أولا -لمحة عن
الحوار البرلماني اإلفريقي – العربي
نشأته – أهدافه – أنشطته
منذ أن بدأت بلدان القارة اإلفريقية بالتحرر من نير االستعمار األجنبي في مطلع
الستتينات متتن القتترن المااتتيب نامتتت بتتين تذل البلتتدان يالبلتتدان العربيتتةب لت المستتتي
الحكتتيميب انتتات جيتتدة يمتعتتددة الجيانتتس ارتكتتىت أساس تا ا ل ت التتريابط الج رافيتتة
يالتاريخية يالثقافية يالكفاحية التي تجمع بين الجانبين.
يند ا تم االتحاد البرلماني العربي بالعانات مع أفريقيا انطانا ا متن يجتيد حتيال
ثلتتأ أ اتتاي فتتي القتتارة اإلفريقيتتةب متتن ج،تتةب يألن أفريقيتتا تمثتتث ثقتاا سياستتيا ا امتا ا فتتي
الساحة الديليةب فااا ن انات بلدان،ا مع البلدان العربية ب من ج،ة أخر .
إال أن العانات بين المؤسسات البرلمانية اإلفريقية يالعربية بقيت دين المستي
المطليس  .ييمكن القيث أن العانات البرلمانية اإلفريقيتة  -العربيتة نتد مترت بمترحلتين
متميىتين:
المرحلة األولى – وهي مرحلة العالقات الثنائية:
ينتتد انتتتترت التتريابط في،تتا ل ت العانتتات بتتين برلمتتان ربتتي ي ختتر أفريقتتيب
ياشتتتملت ل ت تبتتادث اليفتتيد يمنانشتتة بع ت األمتتير التتتي ت،تتم الطتترفين .يكانتتت تتذل
العانتتات تتتتم بتتين البرلمانتتات العربيتتة ياإلفريقيتتة التتتي تتتربط بلتتدان،ا انتتات يثيقتتة
سياسية يانتتتادية يغير تا .كمتا أن،تا انتتترت تقريبتااب لت العانتات بتين البرلمانتات
يبرلمانتات البلتدان العربيتة اليانعتة فتي أفريقيتا ب يتاليتا ا فتنن العانتات بتين
اإلفريقية
البرلمانات اإلفريقية يبرلمانات المشرق العربي بقيت محديدة جداا.
المرحلة الثانية – وهي مرحلة العالقات بين المنظمات البرلمانية:
يالمقتيد نا العانة بين االتحتاد البرلمتاني العربتي ياتحتاد البرلمانتات اإلفريقيتة
 .ينتتد بتتدأت تتذل العانتتات فتتي مطلتتع تتام  7711نتتدما انعقتتد المتتؤتمر األيث التحتتاد
البرلمانات اإلفريقية فتي نياكشتيط (ميريتانيتا) بيجترت أثنتاا المتؤتمر مباحثتات بتين

المستتؤيلين البرلمتتانيين فتتي كتتا االتحتتادينب تتتم خال،تتا االتفتتاق ل ت اتتريرة التعتتاين
يالتنسيق بين،ما في مختلف المجاالت.
يلكتتن العانتتات بتتين االتحتتاد البرلمتتاني العربتتي ياتحتتاد البرلمانتتات اإلفريقيتتة ب
بقيتتت محتتديدة ال تتجتتايى تبتتادث بعت الرستتايث يتيجيت التتد يات لحاتتير المتتؤتمرات
التتتتي يعقتتتد ا الطرفتتتان .ياستتتتمر الياتتتع كتتتذلج إلتتت أن جتتتاا المتتتؤتمر الثتتتاني لاتحتتتاد
البرلمتتاني العربتتي (الجىايتتر )7797ب التتذأ أ ط ت دفعتتة كبيتترة لعانتتات الحتتيار بتتين
االتحتتاد البرلمتتاني العربتتي يالمن متتات البرلماني تة فتتي العتتالمب متتع التيكيتتد ل ت أيلييتتة
الحيار مع البرلمانات اإلفريقية ياتحاد ا.
يتيكدت تلج التيجي،ات في ساير المجالس يالمؤتمرات ياالجتما تات التتي قتد ا
االتحاد البرلماني العربي خاث السنيات التالية.
يكان انعقاد المؤتمر الخامس التحتاد البرلمانتات اإلفريقيتة مناستبة امتة إل تادة
الن ر بالعانات السابقةب يإحداأ نقلتة ني يتة تفتتف فانتا ا جديتدة أمتام التعتاين العربتي –
األفريقتي لت التتعيد البرلمتاني .فقتد شتتارج األمتين العتام لاتحتاد فتي أ متاث المتتؤتمر
يألق كلمة ركى في،ا ل ميايع الحيار البرلماني العربي  -األفريقي ب يأجر تدة
لقااات مع كث من رييس االتحاد يأمين العامب يتم االتفاق في ذل اللقااات ل :
 .7اريرة إنامة حيار برلماني ربي – أفريقي.
 .2التنستتيق بتتين األمتتانتين العتتامتين لاتحتتادين بشتتين الخطتتيات التنفيذيتتة لعقتتد
اللقاا البرلماني العربي – األفريقي في أنرس فرتة ممكنة.
يند تابعت األمانة العامة لاتحاد البرلماني العربتي مياتيع قتد اللقتاا البرلمتاني
العربي – األفريقيب يخاتة أثناا انعقتاد المتؤتمر الستادس التحتاد البرلمانتات اإلفريقيتة
فتتي ليبرفيتتث بال تتابين ختتاث شتت،ر ذار – متتارس  7792التتذأ يافتتق لت قتتد متتؤتمر
للحيار البرلماني العربي – األفريقي.
ينتيجة االتتاالت بين األمانتين العامتين قد المتؤتمر التيسيستي ل،تذا الحتيار فتي
تينس خاث ش،ر ذار – مارس .7791

يتتتتم االتفتتتاق فتتتي تتتذا المتتتؤتمر لتتت إنشتتتاا إطتتتار دايتتتم يستتتم "مؤؤؤرتمر الحؤؤؤوار
البرلماني األفريقي  -العربي " ب يعقد مرة كتث ستنتين بالتنتايس بتين العياتتم اإلفريقيتة
يالعربية.
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يتم تحديد أ داف الحيار ل النحي التالي :
-

تطتتيير الحتتيار بتتين البرلمانتتات اإلفريقيتتة يالعربيتتة متتن أجتتث معرفتتة أفاتتث
للقاايا يالمشاكث التي ت،م كاا من الشعيس اإلفريقية يالعربية .
تيثيتتق ريابتتط التعتتاين بتتين البرلمانتتات اإلفريقيتتة يالعربيتتة يالعمتتث متتن أجتتث
تعىيى التعتاين األفريقتي العربتي بشتكث تام ب يبخاتتة فتي المجتاالت السياستية
ياالنتتادية ياالجتما ية يالثقافية .
تشتتتجيع االتتتتتاالت بتتتين أ اتتتاا البرلمانتتتات اإلفريقيتتتة يالعربيتتتة يتبتتتادث
الخبرات البرلمانية يالتشريعية .
تنستتيق ميانتتف البرلمانتتات اإلفريقيتتة العربيتتة بشتتين القاتتايا التتتي تطتتر فتتي
المؤتمرات البرلمانية الديلية .

يند قد حت اآلن ثاثتة شتر متؤتمراا ل،تذا الحتيار ب ييجترأ التحاتير لعقتد
المتتؤتمر الرابتتع شتتر فتتي اتتتمة ستتاحث العتتا  /أبيتتدجان  /متتن  1إل ت / 5 / 5
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يند تم في ذل المؤتمرات ياع اإلطار التن يمي للحيار البرلماني العربتي –
األفريقي الذأ تجسد في الن ام األساسي يالايحتة الداخليتة اللتتين تن متان متث تذا
الحتتيار ي يكليات ت  .كتتذلج نينشتتت فتتي تتذل المتتؤتمرات جملتتة متتن القاتتايا السياستتية
ياالنتتتتتادية ياالجتما يتتتة يالثقافيتتتة التتتتي متتتن شتتتين،ا تعىيتتتى العانتتتات العربيتتتة –
اإلفريقية في مختلف المجاالت .
ييجرأ تعاين يثيق بين االتحادين في مجاالت ديدة :
تبتتتتادث اليفتتتتيد ياليثتتتتايق يالمعليمتتتتات ب المشتتتتاركة المتبادلتتتتة فتتتتي حاتتتتير
المؤتمرات ب التنسيق يالتعاين في مؤتمرات االتحتاد البرلمتاني التديلي التتي يشتارج
في،ا االتحادان بتفة ماح ين .
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ثانيا ا – تقويم مسيرة الحوار البرلماني األفريقي – العربي
خالل الفترة من :6142 – 4891

لقتتد ما ت إثنتتان يثاثتتين ام تا ا ل ت بتتدا الحتتيار البرلمتتاني األفريقتتي – العربتتي قتتد خال،تتا
البرلمتتانيين األفارنتتة يالعتترس ثاثتتة شتتر متتؤتمراا مشتتتركااب ي تتم يلتقتتين اآلن فتتي متتؤتمر م الرابتتع
شر.
فكيف نن ر إل ذل التجربة المتميىة من التعاين البرلماني بين الجانبين األفريقي يالعربتي .متا
ي إيجابيات ذا التعاين يما ي سلبيات ؟ يما ي اآلليات الناجعة لدفع ذل التجربة نحي األمام ؟
ال شج أن ملية تقييم أأ نشاط يجس أن تنطلق من األ داف التي ياعت ل،ذا النشاط .فمتا تي
األ داف التي ياع،ا البرلمانيين األفارنة يالعرس لحيار م نبث إثني يثاثين اما ا اما ا ؟
إن أ داف الحيار البرلماني األفريقتي – العربتيب كمتا نتل لي،تا الن تام األساستي للحتيار تي
كاآلتي:
.7
.2
.3
.1

تطتتتيير الحتتتيار بتتتين البرلمانتتتات اإلفريقيتتتة يالعربيتتتة متتتن أجتتتث معرفتتتة أفاتتتث للقاتتتايا
يالمشاكث التي ت،م كا من الشعيس اإلفريقية يالعربية.
تيثيق ريابط التعاين بين البرلمانات اإلفريقية يالعربية يالعمتث متن أجتث تعىيتى التعتاين
األفريقتتي العربتتي بشتتكث تتامب يبخاتتتة فتتي المجتتاالت السياستتية ياالنتتتتادية ياالجتما يتتة
يالثقافية.
تشجيع االتتاالت بين أ ااا البرلمانات اإلفريقيتة يالعربيتة يتبتادث الخبترات البرلمانيتة
يالتشريعية.
تنستيق ميانتف البرلمانتتات اإلفريقيتة يالعربيتتة بشتين القاتايا التتي تطتتر فتي المتتؤتمرات
البرلمانية الديلية.

الجوانب اإليجابية التي تحققت في إطار الحوار
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أ ط الحيار العانات البرلمانية اإلفريقية – العربية نقلة ني يتةب إذ حيل،تا متن انتات
بين برلمان أفريقي ي خر ربي إل انات بين مؤسستينب بين اتحادين إنليميين.
ن م العانات البرلمانية اإلفريقية – العربية يأاف لي،ا الطابع المؤسسي (الديريتة فتي
االجتما ات)ب يجعث ل،ا ياكث تن يمية :المؤتمر – لجنة المتابعة – األمانتان العامتان.
تمتتت فتتي إطتتار مليتتة الحتتيار يمؤسستتات أ متتاث مشتتتركة :نتتدية القتتدسب تبتتادث الىيتتارات
ياليفيد في االجتما ات الن امية لاتحادين.
التنسيق يالتعاين بين يفيد المجمي تين اإلفريقيتة يالعربيتة فتي مع تم متؤتمرات االتحتاد
البرلمتتاني التتديلي حتتيث ناتتايا امتتة :إدرا بنتتيد إاتتافية فتتي جتتدايث أ متتاث المتتؤتمرات
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الديليتتةب تبتتادث التتد م لمرشتتحي الجتتانبين إل ت مختلتتف المناتتتس فتتي ييتتات االتحتتادب د تتم
مشاريع نرارات لتالف أحد الجانبين.
 .5شجع الحتيار لت التفا تث بتين البرلمتانيين األفارنتة يالعترس متن ختاث تشتكيث مجمي تات
التدانة اإلفريقية – العربية فتي تدد تام متن البرلمانتات اإلفريقيتة يالعربيتةب متا أد
إل تيسيع يتعىيى العانات الثنايية بين البلدان اإلفريقية يالعربية.
 .2يبشكث ام لقد أتبحت لد برلمانيي الجانبين معرفة أيسع يأكثتر دنتة بالقاتايا يالمشتاكث
التي ت،م الجانس اآلخرب يأتبف برلمانيي الجانبين أكثتر إلمامتا ا بطبيعتة األياتاع القايمتة فتي
بلدان الجانس اآلخر.
الجوانب السلبية التي تعاني منها عملية الحوار
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تشمث ملية الحيار جميع البرلمانات يالمجالس العربية االثنين يالعشرين ب يلكن،ا ما تتىاث
ال تشمث جميتع البرلمانتات اإلفريقيتة  .يمعتريف أن أحتد أستباس تذل ال تا رة أن االتحتاد
البرلماني األفريقي ال يام جميع البرلمانات في القارة اإلفريقية  .يمن ثتم فتنن البرلمانتات
اإلفريقية غير األ ااا في ذا االتحاد ما تىاث غايبة ن ملية الحيار.
يط ت الجانتتس السياستتي متتن مليتتة الحتتيار ل ت الجيانتتس األختتر التتتي يجتتس أن ي طي،تتا
الحتتيار ب الستتيما فتتي المجتتالين االنتتتتادأ يالثقتتافي ب يلتتم يجتتر حت ت اآلن استتتدراج تتذا
النقل.
لتتم يتبلتتير الحتتيار فتتي أ متتاث ملميستتة مشتتتركة ( ىيتتارات يفتتيد لت مستتتي االتحتتادين ب
نديات ديرية ب أ ماث مشتركة ل المستييين اإلنليمي يالديلي  ...الخ )
بتتالرغم متتن أن التعتتاين يالتنستتيق داختتث اجتما تتات االتحتتاد البرلمتتاني التتديلي تتي الميتتدان
األساسي للعمث المشترج بين ممثلي االتحتادينب إال أن تذا التعتاين ال يتتم دايمتا ا لت النحتي
األكمث األمر الذأ يحتتا إلت مىيتد متن اال تمتام يالتركيتى لت اتريرة االلتتىام بمتا يتتم
االتفاق لي بين ممثلي الجانبين.
اعف المتابعة للقرارات المتخذة في مؤتمرات الحيار في الفترة مابين المؤتمرين.
تينف إتدار النشرة الفتلية الديرية التي تدر من،ا دد ياحد فقط ما حرم ملية الحتيار
من تيت إ امي مشتترج كتان متن شتين أن يلعتس ديراا محفتىاا للتعتاين يالتنستيق يتبتادث
اآلراا بين الجانبين.
ما تىاث ملية تبتادث الخبترات البرلمانيتة يالتشتريعية بتين برلمتانيي الجتانبين اتعيفة لل ايتة
يلم يتخذ أأ إجراا ملميس لتنفيذ ذا ال،دف بالرغم من أ ميت ياريرت .

*

*

*

ل الرغم من أ مية السلبيات التي ،رت في ملية الحيار خاث األ يام المااتية ب إال أن جميتع
المعطيات تشير إل أن باإلمكتان تجتايى تذل الستلبياتب ياتختاذ جملتة متن التتدابير التتي تعيتد لعمليتة
الحيار يج،،ا المشرق يفايدت،ا المرجية.
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يفيمتتا يلتتي بع ت المقترحتتات التتتي يتتؤدأ تطبيق،تتا بتتتيرة جديتتة إل ت تفعيتتث مليتتة الحتتيار يتتتيفير
ال ريف الاىمة لتحقيق أ داف،ا:
 -7العمتتث ل ت تنفيتتذ نتترار متتؤتمر االتحتتاد البرلمتتاني العربتتي الثالتتأ يالعشتترين (القتتا رة -71
 )2172/11/77المتعلق بالمشاركة بفعالية أكبرفي الحيار البرلماني األفريقي العربي .
 -2تبتتتادث ىيتتتارات اليفتتتيد بتتتين البرلمانتتتات اإلفريقيتتتة يالعربيتتتة ب يتكليتتتف لجنتتتة المتابعتتتة
ياألمانتين العامتين لاتحادين بياع برنتام يتاتمن ىيتارة يفتد برلمتاني أفريقتي إلت تدد
من البلدان العربيتة يىيتارة يفتد برلمتاني ربتي إلت تدد متن البلتدان اإلفريقيتة مترة كتث
ام.
 -3تحسين ليتة التعتاين يالتنستيق بتين يفتيد المجمتي تين اإلفريقيتة يالعربيتة فتي اجتما تات
االتحاد البرلماني الديلي.
 -1السعي الجاد إلنامة جمعيات تتدانة برلمانيتة داختث البرلمانتات اإلفريقيتة يالعربيتة تعمتث
ل تعىيى العانات الثناييتة ب يتعميتق التقتارس يتبتادث الخبترات يالتجتارس بتين برلمانتات
الجانبين.
 -5التحاير للندية البرلمانية المشتركة في بداية ام  2171المحدد نيان،ا فتي المتؤتمر
الرابع شر :
"تحديات العولمة وأثرها على الثقافات الوطنية في إفريقيا والعالم العربي"

*

*
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