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ﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﺩﺓ ﻳﻭﻡ  :ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء  21ﺭﺟﺏ ﺳﻧﺔ 1443ﻫـ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ :

 22ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ﺳﻧﺔ 2022ﻡ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻧﺻﻑ ﺻﺑﺎﺣﺎ ً (
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭﺍﺕ .
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺒﻄﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ . 2022/2/8
ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﺭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ :
 ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ " .
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ :
 .1ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻁﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﻣﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ/
ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺣﻭﻝ " ﺭﻓﻊ ﻗﻳﻣﺔ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﺑﺷ ﻛﻝ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺯﺍﺭﻋﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ".
 .2ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﺑﺩﷲ ﺑﻥ ﻁﻭﻕ ﺍﻟﻣﺭﻱ – ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻ ﺎﺩ ﻣﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ/
ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﺣﻭﻝ " ﺗﺣﻣﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﻣﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﺭﺳ ﻭﻡ ﺇﺿ ﺎﻓﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺑﺎﺳ ﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ".
 .3ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﻬﻭﺩ ﺑﻧﺕ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻣﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ /ﺷ ﺫﻯ
ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ ﺣﻭﻝ "ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻧﺳﺑﺔ ﻏﻳﺭ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺗﻭﻁﻳﻥ ".
 .4ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﻬﻭﺩ ﺑﻧﺕ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻣﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ /ﻧﺎﻋﻣﺔ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ﺣﻭﻝ " ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ".
 .5ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﻬﻭﺩ ﺑﻧ ﺕ ﺧﻠﻔ ﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻣﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﻋﻔﺭﺍء ﺑﺧﻳﺕ
ﺑﻥ ﻫﻧﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ ﺣﻭﻝ " ﺍﻻﻋﺗﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻲ ﻛﺧﺑﺭﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ".
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " .)ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(

ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ .
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ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺟﻠﺳﺗﻪ ﺍﻟﺳﺎﺩﺳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﻓﻲ ﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ) (09:43ﻣﻥ ﺻﺑﺎﺡ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء  21ﺭﺟﺏ ﺳﻧﺔ 1443ﻫـ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ
 22ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ 2022ﻡ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ .
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺗﺫﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ :
 .1ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ

 .2ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺭﻫﺎﻥ

 .3ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺷﺫﻯ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﻘﺑﻲ

 .4ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺃﺣﻣﺩ ﺣﻣﺩ ﺑﻭﺷﻬﺎﺏ
 .5ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﻼ

ﻛﻣﺎ ﺍﻋﺗﺫﺭ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ :
 .1ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻡ ﺃﺣﻣﺩ

 .2ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺟﻣﻳﻠﺔ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ

 .3ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺭﺍﺷﺩ ﻟﻳﺗﻳﻡ

 .4ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻣﻭﺯﺓ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺭﻱ

ﻭﻗﺩ ﺣﺿﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻁﺎﺭﻕ ﻫﻼﻝ ﻟﻭﺗﺎﻩ

ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﻭﺯﺓ ﺍﻷﻛﺭﻑ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ

ﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺣﺻﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺗﻬﻠﻙ

ﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﺻﺭ ﺍﺳﻣﺎﻋﻳﻝ

ﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ  /ﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﺷﻳﺦ

ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ  /ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺳﻳﺩ

ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ  /ﺳﻌﻳﺩ ﻋﺑﺩﷲ

ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ  /ﺟﻣﻳﻠﺔ ﺣﺎﺭﺏ

ﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﺳﻳﺩ  /ﻋﺑﺩﺍﻟﺻﻣﺩ ﺍﻟﻛﻣﺎﻟﻲ

ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ  /ﻧﻭﺭﺓ ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﻘﺎﺳﻡ

ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ  /ﻣﻧﻰ ﺧﻠﻳﻝ

ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ  /ﺧﻭﻟﺔ ﺁﻝ ﻋﻠﻲ

ﺧﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ  /ﻋﻠﻳﺎء ﺍﻟﻌﺑﺩﻭﻟﻲ

ﺑﺎﺣﺙ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻧﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ  /ﻣﺭﻳﻡ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻣﺭﺯﻭﻗﻲ

ﻣﺳﺎﻋﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻥ ﻋﺩﻱ

ﻭﻛﻳﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ

ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ  /ﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺣﺳﻥ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
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ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ  /ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﻬﺩﺍﺑﻲ

ﻣﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﻋﻠﻳﺎء ﺍﻟﻌﻠﻲ

ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺭﻳﻔﻲ

ﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﺷﺅﻭﻥ ﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ – ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﻛﻣﺎ ﺣﺿﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ  /ﻛﺎﺭﻡ ﻋﺑﺩﺍﻟﻠﻁﻳﻑ – ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ ،ﻭﺍﻷﺳﺗﺎﺫ/
ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﺎﻭﻱ – ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺩ  /ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻭﺍﺋﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﻳﻭﺳﻑ –
ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺷﻬﺩﻫﺎ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ .
ﻭﺗﻭﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ – ﺃﻣﻳﻥ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ،
ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﺳﻳﻑ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ – ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩ ﻟﻠﺗﺷﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ .
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* افتتاح الجلسة :
معالي الرئيس :
صبﺣكم ﷲ بالخير جميعا ً  ،بسم ﷲ وعلى بركته نفتتح الجلسة السادسة من دور اﻻنعقاد العادي
الثالث للفصل التشريعي السابع عشر  ،ويسعدني في البداية أن أرﺣب بمعالي ﺣصة بنت عيسى
بوﺣميد  -وزيرة تنمية المجتمع  ،وأصﺣاب السعادة اﻹخوة واﻷخوات العاملين معها في الوزارة ،
وأرﺣب كذلك بسعادة اﻷخ طارق هﻼل لوتاه  -وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني اﻻتﺣادي،
واﻻخوة العاملين مع سعادته في الوزارة.
* البند اﻷول  :اﻻعتذارات :
معالي الرئيس :
نبدأ جدول اعمال الجلسة ببند اﻻعتذارات وأدعو سعادة اﻷمين العام بتﻼوة أسماء المعتذرين عن
عدم ﺣضور الجلسة والغائبين عنها.
سعادة  /د .عمر عبدالرحمن النعيمي ) :اﻷمين العام للمجلس(
بسم ﷲ الرﺣمن الرﺣيم .
اعتذر عن عدم ﺣضور جلسة اليوم للمشاركة في مهمة رسمية كل من :
سعادة  /مﺣمد أﺣمد اليماﺣي
سعادة  /ناعمة عبدﷲ الشرهان
سعادة  /شذى سعيد النقبي .
سعادة  /أﺣمد ﺣمد بوشهاب
سعادة  /عائشة مﺣمد سعيد المﻼ .
كما اعتذر عن عدم ﺣضور الجلسة كل من :
سعادة  /علي جاسم أﺣمد .
سعادة  /جميلة أﺣمد المهيري .
سعادة  /عائشة راشد ليتيم .
سعادة  /د .موزة مﺣمد العامري .
* البند الثاني  :التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ . 2022/2/8
معالي الرئيس :
هل هناك أية مﻼﺣظات على هذه المضبطة ؟ الكلمة لسعادة ناعمة المنصوري .
مضبطة الجلسة  - 6الدور  - 3الفصل 17
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سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري ) :مراقب المجلس(
معالي الرئيس  ،يا ﺣبذا لو يتم شطب اسم سعادة اﻷخ سهيل العفاري من مقدمي طلب مناقشة
الموضوع العام ﻷنه ليس من مقدمي الطلب  ،وهذا وارد في الصفﺣة ) (12من المضبطة .
معالي الرئيس :
تم ضم سعادة اﻷخ سهيل إلى مقدمي الطلب قبل انعقاد الجلسة ﺣسبما أخبروني ﺣيث أنني لم أﺣضر
هذه الجلسة....
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري ) :مراقب المجلس(
لكن  -معالي الرئيس  -سعادة اﻷخ سهيل ليس من مقدمي الطلب ...
معالي الرئيس :
أي عضو في المجلس يستطيع أن ينضم إلى مقدمي الطلب إذا انسﺣب أعضاء آخرين من مقدمي الطلب...
فإذا انسﺣب أي عضو من مقدمي الطلب يستطيع أي عضو في أي وقت أثناء الجلسة أن ينضم ....
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري ) :مراقب المجلس(
لكن  -معالي الرئيس  -لم يطلب سعادة اﻷخ سهيل ضمه لمقدمي الطلب في مناقشة هذا الموضوع...
معالي الرئيس :
هناك طلب موقع من قبل سعادة اﻷخ سهيل باﻻنضمام إلى مقدمي الطلب ...
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري ) :مراقب المجلس(
شكرا معالي الرئيس  ،أردت التوضيح ﻷننه رأيت اسمه ضمن مقدمي الطلب في الصفﺣة )(12
من المضبطة ...
معالي الرئيس :
اسمﺣي لي يا أخت ناعمة أن اسأل ما هو الهدف من هذا الكﻼم  ....ا
سعادة  /ناعمة عبدالرحمن المنصوري ) :مراقب المجلس(
ليس هناك هدف معالي الرئيس  ،فقط ﻷنني رأيت اسمه ضمن مقدمي الطلب وهو ليس من مقدمي
الطلب...
معالي الرئيس :
إذا كان هناك طلب موقع من قبل العضو باﻻنضمام لمقدمي الطلب فهو يعتبر من مقدمي الطلب ،
واﻵن هل هناك أية مﻼﺣظات أخرى على هذه المضبطة ؟
)لم تبد أية مﻼﺣظات(
مضبطة الجلسة  - 6الدور  - 3الفصل 17
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معالي الرئيس :
إذا ً يصدق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة .
* البند الثالث  :الرسائل الصادرة للحكومة :
 رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني اﻻتحادي في شأن موضوع " دور وزارةالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية " .
معالي الرئيس :
هذه الرسالة* تم إرسالها إلى الﺣكومة  ،وهي بشأن توصيات المجلس الوطني اﻻتﺣادي في شأن
موضوع " دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية "  ،وهي
للعلم واﻻطﻼع.
* البند الرابع  :اﻷسئلة :
 .1سؤال موجه إلى معالي  /عبدﷲ بن طوق المري – وزير اﻻقت صاد من سعادة الع ضو /حمد
أحم د الرحومي حول " رفع قيم ة ف اتورة الكهرب اء بش ك ل مب الغ في ه على المزارعين
المواطنين".
 .2س ؤال موجه إلى معالي  /عبدﷲ بن طوق المري – وزير اﻻقتص اد من س عادة العض و /حمد أحمد
الرحومي حول " تحميل بعض منافذ البيع رسوم إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات اﻻئتمانية".
معالي الرئيس :
بالنسبة للسؤالين اﻷول والثاني وكﻼهما موجهان من قبل سعادة اﻷخ ﺣمد الرﺣومي لمعالي وزير
اﻻقتصاد فقد وردتنا رسالة اعتذار* عن عدم ﺣضور الجلسة من معالي الوزير  ،لذا سيتم تأجيل
السؤالين إلى الجلسة القادمة .
 .3س ؤال موج ه إلى مع الي  /عهود بن ت خلف ان الرومي – وزيرة دول ة للتطوير الحكومي
والمس تقبل  -رئيس الهيئة اﻻتحادية للموارد البش رية الحكومية من س عادة العض و /ش ذى
سعيد النقبي حول "إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين ".
معالي الرئيس :
نظرا لوجود سعادة شذى سعيد النقبي في مهمة رسمية خارج الدولة سيتم تأجيل* السؤال إلى الجلسة القادمة .
* نص الرسالة الصادرة بشأن توصيات المجلس الوطني اﻻتﺣادي في شأن موضوع " دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في
شأن تطوير الصناعة الوطنية" ملﺣق رقم ) (1بالمضبطة.
* نص رسالة اعتذار معالي وزير اﻻقتصاد عن عدم ﺣضور الجلسة للرد على السؤالين اﻷول والثاني ملﺣق رقم ) (2بالمضبطة.
* الرد الكتابي على السؤال الثالث ملﺣق رقم ) (3بالمضبطة.
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 .4ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟ ﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ  /ﻋﻬﻭﺩ ﺑﻧ ﺕ ﺧﻠﻔ ﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻣﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺩﻭﻟ ﺔ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷ ﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳ ﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿ ﻭ /ﻧﺎﻋﻣﺔ
ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ﺣﻭﻝ " ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻖ ".
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻭﺭﺩﻧﺎ ﺭﺩ ﻛﺗﺎﺑﻲ* ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ  ،ﻓﻬﻝ ﺗﻛﺗﻔﻳﻥ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﺃﺧﺕ ﻧﺎﻋﻣﺔ ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻭﺩ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻟﺣﻳﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻳﻬﺎ ﻟﻠﺭﺩ ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﺳﻣﺣﻲ ﻟﻲ ﺑﺳﺅﺍﻝ ﻳﺎ ﺃﺧﺕ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻷﻧﻲ ﻗﺭﺃﺕ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺃﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﻟﻪ ﻓﻘﻁ ﺇﺻﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻣﻘﻧﻌﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺻﺭﺍﺭ  ،ﻫﺫﺍ ﺣﻖ ﻟﻠﻌﺿﻭ ﻭﻟﻛﻧﻲ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺅﺳﻔﻧﻲ ﺍﻟﻘﻭﻝ
ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺇﺻﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺣﺿﺭ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ
ﻭﻳﺟﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺟﺩﻳﺩ ﻋﻥ ﺭﺩﻩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ  ،ﻓﻬﻝ ﻻ ﺯﻟﺕ ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻳﺎ ﺃﺧﺕ ﻧﺎﻋﻣﺔ ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ(
ﺃﺷﻛﺭ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻁﺭﺣﺗﻪ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺭﺍءﺗﻲ ﻟﻠﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺃﻭﺩ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻟﺣﻳﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺩ ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
 .5ﺳ ﺅﺍﻝ ﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻋﻬﻭﺩ ﺑﻧﺕ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻣﻲ – ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻝ -
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ /ﻋﻔﺭﺍء ﺑﺧﻳﺕ ﺑﻥ ﻫﻧﺩﻱ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ
ﺣﻭﻝ " ﺍﻻﻋﺗﺩﺍﺩ ﺑﺎﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻲ ﻛﺧﺑﺭﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ".
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺃﻳﺿﺎ ﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻛﺗﺎﺑﻲ* ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﻓﻬﻝ ﺗﻛﺗﻔﻳﻥ ﺑﺎﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﺃﺧﺕ ﻋﻔﺭﺍء ﺃﻡ
ﺗﺭﻏﺑﻳﻥ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ؟
* ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (3ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ.
* ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (3ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ.
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﻔﺭﺍء ﺑﺧﻳﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺭﻏﺏ ﺑﺣﺿﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﻳُﺅﺟﻝ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﺣﻳﻥ ﺣﺿﻭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ  :ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " .)ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(

ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺗﻼﻭﺓ ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ.ﻋﻣﺭ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻧﻌﻳﻣﻲ ) :ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ(
ﻧﺹ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ :
"ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺻﻘﺮ ﻏﺒﺎﺵ

ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ،،،
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ  :ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﻔﻴﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺯﻣﻨﻴﺎ ً ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳ ﻴﺎﺳ ﺎﺕ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺩ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺳ ﻴﺎﺳ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷ ﺄﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ - :
 .1ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻨﻈ ﺎﻡ ﺍﻟﻀ ﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻭﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺘﻐﻴ ﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ ﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 .2ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
 .3ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻧﺎﻋﻤﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ
ﺩ .ﺣﻮﺍء ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﻱ
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ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺛﻨﻴﺔ
ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﺴﻲ
ﺩ .ﻣﻮﺯﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻱ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻼ
ﺿﺮﺍﺭ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﻬﻮﻝ
ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺸﺎﻣﺴﻲ
ﺩ .ﺷﻴﺨﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻄﻨﻴﺠﻲ
ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻴﻤﺎﺣﻲ"
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻟﺗﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ  -ﻣﻘﺭﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺑﻘﺭﺍءﺓ ﻣﻠﺧﺹ* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺩ .ﺣﻭﺍء ﺍﻟﺿﺣﺎﻙ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ:
ﺍﻟﻣﻭﻗــﺭ

"ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ ،،،
ﺃﺭﻓﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ
" ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" .
ﺑﺭﺟﺎء ﺍﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﻌﺭﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗــﺭ .

ﻭﺗﻔﺿﻠﻭﺍ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﺧﺎﻟﺹ ﺍﻟﺗﺣﻳﺔ ﻭﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ2022/02/15 :

* ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (4ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ.
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻠﺧﺹ
ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷﺭ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ (2021/04/06) :ﻣﻭﺿﻭﻉ " ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ " ﺇﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ،
ﻟﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻋﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ.
ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﺩﺩ ) (8ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻣﻘﺭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺩﺑﻲ ،ﻭﺍﻁﻠﻌﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﺓ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ.
ﻭﺍﺟﺗﻣﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻳﻭﻡ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ:
 2021/10/12ﻭﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ 2021/10/26:ﻟﻠﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻬﻬﻡ ﺑﺷﺄﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻛﻣﺎ ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺩﺩ ) (1ﺣﻠﻘﺔ ﻧﻘﺎﺷﻳﺔ ﺍﻓﺗﺭﺍﺿﻳﺔ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ
ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺣﺩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ ،2021/06/13 :ﺑﻬﺩﻑ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﺭﺯ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ
ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺳﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻭﺍﺟﺗﻣﻌﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻣﺛﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻖ/11 :ﻳﻧﺎﻳﺭ 2022/ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ.
ﻭﺍﻧﺗﻬﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ :
ﺍﺳﺗﻧﺗﺟﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻵﺗﻲ:
 .1ﻋﺩﻡ ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﺋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ
ﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﻣﺭﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻟﻠﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ ﺑﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻻ ﻳﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎﺕ ﻣﺋﻭﻳﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
.2071
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 .2ﺗﺑﺎﻳﻥ ﺧﻁ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺳﺢ ﺩﺧﻝ ﻭﺇﻧﻔﺎﻕ
ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻳﺋﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء ،ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﺍﻟﻣﻔﺗﺭﺽ ﻟﺩﺧﻝ ﺃﺳﺭﺓ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ  7-5ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺑﻠﻎ  17000ﺩﺭﻫﻡ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺧﻁ
ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﺑﻠﻎ  13080ﺩﺭﻫﻡ.
 .3ﻏﻳﺎﺏ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺟﻭﺍﻧﺑﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ
ﻛﻔﺋﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ :ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ،ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺅﺛﺭ ﺳﻠﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ ﻟﻬﻡ.
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ :
ﺍﺳﺗﻧﺗﺟﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻵﺗﻲ:
 .1ﺗﺩﻧﻲ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ )ﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(،
ﺣﻳﺙ ﺍﻧﺧﻔﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻣﻥ ) (280ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ 2018ﻡ ﺇﻟﻰ
) (130ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎﻡ 2021ﻡ ،ﺃﻱ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﻠﻐﺕ ﻧﺳﺑﺗﻪ ) ،(54%ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﻣﺳﺗﻬﺩﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺣﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﻳﻝ(
ﺣﻳﺙ ﺳﺟﻝ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﺑﻧﺳﺑﺔ ) (%54ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  2018ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2021
 .2ﺗﺩﻧﻲ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ )ﻧﻘﻝ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻣﻳﺯ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ
ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺟﻭﺩﺓ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ(.
 .3ﺻﻌﻭﺑﺔ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻧﻅﺭﺍ ً
ﻟﺗﻌﺩﺩ ﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻣﻧﻬﺎ) :ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ  /ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ(،
ﻣﺎ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﺩﻡ ﺩﻗﺔ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺻﺭﻑ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ
ﻟﺑﻌﺿﻬﻡ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺩﻯ ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻭﺍﺳﺗﻧﺗﺟﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻵﺗﻲ:
 .1ﻏﻳﺎﺏ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؛ ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ
ﻟﺑﺱ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻓﺋﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻛﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻣﻥ
ﻣﻭﺍﺩ ﺗﻌﻧﻰ ﺑـ :ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩ.
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧﺎﻭﻟﺗﻪ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺧﻠُﺻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
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ﺻﻔﺣﺔ  16ﻣﻥ 79

ﺃﻭﻻً :ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ :
.1

ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻧﻅﻡ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺃ .ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻌﺭﻳﻔﺎ ً ﺩﻗﻳﻘﺎ ً ﻭﻭﺍﺿﺣﺎً.
ﺏ .ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺋﺔ )ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ( ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻓﺋﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.
ﺝ .ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻸﻣﻭﻣﺔ.
ﺩ .ﺍﺳﺗﺣﺩﺍﺙ ﻣﻭﺍﺩ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺑﺩﻝ ﺍﻟﺗﻌﻁﻝ،
ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺟﺩ.

.2

ﺍﺳﺗﺣﺩﺍﺙ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ )ﻟﻠﻣﺷﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻭﺃﺳﺭﺗﻪ
ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺻﺔ(.

.3

ﻭﺟﻭﺏ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻋﻧﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﺎ
ﻭﻣﻌﻁﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﻓﻖ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﺋﻭﻱ.

.4

ﺇﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺿﻡ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻋﺿﻭﻳﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣﺛﻝ )ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ – ﺍﻟﺻﺣﺔ( ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ
ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻝ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ؛ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻧﺳﻳﻖ ﻭﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺗﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﻥ،
ﻟﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ؛ ﻣﺎ ﻳﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ.

ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﻁﻁ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ :
.5

ﺗﺑﻧﻲ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻹﻳﺟﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﻡ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻡ ،ﻭﺇﻋﻁﺎﺋﻬﻡ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.

.6

ﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻲ ﻟﻸﺳﺭﺓ ،ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﻫﺎ
ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺩﻭﺭﻫﺎ؛ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺷﺭﻳﻛﺎ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ.

.7

ﺑﻧﺎء ﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ؛ ﻟﺗﺭﺳﻳﺦ ﻣﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ.
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.8

ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻟﺗﺭﺷﻳﺩ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ؛ ﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺳﺭ ﻣﺎﺩﻳﺎ ً ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ :
.9

ﺻﺭﻑ ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺗﻣﻳﻳﺯﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺳﺭ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺭﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﻫﻭﺑﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺗﻔﻭﻗﻳﻥ.

 .10ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﻁ ﻟﻠﺭﻓﺎﻩ ﻭﺧﻁ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﺧﻁ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﻛﻝ
ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎﺹ ،ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺳﺢ ﺩﺧﻝ ﻭﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﺳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺭﺍﻛﺯ
ﺍﻹﺣﺻﺎء ،ﺑﻣﺎ ﻳﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺩﺧﻝ.
 .11ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﻣﺩﻋﻣﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻗﻳﺎﺱ ﺃﺛﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً :ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ :
 .12ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻹﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ
ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ  -ﻣﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ؟
)ﻟﻡ ﺗﺑﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺍﻹﺧﻭﺓ ﻭﺍﻷﺧﻭﺍﺕ  ،ﺗﺭﻏﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﺽ* ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻓﻬﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ.

* ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ ) (5ﺑﺎﻟﻣﺿﺑﻁﺔ.
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﺥ ﺻﻘﺭ ﻏﺑﺎﺵ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ  -ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ  ،ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ  ،ﺍﻷﺧﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻻﺧﻭﺓ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺣﺗﺭﻣﻳﻥ  ،ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً.
ﺑﺩﺍﻳﺔ ﻧﻭﺩ ﺃﻥ ﻧﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺣﺭﺻﺕ ﻣﻧﺫ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ
ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺣﻳﺎﺓ ﻛﺭﻳﻣﺔ ﻟﻬﻡ  ،ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﺣﻳﺎﺗﻬﻡ ﻛﺫﻟﻙ  ،ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺳﻧﺕ ﻣﻧﺫ ﺇﻁﻼﻕ ﻣﺳﻳﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺭﻛﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﻛﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻫﻭ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ُ
ﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺷﻳﺩﺓ ﺍﻷﺛﺭ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟﺣﺭﺹ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺗﻪ
ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻥ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻣﻠﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺃﻧﺟﺯﺗﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ  ،ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺗﺎﺝ ﺫﻟﻙ ﺇﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﻳﺔ ﻭﻣﻧﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ  ،ﻭﻗﺎﻧﻭﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻑ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻁﺭﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠﺳﻛﻡ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺍﻻﺧﻭﺓ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ  ،ﺃﺗﻘﺩﻡ ﺑﺟﺯﻳﻝ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻭﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻥ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺫﻟﻭﻩ ﻣﻥ ﺟﻬﺩ ﻭﻋﻣﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻧﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﻛﻡ ﺃﻥ ﻧﺣﻘﻖ ﻣﻌﻛﻡ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﻌﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﻭﺗﺳﻌﻰ ﻟﻪ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭﻻً ﻭﺛﺎﻧﻳﺎ ً ﻭﺛﺎﻟﺛﺎ ً ﻭﻓﻖ ﻣﻘﻭﻟﺔ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭ
ﺍﻟﺷﻳﺦ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺁﻝ ﻣﻛﺗﻭﻡ  -ﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء  -ﺣﺎﻛﻡ ﺩﺑﻲ " ﺣﻔﻅﻪ
ﷲ ﻭﺭﻋﺎﻩ " ﺷﺎﻛﺭﻳﻥ ﻭﻣﻘﺩﺭﻳﻥ ﻭﻗﺗﻛﻡ ﻭﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻛﻡ .
ﺍﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺃﻥ ﻧﻘﺩﻡ ﻟﻛﻡ ﻋﺭﺿﺎ ً ﻋﻥ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﺭﺽ
ﺳﻳﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺣﺩﻳﺛﻧﺎ ﻭﻣﺣﻭﺭ ﺣﺩﻳﺛﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻌﻛﻡ .
)ﻋﺭﺽ ﻓﻳﺩﻳﻭ(
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﻣﻌﻛﻡ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﻭﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺳﺄﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺷﻔﻭﻱ ﺣﺗﻰ ﻧﺣﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
ﺗﺣﺭﺹ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺗﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋﻝ ﻣﻘﺗﺩﺭ ﻣﻠﺯﻡ ﺷﺭﻋﺎ ً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﻗﺩ ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺭﻗﻡ ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2001ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺍﻟﻧﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﻭﺣﺩﺩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
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ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻭﺗﻭﺍﻛﺏ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺣﺩﺩﺕ ﺑﻘﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻁﻑ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ  ،ﻭﺗﺑﻠﻎ
ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻸﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ) (16200ﺩﺭﻫﻡ ﺷﻬﺭﻳﺎ ً  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻡ
ﻳﺣﺩﺩ ﺳﻘﻔﺎ ً ﻟﻌﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺳﺭﺓ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺭﺗﻔﻊ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻌﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ .
ﻧﻧﺗﻘﻝ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﻛﺭﺍﻡ  -ﺇﻟﻰ ﺣﻭﻛﻣﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  :ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻻﺋﺣﺗﻪ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ :
ﺃﻭﻻً  :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ  -ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  -ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻣﻠﻑ ﺧﺎﺹ ﻟﻛﻝ ﻁﻠﺏ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺷﺭﺣﺎ ً ﻭﺍﻓﻳﺎ ً ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻧﻪ  ،ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻳﺗﻡ ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﻠﺑﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ  ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺷﻬﺭﻳﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ
ﺳﻧﻭﻱ ﻭﺃﺻﺑﺢ  -ﻭ ﺍﻟﺣﻣﺩ  -ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﺷﻬﺭﻱ  ،ﻭﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﺃﺻﺑﺢ ﺁﻧﻲ ﺣﺳﺏ
ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻧﻪ ﻭﻧﻁﻠﻌﻛﻡ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﻭﺑﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻱ
ﺗﻐﻳﺭ ﻳﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻭﺗﺳﻬﻳﻼ ﻟﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻓﻘﺩ
ﺃﻁﻠﻘﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ  -ﻣﻌﺎﻟﻳﻛﻡ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ  -ﺗﻬﺩﻑ
ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﻅﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،
ﺗﺑﺳﻁ ﻛﺫﻟﻙ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺁﻧﻳﺔ ﻭﺩﻗﻳﻘﺔ ﻭﻣﻭﺛﻭﻗﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﻳﻥ
ﻛﺫﻟﻙ  ،ﻓﺗﻡ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻭﻋﺏ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ
ﻭﻧﺯﺍﻫﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻊ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ "  " Blockchainﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺣﻔﻅ ﺍﻟﺳﺟﻼﺕ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺗﻬﺎ  ،ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻓﻘﺩ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻣﻊ ﺧﻣﺱ
ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ  " GSB -ﺟﻲ ﺍﺱ ﺑﻲ " ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ
ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻊ ) (26ﺟﻬﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟـ " GSB
"ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء ﺗﻡ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻊ ) (19ﺟﻬﺔ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﻥ ﻋﺎﻡ
 2016ﻭﺣﺗﻰ ﻋﺎﻡ  2022ﺗﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻊ ) (50ﺟﻬﺔ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ  ،ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ
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سرعة تقديم الخدمة لهم  %58 ،هي نسبة تقليص عدد الزيارات إلى مراكز سعادة المتعاملين التابعة
لوزارة التنمية المجتمع ﺣيث بلغت هذه النسبة ) (24300زيارة سنويا تم التخلص منها وإيقافها ،
يتم إجراء عمليات البﺣث الدوري بشكل تلقائي مع جهات الربط لتسريع وﺣوكمة اﻵلية ﺣيث تم
الﺣصول على المعلومات المطلوبة للمستفيدين عن طريق ) (18مليون استعﻼم خﻼل عام 2021
بﺣد ذاته  ،تمت اﻻستفادة من المنصة في ﺣول ) (39000عملية وإجراء داخلي لمستفيدي
المساعدات اﻻجتماعية في الوزارة في عام  2021بﺣد ذاتها  ،وتستمر بهذه الطريقة وزارة تنمية
المجتمع في تنفيذ العديد من الخدمات والبرامج والمبادرات التمكينية لضمان زيادة وتنوع مصادر
الدخل لﻸسرة والتﺣول من الرعاية والتنمية إلى التمكين الﺣقيقي ﻷفراد المجتمع  ،فمن  -على سبيل
المثال  -البرامج اﻹرشادية المقدمة لﻸسر والتي تقدم لكافة اﻷسر في دولة اﻻمارت وبالتﺣديد إلى
اﻷسر المستفيدة من الضمان اﻻجتماعي " برنامج مستشارك المالي " والذي يهدف إلى تكثيف
الجهود المعنية بتعزيز الوعي المالي لدى اﻷسر وأفراد المجتمع بشكل كامل  " ،برنامج ادخار "
كذلك يهدف إلى تعزيز مفهوم اﻻدخار لدى اﻷسر من خﻼل التطبيق الذكي سهل اﻻستخدام الذي
تستطيع اﻷسرة من خﻼله بناء ميزانيتها للشهر وللعام كامل  " ،تآلف اﻻستشارات اﻷسرية " هذه
الخدمات المجانية التي تقدم لكافة أفراد اﻷسرة وبالتﺣديد لﻸفراد المستفيدين من الضمان اﻻجتماعي
على مدار الساعة  " ،خدمة تآلف ﻻيف " كذلك التي أطلقناها ما قبل الجائﺣة بالتﺣديد في فبراير
 2020واستمرينا بها ﺣيث أثبتت نجاﺣها  ،هذه الدورات اﻷسبوعية التي تقدم مباشرة ﻷفراد المجتمع
وتتضمن توعية بشكل كامل عن مهام الﺣياة  ،الخدمات اﻹضافية كذلك لﻸسر  " ،بطاقة مسرة "
تقدم مباشرة من خﻼل مجموعة من الخدمات واﻻمتيازات لكبار المواطنين ممن تجاوزوا )(60
عاما ً من خﻼل الربط اﻹلكتروني المباشر مع بطاقة الهوية اﻹماراتية ﺣيث يستفيد منها المتقدمون
لها تلقائيا ً  ،كذلك " بطاقة فزعة " ﺣيث وقعت من خﻼلها وزارة تنمية المجتمع مع صندوق التكافل
اﻻجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية على دعم كبار المواطنين لتوفير هذه الخدمات الموجهة لكافة
أفراد المجتمع وبالتﺣديد وبداية بدأنا مع كبار المواطنين من المستفيدين من الضمان اﻻجتماعي ،
فالمبادرات كثيرة  -معالي الرئيس  -وﺣديثنا  -بإذن ﷲ  -معكم اليوم سيتطرق إلى جوانب
أخــــــــرى .
في نهاية الﺣديث معالي الرئيس إذا سمﺣت لي هناك عرض أخير موجه مباشرة للدعم المقدم لفئة
اﻷسر المنتجة في وزارة تنمية المجتمع  ،والمعذرة على اﻹطالة  ،وشكرا .
)عرض فيديو(
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺍﻵﻥ ﻧﻔﺗﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺈﻋﻁﺎء ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺃﻭﻻً ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺃﻭﻟﻬﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ
ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻷﺧﺕ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺗﺑﻳﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻓﺋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻋﺩﻡ ﺗﺣﺩﻳﺛﻬﺎ ﻷﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻟﻡ ﻳﺩﺭﺝ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﻛﻔﺋﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻛﺗﻔﻰ ﺑﺄﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺻﺭﻑ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ
ﺑﺳﺑﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﻣﺻﺩﺭ ﺩﺧﻝ  ،ﻭﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ ﻫﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  :ﻣﺎ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﺑﺳﺑﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻭﻟﻳﺱ ﻟﻪ ﻣﺻﺩﺭ ﺩﺧﻝ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻓﺋﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺭﺩ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ  ،ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﻫﻲ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻓﺋﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺩﻡ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟﺩﻳﺩ ﻛﺫﻟﻙ ﺣﺗﻰ ﻳﺣﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ
ﻳﺳﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ  ،ﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻋﺑﺩﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (7ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻭﺟﺩ ﺻﻼﺣﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻟﺻﺭﻑ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺻﺭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻳﺣﺗﻣﻭﻥ ﺑﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻳﻧﺗﻅﺭﻭﻥ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ  ،ﻭﺳﺅﺍﻟﻲ ﻫﻧﺎ  :ﻣﺎ ﻫﻭ ﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ .
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻭﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ  ،ﻳﺗﻡ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﻫﻲ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ  ،ﻓﻬﺩﻓﻧﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻫﻭ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻼﻧﺧﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﺃﺧﺭﻯ ﻛﺫﻟﻙ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺃﺧﺕ ﻧﺎﻋﻣﺔ  ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺃﻡ ﺗﻛﺗﻔﻳﻥ ؟  ...ﺷﻛﺭﺍ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻧﺎﻋﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ  ،ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﺭﻳﻡ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻣﺭﻳﻡ ﻣﺎﺟﺩ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ :
ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻣﺗﻪ ﻟﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻻ ﺷﻙ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﺟﺩﺍ ً ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻔﺋﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ
ﺿﻌﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻟﻛﻥ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺄﺑﺳﻁ ﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺳﻧﺩ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺇﺫﺍ ﺿﺎﻗﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺿﻭﺍﺋﻖ ﻳﻌﻭﺩ ﻟﻪ  ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ  -ﺍﻟﺣﻣﺩ

 -ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺎ ﻧﻌﻳﺵ ﺣﻳﺎﺓ ﻛﺭﻳﻣﺔ ﻭﻧﺳﺗﻁﻳﻊ

ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﻟﻛﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺷﻌﻭﺭ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻷﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻅﺎﻡ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻳﺣﻣﻳﻧﺎ ﻭﻳﺳﻧﺩﻧﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺻﻠﻧﺎ ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻭﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﺣﺎﺟﺗﻧﺎ ﻭﺳﺩ ﺍﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺳﺄﺗﻁﺭﻕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﺣﺩﻳﺛﻲ ﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ  ،ﻓﻘﺩ ﺗﻔﺿﻠﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺃﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺻﺩﺭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ، 1977ﺃﻱ ﺑﻌﺩ ﺳﺕ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ
ﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﻷﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻭﺗﺷﺭﻳﻊ ﻳﻧﻅﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻳﺿﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺣﺗﺎﺟﻳﻥ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﺳﻧﺩ ﻭﺍﻟﻌﻭﺯ  ،ﻟﻛﻥ -
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1977ﻻ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻌﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ  ، 2022ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1977ﻛﺎﻥ ﻳﺧﺩﻡ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻭﺑﻳﺋﺗﻬﺎ  ،ﻭﺣﺗﻰ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ
ﻓﻲ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ،ﻓﺣﺗﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻳﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ  ،ﻭﺣﺗﻰ
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ  1977ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1981
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ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2001ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2019ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎﺕ ﻓﻘﻁ  ،ﻓﻠﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ  ،ﻓﻬﻝ ﻳُﻌﻘﻝ ﻭﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﺳﺑﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻭﺩﺍﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻭﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺳﻧﺩ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺓ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻡ ﻳﺣﺩﺙ ﻋﻠﻳﻪ ﺇﻻ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ
ﻁﻔﻳﻔﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﺋﺎﺕ ! ﻫﺫﺍ ﺷﻲء .
ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻧﻅﺭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ  ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ  ،ﻭﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻣﻥ ﺃﺳﺎﺳﻳﺎﺗﻬﺎ  ،ﻓﻠﻭ ﻧﻅﺭﻧﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻧﺟﺩ  :ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻛﺄﺭﻣﻠﺔ  ،ﻭﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻛﻣﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺋﺗﻳﻥ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻬﺟﻭﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻻ ﻳﻌﻘﻝ ﺃﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﻭﻧﺣﻥ ﻓﻲ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺷﻲء  ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  ،ﻓﻛﻳﻑ
ﺃﺻﻧﻑ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻛﻣﻁﻠﻘﺔ ﻭﻣﻬﺟﻭﺭﺓ ﻭﺃﺭﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭﺗﺷﺭﻳﻊ ! ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1977ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ، 2022ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﻗﻡ ) (1ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻓﻲ
ﺗﺣﺻﻳﻠﻬﻥ ﻟﻠﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻛﻳﻑ ﺃﺻﻧّﻑ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺻﻔﺎﺕ؟ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﻓﺭﺩ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﺟﻭﺭﺓ ﺃﻭ
ﺃﺭﻣﻠﺔ؟ ﻫﺫﻩ ﺻﻔﺔ ﻭﺍﻟﻣﻬﺟﻭﺭﺓ ﻻ ﺗﻠﻳﻖ ﺑﻧﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻓﻬﻝ ﺃﺫﻫﺏ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺃﻗﻭﻝ ﻟﻬﻡ ﺃﻧﺎ ﻣﻬﺟﻭﺭﺓ
ﺃﻋﻁﻭﻧﺎ ﺍﻟﻣﺎﻝ؟ ﻻ ﻳﻠﻳﻖ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻫﻧﺎﻙ ﺻﻭﻥ ﻭﻛﺭﺍﻣﺔ ﻭﺣﻔﻅ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ ،ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﺭﺩ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎﻝ
ﺍﻟﺭﺟﻝ ،ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭﻋﺩﻝ ﻳﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻻ ﻳﺳﻌﻔﻧﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ
ﺃﺳﺗﻧﺩ؟ ﺃﻟﻳﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻅﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﻋﻠﻳﻪ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻫﺫﺍ – ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ ) ،(1ﻟﻭ ﺃﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺑﺎﻗﻳﺔ ﻓﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﻧﺩ ﻭﻻ ﺗﺳﺎﻋﺩ،
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ – ﻓﻘﻁ – ﻫﺫﺍ ﻻ ﻳﻌﻘﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﻻ ﻳﻌﻘﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﻼﻡ ،ﺗﻔﺿﻠﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻅﻬﺭﺕ
ﻟﻠﻁﻔﻝ ،...ﻋﻔﻭﺍ ً ﺳﺄﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻘﻁ ،ﻓﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﻫﻲ
ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺣﺩﻳﺛﺔ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻟﺣﺎﺟﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﻳﺯ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻣﺭﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ
ﻭﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ،ﻭﺃﻛﺑﺭ ﺩﻟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﺍﺳﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺻﺩﺭﺕ ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ) (38ﻣﺭﺳﻭﻡ ،ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﻭﺗﻁﻭﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ،
ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﻥ ﻳﻅﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻳﻪ
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ﻣﻧﺫ ﺳﻧﺔ  1977ﺇﻟﻰ ﻳﻭﻣﻧﺎ ﻫﺫﺍ ،ﻫﻭ ﻻ ﻳﺧﺩﻡ ﺑﻝ ﻳﻘﺩﻡ ﻭﻳﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﻳُﺣﺻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺃﺷﻣﻝ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ
ﺗﻔﺿﻠﺕ ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻧﻘﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ،ﻓﻛﻳﻑ ﺳﻳﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ؟ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺎﻋﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺿﺑﻁﻬﺎ ﻭﻛﻝ
ﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟﻪ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﺳﻧﺩ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻫﻝ
ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻭﺟﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﺑﺗﺷﺭﻳﻊ ﺟﺩﻳﺩ ﻳﺗﻧﺎﻏﻡ ﻭﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩ ﻣﺭﻳﻡ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻛﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ –
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﺗﻭﺍﻛﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻧﻌﻛﺱ ﻛﺫﻟﻙ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻋﻠﻰ
ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻵﻥ ،ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻓﺋﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﻓﺋﺔ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺗﻌﺗﺑﺭ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺳﻌﺕ ﻓﻲ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺑﻌﺽ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺭ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺩﻋﻣﺎ ً ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻌﻳﺷﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ،ﻓﺎﻟﻣﺭﺃﺓ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺍﻟﻣﻬﺟﻭﺭﺓ ﺷﺭﻋﺎ ً ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻳﺳﺕ
ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻣﺭﺃﺓ ﻣﺳﻛﻳﻧﺔ ﺃﻭ ﺿﻌﻳﻔﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻌﺫﺭ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻭﻳﺗﺿﺢ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻧﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺩﺧﻝ ﺃﻭ ﻣﻌﻳﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﺗﻧﻅﺭ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺑﻌﺭﺽ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﻭﺩﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﺭﻳﻡ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻭﻧﺹ ﻣﺗﺑﻘﻲ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺭﻳﻡ ﻣﺎﺟﺩ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ:
ﺣﺎﺿﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻧﻌﻡ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺋﺎﺕ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﻧﺕ ﺃﺗﺣﺩﺙ ﻋﻧﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﻛﺏ
ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻣﺭﻥ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺫﻛﺭﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻧﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻥ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﻫﻭ ﻓﺋﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻓﺗﺭﺓ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺣﺳﺏ ﻣﺎ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﻭﻳﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻧﺻﻑ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ
ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ،ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﻧﻘﻠﺗﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﻓﻬﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻙ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻥ ﻳﺻﺑﺢ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻓﺗﺭﺓ
ﺍﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﻛﺻﻔﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ
ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻳﻌﻘﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻓﻣﻌﻧﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺧﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺿﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﺯﺋﻳﺔ – ﻓﻘﻁ – ﺑﻘﻳﺕ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺗﻧﺗﻘﻝ ﺑﺎﻟﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﻁﺭﺣﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺳﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻣﺻﺩﺭ
ﺩﺧﻠﻬﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺧﺭﺟﻭﻥ ﻣﻥ ﻣﻅﻠﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻓﻠﻣﺎﺫﺍ ﻫﻧﺎﻙ
ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ؟ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﺭﺟﻊ ﻭﺃﻛﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺟﺫﺭﻳﺔ ،ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺏ
ﻣﻭﺍﺩﻩ ﻻ ﺗﻐﻠﺏ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻭﻻ ﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭ ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺃﻋﻭﺩ ﻭﺃﻛﺭﺭ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ،ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻳﺻﻝ
ﻓﻳﻪ – ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺻﺣﻳﺢ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ) (21ﻓﺋﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ – ﺃﻥ ﻣﻥ ﻳﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﺩﺧﻝ ﺃﻭ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﻣﻧﺧﻔﺽ ﺟﺩﺍ ً ﻣﻘﺎﺭﻧﺔً ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﻭﺳﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻭﺩ ) (21ﻓﺋﺔ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺟﺗﻣﻊ،
ﻳﺗﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﺣﺳﺏ ﻛﻝ ﻁﻠﺏ ،ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻡ ﺑﺎﻟﻁﻠﺏ ﺫﻭ ﻋﺟﺯ ﺻﺣﻲ –
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ – ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺗﺿﺢ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻛﺫﻟﻙ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻣﺭﻥ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺳﺎﻋﺩ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺩﺧﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ
ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻳﺵ ﺣﻳﺎﺓ ﻛﺭﻳﻣﺔ ،ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺳﺗﻌﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺩﺧﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺄﻣﻝ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﻭﻧﻌﻣﻝ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ،
ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﻣﺭﻳﻡ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺭﻳﻡ ﻣﺎﺟﺩ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻁﻠﺑﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻧﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺃﻥ ﻧﺟﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻷﻥ ﻓﻌﻼً ﻧﺣﻥ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻔﺿﻠﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺎﻋﺩﻭﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﻋﻣﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﺿﻣﻧﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ ،ﺍﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻥ ﺃﻗﺭﺃ ﻟﻙ ﻧﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (7ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﺣﻳﺙ ﻳﻘﻭﻝ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﺧﻳﺭ" :ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺿﻪ ﺍﻻﻟﺗﺣﺎﻕ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻓﺭ
ﻟﻪ ﻳﺳﻘﻁ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ" ،ﻫﺫﺍ ﻧﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺛﺎﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺣﻳﺙ ﺗﺫﻛﺭ
ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﺷﺗﺭﺍﻁﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﺈﻥ ﺣﻘﻪ ﻳﺳﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺣﺳﻧﺎ ً ﺭﺑﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻷﺳﺑﺎﺏ؟ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻻ ﻳﺳﻌﻔﻪ ،ﺭﺑﻣﺎ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﻳﻌﻁﻳﻪ ﻭﻻ ﻳﺅﻣﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﻳﺩﻫﺎ
ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
ﺃﺭﺟﻊ ﻭﺃﻛﺭﺭ ﻭﺃﺧﺗﻡ ﻛﻼﻣﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻧﻧﻲ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﻓﻌﻼً ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺟﺩﻳﺩ
ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﻟﻔﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻬﺎ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﺭﻳﻡ ﺑﻥ ﺛﻧﻳﺔ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺙ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺩ .ﺣﻭﺍء ﺍﻟﺿﺣﺎﻙ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺗﻼﺣﻅ ﻟﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻧﻘﺎﺷﻳﺔ ﻏﻳﺎﺏ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻟﻠﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺟﻭﺍﻧﺑﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻛﺗﻔﺎء ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛﻔﺋﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻣﺛﻝ ﺍﻹﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﻣﺎ ،ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺃﺗﺳﺎءﻝ :ﻣﺎ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻﺕ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺟﻭﺍﻧﺑﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻁﺑﻳﻖ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2001ﻭﺗﻌﺩﻳﻼﺗﻪ ﻭﻻﺋﺣﺗﻪ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﺗﺭﺣﺎﺗﻛﻡ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻧﻬﺎ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺗﻁﺑﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻋﻧﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﺷﺭﺣﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ،ﺣﻳﺙ ﻻ ﻳُﻛﺗ َﻔﻰ ﺑﺎﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺑﻝ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﻣﻠﻑ ﺧﺎﺹ ﻟﻛﻝ ﻁﻠﺏ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺷﺭﺣﺎ ً ﻭﺍﻓﻳﺎ ً ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻥ ﻛﻝ ﻧﻭﺍﺣﻳﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ّ
ﻟﻠﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ،ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﻛﺫﻟﻙ ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﺍﺳﺗﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ﻭﻓﺋﺎﺕ
ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﺳﺗﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻟﻛﻲ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﺃﻥ ﻧﻌﺭﻑ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ،ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺑﻳﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻣﻥ ﻛﻝ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻭﻳﺗﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻋﻳﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺗﺛﻘﻳﻔﻳﺔ ﻭﺗﻭﻋﻭﻳﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﻣﻥ
ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﻬﻡ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺣﻭﺍء ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺩ .ﺣﻭﺍء ﺍﻟﺿﺣﺎﻙ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ،ﺷﻲء ﻁﻳﺏ ﺃﻥ ﻳﻧﻅﺭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺧﺹ
ﻛﻛﺎﺋﻥ ﻣﻌﻘﺩ ،ﻁﺑﻌﺎ ً ﺗﻭﺟﺩ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺓ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺃﻱ ﺣﻭﺍﺟﺯ ﻓﻲ ﺣﻳﺎﺗﻪ
ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ،ﻓﺭﺑﻣﺎ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﺷﺧﺎﺹ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺃﻭ ﻟﻡ
ﺗﺗﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﻛﺛﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺗﻬﻡ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺣﻭﺍﺟﺯﻫﻡ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺄﻋﺗﻘﺩ ﺣﺭﺻﺎ ً ﻣﻧﺎ ﻭﻁﺑﻌﺎ ً ﺣﺭﺻﺎ ً
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ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻧﺭﻳﺩ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻬﺩﻑ
ﺍﻟﻣﺭﺟﻭ ﻣﻧﻪ ﻭﻫﻭ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻳﺔ ﻭﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﺳﻌﻳﺩﺓ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻧﻌﻡ ،ﻧﻘﻭﻡ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻁﺑﻳﻘﻧﺎ
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻭﺣﻭﻛﻣﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﺗﻭﺣﻳﺩ ﺗﻁﻠﺑﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻋﺷﺭ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻣﻧﺗﺷﺭﺓ ﺣﻭﻝ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻛﺫﻟﻙ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﺭ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﺗﻭﺻﻠﻧﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ) (22ﺃﻟﻑ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺳﻧﻭﻳﺎ ً ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺳﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺕ ﻓﻲ ﻁﻠﺑﺎﺗﻬﻡ ،ﻧﺷﻛﺭ ﻟﻠﻌﺿﻭﺓ ﻁﺭﺣﻬﺎ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﷲ ﻓﻳﻛﻡ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
)ﺗﻭﻟﻰ ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ – ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ
ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ )10:44ﺻﺑﺎﺣﺎ ً(
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺩ .ﺣﻭﺍء ﺍﻟﺿﺣﺎﻙ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺭﻱ:
ﻻ ﻁﺎﻝ ﻋﻣﺭﻙ ﺷﻛﺭﺍً.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ(
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭ ﺗﻔﺿﻝ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺃﻭﻻً ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺏ ﺃﻥ ﺃﺷﻛﺭ ﻓﺭﻳﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻬﻡ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ
ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﻭﻓﺭﻭﻥ ﻟﻧﺎ ﻛﻝ ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻧﻁﻠﺑﻬﺎ ﻭﺑﻛﻝ ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ،ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻟﻔﺕ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻷﺳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻳﺻﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﻣﺑﻠﻎ ) (16.200ﺩﺭﻫﻡ ،ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺳﺭ
ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩ ،ﺃﻧﺎ ﺃﻗﺗﺭﺡ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻟﻳﺻﺑﺢ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﺃﻛﺑﺭ ،ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﻓﻳﻪ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺷﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ،ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﻷﻥ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻗﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻓﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺗﺯﻭﺝ ﻭﻣﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺗﻭﻓﺎﻩ ﷲ
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ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﺗﺭﺡ ﺃﻥ ﺗﺩﺭﺱ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺳﺑﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ،
ﻫﺫﻩ ﻣﺩﺍﺧﻠﺗﻲ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﺩﻱ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ :ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (9ﻟﺳﻧﺔ  2019ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (2ﻟﺳﻧﺔ
 2001ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ" :ﺗﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ..ﺍﻹﺑﻥ ﺣﺗﻰ
ﺑﻠﻭﻍ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻹﺑﻥ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻥ ،ﺇﺫﺍ ﺛﺑﺕ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎﻡ ﺗﻌﻠﻳﻣﻪ ﻭﺍﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﻌﻣﻠﻪ.
 .2ﺍﻟﺑﻧﺕ ﺣﺗﻰ ﺑﻠﻭﻏﻬﺎ ﺍﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷﺭ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻙ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺑﻧﺕ ﺿﻣﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﻟﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻥ ،ﺇﺫﺍ
ﺛﺑﺕ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎﻡ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺣﺎﻗﻬﺎ ﺑﻌﻣﻠﻬﺎ".
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﺑﻳّﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻺﺑﻥ ﻭﺍﻹﺑﻧﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻡ ،ﻣﺎ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻺﺑﻥ ﻭﺍﻹﺑﻧﺔ ﻟﺣﻳﻥ ﺍﻟﺗﺣﺎﻗﻬﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ
ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺑﻧﺕ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻸﺥ ﺣﻣﻳﺩ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺻﺭﻑ
ﻟﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺣﺗﻰ ﻳﻧﺗﻬﻲ ﻣﻥ ﺗﻌﻠﻳﻣﻪ
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﺍﻟﺷﺎﺏ ﻓﻭﺭ ﺍﻧﺗﻬﺎءﻩ ﻣﻥ ﺗﻌﻠﻳﻣﻪ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻳﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﻳﻧﺗﻘﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ
ﻭﻫﺫﻩ ﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ،ﺍﻟﺑﻧﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺛﺑﺕ ﻋﺩﻡ ﺣﺻﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻭﻋﺩﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﺣﺻﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﺭ
ﺩﺧﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ،ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ –
ﺑﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻔﺿﻝ؟
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﻳﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻁﺑﻌﺎ ً ﺟﺯﺍﻫﺎ ﷲ ﺧﻳﺭﺍ ً ﺗﻌﻣﻝ ﻭﻓﻖ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﻭﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻧﺕ – ﻛﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ – ﺣﺗﻰ ﺗﺣﺻﻝ
ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ،ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺑﻥ ﻓﻠﻧﻘﻝ ﺍﻹﺑﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻣﻝ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﻭﻗﻑ ﻋﻧﻪ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻫﻭ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺭﺓ ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺎﺏ ﻳﻧﺗﻅﺭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻑ ﻣﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﻣﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻫﻝ ﻗﺩﻡ
ﻟﻠﻭﻅﻳﻔﺔ ﺃﻡ ﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﻵﻥ ،ﻟﻛﻥ ﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺟﻝ ﺟﺎﻟﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﻫﻭ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺧﺭﻭﺝ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﺑﺩ ﺃﻥ ﻧﻘﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻭﻧﺿﻊ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻣﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺷﺎﺏ ،ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺎﺏ ﻳﻧﺗﻅﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻑ ﻣﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻳﺭﻳﺩ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻣﻊ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻪ
ﻓﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺧﺭﺝ ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻲ ﺟﻳﺑﻪ ﺷﻲء ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﺟﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ،ﻭﺍﻟﺷﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺷﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺩﺭﺱ ﻭﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﻟﻡ ﻳﺟﺩ ،ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺩﺭﻱ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ – ﻻ ﻧﻘﻭﻝ ﻫﻧﺎﻙ
ﺑﻁﺎﻟﺔ – ﻭﻟﻛﻥ ﻧﻘﻭﻝ ﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﻭﻫﻡ ﺑﺎﻵﻻﻑ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻳﻧﺗﻅﺭﻭﻥ ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻟﻠﻌﻣﻝ ،ﻫﻝ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﺟﺩ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺑﺭﺍﺗﺏ ﻋﺷﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺃﻭ
ﺧﻣﺱ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻳﺭﻓﺿﻬﺎ؟! ﺑﺎﻟﻁﺑﻊ ﻻ ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺭﺟﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﻧﻅﺭ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺎﺏ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ – ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻸﺥ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻫﺅﻻء ﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺗﻌﺑﺕ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺩﻣﺕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﻭﻗﺩﻣﺕ ﻟﻬﻡ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺻﻝ ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻧﺿﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺑﻥ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻗﺩ ﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻬﻡ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻭﻧﺿﻣﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻬﻡ ﺣﺗﻰ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺣﺎﻓﺯﺍ ً
ﻟﻬﻡ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺗﻌﻠﻳﻣﻬﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻫﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻭﺟﻪ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﻝ ﺑﺳﻭﺍﻋﺩ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ
ﺃﻥ ﺗﺧﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﺇﺷﺭﺍﻗﺎً ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺣﺻﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻧﺕ ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﺑﻌﺩ
ﺗﺧﺭﺟﻬﻡ ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺗﺄﻫﻳﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﻟﻬﻡ ﻭﺗﺳﻬﻳﻝ ﺣﺻﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺫﺭ ﻛﻝ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ
ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻳﻣﻛﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺎﺏ ﺍﻻﻧﺿﻣﺎﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ،ﻭﻟﻛﻥ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء –
ﻟﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺗﻬﺎ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﺳﻬﻭﻟﺔ ﻭﺻﻭﻝ ﺃﺑﻧﺎءﻧﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ" ،ﻧﺎﻓﺱ" ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺅﺧﺭﺍ ً ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ "ﻧﺎﻓﺱ"
ﻭﻫﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺣﻛﻭﻣﻲ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺗﻡ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2021ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  31ﻣﻥ 79

وتمكينهم من شغل الوظائف كذلك في مؤسسات القطاع الخاص لكي نضمن أن أبناءنا لديهم الفرص
للمشاركة في سوق العمل ،لم يأت هذا العمل والجهد بين كافة الجهات اﻻتﺣادية والمﺣلية من فراغ،
ولكن أتى من ﺣاجة ضرورية ،نرى شهر بعد شهر توظيف المواطنين و الﺣمد من خﻼل هذا
البرنامج الواعد والذي يضمن ﺣياة كريمة ليس فقط ﻷبناء اﻷسر المستفيدة من الضمان اﻻجتماعي
ولكن لكافة المواطنين ،وشكراً.
سعادة /حمد أحمد الرحومي) :النائب اﻷول للرئيس – رئيس الجلسة(
شكرا ً معالي الوزيرة ،اﻵن ننتقل إلى سعادة اﻷخ مﺣمد عيسى الكشف تفضل ...اسمح لي سعادة
اﻷخ ﺣميد فلديك مداخلة ،تفضل.
سعادة /حميد علي الشامسي:
شكرا ً سعادة الرئيس ،جزاها ﷲ خيرا ً معالي الوزيرة وضّﺣت أمر آخر كنت أقصده ،أنا أقصد مهما
كان سواء برنامج "نافس" أو غيره فلنعمل على تأهيل هؤﻻء الشباب ،بعد هذا التأهيل هل تم توفير
وظيفة لهذا الشاب؟ الشاب يبﺣث عن وظيفة وﻻ تنسوا أن هناك بعض الﺣاﻻت ﻻ تقبل بهم الجهات
العسكرية ،ﺣاﻻت بها إصابات سواء مكتسبة أو إعاقة والشاب يبﺣث في الوظيفة المدنية ،فأنا أرجو
من الوزارة أن تنظر لهذا الشاب الجالس في البيت ينتظر مصروفه من والده ،شاب ذو لﺣية وشارب
ينتظر مصروفه من والده ،والوالد معتمد على اﻹعانة ،فأتمنى أن تنظر الوزارة لهذه الﺣاﻻت ﻷن
ما رأيناه شيء يكسر الخاطر.
أنا لدي مداخلة ثالثة سعادة الرئيس بخصوص فئة اﻷمومة التي ﻻ تعمل ،على الرغم من أن دستور
دولة اﻹمارات قد نص في المادة ) (16على أن يشمل المجتمع برعايته الطفولة واﻷمومة ويﺣمي
صر وغيرهم من اﻷشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من اﻷسباب كالمرض أو العجز
الق ّ
أو الشيخوخة أو البطالة اﻹجبارية ،إﻻ أنه تبيّن غياب هذه المنافع ،هل هناك دراسة ﻹضافة فئة
اﻷمومة ممن ﻻ عمل لها ضمن مستﺣقي المساعدات اﻻجتماعية؟ أنا أقصد – سعادة الرئيس –
بخصوص إضافة فئة اﻷمومة ،اﻷم لها دور كبير في رعاية ونشأة أطفالها في البيت ولها دور كبير
في ذلك ،فاﻷب مشغول في عمله وبعيد عنهم بالتالي لﻸم دور كبير في ﺣمايتهم ومتابعتهم والﺣرص
عليهم وتعليمهم ،فاﻻستفسار هذا أقصد فيه أن نعزز من دور اﻷم ومعظم من يجلس في هذه القاعة
أمهات ويعرفن كيف هو دور اﻷم ،فأنا أتمنى من الوزارة أن تنظر لفئة اﻷم بأي فئة توضع ولو
تصرف لها مكافأة أو مساعدة كتﺣفيز لها على تربية النشء ،وشكراً.
)عاد معالي /صقر غباش – رئيس المجلس لرئاسة الجلسة حيث كانت الساعة  10:55صباحاً(
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻭﺿﺢ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ –
ﻧﻘﻁﺔ ﻫﻧﺎ ،ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻌﺫّﺭ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻝ ﺃﻱ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺩﺧﻝ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻷﻡ ﻣﻥ
ﺿﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻧﻌﻡ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭﺍﻧﻁﺑﻘﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﺣﺩﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺫّﺭ
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻧﺧﻔﺽ ﻛﺫﻟﻙ ﺗﺩﺧﻝ ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﻋﺎﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ﺗﻔﺿﻝ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻣﺗﻌﺎﻭﻧﻳﻥ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﻟﻘﺎءﺍﺗﻧﺎ ﻣﻌﻬﻡ ،ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺗﻌﻭﺩ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻣﻣﺎ ﺗﻁﺭﻗﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﺇﻳﻣﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﻭﺏ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺣﻘﻳﻘﺔ
ﺗﺳﻌﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻟﺑﻧﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ،ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ –
ﺗﺑﻳّﻥ ﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (13ﻟﻌﺎﻡ  1981ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻛﺎﻓﺄﺓ
ﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ ﺑﺎﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﻭﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎءﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ  ،2001ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺳﻌﻰ ﺑﺄﻥ ﺗﻭﺍﻛﺏ
ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻫﻭ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ،ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﺗﻭﻗﻊ
ﺃﻥ ﺧﻳﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ،ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﺣﺙ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻣﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ 2030-2015
"ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺟﻳﺩ ﺍﻟﻣﻧﺻﻑ ﺍﻟﺷﺎﻣﻝ" ،ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺄﺓ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ
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ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﻓﺗﺢ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﻟﻸﺑﻧﺎء ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻛﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺣﺙ ﻋﻠﻳﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻛﺫﻟﻙ ﺗﺑﻳّﻥ ﻣﻥ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﻳﻖ
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻡ ﺍﻟﺟﻳﺩ ،ﻭﻟﻛﻥ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻫﻧﺎﻙ
ﻣﺑﺎﺩﺭﺗﻳﻥ – ﻓﻘﻁ – ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ،ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺗﺎﻥ ﻣﻘﺗﺻﺭﺗﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺗﻳﻥ ﻓﻘﻁ ،ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻣﻁﻠﺏ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻼﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺗﺩﻋﻭ – ﺣﻘﻳﻘﺔ – ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﻣﻥ
ﻳﺳﺗﺣﻖ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻥ ﻣﺭﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻳﺗﻭﺟﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺣﻛﻡ ﺣﺎﺟﺗﻪ
ﺍﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﺗﺏ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺃﻭ ﺗﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻋﺟﻠﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻡ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺍﻷﺳﺑﺎﺏ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺗﻲ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻹﻟﻐﺎء
ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﻟﻠﻣﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ ﻣﺭﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ ﺑﺎﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ
ﻓﺭﺻﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺄﺓ ﻟﻠﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻠﻁﻠﺑﺔ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ
ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2001ﻭﺑﺈﻁﻼﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ "ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ" ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺗﻭﺳﻊ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻌﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﻣﺭﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ ﺑﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻛﻭﻧﻪ ﻣﺩﺭﺝ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﻓﺋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻌﻧﻳﺔ
ﻓﻲ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻟﻳﺱ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺎﺫﺍ ﻗﺩﻣﺕ
ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻁﻠﺑﺔ؟ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺩﺍﺭﺱ ،ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ،ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻣﻧﺢ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻟﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ،ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻟﻠﻁﻠﺑﺔ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺗﻬﻡ
ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺑﺣﺻﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﻡ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺣﺻﻭﻟﻬﻡ ﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ
ﻭﻟﻛﻥ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺍﻷﺥ ﻣﺣﻣﺩ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺛﺎﻧﻲ؟ ﺗﻔﺿﻝ.
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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سعادة /محمد عيسى الكشف:
نعم معالي الرئيس ،شكرا ً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزيرة ،بالتأكيد معالي الرئيس
ﻻشك أن الوزارة لها جهود واضﺣة في مختلف المجاﻻت وأيضا ً في مجال التعليم وجاء في موضوع
المنصة الخاصة بهم وهو موضوع المبادرات المتعلقة بالتعليم ،أنا أتكلم اﻵن عن مساعدة اجتماعية
يستﺣقها المواطن في ﺣياته ولتيسير ﺣياته من ضمنها المكافأة المالية التي تصرف له ،وهي أساس
استمرار اﻷسرة في خط الرفاه واستمرارها في العيش الكريم في دولة اﻹمارات ،نﺣن نقول اليوم
إذا كانت هناك مكافأة تشجيعية لهذا اﻹبن أو لهذا الطالب أو الطالبة بغض النظر عن استﺣقاقها ﻷننا
نتكلم اﻵن عن المبادرات التشجيعية وبالتأكيد سيتخللها تفاصيل معينة تتعلق بتميزه الدراسي ووصوله
لمراﺣل متقدمة وتشجيعه وتﺣفيزه من خﻼل دراسته في المدارس وبالتأكيد سيكون لهذا مردود آخر
في مستقبله في اختيار تكملة الدراسة على كل الجوانب المتاﺣة في دولة اﻹمارات.
وﻻ أذهب بعيدا ً في طرﺣي الثاني يا معالي الرئيس ﺣيث أتكلم عن اﻷمور الصﺣية المتعلقة بمستﺣقي
الضمان اﻻجتماعي ،كما شهدنا في العرض أن هناك مبادرات كثيرة لدى الوزارة تتعلق بدعم الصﺣة
واستمرارية هذه الخدمة والمساعدات لمستﺣقي الضمان اﻻجتماعي ،أتساءل معالي الرئيس عن
مستﺣقي الضمان اﻻجتماعي من كل الفئات ﺣقيقة وﻻ أعني فئة معينة ومن ضمنهم فئة أصﺣاب
الهمم وأنا أعلم أن هناك دعم خاص لهم ،لكني أتكلم اﻵن عن القطاع الصﺣي في توفير بعض
اﻷدوات المكلفة والتي فيها تكلفة كبيرة على أصﺣاب هذه الفئة وأسرهم ،ﺣيث أن تكلفة بعض
اﻷدوات الخاصة بأصﺣاب الهمم مرتفعة وربما تمثل عائقا ً في تملك مثل هذه اﻷدوات ،مثل السماعات
وبعض المقاعد المتﺣركة وبعض اﻷدوات الصﺣية التي يفترض أن تكون متواجدة لديهم بطريقة
اﻻستعجال ،وكما نرى في بعض المنصات يكون هناك طلب دعم لهذه الفئة ﻻستﺣقاق مثﻼً سماعة
معينة ﻷصﺣاب الهمم من الصم ،دائما ً معالي الرئيس تكون هذه المشكلة عائق لدى مستﺣقي الضمان
اﻻجتماعي والناس بشكل عام ،أتكلم عن مستﺣقي الضمان اﻻجتماعي ﻷن هذه الفئة تﺣتاج ﻷدوات
خاصة بأصﺣاب الهمم يستﺣقون فيها الدعم باﻹضافة إلى دعم اﻷدوات الصﺣية ،ما جهود – معالي
الرئيس – الوزارة في تبني خصومات معينة من بعض المؤسسات التي لديها هذه اﻷدوات الصﺣية؟
وشكراً.
معالي الرئيس:
شكراً ،تفضلي معالي الوزيرة.
مضبطة الجلسة  - 6الدور  - 3الفصل 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ،ﺗﻘﻭﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
ﺑﺷﺄﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻗﻳﻥ ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺳﻣﻌﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ ً ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺣﻣﻝ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻕ ،ﻭﻳﺗﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﺗﻭﻓﻳﺭ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻫﺫﺍ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﺟﻬﺯﺓ
ﺃﺧﺭﻯ ﺭﺑﻣﺎ ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻛﺄﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻧﻘﻝ ﻛﺫﻟﻙ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﻟﻬﻡ ﺗﻧﻔﻳﺫﺍ ً ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ،
ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺗﻔﺿﻝ ﺍﻷﺥ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﻓﺭﻳﻖ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻧﺣﻥ ﻣﺗﺄﻛﺩﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻛﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻳﻁﻣﺢ ﺑﺄﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ،ﻛﻝ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً
ﺟﺯﻳﻼً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻳﺳﻰ ﺍﻟﻛﺷﻑ ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺿﺭﺍﺭ ﺣﻣﻳﺩ ﺑﺎﻟﻬﻭﻝ ﺗﻔﺿﻝ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺿﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻬﻭﻝ ﺍﻟﻔﻼﺳﻲ:
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻭﻁ ﺻﺭﻑ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺣﻖ ﻟﻠﻣﻁﻠﻘﺔ
ﻭﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﺷﺭﻁ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺣﺎﺿﻧﺔ ﻷﺣﺩ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﺛﺑﺕ ﺫﻟﻙ ﺑﺷﻬﺎﺩﺓ ﺣﺿﺎﻧﺔ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺇﻻ
ﺃﻧﻪ ﺗﺑﻳّﻥ ﻟﻧﺎ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻧﺗﻬﺕ ﻓﺗﺭﺓ ﺣﺿﺎﻧﺔ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ
ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﻟﺗﺳﺎﺅﻝ :ﻫﻝ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﺭﺻﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻛﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺷﺄﻥ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﻧﻌﻡ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺿﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺁﻧﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺑﻳّﻥ ﻟﻧﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻩ ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺧﻣﺳﻳﻥ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺑﻳّﻥ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﺷﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﺩﺧﻝ ﻣﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩﺍﺕ ﻛﺫﻟﻙ ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ً ﺣﺳﺏ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺿﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻬﻭﻝ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺿﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻬﻭﻝ ﺍﻟﻔﻼﺳﻲ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻡ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺃﺑﻧﺎء ﻭﻣﺷﺭﻓﺔ
ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﻭﻓﺟﺄﺓ ﺍﻧﻘﻁﻊ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﺃﺳﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ،ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﺎﺑﻊ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ،ﺍﻵﻥ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻓﻬﻝ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ – ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻣﻧﻬﻥ ﻻ ﻳﺣﻣﻠﻥ ﺟﻧﺳﻳﺔ ﺑﺳﺑﺏ
ﺍﻟﺧﻼﻓﺎﺕ – ﻭﻧﺣﻥ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻫﻧﺎ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻭﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﻳﻧﻧﺎ ،ﻳﺟﺏ ﺃﻥ
ﻧﺣﺗﻭﻳﻬﺎ ﺑﺈﻳﺟﺎﺩ ﺣﻝ ﻭﻻ ﻧﺭﺑﻁﻬﺎ ﺑﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻭﺍﻧﺗﻬﺎء ﻓﺗﺭﺓ ﺣﺿﺎﻧﺗﻬﻡ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻭﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﻷﻥ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ ﻭﺩﻭﻟﺗﻬﺎ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً ﺷﺑﻪ ﻣﻧﻘﻁﻌﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻫﻲ ﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﻭﻻ ﻫﻲ
ﻣﺣﺳﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻟﺗﻬﺎ ،ﻫﺫﺍ ﻟﻳﺱ ﺗﺷﺟﻳﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻣﻥ ﺃﺟﻧﺑﻳﺎﺕ ﻭﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻡ ﻷﺑﻧﺎء
ﺇﻣﺎﺭﺗﻳﻳﻥ ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺣﻝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺑﺩﺃ ﺑﺎﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻭﺻﻭﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻥ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ،ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ،ﻧﺿﻣﻥ
ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻧﻁﺑﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺷﺭﻭﻁ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ،ﻓﻲ ﻣﺛﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺁﺧﺭ ﺍﺑﻥ ﻟﻬﺎ
ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎً ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻧﻅﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻡ
ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻳﺳﺕ ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻥ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  37ﻣﻥ 79

ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﻣﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﻟﻳﺱ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻧﻔﺳﻪ ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻧﺎ
ﻣﻘﻳﺩﻳﻥ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺗﺑﻌﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ ً ﻭﺻﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺿﺭﺍﺭ؟ ﺗﻔﺿﻝ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺿﺭﺍﺭ ﺑﺎﻟﻬﻭﻝ ﺍﻟﻔﻼﺳﻲ:
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﻧﺭﺟﻊ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﻧﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺗﻛﻠﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ،ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺧﺗﻠﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻟﻛﻧﻲ ﺃﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺭ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻫﺫﺍ
ﺟﺎﻧﺏ ﺇﻧﺳﺎﻧﻲ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻧﻅﺭﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﻛﺣﺎﻻﺕ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻷﻧﻧﺎ ﻻﺣﻅﻧﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺩﺃ ﻳﺯﺩﺍﺩ ﻭﻳﺗﻛﺭﺭ ،ﻓﺄﺗﻣﻧﻰ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﻧﻅﺭﺓ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻧﻌﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻛﻳﻑ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﺟﺎﻝ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﻧﺣﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻳﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻓﻧﺣﻥ ﻣﺳﺗﻌﺩﻳﻥ ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﻭﻧﺿﻣﻥ  -ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  -ﺣﻳﺎﺓ ﻛﺭﻳﻣﺔ ﻟﻬﻡ ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻋﻧﺩﻱ ﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻭﺗﻌﻘﻳﺏ ﺑﻌﺩﻫﺎ  ،ﻭﺍﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻟﻲ ﺑﺗﻣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻠﺔ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ  ،ﺗﻔﺿﻝ .
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ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ) :ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ(
ﻣﺩﺍﺧﻠﺗﻲ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ -ﻋﻥ ﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﻭﺃﺑﺩﺃ ﺑﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺎﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻔﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻲ ﻓﻘﻁ
ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻛﻝ ﺗﺣﺩﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻓﺋﺎﺕ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﻣﺛﻝ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ
ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻭﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ  ،ﻭﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ﺗﺑﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً  ،ﺇﻥ ﺛﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺷﻛﻝ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺑﻌﺽ
ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛﻝ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﻋﺩﺩ ) (749ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ، 2019ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺎﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻧﺳﺏ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺯﺍﻳﺩ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﺯﻣﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ  ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺃﻳﺿﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﻣﺎﻟﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﺳﻁ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﺄﺗﻳﺭ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﺭﻭﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺻﺩﻭﺭ ﺁﺧﺭ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺗﻳﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺑﻌﺟﺯ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﻘﻠﻳﺹ
ﻟﻠﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﺕ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻭﻋﻧﺩ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ
ﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺑﻳﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ ) (20ﻟﺳﻧﺔ  2006ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺗﻌﺩﻳﻼﺗﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻱ ﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻭﺗﻧﺹ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ  .1 " :ﺟﻣﻊ
ﺍﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻵﻟﻳﺔ ﺟﻣﻊ ﺍﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ .
. 2ﻋﻘﺩ ﺷﺭﺍﻛﺎﺕ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺧﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻋﻳﻧﻳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺔ ﺃﻭ
ﺩﺍﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻧﺎ ﻟﻡ ﻧﻼﺣﻅ ﺃﻱ ﻧﺷﺎﻁ ﻣﻌﻠﻥ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﺣﺩﺍ ﺑﻧﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ  ،ﻭﻫﻝ ﻻ ﺯﺍﻝ
ﻣﻭﺟﻭﺩﺍ ً ﺣﺗﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻡ ﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (2ﻟﺳﻧﺔ  2015ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
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التجارية في المادة رقم ) (375والتي تنص على  " :أن يصدر مجلس الوزراء الضوابط الﻼزمة
لتﺣفيز الشركات على مباشرة مسؤولياتها المجتمعية ومراﺣل تطبيقها " والذي أصدر على إثرها
مجلس الوزراء قرار رقم ) (2لسنة  2018بإنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات
وهو جهاز اتﺣادي يُعنى بوضع اﻹطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآلية توثيقها
وإدارتها وتوجيهها في الدولة والذي ينص في المادة الخامسة منه على أن ممارسات المسؤولية
المجتمعية للشركات والمنشآت تشمل المساهمة في تطوير المجتمع في المجاﻻت اﻻقتصادية
واﻻجتماعية والبيئية وغيرها من خﻼل تقديم المساهمات النقدية والعينية لتمويل البرامج والمشاريع
التنموية في الدولة .
معالي الرئيس  ،على الرغم من وجود الصندوق لم يتبين أي وجود ﻷي مبادرة في اﻻستراتيجية أو
معلنة مع هذا الصندوق مما يﺣرم برامج الضمان من دخل مساند غير الدعم الﺣكومي خاصة أن
القانون اﻻتﺣادي رقم ) (2لسنة  2001في شأن الضمان اﻻجتماعي لم يﺣدد مصادر لتمويل برنامج
الضمان اﻻجتماعي مما يتيح المجال ﻹضافة مصادر دخل أخرى  ،وبالمقارنة مع دول أخرى تبين
أن مصادر التمويل للمساعدات اﻻجتماعية في دولة مثل فنلندا تُمول من قبل جمعيات ذات النفع
العام إلى جانب مساهمة الﺣكومة من دافعي الضرائب  ،ومما تقدم فإن سؤالي  -معالي الرئيس -
هو  :ما هي الجهود واﻹجراءات التي قامت أو ستقوم بها الوزارة لﻺستفادة من قرار مجلس الوزراء
رقم ) (20لسنة  2006في شأن صندوق المسؤولية اﻻجتماعية وتعديﻼته والقانون اﻻتﺣادي رقم
) (2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لبرامج الوزارة في
مجال التنمية والرعاية اﻻجتماعية  ،و شكرا ً معالي الرئيس .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة اﻷخ خلفان الشامسي ،تفضلي معالي الوزيرة .
معالي  /حصة بنت عيسى بوحميد ) :وزيرة تنمية المجتمع(
شكرا ً معالي الرئيس  ،وشكرا سعادة العضو على هذا الطرح  ،الﺣقيقة أن صندوق التنمية اﻻجتماعية
موجود في وزارة تنمية المجتمع وتقوم من خﻼله الوزارة بإعداد شراكات كبيرة استراتيجية لدعم
فئات في المجتمع وبالتﺣديد على سبيل المثال أصﺣاب الهمم  ،كذلك برنامج " خطة " وهو برنامج
تم تخصيصه خﻼل الجائﺣة  ،وقد تم دعم هذا البرنامج مباشرة من هذا الصندوق لكي نضمن وجود
خطة واضﺣة ﻷولياء اﻷمور من أصﺣاب الهمم خﻼل فترة الجائﺣة  ،هناك كذلك دعم ﻻلمشاريع
اﻷعراس الجماعية  ،فمن خﻼل هذه الشراكات الموجودة في صندوق التنمية اﻻجتماعية تم دعم
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اﻷعراس الجماعية التي تقوم الوزارة على توفيرها وتنظيمها طوال العام  ،هناك برامج معنية
باﻷسرة كذلك مثل برنامج " كون أسرة " لﻸسر المتعففة  ،وكذلك برامج معنية بالتوعية عن الكثير
من اﻷمور اﻷسرية  ،وﻻ ننسى كذلك وجود مشاريع معنية بالزراعة المائية  ،ومعنية باﻷسر
المستفيدة من الضمان اﻻجتماعي  ،ومشاريع معنية بتهيئة اﻷسر المستفيدة من الضمان وبالتﺣديد
فئة النساء منهم على مشاريع ومنتجات يدوية ومنسوجات يتم تدريبهم عليها ومن ثم بيع منتجاتهم ،
وقد أتت كل هذه الشراكات من خﻼل صندوق التنمية اﻻجتماعية .
فيما يخص الصندوق اﻵخر المعني به وزارة اﻻقتصاد فقد تم من خﻼله الﺣصول على المبادرات
الهامة التي تﺣتاجها الﺣكومة كبرامج اجتماعية أو تعليمية أو صﺣية ورفعها إلى اللجنة المعنية في
وزارة اﻻقتصاد ليتم البت فيها ومن ثم تطبيق هذه المشاريع  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزيرة  ،تفضل سعادة اﻷخ خلفان الشامسي .
سعادة  /خلفان راشد الشامسي ) :مراقب المجلس(
شكرا ً معالي الرئيس  ،شكرا على التوضيح معالي الوزيرة  ،الﺣقيقة من خﻼل دراستنا  -ﺣقيقة  -لم
نﻼﺣظ أي دور لهذين الصندوقين  ،فشكرا ً لمعالي الوزيرة على توضيح دور هذين الصندوقين في
دعم برامج الضمان اﻻجتماعي  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
الكلمة اﻵن لسعادة الدكتورة شيخة الطنيجي .
سعادة  /د .شيخة عبيد الطنيجي :
شكرا ً معالي الرئيس  ،على الرغم من قيام الوزارة بالربط اﻹلكتروني مع ) (50جهة اتﺣادية ومﺣلية كما
ذكرت الوزيرة لمتابعة المتغيرات اﻻجتماعية واﻻقتصادية التي يتم بناء عليها تﺣديث ﺣالة المستفيد
إلكترونيا إﻻ أن هذا التﺣديث اقتصر على فئتي كبار المواطنين وأصﺣاب الهمم فقط  ،وتﻼ َﺣظ أن بقية
الفئات المستفيدة من المساعدات اﻻجتماعية ﻻزالت تواجه صعوبة في تﺣديث بياناتها بشكل دوري نظرا ً
لتعدد اﻹفادات والشهادات المطلوبة من مختلف الجهات منها المﺣاكم والدوائر اﻻقتصادية ﻻستﺣقاق
المساعدة اﻻجتماعية مما يطرح تساؤﻻً  :ما أسباب تأخر الوزارة في استكمال مشروع الربط اﻹلكتروني
للتﺣديث على بيانات جميع المستفيدين من المساعدات اﻻجتماعية إلكترونيا ً ؟ وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً سعادة الدكتورة شيخة الطنيجي  ،تفضلي معالي الوزيرة .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﺷﻳﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ  ،ﻳﺗﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻫﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ
ﺗﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ  ،ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻁﺭﻗﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻳﺷﻣﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ  ،ﻭﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟـ  %58ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ) (24300ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺷﻣﻠﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻘﻁ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻓﻬﺫﺍ
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﻭﺍﻟﺗﺳﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻧﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺷﻳﺧﺔ ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺛﺎﻧﻲ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﺷﻳﺧﺔ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭ ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺭﺑﻁ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭﺕ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺇﺫﻥ ﻟﻣﺎﺫﺍ ﺗﻛﺭﺭﺕ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻣﻥ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺗﺹ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻷﺷﺧﺎﺹ ﻣﺗﻭﻓﻳﻥ ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ  ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺁﻻﻑ ﻣﺅﻟﻔﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ  ،ﻭﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﻭﺗﻧﻘﻳﺢ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣﺭ  ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺩﻳﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺑﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻭﺍﺗﺿﺢ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺭﺑﻁ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻣﺳﺗﻣﺭﻭﻥ ﻟﻳﺱ
ﻓﻘﻁ ﻣﻊ ﺍﻟـ ) (50ﺟﻬﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﻛﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﻳﺟﺩ  ،ﻓﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺃﺻﺑﺢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ  ،ﻭﻫﺫﺍ
ﺷﻲء ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺳﻧﻅﻝ ﻧﻧﻅﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﻳﺭﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻭﻛﻠﻣﺎ ﺃﺛﺑﺗﺕ ﻟﻧﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻵﻧﻳﺔ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﺗﻐﻳﺭ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻧﺣﻥ ﻧﺄﺧﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣﻝ
ﺍﻟﺟﺩ  ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻭﻝ  ،ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺩﻗﻘﻳﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﻳﻥ ﻣﻧﻔﺻﻠﻳﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﻏﻳﺭ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  42ﻣﻥ 79

ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ  ،ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻭ ﻭﺻﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻥ
ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﻳﻥ ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﻫﻝ ﻋﻧﺩﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺃﺧﻳﺭ ﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﺷﻳﺧﺔ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﺷﻳﺧﺔ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ :
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻬﺎ ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻟﻣﻧﻊ ﻫﺩﺭ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺷﻳﺧﺔ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ ،ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺗﻔﺿﻠﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻣﺷﻛﻭﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ
ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺳﺭﻋﺔ ﺗﻭﺻﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ
ﺗﺣﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ  ،ﻭﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺗﺻﺩﻣﻧﺎ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻧﻛﻭﻥ ﺳﺭﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺙ ﻭﻭﺿﻌﻧﺎ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺗﻧﺎ ﻧﻌﻭﺩ
ﻭﻧﺻﻁﺩﻡ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﺣﺩ ﻣﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻗﺩ ﺗﻘﺩﻡ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺭﺏ ﺃﺳﺭﺓ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ ﻭﻷﺑﻧﺎﺋﻪ ﻭﻟﺩﻳﻪ
ﺯﻭﺟﺔ ﺗﻌﻣﻝ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻭﻧﻪ ﺍﻟﻣﻌﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺳﺗﺛﻧﺕ ﻣﻧﻬﺎ
ﺯﻭﺟﺗﻪ ﺑﺣﻛﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻝ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﻳﻝ ﺷﺭﻋﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺯﻭﺟﺔ ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻣﻥ ﻓﺋﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﺃﻳﺗﺎﻡ  ،ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ -
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺗُﺻﺩﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺳﻘﻁ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﻟﻸﻳﺗﺎﻡ ﺑﺣﻛﻡ
ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺗﻌﻣﻝ ﻭﻫﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻭﻋﻧﺩﻧﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻡ ﻻ ﺗﻌﻠﻡ ﺷﻳﺊ ﻋﻥ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻭﻻ ﺗﺻﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻧﺎء  ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻻ ﻳﺟﺩﻭﻥ ﻣﻥ ﻳﻌﻳﻠﻬﻡ
ﺣﻳﺙ ﺃﻧﻬﻡ ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﺃﺻﻼً ﻣﻊ ﺍﻟﺟﺩ ﻭﺍﻟﺟﺩﺓ  ،ﻭﺍﻷﻡ ﺗﺭﻓﺽ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻷﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻣﻧﻌﻬﻡ
ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﻳﺗﺎﻡ  ،ﻓﻠﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻳﻭﺩ ﻭﺷﺭﻭﻁ
ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺻﺭﻑ ﻟﻬﻡ ﻷﻧﻬﻡ ﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺑﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ  ،ﻭﺍﻷﻡ ﺣﺗﻰ ﻗﺑﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺗﻌﻣﻝ
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ﻭﻟﻛﻥ ﺑﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﺗﻌﻣﻝ ﻓﻼ ﻳﺳﺗﺣﻘﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻓﺭﺑﻣﺎ ﺗﻌﻣﻝ
ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻓﺣﺗﻰ ﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺗﺑﻬﺎ ﻳﻔﺭﻕ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺽ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺻﻪ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ !
ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺭﺑﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻣﻛﻠﻑ ﺑﻬﺎ ﻣﺛﻼ  ،ﻓﺗﺗﻔﺎﺟﺄ ﺃﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺳﺣﺏ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺇﻻ ﻣﻥ ﻟﻪ ﻗﺭﺽ ﺇﺳﻛﺎﻥ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻻ
ﻳﻧﻅﺭ ﻟﻬﺎ .
ﻛﺫﻟﻙ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻷﺑﻧﺎء ﻭﻻ ﺗﺻﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﻡ  ،ﻫﺫﻩ ﻧﻘﻁﺔ .
ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺃﺳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻭﻧﻳﻥ  ،ﻓﻔﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،
ﻭﺑﻌﺩ ﺧﺭﻭﺝ ﺍﻷﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻳﺣﻭﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻣﺣﺎﻭﻻً ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻋﻣﻝ  ،ﻓﻳﺗﻡ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻪ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺗﺗﻭﻗﻑ  ،ﻓﻬﻧﺎ ﻧﻛﺗﺷﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻏﻳﺭ ﻣﻭﺟﻭﺩ
ﻷﻧﻪ ﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻭﺟﻭﺩﺍ ً  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻧﺣﺔ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭ ﻭﺳﻠﻭﻙ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺳﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ  ،ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺳﻳﻭﻅﻑ
ﻋﻧﺩﻩ ﺷﺧﺹ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﺧﻼﻝ ﺳﺗﺔ ﺍﺷﻬﺭ ﻭﺑﺩﻭﻥ ﺣﺻﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺣﺳﻥ ﺳﻳﺭ ﻭﺳﻠﻭﻙ ؟!
ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺳﻳﺿﻁﺭ ﻟﻠﺩﺧﻭﻝ ﻓﻲ ﺩﻳﻭﻥ ﺗﻌﻳﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺟﻥ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ  ،ﻭﺳﻳﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻛﻙ ﺃﺳﺭﻱ
ﻭﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺁﻟﻳﺔ ﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣﻥ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺑﺭ ﻭﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺳﻌﻰ ﻻﺳﺗﺣﺩﺍﺙ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ  ،ﻧﺣﻥ ﻧﻌﻠﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ  ،ﻓﻧﺣﻥ
ﻧﻌﺭﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﻧﻌﺭﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻠﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﻟﻠﺗﺩﺧﻝ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﻣﻥ
ﺍﺳﻣﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺿﻣﻭﻧﺔ ﻭﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺗﺫﺑﺫﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ
ﻣﻥ ﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻝ ﺃﻓﺿﻝ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ  ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭ ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ .
ﻧﻌﻡ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ  ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻔﺿﻠﺕ
ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺍﻷﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻌﻳﻝ ﻓﻧﺣﻥ ﻧﻧﻅﺭ ﻟﺩﺧﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ  ،ﻓﺎﻷﻳﺗﺎﻡ ﺇﺫﺍ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻛﺎﻥ ﺩﺧﻠﻬﻡ ﻣﻧﺧﻔﺽ ﻭﺑﻭﺟﻭﺩ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﻣﻌﻳﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﺭﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﺋﻝ ﻭﺍﻷﻳﺗﺎﻡ
ﻣﻥ ﻋﻭﺍﺋﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺭﺓ .
ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺁﺧﺭ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺭﺑﻁ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺃﺳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺟﻭﻧﻳﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﻣﻌﻧﺎ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻟﻭﺍﺋﺢ ﻟﻠﻌﻔﻭ ﻟﻠﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﻟﻠﻧﻅﺭ
ﻟﻸﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺿﻣﺔ ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺃﻭﻟﻳﺎء ﺃﻣﻭﺭﻫﻡ ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻧﻭﺍ ﻣﻧﺗﺳﺑﻳﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ
ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺃﻣﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺩ  ،ﻓﺎﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﻭﻝ
ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺭ ﺃﻭ ﺭﺏ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ  ،ﻭﻟﻛﻥ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،
ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺍﻷﻋﺿﺎء  -ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺗﺑﺎﻋﻪ ﻭﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻧﻪ ﻭﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻪ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺳﻭء ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﺷﺧﺎﺹ  -ﻻ ﺳﻣﺢ
ﷲ  -ﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﻬﻡ ﺛﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ  ،ﻓﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺛﺭﻭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻫﻭ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﺟﺎﺩ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺟﺩﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﻟﻛﻲ ﻧﺩﻋﻡ ﻣﺳﻳﺭﺗﻧﺎ
ﻟﺑﻧﺎء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﺕ ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺻﺎﺑﺭﻳﻥ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﻳﻣﺎﺣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺷﻛﺭﺍ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﻓﻲ ﻅﻝ ﻣﺎ ﻗﺩ ﺃﺳﻠﻔﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻣﺷﻛﻭﺭﺓ ﻭﻟﻛﻧﻧﺎ
ﻻ ﺯﻟﻧﺎ ﻧﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﻣﺛﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺳﺭ ﻣﺳﺟﻭﻧﻳﻥ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺃﻳﺗﺎﻡ ﻟﻡ
ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﻻ ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺭﻭﻑ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺭﻯ  ،ﺃﻧﺎ ﻋﻧﺩﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺿﺕ ﺣﺗﻰ
ﻲ ﺣﺗﻰ ﺃﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺗﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ ﺗﺟﻧﺑﺎ ً ﻟﻠﺗﻔﻛﻙ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﺃﻥ ﺃﻣﻲ ﻻ ﺗﺻﺭﻑ ﻋﻠ ّ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻣﺎ ُ
ﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺗﺛﺑﺕ ﺃﻥ ﺃﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﺭﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﻭﻗﺩ ﺗﻧﺎﺯﻟﺕ ﺍﻟﺑﻧﺕ ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺭﻓﻊ ﻗﺿﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻡ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺎﻟﺭﺟﻭﻉ ﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺑﻳﻥ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗﻣﺛﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭ ﺑﻁﺎﻗﺔ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﺗﺳﻭﻳﻖ ﻣﻧﺗﺞ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺩﺭﻳﺏ
ﻭﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ  ،ﻭﺟﻣﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ ﻭﻻ
ﻋﻠﻡ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ  ،ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺃﺗﺳﺎءﻝ  :ﻣﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭﻛﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻭﺗﺣﻔﻳﺯﻫﻡ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻳﺋﺔ ﺗﺳﻭﻕ ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺧﻠﻬﻡ ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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معالي الرئيس :
تفضلي معالي الوزيرة .
معالي  /حصة بنت عيسى بوحميد ) :وزيرة تنمية المجتمع(
شكرا ً معالي الرئيس  ،الﺣقيقة يتم دعم اﻷسر المنتجة من عدة نواﺣي :
أوﻻ ً من ناﺣية اﻹطﻼع على هذه المهنة التي من الممكن لﻸسرة أن يتم تقديم منتجات من خﻼلها .
قامت الوزارة كذلك بتقديم العديد من الدورات التدريبية لضمان المنتج الذي ستخرج به هذه اﻷسرة،
وليس فقط التدريب والتوعية بمدى أهمية وجود مصادر أخرى لهذه اﻷسرة ولكن كذلك التسويق
لهذه المنتجات  ،فلدينا  -و الﺣمد  -مصادر ومنافذ للبيع منتشرة في كل الدولة  ،فلدينا في معرض
اكسبو  2020لعدد كبير من اﻷسر التي يتم تقديم منتجاتها هناك وكذلك في القرية العالمية في إمارة
دبي وفي العديد من المشاريع والمعارض التي تنتشر على مستوى الدولة  ،في السابق قبل الجائﺣة
كان يسهل علينا أيضا السفر بهذه المنتجات وهذه اﻷسر لخارج الدولة لتسويق منتجاتها .
هناك العديد من المشاريع التي أثبتت  -و الﺣمد  -جودة منتجاتها وبالتالي ترتقي ﻷن تكون منتجات
وطنية تفتخر بها كذلك دولة اﻹمارات  ،واﻷعداد في تزايد و الﺣمد  ،وهناك العديد من المشاريع
التي وضعتها الوزارة لتوسيع نطاق الدعم المقدم لهذه اﻷسر في هذه المجال  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزيرة  ،هل لديك تعقيب أخير يا أخت صابرين ؟ تفضلي .
سعادة  /صابرين حسن اليماحي :
شكرا ً معالي الرئيس  ،نﺣن في تقدم وتطور مستمر يتمثل في ثورة اقتصادية وصناعية متميزة ،
وبالتالي فنﺣن بﺣاجة لمواكبة هذه التطورات من خﻼل دعم هذه اﻷسر بشكل أكبر وإخراج هذه الفئة
من قالب المنتجات التراثية والمأكوﻻت الشعبية وتنظيم المعارض بل يجب العمل على تأهيلهم
لخوض الصناعات اﻷكثر تطورا ً والعمل على توفير مﺣﻼت خاصة بهم ثابتة على مدار العام ،
والسعي للتنسيق مع الجهات والمؤسسات الﺣكومية لدعم هذه الفئة من خﻼل تفعيل صناديق المساهمة
المجتمعية لزيادة دخلهم بشكل كافي ودعما على إيجاد دخل ثابت غير متذبذب  ،فاليوم  -معالي
الرئيس  -نﺣن نريد أن نصل بالفئات من اﻷسر المنتجة التي تظلها مظلة المساعدات المقدمة من
الضمان اﻻجتماعي إلى مرﺣلة اﻻكتفاء بﺣيث نقلص عدد هذه اﻷسر الموجودة تﺣت هذه المظلة ،
وهذا يعطينا دليل على أن هذه المبادرات والمبادرات التي ستقام ذهبت للمنﺣنى المطلوب منها
مضبطة الجلسة  - 6الدور  - 3الفصل 17
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ﻭﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﻭﻣﻧﺣﻧﻰ ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺏ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺗﻣﺎﺷﻳﺎ ﻣﻊ ﻗﺭﻳﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﺩﺧﻭﻝ ﺍﻟﻣﺭﺗﻔﻌﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻁﻳﺑﺔ ﺑﻁﺭﺡ ﺗﻧﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻭﺍﻛﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،
ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺭ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺃﻥ ﻧﺳﺑﺔ  %40ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﻌﻧﺎ ﻳﻣﺛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ  ،ﻭﻫﺫﻩ
ﺑﺎﺩﺭﺓ ﻟﻡ ﻧﺭﺍﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻣﻣﺎ ﻳﻁﺭﺡ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﻭﻁﺭﺣﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺍﻟﺑﻳﺭﻕ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺑﻳﺭﻕ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭ  ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) 14ﻭ  15ﻭ  (16ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻛﻠﻣﺕ ﻓﻲ ﺧﺻﻭﺻﻬﺎ ﻭﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ " ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ " ،
ﻭﻋﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ  ،ﻭﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻧﻭﺟﻪ ﺗﺳﺎﺅﻟﻧﺎ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ  :ﻣﺎﺫﺍ ﺣﻘﻘﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﺑﺗﻐﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ  ،ﻭﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﺭﺍﻣﺟﻬﺎ ﻭﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻧﺫ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﻳﻭﻣﻧﺎ ﻫﺫﺍ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻝ ﻋﺎﻡ ﻳﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻳﻁﻭﻝ ﻷﻧﻧﻲ ﻣﺗﺣﻳﺯﺓ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﺳﻭﻑ ﺃﺑﺫﻝ ﺟﻬﺩﻱ ﺑﻁﺭﺡ ﺍﻷﻫﻡ .
ﻗﺎﻣﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺧﻣﺱ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺗﺭﻛﻳﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  2020ﻭﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2021ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﻥ ﺟﺩﻳﺩﻳﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻧﻅﻣﻬﺎ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻭﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ
ﺗﺻﺩﺭ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻛﺳﻳﺎﺳﺔ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺳﻳﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺳﺭﺓ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻭﺳﻳﺎﺳﺔ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﺓ  ،ﻭﻳﺗﻭﺯﻉ ﻋﻣﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ  ،ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ
ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺧﺩﻣﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻥ ﺻﻣﻳﻡ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺍﻟﺑﻳﺭﻕ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺑﻳﺭﻕ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﻭﻓﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻬﺎ .
ﺃﻭﻻً  :ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻣﻥ ﻣﺧﺗﺑﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﺍﺓ  2018ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻛﺗﻳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  2031ﺻﻔﺣﺔ ) (34ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﺗﺷﻬﺩ ﺗﻘﻠﺻﺎ ً ﻣﻥ
ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺩﺧﻝ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺳﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻟﻔﺟﻭﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻬﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺭﺍﺑﻁ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻳﺣﻘﻖ
ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ) 14ﻭ  15ﻭ  ، (16ﻓﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺣﻙ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﻭﻣﺯﻳﺩﺍ ً ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺣﺗﻰ ﺗﺫﻫﺏ ﺍﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻳﻥ  ،ﻭﺇﻥ ﻣﺅﺳﺳﻳﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻗﺩ
ﺍﻧﺗﻬﺟﻭﺍ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺧﻼﻓﺔ ﺍﻟﺭﺍﺷﺩﺓ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺻﻧﻊ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺭﺍﺑﻁ ﻭﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ  ،ﻓﻌﻠﻳﻧﺎ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻠﻖ " ﻣﺗﺣﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺧﺎء "  ،ﻓﻬﺫﺍ ﻣﻁﻠﺑﻬﻡ
ﻭﻣﻘﺻﺩﻫﻡ .
ﺛﺎﻧﻳﺎ ً  :ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ " ﺑﻳﻥ ﻗﻭﺳﻳﻥ " ﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ
ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ  ،ﺭﻭﺍﺗﺏ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ  ،ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ
ﺟﺭﺍء ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﻓﻳﺩ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻭﺍﺋﺢ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻷﺳﺭﻯ  ،ﻫﺫﺍ
ﺍﺧﺗﺻﺎﺹ ﺃﺻﻳﻝ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺑﻪ ﺗﻧﺗﻘﻝ ﻣﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (16ﻟﺳﻧﺔ . 2020
ﺛﺎﻟﺛﺎ ً  :ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺭﻗﻡ ) (16ﻟﺳﻧﺔ  2020ﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺩﺓ ﻛﺎﺧﺗﺻﺎﺹ ﺃﺻﻳﻝ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻟﻛﻧﻧﺎ ﺳﻧﺭﻛﺯ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﻳﻥ ﻫﻣﺎ :
. 1ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﻣﺟﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔﺎﺩﻯ ﺃﻱ ﻣﻌﺿﻼﺕ ﻗﺩ ﺗﺣﺩﺙ ﻟﻸﺳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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. 2ﺇﺟﺭﺍء ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺑﺣﻭﺙ ﺗﺧﺻﺻﻳﺔ ﻟﺭﺻﺩ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .
ﺭﺍﺑﻌﺎ ً  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﺗﺑﻧﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺳﺗﻔﻳﺿﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺳﺭﻱ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻏﻼء
ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻧﻊ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﺳﺭﺓ ﻭﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﺩﻳﺛﺔ
ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﺗﺯﻭﻳﺩ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﻣﻥ ﻣﻧﻁﻠﻖ ﻋﻠﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﻳﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ،ﻓﺧﻁ
ﺍﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺛﻘﻠﺕ ﻛﺎﻫﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﺗﻬﻰ ﺩﺧﻠﻬﻡ ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻷﻱ ﻅﺭﻑ ﻛﺎﻥ ﺳﻭﺍء ﺑﺳﺑﺏ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻋﻣﻝ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﻋﺩ ﻣﺑﻛﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺭﻩ ﻣﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﺩﺭﻯ
ﺑﻬﺎ ﻟﻡ ﻳﺣﺩﺙ ﺃﻱ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺟﺫﺭﻱ ﻳﻭﺍﻛﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳﻭﺍء ﺑﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﺳﺗﺑﺎﻗﻳﺔ ﺃﻭ
ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺗﺣﺎﻛﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﺵ .
ﺧﺎﻣﺳﺎ ً  :ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺗﻛﻡ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﻸﺳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍءﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﻣﻊ
ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﺻﺑﺣﺎ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﻏﻼء
ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ  ،ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺗﺩﺍﺭﺱ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﺃﺛﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ  ،ﻓﺎﻟﺗﺿﺧﻡ ﻟﻳﺱ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺣﻘﻖ ﻣﺎ ﻧﺻﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺳﺗﻭﺭﻳﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻛﺭ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ  ،ﺇﺫﺍ ﺗﻁﺭﻗﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻬﺎ ﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﻁﻭﻝ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ  ،ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻸﺳﺭﺓ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﻣﻌﻧﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ  ،ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ  ،ﻭﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﻑ ،
ﻭﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﻛﻭﺩ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻘﻲ ﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺭ  ،ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﺍﻟﺗﻁﻭﻉ ﻭﻗﺎﻧﻭﻥ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﻗﺎﻧﻭﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺗﺑﺭﻋﺎﺕ  ،ﻭﻗﺭﻳﺑﺎ
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بإذن ﷲ قانون تنظيم دور العبادة الذي سيطرح على مجلسكم الموقر  ،فكل هذه التشريعات التي تم
إصدارها هي لكي نضمن بأن الوزارة تقوم بدورها الﺣقيقي  ،بعض النتائج التي ﺣققتها الوزارة في
اﻵونة اﻷخيرة وهي ﺣصول  %50من الدمج المستهدف ﻷصﺣاب الهمم  ،وكذلك  %78من نسبة
دمج أصﺣاب الهمم وزيادة عدد اﻷسر المنتجة بﺣيث وصل ﻷكثر من  ، %123والتعاون مستمر
مع الجهات ذات العﻼقة والشراكة مع القطاع الخاص وهو تفعيل لدور القطاع الثالث في الدولة وهو
الجمعيات ذات النفع العام لكي نسهم جميعا في تطبيق رؤية دولة اﻹمارات في التنمية المستدامة ،
وﻻ ننسى كذلك الدراسات التي قامت بها وزارة تنمية المجتمع في هذا الوقت  ،على سبيل المثال
دراسات اﺣتياجات ذوي الدخل المﺣدود  ،ودراسة جودة الﺣياة المستمرة  ،ودراسة مسح دخل وإنفاق
اﻷسرة بالتعاون مع المركز اﻻتﺣادي للتنافسية واﻹﺣصاء  ،وشكرا ً .
معالي الرئيس :
شكرا ً معالي الوزيرة  ،الكلمة اﻵن لسعادة كفاح الزعابي.
سعادة  /كفاح محمد الزعابي :
نعم معالي الرئيس  ،الﺣقيقة أصبﺣت الﺣاجة ضرورية وملﺣة لتغيير قانون الضمان اﻻجتماعي
لمواكبة التغير المستمر والسريع في المجتمع اﻹماراتي ولنسهم في زيادة ضمان توفير الﺣياة الكريمة
لﻸسر اﻹماراتية المتعففة .
معالي الرئيس  ،أنا سوف أتناول في مداخلتي المادة ) (15من قانون الضمان اﻻجتماعي التي
تتﺣدث عن أنه في ﺣال ﺣدوث وفاة  ،وسوف أتكلم في جزئية تختلف عن جزئية سعادة صابرين
اليماﺣي وهي أنه في ﺣال ﺣدوث وفاة فإن المساعدة اﻻجتماعية التي تُعطى ﻷبناء المتوفي أو
المستﺣقين يتم اﻻستمرار في صرفها  ،ولو كان للمتوفي زوجة فهذه اﻷرملة تﺣصل على المساعدة
المالية ﺣتى انتهاء عدتها  ،ولكن بالنزول ﻷرض الواقع نجد أن هذه المساعدات اﻻجتماعية يتم
إيقافها بشكل مؤقت لﺣين انتهاء إجراءات المﺣكمة وهي إجراءات ﺣصر اﻹرث وقسمة التركة ،
وعليه  -معالي الرئيس  -أتساءل في جزئيتين :
الجزئية اﻷولى  :ما هي أسباب إيقاف هذه المساعدات المالية بشكل مؤقت لﺣين اﻻنتهاء من إجراءات
المﺣكمة  ،وما هي أوجه التنسيق ما بين الوزارة ووزارة العدل من أجل اﻹسراع في هذه اﻹجراءات؟
الجزئية الثانية  :والتي تتطرق للجزء الثاني من المادة والتي تتكلم عن اﻷرملة بأن هذه اﻷرملة تﺣصل
على المساعدة المالية لﺣين اﻻنتهاء من عدتها  ،وهنا أتساءل  :لماذا ﻻ تكون هنالك آلية لتسريع
اﻹجراءات بﺣيث يتم نقل هذه اﻷرملة إلى فئة اﻷرامل للﺣصول على المساعدة المالية دون الﺣاجة
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ﻷﻥ ﺗﺭﺟﻊ ﻭﺗﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺟﺩﻳﺩ  ،ﻭﻳﺟﺭﻧﺎ  -ﻛﺫﻟﻙ  -ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﻟﻠﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ  ،ﻓﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻧﺎﻭﻟﺕ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﺫﻛﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻟﻡ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺳﺗﻳﻥ ﻋﺎﻡ  ،ﻭﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءﻝ  :ﻣﺎ ﻫﻭ ﻭﺿﻊ
ﺍﻷﺭﺍﻣﻝ ﺑﻌﺩ ﺳﻥ ﺍﻟﺳﺗﻳﻥ ؟ ﻓﺳﺅﺍﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺗﺷﻌﺏ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺳﺄﻋﻳﺩ ﻣﺭﺓ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ
ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻭﻥ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻭﻫﻲ :
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻁﻲ ﻟﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺅﻗﺕ ﻟﺣﻳﻥ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء
ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ؟ ﻭﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻭﺟﺩ ﻫﻧﺎﻟﻙ ﺁﻟﻳﺔ ﻟﻺﺳﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﻧﻘﻝ ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ ﻟﻔﺋﺔ
ﺍﻷﺭﺍﻣﻝ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺟﺩﻳﺩ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺎ ﺣﺎﻝ
ﺍﻷﺭﺍﻣﻝ ﺑﻌﺩ ﺳﻥ ﺍﻟﺳﺗﻳﻥ ﻋﺎﻣﺎً؟ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻟﻛﻲ ﻧﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻻ ﺗﻧﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ
ﺍﻷﺭﻣﻠﺔ  ،ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺭ ﺍﻹﺭﺙ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻭﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻬﺎ  ،ﻓﻛﻣﺎ ﻗﻠﺕ ﻭﺗﻛﻠﻣﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﻋﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ  ،ﻭﻳﺗﻡ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺗﻧﺳﻳﻘﻧﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء  ،ﻓﺎﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻌﻬﻡ ﺑﺳﺑﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻳﻧﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﻡ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺄﺳﺭ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ
ﺣﺭﺟﺔ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﻁﺎءﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺕ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﺗﺄﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺳﺭ .
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺭﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﺳﻥ ﺳﺗﻳﻥ ﻓﻣﺎ ﻓﻭﻕ ﺗﺗﺣﻭﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻔﺋﺔ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻁﻠﺏ
ﻟﺗﺟﺩﻳﺩ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺡ ﺍﻟﺯﻋﺎﺑﻲ ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﺧﻳﺭ .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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سعادة  /كفاح محمد الزعابي :
معالي الرئيس  ،أود التأكيد أن معالي الوزيرة اليوم ذكرت في أكثر من مداخلة أن الهدف اﻷساسي
من الضمان اﻻجتماعي وتقديم المساعدات اﻻجتماعية هي أن تصل إلى المستﺣقين الﺣقيقيين  ،وأن
هذه المساعدات اﻻجتماعية تُعطى بناء على دراسة الﺣالة  ،وأنا أؤكد أن الجميع هدفه أن تُعطى هذه
المساعدات للمستﺣقين  ،لكن نﺣن نؤكد على أن قانون الضمان اﻻجتماعي الﺣالي ﻻ يخدمنا اليوم
ﻷنه ﻻ يُعقل أن يكون لدينا قانون ضمان اجتماعي في دولة اﻹمارات والتي تسابق الزمن في ﺣين
نطبق قانون تم تعديل بعض مواده في عام  ، 2001فبالرجوع للتعريفات الواردة في القانون  -معالي
الرئيس  -لو اطلعنا عليها سنخرج من كل تعريف بمداخلة وسؤال ونقاش يﺣتاج لتوضيح  ،وسأذكر
تعريف واﺣد فقط وهو تعريف  " :الغير متزوجة  :كل بنت بلغت سن الثامنة عشر ولم تتجاوز
الخامسة والثﻼثين "  ،لم تتزوج وﻻ تعمل وليس لديها مصدر دخل  ،فما هو وضعهم بعد سن الـ
) (35سنة  ،فتاة لم تتزوج وتجاوزت سن الـ ) (35عاما ً وبعد عمل دراسة الﺣالة ﻻ زال الوضع
اﻻجتماعي واﻻقتصادي على ما هو عليه لم يتغير  ،فالسؤال معالي الرئيس  :لماذا ﻻ تكون هناك
مبادرة ﺣقيقية وسريعة جدا لتغيير قانون الضمان اﻻجتماعي وأن يتم إلقاء نظرة سريعة ومهمة جدا
على التعريفات ؟
فسؤالي لمعالي الوزيرة هو عن الفتاة غير المتزوجة والتي تجاوزت سن الـ ) (35سنة  ،وكذلك عن
الفتاة الغير متزوجة التي أنهت الثانوية العامة مثﻼ أو لديها ظروف دون سن الثامنة عشر ؟ وما هي
المعايير اﻷساسية التي على أساسها في قانون الضمان اﻻجتماعي يوجد أصﻼ تﺣديد لسنوات العمر؟
المفروض أن الفيصل الﺣقيقي الذي بناء عليه تُعطى المساعدات المالية لجميع الفئات سواء أرملة
أو مطلقة أو مهجورة مهما كان وضع هذه اﻷرملة أو الرجل بغض النظر فنﺣن ﻻ نتكلم في جزء
لكن المعيار اﻷساسي الذي عليه يتم إعطاء المساعدات اﻻجتماعية المفروض أن يكون دراسة الﺣالة
فقط دون اﻷخذ بمعيار السن  ،فقد يكون عمرها أقل من ) (18سنة وتعيش وضع اقتصادي واجتماعي
سيء جدا  ،وقد تكون فوق سن ) (35وكذلك تعيش نفس الوضع  ،فسؤالي  :لماذا يتم تﺣديد السن
بين ) (18سنة و ) (35سنة للفتاة غير المتزوجة للﺣصول على المساعدة اﻻجتماعية ؟ ولماذا نجد
في قانون الضمان اﻻجتماعي تﺣديدا ً لﻸعمار دون اﻷخذ بالنقطة اﻷساسية ﻹعطاء المساعدة
اﻻجتماعية وهي دراسة الﺣالة؟ وشكرا ً .
معالي الرئيس :
تفضلي معالي الوزيرة .
مضبطة الجلسة  - 6الدور  - 3الفصل 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻥ ﻟﻠﺑﻧﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺗﺯﻭﺝ ﻭﻭﺻﻝ ﻋﻣﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ) ، (35ﻭﺑﻌﺩ ﺳﻥ
ﺍﻟـ ) (35ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺑﺎﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ  ،ﻓﺗﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻟﻛﻥ ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺑﻣﻛﺭﻣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %20ﻭﺫﻟﻙ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2012ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺟﺎءﺕ ﻣﻛﺭﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ  ،ﻓﻘﺩ ﺣﺩﺩﻧﺎ ﺳﻥ ) (35ﺳﻧﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻓﺋﺎﺕ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﺗﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻛﺭﻣﺔ ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﻣﺗﺯﻭﺟﺎﺕ  ،ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻡ ﺗﺿﻡ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﻭﺇﻧﻣﺎ ﺿﻣﺕ ﺍﻟﺑﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺳﻥ ) (35ﻓﻣﺎ ﻓﻭﻕ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﺑﻳﺩ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﻲ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﻋﺑﻳﺩ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﻲ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺭﺋﻳﺳﺎ ﻭﺃﻋﺿﺎ ًء  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﻬﺎ  ،ﻟﻛﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺗﺑﻳﻥ ﻟﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻁﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻥ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﻳﺙ ﺍﻧﺧﻔﺿﺕ ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻠﺣﻭﻅ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ،ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ  2018ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ) (280ﺣﺎﻟﺔ  ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ (204) 2019
ﺣﺎﻟﺔ  ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  (193) 2020ﺣﺎﻟﺔ  ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  (130) 2021ﺣﺎﻟﺔ  ،ﺃﻱ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﻧﺳﺑﺗﻪ ،%54
ﻓﺄﻭﺩ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻥ
ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ؟ ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺗﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﻟﺗﻣﻛﻳﻧﻬﻡ ﻭﺗﺄﻫﻳﻠﻬﻡ
ﻟﺩﺧﻭﻝ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ؟ ﻭﺃﺣﺏ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺃﻥ ﺃﻋﺭﻑ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻭﻅﺎﺋﻑ ﺗﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻗﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺳﻧﻭﻳﺎ ً – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﺑﺗﺣﺩﻳﺙ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﻳﻥ
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻭﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﺭﻳﺔ ﻣﻥ  45-20ﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻓﻣﺎ ﻓﻭﻕ ،ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺗﻲ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻬﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﺩﻭﻥ
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ّ
ﺳﻥ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﺑﻖ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻣﻠﻑ ﺧﺎﺹ ﻟﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻳﺭﺳﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻟﺩﻳﻧﺎ
ﺑﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻭﻭﺟﻭﺩ ﺃﺣﺩ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻛﺫﻟﻙ ﻟﻛﻲ ﻳﺗﻡ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﻧﺗﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﻧﻅﺭﺍ ً ﻟﺗﺄﺛﺭ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﻓﻳﺩ 19ﻓﻘﺩ ﻻﺣﻅﻧﺎ ﻗﻠﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ،ﻭﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﻡ ﺇﻁﻼﻕ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻋﻣﻝ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺗﻧﻣﻭﻳﺔ ﻛﺑﺭﻧﺎﻣﺞ "ﻧﺎﻓﺱ" ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﻭﺷﺎﺭﻛﺕ ﻓﻳﻬﺎ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﺈﺣﺩﻯ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻛﻔﺎءﺓ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﻠﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﻭﺗﻣﻛﻳﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺷﻐﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﻭﻧﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
"ﻧﺎﻓﺱ" ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﻫﻳﺋﺎﺕ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻭﺻﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺋﻑ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺃﺥ ﻋﺑﻳﺩ ﺗﻔﺿﻝ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﺑﻳﺩ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﺍﻟﺳﻼﻣﻲ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺗﻭﻅﻳﻑ ﻓﻬﻭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﻬﻡ ﻭﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ،ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻳﺅﺛﺭ ﻣﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻟﺗﻭﻁﻳﻥ ﺳﻭﺍء ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﻛﺫﻟﻙ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺿﻌﻑ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ
ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﺃﻥ ﺗﺭﺗﻔﻊ
ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻠﺗﺣﻘﻳﻥ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﻌﻔﺭﺍء ﺑﺧﻳﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﻔﺭﺍء ﺑﺧﻳﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﺍﻁﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺩ ﻣﻣﺛﻠﻭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ
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ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ،2019ﻭﺍﻟﻣﺻﺩﺭ
ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ – ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ – ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 2016ﺇﻟﻰ  2019ﻣﻌﻧﻭﻧﺔ ﺑﻌﺩﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ،2020ﺣﻳﺙ ﺍﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ – ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ –
ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺑﺎﻳﻥ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ – ﻭﺳﺄﺗﻁﺭﻕ ﻓﻘﻁ ﻟﺫﻛﺭ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ  2019ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﺋﺔ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ  ،-ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻣﻥ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺗﺑﻳّﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻫﻲ ) ،(89ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺗﺑﻳّﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻫﻭ ) (749ﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺑﻳّﻥ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻫﻲ ) (172ﺣﺎﻟﺔ.
ﻛﺫﻟﻙ ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ – ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ – ﺃﺣﺑﺑﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﺋﺔ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻬﻣﻡ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﺩ ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻓﻲ  2019ﻫﻲ ) (4184ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺗﻔﻳﺩ ﺑﺄﻥ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻫﻲ ) (8758ﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﻲ
) (320ﺣﺎﻟﺔ ،ﺑﻌﺩ ﺇﺫﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻧﺭﻳﺩ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺳﻧﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
ّ
ﻟﻠﺑﺕ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﻭﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ،ﻟﻛﻥ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ
ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء
ﺗﺑﻳّﻥ ﺃﻥ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻭﻧﻳﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﻻ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ،ﻓﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ
ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺑﻌﺽ ﺍﻻﺧﺗﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﻭﺿﺣﻬﺎ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﻧﺷﻛﺭ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ
ﻭﺳﻧﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻋﻔﺭﺍء ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻋﻔﺭﺍء ﺑﺧﻳﺕ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ،
ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻧﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﻗﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻭﺛﻭﻕ ﺑﻬﺎ ،ﺃﻧﺎ ﻛﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺃﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺃﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺳﺗﻁﻳﻊ ﺃﻥ ﺃﺑﻧﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺗﺻﻭﺭ ﻣﻌﻳﻥ ،ﻛﻣﺎ ﻗﻠﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﺣﻳﻭﻱ ﻭﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺗﺧﻁﻳﻁ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ،ﻫﻲ ﺃﺻﻼً ﺗﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ً ﺃﺳﺎﺳﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺑﻧﺎء
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺻﺣﻳﺣﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ – ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ – ﻧﻭﺻﻲ
ﻭﻧﻁﺎﻟﺏ ﺑﺄﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺟﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﺷﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
ﻓﻬﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺻﻝ ﻷﻱ ﺷﺧﺹ ﻭﻫﻲ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻔﺗﻭﺣﺔ ،ﻓﺣﻘﻳﻘﺔ
ﻧﺷﻛﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑّﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﻭﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﻷﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺟﺩﺍ ً ﺣﺳﺎﺳﺔ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻋﻔﺭﺍء ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺳﻣﻳﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ:
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﻟﻔﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻬﺎ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻭﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺻﺣﻳﺔ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺩﻳﻣﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻣﺗﺳﺎﺭﻋﺔ،
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺻﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎﺕ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ً ﻓﻲ  ،1981ﻭﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﺽ
ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2001ﻭﺍﻷﺳﺭﺓ ﻗﺑﻝ ﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺃﻭ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﻋﺎﻣﺎ ً ﺣﺩﺙ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ،
ﺍﻷﺳﺭﺓ ﺍﺧﺗﻠﻔﺕ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً ﻋﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻳﻪ ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺑﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ،ﻭﺳﻭﻑ ﺃﺗﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺋﺗﻳﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩﺍ ً ﻷﺛﺑﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ.
ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺩﺛﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻭﻥ  2001ﻭﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺔ
ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺯﻭﺟﺕ ﻣﻭﺍﻁﻧﺎ ً ﻭﺃﻧﺟﺑﺕ ﻣﻧﻪ ﺃﺑﻧﺎء ،ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﻧﺅﻛﺩ ﺃﻥ
ﺣﺭﺹ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻧﻳﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﻷﺳﺭﺓ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ
ﻭﺣﻣﺎﻳﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺟﻭﺩﺓ ﻭﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺗﺄﺛﺭ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﺔ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﺗﻔﺎﻗﻡ ﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﻛﻙ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﻭﺍﻛﺗﻅﺎﻅ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺑﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ
ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺃﺳﻔﺭ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ
ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻧﺎء ،ﻣﻣﺎ ّ
ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟﺩﺧﻭﻝ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﻭﺗﻌﺭﺽ ﺑﻌﺿﻬﻡ ﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺭﺍﻛﻡ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﺩﻳﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩﺓ ﻭﺑﻌﺿﻬﻡ ﺃﺛّﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻣﻘﺩﺭﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺃﺳﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺭﺑﻁ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺃﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﻛﻼﺕ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻔﺿﻠﺕ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ – ﺣﻘﻳﻘﺔ –
ﺣﻳﺙ ﺻﻧّﻔﺕ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻳﺱ ﻟﻬﺎ ﺩﺧﻝ ﻋﺯﺯﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﻷﻥ ﺑﺣﺻﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ
ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻡ ﻗﺩ ﺣﺻﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺧﻝ ،ﻫﺫﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﺍﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﺍﻟﻣﺳﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﻭﺟﺩ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻟﻠﻣﺳﻧﻳﻥ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺩﻭﺭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺣﻳﺙ ﺑﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ) (681ﺷﺧﺹ ،ﻛﻳﻑ ﺗﺗﺄﻛﺩ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﺩﻯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻭﺍﺟﺩﻩ ﻭﺍﻧﺗﻔﺎﻋﻪ ﻭﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺗﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻣﺳﻧﻳﻥ؟ ﻭﻣﻥ ﻳﺳﺗﻠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ؟
ﺳﺅﺍﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :ﻣﺎ ﻫﻲ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﺑﻳﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺩﺍﺋﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺭﺟﻭﺓ ﻣﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻭﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﺗﺎﺩﻭﻥ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠﻡ ﺃﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺇﻳﻭﺍء ،ﻭﻟﻛﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺇﻳﻭﺍء ﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻳﺣﺩﻫﺎ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ
ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺎﺋﻝ ﻣﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻧﺗﻛﻠﻡ
– ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﺣﺩ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺗﺳﺑﻳﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺍﻛﺯ ﻛﻳﻑ ﻧﺿﻣﻥ ﻭﺻﻭﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻬﻡ ،ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻷﻣﻭﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻣﺣﻠﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻛﻝ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻣﻥ ﻳﻌﻳﻝ ﻭﻳﻌﺗﻧﻲ ﺑﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﺳﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺭﻩ ،ﻫﺫﺍ ﺃﻭﻻً.
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﻳﺗﻡ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻣﻭﺍﻛﺑﺗﻬﺎ
ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ،ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﻟﻧﺎ ﻣﺣﻠﻳﺎً ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﻣﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  57ﻣﻥ 79

ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺳﻣﻳﺔ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺳﻭﻳﺩﻱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳﻬﺎ ﺫﻛﺭﺕ ﺟﺯﺋﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ
ﺳﺅﺍﻟﻲ ﻭﻫﻭ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺳﻧﻳﻥ ﻭﻛﻳﻑ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻼﻣﻬﻡ ﻭﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ،
ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﻥ ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﺳﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺑﻧﺎﺋﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻳﺎء ﺃﻣﻭﺭﻫﻡ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻛﻳﻑ ﻧﺗﺄﻛﺩ ..ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻡ ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻲ ﺣﻭﻝ ﻣﻥ ﻳﺳﺗﻠﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﺯﺋﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﺍﻟﺟﺯﺋﻳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ :ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻟﻡ ﺗﺗﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺗﻭﺿﺢ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻭﺣﺻﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺩﺧﻝ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺣﺻﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ،ﻫﻧﺎ ﻳﺻﺑﺢ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺩﺧﻝ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻹﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﺗﻭﺍﺯﻥ ﻭﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻣﻥ ﻛﺛﺭﺓ ﺍﻷﻋﺑﺎء ،ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﺣﻳﺎﻥ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺭﺍﺗﺑﻪ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺃﻟﻑ
ﺩﺭﻫﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺗﻁﺎﻉ ﺳﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺃﻭ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻣﻥ ﺭﺍﺗﺑﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﻭﺧﺳﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺷﻛﻝ ﻋﺑﺋﺎ ً ﻛﺑﻳﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﻳﻌﻳﻘﻪ ﻋﻥ
ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺃﺳﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻣﻳﺔ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﻣﻌﺫﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺃﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺯﺋﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻡ ﺃﻧﺗﺑﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﺑﺕ ﻓﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﻳﻖ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻛﻣﺎ ﻧﻌﻠﻡ ﻭﻳﻌﻠﻡ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻥ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﺎﺋﺩﺓ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ،ﻭﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺄﺗﻳﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻧﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺭﺓ ،ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ
ﻣﻊ ﺷﺭﻭﻁ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﻭﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻻ ﻳﺳﻌﻔﻧﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺋﻝ ﺇﻟﻰ
ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺭﻋﺎﻳﺗﻬﻡ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻧﺗﻡ ﻟﻲ ﺑﻣﻼﺣﻅﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ
ﻭﻫﻲ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﻐﻁﻳﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺃﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ.
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ:
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻭﺩﻫﺎ ﻭﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ
ﻭﻟﻔﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧّﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻬﻡ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ
ﻭﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ،ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ﻛﻝ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻛﺎﻧﺕ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ – ﺟﺯﺍﻫﺎ
ﷲ ﺧﻳﺭﺍ ً – ﺑﺩﺃﺕ ﺑﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺟﻣﻳﻠﺔ ﻭﺃﻓﺭﺣﺗﻧﺎ ،ﺃﻧﺎ – ﺣﻘﻳﻘﺔ – ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﻟﻲ ﺃﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﺃﺳﻣﻊ ﻣﻧﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻋﺷﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻣﺳﻛﻥ ﺃﻭ ﻓﻳﻼ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﻣﺳﻳﻥ ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺃﻭ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ،ﻟﻘﺩ ﺃﻓﺭﺣﺗﻧﺎ ﻧﺣﻥ ﻓﻛﻳﻑ ﺑﺄﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻳﺔ ﻭﻛﻡ ﺳﻧﺔ
ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻛﻥ ،ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ،ﻫﻝ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻡ ﺃﻱ
ﻓﺋﺔ ﺃﺧﺭﻯ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺣﻲ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﺍﻟﺩﺧﺎﻥ ﻭﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺭﺓ ﻟﻸﺳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ
ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺑﻣﻛﺭﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺩﺃ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020
ﺑﺗﺭﻛﻳﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻛﺎﺷﻔﺎﺕ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﺑﻳﻭﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻠﻛﻬﺎ ﻭﻳﻘﻁﻧﻬﺎ ﻭﻳﺳﻛﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔً
ﻷﺭﻭﺍﺣﻬﻡ ﻭﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻭﺟﻭﺩﺓ ﺣﻳﺎﺓ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻭﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺃﻫﻡ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺍﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺣﻲ ﺗﻔﺿﻝ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺃﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩﷲ ﺍﻟﺷﺣﻲ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﻳﻌﻁﻳﻬﺎ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻳﺔ ،ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻧﺣﻥ ﻧﺭﻳﺩ
ﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺗﻬﻡ ﺃﻥ ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻟﺳﻛﻥ ﻣﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺯﺍﻳﺩ ﻟﻺﺳﻛﺎﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺄﺧﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻖ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻳﺗﺄﺧﺭ ﻣﻥ ﺛﻼﺙ
ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺷﻬﺭ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﺷﻬﺭﻳﻥ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ،ﻭﻣﻥ ﺛﻡ ﻳﺫﻫﺏ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﺛﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻳﺳﺗﻐﺭﻕ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﺇﻟﻰ ﺧﻣﺱ ﺃﺷﻬﺭ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻧﺗﻣﻧﻰ ﺍﻹﺳﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻷﻧﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺳﺭﻋﺔ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﻭﺍﻟﺣﻣﺩ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻥ ﻭﺻﻠﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺿﺎء ،ﻓﻧﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻧﺟﺯ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺑﻭﻋﻳﻥ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﺳﺎﺑﻳﻊ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻫﺅﻻء ﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻥ ﺟﺩﺍ ً ﺟﺩﺍ ً ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ.
ﻭﺍﻟﺗﺻﻭﺭ ﺍﻵﺧﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻧﺎﺱ ﻳﻛﺗﺳﺑﻭﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻭﺃﻋﻣﺎﺭﻫﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﻭﺗﺗﺄﺧﺭ ﺻﺭﻑ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻟﻬﻡ ،ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ
ﻓﻲ ﺳﻥ ) (42ﺳﻧﺔ ﻟﻥ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺍﻧﺗﻬﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻡ ﻳﺟﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻳﻥ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،-ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﺟﺯ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻟﻬﻡ
ﺃﻭ ﺭﺑﻁ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺈﻋﺎﻧﺔ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ ﺃﻭ ﺃﻟﻑ ﺃﻭ ﺃﻟﻑ ﻭﻣﺎﺋﺗﻲ ﺩﺭﻫﻡ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻭﻣﻧﺫ
ﺳﻧﺔ ﺃﻭ ﺳﻧﺗﻳﻥ ﺗﻡ ﻗﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺣﺟﺔ ﺃﻥ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺳﺟﻝ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻣﻼﺣﻅﺔ ،ﻫﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺻﺭﻓﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺩﻭﻥ ﺗﺷﺭﻳﻊ ﺃﻭ ﺑﺩﻭﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ؟ ﻳﻌﻁﻳﻙ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺷﺣﻲ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﻛﻭﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻳﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺈﺫﻥ
ﷲ ﺑﺗﻁﺑﻳﻖ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻭﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭﺗﺷﺭﻳﻊ ﻳﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻓﺳﻧﻘﻭﻡ ﺑﻪ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻳﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺣﺎﻟﻬﻡ ﻣﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﺻﺩﺭ ﺩﺧﻝ ﻟﻬﻡ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻟﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ
ﻓﻲ ﺳﻘﻑ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻥ ﺃﻡ ﻻ.
ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﺩﺭﺱ ﺣﺎﻟﺗﻬﻡ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺧﻝ
ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻟﺑﺕ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺕ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺗﺳﺭﻳﻊ ّ
ﻟﻠﺑﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻝ ﻧﻔﺳﻪ ﺃﻥ ﻳﺣﺿﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺛﺑﻭﺗﺎﺕ ،ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻫﻭ ﺗﺳﺭﻳﻊ ﻁﻠﺏ ﺻﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻳﺙ
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻥ ﺗﺳﺗﻁﻳﻊ ﺻﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ
ﻳﺻﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺳﺎﻣﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻳﺛﺑﻭﺗﺎﺕ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺿﻣﺎﻥ
ﺩﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺻﺣﺗﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻣﻣﺎ ﻳﺳﺎﻋﺩ ﻓﻲ
ﺗﺳﺭﻳﻊ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺗﻙ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻟﻔﺭﻳﻖ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻣﻥ ﻳﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻓﻧﺣﻥ ﻟﺳﻧﺎ ﺑﻣﻌﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺗﺄﺛﻳﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻧﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻋﺩﺓ ﺳﻧﻭﺍﺕ،
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻭﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻌﻛﺎﺱ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺙ
ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﺳﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻓﻣﺎ ﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻭﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺃﻭ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺃﺛﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺗﻙ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﺗﻭﺍﻛﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛﺱ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻧﺫ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻭﺗﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ
ﺍﻟﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻋﺎﻡ ﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ّ
ﻭﺍﻟﺑﺕ ﻓﻳﻪ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﻫﺫﻩ
ﺗﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻪ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﻳﺎﺓ ﻛﺭﻳﻣﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﻳﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻣﺭﻭﺍﻥ ﻋﺑﻳﺩ ﺍﻟﻣﻬﻳﺭﻱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﻣﻥ ﻳﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﻳﺭﻯ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺛﺑﺎﺕ
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على مدى السنوات الماضية ،فلهذا أعتقد أنه على الوزارة أن تبﺣث عن بدائل ﻹيجاد مصادر أخرى
لدعم هذه المبادرات التي تقوم بها الوزارة مثل صناديق المسؤولية المجتمعية وغيرها من هذه اﻷمور
ﺣتى تكون هناك إيرادات أخرى لدعم مبادراتها الموجودة لديها ،وشكراً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟرئيس:
شكرا ً سعادة اﻷخ مروان المهيري ،تفضلي معالي الوزيرة.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /حصة بنت عيسى بوحﻣيد) :وزيرة تنﻣية اﻟﻣجتﻣع(
شكرا ً معالي الرئيس ،تقوم الوزارة ﺣاليا ً على مثل هذا المجال من خﻼل الشراكات اﻻستراتيجية
ومن خﻼل كذلك التواصل مباشرة مع القطاع الثالث لدعم الﺣكومة في هذه المشاريع ،وشكراً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟرئيس:
شكرا ً معالي الوزيرة ،الكلمة لسعادة يوسف عبدﷲ الشﺣي تفضل.
سﻌﺎدة /يوسف عبدﷲ اﻟشحﻲ:
شكرا ً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزيرة وفريق عملها على المجهود ،وﺣقيقة – معالي
الرئيس – نﺣن نقدم جزيل الشكر لمعالي الوزيرة على إتاﺣة لفرصة لنا لﻺجابة على استفساراتنا،
وجميع فريق عملها بصراﺣة دائما ً مستعدين للرد على استفسارات المواطنين خاصة المﺣتاجين،
نشكر اللجنة على إخراج هذا الموضوع المهم الذي يمس مجتمعنا مجتمع دولة اﻹمارات.
ﺣقيقة نﺣن اليوم في دولة اﻹمارات مﺣظوظين بقيادتنا الرشيدة المهتمة باﻷسرة والجيل القادم ومجتمع
دولة اﻹمارات ،هذا الموضوع نﺣن استقيناه من المجتمع ونﺣن دائما ً ننقل هاجس المجتمع وهاجس
المواطنين ،لذلك أرجو أن تأخذ معالي الوزيرة الموضوع بسعة صدر إن شاء ﷲ ،هناك بعض التﺣديات
أتمنى من الوزارة دراستها أو إعادة دراستها ،اليوم القانون فيه تجديد وفيه أمور تستجد في المجتمعات،
فأنا أتمنى من الوزارة أن تعيد دراسة هذه التﺣديات ،اليوم نﺣن نتكلم عن المرأة المطلقة والتي ليس
لديها وظيفة وليس لديها معيل أو دخل ،الوزارة جزاهم ﷲ خيرا ً يعطونها ستة أشهر وبعد هذه المدة
يقولون لها ابﺣثي عن وظيفة ،فأين تذهب هذه المرأة إذا لم يكن لديها معيل أو أي دخل؟ بالتالي تضطر
لتعمل في أي وظيفة بالرغم من أن هناك بنات لديهن شهادات عليا ،وهذه الﺣاﻻت التي أتكلم عنها
موجودة لدي وبالتالي أتمنى أن تكون هناك دراسة لهذه المواضيع.
بالنسبة لﻸرملة اﻷجنبية التي ربّت عيال الدولة وأبناءها المواطنين ،أتمنى أن تكون هناك دراسة بعدم
استقطاع المساعدة اﻻجتماعية خاصة البنات ودائما ً نركز على شريﺣة البنات ،تعتبر البنت مكسورة
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ﻓﻲ البيت وليس لديها معيل وليس لديها الراتب الذي يكفيها ،ﻓليس ذنب هذه اﻷجنبية التﻲ ربّت أبناءنا
المواطنين ،ﻓﺄنا أتمنى أن يكون لهذا الموضوع دراسة ﻓﻲ المستقبل إن ﺷاء ﷲ.
أيضا ً اﻷيتام الذين خرجوا من السن القانونﻲ وليس لديهم وظائف وأركز ﻋلى ﻓئة البنات ،لدينا بنات
موجودات ﻓﻲ البيوت ويتصدّق ﻋليهن المﺣسنون ،نﺣن الﺣمد ﻓﻲ دولة غنية والﺣمد قيادتنا دائما ً
تركز ﻋلى أبنائها ﻷن هؤﻻء أبناء الدولة وأبناءنا وهم مستقبلنا ،أتمنى كذلك أن يكون لهم اهتمام إضاﻓﻲ
خاصة اﻷيتام وخاصة ﺷريﺣة البنات .اليوم هناك رجال وأﻋمارهم أربعين سنة وليس لديهم وظيفة
ويعيلون أسر ،هناك بعض الرجال مستعدون للعمل ﻓﻲ أي وظيفة وهو يبﺣث ﻋن وظيفة والوزارة
تطلب منه البﺣث ﻋن وظيفة وﻻ يجدها ،ﻓﺄتمنى أن يكون هناك تنسيق من الوزارة لتوظيف هذه الﺷريﺣة
خاصة من يملك أسرة وأطفال ومنهم من يعيل والده أو والدته.
كذلك أسر المساجين ﻓﺄنا أركز ﻋليهم وهناك ﺷريﺣة كبيرة ﻓﻲ السجون ﻋليهم ديون ولديهم أسر واﻷم
ﻻ تستطيع أن تصرف ﻋلى أبنائها ،لذلك أتمنى أن يكون هناك تنسيق ﻓﻲ المستقبل – كما تفضل إخوانﻲ
أصﺣاب السعادة – بين المﺣاكم والسجون ،ونﺣن كلنا نصب ﻓﻲ مصلﺣة مجتمع دولة اﻹمارات،
وﺷكرا ً معاليك.
معالي الرئيس:
ﺷكراً ،تفضلﻲ معالﻲ الوزيرة.
معالي /حصة بنت عيسى بوحميد) :وزيرة تنمية المجتمع(
ﺷكرا ً معالﻲ الرئيس ونﺷكر اﻷخ يوسف ﻋلى ﺣرصه وطرﺣه وكﻼمه الجميل ،هذه الفئات التﻲ
تطرق لها سعادة العضو هﻲ ﺣقيقة من ضمن ﻓئات قانون الضمان اﻻجتماﻋﻲ التﻲ تقوم وزارة تنمية
المجتمع بالنظر ﻓيهم ودراسة ﺣاﻻتهم وتسريع تقديم المساﻋدة لهم لكﻲ نضمن لهم ﺣياة كريمة بإذن
ﷲ.
المواضيع التﻲ تطرق إليها ستقوم الوزارة بالنظر ﻓيها بإذن ﷲ ﺣالها من ﺣال كاﻓة الفئات اﻷخرى
والتطوير مستمر وﺣاجتنا للتسريع ﻓﻲ تقديم هذه الخدمات مستمرة ومطلوبة ،وﺷكراً.
معالي الرئيس:
ﺷكرا ً معالﻲ الوزيرة ،تفضل اﻷخ يوسف.
سعادة /يوسف عبدﷲ الشحي:
ﺷكرا ً معالﻲ الرئيس والﺷكر موصول لمعالﻲ الوزيرة ونﺣن دائما ً – إن ﺷاء ﷲ – متفائلين خيرا ً
بﺄصﺣاب المعالﻲ الوزراء ،وﺷكراً.
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺃﺳﺗﺄﺫﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
ﺍﻟﺿﻳﻑ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻬﻧﺩﻱ ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺗﻙ ﺑﻣﺩﺍﺧﻼﺗﻙ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻟﺭﺣﻭﻣﻲ) :ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺭﺋﻳﺱ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﻧﻧﻘﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﻧﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻭﺻﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻟﻣﻌﺎﻟﻳﻬﺎ ،ﻛﺫﻟﻙ ﻧﺳﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﺗﻡ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻏﻳﺭ ﻭﺍﺿﺣﺔ
ﻟﻧﺎ ،ﺃﻋﺗﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ،ﻛﺫﻟﻙ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﻧﺣﻥ ﻧﺗﺣﺩﺙ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻓﻌﻼً ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻬﻣﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻳﺗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺍﻣﻝ ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺟﻬﺩ
ﻣﻘﺩﺭ – ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ – ﻭﺇﻧﺟﺎﺯﺍﺕ ﺟﻳﺩﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔً ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﺎﻵﻥ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ
ﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ
ﺃﻥ ﻧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻵﻥ ،ﻭﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﻧﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻳﻬﺎ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ – ﺣﻘﻳﻘﺔ – ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛﻭﻧﻬﺎ ﺟﺎءﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﻭﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ﻧﺣﻥ ﻧﺳﻣﻊ ﺍﻵﻥ ﻛﻼﻡ
ﺷﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﷲ ﻧﺣﻥ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﻭﻥ ﺑﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺧﺫﻭﺍ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺅﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ.
ﻛﺫﻟﻙ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﺳﺅﺍﻟﻲ ﻫﻭ :ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻵﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ،ﺍﻵﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺑﺷﺭﻭﻁ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺭﻗﻡ ) (7/1ﻟﺳﻧﺔ  2021ﺍﻟﺑﻧﺩ
) (9ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻣﺛﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ "ﻧﺎﻓﺱ" ،ﻳﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺻﺭﻑ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﻛﺫﻟﻙ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻘﺩﻡ
ﻛﺫﻟﻙ ﻟﻣﻥ ﻻ ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ،ﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻱ ﺗﺩﺍﺧﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺃﻭ ﻫﻝ ﺳﻳﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﻓﺱ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﺳﻳﺣﻭﻝ
ﻣﻥ ﻧﺎﻓﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ؟ ﻷﻧﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺩﺍﺧﻝ ﻭﺇﻳﺿﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻧﻘﻁﺔ ﺳﻳﻛﻭﻥ ﺟﻳﺩﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺗﻙ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺑﺎﺭﻙ ﷲ ﻓﻳﻙ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻛﺫﻟﻙ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺣﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ،ﻫﺩﻑ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻥ
ﺍﻧﺿﻣﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻛﻭﻛﺑﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ "ﻧﺎﻓﺱ" ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺗﺩﺍﺧﻝ ﻣﺛﻝ
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ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺣﻣﺩ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺿّﺣﺕ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻳﺗﻡ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ،ﻓﺎﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺿﻣﻥ "ﻧﺎﻓﺱ" ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺩﻋﻣﻬﻡ ﻣﺎﺩﻳﺎ ً ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻳﺗﻡ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻟﺟﺎﻥ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭﻻً
ﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻳﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ،ﺛﺎﻧﻳﺎ ً ﻋﺩﻡ ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺳﻭء
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﺗﻬﺎ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺗﻘﻭﻡ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ "ﻧﺎﻓﺱ" ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺗﺷﻛﻳﻝ ﻓﺭﻳﻖ
ﻣﺗﺧﺻﺹ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻭﻳﺗﻡ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻣﻊ ﻓﺭﻳﻖ ﻧﺎﻓﺱ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺣﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻣﺩﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻫﻧﺩ ﺣﻣﻳﺩ
ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻫﻧﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ:
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺗﺑﻳّﻥ ﻟﻧﺎ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻘﺑﺎﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻷﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﻭﺗﺄﺧﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻣﺎ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺗﻔﻳﺩ ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﺭﻓﺽ
ﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻭﻳُﺑﻧَﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﺣﻛﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺃﻡ ﻻ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺿﻭﺡ ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﺎﻟﻣﺳﺢ
ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻧﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ؟ ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ،ﻳﺗﻡ ّ
ﺍﻟﺑﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ّ
ﻟﻠﺑﺕ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺩﻣﻬﺎ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻧﻔﺳﻪ ،ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﻳﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﺭﻳﻖ ﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ – ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ  -ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺗﺗﻁﻠﺑﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺣﻳﺙ – ﻻ ﺳﻣﺢ ﷲ – ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺗﺿﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺕ
ّ
ﻟﻠﺑﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ،ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻛﻠﻣﻧﺎ ﻋﻧﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺏ
ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻧﺻﻝ ﻣﻌﻪ ﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻘﺩﻡ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻌﺭﻑ
ﻋﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻥ ﺑﻛﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ،ﻧﺣﻥ ﻧﻌﻣﻝ ﺟﺎﻫﺩﻳﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺑﺈﺫﻥ ﷲ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛﻭﻥ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺳﻌﺎﺩﺓ ﻫﻧﺩ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺛﺎﻧﻲ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﻫﻧﺩ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻌﻠﻳﻠﻲ:
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﺷﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻣﻧﻰ – ﻭﺭﺑﻣﺎ ﻣﻌﺎﻟﻳﻬﺎ ﻭﺻﻠﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ – ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩﻳﻥ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﺛﻝ ﻟﺟﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺣﺗﻰ ﺃﺛﻧﺎء ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ
ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﻗﺑﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﻡ ﻳﻧﻅﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﻫﻝ ﻓﻌﻼً
ﺍﺳﺗﺣﻘﻭﺍ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﺫﺍ ﻭﻫﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻧﻬﺎ ،ﻭﻫﻝ ﻫﻧﺎﻙ ﻧﻘﺹ ،ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺗﺗﻐﻳﺭ ﺑﻳﻥ
ﺷﻬﺭ ﻭﺁﺧﺭ ،ﻭﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺗﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺎﺭﺿﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺗﻣﻧﻰ
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﺗﺩﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﻭ
ﺗﺿﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻭﻧﺯﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺭﺡ ﺟﻳﺩ ﺑﺎﺭﻙ ﷲ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻧﺿﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺩ .ﻧﺿﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ:
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ ،ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ،ﺳﺅﺍﻟﻲ – ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ – ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺑﻳﻥ
ﻓﺗﺭﺓ ﻭﺃﺧﺭﻯ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺣﻘﻳﻘﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺃﺳﻣﻌﻬﺎ ﺃﺭﺑﻁﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺑﺫﻟﻭﻧﻬﺎ ،ﻭﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻣﻥ ﺃﺟﻧﺑﻳﺎﺕ ﻭﻏﻼء ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﺔ ﻭﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ،ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺗﻌﻁﻳﻧﺎ
ﻣﺅﺷﺭ ﻋﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻧﻼﺣﻅ ﺃﻥ
ﻫﻧﺎﻙ ﺷﺑﻪ ﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ ،ﺳﺅﺍﻝ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻭﺩﻙ – ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ – ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﻳﺷﻛﺭ ﻟﻙ ﺣﺭﺻﻙ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻭﺩﻭﺭﻙ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻛﻥ
ﺍﻋﻁﻧﻲ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺫﻛﺭﺗﻬﺎ ﻟﻙ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﺻﺩﻫﺎ ﻟﻧﺎ ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﻭﺃﻋﻁﻳﺕ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻳﻛﻔﻲ
ﺃﻧﻧﺎ ﻧﺗﻛﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻼء ﻭﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺿﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺅﺷﺭ ﻣﻬﻡ ﻋﻧﺩﻙ ﻓﻲ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻣﺅﺷﺭ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ ﻟﻸﺳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﻥ 2018
ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻧﺎﻙ ﺷﺑﻪ ﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻓﺄﺭﺟﻭ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍً ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻧﺿﺎﻝ ،ﻫﻧﺎ ﻳﺄﺗﻲ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ – ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻫﻣﻳﺔ
ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻭﺍﻵﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻛﻲ ﻧﺩﺭﺱ ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ ﻭﻟﻛﻲ ﻧﻌﺭﻑ
ﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺿﻊ ،ﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﻳﻥ ﻭﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﻓﻳﺩ19
ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ
ﻣﻠﺣﺔ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻧﺳﻠﻁ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﻧﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻧﻬﺎ ﻭﻧﺑﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻧﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺟﺎﺋﺣﺔ ﻭﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺿﻊ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻡ ﺍﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ – ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ ﺧﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﻭﺗﻧﻭﻉ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺝ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻛﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
ﻭﺍﻹﺣﺻﺎء ﻭﺃﺗﺕ ﺑﻭﻗﺗﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺩﺧﻝ ﻭﻣﺳﺢ ﻭﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﺳﺭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﺵ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﺳﺗﻧﺩﻧﺎ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺭﻓﻌﻧﺎ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺧﻣﺳﻳﻥ ﻋﺎﻣﺎ ً ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ،2071
ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻟﻧﺻﻝ ﺑﺈﺫﻥ ﷲ ﺇﻟﻰ  2071ﻭﺗﻛﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺃﻓﺿﻝ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ،ﺩﻛﺗﻭﺭﺓ ﻧﺿﺎﻝ ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺛﺎﻧﻲ؟ ﺗﻔﺿﻠﻲ.
ﺳﻌﺎﺩﺓ /ﺩ .ﻧﺿﺎﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻁﻧﻳﺟﻲ:
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ،ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻬﻣﻧﻲ – ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ – ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺃﻥ ﻧﺿﻣﻥ ﻧﺣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺗﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﻳﻥ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺗﻣﻛﻳﻧﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ،ﻫﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﻣﺎ ﻳﺳﻌﻰ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ.
ﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ – ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ – ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺟﺩﺍ ً ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﻣﺭﻛﺯ ﺭﺻﺩ
ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻛﺛﻳﺭﺓ ،ﻭﺃﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻛﺭﺓ ﻣﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺗﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻷﻥ ﻛﻝ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﺗﺑﺭﻫﺎ ﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻠﻳﻥ ﺣﺎﻟﻳﺎ ً ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺛﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﺳﺭﻱ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﺃﺳﺗﺭﺳﻝ ﻛﺛﻳﺭﺍ ً
ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺛﻠﺔ ﻟﻛﻥ ﻧﺣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻧﺭﻳﺩ ﺃﻥ ﻧﻌﺭﻑ ﻣﺩﻯ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﻛﻔﺎءﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ،ﺭﺑﻣﺎ
ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺭﺻﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺩﻳﻙ ﻣﻬﺗﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﻟﻛﻥ ﺃﻧﺎ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺍﻟﺟﺯﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﺗﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﻣﻧﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻥ ﻧﺭﻯ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻳﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﺃﻓﺗﺭﺽ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭﺿﺣﺕ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻫﻧﺎﻙ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗُﻌ َﻛﺱ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻭﺛﺎﻧﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺩﻭﺭﻛﻡ ﻋﻼﺟﻲ ﻭﻭﻗﺎﺋﻲ ﻭﻫﻭ ﺩﻭﺭ ﻛﺑﻳﺭ ،ﻓﻧﺣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻧﻌﻭﻝ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻳﻛﻡ ﻛﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻓﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻭﺍﻟﺷﻲء ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  -ﺃﻳﺿﺎ  -ﻧﻌﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻛﻡ ﻓﻲ ﺇﻳﺻﺎﻝ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
 ،ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺫﻛﺭﺗﻳﻬﺎ ﺃﻋﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺗﺳﺎﺅﻻﺗﻬﻡ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻣﻭﺟﻭﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻭﻧﺣﻥ
ﻧﺳﺗﻭﻋﺏ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻣﺎ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻻ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﻛﻝ ﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻟﻛﻥ ﺩﻭﺭﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺩﻋﻡ ﺟﻬﻭﺩﻛﻡ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﻧﺣﻥ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺣﻛﻭﻣﺗﻧﺎ ﺣﺭﻳﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻘﺩﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ  ،ﻭﻧﺣﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻳﻥ ﺑﺫﻟﻙ .
ﻭﻣﺎ ﺃﺗﻣﻧﺎﻩ  -ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  -ﺭﺑﻣﺎ ﺫﻛﺭﺗﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻧﺭﻯ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺑﺭﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗُﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﻧﺎﺣﻳﺔ ﺍﻷﺛﺭ  ،ﻓﺎﻟﻳﻭﻡ ﻳُﻘﺩﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺃﻭ ﻋﺷﺭﺓ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ
ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﺻﺭﻑ  ،ﻓﻬﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﺛﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﺃﺛﺭ ﻭﺍﺿﺢ؟ ﻭﻫﻝ
ﻛﺎﻧﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ؟ ﺃﺗﻣﻧﻰ  -ﻭﺃﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻳﻥ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻋﻳﺩﻛﻡ ﻭﺣﺭﺻﻛﻡ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  -ﺃﻥ ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ ﻟﻬﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﻟﻳﺳﺕ ﺑﺎﻟﻛﺛﺭﺓ ﺑﻘﺩﺭ ﻣﺎ ﻧﺳﻌﻰ
ﻟﻧﺭﻯ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺍﻷﺛﺭ ﻣﻧﻬﺎ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﻭﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﺇﻟﻳﻬﺎ ،
ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﺍﻵﻥ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺩﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺩﻱ :
ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ  ،ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻋﻠﻳﻛﻡ ﻭﺭﺣﻣﺔ ﷲ ﻭﺑﺭﻛﺎﺗﻪ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻛﻣﺎ ﻭﺿﺣﺕ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺩﺧﻝ ﻟﻣﻥ
ﻻ ﺩﺧﻝ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ  ،ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺣﻳﺎﺓ ﻛﺭﻳﻣﺔ ﻟﻬﻡ  ،ﻭﻛﻣﺎ ﺃﻛﺩﺕ ﻣﻌﺎﻟﻳﻬﺎ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺃﻥ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺛﺭﻭﺓ
ﻓﻲ ﻁﺭﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺿﻭﺏ ﺣﻳﺙ ﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺑﻭﻁ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻹﻧﺟﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ  ،ﻭﺗﻌﺯﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻹﻧﺟﺎﺏ
ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﺣﺗﺔ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺭﻳﺟﻳﻥ
ﻭﺍﻟﺧﺭﻳﺟﺎﺕ ﻭﻣﻥ ﺣﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﻻ ﻳﺟﺩﻭﻥ ﻭﻅﻳﻔﺔ ﻭﻻ ﻳﺟﺩﻭﻥ ﻋﻣﻼً ﻣﻣﺎ ﺃﺛﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍ ً ﻛﺑﻳﺭﺍ ً ﻋﻠﻰ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ
ﻲ ﺑﻐﻳﺭ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺳﻛﺎﻧﻧﺎ ﺳﺅﺍﻟﻲ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺭﺩ ﻋﻠ ّ
ﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﺑﺟﻭﺍﺏ ﻣﺑﺎﺷﺭ  :ﻫﻝ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﺎﺟﻝ ﺃﻥ ﻧﺭﻯ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻋﻣﺎ ً ﻣﺑﺎﺷﺭﺍ ً
ﻟﻛﻝ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ؟ ﺳﻣﻭﻩ ﻣﺎ ﺷﺋﺗﻡ  ،ﺑﺎﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻋﺎﻁﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻓﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻭﺍﺣﺩﺓ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺃﺳﻭﺓ ﺑﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻧﺣﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً
ﻧﺳﺗﻘﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﻳﺩﺓ ﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻧﺎ  ،ﻭﻓﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﺩﻭﻝ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ -
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﺣﺗﻰ ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺑﻝ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺃﻧﺕ ﺃﺩﺭﻯ ﻣﻥ ﺑﺫﻟﻙ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻳﻘﺎﺱ ﺑﻣﺩﻯ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ،
ﻟﺫﻟﻙ ﺳﺅﺍﻟﻲ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  :ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﻧﺭﻯ ﻗﺭﻳﺑﺎ ً  -ﺑﺈﺫﻥ ﷲ  -ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ ﺣﺗﻰ
ﻳﺣﺻﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ؟ ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺍﻟﺷﻛﺭ ﻣﻭﺻﻭﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ  ،ﻟﻘﺩ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ  ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ " ﻧﺎﻓﺱ " ﻭﻫﻭ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻁﻠﻘﺗﻬﺎ
ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ  ،ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻭﻫﻭ ﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﻭﺑﻧﺎﺗﻧﺎ ﻣﻥ ﻫﻡ ﺛﺭﻭﺓ ﻫﺫﺍ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﺍﻟﻭﻁﻥ  ،ﺗﺗﺣﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ
ﻭﺍﻧﺧﺭﺍﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻧﺄﻣﻝ ﺟﻣﻳﻌﺎ ً ﺑﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻭﺃﻥ ﻧﺭﻯ ﺃﻛﺑﺭ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻳﺟﺎﺑﻲ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺗﻔﺿﻝ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺩﻱ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺳﻌﻳﺩ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺩﻱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻫﺎ  ،ﻟﻛﻥ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺗﻘﻭﻝ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ ،
ﻓﺑﺭﻧﺎﻣﺞ " ﻧﺎﻓﺱ " ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻧﺷﻛﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ  ،ﻭﻧﺷﻛﺭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ
ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻬﺎ ﻟﻛﻧﻧﺎ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻓﺑﻌﺽ
ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎﺕ ﺗﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻧﺎ ) (30ﺃﻟﻑ ﻭﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﻘﻭﻝ ) (20ﺃﻟﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻳﺱ
ﻟﺩﻱ ﺭﻗﻡ ﺩﻗﻳﻖ ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﺃﻋﻠﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،ﻟﻛﻥ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  -ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﻟﻡ ﺗﺳﺗﻁﻊ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﻛﻠﺔ  ،ﻓﻼ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ  ،ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﻧﺭﻯ ﺣﻼً
ﺳﺭﻳﻌﺎ ً ﻭﻗﺭﻳﺑﺎ ً ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻋﻣﻝ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺥ ﺳﻌﻳﺩ ﺭﺍﺷﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺩﻱ  ،ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ  ،ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﻠﺗﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻭﻝ ﺟﺫﺭﻳﺔ ﻭﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ  ،ﻓﻬﻧﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﺎﻥ
ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻁﻠﻘﺗﻬﺎ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ،ﻭﺗﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻁﺎﺭﻕ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺑﺳﻡ ﷲ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺍﻟﺭﺣﻳﻡ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﺃﺗﻘﺩﻡ ﺻﺭﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﺭ ﺍﻟﺟﺯﻳﻝ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﻳﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﻣﻝ ﻣﻌﻬﺎ  ،ﻭﻛﺫﻟﻙ
ﻟﺭﺋﻳﺱ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﺇﺧﻭﺍﻧﻲ ﻭﺃﺧﻭﺍﺗﻲ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﺑﺩﻭﻩ ﻣﻥ ﻣﻥ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﻗﺭﺓ  ،ﻭﻛﻧﺕ ﺍﺳﺗﻣﻊ  -ﺻﺭﺍﺣﺔ  -ﺇﻟﻰ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻼﺕ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻼﺕ ﻣﻬﻣﺔ ﺟﺩﺍ ً ﻭﺟﺩﻳﺭﺓ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻬﺎ  ،ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺋﺔ ﻻ ﺃﻋﺭﻑ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﺋﺔ
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﺟﻬﻭﻟﻲ ﺍﻟﻧﺳﺏ  ،ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ  -ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  -ﻫﻧﺎﻙ ﻓﺋﺔ ﺭﺑﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻭﻣﺅﺛﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺭﺑﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻏﻳﺭ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﺛﺑﻭﺗﻳﺔ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺻﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺭﺑﻲ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﻣﺟﻬﻭﻟﻲ ﺍﻟﻧﺳﺏ
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻛﺛﻳﺭﺍ ً ﻓﻲ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺛﺑﻭﺗﻳﺔ ﺗﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ
ﺗﺄﺧﺫ ﺳﻧﻭﺍﺕ  ،ﺃﻧﺎ ﺷﺧﺻﻳﺎ ً ﻣﺭﺭﺕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ  ،ﻓﻬﺫﻩ ﺗﻭﺻﻳﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻳﻬﺗﻣﻭﺍ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺋﺔ ﻷﻧﻬﺎ
ﻓﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺣﻘﻳﻘﺔ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺗﻔﺿﻠﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﺣﺻﺔ ﺑﻧﺕ ﻋﻳﺳﻰ ﺑﻭﺣﻣﻳﺩ ) :ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ(
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍ ً ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺿﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺡ ﺗﻭﺻﻳﺔ ﺗﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺑﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ ،
ﻭﺑﺈﺫﻥ ﷲ ﺳﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﻭﺳﻳﻊ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ  ،ﻭﺷﻛﺭﺍً.
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ  ،ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻙ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻁﺎﺭﻕ ؟ .
ﺳﻌﺎﺩﺓ  /ﺩ .ﻁﺎﺭﻕ ﺣﻣﻳﺩ ﺍﻟﻁﺎﻳﺭ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺇﺫﺍ ً ﺑﺫﻟﻙ ﻧﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺟﺩﺍ ً  ،ﻭﺍﻵﻥ ﻫﻝ ﻳﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺻﻳﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻭء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﻟﻠﺗﺻﻭﻳﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ؟
)ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ(
ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ :
ﺷﻛﺭﺍ ً ﻷﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺳﻌﺎﺩﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﻭﻣﻘﺭﺭ ﻭﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻣﻥ ﺗﻘﺩﻣﻭﺍ ﺑﻁﻠﺏ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ
ﺍﻟﻬﺎﻡ  ،ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭﺓ ﻭﻓﺭﻳﻖ ﻋﻣﻠﻬﺎ  ،ﻭﻧﺛﻣﻥ ﺣﺭﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ ﻭﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺑﺻﻔﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ  ،ﻭﺃﺳﺗﺄﺫﻥ ﺣﺿﺭﺍﺗﻛﻡ ﺃﻥ ﺃﺭﻓﻊ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺎ ﻟﻧﻌﻘﺩ ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ) (96ﻣﻥ ﺍﻟﻼﺋﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻌﺎﻟﻲ  -ﺃﻭﻡ ﺑﻳﺭﻻ  -ﺭﺋﻳﺱ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻬﻧﺩ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺗﻔﺿﻝ ﻣﻌﺎﻟﻳﻪ ﺑﺈﻟﻘﺎء ﻛﻠﻣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻛﻡ،
ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(1
ﻧﺹ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﺑﺷﺄﻥ
ﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ
" ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ".

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(2
ﻧﺹ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻋﺗﺫﺍﺭ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ
ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻟﻠﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻲ

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(3
ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺧﺎﻣﺱ

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  76ﻣﻥ 79

ήϗϮϤϟ

εΎΒϏ ήϘλ /ΥϷ ϲϟΎόϣ
ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ βϴέ
ˬˬˬΪόΑϭ ΔΒϴρ ΔϴΤΗ

"ΎϬϣΎϬϣ ξόΑ ΔϳΩ΄Θϟ ΔλΎΨϟ ΕΎϛήθϟ ϊϣ ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ξόΑ ΪϗΎόΗ" ϝϮΣ ϝΆγ :ωϮοϮϤϟ
.ΡΎΠϨϟϭ ϖϴϓϮΘϟ ϡϭΩϭ ΔΤμϟ έϮϓϮϤΑ ϢϜϟ ΎϨΗΎϴϨϤΗ ϊϣ ΕΎϴΤΘϟ ΐϴρ ϢϜϳΪϬϧ
ϡ2022 ήϳήΒϓ 2 ϲϓ ΥέΆϤϟ "2022/111/2/2/2/έ/ϡ/" Ϣϗέ ϢϜϴϟΎόϣ ΏΎΘϛϭ ϩϼϋ ωϮοϮϤϠϟ ΓέΎηϹΎΑ
ΕΎδγΆϤϟ ξόΑ ϥ ϦϤπΘϤϟ ϲΒϘϨϟ Ϊϴόγ ϯάη ΓΩΎόγ βϠΠϤϟ Ϯπϋ Ϧϣ ϡΪϘϤϟ ϝΆδϟ ϪΑ ϖϓήϤϟϭ
ΓΩΎϳί ϲϓ ΐΒδΘϳ ΎϤϣ ˬΎϬΑ ΔλΎΨϟ ϝΎϤϋϷ ξόΑ ˯ΩϷ ΔλΎΨϟ ΕΎϛήθϟ ξόΑ ϊϣ ΪϗΎόΘϟΎΑ ϡϮϘΗ ΔϴϣϮϜΤϟ
.ΩϮϘόϟ ϩάϫ ϞΜϣ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ ϲϓ ΔΌϴϬϟ Ε˯ήΟ· ϲϫ Ύϣϭ ˬΕΎδγΆϤϟ ϩάϫ ϲϓ ϦϴρϮΘϟ ΐδϧ ϲϓ ΔϴϘϴϘΣ ήϴϏ
ϝΎΠϣ ϲϓ ΎϬϧϮϟάΒΗ ϲΘϟ ΩϮϬΠϟ ήϗϮϤϟ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ ˯Ύπϋ ϊϴϤΠϟϭ ϢϜϴϟΎόϤϟ ήϜθϧ Ϋ·ϭ ϪϴϠϋϭ
ΔΨδϧ ϢϜϴϟΎόϤϟ ϖϓήϧ ϥ Ύϧήδϳ ϪϧΈϓ ˬΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟΎΑ Δϗϼόϟ ΕΫ ΕΎγΎϴδϟϭ ΕΎόϳήθΘϟ ϢϋΩ
.ϢϠόϟϭ ωϼρϻΎΑ ϡήϜΘϠϟ ϚϟΫϭ ϩϼϋ Ϫϴϟ· έΎθϤϟ ϝΆδϟ ωϮοϮϣ ϰϠϋ Ωήϟ Ϧϣ
.ϥ΄θϟ άϬΑ ήϗϮϤϟ βϠΠϤϟ ϩήϳ ϢϋΩ ϭ ϴοϮΗ ϱ ϢϳΪϘΘϟ ΩΪόΘγϻ ϢΗ ϰϠϋ ΔΌϴϬϟ ϥ΄Α ˱ ΎϤϠϋ
ˬˬˬήϳΪϘΘϟϭ ϡήΘΣϻ ϖΎϓ ϝϮΒϘΑ ϮϠπϔΗϭ

ϲϣϭήϟ ϥΎϔϠΧ ΖϨΑ ΩϮϬϋ
ϞΒϘΘδϤϟϭ ϲϣϮϜΤϟ ήϳϮτΘϠϟ ΔϟϭΩ Γήϳίϭ
ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ Δδϴέ
ΎϬϣήΒΗ ϲΘϟ ΩϮϘόϟ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ ϲϓ ΔΌϴϬϟ ΎϬΑ ϡϮϘΗ ϲΘϟ Ε˯ήΟϹ" ϥ΄θΑ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ ϝΆγ ϰϠϋ ΔΌϴϬϟ Ωέ :ΕΎϘϓήϤϟ
."ΎϬϣΎϬϣ ξόΑ ΔϳΩ΄Θϟ ΔλΎΨϟ ΕΎϛήθϟ ϊϣ ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ
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ϝϮΣ ήϗϮϤϟ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ ϝΆγ ϰϠϋ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ Ωέ
ΕΎϛήθϟ ϊϣ ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ΎϬϣήΒΗ ϲΘϟ ΩϮϘόϟ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ ϲϓ ΔΌϴϬϟ ΎϬΑ ϡϮϘΗ ϲΘϟ Ε˯ήΟϹ "
"ΎϬϣΎϬϣ ξόΑ ΔϳΩ΄Θϟ ΔλΎΨϟ
ϥ ϦϤπΘϤϟ ϲΒϘϨϟ Ϊϴόγ ϯάη ΓΩΎόγ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ ΓΩΎόγ Ϧϣ ϡΪϘϤϟ ϝΆδϟ ϰϠϋ ωϼρϻ ΪόΑ
ΎϬΑ ΔλΎΨϟ ϝΎϤϋϷ ξόΑ ˯ΩϷ ΔλΎΨϟ ΕΎϛήθϟ ξόΑ ϊϣ ΪϗΎόΘϟΎΑ ϡϮϘΗ ΔϴϣϮϜΤϟ ΕΎδγΆϤϟ ξόΑ
ϲΘϟ Ε˯ήΟϹ ϥΎϴΑ ΔΌϴϬϟ Ϧϣ ΐϠτΗ ϚϟΫ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ ΎϬΑ ϦϴρϮΘϠϟ ΔϴϘϴϘΣ ήϴϏ ΔΒδϧ έΎϬυ· ϲϓ ΐΒδΘϳ ΎϤϣ
.ΩϮϘόϟ ϚϠΗ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ ϲϓ ΎϬΑ ϡϮϘΗ
ϦρϮϤϟ έϭΩ ίΰόϳ ϥ Ϫϧ΄η Ϧϣ ϪΟϮΗ ϱ ϢϋΪΗ ϲϫϭ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ ϥΈϓ ϪϴϠϋϭ
ΔϟϭΩ ΔϣϮϜΣ ϥ΄Α ήϗϮϤϟ βϠΠϤϠϟ οϮΗ ϥ ΩϮΗ ΎϬϧΈϓ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ϪΗέΪϗ ˯ΎϨΑϭ ϪΗ˯Ύϔϛ ϊϓέϭ
ΔϳϮϟϭϷ ϦϴϨρϮϤϟ Ϩϣϭ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ϦϴρϮΘϟ ΰϳΰόΗ ϰϠϋ ΖλήΣ ΓΪΤΘϤϟ ΔϴΑήόϟ ΕέΎϣϹ
ϰϟ· ϑΪϬΗ ΔϧίϮΘϣ ΔϣΎϋ ΕΎγΎϴγ ΕΪϤΘϋ ΎϤϛ ˬΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ϲϓ ΓήϏΎθϟ ϒΎυϮϟ ϰϠϋ ϦϴϴόΘϟ ϲϓ
ιΎΨϟ ωΎτϘϟ ΎϬϴϓ ΎϤΑ ΔϟϭΪϟ ϲϓ ΔϳΩΎμΘϗϻ ΕΎϋΎτϘϟ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ϞϤόϟ Ϧϣ ΔϴϨρϮϟ έΩϮϜϟ ΔϓΎϛ ϦϴϜϤΗ
:ϝϼΧ Ϧϣ
ΔλΎΨϟ ΕΎϛήθϟ ϊϣ ΪϗΎόΘϟ ΪϨϋ ΔϓΎπϤϟ ΔϴϨρϮϟ ΔϤϴϘϟ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ .
ϭ ϝΎϤϋϷ ξόΒϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ΪϴϬόΗ ΔΠϴΘϧ ϦϴϨρϮϤϠϟ ϞϤϋ ιήϓ ϖϠΧ ϲϓ ΔϤϫΎδϤϟ .Ώ
ΔϴμμΨΘϟ ϭ ΔϴϨϔϟ ϊϳέΎθϤϟ
ιΎΨϟ ωΎτϘϟ ϯΪϟ ϊϳέΎθϤϟ ΓέΩ· ϭ ϞϤόϟ ϰϠϋ ϦϴϨρϮϤϟ ϊϴΠθΗϭ ϢϋΩ .Ν
:ϲϟΎΘϟ ϞϴμϔΘϟ ϖϓϭ ϚϟΫϭ ωϮοϮϤϟ άϫ ςΒπΗ ΕΎγΎϴδϟ ϚϠΘϟ ΔϤϛϮΣ ήρ ϊοϭ ϊϣ
˯έίϮϟ βϠΠϣ ϪϴΟϮΗ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ ΎϨϧΈϓ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ϝΎϤϋϷ ΪϴϬόΗ ωϮοϮϣ ΔϤϛϮΣϭ ϢϴψϨΘϟ :˱ϻϭ
Γέίϭ ϊϣ ϖϴδϨΘϟΎΑ ΔΌϴϬϟ ΖϣΎϗ ΪϘϓ ˬϝΎϤϋϷ ΪϴϬόΗ ΔϴϠϤϋ ϢϴψϨΘϟ ΔϠϣΎϜΘϣ ΔϴόϳήθΗ ΔϣϮψϨϣ ΩΎΠϳΈΑ ήϗϮϤϟ
Ϟπϓ ϰϟ· ΪϨΘδϳ ˰ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ΪϴϬόΘϟ Ε˯ήΟ ΔϤϛϮΤϟ ϞϴϟΪϛ ϡΎϋ έΎρ· ϊοϭ ϰϠϋ ΔϴϟΎϤϟ
ΪϗΎόΘϟ Ε˯ήΟ· ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ ΪϴϬόΘϟ Ε˯ήΟΈΑ ϖϠόΘϳ ΎϤϴϓ ΔϴϓΎϔθϟϭ ΔϤϛϮΤϟ ήϴϓϮΘϟ ΔϴϤϟΎόϟ ΕΎγέΎϤϤϟ
ήϗϮϤϟ ˯έίϮϟ βϠΠϣ ϞΒϗ Ϧϣ ϞϴϟΪϟ άϫ ΩΎϤΘϋ ϢΗ Ϊϗϭ ˬΪϴϬόΘϟ ΐΟϮϤΑ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟ ϢϴψϨΗϭ ΔϴϟΎϤϟ
.2020 ΔϨδϟ (ϭ2-4) Ϣϗέ Ϣϗέ έήϘϟΎΑ
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:ϲϓ ϞϴϟΪϠϟ ˱ ΎϘϓϭ ΪϴϬόΘϟ ϑΪϫ ϞΜϤΘΗ :˱ ΎϴϧΎΛ
ΕΎϣΪΨϟ ϯϮΘδϣ ϦϴδΤΗϭ ΔϴΟΎΘϧϹ ϊϓέ ϞΟ Ϧϣ ΪϴϬόΘϟ ΕΎϣΪΧ Ϧϣ ΔϓΎπϤϟ ΔϴϨρϮϟ ΔϤϴϘϟ ΰϳΰόΗ
ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ
ΕΎϣΪΨϟ ΓΩϮΟ ϯϮΘδϣ ϦϴδΤΘϟ ΪϴϬόΘϟ ϝΎΠϣ άϫ ϲϓ ΔϴϣΎϨΘϤϟ ΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ ΕέϮτΘϟ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ
ΎϬϤϳΪϘΗ Δϋήγ ΓΩΎϳίϭ ϦϴϠϣΎόΘϤϠϟ ΔϣΪϘϤϟ
ϭ ϝΎϤϋϷ ΪϴϬόΗ ϝϼΧ Ϧϣ ˯˱ Ϯγ ΔϴϣϮϜΤϟ ϝΎϤϋϷ ϲϓ ιΎΨϟ ωΎτϘϟ ΔϛέΎθϣ ιήϓ ΓΩΎϳί
ΎϬϟ ΔόΑΎΘϟ ϊϳέΎθϤϟ
ιΎΨϟ ωΎτϘϠϟ ϝΎϤϋϷ ϭ ΕΎϣΪΨϟ ξόΑ ΪϴϬόΗ ΪϨϋ ΔϴϟΎϤϟ ΩέϮϤϟ ϝϼϐΘγ Γ˯Ύϔϛ ΰϳΰόΗ

.1
.2
.3
.4

ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϠϟ ΡΎΘϣϭ ˱ ΎϧϮϧΎϗ ϢψϨϣ ϥΎϛ ϥ·ϭ ΪϴϬόΘϟ ωϮοϮϣ ϥ΄Α ϢϳήϜϟ βϠΠϤϠϟ ήϴθϧ ϥ ΩϮϧ ΎϤϛ :˱ ΎΜϟΎΛ
ΕΎϬΠϟ ϰϠϋ ϲϐΒϨϳ ΚϴΤΑ ΪϤΘόϤϟ ϞϴϟΪϟ ΕΫ ϲϓ ΔϨϴΒϣ ΔϳΩΎηήΘγ ρϭήηϭ ϡΎϜΣϭ ςΑϮπΑ ϡϮϜΤϣ Ϫϧ ϻ·
:ςΑϮπϟ ϚϠΗ Ϧϣϭ ΪϴϬόΘϟ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ ϞΒϗ ΎϬΑ ϡΰΘϟϻ Γέϭήο ΔϳΩΎΤΗϻ
ΎϬϳΪϟ ΓΪϤΘόϤϟ ΔϴΠϴΗήΘγϻ ϊϣ ΔτΒΗήϣ ΪϴϬόΘϟ ϝΎϤϋϷ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ ΕΎΟΎϴΘΣ ϥϮϜΗ ϥ
ήρΎΨϤϟϭ Ε˯ΎϔϜϟϭ ΕέΪϘϠϟ ϢϴϴϘΗ ϦϤπΘΗ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ ϞΒϗ Ϧϣ ϯϭΪΟ ΔγέΩ ΩΪϋ ϢΘϳ ϥ 
ΪϴϬόΘϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ
ϲΑΎϗήϟ ϭ ϱέΩϹ ϭ ϲϤϴψϨΘϟ ΐϧΎΠϟ ϕΎτϧ ΝέΎΧ ΔμμΨΘϣ ΔόϴΒρ ΕΫ ΪϴϬόΘϟ ϝΎϤϋ ϥϮϜΗ ϥ
ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϻ· ϢΘϳ ϥ ϦϜϤϳ ϻ ϱάϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϠϟ
νήϏϷ ΔμμΨϣ ΩϮϨΑ ΩϮΟϭ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ ϯΪϟ ΔϴϟΎϤϟ ΕΎμμΨϤϟ ήϓϮΗ Γέϭήο
ΪϴϬόΘϟ
ΪϴϬόΘϟΎΑ ΔτΒΗήϤϟ ήρΎΨϤϟ ΔΠϟΎόϣϭ ΓέΩ· ϰϠϋ ΓέΪϘϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ ϯΪϟ ϥϮϜϳ ϥ
ΔϬΠϟ ϲϔυϮϣ ϰϟ· ΔϴϠΧΪϟ ΕέΪϘϟ ˯ΎϨΑϭ ΔϓήόϤϟ ϞϘϧϭ Ϟϴϫ΄Ηϭ ΐϳέΪΘΑ ΪϴϬόΘϟ ΕΎϛήη ϡΰΘϟ
ΎϬδϔϨΑ ϼΒϘΘδϣ ϝΎϤϋϻ ίΎΠϧ Ϧϣ ΎϬϨϴϜϤΘϟ ΪϴϬόΘϟ ΔΒϟΎρ ΔϳΩΎΤΗϻ

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

ϖϴϘΤΗϭ ϢϴϠδϟ άϴϔϨΘϟ ϦϤπΗ ΕήηΆϤϟ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤϟ ˱ ΎϘϓϭ ΪϴϬόΘϟ ϝΎϤϋ ΔϤϛϮΣ ˱ Ύπϳ ϢΘϳ ΎϤϛ :˱ ΎόΑέ
:ϞΜϣ ΪϴϬόΘϟ Ϧϣ ΓϮΟήϤϟ ϑΪϫϷ
ΔϬΠϟ ϲϓ ϦϴϔυϮϤϟ ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ ΎϫΪϴϬόΗ ϢΗ ϲΘϟ ϒΎυϮϟ ΔΒδϧ
ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ ϲϓ ϦϴϔυϮϤϟ ϲϟΎϤΟΈΑ ΔϧέΎϘϣ ΪϴϬόΘϟ ϲϔυϮϣ ΔΒδϧ
ΔϣΪϘϤϟ ΕΎϣΪΨϟ ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ ΎϫΪϴϬόΗ ϢΗ ϲΘϟ ΕΎϣΪΨϟ ΔΒδϧ
ΪϴϬόΘϟ Ϧϣ ΎϫήϴϓϮΗ ϢΗ ϲΘϟ ΔϴϟΎϤΟϹ ΔϔϠϜΘϟ ΔΒδϧ
ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ ϲϓ ΐΗϭήϟ ΔϴϧΰϴϤΑ ΔϧέΎϘϣ ΪϴϬόΘϠϟ ΔϴϟΎϤϟ ΩϮϨΒϟ ϰϠϋ ϑήμϟ ΔΒδϧ
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ΔϴϨρϮϟ έΩϮϜϟ ϝΎΠϣ ϲϓ ιΎΨϟ ωΎτϘϟ ϊϣ ΔϴϛέΎθΘϟ ϢϋΩ ϮΤϧ ϲϣϮϜΤϟ ϪΟϮΘϟ ϰϠϋ ˱Ϊϴϛ΄Ηϭ :˱ ΎδϣΎΧ
ΔϓΎπϤϟ ΔϴϨρϮϟ ΔϤϴϘϟ ΞϣΎϧήΑ ϥ΄θΑ ϡ2021 ΔϨδϟ (72) Ϣϗέ ήϗϮϤϟ ˯έίϮϟ βϠΠϣ έήϗ έΪλ ΪϘϓ
ΔϟϭΪϟ ϑΪϫϭ ϊϳέΎθϣϭ ΞϣήΑ ϢϋΩ ϑΪϬΑ ΔϣΪϘΘϤϟ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟϭ ΔϋΎϨμϟ Γέίϭ ϪϴϠϋ ϑήθΗ ϱάϟ
ϰϠϋ ΔϓΎπϤϟ ΔϴϨρϮϟ ΔϤϴϘϟ ΞϣΎϧήΑ ϖϴΒτΗ ϝϼΧ Ϧϣ ˬιΎΨϟ ωΎτϘϟ ϲϓ ϦϴϨρϮϤϠϟ ϞϤόϟ ιήϓ ήϴϓϮΘΑ
ΞϣΎϧήΑ ϦϤπΘϳϭ ˬΎϬϟ ΔΑϮϠτϤϟ ϝΎϤϋϷ άϴϔϨΘϟ ΔλΎΨϟ ΕΎϛήθϟ ϊϣ ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ΎϬϳήΠΗ ϲΘϟ ΩϮϘόϟ
ΔϳήθΒϟ ΕέΪϘϟ ΔϴϤϨΗϭ Ϟϴϫ΄Ηϭ ϦϴϴόΗ ϰϠϋ ϕΎϔϧϻ" ΎϬϤϫ ϦϣέϭΎΤϤϟ Ϧϣ ˱ ΩΪϋ ΔϓΎπϤϟ ΔϴϨρϮϟ ΔϤϴϘϟ
.ΔϠϋΎϓϭ ΔϋϮϨΘϣ ΔϴϨρϭ ΔϠϣΎϋ ΓϮϗ Ϟϴϫ΄Ηϭ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟϭ ϝΎϤϋϷ ήϳϮτΗϭ ΕέΪϘϟ ˯ΎϨΑ ϑΪϬΑ "ΔϴϨρϮϟ
ϊϴΠθΗ ϰϟ· ϰόδΗ ΓΪΤΘϤϟ ΔϴΑήόϟ ΕέΎϣϻ ΔϟϭΩ ΕΎϬΟϮΗ ϥ΄Α ωϼρ ϰϠϋ ϢϳήϜϟ βϠΠϤϟ ϥ· :˱ ΎγΩΎγ
Ϫόϣ ήΒΘόϳ ϱάϟ ήϣϷ ιΎΨϟ ωΎτϘϟ ΎϬϨϣϭ ΔϟϭΪϟ ϲϓ ΔϳΩΎμΘϗϻ ΕΎϋΎτϘϟ ΔϓΎϛ ϲϓ ϦϴϨρϮϤϟ ϞϤϋ
ϥ ϦϜϤϳ ϲΘϟ ΔϴΑΎΠϳϹ ΕϮϨϘϟ ϯΪΣ· ˰ ϩϼϋ ϪΤϴοϮΗ ϢΗ ΎϤϛ ˰ ΪϴϬόΘϟ ΏϮϠγϭ ΔϓΎπϤϟ ΔϤϴϘϟ ΞϣΎϧήΑ
ϲϓ ϢϬϟ ΓΪϳΪΟ ϞϤϋ ιήϓ ϖϠΧ ϝϼΧ Ϧϣ ιΎΨϟ ωΎτϘϟ ϲϓ ϦϴϨρϮϤϟ ϞϤϋ ϢϋΩ ϲϓ ήηΎΒϣ ϞϜθΑ ϢϫΎδΗ
.ωΎτϘϟ ϚϟΫ
ϖϠΧϭ ΔϴϨρϮϟ έΩϮϜϟ ϦϴϜϤΗ ϞΟ Ϧϣ ΔϟϭΪϟ ϲϓ ˱ ΎϴϟΎΣ ΓΪϤΘόϤϟ ΕΎγΎϴδϟ ϥ ϦϴΒΘϳ ϖΒγ Ύϣ ˯Ϯο ϲϓ
Δϧήϣ ΔόϴΒρ ΕΫ ΖΤΒλ ϞΑ ςϘϓ ϲϣϮϜΤϟ ωΎτϘϟ ϰϠϋ ήμΘϘΗ ϻ ΕϻΎΠϤϟ ϰΘη ϲϓ ϢϬϟ ϞϤϋ ιήϓ
ΔϓΎπϣ ΔϤϴϗ ϰϟ ϱΩΆΗ ΔΜϳΪΣ ΕΎγέΎϤϣ ϱ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ ΔϴϧΎϜϣϹ ϝΎΠϤϟ ϴΘΗ ΎϤϣ ΕέϮτΘϟ ΐϛϮΗ
.ϯήΧϷ ΕΎϋΎτϘϟ ϲϓ ΔϴϨρϮϟ έΩϮϜϟ ΰϳΰόΗ ϲϓ ΓΪϳΪΟ
ϥ Ϟϣ΄ϧϭ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟ ΕΎγΎϴγ ϢϋΪΑ ϪϣΎϤΘϫϭ ϩΩϮϬΟ ήϗϮϤϟ βϠΠϤϠϟ ήϜθϧ ΔϳΎϬϨϟ ϲϓϭ
.ϩϼϋ Ϫϴϟ· έΎθϤϟ ϝΆδϟ Ϧϣ ΓΩϮμϘϤϟ ΔϳΎϐϟ ϰΒϟϭ ϖϘΣ Ϊϗ Ωήϟ άϫ ϥϮϜϳ

ˬˬˬήϳΪϘΘϟϭ ϡήΘΣϻ ϝϮΒϘΑ ϮϠπϔΗϭ

ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ
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ήϗϮϤϟ

εΎΒϏ ήϘλ /ΥϷ ϲϟΎόϣ
ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ βϴέ
ˬˬˬΪόΑϭ ΔΒϴρ ΔϴΤΗ

"ξϳήϣ ϖϓήϣ ΓίΎΟ·" ϝϮΣ ϝΆγ :ωϮοϮϤϟ
.ΡΎΠϨϟϭ ϖϴϓϮΘϟ ϡϭΩϭ ΔΤμϟ έϮϓϮϤΑ ϢϜϟ ΎϨΗΎϴϨϤΗ ϊϣ ΕΎϴΤΘϟ ΐϴρ ϢϜϳΪϬϧ
ήϳήΒϓ 2 ϲϓ ΥέΆϤϟ "2022/110/2/2/2/έ/ϡ/" Ϣϗέ ϢϜϴϟΎόϣ ΏΎΘϛϭ ϩϼϋ ωϮοϮϤϠϟ ΓέΎηϹΎΑϭ
ϥΎϴΑ ϝϮΣ ϱέϮμϨϤϟ ϦϤΣήϟ ΪΒϋ ΔϤϋΎϧ ΓΩΎόγ βϠΠϤϟ Ϯπϋ Ϧϣ ϡΪϘϤϟ ϝΆδϟ ϪΑ ϖϓήϤϟϭ ϡ2022
ϞϳΪΑ ϖϓήϣ ϪϳΪϟ βϴϟϭ ΔϠϳϮρ ΓήΘϔϟ ΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ξϳήϤϟ ΩϮΟϭ ϝΎΣ ϲϓ ΎϬϋΎΒΗ ϢΘϳ ϲΘϟ Ε˯ήΟϹ
.ϪϠΤϣ ϞΤϴϟ Ϫόϣ ΩϮΟϮϤϟ ϖϓήϤϠϟ
ϲϓ ΎϬϧϮϟάΒΗ ϲΘϟ ΩϮϬΠϟ ήϗϮϤϟ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ ˯Ύπϋ ϊϴϤΠϟϭ ϢϜϴϟΎόϤϟ ήϜθϧ Ϋ·ϭ ϪϴϠϋϭ
ϢϜϴϟΎόϤϟ ϖϓήϧ ϥ Ύϧήδϳ ϪϧΈϓ ˬΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟΎΑ Δϗϼόϟ ΕΫ ΕΎγΎϴδϟϭ ΕΎόϳήθΘϟ ϢϋΩ ϝΎΠϣ
.ϢϠόϟϭ ωϼρϻΎΑ ϡήϜΘϠϟ ϚϟΫϭ ϩϼϋ Ϫϴϟ· έΎθϤϟ ϝΆδϟ ωϮοϮϣ ϰϠϋ Ωήϟ Ϧϣ ΔΨδϧ
.ϥ΄θϟ άϬΑ ήϗϮϤϟ βϠΠϤϟ ϩήϳ ϢϋΩ ϭ ϴοϮΗ ϱ ϢϳΪϘΘϟ ΩΪόΘγϻ ϢΗ ϰϠϋ ΔΌϴϬϟ ϥ΄Α ˱ ΎϤϠϋ
ˬˬˬήϳΪϘΘϟϭ ϡήΘΣϻ ϖΎϓ ϝϮΒϘΑ ϮϠπϔΗϭ

ϲϣϭήϟ ϥΎϔϠΧ ΖϨΑ ΩϮϬϋ
ϞΒϘΘδϤϟϭ ϲϣϮϜΤϟ ήϳϮτΘϠϟ ΔϟϭΩ ήϳίϭ
ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ Δδϴέ

:ΕΎϘϓήϤϟ
ΝέΎΧ ξϳήϣ ϖϓήϣ ΓίΎΟ·" ϥ΄θΑ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ ϝΆγ ϰϠϋ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ Ωέ ."ΔϟϭΪϟ
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ϝϮΣ ήϗϮϤϟ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ ϝΆγ ϰϠϋ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ Ωέ
"ΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ξϳήϣ ϖϓήϣ ΓίΎΟ·"
ϝϮΣ ϱέϮμϨϤϟ ϦϤΣήϟΪΒϋ ΔϤϋΎϧ ΓΩΎόγ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ Ϧϣ ϡΪϘϤϟ ϝΆδϟ ϰϠϋ ωϼρϻ ΪόΑ
ϞϳΪΑ ϖϓήϣ ϪϳΪϟ βϴϟϭ ΔϠϳϮρ ΓήΘϔϟ ΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ξϳήϤϟ ΩϮΟϭ ϝΎΣ ϲϓ ΎϬϋΎΒΗ ϢΘϳ ϲΘϟ Ε˯ήΟϹ
ήϴθΗ ϥ ΩϮΗ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ ϥΎϓ ϪϴϠϋϭ ˬϪϠΤϣ ϞΤϴϟ Ϫόϣ ΩϮΟϮϤϟ ϖϓήϤϠϟ
:ϲϠϳ ΎϤΑ ήϗϮϤϟ βϠΠϤϠϟ
ΓίΎΟ· ϥϮϜΗ ϥ ϥ΄θΑ 2018 ϡΎϋ ϊϠτϣ ϲϓ ήϗϮϤϟ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϧϣ ΔϴλϮΗ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ :˱ϻϭ
ΔΌϴϬϟ ΖϣΎϗ ΪϘϓ .ϯήΧ ΩΪϤϟ ΎϫΪϳΪϤΗ ίϮΠϳϭ ΐΗήϟ ΔϋϮϓΪϣ ήϬη ΓΪϤϟ ΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ξϳήϣ ϖϓήϣ
ΔΤϼϟ ϦϤο ΙΪΤϣ κϧ ϝΎΧΩΈΑ ϢϳήϜϟ βϠΠϤϟ ΐϠτϟ ΔΑΎΠΘγ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ
ΎϬϨϣ 82 ΓΩΎϤϟ ϲϓ κϨϳ ˱ ΎϴϟΎΣ ϝϮόϔϤϟ ϱέΎγ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟ ϥϮϧΎϘϟ ΔϳάϴϔϨΘϟ
:ϲϠϳ Ύϣ ϰϠϋ
ϩάϫ Ϧϣ (2ϭ1) ϦϳΪϨΒϟ ϲϓ ΓΩέϮϟ ΩΪϤϟ Ϧϣ ˯ΎϨΜΘγϭ ϪοϮϔϳ Ϧϣ ϭ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ  βϴήϟ ίϮΠϳ"
ΔΟέΪϟ ϰΘΣ ϪΑέΎϗ Ϧϣ ξϳήϣ ΔϘϓήϤϟ ΔϴΎϨΜΘγ ΓίΎΟ· ϦρϮϤϟ ϒυϮϤϟ Ϩϣ ϰϠϋ ΔϘϓϮϤϟ ΓΩΎϤϟ
ίϮΠϳϭ ϦϳήϬη ϰϠϋ ΪϳΰΗ ϻ ΓΪϤϟ ΔϴΒρ ΔϬΟ Ϧϣ ϪϴλϮΗ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ˬΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ΝϼόϠϟ ϚϟΫϭ ˬΔϴϧΎΜϟ
ΩΪΤΗ ϲΘϟ ΔϴοήϤϟ ΕϻΎΤϟ ϦϤο ΔϔϨμϣ ξϳήϤϟ ΔϟΎΣ ΖϧΎϛ Ϋ· ϚϟΫϭ ΔϠΛΎϤϣ ΩΪϤϟ ΓΪϤϟ ϩάϫ ΪϳΪΠΗ
ΐΗήΑ ΔϟΎΤϟ ϩάϫ ϲϓ ΓίΎΟϻ ϥϮϜΗϭ ˬΔΌϴϬϟ ϊϣ ϖϴδϨΘϟΎΑ ϊϤΘΠϤϟ ΔϳΎϗϭϭ ΔΤμϟ Γέίϭ ϞΒϗ Ϧϣ
".ϲϟΎϤΟ·
ϲϓ Ωέϭ ΎϤϛ ςϘϓ ήϬη βϴϟϭ ΐΗήϟ ΔϋϮϓΪϣ ϦϳήϬη ϩϼϋ κϨϟ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ ΓίΎΟϻ ΖΤΒλ ΚϴΣ
Νϼόϟ ΓήΘϓ ϊϣ ϢϮΘϳ ΎϤΑ ϲϟΎϤΟ ΐΗήΑ ΔϠΛΎϤϣ ΩΪϤϟ ΪϳΪϤΘϠϟ ΔϠΑΎϗ Ύπϳϭ ˬϢϳήϜϟ βϠΠϤϟ ΔϴλϮΗ
.ϪοϮϔϳ Ϧϣ ϭ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ βϴήϟ ΔΣϮϨϤϣ Δϧϭήϣ ϝϼΧ Ϧϣ ξϳήϤϠϟ
Ϩϣ ωϮοϮϣ ϲϓ ΔϴϟΎϋ Δϧϭήϣ ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ϡΎϣ Βλ Ϊϗ Ϫϧ πΘϳ ϩϼϋ κϨϟ ϝϼΧ Ϧϣ :˱ ΎϴϧΎΛ
ϦϳήϬη ΓΪϤϟ ϲϟΎϤΟϹ ΐΗήϟ ΔϋϮϓΪϣ ΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ξϳήϣ ϖϓήϣ ΓίΎΟ· ϦϴϨρϮϤϟ ΎϬϴϔυϮϣ Ϧϣ ϱ
ξϳήϤϟ ΔϟΎΣ ΖΒϠτΗ Ϋ· ˬ ΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ξϳήϤϟ ˯ΎϘΑ ΕΎΒϠτΘϣ ϊϣ ϖϓϮΘΗ ϲΘϟ ΓΪϤϠϟ ΪϳΪϤΘϠϟ ΔϠΑΎϗ
ΎϤϴγ ϻ ˰ Ϫόϣ ϖϓήϣ ΩϮΟϭ Γέϭήο ϚϟΫ ϊΒΗ ϢΛ Ϧϣϭ ΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ϝϮρ ΓήΘϔϟ ϩ˯ΎϘΑ έήϤΘγ ΔϴΤμϟ
ϞΒϗ Ϧϣ ΎϫΪϳΪΤΗ ϢΗ ϲΘϟ ΔϨϣΰϤϟ ϭ ΔϴμόΘδϤϟ ΔϴοήϤϟ ΕϻΎΤϟ ϦϤο Ϧϣ ξϳήϤϟ ΔϟΎΣ ΖϧΎϛ Ϋ·
.ΐϧΎΠϟ άϫ ωήθϤϟ ΎϬΑ ρΎϧ ϲΘϟ ϊϤΘΠϤϟ ΔϳΎϗϭϭ ΔΤμϟ Γέίϭ
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ΔΟέΩ ϕΎτϧ ϊγϭ Ϊϗ ωήθϤϟ ϥ ϰϟ· ΔΌϴϬϟ ήϴθΘϓ ˬξϳήϤϟ ϊϣ ϖϓήϤϟ Ϧϋ ϞϳΪΑ ιϮμΨΑ Ύϣ :˱ ΎΜϟΎΛ
ϒυϮϤϟ ϡΎϣ Βλ ΚϴΤΑ ΔϴϧΎΜϟ ΔΟέΪϟ ΔϳΎϐϟ ϚϟΫϭ ΎϬΘϘϓήϣ ΐϠρ ϒυϮϤϠϟ ίϮΠϳ ϲΘϟ ΔΑήϘϟ
ϰϟϭϷ ΔΟέΪϟ Ϧϣ ϪΑέΎϗ Ϧϣ ϱ ΔϘϓήϤϟ ξϳήϣ ϖϓήϣ ΓίΎΟ· ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ϡΪϘΘϟ ΔϴϧΎϜϣ· ϦρϮϤϟ
.ΕϮΧϷϭ ΓϮΧϹ / ΓΪΠϟ /ΪΠϟ ϞϤθΗ ϲΘϟϭ ΔϴϧΎΜϟ ΔΟέΪϟ Ϛϟάϛϭ ΔΟϭΰϟ /ΖϨΒϟ /ϦΑϻ /ϡϷ/ΏϷ Ϣϫϭ
ΔΟέΪϟ Ϧϣ ξϳήϤϟ ϊϣ ΔΑήϗ ΔΟέΩ ϪτΑήΗ ϦϤϣ ϰΜϧ ϡ ήϛΫ ϥΎϛ ˯Ϯγ ήΧ ϒυϮϣ ϱϷ ϦϜϤϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ
ϖϓήϤϟ ϒυϮϤϟ Ϧϋ ϞϳΪΑ ϥϮϜϴϟ ΔϘϓήϣ ΓίΎΟ· ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΪϳΪΟ ΐϠτΑ ϡΪϘΘϳ ϥ ΔϴϧΎΜϟ ϭ ϰϟϭϷ
ϲϬΘϨΗ ϥ ϰϟ· Δϗϼόϟ ΕΫ ξϳήϤϟ ϊϣ ϢϬτΑήΗ ϦϳήΧ ϦϴϔυϮϣ ϊϣ ϭ ΎϤϬϨϴΑ ϞϳΪΒΘϟΎΑ άϜϫϭ ϖΑΎδϟ
.ΝέΎΨϟ ϲϓ ξϳήϤϟ Νϼϋ ΔϠΣήϣ
ΝέΎΧ ξϳήϣ ϖϓήϣ ΓίΎΟΈΑ ΔϘϠόΘϤϟ ΔϴϧΎδϧϹ ΕϻΎΤϟ ϰϋέ Ϊϗ ωήθϤϟ ϥ ϦϴΒΘϳ ϖΒγ Ύϣ ˯Ϯο ϲϓ
έήϤΘγ ϊϣ ΔϟϭΪϟ ΝέΎΧ ξϳήϤϟ ˯ΎϘΑ ΔϟΎΣ ΕΎΒϠτΘϣ ΐδΣ ΓίΎΟϹ ΪϳΪϤΗ ΔϴϧΎϜϣ· ΚϴΣ Ϧϣ ˯Ϯγ ΔϟϭΪϟ
Ϧϣ ΏέΎϗϷ ϊϴϤΟ ϞϤθΘϟ ΔΑήϘϟ ΔΟέΩ ΚϴΣ Ϧϣ ϭ ˬΓίΎΟϹ ϚϠΗ ΓΪϣ ΔϠϴρ Ϫϟ ϲϟΎϤΟϹ ΐΗήϟ ϊϓΩ
ΓΪϤΘόϤϟ ΕίΎΟϹ Ϧϣ ΎϫήϴϏ ϭ ΓίΎΟϹ ϚϠΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ Ε˯ήΟ· ϥ΄Α ˱ ΎϤϠϋ .ΔϴϧΎΜϟϭ ϰϟϭϷ ϦϴΘΟέΪϟ
ΔϴϧϭήΘϜϟ ΕΎϴϟ ΔτγϮΑ ΎϫάϴϔϨΗ ϢΘϳϭ ˬϪοϮϔϳ Ϧϣ ϭ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϬΠϟ βϴέ Ϧϣ έΪμϳ έήϗ ϝϼΧ Ϧϣ ϢΘΗ
"ϲΗΎϧΎϴΑ" ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟ ΕΎϣϮϠόϣ ϡΎψϧ ϲϓ ήδϳϭ ϪϟϮϬγ ϞϜΑ άϔϨΗ ΔτϴδΑ
.ϩϼϋ Ϫϴϟ· έΎθϤϟ ϝΆδϟ Ϧϣ ΓΩϮμϘϤϟ ΔϳΎϐϟ ϰΒϟϭ ϖϘΣ Ϊϗ Ωήϟ άϫ ϥϮϜϳ ϥ ϦϴϠϣ
ˬˬˬήϳΪϘΘϟϭ ϡήΘΣϻ ϝϮΒϘΑ ϮϠπϔΗϭ

ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ
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ήϗϮϤϟ

εΎΒϏ ήϘλ /ΥϷ ϲϟΎόϣ
ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ βϴέ
ˬˬˬΪόΑϭ ΔΒϴρ ΔϴΤΗ

"ϞϤϋ Ϧϋ ϦϴΜΣΎΒϠϟ ΔϴϠϤϋ ΓήΒΨϛ ϲϧΪϴϤϟ ΐϳέΪΘϟΎΑ ΩΪΘϋϻ" ϝϮΣ ϝΆγ :ωϮοϮϤϟ
.ΡΎΠϨϟϭ ϖϴϓϮΘϟ ϡϭΩϭ ΔΤμϟ έϮϓϮϤΑ ϢϜϟ ΎϨΗΎϴϨϤΗ ϊϣ ΕΎϴΤΘϟ ΐϴρ ϢϜϳΪϬϧ
ήϳήΒϓ 2 ϲϓ ΥέΆϤϟ "2022/112/2/2/2/έ/ϡ/" Ϣϗέ ϢϜϴϟΎόϣ ΏΎΘϛϭ ϩϼϋ ωϮοϮϤϠϟ ΓέΎηϹΎΑϭ
ϦϤπΘϤϟ ϲϠϴϠόϟ ϱΪϨϫ ΖϨΑ ΖϴΨΑ ˯ήϔϋ ΓΩΎόγ βϠΠϤϟ Ϯπϋ Ϧϣ ϡΪϘϤϟ ϝΆδϟ ϪΑ ϖϓήϤϟϭ ϡ2022
ΔϟϮϬδϟ ΓήΒΨϛ ϞϤϋ Ϧϋ ϦϴΜΣΎΒϟ Ϧϣ ήϴΜϜϟ ϪοϮΨϳ ϱάϟ ϲϧΪϴϤϟ ΐϳέΪΘϟΎΑ ΩΪΘϋϻ ϢΘϳ ϻ ΫΎϤϟ
.ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ϲϓ Δϔϴυϭ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ
ϲϓ ΎϬϧϮϟάΒΗ ϲΘϟ ΩϮϬΠϟ ήϗϮϤϟ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ ˯Ύπϋ ϊϴϤΠϟϭ ϢϜϴϟΎόϤϟ ήϜθϧ Ϋ·ϭ ϪϴϠϋϭ
ϢϜϴϟΎόϤϟ ϖϓήϧ ϥ Ύϧήδϳ Ϫϧ΄ϓ ˬΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϟΎΑ Δϗϼόϟ ΕΫ ΕΎγΎϴδϟϭ ΕΎόϳήθΘϟ ϢϋΩ ϝΎΠϣ
.ϢϠόϟϭ ωϼρϻΎΑ ϡήϜΘϠϟ ϚϟΫϭ ϩϼϋ Ϫϴϟ· έΎθϤϟ ϝΆδϟ ωϮοϮϣ ϰϠϋ Ωήϟ Ϧϣ ΔΨδϧ
.ϥ΄θϟ άϬΑ ήϗϮϤϟ βϠΠϤϟ ϩήϳ ϢϋΩ ϭ ϴοϮΗ ϱ ϢϳΪϘΘϟ ΩΪόΘγϻ ϢΗ ϰϠϋ ΔΌϴϬϟ ϥ΄Α ˱ ΎϤϠϋ
ˬˬˬήϳΪϘΘϟϭ ϡήΘΣϻ ϖΎϓ ϝϮΒϘΑ ϮϠπϔΗϭ

ϲϣϭήϟ ϥΎϔϠΧ ΖϨΑ ΩϮϬϋ
ϞΒϘΘδϤϟϭ ϲϣϮϜΤϟ ήϳϮτΘϠϟ ΔϟϭΩ ήϳίϭ
ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ Δδϴέ

:ΕΎϘϓήϤϟ
ΓήΒΨϛ ϲϧΪϴϤϟ ΐϳέΪΘϟΎΑ ΩΪΘϋϻ" ϝϮΣ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ ϝΆγ ϰϠϋ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ Ωέ ."ϞϤϋ Ϧϋ ϦϴΜΣΎΒϠϟ ΔϴϠϤϋ
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ήϗϮϤϟ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ ϝΆγ ϰϠϋ ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ Ωέ
"ϞϤϋ Ϧϋ ϦϴΜΣΎΒϠϟ ΔϴϠϤϋ ΓήΒΨϛ ϲϧΪϴϤϟ ΐϳέΪΘϟΎΑ ΩΪΘϋϻ " ϝϮΣ
ϲϠϴϠόϟ ϱΪϨϫ ΖϨΑ ΖϴΨΑ ˯ήϔϋ ΓΩΎόγ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ Ϯπϋ Ϧϣ ϡΪϘϤϟ ϝΆδϟ ϰϠϋ ωϼρϻ ΪόΑ
ΓήΒΨϛ ϞϤϋ Ϧϋ ϦϴΜΣΎΒϟ Ϧϣ ήϴΜϜϟ ϪοϮΨϳ ϱάϟ ϲϧΪϴϤϟ ΐϳέΪΘϟΎΑ ΩΪΘϋϻ ϢΘϳ ϻ ΫΎϤϟ ϦϤπΘϤϟ
ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ ϥΎϓ ϪϴϠϋϭ .ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ϲϓ Δϔϴυϭ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ ΔϟϮϬδϟ
:ϲϠϳ ΎϤΑ ήϗϮϤϟ βϠΠϤϠϟ ήϴθΗ ϥ ΩϮΗ ΔϴϣϮϜΤϟ
ϒϴλϮΗϭ ϢϴϴϘΗ ϡΎψϧ ΩΎϤΘϋ ιϮμΨΑ ϡ2013 ΔϨδϟ (28) Ϣϗέ ˯έίϮϟ βϠΠϣ έήϗ έΪλ :˱ϻϭ
ΚϴΣ ˭ϥ΄θϟ άϫ ϲϓ ΕΎγέΎϤϤϟ Ϟπϓ ϰϟ· ΪϨΘδΗ ΪϋϮϗ ϊοϭ ϱάϟϭ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ϒΎυϮϟ
ϲΘϟ ήϴϳΎόϤϟϭ ϡΎϜΣϷΎΑ ˱ ΎτΒΗήϣ ΎϬΗΎΟέΩ ϕΎτϧ ΪϳΪΤΗϭ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ϒΎυϮϟ ϢϴϴϘΗ Βλ
.ϝϮλϷ ϖϓϭ ϡΎψϨϟ άϫ ΎϬϨϤπΗ
ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ϒΎυϮϟ ϢϴϴϘΘϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϨΠϠϟ ϞϴϜθΗ ϢΗ ΪϘϓ ˬέήϘϟ ΕΫ ϰϟ· ˱ ΩΎϨΘγ :˱ ΎϴϧΎΛ
ϑΎλϭϷ ΔϓΎϛϭ ΔϴϤϠόϟϭ ΔϴϨϬϤϟ ΕήΒΨϟϭ ΕϼϫΆϤϠϟ ΔϳΩΎηήΘγϻ ΔϣϮψϨϤϟ ΩΎϤΘϋΎΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟϭ
.ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ΔϴϔϴυϮϟ
ϡϮϘΗ ΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ϥΈϓ ˬΓΪϤΘόϤϟ ΔϤψϧϷϭ ΔϴϟΎΤϟ ΕΎγέΎϤϤϟ ϰϠϋ ˯ΎϨΑϭ ΔϣϮψϨϤϠ ϟ ˱ ΎϘϓϭ :˱ ΎΜϟΎΛ
ϱάϟ ήϣϷ .ϢϬΗϼϫΆϣ ϊϣ ϖϓϮΘΗ ϲΘϟϭ ΓήϏΎθϟ ϒΎυϮϟ ϰϠϋ ΓήΒΧ ϥϭΪΑ ΩΪΠϟ ϦϴΠϳήΨϟ ϦϴϴόΘΑ
ΕΎΟέΪϟ ϰϠϋ) ΔϴμμΨΘϟ ϭ ΔϴϨϔϟ ϒΎυϮϟ ξόΑ ϲϓ ΔΑϮϠτϤϟ ΓήΒΨϟ ωϮοϮϣ ϥ Ϫόϣ ϦϴΒΘϳ
ϒΎυϮϟ Ϧϣ ϱ ϰϠϋ ΩΪΠϟ ϦϴΠϳήΨϟ ϦϴϴόΗ ϥϭΩ ϝϮΤϳ ϻ ˬΔϳΩΎΤΗϻ ΕΎϬΠϟ ϲϓ (ΎϴϠόϟ ΔϴϔϴυϮϟ
ϲϓ ΓΪϤΘόϤϟ ΔϳΩΎηήΘγϻ ΉΩΎΒϤϟ ΐδΣ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ϢϬΗϼϫΆϤϟ ΔϤϼϤϟϭ ΓήϏΎθϟ ϯήΧϷ
.ΔϣϮψϨϤϟ
ˬΔϴϠϤόϟ ΓήΒΨϟ Ϧϣ ˯ΰΠϛ ϞϤόϟ Ϧϋ ϦϴΜΣΎΒϟ ϪοϮΨϳ ϱάϟ ϲϧΪϴϤϟ ΐϳέΪΘϟΎΑ ΩΪΘϋϻ ϥ΄θΑ Ύϣ :˱ ΎόΑέ
άϫ ϲϓ ΔΌϴϬϟ ήϴθΗϭ .ϑΩΎϬϟϭ ˯Ύ˷ϨΒϟ ΡήΘϘϤϟ άϫ ϰϠϋ ήϗϮϤϟ ϱΩΎΤΗϻ ϲϨρϮϟ βϠΠϤϟ ΔΌϴϬϟ ήϜθΘϓ
ΔμΘΨϤϟ ΕΎϬΠϟ ϊϣ ϖϴδϨΘϟΎΑ ϲϧΪϴϤϟ ΐϳέΪΘϟΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ ΕΎγέΎϤϤϟ Ϟπϓ ΔγέΪΑ ϡϮϘΘγ ΎϬϧ΄Α ΐϧΎΠϟ
.ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϣϮϜΤϟ ϲϓ ΓΪϤΘόϤϟ ΔϤψϧϷ ϦϤο ΎϬϘϴΒτΗ ΔϴϧΎϜϣ·ϭ
.ϩϼϋ Ϫϴϟ· έΎθϤϟ ϝΆδϟ Ϧϣ ΓΩϮμϘϤϟ ΔϳΎϐϟ ϰΒϟϭ ϖϘΣ Ϊϗ Ωήϟ άϫ ϥϮϜϳ ϥ ϦϴϠϣ
ˬˬˬήϳΪϘΘϟϭ ϡήΘΣϻ ϝϮΒϘΑ ϮϠπϔΗϭ
ΔϴϣϮϜΤϟ ΔϳήθΒϟ ΩέϮϤϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔΌϴϬϟ
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TEL +971 2 4036000ࢫəȕȆɸࢫࢫFAX +971 2 6266767ࢫȹɟȆɗࢫࢫABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES ࢫȒȯȨȗםȄࡧȓʊȋȳɐɦȄࡧȔȄȲȆɭׁȄࡧ֗ʎՌՌ Ռ Ռ Ռ ՌȍɋɽȉǷࢫࢫP.O.BOX 2350ࢫ.Ȉ.Ⱦ
ࢫȯȧɽםȄࡧɤȆɀȕַȄࢫȵɟȳɭࢫࢫTEL +971 4 2319000ࢫəȕȆɸࢫࢫFAX +971 4 2959888ࢫȹɟȆɗࢫࢫDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES ࡧȒȯȨȗםȄࡧȓʊȋȳɐɦȄࡧȔȄȲȆɭׁȄࡧ֗ʎȌȮࢫࢫP.O.BOX 5002ࢫ.Ȉࡧ.Ⱦ
600525524

www.fahr.gov.ae

2

ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(4
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ
ﻭﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ
" ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  77ﻣﻥ 79

معالي /صقر غباش

...

الموقــر

رئيس المجلس الوطني االتحادي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . . .

أرفقققل مقققي م قققيم لج ة ققق م ققق امشققق ون االجتميع ققق وام مقققك واماقققلين واممققق ارل امضشققق
وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي ب جيء امتفضك ب

ققق

م

ققق

سياسةةةة

ه علي امم لس امم قــ .

وتفضلوا بقبول خالص التحية واالحترام
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التاريخ2022/02/15 :

1|Page

تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية
حول موضوع " سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان االجتماعي "
فهرس التقرير
العنصر

الصفحة

الفهرس

2

ملخص التقرير

3

التقرير المفصل

7

مقدمة التقرير

8

المحةةةةةةور اطول :تطةةةةةةوير التشةةةةةةريعال المتعلقةةةةةةة بنظةةةةةةام الضةةةةةةمان االجتمةةةةةةاعي وفقةةةةةةا

9

للتغيرال االقتصادية واالجتماعية
المحور الثاني :استراتيجية الوزارة بشأن الضمان االجتماعي

19

المحةةةةور الثالةةةة  :الممارسةةةةال الدوليةةةةة المطبقةةةةة فةةةةي الةةةةدول المتقدمةةةةة بشةةةةأن الضةةةةمان

25

االجتماعي
النتائج

33

التوصيـــــــال

35

المصادر والمراجع

37

المرفقال

39

2|Page

التقرير الملخص
أ قققي امم لقققس امققق د
بتققققير
م

االةلقققيل فققق ام لاققق امتيسققق

 )2021/04/06م

قققق

مقققو لور االا قققيل ام قققيل امثقققيا فققق امفاقققك امتشققق

س يسقققق ويارا ة م قققق امم تمقققق فقققق نققققتن ةيقققق

امش ون االجتميع وام مك وامالين وامم ارل امضش

وع قققدل امل ققق مغقققعا ام ققق

 ،مدراسته وة د ج ة

عقققدل  )8اجتميعقققيل مدراسققق امم

هعه االجتميعيل علي امدراسيل وا وراق امضلث امم دا
و ققققق

امثاثقققققيء امم افقققققل  2021/10/26ملت ققققق

ا ققققي امضققققمين االجتمققققيع

ع ه مي امم لس.

.

قققق املل م قققق وامملل قققق قققق

االث قققق و امم افققققل 2021/10/12

علقققققي ام قققققدميل واممضقققققيلرال امم دمققققق فققققق ا قققققي امضقققققمين االجتمقققققيع

وامتلد يل امت ة اجغغج بشتن قمم ،وآم يل امت ا ل وامت يون م ام غيل امم

ف ة د ج امضمين االجتميع .

كمققققي ع ققققدل امل قققق عققققدل  )1ل قققق ا ينقققق افت ا قققق ب قققق ان س يسقققق ويارا ة م قققق امم تمقققق فقققق نققققتن ةيقققق
قققق

االجتمققققيع

ا

مققققي

ققق  ،وقمقققم بم ققق ا مياققق ام يمققق فققق لبققق  ،وادل قققف فققق

امم

واجتم ققققف امل قققق مقققق ممثلقققق ام م ققققيل وامم ساققققيل ام

اماقققيب عشققق

ققققد امم افققققل  ،2021/06/13بغققققد

امت قققق

امضققققمين

علققققي أبقققق ي امتلققققد يل فقققق ا ققققي امضققققمين االجتمققققيع ،

سقققق اء علققققي ماققققت ن ق مقققق امضققققمين االجتمققققيع أو اممضققققيلرال وام ققققدميل امم دمقققق ملماققققتف د و مققققو امضققققمين االجتمققققيع ،
بيإل يف مي امت

علي م يالل ةي

م

م امضمين االجتميع .

واجتم ققققف امل قققق بممثلقققق ويارا ة م قققق امم تمقققق قققق
امم

امثاثققققيء امم افققققل  /11ققققي  2022/ملقققق ل علققققي استفاققققيراةغي بشققققتن

.

وانتهت اللجنة إلى عدد من النتائج والمالحظال اطساسية ،كالتالي:
المحور اطول :تطوير التشريعال المتعلقة بنظام الضمان االجتماعي وفقا للتغيرال االقتصادية واالجتماعية
است ت ف امل

مو لراستغي مغعا اممل ر اآلة

 .1عقققد م اكضققق امتشققق

اممققق ج ملضقققمين االجتمقققيع امت ققق ال االجتميع ققق واالقتاقققيل  ،ا مققق امقققع اقققت ع قققه ملدول ققق

لراج فئققققيل جد ققققدا ماققققتل ملضققققمين االجتمققققيع  ،و م ققققيء اممليفققققلل امتشقققق

ميلضقققق اممققققداره بم ا لغققققي امم تلفقققق

لون ام يم ققققق وململتل ققققق و بضققققق ام امتقققققدر ن وامتته قققققك اممغ ققققق  ،وقمقققققم ال ت افقققققل مققققق ة جغقققققيل امدومققققق االقتاقققققيل
وامت ل م امليم وفل ماتغدفيل مئ

اإلميرال .2071
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 .2ةضقققي و خقققس اسقققتل يق امماقققيعدا االجتميع ققق علقققي ماقققت ن اإلمقققيرال ،ف ف قققي ا م تقققيا ماققق لخقققك و افقققيق ا سققق ا اإلميراة ققق
اماققققيلر عققققو امغ ئقققق االةليل قققق ملت يفاقققق واإل اققققيء ،ةضقققق و أن املققققد ا لاققققي اممفتقققق
أفققق ال

قققن أن ضلققق  17000لرهقققج ،فققق

مققققدخك أسقققق ا مل اقققق مققققو 7-5

ققق و أن خققققس االسقققتل يق مقققدن ويارا ة م ققق امم تمققق ملماقققيعدا االجتميع قققق

ضل  13080لرهج.
 .3غ قققير لراسقققيل مللقققيالل امماقققتف دا مقققو امضقققمين االجتمقققيع  ،وف قققي مم قققي

امل كمققق امتققق ةتيلقققن لراسققق امليمققق مقققو

جم قققق ج ااضغققققي االقتاققققيل واالجتميع قققق  ،واالكتفققققيء بدراسقققق امليمقققق وفققققل ةاقققق فغي كفئقققق لون ام قققق مققققي ام قققق و
ا خ ن مثك اإلسلين وامال وغ هي ،ا م امع س ث سلضي علي ة ف متيلضيل امل يا امل م مغج.
المحور الثاني :استراتيجية الوزارة بشأن الضمان االجتماعي
مو لراستغي مغعا اممل ر اآلة

است ت ف امل

جقققيل ة ف قققع مضقققيلرا ةلف ققق ام قققيلر و علقققي ام مقققك مقققو ماقققتل

 .1ةقققدا م

امضقققمين االجتمقققيع )،

قققن اا فققق

عقققدل

امملتل قققق و بيم مققققك خققققا ثاثقققق أعقققق ا مققققو  )280يمقققق عققققي  2018مققققي  )130يمقققق عققققي  ، 2021أ بيا فققققي
بل قققف ااقققضته  ،)54%وبيمتقققيم عقققد ةل قققل امققق يارا ماقققتغدفيةغي فققق م نققق ا لاء امتشققق ل
مي ام غيل امم تا بيمتش ك)
 .2ةقققدا م

ن س ك اا في ي ا ب اض  )%54مو عي  2018م ي عي .2021

جقققيل ة ف قققع مضقققيلرا ا قققك ا سققق امم ت ققق مقققي م

ا س امم ت

مم ي

عقققدل املقققيالل اممل مققق

لققق ام ققق لا وامتم ققق وقمقققم عقققو د قققل امتقققدر ن وةيض قققل

ج لا م ت يل ا س امم ت ).

 .3صقققق ب ةلققققد ن ب ياققققيل امفئققققيل امماققققتف دا مققققو امماققققيعدال االجتميع قققق بشققققلك لور  ،وقمققققم ا قققق ا ا مت ققققدل اإلفققققيلال
وامشقققغيلال امميل بققق مقققو م تلقققا ام غقققيل م غقققي امملقققيكج  /امقققدواا االقتاقققيل ) ،مقققي ة ةقققن عل قققه عقققد لقققق ب ياقققيل
ماققققتل
امض

امماققققيعدال االجتميع قققق وصقققق

مضققققيم لون وجققققه ققققل مض ضققققغج ،وعققققد امدققققق فقققق ةلد ققققد مققققدن اسققققتل يق

ملمايعدا االجتميع .
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المحور الثال  :الممارسال الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان االجتماعي
مو لراستغي مغعا اممل ر اآلة

واست ت ف امل

قققا مفغققق

 .1غ قققير ة

فئقققيل وم قققي

امضقققمين االجتمقققيع فققق امتشققق

اممققق ج ملضقققمين االجتمقققيع ؛ مقققي اقققت ع قققه مقققضس فققق ةلد قققد
مقققو مققق ال ة قققي بقققـ امتقققدر ن اممغ ققق

امضقققمين كفئققق ام قققيدل و عقققو عمقققك ،بيإل قققيف مقققي خلققق امتشققق

امم يا ملضي ث و عو عمك وامم ظا اممات د.
بناء على ما تناولته اللجنة خالل اجتماعاتها فقد خلُصت إلى التوصيال التالية:
أوال :التشريعال
 .1ة د ك امتش
أ .ة
ب.

امم ج ملضمين االجتميع وف ي ا ملمت

ا مفغ

امضمين االجتميع ة

ال االقتايل واالجتميع  ،علي أن شمك اآلة

في ا لق ي ا ووا ليا.

يف فئ مو ال عمك مه) بيعتضيرهي فئ ماتل ملمايعدا االجتميع .

ج .ةلد د م يف مألم م .
د .استلداث م ال ة ي بيمتدر ن اممغ

امم يا ملضي ث و عو عمك مي جيان بد امت يك ،وامم ظا اممات د.

 .2اسققتلداث ميلا ة ي بت ي ةليم ا ام عي اماققل

ملمشققت ف ف م

م امضققمين وأسقق ةه مل اج ف امماققتشققف يل

املل م وام يص ).
 .3وج ر ةيض ل م ي

امل كم ع د لراسققققققق امليالل امماقققققققتف دا مو امضقققققققمين االجتميع  ،وف ي م

االقتايل واالجتميع  ،وعد االكتفيء بدراس امليالل وفل ةا فغي امفئ
 .4اشيء م

ملضمين االجتميع ةضج ممثل مو ويارا ة م امم تم وعض

وفغي وم ي يةغي

.
ام غيل املل م امم

مثك اإلسلين

– امال ) ،عاوا علي امغ ئيل امملل قال االختايص اممميثك مل يارا؛ مضمين ة ا ل وةليمك ام غ ل و لارا خدميل
امضمين االجتميع  ،مو خا م
وامالو ،ماغ م ام ص
واست اة

م وا دا ة بس ب و خدميل امال وامتتم و امال واإلعيا امميل وام عاا

مألف ال وا س امملتيج ؛ مي اغج ف ةل ل رؤ امدوم

هدا

امت م امماتدام

ج لا امل يا.
ثانيا :السياسال والخطط االستراتيجية
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أاشي ةش ل مدراس م هال وا ت يجيل ام يلر و علي ام مك ف قيعدا امضمين االجتميع  ،إل يل ف ص عمك

 .5ةض

مت اف م مليايةغج ومغيراةغج ،و عيياغج ا وم
ورا امت س ف

.6

ف امت ظ ا بيمت ا ل م ام غيل امم تا .

داق مضيلرال ا ع متلا و اممات ن امم ش مألس ا ،ولعج است ارهي وة

ملياتغي واالرة يء

بدورهي؛ متاض ن لي أسيس ي ف امت م االجتميع واالقتايل .
 .7ب يء ن اكيل است اة

مفغ

م ام غيل قال ام اق مت م ولعج ا س امم ت ؛ مت س

امت م امماتدام ف ام يي

امم تم .
 .8عدال ب ام ة ي بيمت ع امم تم

مت نققققق د اإلافيق علي اال ت يجيل امضققققق ور ؛ مضقققققمين اسقققققت ار ا سققققق ميل ي ا

واجتميع يا.
ثالثا :الرعاية الشاملة والرفاه المجتمعي
 .9صقققق

ململتل و مو أسقققق ماققققتل

مليفلل ةم

امت ل م امم تلف  ،س مي ف
 .10ة

امضققققمين االجتميع بض ام امتته ك وامتدر ن اممغ  ،وامم ا ك

دير س يسيل امدوم بشتن رعي امم ه ب و واممتف ق و.

ا وةلد د خس مل فيه وخس املفي وخس االسقققتل يق ،علي ماقققت ن امدوم بشقققلك عي وكك ميرا بشقققلك خيص ،ةض ي

م تيا ما لخك و افيق ا س ف امدوم  ،وقمم بيمت يون م م اك اإل ايء ،بمي اع امتض ج وي يلا اممات ن ام ي
ملدخك.
 .11عدال لراسقققققيل ةلل ل مدعم ب تيا لراسقققققيل م داا مليف امفئيل امماقققققتل ملضقققققمين االجتميع وق يه أث هي علي
ا هدا

االست اة

ملدوم اممت ل با يسيل ام فيه واما يلا.
رابعا :الربط االلكتروني

 .12االاتغيء مو مش و ام بس االملت وا م ام غيل امم

 ،إلا يي امتلد ن اآلم اما

م م امفئيل امماتل ملضمين

االجتميع .
التقرير المفصل
أ قققي امم لقققس امققق د
بتققققير

االةلقققيل فققق ام لاققق امتيسققق

 )2021/04/06م

قققق

مقققو لور االا قققيل ام قققيل امثقققيا فققق امفاقققك امتشققق

س يسقققق ويارا ة م قققق امم تمقققق فقققق نققققتن ةيقققق

اماقققيب عشققق

ا ققققي امضققققمين االجتمققققيع

مققققي
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م

امش ون االجتميع وام مك وامالين وامم ارل امضش

وع ققققققققدل امل قققققققق مغققققققققعا ام قققققققق

ع ه مي امم لس.

 ،مدراسته وة د ج ة

عققققققققدل  )8اجتميعققققققققيل فقققققققق امتقققققققق ار

اآلة قققققققق -2021/09/29 -2021/04/28

 2022/2/15 – 2022/2/7 – 2021/11/02 - 2021/10/26 - 2021/10/12 -2021/10/05مدراسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
امم

ققق  ،وقمقققم بم ققق ا مياققق ام يمققق فققق لبققق  ،وادل قققف امل ققق فققق هقققعه االجتميعقققيل علقققي امدراسقققيل وا وراق امضلث ققق

امم دا

.

امم

واجتم ققققف امل قققق مقققق ممثلقققق ام م ققققيل وامم ساققققيل ام
و ققققق

امثاثقققققيء امم افقققققل  2021/10/26ملت ققققق

قققق املل م قققق وامملل قققق قققق

االث قققق و امم افققققل 2021/10/12

علقققققي ام قققققدميل واممضقققققيلرال امم دمققققق فققققق ا قققققي امضقققققمي االجتمقققققيع

وامتلد يل امت ة اجغغج بشتن قمم وآم يل امت ا ل وامت يون م ام غيل امم

ف ة د ج امضمين االجتميع .

كمققققي ع ققققدل امل قققق عققققدل  )1ل قققق ا ينقققق افت ا قققق ب قققق ان س يسقققق ويارا ة م قققق امم تمقققق فقققق نققققتن ةيقققق
االجتمققققيع

قققق

ا

ققققد امم افققققل  ،2021/06/13بغققققد

امت قققق

امضققققمين

علققققي أبقققق ي امتلققققد يل فقققق ا ققققي امضققققمين االجتمققققيع ،

سقققق اء علققققي ماققققت ن ق مقققق امضققققمين االجتمققققيع أو اممضققققيلرال وام ققققدميل امم دمقققق ملماققققتف د و مققققو امضققققمين االجتمققققيع ،
بيإل يف مي امت

علي م يالل ةي

م

م امضمين االجتميع .

واجتم ققققف امل قققق بممثلقققق ويارا ة م قققق امم تمقققق قققق
امم

.

وب قققي اء علقققي قمقققم ة قققد امل ققق ة
االجتميع

امثاثققققيء امم افققققل  /11ققققي  2022/ملقققق ل علققققي استفاققققيراةغي بشققققتن

هقققي بشقققتن م

ققق

س يسققق ويارا ة م ققق امم تمققق فققق نقققتن ةيققق

ا قققي امضقققمين

مو اممليور امتيم

 المحور اطول :تطوير التشريعال المتعلقة بنظام الضمان االجتماعي وفقا للتغيرال االقتصادية واالجتماعية المحور الثاني :استراتيجية الوزارة بشأن الضمان االجتماعي -المحور الثال  :الممارسال الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان االجتماعي
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المقدمــــــــة
ققققد امضققققمين االجتمققققيع مفقققق لا مققققو مفقققق لال امتضققققيمو وامققققتا ج امم تم قققق امققققع

ضقققق امم تمقققق علققققي أرقققققي لرجققققيل

ام غضققق وامت م ققق امماقققتدام ؛ مققق بس اسقققتدام ام عي ققق االجتميع ققق بيسقققتدام امت م ققق االجتميع ققق  ،و قققدرج مفغققق

امضقققمين

تققق

ملفققق ل أن

االجتمقققيع فققق م قققيه ا وسققق ةلقققف مفغققق

ةملققق و اإلااقققين ،وقمقققم علقققي ايقققيق ام عي ققق وامتته قققك امقققع

لققق ن عضققق ا فقققيعا فققق امم تمققق  ،وهقققعا مقققي ةضققق ه لومققق اإلمقققيرال ام ب ققق اممتلقققدا فققق أهقققدافغي ورؤ تغقققي امماقققتدام فققق
ام صققق

مقققي أعلقققي ماقققت يل ام

استث يا ي ف ةمل و اإلااين ،امع

قققي فققق امم تمققق اإلمقققيراة  ،بت ج غقققيل ولعقققج ق يلةغقققي ام نققق دا امتققق ققققدمف ام قجقققي

مثك مل ر امما ا امت م

وة ققققد ويارا ة م قققق امم تمقققق هقققق ام غقققق امم قققق بيإلنقققق ا

ام اادا متل ل أهدا

امت م االجتميع امماتدام .

علققققي ة ف ققققع ا ققققي ام عي قققق االجتميع قققق فقققق امدومقققق وصقققق

امماقققققيعدال االجتميع ققققق  ،وة ققققق ج م اومققققق ام دمققققق االجتميع ققققق وة ققققق ج عمقققققك م ساقققققيل ام عي ققققق وامت م ققققق وام قققققدميل
االجتميع قققق  ،وةيقققق
امغمج ،و مي

وة ف ققققع امضقققق ام واممضققققيلرال م عي قققق و مي قققق وةملقققق و كضققققير اممقققق اد و ،ولعققققج

ق اميفك وم غ م ام ان وف ي ا ملتش

قققق ق أصققققلير

يل امم م مغي.

بغقققعا امم قققي ةاققق ي لومققق اإلمقققيرال ام ب ققق اممتلقققدا مقققي لفققق ع لققق امت م ققق االجتميع ققق  ،وقمقققم مقققو خقققا ةيض قققل ام يقققس
واالسقققت اة
مت

يل املل م ققق  ،امتققق ةغقققد

مقققي ةملققق و جم ققق فئقققيل امم تمققق مقققو االاقققدميج فققق ااققق

اجتمقققيع م قققد ،وقمقققم

ققق اسقققت ار ا سققق ا اإلميراة ققق  ،وة ققق امققق وابس بققق و أفققق ال امم تمققق مت قققد ج أفضقققك ام قققدميل فققق ال امم تمققق  ،وفقققل

أعلققققي امم ققققي

ام يمم قققق امتقققق ة ةلقققق علققققي ام قققق لا واملفققققيءا وامشققققفيف فقققق خققققدميل ام عي قققق االجتميع قققق  ،وصقققق الا مققققي

ةل ل رفيه امم تم .
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ووفقا لذلك تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس بمحاوره اآلتية:
المحور اطول :تطوير التشريعال المتعلقة بنظام الضمان االجتماعي وفقا للتغيرال االقتصادية واالجتماعية

أن امضمين االجتميع ف امدوم

ةض و مل
 -م س

مه كك مو
أ لي ام يا ن االةليل رقج  )2ف نتن امضمين االجتميع .

ب يا ن اةليل رقج  )9ما  2019بت د ك ب

 ق ار م لس ام يراء رقج  )74ما  2021ف نتن اممايعدال االجتميع .م امضقققمين االجتميع ه اختاقققيص أصققق ك م يارا ة م امم تم وف ي ا ملم سققق

كمي اةضققق أن م

 )16ماققققق  2020ف نقققققتن ة د ك ب

ب يا ن اةليل رقج

أ لي ام يا ن االةليل رقج  )1ماققققق  1972بشقققققتن اختاقققققيصقققققيل ام يارال

وصا يل ام يراء ،وامع ب و أن ام يارا ة تص بـ
 اقت اح و عدال اماقققق يسققققيل واالسققققت اة

يل وامتشقققق

يل اممت ل بيمت م وامم يف االجتميع وامتمل و االجتميع ملف ل

وا سقققق ا وكضير امم اد و ولعج وةمل و أصققققلير امغمج ا نقققق يص قوو اإلعيق ) وغ هي مو امشقققق ون اممت ل بتا ج
ا س ا وامم تم واملمي االجتميع وج لا امل يا ،وقمم بيمت ا ل م ام غيل امم
 ص

اممايعدال االجتميع وة

ج وةاغ ك املا

.

علي امم يف االجتميع مم اد

امدوم وف ي ملتش

يل امم م

بشتاغي.
 ةي

وة ف ع امض ام وامم ضيلرال وام يس امايم ملتمل و االجت ميع ومدعج ام مك االجت ميع وة م

امم تم وج لا

امل يا.


ج اء امدراسيل وامضل ث امت اا ف امم يالل قال امال بيختايصيل ام يارا بمي ف قمم رصد وةلل ك ام

اه

وامم يد وامت جغيل اإلقل م وامدوم .
وبتداره امل

اختايصيل ام يارا ةض و أاغي ة ي بـقققققق اقت اح و عدال اما يسيل واالست اة

وامم يف االجتميع  ،بيإل ققيف مي ص ق
امت د ال امتشققق

مم

امماققيعدال االجتميع وة

م امضقققمين االجتميع مج ة اكن اممت

ج وةاققغ ك املا ق

يل وامتش

يل اممت ل بيمت م

علي امم يف االجتميع

 ،غ أن

ال االقتاقققيل واالجتميع امت نقققغدةغي امدوم  ،مو

ن
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لراج فئيل جد دا ُماققتل ملضققمين االجتميع وة د ك ق م امماققيعدا االجتميع ؛ متف بمتيلضيل ام ش امل ج ف كيف ميرال
ألايه
امدوم  ،وقمم وف ي ا ممي ه م
أوال :محدودية إدراج فئال جديدة ُمستحقة للضمان االجتماعي
بم اج

امل

امتي ر امتير

ملتشقققققق

يل امم م ملضققققققمين االجتميع  ،ةض و أن اممشقققققق

اهتج بتمل و امفئيل امماققققققتل

ملماققققيعدا االجتميع ف امدوم كضير اماققققو ،ا رامك ،امميل يل ،أصققققلير امغمج ،ا تي  ،أسقققق اماقققق يء ،امماققققيب و بيم
وامميل ) ،كمي ه م

امم

ح ألايه

القانون االتحادي رقم ( )13لسنة  1981في شأن

القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2001في شأن

مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )9لسنة  2019بتعديل

الضمان االجتماعي

الضمان االجتماعي

بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2001في
شأن الضمان االجتماعي

ةا

أ لي هعه ام اا و علي امم اد و امم م و ،و اتث ي مو ن د امتمت ب ا امدوم امليالل امتيم



ا رامك



ا رمل



ا رمل



امم اد ا رمل امت ة ف يوجغي ا ج ض



امم اد ا رمل امت ة ف يوجغي ا ج ض



امم اد ا رمل امت ة ف يوجغي ا ج ض



ا رمل ا ج ض امت ة وجف م اد ي ا وأا ضف م ه



ا رمل ا ج ض امت ة وجف م اد ي ا وأا ضف م ه

أب ي اء
امميل يل

أب ي اء



امميل



وامميل لون  35وف ق 35



امميل ا ج ض امت ة وجف م اد ي ا وأا ضف م ه



وامميل ق وا رملق ا ج ض ق امت ة وجقف م اد قي ا
وأا ضف م ه أب ي اء

أب ي اء
امم اد اممت وج مو أج ض

امم اد اممت وج مو أج ض وفل ن ود امميلا3

امم اد اممت وج مو أج ض وفل ن ود امميلا3

امما ن

امماو

امماو

قوو ام يهيل

امم يق

امم يق

ا تي

ام ت ج

ام ت ج

اممايب ن بيم

امم

ام يج ميل ي ا

امماير بيم

امم

امماير بيم

امم

ام يج ميل ي ا

ام يج ميل ي ا

امض ف غ اممت وج

امض ف غ اممت وج لون  35وف ق )35

أس امما ا و

أس ا امما ن

أس ا امما ن

اممغ رال

اممغ را

اممغ را

امييمن اممت وج

امييمن اممت وج

امييمن اممت وج

امض يل غ

اممت وجيل
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ماققققققققيعققدا غققيث ق مألسقققققق وا ف ال مم اجغ ق ام لضققيل

ماققققققققيعققدا غققيث ق مألسقققققق وا ف ال مم اجغ ق ام لضققيل

ماققققققققيعققدا غققيث ق مألسقققققق وا ف ال مم اجغ ق ام لضققيل

وامل ارث ام يم وام يص

وامل ارث ام يم وام يص

وامل ارث ام يم وام يص

مايعدا استث يا ممو ال عمك مه 6أنغ )

مايعدا استث يا ممو ال عمك مه 6أنغ )

مليفتا ةشقققققق

م غ

م غ

ا ب و

ميلض اممداره بم ا لغي امم تلف لون

ا ب و
-

-

ام يم
مليفتا ةشقققققق

ململتل و بض ام امتدر ن أو امتته ك

-

-

اممغ

و تض مو ام دو أعاه االهتمي امع أواله اممش
 المرأة :ع دمي م

ملك مو

كاا مو امميل وا رمل امم اد وا ج ض امت ة وجف م اد ي ا وأا ضف م ه أب ي اء) ماققققيعدا اجتميع ؛

ممي كد ام غ ل اممضعوم ف ةل ل اممايواا االجتميع و مين امتليمك االجتميع وفل أهدا

امت م امماتدام مليف فئيل

امم تم امت نملغي قيا ن امضمين االجتميع .
 مجهولي اطبوين :ا م امع

لس ة افل اممشقق

م رؤن امدوم امت ة م اهتميمي كض ا مفئ م غ م ا ب و ،مو خا

لعمغج وةمل غج امت امي بل ق اميفك واممضيلئ اإلاايا وة شئتغج ة شئ اجتميع سل م .
راعي اممت

واا ظ ممي سضل أن اممش

ن ألرج هعه امفئيل ف س  2001وأب ي عل غي وفل آخ ة د ك

ال االجتميع

.2019
ال أاه ةا ظ مل

أم ي اممليفلل امتشققققققق

أن اممشققققققق

ميلض اممداره بم ا لغي امم تلف لون ام يم

وململتل و بض ام

امتدر ن وامتته ك اممغ  ،وقمم ال ت افل م ة جغيل امدوم االقتاقققققيل وامت ل م امليم  ،خيصققققق ف ظك وج ل ماقققققتغدفيل
مئ

 2071ةغد

مل ص ق

مي أفضققك ا ي ة ل م ف ام يمج ،مو خا ةض

ف ة ف ة ل ج مات ضل عيم ام لا سس ع
ومو ثج ة در امل

م فتل ميل

أهم أن ةل ن ه يف مليفلل ةم

وامتدر ن اممغ  ،وامم ا ك امت ل م امم تلف  ،س مي ف
كمي ةض و مل

أفضققك وسققياك امعكيء االصققي يع وامتل م ج

علي ام يمج وعلميء وبي ث و ميراة و

ململتل و مو أسققققققق ماقققققققتل

دم ن مات ضك امدوم .

امضقققققققمين االجتميع بض ام امتته ك

دير س يسيل امدوم بشتن رعي امم ه ب و واممتف ق و.

أاه علي ام غج مو ةلد د امميلا  )4مو ام يا ن امفئيل امماققققققتل ملضققققققمين االجتميع وف ي ممي ه م

ام دو أعاه ،ال أاه ةض و ملدول

قققققق ف

لراج فئيل جد دا ُماتل ملضمين االجتميع  ،وعد ةلد ثغي كث مو عش ون عيمي،

ن
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مج درج فئ مو ال عمك مه كفئ ماقققتل ملضقققمين االجتميع  ،واكتفي بتن أجيي مل

ن اممشققق

استث يا ممو ال عمك مه باضن خيرج عو رالةه وم س مه مادر لخك ،و دل مدا ص

صققق

ماقققيعدال اجتميع

اممايعدا ست أنغ

ي مدهي ممدل

مميثل ب ار مو ام ي ) ان مي جيء ف امميلا  )7مو ام يا ن.
و ق ةتكد مل

مو خا م ياغي م ممثل املل م وج ل نققققليم

امت ل ج ام يم بم د
امضشقققق

 13مي  )14أما خ

ا عدال اممت ا دا مو خ

و باققققق ق ام مك ،ووف ي ا م يارا امم ارل

سققققق ي 1وصققققق ب امتليق ه الء ام

وامت د و تضقققق ة ا د أعدال امضي ث و عو عمك امماقققق ل و ب يي امت د و م ضل
امت

كمي أكدل امض يايل ام ارلا ف

االقتاقققققققيل اماققققققق

امثيا

ام يم وم سققققاققققيل

 )5.973بي ن عو عمك عي ،2018

م ي  )22019أن عدل ام يدل و عو عمك ف امدوم بل عدلهج

 )164.655أما مت يك عي .2018
وف امم يبك اةض ق اا في

عدل امليالل امت ص ق فف مغي ام يارا ماققيعدا اجتميع اسققتث يا ةلف فئ ممو ال عمك مه ماققضن

خيرج عو رالةه وم س مه ماققدر لخك بإجميم
ااققققققضته  )%61ممي

يما امتشقققققق

االجتميع  ،كمي ه م

 )231ماققتف د عي  2019مي  )89ماققتف د عي  3 2020أ بيا في

االةليل امم ج ملضققققققمين االجتميع  ،وامع

م

هعه امفئ املاقققققق

بل ف

علي امماققققققيعدا

ف ام دو امتيم
اما

عدل امليالل امماتف دا

2018

102

2019

231

2020

89

 1رل ممثل ويارا ة م امم تم
https://u.ae/-/media/About-UAE/UAE-economy/UAE-Economic-Report-2019-Ar.ashx2
 3رل ممثل ويارا ة م امم تم
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وم ك أ د أب ي أسققققضير ملدول
واالقتاقققيل امت ة دهي ام يارا،

و ميض

لراج فئيل جد دا ُماققققتل ملضققققمين االجتميع ،

امدراسققققيل امضلث االجتميع

ن ن امدراسقققيل امت ةج عدالهي ملفئيل امماقققتل ملضقققمين االجتميع ف ا ع ا ا خ ا

ةتل ص ف
سنة اإلعداد

عنوان الدراسة
.1

دراسة الحاالل التي ال تنطبق عليها شروط الحصول على المساعدة االجتماعية المقدمة من الوزارة.

2020

.2

دراسة مدى سعادة المستفيدين من المساعدال االجتماعية عن وسائل االتصال والتواصل االجتماعي المستخدمة في تقديم

2020

خدمال إدارة الضمان االجتماعي.
.3

دراسة أثر المساعدال االجتماعية على تحقيق جودة الحياة للمستفيدين من المساعدال التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع.

2019

.4

دراسة اطوضاع السكنية والصحية واالجتماعية للمستفيدين متلقي المساعدة االجتماعية.

2018

.5

دراسة مدى رضا المسنين عن الخدمال التي يحصلون عليها من وزارة تنمية المجتمع.

2017

.6

دراسةةةة (قيمة العمل لدى المسةةةتفيدين من الضةةةمان االجتماعي في المجتمع االماراتي :المجال التي أقامتها إدارة الضةةةمان

2015

االجتماعي بمكاتب الشؤون االجتماعية خالل عام .)2015

ن ةض و مل

أن هعه امدراسقققيل مج ةشقققمك لراسقققيل مت ل بإلراج فئيل جد دا امت

ملو أن ة يضل عل غي امتشققق

يل امم م

ملضمين االجتميع .
اطمر الذي سةةيترتب عليه جمل مو اآلثير االقتاققيل واالجتميع م غي ي يلا م د اإلعيم مدن ا س ق ا وارةفي أعضيء امم ش ق ،
وعد قدرا ا سقققققق ا علي ةل ل االسققققققت ار امم تم  ،وااتشققققققير املث مو ام
امققققتققققيقققق

 ،4وارةققققفققققي

مقققق ققققدالل اإلصققققققققققيبقققق بققققيال ققققققققققيقققق ابققققيل امقققق ققققفاقققققققققق قققق كققققيالكققققتققققئققققير وامقققق ققققلققققل.

وقد ة اف ف املل م م مي ة صققلف م ه امل
ملماقققققققيعدا ،مم اكض امت

اه اماققققققلض

كمميرسقققققق ام ا و ام

م و

ف امليج مي لخي ب

امت د ال علي امش ق ود وامض ق ابس ملفئيل امماققتل

ال االجتميع واالقتاقققققققيل امت د أل علي فئيل امم تم  ،ورلل بتاغي ة ُ ج دلضيل امماقققققققيعدا

االجتميع مفئ مو ال عمك مه) ب ي اء علي امم ي

امتيم

أ .أن ل ن متمت ي ا بي هل ام يا ا مل مك.
ب .أن ل ن مه ام غض ف ام مك أو امتدر ن اممغ .
https://sssd.shj.ae/news/5

4
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ج .م س مه مادر لخك وال مك باضن خيرج عو رالةه.
د .أال ل ن ديمضي ما اا ف أ م سا ة ل م ا يم .

بيعتضير ةلم امم ي

سقققققضضي ا مم

امماقققققيعدا االجتميع مغعه امفئ مل و اققققق مغي علي عمك ،وأن ام يارا ةغد

مي االات ي مو

تج امت ك ف غي علي قدرا امف ل علي ام مك و مليا لخ مه سققققققق ق ام مك .وأخ ا ا أفيل رل املل م أن

ام عي

مي امت م امت

م

امت يك وام يدل و عو ام مك م اتم ةدخك

مو اخت اي صيل جغيل أخ ن اةليل وملل ) ولورهي امت ا ل م ةلم

ام غيل.
أن فئ مو ال عمك مه فئ ورل قك هي صققققققق ا ا ف لسقققققققت ر لوم االميرال وف ي ا م ص امميلا  )16وامت

ة ن امل

دلل أن

امم تم شقققققمك ب عي ته اميف م وا م م و لم ام اققققق وغ هج مو ا نققققق يص ام يج و عو رعي أافاقققققغج ماقققققضن مو
أو ام

ا سققضير ،كيمم

خ أو امضييم اإلجضير  ،و ت مي ماققيعدةغج وةته لغج ماققيملغج وصققيم امم تم  ،وة ج

أو امش ق

ق اا و امماقققيعدال ام يم وامتتم يل االجتميع هعه ا م ر) ،ممي كد أن قيا ن امضقققمين االجتميع مج اقققيو ب و ةلم امفئيل
امت أورلهي امدست ر وج لغي اخت ير ملضييم االجضير  ،ا م امع ألن مي غ ير ةل ل ام ي امدست ر ف رعي فئ
عمك مه  ،كعمم بيدا امل

علي ةش

يل ب

امدو مثك ام و

مو ال

 /ف ل دا) ةض و أن ام يدل و عو ام مك فئ أسيس ااف

عل غي ق اا و هعه امدو .
وترى اللجنة أهم ة د ك امتش
أ.

ققققيف فئقققق مققققو ال عمققققك)

امم ج ملضمين االجتميع وف ي ملمت

ال االقتايل واالجتميع

ققققمو امفئققققيل امماققققتل ملماققققيعدا االجتميع قققق  ،خا صققققي ا وأن م

جققققيل

املل ام ين ب ف قي اممايعدال االجتميع االستث يا مفئ مو ال عمك مه).
ب .صقققق

مليفققققلل ةم

قققق ململتل قققق و مققققو أسقققق ماققققتل

اممغ ققققق  ،وامم ا قققققك امت ل م ققققق امم تلفققققق  ،سققققق مي فققققق

امضققققمين االجتمققققيع بضقققق ام امتته ققققك وامتققققدر ن
دقققققير س يسقققققيل امدومققققق بشقققققتن رعي ققققق امم هققققق ب و

واممتف ق و.
ج .وة كقققد امل ققق

ققق ورا عقققدال لراسقققيل ةلل ل ققق مدعمققق ب تقققيا لراسقققيل م داا ققق مليفققق امفئقققيل امماقققتل

ملضقققققمين االجتمقققققيع  ،وق قققققيه أث هقققققي علقققققي ا هقققققدا

االسقققققت اة

ملدومققققق اممت ل ققققق با يسقققققيل ام فقققققيه

واما يلا.
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ثانيا :تفاول خط استحقاق المساعدة االجتماعية على مستوى اإلمارال
ةض و مل

مو خا اداعغي علي خس اسققققتل يق امماققققيعدال االجتميع ف كك مو ه ئ ة م امم تم -لب  -5لاا ا ام دميل

االجتميع –امشقققققيرق  ،6ب ايم أب ظض ملدعج االجتميع  -أب ظض ) ،ةفيول خس اسقققققتل يق 7امماقققققيعدا االجتميع ب و ميرال
ف ام دو امم يرن ألايه

امدوم  ،كمي ه م

خط استحقاق المساعدة االجتماعية (بالدرهم)
عدد

قرار مجلس الوزراء رقم()74

القانون رقم ( )7لسنة 2012

قرار المجلس التنفيذي رقم( )3لسنة

برنامج أبوظبي للدعم االجتماعي –

أفراد

لسنة 2021م في شأن المساعدال

بشأن المنافع المالية االجتماعية

 2018بشأن نظام صرف اإلعانال

الحاسبة اإللكترونية للدعم

اطسرة

االجتماعية( المادة  -)1وزارة

في إمارة دبي -هيئة تنمية

والمساعدال االجتماعية في إمارة

تنمية المجتمع

المجتمع

الشارقة -دائرة الخدمال االجتماعية

7

1

5280

10700

7280

2

8400

13700

11400

3

9960

14700

13460

4

11520

15700

15020

5

13080

16700

17080

مفغ

-

رر ا س ا 7450
ف ل ضل  12عيمي فمي
ف ق 3735

-

ف ل مي لون  14عي 2335

https://www.cda.gov.ae/ar/socialcare/SocialBenefits/pages/financial-and-social-benefits-law.aspx
امم ل ميل ام ارلا مي امل
خس االستل يق ه مت سس امدخك مم م مداخ ك امماتلل أو ام ياك خا اما علي عدل  12نغ اا ،و لان مضل خس االستل يق وفل عدل أف ال ا س ا.

5
6
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تضقققق مققققو ام ققققدو اماققققيبل امتفققققيول اممللقققق ظ فقققق خققققس اسققققتل يق امماققققيعدال االجتميع قققق بقققق و ويارا ة م قققق امم تمقققق
واإلمققققيرال ا خقققق ن،
امم تمقققق  ،فقققق

ققققن ضلقققق خققققس االسققققتل يق سقققق ا مل اقققق مققققو خماقققق أفقققق ال  )13080لرهققققج فقققق ويارا ة م قققق

قققق و ضلقققق مققققي ققققيرر  )17000لرهققققج فقققق

االسققققتل يق مققققدن امقققق يارا مقققق ف

مققققيراة لبقققق وامشققققيرق ؛ ومققققي ة كققققد عل ققققه امل قققق أن خققققس
مققققدخك أسقققق ا مل اققققه مققققو  )7-5أفقققق ال أن ضلقققق

 ،فيملققققد ا لاققققي اممفتقققق

)17000

لرهقققج ،وقمقققم وف قققي م تقققيا ماققق لخقققك و افقققيق ا سققق ا اإلميراة ققق فققق امغ ئققق االةليل ققق ملت يفاققق واإل اقققيء ،وهقققعا امتفقققيول
ضققق عقققو عقققد وفقققيء خقققس االسقققتل يق ممتيلضقققيل ةققق ف

قققيا ك مققق ملمققق اد و ،وةل قققل سققق يلا ا فققق ال وامم تمققق وةققق ف

ام خيء وام فيه واالست ار.
وإذ تؤكد اللجنة أن انخفاض خط استحقاق المساعدة االجتماعية في وزارة تنمية المجتمع يعزو إلى اطسباب اآلتية:
أ .غ ير مضيلرال ف نتن لراسيل ما و افيق ا س اإلميراة ف امدوم ،

مو خي ويارا ة م امم تم

.)2021-2019

ب .غ ير امت ا ل م ام غيل قال ام اق إلعدال لراسيل اكت ار  8علي مات ن امدوم بيمت يون م امم ك االةليل ملت يفا
واإل ايء ،وامغ ئ ام يم ملم ينيل وامتتم يل االجتميع  ،مم ف املد ا اي مدخك امف ل ف امدوم .
ج .عد وج ل قيعدا ب يايل م دا علي ماققققققت ن امدوم  ،وغ ير ب يايل عو ا سقققققق اممت فف  ،ممو يا ن ة ث ا اقتاققققققيل ي أو
اجتميع ي م قتي أو لاامي ف قيعدا ب يايل امضمين .9
اطمر الذي ترتب عليه عد ماءم م ات ن لخك امف ل م ام

و

امم ش و ص ب ةلض ا ت يجيةغج ف ظك ارةفي ا س ير،

ن كشققا امم ك االةليل ملت يفاقق واإل اققيء عو ارةفي م دالل امتضقق ج ف أسقق ير امماققتغلل و
مت

امتضققققققق ج سقققققققضتمض  ، 2021وامع

10

ب اققض  )%1.2وف ي

ث بدوره علي امللم االجتميع وام فيه امع ةاققققققق ي امدوم مي ةل ه وفل

ماتغدفيةغي ام د .

 8ة ا امدراسيل االكت ار نوع من العلوم التي تختص بالمستقبل ،وتعتمد على مبدأ تخمين المخاطر  ،وذلك عن طريق استخدام الطرق الحسابيّة واإلحصائيّة في تقدير "حجم
المخاطر" في مجال الصناعات الماليّة والتأمين  ،عن طريق دراسات ومباحث علميّة في هذا المجال  ،يقوم بها فئة من المؤهلين علميّا وذوو الخبرة.
 9وكيم ا اضيء اإلميراة  ،تنمية المجتمع “تستشرف مستقبل الضمان االجتماعي في عجمان ،الموقع اإللكتروني:
http://wam.ae/ar/details/1395302742867
https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-11-20-1.1564266 10
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ف

و أنققير ممثلو الحكومة ب ج ل خس ماسققتل يق ف ويارا ة م امم تم  ،ف لي سققض ك اممثي خس االسققتل يق س ق ا مل ا

مو خمس أف ال ه  13080لرهج ،وبشقققتن لراسقققيل خس اسقققتل يق امماقققيعدا االجتميع ة مك ام يارا باققق را ماقققتم ا علي
ةلد ن وةي

م

م امضقققمين االجتميع ماقققتف دا مو ام ض ا اممت اكم امماقققت يه مو ام مك ماققق ال د ل ف هعا امم ي ،

وكعمم ة ج غيل املل م االةليل واممميرسيل وامت يرر ام يمم  ،ومو امت جغيل امت ة لا ام يارا علي ةض غي مي ل
 .1ةلد د أد س ي س امم يف امميم ام د دا اعتميلا ا علي أ دث امدرا سيل وا بليث ،بمي اكن أف ضك امممير سيل ام يمم
ف ةلد د خس االستل يق مألس  ،مو خا امدراسيل وامضل ث م امش كيء ،مثك لراس ما و افيق ا س ا.
ام يارا بيمت ا ل م امم ك االةليل ملت يفا واال ايء مدراس ما و افيق ا س ا ف اإلميرال مل ق

 .2ة
اممت

علي

ال اماليا وامد م غ اف .

إال أن اللجنة تؤكد اا في

خس اسقققتل يق امماقققيعدال االجتميع ف ام يارا ،خيصققق ف ظك وج ل أكث مو  )15000أسققق ا

ميراة قال لخك م ف

،وقمم وف ي إلفيلا ممثل امغ ئ االةليل ملت يفا واإل ايء.

وتؤكد اللجنة علي أهم م اكض امتش

يل وام ارال ملمت

ال االقتايل واالجتميع  ،وة

دم ي

امضلن

االجتميع بمي ضمو
أ .تعريف وتحديد خط للرفاه وخط الكفاية وخط االسةةتحقاق ،على مسةةتوى الدولة بشةةكل عام وكل إمارة بشةةكل
خاص ،تبعا لنتائج مسةةةةة دخل وإنفاق اطسةةةةةر في الدولة ،وذلك بالتعاون مع مراكز اإلحصةةةةةاء ،بما يراعي
التضخم وزيادة المستوى العام للدخل.
ر .إعداد برامج تعنى بالتوعية المجتمعية لترشيد اإلنفاق على االحتياجال الضرورية؛ لضمان استقرار اطسر
ماديا واجتماعيا.
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ثالثا :غياب حوكمة لإلجراءال
علي ام غج مو أن مفغ
م

كم اإلج اءال

جيل املل ام ينقققق أن ام يارا ة
و

لون ا خع بيم
أ سي س ي مو مفغ

وج ل ج اءال ةتاقققققققا بيمشقققققققفيف وامفيعل  ،ال أاه قد ةض و مل

بيمم اج

وام

مو خا

مي اميلضيل امم دم مغي بشققققتن ة د ج امماققققيعدا امميم وفل امفئ

االقتاقققيل واالجتميع مثك اإلسقققلين ،اماقققل  ،وغ هي ) ،وقمم باقققضن غ ير امفيعل وامت ة د ج ءا
امل كم  ،امع

غد

متل ل غي يل ام ضمين االجتميع  ،ممي ة ةن عل ه

ا امم درا علي ةل ا ك ام ت

امميل ب واممت ق  ،وامت ةضقققققققمو ةمت كيف امفئيل مو امم يف ا خ ن ،ممي سققققققق ث ف ةل ل رؤ امدوم ف ةل ل أهدا
امت م امماتدام واست اة
ف

ج لا امل يا.

و أنير ممثلو الحكومة أن ام يارا ة

ما  2001والالته امت ف ع  ،امع

بتيض ل امم ي

وامش ود وامض ابس ام ارلا ف ام يا ن االةليل رقج )2

تضمو ةلد د امفئيل امماتل ملمايعدال االجتميع وامش ود امميل ب ما

اممايعدال ،بيإل يف مي ق ارال م لس ام يراء امت ةلدل ق م اممايعدا ام يص بلك فئ  ،وامت
واممت

ةلم

تج ة د لغي وف ي مل

و

ال االجتميع .
وتةةةرى اللجنةةةة

ققق ورا وجققق ر ةيض قققل م قققي

االجتمققققيع وف ققققي م
وفل ةا فغي امفئ

امل كمققق ع قققد لراسققق املقققيالل امماقققتف دا مقققو امضقققمين

وفغققققي وم ي يةغققققي االقتاققققيل واالجتميع قققق  ،وعققققد االكتفققققيء بدراسقققق املققققيالل
.

وتقةةةةدر اللجنةةةةةة أهميةةةةةة اشققققيء م ققققق ملضقققققمين االجتمققققيع ةضقققققج ممثلققققق مققققو ويارا ة م ققققق امم تمققققق
وعضققق

ام غققققيل املل م قققق امم قققق مثققققك اإلسققققلين – اماققققل ) ،عققققاوا علققققي امغ ئققققيل امملل قققق قال

االختاققققيص اممميثققققك ملقققق يارا؛ مضققققمين ة اقققق ل وةليمققققك ام غقققق ل و لارا خققققدميل امضققققمين االجتمققققيع
مقققو خقققا م

مققق وا قققدا ةققق بس بققق و خقققدميل اماقققل وامتقققتم و اماقققل واإلعياققق امميل ققق وام عاا ققق

واماقققلو ،ماقققغ م ام صققق
أهدا

مألفققق ال وا سققق امملتيجققق ؛ مقققي اقققغج فققق ةل قققل رؤ ققق امدومققق فققق ةل قققل

امت م امماتدام واست اة

ج لا امل يا.
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المحور الثاني :استراتيجية الوزارة بشأن الضمان االجتماعي
ةضققق و مل ققق مقققو خقققا اداعغقققي علقققي ام يققق االسقققت اة
امم اا ققق ام يمققق ماةلقققيل 2022؛ أن امققق يارا و ققق ف امغقققد

ملققق يارا مألعققق ا  )2021 – 2017وب قققد م اج تغقققي ممشققق و
االسقققت اة

لعقققج امت م ققق االجتميع ققق امماقققتدام ) ب ققق

ةل قققل االات قققي مقققو ام عي ققق االجتميع ققق مقققي امت م ققق االجتميع ققق  ،متملققق و ماقققتل
ام مقققك ،و ُ قققدل ملغقققد

االسقققت اة

امضقققمين االجتمقققيع ملقققدخ

ماققق ق

عقققدا مضقققيلرال بم اقققص مقققيم بلققق ققققدره  )35,409,529لرهقققج مقققو جمقققيم م اا ققق

ام يارا امضيم قدرهي  )3,222,593,000لرهج أ مي ااضته  )%1.10مو جميم امم اا عو عي .2022
وةا ظ مل

أن أب ي اممضيلرال امم

بتل ل امت م االجتميع امماتدام كياف

 مضيلرا ةلف ام يلر و علي ام مك مو ماتل

امضمين االجتميع

 االستدام االقتايل واالجتميع ملمشير اممت يه اما
وقمم ةل ي هدا

ل م لوم االميرال ام ب اممتلدا ف بل غ ماتغدفيل امت م االجتميع امماتدام .
امت م قققق االجتميع قققق امماققققتدام ،

غ قققق أن امل قققق ة قققق ه مققققي وجقققق ل عققققدل مققققو امتلققققد يل اممقققق ث ا فقققق ةل ققققل غي ققققيل هققققد
أب يهي اآلة

أوال :ضعف مخرجال تنفيذ مبادرة (تحفيز القادرين على العمل من مستحقي الضمان االجتماعي)
ةضققق و مل ققق اا فقققي
اا فقققق

عقققدل املقققيالل امملتل ققق بيم مقققك مقققو فئققق ام قققيلر و علقققي ام مقققك امماقققتل و ملضقققمين االجتمقققيع ؛

عققققدلهج خققققا ثاثقققق أعقققق ا مققققو  )280يمقققق عققققي  2018مققققي  )130يمقققق عققققي  ، 2021أ بيا فققققي

ااضته  ،)54%كمي ه م

قققن
مققققي

ف ام دو ألايه

السنة

2018

2019

2020

2021

العدد

280

204

193

130

ف لقققي امققق غج مقققو أن امققق يارا و ققق ف
فقققق قيعققققدا امضققققمين االجتمققققيع

قققمو خييغقققي امتشققق ل

 )2021-2017ب اقققيم

مققققي ام غققققيل امم تاقققق بيمتشقققق ك) وفققققل امم ققققي

متل قققك ام قققيلر و علقققي ام مقققك

امم تمققققدا ،غ قققق أن امم ي ققققيل وفققققل

ام قققدو أعقققاه ب قققف عقققد ةلض ققق امض اقققيم ماقققتغدفيل امققق يارا فققق لعقققج امت م ققق االجتميع ققق امماقققتدام ،

قققن ن ماقققتغدفيل
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امققق يارا ةشققق ك مقققو ال عمقققك مقققه ،ماات قققي مقققو ام عي ققق االجتميع ققق مقققي امت م ققق االجتميع ققق  .وذلةةةك نتيجةةةة مضققق ا امت اققق ل
م ام غيل امم تا بيمتش ك مت ف ف ص عمك مل يلر و مو ماتل
ممةةةا ترتةةةةب عليةةةةه عققققد ةل ققققل م نققق ا لاء امتشقققق ل

امضمين االجتميع .11

عققققدل املققققيالل اممل مقققق مقققي ام غققققيل امم تاقققق بيمتشقققق ك)

س ك اا في ي ا ب اض  )%54مو عي  2018م ي عي  ،2021كمي ه م

ققققن

ح ف ام سج امتيم .

عدد الحاالت المحولة إلى الجهات المختصة بالتشغيل
280
193

300

204

200

130

100
0
2020

2021

2018

2019

وبينةةةت الةةةوزارة مقققو خقققا رؤ تغقققي وس يسقققتغي مضقققمين جققق لا امل قققيا امل مققق ملمققق اد و ،أاغقققي ة مقققك مقققو خقققا م
ةشققققق

يل واختايصقققققيل ملقققققدلا،

قققققن ة ققققق

امققققق يارا بت قققققد ج امماقققققيعدال االجتميع ققققق ملفئقققققيل امتققققق ةقققققدخك

اختايصققققيةغي ،وقكقققق ل أن ماققققتم امت يققققك وام ققققيدل و عققققو ام مققققك ماققققتم ةققققدخك
اةليل ق وملل قق  ،وام ق يارا ة قق
امم ارل امضش

بيمت ا ق ل مقق ةلققم ام غققيل،

11

ققققمو اختايصققققيل وجغققققيل أخقققق ن

وامت د و.

مي ام غيل امم تا بيمتش ك) ،وامع

 .1ةا ك ام يلر و علي ام مك مو ماتل

وف ي ا مم

قققققمو

ققن ةققج ة ظ ققا عققدل مققو امفئققيل امت ق ةققج ةل لغققي مققي ويارا

وإذ تؤكةةةةد اللجنةةةةة عققققد كفي قققق ا اشققققي امتشقققق ل امم قققق بتل ققققل ب اققققيم
االجتميع

مققق

ةل ققققك ام ققققيلر و علققققي ام مققققك فقققق قيعققققدا امضققققمين

دل مه اشيد و كيآلة

امضمين االجتميع ف ا ي امتش ك االملت وا .

جيل املل ام ين .
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 .2ة ف ع مش و س يس ام يلر و علي ام مك مو ماتل

امضمين االجتميع .

وعل قققه ة كقققد امل ققق ةض ققق أاشقققي ةشققق ل مدراسققق مققق هال وا ت يجقققيل ام قققيلر و علقققي ام مقققك فققق
قيعققققدا امضققققمين االجتمققققيع  ،إل ققققيل فقققق ص عمققققك مت اف قققق مقققق ملياققققيةغج ومغققققيراةغج ،و عيققققياغج
ا وم

ف امت ظ ا بيمت ا ل م ام غيل امم تا .

ثانيا :ضعف مخرجال تنفيذ مبادرال االستدامة االقتصادية والمجتمعية للمشاريع متناهية الصغر ودعم اطسر المنتجة وتسويق
منتجاتها)
ةضققق و مل ققق مقققو خقققا م ياغقققي بممثلققق امققق يارا محدوديةةةة عةةةدد اطسةةةر المنتجةةةة مقققو فئققق ماقققتل

امضقققمين االجتمقققيع ،

قققن

بلقق عققدلهج  )500أسقق ا م ت قق ف ققس مققو جمققيم عققدل ا سقق ا امم ت قق امماقق ل فقق قيعققدا ب ياققيل امقق يارا وامضققيم عققدلهج
 )2887أسقققق ا م ت قققق  ،أ مققققي ااققققضته  )%17مققققو جمققققيم عققققدل ا سقققق امم ت قققق  ،وة تضقققق ااققققض م فضقققق ؛ ا مقققق امققققع
س ث علي لعج ا س امم ت
كمقققي ةضققق و مل ققق اا فقققي

ومايعدةغج علي امتمل و االقتايل .

عةةةدد اطسةةةر المطبقةةةة لمعةةةايير جةةةودة المنتجةةةال

قققمو مضقققيلرا

فققق )

قققن مقققج ت قققيوي عقققدلهج

 )175أسققق ا 12مقققو أصقققك )1122أسققق ا م ت ققق ماقققتف دا مقققو اممضقققيلرا ،وقمقققم بقققيم غج مقققو ة ققق ج امققق يارا عقققدل )471
لورا ا

ومغ ؛ إلكاير ا س مغيرال وخض ال جد دا وص ك امم اهن مد غي.

وقمققققم قققق و طسةةةةباب عةةةةدة أبرزهةةةةا اا فققققي

امم ااققققيل امميم قققق امم صقققق لا متل ققققل مضققققيلرا االسققققتدام االقتاققققيل

وامم تم ققققق ملمشقققققير مت يه ققققق اماققققق ،

قققققن رصقققققد ملمضقققققيلرا مضل قققققي ميم قققققي بلققققق ققققققدره  )1.804.280خاقققققص م قققققه

 )1.754.280لرهققققج مماقققق وفيل لار قققق –ة

ضققققيل اممقققق ظف و -أ ب اققققض قققققدرهي  ،)%97ومققققج ققققتج ة اقققق ص أ قققق

مضقققيم ميم ققق ة مقققك علقققي لعقققج ا سققق امم ت ققق وةاققق ل م ت يةغقققي،
خاققققص م ققققه  )1.032.000لرهققققج مضققققير امماقققق وفيل –ة
ع ققق فققق ةل قققل هقققد

قققن رصقققد ملمضقققيلرا مضلققق مقققيم ققققدره )3.460.968

ضققققيل اممقققق ظف و -أ ب اققققض  ،)%77ممققققي شقققق ب جقققق ل

لعقققج امت م ققق امماقققتدام  ،واشققق وة م قققل ث يفققق ام مقققك املققق واالعتمقققيل علقققي امققق فس ،و قققيل ماقققيلر

https://www.mocd.gov.ae/ar/media-centre/news/5/9/2021/05092021.aspx

12

21 | P a g e

لخقققك مألسققق امف ققق ا واممت سقققي  ،وةل قققك أكضققق عقققدل مقققو ا سققق امم ت ققق أصقققلير مشققق وعيل اقتاقققيل م ت ققق مارة قققيء
وةلا و ظ وفغي امل ية .
مبادرة دعم األسر المنتجة

مبادرة االستدامة االقتصادية والمجتمعية للمشاريع متناهية
الصغر

23%

2.8%

97.2%
77%

المستلزمات السلعية والخدمية

المستلزمات السلعية والخدمية

تعويضات الموظفين

اطمةةةر الةةةذي سةةةيؤثر علقققي ةملققق و ا سققق مقققو ماقققتل
االجتميع  ،وعد قدرةغي علي

يل مايلر لخك

وأقةةةرل الحكومةةةة ب جققق ل خيقققس ماقققت ضل متيققق
ماقققتل
خقققا

امضقققمين االجتمقققيع  ،واسقققتم ار اعتمقققيل هقققعه ا سققق علقققي امماقققيعدال

يف .
امضقققمين االجتمقققيع  ،مقققو خقققا و ققق خيقققس وبققق ام متملققق و ا سققق مقققو

امضقققمين االجتمقققيع ؛ متلاققق و أو قققيعغي امل ية ققق ماقققت ضاا ،وة ل قققك اعتميلهقققي علقققي امماقققيعدال نققق ئي ا فشققق ئي ا ،مقققو
قققيل ماقققيلر لخقققك

قققيف  ،وب قققف بتاغقققي ةقققدعج اممشقققير اممت يه ققق اماققق

د ققققل ام د ققققد مققققو امضقققق ام واممضققققيلرال ،وفقققق م ققققدمتغي مضققققيلرا اماقققق
اإلميراة ققق امم ت ققق وديققققيل مقققو أصقققلير امغمقققج،
ف

وةا

تعويضات الموظفين

مفئققق ماقققتل

؛ وهقققق مشقققق و ة مقققق

امضقققمين االجتمقققيع عقققو
ققققدعج ا فقققق ال وا سقققق

قققن ملققق غج مقققو االسقققت ار االقتاقققيل واالجتمقققيع مقققو خقققا بققق ام

.
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وترى اللجنة ضرورة اآلتي:
أ.

امت س ف

داق مضيلرال ا ع متلا و اممات ن امم ش مألس ا ،ولعج است ارهي وة

ملياتغي واالرة يء

بدورهي متاض ن لي أسيس ي ف امت م االجتميع واالقتايل .
ب .ب يء ن اكيل است اة

م ام غيل قال ام اق مت م ولعج ا س امم ت ؛ مت س

مفغ

امت م امماتدام ف

ام يي امم تم .

ثالثا :تأخر استكمال مشروع الربط االلكتروني مع الجهال المعنية
علي ام غج مو ق ي ام يارا بيم بس االملت وا م

 )48جغ اةليل وملل ممتيب

ب ي اء عل غي ةلد ن يم امماققتف د املت وا ي ا ،ال أن هعا امتلد ن اقتاق علي فئت
مل

أن ب

اممت

ال االجتميع واالقت ايل امت

تج

كضير امم اد و وأصققلير امغمج) ف س ،وةا ظ

امفئيل امماقققتف دا مو امماقققيعدال االجتميع ال يامف ة اجه صققق ب ف ةلد ن ب يايةغي بشقققلك لور  ،ا

ا ا مت دل

اإلفيلال وامشغيلال امميل ب مو م تلا ام غيل م غي اممليكج  /امدواا االقتايل )،الستل يق اممايعدا االجتميع . 13
وة كد امل

أن ص ب ةلد ن ب يايل امماتف د و مو اممايعدال االجتميع

و مي السبب اآلتي

ةتخ ام يارا ف اسقققققققتلمي ام بس اإلملت وا م ام غيل ا خ ن مضقققققققمين ةيض ل امتلد ن اآلم م م امفئيل لون امليج
مم اج

امماقققتف د و؛ ودلضغج امتلد ن علي ب ياتغج السقققتل يق امماقققيعدال االجتميع  ،بيم غج مو رصقققد ام يارا م اا قدرهي

 )119.293.736لرهج مغد
ميم مو م م

مين ة د ج كيف ام دميل اإللار وفل م ي

ا هدا  ،كمي ه م

ام لا واملفيءا وامشفيف ) كثيا أكض م اص

ف ام سج امض يا اآلة

ة

اتيا ام غيل وة

املل ام ين

13
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نسبة ميزانية األهداف االستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع عن 2022

92.26%

0.03%

3.70%

0.14%

0.02%

الهدف السابع :ترسيخ الهدف السادس :الهدف الخامس :تعزيز الهدف الرابع :ترسيخ
ثقافة التطوع في
جودة حياة أفراد
ثقافة االبتكار في بيئة ضمان تقديم كافة
المجتمع.
المجتمع.
العمل المؤسسي .الخدمات اإلدارية وفق
معايير الجودة
والكفاءة والشفافية.

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

2.47%

1.10%

الهدف الثالث :دعم الهدف الثاني :تمكين الهدف األول :تعزيز
التماسك األسري
أصحاب الهمم من
التنمية االجتماعية
الحصول على الحقوق والتالحم المجتمعي.
المستدامة.
األساسية ومن
الخدمات التي تضمن
الجودة واالستدامة
لتحقيق السعادة.

مما ترتب عليه جملة من اآلثار ،وهي:
أ .صققق

مضيم لون وجه ل مماقققتل

ل مو ماقققققققتل

امماقققيعدال االجتميع مو فئ ام

امميل  ،وصققق

امماقققققققيعدال االجتميع مو فئيل م تلف  ،وقمم بيمم يمف

مضيم بيم يلا لون وجه

لي ق ار م لس ام يراء رقج )74

ما  2021ف نتن اممايعدال االجتميع .14
ب .عد امدق ف ةلد د مدن اسققتل يق امماققتف د و ملماققيعدال االجتميع

كيسققتم ار صق

ماققيعدال نق يص مت ف و

ف س ال ويارا امال ووقي امم تم ).
ج .عد لق امض يايل مماتل

اممايعدال االجتميع امما ل ف ام ي االملت وا ملضمين االجتميع .

ة

ل ان اممليسض ام غيا عو املاير ام تيم امم د ما  2020ويارا ة م امم تم ) ص

14137-136
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وأقرل الحكومة أاغي ال يامف ة مك علي ك مي ام بس م ام غيل ا خ ن متيض ل امتلد ن اآلم م م امفئيل لون امليج
مم اج

امماتف د و ودلضغج امتلد ن علي مايعداةغج.
 ،إلا يي امتلد ن اآلم

ورا االاتغيء مو مش و ام بس االملت وا م ام غيل امم
وة ن امل
اما م م امفئيل امماتل ملضمين االجتميع .

المحور الثال  :الممارسال الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان االجتماعي
أوال :عدم وجود تعريف لمفهوم الضمان االجتماعي
اةض مل

أن قيا ن امضمين االجتميع نغد ام د د مو امت د ال ف ام

أن هعه امت د ال مج ةض مفغ مي ا ملدلا ا ملضمين االجتميع
امضققققمين االجتميع

ل اممي

لدل اممام ام يم مم ي

 ،)2019 / 2001 / 1981 / 1972غ
امضمين االجتميع ؛ ف ف ي ا مل يارا فإن

لاقققق ف ام ارال واإلج اءال امت ة ج ة د ج امماققققيعدا االجتميع

امميم ف س) و امفئيل امماققققتل

ملمايعدا) وف ي ا مض ابس ام يا ن.15
وبيدا امل

علي امم اث ل امدوم  16ةض و وج ل م ي

لا ي ا م امضققمين االجتميع أرسققتغي م م ام مك امدوم  ،ال س ق مي

امدا ي ا م امضمين االجتميع ما  1952وامت ةشلك م ج ي ا را اي ا متام ج أا م

االةفيق رقج  )102بشتن امم ي
اجتميع سل م وماتدام ومض

مي

علي امل ق كيآلة
معايير الضمان االجتماعي المحدثة بمنظمة العمل الدولية 2012

حاالت إصابات العمل

حماية األمومة

العجز والشيخوخة
والورثة

 15وف ي ا م ل املل م املتيب .
 16امم ي امدا ي ملضمين االجتميع وفل اةفيق  102ما  .1952علي اممات ن اإلقل م ة د ام قج م

النهوض بالعمل*
والحماية من البطالة

الرعاية الطبية
وإعانات املرض

صل ف قل م خيص بيمضمين االجتميع .
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كمي أنيرل منظمة العمل الدولية أن ب ام املمي االجتميع
املل ف كك امفت ال بيملاقققق
م

ن أن ةشمك كك امضميايل ا سيس امت ةم

17

جم ا ف ال

علي د ألاي مو امدخك تمينققققي م امماققققت يل ام د  ،سقققق اء كياف ا د أو ع

كمي ه

ف ام سج امتيم

و ق ةتكد مل
اممشققققق

نقدي

نقدي مباشر من خالل املعونات.

عيني

من خالل تسويل برامج التعليم والخدمات الصحية وبرامج رعاية املسنين
ودعم املنازل ملحدودي الدخل.

ممي سقققضل ومو خا اداعغي علي ة يرر ب
ممفغ

امدو امت ةيضل ب ام امضقققمين االجتميع 18؛ أن عد ة

امضقققققمين االجتميع ؛ نتج عنه مضس ف ةلد د فئيل وم ي

االجتميع  ،معمم اا ظ أن ام يا ن قد خا مو و
 .1تحديد منافع للعاطلين عن العمل،19
اسقتث يا وفل مي جيء ف امميلا )7

امضقققققمين االجتميع وامع اخت

ا

ف امماقققققيعدا

م ال ة ي بـ

ن ةض و مو خا امدراسقققيل امضلث أن قيا ن امضقققمين االجتميع اعتض هعه امفئ فئ
مي أجيي مل

رالةه وم س مه ماقققدر لخك و دل مدا صققق

صق

ماقيعدال اجتميع اسقتث يا ممو ال عمك مه باقضن خيرج عو

امماقققيعدا سقققت أنقققغ

ي مدهي ممدل ممثيم ب ار مو ام ي ) ،وبتلد د

م يف مغعه امفئ بيعتضيرهي فئ ماققققتل ملماققققيعدا مو نققققتاه أن ف امماققققت ن امم شقققق مغج ،و مل غج مو ةلض ا ت يجيةغج
ام م  ،م ش ا

يا ك م ةضمو سد امف ا ي ة يلغج.

 .2التدريب المهني المجاني للباحثين عن عمل إلى جانب بدل التعطل ،والموظف المسةةةةةتجد ،20ب
عو عمك عض ة ف ف ص ةدر ض ف م تلا ام غيل ،وةي
خا صي ا ة ا د أعدال ام

ما ق ةغج اممغ

ةي

مغيرال امضي ث و

ون ق ك أوقيل ف اغغج ،واسققت ا ديقيةغج

و عيمي ا ب د عي .

 .3تقديم دعم إضافي للحاالل التالية:
wcms_364799.pdf (ilo.org)17
*النهوض بالعمل :ساعد جدول أعمال منظمة العمل الدولية الخاص بالعمل الالئق على النهوض بالظروف االقتصادية وظروف العمل التي تمنح جميع العمال وأصحا ب العمل والحكومات
حصة في السالم الدائم واالزدهار والتقدم منظمة الشغل الدولية). - International Labour Organization - CSP (constructionsafetyprof.com
18جدول مقارن يستعرض ممارسات بعض الدول (قطر /البحرين /مصر /األردن /النرويج /هولندا /سنغافورة) في تطبيق الضمان االجتماعي
 19األردن
 20البحرين

26 | P a g e

ا ا الرةفي أسققققق ير هعه اممشقققققت يل ،مي ت ةن عل ه ي يلا ةليم ا امل يا

أ .دعم المشةةةةةتقال النفطية للفئال المسةةةةةتحقة 21ا

امم ش مدن ا س ملدولا امدخك وامت ة تمد علي اممايعدا االجتميع .
ب .تغطية تكاليف الرعاية الصحية( 22للمشترك في منظومة الضمان وأسرته للعالج في المستشفيال الخاصة) و (للمشترك
في منظومة الضةةمان وأسةةرته في حاالل اطمراض المزمنة) ،فالرعاية الصحححية الشححاملة تضححمن توفير األمن الصحححي للمواطنين،
وعدم تعرضحححهم لضحححائقة مالية ،وحمايتهم من العواقب المالية لقاء الحصحححول على هذه الخدمات ،خاصحححة وأن قطاعي الصححححة والتعليم هما
المؤشران األساسيان لسالمة المجتمع ومعافاته والنهوض بأفراده إلى مستويات متقدمة من السعادة والحياة المستقرة اجتماعيا ً واقتصادياً.
ل .إضافة مزايا وخصومال ،كأن يتم زيادة مبلغ المساعدة االجتماعية في شهر رمضان 23لتخفيف األعباء المعيشية عن هذه الفئة.

و ق أكدل املل م ف رلهي أن مفغ

ملفئيل امماتل وف ي ا مل يا ن ،تي تج ة ف مات ن م ش

ة د ج اممايعدا امميم
مي تفل م ة

امضمين االجتميع ف ام يارا لا ف امتش

ا ام عي االجتميع اممتمثك ف ك اه ا

يل وام ارال واإلج اءال امت ة ج

ل ل مييمضغج وا ت يجيةغج امض ور ) وهعا

مو امدعج املل م  ،ب اقققققققد ةلض اال ت يجيل ا سقققققققيسققققققق

ف ال

امم تم ك عي كضير امم اد و ورعي ا تي وأصققققلير امغمج م ة ف املد ا لاي مو ام فيه وعيلا ا مي ةل ن مي م يا أو
اماقققققل وام دميل االجتميع  ،كمي أكدل أن مفغ

مدع م مض

امضقققققمين االجتميع امشقققققيمك تضقققققمو م م ع مت ع مو

ا ا م امت ة مو ام دميل امت ل م وامال واالجتميع  ،مثك رعي ا دفي وا م م وا ن يص قوو اإلعيق وكضير اماو
وةتم يل امت يعد وامضييم و صيبيل ام مك وغ هي.
ء امممير سيل امدوم ملك امم يرا ة ن امل

وف

أهم ة د ك قيا ن ام ضمين االجتميع  ،وم اعيا

أن شمك
أ .ة
ب.

ا مفغ

امضمين االجتميع ة

في ا لق ي ا ووا ليا.

يف فئ مو ال عمك مه) بيعتضيرهي فئ ماتل ملمايعدا االجتميع .

ج .ةلد د م يف مألم م .
د .اسقققققققتلققداث م ال ة ي ب قيمتققدر ققن اممغ

امم ققيا ملضققي ث و عو عمققك مي جققياققن بققد امت يققك،

وامم ظا اممات د.
 21البحرين
 22سنغافورة
 23امضل و
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ه .اسققققتلداث ميلا ة ي بت ي ةليم ا ام عي اماققققل

ملمشققققت ف ف م

م امضققققمين وأسقققق ةه

مل اج ف امماتشف يل املل م وام يص ).

جدول مقارن يستعرض ممارسات بعض الدول (قطر /البحرين /مصر /األردن /النرويج /هولندا /سنغافورة) في تطبيق الضمان االجتماعي
الدولة
قي

24

-

-

الفئال المستهدفة
رر ا س ا ام وج ويوجته
أو يوجيةه وأب ياه مو قك ر
و اقققيث امقققعكققق ر أققققك مقققو
18عيميا).
ا رامققك ،امميل ق  ،امم ققيق،
امماقققققق ن ،ا تققي  ،امض ققيل
غ اممت وجيل ،اممايب ن
 ،أسقققققق
أو امم
بقققيم
امماققققققق ا و ،اممغ را،
ا م م ا د ققق ا م م ت وجققق مو
أج ض عقققيج عو ام مقققك
أو ع لااج
باققضن امم
أو عقققيهققق ) ،وامقققمققق ادققق قققق
ا رمل مو يوجغي ا ج ض ،
أس ا اممف ل.

-

امضل و

25

-

ا رامك ،ا تي  ،امميل يل- ،
امم قققيق ن ،ام قققيج ون عو
امققق قققمقققك ،امقققمقققغققق ققق رال،
امماق ن ،أس ق امماق ا و،
ام مد ،امض ف غ اممت وج .
-

قيمة الضمان االجتماعي
ا س ا امملتيج  2250لاير
و ضي  900لاير مل وج و 450لاير
ملك ومد.
ا رمل  2250لاير
امميل  2250لاير
امم يق  1200لاير
ام ت ج  750لاير
م غ ا ر أو ا ب و ومج ت قققيوي
عم  17عيمي ا مو عم ه  2250لاير.
ام يج عو ام مك  2250لاير.
و ضي  900لاير مل وج و 450لاير
ملك ومد.
امماو  2250لاير.
و ضقققي  900لاير مل وج  450لاير
ملك ومد.
أس ا اممف ل  2250لاير
و ضي  900لاير مل وج و 450لاير
ملك ومد.
ا سققق امملتيج ق م  100ل ير ممو
ك لخله امشققققققغ عو  300ل ير،
يرا ممو ك لخله امشغ عو
و 70ل ا
يرا ممو ك راةضه
 700ل ير ،و 50ل ا
عو  1000ل ير.

-

-

م اققققققص اإلعيق وق مته  100ل ير -
نغ ي ا ملك ق عيق ما ك علي ق ااج
ويارا ام مقققك وامت م ققق االجتمقققيع ققق
و اتف د مو خدميةغي.

االمتيـــــــــــازال
امماققيعدا االجتميع ب م م فضقق
صقق
مألس امت مد غي مادر لخك آخ .
عد امل مين مو امماقققققققيعدا االجتميع ف
يم عمك امفئ امماققققققتغدف ف اماقققققق يعيل
امم م أو امت ل د .
عد امل مين مو امماقققققققيعدا االجتميع ع د
اق امفئيل امماققتغدف علي اف أو صققدق
مو ا قيرر.
امفئيل امماققققققتغدف أوقيل
مين ب
عد
امتدر ن أو امتته ك علي اممغو.
امماققققققيعدا االجتميع مليار ف
صقققققق
يم ع مك ا ر أو ا ف ام يي املل م
وام يص أو ال عمك مل امد و ،وأب يء امميل يل
أو ا تي ).

عاوا امقققدعج اممقققيم عاوا ام اء) ب مققق
بشقققققلك
 ،وامع اققققق
 100ل ير بل
ةلققف هققعه امفئ ق ،
ةل ققيا ملققك ماققققققتف ققد
مم اجغ غاء ا س ير.
فية را املغ بيء وامميء نغ يا.
ة ف
ام د بد رف امدعج عو املل .
امت
مل م ق نققققققغ رمضققققققققين امت تج بم جضغققي
مضققققيعف مضل امماققققيعدا االجتميع ف هعا
امشققققغ امل ج مت ف ا ا عضيء امم شقققق عو
هعه امفئ .

 - 24ا ستيق امدكت ر/عل ا و ا دا ،امضمين االجتميع ف لوم قي ا م ي وام ييق ام ء ا و )
 - 25صل ف امضال ،كيف وفرت البحرين منظومة حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين األكثر احتيا ًجا؟ ،الموقع اإللكتروني:
http://www.albiladpress.com/news/2020/4313/columns/660899.html
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-

عيا بد امت يك وامت بم تضقققققققيهي
لاك امضي ن عو عمك و م ا ب د
ةاقققققق لققه علي عققيا ق امت يققك ،وه
عضققيرا عو مضل مققيم م نققققققغ قاقي- ،
بم ققدار  200ل ققير مل ققيم  ،و150
ل ققيرا ا م ام ققيم  ،مت و امضققي ققن
عو عمك علي ةلمك اف يل امم شققققققق -
أث يء ر ل امضلن عو عمك ،وةاقققققتم
نققققغ ي ا ممدا  9أنققققغ مل و اقققق مه
علي ام ظ ف .
أمي بيم اققققققض ممو سققققققضل مه ام مك وةج
فاققققققله مو عمله ،فإاه ف ر ةاقققققق له -
كضقققي قققن عو عمقققك ،لاقققققققققك علي
امت يك ،وه مضل ميم م
ة
نققققققغ ي ا ملماققققققتلل بم دار  %60مو
اإلعقققياققق
راةضقققه ،و اققققققتم صقققققق
ف ي ا ستم امضي ن عو
وامت
عمققك بققيمم اج ق امققدور ق مل يارا أو
م اك امت ظ ا امتيب مغي ،قققققققيف
مضيق ن ود االستل يق.

-

م ا وا دا
 امماققققيعدال االسققققتث يا ةاققققق م امماققققيعدال امشققققغ امضققققميا
خا ام ي مألس امماتف دا مو قيا ن امضمين
ه  323ج ه ملف ل ام ا د تي 450
االجتميع وه كيمتيم
ج ه نغ ي ا رب أف ال وأكث .
 .1ماقققققق و فيل امت ل ج  100ج مامت ليق
بدور املضقققققققيا ور ي ا دفي  ،و200
ق م م يش اميفك
ج ه ملت ل ج ا سققققيسقققق و 300ج ه ملت ل ج
 oف ل  61ج ه
اممت سقققققس .و ن أال ة د ق م امماقققققيعدا
 oف لان  91ج ه
خا ام ي  500ج ه.
 oثاث أف ال  122ج ه
 .2ماقققققق وفيل ام ييا  500ج ه سقققققق ا
 oأرب أف ال  151ج ه
اممت ف و 200ج ققه ممو ةلفققك بققيمققدفو ف
امم ل امدراسقققققق ب اق 40
ةاقققققق
يم عد وج ل أس ا.
ج ه ملف ل وب لد أقاققققققي  200ج ه
 .3ماقققققق وفققيل ام قققققق  500ج ققه ق م ق
م ققدل خماقققققققق مو ا ف ال خا ام ققي
ب د اميفك
امماقققققيعدا مليفك ،وال ةاققققق
امدراس مو كك عي لراس .
امثيا .

-

ما

26

26

امشغ
مألس

مايعدا اممت يعد لاك علي  150ل يرا ا قا
كين م ينقققققققه امت يعد ك عو  700ل ير،
و 125ل يرا ا ممو د م ينققققه امت يعد علي
 700ل ير ،وةاك مي  75ل يرا ا ممو ة يوي
م ينه امت يعد  1500ل ير.
عاوا بقققد اماقققققققلو ،ممو م علي دلضقققه
اإلسققققليا  5سقققق ال ،وةضل  100ل ير وفل
م ي ويارا اإلسلين.
امتدر ن اممغ امم يا امع ة دمه املل م
ملضققي ققن عو عمققك مي جققياققن بققد امت يققك،
وكعمم امم ظا اممات د ،بل ن ةاياده وةتخع
ب ده م ك امشققققققغيلال اال ت اف امميل ب ف
س ق ام مك.
ةدعج املل م كيف امم اد و باقققققق را غ
مضينقققق ا مو خا  15ب ايم لعج ،تمثك ف
ام ققدمققيل امت ل م ق  ،واماققققققل ق  ،وخققدمققيل
املغ بققيء واممققيء ،وامم ال ام ققعاا ق  ،وامتققتم و
االجتميع  ،ولعج ام اةن امشققققققغ ملم ظا
ف ام يققي ام ققيص ع ققد امت ظ ا
امضل
عو د ل امض اقققيم ام د ملت ظ ا،
واإلسققلين ،واممشققت يل ام في  ،ورعي كضير
امم اد و.

 اممايعدالامضميا ةا
امف ا.
 م يش اميفك ه م يشمليفك تي سو -
ا
ا
18عيمي وف امليالل امتيم
 oامفئ ا ومي ا دفي
ا تي أو م غ ا ر
أو ا ب و.
 oامفئ امثيا أدفي ا
امم ل أو امميل قا
ة وجف أو ة ف ف.
أدفي
امثيمث
 oامفئ
قيا ا ي ا أو
امملت

 م م ام مك امدوم  ،جمغ ر ما ام ب – ويارا امتضيمو االجتميع  ،امم ق اإلملت واhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---robeirut/documents/genericdocument/wcms_246605.pdf
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امما ن أو امما ا
امم ل ممدا ال ة ك عو
نغ .
-

امم ل امدراسقق ة د ب يء
امماققققققتف د و مو امضققققققمين
االجتميع .

ا رلن

27

-

امش خ  ،ام  ،اممت يعد
أس رر ا س ا اممت ف ،
صيبيل ام مك ،م يف
ا م م  ،ام يدك عو ام مك.

ام و

28

-

امشقققققق خ  ،ام  ،امت يعد -
عققياققيل ا م م ق  ،عققياققيل -
امضييم .
عيايل عيلا امتته ك اممغ
واميض  ،واإلعيايل امم دم -
مل امد و غ اممت وج و.
وهضيل ة ي ةليم ا امدفو -
واممدف عيل امماض إلعيم
ا دفي .

-

-

-

بلد أقاي 500
 .4امليالل امييرا ةا
ج ه مل و امييرا امت ة اجه ا سقققققق
امف ا.
ة د ج مشققق وعيل قققميا مثك ماقققيعدا أب يء
امماققتف د و مو امضققمين االجتميع االا اد
ف س ق ام مك ومايعدةغج ف عدال مشير
اتيج .
ة د ج ماقققققيعدال اجتميع سققققق امشقققققغداء،
و عيايل آجل وآجل و صيبيل ام مك.
ة د ج ماقققققققيعدال م ياي م يدل امتاققققققل
وام في .
ة د ج ماقققيعدال سققق امم يةل و فت ا امت د
اإلم ام بيمداخل أو ام ش) ق م امماقققققيعدا
ب و  100مي  500ج ه.

-

م ا ققي ا ققد ق مألمغققيل ام ققيمال متمل غو مو
ام لا مي ام مك ب د اإلا ير جييا عشقققققق
أسقققيب  ،وةتم و رعي أدفيمغو ف ضقققيايل
أو ف امم  .كمققي اققققققم مم اك رعققي قق
ا دفي امماقققققق ل مدن املل م بيملاقققققق
علي م ا ققي ا ققد ق مضققينقققققق ا مت ي ق ةلققيم ا
ةش ل .

-

م اعيا امتض ج وام يلال ف امماـت ن ام ي
ملدخك.
ة د ج ماقققققيعدا ملف ل ام مك بشقققققلك م قف
ةلف ب د ام يدك عو ام مك.
ة د ج لعج مألدفي ماير ا لراس  ،ألوال
وخدم رعي اميفك).
ة د ج ماققققيعدا ميم سقققق اء كين لعج ميل أو
استشيرا ميم .

غ اممت وج و  ٤ ٠٠٠ك وا .
ام وجين  ٦ ٦٦٠ك وا .
ققمو امفئ ام م مو صققف -
ا دفي
مي  ٥س ال  ١ ٥٣٠ك وا .
ققمو امفئ ام م مو  ٦مي -
ا دفي
 ١٠س ال  ٢ ٠٢٠ك وا .
ققققققمو امفئ ام م مو - ١١
ا دفي
مي  ١٧س  ٢ ٥٥٠ك وا .

 - 27م م ام مك امدوم  ،امم سا ام يم ملضمين االجتميع ال م م اجتميع متليمل  ،امم ق اإلملت وا
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/genericdocument/wcms_246623.pdf
 28ا مج اممتلدا ،امم لس االقتايل واالجتميع  ،ة ف ع ام غد امدوم ام يص بيمل ق االقتايل واالجتميع وامث يف ام و ) ،امم ق اإلملت وا
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWz9du2IsJhDLY9wOzUUEMzMHIpPMA
L9QFIRzFZXx%2BhyyeUlWbZBIw1e9XdgFj%2BoUmlNN3moluRzkVghEHOdz%2FVOi1BlPF2LjCIakybDB0VSk
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ه م دا

29

-

امش خ وامت يعد.
ام يدل و عو ام مك.
ا دفي .

-

ل م لك د فك كك مو مد ه
امم ا ام ميم
أدفي ف ه م دا اقققققتلل م ا اميفك ب
عو مات ن لخله).
ام

-

عاوا ام عققي ق اماققققققل ق كققك مو ش ف
ه م دا مه ل املاقققق علي ةتم و صققققل ،
ومو اممملو أن ة ةف ق م امتيم و اماققققققل
مي د ة ن ف ه املل م ققق ورا املاققق
أو لعج مقققيم اققققققمي عاوا
علي ة
ام عي .
لخك مضم ن ع د امش خ امايب وامات و
مو ام م .
عاوا اإل ير ماققققيهم مو املل م ف ق م
ير اممالو.
ة قققد املل مققق امغ م قققد ققق لعمقققي ا مل امقققد و
مللضققققققيا  /رو قققققق ا دفي رغض ا ف لعج
وةش عمك امم أا.

-

س يف را

30

-

امت يعد ،ام عي
ام  ،اإلسلين.

امال - ،

 ام عي امال ة اج مي ثاث فئيل وه oامفئققق ا ومي ة ي اف قققيل عاج ف
امماتشفي ام يص ملمشت ف وأهله.
 oامفئ امثيا ه ب ايم ةتم و دض كيرث
مماققققققققيعققدا اممشققققققت ف وأهلققه ف ة ي ق
امتلقققيم ا اميض ققق امم ةف ققق كقققي م ا
امم م أو ام ي ا.
 oامفئ امثيمث ماققققققيعدا امف اء وامملتيج و
علي ة ي ف اة هج اميض .
ةاقققق ك اممشققققت ف مو عم  40عيمي ا
 امف امفئ ا ومي مو ام  ،و لاك اممشت ف
قا مج ف د ام درا علي
علي ةتم و ققققققد ام
ألاء ثاث أعمي مو ا اشققققققي اماققققققت وه
ام ا ك واممابس وامت ع وام ي امش ا
وام ك وامت ك .و اتي مو عم  30مي 40
عيمي ا االنت اف ف امفئ امثيا  .أمي امفئ امثيمث

 29ه م دا رفيه مين اجتميع ) ،امم ق اإلملت وا
https://www.netinnederland.nl/ar/artikelen/dossiers/overzicht/verzorgingsstaat.html
 - 30ص دوق االلخير امم ك ف س يف را  ،امم ق اإلملت وا
https://ar.nipponkaigi.net/wiki/Central_Provident_Fund
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-

-

مشققققققت ف
ه مي امم يم و ف يم م
املل امدااج أو
كتم ا ام ضقققققققي أو ام
ام فيا تي سو  60عيميا.
اإلسققققققلين د صقققققق دوق االلخير امم ك
ةم ك ملمشقققت ف ف نققق اء ماقققلو مو قيي
خقققيص أو قيقققي ل م عو د ل ة قققد ج
امقققدف ق ققق ا ومققي وه ق  %5مققو مقققدخ ق ال
اممشت ف ف اما دوق.
االستثمير اتي اممشت ف استثمير انت اكه
ف ام لاا امثيبت واما دال وا سغج و امعهن
سقققق اء كين مشققققت ف ف املاققققير ام يل ف
ص دوق االلخير أو اير خيص.
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النتـــــائــــج
باستعراض اللجنة لمالحظاتها التي وردل في المحاور السابقة ،وردود الحكومة عليها فقد توصلت إلى النتائج اآلتية:
 .1عد م اكض امتش ق

امم ج ملضققمين االجتميع امت

ال االجتميع واالقتاققيل  ،ا م امع ات ع ه ملدول

فئيل جد دا ماقققققتل ملضقققققمين االجتميع  ،و م يء اممليفلل امتشققققق

لراج

ميلض اممداره بم ا لغي امم تلف لون ام يم

وململتل و بض ام امتدر ن وامتته ك اممغ  ،وقمم ال ت افل م ة جغيل امدوم االقتاقققققققيل وامت ل م امليم وفل
اإلميرال .2071

ماتغدفيل مئ

 .2ةضي و خس استل يق اممايعدا االجتميع علي مات ن اإلميرال ،ف ف ي ا م تيا ما لخك و افيق ا س ا اإلميراة امايلر
عو امغ ئ االةليل ملت يفاققق واإل اقققيء ،ةض و أن املد ا لاي اممفت
 17000لرهج ،ف

مدخك أسققق ا مل ا مو  7-5أف ال

و أن خس االستل يق مدن ويارا ة م امم تم ملمايعدا االجتميع

 .3غ ير لراسققققيل ملليالل امماققققتف دا مو امضققققمين االجتميع وف ي مم ي

ن أن ضل

ضل  13080لرهج.

امل كم امت ةتيلن لراسقققق امليم مو جم

ج ااضغي االقتاقققققيل واالجتميع  ،واالكتفيء بدراسققققق امليم وفل ةاققققق فغي كفئ لون ام

و

مي ام

ا خ ن مثك

اإلسلين وامال وغ هي ،ا م امع س ث سلضي علي ة ف متيلضيل امل يا امل م مغج.
جيل ة ف ع مضيلرا ةلف ام يلر و علي ام مك مو ماققتل

 .4ةدا م

امضققمين االجتميع )،

بيم مك خا ثاث أع ا مو  )280يم عي  2018مي  )130يم عي  ، 2021أ بيا في
وبيمتيم عد ةل ل ام يارا ماقققققققتغدفيةغي ف م نققققققق ا لاء امتشققققققق ل

امم ت

بل ف ااضته ،)54%

عدل امليالل اممل م مي ام غيل امم تاققققققق

ن س ك اا في ي ا ب اض  )%54مو عي  2018م ي عي .2021

بيمتش ك)
 .5ةدا م

ن اا ف

عدل امملتل و

جيل ة ف ع مضيلرا ا ك ا سققققققق امم ت
مم ي

مي م

ل ام لا وامتم وقمم عو د ل امتدر ن وةيض ل ا سققققققق

ج لا م ت يل ا س امم ت ).
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 .6ص ق ب ةلد ن ب يايل امفئيل امماققتف دا مو امماققيعدال االجتميع بشققلك لور  ،وقمم ا

ا ا مت دل اإلفيلال وامشققغيلال

امميل ب مو م تلا ام غيل م غي اممليكج  /امدواا االقتاقققيل ) ،مي ة ةن عل ه عد لق ب يايل ماقققتل
االجتميع وص
 .7غ ير ة

ا مفغ

مضيم لون وجه ل مض ضغج ،وعد امدق ف ةلد د مدن استل يق امض
امضمين االجتميع ف امتش

امماقققيعدال

ملمايعدا االجتميع .

امم ج ملضمين االجتميع مي ات ع ه مضس ف ةلد د فئيل وم ي

امضققمين كفئ ام يدل و عو عمك ،بيإل ققيف مي خل امتش ق

مو م ال ة ي بـقققققققق امتدر ن اممغ

امم يا ملضي ث و عو

عمك وامم ظا اممات د.
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التوصيال
في ضةةةةةةةوء ما طرح من مالحظال ونتائج ،وبناء على ما اسةةةةةةةتمعت إليه اللجنة من ردود الحكومة ،ف ن اللجنة ارتأل أن تتقدم
بالتوصيال التالية:

أوال :التشريعال
 .1ة د ك امتش
أ .ة
ب.

امم ج ملضمين االجتميع وف ي ا ملمت

ا مفغ

امضمين االجتميع ة

ال االقتايل واالجتميع  ،علي أن شمك اآلة

في ا لق ي ا ووا ليا.

يف فئ مو ال عمك مه) بيعتضيرهي فئ ماتل ملمايعدا االجتميع .

ج .ةلد د م يف مألم م .
د .اسققققتلداث مقققق ال ة ققققي بيمتققققدر ن اممغ قققق امم ققققيا ملضققققي ث و عققققو عمققققك مققققي جياققققن بققققد امت يققققك ،وامم ظققققا
اممات د.
 .2اسققققتلداث مققققيلا ة ققققي بت ي قققق ةلققققيم ا ام عي قققق اماققققل

ملمشققققت ف فقققق م

مقققق امضققققمين وأسقققق ةه مل ققققاج فقققق

امماتشف يل املل م وام يص ).
 .3وجققققق ر ةيض قققققل م قققققي

امل كمققققق ع قققققد لراسققققق املقققققيالل امماقققققتف دا مقققققو امضقققققمين االجتمقققققيع وف قققققي م

وم ي يةغي االقتايل واالجتميع  ،وعد االكتفيء بدراس امليالل وفل ةا فغي امفئ
 .4اشققققيء م قققق ملضققققمين االجتمققققيع ةضققققج ممثلقققق مققققو ويارا ة م قققق امم تمقققق وعضقققق

وفغقققققي

.
ام غققققيل املل م قققق امم قققق

مثققققك اإلسققققلين – اماققققل ) ،عققققاوا علققققي امغ ئققققيل امملل قققق قال االختاققققيص اممميثققققك ملقققق يارا مضققققمين ة اقققق ل
وةليمققققك ام غقققق ل و لارا خققققدميل امضققققمين االجتمققققيع مققققو خققققا م

مقققق وا ققققدا ةقققق بس بقققق و خققققدميل اماققققل

وامتقققتم و اماقققل واإلعياققق امميل ققق وام عاا ققق واماقققلو ،ماقققغ م ام صققق

مألفققق ال وا سققق امملتيجققق ؛ مقققي اقققغج فققق

ةل ل رؤ امدوم ف ةل ل أهدا

امت م امماتدام واست اة

ج لا امل يا.

ثانيا :السياسال والخطط االستراتيجية
 .5ةض ققق أاشقققي ةشققق ل مدراسققق مققق هال وا ت يجقققيل ام قققيلر و علقققي ام مقققك فققق قيعقققدا امضقققمين االجتمقققيع  ،إل قققيل
فققققق ص عمقققققك مت اف ققققق مققققق ملياقققققيةغج ومغقققققيراةغج ،و عيقققققياغج ا وم ققققق فققققق امت ظ قققققا بيمت اققققق ل مققققق ام غقققققيل
امم تا .
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قققق ورا امت سقققق فقققق

.6

دققققاق مضققققيلرال ا ع قققق متلاقققق و امماققققت ن امم شقققق مألسقققق ا ،ولعققققج اسققققت ارهي وة

قققق

ملياتغي واالرة يء بدورهي متاض ن لي أسيس ي ف امت م االجتميع واالقتايل .
مققققق ام غقققققيل قال ام اقققققق مت م ققققق ولعقققققج ا سققققق امم ت ققققق  ،مت سققققق

 .7ب قققققيء نققققق اكيل اسقققققت اة

مفغققققق

امت م ققققق

امماتدام ف ام يي امم تم .
 .8عققققدال بقققق ام ة ققققي بيمت ع قققق امم تم قققق مت نقققق د اإلافققققيق علققققي اال ت يجققققيل امضقققق ور مضققققمين اسققققت ار ا سقققق
ميل ي ا واجتميع يا.

ثالثا :الرعاية الشاملة والرفاه المجتمعي
 .9صققق

مليفقققلل ةم

ققق ململتل ققق و مقققو أسققق ماقققتل

وامم ا ك امت ل م امم تلف  ،س مي ف
 .10ة

امضقققمين االجتمقققيع بضققق ام امتته قققك وامتقققدر ن اممغ ققق ،

دير س يسيل امدوم بشتن رعي امم ه ب و واممتف ق و.

قققا وةلد قققد خقققس مل فقققيه وخقققس املفي ققق وخقققس االسقققتل يق ،علقققي ماقققت ن امدومققق بشقققلك عقققي وكقققك مقققيرا بشقققلك

خقققيص ،ةض قققي م تقققيا ماققق لخقققك و افقققيق ا سققق فققق امدومققق  ،وقمقققم بيمت قققيون مققق م اكققق اإل اقققيء ،بمقققي اعققق
امتض ج وي يلا اممات ن ام ي ملدخك.
 .11عقققدال لراسقققيل ةلل ل ققق مدعمققق ب تقققيا لراسقققيل م داا ققق مليفققق امفئقققيل امماقققتل ملضقققمين االجتمقققيع وق قققيه أث هقققي
علي ا هدا

االست اة

ملدوم اممت ل با يسيل ام فيه واما يلا.

رابعا :الربط االلكتروني
 .12االاتغققققيء مققققو مشقققق و امقققق بس االملت واقققق مقققق ام غققققيل امم قققق  ،إلا ققققيي امتلققققد ن اآلمقققق اماقققق

م م قققق امفئققققيل

امماتل ملضمين االجتميع .

مقرر اللجنة
سعادة /د.حواء المنصوري
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المصادر والمراجع
 أوال :القوانين والتشريعال-

ام يا ن االةليل رقج  )13ما  1981ف نتن امضمين االجتميع

-

ام يا ن االةليل رقج  )2ما  2001ف نتن امضمين االجتميع

-

م س

-

قيا ن امم يف امميم مغ ئ ة م امم تم – لب

-

ق ار امم لس امت ف ع رقج  )3ما  2018بشتن ا ي ص

ب يا ن اةليل رقج  )9ما  2019بت د ك ب

أ لي ام يا ن االةليل رقج  )2ما  2001ف نتن امضمين االجتميع
اإلعيايل واممايعدال االجتميع ف

ميرا امشيرق  -لاا ا ام دميل

االجتميع .
 ثانيا  :التقارير الرسمية-

امت

-

ة

االقتايل اما

م ي  2019امايلر مو ويارا االقتايل.

ل ان اممليسض ام غيا عو املاير ام تيم امم د ما  2020ويارا ة م امم تم ) ص 137-136

 ثالثا :المواقع اإللكترونية لاا ا ام دميل اإلجتميع )(shj.ae ا خضير | امم ك اإلعام | ويارا ة م امم تم )(mocd.gov.ae ص دوق االلخير امم ك ف س يف را  ،امم ق اإلملت وا https://ar.nipponkaigi.net/wiki/Central_Provident_Fund-

ام و ) ،امم ق

 1ا مج اممتلدا ،امم لس االقتايل واالجتميع  ،ة ف ع ام غد امدوم ام يص بيمل ق االقتايل واالجتميع وامث يف
اإلملت وا
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuWz9du2IsJhDL
Y9wOzUUEMzMHIpPMAL9QFIRzFZXx%2BhyyeUlWbZBIw1e9XdgFj%2BoUmlNN3moluRzkVghEH
Odz%2FVOi1BlPF2LjCIakybDB0VSk
 1ه م دا رفيه مين اجتميع ) ،امم ق اإلملت وا
https://www.netinnederland.nl/ar/artikelen/dossiers/overzicht/verzorgingsstaat.html

  1وكيم ا اضيء اإلميراة  ،ة م امم تم “ةاتش http://wam.ae/ar/details/1395302742867https://www.emaratalyoum.com/business/local/2021-11-20-1.15642661 -

مات ضك امضمين االجتميع ف ع مين ،امم ق اإلملت وا

 م م امش ك امدوم ). - International Labour Organization - CSP (constructionsafetyprof.com م م ام مك امدوم  ،جمغ ر ما ام ب – ويارا امتضيمو االجتميع  ،امم ق اإلملت وا37 | P a g e

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro- beirut/documents/genericdocument/wcms_246605.pdf
 امم ق اإلملت وا،  امم سا ام يم ملضمين االجتميع ال م م اجتميع متليمل،  م م ام مك امدوم- 1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro- beirut/documents/genericdocument/wcms_246623.pdf
)  امضمين االجتميع ف لوم قي ا م ي وام ييق ام ء ا و،عل ا و ا دا/ ا ستيق امدكت ر امم ق اإلملت وا، ك ا وف ل امضل و م م مي اجتميع متليمل ملم اد و ا كث ا ت ي اجي؟، صل ف امضال- 1 http://www.albiladpress.com/news/2020/4313/columns/660899.html -
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المرفقال
مرفق رقم ( :)2كشف حضور الجهال الخارجية لمناقشة موضوع " سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام
الضمان االجتماعي "

كشف حضورالجهات الخارجية
للجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان واملوارد البشرية
"موضوع سياسة وزارة تنمية املجتمع في شأن تطويرالضمان االجتماعي"
ممثـ ــلي هيئة الهالل األحمراإلماراتي
األنسة/عائشة حمد الهاجري-رئيس قسم املساعدات املحلية
السيد/راشد علي اليماحي-رئيس قسم جمع التبرعات
ممثلي مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
السيد /طارق عبد هللا العوض ي-املدير العام
السيدة /وفاء حسن الشامس ي-مدير إدارة السعادة املجتمعية
ممثلي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لإلعمال الخيرية
السيد /صالح زاهر املزروعي-مدير مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم لإلعمال الخيرية
السيدة /بخيتة علي الكتبي-رئيسة قسم املساعدات الداخلية
ممثلي مؤسسة تراحم الخيرية
سعادة /أمين الخاجه  -مدير مؤسسة تراحم الخيرية
السيد /محمد املال -نائب مدير مؤسسة تراحم الخيرية
ممثلي جمعية دبي الخيري ــة
السيدة  /هدى أحمد البدور  -مسؤولة قسم املساعدات
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ممثـ ــلي جمعية بيت الخير
السيدة /حليمة عبدهللا الظنحاني  -مديرشؤون املراكز
السيدة /نهله إبراهيم األحمد -مديرشؤون األفرع
ممثلي هيئة تنمية املجتمع بدبي
الدكتور/سيد محمد الهاشمي  -املديرالتنفيذي لقطاع املنافع والتمكين املالي
السيد/سعيد احمد الطاير -املديرالتنفيذي لقطاع التخطيط والتطويراالجتماعي
ممثلي هيئة أبو ظبي للدعم االجتماعي
السيد /محمد القحطاني -مديرإدارة طلبات الدعم االجتماعي
األنسة/نوف الزعابي  -محلل إدارة األداء
ممثلي املركزاالتحادي للتنافسية واالحصاء
سعادة/محمد حسن-املديرالتنفيذي لقطاع االحصاء
السيدة /نوره علي-مديرإدارة املنهجيات
السيد /هشام أميري-مستشار
ممثلي دائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة
اإلستاد /أحمد إبراهيم امليل-مديردائرة الخدمات االجتماعية
السيدة/مريم ماجد الشامس ي-مديرقطاع األفرع
ممثلي مؤسسة األوقاف وشؤون القصر
السيد/فهد محمد البناي  -رئيس قسم املصارف الوقفية
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ممثـ ــلي صندوق الزك ــاة
الدكتور/محمد البلوش ي  -مديرإدارة خدمات مستحقي الزكاة
ممثلي الصندوق الوطني للمسؤولية املجتمعية للشركات
السيدة /نها محمد الهرمودي-مديرالصندوق الوطني للمسؤولية املجتمعية
ممثلي وزارة تنمية املجتمع
سعادة  /حصة تهلك-الوكيل املساعد لشؤون التنمية االجتماعية
سعادة  /ناصرإسماعيل-الوكيل املساعد لشؤون الرعاية االجتماعية
املستشارالقانوني  /علي السيد-املستشارالقانوني
املستشار/حسين الشيخ-مستشارالوزارة
السيد  /عبدالصمد الكمالي  -نائب مديرإدارة الضمان االجتماعي
السيدة /علياء العبدولي  -باحث قانوني
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ﻣﻠﺣﻖ ﺭﻗﻡ )(5
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﺷﺄﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ "ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"

ﻣﺿﺑﻁﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ  - 6ﺍﻟﺩﻭﺭ  - 3ﺍﻟﻔﺻﻝ 17

ﺻﻔﺣﺔ  78ﻣﻥ 79

جلسة المجلس الوطني لمناقشة
سياسة وزارة تنمية المجتمع في الضمان اﻻجتماعي
 22فبراير 2022

تحرص وزارة تنمية المجتمع على معالجة المخاطر اﻻجتماعية لبعض الفئات التي ﻻ
يتوفر لها دخل أو ليس لها عائل مقتدر ملزم شرعا ً ،من خﻼل المساعدات اﻻجتماعية

نظم القانون اﻻتحادي رقم  2لسنة  2001في شأن الضمان اﻻجتماعي المساعدات اﻻجتماعية حيث تم
النص عل ى الفئ ات المس تحقة للض مان اﻻجتم اعي وح دد مجموع ة م ن الض وابط والش روط ﻻس تحقاق
المساعدة اﻻجتماعية .وتواكب الوزارة التغي رات اﻻجتماعي ة واﻻقتص ادية ف ي المجتم ع حي ث أن قيم ة
المساعدة اﻻجتماعي ة تح دد بق رار م ن مجل س ال وزراء بن ا ًء عل ى اقت راح م ن ال وزارة وه و م ا يعط ي
فاعلية للقانون لمواكبة التغيرات.
وتبلغ قيمة المساعدة الحالية لﻸسرة المكونة من  7أفراد  16,200درهم.
كما أن القانون لم يحدد سقفا ً لعدد أفراد اﻷسرة وبالتالي ترتفع قيمة المساعدة الكلية تبعا ً لعدد أفرادها.

تقوم الوزارة بحوكمة اﻹجراءات من خﻼل الضوابط والشروط التي حددها قانون
الضمان اﻻجتماعي رقم  2لسنة  2001وﻻئحته التنفيذية والقرارات المنظمة لهما

وذلك من خﻼل:
•

دراسة طلب المساعدة من جميع الجوانب المتعلقة بالحالة اﻻجتماعية واﻻقتصادية وذلك لتحديد
الفئة التي نص عليها قانون الضمان اﻻجتماعي.

•

إعداد ملف خاص لكل طلب يتضمن شرحا ً وافيا ً ومعلومات عنه ،وبنا ًء على هذه المعطيات يتم
اعداد تقرير للبت في الطلبات المقدمة.

•

تحديث بيانات الحاﻻت المستمرة بصورة شهرية من خﻼل مقارنتها مع المعلومات الموجودة في
جهات الربط اﻻلكتروني .

•

متابعة الحاﻻت واتخاذ اﻻجراءات المناسبة عليها في حال تبين أي تغيير يؤثر على قيمة المساعدة
اﻻجتماعية.

ولتسهيل رحلة المتعامل وتوفير بيانات آنية للمستفيدين أطلقت وزارة تنمية
المجتمع
منصة التكامل المجتمعية



50جهة تم الربط معها وذلك للحصول على البيانات والمعلومات بصورة آنية
وسريعة وصحيحة

58% 
24,300زيارة سنويا ً

نسبة تقليص عدد الزيارات إلى مراكز سعادة المتعاملين ،أي بحوالي

التي تهدف إلى:
 .1توفير مظلة متكاملة لقطاع الرعاية اﻻجتماعية على مستوى دولة اﻹمارات العربية المتحدة.
 .2تبسيط رحلة المتعامل مما يسهم في رفع معدﻻت سعادة المتعاملين من خﻼل إتاحة المعلومات
بصورة آنية ودقيقة وموثوقة بهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين.
تم بناء المنصة على أحدث التقنيات التي تستوعب التطوير المستمر مع الحفاظ على أمن ونزاهة المعلومات
المقدمة إلى جانب الربط مع منظومة البلوكشين الخاصة بوزارة تنمية المجتمع لحفظ السجﻼت ومراقبتها.

 يتم اجراء عملية البحث الدوري بشكل تلقائي مع جهات الربط لتسريع وحوكمة
اﻵلية حيث تم الحصول على المعلومات المطلوبة للمستفيدين عن طريق
18مليون استعﻼم خﻼل عام .2021
 تمت اﻻستفادة من المنصة في 39,212عملية واجراء داخلي لمستفيدي

المساعدات اﻻجتماعية في الوزارة في عام 2021

ممكنات الحكومة الرقم ة وال ط الم ا

عدد الجهات ال تم الت امل معها
)يتم اﻻستفادة من خدماتها(
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تستمر وزارة تنمية المجتمع
في تنفيذ العديد من الخدمات والبرامج
والمبادرات التمكينية لضمان زيادة وتنوع
مصادر الدخل لﻸسرة ،والتحول من الرعاية
والتنمية إلى التمكين

البرامج اﻹرشادية لﻸسرة

إدخـــار

تآلف لﻼستشارات اﻷسرية

مستشارك المالي
ه و برن امج متكام ل يه دف إل ى تعزي ز ال وعي

يه دف إل ى تعزي ز مفه وم اﻻدخ ار ل دى

وه ي مب ادرة أطلقته ا وزارة تنمي ة المجتم ع

ه ي قن اة مجتمعي ة تنموي ة محدّث ة تُق دّم

الم الي ل دى اﻷس رة والمجتم ع ونش ر ثقاف ة

اﻷسر من خﻼل تطبيق ذكي يتم من خﻼله

رسميا اﻻستشارات اﻷسرية عب ر مجموع ة م ن

اﻻستشارات اﻷسرية من خ ﻼل الب ث المباش ر

القن وات الت ي تض من الخصوص ية ،وذل ك

عب

وزارة

مس اهمة منه ا ف ي ح ل الخﻼف ات اﻷس رية

) ،(mocduaeوتتض من حلق ات

التخط يط الم الي الس ليم والتقلي ل م ن النزع ة
اﻻس تهﻼكية غي ر المخط ط له ا وذل ك ع ن طري ق
تق ديم اﻻستش ارات المالي ة وال ورش التدريبي ة.

يتناس ب واحتياجاته ا اﻷساس ية والكمالي ة
وهي تخدم جميع أفراد اﻷسرة

اﻷسرة.
وبل غ ع دد المس تفيدين م ن ال ورش والب رامج

)(11,471

مس اعدة اﻷس ر عل ى إدارة ميزانيته ا بم ا

مستفيد.

والتوجي ه واﻹرش اد ،بم ا يض من تماس ك اﻷس ر
وترابطه ا .حي ث تس اعد تل ك الخدم ة عل ى ح ل
المش كﻼت اﻷس رية الت ي ممك ن أن ت ؤدي إل ى
اﻻنفصال وغيرها من المشكﻼت اﻷسرية.
وقد بل غ مجم وع اﻻستش ارات اﻷس رية المقدم ة

عبر قنوات الخدمة )(952

استشارة.

خدمة "تآلف ﻻيف"

ر "انس

تقرام" ال

أس بوعية دوري ة ته دف إل ى تعزي ز التواص ل
والتفاع ل المباش ر به دف زي ادة ال وعي
واﻻس تقرار اﻷس ري والمجتمع ي بل غ ع دد
الحلق

ات )(52

).(25,448

والمش

اهدات

الخدمات اﻹضافية لﻸسر
مســـرة

بطاقة "فزعة"

هي مجموع ة م ن الخ دمات واﻻمتي ازات ،تم نح تلقائي ا ً لك ل م واطن

وقعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل

تجاوز الــ  60عاما ً من خﻼل الربط اﻹلكتروني المباش ر م ع بطاق ة

اﻻجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية ،من أجل دعم كبار

الهوية اﻹماراتية ،حيث تتيح للمستفيدين التمت ع بالخ دمات اﻻس تباقية

المواطنين بتوفير حزمة من الخدمات المميزة ضمن برنامج

والخص ومات الحص رية وتتض من باق ة م ن الخ دمات والتس هيﻼت

وبطاقة "فزعة" للخصومات واﻻمتيازات.

بالتعاون مع الجهات اﻻتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.

ـ

ً شكرا
www.mocd.gov.ae

@mocduae
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ﻣلﺨﺺ الجلسة السادسة
ﻣﻦ
دور اﻻنعقاد العادي الﺜالﺚ في الفصل التشريعي السابع
ﻋشر

2022 /02 /22م
قسم الجلسات -إدارة الجلسات واللجان

البند اﻷول  :اﻻعتذارات .
البند الثاني  :التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ . 2022/2/8
البند الثالث  :الرسائل الصادرة للحكومة :
 رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني اﻻتحادي في شأن موضوع " دور وزارة الصناعةوالتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية " .
البند الرابع  :اﻷسئلة :
 .1س ؤال موجه إلى معالي  /عبدﷲ بن طوق المري – وزير اﻻقتص اد من س عادة العض و /حمد
أحمد الرحومي حول " رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين".
 .2س ؤال موجه إلى معالي  /عبدﷲ بن طوق المري – وزير اﻻقتص اد من س عادة العض و /حمد
أحمد الرحومي حول " تحميل بعض منافذ البيع رس وم إض افية عند الدفع باس تخدام البطاقات
اﻻئتمانية ".
 .3س ؤال موجه إلى معالي  /عهود بنت خلفان الرومي – وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمس تقبل
 رئيس الهيئة اﻻتحادية للموارد البش رية الحكومية من س عادة العض و /ش ذى س عيد النقبي حول"إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين ".
 .4س ؤال موجه إلى معالي  /عهود بنت خلفان الرومي – وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمس تقبل
 رئيس الهيئة اﻻتحادية للموارد البش رية الحكومية من س عادة العض و /ناعمة عبدالرحمنالمنصوري حول " إجازة المرافق ".
 .5س ؤال موجه إلى معالي  /عهود بنت خلفان الرومي – وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمس تقبل
 رئيس الهيئة اﻻتحادية للموارد البش رية الحكومية من س عادة العض و /عفراء بخيت بن هنديالعليلي حول " اﻻعتداد بالتدريب الميداني كخبرة عملية للباحثين عن عمل ".
البند الخامس :الموضوعات العامة :
 مناقشة موضوع " سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان اﻻجتماعي " .)مرفق تقرير لجنة الشؤون اﻻجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية(
البند السادس :ما يستجد من أعمال ) نوقش في جلسة سرية(:

 الﺨﻼصة: تض منت الجلس ة ﻋدد ) (5أس ئلة حيﺚ بدأ المجلس بمناقش ة الس ؤاليﻦ اﻷول والﺜاني الموجهيﻦ إلىﻣعالي /وزير اﻻقتصاد حول " رفع قيمة فاتورة الكهرباء ب شكل ﻣبالغ فيه ﻋلى المزارﻋيﻦ المواطنيﻦ "
و حول " تحميل بعض ﻣنافذ البيع رسوم إضافية ﻋند الدفع باستﺨدام البطاقات اﻻئتمانية "وقد تم تأجيل
ﻣناقشتهما ﻻعتذار معالي الوزير عن عدم حضور الجلسة  ،وطلب تأجيل الرد عليهﻤا إلى جلسة قادمة.

 أﻣا الس ؤال الﺜا لﺚ الموجه إلى ﻣعالي  /وزيرة دولة للتطوير الحكوﻣي والمس تقبل  -رئيس الهيئةاﻻتحادية للموارد البش رية الحكوﻣية حول " إظهار نس بة غير حقيقية للتوطيﻦ " فقد تم تأجيل مناقش ته
ﻻعتذار س عادة العض و مقدمة الس ؤال عن عدم حض ور هذه الجلس ة لتواجدها في مهﻤة رس ﻤية خارج
الدولة.

 وبﺨص وص الس ؤال الرابع الذي كان حول " إجازة المرافق " فقد أجابت ﻋنه ﻣعالي  /وزيرة دولةللتطوير الحكوﻣي والمس تقبل  -رئيس الهيئة اﻻتحادية للموارد البش رية الحكوﻣية برد كتابي أوض حت
فيه ﻋلى أنه يحق للجهات اﻻتحادية منح أي من موظفيها الﻤواطنين إجازة مرافق مريض خارج الدولة
مدفوعة الراتب اﻹجﻤالي لﻤدة ش هرين قابلة للتﻤديد لﻤدد مﻤاثلة براتب إجﻤالي ،إذا تطلبت حالة الﻤريض
الصحية بقاءه لفترة أطول خارج الدولة .
 في حين لم تكتف سعادة العضو بالرد الكتابي وطلبت حضور ﻣعالي الوزيرة للرد شﺨصيا ً ﻋلى السؤال. وفيما يتعلق بمناقش ة الس ؤال الﺨاﻣس الذي كان حول " اﻻﻋتداد بالتدريب الميداني كﺨبرة ﻋمليةللباحﺜيﻦ ﻋﻦ ﻋمل " فقد أجابت ﻋنه ﻣعالي  /وزيرة دولة للتطوير الحكوﻣي والمس تقبل  -رئيس الهيئة
اﻻتحادية للموارد البش رية الحكوﻣية برد كتابي أكدت فيه ﻋلى أنه س يتم دراس ة أفض ل الﻤﻤارس ات
الﻤتعلقة بالتدريب الﻤيداني الذي يخوضه الباحثين عن العﻤل كجزء من الخبرة العﻤلية بالتنسيق مع الجهات
الﻤختصة وإمكانية تطبيقها ضﻤن اﻷنظﻤة الﻤعتﻤدة في الحكومة اﻻتحادية.
 -في حين لم تكتف سعادة العضو بالرد الكتابي وطلبت حضور ﻣعالي الوزيرة للرد شﺨصيا ً ﻋلى السؤال.

 ثم انتقل المجلس بعدها إلى مناقش ة ﻣوض وع " س ياس ة وزارة تنمية المجتمع في ش أن تطوير نظامالض مان اﻻجتماﻋي " وقد أبدى فيه أص حاب الس عادة اﻷﻋض اء الكﺜير ﻣﻦ اﻷفكار واﻵراء والمﻼحظات
أهمها :اﻻس تفهام عن وجود توجه لدى الوزارة لتعديل قانون الض ﻤان اﻻجتﻤاعي أو إيجاد تش ريع جديد
يتﻤاشى ويتواكب مع الﻤتغيرات اﻻقتصادية واﻻجتﻤاعية في الدولة.
 وفي ﻣعرض رد الحكوﻣة ﻋلى هذه المﻼحظة فقد أكدت على أن الوزارة تنظر في مراجعة التش ريعاتمن خﻼل القيام بدراس تها لﻤواكبة الحاﻻت والتغيرات اﻻجتﻤاعية واﻻقتص ادية بﻤا يتوافق مع توجهات
الدولة في توفير جودة حياة عالية لكافة أفراد الﻤجتﻤع.
 وفي نهاية النقاش وافق المجلس على إعادة توص يات ﻣوض وع " س ياس ة وزارة تنمية المجتمع فيشأن تطوير نظام الضمان اﻻجتماعي " إلى لجنة الشؤون اﻻجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية
ﻹعادة صياغتها وفق الﻤناقشة التي تﻤت في الجلسة ثم إعادتها إلى الﻤجلس ﻷخذ الﻤوافقة عليها في جلسة
قادمة.

 وقائع الجلسة: عقد الﻤجلس الوطني اﻻتحادي جلس ته الس ادس ة في دور انعقاده العادي الثالث من الفص ل التش ريعيالس ابع عش ر يوم الثﻼثاء الس اعة التاس عة وثﻼث وأربعين دقيقة ص باحا ً بتاريخ  21رجب س نة 1443هـ
الﻤوافق  22فبراير 2022م ،برئاس ة معالي /ص قر غباش -رئيس الﻤجلس الوطني اﻻتحادي وبحض ور
معالي /حصة بنت عيسى بوحﻤيد – وزيرة تنﻤية الﻤجتﻤع.
 وقد بدأ المجلس ﻣناقش ة بنود جدول أﻋمال هذه الجلس ة بمناقش ة ﻣوض وع " س ياس ة وزارة تنميةالمجتمع في ش أن تطوير نظام الض مان اﻻجتماعي " وقد كانت أبرز اﻻس تفس ارات والمﻼحظات التي
طرحها أصحاب السعادة اﻷﻋضاء فيه هي:
 التس اؤل عن أس باب عدم إض افة فئة من ﻻ عﻤل له لس بب خارج عن إرادته وليس له مص در دخل منضﻤن الفئات الﻤستحقة للضﻤان اﻻجتﻤاعي واعتبارهم فئة استثنائية.
 اﻻس تفهام عن توجه الوزارة الﻤس تقبلي في إض افة فئات جديدة مس تحقة للض ﻤان اﻻجتﻤاعي بناء علىالﻤتغيرات اﻻقتصادية واﻻجتﻤاعية.
 اﻻستفسار عن مدى وجود خطة لدى الوزارة لوضع وتحديد مفهوم للضﻤان اﻻجتﻤاعي. اﻻ ستفهام عن وجود توجه لدى الوزارة لتعديل قانون الضﻤان اﻻجتﻤاعي أو إيجاد ت شريع جديد يتﻤاشىويتواكب مع الﻤتغيرات اﻻقتصادية واﻻجتﻤاعية في الدولة.
 التس اؤل عن أس باب عدم دراس ة الحاﻻت الﻤس تفيدة من الض ﻤان اﻻجتﻤاعي وفقا لﻤعايير الحوكﻤة التيتتطلب دراسة الحالة من جﻤيع جوانبها اﻻقتصادية واﻻجتﻤاعية.
 اﻻس تفهام عن التحديات التي تواجه الوزارة في تطبيق الﻤعايير والض وابط الواردة في القانون اﻻتحاديرقم  2لسنة  2001وتعديﻼته وﻻئحته التنفيذية لتحديد الفئات الﻤستحقة للﻤساعدة وقيﻤة الﻤساعدة.
 اﻻس تفس ار عن اﻷس باب التي تحول دون قيام الوزارة باس تﻤرار ص رف الﻤس اعدة اﻻجتﻤاعية لﻼبنواﻻبنة لحين التحاقهم للعﻤل أو زواج البنت.
 التس اؤل عن وجود دراس ات ﻹض افة فئة اﻷمومة مﻤن ﻻ عﻤل لها ض ﻤن فئات مس تحقي الﻤس اعداتاﻻجتﻤاعية دعﻤا ً لدورها في تربية النشء.

 اﻻس تفهام عن اﻷس باب التي دعت الوزارة ﻹلغاء الﻤكافآت التش جيعية لطلبة الﻤدارس بﻤراحلها الﻤختلفةدون الجامعة وللﻤلتحقين ببرامج التدريب والتأهيل الﻤهني.
 اﻻس تفس ار عن مدى تغطية الوزارة لتكاليف الرعاية الص حية للﻤس تفيدين من الﻤس اعدات اﻻجتﻤاعيةوتوفير احتياجاتهم من اﻷدوات الصحية وخاصة ﻷصحاب الهﻤم.
 الت ساؤل عن مدى ر صد الوزارة لفئة الﻤطلقة واﻷرملة غير الﻤواطنة الحا ضنة ﻷبنائها الﻤواطنين داخلالدولة من الحصول على الﻤساعدة اﻻجتﻤاعية ،وإيقاف صرف الﻤساعدة بعد انتهاء فترة الحضانة.
 الﻤطالبة بإعادة النظر في تقديم الﻤس اعدة للحاﻻت اﻹنس انية من فئة الﻤطلقة واﻷرملة غير الﻤواطنةالحاضنة ﻷبنائها الﻤواطنين بعد انتهاء فترة الحضانة.
 التس اؤل عن الجهود واﻹجراءات التي س تقوم بها الوزارة لﻼس تفادة من قرار مجلس الوزراء رقم )(20لس نة  2006في ش أن ص ندوق الﻤس ؤولية اﻻجتﻤاعية وتعديﻼته ،والقانون اﻻتحادي رقم ) (2لس نة 2015
في ش أن الش ركات التجارية لتقديم الدعم الﻤادي والﻤعنوي لبرامج الوزارة في مجال التنﻤية والرعاية
اﻻجتﻤاعية.
 اﻻس تفهام عن أس باب تأخر الوزارة في اس تكﻤال مش روع الربط اﻹلكتروني للتحديث على بيانات جﻤيعالﻤستفيدين من الﻤساعدات اﻻجتﻤاعية إلكترونيا.
 اﻻس تفس ار عن أس باب تكرار مﻼحظات ديوان الﻤحاس بة فيﻤا يختص بتقديم الﻤس اعدات اﻻجتﻤاعيةﻷشخاص متوفين بالرغم من وجود ربط إلكتروني لدى الوزارة مع مختلف الجهات.
 الﻤطالبة باس تكﻤال مش روع الربط اﻻلكتروني للتحديث على بيانات جﻤيع الفئات الﻤس تفيدة لض ﻤانوصول الﻤساعدات اﻻجتﻤاعية لﻤستحقيها ومنع هدر الﻤال العام.
 التس اؤل عن رص د ونظر الوزارة لﻤس اعدة ومتابعة أس ر الﻤس جونين وكذلك أيتام اﻷب الذين لديهم أمتعﻤل ولكن ﻻ تعيلهم وإنﻤا يعيلهم اﻷجداد.
 اﻻس تفس ار عن دور الوزارة في دعم اﻷس رة الﻤنتجة من مختلف الفئات وتحفيزها للﻤش اركة والﻤنافس ةتسوق تنافسية وزيادة دخلها.
في بيئة ّ
 الﻤطالبة بدعم اﻷس ر الﻤنتجة وتأهيلها لﻼرتقاء بﻤش اريعها وفتح محﻼتها الخاص ة للوص ول إلى اﻻكتفاءالذاتي من الدخل الﻤناسب لها.

 التس اؤل عن الﻤبادرات التي أطلقتها الوزارة خﻼل اﻷعوام ) (5الس ابقة بش أن الض ﻤان اﻻجتﻤاعيوتﻤاش يا ً مع ما جاءت بها الﻤواد الدس تورية ) (14،15،16والتي تنص أحكامها على الﻤس اواة والعدالة
اﻻجتﻤاعية والحفاظ على اﻻستقرار اﻷسري.
 التنويه إلى أهﻤية وجود دراسات اجتﻤاعية تعنى باﻷسرة وأفراد الﻤجتﻤع واقتراح التشريعات التي تحققالتنﻤية الﻤس تدامة في الﻤجتﻤع بعد إجراء دراس ات مس تفيض ة عن التحديات التي تواجه اﻷس رة والتي من
خﻼلها يتم إص دار القرارات الﻼزمة والﻤناس بة لتحقيق العدالة اﻻجتﻤاعية كﻤا نص ت عليها أحكام الﻤواد
الدستورية ).(14،15،16
 الﻤطالبة بحذف الﻤادة ) (15في القانون اﻻتحادي رقم ) (2لسنة  2001بشأن الضﻤان اﻻجتﻤاعي والتيتنص أحكامها على إيقاف ص رف الﻤس اعدة اﻻجتﻤاعية لورثة الﻤس تفيد إلى أن يتم اﻻنتهاء من توزيع
اﻹرث على الورثة.
 اﻻس تفس ار عن آلية تعديل الوزارة وض ع فئة اﻷرامل الﻤس تحقة للﻤس اعدة اﻻجتﻤاعية بعد بلوغها س ن) (60عاماً.
 التس اؤل عن تعديل وض ع فئة الﻤرأة غير الﻤتزوجة بعد بلوغ س ن ) (35عاما ً في جدول الﻤس اعداتاﻻجتﻤاعية.
 الﻤطالبة باﻻعتﻤاد على الدراس ات الﻤيدانية واﻻجتﻤاعية من أجل ص رف الﻤس اعدات اﻻجتﻤاعية وعدمتحديدها وحصرها على جدول الفئة العﻤرية لصرفها على الﻤستحقين لها.
 اﻹش ارة إلى أن انخفاض أعداد القادرين على العﻤل الﻤس جلين لدى الض ﻤان اﻻجتﻤاعي والذين تمتوظيفهم وإيجاد فرص عﻤل لهم بواس طة الوزارة من  280حالة في عام 2018م إلى  120حالة في عام
2021م .
 التساؤل عن أسباب وجود تفاوت واختﻼف في إحصائيات أعداد الﻤستفيدين من الضﻤان اﻻجتﻤاعي فيﻤاتم تحديده بالﻤوقع الرس ﻤي لوزارة تنﻤية الﻤجتﻤع والﻤوقع الرس ﻤي للﻤركز الوطني اﻻتحادي للتنافس ية
واﻹحصاء.
 اﻻستفسار عن اﻵلية التي يتم من خﻼلها التأكد من انتفاع فئة الﻤسن الذي ﻻ يوجد لدية معيل ويتم إيواؤهلدى مراكز إسعاد كبار الﻤواطنين من الﻤساعدة اﻻجتﻤاعية التي يتم صرفها له.

 التس اؤل عن اﻹجراءات التي تقوم بها الوزارة للتأكد من أن الﻤطلقة اﻷجنبية والتي لديها أبناء مواطنينليس لها مصدر دخل آخر غير الﻤساعدة اﻻجتﻤاعية.
 الﻤطالبة ب سرعة اﻻنتهاء من موضوع الربط اﻹلكتروني مع وزارة الطاقة والبنية التحتية من أجل توفيربيانات الﻤس تحقين للﻤس اعدات اﻻجتﻤاعية لبرنامج زايد لﻺس كان وإعطائهم اﻷولوية في منحهم الﻤس اكن
الحكومية بعد استيفائهم الشروط الﻤطلوبة.
 اﻻس تفس ار عن جهود وزارة تنﻤية الﻤجتﻤع في معالجة التض خم وارتفاع اﻷس عار مقارنة مع قيﻤةالﻤساعدة اﻻجتﻤاعية التي يتم صرفها للﻤستفيد.
 الﻤطالبة بإجراء الدراس ات اﻻجتﻤاعية لﻤعرفة التحديات التي تواجه بعض فئات الﻤجتﻤع مثل فئة الﻤرأةالﻤطلقة التي ليس لها مص در دخل أو الﻤس تفيدين من الﻤس اعدة اﻻجتﻤاعية والذين بلغوا الس ن القانوني
وقادرين على العﻤل أو أسر الﻤسجونين وغيرها من الفئات الﻤوجودة في الﻤجتﻤع.
 الت ساؤل عن وجود ازدواجية ب شأن قرار مجلس الوزراء الﻤوقر رقم ) (7/1ل سنة 2021م بشأن برنامجنافس لتوظيف الﻤواطنين وص رف مس اعدة لﻤن فقد عﻤله في القطاع الخاص وبين دور الوزارة في إيجاد
فرص عﻤل للعاطلين عن العﻤل وتقديم مساعدة مالية لبعض الحاﻻت.
 الﻤطالبة بتش كيل لجان أهلية في كل إمارة تقوم بالﻤس ح الﻤيداني لكل حالة تقدم من أجل الحص ول علىقيﻤة الﻤساعدة الﻤالية للضﻤان اﻻجتﻤاعي ومتابعة تحديث بياناتهم اﻻجتﻤاعية واﻻقتصادية.
الﻤطالبة بإنشاء مركز رصد اجتﻤاعي متخصص في متابعة الﻤتغيرات اﻻجتﻤاعية واﻻقتصادية من أجلمعرفة كفاءة البرامج اﻻجتﻤاعية والﻤبادرات الحكومية بش أن أفراد الﻤجتﻤع ومدى تحقيقها للنتائج التي
تسعى إليها الدولة من خﻼل توفير حياة كريﻤة لكل مواطن.
 اﻻستفسار عن استحداث إعانة شهرية مالية لكل مواطن يبحث عن عﻤل أسوة بﻤا هو معﻤول في الدولالﻤتقدمة.
 الﻤطالبة بأن يتم التنس يق مع كافة الجهات الﻤعنية بش أن اﻹس راع في اس تخراج الوثائق الرس ﻤية الثبوتيةلفئة مجهولي النس ب وتس هيل تس جيلهم في الﻤدارس الحكومية واس تخراج البطاقة الص حية لهم في
الﻤستشفيات الحكومية.

 وقد جاء رد ﻣعالي  /حص ة بنت ﻋيس ى بوحميد – وزيرة تنمية المجتمع ﻋلى هذه اﻻس تفس اراتوالمﻼحظات كاﻵتي :
 اﻹش ارة إلى أن فئة من ﻻ عﻤل لها هي من ض ﻤن الفئات اﻻس تثنائية التي نص عليها قانون الض ﻤاناﻻجتﻤاعي باعتبارها فترة انتقالية للﻤتقدم بالطلب ولﻤدة س تة ش هور قابلة للتجديد حتى يحص ل الﻤس تفيد
على عﻤل.
 التأكيد على أن قانون الض ﻤان اﻻجتﻤاعي حدد الفئات الﻤس تحقة للض ﻤان اﻻجتﻤاعي وتم توزيع هذهالفئات حس ب الحالة اﻻجتﻤاعية ومدى الﻤقدرة على العﻤل ،ويتم دراس ة هذه الفئات والتش ريعات النافذة
بش كل مس تﻤر والنظر في مدى الحاجة ﻹض افة فئات جديدة أو إلغاء بعض الفئات ومعرفة فئات الﻤجتﻤع
القادرة على اﻻنخراط في سوق العﻤل.
 التنويه إلى أن الوزارة تواكب التغيرات اﻻقتص ادية واﻻجتﻤاعية والذي انعكس على قيﻤة الﻤس اعداتاﻻجتﻤاعية منذ تطبيق القانون وحتى اﻵن ،حيث توس عت في تنص يف الحاﻻت إلى ) (20فئة من الفئات
الﻤستحقة للضﻤان اﻻجتﻤاعي.
 اﻹش ارة إلى أنه بغض النظر عن تص نيف ومس ﻤيات بعض الفئات الﻤتعلقة بالﻤرأة فإنه في حال تبين أوتعذر وجود دخل أو معيل لدى الﻤرأة فإنه يتم منحها الﻤساعدة اﻻجتﻤاعية وذلك حسب القانون.
 التنو يه إلى أن الوزارة تنظر في مراج عة التش ري عات من خﻼل الق يام بدراس ت ها لﻤواك بة ال حاﻻتوالتغيرات اﻻجتﻤاعية واﻻقتص ادية بﻤا يتوافق مع توجهات الدولة في توفير جودة حياة عالية لكافة أفراد
الﻤجتﻤع.
 اﻹش ارة إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق معايير الحوكﻤة عند دراس ة طلبات الﻤس اعدات اﻻجتﻤاعية وإعدادملف خاص لكل طلب يش ﻤل جﻤيع بيانات الحالة من كل النواحي ،باﻹض افة إلى القيام بالزيارات الﻤيدانية
لبعض الحاﻻت وإعداد اﻻس تبيانات الﻤخص ص ة لدراس ة كافة احتياجات الحاﻻت ومتابعتها مع الجهات
الﻤعنية.
 التأكيد على أنه يتم تطبيق معايير الحوكﻤة وذلك بتوحيد إجراءات ومتطلبات الﻤتعاملين وتقديم الخدماتمن خﻼل مراكز سعادة الﻤتعاملين واﻹجراءات اﻹلكترونية ،كﻤا تم إلغاء أكثر من ) (22ألف زيارة سنويا ً
وذلك لتسهيل وتسريع البت في طلبات الﻤتعاملين.

 اﻹشارة إلى أنه في حال استﻤرار الطالب في تعليﻤه فإن صرف الﻤساعدة اﻻجتﻤاعية يستﻤر حتى ينتهيمن تعليﻤه الجامعي ،أما بالنسبة للبنت فإنه يستﻤر الصرف لها حتى تتغير الحالة اﻻجتﻤاعية سواء بالزواج
أو العﻤل.
 التنويه إلى أنه في حال تعذر حص ول أبناء اﻷس ر الﻤس تفيدة من الض ﻤان اﻻجتﻤاعي على وظيفة بعداﻻنتهاء من الدراس ة الجامعية فإنه يﻤكنهم اﻻلتحاق واﻻنض ﻤام للفئات اﻻس تثنائية الﻤس تحقة للﻤس اعدة
اﻻجتﻤاعية.
 التأكيد على أن نظام الض ﻤان اﻻجتﻤاعي يقدم الﻤس اعدات اﻻجتﻤاعية للفئات التي تعذر وجود دخل أومعيل لديها ،وبالتالي فإن اﻷم إذا انطبقت عليها ش روط الض ﻤان اﻻجتﻤاعي فإنها تحص ل على الﻤس اعدة
اﻻجتﻤاعية.
 اﻹش ارة إلى أن الحكومة ارتأت في عام  2001إلغاء الﻤس اعدات والﻤكافآت التش جيعية لطلبة الﻤدارسدون الجامعة من قانون الض ﻤان اﻻجتﻤاعي ،وذلك لوجود ج هات أخرى معنية بدعم وتقديم الخد مات
التعليﻤية بشكل مجاني.
 التنويه إلى أن وزارة تنﻤية الﻤجتﻤع وتنفيذا ً لﻤا نص عليه قانون حقوق الﻤعاقين تقوم بص رف الﻤعيناتالسﻤعية لكل من يحﻤل بطاقة معاق وصيانتها كذلك ،باﻹضافة إلى توفير مختلف اﻷجهزة التي يحتاجونها
من خﻼل الرعاية الصحية الﻤتكاملة لهذه الفئة.
 اﻹش ارة إلى أنه يتم ص رف وإيقاف الﻤس اعدات اﻻجتﻤاعية عن الﻤس تفيدين بنا ًء على متغيرات الحالةاﻻجتﻤاعية وبﻤا يتوافق مع اشتراطات استحقاق الﻤساعدة الواردة في قانون ونظام الضﻤان اﻻجتﻤاعي.
 التأكيد على أن الوزارة تحرص على ضﻤان وصول وصرف الﻤساعدات اﻻجتﻤاعية لﻤستحقيها وفقا ً لﻤاينص عليه القانون ،وفي حال تعذر توفر اش تراطات اس تحقاق ص رف الﻤس اعدة لبعض الحاﻻت نظرا ً
للتغيرات اﻻجتﻤاعية كاﻷم اﻷرملة والﻤطلقة غير الﻤواطنة بعد انتهاء فترة الحض انة فإنه يتم تحويل هذه
الحاﻻت لجهات أخرى معنية بتقديم الﻤساعدة لها.
 التنويه إلى الوزارة تعﻤل من خﻼل ص ندوق التنﻤية اﻻجتﻤاعية على عقد ش راكات اس تراتيجية كبيرةلدعم العديد من البرامج والﻤش اريع الﻤوجهة لفئات الﻤجتﻤع ،ومنها برنامج خطة لدعم أص حاب الهﻤم
وكذلك دعم اﻷعراس الجﻤاعية وغيرها من البرامج.

 التأكيد على أن الربط اﻹلكتروني الذي تقدمت به الوزارة من الﻤنص ة التكاملية الﻤجتﻤعية يش ﻤل كافةالجهات والذي أسهم في تسريع وتحديث البيانات لكافة الفئات وفي تقليص الزيارات لﻤراكز الخدمة بنسبة
). (%58
 اﻹش ارة إلى أن الوزارة قامت بالتعرف من خﻼل تقارير ديوان الﻤحاس بة والتدقيق الداخلي إلى أهﻤيةالربط اﻹلكتروني مع كافة الجهات الﻤعنية في تحديث بيانات الفئات الﻤس تفيدة وتغير الحاﻻت اﻻجتﻤاعية
لديها ومدى استحقاقها للﻤساعدات اﻻجتﻤاعية.
 التنويه إلى أن الوزارة تقوم بالتنس يق الﻤباش ر مع الجهات الﻤعنية والنظر في حاﻻت أس ر الﻤس جونينواستثنائهم في الحصول على تﻤديد للﻤدد لحين حصول رب اﻷسرة على عﻤل.
 التأكيد على أن الوزارة تقوم بدعم اﻷس ر الﻤنتجة من خﻼل عدة مجاﻻت حيث يتم إلحاقهم في العديد منالدورات التدريبية وتسويق منتجاتهم من خﻼل العديد من الﻤنافذ والﻤعارض والﻤشاريع في الدولة.
 اﻹش ارة إلى أن ما نس بته ) (%40من اﻷس ر الﻤنتجة يﻤثلها الش باب وأن التنوع في مش اريع ومنتجاتاﻷسر الﻤنتجة سيجعل من منتجاتها منافسة على الﻤستوى الﻤحلي والدولي.
 قامت الوزارة خﻼل ) (5اﻷعوام الس ابقة بإض افة تش ريعات جديدة تعنى بالض ﻤان اﻻجتﻤاعي وإدخالوتح دي ث بعض أحك ام القوانين التي تعنى بحﻤ اي ة اﻷطف ال وأفراد اﻷس رة ،وك ذل ك إطﻼق الع دي د من
السياسات اﻻجتﻤاعية مثل السياسة الوطنية لكبار الﻤواطنين والسياسة الوطنية لتﻤكين أصحاب الهﻤم.
 اﻹش ارة إلى وجود العديد من الدراس ات اﻻجتﻤاعية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع بعض الجهاتالﻤختصة خﻼل السنوات اﻷخيرة والتي من خﻼلها تم إصدار العديد من التشريعات والسياسات اﻻجتﻤاعية
مثل اﻻقتراح بتنظيم العﻤل التطوعي ،وتش كيل لجنة لدمج أص حاب الهﻤم والس ياس ات التنظيﻤية لجﻤع
التبرعات ودعم أصحاب الدخل الﻤحدود.
 التأكي د عل ى ع دم إيق اف المس اعدة اﻻجتماعي ة ع ن ورث ة المس تفيد بع د وفات ه وإنم ا ي تم التواص لم ع المحكم ة م ن أج ل تقس يم اﻹرث وص رف المس اعدة عل ى الورث ة بع د التأك د م ن اس تيفاءهم
شروط المساعدة اﻻجتماعية.
 اﻹش ارة إل ى أن فئ ة اﻷرام ل عن د بلوغه ا س ن ) (60عام ا ً ي تم تع ديل وض عها لتك ون ض منجدول فئة كبار المواطنين المستحقين للمساعدة اﻻجتماعية.

 التنوي ه إل ى أن الم رأة غي ر المتزوج ة والت ي تج اوزت س ن ) (35عام ا ً ول م تت زوج ي تم ص رفالمس اعدة اﻻجتماعي ة له ا ،م ع زي ادة بع ض الح اﻻت بواق ع ) (%20وفق ا ً لم ا ج اء ف ي مكرم ة
رئيس الدولة حفظه ﷲ في عام 2012م.
 تق وم ال وزارة س نويا ً بتح ديث بيان ات ح اﻻت الق ادرين عل ى العم ل وال ذين ي تم ص رف مس اعداتاجتماعي ة له م والتواص ل م ع الجه ات المعني ة لت وفير وظ ائف له م تتناس ب م ع مس تواهم التعليم ي
ولكن جائحة فيروس كوفيد ) (19ساهمت في تقليل فرص العمل لهؤﻻء.
 يج ري حالي ا ً التواص ل م ع كاف ة الجه ات المعني ة باﻹحص اءات م ن أج ل توحي د اﻷرق اموالبيانات بشأن الدراسات اﻻجتماعية على مستوى اﻹمارات كافة.
 هن اك تواص ل دائ م م ع مراك ز رعاي ة المس نين لﻼط ﻼع عل ى برامجه ا والتع رف عل ىاﻷوض اع الص حية لكب ار الس ن الموج ودين ف ي دار الرعاي ة والتأك د م ن ص رف المس اعدة
اﻻجتماعية لهذه الفئة لتلبية احتياجاتها وتوفير الحياة الكريمة لها.
 اﻹش ارة إل ى أن ه ي تم التنس يق م ع الجه ات القض ائية للتأك د م ن ع دم وج ود مص در دخ ل م اليآخ ر للمطلق ة اﻷجنبي ة والت ي ل ديها أبن اء م واطنين م ن أج ل ص رف قيم ة المس اعدة اﻻجتماعي ة
لها.
 التنوي ه إل ى أن ال وزارة تق وم بتطبي ق كاف ة المب ادرات المتعلق ة بالفئ ات المس تحقة للمس اعداتاﻻجتماعي ة وذل ك بع د وج ود تش ريع ي نظم ذل ك والتأك د م ن الش روط المطلوب ة حي ث ﻻ تس تطيع
صرف أي مسكن حكومي لها دون وجود تشريع ينظم استحقاقها.
 هن اك مراجع ة دوري ة م ع الجه ات المختص ة لمعرف ة م دى ت أثر قيم ة المس اعدة اﻻجتماعي ة م عالمتغي رات اﻻقتص ادية واﻻجتماعي ة وانعك اس التض خم وغ ﻼء المعيش ة عل ى ت وفير الحي اة
الكريمة للمواطنين المستحقين للضمان اﻻجتماعي.
 التنوي ه إل ى أن جمي ع الفئ ات المس تحقة للمس اعدات اﻻجتماعي ة ي تم دراس ة حاﻻته ا وتس ريعحصولها على قيمة المساعدة المالية من أجل ضمان توفير حياة كريمة لها في المجتمع.

 اﻹش ارة إل ى انض مام وزارة تنمي ة المجتم ع ف ي برن امج ن افس لك ي تض من ع ن ت داخلاﻻختصاص ات وازدواجي ة ص رف المس اعدات ل بعض الح اﻻت الت ي ي تم إنه اء خ دماتها ف ي
القطاع الخاص.
 هن اك لج ان مختص ة ف ي ال وزارة تق وم بالب ت ف ي ك ل حال ة تتق دم للحص ول عل ى المس اعدةاﻻجتماعي ة للتأك د م ن اس تيفائها للش روط المطلوب ة وي تم التواص ل م ع كاف ة الجه ات المعني ة ف ي
الدولة للتأكد من عدم ازدواجية صرف المساعدة لدى جهة أخرى.
 س يتم التواص ل والتنس يق م ع كاف ة الجه ات المختص ة م ن أج ل اﻹس راع ف ي إص دار الوث ائقالثبوتية الرسمية لفئة مجهولي النسب.
 وفي نهاية النقاش وافق المجلس على إعادة توص يات موض وع " س ياس ة وزارة تنمية المجتمع فيشأن تطوير نظام الضمان اﻻجتماعي " إلى لجنة الشؤون اﻻجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية
ﻹعادة صياغتها وفق الﻤناقشة التي تﻤت في الجلسة ثم إعادتها إلى الﻤجلس ﻷخذ الﻤوافقة عليها في جلسة
قادمة.
 وفي تمام الس اﻋة ) (12:49ظهرا ً رفعت الجلس ة ،ليتم ﻋقد جلس ة خاص ة بمناس بة زيارة ﻣعالي أومبيرﻻ –رئيس ﻣجلس الشعب الهندي والوفد المرافق لمعاليه الى دولة اﻹﻣارات خﻼل الفترة ﻣﻦ 25_20
فبراير  ، 2022وبدأت الجل سة الﺨا صة في تمام ال ساﻋة )  (12:57ظهرا ً لغاية ال ساﻋة ) (1:24ظهرا ً
ثم تم استئناف الجلسة السادسة للمجلس في تمام الساﻋة ) (02:50ظهرا ً ووافق المجلس ﻋلى تحويل
الجلس ة إلى جلس ة س رية حيﺚ بدأت في تمام الس اﻋة ) (02:52ظهرا ً ،وقد ناقش فيها ﻣوض وع خاص
بالمجلس في بند ﻣا يس تجد ﻣﻦ أﻋمال  ،ثم ﻋادت الجلس ة بعدها ﻋلنية في تمام الس اﻋة )(03:28
ﻣس ا ًء ،وبعد أن انتهى المجلس ﻣﻦ ﻣناقش ة بنود جدول أﻋمال هذه الجلس ة وافق ﻋلى رفعها في تمام
الساﻋة ) (03:30ﻋصرا ً.

 نتائج الجلسة : وافق المجلس على إعادة توص يات موض وع " س ياس ة وزارة تنمية المجتمع في ش أن تطوير نظامال ضمان اﻻجتماعي " إلى لجنة الشؤون اﻻجتماعية والعمل وال سكان والموارد الب شرية ﻹعادة صياغتها
وفق الﻤناقشة التي تﻤت في الجلسة ثم إعادتها إلى الﻤجلس ﻷخذ الﻤوافقة عليها في جلسة قادمة.

 البيان اﻹجرائي: اﻋتذر ﻋﻦ ﻋدم حضور هذه الجلسة للمشاركة في ﻣهمة رسمية: .1سعادة /محﻤد أحﻤد اليﻤاحي.
 .2سعادة  /ناعﻤة عبدﷲ الشرهان.
 .3سعادة /شذى سعيد النقبي.
 .4سعادة  /أحﻤد حﻤد أبو شهاب.
 .5سعاد /عائشة محﻤد الﻤﻼ.
 كما اﻋتذر ﻋنها كل ﻣﻦ: .1سعادة  /جﻤيلة أحﻤد الﻤهيري.
 .2سعادة  /علي جاسم أحﻤد.
 .3سعادة  /عائشة راشد ليتيم.
 .4سعادة /د.موزة محﻤد العامري.

 صدق المجلس ﻋلى ﻣ ضبطة الجل سة الﺨاﻣ سة المعقودة بتاريخ  2022/02/08دون إبداء ال سادة أيﻣﻼحظات ﻋليها.

 أحيط المجلس ﻋلما ً بالرسالة اﻵتية الصادرة للحكوﻣة وهي : رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني اﻻتحادي في شأن موضوع " دور وزارة الصناعةوالتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية " .

 البيان اﻹحصائي للجلسة السادسة:البند
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ﻣﻼحظة :الزﻣﻦ الكلي للبند يشمل تﻼوة اﻷﻣيﻦ العام للبند وﻣداخﻼت الرئيس باﻹضافة إلى وقت حديﺜي
اﻷﻋضاء والحكوﻣة.

