@gmail.com

رئي�س جمل�س ال�شورى ال�سعودي:

معايل ال�سيد  /عبد اهلل بن حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ
ق�صر اليمامة  .الريا�ض �/صندوق بريد 63393
اململكة العربية ال�سعودية.
الرمز الربيدي :الريا�ض 11516
هاتف009664821666 :
فاك�س0096614881542 :
الربيد االلكرتوينwebmaster@shoua.gov.sa :
املوقع على �شبكة االنرتنت http://www.shura.gov.sa
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بونغو �أوندميبا
رئي�س جمل�س الواليات ال�سوداين:
�صندوق بريد رقم 7513 :ليربفيل -اجلمهورية الغابونية
معايل الفريق � /آدم حامد مو�سى
فاك�س00.241.72.18.64 :
ال�سودان – اخل��رط��وم �أم درم��ان_ قبالة املجل�س الوطني دار
تلفون00241775315 :
الربملانيني (�سابقاً)
الربيد الألكرتوينbeatricentoutoume@hotmail.fr:
تلفون - 0024912352266 :فاك�س00249187560950 :
املوقع االلكرتوين www.senat.ga
الربيد الإلكرتوينinfo@councilofstates.gov.sd/ :

amirelamin@hotmail.com
rehablili1984@hotmail.com

رئي�س جمل�س الأقاليم اجلنوب �إفريقي:

معايل ال�سيد/منينوا ومهلنقوا/كيب تاون) )Cape Town 8000
رقم الهاتف0027836115833:
رقم الفاك�س27214032660 :
الربيدااللكرتوينkmthethwa@parliament.gov.za:
mmasimula@parliament.gov.za
املوقع االلكرتوينhttp://www.parliament.gov.za :

رئي�س جمل�س ال�شيوخ ال�سوازيالندي:

م�ع��ايل ال���س�ي��ده /جيلينا زوان /جم�ل����س ال���ش�ي��وخ ��س��وازي�لان��د
مبابان �سوازيالند.
�صندوق الربيد ()37
هاتف002684162407/002684162409 :
فاك�س002684161603 :
الربيد الإلكرتوين:
happy@swazi.net , adminparl@swazi.net

رئي�س جمل�س الأقاليم الأثيوبي:

معايل ال�سيد  /كا�سا تكليربهان جربيهوت.
�صندوق بريد � 20212 / 1000 /أدي�س ابابا.
هاتف00251111242324/3 :
فاك�س00251111242304 :
املوقع الإلكرتوين kumashih@gmail.com

adanefg@yahoo.com

رئي�س جمل�س ال�شيوخ الغابوين:

معايل ال�سيدة  /روز فران�سني روغومبي� 3/شارع الن�صر عمر
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رئي�س جمل�س ال�شيوخ البوروندي:

معايل ال�سيد /غابرييل نتيزيرانا � /شارع يارندا
�صندوق بريد /814بوجمبورا
الهاتف0025779703146/0025775127000 :
فاك�س00257245114 :
املوقعwww.senat.bi :
الربيد الإلكرتوين:

senat@senat.bi, wakarerwa@yahoo.com

رئي�س جمل�س ال�شيوخ الكونغولوي:

معايل ال�سيد� /أندريه اوبامي ايتو  /ق�صر الكونغر�س
�صندوق بريد 2642 :برازافيل
الهاتف00242 18 00 281 02 :
جوال00242 06 668 94 53 :
الربيد الإلكرتوينfoutysoungou@yahoo.fr :

رئي�س جمل�س ال�شيوخ املوريتاين:

ال�سيد الفقيد /مامادو امللقب �أمباري
نواك�شوط موريتانيا ،جمل�س ال�شيوخ � ،شارع اال�ستقالل
�ص ب 5838 :نواك�شوط
هاتف0022236303037 :
فاك�س002225257373 :

رئي�س جمل�س ال�شورى امل�صري

معايل ال�سيد� :أحمد فهمي �أحمد رئي�س جمل�س ال�شورى
هاتف0020227957911 :
فاك�س0020227949101 :
الربيد الألكرتوينInfo.center@shura.gov.eg :
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