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اﻟﺒﻨ ﺪ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ  :اﻟﺘﺼ ﺪﻳﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻀ ﺒﻄﺘﻲ اﻟﺠﻠﺴ ﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ واﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدﺗﻴﻦ ﺑﺘ ﺎرﻳﺨﻲ  12و
.2016/4/20
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ :
 رﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺸﺄن ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع " ﺳﻴﺎﺳ ﺔ وزارة ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة " .
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ  :اﻷﺳﺌﻠﺔ :
 .1ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺣ ﻮل " ﺗﻜ ﺮار ﺣ ﻮادث
اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء " .
 .2ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ  /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺣﻤ ﺪ أﺣﻤ ﺪ اﻟﺮﺣ ﻮﻣﻲ ﺣ ﻮل " إﻟ ﺰام اﻟﻜﻔﻴ ﻞ
ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺬاآﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻬﺎرﺑﺔ " .
 .3ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ  /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺣﻮل " اﺳﺘﺼﺪار ﻗﺮار
اﺗﺤﺎدي ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻀﺒﺎب اﻟﻜﺜﻴﻒ " .
 .4ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ  /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺧﺎﻟ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺣ ﻮل " ﺿ ﺒﻂ اﻟﺴ ﺮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ " .
 .5ﺳﺆال ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء –
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ ﺣﻮل " ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرات " .
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ  :اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع " ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة " .)ﻣﺮﻓﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع(

اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس  :اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن :
 ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸ ﺆون اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ﺎف واﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺣ ﻮل ﺗﻮﺻ ﻴﺎت ﻣﻮﺿ ﻮع " ﺳﻴﺎﺳ ﺔاﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت " .
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ  :ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل .
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ﻋﻘ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي ﺟﻠﺴ ﺘﻪ اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻲ دور اﻧﻌﻘ ﺎدﻩ اﻟﻌ ﺎدي اﻷول ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ وذﻟﻚ ﻓ ﻲ ﺗﻤ ﺎم اﻟﺴ ﺎﻋﺔ ) (09:06ﻣ ﻦ ﺻ ﺒﺎح ﻳ ﻮم اﻟﺜﻼﺛ ﺎء  3ﺷ ﻌﺒﺎن ﺳ ﻨﺔ
1437هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  10ﻣ ﺎﻳﻮ ﺳ ﻨﺔ 2016م ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻷﺳ ﺘﺎذة  /اﻟ ﺪآﺘﻮرة أﻣ ﻞ ﻋﺒ ﺪاﷲ اﻟﻘﺒﻴﺴ ﻲ –
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﻗﺪ اﻋﺘﺬر ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻤﻬﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ  /أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮوان .
آﻤﺎ اﻋﺘﺬر ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﻌﺎدة  /ﻣﻄﺮ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﻈﺎهﺮي .
وﻗﺪ ﺣﻀﺮ هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ آﻞ ﻣﻦ :
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن

" ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

ﻣﻌﺎﻟﻲ  /ﻧـﻮرة ﻣﺤﻤـﺪ هـﻼل اﻟﻜﻌﺒــﻲ

" وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي "

ﺳﻌﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻴﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﻌﻔﺎر

" وآﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

ﺳﻌﺎدة  /د .ﺳﻌﻴـــﺪ ﻣﺤﻤــــﺪ اﻟﻐﻔﻠــﻲ

"اﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻮزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي"

ﺳﻌﺎدة اﻟﻠﻮاء اﻟﺮآﻦ  /ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﺎرب اﻟﺨﻴﻴﻠــﻲ

" وآﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ
واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ "

ﺳﻌﺎدة اﻟﻠﻮاء  /د .أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺮﻳﺴﻲ

" ﻣﻔﺘﺶ ﻋﺎم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

ﺳﻌﺎدة اﻟﻠﻮاء  /ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﺮﻣﻴﺜــﻲ

" ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺎم ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ "

ﺳﻌﺎدة اﻟﻠﻮاء  /ﺧﻤﻴﺲ ﻣﻄﺮ اﻟﻤﺰﻳﻨــﺔ

" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻃﺔ دﺑﻲ "

اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤـــﺪ اﻟﻈﺎهـــﺮي

" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺆون اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻷﺟﺎﻧﺐ – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﻏﻴــــﺚ ﺣﺴـــﻦ اﻟﺰﻋﺎﺑـــﻲ

" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺮوري – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﺴﻴــﻦ أﺣﻤـــﺪ اﻟﺤﺎرﺛــﻲ

" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ – ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ "

اﻟﻌﻤﻴﺪ  /د .راﺷﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ

" ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﻌﻤﻴﺪ  /اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺤﻨﻮن ﺁل ﻧﻬﻴﺎن

" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺆون اﻷﻣﻦ واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﻤــﺪ ﻋﺠــﻼن اﻟﻌﻤﻴﻤﻲ

" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ "

اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴـــﺪ ﺗﻮﻳــﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي

" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴـــﻢ اﻟﺴﻮﻳــﺪي

" ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﻓﻴﺼﻞ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ

" ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء  -وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﻌﻘﻴﺪ  /د .اﺑﺮاهﻴـــــﻢ اﻟﺪﺑــــﻞ

" اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب "

اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻮد ﻣﺼﺒﺢ اﻟﺴﺎﻋﺪي

" ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "
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اﻟﻤﻘﺪم  /ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ

" ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻠﻴﺎ "

اﻟﺮاﺋﺪ  /ﻓـــﻮاز ﻋﻠــــﻲ ﻋﺒـــﺪاﷲ

" ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﺮاﺋﺪ  /ﺳﻌﻴــﺪ ﺳﺎﻟـــﻢ اﻟﻨﻌﻴﻤـــﻲ

" ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﺮاﺋﺪ  /ﻧﺎﺋــﻞ ﻓﻬﻴــﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴـــﻲ

" ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ "

اﻟﺴﻴﺪ  /د .ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺎﻓﺮي

" ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ "

اﻟﺴﻴﻨﺪ  /د .ﻋﻠــــﻲ اﻟﻤﺮزوﻗـﻲ

" ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ "

آﻤﺎ ﺣﻀﺮ هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ  /اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري – اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ  ،واﻷﺳﺘﺎذ  /اﻟﺪآﺘﻮر هﺸﺎم ﻣﺤﻤ ﺪ ﻓ ﻮزي – اﻟﻤﺴﺘﺸ ﺎر اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑ ﺎﻟﻤﺠﻠﺲ  ،وﺣﻀ ﺮ ﺟﺎﻧﺒ ﺎ
ﻣﻨﻬ ﺎ ﻃﻠﺒ ﺔ آﻠﻴ ﺔ اﻟﺸ ﺮﻃﺔ  ،وﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺎت  ،آﻤ ﺎ ﺷ ﻬﺪهﺎ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ رﺟ ﺎل اﻟﺼ ﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋ ﻼم
واﻟﻀﻴﻮف .
وﺗﻮﻟـﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺘﺎذ  /د .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺰروﻋﻲ – اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ ،،،
ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻬﻞ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ اﻟﻌﺎﺷ ﺮة ﻟ ﺪور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﻌ ﺎدي اﻷول ﻣ ﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴ ﺎدس ﻋﺸ ﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻳﺴﻌﺪﻧﺎ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وﺑﺎﻹﺧﻮة اﻷﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺸ ﺮﻃﺔ ،
وإﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻜﺮام ﻣﻦ آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ .
وﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﺳﻤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ آﺄﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي وﺑﺎﺳﻢ ﺷﻌﺐ اﻻﺗﺤﺎد ﻧﻮد أن ﻧﺘﻘﺪم إﻟ ﻰ ﻗﺎﺋ ﺪ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ  ،إﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ﺑﺼﻔﺘﻪ آﻨﺎﺋﺐ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  ،وإﺷﺮاﻓﻪ
اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ  ،واﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺠﺒ ﺎرة اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺒﻠﻬﻢ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ
اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﺬﻟﻚ  ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ – أﻳﻀ ًﺎ – ﻋﻤﻠ ﻪ آ ﻮزﻳﺮ ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴ ﺔ وﻣﺴ ﺆول ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺮﻃﺔ وﺟﻤﻴ ﻊ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻀﻢ ﺗﺤﺖ ﻟﻮاﺋﻪ ﺑﻘﻴﺎدﺗﻪ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻤ ﻞ وﺗﻘ ﺪم
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺷﻌﺐ اﻹﻣﺎرات  ،وآﺬﻟﻚ ﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻌﻘﻴ ﺪة اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﻮا اﻟﻨﻬ ﻮض ﺑﻜﺜﻴ ﺮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدرات ﻟﻴﺴ ﺖ ﻓﻘ ﻂ اﻟﺸ ﺮﻃﻴﺔ وﻻ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ وﻟﻜ ﻦ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﻧﻘﻄﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺛﻤﺎرهﺎ وﺷﻬﺪﻧﺎهﺎ ﺑﺄﻋﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ وآﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮاﻗ ﻒ  ،ﻧﺸ ﻜﺮآﻢ ﻷﻧﻜ ﻢ ﻻ
ﺗﺪﺧﺮون ﺟﻬﺪا ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أرض دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ،وﻧﺤﻦ ﻧﻔﺎﺧﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﺠﻬ ﻮدآﻢ ه ﺬﻩ  ،وﺳ ﻤﻌﻨﺎ ﺣﻴ ﺚ ذهﺒﻨ ﺎ وﺣﻴ ﺚ آﻨ ﺎ ﺳ ﻮاء داﺧ ﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ اﻟﺜﻨ ﺎء واﻹﺷ ﺎدة ﺑ ﺎﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻟ ﻮزارﺗﻜﻢ اﻟﻤ ﻮﻗﺮة وﻟﻺﺧ ﻮة اﻷﻓﺎﺿ ﻞ ﻣ ﻦ ﻗﻴ ﺎدات
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺸ ﺮﻃﺔ  ،وآ ﺬﻟﻚ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻣﺒ ﺎدراﺗﻜﻢ اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ أﻓﻀ ﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت
اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ ﺳ ﻜﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ وزواره ﺎ  ،وﻓ ﻲ ﺟﻌ ﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ ﻣﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺴ ﺘﻘﺮ وﺁﻣ ﻦ
وﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺗﺴﺎﻣﺢ وأﻣﻦ وأﻣﺎن
وﻗ ﺪ ﻻﻣﺴ ﻨﺎ آﻤﻤﺜﻠ ﻴﻦ ﻟﺸ ﻌﺐ اﻻﻣ ﺎرات ه ﺬا اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻜﺒﻴ ﺮ واﻟﻤﺘﻤﻴ ﺰ واﻟﺮاﺋ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴ ﺔ
واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺬآﻴ ﺔ – أﻳﻀ ًﺎ – اﻟﺘ ﻲ ﺣﺮﺻ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺎرآﺘﻨﺎ داﺋﻤ ﺎ ﺑﻬ ﺎ  ،وﻧﺸ ﻜﺮآﻢ ﻋﻠ ﻰ إﻗﺎﻣ ﺔ ه ﺬا
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ  ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي .
ﻻ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻋﺒ ﺎرات اﻟﻤ ﺪﻳﺢ واﻟﺜﻨ ﺎء إﻻ ﻓﻌ ﻼ أﻗ ﻞ ﻣ ﺎ ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻧ ﺬآﺮﻩ ﻋﻤ ﺎ ﺗﻮﻓﺮوﻧ ﻪ وﺗ ﺪﻋﻤﻮن ﺑ ﻪ
داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ  ،واﻟﺘﻄﻠﻊ – أﻳﻀًﺎ – ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺮﺷ ﻴﺪة،
وﺑﻔﻀ ﻞ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻴﻤ ﺔ ﻟﺼ ﺎﺣﺐ اﻟﺴ ﻤﻮ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء " ﺣﻔﻈ ﻪ اﷲ "  ،وآ ﺬﻟﻚ ﺑﻔﻀ ﻞ
إدارﺗﻜﻢ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮد ﺑﻬﺎ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟ ﻮزراء – وزﻳ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ  ،واﻟﻨﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻮاﺟ ﺪ ﺳ ﻤﻮآﻢ اﻟﻤﻴ ﺪاﻧﻲ ﺟﻨﺒ ﺎ إﻟ ﻰ ﺟﻨ ﺐ ﻣ ﻊ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ
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اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺸ ﺮﻃﻴﺔ وﻓ ﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺣ ﺪوث اﻷزﻣ ﺎت  ،وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ آ ﻞ
اﻟﺤ ﺎﻻت  ،وآ ﺬﻟﻚ ﺗﻮاﺟ ﺪآﻢ آﻤﺜ ﺎل وﻗ ﺪوة ﺑﺠﺎﻧ ﺐ أﺑﻨﺎﺋﻨ ﺎ ﺳ ﻮاء آ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس أو ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب وآﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﺘ ﻲ ﻟﻤﺴ ﻨﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ أن هﻨ ﺎك – ﻓﻌ ﻼ – اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ
ﻓﺮﻳﻖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻳ ﺆﻣﻦ ﺑﻌﻘﻴ ﺪة اﻟﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻳﻘ ﻮدﻩ ﻗﺎﺋ ﺪ اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻨ ﺎ  ،ﻓﻬ ﺬﻩ رﺳ ﺎﺋﻞ ﺷ ﻜﺮ ﺗﻌﺒ ﺮ ﻋ ﻦ
اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓ ﺎن ﺑﺎﺳ ﻢ ﺷ ﻌﺐ اﻹﻣ ﺎرات ﻧﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﻟﺴ ﻤﻮآﻢ ﺗﺄآﻴ ﺪا دوﻣ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻘﺪﻣﻮﻧ ﻪ وﺗﺒﺬﻟﻮﻧ ﻪ ،
ووﻗﻔﺔ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻷﺑﻄ ﺎل ﺑﻤ ﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧ ﻪ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻀ ﺤﻴﺎت ووﻗ ﻮﻓﻬﻢ ﺑﺠﺎﻧﺒﻨ ﺎ ﻳﺸ ﻌﺮﻧﺎ داﺋﻤ ﺎ
ﺑﻬﺬا اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار – اﻟﻠﻬﻢ أدﻣﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ .
آﻤﺎ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻤﻌﺎﻟﻲ اﻷﺧﺖ ﻧﻮرة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻌﺒﻲ – وزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸ ﺆون اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي،
وﺑ ﺎﻷﺧﻮات واﻹﺧ ﻮة أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي  ،وﻧﺮﺣ ﺐ ﺑﺎﻟﺤﻀ ﻮر اﻟﻜ ﺮﻳﻢ  ،واﻟﺴ ﻴﺪات
واﻟﺴ ﺎدة اﻟﻀ ﻴﻮف اﻷﻓﺎﺿ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺆﺳﺴ ﺎﺗﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ وﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ  ،واﻹﺧ ﻮة
اﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻜﺮام .
اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة اﻟﺤﻀﻮر ،،،
ﻧﺮﻓﻊ أﺳﻤﻰ ﺁﻳﺎت اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎت ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  -رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ
"ﺣﻔﻈﻪ اﷲ" ،وأﺧﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷ ﺪ ﺁل ﻣﻜﺘ ﻮم  -ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ  -رﺋ ﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -ﺣﺎآﻢ دﺑ ﻲ "رﻋ ﺎﻩ اﷲ" ،وﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺴ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن  -وﻟ ﻲ
ﻋﻬ ﺪ أﺑ ﻮﻇﺒﻲ  -ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ  ،وأﺻ ﺤﺎب اﻟﺴ ﻤﻮ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ
ﻟﻼﺗﺤﺎد ﺣﻜﺎم اﻹﻣﺎرات ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬآﺮى اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ ﻣﺆآ ﺪﻳﻦ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺬآﺮى
اﻟﺘ ﻲ ﺗﺼ ﺎدف اﻟﺴ ﺎدس ﻣ ﻦ ﻣ ﺎﻳﻮ آ ﻞ ﻋ ﺎم ﺗﻌ ﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ وﺳ ﺎم ﻓﺨ ﺮ واﻋﺘ ﺰاز ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺪور آ ﻞ
أﺑﻨﺎءاﻹﻣﺎرات  ،ﻓﻬ ﻲ ﻣ ﻦ أﻳﺎﻣﻨ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ رﻣ ﺰا ﻟﻮﺣ ﺪﺗﻨﺎ وﺗﻤﺎﺳ ﻜﻨﺎ وﻋﺰﻳﻤﺘﻨ ﺎ وﻗ ﻮة
إرادﺗﻨﺎ .
إن ﻗﺮار ﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ آ ﺎن ﻳﻮﻣ ﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺎ ﻣﺸ ﻬﻮدا ﺳ ﻄﺮ أﺳ ﻤﻰ ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣ ﺪة واﻟﺘﻌ ﺎون
واﻟﻌﻤﻞ  ،إذ اﻟﺘﻘﺖ إرادة ﺁﺑﺎﺋﻨﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﻮاﺗﻨﺎ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة واﺣﺪة وراﻳ ﺔ واﺣ ﺪة
إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن اﻻﺗﺤﺎد ﻗﻮة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺤﻤ ﻲ وﺗ ﻮﻓﺮ اﻷﻣ ﻦ واﻻﺳ ﺘﻘﺮار واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ ﻟﺸ ﻌﺐ اﻻﺗﺤ ﺎد
وﻟ ﺪوﻟﺘﻨﺎ  ،وأن ﺗﺘﺼ ﺪى ﻷي ﻣﺨ ﺎﻃﺮ أو ﺗﻬﺪﻳ ﺪات ﺗﺤ ﺎول اﻟﻨﻴ ﻞ ﻣ ﻦ وﺣ ﺪﺗﻬﺎ وأﻣﻨﻬ ﺎ واﺳ ﺘﻘﺮارهﺎ أو
ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ  ،وﻗ ﺪ ﺳ ﺎهﻢ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﻜﺘﺴ ﺒﺎﺗﻬﺎ وﺻ ﻮن أﻣﻨﻬ ﺎ وردع اﻟﺤﺎﻗ ﺪﻳﻦ واﻟﻤﺘ ﺂﻣﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺘﺮﺑﺼﻴﻦ ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮاهﺎ  ،آﻤﺎ ﻟﻌﺐ دورا ﻣﺤﻮرﻳﺎ وﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﻴ ﺮ واﻟﻨﻬﻀ ﺔ اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻬﺪهﺎ دوﻟ ﺔ اﻻﺗﺤ ﺎد ﻣﻨ ﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴ ﻬﺎ  ،وإﻧﻨ ﺎ ﻓ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟ ﺬآﺮى ﻧﺮﻓ ﻊ ﺗﺤﻴ ﺔ إﺟ ﻼل وإآﺒ ﺎر
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ﻟﺸ ﻬﺪاﺋﻨﺎ اﻷﺑ ﺮار اﻟ ﺬﻳﻦ ﺳ ﻄﺮوا أروع ﻣﻼﺣ ﻢ اﻟﺘﻀ ﺤﻴﺔ وﻷﺳ ﺮهﻢ وﻟﺠﻨ ﻮد ﻗﻮاﺗﻨ ﺎ اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ اﻟﺒﻮاﺳ ﻞ
ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﷲ أن ﻳﻜﻠﻞ ﺟﻬﻮدهﻢ داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ وأن ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﻌﺰة واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار .
اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة اﻟﻜﺮام ،،،
ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرآﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺸﻌﺒﺘﻪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸ ﺎﻃﻪ اﻟ ﺪؤوب
ﻋﺒﺮ زﻳ ﺎرات وﻓ ﻮدﻩ وﻣﺸ ﺎرآﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓ ﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ
ﻣﻮاﻗ ﻒ اﻟﺪوﻟ ﺔ إزاء ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﺣ ﺪاث واﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ  ،وﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﻋﻼﻗ ﺎت
اﻷﺧ ﻮة واﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول اﻟﺸ ﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت آﺎﻓ ﺔ  ،ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﻤ ﺎ
ﻳﺘﻮازى ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺟﻬﻮدهﺎ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة .
وﻗ ﺪ ﺣﻘﻘ ﺖ اﻟﺰﻳ ﺎرة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ اﻟﺘ ﻰ ﻗ ﺎم ﺑﻬ ﺎ وﻓ ﺪ اﻟﺸ ﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴ ﺔ ﻣﺸ ﻜﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ رﺋ ﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻣﺆﺧﺮًا ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة وﻧﺠﺎﺣ ﺎ
ﺑﺎرزا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻌﺪ وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ اﻟﺼﻌﺪ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒاﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ واﻻﻗﺘﺼ ﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ  ،ﻣ ﻊ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة واﻟﺠﺎذﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﺎت
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺬي ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ .
 ﺗﺸ ﻜﻴﻞ وﺗﻔﻌﻴ ﻞ ﻟﺠ ﺎن اﻟﺼ ﺪاﻗﺔ ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي وﺑﺮﻟﻤﺎﻧ ﺎت اﻟﻨﻤﺴ ﺎواﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ واﻷردن ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌ ﺎرف  ،وﺗﻨﺴ ﻴﻖ
اﻟﺮؤى واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 آﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮارات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻟﺤﻀ ﺎرﻳﺔﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻣﺪ ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻀﺎري .
 ﺣﺸ ﺪ اﻟ ﺪﻋﻢ واﻟﺘﺄﻳﻴ ﺪ ﻟﻤﻮﻗ ﻒ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺠ ﺎﻩ اﺳ ﺘﻌﺎدة اﻟﺴ ﻴﺎدة ﻋﻠ ﻰ ﺟﺰرﻧ ﺎ اﻟ ﺜﻼث "ﻃﻨ ﺐ اﻟﻜﺒ ﺮىوﻃﻨ ﺐ اﻟﺼ ﻐﺮى وأﺑ ﻮ ﻣﻮﺳ ﻰ " اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬ ﺎ إﻳ ﺮان  ،وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺸ ﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻋﺒ ﺮ
اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺠﺎدة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة  ،أو اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ .
 آﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﺠﻬ ﻮد ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ أﻣ ﻦ واﺳ ﺘﻘﺮار اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ  ،واﺣﺘ ﺮام ﺳ ﻴﺎدةدول اﻟﺠ ﻮار  ،وﻋ ﺪم اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆوﻧﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ  ،واﻻﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺎﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ واﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ،
وﻋﺪم إﺷﻌﺎل اﻟﻔﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ  ،واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹرهﺎﺑﻴﺔ .
 وﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺳ ﻢ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات واﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي وﺷ ﻌﺐ اﻹﻣ ﺎرات ﺑﺘﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﺰﻳ ﺔ ﻗﻴ ﺎد ًةوﺣﻜﻮﻣ ًﺔ وﺷ ﻌﺒًﺎ ﻟﻀ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺠﻴ ﺮات اﻹرهﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎرﻳﺲ وﺑﺮوآﺴ ﻞ  ،وآﻨ ﺎ آ ﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ
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اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي أول ﻣﺴﺆول ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ووﻓﺪ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻳﺰور ﻣﻜﺎن اﻟﺘﻔﺠﻴﺮات ﻓﻲ ﺑﺮوآﺴﻞ ،
وأآﺪﻧﺎ أن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﻤﺖ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ ﺑﺼﻠﺔ  ،وأن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ اﺧﺘﻄﻒ ﻣﻨﺎ
ﻋﻠﻰ أﻳﺪي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺿﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ،وأهﻤﻴﺔ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﺳ ﺘﺮﺟﺎﻋﻪ وإﻇﻬ ﺎر
اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم دﻳﻦ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم .
 آﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻹره ﺎب وﻧﺒ ﺬ اﻟﺘﻄ ﺮف  ،وأن ﻧﻘ ﻒ ﺟﻤﻴﻌﻨ ﺎ ﺻ ﻔﺎواﺣﺪا ﻻﺟﺘﺜﺎﺛﻪ ﻣﻦ ﺟﺬورﻩ  ،وﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻺرهﺎب اﻟﻔﻜﺮي وﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻠﻪ .
 وﺗ ﻢ إﺑ ﺮاز ﺟﻬ ﻮد اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺘﻄ ﺮف واﻹره ﺎب  ،وﻧﺸ ﺮ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺴ ﻼم واﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢواﻻﻋﺘﺪال  ،وﻧﻘﻞ اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺤﻨﻴﻒ وﻗﻴﻤﻪ اﻟﺴﻤﺤﺔ  ،اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺒ ﺬ اﻹره ﺎب
واﻟﺘﻄ ﺮف  ،وﺳ ﻌﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ.
 آﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹره ﺎب ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺒﻨ ﻲ اﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دوﻟﻴ ﺔ ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧ ﺐاﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 آﻤﺎ ﺗﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ  ،وﺗ ﻢ اﺳ ﺘﻌﺮاضﺗﺠﺮﺑﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﺒﺎب هﻢ اﻟﺜ ﺮوة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴ ﺔ
ﻻﺳﺘﺸﺮاف وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ،ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺘﻄﻮر واﻻﺑﺘﻜﺎر .
 آﻤﺎ ﺗﻢ اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص ﻗﻴﺎدة وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺟﻴ ﺎل اﻟﻘﺎدﻣ ﺔﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﺨﻄ ﻴﻂ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﻻﻗﺘﺼ ﺎد ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﻨﻔﻂ وﺗﺠﺮﺑ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﺮاﺋ ﺪة ﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻞ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وإﻧﺸﺎء وزارﺗﻲ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻌﺎدة وأﻧﻬﺎ آﻘﻴﺎدة وﺣﻜﻮﻣﺔ وﺑﺮﻟﻤﺎن وﺿ ﻊ أوﻟﻮﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺎ أن
ﻳﻜﻮن ﺷﻌﺐ اﻹﻣﺎرات أﺳﻌﺪ ﺷﻌﺐ .
 آﻤﺎ ﺗﻢ إﺑﺮاز اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼم وﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات واﻟ ﺪور اﻟ ﺬي ﺗﻠﻌﺒ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺤﺎرﺑ ﺔ اﻹره ﺎب واﻟﺘﻄ ﺮف وﻣﺸ ﺎرآﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺴ ﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟ ﺬي ﺗﻘﺪﻣ ﻪ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻨﻜ ﻮﺑﻴﻦ أﻣ ﺎم
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ وآﺬﻟﻚ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﻘ ﺎء ﺑ ﺎﻻﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم اﻷوروﺑﻴ ﺔ
اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻹﻳﺼﺎل ﺻﻮﺗﻨﺎ اﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺷﻌﻮب أوروﺑﺎ .
 وﻗﺪ ﺣﻔﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻤﺒﺎﺣﺜ ﺎت ﻣ ﻊ اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻴﻴﻦ واﻟﺤﻜ ﻮﻣﻴﻴﻦواﻷﻣﻤﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻴﻨﺎ  ،وﻓﻲ آﺬﻟﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :
 اﻟﻠﻘ ﺎء ﻣ ﻊ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﻨﻤﺴ ﺎوي اﻟ ﺬي أﺷ ﺎد ﺑ ﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴ ﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ووﺻ ﻔﻬﺎﺑ ﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﺮاﺋ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻘﺖ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ  ،ﺧﺼﻮﺻ ﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﺳ ﺘﺤﺪاث وزارﺗ ﻲ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ
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واﻟﺴﻌﺎدة ،آﻤﺎ ﺛﻤﻦ ﺧﻄﻮات ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت.
 وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻟﻘﺎﺋﻨ ﺎ ﺑﺮﺋﻴﺴ ﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻨﻤﺴ ﺎوي  ،وﻗ ﺪ ﺛﻤﻨ ﺖ اﻟ ﺪور اﻟﺮﻳ ﺎدي ﻟﺪوﻟ ﺔاﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼ ﻠﺔ ﺑ ﺎﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ .
 آﻤﺎ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ وزﻳﺮة اﻟﺸﺒﺎب واﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ  ،وﺗ ﻢ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﻦأوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاآﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺸ ﺒﺎب واﻷﺳ ﺮة  ،وأﺷ ﺎدت
ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر وزﻳﺮة ﺷﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب .
 وﺑﺤﺜﻨﺎ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻻوروﺑﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎوي ﺟﻤﻴﻊ أوﺟﻪ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون . آﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﻳﺔ  -اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ وأﻣﻴﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ أﺷﺎدا ﺑﻤﺎ ﺗُﻮﻟﻴﻪ اﻹﻣﺎرات ﻣﻦاهﺘﻤﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة  ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ
ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ .
 آﻤﺎ أﺟﺮﻳﻨﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓ ﻲ ﻓﻴﻴﻨ ﺎ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔاﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﻤﺨ ﺪرات  ،ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺜﻨ ﺎﺋﻲ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي
واﻟﻤﻜﺘ ﺐ  ،وﺗﻨﺴ ﻴﻖ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣ ﻦ أهﻤﻴ ﺔ دور اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ اﻧﺘﺸ ﺎر اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ،
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﺮاف .
 واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ أن ﻧ ﺬآﺮ آﻴ ﻒ ﺛﻤ ﻦ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ واﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺬﻟﻬﺎدوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﺨ ﺪرات ﻻ ﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ واﻟﺘﻌ ﺎون
اﻟﻮﺛﻴ ﻖ ﻣ ﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺑﺪوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ واﻟﻤﺨ ﺪرات وﻣﺠ ﺎﻻت
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك .
 آﻤ ﺎ ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﺰﻳ ﺎرة ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻋﺒ ﺪاﷲ ﻟﻠﺤ ﻮار ﺑ ﻴﻦ اﻷدﻳ ﺎن ﻓ ﻲ ﻓﻴﻴﻨ ﺎ  ،وأآ ﺪﻧﺎ ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ دوراﻟﻤﺮآﺰ وﺟﻬ ﻮدﻩ ﻓ ﻲ ﻧﺸ ﺮ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺘﺴ ﺎﻣﺢ واﻻﻋﺘ ﺪال  ،واﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤ ﻮار ﻟﺘﺼ ﺤﻴﺢ اﻷﻓﻜ ﺎر
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ  ،وﻗﺪ أﺷﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬﺗﻬﺎ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺧﻄ ﺎب
اﻟﻜﺮاهﻴ ﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ واﻟﺘﻄ ﺮف ﺑﻔﻀ ﻞ ﺗﻄﻮﻳﻌﻬ ﺎ ﻟﻠﻌﻠ ﻮم اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻹﺳ ﻼم ،وﺗﺮﺳ ﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ
اﺣﺘﺮام اﻷدﻳﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﻳﻢ ازدراﺋﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺎرﻣﺔ راﺋﺪة .
اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة اﻟﻜﺮام ،،،
وﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﺟﻬ ﻮدﻩ اﻟﺪﺑﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺮوآﺴ ﻞ ﻋﺎﺻ ﻤﺔ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ ﺣﻴ ﺚ
أﺟﺮﻳﻨ ﺎ ﺳﻠﺴ ﻠﺔ ﻟﻘ ﺎءات وﻣﺒﺎﺣﺜ ﺎت ﻋﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺮي اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن اﻷوروﺑ ﻲ واﻟﻤﻔﻮﺿ ﻴﺔ
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ آﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺆﺛﺮﻳﻦ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ :
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 ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺎرﺗﻦ ﺷﻮﻟﺘﺰ  -رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ . ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻓﻴﺪرﻳﻜﺎ ﻣﻮﻏﺮﻳﻨﻲ  -اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻟﻼﺗﺤ ﺎد اﻷوروﺑ ﻲ -ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ .
 رﺋﻴﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ . ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ . اﻟﻤﻔﻮض اﻷوروﺑﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﻠﻮم واﻻﺑﺘﻜﺎر . ورؤﺳﺎء أآﺒﺮ اﻷﺣﺰاب اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻻوروﺑﻲ .وﻗﺪ وﺟﻬﻨﺎ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷوروﺑﻲ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ وإﻟﻘﺎء آﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي ورﺣﺐ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮة  ،وﺗ ﻢ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺪاد ﻣﺴ ﻮدات ﻟﻤ ﺬآﺮات ﺗﻔ ﺎهﻢ وﺗﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ
اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي واﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎن اﻷوروﺑ ﻲ  ،ﺑﻬ ﺪف ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺎﻧﺒﻴﻦ ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻔﻌﻴ ﻞ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ ذات اﻟﻤﺼ ﺎﻟﺢ واﻻهﺘﻤﺎﻣ ﺎت اﻟﻤﺸ ﺘﺮآﺔ  ،آﻤ ﺎ ﻗ ﺎم اﻟﻮﻓ ﺪ
ﺑﺰﻳ ﺎرة ﻣﺤﻄ ﺔ " ﻣﺘ ﺮو ﻣﻠﺒ ﻚ " وﺳ ﻂ اﻟﻌﺎﺻ ﻤﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴ ﺔ ﺑﺮوآﺴ ﻞ ﺗﻜﺮﻳﻤ ًﺎ ﻷرواح ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻤ ﺎت
اﻹرهﺎﺑﻴ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑﺮوآﺴ ﻞ  ،واﻟﺘﻘﻴﻨ ﺎ ﺑﺄﺣ ﺪ ﻋ ﺎﺋﻼت ﺿ ﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﺠﻴ ﺮات ﻟﻤﻮاﺳ ﺎﺗﻬﻢ ﻓ ﻲ
ﻣُﺼ ﺎﺑﻬﻢ اﻟﺠﻠ ﻞ  ،وﻗ ﺪ ﻻﻗ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺰﻳ ﺎرة ﺻ ﺪى ﻃﻴﺒ ًﺎ ﻟ ﺪى أوﺳ ﺎط اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﻦ واﻟﺸ ﻌﺐ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜ ﻲ
اﻟﺼﺪﻳﻖ ،آﻤﺎ ﺷﺎرآﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺿﻤﻦ وﻓﺪ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ وه ﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ .
اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة اﻷﻓﺎﺿﻞ ،،،
آﻤ ﺎ ﺷ ﺎرك وﻓ ﺪ اﻟﺸ ﻌﺒﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﺘ ﺪى اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﺴ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧ ﺎت ﻟﻌ ﺎم
 2016اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻣﺆﺧﺮًا ﻓﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﻤﺎن  ،ﺑﻤﺸﺎرآﺔ  260ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ  89دوﻟ ﺔ ،
ﺑﺎﺳﺘﻀ ﺎﻓﻪ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب اﻷردﻧ ﻲ  ،وﺗﺤ ﺖ رﻋﺎﻳ ﺔ ﺟﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻋﺒ ﺪاﷲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸ ﺔ أﻓﻀ ﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت واﻟﺨﺒ ﺮات ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ دور اﻟﻨﺴ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧ ﺎت وﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﺎت  ،وأﻟﻘﻴﻨ ﺎ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺪى اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ :
 ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ  ،وﺟﻬﻮد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤ ﺮأة  ،ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ أﻣ ﺮًا ﺣﺎﺳ ﻤًﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻴﺔ  ،وﻓ ﻲ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،وﻗﺪ آﺮم اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺎت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة
ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ ﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻋﻦ ﻓﺌﺔ " دﻋﻢ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ " ﻟﺮﻳﺎدﺗﻬ ﺎ ﺑﺎﻧﺘﺨ ﺎب أول
اﻣﺮأة ﺗﺘﺮأس ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .
 وﻗﺪ ﻋﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻧﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻜ ﺮﻳﻢ  ،ﻟﺮﻳ ﺎدة دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ دﻋ ﻢ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ًﺎ ،ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16
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واﻟﺬي ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛﻤﺮة اﻟﻐﺮس اﻟﻄﻴ ﺐ اﻟ ﺬي زرﻋ ﻪ اﻟﻤﻐﻔ ﻮر ﻟ ﻪ ﺑ ﺈذن اﷲ اﻟﻮاﻟ ﺪ اﻟﺸ ﻴﺦ زاﻳ ﺪ ﺑ ﻦ
ﺳﻠﻄﺎن ﺁل ﻧﻬﻴﺎن "ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاﻩ" ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﻤ ﺮأة  ،و ﺳ ﺎر ﻋﻠ ﻰ ﻧﻬﺠ ﻪ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺴ ﻤﻮ
اﻟﺸ ﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن  -رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ "ﺣﻔﻈ ﻪ اﷲ" اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮد ﻣﺴ ﻴﺮة ﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة
وإﺧﻮاﻧ ﻪ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺴ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ راﺷ ﺪ ﺁل ﻣﻜﺘ ﻮم  -ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﺪوﻟ ﺔ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮزراء  -ﺣﺎآﻢ دﺑ ﻲ  ،وﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺴ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن  -وﻟ ﻲ ﻋﻬ ﺪ أﺑ ﻮﻇﺒﻲ -
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ  ،وإﺧﻮاﻧﻬﻢ ﺣﻜﺎم اﻹﻣﺎرات .
 آﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺮاﺋﺪ واﻟﻤﻬﻢ ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺨﺔ ﻓﺎﻃﻤ ﺔ ﺑﻨ ﺖ ﻣﺒ ﺎرك  -رﺋﻴﺴ ﺔ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﻨﺴ ﺎﺋﻲاﻟﻌﺎم – اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ  -رﺋﻴﺴ ﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻸﻣﻮﻣ ﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ "
أم اﻹﻣﺎرات " ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻧﺠ ﺎزات واﻟﻤﻜﺘﺴ ﺒﺎت اﻟﺘ ﻲ
ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﻧﻬﻀﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
 وأآﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن هﺬا اﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷ ﺮﻓًﺎ آﺒﻴ ﺮًا ﻧﺤﻤﻠ ﻪ ﻧﺤ ﻦ آﻨﺴ ﺎء إﻣﺎراﺗﻴ ﺎت وﻋﺮﺑﻴ ﺎت وإﻧﺠ ﺎزًاﻳﻔﺘﺢ اﻻﺑﻮاب ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ .
 وﻗﺪ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻮﻓﺪ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ﻣﻊ اﻟﻌﺎهﻞ اﻷردﻧﻲ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ  ،ﺣﻴ ﺚ أآ ﺪ ﺟﻼﻟﺘ ﻪﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ  ،واﻟﺘ ﻲ ﺗُﻌ ﺪ ﻧﻤﻮذﺟ ًﺎ ﻳﺤﺘ ﺬى ﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ،
ﻣﺸﻴﺮًا إﻟﻰ أهﻤﻴﺔ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻠ ﺪﻳﻦ اﻟﺸ ﻘﻴﻘﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ واﻟﺘﻌ ﺎون
اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮك ،وأﺛﻨﻰ اﻟﻌﺎهﻞ اﻷردﻧ ﻲ
ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ وﺻ ﻠﺖ إﻟﻴ ﺔ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة  ،ﻣﺆآ ﺪًا أن دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ان ﺗﺘﺒﻮأ ﻣﺮاآﺰ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻻﺳﺘﺮﺷ ﺎد ﺑﻬ ﺎ  ،ووﺟ ﻪ رﺋ ﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷردﻧﻲ ﺑﻀﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي  ،وﺗﻘ ﺪم
اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي ﺑﺎﻟﺸ ﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳ ﻞ ﻟﺠﻼﻟﺘ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺠﺒ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒ ﺬﻟﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ
اﻻردﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ .
 آﻤﺎ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮة ﺑﺴﻤﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻋ ﺪة ﻣﻨﻈﻤ ﺎت ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ إﻧﻘ ﺎذ اﻟﻄﻔ ﻞ واﻟﻠﺠﻨ ﺔاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة  ،وﺗﻢ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك .
 آﻤ ﺎ أﺟﺮﻳﻨ ﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜ ﺎت ﻣ ﻊ رﺋﻴﺴ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻴ ﺎن واﻟﻨ ﻮاب اﻷردﻧ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟ ﺖ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻷوﺿ ﺎعاﻟﺮاهﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ  ،وﻗﻀ ﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻮرﻳﻴﻦ وأﺛﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻀ ﻴﻔﺔ  ،وﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ
اﻹرهﺎب واﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف  ،واﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرهﺎب اﻟﻔﻜﺮي وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻢ ﻟ ﺪى
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت اﻟﻤﺴ ﻠﻤﺔ ﺧﺼﻮﺻ ﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻣ ﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴ ﻪ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻄ ﻮرات  ،ورﻓ ﺾ
اﻟﺠﺎﻧﺒ ﺎن اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻟﻠ ﺪول  ،وأﺷ ﺎدا ﺑﺘﻀ ﺎﻣﻦ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات واﻷردن ﺗﺠ ﺎﻩ
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اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،وﻓﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﺸ ﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ  ،آﻤ ﺎ أآ ﺪا
ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ اﺣﺘ ﺮام ﺣﺴ ﻦ اﻟﺠ ﻮار ﻟ ﺪول اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳﺠﻤ ﻊ ﺷ ﻌﻮﺑﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﺛﻘﺎﻓ ﺔ
وﺣﻀ ﺎرة ﻣﺸ ﺘﺮآﺔ ،وﺗﻨﺎوﻟ ﺖ اﻟﻤﺒﺎﺣﺜ ﺎت ﺳ ﺒﻞ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻷردﻧﻴ ﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴ ﺔ ،
واﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸ ﺘﺮك وﺗﻄ ﻮﻳﺮﻩ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺪم ﻗﻀ ﺎﻳﺎﻧﺎ  ،وﻳﻮﺣ ﺪ ﻣﻮاﻗﻔﻨ ﺎ ﺣ ﻮل ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣ ﺎ
ﻳُﻄ ﺮح ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓ ﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ  ،وﺗﻔﻌﻴ ﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ
اﻟﺮاهﻨﺔ  ،وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻲ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻟﻤ ﺎ ﻟﻬ ﺎ
ﻣ ﻦ دور ﻣﻬ ﻢ ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﻃ ﺮح اﻟﻘﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻤﻠﺤ ﺔ واﻟﺒﻨ ﻮد اﻟﻄﺎرﺋ ﺔ  ،وﺗﻌﺰﻳ ﺰ ﻋﻼﻗ ﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .
 وآ ﺎن ﻟﻮﻓ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي زﻳ ﺎرة ﻟﻠﻤﺨ ﻴﻢ اﻹﻣ ﺎراﺗﻲ اﻷردﻧ ﻲ " ﻣﺮﻳﺠﻴ ﺐ اﻟﻔﻬ ﻮد "واﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻹﻳﻮاﺋﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﻳﻮﻓﺮه ﺎ اﻟﻬ ﻼل اﻷﺣﻤ ﺮ اﻹﻣ ﺎراﺗﻲ ﻟﻸﺷ ﻘﺎء ﻣ ﻦ اﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻮرﻳﻴﻦ  ،ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت ورؤﻳ ﺔ
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘ ﺎﺟﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،وﻧﺤﻦ ﺑ ﺪورﻧﺎ آﻤﺠﻠ ﺲ وﻃﻨ ﻲ اﺗﺤ ﺎدي ﻧﺘﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻨ ﺎ اﻟﺮﺷ ﻴﺪة وإﻟ ﻰ ﺷ ﻌﺐ اﻹﻣ ﺎرات
اﻟﻤﺤﺴﻦ وإﻟﻰ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ واﻻﻣﺘﻨ ﺎن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻜﺒﻴ ﺮة
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻹﺧﻮاﻧﻨ ﺎ اﻟﻼﺟﺌ ﻴﻦ اﻟﺴ ﻮرﻳﻴﻦ واﻟﻮﻗﻔ ﺔ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻒ ﻣ ﻦ ﻣﺤﻨ ﺘﻬﻢ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ وإﻋﻄ ﺎﺋﻬﻢ
وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ أﻣﻼ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓﻀﻞ ان ﺷﺎء اﷲ .
 وﻧﺘﻘﺪم اﻟﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺳﻔﺎراﺗﻨﺎ ﻓﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻤﺴ ﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜ ﺎ واﻷردن وآ ﻞ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲإﻧﺠﺎح زﻳﺎرة وأﻋﻤﺎل وﻓﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ .
 آﻤ ﺎ ﺷ ﺎرك اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺷ ﻌﺒﺘﻪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﺟﺘﻤ ﺎع اﻟﺒﺮﻟﻤ ﺎﻧﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺤﻠ ﻒ اﻟﻨ ﺎﺗﻮ ﻓ ﻲاﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ  ،وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﻞ اﻟﻌﺎج .
اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة اﻟﻜﺮام ،،،
ﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻳﻄﻴ ﺐ ﻟﻨ ﺎ أن ﻧﺘﻘ ﺪم ﻟﺴ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ه ﺰاع ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن  -ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬي
ﻹﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺨﺮي ﻻﺗﺤﺎد اﻹﻣﺎرات ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻻﺗﺤ ﺎد
ﻟﺪورﺗﻪ  ، 2020 - 2016آﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ  -اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﻔﻮزﻩ ﺑﺮﺋﺎﺳ ﺔ إدارة اﺗﺤ ﺎد آ ﺮة اﻟﻘ ﺪم ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺮت
ﻣﺆﺧﺮًا ﻣﺘﻤﻨﻴﻦ ﻟﺴ ﻌﺎدﺗﻪ وﻟﺰﻣﻼﺋ ﻪ اﻟﻔ ﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ إدارة اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ واﻟﺴ ﺪاد ﻓ ﻲ ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﻬ ﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ أه ﺪاف اﻻﺗﺤ ﺎد واﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻹﻧﺠ ﺎزات ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿ ﺔ وآ ﺮة
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  15ﻣﻦ 120

اﻟﻘ ﺪم اﻹﻣﺎراﺗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻨ ﺎ اﻟﺮﺷ ﻴﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺣ ﺪﺛﺖ ﻧﻘﻠ ﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .
واﺳ ﻤﺤﻮا ﻟﻨ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ه ﺬا اﻻﺳ ﺘﻌﺮاض ﻗﺒ ﻞ أن ﻧﺒ ﺪأ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل ه ﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ أن ﻧﺴ ﺘﻌﺮض ﻟﻜ ﻢ ﺗﻘﺮﻳ ﺮا
ﻣﺼﻮرا ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎرات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وﻓ ﺪ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳ ﺔ
اﻟﻨﻤﺴﺎ وﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ .
)ﻋﺮض ﻣﺎدة ﻓﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ زﻳﺎرات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ وﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ(
ﺧﺘﺎﻣًﺎ ﻧﺸﻜﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرات ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷ ﺘﻰ
هﺬﻩ اﻟﺪول  ،وآﻞ ﻣﻦ ﺳﺎهﻢ – أﻳﻀًﺎ – ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤ ﺎدي
وﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ  ،وﻋﻠ ﻰ ﺑﺮآ ﺔ اﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘ ﻪ ﻧﺒ ﺪأ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ ﺟ ﺪول أﻋﻤ ﺎل ه ﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ ،
ﻓﻠﻴﺘﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺘﻼوة اﻟﺒﻨﺪ اﻷول اﻟﺨﺎص اﻻﻋﺘﺬارات.
* اﻟﺒﻨﺪ اﻷول  :اﻻﻋﺘﺬارات :
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻟﺘﺘﻞ أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻌﺘﺬرﻳﻦ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﺗﻠﻴ ﺖ أﺳ ﻤﺎء أﺻ ﺤﺎب اﻟﺴ ﻌﺎدة اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﻌﺘ ﺬرﻳﻦ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم ﺣﻀ ﻮر ه ﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﺜﺒ ﺖ
ﺑﺼﺪر اﻟﻤﻀﺒﻄﺔ .
* اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺒﻄﺘﻲ اﻟﺠﻠﺴ ﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ واﻟﺘﺎﺳ ﻌﺔ اﻟﻤﻌﻘ ﻮدﺗﻴﻦ ﺑﺘ ﺎرﻳﺨﻲ  12و
2016/4/20
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
هﻞ هﻨﺎك أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﻀﺒﻄﺘﻴﻦ ؟
)ﻟﻢ ﺗﺒﺪ أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت(
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
إذًا ﻳﺼﺪق اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺒﻄﺘﻲ اﻟﺠﻠﺴﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ .
* اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ :
 رﺳﺎﻟﺔ* ﺻﺎدرة ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿ ﻮع " ﺳﻴﺎﺳ ﺔ وزارة ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة " .

* ﻧﺺ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (1ﺑﺎﻟﻤﻀﺒﻄﺔ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻟﻘﺪ واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،وهﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ واﻹﺣﺎﻃﺔ .
* اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ  :اﻷﺳﺌﻠﺔ :
 .1ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟ ـﻮزراء – وزﻳ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺣﻤ ﺪ أﺣﻤ ﺪ اﻟﺮﺣ ﻮﻣﻲ ﺣ ﻮل " ﺗﻜ ﺮار ﺣ ﻮادث
اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن  ،ﺛﻼﺛ ﺔ
ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎدة اﻷخ اﻟﻌﻀ ﻮ ﺣﻤ ﺪ اﻟﺮﺣ ﻮﻣﻲ  ،وﺳ ﺆال ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ ﺧﺎﻟ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ،
وﺳﺆال ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸ ﺤﻲ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ اﺳ ﻤﺤﻮا ﻟﻨ ﺎ رﺑﻤ ﺎ ﻧﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﺗﺴﻠﺴ ﻞ اﻷﺳ ﺌﻠﺔ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ
ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل إﻻ إذا آﺎن ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﻳﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠﻴﻬ ﺎ آﻤ ﺎ ه ﻲ ﺣﻴ ﺚ أن
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ هﻲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﻀﻮ  ،ﻓﻬﻞ ﺗﻮدون اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺗﺴﻠﺴ ﻠﻬﺎ آﻤ ﺎ ه ﻮ أم اﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﻓ ﻲ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺘﺮك ﻓﺘﺮة ﺑﻴﻦ ﻋﻀ ﻮ وﺁﺧ ﺮ ﺣﺘ ﻰ ﻧﻌﻄ ﻲ اﻟﻌﻀ ﻮ راﺣ ﺔ – أﻳﻀ ًﺎ – ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ ﺳ ﺆال
واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ؟
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﺎﻳﻦ  :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
ﻣﺎ ﺗﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺎﺳﺒﻨﺎ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
إذًا ﺳﻨﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﻷول  ،ﻓﻠﻴﺘﻞ ﻧﺺ اﻟﺴﺆال .
ﺗﻠﻲ اﻟﺴﺆال وﻧﺼﻪ :
" إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (106ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﺈﻧﻨﻲ أرﺟﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال
اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء –
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻜﺮار ﺣﻮادث اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ  ،وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺘﻲ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ .
ﻓﻤﺎ هﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ هﺬا اﻷﻣﺮ ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ .
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اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﺎﻳﻦ  :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ  ،ﺳﻌﺎدة اﻷﻋﻀﺎء  ،أﺷﻜﺮآﻢ ﻋﻠﻰ دﻋﻮﺗﻲ ﻟﻤﺠﻠﺴﻜﻢ
اﻟﻤ ﻮﻗﺮ  ،وأﻧ ﺎ ﺳ ﻌﻴﺪ ﺑﻮﺟ ﻮدي ﺑﻴ ﻨﻜﻢ  ،وآ ﺬﻟﻚ أﺷ ﻜﺮ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸ ﺎرآﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ إﻳﻀ ﺎح
ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ  ،وﻧﺤ ﻦ ﺳ ﻌﺪاء ﺑﺎﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ  ،وﻣ ﻦ ﺧ ﻼل
هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ أود أن أوﺟ ﻪ ﺗﺤﻴ ﺔ إﺟ ﻼل وإآﺒ ﺎر إﻟ ﻰ ﺟﻨﻮدﻧ ﺎ وﺿ ﺒﺎﻃﻨﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﻴﻤﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧﺘﺼ ﺎرات
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ رﺋﻴﺴ ﻴﺔ ه ﻲ  :اﻟﻘﻴ ﺎدة ورﻋﺎﻳﺘﻬ ﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﻔﺘﺨ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ،
واﻷﺳﺮة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ  ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ،وأوﺟﻪ ﺗﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﺮ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎدة
هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ،وﻻ أﻋﺘﻘ ﺪ أن اﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺮاه ﺎ اﻟﻴ ﻮم ﻏﺮﻳﺒ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ أن ﺳ ﻴﺪي ﺻ ﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ – رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﺳﻴﺪي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ – ﻧﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ – ﻧﺎﺋ ﺐ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤﺴ ﻠﺤﺔ – وﻟ ﻲ
ﻋﻬ ﺪ أﺑ ﻮﻇﺒﻲ ه ﻢ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ  ،رﻋﻮه ﺎ وﺗﺮﺑ ﻮا ﻓﻴﻬ ﺎ  ،ﻓﻠﻠ ﻪ اﻟﺤﻤ ﺪ ﻧﺤ ﻦ ﻧﺤﻈ ﻰ ﺑﻤﺆﺳﺴ ﺎت
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ وﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ وﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﺪوﻟﺔ .
إﺧ ﻮاﻧﻲ وأﺧ ﻮاﺗﻲ  ،ﻻ ﺷ ﻚ أن اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺰاﻳ ﺪ ﻣﺴ ﺘﻤﺮ  ،وﻟ ﻮ
ﻧﻈﺮﻧﺎ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ أﻏﻠﺐ اﻟﻘﺎرات – وأﻧﺎ ﻟﻦ أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ دول وإﻧﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎرات – ﺳﻨﺠﺪ أن ﻓﻴﻬﺎ ارﺗﻔ ﺎع
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺣﺎد  ،وﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻓﻴﻬ ﺎ اﺳ ﺘﻘﺮار  ،واﻟﻴ ﻮم ﻳﺮاﻓﻘﻨ ﻲ ﺑﻌ ﺾ إﺧ ﻮاﻧﻜﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺔ
اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ وﻣﺸﺎرآﺘﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻮادث اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ هﻲ – ﺣﻘﻴﻘﺔ – ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤ ﻮادث اﻹﺟﺮاﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
ﺗﻘ ﻊ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات  ،وﻧﺤ ﻦ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﺣﻜ ﻮﻣﺘﻜﻢ ﺗﻘﺎرﻧﻨ ﺎ ﻣ ﻊ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ وﺗﻀ ﻊ ﻟﻨ ﺎ
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت  ،ﻓﻠﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ) (0.090ﻣﻦ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ  ،وﻻ ﺷ ﻚ
أن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﺘﺎزة ﺟﺪا  ،وﺗﺮﺗﻴﺐ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻢ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2013ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻜﻞ ) (100أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن – ﻳ ﺎ ﺣﺒ ﺬا ﻟ ﻮ ﻳ ﺘﻢ
ﻋﺮض اﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷ ﺔ اﻟﻌ ﺮض – ه ﻮ اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺴ ﺒﻘﻨﺎ ﺳ ﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﻴﺎﺑ ﺎن
آﻤﺜ ﺎل  ،ﻟﻜ ﻦ أرﻗﺎﻣﻨ ﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻨ ﺎ أﻓﻀ ﻞ ﻣ ﻦ دول ﻣﺜ ﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ وﻓﺮﻧﺴ ﺎ واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة  ،واﺳ ﻤﺤﻮا ﻟ ﻲ
ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻸخ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﻴﻤﻲ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﻤﺪ ﻋﺠﻼن اﻟﻌﻤﻴﻤﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ(
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﺴﺎدة اﻷﻋﻀﺎء  ،اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ .
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آﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻴﺪي اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺳﻨﻮﺿ ﺢ ﻟﻜ ﻢ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ
وﺿ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ  ،وﻣﻮﻗ ﻒ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ،
ﻓﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﺮض اﻷوﻟﻰ ﺗﺒﻴﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻼﻏﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺧ ﻼل اﻷرﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮات ﺣﻴ ﺚ – اﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ – أﻧﻬ ﺎ ﻻ ﺗﺼ ﻞ إﻟ ﻰ ) (%1ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ
اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺸﻤﻞ آﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واﻟﺘ ﻲ ﺗﺸ ﻴﺮ إﻟ ﻰ أن دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة – وﷲ اﻟﺤﻤ ﺪ – ﺗﺤﺘ ﻞ ﻣﺮﺗﺒ ﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻧﺨﻔ ﺎض ﻣﻌ ﺪل اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻜ ﻞ ) (100أﻟ ﻒ ﻧﺴ ﻤﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن ﺣﻴ ﺚ ﺗﺤﺘ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ  ،واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻤﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن
هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة – واﻟﺤﻤﺪ ﷲ – ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ .
اﻵن ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻟﻜﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار هﺬﻩ اﻟﺤﻮادث واﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ  :ﻓﻔﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ وزارﻳﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ  ،وﺟﺎري اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﻬﺬا
اﻟﺨﺼﻮص وﻋﺮﺿﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﺮ  ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻃﻲ  ،ﺗﻨﻔﺬ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات  ،وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺪورﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮادث اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ  ،وﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺳﻮاء ﻣﻦ
ﺿﺒﺎط أو أﻓﺮاد اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﺮي ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎء
ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺤﻤﻼت واﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أﻳﻀًﺎ .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  ،ﻓﺄﺣﻴﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻴﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﺪآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ ﻟﻴﻮﺿﺢ ﻟﻜﻢ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﻳﺎ دآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /اﻟﺪآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ  ) :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب (
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﺴﺎدة اﻷﻋﻀﺎء  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  ،وﺗﺤﺪﻳﺪًا ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻴﺪي اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  19ﻣﻦ 120

ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮد وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ آﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب  ،وﺗﻢ ﺣﺎﻟﻴًﺎ إﻳﺠﺎد ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺪاﻳ ًﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺛﻢ ﺷﻐﺐ اﻟﻤﻼﻋﺐ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ ،
وﺗﻢ – آﺬﻟﻚ  -إﻳﺠﺎد أﻟﻌﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ) (Apple Storeﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ  ،وإﻟﻰ اﻵن ﺗﻢ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ) (13ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ )(74
دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻷﻟﻌﺎب ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ .
آﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ
اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (25أﻟﻒ ﻣﺠﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺟﺖ إﻟﻰ اﻵن
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻤﻠﻪ  ،وﻳﺴﺘﺨﺪم –آﺬﻟﻚ  -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ
أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻦ وهﻮ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻄﻼب وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﺈﻧﺘﺎج
أﻓﻼم وهﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻨﺸﺮ اﻷﻓﻼم ﺑﻴﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ  ،وﺳﻨﺮﻳﻜﻢ ﻓﻴﻠﻤًﺎ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج هﺆﻻء اﻟﻄﻼب وأﻋﺘﻘﺪ إذا
وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺄن ﻳﻘﻮم اﻟﻄﻼب ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻓﻬﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﻴﺒﺔ .
) ﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻠﻢ* ﺗﻮﻋﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ (
آﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – هﺬا هﻮ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﻼب ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪهﻢ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
آﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪهﻢ وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ – ﻓﻘﻂ – ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻔﻜﺮة ﻟﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ هﻢ ﻳﺒﺪؤون اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ،
وهﺬا ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ وأﺷﻜﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺧﻮة اﻟﺬﻳﻦ أوﺿﺤﻮا هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ  ،وﻧﺘﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ
اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮد ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﺑﺪاﻳ ًﺔ أﺗﺸﺮف ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ وﻧﺸﻜﺮ ﺟﻬﺪآﻢ
اﻟﻮاﺿﺢ وﺟﻬﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻜﻢ وﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﺘﻲ هﻲ – اﻟﺤﻤﺪ ﷲ – ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻼ وداﻋﻤًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻟﺠﻬﻮدآﻢ  ،وﻧﺤﻦ آﻠﻨﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءًا ﻣﻜﻤ ً
اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﻨﻘﺎش ﺑﺄرﻳﺤﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ .
وﻧﻮﺟﻪ  -آﺬﻟﻚ  -ﺷﻜﺮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة  ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ هﻲ
ﻣﺒﺎدرات ﻣﻘﺪرة وﻣﻤﻴﺰة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وآﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﻧﺤﻦ واﺟﺒﻨﺎ أن ﻧﻨﻘﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ .

* اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (2ﺑﺎﻟﻤﻀﺒﻄﺔ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻘﺪ ﻃﺮح ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺗﺮﺣّﻞ إﻟﻰ هﺬا
اﻟﻔﺼﻞ وهﺬﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻃُﺮح ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺗﺄﺟﻞ إﻟﻰ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ
اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﺛﺎﻧﻴًﺎ  :أﻋﺘﻘﺪ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻬﻤﺔ وأﻧﺎ أﻓﺮح ﻋﻨﺪﻣﺎ أرى أن ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪودة  ،وﻟﻜﻦ
أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ -أﻋﺘﻘﺪ -أﻧﻬﺎ ﻣﻘﻠﻘﺔ أﻣﻨﻴًﺎ  ،ﻷن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﺳﻮر ﺑﻴﺘﻚ وﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺳﻜﻦ اﻟﻌﻤﺎل
أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﺤﺪودة ﻻ ﻧﺤﺲ ﺑﻬﺎ  ،واﻵن ﻧﺤﺲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ وﻓﻲ اﻟﺸﺎرع وﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺮﺣﻬﺎ ،أﻧﺎ أﻓﺮح
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻟﻜﻨﻲ ﻗﻠﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ زﺟﺎج ﺑﻴﺘﻪ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻜﺎﻣﻴﺮات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺲ أﻧﻪ
ﻗﻠﻖ وﻧﺤﻦ ﻧﺨﺎف ﻋﻠﻰ أوﻻدﻧﺎ  ،وهﺆﻻء أوﻻد ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻋﻔﻮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻘﺎط أآﺒﺮ  ،آﺬﻟﻚ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ – ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أن
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﻨﻨﺎﻗﺸﻪ اﻟﻴﻮم وهﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺪرات  ،وأﻋﺘﻘﺪ أن
آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت – وأﻧﺘﻢ أدرى ﻣﻨﻲ ﺑﻬﺎ – ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أو ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ  ،آﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ أن هﺬا اﻷﻣﺮ
ﻳﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﺞ أو ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻧﺤﻦ رأﻳﻨﺎ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ أرﻳﺪ ذآﺮهﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وآﺎﻧﺖ ردود
اﻟﻔﻌﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻜﻢ أﻧﺘﻢ  ،وﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﻃﺮح هﺬا اﻟﺴﺆال  ،ﻷﻧﻪ -ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  -رأﻳﻨﺎ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﻮﻳﺔ وإﺻﺎﺑﺎت إﻣﺎ ﺑﻠﻴﻐﺔ أو وﻓﺎة  ،وهﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ هﺎﺟﺲ أﻣﻨﻲ وأﻧﺘﻢ – ﺟﺰاآﻢ اﷲ ﺧﻴﺮًا –
ﺗﺤﺎوﻟﻮن ﺗﻐﻄﻴﺔ ذﻟﻚ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع .
أﻋﺘﻘﺪ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ – ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﺑﻴﻀﺎء هﻲ دﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ  ،وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ
اﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ وﻟﻸﺳﻒ اﺳﻤﻪ ﺳﻼح أﺑﻴﺾ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻼح أﺳﻮد أو أﺣﻤﺮ  ،ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ هﻮ ﻟﻴﺲ ﺳﻼح
أﺑﻴﺾ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻴﻚ إﻳﺤﺎء ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻲء ﺟﻴﺪ أو ﻃﻴﺐ ﺑﻞ هﻲ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ،اﻵن ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻮف
واﻟﺨﻨﺎﺟﺮ واﻷﺳﻠﺤﺔ  ،وهﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة أو هﺬا اﻟﺴﻼح ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺷﻌﻮرًا ﻏﺮﻳﺰﻳًﺎ ﺑﺄﻧﻪ
أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وآﺬﻟﻚ ﻳﺤﻔﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﺴﻼح أﻣﺎم أﻧﺎس ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎﻧﻮا أﺷﺨﺎﺻ ًﺎ
ﺻﻐﺎرًا واﻟﻤﻔﺮوض أن ﻻ ﻳﻜﻮن هﺬا ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .
وأﻋﺘﻘﺪ – آﺬﻟﻚ  -أﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻤﺎ درﺳﺖ اﻟﻮزارة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﺬ 2011
وﻧﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرﻩ اﻵن  ،ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺄن هﻞ
هﺬا اﻟﺴﻼح وﻣﺠﺮد اﻗﺘﻨﺎﺋﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ  ،أم ﻻ ؟ أﻋﺘﻘﺪ هﺬﻩ آﻠﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺛﻐﺮات ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﻏﻼق
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻧﺘﻤﻨﻰ إﻧﺠﺎزﻩ .
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آﺬﻟﻚ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻷﻓﻼم وأهﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻤﻌﺎآﺴﺔ  ،وﻧﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺑﻄﻮﻻت أﻧﺎس ﻓﻲ
اﻷﻓﻼم اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎهﺪهﺎ اﻷﻃﻔﺎل وهﻲ ﺗﻌﻄﻲ زﻋﻴﻢ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﻮف واﻟﺨﻨﺎﺟﺮ
وﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ هﺬا وأﻋﺘﻘﺪ أن هﺬا ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ دول آﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ دول ﺷﺮق ﺁﺳﻴﺎ ،
وآﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﺳﻮاق ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ وأﺣﻀﺮت هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ  -ﻟﻸﺳﻒ  -وﺑﺪأ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺘﺤﻔﺰون
ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر  ،ﻓﺴﺆاﻟﻲ هﻮ  :هﻞ هﻨﺎك ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻟﺤﻴﺎزة هﺬا اﻟﺴﻼح ؟ وهﻞ هﺬﻩ اﻟﺜﻐﺮات ﻣﻐﻠﻘﺔ
أﻣﻨﻴًﺎ أم ﻻ ؟ وﻟﺪي ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ  ،ﺗﻔﻀﻞ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا  ،أﻧﺎ أﺷﻜﺮ أﺧﻲ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ وﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻹﻣﺎرات ،
وﺑﺪون ﺷﻚ أن هﺬﻩ هﻲ إﺣﺪى أهﺪاﻓﻨﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻗﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة – وإن
ﺷﺎء اﷲ – ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴًﺎ  ،واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﺎﻋﺔ هﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ
ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ  ،ﻓﻤﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻧﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪًا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﻢ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح اﻷﺑﻴﺾ  ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻄﻲ أوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮرة هﺬا اﻹﺟﺮام .
إن ﺷﺎء اﷲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﻬﺎء اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻟﻜﻦ اﻹﻣﺎرات ﺑﺪون ﺷﻜﻞ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،واﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻸخ ﺧﻤﻴﺲ
اﻟ ﻤﺰﻳﻨﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﺨﻄﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻨﻌﺮف  -ﻳﺎ إﺧﻮان -ﻣﺎ
هﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو دوﻟﺘﻜﻢ اﻟﻴﻮم  ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺟﻬﺔ  ،آﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻬﻤﺔ وﻳﺠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ وﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺤﺘﺎج
ﻣﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺮآﻴﺰ أآﺜﺮ وﷲ اﻟﺤﻤﺪ آﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن أﺑﻨﺎءآﻢ وإﺧﻮاﻧﻜﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ – إن ﺷﺎء اﷲ – ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺿﻴﺔ  ،وهﺬا ﻟﻴﺲ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ إﻧﻤﺎ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ أن
ﻧﻜﻮن أﻓﻀﻞ  ،ﺗﻔﻀﻞ أخ ﺧﻤﻴﺲ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻠﻮاء .
ﺳﻌﺎدة اﻟﻠﻮاء  /ﺧﻤﻴﺲ ﻣﻄﺮ اﻟﻤﺰﻳﻨﺔ  ) :ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺎم ﺷﺮﻃﺔ دﺑﻲ (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
ﻣﺤﻤﺪًا وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ  ،رﺑﻤﺎ اﻟﻈﺮف اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ – وأﻳﻀًﺎ  -ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺴﺒﻖ اﻟﺬي آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ آﺎن ﻻﺑﺪ أن ﺗﻄﺮح ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ وﻗﻌﺖ
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ﻓﻲ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺴﺒﻖ ﻃﺒﻌًﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ
 22أﺑﺮﻳﻞ  ،ﺣﻴﺚ آﺎن هﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص دﺧﻠﻮا دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات أﺣﺪهﻢ  -ﻃﺒﻌًﺎ  -ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺔ وأﻳﻀًﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل هﻨﺪﻳﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﻋﺪاد آﻤﻴﻦ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات وﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ  ،وﺑﻌﺪ أن ﻧﺰل هﺬا
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘًﺎ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺔ ،
وﺗﻢ إﻃﻼق ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ) (7ﻃﻠﻘﺎت ﻓﻲ رأﺳﻪ ﺑﻤﺴﺪﺳﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﻠﻘﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺪس روﺳﻲ
ﻼ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ ﺷﻘﺘﻪ
وﺁﺧﺮ ﻧﻤﺴﺎوي ،وﺗﻢ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ  -ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ – اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴ ً
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬي رﺑﻤﺎ ﺧﻄﻂ ﻟﻮﺟﻮدﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺴﻬﺮ واﻟﻨﺰول ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ،
ﻓﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ آﺎن ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺪًا وأﻳﻀًﺎ آﺎن هﻨﺎك أﺷﺨﺎص ﺑﺪؤوا ﺑﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺛﻢ ﻏﺎدروا ﻗﺒﻞ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ – أﻳﻀ ًﺎ– ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺤﺮآﺎﺗﻬﻢ وﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮهﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎرات وﻣﺎ اﺗﺨﺬت ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻓﻲ ذﻟﻚ  ،ﻃﺒﻌًﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺟﻮد
هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ آﺎن ﻣﺨﻄﻄًﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻬﺎ ﺑﺪون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺷﻘﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت وداﺋﻤًﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ
آﺎن اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ هﻮ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻖ وأن اﻏﺘﺎل اﺑﻨﺔ أﺣﺪ
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﺮآﻴﺎ وﻣﺘﻬﻢ وﻣﻼﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة  ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺌﺠﺎر هﺆﻻء اﻟﻘﺘﻠﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﻴﻦ
ودﺧﻮﻟﻬﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮد ﺟﺒﺎرة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻴﻮط ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺣﻴﺚ ﺳﺎهﻤﺖ إدارة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻃﻮال اﻟﺜﻼﺛﺔ
أﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ  ،وﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺎدرة ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،
ﻼ وﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ أول ﺷﺨﺺ ﻏﺎدر اﻟﺪوﻟﺔ آﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﺠﺮًا
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻧﻔﺬت اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴ ً
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ – ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ – وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻜﻨﺪا وﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﻧﻜﻮﻓﺮ  ،وﺣﺎﻟﻴًﺎ  -ﻃﺒﻌ ًﺎ  -وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺿﺒﻄﻬﻢ وأﻳﻀًﺎ ﺗﻢ إﺻﺪار ﻣﺬآﺮة ﻗﺒﺾ وإﻋﺪاد ﻣﻠﻒ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وزارة اﻟﻌﺪل – إن ﺷﺎء اﷲ – ﺳﻮف ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻪ ﻟﻴﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﻢ  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺗﺤﺖ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺣﺘﻰ وﺻﻮل اﻟﻤﻠﻒ وﻧﺤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﺎري
إﻋﺪاد اﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼل هﺬا اﻷﺳﺒﻮع – إن ﺷﺎء اﷲ – وﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﻢ وﺳﻴﺘﻢ
إرﺳﺎل وﻓﺪ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻨﺪا ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ هﺬا اﻹﺟﺮاء  ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻮن هﺬا
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اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮًا ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻻ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎك ﺳﻴﺎدة دوﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة هﻮ أﻣﺮ
ﻣﺮﻓﻮض وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،وإن ﺷﺎء اﷲ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻘﺎﺗﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ هﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وﻗﺪ وﺟﺪت اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻜﻨﺪي ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﻢ آﻨﺪﻳﻮن ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ دوﻟﺘﻬﻢ  ،وﻧﺤﻦ ﺟﺎدون ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻌﺪل وأﻳﻀًﺎ ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ،
وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ هﻞ هﻨﺎك أﻳﻪ إﺿﺎﻓﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻧﻌﻄﻲ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ
ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻧﻘﻄﺔ أﺧﻴﺮة ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ  ،ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻴﺲ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل  ،اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎم وآﺬﻟﻚ
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ  ،وﻧﺤﻦ ﻧﺴﺄل هﺬﻳﻦ اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮآﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت
ﻒ هﺬا اﻟﺮأي  ،اﻟﺸﻌﻮر
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﺮآﺰ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﻻ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻧﺘﺮآﻪ ﻳﺴﺘﺸ ّ
ﻼ
ﺑﺎﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎم ﻧﺴﺒﺘﻪ ) (%86.5هﺬا ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ  ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻟﻴ ً
) (%84.5وهﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻄﻤﻮﺣﻨﺎ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﺎ إﺧﻮان هﺬﻩ
اﻟﻨﺴﺐ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺐ أن ﺗﺬآﺮهﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤ ٍﺪ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  ،ﻓﺈن ﺷﺎء اﷲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،وﻟﻴﺘﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻷﺧﻴﺮ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ وﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻃﺔ دﺑﻲ  ،ﺑﺪاﻳ ًﺔ
ﻧﺤﻦ ﺑﻼﺷﻚ ﻣﺘﺄآﺪون ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﺤﻦ ﻓﺨﻮرون ﺑﺬﻟﻚ
ﻼ ﻟﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ  ،وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ هﺬا اﻟﺴﺆال – آﻤﺎ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ – أﻧﻪ
وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءًا ﻣﻜﻤ ً
ﻲ أو ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻲ  ،ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮف أن ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﺤ ٍﺪ وأﻧﺘﻢ
رﺑﻤﺎ ﺗﺘﻬﺮب اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻪ وﺗﻘﻮل رﺑﻤﺎ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠ ّ
واﺿﺤﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ وﻟﻢ ﺗﺼﻠﻮا ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ إﻻ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮاض إﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وﻧﺤﻦ ﻣﻌﻜﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ  ،وﻟﻜﻦ آﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن ﻧﺤﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻮن ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ وﻧﺤﻦ ﺑﺎﻃﻤﺌﻨﺎن
وﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﻓﻀﻞ واﻟﻜﻤﺎل ﷲ وﺣﺪﻩ  ،وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﻧﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻧﻘﺎط وآﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ أن هﺬا اﻟﺴﺆال ﻣﺮﺣّﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة
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اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮة واﺣﺪة وهﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪًا وﻓﻴﻬﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وهﻲ اﻟﻌﻮد  ،أن ﻳﺴﺠﻦ ﺷﺨﺺ وﻳﺨﺮج ﻣﻦ
اﻟﺴﺠﻦ وﻳﻘﺘﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻬﺬﻩ ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻬﺎ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ  ،ﻷﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺪوة
ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﺋﺪ وزﻋﻴﻢ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ  ،ﻓﻬﺬا ﻟﻪ آﺎن ﺻﺪى أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻮاﻃﻦ ﻳﻘﺘﻞ
وﻳﺴﺠﻦ وﻳﺨﺮج ﻣﺮة أﺧﺮى وﻳﻘﺘﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮب أن
ﻧﻌﻄﻴﻬﺎ – وهﺬا ﻋﻤﻠﻜﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ أﻧﺘﻢ – وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ – ﻓﻘﻂ – ﻧﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻧﻘﻮل أﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ أﻧﺎ أﺗﻜﻠﻢ – ﻓﻘﻂ – وأﻗﻮل أن هﻨﺎك دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ،
ﻧﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺎذا ﻳﺼﻞ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ؟ ﻓﻜﺎن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻔﺲ
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻟﻤﺎ أﺟﺮوا اﻟﺪراﺳﺔ رأوا أن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ اﻟﻔﺮاغ ،
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺪهﻢ ﺑﺄن أﺣﻀﺮوا اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وأﻗﺎﻣﻮا ﻟﻬﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻗﻠﺖ ﻧﺴﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﺟﺪًا  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ اﻟﺬي ﻧﻄﻠﺒﻪ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ –
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ هﻮ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ اﻟﺤﺪود واﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ
هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻷﻧﻬﺎ ﻻزاﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮدة  ،هﻨﺎك ﺟﻬﺪ ﻣﺒﺬول وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر  ،ﻷن
هﺬا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ هﻮ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﺘﻠﻚ هﺬا اﻟﺴﻼح اﻟﺬي ﻟﻴﺲ هﻮ ﺳﻜﻴﻦ ﻋﺎدي وﻟﻴﺲ ﺳﻼح
ﻋﺎدي ﺑﻞ هﻮ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ  ،آﺬﻟﻚ ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎرك وداﺋﺮة اﻟﻘﻀﺎء وﻗﻴﺎدات اﻟﺸﺮﻃﺔ  ،أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن أن ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵن
ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻧﺘﻢ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺒﻮﻩ إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ  ،وأﻧﺎ أﺷﻜﺮك ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻚ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮح وﻧﺴﺄل اﷲ أن ﻳﻌﻴﻨﻜﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﻘﺪر  ،وﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻮزﻳﺮ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ  ،ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ هﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ ؟
ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻧﻌﻢ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻣﺮة أﺧﺮى أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺑﺪون ﺷﻚ أﻧﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺮص اﻟﻤﺠﻠﺲ
وﺣﺮص اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،اﻟﺴﻼح ﻳﺎ إﺧﻮان رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ،
واﻟﻘﺎﻧﻮن – إن ﺷﺎء اﷲ – ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺸﺮﻳﻌﻪ  ،وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻗﺒﻞ أن
ﻧﺼﺪر أي ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﺎول أن ﻧﻘﺎرن أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ أﻳﻦ اﻧﺘﻬﻮا  ،وﻧﺘﻤﻨﻰ – إن ﺷﺎء
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اﷲ – أن ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺄن ﺗﻜﻮن دوﻟﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻧﺴﻌﻰ ﻷن ﻧﻜﻮن
اﻟﺮﻗﻢ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﻻ واﺣﺪًا وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ  ،ﻓﺂﺧﺮ ﻗﻀﻴﺔ
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ  -ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ  -ﺳﺄﻋﻄﻲ ﻣﺜﺎ ً
ﺻﺎرت ﻋﻨﺪهﻢ آﺎن هﻨﺎك ﺷﺨﺺ ارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ وأرﺳﻠﻮﻩ إﻟﻰ ﻣﺼﺤﺔ وﺗﺒﻴّﻦ أﻧﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻋﻘﻠﻴ ًﺎ
وأﻋﻄﻮﻩ إﻓﺮاﺟًﺎ ﻃﺒﻴًﺎ  ،وﺑﻌﺪ أن ﺻﺎرت ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺪآﺘﻮرة اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻪ وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺰوﺟﺘﻪ ،
ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﺰواج وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ آﻴﺲ وأرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮآﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ  ،ﻓﻬﻨﺎك ﺷﻮاذ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻳﺎ إﺧﻮان  ،وهﻨﺎك أﻣﻮر ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﺤﺎول أن ﻧﺘﻔﺎداهﺎ .
وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﺎﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم أﺣﺎول
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وهﺬا ﻣﺜﺎل ﺟﻴﺪ ﻷن أآﺜﺮآﻢ ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ ﻟﻨﺪن  ،ﻓﻠﻜﻞ  100أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن وﻗﻌﺖ
 1053ﺟﺮﻳﻤﺔ ،وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات وﻗﻌﺖ  110ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺪد  ،وهﺬا ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮآﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﻧﺸﻜﺮ اﻹﺧﻮان – أﻳﻀًﺎ – ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻌﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ – وإن ﺷﺎء اﷲ – ﻳﺪﻳﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﺠﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻮﻧﻬﺎ  ،واﻵن ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زاﻳﺪ وهﻮ
ﺣﻮل ﺿﺒﻂ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ .
 .4ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ  /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟ ﻮزراء  -وزﻳ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺧﺎﻟ ﺪ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺣ ﻮل "ﺿ ﺒﻂ اﻟﺴ ﺮﻋﺔ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻄﺮق اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ".
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻟﻴﺘﻞ ﻧﺺ اﻟﺴﺆال .
ﺗﻠﻲ اﻟﺴﺆال وﻧﺼﻪ :
" إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )  ( 106ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﺈﻧﻨﻲ أرﺟﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ
إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺎرات ﺑﻀﺒﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮادارات
ﻣﺘﺤﺮآﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻟﻮ آﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮادار
اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ اﺗﺤﺎدﻳﺎ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﻧﻔﺴﻪ  ،وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎرﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ،ﻓﻤﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ؟ " .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﻮ ﺗﻜﺮﻣﺘﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا ﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻚ  ،ﻓﺒﺪون ﺷﻚ أن – آﺬﻟﻚ – ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق هﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤ ٍﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،وأﺣﺐ أن أوﺿﺢ ﻧﻘﻄﺔ هﻨﺎ أن اﻟﻄﺮق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻬﺎ ﺳﺮﻋﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ،ﻓﻬﻨﺎك
ﺷﺎرع ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺳﺮﻋﺔ ) 60آﻠﻢ( وﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎس أن هﺬا اﻟﺸﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻷن اﻟﺴﻴﺎرات
ﺟﺪﻳﺪة وﺁﻣﻨﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﻳﺎ إﺧﻮان هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ ﻟﻠﺸﺎرع هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد هﺬﻩ اﻟﺴﺮﻋﺔ  ،وﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻷوﻗﺎت ﻧﻌﻄﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرة وأﻗﺼﺪ ﻗﺎرئ ﻋﺪاد اﻟﻜﻴﻠﻮ وﻧﺤﺎول أن ﻻ ﻧﻜﻮن
دﻗﻴﻘﻴﻦ ﺟﺪًا ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻞ ﻧﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺪاهﺎ ) 10آﻠﻢ( أو ) 20آﻠﻢ( ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﺑﺸﻜﻞ
ﻼ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ
ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺗﺠﺎوزًا – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – وﺗﺴﻬﻴ ً
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺎآﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻮادث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ  -رﺑﻤﺎ  -ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺸﻮارع أو أن
ن ﺟﺪﻳﺪة أو وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎرع ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ
ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺒﺎ ٍ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ وأﻧﺎ ﺣﺎوﻟﺖ – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – أن أرى هﻞ هﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺮادارات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ
وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻴّﻦ أن آﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺮادارات هﻲ ﺿﻮاﺑﻂ واﺣﺪة وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ هﻮ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﻧﻔﺴﻪ  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺣﻮادث ﻣﺘﻜﺮرة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻀﻊ ﺿﻮاﺑﻂ أآﺜﺮ ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﺪون ﻳﺎ إﺧﻮان ﺗﺮآﻴﺰًا أآﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ووﺿﻊ رادارات
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻷن هﺬا ﻳﺨﻠﻖ ﺗﺤﺪﻳًﺎ  ،وهﻨﺎ اﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ أن أﺗﺮك اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﺸﺮح ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﻤﺮور .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  :ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻤﻴﺪ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ – ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ (
ﺷﻜﺮًا ﺳﻴﺪي  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة اﻷﻋﻀﺎء  ،آﻤﺎ ﺗﻄﺮق ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ دأﺑﺖ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ ورﻓﻊ درﺟﺔ
ﺷﻜّﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮور اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﺬي ﻳﻀﻢ آﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮآﺎء ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ  ،ﻃﺒﻌ ًﺎ ُ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﺮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ  ،وأﻳﻀًﺎ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﻀﺒﻂ اﻵﻟﻲ
)اﻟﺮادارات( ﺳﻮاء اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ  ،ﻃﺒﻌًﺎ آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ إﻣﺎرة وإﻣﺎرة أﺧﺮى
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق  ،وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮآﺒﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ  ،وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ آﺎﻓﺔ اﻟﺴﺮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ  ،ﻓﻠﻢ ﻧﺠﺪ أن هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓًﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق
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واﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺈذا آﺎن هﻨﺎك ﺗﺤﺪٍ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺘﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ  ،وﻟﻜﻦ إﻟﻰ اﻵن وﻟﻬﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﺴﺮﻋﺎت ﻣﻮﺣﺪة
وهﻲ ) 140آﻠﻢ/س( ،وﺷﻜﺮاً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﻟﻴﺘﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد .
ﺳﻌﺎدة  /ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زاﻳﺪ :
ﺑﺴﻢ اﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  ،ﺑﺪاﻳ ًﺔ أﺷﻜﺮ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن –
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻠﻪ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ،
واﻟﺬي ﻳﻤﺲ ﺷﺮﻳﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻟﻘﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﺳﺆاﻟﻲ هﺬا ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﻤﻮﻗﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻧﺎ آﻠﻲ
ﺛﻘﺔ وأﻣﻞ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ إﻧﺼﺎف اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮق وﻋﺪم إﻳﻘﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻈﻮر ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،
وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻴﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ أو اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻃﺮﺣﺖ ﺳﺆاﻟﻲ هﺬا ﻟﻜﻲ ﻧﻨﺼﻒ
هﺆﻻء  ،وأﻧﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻋﺎت
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻧﺮى أن هﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓًﺎ  ،وﺗﻌﻮدﻧﺎ داﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎ وﻻﺷﻚ أﺑﺪًا ﻓﻲ ذﻟﻚ  ،وﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
ي ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻧﺼًﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧًﺎ  ،وﻣﺎ أﺗﻤﻨﺎﻩ هﻮ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻧﺼﺎف وﻻ
اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪ ّ
أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ازدواﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻌﻄﻴﺎت وﻻ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺣﺠﺒًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت .
ﻣﻌﺎﻟﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ  ،أرآﺰ ﻓﻲ ﺳﺆاﻟﻲ هﺬا ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط رﺋﻴﺴﻴﺔ وأﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ
ﻻ  :اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ  ،ﻧﻌﻢ آﺎن هﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺿﺒﻂ أﺟﻬﺰة
ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄﺮق  ،أو ً
اﻟﺮادار اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ) 140آﻠﻢ/س( واﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ )120
آﻠﻢ/س( ،إن اﺧﺘﻼف ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﺮﻋﺎت ﺑﻴﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻹدارات اﻟﻤﺮور اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﻜﺮس
ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻳﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﺬي دأﺑﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ
اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أن ﺗﺬآﺮ  ،آﻤﺎ ﻳﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ هﺬا
اﻟﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺤﻀّﺮ اﻟﺬي ﻧﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ .
ﺛﺎﻧﻴًﺎ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  : -ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ،إن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ هﻲ ﻣﺒﺪأ رﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻮآﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮارات وإﻋﻼﻣﻪ ﺑﻬﺎ  ،وإن
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16
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آﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺼﻮاب ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷﻣﺮ وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أﺣﺪث
ﺿﺮرًا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻷﻧﻪ ﻏﻴّﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ آﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ  ،وهﻨﺎ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ –
ﺑﺎﻷﻣﺲ آﻨﺖ ﺳﺎﺋﺮًا ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻦ راﺷﺪ وﻻﺣﻈﺖ اﻟﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ،ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﺑﺄن اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﺎرع هﻲ ) 140آﻠﻢ/س( ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻜﺒﻴﺮة هﻲ ) 80آﻠﻢ/س(  ،وأﻧﺎ أﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ
ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮﻗﻨﺎ .
ﺛﺎﻟﺜًﺎ  :اﻹﺿﺮار ﺑﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﺈﻟﺤﺎق اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻦ أو ﻣﺮﺗﺎد اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻌﻨﻲ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ  ،ﺳﻮاء إن آﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﻪ وﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،ﻓﻬﻢ ﻳﻤﺮون
ﻋﻠﻰ ﺳﺖ إﻣﺎرات ﻟﺤﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﺮهﻢ ﻓﻲ إﻣﺎراﺗﻬﻢ  ،ﻓﻠﻮ أﺧﺬﻧﺎ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻋﺎت ﻓﻲ
آﻞ إﻣﺎرة ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ .
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  ،إن هﺪﻓﻨﺎ واﺣﺪ وهﻮ رﻓﺎهﻴﺔ وﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻲ وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ
أرض اﻹﻣﺎرات اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ وهﻮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺑﺈذن اﷲ ﻓﻲ دوﻟﺘﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة .
أﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻦ إدارات اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻹﻧﺼﺎف ﺛﻢ إﻧﺼﺎف اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻷن هﺬا ﻳﺤﺪث آﺄﻧﻪ اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ) 140آﻠﻢ/س( إﻟﻰ ) 120آﻠﻢ/س( ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻬﺬا آﺄﻧﻪ اﺳﺘﻬﺪاف ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﻤﺎر ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ  ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ آﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة ﻟﻤﺎ
آﺎن هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻟﻜﻦ أﺗﻤﻨﻰ ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ آﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺮادار ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ ﻣﻦ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻵن ﻣﻮﺣﺪة وأﺗﻤﻨﻰ – إن ﺷﺎء اﷲ – أن ﺗﻜﻮن آﺬﻟﻚ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺑﺼﻔﺘﻜﻢ وزﻳﺮًا ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ
ﻋﻠﻰ آﻼم ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ  ،ﻳﺎﻟﻴﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻧﻌﺮف أﻳﻦ هﻲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ،
وﺣﺴﺐ اﻷﻣﻮر اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻄﺮق  ،ﻓﻠﻜﻞ ﺷﺎرع هﻨﺎك
ﻻﻓﺘﺎت ﺗﺤﺪد اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدة  ،ﻓﺄﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﺿﺤﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﻮن ﻣﻨﺘﺒﻬﻴﻦ
آﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻴﻮم أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ
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اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وآﻠﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﺮﻋﺎت  ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺪن وهﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺸﺂت وهﻨﺎك اﻧﺤﺮاﻓﺎت
ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ  ،وﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺎرع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ،ﻟﻤﺎذا ؟ اﻷﻗﺮب هﻮ أن ﻧﺒﻨﻲ
اﻟﺸﺎرع ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ  ،وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻌﻄﻴﻚ ﺻﻮﺗًﺎ أو رﺗﻤ ًﺎ واﺣﺪًا ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻓﻴﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء وﻗﻠﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ،ﻓﻤﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮق أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،
وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻤﻲ أن آﻞ اﻟﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ إﺷﺎرات ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ  ،ﻓﺤﺒﺬا ﻟﻮ آﺎن ﻟﺪى اﻟﻌﻀﻮ ﺑﻌﺾ
اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻄﻮﻩ هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت أن ﻳﺮﺳﻠﻬﺎ ﻟﻨﺎ وﺳﻨﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ  -ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ -
أن ﻧﺼﺤﺢ هﺬا اﻟﺨﻄﺄ إن آﺎن ﻣﻮﺟﻮدًا .
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ،أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ – ﻓﻘﻂ – أن ﻧﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ  ،ﻓﺪراﺳﺎﺗﻨﺎ
داﺋﻤًﺎ أن ﻧﺘﺮك اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﺪراﺳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺗﻨﺎ  ،وأﺣﺐ أن أﻋﻄﻴﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻦ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ  2008إﻟﻰ  2015ﺣﻮل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻮادث :
اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻹﻣﺎرات  :ﻓﻲ  2008آﺎن اﻟﻌﺪد ) (13ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻟﻜﻞ ) (100أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ .
وﻓﻲ  2015آﺎن اﻟﻌﺪد ) (5.75ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة  ،واﻟﻤﺴﺘﻬﺪف اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  - 2021إن ﺷﺎء
اﷲ -ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻌﺪد ) ، (3ﻟﻤﺎذا ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺮﻗﻢ ) (3؟ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻜﻮن ﺑﻌﻮن اﷲ اﻟﺮﻗﻢ ) (1ﻋﻠﻰ
ﻼ – ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺮﻗﻢ ) ، (2.7واﻟﺴﻮﻳﺪ ) ، (3.1واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،اﻟﺪاﻧﻤﺎرك – ﻣﺜ ً
) ، (10وﻧﺤﻦ ) ، (5وﻧﺘﻤﻨﻰ – إن ﺷﺎء اﷲ – اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  ،وﻃﺮﻗﻨﺎ  -إن ﺷﺎء اﷲ وﺑﻌﻮن اﷲ -
ﺑﺠﻬﻮد أﺑﻨﺎﺋﻜﻢ وإﺧﻮاﻧﻜﻢ ﺳﺘﻜﻮن أآﺜﺮ أﻣﺎﻧًﺎ واﺳﺘﻘﺮارًا  ،وهﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات – اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – اﻟﺬي
ﺗﺤﺮص وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وهﻲ ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪًا  ،وﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮآﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ  ،ﻓﺎﻟﻮزارة
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ  ،ووزارة اﻷﺷﻐﺎل هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق  ،وآﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى  ،ﻓﻬــــﻲ
 ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  -ﺷﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ،وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻧﺤﻘﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻧﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2021وهﻮ اﻟﺮﻗﻢ ) ، (3وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﻟﻴﺘﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻷﺧﻴﺮ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زاﻳﺪ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﻃﺒﻌًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذآﺮت أﻧﺎ ﺻﻮرة
اﻟﻠﻮﺣﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻜﺘﻮم  ،هﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻜﻢ ﺳﻤﻮآﻢ  ،وهﺬا اﻟﻤﻔﺮوض أن
ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮﻗﺎت  ،ﻓﺈذا آﺎن هﻨﺎك اﻟﺘﺰام ﺑﺴﺮﻋﺔ ) 120آﻠﻢ/س( ﻓﻬﺬا ﺟﻴﺪ وﻻ داﻋﻲ
ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﺑﺴﺮﻋﺔ ) 140آﻠﻢ/س( .
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أﻳﻀًﺎ ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﺪد
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺮﻋﺎت  ،وهﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل وﺿﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺤﻴﺚ أﻧﻪ آﻠﻤﺎ دﺧﻠﻨﺎ
ﻓﻲ ﺷﺎرع ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ آﻢ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ  ،وهﺬا ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول .
أﻳﻀﺎً ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﻀﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﺤ ﺪد اﻟﺴ ﺮﻋﺎت  ،ﻓﻬﻨ ﺎك وﺳ ﺎﺋﻞ آﺜﻴ ﺮة ﻟ ﺬﻟﻚ  ،وﻃﺒﻌ ﺎً
ﻧﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺷ ﺎرع ﻳ ﺘﻢ إﻧﺸ ﺎؤﻩ إﻻ وﻳﻜ ﻮن ﺗ ﻢ دراﺳ ﺘﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻤﺮورﻳ ﺔ وﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ
اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻋﺎت ﻋﻠﻴﻪ  ،وهﺬا ﻻ ﻳﺨﺘﻠ ﻒ ﻋﻠﻴ ﻪ اﺛﻨ ﺎن  ،وأﺗﻤﻨ ﻰ – إن ﺷ ﺎء
اﷲ  -أن ﻳ ﺘﻢ اﻷﺧ ﺬ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬ ﺎ  ،وإذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺴ ﺮﻋﺎت ﺣ ﺪدت واﻧﺘﻬ ﻰ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﺴﻤﻮآﻢ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ أم ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺗﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ  ،أﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد أراﻧ ﻲ اﻷخ اﻟﻌﻀ ﻮ ه ﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ أﻋﻄﻴ ﺖ اﻷﻣ ﺮ ﻟﻺﺧ ﻮان ﻓ ﻲ
اﻟﻮزارة  ،ﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﻗ ﻊ ) ، (googleﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ﺎت اﻟﻴ ﻮم ﻣﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ
أآﺜﺮ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﺮق  ،واﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ه ﺬﻩ ﻓﻜ ﺮة ﻣﻤﺘ ﺎزة  ،وإن ﺷ ﺎء اﷲ ﺳ ﻮف ﻧﻌﻤﻤﻬ ﺎ إذا آ ﺎن
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻹﺷﺎرات وﺗﻜﺒﻴﺮهﺎ  ،واﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻧﻤ ﻮذج
رﺑﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ أآﺜﺮ  ،وﺷﻜﺮًا .
 .2ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ  /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟـﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺣ ﻮل " إﻟ ﺰام اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ﺑ ﺪﻓﻊ
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺬاآﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻬﺎرﺑﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻟﻴﺘﻞ ﻧﺺ اﻟﺴﺆال .
ﺗﻠﻲ اﻟﺴﺆال وﻧﺼﻪ :
" إﻋﻤﺎﻻ ًﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )  ( 106ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﺈﻧﻨﻲ أرﺟﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
ﺗﻠﺰم اﻟﻮزارة اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺬآﺮة اﻟﺴﻔﺮ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻼغ هﺮوب ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻤﺎ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ .
ﻓﻤﺎ ﺳﺒﺐ إﻟﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺬآﺮة ؟ " .
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  31ﻣﻦ 120

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال  ،وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﻨﺘﻈ ﺮون اﻟ ﺮد
ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن هﺬا اﻟﺴﺆال ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ دوﻟ ﺔ
اﻹﻣ ﺎرات ووزارﺗﻜ ﻢ  ،واﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أن اﻟﺨ ﺪم ه ﻢ ﻓ ﻲ ﺑﻴﻮﺗﻨ ﺎ  ،وﻳﻌﺘﺒ ﺮون ﺷ ﺮآﺎءﻧﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺰل  ،وﻓ ﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت ﻟﻮﺟ ﻮد ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ  ،وﻧﺘﻤﻨ ﻰ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺮة اﻹﻣﺎراﺗﻴ ﺔ أن ﺗﻘﻠ ﺺ ﻣ ﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﻘ ﺪر اﻟﻴ ﻮم أن اﻟ ﺰوج واﻟﺰوﺟ ﺔ واﻻﺑ ﻦ
ﻳﺨﺪﻣﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ  ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﺮﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﺘ ﺎﺟﻮن إﻟ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة ﻟﻠﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﻤﻬ ﺎم
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل  ،وﺳﺄﻋﻄﻲ – ﻓﻘﻂ – ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم  ،ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﻋﺪد ) (150000ﺷﺨﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ
هﺮﺑﺖ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺤﺜﺖ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣ ﺔ وﺗ ﻢ
إﺑﻌ ﺎدهﻢ إﻟ ﻰ ﺑﻠ ﺪاﻧﻬﻢ  ،اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻹﻳﺠ ﺎﺑﻲ أن ه ﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل ﻓ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض – وﷲ اﻟﺤﻤ ﺪ  ، -وه ﺬا
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮ أن هﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ أآﺒﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮ وﻣﺎ ﺑﻴﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ  ،وﻧﺤ ﻦ
ﻧﺤﺎول ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع أن ﻧﻘﺮب هﺬا اﻷﻣﺮ  ،واﻟﻴﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪرس  -إن ﺷﺎء اﷲ ﻓﻲ وﻗ ﺖ ﻗﺮﻳ ﺐ -
ﻣﻮﺿﻮع إﻧﺸﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ ﻓ ﻲ ﺑﻠ ﺪاﻧﻬﺎ – اﻟﺒﻠ ﺪان اﻷم ﻟﻬ ﺬﻩ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ – ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗ ﺪرب وﺗﺆه ﻞ ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص وﺗﺨﺘﺒ ﺮهﻢ ﻟﻤ ﺪى ﺗﻌﺎﻳﺸ ﻬﻢ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ،
ﻓﺎﻟﻴﻮم اﻟﺘﺤﺪي هﻮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ  ،ﻓﻬﺬا اﻟﺨﺎدم ﻧﺤﻦ ﻧﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺔ وﻧﺪﻓﻊ ﻟﻬ ﻢ ﻣﺒﻠ ﻎ ) (15000أو
) (18000درهﻢ  ،وهﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﺴﻴﻂ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻴﻚ ﺷﺨﺺ أﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اآﺘﻤﺎل ﻓﺤﺼ ﻪ
اﻟﻄﺒﻲ وﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻪ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺪرس ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻹﻧﺸ ﺎء ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎه ﺪ ﻓ ﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﻞ ﻧﺤﻦ ﻧﻠﺰم ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺘﻢ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء اﻟﻜﻠﻤ ﺔ ﻟ ﻸخ اﻟﻌﻤﻴ ﺪ راﺷ ﺪ اﻟﺨﻀ ﺮ ﻟﻠ ﺮد ﻋﻠ ﻰ
هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻴﻌﻘﺐ اﻟﻤﻘﺪم ﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ اﻟﻌﻤﻴﺪ راﺷﺪ اﻟﺨﻀﺮ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /د .راﺷﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺨﻀﺮ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ .
ﻃﺒﻌ ًﺎ اﻟﺴ ﺆال اﻟﻤﻮﺟ ﻪ ه ﻮ  :ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﺐ إﻟ ﺰام اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ﺑ ﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺘ ﺬآﺮة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة اﻟﻬﺎرﺑ ﺔ ؟
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺸﺮح اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺳﻴﺪي اﻹﻟﺰام ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ  ،آﻴ ﻒ ذﻟ ﻚ ؟
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ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ أو وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ – ﻃﺒﻌ ًﺎ – ﺗﺘﻜﺒ ﺪ – أﻳﻀ ًﺎ – ﻧﻔﻘ ﺎت آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ أو ﺗﺘﺒ ﻊ ه ﺆﻻء
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت ﺗﻔﺘﻴﺸﻴﺔ وﻓﻲ ﻓﺘﺮة إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻓﻲ ﻓﺘﺮة إﺑﻌﺎدهﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﻓﻜ ﻞ ه ﺬﻩ
اﻷﻣ ﻮر ﺗﺘﻜﺒ ﺪ اﻟ ﻮزارة ﺑﺴ ﺒﺒﻬﺎ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻃﺎﺋﻠ ﺔ  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎت
اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺘﺸ ﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﻮم ﺑﺘﺸ ﻐﻴﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ آﻔﺎﻟﺘ ﻪ أو ﻣﺘﺴ ﻠﻞ
ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن دﺧ ﻮل وإﻗﺎﻣ ﺔ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﻗﺒ ﻞ أرﺑ ﻊ ﺳ ﻨﻮات أو أآﺜ ﺮ  ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤ ﻦ ﻓ ﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ  ،ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺘﻢ ﻓ ﻲ أﻣ ﺎآﻦ ﻋﺎﻣ ﺔ وﻣﺘﻔﺮﻗ ﺔ
وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻷن اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ داﺋﻤ ًﺎ ﻳ ﺘﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺎآﻦ وﻓ ﻲ أﻣ ﺎآﻦ ﺗﺤﻈ ﻰ ﺑﺤﺼ ﺎﻧﺔ ﺟﺰاﺋﻴ ﺔ ،
ﻓ ﻼ ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﻨ ﺎزل إﻻ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ إذن ﺗﻔﺘ ﻴﺶ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻤ ﻦ أﺟ ﻞ
اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻜﺒ ﺪهﺎ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻳﻠ ﺰم ﺑﺘ ﻮﻓﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺬآﺮة ﻣ ﻦ
ﺟ ﺎﻧﺒﻴﻦ  :ﺟﺎﻧ ﺐ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ  ،واﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻵﺧ ﺮ ه ﻮ اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﻮﺟ ﻮد ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن
دﺧﻮل وإﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ واﻟ ﺬي ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ﻧﻔﻘ ﺎت ﺗﺴ ﻔﻴﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﻪ ﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘﻀ ﺎء ،
وهﺬا اﻟﻨﺺ هﻮ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ دﺧﻮل وإﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ  ،ﻓﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ واﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﺗﻢ إﻟﺰام اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﻟﻒ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎهﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت – آﻤﺎ
أوﺿ ﺤﺖ – اﻟﺤﻤ ﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸ ﻴﺔ واﻟﺴ ﺠﻮن وﺗ ﺬاآﺮ اﻟﺴ ﻔﺮ  ،ﻓﻜﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ إذا ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬ ﺎ أو
ﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻓﺴ ﻮف ﺗﺘﺤﻤ ﻞ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻟﻮﺣ ﺪهﺎ  ،ﻓﺎﻷﺳ ﺎس ه ﻮ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﺷ ﻜﺮًا ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸ ﻜﺮ ﻣﻮﺻ ﻮل ﻟﺴ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ ه ﺬا ﺳ ﺆال ﺷ ﻌﺒﻲ
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ  ،ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن أﻏﻠﺐ اﻷﺳ ﺮ ﻣﺘﻀ ﺮرة ﻣﻨ ﻪ  ،ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ ) (150000ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم
2015م ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن هﻨﺎك ) (150000أﺳﺮة ﺗﻀﺮرت ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ،إذًا ﻓﻨﺤﻦ ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪد
) (150000آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ دﻓ ﻊ ﻣﻌ ﺪل ) (10000دره ﻢ  ،ﻓﻨﻜ ﻮن ﺑ ﺬﻟﻚ ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ رﻗ ﻢ آﺒﻴ ﺮ ،
وأﻋﺘﻘﺪ أن هﺬﻩ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ هﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻌﻘ ﺪ ﺷ ﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ ﺳ ﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ  ،ﻓﺄول ﺷﻲء أﻧﺎ أﺷﻜﺮك ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿ ﻮع إﻟﻐ ﺎء ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺴ ﻔﺎرات اﻟ ﺬي آ ﺎن
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻳﺠﺒﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﺬهﺎب إﻟﻰ هﻨﺎك  ،واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻨﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ  -ﺟﺰاك اﷲ ﺧﻴﺮًا -
ﻣﺎ ﻗﺼﺮت وأوﻗﻔﺘﻢ هﺬا اﻷﻣﺮ واﻵن أﺻﺒﺢ هﻨﺎك اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ  ،ﻓﻬﺬا أﻣ ﺮ ﺗﺸ ﻜﺮون ﻋﻠﻴ ﻪ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋ ﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻷﻧﻪ – ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ – آ ﺎن أﻣ ﺮا ﻏﻴ ﺮ ﺟﻴ ﺪ أن ﻳﺠﺒ ﺮ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻷن ﻳ ﺬهﺐ إﻟ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺴ ﻔﺎرات
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وﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻨﻪ أﺷ ﻴﺎء  ،ﻓﺤﻜ ﻮﻣﺘﻲ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﺒﺮﻧ ﻲ وﻟ ﻴﺲ ﻏﻴﺮه ﺎ  ،ﻓﻬ ﺬا ﻳﺤﺴ ﺐ ﻟﻜ ﻢ  ،وﻟﻜ ﻦ ﻧﺤ ﻦ
ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ أرﻗ ﺎم آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب ﻧﺼ ﻒ ﻣﻠﻴ ﺎر دره ﻢ أو أآﺜ ﺮ  ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﻤﺒﻠ ﻎ ﻳﺨ ﺮج ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣ ﻦ
ﻼ – ﺟ ﺎءت ه ﺬﻩ اﻟﺨﺎدﻣ ﺔ
اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة وهﻨ ﺎك ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة – ﻣ ﺜ ً
وﻋﻠﻤﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو أرﺑﻊ أﺷﻬﺮ ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺑﺖ وﺣﺮﻗﺖ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺎرت ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻴ ﺪ  ،ﻓﺄﺻ ﺒﺢ ﻋﻨ ﺪي
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ آﺒﻴ ﺮة أو ﺳ ﺎرت ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺪارس  ،ﻓﺎﻷﺳ ﺮ ﺗﺠﺒ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻤ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ  ،ورﺑﻤ ﺎ اﻟ ﻨﻘﺺ
اﻟﺬي ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ هﻮ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻵن  ،ﻓﺎﻵن ﻟﻴﺴﺖ آﻞ اﻷﺳﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣﻀﺎر
ﻋﻤﺎﻟ ﺔ ﻣﺴ ﺎﻧﺪة ﺑﻘﻴﻤ ﺔ ) (20000دره ﻢ ﺑﺎﻟ ﺬات ﻣ ﻦ ﺟﻨﺴ ﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨ ﺔ  ،ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ هﻨ ﺎك إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ
رﺑﻤﺎ أن اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻏﻴ ﺮ ﺣﻘﻴﻘ ﻲ ﻷﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺗﻔﺴ ﻴﺮ ﺁﺧ ﺮ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮي
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ  ،آﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ  ،وهﺬا ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺧ ﻼف أﺑ ﺪًا  ،وﻟﻜ ﻦ
إذا أﻧﺎ ﻋﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ أو ﻟﻢ ﺗﺤﺼ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ ﻓﺄﺗﺼ ﻮر أﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻬﺮب وﺗ ﺬهﺐ إﻟ ﻰ ﻣﺮآ ﺰ
اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻜﺘﺐ  ،أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﺗﻬﺮب ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻓﺄآﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻬﺮب وﻟﻬﺎ
ﻼ–
ﺣﻖ  ،ﻓﻘﺪ هﺮﺑﺖ وﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ  ،ﻓﻤ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﻲ أن أدﻓ ﻊ ﺛﻤ ﻦ اﻟﺘ ﺬآﺮة ﻟﺸ ﺨﺺ – أﺻ ً
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ درهﻢ اﻟﺘﻲ اﺳ ﺘﺜﻤﺮﺗﻬﻢ ﺧ ﻼل ﺳ ﻨﺘﻴﻦ  ،ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ أﺣﻀ ﺮهﺎ
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ  ،ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﺳ ﺘﺜﻤﺮﺗﻪ ﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ إذا هﺮﺑ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ﻣ ﺜﻼ ﻓﺄﻧ ﺎ
ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣ ﺎ ﺑﻴﻨ ﻲ وﺑﻴﻨﻬ ﺎ واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ه ﻲ
أﻃﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻳﻌﺎد ﻟﻲ ﺣﻘﻲ واﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻔﻮ ً
اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠ ﺰم ﺑ ﺬﻟﻚ  ،ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ اﻵن ﺗﻠﺰﻣﻨ ﻲ  -أﻧ ﺎ  -ﺑ ﺪﻓﻊ ﺛﻤ ﻦ اﻟﺘ ﺬآﺮة ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ه ﻲ اﻟﻤﺨﻄﺌ ﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺮوب  ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ  ، %100ﻟﻜﻦ هﺮوﺑﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ اﻟﻌﻘﺪ وﻣ ﻦ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ه ﻮ اﻟ ﺬي
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻟ ﻴﺲ أﻧ ﺎ  ،ﻓﺄﻧ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أذه ﺐ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴ ﻎ ﻋ ﻦ هﺮوﺑﻬ ﺎ – ﻣﻌﺎﻟﻴ ﻚ أﻋﻠ ﻢ ﺑ ﺬﻟﻚ – ﺣﺘ ﻰ
ﺗﺄﺗﻴﻨﻲ ﻣﺼﻴﺒﺔ أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ  ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈذا ﻟﻢ أﺑﻠﻎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠ ﻲ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ  ،وإذا ﺑﻠﻐ ﺖ – أﻳﻀ ًﺎ – ﻋﻨ ﺪي
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ،آﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺤﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﻌﻄﻲ رﺳ ﺎﺋﻞ ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ  ،ﻓﻨﻌﻄ ﻲ رﺳ ﺎﺋﻞ
ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆول هﻮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ  ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أﻗﻮل ﻟﻚ ادﻓﻊ ﻟﻲ  -اﻵن  -ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ
ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻗﻴﻞ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ  ،ﻓﺎﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ وﻧﺤ ﻦ أﻳﻀ ًﺎ ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﺪﻳﻨﺎ
ﻼ
إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ  ،وﻟﻜ ﻦ ﻧﺤ ﻦ ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﺤ ﻖ اﻵن  ،ﻓ ﻨﺤﻦ ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ أﺳ ﺮ ﻣﻌ ﺎش ﻣﻌﻴﻠﻬ ﺎ ﻣ ﺜ ً
) (10000درهﻢ  ،وأﺳﺮﺗﻪ ﺗﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﺨﺎص وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟـ ) (20000درهﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ  ،وﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﻬﺮ ﺗﺮﺟ ﻊ ﻟﺒﻠ ﺪهﺎ وﻣ ﻊ ذﻟ ﻚ أﻧ ﺎ أدﻓ ﻊ ﻟﻬ ﺎ ﺗ ﺬآﺮة اﻟﺴ ﻔﺮ  ،ﻓ ﺎﻟﻜﻼم
اﻟﻤﺘﺪاول ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻧﻘﻠﻪ ﺑﻜ ﻞ ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘﻮﻟ ﻮن أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺄﺧ ﺬ أﺣ ﺪ ﺣﻘﻨ ﺎ ﻷن هﻨ ﺎك
ﻋﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻳﻘﻮل أن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪي ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ  ،ﺟ ﺰاك اﷲ ﺧﻴ ﺮًا أﻧ ﺖ
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ﺗﻜﻠﻤ ﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ  ،وﻧﺤ ﻦ ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔ ﺮوض أن ﻳﺼ ﺪر ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺘﻪ وه ﻮ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺳ ﻴﻜﻔﻞ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ أﻣ ﺮ  ،وﻧﺤ ﻦ ﻧﺘ ﺎﺑﻊ  -اﻵن  -أﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﺗ ﻢ
ﺳﺤﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،هﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﻮة أﻋﺘﻘ ﺪ
أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼ ﺤﻴﺢ وﻟﻜ ﻦ – ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ – ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﻮزﻳﺮ هﻨ ﺎك ﻣﻌﺎﻧ ﺎة آﺒﻴ ﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺴﺒﺐ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻷن ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ وﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﻠﺤﻘﻬ ﻢ  ،وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ أﻧ ﺖ ﻻ ﺗﺠ ﺪ ﻣ ﻦ
اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أي رد ﻓﻌ ﻞ إﻳﺠ ﺎﺑﻲ  ،ﻓﻬ ﻮ داﺋﻤ ًﺎ إذا ﺗ ﻢ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة دون أي ﻣﺤﺎآﻤ ﺔ ﻳﺄﺧ ﺬ
اﻟﺘﺬآﺮة اﻟﺘﻲ أﺿﻊ ﻟﻪ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ وﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ  ،ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أن هﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ أن ُﻧﻌﻴ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ
ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وأن ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﺑﺤﻴﺚ أن ﻟﻲ ﺣﻖ وهﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ  ،ﻓﺎﻵن اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮد،
ﻓ ﺈذا ﺧﺎﻟﻔ ﺖ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓﻨﺮﻳ ﺪ أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻃ ﺮف ﺁﺧ ﺮ ﻣﺴ ﺆول ﻋﻨﻬ ﺎ  ،واﻟﺴ ﻔﺎرة ﺗﻘ ﻮل أﻧﻬ ﺎ ﻏﻴ ﺮ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ،واﻟﻤﻜﺘﺐ ﻳﻘﻮل أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول  ،وﻣﻌﺎﻟﻴﻚ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ وﻗﻠﺖ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺴ ﺎهﻤﺔ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺬا اﻷﻣ ﺮ  ،وه ﺬا ﻧﺤ ﻦ ﻧﺮﺣ ﺐ ﺑ ﻪ  ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻃ ﺎل  ،ﻓ ﺎﻵن
ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺳﻨﻮات  ،وﻟﺪي ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ رد ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻻ ﺷﻚ أﻳﻬﺎ اﻹﺧﻮة آﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻘ ﻴﻢ ه ﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴ ﺔ ه ﻲ ﻣ ﻦ
اﻟﻀ ﺮورﻳﺎت ﻟﻸﺳ ﺮة أم ﻣ ﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺎت ؟ أﻧ ﺎ ﺷﺨﺼ ﻴًﺎ أﻧﻈ ﺮ ﻟﻬ ﺎ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴ ﺎت وﻟ ﻴﺲ ﻣ ﻦ
اﻟﻀﺮورﻳﺎت  ،إذًا اﻷﺳﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮق وﻋﻠﻴﻬﺎ واﺟﺒﺎت  ،وﻧﺤﻦ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻧﻜ ﻮن ﺷ ﺮآﺎء  ،أن ه ﺬا ﺷ ﻲء آﻤ ﺎﻟﻲ أﻧ ﺖ أﺗﻴ ﺖ ﺑ ﻪ ﺣﻴ ﺚ أﻋﻄ ﺖ
اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺤ ﻖ ﻟﻸﺳ ﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻘﺪام ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ  ،ﻓ ﺈذا هﺮﺑ ﺖ أو ﺧﺎﻟﻔ ﺖ أو ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑ ﺄي ﺷ ﻲء ﻣ ﻦ ه ﺬا
اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻓﻨﺤﻦ ﺷﺮآﺎء آﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ  ،ﺷ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ أﻧﻨ ﺎ أدﺧﻠﻨ ﺎ ه ﺬا
اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻨﺤﻦ ﺷﺮآﺎء  -أﻳﻀًﺎ  -ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ إﺧﺮاﺟ ﻪ  ،واﻟﺸ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﻲ
ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎؤهﺎ  -ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  -ﻧﺤ ﻦ ﻧﺤ ﺎول ﺑﻘ ﺪر اﻟﻤﺴ ﺘﻄﺎع أن ﻧﻌﻄ ﻲ ﻓﺮﺻ ﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،ﻓﻼ ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮآﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،
واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮد هﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﺗﻜ ﻮن دﻓﻌ ﺖ
رﺳﻮم ﻓﻲ ﺑﻼدهﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻷن ﻳﺤﻀ ﺮ إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات  ،ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﺤ ﻞ
اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ هﻮ أﻧﻨﺎ أﺗﻴﻨ ﺎ ﺑﻌ ﺪة ﺷ ﺮآﺎت وﻃﻠﺒﻨ ﺎ ﻣ ﻨﻬﻢ أﻧ ﻪ ﺑ ﺪل أن ﻳﺘﻜﺒ ﺪ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳﺴ ﺘﺨﺪم ه ﺬﻩ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺼﻮر أﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻟﻠﻤﻨﺎزل أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ،
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وأﻋﻄﻴﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ آﻠﻬﺎ  ،ﻓﺈذا أﻣﻨﺖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ أي ﺷ ﻲء ﺳ ﻮاء
ﻣ ﻦ ه ﺮوب أو – ﻻ ﺳ ﻤﺢ اﷲ – إذا آ ﺎن ﺑ ﻪ أﻣ ﺮاض أو ﺷ ﻲء ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻘﺒﻴ ﻞ أو ﺣﺘ ﻰ ﺣ ﻮادث أن
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺐء  ،واﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻸخ ﺣﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﻹﻋﻄﺎء ﻓﻜ ﺮة ﻣﺒﺪﺋﻴ ﺔ ﻋ ﻦ
هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي رأى اﻟﻨﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ .
اﻟﻤﻘﺪم  /ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  ،آﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ وزﻳ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ
ﺗﺪرك وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ ﺣﻠ ﻮل إﺑﺪاﻋﻴ ﺔ  ،وﺗ ﺪرك اﻷﻋﺒ ﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺮوب
اﻟﻤﻜﻔﻮل ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺬآﺮة اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻼدﻩ  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاآﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄ ﺎع
اﻟﺨﺎص ﺣﺮﺻﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﺮك ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻄ ﺎء  ،وﻗ ﺪ ﺗﻘ ﺪﻣﺖ
ﻼ – إﻟ ﻰ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﻤﻨﻔ ﺬة ﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﺗ ﺄﻣﻴﻨﻲ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ
ﻟ ﻪ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺸ ﺮآﺎت  ،وﻗ ﺪ ﺗﻮﺻ ﻠﻨﺎ – ﻓﻌ ً
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ،وهﺬا اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺳﻮف ﻳﻐﻄﻲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت هﻲ :
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  :اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ  ،ﻓﺴﻮف ﺗﺘﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮآﺔ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺬآﺮة .
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز ﺗﺠﺪﻳ ﺪ اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟﻄﺒ ﻲ ﻟﻺﻗﺎﻣ ﺔ  ،أﻳﻀ ًﺎ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻗﻴﻤ ﺔ
ﺗﺬآﺮة اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻤﻜﻔﻮل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ) (5000درهﻢ ﻧﻘﺪًا إﻟﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ .
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺷ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺘ ﺄﻣﻴﻦ إﻋ ﺎدة اﻟﻤﻜﻔ ﻮل إﻟ ﻰ
ﺑ ﻼدﻩ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺮاﻓ ﻖ  ،وأﻳﻀ ًﺎ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ﺑﻤﺒﻠ ﻎ ) (5000دره ﻢ  ،وآ ﻞ ه ﺬا ﻣﻘﺎﺑ ﻞ أن
ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻣﺒﻠ ﻎ رﻣ ﺰي ه ﻮ ) (100دره ﻢ  ،وﺑﺘﻮﺟﻴﻬ ﺎت ﺳ ﻴﺪي ﺳ ﻤﻮ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﺗ ﻢ
إﺷﺮاك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻄﺎء  ،وﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻴﺘﻢ إﻃﻼق هﺬا
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻜﻔﻼء ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ،
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺨﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺐء دﻓﻊ اﻟﺘ ﺬاآﺮ
– آﻤ ﺎ ﺗﻔﻀ ﻠﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴ ﻚ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع – ﻋ ﻦ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﺘﺤﻤﻠ ﻪ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر وذﻟﻚ آﺒﺎﻗﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ  ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﺤ ﻞ
ﻼ إﺑ ﺪاﻋﻴًﺎ  ،وﻳﺸ ﺮك اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﺑﻘ ﻮة ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،
ﻧﺘﻤﻨﻰ – إن ﺷﺎء اﷲ – أن ﻳﻜﻮن ﺣ ً
وأﻳﻀًﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺷﺮآﺎت أﺧﺮى ﻟﺤﻠﻮل ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﻜﻢ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  ،واﻵن ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
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ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻ ﻮل ﻟﺴ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ  ،ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ  -إن ﺷ ﺎء اﷲ  -ﻧﺴ ﻤﻊ أﺧﺒ ﺎرًا ﻃﻴﺒ ﺔ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،ﻟﻜﻦ – ﻓﻘﻂ – ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر أﻋﺘﻘﺪ آﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺎ
هﻮ اﻟﺴﺒﺐ  ،ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﻨﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ  ،وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ ﺎ
ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﻮي هﻮ اﻟﻔﺮاغ وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻘﻴﺎس  ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎ ﻧﺤ ﻦ ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺴ ﺒﺐ ،
ﻓﻬ ﺬا اﻟﻌ ﺪد وه ﻮ ) (150000ﺷ ﺨﺺ أﻳ ﻦ ﻳ ﺬهﺒﻮن  ،ه ﺬا ﺳ ﺆال ﻳﻄ ﺮح ﻧﻔﺴ ﻪ ؟ إذًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆآ ﺪ أن
ﻋﻨﺪﻧﺎ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻴﻦ  ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺆآﺪ أن هﻨﺎك أﻧﺎس ﻳﺤﺘ ﺎﺟﻮن ﻟﺘﺸ ﻐﻴﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻨﺴ ﻴﺎت  ،ﻓﺈﻣ ﺎ
أن اﻷﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺤﻀ ﺮوا أﻧ ﺎس ﻳﻌﻤﻠ ﻮن ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة ه ﻢ اﻟ ﺬﻳﻦ
ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ هﻨ ﺎك اﻟﻮﺳ ﻴﻂ اﻟ ﺬي ﻳﻠ ﻒ وﻳﺒﺤ ﺚ ﻋﻤ ﻦ ﻳﺤﺘ ﺎج ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ  ،وه ﺬا
ﻳﻌﻨﻲ أن هﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ،ﻟﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘﺪ أﻧ ﻪ ﻳ ﺎ ﺣﺒ ﺬا ﻟ ﻮ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺗﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ آﻴ ﻒ ﻧﺤ ﻞ
هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻧﻤﻨ ﻊ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ  ،ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧ ﻪ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺪى اﻷﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ
ﻋﻨﺪﻧﺎ أﻧﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺮون أن اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻀ ﻊ ﻋﻠ ﻴﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ آﺒﻴ ﺮًا
أو ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ  ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻐﻞ هﺬا اﻷﻣﺮ  -اﻵن  -ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت أﻣﻨﻴﺔ أﻧ ﺘﻢ أﻋﻠ ﻢ ﺑﻬ ﺎ ،
وآ ﺬﻟﻚ إﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎت ﻟﻨ ﺎ ﻧﺤ ﻦ آﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،واﻟﻮﺿ ﻊ – اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ – ﻏﻴ ﺮ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ  ،ﻓﻌ ﺪد )(150000
ﻳﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻳﻌ ﻮدون إﻟﻴﻨ ﺎ ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﺆآ ﺪ أﻧ ﻪ وﺿ ﻊ ﻏﻴ ﺮ ﺟﻴ ﺪ ،
وﺻ ﻌﺐ آ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮزارة ﻷن ه ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ آﻤ ﺎ ﺗﻔﻀ ﻠﺘﻢ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎزل وﻧﺤ ﻦ ﻻ ﻧﺮﻳ ﺪ أن ﻳ ﺘﻢ
ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻨﺎزل ،وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻀ ﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ  ،وأﻋﺘﻘ ﺪ أن
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ أن ﻧﻌﻄﻴﻬﻢ ﺟﺰﺋﻴًﺎ وﻧﺴ ﻬﻞ اﻷﻣ ﺮ وﻳﺘﺤﻤﻠ ﻮن اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﻴﺔ  ،وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﺒ ﺪأ دور اﻟﻮﺳ ﻴﻂ
ﻳﻘﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ آﺎن وﻟﻮ آﺎن هﻨ ﺎك ﺗﻔ ﺎوت ﻓ ﻲ
اﻟﻨﺴﺐ  ،ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أن هﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ  ،آﺬﻟﻚ أﻧﺎ ﻻ أﻋﺮف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻌﺎد ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺪد وه ﻮ
) (150000ه ﻞ ه ﺬا ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﺨﻠ ﻴﺞ أم  -ﻓﻘ ﻂ  -ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ؟ ﻓ ﺎﻟﻤﻔﺮوض أن ه ﺆﻻء
اﻟﻤﺒﻌﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻮدون ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺎﺳﺐ آﻞ إﻧﺴﺎن أﻧﻪ إذا ﻗ ﺎم ﺑ ﺄي ﺗﺼ ﺮف ﻳﺨ ﺎﻟﻒ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺼ ﻌﺐ أن ﻳﻌ ﻮد ﻟﺪوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات  ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻧﺮﻳ ﺪ أن ﺗﻨﺘﺸ ﺮ ﻟ ﺪى ه ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ ﺑﻠﻐ ﺘﻬﻢ
وﺑﺼ ﺤﻔﻬﻢ واﻹذاﻋ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻐ ﺘﻬﻢ  ،ﻓﻤ ﻦ اﻟﻤﻬ ﻢ إﻳﺼ ﺎل ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ﻟﻬ ﻢ  ،ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ أﻧ ﺎ
ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻲ ﻃﺮﺣﻪ  ،وﺟﺰاآﻢ اﷲ ﺧﻴﺮًا ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺟﻴﺪ وأﺧﺒﺎر ﺟﻴﺪة  ،ﻟﻜ ﻦ أﻧ ﺎ  -ﻓﻘ ﻂ -
ﻻ أرﻳﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن  -ﻓﻘﻂ  -ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺬآﺮة  ،ﻓﺎﻟﺘﺬآﺮة ﻣﻘﺪور ﻋﻠﻴﻬ ﺎ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻧﺤ ﻦ ﻧﺮﻳ ﺪ أن ﻳﻜ ﻮن
اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟ ـ ) (20000دره ﻢ اﻟﺘ ﻲ أدﻓﻌﻬ ﺎ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ إﺣﻀ ﺎر ه ﺬا اﻟﻌﺎﻣ ﻞ أو اﻟ ـ )(10000
درهﻢ أو ) (15000درهﻢ  ،ﻓﻬﺬﻩ آﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ؟ ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﺸ ﺮآﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺄﺗﻲ ﺑﻬ ﺬﻩ
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16
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اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬا اﻷﻣ ﺮ  ،ﻓ ﻼ ﻳﻌﻘ ﻞ أن ﻳﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ه ﺬا اﻟﻤﺒﻠ ﻎ وﺑﻌ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ أو
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻳﻬﺮب هﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ أو أي أﻣ ﺮ ﺁﺧ ﺮ وأﺗﺤﻤ ﻞ أﻧ ﺎ آﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﻜ ﺎﻟﻴﻒ  ،وأﻧ ﺎ ﻃﺮﺣ ﺖ اﻟﺴ ﺆال
ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﺪﺧﻞ ﺑﺎﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﺗ ﺬآﺮة اﻟﻌ ﻮدة ﻟﻬ ﺬا اﻟﻌﺎﻣ ﻞ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﻧﺤ ﻦ ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ
اﻟﻜﺒﻴ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ ﺎ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ  ،ﻓﻤ ﻦ دﻓ ﻊ ) (20000دره ﻢ ﻻ ﻳﻌﺠ ﺰﻩ أن ﻳ ﺪﻓﻊ ) (1000دره ﻢ
ﻟﻠﺘ ﺬآﺮة ،وﻟ ﺬﻟﻚ أﻧ ﺎ أﺗﻜﻠ ﻢ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺪأ أﻧ ﻪ ﻏﻴ ﺮ ﺳ ﻠﻴﻢ ﻣ ﻦ وﺟﻬ ﺔ ﻧﻈ ﺮي ﻓ ﻲ أن أﺗﺤﻤ ﻞ آﺎﻣ ﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ
وﻟﺴﺖ ﻣﺨﻄﺌًﺎ  ،ﻓﻔﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﻧﺎ آﺄﻧﻲ ﻣﻌﺘ ﺪى ﻋﻠ ﻲ أو ﻣ ﺄﺧﻮذ ﺣﻘ ﻲ  ،ﻓﺠ ﺰاآﻢ اﷲ ﺧﻴ ﺮًا ﻃ ﺮﺣﻜﻢ
ﺟﻴ ﺪ وﻣﻘﺘﺮﺣ ﺎﺗﻜﻢ ﺟﻴ ﺪة  ،وإن ﺷ ﺎء اﷲ ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﺘﻢ ﺑﻬ ﺎ ﺑﺸ ﺎرة ﻟﻠﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ هﺬا اﻷﻣﺮ  ،وأﻧﺎ أﺷﻜﺮآﻢ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷ ﻜﺮًا ﻟﺴ ﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤ ﺪ اﻟﺮﺣ ﻮﻣﻲ  ،وﻧﺸ ﻜﺮ – أﻳﻀ ًﺎ – وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ وداﺋ ﺮة اﻟﺠﻨﺴ ﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدهﺎ وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة .
ﻼ
ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ  ،ﻻ ﺷﻚ أن هﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ رﺑﻤﺎ آﺎن اﻟﻄﺮح ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻓﺼ ﻞ ﺗﺸ ﺮﻳﻌﻲ  ،وﻓﻌ ً
ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﻄﺮﻗﻮا ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة ﻧ ﻮاﺣﻲ رﺑﻤ ﺎ ﺳ ﻌﺎدة
اﻷخ اﻟﻌﻀﻮ ﺗﻜﻠــــﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺬآﺮة وآﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻦ آﻤﺎ ﻧﻨ ﺎدي ﻧﺤــ ـﻦ
 أﻳﻀ ًﺎ  -وﻧﺤ ﻦ ﻣ ﻊ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة  ،وآ ﺎن ﻟﻨ ﺎ ﺷ ﺮف أن ﻧﻘ ﻮم ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻖﺑﺪراﺳﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة .
ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ  ،هﻨﺎك – أﻳﻀﺎً – ﻣﻼﺣﻈﺔ رﺑﻤﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﻄ ﺮق ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وه ﻲ :
ﻓﻲ ﺣﺎل هﺮوب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أﺻﺒﺢ هﻨ ﺎك ﺗﻌ ﻮد ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ أﻧ ﻪ إذا ﺳ ﺒﻖ واﺷ ﺘﻜﻰ
هﻮ ﻋﻠﻰ آﻔﻴﻠﻪ ﻓﺈن هﺬا ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﺧﺎﻧ ﺔ
اﻟﻤﺘﺠﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ آ ﺎﻧﻮا ﻳﺸ ﺘﻜﻮن ﻟ ﻴﺲ  -ﻓﻘ ﻂ  -ﻣ ﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺬآﺮة وإﻧﻤﺎ – أﻳﻀﺎً – اﻟﺸ ﻘﺎء واﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ أﺣﻴﺎﻧ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻠﻘﻮﻧﻬ ﺎ آ ﺄﻧﻬﻢ ﻣﺘﻬﻤ ﻮن
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺗﺠﻨﻮا ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻳﺼﺒﺤﻮن وآﺄﻧﻬﻢ ﻣﺘﻬﻤﻮن ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ ﺑ ﺮاءﺗﻬﻢ  ،واﻟﺸ ﻲء اﻵﺧ ﺮ
أن ﺑﻌﻀﻬﻢ رﺑﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو أﺣﻴﺎﻧ ﺎ ارﺗﻜ ﺎب ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ أﻃﻔ ﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ
اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﻢ  ،ﻓﻴﻬﺮب وﻳﺴﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ أو ﻳﻬﺮب وﻳﺸ ﺘﻜﻲ  ،وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ اﻟﻜﻔﻴ ﻞ إﻟ ﻰ
ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن وﻳﻘﻮل أﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ وهﺎ هﻮ أﻣﺎﻣﻜﻢ أﻟﻘﻮا اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻌﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ أﺿ ﻤﻦ أﻧ ﻪ
ﺧ ﺮج ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ  ،ﻓ ﻼ ﻳ ﺘﻢ اﺗﺨ ﺎذ إﺟ ﺮاء ﺑﺨﺼﻮﺻ ﻬﻢ ،وﻳُﻄﻠ ﺐ ﻣﻨ ﻪ ه ﻮ أوﻻً أن ﻳﻘ ﻮم ﺑﻌﻤ ﻞ
اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات  ،وﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘ ﺮك ه ﺬا اﻟﻌﺎﻣ ﻞ أو اﻟﻌﺎﻣﻠـــــ ـﺔ ﻟﻴﻌ ﻮد
إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺑﻴﻮت أﺧﺮى وﻗﺪ ﻳﻤﺎرس أﻋﻤﺎل  -ﻟﻸﺳﻒ  -ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﻓ ﻲ
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اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻤﻀﻲ اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻳ ﺄﺗﻲ ﻟﺘﺴ ﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء ﻣﺪﺗ ﻪ
وﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ وﺟﻮدﻩ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أن ﺗﺬآﺮﺗﻪ ﺟﺎهﺰة وﺳﻴﺴ ﺎﻓﺮ ،ﻓﻔ ﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﺳ ﻤﻮ اﻟ ﻮزﻳﺮ ﻧﺤ ﻦ ﻣﺘﺄآ ﺪون ﻣ ﻦ ﺣﺮﺻ ﻜﻢ  ،وﻧﺸ ﻜﺮ ﻟﻜ ﻢ ﻣﺒ ﺎدراﺗﻜﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل ،
وﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﺴﻤﻌﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ آ ﻞ ﺑﻴ ﺖ  ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻳﻬﻤﻨ ﺎ ﺟ ﺪاً أن ﻳﻮﺿ ﻊ رادع ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ
ﻧ ﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻟﻠﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ أﻳﻀ ﺎً اﻟ ﺬﻳﻦ ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻋﻤﺎﻟ ﺔ ﻣﺴ ﺎﻋﺪة أوﻻً أن ﻳﺘﻘ ﻮا اﷲ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ
اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ ،ﻓﻔ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ه ﺆﻻء ﻧ ﺎس ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﻇ ﺮوف إﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﺟﻌﻠ ﺘﻬﻢ ﻳﺘﺮآ ﻮن أه ﺎﻟﻴﻬﻢ وﺑﻼده ﻢ
وﻳﺄﺗﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ  ،وﻳﺠﺐ أن ﻧﻜﺮﻣﻬﻢ وﻧﺤﺴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ  ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﻌ ﺮف
اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒ ﺎﺗﻬﻢ  ،وأﻳﻀ ﺎً  -أﺣﻴﺎﻧ ﺎً  -اﻟﺪﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﺴ ﻠﺒﻴﺔ ﻹﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺗﺘﺮك ﻋﻠﻰ ﻋ ﺎﺗﻖ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺛﻘ ﻞ أآﺒ ﺮ وﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﻳﺴ ﺘﺎؤون ﻣﻨ ﻪ أﺣﻴﺎﻧ ﺎً ﻋﻨ ﺪ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﻢ
ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،وﻧﺤﻦ ﻣﺘﺄآﺪون أن ﺳﻤﻮآﻢ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺳ ﻴﺮاﻋﻮن
ه ﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ  -ﺑ ﺈذن اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻲ  -وﺳ ﻴﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠ ﻰ ﺣﻔ ﻆ آﺎﻓ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ  ،وﻻ
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻷي أﺣﺪ أن ﻳﻤﺮ ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷوﺿ ﺎع ﻷﻧﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﺗ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻤﻌﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ،
وﻧﺤﻦ ﻧﻮد داﺋﻤﺎً أن ﻧﺒﻘﻲ دوﻟﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن وأﻳﻀ ﺎً ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬ ﺎ اﻟﻜﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻄﻴﺒ ﺔ
ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ واﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺸ ﺮﻓﺔ  ،أﺷ ﻜﺮ ﺳ ﻤﻮآﻢ واﻟﻔﺮﻳ ﻖ اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ
ﻣﻌﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدآﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل .
واﻵن ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ .
 .5ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ  /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟ ﻮزراء– وزﻳ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺳ ﺎﻟﻢ ﻋﻠ ﻲ اﻟﺸ ﺤﻲ ﺣ ﻮل " ﺗﺴ ﺠﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ
اﻟﺴﻴﺎرات "
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻟﻴﺘﻞ ﻧﺺ اﻟﺴﺆال .
ﺗﻠﻲ اﻟﺴﺆال وﻧﺼﻪ :
" إﻋﻤﺎ ًﻻ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )  ( 106ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﺈﻧﻨﻲ أرﺟﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺪى دواﺋﺮ اﻟﻤﺮور واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ .
ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال .
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اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ .
ﻻ ﺷ ﻚ أﻧﻨ ﺎ ﻧﺤ ﺎول أن ﻧﻄﺒ ﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺎﺗﻨﺎ  ،وﻧﺤ ﺎول أن ﻧﻨﺘﻘ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻷﻓﻀ ﻞ
واﻷﺳﻬﻞ واﻷدق  ،وإذا ﺳﻤﺤﺘﻢ ﻟﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻸخ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ
ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺮوري .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ(
ﺷﻜﺮي ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟ ﻮزﻳﺮ  ،أود اﻟﺘﻮﺿ ﻴﺢ أن ﺗﺴ ﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻟ ﻴﺲ ﺳ ﻨﺔ وإﻧﻤ ﺎ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ،
وأﻳﻀًﺎ ﺗﻢ رﻓﻊ دراﺳﺔ أن ﺗﻜ ﻮن ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات  ،ﻃﺒﻌ ًﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻻ ﺑ ﺪ أن ﺗﺨﻀ ﻊ اﻟﻤﺮآﺒ ﺔ
ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻷﻧﻪ آﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن أن اﻟﺴﻴﺎرة ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺑﺸ ﻜﻞ
ﺳﻨﻮي  ،وأﻳﻀًﺎ ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟﻔﺤ ﺺ اﻟﺴ ﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق ﻷن اﻟﻤﺮآﺒ ﺔ اﻟﻴ ﻮم ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أداة ﻣ ﻦ
أدوات اﻟﺤﻮادث وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ وﻓﻴﺎت  ،ﻓﻼ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﺻ ﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺒ ﺔ وﺳ ﻴﺮهﺎ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻄﺮق  ،ﻃﺒﻌًﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸ ﺄن ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺪول ﻣﺜ ﻞ أﻣﺮﻳﻜ ﺎ واﻟ ﺪول
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺮورﻳًﺎ ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻤ ﺪة ﺳ ﻨﺘﻴﻦ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻟﻜ ﻦ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ  ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ ﻓﺤ ﺺ اﻟﺴ ﻴﺎرة  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت
اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﺟﺪﻧﺎ أن أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ه ﻲ اﻟﺴ ﻴﺎرات اﻟﻤﺘﻌﻄﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق ﺣﻴ ﺚ وﺻ ﻠﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ إﻟ ﻰ
) (36000ﻣﺮآﺒ ﺔ ﺗﺘﻌﻄ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄ ﺮق  ،وه ﺬﻩ اﻷﻋﻄ ﺎل ﻳﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر ﻣﺜ ﻞ
اﻻزدﺣﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ وﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ ...
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
أخ ﺣﺴﻴﻦ ) (36أﻟﻒ ﻣﺮآﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﺑﻪ هﺬا اﻟﻌﺪد ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ(
ﻧﻌﻢ ﻓﻲ ﻗﻄ ﺎع واﺣ ﺪ  ،ﻓﺘﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﻬ ﺎ ازدﺣﺎﻣ ﺎت ﻣﺮورﻳ ﺔ  ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟ ﺪوري ،
وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﺳﻨﺔ  ،وهﻨﺎك دراﺳﺔ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ﻟﺜﻼث
ﺳﻨﻮات  ،وﺷﻜﺮاً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻤﻴﺪ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد .
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ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ :
ﺷ ﻜﺮًا ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،ﺷ ﻜﺮًا ﺳ ﻴﺪي اﻟﻔﺮﻳ ﻖ ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻺﺧﻮة اﻟﻀﺒﺎط واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن هﺬا اﻟﺴﺆال ﺟﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرآﺘﻨﺎ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﺄﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﺄﻟﻮن ﻟﻤ ﺎذا ﻻ
ﻳﻜ ﻮن ﺗﺴ ﺠﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻴﺎرة ﻟﺴ ﻨﺘﻴﻦ أو ﻟ ﺜﻼث ﺳ ﻨﻮات ؟ وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻷه ﻢ ه ﻮ اﻷﻣ ﻦ
واﻟﺴ ﻼﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻄ ﺮق  ،وﻣﺒ ﺎدرات وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ – ﺻ ﺮاﺣﺔ – ﻳﺸ ﻬﺪ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﺑﻮﺟ ﻮد ﺳ ﻴﺪي
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ واﻟﺴﺒﺎق ﻓﻲ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺧﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻪ  ،وإن ﺷ ﺎء اﷲ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك
ﻣﺒﺎدرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
إذًا هﺬا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪﻳﻚ  ،ﺳﻤﻮآﻢ  ،هﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي ﺗﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ رد اﻟﻌﻀﻮ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ  ،ﻻ ﺷﻚ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻟﻠﻤﺮآﺒ ﺎت ه ﻲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻨﺴﺒﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن  ،وﻻ ﺷﻚ أن هﺬا ﻳُﺸﻜّﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ وﻟﻜﻦ – أﻳﻀ ًﺎ – ﻧ ﺮى أن ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻮق ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم  ،أﺣ ﺪ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت – أﻳﻀ ًﺎ – اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
ﻼ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﻬﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮدون ﻣﺮآﺒﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣ ﺜ ً
إﻟﻰ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻧﺠ ﺪ أن ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺤ ﻮادث ه ﻲ ) (3ﻟﻜ ﻞ ) (100000ﺷ ﺨﺺ  ،وﻓ ﻲ اﻹﻣ ﺎرات ) (5ﻟﻜ ﻞ
) (100000ﺷ ﺨﺺ  ،وإن ﺷ ﺎء ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ ه ﺬا اﻟ ﺮﻗﻢ  ،ﻟﻜ ﻦ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﻨ ﺎس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤ ﻴﻦ ﻗﻴ ﺎدة
اﻟﻤﺮآﺒﺎت أو ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ هﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﺘ ﺪوﻳﺮ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ  ،ﻓﻨﺴﺒﺘﻬﻢ آﺒﻴﺮة ﺟﺪًا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻤﻮآﻢ ذآ ﺮﺗﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ هﺎﻣ ﺔ ﺟ ﺪًا وه ﻲ أن ﻧﺴ ﺒﺔ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ه ﻲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ،
وهﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ أﻳﻀ ًﺎ ،
وﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ آﻤﺎ ذآﺮﺗﻢ أن هﺬا ﻟﻪ ﺁﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ – أﻳﻀ ًﺎ – ﻟ ﻪ ﺁﺛ ﺎر ﺳ ﻠﺒﻴﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻻزدﺣ ﺎم واﻟﺘﻠ ﻮث
وآ ﺬﻟﻚ ارﺗﻔ ﺎع ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺤ ﻮادث ﺑﺴ ﺒﺐ زﻳ ﺎدة ﻋ ﺪد اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت  ،ﻓ ﻨﺤﻦ ﻧﺘﻤﻨ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ
اﻟﻤﺮآﺒﺎت ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ هﺬا اﻷﻣﺮ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺲ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻤﺘﻠ ﻚ ﺳ ﻴﺎرة ﺣﺘ ﻰ ﻟ ﻮ
ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (15000درهﻢ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻘﻮدهﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع  ،وهﺬﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻠ ﻮث ﺗﺴ ﺎهﻢ
ﻓﻲ اﻻزدﺣﺎم واﻟﺬي ﻟﻪ ﺁﺛﺎر ﻧﻔﺴﻴﺔ وﺁﺛﺎر ﻣﺮورﻳﺔ آﺒﻴ ﺮة  ،وأﻳﻀ ًﺎ ﺁﺛ ﺎر ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﺒﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴ ﺔ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﻓﻨﺘﻤﻨﻰ ﻣﻊ وﺟ ﻮد
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16
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وﺳ ﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜ ﺔ اﻟﻴ ﻮم اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺮص ﻗﻴﺎدﺗﻨ ﺎ اﻟﺮﺷ ﻴﺪة ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺎ وﺗﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻢ
اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺜ ﻞ اﻟﻘﻄ ﺎر واﻟﺤ ﺎﻓﻼت وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ  ،ﻓﻨﺘﻤﻨ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺳ ﻘﻒ ﻣﻮﺟ ﻮد
ﻷﺻﺤﺎب اﻟ ﺪﺧﻞ ﻳﺤ ﺪد أﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ دﺧ ﻞ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻤﺘﻠ ﻚ ﻣﺮآﺒ ﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ
اﻻزدﺣﺎم وﺁﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷ ﻜﺮًا ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،ﻻ ﺷ ﻚ أن ه ﺬﻩ ﻓﺮﺻ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺪﻳﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻌ ﺪد اﻟﺴ ﻴﺎرات ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ
اﻹﻣﺎرات ،وﺑﺎﻷﻣﺲ آﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ زﻳﺎرة
ﻟﻠﺪوﻟﺔ  ،وﻓﻲ ﻋﺎم  2015رﺑﻤ ﺎ وﻗﻌﻨ ﺎ أرﺑ ﻊ أو ﺧﻤ ﺲ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻟﺘﺒ ﺎدل رﺧ ﺺ اﻟﻤﺮآﺒ ﺎت  ،ﻓ ﺄﻧﺘﻢ ﻻ
ﺗﺘﺨﻴﻠ ﻮن أﻳﻬ ﺎ اﻹﺧ ﻮة آﻴ ﻒ ﻧﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺮﺧﺼ ﺔ ﻓ ﻲ أن ﻳﻘ ﻮدوا ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ
اﻹﻣ ﺎرات  ،ﻟﻤ ﺎذا ؟ ﻷن دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ه ﻲ دوﻟ ﺔ ﻳﺮﻏ ﺐ ﻣ ﻮاﻃﻨﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻘ ﺎرات أن ﻳ ﺄﺗﻮا إﻟﻴﻬ ﺎ
ﻟﻘﻀﺎء إﺟﺎزاﺗﻬﻢ وﻗﻴ ﺎدة ﺳ ﻴﺎراﺗﻬﻢ وأن ﻳﺨﺮﺟ ﻮا إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﺎآﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺮﻏﺒ ﻮن ﺑﻬ ﺎ  ،ﻓﻬ ﻢ ﻳﻌﺘﺒ ﺮون أن
هﺬﻩ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﻟﺤﺮﻳﺘ ﻪ ه ﻮ وﻋﺎﺋﻠﺘ ﻪ  ،ﻓﻤ ﺎذا ﻋﻤﻠ ﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻻﺗﺠ ﺎﻩ ؟ ﻻ ﺷ ﻚ أﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻌﻠ ﻦ
ﺷﺮآﺔ )أدﻧﻮك( أﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﻠﻴ ﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛ ﺎت ﻣ ﻦ وﻗ ﻮد اﻟﺴ ﻴﺎرات إﻟ ﻰ ﻧﺴ ﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀ ﺔ ﺟ ﺪًا ،
وهﺬا أﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل  ،آﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎر اﻻﺗﺤﺎد – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – هﻮ أﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ  ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻴ ﻮم ﻧ ﺮى أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻋﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻮﻳ ﻞ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺳ ﻴﺎراﺗﻬﺎ إﻟ ﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز ،وهﻨﺎ أود أن أﺷﻜﺮ ﺷﺮآﺔ )أدﻧﻮك( ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ
دورﻳﺎت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز .
آﺬﻟﻚ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻴﻮم ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻠﺘﺰم ﺑﻪ  ،وهﻨ ﺎك ﻗ ﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳـــ ـﺪ  -إن
ﺷﺎء اﷲ  -ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﺳﻴﺤﺪد ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻋﻤﺮ ﺳﻮاء آﺎن اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎرة أو اﻟﺴﻴﺎرة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،واﺳ ﻤﺤﻮا
ﻟﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟ ﻸخ ﺣﺴ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺎرﺛﻲ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع  ،وﻓﻘ ﻂ أود أن أﺷ ﻴﺮ إﻟ ﻰ أن ﻋ ﺪد
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻴﻮم ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ) (3200000ﺳﻴﺎرة  ،وﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ) (4500000ﺳ ﺎﺋﻖ  ،ﺗﻔﻀ ﻞ
أخ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ وأهﻢ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻴﻪ.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ(
ﻃﺒﻌ ًﺎ – ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ – هﻨ ﺎك دراﺳ ﺔ ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺸ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ دواﺋ ﺮ اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﺤ ﺪ ﻣ ﻦ
اﻻزدﺣﺎﻣﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة  ،ﻃﺒﻌًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻣﻨ ﻊ ﻟﻠﺴ ﻴﺎرات ذات اﻷﻋﻤ ﺎر )(15
ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق  ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﺑﺪاﺋﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻄ ﺮق ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘ ﻞ
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اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ واﻟﻘﻄﺎرات وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ  ،ﻓﺘﻤ ﺖ إﻋ ﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻣ ﻊ اﻹﺧ ﻮة اﻟﺸ ﺮآﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ
ﺑﻌﻤ ﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﻨﻘ ﻞ اﻟﺸ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ أﻧ ﻪ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﻤﻨ ﻊ ﺷ ﻲء ﻳﻜ ﻮن اﻟﺒ ﺪﻳﻞ ﻣﺘ ﻮﻓﺮ  ،ﻓ ﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ ﻓ ﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ وﻃﺒﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن هﻨﺎك اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت أو اﻟﻘﻄﺎر أو ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ  ،وﺗ ﻢ دراﺳ ﺔ
اﻷﻋﻤﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن – إن ﺷﺎء اﷲ – ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻟﺴ ﻴﺎرات
اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ) (15ﺳ ﻨﺔ ﻓﻤ ﺎ ﻓ ﻮق ﺣﻴ ﺚ ﺳ ﻴﺘﻢ ﻣﻨ ﻊ ﺗﺮﺧﻴﺼ ﻬﺎ أو ﺳ ﻴﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ رﺳ ﻮم أﻋﻠ ﻰ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺘﻢ
اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻴﺎرات  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ  ،وأﻳﻀًﺎ ﺣﺮآ ﺔ اﻟﺸ ﺎﺣﻨﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ )اﻟﺪﻳﺰل( ﻣﻦ وإﻟﻰ داﺧ ﻞ اﻟﻤ ﺪن  ،ﻃﺒﻌ ًﺎ – إن ﺷ ﺎء اﷲ – ه ﺬﻩ اﻟﻼﺋﺤ ﺔ ﺳ ﻴﺘﻢ إﺻ ﺪارهﺎ
ﻗﺮﻳﺒًﺎ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮآﻢ وﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ  ،واﻵن ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ .
 .3ﺳ ﺆال ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ  /ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﺁل ﻧﻬﻴ ﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟ ﻮزراء – وزﻳ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ  /ﺣﻤ ﺪ أﺣﻤ ﺪ اﻟﺮﺣ ﻮﻣﻲ ﺣ ﻮل " اﺳﺘﺼ ﺪار ﻗ ﺮار
اﺗﺤﺎدي ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻀﺒﺎب اﻟﻜﺜﻴﻒ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻟﻴﺘﻞ ﻧﺺ اﻟﺴﺆال .
ﺗﻠﻲ اﻟﺴﺆال وﻧﺼﻪ :
" إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )  ( 106ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﺈﻧﻨﻲ أرﺟﻮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :
ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﻀﺒﺎب ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑﺎت واﻟﻮﻓﻴﺎت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻓﻲ إﻣﺎرة وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ إﻣﺎرة
أﺧﺮى وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻄﺮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﻀﺒﺎب .
ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺼﺪار ﻗﺮار اﺗﺤﺎدي ﻳﻤﻨﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻀﺒﺎب اﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻷرواح واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ؟ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﻸخ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻬﻢ .
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اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أن ﺣﻜﻮﻣ ﺔ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﺗﺤ ﺎول ﻗ ﺪر اﻟﻤﺴ ﺘﻄﺎع أن ﻻ ﺗﻤﻨ ﻊ وﻻ ﺗﺤﺠ ﺐ  ،ﻓﻜﻠﻤ ﺔ " ﻻ "
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺪي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ  ،وﻟﻜﻦ ﻇﻬ ﺮت اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻮﺟ ﻮد
ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺎدث اﻟﻀﺒﺎب اﻟﺬي ﺣﺼ ﻞ ﻗﺒ ﻞ ﺑﻀ ﻊ ﺳ ﻨﻮات  ،وﻣﻨ ﺬ ذﻟ ﻚ اﻟﻴ ﻮم ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ
اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺎدث ﺷﻜﻠﻨﺎ ﻓﺮق ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ إﻳﺠ ﺎد ﺣﻠ ﻮل ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع  ،وﻓﻜﺮﻧ ﺎ – ﻓ ﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – آﻤﺎ ﻓﻜﺮﺗﻢ  ،ﻓﺄﺑﻨﺎؤﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬهﺒﻮن ﻟﻠﻤﺪارس هﻢ أهﻢ ﺷﻲء  ،ﻓﻬ ﻢ آ ﺎﻧﻮا هﺎﺟﺴ ﻨﺎ اﻷول ﻓ ﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ آﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻰ ﻣﺪارﺳﻬﻢ ﺁﻣﻨﻴﻦ أو ﻧﻤﻨﻌﻬﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻴﻮم أو اﻟﻴﻮﻣﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺿﺒﺎب آﺜﻴﻒ  ،ﻓﺎﻟﻄﺮح ﻣﻌﻘﻮل  ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻔﻜﺮ داﺋﻤ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﻊ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ  ،ﻓ ﻨﺤﻦ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ وﻃﻨﻴ ﺔ  ،ﻓ ﺈذا ﺗﺮآﻨﺎه ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺟﺎﻣ ﺪ ﻓﺮﺑﻤ ﺎ ه ﺬا ﻟ ﻦ ﻳﺨ ﺪﻣﻨﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻟ ﻦ ﻧﻮاآ ﺐ اﻟ ﺪول اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﺗﻄﻮره ﺎ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ إﺧ ﻮاﻧﻜﻢ وأﺑﻨ ﺎؤآﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺒﺎط ﻓ ﻲ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺿﻌﻨﺎ ﻟﻬﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وﺗﺤ ﺪي  ،وﻗ ﺪ وﺻ ﻠﻮا – وﷲ اﻟﺤﻤ ﺪ – إﻟ ﻰ
ﺣﻞ ﺣﻴﺚ وﺟﺪوا ﻧﻈﺎم ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ آﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ – ﻻ أرﻳ ﺪ أن أﺳ ﺘﺒﻖ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ –
ﻓﺈذا آﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن أن ﻧﻌ ﺮض ﻓﻴ ﺪﻳﻮ ﻳﺸ ﺮح ه ﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﻈﻢ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻀ ﺒﺎب  ،وﺑﻌ ﺪهﺎ
رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻌﻠﻴﻖ  ،وﺷﻜﺮًا .
)ﺗﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻀﺒﺎب(
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ – آﻤﺎ رأﻳﺘﻢ – هﺬا اﻟﺤﻞ – إن ﺷﺎء اﷲ – ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻹﻣﺎرات ﺟﻤﻴﻌًﺎ  ،وإن ﺷﺎء
اﷲ ﺳﻴﻮﺻﻞ أﺑﻨﺎءﻧﺎ وإﺧﻮاﻧﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪوﻧﻬﺎ  ،هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻢ ﺗﺮآﻴﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
وهﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻧﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أو ﺷﺮآﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻨﺘﺞ هﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ  ،وﻟﻜﻦ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺻﺎرت هﻨﺎك ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﻇﻬﺮوا ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺮج  ،هﺬا اﻟﺒﺮج ﺗﻢ وﺿﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺮاﺣﺔ  ،رﺑﻤﺎ ﺗﻼﺣﻈﻮن وﺟﻮد ﻧﻔﺲ هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ  ،وﺗﻢ
اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ  ،واﻟﻴﻮم ﻧﺠﺪ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺟﺪًا ﻣﻤﺘﺎزة  ،راﺋﻌﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﻣﻀﺖ هﺬﻩ
اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﻷﻧﻪ أول ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  ،اﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﻴﻜﻢ ﺳﺄﺗﺮك اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻟﻸخ ﺣﺴﻴﻦ وهﻮ ﻣﻬﻨﺪس هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع  ،وهﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أﻧﺎ أﺳﻤﻴﻪ اﺑﻨﻪ  ،ﻓﺈن ﺷﺎء اﷲ ﻳﺘﺮﺑﻰ هﺬا
اﻟﻮﻟﺪ وﻳﺘﺮﻋﺮع – إن ﺷﺎء اﷲ – وﺳﻨﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ  ،إذا آﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﺟﻴﺪة أم ﻻ  ،ﺗﻔﻀﻞ أخ ﺣﺴﻴﻦ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ – ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ (
ﻃﺒﻌًﺎ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ وﺿﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،إﻣﺎ أن ﻧﻜﻮن أو ﻻ ﻧﻜﻮن ﻓﻲ
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺮورﻳﺔ ذات ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮاآﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﻃﺒﻌًﺎ ﻧﺤﻦ ﺷﻜﻠﻨﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻲ زار ﻋﺪة
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دول آﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻬﺎﺟﺲ وهﻮ اﻟﻀﺒﺎب  ،وﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮآﺎت وﻗﺪ وﺟﺪﻧﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ
ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ إﻧﻤﺎ وﺟﻮد آﺎﻣﻴﺮا واﺳﺘﺸﻌﺎر ﻟﻠﻀﺒﺎب  ،ﻟﻜﻦ أن ﺗﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺣﺪة هﺬا آﺎن ﺗﺤﺪﻳ ًﺎ
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﻴﻮم أن ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ آﺎﻣﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ  ،وﺣﺘﻰ أن اﻟﻴﻮم
ارﺗﺒﻂ ﺑﻐﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  ،وأﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك  ،وﺳﻴﻌﻄﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﺒﺎب وﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ وﻋﻦ اﻟﻄﺮق
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﻮآﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺒﺎب .
ﻃﺒﻌًﺎ اﻵن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪًا إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ  ،وﺑﺪأﻧﺎ ﺗﺮآﻴﺐ هﺬا اﻟﺒﺮج ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺮاﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ ودﺑﻲ وهﻲ ﺑﺤﺪود ) (70ﺑﺮﺟًﺎ  ،وإن ﺷﺎء اﷲ ﺧﻼل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺳﻴﻜﻮن
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ  ،وأﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ أﺑﻨﺎء ُآﺜُﺮ – ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ – ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدراﺗﻚ
ﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ  ،واﻵن هﻞ ﻳﻮد اﻷخ ﺣﺴﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎﺿﺔ ﻗﻠﻴ ً
ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ – ﺷﺮﻃﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻃﺒﻌﺎً أﻧﺖِ ﻣﻦ اﻟﺪاﻋﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ  ،ﺣﻴﺚ
آﺎن ﻟﺪﻳﻨﺎ هﺎﺟﺲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺎﺻﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻨﺬ
ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ  ،ﻃﺒﻌﺎ اﺑﺘﻜﺮﻧﺎ ﺣﻼً ﺁﺧﺮ وهﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  ،ووﺿﻌﻨﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎً اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺣﺮآﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺪي ﺳﻮار إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻨﻌﺮف
ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺑﺈﻣﻜﺎن أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮآﺔ وأﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪﻩ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ،
وأﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻮك ﺳﺎﺋﻖ اﻟﺒﺎص ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ إذا ﻏﻴّﺮ اﺗﺠﺎﻩ ﺧﻂ اﻟﺴﻴﺮ وإذا ارﺗﻜﺐ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺮورﻳﺔ  ،ﻃﺒﻌﺎً هﺬا آﻠﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻘﻞ
ﺖ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻚ ﻣﺠﻠﺲ
ﺖ آﻨ ِ
ﻣﺪرﺳﻲ ﺁﻣﻦ  ،وﻃﺒﻌﺎً ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻧ ِ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ  ،واﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺑﺪأﻧﺎ – ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ – ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎص ﻣﺪرﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮور  ،وأﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ – إن ﺷﺎء اﷲ – ﻟﻤﺌﺔ ﺑﺎص أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻮاﺻﻼت اﻹﻣﺎرات  ،وﺷﻜﺮًا .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮاً ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ  ،واﻟﺸﻜﺮ – ﻃﺒﻌﺎً – ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ اﻟﺬي أوﻟﻰ
ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي أﻃﻠﻘﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ وﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻜﻮن ﺁﻣﻨﺔ وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ  ،واﻵن ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﻼ ﻓﺮِح ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ  ،وهﺬا ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ  ،أﻧﺎ أﺻ ً
ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وﻧﺮﻳﺪﻩ اﻟﻴﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺪ وﻟﻜﻨﻲ ﺳﺄﻋﻄﻲ ﻗﺮاءﺗﻲ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ورﺑﻤﺎ أﻋﻄﻲ
– ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – ﻣﺪاﺧﻠﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ وإذا ﺗﺒﻘﻰ ﻟﺪي اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺴﺄﻋﻘﺐ آﻤﺪاﺧﻠﺔ أﺧﻴﺮة .
ﺑﺪاﻳ ًﺔ أﻧﺎ اﺳﺘﻌﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﺛﻢ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ وآﻴﻒ ﻳﺮون اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﻢ وﺗﺒﻠﻮرت ﻟﺪي ﻓﻜﺮة ﻟﻤﺎذا ﻻ  ،إذا آﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن وﻗﻔًﺎ ﻷن ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ  ،وهﺬا اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻴﺲ ﺳﻠﺒﻴًﺎ ﺑﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻨﻲ ﻗﺪ أآﻮن
ﻣﻠﺘﺰﻣًﺎ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ ﻣﻬﻤﺔ أهﻢ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات  ،ورﺑﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﺴﻔﺮ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى وهﻨﺎك
ﻃﻴﺎرﻳﻦ اﺛﻨﻴﻦ وﺧﺒﺮاء وأﺟﻬﺰة  ،وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻳﻤﻨﻊ أن ﺗﻄﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮة  ،هﺬا ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻊ
اﻟﻮﻗﻒ إذا آﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻼح إذا اﺣﺘﺠﺖ ﻟﻪ ﻓﺴﺄﻋﻤﻞ ﺑﻪ وإذا ﻟﻢ أﺣﺘﺞ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ  ،هﻨﺎك
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت وﺳﺄﺣﺎول أن أﺛﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻲ أﻧﺎ  ،آﺬﻟﻚ أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ
– ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ – ﺑﺄن أﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة هﻲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﻧﺖ
ﺗﺸﺎرآﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ  ،آﺬﻟﻚ دورﻧﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ودورآﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻄﺎق آﻠﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ هﺆﻻء
اﻟﻨﺎس  ،ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪراهﻢ اﻵن ﺗﺼﺮف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻴﻮن وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻷﻣﻮر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮوح
اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻧﺤﺎول اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وأﻧﺘﻢ هﺪﻓﻜﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت وهﺬا ﺟﺰء ﻣﻦ هﺬا
اﻟﻬﺪف  ،هﺬا آﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻣﺸﺘﺮآﻮن ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع إن ﺷﺎء اﷲ .
ﻃﺒﻌًﺎ أﻧﺎ أﺗﻜﻠﻢ أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﺒﺎب اﻟﻜﺜﻴﻒ وﻻ أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ أي ﺿﺒﺎب  ،وأﻧﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﺮض ﺑﻌﺾ
ﻻ هﻨﺎك ﺳﺆال ﻃﺮح ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوام اﻟﻤﺮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻘﺎﻋﺔ*  ،أو ً
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ دوام ﻣﺮن ﻷن هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل هﺬا اﻷﻣﺮ  ،اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ هﻨﺎ
واﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﺷﺮﻃﺔ دﺑﻲ وهﻮ اﻟﻠﻮاء اﻟﺰﻓﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ
ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ  ،اﻵن هﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ هﺬا اﻷﻣﺮ  ،هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷوﻟﻰ .

* اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (3ﺑﺎﻟﻤﻀﺒﻄﺔ .
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وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  ،ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﺄآﻴﺪ اﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت – ﻳﺎ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ – وهﺬا اﻟﻜﻼم
ﻟﻠﺰﻓﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل  " :وأوﺿﺢ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮن ﺧﻄ ًﺄ ﻣﺘﻜﺮرًا وهﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل أﺿﻮاء
اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ أﻧﻬﻢ ﺑﻨﺒﻬﻮن اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ إﻟﻰ وﺟﻮدهﻢ ﻟﻜﻦ هﺬا ﻳﺴﺒﺐ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
آﺒﻴﺮة وﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤًﺎ أن اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻮﻗﻮف ﻓﻘﻂ ﻟﺬا ﻓﺈن
اﻟﻘﺎدم ﻻ ﻳﻌﺮف إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮآﺒﺔ ﺗﺴﻴﺮ أم ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ  ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﺼﻄﺪم ﺑﻬﺎ "  ،ﻧﺤﻦ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ  ،ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ
ﻋـــﻦ ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﻧﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ،واﻵن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﻨـــــﺪ )(7
 ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ – ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺴﺆول  " :إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮآﺰ اﻟﻘﻴﺎدةواﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪ أﺣﻤﺪ ﺷﻬﻴﻞ اﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﺑﺄن ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﺰﺟﺎج
اﻷﻣﺎﻣﻲ هﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ وﻧﻈﺎﻓﺔ اﻹﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎدة
اﻟﻤﺮآﺒﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺔ آﺎﻓﻴﺔ  ،وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺴﺮﻋﺔ  " ...وﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺿﺮورة ﻓﺘﺢ
اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﺴﻤﺎع أﺣﺪاث اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ﻃﺒﻌ ًﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ آﻠﻬﺎ ﺟﻴﺪة ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻳﺼﺎﻟﻬﺎ ﻟﻜﻞ
اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ،ﺳﺘﺘﻜﺮر اﻟﺤﻮادث ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ،أﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﻞ
اﻟﺜﺎﻧﻲ  .ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﻢ ) (9ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪًا ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل  " :وأﺷﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻌﺎم ﻟﺸﺮﻃﺔ دﺑﻲ ﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﻮادث ﻣﻤﻴﺘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﺑﻴﻦ دﺑﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ "  ،اﻵن أﻧﺎ أﻋﺮف أن ﺗﻮﻗﻌﻲ هﻮ ﺣﻮادث ﻣﻤﻴﺘﺔ  ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﻼج ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ  ،ﻟﺬﻟﻚ رﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﺤﺮآﺔ  ،ﺣﺴﻨًﺎ  ،هﻞ هﻨﺎك ﺷﻲء أآﺜﺮ ﻣﻦ
ﻼ؟
ذﻟﻚ إﻟﺰاﻣًﺎ أو ﺗﻔﺼﻴ ً
اﻟﻨﻘﻄﺔ ) (4ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻬﻢ – ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ – ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ " وﻟﻔﺖ اﻟﻠﻮاء اﻟﺰﻓﻴﻦ أن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻳﻘﺎف
ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺮآﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﺒﺎب ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻧﻈﺮًا ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ أو
ﻗﻀﺎء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ "  ،هﺬا ﻻ ﺧﻼف ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﺎس هﺬﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺬر
اﻟﺬي أﻃﺮﺣﻪ ،آﺬﻟﻚ ﺳﺄﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ أﺧﻴﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﺮح  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ )(3
إﻟﻰ ) (4أﻣﺘﺎر وهﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ  ،ﻷن ﻣﺴﺆول ﺁﺧﺮ ﻳﺼﺮح ﺑﺄن هﻨﺎك وﻓﻴﺎت ﺳﺘﺤﺪث وهﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ذﻟﻚ  ،ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ دور اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ، -وﻣﻊ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز أﻋﺘﻘﺪ رﺑﻤﺎ ﻧﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺤﺮآﺔ ﻷن ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ أﻣﺘﺎر ﻟﻦ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك رد ﻓﻌﻞ  ،اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﻼج ،ﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺄن هﺬا اﻟﻘﺮار ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺪس ﻟﺪى اﻟﻌﺴﻜﺮي  ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ،اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺮى اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار ﻧﻄﺒﻘﻪ  ،ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أوﻗﺎت
اﻟﻀﺒﺎب اﻟﻌﺎدي  ،وآﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺎرن ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وأﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺮرون
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  47ﻣﻦ 120

وأﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮار وأﻧﺘﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدون ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان  ،ﻟﺬﻟﻚ هﺬا اﻟﻘﺮار ﻻ ﻳﻌﻄﻲ أي أﻣﺮ ﺳﻠﺒﻲ
وﻟﻜﻦ هﻮ ﺳﻼح ﻋﻨﺪي إذا اﺣﺘﺠﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ  ،ﻷن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﻳﻘﺎف اﻟﺤﺮآﺔ
ﻷن اﻟﻨﺎس ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻋﻤﺎل ،ﻷﻧﻲ أﺗﻮﻗﻊ أن هﺬا هﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﺼﺤﻴﺢ  ،وإذا آﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻔﺮوض أن ﻧﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮآﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻻ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﻌﺒﻮر اﻟﻤﺮآﺒﺎت ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺴﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة
اﻟﺴﺎﺋﻖ  ،وإذا آﺎن هﻨﺎك ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﺘﻢ إﺧﻼؤهﺎ  ،هﺬا آﻠﻪ دور
وﻗﺎﺋﻲ ،إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻃﺎﺋﺮات ﺗﻮد اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻨﻮﻗﻔﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻣﻊ أن ﻓﻴﻬﺎ أﺟﻬﺰة آﺎﻣﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺣﺮآﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮآﺔ اﻟﺸﻮارع وﻗﺎﺋﺪو اﻟﻄﺎﺋﺮات هﻢ أﻧﺎس ﻣﻬﺮة  ،وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻃﺊ إذا آﺎن هﻨﺎك
ﻣﻮج ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ  ،ﻧﺤﻦ آﺼﻴﺎدﻳﻦ ﻻ ﻧﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮ إذا آﺎن هﻨﺎك هﻮاء  ،اﻟﻤﻨﻊ هﻨﺎ هﻮ إﻳﺠﺎﺑﻲ
وﻟﻴﺲ ﻗﺼﺪﻧﺎ ﻣﻨﻪ أي ﺷﻲء ﺳﻠﺒﻲ  ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ – ﻧﺤﻦ
ﻧﻘﻮل أن هﺬا ﺳﻼح أو ﻗﺮار ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ أردﺗﻢ  ،وأﻧﺎ اﺳﺘﺸﻬﺪت ﺑﻜﻼم أﻧﺎس ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ
ﻼ إذا
ورأﻳﺖ أن هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  ،أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن هﺬا ﻃﻴﺶ وﺗﻬﻮر إذا ﺗﺮآﺘﻪ ﻳﺴﻴﺮ وأﻋﻄﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺻ ً
ﺳﺎر  ،آﻨﺘﻢ إﻳﺠﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮح اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺘﻤﻮﻩ وهﻮ ﻣﻤﺘﺎز وهﺪﻓﻨﺎ وهﺪﻓﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ واﺣﺪ وﻟﻜﻨﻨﺎ
ﻧﺮى ﻣﻦ زواﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻧﺎ أآﺘﻔﻲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ  ،وﻟﻴﺘﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدة
اﻟﻌﻀﻮ.
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ وﺷﻜﺮًا ﻟﻸخ اﻟﻌﻀﻮ  ،أﺑﻨﺎؤﻧﺎ وإﺧﻮاﻧﻨﺎ وﺷﺮآﺎؤﻧﺎ وﻣﻘﻴﻤﻮن وزاﺋﺮون ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎران ﻧﺤﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ  ،إﺧﻮاﻧﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ  ،وﺟﻮد دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،وﺟﻮد ﻗﻮات اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ  ،وﺟﻮدهﺎ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،وﺟﻮدهﺎ ﻓﻲ آﻮﺳﻮﻓﻮ هﻮ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷرواح  ،ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﻤﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺣﺮﻳﺼﻮن  ،واﻟﻘﻴﺎدة
– ﺣﻘﻴﻘﺔ وأﻧﺎ أﺗﻜﻠﻢ ﻳﺎ إﺧﻮان ﺑﻜﻞ ﺟﺪﻳﺔ – ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ واﻟﺸﻴﺦ ﺑﻦ
زاﻳﺪ "ﺣﻔﻈﻬﻢ اﷲ ﺟﻤﻴﻌﺎً" وﺿﻌﻮا ﻟﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮات ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق  ،ﺑﺪون ﺷﻚ – ﻳﺎ إﺧﻮان – أﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ وأﻓﺘﺨﺮ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ هﺬﻩ ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﻜﻢ وأﻧﻜﻢ ﺗﺮﻳﺪون إﻋﻄﺎءهﺎ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ  ،وﺗﺄآﺪوا أﻧﻪ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺿﺮورة
ﻟﻺﻳﻘﺎف ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺘﺨﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار  ،وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻬﻴﺊ أﻧﻔﺴﻨﺎ  ،ﻧﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻺﻳﻘﺎف،
ﻣﺘﻰ ﻣﺎ آﺎن اﻟﻀﺒﺎب ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺒﻜﻞ ﺗﺄآﻴﺪ ﺳﻨﺘﺨﺬ هﺬا اﻟﻘﺮار  ،ﻟﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺣﻞ
ﻻ ﻳﺎ إﺧﻮان  ،ﻗﺒﻞ أﻣﺲ آﺎن هﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮل أن ﻣﺜﺒﺖ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺳﺄﻋﻄﻴﻜﻢ ﻣﺜﺎ ً
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اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻞ ،وﻳﻤﺸﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ ) 200آﻠﻢ/س( وﻗﻄﻊ ﺷﺎرع اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ
إﻣﺎرة  ،هﺬﻩ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ اﻣﺲ  ،ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ أﻏﻠﻖ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻘﺎل أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻐﻠﻖ  ،وﺿﻊ ﻧﺎﻗﻞ
اﻟﺤﺮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎدي وﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ،ﺗﻜﺮرت هﺬﻩ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮات واﻧﻘﻄﻌﺖ
ﻼ ﺑﻴﻦ ﻣﺎآﻴﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎرة
وﻋﺎدت اﻟﻴﻮم ﻟﻠﺤﺪوث  ،اﻟﺸﺮآﺔ ﺗﻘﻮل أن هﺬا ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺤﺪوث ﻷن هﻨﺎك ﻓﺼ ً
وﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻬﺮﺑﺎء اﻟﺴﻴﺎرة وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث هﺬا  ،وﺣﺘﻰ أن ﺷﺮآﺔ " ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ "  -ﻷﻧﻪ ﺗﻜﺮر ﺣﺪوث
هﺬﻩ اﻟﺤﻮادث  -ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﺪة ﺗﺠﺎرب  ،ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ هﻮ ﻣﻦ ﻧﺼﺪق ﻧﺤﻦ ؟ ﻧﺼﺪق هﺬا اﻟﺸﺨﺺ أم
اﻟﺸﺮآﺔ ؟ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﺮّض أرواح اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ  ،وﻟﻜﻦ هﺬا ﺳﻴﺘﺒﻊ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ آﺬﻟﻚ  ،ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن  -ﻳﺎ إﺧـــــــﻮان  -اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ هﻮ ﻧﻈﺎم ﻋﺎدل وﻟﺪﻳﻪ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻹﺛﺒﺎت ،ﺳﻮاء ﻟﻤﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ أو ﻋﻠﻴﻪ  ،اﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ أﻧﺎ أرﻳﺪ أن أؤآﺪ أن هﺬا ﻣﻦ أهﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﺣﺎدث واﺣﺪ واﻟﺬي ﺣﺼﻞ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،ﺣﺎدث اﻧﻘﻼب ﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻦ  ،آﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻨﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ،ﺣﺎدث واﺣﺪ ﻏﻴّﺮ اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺄﺧﺮة  ،اﻟﺒﺎص اﻟﻴﻮم
وأوﻻدﻧﺎ – آﻤﺎ ذآﺮ اﻷخ ﺣﺴﻴﻦ – اهﺘﻤﺎم ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ
أذآﺮ أﻧﻨﻲ اﻟﺘﻘﻴﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن إﻻ وﺣﺪﺛﺘﻨﻲ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وهﻮ ﺑﺎص اﻟﻄﻠﺒﺔ وآﻴﻒ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ،وﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻴﻮم ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻹﻣﺎرات  ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺁﻣﻨًﺎ وﺳﻠﻴﻤًﺎ وﻧﻈﻴﻔًﺎ  ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ وﺟﻬﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد  ،ﻟﺬﻟﻚ
هﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ آﻠﻬﺎ وﺿﻌﺖ اﻟﻴﻮم وﷲ اﻟﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎص  ،وﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﺘﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺎﺋﺔ
ﺣﺎﻓﻠﺔ أﺧﺮى  ،ﻧﺘﻤﻨﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وأﻧﺎ أؤآﺪ أن هﺬﻩ اﻷﻣﻮر هﻲ ﻣﻦ أهﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ،وﻟﻦ ﻧﺪﺧﺮ ﺟﻬﺪًا ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮآﻢ  ،وﻧﺸﻜﺮ ﺳﻌﺎدة اﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ
زاﻳﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ،وإذا ﺳﻤﺤﺘﻢ ﻟﻨﺎ اﻵن ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﻌﺎم واﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع " ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة " أن ﻧﺄﺧﺬ – ﺑﻌﺪ إذن
ﺳﻤﻮآﻢ – اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ – ﻓﻘﻂ – ﻧﻌﺎود ﺑﻌﺪهﺎ – إن ﺷﺎء اﷲ – اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ
واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎم .
) رﻓﻌﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺣﺔ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  11:45ﻇﻬﺮًا (
) ﻋﺎدت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  11:56ﻇﻬﺮًا (
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺮﺟﺎء اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪآﻢ ﻟﻨﺴﺘﻜﻤﻞ ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ .
ﻳﺴﻌﺪﻧـــﺎ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﻣﺠﺪداً ﺑﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء  -وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وآﺬﻟﻚ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﻘﻴﺎدات وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﻌﻔﺎر – وآﻴﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،واﻟﻠﻮاء اﻟﺮآﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﺎرب اﻟﺨﻴﻴﻠﻲ –
اﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆون اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ "ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ"  ،واﻟﻠﻮاء اﻟﺪآﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺮﻳﺴــﻲ – ﻣﻔﺘﺶ ﻋﺎم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻠﻮاء ﺧﻤﻴﺲ ﻣﻄﺮ اﻟﻤﺰﻳﻨﺔ – ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺎم ﺷﺮﻃﺔ
دﺑﻲ ،واﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﻈﺎهﺮي – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺆون اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،واﻟﻌﻤﻴﺪ
ﻏﻴﺚ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺮوري  ،واﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺤﺎرﺛﻲ – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺪآﺘﻮر راﺷﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﺤﻨﻮن ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺆون اﻷﻣﻦ
واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ  ،واﻟﻌﻤﻴﺪ ﺣﻤﺪ ﻋﻴﻼن اﻟﻌﻤﻴﻤــــﻲ – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ  ،واﻟﻌﻘﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ
ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي – ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ  ،واﻟﻌﻘﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺴﻮﻳﺪي – ﻣﺪﻳﺮ
إدارة ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﻓﻴﺼﻞ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ – ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء  ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺪآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ – ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب  ،واﻟﻌﻘﻴﺪ
ﺳﻌﻮد ﻣﺼﺒﺢ اﻟﺴﺎﻋﺪي – ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺳﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،واﻟﻤﻘﺪم ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﻨﻌﻴﻤـــﻲ – ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻠﻴﺎ  ،واﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻮاز ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ – ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻨﻲ ،
واﻟﺮاﺋﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ – اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪآﺘﻮر
ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ  ،ﻧﺠﺪد اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي وﻧﺴﺘﻜﻤﻞ أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺘﻨﺎ هﺬﻩ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع " ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة " .
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ أن هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ  ،وﺗﺸﺮﻓﺖ أن أآﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ إﻋﺪاد ودراﺳﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ  ،وأﻋﺎد ﺗﺒﻨﻴﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ورﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع  ،وﻗﺪ ﺷﻬﺪ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ،وأﻳﻀ ًﺎ ﻧﺸﻜﺮ وزارﺗﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﺮة ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻹﻋﺪاد
هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻠﻮﻩ ﻋﻠﻴﻨﺎ – إن ﺷﺎء اﷲ  -ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ – ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع "ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ" ،وآﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات
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اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻹﺗﻤﺎم هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ودراﺳﺘﻪ ﺳﻮاء ﻓﻲ دﺑﻲ أو ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ وأﻳﻀًﺎ زﻳﺎرة
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ واﻻﻃﻼع ﻋﻦ ﻗﺮب ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل  ،وأﻳﻀًﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ آﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻳﻀًﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  ،ﻧﺸﻜﺮ –
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ – ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺧﻮة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻹﻋﺪاد هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،
وﻧﺸﻜﺮ – أﻳﻀًﺎ – ﺳﻌﺎدة رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ  ،وآﺬﻟﻚ
ﺳﻌﺎدة اﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪادهﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ  :اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع " ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة " .ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻟﻴﺘﻞ ﻧﺺ اﻟﻤﻮﺿﻮع .
ﺗﻠﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻧﺼﻪ :
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎهﺮة اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة إﺣﺪى اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ،وﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ﺗﺴﺘﺨﺪم
أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺂرﺑﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻣﺸﺮوﻋﺔ آﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ،
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻃﺎل أﺛﺮﻩ ﻓﺌﺎت آﺜﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻜﺎﺛﻒ ﺟﻬﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻼج وﺗﺄهﻴﻞ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮد ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺤﻮرﻳﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
 .1ﺣﻤﺎﻳﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة.
 .2اﻟﺪور اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ واﻟﻌﻼﺟﻲ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ.
ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺐ
ﺳﺎﻟــــﻢ ﻋﺒﻴــــــﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴــــﻲ
ﻣﺤﻤـــﺪ ﺳﺎﻟــــﻢ اﻟﻌﺎﻣــــــﺮي
ﺧﻠﻴﻔـــﺔ ﺳﻬﻴـــﻞ اﻟﻤﺰروﻋــﻲ
ﺳﺎﻟـــــﻢ ﻋﻠـــــﻲ اﻟﺸﺤـــــــﻲ
ﻋﻔــﺮاء راﺷــــﺪ اﻟﺒﺴﻄــــﻲ
أﺣﻤـــﺪ ﻣﺤﻤـــﺪ اﻟﺠــــﺮوان
ﻣﻄـــﺮ ﺣﻤـــــﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴــــﻲ "
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  51ﻣﻦ 120

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
واﻵن ﻟﻴﺘﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻘﺮر "ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ" ﺑﺘﻼوة ﻣﻮﺟﺰ ﺗﻘﺮﻳﺮ* اﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ  ) :ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع "ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ" (
" ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
أﺣﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2013/11/11م ﻓﻲ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع
ﻣﻮﺿﻮع " ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة " ﻟﺪراﺳﺘﻪ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
وﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  2015/11/18أﺣﻴﻞ ﻣﺸﺮوع
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﺘﻲ ﺑﺪورهﺎ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ادﺧﺎل
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
واﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وهﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﺣﻤﺎﻳﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة :
اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺤﻮر اﻵﺗﻲ:
 .1اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺟﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
 .2ﻏﻴﺎب ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ ﺻﺮف اﻷدوﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ.
 .3ﺿﻌﻒ دور اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة.
 .4ﻏﻴﺎب وﺣﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ أدى إﻟﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﺒﺮ
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
 .5ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸﺄن أﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ ،وﻓﺌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ،
واﻟﻤﻨﺘﻜﺴﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺪور اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ واﻟﻌﻼﺟﻲ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ
اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺤﻮر اﻵﺗﻲ:
 .1ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ أدى إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻼج ﻟﻸﻋﺪاد
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ.
 .2ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮدة اﻟﻌﻼج اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ
وﻋﺪم اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺮاآﺰ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻘﺮرة وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻼ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎم ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (4ﺑﺎﻟﻤﻀﺒﻄﺔ .
* ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ آﺎﻣ ً
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 .3ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ أدى إﻟﻰ ﺗﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ داﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
 .1إﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﺼﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺪوري ﻟﺠﺪاول
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ دوﻟﻴﺎ ،وآﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاول اﻷدوﻳﺔ وﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ.
 .2وﺿﻊ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺨﺪرات ﻋﻠﻰ
أن ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻂ:
أ .اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻹﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮوﺟﻲ اﻟﻤﺨﺪرات وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.
ب.ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن أﺿﺮار اﻟﻤﺨﺪرات
وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 .3اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ اﻹﻳﻮاء واﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻤﺪﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻲ آﻞ إﻣﺎرة،
وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ،واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ،واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،وﺗﺰوﻳﺪهﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ.
 .4إﻧﺸﺎء ﻣﺮﺻﺪ وﻃﻨﻲ ﻳُﻌﻨﻰ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎدي
ﻟﻠﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ  ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨﺪرات،
واﻟﻤﺘﺮددﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻋﻼﺟﻬﻢ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻹﺣﺼﺎءات وﺗﻘﺪﻳﺮهﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﺪارﺳﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼزﻣﺔ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن.
 .5اﺳﺘﻘﺪام اﻟﺨﺒﺮاء ،واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺗﺄهﻴﻞ آﻮادر وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻊ ﻣﺪﻣﻨﻲ وﻣﺘﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات.
 .6اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻹﻳﻮاء واﻟﺘﺄهﻴﻞ
واﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻼج،
وأﻧﻮاع ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻼج ،وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻤﺪﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨﺪرات.
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 .7ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاآﺰ اﻹﻳﻮاء واﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻨﻊ
دﺧﻮل اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ.
 .8ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻴﻦ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ
وﻇﺎﺋﻒ أو أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ " .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﻜﻢ  ،أﻳﻬﺎ اﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء  ،هﻞ هﻨﺎك أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ؟ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ
ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺘﻪ  ،وﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻋﺎم  2013وﺗﺪاﺧﻞ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ هﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻓﺄﻧﺎ أﻧﺘﻬﺰ ﻓﺮﺻﺔ وﺟﻮد ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ
واﻟﻜﺎدر اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻣﻌﻨﺎ  ،وأﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻃﻼﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮض واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻮزارة واﺧﺘﺼﺎرًا ﻟﻠﻮﻗﺖ  ،أﺗﻤﻨﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻊ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻬﺎ واﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،ﻓﻠﺬﻟﻚ أﺗﻤﻨﻰ وأﻗﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎم  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻌﺎدﺗﻜﻢ  ،ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زاﻳﺪ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،أﻧﺎ ﻟﺪي ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺛﻼث ﻣﻼﺣﻈﺎت  ،اﻷوﻟﻰ  :أرى أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪ اﻓﺘﻘﺮ إﻟﻰ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة  ،رﺑﻤﺎ أﺣﺪث إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻪ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ  2014وهﺬا ﻃﺒﻌ ًﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  ،وﺣﺘﻰ أﻧﻨﻲ أرى ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄن هﻨﺎك ﺣﻀﻮرًا ﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ
اﻹﺣﺼﺎء واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ أن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2014وآﺎن
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻘﺪم إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ  ،اﻵن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ ،هﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ؟ رﺑﻤﺎ زاد اﻟﻌﺪد اﻵن ! .
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻻﺣﻈﺖ أن هﻨﺎك ﻏﻴﺎﺑًﺎ ﻟﺪور وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ،
اﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وهﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﻦ ﻣﺮوﺟﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ،
ﻓﺎﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دور وﺣﻀﻮر ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻻﺣﻈﺖ أن
هﻨﺎك ﺛﻼث ﺟﻬﺎت ﺣﻀﺮت اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ .
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اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ هﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  :وأﻧﺎ أﺿﻢ ﺻﻮﺗﻲ ﻟﺼﻮت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ  ،ﻓﻤﻦ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل أن ﻧﺮى ﺗﺪاول ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺒﻮب أو اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ  ،ﻓﺄﺗﻤﻨﻰ ﻟﻮ آﺎن هﻨﺎك
ﺗﺤﺪﻳﺜًﺎ ﻟﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ آﺎن ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻘﺮر  ،هﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﻤﺎذا هﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎم  2014؟ وأﻳﻀًﺎ هﻞ ﺗﻢ
اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺨﺼﻮص ذﻟﻚ ؟
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ  ) :ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع "ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ" (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،هﻨﺎك ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،واﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد
وﻣﺮﺳﻞ وﻟﻜﻦ إﻟﻰ اﻵن ﺟﺎري اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻟﻢ ﺗﺼﻠﻨﺎ ﺁﺧﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ
ﻻ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻪ اﻷخ اﻟﻌﻀﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺴﻴﻜﻮن هﻨﺎك ﺳﺆا ً
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ – إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ – ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ ﺛﻢ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺛﻢ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺮوان أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ  ) :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،وأﺷﻜﺮ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدهﻢ اﻟﺠﺒﺎرة ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،أﺷﻜﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ وهﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺨﻄﻴﺮ واﻟﻤﻬﻢ  -آﻤﺎ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﻣﻌﺎﻟـﻴﻚ-
اﻟﺬي ﻳﻤﺲ ﺷﺮﻳﺤﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﻴﻮم هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺸﻜﻞ أﻣﻨًﺎ ﻗﻮﻣﻴ ًﺎ ،
واﻟﺪراﺳﺎت وآﻞ اﻷوراق ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺧﻠﻴﺠﻨﺎ ﻣﺴﺘﻬﺪف ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وهﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺪرات ،
ﻣﺴﺘﻬﺪف ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ورﺑﻤﺎ أﺿﻴﻒ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ وهﻮ اﻷهﻢ أﻧﻨﺎ رﺑﻤﺎ ﻧﻜﻮن ﻣﺤﺴﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ  ،اﻟﺤﺴﺪ هﺬا ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻄﻤﻌًﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺠﺎر اﻟﻤﺨﺪرات أن
ﻳﺴﺎهﻤﻮا ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺧﺘﺮاق اﻟﺤﺼﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ أﺳﻮدﻧﺎ وﻳﺤﻤﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر  -ﻳﺎ
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ، -ﻣﺤﺴﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﻀﺘﻨﺎ  ،ﻓﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻤﻨﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻴﻮم زﻳﺎدة ﻋﻦ
ﺗﺒﻴﺎن اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻷرﻗﺎم أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻄﻠﺒﻬﺎ آﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ هﺬﻩ اﻵﻓﺔ ،
ﻻ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع
أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ﻟﻮ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رآّﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ، -أو ً
وآﻤﺎ ﻗﻠﺖ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻮن  ،ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺧﻂ اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ وهﻮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ  ،وﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻴﺮ وهﻮ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺄهﻴﻞ ،ﻓﺈذا ﺗﻜﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﺴﻨﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﻧﻔﺴﺮ وﻧﻔﺼﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ اﻟﻤﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ  ،آﺬﻟﻚ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – ذآﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
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ﻓﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺷﺮﻃﺔ دﺑﻲ ﻋﻦ دور اﻷﺳﺮة  ،وﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أر ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أي آﻼم ﻋﻦ
دور اﻷﺳﺮة وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ دور اﻷﺳﺮة ﻣﻊ أن ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎدرة اﻷﺳﺮة ﻣﻨﺬ آﺬا
ﻳﻮم  ،ﻓﻀﺮوري أن ﻧﻀﻤﻦ هﺬا ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ .
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة  :اﻟﻴﻮم ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﺒﻮب ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ  ،آﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أرﻗﺎم ﺑﺴﻴﻄﺔ  ،رﺑﻊ آﻴﻠﻮ
أو ﻧﺼﻒ آﻴﻠﻮ أو ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺒﺔ أو ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺣﺒﺔ واﻟﻴﻮم ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ  ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻀﺮوري – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – أن ﻧﻜﻮن واﺿﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ وﻧﻀﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ – آﻤﺎ
ﻗﻠﺖ  ، -ﺛﻼث أﻣﻮر رﺋﻴﺴﻴﺔ  ،دﻓﺎع  ،ﺗﻮﻋﻴﺔ  ،اﻟﺘﺄهﻴﻞ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺮوان وﻟﻮ أن ﻟﻐﺘﻜﻢ آﺮﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻜﻢ  ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع
وﺧﻂ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﺄهﻴﻞ  ،ﻧﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﻟﻰ ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮهﺎ  ،أﻋﺘﻘﺪ اﻟﻴﻮم – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺟﺪًا  ،ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻬﻢ أوﻻدﻧﺎ وأﻣﻨﻨﺎ واﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻮاء
ﺗﺠﺎرﻳًﺎ أو ﺳﻴـــــﺎﺳﻴًﺎ ﺑﺄن ﻳﺤﺮف ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع  ،اﻷﻋﺪاء ﻣﻮﺟﻮدون ﻓﻲ آﻞ اﻷﻣﺎآﻦ  ،وﻟﻜـــﻦ -
آﺬﻟﻚ  -هﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ واﻷﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
وآﻠﻬﺎ إﻓﺮازات – وأﻧﺘﻢ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺟﻬﺪ آﺒﻴﺮ ﺟﺪًا – وﻟﻜﻦ ﻻزال اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ اﻹدﺧﺎل  ،اﻵن أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺷﻘﻴﻦ  ،اﻟﺸﻖ اﻷول هﻮ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﺗﺠﺎر واﻹدﺧﺎل وإﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وهﺬﻩ
اﻷﻣﻮر آﻠﻬﺎ ،واﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وهﻲ اﻷﺳﺮة
ﻻ أو ﻧﻈﺮة  ،ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ وﺗﻌﻠﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻜﻴﺎن  ،هﻨﺎك ﺷﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن  ،وأﻧﺎ ﺳﺄﻋﻄﻲ ﻣﺜﺎ ً
ﻷﻧﻬﺎ آﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة  ،هﺬا ﻣﻤﺘﺎز  ،وﻟﻜﻦ أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ ﺣﺘﻰ هﺬا اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺳُﻴﺤﻀﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي
ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺄة آﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺎﻟﺞ أهﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة  ،ﻷن هﺬا
اﻟﻤﻮاﻃﻦ رﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻬﺪﻓًﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺁﺧﺮ وهﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺮى أن ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ...
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻌﺎدﺗﻜﻢ ﻟﻮ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪًا وﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺳﻨﻌﻄﻴﻜﻢ اﻟﻤﺠﺎل .
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
أﻧﺎ أﺗﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  ،ﻓﻔﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ) (19هﻨﺎك ﻧﻘﻄﺔ ذآﺮهﺎ اﻹﺧﻮان ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ  ،اﻵن هﻨﺎ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻣﺮاآﺰ
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اﻟﺘﺄهﻴﻞ هﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻻ إذا آﻨﺖ أﻓﻬﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ  ،أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ إذا
آﺎن هﺬا ﻣﺮآﺰًا ﺻﺤﻴًﺎ وهﻨﺎك ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﻨﻴًﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻟﻤﻔﺮوض أن ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ،
اﻵن اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ هﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﻤﺮاآﺰ  ،إذا آﺎﻧﺖ هﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻬﺬا أﻣﺮ  ،ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﺮاآﺰ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻻ ﻧﻠﻮم ﻓﻴﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷن هﻨﺎك ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ .
آﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻮ وﺿﺢ ﻟﻲ اﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء – ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻼﺣﻈﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺼﻔﺤﺔ ) (17ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل  " :وإذ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴّﻦ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻼج وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ) (%2ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،وﺑﺤﻮاﻟﻲ ) (5.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  ،إﻻ أن ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻻ ﻳﺘﻮازى ﻣﻊ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮد اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
واﻟﺨﺒﺮات ، "...أﻧﺎ ﻻ أﻓﻬﻢ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪون ﻗﻮﻟﻪ ؟ هﻞ ﻳﺮﻳﺪون ﻗﻮل أن ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻮﻩ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ
وﺟﻮد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻗﻞ أم أﻧﻬﻢ ﻳﻬﺪﻓﻮن ﻟﺸﻲء ﺁﺧﺮ ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻘﺮر  ،ﺳﺆال اﻷخ اﻟﻌﻀﻮ هﻮ ﻋﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴ ﻞ ﻷي ﺟﻬ ﺔ ﻳﺘﺒ ﻊ ﺗﺤﺪﻳ ﺪا ؟
وأﻳﻀًﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ) (17ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻀﺢ اﻷﻣ ﺮ
ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  ،ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ ) :ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع " ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ "(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ هﻨﺎك ﻣﺮاآﺰ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺠﻬﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ  ،وهﻨﺎك ﻣﺮآﺰ ﻳﺘﺒ ﻊ ﻟ ﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ  ،ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻴﻮن .
أﻳﻀًﺎ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ  ،وﻟﺬﻟﻚ
ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ﻓﺘﺼﻞ ﻟﻬﻢ إﻟﻰ داﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ .
أﻣﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ) (17ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﺗﺆهﻠﻪ وﺗﻌﻴﺪﻩ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﻬﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻄﻞ اﻵن  ،أي ﺧﺎرج اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻋﺘﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ  ،ﻓﻬ ﻮ ﻓﺎﻗ ﺪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘ ﻪ
ﻓﺄﺳ ﺮﺗﻪ ﻣ ﻦ ﻳﻌﻴﻠﻬ ﺎ ؟ ﻓﺘﻜﻠﻔﺘ ﻪ ﺗﺤﺴ ﺐ ﺑ ﺄن ه ﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ أﺻ ﺒﺢ ﻣﻜﻠﻔ ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺤﺘ ﺎج ﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ ﺗ ﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ
ﻟﻌﻼﺟﻪ ﻓﻲ أي ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻼﺟﻪ  ،ﻓﻬﺬا هﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ) ، (17وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ  ،هﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻦ ﺳﻤﻮآﻢ ﻋﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴ ﻞ  ،ﻓﺤﺴ ﺐ ﻋﻠﻤ ﻲ
أﻧﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ آ ﺎن ﻳﺘﺒ ﻊ ﻟ ﻮزارة ﺷ ﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳ ﺔ  ،أي أن ﺗﺒﻌﻴﺘ ﻪ اﺗﺤﺎدﻳ ﺔ  ،وآ ﺎن هﻨ ﺎك – أﻳﻀ ًﺎ –
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ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸ ﻜﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﺳ ﻴﺘﻢ ﻟ ﻪ  ،ﻓﻴ ﺎ ﺣﺒ ﺬا ﻟ ﻮ آ ﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن إﻃ ﻼع اﻹﺧ ﻮة اﻷﻋﻀ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  ،ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﻧﻌﻢ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ آﻤﺆﺳﺴ ﺔ واﺣ ﺪة وآﻘﻄ ﺎع واﺣ ﺪ وآﺸ ﺮاآﺔ  ،ﻧﻌ ﻢ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺮاآﺰ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﺗﻨﺴ ﻴﻖ ﺣﺜﻴ ﺚ وﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺒﺎط اﻟﻤﺨﺘﺼ ﻴﻦ ﻓ ﻲ
هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺴﻘﻮن وﻳﺠﺘﻤﻌﻮن ﺑﺸ ﻜﻞ دوري ﻣ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ ﺰ  ،وﻟ ﻮ ﺳ ﻤﺤﺘﻢ ﺑﺈﻋﻄ ﺎء اﻟﻜﻠﻤ ﺔ
ﻟﻤﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺸﺄن ﺗﺒﻌﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ(
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻘﻂ أﻧﺎ اﻟ ﺪآﺘﻮر ﻋﻠ ﻲ اﻟﻤﺮزوﻗ ﻲ – ﻣ ﺪﻳﺮ داﺋ ﺮة اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ .
اﻟﻤﺮآﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻪ وهﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ) (7ﻟﻌ ﺎم  2010ﻹﻣ ﺎرة أﺑ ﻮﻇﺒﻲ ﻳﺘﺒ ﻊ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة
دﻳﻮان ﺳﻤﻮ وﻟﻲ ﻋﻬﺪ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،ﻓﻨﺤﻦ آﺠﻬﺔ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺎ وإدارﻳ ﺎ ﺣﺴ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن
وﻧﺘﺒﻊ ﻟﺪﻳﻮان ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻹﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺒﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻹﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
هﻞ هﻨﺎك أﻳﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت أﺧ ﺮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ؟ وأرﺟ ﻮ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻧﻔﺴ ﻪ ،
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ ) :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻤﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ وﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ .
أﻋﺘﻘﺪ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – أن اﻹﺧ ﻮة اﻷﻋﻀ ﺎء اﺳﺘﻔﺴ ﺮوا ﻋ ﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ  ،وﻟ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺎ ﺣﺒ ﺬا ﻟ ﻮ ﻧﻌﻄ ﻲ
اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﺴ ﻤﻮ اﻟﻔﺮﻳ ﻖ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ﻟﻴﻘ ﺪم ﻟﻨ ﺎ ﻋﺮﺿ ﺎ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت واﺿ ﺤﺔ
وﻣﺤﺪﺛ ﺔ  ،وﺑ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﻧﻐﻄ ﻲ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺑﻌ ﺪ أن ﻳﺸ ﺮح
اﻹﺧﻮة ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺿﻊ  ،وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻟ ﺪﻳﻬﻢ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت ﻣﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع  ،ﻓﺎﻷﻓﻀ ﻞ
أن ﻧﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﻘﺒﻲ .
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ﺳﻌﺎدة  /ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻘﺒﻲ ) :ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ(
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ  ،ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ .
ﻃﺒﻌًﺎ أﻧﺎ ﻻﺣﻈﺖ هﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول وهﻮ  :ﺣﻤﺎﻳﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ
أﻧﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،ﻓﺮﺳ ﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴ ﺘﻴﺮ ﻋﻨ ﺪي ه ﻲ ﺣ ﻮل ﺗﻌ ﺎﻃﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة ،
وﻗ ﺪ ورد ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ  " :اﻟﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاءات ﺟ ﺪاول اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة " وﻻ أﻋﻠ ﻢ ه ﻞ
اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ إدراج اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺠﺪﻳ ﺪة أم ﺷ ﻲء ﺁﺧ ﺮ ؟ ﻓﻬ ﺬا ﻣ ﺎ أود اﻻﺳﺘﻔﺴ ﺎر ﻋﻨ ﻪ  ،ﻓﻬ ﻞ اﻟﻤﻘﺼ ﻮد
ﻓﻴﻬ ﺎ إدراج اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،ﻓ ﺈدراج اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة ذآ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ) (3وﺑﻴﻨ ﺖ آﻴ ﻒ ﺗﻜ ﻮن
إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻷﻧﻪ – داﺋﻤًﺎ  -ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮوﺟﻴﻦ ﺑﺈﺻ ﺪار ﻣ ﻮاد ﻟ ﻢ
ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة وﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻟﻤﺨﺪرات  ،ﻓﻴﺎ ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
أﻋﺘﻘﺪ أن ه ﺬا ﺳ ﺆال وﻟ ﻴﺲ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ  ،وﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ آﺴ ﺆال ﻷﻧ ﻪ ﺿ ﻤﻦ ﻣ ﺎ ذآ ﺮ ﻓ ﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ...
ﺳﻌﺎدة  /ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻘﺒﻲ ) :ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ(
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،ورد ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺘ ﺄﺧﺮ وﻟ ﻴﺲ إدراج  ،ﻓﻬ ﻞ اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑ ﺬﻟﻚ إدراج ﺟ ﺪاول أم
إﺟ ﺮاءات ﻣﻌﻴﻨ ﺔ أﺧ ﺮى  ،ﻷن ﻣ ﺎ ورد ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ه ﻮ  " :اﻟﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاءات ﺟ ﺪاول اﻟﻤ ﻮاد
اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ " ﻓﻬﻞ اﻟﻤﻘﺼ ﻮد هﻨ ﺎ اﻟﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ إدراج اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪاول أم
ﺷﻲء ﺁﺧﺮ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻘﺮر ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن هﻨﺎك آﻠﻤﺔ " إدراج " ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻬﻮا ﻓﻲ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
إذًا اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ إدراج هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد  ،اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﺪي ﻣﻼﺣﻈﺘﺎن :
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ه ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤ ﺎور اﻟﻤﻮﺿ ﻮع  ،ﻓ ﺎﻟﻤﺤﻮر اﻷول ه ﻮ  :ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ووﻗﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣ ﻦ
اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،أﻧ ﺎ أﻋﺘﻘ ﺪ أن ه ﺬا اﻟﻤﺤ ﻮر ﻓﻀ ﻔﺎض وآﺒﻴ ﺮ  ،وآ ﺎن اﻟﻤﻔ ﺮوض أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك
ﻣﺤﺎور أآﺜﺮ  ،ﻓﺈذا ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻟﻤﻔﺮوض أﻧﻨﺎ آﻨ ﺎ ﻧﻨ ﺎﻗﺶ اﻟﻘﻀ ﻴﺔ ﻣ ﻦ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ زاوﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
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اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻣﺜ ﻞ اﻷﺳ ﺮة وﺗ ﺄﺛﺮ اﻷﺳ ﺮة ﺑ ﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،ووﺿ ﻊ ﺣﻠ ﻮل ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺮة ،
واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺳﺮة ﺑﺴﺒﺐ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع .
آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ واﻹﺷ ﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤ ﺪﻣﻨﻴﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻌﻤ ﻞ وﺑﻌ ﺪ اﻟﻌﻤ ﻞ  ،ﻓﻜ ﺎن اﻟﻤﻔ ﺮوض أن
ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺤﺎور ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻻﺣﻈﻨﺎ أن دﻋﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ آ ﺬا زاوﻳ ﺔ  ،وﻟﻜ ﻦ أﻋﺘﻘ ﺪ أن اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ
اﻓﺘﻘﺮ إﻟﻰ رأي اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ  ،ﻓﻬﻞ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬﻢ وإﺷﺮاآﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ؟ وهﻞ ﺗ ﻢ ﻋﻤ ﻞ
أي اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻗ ﺪ ﺗﻜ ﻮن ﻣﺸ ﻜﻼت ﻓﻌﻠﻴ ﺔ أﺗ ﺖ ﻣ ﻦ
أﺷﺨﺎص ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷ ﻜﺮًا ﻟﺴ ﻌﺎدة اﻷخ ﺳ ﻌﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺜ ﻲ  ،وأﻋﺘﺒ ﺮ أن ه ﺬﻩ ﺁﺧ ﺮ ﻣﺪاﺧﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻌﺎدة اﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء .
ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﺎور  :ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤ ﺎور ﺗﺒﻨﺎه ﺎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﺛ ﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻔﺼ ﻞ
ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ – أﻳﻀًﺎ – واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎور ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻋﺘﻤﺪوهﺎ .
ﺛﺎﻧﻴ ﺎ  :ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻘﺮاء رأي اﻟﻔﺌ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ أﻋﺘﻘ ﺪ أن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺳ ﻮاء ﺳ ﺎﺑﻘﺎ أو اﻵن آ ﺎن
ﺗﻮاﺻ ﻠﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴ ﻞ ﺣﻴ ﺚ أﻃﻠﻌﻬ ﻢ اﻹﺧ ﻮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ أﻧﻔﺴ ﻬﻢ وﺗﺠ ﺮﺑﺘﻬﻢ  ،وﻟ ﻮ أن اﻟﺠﻤﻴ ﻊ – ﻃﺒﻌ ًﺎ – ﻳﺘﻄﻠ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻘﻴ ﺎم
ﺑﻌﻤ ﻞ أآﺒ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣﻬ ﻢ آﻬ ﺬا  ،وﻧﺤ ﻦ ﻧﺸ ﻜﺮ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻹﺧ ﻮة اﻷﻋﻀ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻼﺣﻈ ﺎﺗﻬﻢ  ،واﻵن
ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ آﻤﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﻓﺴ ﻤﻮآﻢ اﻃﻠﻌ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ،
ﻓﻬ ﻞ ﻟ ﺪﻳﻜﻢ أﻳ ﺔ ﻣﻼﺣﻈ ﺎت ﻋﻠﻴ ﻪ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺨﺼ ﻮص اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬ ﺎ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ؟ ﻓﻬ ﻞ ﺳ ﻤﻮآﻢ
ﺗﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ؟ ﻷﻧﻪ – أﻳﻀًﺎ – ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻴ ﻮم رﺑﻤ ﺎ ﺳ ﻴﺘﻢ ﺗﺒﻨ ﻲ
ﺗﻮﺻﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ هﻞ ﺗﻮاﻓ ﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻ ﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﺖ ﺑﻬ ﺎ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻹﺧﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﺳ ﺎهﻤﻮا – اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ – ﻓ ﻲ إﻋ ﺪاد ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ،
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺤﺘﺎج ﻷن ﻧﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت وﻧﻮﺿ ﺢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨﻘ ﺎط  ،وﻟﻜ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ
أﻋﺪوا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻇﺎهﺮ وواﺿﺢ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ وﺻ ﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻹﻣ ﺎراﺗﻲ  ،وه ﺬا
ﻻ ﺷﻚ أﻧﻨﺎ ﻧﺸﺘﺮك ﻣﻌﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎﻩ .
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وأود أوﺿﺢ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – أن اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات  ،وهﺬﻩ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻟﺒﺴ ﻴﻄﺔ إﻟ ﻰ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹره ﺎب  ،ﻓﺠﻤﻴﻌﻬ ﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ
ﺣﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻓﺔ  ،وﺁﻓﺔ اﻟﻤﺨﺪرات وﺻﻠﺖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺑﺄﻧﻬﺎ وﺻ ﻠﺖ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺤ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟ ﺪول ﺗ ﺮﺧﻴﺺ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻤﺨ ﺪرات ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ  ،ﻓﻬﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ
اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﺪاول اﻟﻤﺎرﻳﺠﻮاﻧﺎ  ،وآﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﺖ
إﺷ ﺮاف ﻃﺒ ﻲ  ،ﻓ ﻼ ﺷ ﻚ أن ه ﺬﻩ اﻵﻓ ﺔ دﺧﻠ ﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﺎت وأﺛ ﺮت ﻓﻴﻬ ﺎ ﺳ ﻠﺒﺎ  ،وﻋﺠ ﺰت ﺑﻌ ﺾ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺴ ﺮﻗﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﻼت
أو ﺷﻲء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻷن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴ ﺮق ﺑﻌ ﺾ اﻷﺷ ﻴﺎء ﻟﻴﺒﻴﻌﻬ ﺎ وﻳﺸ ﺘﺮي
ﺑﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺨﺪرة .
آﺬﻟﻚ اﻹرهﺎب ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ ﺟﺰء وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ
ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرهﺎﺑﻴﺔ وﺗﻔﺠﻴ ﺮ ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻷﻧﻔﺴ ﻬﻢ  ،ﻓﻘ ﺪ وﺟ ﺪ أن اﻟﻨﺴ ﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ ﻣ ﻦ
هﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻳﻜ ﻮن ﻗ ﺪ أﺧ ﺬ ﺟﺮﻋ ﺔ زاﺋ ﺪة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺪرات  ،وأود أن أذآ ﺮآﻢ – أﻳﻬ ﺎ اﻹﺧ ﻮة –
ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ وهﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﺤﺸﺎﺷﻴﻦ  ،ﻓﻼ ﺷﻚ أن هﺆﻻء ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬوا هﺬا اﻻﺳﻢ ﻣﻦ إﻳﻤﺎن وﻻ
ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ  ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻏﺘﻴ ﺎﻻت ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻮﻗ ﺖ وﺻ ﻞ – ﻓ ﻲ
ﺗﺼ ﻮر اﻟﻤﺨﺘﺼ ﻴﻦ – ه ﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ إﻟ ﻰ ﺗﺮآﻴﺒ ﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﺸ ﺨﺺ ﻳﻨﻔ ﺬ وﻳ ﺮى اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟ ﺬي
أﻣﺎﻣﻪ أﻧﻪ اﻹﻟﻪ  ،وﺧﻼل ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻨﺎ ﻣ ﻊ إﺧﻮاﻧﻨ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪول اﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ﺳ ﻨﺄﺧﺬ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت ﻋ ﻦ
اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ وﻣﺎذا ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺼ ﺘﻬﻢ ﻗﺒ ﻞ أن ﻳﻘ ﻮم اﻟﺸ ﺨﺺ ﺑﺘﻔﺠﻴ ﺮ ﻧﻔﺴ ﻪ  ،ﻓﻔ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت آ ﺎﻧﻮا
ﻳﻌﻄ ﻮن اﻟﺸ ﺨﺺ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺪر  ،آﻤ ﺎ أن ه ﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ – أﺻ ﻼ – ﻳﻜ ﻮن ﻋﻨ ﺪﻩ ﻣﺸ ﺎآﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ذهﻨﻴﺔ وﻳﺄﺗﻮن ﺑﻪ وﻳﺠﻌﻠﻮﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻮرون ﻟﻪ آﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺑﻠ ﻮن
ﻣﻌ ﻴﻦ  ،ورﺑﻤ ﺎ ﻳﻌﻤﻠ ﻮن ﻟ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺻ ﻮات واﻷﺷ ﻴﺎء  -واﻟﻤﻌ ﺬرة ﻓ ﻲ ﻗ ﻮل ه ﺬا – واﻟﺤ ﻮر اﻟﻌ ﻴﻦ
وﻣﺴ ﺒﺢ ﻟﻠﺤﻠﻴ ﺐ  ،ﻓﻴﻌﻴﺸ ﻮﻧﻪ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠ ﻮ  ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﺘﺼ ﺮﻓﺎت ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻏﻴ ﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ،
ﻓﺘ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺨ ﺪر ﻻ ﺷ ﻚ أﻧ ﻪ آﺒﻴ ﺮ ﺟ ﺪا  ،وأﻧ ﺎ ﺳ ﻌﻴﺪ – ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ – أن اﻹﺧ ﻮة اﻟﻴ ﻮم ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻳﺪرآﻮن هﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  ،ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻴﺲ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧ ﺮﻳﻦ  ،وﻧﺘﺎﺋﺠﻨ ﺎ ﻧﻘﻴﺴ ﻬﺎ
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ  ،ﻓﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " داﻓﻮس " " ﻣﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ "  ،ﻳﺄﺗﻲ إﻟﻴ ﻪ آ ﻞ ﻣ ﻦ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص  ،وأﻧ ﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓ ﻮن ه ﺬا اﻟﻤﻨﺘ ﺪى أآﺜ ﺮ ﻣﻨ ﻲ  ،وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم 2015م اﻹﻣ ﺎرات
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹرهﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻋﻤﺎل  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن
هﺬا اﻟﺘﺎﺟﺮ آﻢ هﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻼﻧﻴﺔ ﻓﻜﻢ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ؟
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ﻓﺎﻟﺘﺠﺎر ﻳﻌﻤﻠﻮن هﺬا اﻷﻣﺮ  ،ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺎرج ﻳ ﺪرس وﺿ ﻊ اﻟﺪوﻟ ﺔ إذا آ ﺎن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
ﻣﻬﺪدات أﻣﻨﻴﺔ أو ﻣﻬﺪدات إﻓﻼس وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  ،وﷲ اﻟﺤﻤﺪ دوﻟﺘﻜﻢ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ ). (7
أﻳﻀًﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻋﻤﺎل  :آﺬﻟﻚ هﺬا اﻟﺘﺎﺟﺮ أو اﻟﻤﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻳﻔﻜ ﺮ ﻗﺒ ﻞ أن ﻳ ﺄﺗﻲ
وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات وهﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺁﻣﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻷﻣﻨﻴ ﺔ ؟ ﻧﻌ ﻢ وﻗ ﺪ
ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ) (1ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻋ ﺎم  ، 2015وﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻻﻧﺘﺸ ﺎر اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﺣﺼ ﻠﻨﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ ). (2
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻧﺤﻦ رﻗﻢ ) ، (7وهﺬا – ﻃﺒﻌًﺎ – ﻏﻴﺮ ﻣﺮ ٍ
ض ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻨ ﺎ ،
وإن ﺷﺎء اﷲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻧﺼﺒﻮ إﻟﻰ أن ﻧﺤﻘﻖ اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎم 2021م .
اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼ ﺎدي ﻳﺼ ﺪر ﺗﻘﺮﻳ ﺮا ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ ﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻢ  ،وﻗ ﺪ
ﺣﻘﻘﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ) (148دوﻟﺔ  ،وآﺬﻟﻚ ﻣﺮآﺰ ﻣﺘﻘﺪم ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ .
اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﻠﻘ ﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﻤﺆﺷ ﺮات اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻴﺲ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪول ﻣﺴ ﺘﻮى اﻷﻣ ﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ آﺎﻟﻘﺘ ﻞ واﻻﻋﺘ ﺪاء واﻻﻏﺘﺼ ﺎب واﻟﻤﺨ ﺪرات  ،وﻧﻼﺣ ﻆ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أن ﺣﺠ ﻢ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻓ ﻲ
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺴ ﺘﻤﺮ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ ) (90ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ) (100000ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم 2015م ﺣﻴ ﺚ أن
ﻣﻌﻈ ﻢ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺗﺘﺠ ﺎوز ه ﺬا اﻟ ﺮﻗﻢ ﺑﺄﺿ ﻌﺎف آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻮﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺳ ﻢ اﻟﺒﻴ ﺎﻧﻲ  ،وه ﺬا اﻟﺮﺳ ﻢ
اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ هﻮ ﻟﻌﺎم  ، 2014ﻧﻌﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﺘ ﺄﺧﺮ ورﺑﻤ ﺎ ﻳﺴ ﺄل أﺣ ﺪ وﻳﻘ ﻮل ﻟﻤ ﺎذا ﻟ ﻴﺲ ﻟ ﺪﻳﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ ﻋ ﺎم
 2015؟ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎم 2015م ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ﻷن اﻟﺪول ﺗﺄﺧ ﺬ ﻣ ﺪة ﺣﺘ ﻰ
ﺗﻀﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ،وﻧﺤﻦ ﻧ ﻮد أن ﻧﺄﺧ ﺬ ﻣ ﻦ ﻣﺼ ﺎدر ﻣﻮﺛﻮﻗ ﺔ  ،ﻓﻬ ﺬﻩ ﺁﺧ ﺮ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ وه ﻲ
ﻋ ﺎدة ﺗﻜ ﻮن ﻣﺘ ﺄﺧﺮة ﺳ ﻨﺔ أو ﺳ ﻨﺘﻴﻦ  ،ﻓﻔ ﻲ ﻋ ﺎم  2014م و ﻧﻼﺣ ﻆ ﻋﻠ ﻰ ﺷﺎﺷ ﺔ اﻟﻌ ﺮض * ﻣﺆﺷ ﺮ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻼث دول ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل أﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ) (224ﻟﻜ ﻞ
) (100000ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن  ،اﻹﻣ ﺎرات ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  (110) 2013ﻟﻜ ﻞ ) (100000ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻜﺎن ،
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ) (87ﻟﻜﻠﻢ ) (100000ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن  ،وإن ﺷﺎء اﷲ ﻓﻲ ﻋ ﺎم  2021ﻧﺼ ﺒﻮ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮآﺰ اﻷول ﻓﻲ ذﻟﻚ .
اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺧﻼل ﻋ ﺎم  2013ﺣﺴ ﺐ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﻤﺨ ﺪرات ﻓ ﻲ اﺳ ﻜﺘﻠﻨﺪا ) (149ﻟﻜ ﻞ ﻣﻠﻴ ﻮن  ،إﻳﻄﺎﻟﻴ ﺎ ) ، (8ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﻓ ﻲ اﻹﻣ ﺎرات ) (4وﻓﻴ ﺎت ﻟﻜ ﻞ
ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺪرات .

* اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎم ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (5ﺑﺎﻟﻤﻀﺒﻄﺔ .
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إن اﻟﻤﺨ ﺪرات ه ﻲ ﻗﻀ ﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أه ﻢ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟ ﻪ اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟ ﺪول
اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻻ أن دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أﻓﻀ ﻞ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻓ ﻲ ﻣﺆﺷ ﺮ اﻟﻮﻓﻴ ﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﺗﻌ ﺎﻃﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ). (4.5
أهﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ :
ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻷول ﻣﺮة  :هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ داﺋﻤﺎ ﻗﺮاءات آﺜﻴﺮة  ،ﻓﺈذا آﺎن هﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﺟﺪﻳ ﺪ
ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻨﻌﺘﺒﺮﻩ ﺗﺤﺪﻳﺎ
ص ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ  ،ﻓﻜﻞ ﺷ ﺨﺺ ﻳﺄﺗﻴﻨ ﺎ ﺑﺘﺤ ﺪﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ  ،ﻓﺎﻟﻌ ﺪد  -وﷲ اﻟﺤﻤ ﺪ – ﻓ ﻲ اﻧﺨﻔ ﺎض ،
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  2013آﺎن اﻟﻌﺪد ﻋﻨﺪﻧﺎ هﻮ ) ، (824وﻓﻲ ﻋﺎم  2015آ ﺎن اﻟﻌ ﺪد ه ﻮ ) (701ﺷ ﺨﺺ ،
ف أو ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﺒﻂ ﻟﻠﻤﺪﻣﻨﻴﻦ
ورﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺎءﻟﻮن أن اﻟﺮﻗﻢ رﺑﻤﺎ ﻧﻘﺺ ﻷﻧﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ آﺎ ٍ
ف  ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ هﺬﻩ اﻟﺴﻨﻮات ﻟﻨﺮى ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﺗﺠﺎر  ،ﻓﻴﺠ ﺐ أن أﻗﻄ ﻊ
ﺑﺸﻜﻞ آﺎ ٍ
اﻟﻤﻮاد ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﺿﺒﻂ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ أو اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ  ،وﻧﺤﻦ ﻧ ﺆﻣﻦ أﻧ ﻪ ﻟ ﻮ رآﺰﻧ ﺎ أآﺜ ﺮ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺘﺠﺎر واﻹﺗﺠﺎر ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ أآﺜﺮ ،ﻓﻔﻲ ﻋ ﺎم 2013م آ ﺎن ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﺿ ﺒﻂ
ﻟﻌ ﺪد ) (607ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎر  ،وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  – 2015وﷲ اﻟﺤﻤ ﺪ – ﺗ ﻢ ﺿ ﺒﻂ ) (700ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﻦ
اﻟﻤﺘ ﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،إذًا ﻓﺎﻟﻤﻀ ﺒﻮﻃﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎر ﻓ ﻲ ازدﻳ ﺎد وﻟﻜ ﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺪﺧﻠﻮن
آﺄﺷﺨﺎص ﺟﺪد ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺺ .
آﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات ،
ﻓ ﻨﻼﺣﻆ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  2015 – 2014ﺗﺰاﻳ ﺪ ﻣﻌ ﺪل ﺿ ﺒﻂ اﻟﻤﺘﻬﻤ ﻴﻦ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺪرات
) ، (%24ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎن هﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد
ﻷول ﻣﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ). (%15
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺷﺮآﺎء وﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ  ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻧﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا
أن ﻧﻜ ﺎﻓﺢ ه ﺬﻩ اﻵﻓ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ  ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﺘﺤ ﺪي ﺣ ﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ اﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ واﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول اﻟﺼ ﺪﻳﻘﺔ ،
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺨﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ) (240000ﻋﻤﻠﻴﺔ دوﻟﻴﺔ
وﻣﺼﺎدرة ) (24ﻃﻨًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات  ،وﺧﻼل ﻋﺎم  2015ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ) (152ﻣﻠﻴﻮن ﻗ ﺮص ﻣﺨ ﺪر ،
و ) (1100آﻴﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات .
ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸ ﺄن ) (53دوﻟ ﺔ  ،وآﻤ ﺎ ﺗ ﺮون اﻟﺨﺎرﻃ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻌﺮض ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع .
ﻻ ﺷﻚ أن هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ  ،وﺁﺧﺮهﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي ﺣﻴﺚ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴﻨﻨ ﺎ وﺑ ﻴﻦ
اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ  ،وآﺬﻟﻚ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻤ ﺮرون ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت إﻟ ﻰ
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اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة وﻳﺄﺧﺬون ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺟﺮة  ،هﺬا ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم – ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ، -وإذا أﻣﻜ ﻦ
ﻋﻨﺪي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧ ﺎص  ،ﻟ ﺬﻟﻚ أرﻳ ﺪ أن ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺗﻌﻘ ﺪ آﺠﻠﺴ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺘ ﻰ
رأﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮآﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻮاﻓﻲ  ،وإن ﺷﺎء اﷲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳ ﻨﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﻣ ﻦ
اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻷﻳﺔ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ ﺟﻬ ﻮدآﻢ ﻣﻘ ﺪرة ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ،
وﻧﺤﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎ ﻣﺠﺮوﺣﺔ  ،وآﻤﺎ ذآﺮت ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺛﻨﺎء زﻳﺎرﺗﻨﺎ ﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻘﺪ أﺷﺎدوا إﺷﺎدة اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌ ﻼ وآﺒﻴ ﺮة ﺑ ﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ
وﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣ ﺎرات وﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﻬﺎ ﺳ ﻤﻮآﻢ  ،وآﻴ ﻒ آﺎﻧ ﺖ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﺿ ﺒﻂ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺣﺪودهﺎ وﻟﻜﻦ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى وﺗﺘﺒﻌﻜﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ .
ﺳ ﻌﺎدة اﻟﻤﻘ ﺮر ﻧﺸ ﻜﺮك ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻼوة اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ وردآ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻀ ﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈ ﺎت  ،وﺑﺈﻣﻜﺎﻧ ﻚ اﻟﺠﻠ ﻮس ،
واﻵن ﻗﺒ ﻞ أن ﻧﻨﺘﻘ ﻞ إﻟ ﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ه ﻞ هﻨ ﺎك أي ﺗﻌﻘﻴ ﺐ ؟ ﺗﻔﻀ ﻞ ﺳ ﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤ ﺪ
اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ.
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﺮة ﺛﺎﻧﻴ ﺔ  ،ﻧﺤ ﻦ اﻵن أﻋﺘﻘ ﺪ أﻧ ﻪ ﺳ ﻴﻜﻮن هﻨ ﺎك ﻃ ﺮح ﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ أو ﺗﺤﻔﻆ  ،ﻓﻬﻞ ﻧﺤﻮل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻠﺴ ﺔ ﺳ ﺮﻳﺔ ﺣﺘ ﻰ
ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮح واﺿﺤﺎ  ،أم ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ؟ ﻓﺄﻋﺘﻘ ﺪ أن ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﻃﻠ ﺐ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ،
وﻟﻜﻦ ﻻ أدري إن آﺎن ﻳﺮﻳﺪهﺎ ﻣﻦ اﻵن ﺳﺮﻳﺔ أم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ،ﻟﻜﻦ أﻋﺘﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﺑﻜﻞ ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ
ف ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﺮﻳ ﺪون ﺧﺮوﺟﻬ ﺎ ﻟﻠﻌﻠ ﻦ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ أرى أﻧ ﻪ
وﺑﻄﺮح وا ٍ
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﻠﺴﺔ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ  ،واﻷﻣﺮ راﺟﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ  ،ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ذآﺮ أن ﻟﺪﻳ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ رﺑﻤ ﺎ ﻳ ﻮد إﻃﻼﻋﻨ ﺎ
ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﺧ ﺎص  ،ﻓﻔ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺳ ﻨﺤﻮﻟﻬﺎ إﻟ ﻰ ﺟﻠﺴ ﺔ ﺳ ﺮﻳﺔ  ،وﻻ ﺗﻨﺴ ﻮا أﻳﻬ ﺎ اﻹﺧ ﻮة أن
ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ اﻟﻴﻮم هﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة  ،واﻟﻴﻮم ﻧﻘﺎﺷﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻋﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻟﻠ ﺮأي اﻟﻌ ﺎم  ،ﻓﺘﻮاﺟ ﺪ اﻹﻋ ﻼم واﻹﺧ ﻮة اﻟﺤﻀ ﻮر ﻣﻌﻨ ﺎ أﺛﻨ ﺎء
اﻟﻄ ﺮح واﻟﻨﻘ ﺎش ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺟﺎﻧ ﺐ إﻳﺠ ﺎﺑﻲ آﺒﻴ ﺮ وﺟﺎﻧ ﺐ ﺗﻮﻋ ﻮي ﻣﻬ ﻢ  ،وﺑﺎﻟﺘﺄآﻴ ﺪ أن ﺳ ﻤﻮآﻢ ﺻ ﺎﺣﺐ
اﻟﻘﺮار – أﻳﻀًﺎ – ﻓﻲ ذﻟﻚ  ،ﻓﻔﻲ أي وﻗﺖ ﺗﺮﺗﺆون ﺗﺤﻮﻳ ﻞ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺟﻠﺴ ﺔ ﺳ ﺮﻳﺔ ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟ ﺪﻳﻨﺎ أي
ﺧ ﻼف  ،وأﻋﺘﻘ ﺪ أن اﻹﺧ ﻮة اﻷﻋﻀ ﺎء ﻳﺘﻔﻘ ﻮن ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ  ،ﻓ ﺄرﺟﻮ أن ﺗﺄﺧ ﺬوا راﺣ ﺘﻜﻢ ﻓ ﻲ ﻃ ﺮح
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اﻟﻤﻮﺿ ﻮع  ،وأي ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺗ ﻮدون ﺗﺄﺟﻴﻠﻬ ﺎ إﻟ ﻰ أواﺧ ﺮ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﻻ ﻣ ﺎﻧﻊ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ  ،ﻟﻜ ﻦ أﻋﺘﻘ ﺪ أن
اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم اﻟﻴﻮم ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺎ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻌ ﺮض اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ
ﻷي أذى  ،وﻧﺸ ﻜﺮآﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﺻ ﻜﻢ أﻳﻬ ﺎ اﻹﺧ ﻮة اﻷﻋﻀ ﺎء  ،وﺳ ﻨﺠﺪ – إن ﺷ ﺎء اﷲ – ﺧ ﻼل ه ﺬا
اﻟﻨﻘﺎش ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
ﺑﺪاﻳﺔ ﻻ أﺣﺘﺎج ﻷن أذآﺮ اﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء  ،ﻓ ﺎﻟﻴﻮم ﻣﻘ ﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠ ﺐ ه ﻢ ﺳ ﺒﻌﺔ أﻋﻀ ﺎء  ،وآ ﺬﻟﻚ ﻟ ﺪﻳﻨﺎ
ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ،ﻓﻬﻨﺎك ﺛﻼﺛ ﺔ ﺗﻌﻘﻴﺒ ﺎت ﻟﻤﻘ ﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ  ،وﺗﻌﻘﻴﺒ ﻴﻦ ﻟﻄ ﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﻳﺘﺠ ﺎوز
ذﻟ ﻚ اﻟﺨﻤ ﺲ دﻗ ﺎﺋﻖ  ،آ ﺬﻟﻚ أرﺟ ﻮ اﻹﻟﺘ ﺰام ﻷﻧﻨ ﻲ ﺳ ﺄﻗﺎﻃﻊ اﻟﻤﺘﺤ ﺪث ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻻﺳﺘﻔﺎﺿ ﺔ وﺗﺠ ﺎوز
اﻟﻮﻗﺖ  ،وأﻳﻀ ًﺎ أرﺟ ﻮ اﻹﻟﺘ ﺰام ﺑﻌ ﺪم ﺗﻜ ﺮار ﻧﻔ ﺲ اﻟﺴ ﺆال  ،أو إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻋﻀ ﻮ ﻳﺮﻳ ﺪ أن ﻳﺜﻨ ﻲ
ﻓﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﻮزارة اﻟﻤﻮﻗﺮة آﻠﻬ ﻢ – ﻣ ﺎ ﺷ ﺎء اﷲ – ﻧ ﺎﻟﻮا ﻋﻠ ﻰ ﺛﻨ ﺎء اﻟﺠﻤﻴ ﻊ  ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓﻤ ﻦ ﻟ ﻴﺲ
ﻟﺪﻳﻪ ﺳﺆال ﻣﻬﻢ أرﺟﻮ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺮار وأرﺟﻮ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ واﻹﻳﺠ ﺎز واﻻﺧﺘﺼ ﺎر  ،وﻧﺒ ﺪأ اﻵن ﺑﻤﻘ ﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠ ﺐ
ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺴﻌﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ آﺮدوس اﻟﻌﺎﻣﺮي .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .
اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أن اﻟﻤ ﺪﻣﻦ ه ﻮ ﺷ ﺨﺺ ﻣ ﺮﻳﺾ ﺳ ﺎﻗﺘﻪ ﻇﺮوﻓ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻮﻗ ﻮع ﻓﺮﻳﺴ ﺔ ﻟﻺدﻣ ﺎن  ،وﻗ ﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺨ ﺪرات ﻟ ﻢ ﻳﻄ ﺮأ ﻋﻠﻴ ﻪ أي ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻣﻨ ﺬ ﺻ ﺪورﻩ ﺳ ﻨﺔ 1995م ﺳ ﻮى اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻮزارﻳ ﺔ ﻓﻘ ﻂ
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺈدراج ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻈﻬ ﺮ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻄ ﻮر
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﻧﺺ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم 1995م
اﻟﻤﺎدة ) (42ﻣﻨﻪ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﺪﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﻠﻌﻼج ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد  ،إﻻ أﻧﻪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ
اﻟﻌﻮد ﻋﻨﺪ ﻣﻌ ﺎودة اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺘﻌ ﺎﻃﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة ﻳﻘ ﻒ اﻟ ﻨﺺ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ ﻋﻘﺒ ﺔ ﻗﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺪﻣﻨﻤﻦ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﻟﻠﻌﻼج  ،ﺑ ﻞ ﻓ ﻲ ﻓﺮﺻ ﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴ ﺎة ﺳ ﻴﻤﺎ وأﻧ ﻪ ﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﺳ ﺘﺠﺎب ﻟﻠﻌ ﻼج
وﻟ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﺟﺰﺋ ﻲ  ،ﻓﻴﺠ ﺪ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة ) (42ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨ ﺪرات آﺤﺠ ﺮ ﻋﺜ ﺮة
ﻳﻠﺰﻣﻪ وﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻨﺺ اﻟﻤﻮاد ) 39و  40و  (41ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻷدﻧ ﻰ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺘﻌ ﺎﻃﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة اﻟﺴ ﺠﻦ ﻣ ﺪة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات  ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ
ﻟﻠﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ  ،ﻟ ﺬا أرى إﻋ ﺎدة دراﺳ ﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺟﻮاﻧﺒ ﻪ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺮور ﻣ ﺪة
ﻃﻮﻳﻠﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺪورﻩ  ،وﺷﻜﺮاً .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺆال اﻷخ اﻟﻌﻀﻮ .
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اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸ ﻜﺮ ﻟﺴ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺴ ﺆال  ،ﻣ ﺎ ﻓﻬﻤﺘ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺆال أن هﻨ ﺎك
ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ  ..هﻞ هﺬا ﺻﺤﻴﺢ ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ :
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن هﻨﺎك ﻣﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺪان أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ،
ف  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى وأﻟﻘﻲ
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻠﻪ وﺧﺮوﺟﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺎ ٍ
اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ) (42ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن ﻣﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﺨﺪرات  ،ﻓﺄﻗﺼ ﺪ أن ه ﺬا اﻟﻤ ﺪﻣﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻟﻴﺨ ﺮج
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺧﻀﻊ واﺳﺘﺠﺎب ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ  ،ﻟﺬﻟﻚ أرى أن ﻳﻌﻄ ﻰ ﻓﺮﺻ ﺔ ﺛﺎﻧﻴ ﺔ أﻳﻀ ًﺎ
ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى وﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
إذًا هﺬا ﻣﻘﺘﺮح ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ وﻟﻴﺲ ﺳﺆال  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮح .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻻ ﺷﻚ أن هﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺪول  ،ﻓﻤ ﺜﻼ إذا واﺟ ﻪ اﺑﻨ ﻚ ﺗﺤ ﺪﻳًﺎ ﻣ ﻦ
هﺬا اﻟﻨﻮع ﻓﺘﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻓﺮﺻﺔ وﻓﺮﺻﺘﻴﻦ وﺛﻼث وأرﺑﻊ ﻓﺮص  ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ أﻧ ﻚ ﺗﺮﻳ ﺪﻩ أن
ﻳﻌ ﻮد ﻣ ﺮة أﺧ ﺮى أﻓﻀ ﻞ وﻣ ﻮاﻃﻦ ﺻ ﺎﻟﺢ  ،وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ – أﻳﻀ ًﺎ – ﻓﻴ ﻪ ﺗﺤ ٍﺪ ﺁﺧ ﺮ ﺑﺄﻧ ﻪ إذا ﺗ ﻢ
إﻋﻄ ﺎؤﻩ ﻓ ﺮص ﻋﺪﻳ ﺪة ﻓﺴ ﻮف ﺗﻌﻄ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻟﺸ ﺮﻳﺤﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑ ﺄن ﻻ ﺗﻜ ﻮن
اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ رادﻋ ﺔ  ،وﻧﺤ ﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ ﺻ ﻐﻴﺮ  ،واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺣﺮﻳﺼ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻣﺮﺿ ﻰ ،
ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺗﻨﻈ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻣﻨﻴﻦ ﺑ ﺄﻧﻬﻢ ﻣﺮﺿ ﻰ وﻣﻐ ﺮر ﺑﻬ ﻢ  ،وﻟﻜ ﻦ ﻻ ﺷ ﻚ أن ه ﺬا اﻟﻤ ﺮﻳﺾ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ
ﻳﺄﺗﻴﻚ زآﺎم ﻓﻘﻂ ﻳﺘﻌﺐ وﻳﺠﻬ ﺪ اﻟﺠﺴ ﺪ  ،وﻳﺠﻌﻠ ﻚ ﺗﺸ ﻌﺮ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻔﺎدﻳ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ﺑ ﺄن ﻻ
ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮد وأن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ  ،ﻓﻬﺬﻩ ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺎ آﺒﺸﺮ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ رﺑﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻷﺧ ﺮى آﺎﻓﻴ ﺔ
ﻷن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺄهﻴﻠﻲ ﻷن ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨ ﺪرات ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﺐ ﺟ ﺪا
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻪ  ،واﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺪى ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪا وﺻﻌﺐ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴ ﻪ أو
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎراﺗﻲ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  66ﻣﻦ 120

ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ  ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺪﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ أﺧ ﺮى أﻧ ﻪ
ﻣﺠﺮد أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺮة ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﻓﻜﺄﻧ ﻪ ﺣﻜ ﻢ ﺑﺎﻹﻋ ﺪام ﺣﻴ ﺚ ﻳﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺎﻟﺴ ﺠﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة  ،ﻓﺈﻋﻄ ﺎؤﻩ
اﻟﻔﺮﺻ ﺔ ﻣ ﺮة ﺛﺎﻧﻴ ﺔ ﺗ ﺄﺗﻲ ﻣ ﻦ ﺑ ﺎب أﻧﻨ ﺎ دوﻟ ﺔ ﺗﺤ ﺮص ﻋﻠ ﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬ ﺎ  ،واﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ – اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ –
واﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ واﺿ ﺤﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ  ،ﻓﺈﻋﻄ ﺎء اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ أﺗﺼ ﻮر أﻧ ﻪ أﻣ ﺮ ﺟﻴ ﺪ ،
وهﺆﻻء أﺑﻨﺎؤﻧﺎ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷ ﻜﺮًا ﺳ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ  ،أﻧ ﺎ أﺷ ﻜﺮ ﺳ ﻌﺎدﺗﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﺻ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ  ،ﻧﻌ ﻢ ه ﺬﻩ ﺁﻓ ﺔ وﻟﻜ ﻦ أﻳﻬ ﺎ
اﻹﺧﻮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺮﻳﺾ ﻧﻀﻄﺮ ﻹرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ  ،ورﻏﻢ
ﻣ ﺎ ﺑﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أﻟ ﻢ وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ وﻟﻜ ﻦ ه ﺬا ﺿ ﺮوري ﻟﻠ ﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ  ،ﻓﺎﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﺪر ﻓﺈن اﻟﺮأي هﻮ أن ﻧﻌﻄﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﺬهﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﺼ ﺤﻲ  ،وه ﺬا ﻟﻨﻘ ﻞ
أﻧﻪ ﺧﻴﺎر إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ أن أي ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺬهﺐ وﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻌﻼج
ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺮآ ﺰ  ،ﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻓﻜﻤ ﺎ ﻗﻠﻨ ﺎ أن ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ ﺻ ﻐﻴﺮ وﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ رﻋﺎﻳ ﺔ وإﻟ ﻰ
اهﺘﻤﺎم ،وإذا ﺳﻤﺤﺘﻢ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻸخ اﻟﻠﻮاء ﺧﻤﻴﺲ ﻣﻄﺮ وهﻮ ﺳﻴﻌﻘﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺨﺘﺼﺮ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ اﻟﻠﻮاء ﺧﻤﻴﺲ ﻣﻄﺮ .
ﺳﻌﺎدة اﻟﻠﻮاء  /ﺧﻤﻴﺲ ﻣﻄﺮ اﻟﻤﺰﻳﻨﺔ ) :ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺎم ﺷﺮﻃﺔ دﺑﻲ(
ﺷﻜﺮًا ﺳﻴﺪي  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ اﻟﻌﻀﻮ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ ﻓﺈن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻓ ﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺿﺒﻂ أي ﺷﺨﺺ آﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ،وإﻧﻤﺎ هﻨﺎك ﻣ ﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ وﺿ ﻊ ه ﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟ ﺪوري  ،ورﺑﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮن ه ﺬﻩ
اﻟﻔﺮﺻ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟ ﻪ  ،ﻃﺒﻌ ًﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻣ ﻦ أﻋﻀ ﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ آ ﺎﻧﻮا ﻓ ﻲ زﻳ ﺎرة ﻟﻠﻘﻴ ﺎدة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ
ﻟﺸﺮﻃﺔ دﺑﻲ  ،وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺑﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎرة  ،وﻗﺪ أوﺿﺤﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ
اﻟﺪوري  ،وهﻨ ﺎك – أﻳﻀ ًﺎ – ﻣﺸ ﺮوع ﻗ ﺎﻧﻮن ﻟ ﺬﻟﻚ اﻟﻔﺤ ﺺ  ،ﻓﺒﺪاﻳ ﺔ ﻳ ﺘﻢ وﺿ ﻊ ه ﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟ ﺪوري ﻟﻔﺘ ﺮة زﻣﻨﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﻟﻺﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺘﻌ ﺎﻃﻲ أو ﻋ ﺪم إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﻌ ﺾ
اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻷﻣ ﺮ ﻻ ﻳﻘﺘﺼ ﺮ ﻓﻘ ﻂ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨ ﺪرات وإﻧﻤ ﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺪﻣﻦ
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ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وآﺜﺮة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟ ﺬي ﻳ ﺆدي إﻟ ﻰ اﻹدﻣ ﺎن
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ،هﺬا ﺟﺎﻧﺐ .
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :أﻳﻀًﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر  ،وداﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
وﻻ ﺗﺼ ﺪر ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳ ﻞ ﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ  ،وه ﺬا – ﻃﺒﻌ ًﺎ – رﺑﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻮن وزارة اﻟﻌ ﺪل ﻣﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧ ﺐ
اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ وﺟ ﻮد ﻣ ﺪﻣﻦ أول ﻣ ﺮة ﻻ ﺑ ﺪ أن ﻳﺤ ﺎل ﻟﻤﺼ ﺤﺔ أو ﻣﺮآ ﺰ
ﺗﺄهﻴﻞ ﻟﻌﻼﺟﻪ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ وﻟﻴﺲ اﺳﺘﻨﺎدا ﻹﺟﺮاء إداري ﺧﺎص ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي ﺗﻌﻘﻴﺐ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵن ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ آﺮدوس اﻟﻌﺎﻣﺮي وﻳﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﻤﺰروﻋﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي :
ﺑﺴﻢ ﷲ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف ﺧﻠﻖ اﷲ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ .
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﺄﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺟﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ .
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳ ﻤﻮ اﻟ ﻮزﻳﺮ  ،ﺗﻼﺣ ﻆ ﻓ ﻲ اﻵوﻧ ﺔ اﻵﺧ ﺮة ﺿ ﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ وزارﺗ ﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ
واﻟﺼ ﺤﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن ﺗﺤ ﺪﻳﺚ ﺟ ﺪاول اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي أدى إﻟ ﻰ اﻧﺘﺸ ﺎر اﻟﻌﻘ ﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴ ﺔ
اﻟﻤﺨ ﺪرة واﻟ ﺬي ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ ارﺗﻔ ﺎع ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺪﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﺮاص اﻟﻄﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرة ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ
واﻟﺴﺆال هﻮ  :ﻣﺎ أوﺟﻪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ ووﻗﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺤﺪﻳﺚ هﺬﻩ
اﻟﺠﺪاول ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال .
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ  :هﻞ ﻳﻨﺴﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺟﺪاول اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻧﻌﻢ  ،وهﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺒ ﻮب ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻮق ؟ أﻳﻀ ًﺎ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﻧﻌ ﻢ  ،واﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أﻧ ﻪ ﺗ ﻢ
ﺿ ﺒﻂ ) (154ﻣﻠﻴ ﻮن ﻗ ﺮص ﻣﺨ ﺪر  ،وﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻣﺨ ﺪر ﻋﻼﺟ ﻲ ﻓﻴﺠ ﺐ أن ﻳ ﺘﻢ ﺻ ﺮﻓﻪ
ﺑﻮﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ  ،وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ رﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت  ،وﺳ ﻮف
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أﺗﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻘﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ هﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻴﻘﺪم ﻟﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ ﻋﻨ ﻪ ﺑ ﺄن
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪهﺎ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﺨﺘﺼ ﺔ ﻣ ﻊ وزارة اﻟﺼ ﺤﺔ وﺑﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺚ هﺬﻩ اﻟﺠﺪاول ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة  ،ﻓﻠﻮ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻳﺎ أخ ﺳﻌﻴﺪ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﺳﻴﺪي  ،وﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻨ ﺎك ﻟﺠﻨ ﺔ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪة ﺳ ﻨﻮات ﺻ ﺎدرة ﺑﻨ ﺎء
ﻋﻠﻰ ﻗﺮار وزاري ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة ﻳﺤﻤ ﻞ اﻟ ﺮﻗﻢ ) ، (888وه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ
ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ،وهﻨﺎك أﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت
اﻷﺧﺮى اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل  ،وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﺴ ﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل أي ﻣ ﻮاد ﻣﺨ ﺪرة ﻳﺴ ﺎء اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  ،أو
ﻳﺘﻢ اﻹﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ ﻹﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ  ،وﻳ ﺘﻢ دراﺳ ﺘﻬﺎ
وإدراﺟﻬ ﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،ورﺑﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘﺤ ﺪي ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﺎﻧ ﺐ أن اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة ﻟﻬ ﺎ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ آﺜﻴ ﺮة وﺗﺨﻔ ﻒ ﻣ ﻦ اﻵﻻم وﺗﻌ ﺎﻟﺞ  ،وﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻗ ﺪ ﻳﺴ ﺎء اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ
ﺗﺨﻀ ﻊ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ وﻣ ﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴ ﺔ وﺿ ﻌﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪاول اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ  ،ﻓﻬﻨ ﺎك ﺛﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﺟ ﺪاول  ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳ ﺘﻢ
وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠ ﺪول اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺐ ﻟﻬ ﺎ  ،ﻓﻜ ﻞ ﺟ ﺪول ﻳﻌﻨ ﻰ ﺑﻤ ﺎدة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ  ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﺳ ﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧ ﻼل
اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ إدراج ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ ) (300ﻣ ﺎدة ﻣﺨ ﺪرة ﻣﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ  ،واﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ أﻧ ﻪ ﻻ
ﻳﺴﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ  ،وإﻧﻤﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ذهﺒﺖ إﻟﻰ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬ ﺎ
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻤﻴﺪان  ،ﺣﻴﺚ ذهﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺮ أو اآﺘﺸ ﺎف اﻟﻤﺨ ﺪرات
اﻟﻤﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ أو اﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ اﻟﺠﺪﻳ ﺪة  ،ﻓﻤ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻮاﺟ ﺪ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﻓ ﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ
اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻇﺎهﺮة ﻋﻨﺪﻧﺎ  ،وﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺿ ﻤﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻨ ﺎ
وﺗﺤﺪﻳﺚ ﺟﺪاوﻟﻨﺎ ﺑﺈدراج وﺗﺠﺮﻳﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد آﺨﻄ ﻮات اﺳ ﺘﺒﺎﻗﻴﺔ  ،وهﻨ ﺎك دول ﺧﻠﻴﺠﻴ ﺔ ﻃﻠﺒ ﺖ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮات دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ ﻣﺮآﺒﺎت آﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺨﺪر اﻟﺴ ﺒﺎﻳﺲ
وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺮاﻣﺎدول ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺠﺮﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد .
أﻧ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﺳ ﻌﻴﺪ ﺑ ﺄن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ آ ﺬﻟﻚ أوﺻ ﺖ أو رآ ﺰت ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪاول أو إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘ ﺎﻗﻴﺮ
اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  %51ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ،وﻗﺪ ﺗ ﻢ ﺿ ﺒﻂ – آﻤ ﺎ ذآ ﺮ ﺳ ﻴﺪي ﺳ ﻤﻮ
اﻟﻮزﻳﺮ – ) (152ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺮص ﻣﺨﺪر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺎﺿ ﻲ  ،وأﻏﻠ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد آﺎﻧ ﺖ
ﻣ ﺆﺛﺮات ﻋﻘﻠﻴ ﺔ ﻃﺒﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﻳﺴ ﺎء اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  ،ﻓﺤﺠ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻳﺸ ﻜﻞ  %51ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣﺸ ﻜﻠﺔ
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اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة  ،وﻟﺬﻟﻚ أﺧ ﺬت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﺘﺤ ﺪي ،
وﺑﺎدرت آﺤﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ إﻟ ﻰ إﻃ ﻼق ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻳﻀ ﺒﻂ ﺗ ﺪاول اﻟﻮﺻ ﻔﺎت
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﺨﺪرة ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺼ ﺤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ – ﻃﺒﻌ ًﺎ – ﻣ ﻊ وزارة اﻟﺼ ﺤﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ هﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن  ،وﻳﻤﻜﻦ ه ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣ ﻦ ﺿ ﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗ ﺪاول اﻟﻮﺻ ﻔﺎت ﻓ ﻲ
اﻟﺤﺪود اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻃﺒﻴﺎ  ،وآﺬﻟﻚ ﻣﻨﻊ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻃﺒﻴ ﺐ ﻣ ﻦ اﺳ ﺘﻐﻼل ﺻ ﺮف ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد ،
وﺣﺎﻟﻴﺎ هﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺻﺎدرة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ هﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ  ،وﺳ ﻮف
ﻳﻤﻜ ﻦ ه ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ﻋﻠ ﻰ أي إﺳ ﺎءة ﻻﺳ ﺘﺨﺪام وﺻ ﻔﺎت ﻃﺒﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ
اﻟﻤ ﺮﻳﺾ أو ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻄﺒﻴ ﺐ  ،وﺳ ﻮف ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ه ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أي ﻗﻄ ﺎع أو أي
ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﻳﺴ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ اﺳ ﺘﺨﺪام ه ﺬﻩ اﻟﻌﻘ ﺎﻗﻴﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴ ﺎ أو ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ واﺗﺨ ﺎذ آﺎﻓ ﺔ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي :
ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﻴﺲ ﻟﺪي ﺗﻌﻘﻴﺐ  ،ﻟﻜﻦ هﻞ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن أﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮي :
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ  :آﻴﻒ ﺗ ﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺪﻳﺚ ﺟ ﺪاول اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،وﻣﺘ ﻰ ﺗﻤ ﺖ ﺁﺧ ﺮ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﺤ ﺪﻳﺚ
ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﺪاول ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء  -وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻧﻌﻢ هﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﺟﺪﻳﺪة واﻷخ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ (
ﻧﻌﻢ ﺳﻴﺪي  ،ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ آﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إدراج أآﺜﺮ ﻣﻦ ) (250ﻣُﺮآﺒًﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺮآﺒﺎت اﻟﻤﺨﺪرة ﻣﺜﻞ )اﻟﺴﺒﺎﻳﺲ( وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ آﺬﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎر )ﻻرﻳﻜﺎ( ﺑﻌﺪ أن ﺛﺒﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺎء
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻣﻨﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة  ،ﻓﺂﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻞ آﺎن ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ  ،وآﺎن هﻨﺎك ﺗﻌﺪﻳﻞ
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ﺁﺧﺮ ﺳﺒﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 2011ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼت آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة وآﺎن ﺁﺧﺮهﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم
 ، 2015وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ هﻞ ﻟﺪﻳﻚ أي ﺗﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ ؟
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ آﺮدوس اﻟﻌﺎﻣﺮي :
ﻻ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﺷﺎﻓﻴﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﻬﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﺰروﻋﻲ – ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ  ، -وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺳﻌﺎدة اﻷخ
ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻬﻴﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﺰروﻋﻲ :
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ  ،أﻧﺎ ﺳﺆاﻟﻲ اﻟﻴﻮم ﺣﻮل
ﻇﺎهﺮة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﻴﻦ ﻃﻼب اﻟﻤﺪارس  ،ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً ﺷﺎﺑﺎً ﺣﻴﺚ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻦ هﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
) (%40ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن أي اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻤﺨﺪرات ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮرة آﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﻮاﻃﻦ  ،وﻟﻜﻮن هﺬﻩ
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻤﺎد اﻟﺪوﻟﺔ وأﺳﺎس ﻧﻬﻀﺘﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻻﺑﺪ أن
ﺗﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ  ،ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ) (700ﻣﺒﺎدرة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2011و  2013إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ازدﻳﺎد
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس  ،ﺑﻞ ووﺻﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ إﻟﻰ  16ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﺗﺤﺖ ،
وﺳﺆاﻟﻲ هﻮ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  :هﻞ هﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،وإذا آﺎن هﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻠﻤﺎذا ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  ،ﺳﺆال ﻣﻬﻢ ﺟﺪًا وﻳﻬﻤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ وهﻮ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ وأﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﺁﻣﻨﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ  ،هﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ آﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻜﻦ
إﺻﺮار ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻗﻮي ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ  ،ﺳﺄﻋﻠﻖ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻓﻲ
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  71ﻣﻦ 120

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ  ،وﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺷﻚ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ دور آﺒﻴﺮ ﺟﺪًا  ،داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ  ،ﻧﺮﻳﺪ اﻷﺳﺮة أن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ،
ﻧﺮﻳﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﺗﻌﻘﺪ هﺬﻩ
اﻟﺸﺮاآﺎت  ،وهﺬا اﻟﺘﻌﺎون  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮ رأﻳﺘﻢ – ﻳﺎ إﺧﻮان – اﻟﺨﺎرﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺎون ﻓﻴﻬﺎ وهﻲ أآﺜﺮ
ﻣﻦ ) (240ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﺼﻴﻦ  ،هﻲ
ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ هﻞ هﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻇﺎهﺮة ؟ اﻟﺠﻮاب هﻮ ﻻ  ،ﻻ
ﺗﺸﻜﻞ ﻇﺎهﺮة  ،وﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص أو اﻷﺳﺮة  ،ﺳﺄﺗﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻘﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ واﻟﺪآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ ﻹﻋﻄﺎﺋﻜﻢ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ
هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ  ،اﻟﻴﻮم هﻨﺎك هﺠﻮم آﺒﻴﺮ ﺟﺪًا ﻣﻦ آﻞ اﻻﺗﺠﺎهﺎت وﻋﻠﻰ آﻞ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ  2013ﺗﻢ ﺣﺠﺐ ) (46ﻣﻮﻗﻌًﺎ  ،وﻓﻲ  2015ﺗﻢ ﺣﺠﺐ )(68
ﻣﻮﻗﻌًﺎ  ،واﻟﻴﻮم ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺪر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺖ وﻻ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﻤﺎرﺳﺔ أو ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻲ  ،هﻞ
هﺬا ﺻﺤﻴﺢ أم ﻻ ؟ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ  ،واﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﻮس ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ أﻣﺎم
أﺟﻬﺰة اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪون ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺳﻠﺒﻴًﺎ  ،وﻟﻜﻦ هﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﻌﻪ أو اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ؟
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ذﻟﻚ ﻷن هﺬا أﺻﺒﺢ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن  ،ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ أخ ﺳﻌﻴﺪ واﻷخ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺗﻔﻀﻠﻮا
ﺑﺬآﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أآﺜﺮ.
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ (
ﻧﻌﻢ ﺳﻴﺪي ﺷﻜﺮًا  ،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﺄﻋﻮد إﻟﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ،
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﺬﻩ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  ،وهﻮ اﻟﺬي
ﻣ ّﻜﻨﻨـــــﺎ – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – ﻣﻦ ﺿﺒﻂ هﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  ،وﻣﻜّﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز
ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﺑﺠﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺗﻌﺎون ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
واﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﺨﺪرات  ،ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ آﺎﻣﻼً ،ﻃﺒﻌًﺎ إذا اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  2014آﺎﻧﻮا ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻧﺴﺒﺔ )(%9
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺪرات  ،وﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ – وﷲ اﻟﺤﻤﺪ – هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ
إﻟﻰ ) (%8ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 2015ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة ،
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم  2014آﺎن ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ، (%1وﻓﻲ ﻋﺎم  2015آﺎن ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ
) ، (%1ﻓﺘﻘﺮﻳﺒًﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺪرات  ،وﻻ
ﻧﻠﺤﻆ أي ﻣﺆﺷﺮ ﺧﻄﻴﺮ أو ﻣﻘﻠﻖ أو ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﻴﻦ
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ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس  ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ وآﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎج ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎدﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮآﺎﺋﻨﺎ واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ زﻣﻴﻠﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ  ،ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /د .إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺑﻞ  ) :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب "أﻗﺪر" (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﻃﺒﻌًﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺪرات ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات  ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎهﻤﺖ
ﻓﻲ إﻋﺪاد هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮاﺋﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،وأﺣﺪهﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺣﺎﻟﻴًﺎ وهﻮ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﻘﺪم اﻟﺪآﺘﻮر ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻌﻬﻢ أﻳﻀًﺎ  ،إﺟﻤﺎ ً
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور وهﻲ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺎﻷﺳﺎس وﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ – آﻤﺎ ذآﺮ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ – أن ﺳﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
هﻮ ) (16ﺳﻨﺔ  ،وهﻨﺎك اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻷن اﻟﺘﺠﺎر داﺋﻤًﺎ ﻳﺮآﺰون ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ
ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ وﻟﻌﺪم إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ  ،وﺗﺠﻨﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﻜﺎرﺛﺔ  ،وهﺬا ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ذآﺮ
ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻹدﻣﺎن  ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ )(50
ﺟﻬﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﻟﻠﻄﻼب وهﻮ " ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب )أﻗﺪر( "  ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرآﺖ ) (50ﺟﻬﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ  ،وﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺟﺎري اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺠﻠﺲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻹدراج ﻣﺤﺎور اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
أرﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ وﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ  ،اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﺼﻞ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻌﺪد
) (150أﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  ،ﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮاد اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،اﻵن آﻞ إﻣﺎراﺗﻲ ذآﺮ ﺗﺠﺎوز ﺳﻦ ) (18ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﺤﺼﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻋﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة  ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ هﻨﺎك ) (25أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ اﺳﺘﻠﻤﻮا هﺬﻩ اﻟﺠﺮﻋﺔ  ،ﺗﻢ
اﺳﺘﺤﺪاث إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ إﻳﺠﺎد ﺑﺮاﻣﺞ
وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺤﻮل دون زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻤﺨﺪرات  ،ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺮاآﺰ ﻟﻠﺪﻋﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ
ﻟﻼﻧﺤﺮاف وأﺳﺮهﻢ  ،ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث – آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ – ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ  ،اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺿﺎﺣﻲ ﺧﻠﻔﺎن ﺗﻤﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺛﻼث ﻟﺠﺎن وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ  ،ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات  ،وﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻴﻬﺎ ) (23ﺟﻬﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ
وﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ وآﺬﻟﻚ أﻧﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ،وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ
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ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻋﻮدة اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ وهﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻨﺰﻻء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وهﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ آﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  ،آﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮوز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ  ،ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﺑﻨﺘﻨﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻤﺪة
اﻟﺼﺒﺎغ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ورﻗﺔ ﻋﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك  ،وأﻟﻘﺖ ورﻗﺔ
ﻋﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ  ،آﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﺁل ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺚ آﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺠﻨﻴﻒ وﻗﺪم ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ،
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ وﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ
آﻘﻴﺎدات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ  ،وﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم ﻣﻬﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  ،ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺳﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  -أﻃﻠﻖ
ﻣﺸﺮوﻋًﺎ ) (50آﺎﺗﺒًﺎ إﻣﺎراﺗﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا آﺘﺎﺑًﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﺰودوا ﺳﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ
ﺑﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻘﺼﺔ واﻷدب وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪد ﺳﻴﻜﻮن ) ، (100وﺧﻼل
ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات – إن ﺷﺎء اﷲ – ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ) (1000آﺎﺗﺐ إﻣﺎراﺗﻲ ﺳﻴﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ،
وأﺗﻤﻨﻰ ﻋﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻘﺎﻋﺔ ...
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻟﻮ أﻣﻜﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﺳﻌﺎدﺗﻜﻢ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /د .إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﺑﻞ  ) :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب "أﻗﺪر" (
إن ﺷﺎء اﷲ  ،ﻟﻮ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸرﻗﺎم ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ) (345ﻃﺎﻟﺒًﺎ هﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ  2015ﻣﻨﻬﻢ
) (161ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﻮاﻃﻨًﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن ) ، (%47هﻨﺎك ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – وهﻲ أن )(%92
ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ  ،ﻟﻮ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻨﻲ
أن هﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وهﻲ ﺿﻌﻔﻬﺎ  ،أي اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻀﻐﻮط اﻷﻗﺮان  ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻧﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﺮآﻴﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬات واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪﻳﻖ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﻐﻮط اﻷﻗﺮان  ،ﺛﻢ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻤﺰروﻋﻲ ؛ ﺗﻔﻀﻞ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر .
ﺳﻌﺎدة  /ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﻤﺰروﻋﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵن ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺤﻲ ﻟﻜﻦ أود اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ وهﻲ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻻزاﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ،ﺛﻢ ﺳﻴﻠﻴﻬﻢ ) (11ﻋﻀﻮًا ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋﻀﺎء  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻨﻮال  -اﻵن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻨﺼﻒ – ﺳﻨﺄﺧﺬ وﻗﺘ ًﺎ
ﻼ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ردود اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ،ﻓﺄﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة اﻷﻋﻀﺎء اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺮح وﻓﻲ
ﻃﻮﻳ ً
اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ  ،وآﺬﻟﻚ أﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – أﻳﻀًﺎ – اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﻄﻴﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ وﺗﻤﺘﺪ
اﻟﺠﻠﺴﺔ  ،وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﻄﻲ ﺳﻘﻔًﺎ زﻣﻨﻴًﺎ ﻟﻨﻨﻬﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ،ﻓﻬﻞ ﺗﺮون ذﻟﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻳﺎ ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ ؟ اﻵن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،وأﺣﺪ ﻋﺸﺮ
ﻼ هﻮ ) (15ﻋﻀﻮًا  ،وﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺘﺄﺧﺬ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻗﺘ ًﺎ
ﻋﻀﻮًا ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد آﺎﻣ ً
ﻼ  ،ﻓﻬﻞ ﺗﻮدون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ زﻣﻨﻲ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻋﻀﺎء
ﻃﻮﻳ ً
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ؟ ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ  ،ﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﻠﺴﻜﻢ وﻣﺎ ﺗﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺎﺳﺒﻨﺎ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺮ هﺬا اﻟﻌﻬﺪ وهﺬا اﻟﻌﺸﻢ ﻣﻨﻜﻢ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﺮ  ،إذًا ﻟﻴﺘﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻤﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ، -ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻻﺷﻚ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻣﺘﻌﺎوﻧﻮن وﻻ ﻧﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ آﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ  ،وهﺬا ﻻ ﻳﺨﺺ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻞ آﻠﻨﺎ
ﻣﻌﻨﻴﻮن  ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ وزارة أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ﻟﻜﻦ ﻻ
ﻧﺘﻨﺼﻞ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ  ،وﺟﻬﻮدآﻢ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺎ رﺟﺎل وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬا
اﻟﺨﺼﻮص ،ﻷن اﻟﻄﻼب اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ اﻵن ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  16ﺳﻨﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻷهﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮا أن ﺳﻤﻮك ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ اﻟﻴﻮم وﺣﺮﻓﻴًﺎ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻣﻌﻨﺎ
وﻗﺎﻟﻮا أن أﺑﻨﺎءﻧﺎ أﺣﺪهﻢ أﻧﻬﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻴﺎز وﻟﻜﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
أدى إﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻗﺪ اﺟﺘﺬﺑﺘﻪ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،وﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻮل
ﺑﻄﺎﻟﺔ إﻧﻤﺎ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﻟﻪ  ،وﻗﺪ ﻃﺮق ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺑﻮاب وﻟﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ،ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
أﺻﺒﺢ اﻵن ﻣﺪﻣﻨًﺎ وهﻲ ﺗﺴﺘﺼﺮخ ﺑﺎﷲ ﺛﻢ ﻓﻴﻜﻢ ﺳﻤﻮك  ،واﻟﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻬﻢ  ،ﻟﻜﻦ آﻴﻒ – ﻃﺎل
ﻋﻤﺮك – ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺿﺮﺑﺔ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؟
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هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ وهﻨﺎك ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ  ،وهﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء ﻻ ﺗﻮد
ﺗﺪاول أﺳﻤﺎءهﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﻌﻼج ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺘﻬﻢ وﻋﻠﻰ أﻣﻨﻬﻢ اﻷﺳﺮي  ،ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻬﺬا
اﻟﺨﺼﻮص  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﻣﺎ هﻮ اﻟﺴﺆال ﺗﺤﺪﻳﺪًا ؟
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ :
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻺﺧﻮة اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ  ،ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وأﺻﺒﺤﻮا ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ،
واﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺟﺬب ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ وهﻴﺆوا ﻟﻬﻢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮي  ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺤﻦ
ﻧﻌﻮّل ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷن ﻳﺪهﻢ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ  ،وﺑﻮﺟﻮد ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ أﺣﺒﺒﺖ
أن أﺛﻴﺮ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال  ،ﺑﺪون ﺷﻚ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ
ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﺟﺪًا ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺬي دﺧﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ – وآﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧﺸﺄت هﺬا
اﻟﻤﺮآﺰ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ – وﺗﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻮدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى  ،هﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ أو ﻻ ﻳﺪﺧﻞ أو ﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ؟ إذا ﺗﻌﺎﻣﻞ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻪ
أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﺟﻴﺪة  ،وﻟﻜﻦ إذا ﻗﺎرن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻈﺮاﺋﻪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻴﺲ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮاهﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ،ﻟﻨﻜﻦ واﻗﻌﻴﻴﻦ  ،ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺤ ٍﺪ ﻣﺜﻞ هﺬا أو ﻣﻠﻒ ﻣﺜﻞ هﺬا ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ – إذا ﺻﺢ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ – أن ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪًا أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮآﻢ  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،هﺬا اﻟﺸﺨﺺ – ﻃﺎل ﻋﻤﺮك – ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻹدﻣﺎن وهﺬا ﻣﺎ
أﻗﺼﺪﻩ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻧﺘﻈﺎرﻩ ﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ أﺻﺒﺢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو ﺷﺒﺎب
ﻳﺠﺘﺬﺑﻮﻧﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻴﺌﺔ وهﺬا هﻮ ﻗﺼﺪي  ،ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد ﻟﻜﻦ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ؟ هﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺘﻨﺎول وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻻ
ﺑﻤﺘﻨﺎول وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻻ ﺑﻤﺘﻨﺎول أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ  ،ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻌﻬﻢ ؟
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ﻼ – ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻪ اﻷهﻞ ؟ ﻷن هﻨﺎك
هﻞ هﻨﺎك ﺧﻂ ﺁﻣـــــﻦ – ﻣﺜ ً
اﻟﺒﻌﺾ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳُﻌﺮف ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻤﻮآﻢ هﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﻌﻘﻴﺐ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻧﻌﻢ ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ  ،ﺷﻜﺮًا ﻻهﺘﻤﺎم ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  ،ﻧﻌﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻂ ﺁﻣﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  ،وآﺬﻟﻚ هﺬا ﻧﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻂ اﻵﻣﻦ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،واﻷخ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺮح
ﻟﻨﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم  ،وﺷﻜﺮًا .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻧﻌﻢ ﺳﻴﺪي  ،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻨﺎك ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﺗﺴﻤﻰ ﺧﺪﻣﺔ " ﻣﻜﺎﻓﺢ "
ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ رﻗﻢ ) (80044وهﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎدي  ،وهﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ
راﻋﺖ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ وﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أي ﺑﻼﻏﺎت أو أي اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻷهﺎﻟﻲ وﻣﻊ أي
ﻣﺘﺼﻞ  ،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻴﻮم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واآﺒﺖ اﻟﺘﺤﻮل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وﺗﺬهﺐ وﺗﻌﻘﺪ ﻣﺤﺎﺿﺮات وﺗﻌﻘﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻮرش
واﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﻣﻊ اﻷهﺎﻟﻲ  ،ﻗﺪﻣﺖ آﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
هﺎﺗﻔﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﺼﻞ أو رب اﻷﺳﺮة أو أي ﺷﺨﺺ أن ﻳﺘﺼﻞ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ
وﻳﺘﻠﻘﻰ آﻞ اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أزرار اﻟﻬﺎﺗﻒ  ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ أﺿﺮار اﻟﻤﺨﺪرات  ،وﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺨﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة  ،إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺷﺮات أو اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اآﺘﺸﺎف أو ﺗﻘﻴﻴﻢ أي ﺣﺎﻟﺔ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻷﺳﺮة وﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮي  ،رﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﻨﺎ ﻧﻘﻮل أﻧﻪ رﺑﻤﺎ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ
ﻳﺨﺸﻰ أن ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻵن ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ أن
ﻳﻌﺮف ﻣﺎ هﻲ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ واﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻬﺮﻩ أو ﺳﻠﻮآﻪ  ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻈﺎهﺮ ودﻻﻻت ﻳﻤﻜﻦ اآﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رب
اﻷﺳﺮة اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻮﺿﻊ  ،آﺬﻟﻚ وﻓﺮت هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺧﺘﺒﺎرًا إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ هﻞ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻻﺑﻦ
اﻟﻤﺨﺪرات  ،ﺑﺈﻣﻜﺎن وﻟﻲ اﻷﻣﺮ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻻﺧﺘﺒﺎر إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
واﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻘﻴّﻢ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺴﺆال وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻮك وأﺳﺌﻠﺔ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺼﻞ وﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷزرار وﻳﻘﻴّﻢ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إذا آﺎﻧﺖ
هﻨﺎك درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻤﺨﺪرات  ،واﻟﻨﻈﺎم ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻣﺎ اﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﻘﻮم ﺑﻪ
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ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وإذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ،ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷي ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ
ﻓﻴﻬﺎ  ،آﺬﻟﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﻨﻈﺎم أن ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وآﺬﻟﻚ أن ﻳﺮﺑﻄﻪ ﻣﻊ
اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﻼج واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻪ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻳﻮد ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ  ،آﺬﻟﻚ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎوب إذا آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ أي اﺳﺘﻔﺴﺎرات أﺧﺮى ﻳﻠﺒﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم  ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻘﺪم  %90ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل أن ﺟﺰءًا ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ أو ﺗﻠﻘﻲ
أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ،وهﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،وﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﻠﻘﺖ
ﻻ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ  ،وﻗﺪ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻦ دول
هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ) (5900اﺗﺼﺎ ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ هﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﻬﻢ .
إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻮ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺳﻴﺪي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ .
اﻟﺴﻴﺪ  /د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ  ) :ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ (
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ
اﻟﺴﺮي وهﻮ ) (8005565وﺑﺈﻣﻜﺎن أي وﻟﻲ أﻣﺮ أو ﻣﺮﻳﺾ أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ
إﻃﺎر آﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ وﻧﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،أﻳﻀًﺎ أﻃﻠﻖ اﻟﻤﺮآﺰ ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺮة
ﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ ذآﻴًﺎ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸب أو اﻷم أن ﻳﻘﻮﻣﺎ ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻪ وهﻨﺎك اﺳﺘﺸﺎرات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻼج  ،ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن أوﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻮاﻓﻴﺔ  ،وﻟﻴﺘﻔﻀﻞ اﻵن ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺸﺤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻷﺧﻴﺮ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺤﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻹﺧﻮة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻳﺴﺄﻟﻮن هﻞ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن – ﺳﻴﺪي – اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻔﺘﻴﺶ
وﻓﺤﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﻟﻤﻦ هﻢ دون ﺳﻦ ) (16ﺳﻨﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻏﻴﺮﻩ ؟ هﺬا هﻮ اﻟﺴﺆال ،
آﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺒﺔ وﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ وﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺨﻴﺮ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻤﻮآﻢ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ ﻳﻘﺘﺮح ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺳﻤﻮآﻢ أدرى ﺑﺄن هﻨﺎك ﺣﻘﻮﻗ ًﺎ
ﻟﻠﻄﻔﻞ وأﻣﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻟﻤﺪارس  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺑﺪون ﺷﻚ أن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات هﻲ دوﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن ودوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت  ،ودوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن
ﺿﻤﻦ ﺟﺪاول وﻣﻨﺎهﺞ وﻣﻘﻨﻨﺔ  ،هﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺬهﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ وﻧﻔﺤﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ؟ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ
أﻧﻨﺎ وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮرة  ،وﻟﻜﻦ إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻓﻬﻨﺎك ﺣﻠﻮل ﻏﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﺤﻠﻮل  ،آﻤﺎ
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ﻗﻠﻨﺎ هﻨﺎك اﻟﺸﺮاآﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻷﺳﺮة واﻷخ واﻷم واﻷب  ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ هﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻷﻧﻪ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول
ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت  ،ﻓﺎﻷﺳﺮة ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻧﺠﺪ أن ﻋﻠﻴﻬﺎ هﺪف  ،وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮل أن هﺬا
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺮة وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ  ،ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل أن هﺬا اﻟﺘﺤﺪي هﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ  ،اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻀﺒﻄﻲ
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ،
وﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻧﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻻ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس  ،اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪّر،
ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ  ،ﺑﻠﺪ اﻹدارة  ،ﺧﺎرج ﺣﺪود دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات  ،إﻟﻰ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ داﺧﻞ ﺣﺪود دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
ﻼ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻨﻊ وﺻﻮﻟﻬﺎ  ،وﺷﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮآﻢ  ،ﺗﻔﻀﻠﻲ ﺳﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻋﻔﺮاء اﻟﺒﺴﻄﻲ  ،وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﻄﺮ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻋﻔﺮاء راﺷﺪ اﻟﺒﺴﻄﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،آﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ داﺋﻤًﺎ ﻓﻼن أﺻﺒﺢ ﻣﻴﺘًﺎ ﻓﻲ ﻓﺮاﺷﻪ  ،وآﻨﺎ ﻻ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ ،
وﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أن هﻨﺎك ﺟﺮﻋﺎت زاﺋﺪة ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺸﺒﺎب  ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺆﺳﻒ اﻷآﺒﺮ أﻧﻨﺎ ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺴﻤﻊ أن ﻓﻼﻧﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻴﺘﺔ ﻓﻲ ﻓﺮاﺷﻬﺎ وهﺬا واﻗﻊ ﻣﺆﻟﻢ ﺁﺧﺮ  ،وﻣﻦ هﻨﺎ
– ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – وﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺬات أﻃﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ اﻷدوار  ،ﺗﺘﺸﺎرك اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻤﻘﺎﺿﺎة  ،وﻓﻮق هﺬا آﻠﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،هﺬﻩ اﻷﻣﻮر آﻠﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﺬي ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻌﻪ داﺋﻤًﺎ هﻮ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﻦ واﻗﻊ ﻋﻤﻞ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ رأﻳﺖ وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ آﻞ ) (3ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻦ
هﻨﺎك اﻣﺮأة ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﺑﻴﻦ آﻞ ) (5ﻣﺘﻌﺎﻟﺠﻴﻦ هﻨﺎك اﻣﺮأة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ  ،إذًا ﻣﻦ
هﺬا ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺬات ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﻠﻖ ﻳﺤﻜﻤﻪ ﺣﺎﺟﺰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،
وأﻗﺼﺪ هﻨﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ذات اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻣﻤﺎ
ﻻ ﺧﺎرج إﻃﺎر
ﻳﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻳﻀًﺎ – أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺪﻣﻨﺎت ﻳﻨﺠﺒﻦ أﻃﻔﺎ ً
ﻼ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻘﺪ هﻮﻳﺘﻪ وأوراﻗﻪ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ،
ﻼ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻌﺎﻃﻴًﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒ ً
اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻴ ً
ﺳﺆاﻟﻲ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  :ﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأﻧﺎ أﻋﻠﻢ أن هﺬا ﻟﻴﺲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ وﻟﻜﻦ أﺳﺄل ﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬهﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺒﺎدرات
ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ رﻋﺎﻳﺔ وﺗﺄهﻴﻞ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﺮﺿﻰ وﻟﻴﺴﻮا ﻣﺪﻣﻨﻴﻦ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ؟
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ إن آﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ وﺗﻜﺸﻒ وﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺆﻟﻤﺔ وﺻﺎدﻣﺔ  ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺻﺪﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ آﻤﻴﺔ
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ واﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ  ،إذًا هﺬﻩ اﻟﻮزارة هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ
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آﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وآﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻓﺄﻧﺎ أﻃﺎﻟﺐ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ – وﺑﻮﺟﻮدﻩ هﻨﺎ ﻣﻌﻨﺎ – ﺑﺄن
ﻳﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة  -وﺑﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﻴﺲ
ﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ ﺗﺄهﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – ﺑﺎﻟﺬات ﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺤﺲ أﻧﻨﺎ ﺑﺄﻣ ّ
ورﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد هﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ  ،إذا آﺎن هﻨﺎك ﻣﺮآﺰًا واﺣﺪًا -ﻓﻘﻂ-
ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،وﻣﺮآﺰًا ﺁﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ وﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻷﺳﺮّة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻞ وهﻮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻤﺪﻣﻨﻴﻦ  ،ﻓﺄﻧﺎ أﻃﺎﻟﺐ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻣﺒﺎدرة ﺗﺤﺮآﻬﺎ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻣﺮاآﺰ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ هﺆﻻء اﻟﻤﺮﺿﻰ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮد .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ  ،ﻣﺮة
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  ،أﻧﺎ – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – ﻣﻤﺘ ّ
أﺧﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات هﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ  ،ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ هﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﻨﻲ  ،ﻟﺬﻟﻚ ارﺗﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻨﺸﺊ هﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮات دﻗﻴﻘﺔ وواﺿﺤﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻼج ﻣﺪﻣﻨﻲ اﻟﻤﺨﺪرات  .وﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻓﺈن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت هﺬا ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺺ واﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن  ،وهﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﺗﺴﺎهﻢ – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ –
وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،هﻞ هﻨﺎك دور ﻟﻤﺮاآﺰ اﻹدﻣﺎن ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ؟ ﻧﻌﻢ ﻟﻬﺎ دور وﻣﺘﻮاﺟﺪة،
إذا ﺳﻤﺤﺘﻢ ﻟﻲ ﺳﺄﻋﻄﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ﻟﻴﺘﺤﺪث وﻳﻌﻄﻴﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻦ ﺑﻌﺪهﺎ
ﺳﺄآﻤﻞ .
اﻟﺴﻴﺪ  /د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ  ) :ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ (
ﻣﺸﻜﻮر ﻳﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﺮ  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﺗﻬﺎ ﺳﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻋﻔﺮاء واﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺎث ،
ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ وأود أن أوﺿﺢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ وهﻲ ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ إﻣﺎرة
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ورﺑﻤﺎ ) (%50ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻤﺮآﺰ ﻳﺄﺗﻮن ﻣﻦ
إﻣﺎرات أﺧﺮى ﻏﻴﺮ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،اﻟﻤﺮآﺰ ﺗﻨﺒّﻪ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻹدﻣﺎن ﻟﺪى اﻟﺴﻴﺪات وﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
ﻋﻮﻟﻤﺔ وآﻞ واﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﻟﻌﻼج اﻟﺴﻴﺪات ﻣﻨﺬ -
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ  -ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ  ،وﺑﺪأ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج  ،ﻓﺎﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺗﻨﺒّﻬﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻼج اﻹﻧﺎث  ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ إﻟﻴﻨﺎ اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ هﻨﺎك إﻃﺎر آﺎﻣﻞ
ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ  ،وﺣﺘﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﻧﺎث اﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﻣﻦ داﺧﻞ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،وآﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ وهﻮ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ
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ﺑﺴﻌﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ) (169ﺳﺮﻳﺮًا  ،وﻗﺪ ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﻜﻮرة ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ) (280ﻣﻠﻴﻮن
درهﻢ  ،هﺬا اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺧﺎص ﻟﻠﺴﻴﺪات ﺑﺴﻌﺔ ) (33ﺳﺮﻳﺮًا ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  ،ﻧﺤﺎول ﺑﻘﺪر
اﻹﻣﻜﺎن أن ﻧﺴﺘﻮﻋﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻧﻮﻓﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﻧﺎث – آﻤﺎ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﺳﻌﺎدة
اﻷﺧﺖ ﻋﻔﺮاء – أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﻋﺪة ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺮاآﻤﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻟﻌﻼج اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ هﺬﻩ  ،ﻟﻜﻦ آﺒﺮاﻣﺞ ﻋﻼﺟﻴﺔ وﷲ اﻟﺤﻤﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻟﻺﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺑﻤﺎ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﻼج ﻟﻺﻧﺎث ﻣﻦ دول أﺧﺮى ﻟﻠﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ  ،ﻓﻬﺬا
ﺑﻔﻀﻞ اﷲ – ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ – وﺑﻔﻀﻞ ﻗﻴﺎدﺗﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة وهﺬا دﻋﻢ ﻟﻤﻮﻗﻒ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻌﻼج اﻹﻧﺎث ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺳﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻋﻔﺮاء ﺗﻔﻀﻠﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻋﻔﺮاء راﺷﺪ اﻟﺒﺴﻄﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،أﻧﺎ أﺷﻜﺮهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮد وأﺷﻜﺮ ﺳﻌﺔ ) (169ﺳﺮﻳﺮًا  ،وﻟﻜﻦ ﻻزﻟﺖ أﺗﻤﻨﻰ أن
ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻨﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺮاآﺰ أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  ،وأﺗﻤﻨﻰ أن
ﺗﺘﺨﺬ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة آﻤﺤﺮك رﺋﻴﺴﻲ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﻧﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻷخ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻄﺮ ﻋﻤﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ  ،وﻳﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ
اﻟﻴﻤﺎﺣﻲ وﺳﻴﻜﻮﻧﺎن ﺁﺧﺮ اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ هﻨﺎك ﻋﺪد ) (12ﻋﻀﻮًا
ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ،ﻓﻬﻞ ﻳﻮد أي أﺣﺪ ﺁﺧﺮ إﺿﺎﻓﺔ اﺳﻤﻪ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻷﻧﻨﻲ ﺳﺄﻏﻠﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ
وأرﺟﻮ ﻋﺮض اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ  ،إذًا ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻤﺎﻟﻲ وﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ
ﻳﻮدان اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ،ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻤﺎﺣﻲ أﻧﺖ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع
وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻚ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﻻ إذا آﺎن ﺳﺆاﻟﻚ ﺗﻤﺖ إﺟﺎﺑﺘﻪ  ،ﺣﺴﻨ ًﺎ ﻟﻴﺘﻔﻀﻞ – اﻵن-
ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﻄﺮ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﻄﺮ ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ  ،اﻟﻤﺪﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ  ،ﺗﺒﻴّﻦ ﺑﻌﺪ
اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﻣﻦ أهﻢ أﺳﺒﺎب ﻋﻮدة اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن إﻟﻰ داﺋﺮة
اﻹدﻣﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺪﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺪﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ
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اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ  ،اﻟﺴﺆال اﻷول  :ﻣﺎ هﻲ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﻴﺮ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات ﺑﺤﺚ
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ؟ وﻣﺎ دور اﻟﻮزارة ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺪﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻓﻲ ؟
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﺎ هﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻼج ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﻌﻮد ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﺮة أﺧﺮى ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  ،إذا آﺎن اﻟﺴﺆال واﺿﺤًﺎ وﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻄﻠﺐ أي ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ  ،ﻓﺈن اﻟﻮزارة ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﻻ أن ﺗﻌﻄﻴﻪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺠﻞ ﻋﻨﺪهﺎ  ،ﻓﺸﻬﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ هﻲ – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ
أو ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻄﻴﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺰوﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻘﻮم
ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ  ،ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ إذا آﺎن ﻟﺪى هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻠﻔﻴﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻴﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر  ،واﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ ﺳﺄﻋﻄﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪ اﻟﺪآﺘﻮر
راﺷﺪ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،ﺗﻔﻀﻞ أخ راﺷﺪ .
اﻟﻌﻤﻴﺪ  /د .راﺷﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا ﺳﻴﺪي  ،ﻃﺒﻌًﺎ اﻟﺴﺆال ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻬﺎدة ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ  ،وهﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺎ هﻲ إﻻ اﻧﻌﻜﺎس ﻳﺠﺐ
أن ﻳﻜﻮن ﺷﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ  ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻣﺤﻮ أو إﺿﺎﻓﺔ أي ﺳﻮاﺑﻖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا
اﻟﺴﺠﻞ  ،وﻟﻜﻦ آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺳﻮاﺑﻖ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﺪرت ﺑﻌﺪم اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻬﺎدات ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت  ،وﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎت اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺣﺎﻟﻴًﺎ
هﻨﺎك – وﻓﻖ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ – وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ  ،وهﻲ ﻣﺨﺘﺼﺔ  -إن ﺷﺎء اﷲ  -ﺑﺘﺠﺎوز
ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻬﺎدة ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ  ،ﻷن ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﺠﻞ ﺟﻨﺎﺋﻲ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺤﻮ أو إﺿﺎﻓﺔ أﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ أو أﻓﻌﺎل ارﺗﻜﺒﺖ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺗﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺳﻴﺘﻢ إذا ﺗﻢ
ﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ وإﻋﺎدة ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻬﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وأوﻟﻬﺎ هﻲ وزارة
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ  ،ﻓﺈن ﺷﺎء اﷲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  -ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﻄﺮ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ  -ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﻄﺮ ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻓﺎﻹﺟﺎﺑﺔ آﺎﻓﻴﺔ .
ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  82ﻣﻦ 120

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ  ،ﺑﺪون ﺷﻚ أن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ هﻲ ﺣﻠﻮل ﺿﺮورﻳﺔ وﺟﺬرﻳﺔ  ،ﻓﻲ
 2006وﺟﻬﻨﺎ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ – وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ -
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﻜﺮة واﻟﺘﻲ هﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺎﺟﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﻢ وإﻧﻤﺎ ﺧﻼل وﺟﻮدهﻢ  ،آﻞ هﺆﻻء
اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ آﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن  ،وﷲ اﻟﺤﻤﺪ
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﻴﺒﺔ ﺟﺪًا وﺳﺄﻋﻄﻴﻜﻢ ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم ﻋﻨﻬﺎ  :ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ هﻮ
) (450ﺷﺨﺼًﺎ ،وهﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،وآﺬﻟﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرة ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ  ،وﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ أو ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ هﻮ
) (167ﻧﺰﻳ ً
ﻼ  ،ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ) (150ﺷﺨﺼًﺎ ﻣﻨﻬﻢ  ،ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ هﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﺎ إﺧﻮان ؟ ) (150ﺷﺨﺼًﺎ ﻣﻦ
أﺻﻞ ) (167ﺷﺨﺼًﺎ  ،ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻧﺎس ﻣﺆهﻠﻴﻦ وﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻣﺮوا ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﺛﺒﺖ ﻧﺠﺎﺣﻪ وهﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ – ﺣﻘﻴﻘﺔ – ﻣﻜﻠﻒ  ،وﻟﻜﻦ ﻣﺮدودﻩ
إﻳﺠﺎﺑﻲ  ،ﻓﻬﻞ هﻨﺎك رﻋﺎﻳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﻮن ؟ ﻻ  ،هﻨﺎك رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻮازﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد هﺆﻻء
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺮآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻤﺎﺣﻲ هﻞ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺪورك ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻴﻤﺎﺣﻲ :
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟ ﻮزﻳﺮ  ،ﺗﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺘ ﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻌ ﺎم أن ﺟﻬ ﻮد
وﻣﺒ ﺎدرات اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﻌﻠﻴ ﺎ ﻟﻸدوﻳ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرة واﻟﻤ ﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺖ ﻣﻈﻠ ﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ
ووزارة اﻟﺼ ﺤﺔ ووﻗﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات ﻣ ﺎ زاﻟ ﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ ﺎ ﻣﺤ ﺪودة وﻏﻴ ﺮ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد ﺣ ﺎﻻت اﻹدﻣ ﺎن ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم  2010إﻟ ﻰ ﻋ ﺎم  2014ﺑﻤ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ
ﻋﻦ  ، %60وهﻨﺎ أﺗﺴﺎءل :
ﻣﺎ هﻲ إﻧﺠﺎزات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ؟
ﻣﺎ هﻲ أهﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  2014إﻟﻰ ﻋﺎم  2015؟
ﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة إﻟﻰ ﺟﺪول اﻟﻤﺨﺪرات .
ﻣﺎ هﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻲ ﺻﺮف اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ؟ وﺷﻜﺮًا .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷ ﻜﺮًا ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،وﺷ ﻜﺮًا ﻟﺴ ﻌﺎدة اﻟﻌﻀ ﻮ  ،أخ ﺳ ﻌﻴﺪ إذا ﻣﻤﻜ ﻦ أن ﺗﻌﻄﻴﻨ ﺎ إﺟﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻮﻳﺪي .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ(
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﻦ دور اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺪاول اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة وذآﺮت أﻧ ﻪ ﺧ ﻼل اﻟ ﺜﻼث
ﺳ ﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة وﺁﺧ ﺮ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ آ ﺎن ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم  2015ﺑﺸ ﺄن إدراج أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ) (250ﻣ ﺎدة
ﻣﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺠ ﺪاول اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ أو اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤ ﺎدي  ،وه ﺬﻩ
آﺎﻧ ﺖ آﺨﻄ ﻮة اﺳ ﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ أي إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام أو ﺗ ﺮوﻳﺞ أﻳ ﺔ ﻣ ﻮاد ﻣﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺴ ﺘﻮى
اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات  ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬ ﺎ ﻣﺴ ﺘﻤﺮة  ،وأي ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ﻷي ﻋﻘ ﺎر
ﻃﺒﻲ ﻳﺴﺎء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ أو ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻘﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠ ﺔ
ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﺠﺮﻳﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ  ،ﻓﻜﻤﺎ ذآﺮت ...
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
أخ ﺳﻌﻴﺪ اﺳﻤﺢ ﻟ ﻲ  ،ه ﻞ هﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﺿ ﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﺪاول ﺗ ﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻤ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ
واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﻧﻬﺎ ؟
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ(
ﻧﻌﻢ ﺳﻴﺪي  ،إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﺎر اﻟﻼرآﺎ  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺠﺮﻳﻢ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ه ﺬا اﻟﻌﻘ ﺎر  ،وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ إﺣﺎﻟ ﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﻤﺎﺣﻲ هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻌﻘﻴﺐ ؟
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻴﻤﺎﺣﻲ :
ﻟﻴﺲ ﻟﺪي ﺗﻌﻘﻴﺐ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
إذًا ﻧﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻋ ﺪدهﻢ ) (11ﻋﻀ ﻮًا  ،ﻓﻠﻴﺘﻔﻀ ﻞ ﺳ ﻌﺎدة اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ
اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ  ،وﻳﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ  ،وﻟﻜﻤﺎ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎن ﻓﻘﻂ .
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ﺳﻌﺎدة  /اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أود ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸ ﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨ ﺎن ﻟﻠﻔﺮﻳ ﻖ ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ
ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ووزﻳ ﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ واﻹﺧ ﻮة اﻟﻀ ﺒﺎط ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﻮد
اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺠﺒ ﺎرة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات وﻣﻨ ﻊ اﻧﺘﺸ ﺎرهﺎ ﺑ ﻴﻦ
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
ﺳﻴﺪي اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺪرات واﻹدﻣﺎن ﺗﻌﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺧﻄ ﺮ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﻜ ﺎد دوﻟ ﺔ
ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺳ ﻮاء ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﺘﻨ ﺎﻣﻲ ﺿ ﺤﺎﻳﺎهﺎ
وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب  ،أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ .
ﺳﻴﺪي اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،أود أن أرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﺄن أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻬﺮﻳ ﺐ اﻟﻤ ﻮاد واﻷﻗ ﺮاص
اﻟﻤﺨﺪرة إﻟﻰ داﺧﻞ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺎﻃﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻣﻨﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﺗ ﻢ ﺿ ﺒﻄﻬﻢ
وإﻳﺪاﻋﻬﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ ﻟﻌﻼﺟﻬﻢ  ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺟ ﺮاءات اﻷﻣﻨﻴ ﺔ وﻏﻴ ﺎب دور
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ .
ﺳﻤﻮ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ  ،أﻧﺎ ﻟﺪي ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت  :إذا آﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ه ﺬﻩ
اﻟﻤﺮاآﺰ ﻓﻬﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻢ ﺳ ﻮاء ﺗﻬﺮﻳ ﺐ أو اﻹﺗﺠ ﺎر ﺑﻬ ﺬﻩ اﻷﻗ ﺮاص ودﺧﻮﻟﻬ ﺎ إﻟ ﻰ
هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ وﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا ﻟﻠﻌﻼج ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ ﺰ ؟ ﻓ ﺎﻟﻴﻮم ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ
ﻣﻮﺟﻮد داﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ  ،ﻓﺈذا وﺟ ﺪت ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ه ﻞ ﻗﺎﻣ ﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺑﺄﻳ ﺔ إﺟ ﺮاءات
ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ ؟ وﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﻜﻮن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ هﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﻴ ﺔ أﻣﻨﻴ ﺔ
ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﺆال اﻟﻌﻀﻮ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا  ،ﺑﻌﺾ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺣﺼ ﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ  :ﻧﺴ ﺒﺔ ﺗﻌ ﺎﻃﻲ
اﻟﻤﺨﺪرات ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺠﻮن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ  %25ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﺟﻴﻦ ﻳﺘﻌ ﺎﻃﻮن اﻟﻤﺨ ﺪرات داﺧ ﻞ اﻟﺴ ﺠﻦ  ،وأﻧ ﺎ
أآﻠﻤﻚ ﻋﻦ أهﻢ وأﻗﻮى اﻟﻤﺮاآﺰ .
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻮدة ﻟﻺدﻣﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺪرات وﻳﺘﻌﺎﻟﺞ  %85ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﻮد ﻟﻺدﻣ ﺎن ﻣ ﺮة
ﺛﺎﻧﻴﺔ .
ﻓﻲ وﻻﻳﺔ آﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴ ﺎ ) (44ﺷﺨﺼ ًﺎ ﺗﻮﻓ ﻮا ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﻌ ﺎﻃﻲ ﺟﺮﻋ ﺔ زاﺋ ﺪة داﺧ ﻞ اﻟﺴ ﺠﻮن  ،وه ﺬا ﻟ ﻴﺲ
ﺑﻤﺒ ﺮر ﺗﺼ ﺮﻳﺢ ﻟﻤﺮاآﺰﻧ ﺎ أو اﻟﺴ ﺠﻮن ﻋﻨ ﺪﻧﺎ  ،وﻟﻜ ﻦ اﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ ﺳ ﺄﺗﺮآﻬﺎ ﻟﻤ ﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآ ﺰ
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ﻟﻴﻌﻄﻴﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ  ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﻌﻢ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات  ،ﻓ ﺈذا ﺟﺎءﺗﻨ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻧﺄﺧ ﺬ إﺟﺮاءاﺗﻨ ﺎ
آﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﺜﻠ ﻪ ﻣﺜ ﻞ أي ﻣﺆﺳﺴ ﺔ أﺧ ﺮى وﻣﺜﻠ ﻪ ﻣﺜ ﻞ أي ﺷ ﺨﺺ  ،ﺑ ﻞ ﺑ ﺎﻟﻌﻜﺲ اﻟﻤﺮاآ ﺰ ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع
ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗ ﺪﻗﻴﻖ أآﺜ ﺮ ﻷن ه ﺬا ﻧﺘﻴﺠﺘ ﻪ ﺗﺨ ﺮج ﺳ ﺮﻳﻌﺎ ﻷﻧ ﻪ
ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ وﻳﻮﺟ ﺪ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﺤ ﺺ دوري  ،ﻓﺒﻤﺠ ﺮد أن ﻳﺄﺧ ﺬ ﺟﺮﻋ ﺔ ﺳ ﺘﻈﻬﺮ ﻓ ﻲ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻔﺤ ﺺ
اﻟﺪوري ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮوف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻪ  ،واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷ ﻲء ﻣﻬ ﻢ وﻟﻜ ﻦ ه ﻞ
هﻨ ﺎك أﺷ ﺨﺎص ﻳﺨ ﺎﻟﻔﻮن ؟ ﻧﻌ ﻢ هﻨ ﺎك أﺷ ﺨﺎص ﻳﺨ ﺎﻟﻔﻮن  ،وآ ﺬﻟﻚ ﺗﺘﺨ ﺬ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺿ ﺪ
هﺆﻻء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﺜ ﻞ أي ﺷ ﺨﺺ ﻳ ﺘﻢ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺘﻬﻤ ﺔ اﻹﺗﺠ ﺎر أو اﻟﺘﻌ ﺎﻃﻲ  ،ﺗﻔﻀ ﻞ اﻷخ
ﻋﻠﻲ وﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ أخ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ .
اﻟﺴﻴﺪ  /د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ(
ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮ اﻟ ﻮزﻳﺮ  ،ﻃﺒﻌ ًﺎ اﻟﺴ ﺆال اﻟ ﺬي ﺳ ﺄﻟﻪ اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤ ﻲ ه ﻮ ﺳ ﺆال ﻓ ﻲ ﻣﺤﻠ ﻪ  ،ورﺑﻤ ﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻟ ﻴﺲ – ﻓﻘ ﻂ – اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴ ﻞ وإﻧﻤ ﺎ ﺗﻮاﺟ ﻪ أي
ﻣﺮآﺰ ﻋﻼﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﺎﻟﺞ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺿﻰ  ،ﻟﻜﻦ هﺬا ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ أﻧﻨ ﺎ آﻤﺮآ ﺰ
ﻋﻨﺪﻧﺎ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﺗﻬﺮﻳ ﺐ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺨ ﺪرة ﻟ ﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺮآ ﺰ ،
ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاءات ﺗﻔﺘﻴﺶ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﺣﺎل دﺧﻮﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺮآﺰ  ،آﺬﻟﻚ أي زاﺋﺮ ﻳ ﺪﺧﻞ
اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻷﺣ ﺪ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸ ﻪ ﺗﻔﺘﻴﺸ ﺎ ﺷﺨﺼ ﻴﺎ دﻗﻴﻘ ﺎ وﺗﻔﺘ ﻴﺶ اﻷﻣﺘﻌ ﺔ  ،آ ﺬﻟﻚ هﻨ ﺎك اﻟﻔﺤ ﻮص
اﻟﺪورﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﻢ ﻟﻠﻤﺮﺿ ﻰ وأﻳﻀ ًﺎ هﻨ ﺎك ﺗﻔﺘ ﻴﺶ ﻋﺸ ﻮاﺋﻲ وﻧﺄﺧ ﺬ ﻣ ﻨﻬﻢ ﻋﻴﻨ ﺎت دم وﺑ ﻮل ﻋﺸ ﻮاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد أي ﺣ ﺎﻻت  ،آ ﺬﻟﻚ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ آ ﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺗﺮاﻗ ﺐ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣ ﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺮآ ﺰ وﺣﺘ ﻰ
اﻟﻌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺸ ﻜﻲ ﻣ ﻦ ﻇ ﺎهﺮة ﺻ ﺮاﺣﺔ  ،ﻓﺎﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ وﺟ ﺪﻧﺎهﺎ ﺧ ﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪا وﻻ ﺗﺘﻌﺪى أرﺑ ﻊ او ﺧﻤ ﺲ ﺣ ﺎﻻت ﺗ ﻢ ﺿ ﺒﻄﻬﺎ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن  ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻇﺎهﺮة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎهﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻘ ﻮم ﺑﺘﺸ ﺪﻳﺪ إﺟﺮاءاﺗﻨ ﺎ ،
وﻟﻠﻤﺮآﺰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع  ،وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺑﺄﻧﻪ إذا
ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ  ،ﻓﻬﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات – اﻟﺤﻤﺪ ﷲ – ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذهﺎ .
وأود أن أوﺿﺢ ﻧﻘﻄﺔ أﻧﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اآﺘﺴﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﻘ ﺔ
ﻓﻲ أن اﻟﻤﺮآﺰ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻳﺔ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻨﺴﺒﺔ  %70ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻳ ﺄﺗﻮن ﻃﻮاﻋﻴ ﺔ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ
ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺰﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺟﻬﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮاآ ﺰ ﻷﻧ ﻪ
رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎس ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻃﻠﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ أو اﻟﻌ ﻼج ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ  ،ﻓﺴ ﻮف
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ﻳﻌ ﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺮآ ﺰ آﺄﻧ ﻪ ﻣﺆﺳﺴ ﺔ أﻣﻨﻴ ﺔ ﺗﺴ ﺮب اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﻨﻬﻢ أو ﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ  ،وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻗ ﺪ ﻳ ﻨﻌﻜﺲ
اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﻟﺴ ﻠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮآ ﺰ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻧﺤ ﺎول أن ﻧﻤﺴ ﻚ اﻟﻌﺼ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺼ ﻒ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﺎل  ،واﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ
اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ داﺋﻤ ﺎ ﻧﺤ ﺎول أن ﻧﻀ ﻊ ﻟﻬ ﺎ ﺳﻴﺎﺳ ﺎت وإﺟ ﺮاءات ﻧﻄﺒﻘﻬ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ وﺷ ﺪﻳﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ
اﻟﻤﺮﺿﻰ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
ﺳﻌﺎدة  /اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي ﺗﻌﻘﻴﺐ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵن ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ  ،وﻳﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺧﻠﻔﺎن ﺑﻦ ﻳﻮﺧﺔ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺑﺪاﻳﺔ أﺷﻜﺮ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺔ ﺻ ﺪرﻩ وﺗﻘ ﺪﻳﺮﻩ ﻷهﻤﻴ ﺔ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ودور
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ  ،آﻤﺎ ﺗﻔﻀﻠﺖ أن ﻧﺴﺒﺔ  %51ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺤﺒ ﻮب أو
اﻟﻌﻘ ﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﺨ ﺪرة  ،وه ﺬﻩ اﻟﺤﺒ ﻮب ﺣﺴ ﺐ ﻓﻬﻤ ﻲ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻮل أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج
ﻷﺷﻐﺎل وﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎهﺎ  ،ﻓﻬﺬﻩ أآﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺠ ﺮد ﺣﺒ ﺔ  ،وآ ﺬﻟﻚ ﺗﻌﺒ ﺮ أآﺜ ﺮ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻآﺘﺸﺎف ﻷﻧﻨﻲ آﻮاﻟﺪ ﻻ أﻋﺮف ﻣﺎ هﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺒﺔ وﻟﻤﺎذا ﺗﺆﺧﺬ  ،ﻓﺘﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﻘﺒﻮل وﺳﻬﻞ
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ  ،وهﺬا ﺻﻌﺐ ﺟﺪا وﻳﺤﺘﺎج ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن  ،واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﺎ ﻣﺘﻔﺎﺟﺊ ﺑﺸ ﻜﻞ
إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ أرى ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻧﺰول وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺮوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع  ،وه ﺬا ﻟ ﻴﺲ
ﺑﻜ ﻼم وإﻧﻤ ﺎ ﺑﻔﻌ ﻞ ﻋﻠ ﻰ أرض اﻟﻮاﻗ ﻊ  ،وه ﺬا ﻳﻄﻤﺌﻨﻨ ﺎ  ،ﻓﻤ ﻊ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ آ ﺎن ﻋﻨ ﺪي ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ أو
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻜﺴﻲ  ،وﻟﻜﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺨﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻳﺒﻴﻨﺎن ﻣﺪى اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﺬﻟﻬﺎ .
آ ﺬﻟﻚ – ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ – أﻧ ﺎ أﻋﺘﻘ ﺪ أن ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﺗﺠ ﺎر ﻣﺨ ﺪرات رﺳ ﻤﻴﻴﻦ وﻗ ﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ  ،ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أﻧﻬ ﻢ
ﻳﻤﺎرﺳﻮن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ وهﻢ ﺑﻌﺾ أﻃﺒ ﺎء اﻟﻌ ﻼج اﻟﻨﻔﺴ ﻲ  ،ﻟﻸﺳ ﻒ أﻋﺘﻘ ﺪ أن ﻟ ﺪﻳﻜﻢ أرﻗ ﺎم
ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن  ،وأﻧﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ أﻃﺎﻟﺐ واﻋﺘﺒﺮ أن هﺬا اﻟﻄﺒﻴﺐ أﺷﺮس ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺬي
أﻃﺮدﻩ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ  ،وأﺗﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ إﺑﻌﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻷﻧﻪ آﻤ ﺎ ﻓﻌ ﻞ هﻨ ﺎ ﺳ ﻴﻔﻌﻞ ﻓ ﻲ أي
دوﻟﺔ  ،واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ  ،ﻓﻠﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﺎﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺄن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ آﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻤﺪى ﺟﺮﻣﻪ ﻷﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﻧﺎ رأﻳﺖ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر
ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻷﻳ ﺎم  ،ﻓﻬ ﺬا اﻟﻄﺒﻴ ﺐ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗ ﺎﺟﺮ ﻣﺨ ﺪرات رﺳ ﻤﻲ ﺑﺎﻟﻮﺻ ﻔﺎت واﻟﻌ ﻼج اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﻪ ،
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ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻜﻦ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺮآﻴﺰ أآﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺸ ﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ .
آﺬﻟﻚ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ – أﻧﺎ ﻻ زﻟﺖ أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ أهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ  ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺳﻤﻮك ﺗﻜﻠﻤ ﺖ
ﻋﻦ دورﻳﻦ ﻣﺤ ﻮرﻳﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم  ،وﻟﻜ ﻦ أﻧ ﺎ أﻋﺘﻘ ﺪ أن ﺗﺤﻔﻴ ﺰ أﻓﺮادﻧ ﺎ ﺑﺄﻧﻨ ﺎ
ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﺼ ﺎدرة ﻃ ﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺨ ﺪرات  ،وﻳﻬﻤﻨ ﺎ – أﻳﻀ ﺎ  -ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻢ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮاﻃﻦ
ﻳﺘﻌ ﺎﻃﻰ ﻷﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ أﻧ ﺖ أﺗﻴ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻬ ﺪف ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ  ،اﻵن هﻨ ﺎك اﻟﻬ ﺪف ﻳﻜ ﻮن ﺑﺸ ﻜﻞ ﻏﻴ ﺮ
ﻣﺒﺎﺷ ﺮ  ،وﻻ أﻋ ﺮف آﻴ ﻒ ﺳ ﺘﻌﺎﻟﺠﻮن ه ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ ﻟﻜ ﻦ أﻋﺘﻘ ﺪ أﻧ ﻪ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﻔﻴ ﺰ اﻷﻓ ﺮاد ﺑﺤﻴ ﺚ
ﻳﻔﺘﺨ ﺮ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺄﺗﻲ ﺑﻤ ﻮاﻃﻦ ﻷن ه ﺬا ﻳﻌﺘﺒ ﺮ رادع وﻳﻬﻤﻨ ﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت
اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﻘﺼ ﺮوا ﻓﻴﻬ ﺎ  ،وأﻧ ﺎ ﻣﻌ ﻚ – ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ – ﻓ ﻲ اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ هﻴﺌ ﺔ ﻣﺴ ﺘﻘﻠﺔ ﻟﻌ ﻼج
اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ وﻟﻴﺲ آﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ  ،ﻓﻬﺬا أﻣﺮ إﻳﺠ ﺎﺑﻲ
وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻷن هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ ﻣﺘﺨﺼ ﺺ وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺴ ﺆول ﺑﺸ ﻜﻞ آﺎﻣ ﻞ ﻋ ﻦ
ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ  ،آ ﺬﻟﻚ أﻋﺘﻘ ﺪ إذا ﺗﻜﻠﻤﻨ ﺎ أن ﻧﺴ ﺒﺔ  %50ﻣ ﻦ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻣ ﻦ اﻹﻣ ﺎرات
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣ ﻦ ﺧ ﺎرج إﻣ ﺎرة أﺑ ﻮﻇﺒﻲ ﻓﺄﻋﺘﻘ ﺪ أﻧﻨ ﺎ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻤﺮاآ ﺰ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﺎآﻦ  ،ﻓﻴﻜﻔ ﻲ اﻷه ﻞ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ وﺻﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺒﺐ اﺑﻨﻬﻢ  ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ آﺬﻟﻚ أﻧﻬﻢ ﻳﻀﻄﺮون ﻟﻠﺬهﺎب واﻟﻌﻮدة ﻣ ﻦ إﻣ ﺎراﺗﻬﻢ إﻟ ﻰ
هﺬﻩ اﻹﻣﺎرة وهﻢ أﺻﻼ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ .
آﺬﻟﻚ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – هﻞ ﻧﺤﺘﺎج إﻟ ﻰ ﻧﻔ ﺲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ ﺰ ﻓ ﻲ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات  ،واﻟ ﺮﻗﻢ اﻟ ﺬي ذآﺮﺗ ﻪ
واﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺰ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاآﺰ إﺿ ﺎﻓﻴﺔ  ،وه ﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻳﻮﺟ ﺪ
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻳﺮﻳﺪون دﺧﻮل اﻟﻤﺮآﺰ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﻜﺎن  ،أي ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﻈﺎر ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻀﻮ  ،ﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻠﺖ ﺑﻪ هﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﺼﻮاب  ،ﻓ ﺎﻟﻴﻮم – آﻤ ﺎ ﻗﻠﻨ ﺎ – ﺗﺠ ﺎر ه ﺬﻩ
اﻟﺤﺒﻮب اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻃﺒﻴًﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ اﻟﺘﺤ ﺪي  ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ إﻧﺸ ﺎء ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ
اﻟﺴ ﻨﺔ – إن ﺷ ﺎء اﷲ – إذا اﺳ ﺘﻄﻌﻨﺎ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ﺔ أن ﻧ ﺮﺑﻂ وزارة اﻟﺼ ﺤﺔ ﻣ ﻊ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﻊ آﻞ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺮف اﻟ ﺪآﺘﻮر ﻓ ﻼن
آ ﻢ ﺣﺒ ﺔ ﺻ ﺮف وﻟﻤ ﻦ ﺣﺘ ﻰ ﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ اﻷدوﻳ ﺔ اﻟﻤﻬﺮﺑ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷدوﻳ ﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗ ﺔ  ،ﻓﻔ ﻲ ه ﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎن هﻤﺎ :
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اﻟﺘﺤﺪي اﻷول هﻮ أن اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ  ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ
ﻳﻔﺮط ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻷدوﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ .
اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال وهﻮ  :هﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﻄﺔ ﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻓ ﻲ ﺑﻘﻴ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ؟ ﻧﻌ ﻢ  ،وﺳ ﺄﺗﺮك
اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺪآﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ دآﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ .
اﻟﺴﻴﺪ  /د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ(
ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄ ﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﺔ وﺿ ﻌﺖ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺧﻄ ﺔ ﻟﺰﻳ ﺎدة ﻋ ﺪد ه ﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ ﺰ  ،ﻓﺒﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻘ ﺮ اﻟ ﺪاﺋﻢ
ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴ ﻞ واﻟ ﺬي ﺳ ﻴﻜﻮن ﻓ ﻲ )ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﺷ ﺨﺒﻮط( ﻓ ﻲ أﺑ ﻮﻇﺒﻲ واﻟ ﺬي ﺳ ﻴﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣ ﻪ ﻓ ﻲ
ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ه ﺬا اﻟﻌ ﺎم إن ﺷ ﺎء اﷲ  ،آ ﺬﻟﻚ ﻓ ﺈن ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺴ ﻤﻮ ﺣ ﺎآﻢ إﻣ ﺎرة ﻋﺠﻤ ﺎن أﻣ ﺮ – أﻳﻀ ًﺎ –
ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻟﻠﻤﺮآﺰ ﺳ ﻮف ﻧﺒﻨ ﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ اﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺮآ ﺰ ﻋﻼﺟ ﻲ
ﺑﺴﻌﺔ ) (110أﺳﺮة .
أﻳﻀًﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻧﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﻋﻴﺎدات ﺧﺎرﺟﻴ ﺔ
ﻓ ﻲ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﺸ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺸ ﻔﻴﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة هﻨ ﺎك وذﻟ ﻚ ﺗﺤ ﺖ إدارة وزارة
اﻟﺼ ﺤﺔ  ،وه ﺬا ﺳ ﻮف ﻳﻘﻠ ﻞ ﻋﻠﻴﻨ ﺎ ﻋ ﺐء اﺿ ﻄﺮار اﻟﻤ ﺮﻳﺾ ﻷن ﻳﺘ ﺮك إﻣﺎرﺗ ﻪ واﻟ ﺬهﺎب ﻹﻣ ﺎرة
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن  ،ﻓﺴﻮف ﻧﺤﺎول ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﻴﺎدة ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻹﻣﺎرات .
أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أن ﻧﻔ ﺘﺢ ﻋﻴ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴ ﺔ وﻋﻴ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ
اﻟﻌﻴﻦ أﻳﻀًﺎ .
هﺬﻩ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺨﻄ ﻂ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧﺤ ﺎول أن ﻧﻮﺳ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت  ،وﺣﺎﻟﻴ ﺎ وﻣ ﺆﺧﺮا ﺑ ﺪأ
اﻟﻤﺮآ ﺰ ﺑﺘﺴ ﻬﻴﻞ اﻷﻣ ﻮر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﻼج ﻓ ﻲ اﻟﻌﻴ ﺎدة اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ  ،ﻓ ﺎﻟﻌﻼج ﻓ ﻲ
اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ  ،وﻓﺘﺤﻨﺎهﺎ ﻟﻠﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻴﺔ أﻳﻀ ًﺎ
ﺣﺘ ﻰ ﻧﺴ ﻬﻞ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮﺿ ﻰ  ،ﻓﻬ ﺬﻩ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺸ ﺎرﻳﻊ واﻷﻓﻜ ﺎر اﻟﺘ ﻲ ﻧﻌﻤ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺧ ﻼل
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ ﺑﺘﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ .
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ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ  ،ﻧﺤ ﻦ ﻣ ﻊ إﻋ ﺎدة إدﻣ ﺎج اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻃﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ  ،وه ﺬا ه ﺪف رﺋﻴﺴ ﻲ ﻻ ﺑ ﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻷن هﺬا اﻟﻤﺪﻣﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺼﻠﺢ ﻓﺎﻷﺳﺮة ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺒﺘﻠﻴﺔ ﺑﻪ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣﺒﺘﻠﻴ ﺔ ﺑ ﻪ ،
ﻓﻼ ﺧﻴﺎر ﺁﺧﺮ ﻋﻨﺪﻧﺎ إﻻ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﻌﻼج واﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﻷﻧﻪ ﻻ ﺧﻴﺎر ﺁﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ه ﺬا
اﻷﻣ ﺮ  ،ﻟﻜ ﻦ هﻨ ﺎك اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻌﻔ ﻮ ﺗ ﺄﺗﻲ ﺑﻌ ﺪهﺎ اﻟﻮﻓ ﺎة  ،وأﻧ ﺎ ﻻ أﻋ ﺮف آ ﻢ اﻟﻌ ﺪد وﻟﻜﻨﻬ ﺎ
ﻣﺆﺷ ﺮ ،وﻧﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﻣﻼﺣﻈ ﺔ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻣﻤ ﺎ ﻧﺴ ﻤﻌﻪ  ،ﻓﺒﻌ ﺪ اﻟﻌﻴ ﺪ ﻧﺴ ﻤﻊ ﻋ ﻦ اﻟﻮﻓﻴ ﺎت ﺑﻌ ﺪ أن ﻳﺨ ﺮج
هﺆﻻء ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ  ،واﻟﻌﻔﻮ ﻧﻌﺮف أن وﻟﻲ اﻷﻣ ﺮ ﻳﺮﻳ ﺪ أن ﻳ ﺮد ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ  ،وأﻧ ﺎ أﻓ ﺮح
وأﺣﺰن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺬﻟﻚ  ،وأﻧﺎ أﻧﻘﻞ آﻼم اﻟﻨﺎس  ،ﻓﺎﻷهﻞ ﻳﻔﺮﺣ ﻮن ﻷﻧﻬ ﻢ ﻻ ﻳﺮﻳ ﺪون ﺑﻘ ﺎء اﺑ ﻨﻬﻢ
ﻣﺤﺘﺠ ﺰ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﺠﻦ  ،وﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﺤﺰﻧ ﻮن ﻷﻧﻬ ﻢ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺴ ﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴ ﻪ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ
أﻗﺘﺮح – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ – أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻔ ﻮ ﻣ ﻦ دﺧ ﻮل ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص دورات ﺗﺨﺼﺼ ﻴﺔ ﻣ ﻊ
إﺷﺮاك اﻷهﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ إذا أراد اﻟﺸ ﺨﺺ ﻧﻔﺴ ﻪ  ،ﻓﻜﻤ ﺎ ﺗﻔﻀ ﻠﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴ ﻚ ﻳﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﺒ ﺎدرة ﻣ ﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ  ،ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أرﻳﺪ أن أﻋﻄﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻪ إﺑﻦ ﻓ ﻼن أو أﻋﺮﻓ ﻪ أو أرﻳ ﺪ ﻣﺴ ﺎﻋﺪﺗﻪ  ،ﻻ  ،ﻓ ﻼ ﺑ ﺪ
أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻬﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص  ،ﻓﻤ ﺜﻼ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﺮأ اﻟﻘ ﺮﺁن ﺣﺘ ﻰ ﻳﺨ ﺮج ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺠﻦ  ،ﻓﺄﻧ ﺎ ﻻ
أﺗﻜﻠﻢ هﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺮﺁن وإﻧﻤﺎ أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ دورات أﺧﺮى أن ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ إذا أراد أن ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔﻮ  ،ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻋﻔﻮ إﻟﻰ ﻋﻔﻮ  ،وآ ﺬﻟﻚ ﻧﺸ ﺎرك اﻷه ﻞ
ﻷن اﻷهﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻬﻢ دور ﻓﻲ ذﻟﻚ  ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻌﺪ اﻷهﻞ وﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻚ أﻧﺖ وﺑﻴﻨ ﻪ ﻓ ﻼ ﻳﻜ ﻮن
ﺑﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻸه ﻞ  ،ﻓﺄﻋﺘﻘ ﺪ أن إﺷ ﺮاك اﻷه ﻞ أﻓﻀ ﻞ  ،وه ﺬا اﻟﻤﻘﺘ ﺮح ﻣ ﻦ اﻷه ﻞ وﻟ ﻴﺲ ﻣﻨ ﻲ أﻧ ﺎ ﻷﻧﻬ ﻢ
ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﺮح هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع وهﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻟ ﻲ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﻘﺘ ﺮح  ،وﻧﺤ ﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻧﺤ ﻦ ﻧ ﺮى
هﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻤﻄﻠﺒﻬﻢ هﻮ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ آﺄهﻞ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ه ﺬا اﻹﺑ ﻦ ﻷن ه ﺬا إﺑﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ﺔ
وﻳﺠﺐ أن أﻋﺮف آﻴﻒ أﺗﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌ ﻪ وآﻴ ﻒ ﻳﺨ ﺮج ﺑﻤﺴ ﺎﻋﺪﺗﻲ أﻧ ﺎ  ،وأﻋﺘﻘ ﺪ أﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ ﻳﻮاﻓ ﻖ اﻷه ﻞ
ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر دروس أو دورات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺄﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻮزارة ﻟ ﺪﻳﻬﺎ اﻵﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺒ ﺪﻋﻮن
ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ  ،آ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد ﺧﻄ ﺔ ﻣﺴ ﺎﻧﺪة ﺑﻌ ﺪ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟ ﺪوري ﺳ ﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ،واﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﺗﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻌ ﻴﻦ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص وﻟ ﻴﺲ ﻓﻘ ﻂ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻬﻢ  ،وآﺬﻟﻚ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﺷﺮاك اﻷهﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺨ ّﺮﺟ ﻪ ﻓﺄﻧ ﺖ ﻣﺸ ﺮف ﻋﻠﻴ ﻪ وآ ﺬﻟﻚ اﻷه ﻞ ﻣﺸ ﺮﻓﻮن ﻋﻠﻴ ﻪ  ،ﻓﻬ ﺬﻩ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪة ه ﻲ ﻓ ﻲ
اﻟﻌﻼج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺮوج وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻣﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻟﻸهﻞ  ،وﻃﺒﻌًﺎ ﻟﻴﺲ آ ﻞ اﻷه ﻞ ﻷن
هﻨﺎك اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻘﺪوا اﻷﻣﻞ ﻓﻲ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ  ،ﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل أن أﻏﻠﺐ اﻷهﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أن ﻳﺘﻔ ﺎﻋﻠﻮا ﻣ ﻊ ه ﺬا
اﻷﻣﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ اﻷهﻞ أن هﺆﻻء ﻣﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ  ،ﻓﺎﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺑﻮاب ﻟﻪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .
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أﺧﻴﺮا – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – ﺳﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺗﻜﻠ ﻢ ﻋ ﻦ ﻗ ﻮاﺋﻢ اﻧﺘﻈ ﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄهﻴ ﻞ  ،ﻓﻬ ﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﺸ ﺨﺺ ﻷول ﻣ ﺮة ﻓﻬ ﻞ ﻳﺠﻠ ﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻟﻤ ﺪة
ﺷﻬﺮ أو ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﻐﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات ﻷن ﺗﺤﺪد اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ
ﻓ ﻲ اﻹدﻣ ﺎن  ،وﻻ أﻗﺼ ﺪ هﻨ ﺎ اﻟﻔﺤ ﺺ اﻷوﻟ ﻲ  ،وإﻧﻤ ﺎ هﻨ ﺎك ﻓﺤ ﺺ ﺁﺧ ﺮ ﺗﺨﺼﺼ ﻲ ﻳﺤ ﺪد ﺑﻌ ﺾ
اﻟﻤ ﻮاد ،ﻓﻬ ﺬﻩ ﻣﻌﺎﻧ ﺎة ﻳﻌ ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ ه ﺆﻻء اﻷﺷ ﺨﺎص  ،ﻓﻬ ﻞ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳ ﺘﻢ اﻟﻘ ﺒﺾ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻳﻮﺿ ﻊ ﻣ ﻊ
اﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ﺷﻬﺮ أو ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮم أو أن ﻧﺄﺧﺬﻩ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎﺻﺔ إذا آ ﺎن ﻷول ﻣ ﺮة وﻻ ﻧﺠﻌﻠ ﻪ
ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪر اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع  ،ﻓﻬﺬا ﺗﺴﺎؤل ﻣﻄﺮوح ﻣﻦ اﻷهﻞ أﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﻣ ﻦ أول ﻣ ﺮة
أن ﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى  ،وإذا آﺎن هﻨﺎك ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ ﻓﻴﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﻏﻴ ﺮ
اﻟﺴﺠﻦ  ،وأﺷﻜﺮ ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺻﺪرﻩ وﺻﺒﺮﻩ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
هﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﻧﻌﻢ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،هﻞ ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﺸ ﺨﺺ ووﺿ ﻌﻪ ﻟﻤ ﺪة ﺷ ﻬﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻒ ؟ أﻧ ﺎ أؤآ ﺪ ﻟﻜ ﻢ
أن هﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ  ،ﻓﺎﻟﺸ ﺨﺺ إذا ﺗ ﻢ ﺿ ﺒﻄﻪ ﻳﺘﺨ ﺬ ﻓﻴ ﻪ إﺟ ﺮاء ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ أﺧ ﺬ إذن
ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻹﺣﻀﺎرﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ  ،وهﺬا اﻟﻔﺤ ﺺ ﻳﺨ ﺮج ﺧ ﻼل ﺳ ﺎﻋﺔ  ،وﺑﻨ ﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺒﻘ ﺎء اﻟﺸ ﺨﺺ ﻋﻨ ﺪهﺎ ) (48ﺳ ﺎﻋﺔ ،
وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻨ ﺪهﺎ ﺗﻮاﻗﻴ ﺖ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ  ،وﻣ ﺎ زال ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﻮد إﻟ ﻰ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ،
أرﺟﻮ  -أﻳﻬﺎ اﻹﺧﻮة  -أن ﻧﺴﻤﻊ وﻧﺮى اﻟﻮاﻗﻊ  ،ﻓﺎﻟﻤﺪﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻋﺬار  ،وداﺋﻤﺎ ﻳﻠﻘ ﻲ ﺑ ﺎﻟﻠﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ  ،وأﻧﺎ اؤآﺪ ﻟﻜﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺷ ﺨﺺ ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ﻣﻮﻗ ﻮف ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﻏﻴ ﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ،وأﻧﺎ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻮﻳﺔ ﺟﺪا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺎت اﻷﻣﻨﻴ ﺔ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺄن ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠ ﺎوز ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن  ،وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧﺴ ﺎن أﻧ ﺎ أؤآ ﺪ أﻧﻬ ﺎ اﻟﻴ ﻮم ﻓ ﻲ
دوﻟﺔ اﻹﻣ ﺎرات – وﷲ اﻟﺤﻤ ﺪ – رﺑﻤ ﺎ ﻧﻜ ﺎد ﻧﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول اﻟﻤﻌ ﺪودة اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺑﻬ ﺎ ﺳ ﺠﻴﻦ
رأي أو ﺷﻲء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ  ،وهﺬا ﻳﻨﻄﺒ ﻖ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻷﺧ ﺮى  ،ه ﻞ ﺗ ﻮد اﻟﺘﻌﻘﻴ ﺐ ﻋﻠ ﻰ
ﺷﻲء اﻷخ ﻋﻠﻲ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﺴﻴﺪ  /د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ(
آﻤﺎ ﺗﻔﻀ ﻠﺖ ﺳ ﻴﺪي أؤآ ﺪ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ أي ﺣ ﺎﻻت ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻔﺤ ﺺ اﻟﻌﻴﻨ ﺎت ﻟﻤ ﻦ ﻳ ﺘﻢ
ﺿ ﺒﻄﻬﻢ  ،ﻓﺎﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔ وﻧﺘﻴﺠ ﺔ اﻟﻔﺤ ﺺ ﺗﺨ ﺮج ﻓ ﻲ ﻏﻀ ﻮن أﻳ ﺎم ﺑﺴ ﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻌ ﺪى ﺛ ﻼث إﻟ ﻰ
أرﺑﻊ أﻳﺎم  ،وﺷﻜﺮًا .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵن ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺧﻠﻔﺎن ﺑﻦ ﻳﻮﺧﺔ  ،وﻳﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺧﻠﻔﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺧﺔ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ  ،وﺷﻜﺮًا ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،ﻻ ﺷ ﻚ أن ﻣﺸ ﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات ﺗﻌ ﺪ ﻣ ﻦ أﺧﻄ ﺮ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت  ،وﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨ ﺎ ﻣﻨﻬ ﺎ
ﻃﺒﻌًﺎ هﺬﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  ،ودور وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺸ ﻴﺪ ﺑﻬ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﺣﻘﻘﺘ ﻪ
ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ  ،وآﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺸ ﻒ ﻋ ﻦ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﺷ ﺒﻜﺎت اﻹﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨ ﺪرات
ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ آﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن هﻨﺎك ) (53دوﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴ ﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ
وﺑﻴﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن  ،وهﺬا ﺷﻲء ﻳﻔﺮح وﻳ ﺜﻠﺞ اﻟﺼ ﺪر  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ دور وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد آﺒﻴﺮة وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣ ﻦ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻷﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ
ﺗﺠﺎر اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ أﺻ ﺒﺢ ﺿ ﺒﺎط وأﻓ ﺮاد ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات ﻣﻬ ﺪدﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ
اﻟﺘﺠ ﺎر اﻟ ﺬﻳﻦ أﺻ ﺒﺤﻮا ﻳﺤﻤﻠ ﻮن ﺑﻌ ﺾ اﻷﺳ ﻠﺤﺔ ﻣﻌﻬ ﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﺿ ﺒﺎط وأﻓ ﺮاد ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات ،
وآﺬﻟﻚ آﻠﻨﺎ ﻋﺎﻳﺸﻨﺎ وﻻﻣﺴﻨﺎ آﻤﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﻳﺎس اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﺿ ﺒﺎط ﺑ ﺈﻃﻼق اﻟﻨ ﺎر ﻋﻠ ﻴﻬﻢ  ،وآ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ
اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ أﺳﺮة ﻟﻠﻬﺠﻮم وﺣﺮق ﺳ ﻴﺎراﺗﻬﻢ أﻣ ﺎم ﺑﻴ ﺘﻬﻢ ﺑﺴ ﺒﺐ أن وﻟ ﺪهﻢ ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات  ،واﻟﺴﺆال هﻨﺎ هﻮ  :ﻣﺎ هﻲ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺨ ﺬهﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ أﻓﺮاده ﺎ
وﺿﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺗﺠﺎر اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻼوة اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف ﻟﻬﻢ ؟ وﺷﻜﺮًا.
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺿﺒﺎط وأﻓﺮاد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات هﻢ أﺣﺪ ﺟﻨ ﻮد دوﻟ ﺔ اﻹﻣ ﺎرات ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘﺴﺐ اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو إﻟﻰ أي ﻗﻄ ﺎع ﺁﺧ ﺮ ﻓﺎﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ
ﻣﻨ ﻪ أو اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻌﺮوﻓ ﺔ ﻣﺴ ﺒﻘﺎ ﻟ ﻪ  ،ﻟﻜ ﻦ ه ﻞ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺧﻄ ﻂ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ه ﺆﻻء أﻓ ﺮاد
وﺿ ﺒﺎط ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات ؟ ﻧﻌ ﻢ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺧﻄ ﻂ وﺗﻮﺟ ﺪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻨﺒﻴﻬ ﺎت  ،وآ ﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ه ﺬا ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺎﺑﻂ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
هﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺧﻠﻔﺎن ﺑﻦ ﻳﻮﺧﺔ ؟
ﺳﻌﺎدة  /ﺧﻠﻔﺎن ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺧﺔ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﺧﺮ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵن ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ  ،ﻳﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﻘﺒﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺮوان أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ ) :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ(
ﺑﺴ ﻢ اﷲ اﻟ ﺮﺣﻤﻦ اﻟ ﺮﺣﻴﻢ  ،ﺷ ﻜﺮًا ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸ ﻜﺮ ﻣﻮﺻ ﻮل ﻟﻤﻌ ﺎﻟﻲ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ وﻓﺮﻳ ﻖ
ﻋﻤﻠﻪ.
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧﺎ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻲ إن ﺷﺎء اﷲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة وأﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻧﺸﻜﺮ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدهﺎ  ،اﻟﻴﻮم اﻟﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ هﻮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ  ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻋﻨﺪﻧﺎ واﻷﺳﺮة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ آﺒﺮت  ،وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ آﻀ ﻴﻮف زادوا  ،واﻟﺴ ﺆال اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ اﻟﻴ ﻮم
هﻮ  :هﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " آﺎﻓﺢ أو ﻣﻜﺎﻓﺢ " ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴ ﻎ اﻷﺳ ﺮ اﻹﻣﺎراﺗﻴ ﺔ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك واﺣ ﺪ
ﻣﺘﻌﺎﻃﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺳﻞ ﻟﻸﺳﺮة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ أو ﻟﻠﻔﺮﻳﺞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﻷﻧﻪ اﻟﻴﻮم أﺣﺪ
اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﺴﺠﻦ وﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻪ وﺗ ﻢ ﻓﺤﺼ ﻬﻢ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣ ﻦ ﺿ ﻤﻦ أﺑﻨ ﺎﺋﻜﻢ ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺘﻨﺒﻬ ﻮا
ﻟﻬﺬا اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺄﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻷن اﻟﻨﺎس اﻟﻴﻮم ﺗﺘﺎﺑﻊ أﺑﻨﺎءهﺎ  ،ﻟﻜ ﻦ ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﻮزﻳﺮ أﻧ ﺖ
أﻋﻠﻢ أن هﺬﻩ اﻟﺤﺒﻮب اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮهﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻠ ﻴﺲ اﻟﻜ ﻞ ﻳﻌ ﺮف أن ه ﺬا
اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﻌﺎﻃﻲ أم ﻻ  ،ﻓﻠﻴﺲ اﻟﻜﻞ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ  ،ﻓﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﺻ ﻠﻨﻲ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺮ وه ﻮ ه ﻞ ه ﺬﻩ
اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ وهﻲ أن ﺗﻨﺒ ﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ وﺟﻬ ﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات اﻷﺳ ﺮ ﺑ ﺪل أن
ﻳﺘﺼﻠﻮا هﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ ) (800ﻷن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪآﻢ .
اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ  :هﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﺮﺣﻬﺎ اﻹﺧ ﻮة ،
ﻓﻔ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس أوﺿ ﺤﻮا أن اﻟﻌ ﺪد ﻓ ﻲ ﺗﻨ ﺎﻗﺺ  ،أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻓﻴﻮﺿ ﺢ أن ﻃ ﻼب اﻟﻤ ﺪارس
اﻹﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻌﺪد ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻄﻼب اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻞ اﻟﻌ ﺪد ﺑﻴ ﻨﻬﻢ  ،ﻓﻬ ﻞ ﻧ ﻮع اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻷﺟﺎﻧﺐ أﺛﺮﻩ أﻗﻮى ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺪارس اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ؟ ﻷن
اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ أﻣﺎﻣﻲ ﺗﻘﻮل أن ﻋﺪد اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻘﻞ وﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﺰﻳ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس  ،ﻓﻬ ﻞ ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن
أن ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻨﻄﺒﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪارس اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،وه ﻞ ﻳﻮﺟ ﺪ
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ أو ﻣﺜﻘﻔ ﻴﻦ ﻣ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﻘﻮﻣ ﻮن ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻷن اﻟﻤﺜ ﻞ ﻳﻘ ﻮل " ﻣ ﺎ ﺣ ﻚ ﺟﻠ ﺪك ﻣﺜ ﻞ
ﻇﻔ ﺮك "  ،وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺜ ﻞ " ﺣ ﻼة اﻟﺜ ﻮب رﻗﻌﺘ ﻪ ﻣﻨ ﻪ وﻓﻴ ﻪ "  ،ﻓ ﺎﻟﻤﻔﺮوض أن ﻳﻜ ﻮن ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﺷ ﺒﺎب
ﻣ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ ﺆهﻠﻴﻦ ﻧﺴ ﺘﺜﻤﺮ ﻓ ﻴﻬﻢ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ  ،ه ﻞ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ه ﺬا اﻟ ﺮﻗﻢ  ،وه ﻞ ﻟ ﺪﻳﻜﻢ اﻟﺨﻄ ﺔ ﻟﺰﻳ ﺎدة ه ﺬا
اﻟﻌﺪد؟ وأﻧﺎ أﻋﺮف اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻟﻜﺎدر اﻟﺒﺸﺮي  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ .
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اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،أﻧﺎ إﺟﺎﺑﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال وهﻮ  :هﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄ ﻼب
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ازدﻳﺎد واﻟﻄﻼب اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺗﻨ ﺎﻗﺺ  ،وه ﻞ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺘﻮﻋﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺨﺎﺻ ﺔ
أﻓﻀﻞ أﺛﺮًا ؟ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻟ ﺪﻳﻨﺎ إﺣﺼ ﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص
اﻟﻤﻀ ﺒﻮﻃﻴﻦ واﻷﺷ ﺨﺎص اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌ ﺎﻟﺠﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ  ،ﻓ ﻨﺤﻦ ﻧﺘﺸ ﺎرك اﻷرﻗ ﺎم وﻟﻜ ﻦ ﻻ
ﻧﺘﺸﺎرك اﻷﺳﻤﺎء ﻷن هﺬﻩ ﻧﻌﺘﺒﺮهﺎ أﺷﻴﺎء ﺧﺎﺻﺔ  ،ﻓﻬﻞ هﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ؟ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟ ﻮ
آﺎن اﻟﻤﺆﺷﺮ  0.0001ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﺒﻲ  ،ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﻤﻨﻰ هﺬا اﻟﺸﻲء وﺳﻮف ﻧﻌﻤﻞ ﺑﻜ ﻞ ﺟﻬ ﺪ
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻪ  ،ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ دآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ دآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /د .اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ ) :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب(
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﻃﺒﻌًﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻄ ﻼب  ،ﻓﻨﺴ ﺒﺔ  %89ﻣ ﻦ ﻗﻀ ﺎﻳﺎ اﻟﻄ ﻼب ﻟﻬ ﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ  ،ﻓﺄﻏﻠﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﻼب ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻲ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ
ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ  ،وﻟ ﻮ ﻧﻈﺮﻧ ﺎ إﻟ ﻰ رﻗ ﻢ اﻟﻄ ﻼب اﻟﻤﻀ ﺒﻮﻃﻴﻦ  ،ﻓﺎﻟﻌ ﺪد ه ﻮ ) (345ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ
ﻣﻀﺒﻮﻃًﺎ  ،ﻧﺴﺒﺔ  %47ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﺑﻂ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪﻧﺎ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ) (1000ﻣﺤﺎﺿ ﺮ ﻣ ﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺤ ﺎور  ،ﻓﺎﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴ ﺔ
اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ راﺷ ﺪ ﺁل ﻣﻜﺘ ﻮم – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﺔ – رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – ﺣﺎآﻢ دﺑﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎور اﻷرﺑﻌ ﺔ ،وﻟ ﻮ ﻻﺣﻈﻨ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺤ ﺎور ﻓﻌﻨ ﺪﻣﺎ
ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ
اﻟﺬات وﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ واﻟﺘﻮاﺻ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ  ،وأن ﻧﺮﺑﻄﻬ ﺎ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨ ﺪرات ،
ﻓﻬﺬﻩ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻮﺻﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻄ ﻼب ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟ ﻮﻋﻲ  ،واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ
ه ﻲ وﺳ ﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣﺜ ﻞ )، ( telling method , doing method , showing method
ﻓﻬﺬﻩ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
دآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ  ،آﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪآﻢ ؟
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /د .اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ ) :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب(
ﻋﻨﺪﻧﺎ ) (1000ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) (100ﻣﺤﺎﺿﺮ .
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اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻟﺪﻳﻨﺎ ) (700ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ اﻟـ ) (1000ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ آ ﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻓ ﻲ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ووزارة اﻟ ﺪﻓﺎع ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت  ،ﻓ ﻨﺤﻦ ﻧﺄﺧ ﺬ ه ﺆﻻء اﻟﻤﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ
اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ آ ﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت  ،وﻃﺒﻌ ًﺎ ه ﺆﻻء ﻳﺨﻀ ﻌﻮن ﻻﺧﺘﺒ ﺎر ﺑﺴ ﻴﻂ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﺪرات  ،وهﻨ ﺎك ﻣ ﻨﻬﺞ
ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،وآﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻓﺄﻧﺎ أﺗﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻷخ اﻟﻌﻀ ﻮ أن ﺗ ﻮﻃﻴﻦ ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﻣﻬ ﻢ
ﺟﺪا ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ  %30ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻧﺤﺘﺎج أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﺒﺮات  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻬﺎﺋﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺮوان أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄﺔ ) :اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ(
اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – هﻲ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬآﻴﺔ  ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺨﻨﻲ اﻟ ﺬاآﺮة ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم
 2013آﺎن هﻨﺎك إﻋﻼن ﻋﻦ إﻃﻼق اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬآﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ – ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﻮزﻳﺮ – ﺑﺘ ﺪاول اﻷدوﻳ ﺔ ،
ﻓﻬﻞ ه ﺬا اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻗﻴ ﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ؟ ﻷﻧﻨ ﻲ آﻤ ﺎ ﺳ ﻤﻌﺖ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺻ ﺮف اﻷدوﻳ ﺔ أﻧ ﻪ إذا ﻟ ﻢ ﺗﺨﻨ ﻲ
اﻟﺬاآﺮة آﺎن ﻓﻲ هﻨ ﺎك ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم  2013إﻃ ﻼق ﻣﺒ ﺎدرة ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﻃﺔ دﺑ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ
ﺑﺎﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﻧﻌﻢ ﺻﺤﻴﺢ  ،آﺎن هﺬا ﻓﻲ ﻋﺎم  2013ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﻠﻲ  ،وﻟ ﺬﻟﻚ ه ﺬا اﻟﻤﺤﻠ ﻲ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن
ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻣﺤﺪد  ،وﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻟ ﻴﺲ ﺑ ﻪ ﺿ ﺒﻂ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻻﺗﺤ ﺎدي  ،وه ﺬا اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻧﻌ ﻢ اﺗﺤ ﺎدي  ،وإن ﺷ ﺎء اﷲ وﺑﻌ ﻮن اﷲ وﺑ ﺪﻋﻮاﺗﻜﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ
اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ  ،وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺳﻨﺮﺳﻞ اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ دورة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﻋﻨﺪﻧﺎ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
إن ﺷﺎء اﷲ ﻧﺤﻦ ﻣﺘﺄآﺪون ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎدرات اﻟﻤﺘﻤﻴ ﺰة ﻋﻠ ﻰ أﻳ ﺪﻳﻜﻢ  ،اﻵن
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﻘﺒﻲ وﺗﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻋﺰا ﺳﻠﻴﻤﺎن .
ﺳﻌﺎدة  /ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻘﺒﻲ ) :ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ(
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺳﻤﻮ اﻟﻮزﻳﺮ  ،ﻧﺤ ﻦ ﻧﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺤ ﻞ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء ﻣﺮاآ ﺰ
اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ  ،وﻧﺤ ﻦ ﻧﻌﻠ ﻢ أن ﻟﺒﻨ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ه ﻢ ﺷ ﺒﺎﺑﻨﺎ  ،واﻟﻮاﻗ ﻊ أن اﻟﺤ ﻞ ﺑ ﻴﻦ أﻳ ﺪﻳﻨﺎ  ،وﻧﻠ ﺘﻤﺲ ﻣ ﻦ
ﺳﻤﻮك ﺑﺼﻔﺘﻚ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء ﺗﻔﻌﻴ ﻞ ه ﺬا اﻟﺤ ﻞ  ،واﻟﺤ ﻞ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم 1995م ،
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ﻓﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺪرات رﻗﻢ ) (14ﻟﺴﻨﺔ  1995اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (1ﻟﻌﺎم  2005اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻴ ﻪ
ﺻﺮﻳﺤﺔ وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ  " :ﺗُﻨﺸﺄ ﺑﻮزارة اﻟﺼ ﺤﺔ وﺣ ﺪات ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺔ ﻟﻌ ﻼج اﻹدﻣ ﺎن  ،وﻳﺸ ﺮف ﻋﻠ ﻰ
آﻞ وﺣﺪة ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺸ ﻜﻞ ﺑﻘ ﺮار ﻣ ﻦ وزﻳ ﺮ اﻟﺼ ﺤﺔ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ أﻋﻀ ﺎﺋﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠ ﻮن ﻟ ﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻻﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ﺎف ﺑ ﻮزارة اﻟﻌ ﺪل
واﻟﺸ ﺆون اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗ ﺎف  ،آﻤ ﺎ ﺗُﻨﺸ ﺄ ﺑ ﻮزارة اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺸ ﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣﺮاآ ﺰ ﻟﻠﺘﺄهﻴ ﻞ
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟ ﻮارد ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة
اﻷوﻟﻰ " اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻮ ﻓﻌﻠﺖ ﻻﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻞ .
اﻟﺸﻲء اﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺤﻦ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ  ،وهﺬا أﻣﺮ ﺟﻤﻴ ﻞ وراﺋ ﻊ أن
ﻧ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺮآ ﺰ  ،وﻟﻜ ﻦ ﻣ ﺎ ه ﻮ اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺮآ ﺰ ؟ ﻓﺎﻟﻤ ﺎدة ) (42ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ اﻵن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ  " :ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻏﻴ ﺮ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻌ ﻮد ﺑ ﺪﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻜ ﻢ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﺗﺤﻜ ﻢ ﺑﺈﻳ ﺪاع اﻟﺠ ﺎﻧﻲ إﺣ ﺪى وﺣ ﺪات ﻋ ﻼج اﻹدﻣ ﺎن
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ " إذًا اﻟﻤ ﺎدة ﺣ ﺪدت ﺣﺼ ﺮا  ،واﻵن اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﻓ ﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أن اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺗﺤﻴ ﻞ إﻟ ﻰ ﺟﻬ ﺎت اﻟﺘﺄهﻴ ﻞ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻣﺤﻠﻴ ﺎ وﻟ ﻴﺲ اﻟ ﻮزارات ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ،
وهﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄ ﺄ  ،وﻟﻜ ﻦ ﻣﺴ ﺎﻋﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﻞ  ،ﻟ ﺬﻟﻚ ﻧﺤ ﻦ ﻧﺮﺟ ﻮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻤﻮك آﻨﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮزراء أن ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻨﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻞ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻧﺸﻜﺮ اﻷخ اﻟﻌﻀﻮ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬا اﻟﻤﻘﺘ ﺮح  ،وﻻ ﺷ ﻚ أن اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ه ﺪﻓﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ هﻮ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  ،ﻓﻬﻞ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ؟ ﻧﻌﻢ ﺗﻮاﺟﻬﻨ ﺎ ﺑﻌ ﺾ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  ،واﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ ﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ دور ﻣﻜﻤﻞ وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻊ
ﻟﻬﺎ وهﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ  ،ووزارة اﻟﺼﺤﺔ  -آﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن – ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎءآﻢ وزﻳ ﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﺪة وﻟﻢ ﺗﻘﺼﺮوا ﺑﻪ وﺑﻌﺪهﺎ أﺧ ﺬ إﺟ ﺎزة ﻟﻌ ﺪة أﻳ ﺎم ﻟﻠﺮاﺣ ﺔ  ،ﻧﻌ ﻢ هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت
ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ ﺰ  ،وﺳ ﻴﺪي ﺳ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ ه ﻮ اﻟﻤﺸ ﻜﻮر
اﻟ ﺬي أﻣ ﺮ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ه ﺬا اﻟﻤﺮآ ﺰ  ،وأﻣ ﺮ ﺑ ﺄن ﻳﺘﻜﻔ ﻞ ﺑﺈﻧﺸ ﺎء ورﻋﺎﻳ ﺔ ه ﺆﻻء اﻟﻤ ﺪﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى
اﻹﻣﺎرات  ،وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻩ ﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻮﺟ ﻮد ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻓ ﻲ اﻹﻣ ﺎرات اﻟﺸ ﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺟﺰء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺮآﺰ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺨﻄﻮات ﺛﺎﺑﺘﺔ  ،وﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ أﻳﻬﺎ اﻹﺧ ﻮة أخ
ﻋﻠﻲ آﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻼج اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ ؟
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اﻟﺴﻴﺪ  /د .ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ) :ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄهﻴﻞ(
ﻃﺎل ﻋﻤﺮك  ،ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤ ﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ ﺗﻜﻠ ﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺎ ) (400أﻟ ﻒ
درهﻢ  ،واﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ آﻞ زﻳﺎرة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻜﻠﻒ ) (4000درهﻢ  ،وﺷﻜﺮًا .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(
أﻧﺎ أﻳﻬﺎ اﻹﺧﻮة أردت اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻟﺮﻗﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺎﻟﺞ هﺬا اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟ ﻪ
دآﺘﻮر ﻣﺨﺘﺺ  ،واﻟﺪآﺘﻮر اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴ ﻪ  ،ﻓ ﺎﻟﻴﻮم
إذا أردت ﻣﺮآﺰ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺳﺘﺠﺪ ﻣﺮآﺰﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاآﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ راﺑﻊ،
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﺗﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء اﻟﻤﺮاآ ﺰ  ،ﻓﺎﻟﺘﺤ ﺪي ﻟ ﻴﺲ ﻓ ﻲ إﻧﺸ ﺎء
اﻟﻤﺮآﺰ وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﻳﺠﺎد اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺮاآ ﺰ  ،وﻣ ﺮة ﺛﺎﻧﻴ ﺔ أﻗ ﻮل إن ﺷ ﺎء اﷲ ﻳﻜ ﻮن ﻟﻬ ﺬا
اﻟﻤﺮآﺰ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪور اﻟ ﺬي آ ﺎن ﻣﻨ ﺎط ﺑ ﻮزارة اﻟﺼ ﺤﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺸ ﺄن  ،وإن ﺷ ﺎء اﷲ ﻳﻜ ﻮن
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺆهﻠﻮن أآﺜﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ  ،وﻧﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ أﻓﻀ ﻞ ،
وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻨﻘﺒﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ أﺧﻴﺮ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻘﺒﻲ ) :ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ(
أﻧ ﺎ اﺷ ﻜﺮ ﺳ ﻤﻮ اﻟ ﻮزﻳﺮ  ،وﻳ ﺎ ﺣﺒ ﺬا ﻟ ﻮ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴ ﺚ ﻧ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮآ ﺰ ﻓ ﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ – ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ – ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري  :اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻧﻈ ﺎم اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟ ﺪوري
ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻧﻈﺎﻣ ﺎ راﺋﻌ ﺎ ﻷﻧ ﻪ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻜ ﻮن هﻨ ﺎك ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﻟﺼ ﻴﻘﺔ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺘﻌ ﺎﻃﻲ  ،وﻟﻜ ﻦ ﻧﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ ﺁﻟﻴ ﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ وﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺤﻜﻢ هﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ  ،وﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻤﺎدة ) (58واﻟﺘﻲ أﻋﻄ ﺖ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻟﻠﺤﻜ ﻢ  ،ﻓﻠ ﻮ أﺿ ﻔﻨﺎ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ  " :وﺿ ﻊ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺗﺤ ﺖ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻔﺤﺺ
اﻟﺪوري " ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻧﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .
وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﺸﻜﺮ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮاﺋﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ وإدارة ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات ﻟﻨﺸ ﺮ اﻟ ﻮﻋﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻢ اﻟﺪورات اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ  ،وهﺬا ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﺣﻴﺚ آ ﺎن ﻋﻨ ﺪﻧﺎ
دورة رﻣﻀ ﺎﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨﻄﻘ ﺔ ﺧﻮرﻓﻜ ﺎن آﺎﻧ ﺖ داﻋﻤ ﺔ ﻟﻬ ﺎ إدارة ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻤﺨ ﺪرات  ،وﻓﻌ ﻼ آﺎﻧ ﺖ
ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ  ،ﻓﻜ ﺎن هﻨ ﺎك ﺷ ﺒﺎب ﻣﺘﻜ ﺎﺗﻒ ﺗﺒ ﻴﻦ أن ه ﺬﻩ اﻟ ﺪورة
أﺛﻤﺮت ﻓﻲ أﺷ ﻴﺎء ﻻﺣﻘ ﺔ وﻓ ﻲ أﺳ ﺮ ﻧﺤ ﻦ ﻧﻌﺮﻓﻬ ﺎ  ،وأﺷ ﻜﺮ ﺳ ﻤﻮك ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻌﺔ ﺻ ﺪرك ﻣﻌﻨ ﺎ اﻟﻴ ﻮم ،
وﺷﻜﺮًا .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻵن ﻟﺴﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻋﺰا ﺳﻠﻴﻤﺎن  ،ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻋﺰا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن :
ﺷ ﻜﺮًا ﻣﻌ ﺎﻟﻲ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸ ﻜﺮ ﻣﻮﺻ ﻮل ﻟﺴ ﻤﻮ اﻟﺸ ﻴﺦ ﺳ ﻴﻒ ﺑ ﻦ زاﻳ ﺪ – ﻧﺎﺋ ﺐ رﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ
اﻟـــﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻓﺮﻳ ﻖ ﻋﻤﻠ ﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒ ﺬﻟﻮﻧﻬﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺟﻌﻠ ﺖ اﻹﻣ ﺎرات واﺣ ﺔ
أﻣﻦ وأﻣﺎن ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ أآﺜﺮ ﻣﻦ ) (200ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات .
ﺳﺆاﻟﻲ – ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ – هﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻟ ﺪﻳﻬﺎ أﺑﻨ ﺎء
ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻔ ﺲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ  ،ﻓﻔ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗﻘ ﺪم أوﻟﻴ ﺎء اﻷﻣ ﻮر أو اﻟﻤ ﺪﻣﻦ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺑﻄﻠ ﺐ اﻟﻌ ﻼج ﻓ ﺈن
اﻟﺤﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﺑﻌﺎد  ،وهﺬا ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﻟﻨﺎ ﻣﺸﻜﻼت أﺧﺮى ﺑﺄن ﻻ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﻦ ﻧﻔﺴ ﻪ ﺗﺨﻮﻓ ﺎ ﻣ ﻦ ه ﺬا
اﻹﺑﻌ ﺎد ،ﻓﻬ ﻞ هﻨ ﺎك ﺣﻠ ﻮل أﺧ ﺮى ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ  ،أو ﻣ ﺎ ﺣﻜ ﻢ ﻣ ﻦ ﻳﺘﻘ ﺪم ﻣ ﻦ ﺗﻠﻘ ﺎء ﻧﻔﺴ ﻪ ﻟﻠﻌ ﻼج ﻣ ﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻷﺧﺮى ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻼ  ،ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎراﺗﻲ هﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻔﺘﺢ  ،وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻣﺎرات ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ  ،ﻧﺘﻘﺒّﻞ
ﺷﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
اﻵﺧﺮ وﻧﺤﺐ أن ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ وﻧﺤﺐ أن ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس وﻧﺤﺐ أن ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻨﺎس ﻋﻨﺪﻧﺎ  ،ﻓﻬﻞ
هﺆﻻء ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن ﺗﺤﺪﻳﺎت ؟ ﻧﻌﻢ  ،اﻷﺳﺮ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت  ،واﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻧﺄﺧﺬهﺎ ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﻴﻊ  ،ﺳﻮاء اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ أو اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  ،وﻟﻜﻦ إذا ﺗﻘﺪم ﺷﺨﺺ ﺑﺈرادﺗﻪ أو ﺑﺈرادة أﺳﺮﺗﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﻣﺮاآﺰ اﻹدﻣﺎن ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺸﺠﻊ
اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ أن ُﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ  ،واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ هﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع أن اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ وﻋﺪم ﺗﻨﺒﻪ اﻷﺳﺮ ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮﻓﺈن هﺬا ﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ  ،ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻢ إﺑﻌﺎد اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺠﺮد إﻋﻼﻧﻪ ؟ ﻻ  ،وﻟﻜﻦ إذا ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ
ﻦ اﻟﺸﺨﺺ  ،ﻓﺈذا آﺎن ﺷﺨﺼًﺎ ﻣﺪرآًﺎ وآﺒﻴﺮًا ﺑﺎﻟﺴﻦ وﻟﻪ
ﻓﻨﻌﻢ ﻳﺘﻢ إﺑﻌﺎدﻩ  ،وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳ ّ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺪرس ﻓﺒﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻟﻦ أﺗﺮآﻪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺲ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وهﻮ ﻟﺪﻳﻪ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وهﻠﻢ ﺟﺮى ،
ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺑﻌﺎد ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮآﻢ  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻋﺰا .
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ﺳﻌﺎدة  /ﻋﺰا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن :
ﻧﺸﻜﺮ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻪ واﷲ ﻳﺪﻳﻢ اﻹﻣﺎرات واﺣﺔ أﻣﻦ وأﻣﺎن ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  ،وﺳﺆاﻟﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ –
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ – هﻮ  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪود وﻧﻌﻠﻢ ﺑﺠﻬﻮدآﻢ اﻟﺠﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدوﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺸﺮاآﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺪرات  ،وﺳﺆاﻟﻲ هﻮ ﺣﻮل
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ واﻟﺤﺪود واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة واﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ،هﻞ هﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ
– ﺳﻤﻮآﻢ – ﻓﻲ ﺷﺄن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء وﺿﺒﻂ ﻣﺮوﺟﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻚ هﺬا اﻟﻜﻼم ﻷﻧﻪ
ﻼ  ،أﻧﺎ ﻣﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻹﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﺜﻼث ﺟﻬﺎت ﻗﺎل ﻟ ِ
ﺷﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
ﻼ.
ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ، (%75ﻓﺸﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻳﺎ إﺧﻮان  ،ﺑﺪون ﺷﻚ أن اﻟﻤﻨﺘﺴﺐ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ هﻮ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ ،
ﻓﺎﻟﻤﺪرس ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻃﺎﻟﺒًﺎ رﺑﻤﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺠﻬﺪ أآﺒﺮ  ،واﻟﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ
رﺑﻤﺎ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ وﻃﻨﻪ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ  ،وﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺮﺿًﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت ﺳﻮاء داﺧﻞ
اﻟﺒﻠﺪ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ وهﻠﻢ ﺟﺮى  ،ﻓﻬﻞ هﻨﺎك أﻣﻮر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ؟ ﻧﻌﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﺪى آﻞ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ هﻴﺌﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ هﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ آﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ
ﻼ.
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ  ،وﺷﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺘﺒﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺗﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  ،وذآﺮ اﻹﺧﻮان
أﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﻈﺮ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ وهﺬا ﺷﻲء ﺟﺪًا إﻳﺠﺎﺑﻲ  ،واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺘﺮوﻳﺞ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺻﻌﺒﺔ وﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ  ،ﻓﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺣﺠﺐ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻊ
وﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ واﻵن ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وهﺬا هﻮ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ  ،ﻓﻜﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮن هﻨﺎك ﻇﺎهﺮة ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﺳﻤﻬﺎ " اﻟﺘﺴﻜﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ " وﻟﻸﺳﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب  -وﻷﺳﺒﺎب آﺜﻴﺮة ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻠﺘﻄﺮق ﻟﻬﺎ  ،ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – وهﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺎت هﻲ اﻣﺘﺪاد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻜﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﻳﺘﺴﻜﻌﻮن ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ – ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﻮا ﺑﺪ ً
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،وﻳﻤﺎرﺳﻮن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺴﻴﺌﺔ واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﺬهﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ هﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺎت  ،وﺳﺆاﻟﻲ هﻮ  :هﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ رﺻﺪهﻢ
وﺗﻢ دﺧﻮﻟﻬﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؟ وﻣﺎ هﻲ أوﺟﻪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وهﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺼﺎﻻت ووزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ؟ وﻣﺎ هﻲ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ
أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺑﺪون ﺷﻚ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﺪر اهﺘﻤﺎﻣﻜﻢ  ،ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – آﻤﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﻴﻊ – ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻣﺤﻴﻄﺎت وﺑﺤﻮر ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول  ،ﻓﻬﻞ ﻧﻮاﺟﻪ ؟ ﻧﻌﻢ ﻧﻮاﺟﻪ  ،ﻓﻲ  2015ﺗﻢ إﻏﻼق )(68
ﻣﻮﻗﻌًﺎ  ،واﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺳﻮﻗًﺎ  ،اﻻﻧﺴﺘﻐﺮام وﺗﻮﻳﺘﺮ  ،وأﺻﺒﺢ اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻞ،
ﻓﺎﻟﻴﻮم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎم – وﻻ أرﻳﺪ أن أﻗﻮم ﺑﻌﻤﻞ دﻋﺎﻳﺔ ﻟﻪ وآﻠﻜﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮن اﺳﻤﻪ
" –"Webberﻓﻲ آﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،هﻞ هﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ،اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﻌﻄﻴﻨﺎ أرﻗﺎﻣًﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻘﺘﻀﺐ ﺗﻔﻀﻞ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ (
ﻧﻌﻢ ﺳﻴﺪي  ،ﻃﺒﻌًﺎ ﺗﻢ رﺻﺪ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻣﻌﺪودة ﺟﺪًا ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻮﺿﻊ ﺻﻮر ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻤﺨﺪرة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت وﺗﺒﻴّﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج
اﻟﺪوﻟﺔ  ،واﻟﻴﻮم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﻳﻘﻨﺖ أن هﻨﺎك ﻻﻋﺒًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ وهﻮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي " اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ " ﻟﻠﻤﺨﺪرات  ،وﻗﺪ ﺑﺎدرت اﻟﻮزارة ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺨﺪرات وﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴًﺎ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
رﺻﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وأي أﺷﺨﺎص ﻳﺤﺎوﻟﻮن إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،وﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ  ،وآﻤﺎ ذآﺮت آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺣﺎﻻت
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺟﺪًا وﺗﺒﻴّﻦ أﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﻟﻴﺘﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻷﺧﻴﺮ .
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ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺷﻜﺮًا ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ  ،أﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات وﺑﺼﺮاﺣﺔ وﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ هﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺳﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺸﺒﺎب  ،وأﻧﺎ أﻋﺘﻘﺪ أن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺟﻬﺪ أآﺒﺮ
وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻣﻮا ٍز ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدراﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮن
ﺣﺼﺼًﺎ ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،وﺳﺆاﻟﻲ هﻮ  :ﻣﺎ هﻲ أوﺟﻪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻼ  ،ﻟﻮ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ هﺬا اﻟﺴﺆال ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻗﻠﺖ ﻟﻲ ﻣﺎ هﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﺴﺄﺳﺮد ﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻬﺎ
ﺷﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
أول وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺎﻟﻲ  ،ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ هﻞ ﺗﻮﻗﻌﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ هﻞ هﻲ
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أم ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻚ ﻟﻮ آﻨﺖ ﻃﻤﻮﺣًﺎ ﺟﺪًا ﻓﺴﺄﺗﻮﻗﻊ ) (%30أو
) (%40ﺑﺪون ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ  ،ﻓﻬﻞ هﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ ؟ ﻧﻌﻢ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻳﺎ إﺧﻮان  ،هﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺛﻴﻖ ﺟﺪًا ﻓﻤﺎ
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – وﺧﺎﺻﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل آﻨﺎ ﻧﺪرب
ﻓﻲ ﻣﻌﺎهﺪﻧﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﺪرب  ،واﻟﻴﻮم ﻗﻠﺼﻨﺎ آﺜﻴﺮًا ووﻓﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
وﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ  ،ﻓﻘﺪ آﺎن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﻨﺎ ﻓﺘﺮة ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،
واﻟﺸﺎب ﺧﻼل وﺟﻮدﻩ ﻓﺘﺮة ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ وهﻲ ﻓﺘﺮة ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  ،ﻓﺒﺪون ﺷﻚ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺄﺗﻮﻧﻨﺎ آﺎﻧﻮا ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ،ﻓﻜﻨﺎ ﻧﺒﺬل ﺟﻬﺪًا ﻓﻲ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻷن
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ  ،واﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﺮى اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﻧﺴﺘﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ
أﻧﻀﺞ وأآﺜﺮ ﻗﻮة وأآﺜﺮ ﺻﺤﺔ وﻧﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮاآﺔ  ،وﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﺘﺎزة ﺟﺪًا وﺣﺘﻰ ﻣﺮدودهﺎ ﻋﻠﻰ وزارة
اﻟﺼﺤﺔ  ،واﻟﺪآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /د .إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ  ) :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب (
ﻃﺒﻌًﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ ) (12ﺳﺎﻋﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻋﺪد ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺘﻨﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻄﺎﻋﺎت وزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺪرات ﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
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اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻄﻮن اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة وهﻢ ﺿﺒﺎط ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ
ﺗﺠﺎوزت ) ، (%92وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،وﺳﻤﻮآﻢ ﻃﺎﻟﻤﺎ أن ﻃﺮح ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ ﺳﻴﻠﻴﻪ اﻵن ﻋﻀﻮ ﺁﺧﺮ وﺳﻨﺨﺮج ﻣﻦ
إﻃﺎر هﺬا اﻟﻄﺮح ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ  ،ﻓﻘﺪ وددﻧﺎ أن ﻧﺴﺘﻔﺴﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ  ،ﻧﻌﻢ إﻧﻬﺎ رﺑﻤﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻈﺎهﺮة ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ  ،ﻓﻬﻞ
هﻨﺎك ﺧﻄﺔ أو أﺑﻌﺎد ﺗﺮون أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺮأ ﻋﻨﻬﺎ
وﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺿﺮرًا واﻧﺘﺸﺎرًا ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮك .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻼ
أخ ﺳﻌﻴﺪ هﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤًﺎ ﻷﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺮﺣﺖ ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻢ أﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻚ  ،اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﻘﺪ ﻗﻠﻴ ً
ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﺄﻋﻘﺐ أﻧﺎ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  :ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ (
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺪي ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻗﻠﺖ ﻟﻲ أن أي ﺷﺨﺺ
ﺳﻴﻤﻮت ﺑﺠﺮﻋﺔ زاﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻬﻮ ﻓﻲ رﻗﺒﺘﻚ وذﻟﻚ آﺎن ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﻳﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﺮ واﻵن ﺗﺤﺪﻳﺎت
أﺧﺮى .
اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ أﺧﻀﻌﻨﺎهﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وﻗﺎرﻧﺎهﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،وﺧﺎﻃﺒﻨﺎ أآﺜﺮ ﻣﻦ
ﻼ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎﻃﻲ
ﺳﺖ دول ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ وﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ أو ﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻓﻌ ً
ﻣﺨﺪرات أو إدﻣﺎن أو وﻓﻴﺎت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ إﻻ أﻧﻨﻲ أرﻓﺾ
ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺴﻤﻰ ورﺑﻤﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ " اﻟﺠﺮﻋﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ "  ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن وﻟﻢ
ﺗﺜﺒﺖ أي دراﺳﺔ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ وﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻲ هﻮﻟﻨﺪا وﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ  ،ﻓﺠﻤﻴﻊ
هﺬﻩ اﻟﺪول – ﻃﺎل ﻋﻤﺮك – ﺧﺎﻃﺒﻨﺎهﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ وﺟﺎءﺗﻨﺎ ردود آﻠﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي
ﺣﺎﻻت أو إدﻣﺎن أو ﺗﻌﺎﻃﻲ أو وﻓﻴﺎت ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ  ،وهﻲ – ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ – ﻋﺒﺎرة
ﻋﻦ ﺟﺮﻋﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ذﺑﺬﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ أذن إﻟﻰ أﺧﺮى  ،ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮة
ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻌﻴﻦ  ،ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻬﻠﻮس ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﺎ  ،وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺼﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰار واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻌﺸﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺰار ،
ﻓﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ رﺑﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻷذن آﺒﻴﺮ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ أو ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ أي دراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا
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اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺳﻴﺪي  ،وهﺬا أﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻃﻼﻋﻨﺎ وﺗﻮاﺻﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻋﺪة
دول ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺳﻴﺪي  ،وﺷﻜﺮًا .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا  ،ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ هﻮ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﺧﻄﻮرة  ،واﻟﻴﻮم هﻨﺎك ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز  ،ﻓﻬﺬا هﻮ
اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ ،وآﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺎدة ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ إﻟﻰ وﺣﺘﻰ اﻵن ،
وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺛﺮات ،ﻓﻤﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻷوﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪًا  ،ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ
إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ هﺬا اﻟﻜﻼم  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮآﻢ وﻟﺴﻌﺎدة اﻷخ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ  ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ – أﻳﻀًﺎ – ﻓﻴﻠﻤًﺎ وﺛﺎﺋﻘﻴ ًﺎ ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ
ﻼ-
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،وأﻧﺎ أﺿﻢ ﺻﻮﺗﻲ إﻟﻰ ﺻﻮت ﺳﻤﻮآﻢ إﻟﻰ أن  -ﻓﻌ ً
اﻹدﻣﺎن اﻷآﺒﺮ واﻷﺧﻄﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ هﻮ إدﻣﺎن اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻵن ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ  ،وﻧﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻷخ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺘﺒﻲ وﻳﻠﻴﻪ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺘﺒﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ – ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء –
وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدهﻢ اﻟﺠﺒﺎرة .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻧﺤﻦ آﻠﻨﺎ ﺷﺮآﺎء وﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ  ،واﻷﺳﺮة واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ هﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪي وﻣﺤﺎرﺑﺔ
هﺬﻩ اﻵﻓﺔ  ،وآﻞ أﺳﺮة ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وأﺳﺮﺗﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﻟﺪى آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ وﻋﺪم إدراآﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ وﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ  ،وﺳﺆاﻟﻲ هﻮ  :هﻞ هﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺪى
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ وﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺨﻄﻮرة هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﺨﺪرة؟ وآﻴﻒ هﻲ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ؟ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ  ،ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺠﻬﺪ – إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أﻧﻪ ﺟﻬﺪ – ﻻ ﻳﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ  ،هﻞ هﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ
ﻟﻸﺳﺮ ؟ ﻧﻌﻢ ﺗﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺳﻮاء ﻟﻸﺳﺮ ﻓﻲ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،
وﺣﺘﻰ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻧﺎ ﻷول ﻣﺮة أو اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎول اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات
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ﺑﺄن ﻧﻌﻄﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻀﺮورﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺎهﻢ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻹﻣﺎرات وﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺎهﻤﻴﻦ إﻳﺠﺎﺑﻴﻴﻦ ،
دآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ ﻟﺪﻳﻚ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /اﻟﺪآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ (
ﻃﺒﻌًﺎ ﺳﻴﺪي ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓﻲ
ﺧﻼل اﻹﺟﺎزات اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺪرﻳﺐ أآﺜﺮ ﻣﻦ ) (15أﻟﻒ ﻣﺪرس ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﻟﻘﺪ اﺧﺘﺼﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑـ ) (15ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﺮ  ،ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺘﺒﻲ ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﺘﺒﻲ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺻﺪرﻩ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻄﻮع .
ﺳﻌﺎدة  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻧﻘﺎﺷﻬﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻘﺪ آﺎن داﺋﻤًﺎ ﻣﻊ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي واﻟﺮﺿﺎ ﺳﻮاء آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﻘﻴﺎدة
ﺳﻤﻮآﻢ  ،ﻃﺎل ﻋﻤﺮك هﻨﺎك اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ) (2016/96ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات  ،وأﻋﺘﻘﺪ أن هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
اﻷخ ﺿﺎﺣﻲ ﺧﻠﻔﺎن  ،ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﻓﻴﻪ ؟
وﻟﺪي ﺳﺆال ﺁﺧﺮ اﺧﺘﺼﺎرًا ﻟﻠﻮﻗﺖ  ،هﻨﺎك ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ  ،ﻓﻤﺎ هﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ؟ وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،هﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ هﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ آﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺪ ﻗﺪﻣﻪ اﻹﺧﻮان ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣﺎدة ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ،وﻗﻠﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺸﺮك آﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻧﻀﻊ
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رأﻳﻨﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮك  (%5) ،أﻣﻨﻴًﺎ  (%5) ،ﺷﺮﻃﻴًﺎ  (%5) ،اﻗﺘﺼﺎدﻳ ًﺎ وهﻠﻢ ﺟﺮى  ،ﻓﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔـــــﺔ
 وﷲ اﻟﺤﻤﺪ  -اﻟﻴﻮم رﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات  ،وﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات أﻋﻄﺎﻩ ﺻﻮرةاﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ – وﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ وهﻢ آﻠﻬﻢ أﺑﻨﺎؤآﻢ وإﺧﻮاﻧﻜﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ
ﻄﻨﺎ ﻣﺎ هﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات  ، -دآﺘﻮر إﺑﺮاهﻴﻢ أﻋ ِ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣﻀﺮﺗﻤﻮﻩ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﻘﻴﺪ .
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /د .إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺪﺑﻞ  ) :اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب (
ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﺮ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ آﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،وﻟﻮ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻬﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﺎﻻت  ،اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي واﻷﻣﻦ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﺟﺮاﺋﻢ اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻋﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ  ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺪﺧﻞ آﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ آﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ  ،ﻓﻬﻨﺎك ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻬﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ  ،ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻔﺎﺋﺖ ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻔﺌﺔ اﻷﺑﻄﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ  ،وﺗﻢ اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻹﻋﺪاد ﻣﺬآﺮة ﺗﻔﺎهﻢ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ آﻮن دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺗﻔﻀﻞ ﻣﻌﺎﻟﻴﻚ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺷﻜﺮًا دآﺘﻮر  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪور اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻬﻮ رﻗﺎﺑﻲ  -ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ – ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ  ،ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺁﺧﺮ أن أﺣﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ وﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻀﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮات  ،أﻳﻦ أﻓﻀﻞ
ﻣﺮآﺰ وأﻳﻦ أﺳﻮأ ﻣﺮآﺰ ؟ أﻳﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ؟ ﻓﺄﻧﺎ أﻗﻴّﻢ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻟﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ ﻋﻨﺪﻩ  ،ﻓﺴﻨﺨﻀﻊ ﻣﺪراء اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻋﺪد اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ
ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺤﺪد ﻣﻦ أهﻢ – واﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ أن أذآﺮ ﻟﻜﻢ ﻗﺼﺔ  ، -آﺎن هﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻣﻀﺒﻮط
ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات وهﻮ ﺑﺎآﺴﺘﺎﻧﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  ،أخ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ أي ﺳﻨﺔ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ وﻣﻦ ﺑﻌﺪهﺎ ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﺗﺎﺟﺮ؟
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ (
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2015ﺳﻴﺪي ...
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اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻲ  2015وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺨﺪرات ﻷول ﻣﺮة ؟.....
اﻟﻌﻘﻴﺪ  /ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮﻳﺪي  ) :ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺨﺪرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ (
ﻓﻲ ﻋﺎم  2009ﺳﻴﺪي .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻧﻌﻢ  ،هﺬا آﺎن ﺷﺨﺼًﺎ ﻳﻌﻤﻞ هﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺿُﺒﻂ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻣﺨﺪرات وﺗﻢ إﺑﻌﺎدﻩ  ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ آﺘﺎﺟﺮ ،
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺿﺒﻄﺖ آﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ﻇﻬﺮ اﺳﻢ اﻟﺮﺟﻞ  ،ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻧﻤﻨﻊ هﺬا
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺼّﺪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات  ،وآﻠﻤﺎ اﺗﺼﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻢ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ،وهﻮ ﺣ ّﺮ
ﻃﻠﻴﻖ  ،وﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ أرﺳﻠﻨﺎ اﻷخ ﺳﻌﻴﺪ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺠﺎورة  ،وﷲ اﻟﺤﻤﺪ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻪ  ،وﺻﺎر هﻨﺎك ﻧﺰول  ،ﻓﻨﻘﻮل ﻣﻦ هﻢ أﺧﻄﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ؟ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻤﺨﺪرات ﻟﻨﺎ
ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺮﻓﻪ  ،ﻣﺪراء اﻟﻤﺨﺪرات ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪدوا ﻟﻨﺎ أﺧﻄﺮ ) (10ﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وهﻠﻢ ﺟﺮى،
وإن ﺷﺎء اﷲ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ  ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻗﺼﻴﺮة
اﻟﻤﺪى أي أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺼﻴﺮة  ،وهﻨﺎك ﻧﺘﺎﺋﺞ – إن ﺷﺎء اﷲ – ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺮآﺎء ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون أو ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮآﻢ  ،ﺳﻌﺎدة اﻷخ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ إذا آﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺗﻔﻀﻞ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ :
ﻣﺠﺮد إﻋﺎدة اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﺴﻤﻮﻩ وﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ  ،وﺷﻜﺮًا ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﺮ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،وأود أن أﺿﻴﻒ رﺑﻤﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﻼب "أﻗﺪر" ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪﻧﺎ
ﻼ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺪى أﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻏﻴﺮ
ﻓﻌ ً
اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎءﻧﺎ وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺪارس  ،وأﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻔﻜﺮ وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ
اﻟﺪﻓﻌﺔ واﻟﺠﺮﻋﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻨﻬﻢ  ،وآﺬﻟﻚ ﻃﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺳﻔﺮاء ﻟﻠﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﻟﻄﻼب  ،وهﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮاهﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺒﺎدرات  ،وﺑﺎﺳﻢ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻗﺒﻞ آﻞ ﺷﻲء ﻧﺸﻜﺮآﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻦ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﻧﺸﻜﺮآﻢ ﻋﻠﻰ هﺬا
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺗﺤﺎدي اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ – إن ﺷﺎء اﷲ – وﻧﺘﻤﻨﻰ داﺋﻤًﺎ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ،
واﻟﺬي ﻳﻜﺒﺮ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﺑﻔﻀﻞ دﻋﻤﻜﻢ ورؤﻳﺘﻜﻢ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ  ،واﻵن ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﻤﻄﻮع وﺗﻠﻴﻪ ﺁﺧﺮ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺳﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﻟﺸﺮهﺎن .
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ﺳﻌﺎدة  /د .ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻄﻮع :
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ  ،ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ آﺎن ﻟﺪي ﺳﺆاﻻن واﻵن ﺗﻤﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻤﻮﻩ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻧﺎ أﻗﻒ ﺗﺤﻴﺔ إﺟﻼل وﺗﻘﺪﻳﺮ وﻓﺨﺮ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻨﺎ وﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ووزارة داﺧﻠﻴﺘﻨﺎ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ وﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  ،واﻟﺠﻨﻮد اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ
اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ اﷲ أﻋﻠﻢ ﻣﺎذا ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻪ  ،هﺆﻻء ﺟﻨﻮد ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﻻ أﺣﺪ
ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﻢ وﺷﻜﺮًا ﻟﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ  ،واﻹﺧﻮان اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﺌﻠﺔ  ،وهﺬا
اﻟﻜﻼم أﻋﻄﻰ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻨﺎ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ أرض هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ
أن اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزراء اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ  ،وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث وﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻘﻠﻘﺔ  ،ﻓﻜﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات أﺻﺒﺤﺖ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ  ،وﺳﺒﺤﺎن اﷲ اﻧﻘﻠﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﻷن اﻷﻣﻮر ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻼ ﺳﻴﺪي  ،ﻟﻜﻢ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ  ،أﻧﺎ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻲ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺪ اﺳﺘﻮﻗﻔﺘﻨﻲ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪ  ،ﺷﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
ﻣﻼﺣﻈﺔ آﺎﻧﺖ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺪارس واﻟﻄﻠﺒﺔ وﻗﺪ ﺗﻔﻀﻠﺘﻢ ﺳﻤﻮآﻢ ﺑﺬآﺮهﺎ  ،وﻟﻜﻦ
آﺎن ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺒﻠﻐًﺎ ﻣﺨﺼﺼًﺎ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ُﻗﺪّر ﺑﻤﻠﻴﻮن وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ  ،وأﻧﺎ ﺗﻌﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ
هﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﺷﺎر ﻟﻪ اﻟﺪآﺘﻮر وهﻮ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ درهﻢ وهﻮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻼج ،
ﻼ.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أهﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج  ،وﺷﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺪآﺘﻮر ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﻄﻮع  ،ﺳﻤﻮآﻢ هﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ أي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ؟ ﺗﻔﻀﻞ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻻ ﺣﻮل هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ورﺑﻤﺎ هﻨﺎك ﺣﻠﻮل ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮم
ﻧﻌﻢ  ،ﻧﺤﻦ داﺋﻤًﺎ ﻧﺤﺎول أن ﻧﺠﺪ ﺣﻠﻮ ً
أي ﺷﻲء ﻧﺎﺟﺢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ وﻧﺤﻦ ﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات  ،وﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﻳﺎ
إﺧﻮان – وأؤآﺪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸﻲء – ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﻮاﻃﻨﻴﻨﺎ  ،ﻓﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻴﻮم ﺟﺰء ﻻ
ﺑﺄس ﺑﻪ وﻣﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻟﺪﻳﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻧﺸﺮك – ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ –
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ  ،ﺑﻞ وأﺻﺒﺢ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻴﻮم ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ  ،ﻓﺄﻧﺎ أﺷﻜﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻄﺮح  ،ﻓﻬﻞ هﻮ ﺗﺤ ٍﺪ ؟ ﻧﻌﻢ هﻮ ﺗﺤ ٍﺪ  ،وإن ﺷﺎء اﷲ
ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻧﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أآﺒﺮ ﺑﻌﻮن اﷲ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮآﻢ  ،وﻧﺤﻦ ﻧﻀﻢ ﺻﻮﺗﻨﺎ إﻟﻰ ﺻﻮﺗﻜﻢ وﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ رﺑﻤﺎ هﻨﺎك ﺟﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻦ
أهﻞ اﻟﺨﻴﺮ وآﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  ،وﻟﻜﻦ أﻋﺘﻘﺪ أن هﺬﻩ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ  ،وﻧﻮﺟﻪ
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ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻧﺪا ًء إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ودﻋﻢ وزارﺗﻜﻢ اﻟﻤﻮﻗﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أﺟﻴﺎل ﻟﺪﻳﻨﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻦ آﻞ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺤﺪﻗﺔ ﺑﻬﺎ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺨﺪرات  ،واﻵن ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ وهﻲ
ﺳﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﻟﺸﺮهﺎن ﺗﻔﻀﻠﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮهﺎن :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﺴﻤﻮآﻢ ﻋﻠﻰ دورآﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﻗﺎﻳﺔ اﻷﺟﻴﺎل
وﺷﻜﺮًا ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺔ ﺻﺪرك – ﺣﻘﻴﻘﺔ  -وﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻘﻚ اﻟﺮاﺋﻊ  ،ورﺑﻤﺎ أﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﻜﻞ ﻳﺪﻟﻮ ﺑﺪﻟﻮﻩ ﺣﻮل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي  ،ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ هﺎﺟﺴًﺎ ﺳﻮاء
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ آﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ،واﻟﻴﻮم أن أي ﺷﻲء ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻃﻼﺑﻨﺎ أو أوﻻدﻧﺎ أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﺰﻋﺰع أﻣﻨﻪ  ،ورﺑﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺳﻤﻮك ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ودورهﺎ وﻧﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪارس  ،ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﻤﻌﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﻮي وﺳﺮﻳﻊ ،وﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺳﻤﻮك ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻠﻜﻢ وﻣﻦ اﻟﻮزارة  ،وﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ آﺜﻴﺮًا  -ﺑﺼﺮاﺣﺔ  -وﻧﺤﻴﻴﻜﻢ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷدوار  ،وﻟﻜﻦ ﺣﺒﺬا
ﻟﻮ آﺎن هﻨﺎك ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ أو ﺷﺨﺼﻴﺎت
ﻃﻼﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ دون اﺧﺘﺮاق ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ  ،وﺑﻤﺎ
ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﻮن هﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻜﺘﺸﻒ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻧﺤﺎول
أن ﻧﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻈﻮر  ،وهﻨﺎك  -ﻃﺒﻌًﺎ  -ﺑﺤﻜﻢ وﺟﻮدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻔﺘﺮة
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻠﻤّﺴﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ وﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻟﻜﻦ أﻧﺎ أﻗﻮل ﻟﻮ آﺎن هﻨﺎك
ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺪرب ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ وﻳﻜﻮن ﻃﻮال اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻗﻀﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﺒﻜﺮ
ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺳﺒﺒًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ،هﺬا واﺣﺪ .
ﻼ اﻷﺳﺮة ﺗﻠﻌﺐ دورًا
ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮة  :ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺳﻤﻮك آﺜﻴﺮًا وأﻧﺎ أﺣﻴﻴﻚ وأﺷﻜﺮك ﻷﻧﻪ ﻓﻌ ً
آﺒﻴﺮًا ﺟﺪًا ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﻈﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺪرات هﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎس ﺟﺪًا وﻧﺤﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﻟﻨﺎ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ  ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻨﻘﺼﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة  ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺴﺘﺮ اﻷﺳﺮة وهﻮ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ واﻗﻊ أﻧﻪ ﻟﺪﻳﻨﺎ رﺑﻤﺎ ﻗﺼﻮر ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ  ،ﻓﺎﻷﺳﺮة ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺒﻠّﻎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎء أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻻﺑﻦ أو ﻟﻠﺨﻮف ﻣﻦ
ﺷﻲء ﻗﺪ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺤﺒﺲ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ  ،ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺳﺄل أﻻ ﺗﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ ﻏﻴﺮ
ﻼ أﻧﺎ أﻗﻮل أن اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ إذا آﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ؟ ﻓﻤﺜ ً
اﺳﺘﻄﺎع ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ أن ﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﻳﺪﺧﻞ
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ﻼ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ؟ وأﻧﺎ هﻨﺎ أﻋﻄﻲ
ﻣﺜ ً
آﻮزارة ﻣﺆﺷﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺪرﺳﺔ
واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ،وهﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺆﺷﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ أﻧﺎ آﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدﻳﻦ وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  ،وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ،
ﻓﺎﻷﺳﺮة اﻟﻴﻮم رﺑﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻮﻟﺪ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ أن ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﻣﺤﺎﻓﻆ  ،ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻤﻮك وﻳﻌﻄﻴﻚ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﻟﺴﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﻟﺸﺮهﺎن  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮآﻢ .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﺈن ﺷﺎء اﷲ ﻧﺮﺟﻮ أن ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﷲ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى أن
ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ  ،ﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻨﺎﺿﺠﻴﻦ  ،وﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻐﺎر ،
وﻧﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ – آﺬﻟﻚ – ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ،وهﻨﺎك ﺗﻌﺎون وﺛﻴﻖ -ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ-
وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻧﻌﻤﻞ آﻤﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،وﻧﻄﻤﺢ إﻟﻰ أن
ﻧﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﺎﻷﺳﺮة إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﺮاآﺔ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ اﺧﺘﺮاع أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎص اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ وﻟﻠﺜﻘﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮآﻢ  ،ﺳﻌﺎدة اﻷﺧﺖ ﻧﺎﻋﻤﺔ اﻟﺸﺮهﺎن ﺗﻔﻀﻠﻲ .
ﺳﻌﺎدة  /ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮهﺎن :
ﺷﻜﺮًا ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺳﻤﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ وأﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ  ،ﺣﺒﺬا ﻟﻮ ﻧﺆآﺪ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻷﻧﻪ  -أﻋﺘﻘﺪ  -ﻟﻮ وﺿﻊ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻣﻦ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺧﻄﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ وﻣﺪروﺳﺔ
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ  ،أﻧﺎ ﻃﺒﻌًﺎ ﺷﺎآﺮة وﻣﻘﺪرة ﻟﺴﻤﻮك وﻟﺴﻌﺔ ﺻﺪرك وﺗﺤﻤﻠﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ هﺬا
ﻣﺸﻬﻮد ﻟﻚ  ،ﻳﻌﻄﻴﻚ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ  ،وﺷﻜﺮًا .
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا  ،ﺳﻤﻮآﻢ ﻃﻠﺒﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ أن ﻳﻜﻮن هﻨﺎك ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ  ،وﺑﺪاﻳ ًﺔ وﻗﺒﻞ أن ﻧﺨﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع " ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة " ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻓﺎﺳﻤﺢ ﻟﻲ أﻣﺎم
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اﻟﺠﻤﻴﻊ  -وآﻤﺎ ذآﺮت ﻓﺈن ﺷﻬﺎدﺗﻨﺎ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﺮوﺣﺔ  ، -اﺳﻤﺢ ﻟﻲ أن ﻧﺸﻴﺪ وﻧﺸﻴﺪ وﻧﺸﻴﺪ ﺑﻜﻞ
اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻮﻧﻬﺎ ﺳﻤﻮآﻢ ﺷﺨﺼﻴًﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻜﻢ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ووﻗﻮﻓﻜﻢ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺻﻐﻴﺮة وآﺒﻴﺮة ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ،
وهﺬا ﺷﻬﺪﻧﺎﻩ ووﺟﺪﻧﺎﻩ  ،وآﻮﻧﻜﻢ ﻗﺪوة ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺳﻮاء آﺎﻧﻮا ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ أو
ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أو ﺣﺘﻰ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ  ،وآﺬﻟﻚ ﻧﺸﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة اﻟﻤﺤﻈﻮﻇﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻘﻮدهﻢ،
وﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ داﺋﻤًﺎ – ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ – ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات وﻣﻦ دﻋﻢ وﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ – أﻳﻀًﺎ – ﻟﻜﻞ ﻃﺮح ﻓﺎق
اﻟﺘﺼﻮر وآﻨﺘﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻣﻦ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﻣﻨﻴﺔ  ،واﻟﻴﻮم
ﻧﺠﺪآﻢ – ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ – ﺳﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت  ،وﻧﺸﻜﺮآﻢ – أﻳﻀًﺎ – ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻜﻢ اﻟﺪاﺋﻢ وهﺬا
اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻮﻧﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي وأﻋﻀﺎﺋﻪ  ،وآﺬﻟﻚ – أﻳﻀ ًﺎ – ﺣﺮﺻﻜﻢ ﻋﻠﻰ
اﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ أهﻢ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪﻳﻜﻢ واﻟﻤﻌﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻵن ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻻﺗﺤﺎدي ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ وﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻗﻜﻢ وأهﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺘﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬآﻴﺔ وﻃﺮح اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم أﻓﻀﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت وأرﻗﺎهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،
ﻧﺸﻜﺮآﻢ ﺑﺎﺳﻤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ  ،وأﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺧﻮة اﻟﻀﻴﻮف  -وﻧﺸﻜﺮهﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدهﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻨﺎ
وﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﻊ ﺳﻤﻮ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ وﻓﺮﻳﻘﻪ
ﻼ اﻟﺬي أﻃﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت –  ،وأﻋﺘﻘﺪ أن هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ آﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻓﻌ ً
آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻷهﻤﻴﺔ دور اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ أﺿﺮار
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة  ،ﻧﺸﻜﺮآﻢ ﻋﻠﻰ وﺟﻮدآﻢ ﻣﻌﻨﺎ وﻧﺘﻤﻨﻰ – إن ﺷﺎء اﷲ – أن ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ ﻣﻌﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺘﻤﻴﺰة أﺧﺮى  ،وأﺗﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺧﻼء اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ
ﺟﺪًا واﻟﺘﺄآﺪ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ وآﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻤﻮك .
اﻟﻔﺮﻳﻖ  /ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن  ) :ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ  ،أﻧﺎ أﺷﻜﺮك ﻋﻠﻰ رأﻳﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ورأﻳﻜﻢ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،وأﺣﺐ
أن أوﺿﺢ أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أو اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت إن آﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءًا ﺑﺴﻴﻄًﺎ ﻣﻦ ﻃﻤﻮح
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،وإذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻮزارﺗﻜﻢ ﻓﻸن وﺟﻮد ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل
ﻧﻬﻴﺎن – رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ " اﷲ ﻳﺤﻔﻈﻪ " ﻋﻠﻰ رأس هﺬﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ،وﻗﺪ وﺿﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ،ﻓﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎس ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﺆﺷﺮ ،
وهﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮزارات  ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺤﻈﻮﻇﻴﻦ ﺑﻘﻴﺎدﺗﻨﺎ  ،وﻣﻨﻔﺬ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻴﺪي
ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ  ،أﺗﺬآﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ آﻨﺖ أﺗﺤﺪث ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻮاء آﺎن
ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ أو ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ  ،ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻢ اﻟﻤﻤﻜﻨﻴﻦ
ﻼ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ .
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻴﺪي ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ  ،وﺷﻜﺮًا ﺟﺰﻳ ً
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
ﺷﻜﺮًا ﺳﻤﻮآﻢ  ،وﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻘﻴﺎدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ
زاﻳﺪ وﺑﻘﻴﺎدة إﺧﻮاﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ،
وأﻳﻀًﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ
وﺑﻮﺟﻮدآﻢ – أﻳﻀًﺎ – آﻨﺎﺋﺐ ﻟﻪ  ،ﻧﺤﻦ ﻣﺘﺄآﺪون – إن ﺷﺎء اﷲ – أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻜﻢ اﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺴﺘﺤﺘﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ،
وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ أدﻧﻰ ﺷﻚ ﻓﻲ هﺬا .
واﻵن ﺳﻨﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ وﻳﺠﺐ إﻏﻼق اﻟﻤﻴﻜﺮوﻓﻮﻧﺎت واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ،واﻟﺮﺟﺎء ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ
إﺧﻼء اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -آﺬﻟﻚ  -ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻹﺧﻮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وأﻋﻀﺎء
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي  ،اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻦ اﻹﺧﻮة ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ إﻏﻼق اﻷﺑﻮاب واﻟﺘﺄآﺪ
ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ،وأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺗﻢ إﺧﻼء اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ،اﻷخ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺮﺟﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ
اﻹﺧﻼء رﺟﺎ ًء وإﻏﻼق اﻟﺸﺎﺷﺎت وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ،ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ إﻏﻼق اﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،
واﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺳﻤﻮك ﻓﺎﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ – ﻓﻘﻂ – ﺑﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ آﺬﻟﻚ وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻜﻢ
وﻳﺠﺐ أن ﻧﺤﺮص ﻋﻠﻰ أن هﺬﻩ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﻷن هﻨﺎك ﺑﺚ ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﻟﻤﻦ
ﻻ ﻳﺤﻀﺮ داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺔ .
) أﺧﻴﻠﺖ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻋﻘﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ
 15:14ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ (
) ﻋﻘﺪت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  15:17ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ وﻋﺎدت اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ
آﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  15:33ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ (
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
أﻳﻬﺎ اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة  ،ﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺸﻜﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺁل ﻧﻬﻴﺎن –
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء – وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻲ ﺳﻤﻮﻩ  ،وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل هﺬﻩ
اﻟﺠﻠﺴﺔ إﻻ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس وهﻮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ* ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﻮل ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع " ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت "  ،وآﻤﺎ أرى اﻵن أﻧﻜﻢ
ﺗﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ،واﻵن هﻞ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ ؟
) ﻣﻮاﻓﻘﺔ (

* ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع "ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت" ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) (6ﺑﺎﻟﻤﻀﺒﻄﺔ .
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ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ :
إذًا ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ .
) رﻓﻌﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ  15:35ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ (
اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

د .ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻤﺰروﻋﻲ

د .أﻣﻞ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺒﻴﺴﻲ
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اﻟﻤﻼﺣـﻖ
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ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(1
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﺑﺸﺄن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع
"ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة"
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اﻟﻤﻮﻗﺮة

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻷﺧﺖ /ﻧﻮرة ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﻌﺒﻲ
وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ  ..وﺑﻌﺪ ،،،،

اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻣﻮﺿﻮع " ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة "
ﻧﺮﺟﻮ اﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺎﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺄن ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﻠﺐ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع " ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة ".
ﺑﺮﺟﺎء ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ) (92ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) (104ﻣﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) (97ﻟﺴﻨﺔ . 1977
آﻤﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﻬﺎ.
وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،،،

د .أﻣﻞ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺒﻴﺴﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﻌﺎﻟﻲ /د.أﻣﻞ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺒﻴﺴﻲ

2016/4 / 20 :

اﻟﻤﻮﻗﺮة

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ،،
اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة
ﺗﻄﻤﺢ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ اﻹﻣﺎرات  2021إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻹﻣﺎرات ﻣﻦ
أﻓﻀﻞ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻠﻮل  ، 2021وﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮد أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ،وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮﻃﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وروح اﻟﺜﻘﺔ وﺣﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ واﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺳﺮة هﻲ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻓﻲ ﻇﻼل اﻷﺳﺮة ﻳﺘﺮﺑﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﺼﺎﻟﺢ  ،وﻣﻦ هﻨﺎ ﺟﺎء اهﺘﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮد ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻴﺎﺳﺔ وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن أهﺪاف واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة
وﻓﻖ اﻟﻤﺤﺎور اﻵﺗﻴﺔ :
 .1دور اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
 .2دور اﻟﻮزارة ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰواج ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮان.
 .3دور اﻟﻮزارة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺮﺻﺪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ:
ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺰواج ،اﻟﻄﻼق اﻟﻤﺒﻜﺮ ،زواج اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ .
 .4دور اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح وإﻋﺪاد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻌﺎدات واﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺰواج واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات
واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

 .5اﻗﺘﺮاح وإﻋﺪاد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ وووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰواج.
ﻣﻘﺪﻣﻮ اﻟﻄﻠﺐ
ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣــﻲ
ﻧﺎﻋﻤﻪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮهﺎن
أﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﻌﻴﻤـﻲ
ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻘﺒــﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ آــﺘﺐ
ﺳﻌﻴــﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﻣﻴﺜﻲ
ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻤﺎﻟــﻲ
ﻋﺎﺋﺸــﺔ راﺷــﺪ ﻟﻴﺘﻴـــﻢ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻨﻮﻩ
ﻋﺰا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(2
اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺴﺆاﻟﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16
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عرض المجلس الوطني

1

تقرير التنافسية الصادر عن منتدى اإلقتصاد العالمي
المؤشر العام لألمن

2014

2015

1

فنلندا

فنلندا

2

3

المؤشرات الفرعية
تأثير اإلرهاب على تكلفة األعمال

7

تأثير الجريمة والعنف على تكلفة األعمال

1

انتشار الجريمة المنظمة

2

إمكانية اإلعتماد على خدمات الشرطة

7

المستهدف:
2

2015

أن نصبح في المركز األول في 2021

عدد الجرائم المقلقة لكل  100الف من السكان

83.8

2015

3

90.6

2014
2014

110.2

2013
2013

سنغافورة

87.1

70.5

أمريكا

365.5

369

ألمانيا

224

230

118.6

2012

119.78

2011

الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات لكل مليون خالل عام 2013

بحسب التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015
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2013

22.2

12.9

8.7

4.5 6.1

160
140
120
100
80
60
40
20
0

أهم مؤشرات مكافحة المخدرات
ضبط المتهمين في جرائم االتجار والترويج

ضبط المواطنين ألول مرة

824

700

764

661

701

2015

5

607
2014

2013

2015

2014

2013

تكامل عمل وزارة الداخلية مع الشركاء عالمياً
)(2013 – 2015
• خالل الثالث سنوات الماضية :ساهمت الدولة في ضبط  240عملية دولية ومصادرة  24طن من المخدرات
• خالل عام  ،2015تم ضبط  152مليون قرص مخدر و 1187كيلو من المخدرات
• عدد الدول التي يتم التعاون والتنسيق معها  53دولة

6

عدد المواقع التي تم حجبها
68
57

46

2015
7

2014

2013

البرامج التوعوية

برنامج أقدر

نماذج من أعمال الطلبة
1

8

2

3

4

5

مراكز التأهيل في الدولة

المركز الوطني للتأهيل
9

إعادة دمج المتعافين

فيديو الشيخ زايد رحمه اهلل

10

الوفيات على الطرق لكل مائة الف من السكان
بلغت نسبة االنخفاض في معدل الوفيات في الطرق  %54.7خالل األعوام  2008و2015

المحقق

المستهدف
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6.31

6.51
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8.49
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11

15

3
0

مشروع (األبراج الذكية)

فيديو مشروع أبو ظبي
فيديو المشروع االتحادي

12

االعتداء والقتل بالسالح األبيض
2013

2012
1348

0.75%
نسبة جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض من
عدد البالغات الجنائية
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جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض

1259

1200
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0.78
نسبة جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض من
عدد البالغات الجنائية

جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض

2015
1375

0.90%

13

200

0

2014

نسبة جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض من
عدد البالغات الجنائية

1400

جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض
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1250
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0.73%

0

نسبة جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض من
عدد البالغات الجنائية

جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض

ترتيب دولة اإلمارات بين الدول األعضاء المقدمة للبيانات الواردة في دراسة األمم المتحدة
إلتجاهات الجريمة لعام  2013ومقارنتها لكل مئة ألف نسمة من السكان
القتل العمد

االعتداء
الدولة

الدولة

المعدل لكل مئة ألف نسمة من السكان

الترتيب بين الدول

اليابان

0.3

4

سنغافورة

0.3

5

سنغافورة

اإلمارات العربية المتحدة

0.6

9

ألمانيا

0.7

14

هونغ كونغ (الصين)

0.9

19

اليابان
ايرلندا
هونج كونغ
كندا

المملكة المتحدة

1

25

فرنسا

1.2

32

مكاو (الصين)

1.4

37

الواليات المتحدة األمريكية

3.8

58

اإلمارات العربية المتحدة
2014

0.5

في انتظار تصنيف األمم
المتحدة

14

اإلمارات العربية المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية
فرنسا
مكاو (الصين)
المملكة المتحدة
ألمانيا
اسكتلندا
اإلمارات العربية المتحدة
2014

المعدل لكل مئة ألف نسمة من السكان

الترتيب بين الدول

3.3

4

8.8

13

46.7
59.7
61.9
138.9

38
42
46
52

226.3

62

299.6

67

300.2

68

564.3

74

612.4
1188.30

75
81

2.8

في انتظار تصنيف األمم المتحدة

شكراً

15

عرض المجلس الوطني

1

االعتداء والقتل بالسالح األبيض
2013

2012
1348

0.75%
نسبة جرائم االعتداء والقتل بالسالح
األبيض من عدد البالغات الجنائية
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نسبة جرائم االعتداء والقتل بالسالح
األبيض من عدد البالغات الجنائية

0
جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض

2015
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0.90%

2

200

0.78
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نسبة جرائم االعتداء والقتل بالسالح
األبيض من عدد البالغات الجنائية
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نسبة جرائم االعتداء والقتل بالسالح
األبيض من عدد البالغات الجنائية

0
جرائم االعتداء والقتل بالسالح األبيض

ترتيب دولة اإلمارات بين الدول األعضاء المقدمة للبيانات الواردة في دراسة األمم المتحدة
إلتجاهات الجريمة لعام  2013ومقارنتها لكل مئة ألف نسمة من السكان
القتل العمد
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الوفيات على الطرق لكل مائة الف من السكان
بلغت نسبة االنخفاض في معدل الوفيات في الطرق  %54.7خالل األعوام  2008و2015
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تقرير التنافسية الصادر عن منتدى اإلقتصاد العالمي
المؤشر العام لألمن
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الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات لكل مليون خالل عام 2013
بحسب التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015
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أهم مؤشرات مكافحة المخدرات
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تكامل عمل وزارة الداخلية مع الشركاء عالمياً
)(2013 – 2015
• خالل الثالث سنوات الماضية :ساهمت الدولة في ضبط  240عملية دولية ومصادرة  24طن من المخدرات
• خالل عام  ،2015تم ضبط  152مليون قرص مخدر و 1191كيلو من المخدرات
• عدد الدول التي يتم التعاون والتنسيق معها  53دولة
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أكد أن الحوادث البليغة والوفيات مرتبطة بالسرعة

الزفين يطالب بتشريع لتغيير دوام الموظفين أوقات الضباب
 المصدر :دبي -شيرين فاروق _ البيان
التاريخ 05 :يناير  05 2015يناير 2015

كشف اللواء المستشــار مھنــدس محمــد ســيف الــزفين مســاعد القائــد العــام لشــرطة دبــي
لشؤون العمليات إلى مطالبته بوجود تشريع يسمح للمــوظفين بالتــأخير عــن مواعيــد الــدوام
في حالة وجود ضباب كثيف على الطرقات بھدف الحفاظ على األرواح.
وقال اللواء الزفين لـ » البيان« إنه ال يمكن منع أو وقف حركة السيارات علــى الطريــق بشــكل
كامل أثناء فترة الضباب ولكن يمكن منع وقوع الحوادث البليغة بالتوعية وبالمرونــة فــي الــدوام
الرسمي للموظفين وذلك عبر وجود تشريع أو على األقل قرار مرن يسمح للموظفين بالتأخير
عن مواعيد العمل ساعة أو ساعة ونصف في الصباح الباكر أي بدال ً مــن بــدء العمــل الســاعة
السابعة والنصف يمكن أن يبدأ في الساعة التاسعة.
الرابط المشترك
وأضاف اللواء الزفين »إن الرابط المشترك بين الوفيــات والحــوادث البليغــة علــى الطرقــات فــي
حالــة وجــود ضــباب يتمثــل فــي الســرعة وعــدم االنتبــاه والرغبــة فــي االلتحــاق بالعمــل فــي
مواعيده ،وھو األمر الذي ينتج عنه وقوع حوادث بليغة ،الفتا إلى أن مرونة المديرين وسياسة
العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة تساعد في الحفاظ على أرواح الموظفين،
منوھاً بأن القرار إنساني بالدرجة األولى ،وأن تأخير الموظفين ال يعني ضــياع العمــل بالكامــل
ويمكن االستعاضة عنه بتأخير الموظف بعد انتھاء دوامه بساعة واحدة.
مرونة في العمل
ولفت اللواء الزفين إلى أن إمكانية إيقاف حركة المركبات في الضباب ال يمكنه تطبيقــه عمليـاً
نظراً لقيام البعض بالتوجه إلى أعمالھم أو قضاء احتياجاتھم ،ولكن إذا وضــعنا عامــل الســرعة
في الحسبان يمكن منع وقوع الحــوادث البليغــة ،باإلضــافة إلــى إطــالق المزيــد مــن الحمــالت
التوعوية لقائدي المركبات ،مشيراً إلــى أن الضــباب غالبـاً مــا يبــدأ فــي الظھــور فــي االســبوع
األخير من ديسمبر ويستمر حتى منتصف شھر فبراير وأنه يمكن تدارك ھــذه المــدة بالمرونــة
في العمل والتعامل مع الموظفين.
تحذيرات مسبقة

وأشار مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات إلى أن الفتــرة المقبلــة قــد تشــھد
حوادث مميتة خاصة في الطريق بين دبي وأبوظبي وأنه يمكن منع وقوع المزيد من الحوادث،
داعياً السائقين إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيــادة فــي الضــباب ،مشــيرا إلــى أن القيــادة
العامة لشرطة دبي تقوم كل عام بنشر عدد من االرشادات التوعويــة لقائــدي المركبــات فــي
الضباب والتي تتضمن تشغيل األنوار العالية ،والتأكد من أن جميــع األنــوار تعمــل بشــكل جيــد
والتي تساعد السائقين اآلخرين على رؤية السيارة ،والحفــاظ علــى نظافــة الزجــاج األمــامي
واألنوار األمامية للحد من تــوھج األنــوار ولزيــادة وضــوح الرؤيــة ،ضــرورة تخفيــف الســرعة أثنــاء
داد السرعة قبل الدخول لغيمة ضباب وتأكّد من إمكانيّة التوقف ضمن نفس
القيادة ،ومراقبة ع ّ
ومتيقظـاً ألي
المسافة التي تتمكّن من رؤيتھا ،مضيفاً إلى أنه يجب أن يكون السائق منتبھـاً ُ
طارئ مثل المركبات البطيئة وتلك المتوقّفة ،وفتح الشباك ولو قليال ً لسماع أي صوت خارجي
بشكل أفضل ،كما يفضل إطفاء الراديو وعدم استخدام الھاتف وضرورة االنتباه الكامل للطريق.
إرشادات
المساحات ومزيل التكثّف للحصول على أفضل درجة ممكنــة مــن
نوه الزفين بضرورة استخدم
ّ
الرؤية ،وإنه من الصعب أحياناً معرفة ما إذا كان سوء الرؤية بســبب الضــباب نفســه أو بســبب
تكثّف الرطوبة على الزجاج األمامي ،محبذا استخدم حافة الطريق اليمنى أو خطــوط الطريــق
كمرشد على الطريق ،والتحل ّي بالصّــبر وتجنّــب تجــاوز المركبــات األخــرى أو تغييــر المســارب،
منبھاً على ضرورة استخدم إشارات الســيارة الضــوئيّة لالنعطــاف وعــدم التوقــف علــى طريــق
سريع أو مزدحم والحذر من السيارات بطيئــة الحركــة والمتوقفــة فقــد ال يســتعمل الســائقون
اآلخرون المصابيح األمامية.

تضرر  63مركبة وإصابة  5أشخاص في حادثين بالشارقة
الضباب يقتل سائق دراجــة في دبي ويصيب شخصين
التاريخ 29 ::يناير  28 2013يناير 2013
المصدر :محمد فودة  -دبي  /الشارقة  -اإلمارات اليوم

توفي شخص وأصيب اثنان في حادثين مروريين وقعا في اليومين األخيرين ،خالل فترة
الضباب ،فيما بلغ عدد الحوادث المرورية البسيطة التي وقعت خالل الفترة نفسھا ولم ينجم
عنھا إصابات 71 ،حادثاً مرورياً.
وفي الشارقة ،وقعت حوادث تصادم تتابعي ومتفرق بين  63مركبة على الطريق العابر في
الشارقة ،من ضاحية الرحمانية في اتجاه الجسر رقم ) (7والعكس ،أصيب فيھا خمسة
أشخاص إصابات بسيطة.
وتفصيالً ،توفي سائق دراجة نارية في حادث مروري في الثالثة والنصف من مساء أول من
أمس ،حين وقع تصادم بين مركبتين والدراجة في شارع الوصل.
وقال مدير اإلدارة العامة للمرور اللواء محمد سيف الزفين لـ»اإلمارات اليوم« ،إن شخصاً أصيب
بإصابات متفاوتة حين تعرض للدھس أثناء مروره في العاشرة ،مساء أول من أمس ،في
شارع خالد بن الوليد.
وتابع الزفين أن شخصاً آخر أصيب بإصابات متوسطة حين وقع تصادم بين سبع سيارات في
ساعة مبكرة من صباح أمس على شارع جبل علي لھباب ،في االتجاه من جسر دبي العين
إلى دوار لھباب.
ضباب وظالم
سيدتان توصالن طفليھما إلى حافلة تابعــة لحضــانة
في الشــارقة ،وســط أجــواء ضــبابية وشــبه معتمــة،
حيث تزايدت المطالبات ،أخيرا ،بتأخير الدوام ســاعة
واحــدة ،خــالل الشــتاء ،إذ يضــطر الطــالب وأطفــال
الحضـــانات إلـــى النـــزول مـــن بيـــوتھم قبـــل طلـــوع
الشمس.

وسجلت غرفة القيادة والسيطرة في
اإلدارة العامة للعمليات في شرطة
دبي ،منذ الساعات األولى من صباح
أمس 71 ،حادثاً مرورياً بسيطاً ،وقعت
في مناطق متفرقة من اإلمارة خالل
فترة الضباب ،وتلقت  806مكالمات
ھاتفية.
وأضاف الزفين أن الضباب الكثيف يعيق الرؤية ،خصوصاً على الطرق الخارجية ،مضيفاً أنه كان
سببا رئيسا في الحادث الذي شھد اصطداما بين سبع مركبات خفيفة وحافالت نقل عام ،ما
أدى إلى إصابة سائق.
وأشار إلى أن الحادث تسبب في نوع من االزدحام في شارع جبل علي لھباب ،وتدخلت
دوريات الشرطة لتسيير حركة المرور وتفادي اصطدام مركبات أخرى بالمركبات التي اشتركت
في الحادث ،خصوصاً في ظل صعوبة الرؤية.
وأفاد بأن ھذه الفترة من العام تشھد سقوط الضباب بكثافة على الطرق المختلفة ،مشدداً
على ضرورة التزام الحذر من جانب السائقين وااللتزام بالتعليمات الضرورية للقيادة في ھذه
الظروف .وناشد مستخدمي الطريق توخي الحذر في أوقات الضباب وااللتزام بقواعد األمن
والسالمة.
وأكد الزفين أھمية خفض السرعات أثناء القيادة في ھذه الظروف ،ألن السائق ربما ال يملك
الفرصة الستخدام الفرامل في ظل عدم قدرته على الرؤية لمسافة قد ال تزيد على مترين أو
ثالثة ،معتبراً أن الخطأ في ھذه الظروف قد يكلف السائق حياته.
وأوضح أن بعض السائقين يرتكبون خطأ متكرراً ،ھو استعمال أضواء التحذير الرباعية ،معتقدين
أنھم ينبھون القادمين من الخلف إلى وجودھم ،لكن ھذا يسبب إشكالية كبيرة ،ويأتي
بنتيجة عكسية ،موضحاً أن اإلشارات التحذيرية تستخدم في حال الوقوف فقط ،لذا فإن

القادم ال يعرف إذا كانت المركبة تسير أم متوقفة ،وربما يعتقد أنھا تتحرك فيصطدم بھا من
الخلف.
وأكد الزفين أن اإلدارة العامة للمرور في شرطة دبي تحرص على نشر دوريات في الطرق
الخارجية خالل ھذه الفترة من العام للتعامل مع أي حاالت طارئة ،مثل توقف مركبة لظرف ما
فتبعدھا عن الطريق ،حتى ال يحدث تصادم في ظل صعوبة الرؤية.
إلى ذلك ،طالب مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في اإلدارة العامة للعمليات بالوكالة،
العقيد أحمد شھيل ،السائقين بالتأكد من نظافة الزجاج األمامي وزجاج النوافذ ومصابيح
اإلضاءة ونظافة اإلشارات الضوئية ،وعملھا قبل قيادة المركبة ،إضافة إلى ترك مسافة كافية
بين مركباتھم والمركبات التي تسير أمامھم ،وتخفيف السرعة ،ليتمكنوا من الوقوف ضمن
مدى الرؤية األمامية ،وااللتزام بخط السير ،وعدم تغيير المسار إال في حاالت الضرورة.
وأكد أھمية استخدام المركبات األنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل،
والتوجه إلى أقرب مركز شرطة عند وقوع حوادث بسيطة ال تسفر عنھا إصابات ،الفتاً إلى
ضرورة التأكد من حاالت الطقس من خالل وسائل االعالم المختلفة لتفادي الحوادث المرورية
الخطرة ،إضافة إلى الخروج إلى العمل في وقت مناسب.
يذكر أن عدم تقدير مستعملي الطريق تصدر قائمة أسباب الحوادث التي أدت إلى سقوط
وفيات خالل العام الماضي ،إذ أدى إلى وفاة  40شخصاً دھساً من إجمالي  122شخصاً توفوا
في حوادث مرورية في دبي ،مقابل  134وفاة سجلت عام .2011
وفي الشارقة ،وقع حادثان تتابعيان ،األول في السابعة و 10دقائق مقابل ضاحية الرحمانية
في اتجاه تقاطع رقم  ،7بين  30مركبة بعضھا متفرقة ،والثاني بعد التقاطع رقم  7باتجاه
ضاحية الرحمانية بين  33مركبة ،ونتج عن الحادثين إصابة خمسة أشخاص بإصابات بسيطة
»بسبب تدني الرؤية ،وكثافة نسبة الضباب وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات».
وطالب نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدﷲ مبارك الدخان السائقين بالحيطة
وااللتزام بتعليمات القيادة اثناء انتشار الضباب ،واالھتمام بالتوجيھات التي حرصت أجھزة

الشرطة في الدولة على توجيھھا لھم من خالل البرامج اإلذاعية والنشرات المرورية
الصباحية المخصصة لھذا الغرض ،إضافة الى القيادة بطيش وتھور دون مراعاة السرعة الالزمة
والمسافة الواجب تركھا بين المركبات ،والتجاوز الخطأ ،وھو من أھم عوامل وقوع الحوادث.
ودعا مستخدمي الطريق من أصحاب المركبات الصغيرة والشاحنات الى احترام قواعد السير
وااللتزام بضوابط الشارع ،وتشغيل اإلنارة الخاصة بالضباب في المركبة ،وعدم تشغيل
اإلشارات الرباعية )الفالشر( ،التي تدل على وجود خطر في األمام ،ما يربك بعض قائدي
المركبات ،وتجنب التجاوزات الخطرة والخاطئة ،وقيادة المركبات بالسرعة القانونية .وترك
المسافة القانونية الواجب تركھا بين المركبات ،وااللتزام بخط السير االلزامي تفادياً لوقوع
مثل ھذه الحوادث.

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(4
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺷﺄن
ﻣﻮﺿﻮع "ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة"
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صفحة  1من 26

صفحة  2من 26

صفحة  3من 26

-

صفحة  4من 26

صفحة  5من 26

صفحة  6من 26

 .1انظر إلى المرفقات صفحة 25
 .2انظر إلى المرفقات صفحة 25
 .3انظر إلى المرفقات صفحة 25

صفحة  7من 26

-

-

صفحة  8من 26

المواد المخدرة

أنواع المخدرات حسب تصنيف وزارة الداخلية:
حشيش

أفيون

االسبايس

هيروين

كوكايين

نباااااااااااااااااااااات باااااااااااااااااااااااا ا ور بااااااااا ا ور قات
الخشخاش

-

الخشخاش

القنب

مخدرًا

القنب

حسب تصنيف وزارة الداخلية:

الماااااااا ا رات ترامادول

العقلية

مارجوانا

نبااااااااااااات الشبو

12

ارتن

لورازيبام

ريفوتريل

الريكا

ويلكم

23

ميثادول

الزيكس

اوالنزابين

نيترازيبام

برازوالم

فاليوم

قرصاااااااااااا ا ًا

لجافليكس

كمدرين

اكزانكس

كبتاجون

تريفن

روج

مخدرًا

كلونازيبام

بروبكسفين

بنزوديازبين

زنكس

بنزهيكسول

عدد المدمنين على األقراص المخدرة خالل األعوام
2013-2014
1267
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1100
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صفحة  9من 26

-

الجنس/السنة

2011

2012

2013

ذكر

266

347

372

انثى

8

11

7

المجموع

274

358

379

صفحة  10من 26

-

الجنسية

2011

2012

2013

االمارات

101

151

160

عرب

97

118

150

أجانب

76

89

69

المجموع

274

358

379

-

صفحة  11من 26

-

صفحة  12من 26

جدول يوضح عدد البرامج والحمالت التوعوية باضرار المخدرات خالل األعوام -2012-2011
2013

صفحة  13من 26

-

)5

صفحة  14من 26

-

الطاقة االستيعابية لمراكز التأهيل بالدولــــة
98

100

100
90

56
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30
20
10
0

المركز الوطني للتأهيل
عدد المدمنين المقيمين

مركز التأهيل الخاص
الطاقة االستيعابية

صفحة  15من 26

صفحة  16من 26

.3

-

صفحة  17من 26

الدول األوروبية
أنووواا البوورامج
بالمصووووووووووووحات
األوروبية

 تقديم عالج أولي للمقيم داخل المصحات. رعاية ثانوية وتنقية للمرضى. استشارات عالجية. -برامج مخصصة لصغار السن والعائالت.

الخوووووووووووووووووودمات

 -نشاط رياضي كامل ونادي صحي.

المتاحووووووووووووووووووووة

 -رعاية صحية كاملة في جميع التخصصات.

بالمصحات

 إقامة كاملة بأعلى المستويات. -مساحات خضراء كبيرة.

الطاقوووووووووووووووووووووووة

 100 -سرير.

السوووووووووووووووريرية

 -المسافة التي تفصل بين الغرف تصل الى  100متر .المساحات الخضراء المخصصة للمرضى

للغالبيووووووووووووووووووووة

تصل الى  500متر مربع لكل مريض.

العظموووووى مووووون
المصحات
دولة االمارات العربية المتحدة
أنوووووووووووووووووووووووووواا
المشوووووووووووووو الت
بالمصووحات فووي
الدولة

 صعوبة تحقيق مرحلة االندماج االجتماعي. صعوبة معالجة المشكالت األسرية للمرضى بعد خروجهم. صعوبة توفير فرص عمل للمدمنين . -االعتماد على األدوية المهدئة بعد انتهاء فترة العالج.

الخوووووووووووووووووودمات
المتاحووووووووووووووووووووة
بالمصحات

 نشاط رياضي كامل ونادي صحي. رعاية صحية كاملة في جميع التخصصات. إقامة كاملة بأعلى المستويات. -مساحات خضراء كبيرة.

الطاقوووووووووووووووووووووووة
السوووووووووووووووريرية
للغالبيووووووووووووووووووووة
العظموووووى مووووون
المصحات

 من  28إلى  40سريراً. -المأمول استيعاب  200سريراً.

صفحة  18من 26

صفحة  19من 26

صفحة  20من 26

صفحة  21من 26

صفحة  22من 26

-

صفحة  23من 26

صفحة  24من 26

صفحة  25من 26

كشف أسماء حضور اجتماعات لجنة الش ون الداخلية والدفاع
بشــــأن
" موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة

الجهــة
وزارة الداخلية
 29مارس 2015

الهيئة االتحادية للجمارك
 12ابريـل 2015

وزارة الصحة
اللجنة العليا لألدوية المخدرة
والمؤثرات العقلية
 19ابريـل 2015

الحضــور
 العقيد /سعيد توير السويدي  -مدير عام إدارة المخدرات -المقدم  /عبدالرحمن علي المنصوري

 السيدة  /عليـاء المرموم  -مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة -السيدة /هدى حميد بالهول  -مدير ادارة المخاطر الجمركية

 سعادة  /د.أمين حسين األميري – وكيل الوزارة المساعد لسياسةالصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لألدوية المخدرة
والمؤثرات العقلية

صفحة  26من 26

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(5
اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺳﻤﻮ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﺎم
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تأخير

الشروع في
تعاطي المخدرات ( رفع
سن التعاطي ...سياسة غير
معلنة

تجنب

تطور الحالة الى
اإلدمان

الهدف
الرئيسي
للوقاية

االنتهاء من اعداد الوثيقة الوطنية للتوعية الطالبية:

تسللليا النسللألة امن مللن الوثيقللة ا مللالش الس ل و ال للي
حم د بن راشلد ا متتلون نا لش ر ليد الدنللة ر ليد للد
الوزراء :

حمانر نثيقة برنامج خليفة لت تني الطالب
المهارات الشخصية

الوعي الوطني

الصحة والسالمة

الوقاية من الجريمة

تنمية الذات

معرفة الوطن

الثقافة المرورية

األمن الفكري

مهارات التفكير

محبة الوطن

الوقاية والسالمة

الجرائم اإللكترونية

مهارات المعرفة

خدمة الوطن

التوعية الصحية

جرائم المخدرات

مهارات التفاعل والتواصل
االجتماعي

حماية الوطن

الثقافة البيئية

جرائم األحداث

التوعية االقتصادية

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ )(6
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﻮل ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع
" ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت "

ﻣﻀﺒﻄﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ  - 10اﻟﺪور  - 1اﻟﻔﺼﻞ 16

ﺻﻔﺤﺔ  119ﻣﻦ 120

اﻟﻤﻮﻗــﺮة

ﻣﻌﺎﻟﻲ /د.أﻣﻞ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻘﺒﯿﺴﻲ
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي

ﺗﺤﯿـﺔ طﯿﺒـﺔ وﺑﻌـﺪ،،،

أرﻓﻖ ﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻜﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻷوﻗﺎف واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع " ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ
ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت" ﺣﻮل اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﻌﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮﻗــﺮ.

وﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ،،،

رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﺳﻤﻨﻮه
اﻟﺘﺎرﯾﺦ2016/04/26 :

1

أﺣﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺠﻠﺴ ﺘﮫ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﻲ اﻟﺴ ﺎدس ﻋﺸ ﺮ ﻓﻲ دور اﻧﻌﻘﺎده اﻷول اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﺑﺘﺎرﯾﺦ
 ،2016/4/12ﺗﻮﺻ ﯿﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺷ ﺄن ﻣﻮﺿ ﻮع " ﺳ ﯿﺎﺳ ﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼ ﺎﻻت " إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﻋﺪت اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺬي ﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وذﻟﻚ ﻹﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮫ ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻨﮭﺎ.
ﻛﻤﺎ ورد ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻄﺎب ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﺎرﯾﺦ  2016/4/19ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸ ﺄن اﻟﻤﻮﺿ ﻮع واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺻ ﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺗﺪارﻛﺎ ﻟﺤﺪوث أي ﻟﺒﺲ ﺣﻮل
اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ،وﻧﻈﺮا ﻟﺴ ﺒﻖ ﻋﺮض اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺷ ﺄﻧﮫ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﻋﻀﺎء ،ﻓﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﮫ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دار ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸ ﺎت اﻟﺴ ﺎدة اﻷﻋﻀ ﺎء وﺳ ﻤﺎع وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﺼ ﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 .1ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼ ﺎﻻت ﻣﻦ ﺗﻮطﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸ ﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮطﯿﻦ.
 .2ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺷ ﺮات ﻗﯿﺎس ،وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أداء ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﻔﮭﻮم " اﻗﺘﺼ ﺎد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ " ﻓﻲ ﻣﺴ ﺘﮭﺪﻓﺎت
وﺧﻄﻂ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
 .3زﯾﺎدة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮطﯿﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت.
 .4ﺗﻔﻌﯿﻞ أوﺟﮫ اﻟﺘﻨﺴ ﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼ ﺎﻻت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ
ﺗﻮزﯾﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺠﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ.
 .5إﺟﺮاء ﻣﺴ ﺢ ﻣﯿﺪاﻧﻲ ﻟﻤﺴ ﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﻤﺰودة ﺑﺮﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ.
 .6اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ،ودراﺳﺔ ﺗﺴﻌﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎﺗﮭﺎ.
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 .7وﺿ ﻊ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺒﺎدرات ﻹدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻵﻣﻦ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ.
 .8ﺗﻤﻜﯿﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻣﺴﺘﻔﯿﺪي اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ،
وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ.
 .9ﻧﺸﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ،وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺎﺗﮭﺎ ،واﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﺎ ،وإﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ
ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.
 .10اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸ ﺎء ﻓﺮق وطﻨﯿﺔ وﺗﺄھﯿﻠﮭﺎ وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻦ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ.

واﻟﻠﺠﻨﺔ إذ ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت.

ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺟﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﻘﺒﻲ
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 وافق المجلس على مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة الذي تضمن البنود التالية :البند األول  :االعتذارات .
البند الثاني  :التصديق على مضبطتي الجلستين الثامنة والتاسعة المعقودتين بتاريخي  12و .2016/4/20
البند الثالث  :الرسائل الصادرة للحكومة :
 -رسالة صادرة بشأن طلب الموافقةة علةى مناقشةة مو ةو

سياسة وزارة ونميية ورجيمعيةيو ة و

شأنوبماءورألسر و"و.و
البند الرابع  :األسئلة :
 .1سؤال موجه إلى الفريق /سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلةس الةوزرا –
وزير الداخلية من سعادة العضو  /حمد أحمد الرحومي حول تكرار حةواد اععتةدا والقتة
باألسلحة البيضا

.

 .2سؤال موجه إلى الفريق  /سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلةس الةوزرا –
وزير الداخلية من سعادة العضو  /حمد أحمةد الرحةومي حةول إلةااك الكفية بةدف قيمةة تةذا ر
السفر للعمالة المساندة الهاربة .
 .3سؤال موجه إلى الفريق  /سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلةس الةوزرا –
وزير الداخلية من سعادة العضو  /حمد أحمةد الرحةومي حةول استرةدار قةرار اتحةادي يمنة
حر ة السيارات في أوقات الضباب الكثيف .
 .4سؤال موجه إلى الفريق  /سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلةس الةوزرا –
وزيةةر الداخليةةة مةةن سةةعادة العضةةو  /خالةةد علةةي بةةن زايةةد حةةول

ةةب السةةرعة علةةى ال ةةر

اعتحادية .
 .5سؤال موجه إلى الفريق  /سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلةس الةوزرا –
وزير الداخلية من سعادة العضو  /سالم علي الشحي حول تسجي ملكية السيارات .
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البند الخامس  :الموضوعات العامة :
 -مناقشة مو و

حماية المجتم من المواد المخدرة .
(مرفق تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفا )

البند السادس  :التقارير الواردة من اللجان :
 تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقةا والمرافةق العامةة حةول توصةيات مو ةوالعامة لتنظيم ق ا اعتراعت .
البند السابع  :ما يستجد من أعمال
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سياسةة الهي ةة

 الخالصة: تضمنت الجلسة خمسةة سسةئلة حية بةدس المجلةب بمناةشةة السةاال األول الةذي ةان حةول " تكةرارحوادث االعتداء والقتل باألسلحة البيضاء " ،وةد سكد معالي وزير الداخلية في معرض إجابته عنه أن
الدولة تحت المر ا التاس عالمياً في انخفاض معةدل الجةرائم لكة ( )100ألةف مةن السةكان ،والمر ةا
الراب في جرائم اععتدا بشك عاك ،وتمث حواد اععتدا باألسلحة البيضا في الدولة ( )%0.9من
مجم الجرائم .
 في حين طالب سعادة العضو في تعقيبه بتشديد العقوبات على منافذ البي والمحالت التي تقوك بتجةارةاألسلحة البيضا .

 ثةةا انتقةةل المجلةةب بعةةدشا لمناةشةةة السةةاال الرابةةع الةةذي ةةان حةةول " ضةةبا السةةرعة علةةى الطةةراالتحادية " ،وةةد سكةد معةالي وزيةر الداخليةة فةي معةرض إجابتةه عنةه أنةه ع يوجةد اخةتال فةي ةب
واب موحدة للرادارات الثابتة والمتحر ةة علةى طةر الدولةة،
الرادار لسرعة المر بات ،ويتم و
واب خاصة لبعض الرادارات وذلك لظرو بعض ال ر وللسالمة المرورية.
فيما يتم و
 في حين طالب سعادة العضو في تعقيبه بأن تكون هناك شفافية ومرةداقية فةي تحديةد السةرعات علةىطر الدولة وذلةك مةن خةالل و ة لوحةات إرشةادية وا ةحة ،حتةى ع يةتم ترةيد السةائقين مةن خةالل
الرادارات.
 وفيما يخص الساال الثاني الذي ان حول " إلزام الكفيل بدفع ةيمةة تةذاكر السةفر للعمالةة المسةاندةالهاربة " ،فقد سشار معالي وزير الداخلية في معرض إجابتةه عنةه إلةى أن الةوزارة تقةوك حاليةًا بدراسةة
إنشا مرا ا تدريبية للعمالة المساندة في بلدانها لتدريبها وتأهيلها واختبارها لمعرفةة مةدق قةدرتها علةى
العم والعيش في الدولة.
 في حين طالب سعادة العضو في تعقيبه بعدك إلااك الكفي بدف قيمة التذ رة ألن ال رخالف العقد وقاك بالهروب إلى جهة أخرق .

اآلخر هو من

 سما ما يتعلق بالساال الخامب الذي ان حول " تسجيل ملكية السةيارات " ،فقةد سشةار معةالي وزيةردراسة لتسةجي ملكيةة السةيارات الجديةدة ة ةال
الداخلية في معرض إجابته عنه إلى أنه قد تم و
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سنوات ،وبعد ال سةنوات يةتم فحةل السةيار ة بشةك دوري ة سةنة ،فةي حةين تعتبةر نسةبة التسةجي
للمر بات في الدولة هي األعلى في العالم مقارنة بعدد السكان.
 في حين طالب سعادة العضو في تعقيبه بسرعة ت بيق الدراسة وذلك بتسجي ملكية السيارات الجديةدةال سنوات.

 واختتا المجلب مناةشة بند األسئلة بمناةشة الساال الثالث الذي ان حول "استصدار ةرار اتحادييمنةةع حركةةة السةةيارات فةةي سوةةةات الضةةبا الكثية " ،حية سشةةار معةةالي وزيةةر الداخليةةة فةةي معةةرض
إجابته إلى أنه تةم تشةكي فريةق مةن الةوزارة إليجةاد حلةول مروريةة تسةه حر ةة السةيارات فةي أوقةات
الضباب الكثيف ،وقةد تمكةن هةذا الفريةق مةن ابت كةار بةرم مراقبةة ذ ةي األول مةن نوعةه فةي العةالم ،يةتم
و عه على ال رقات ماود بأجهاة استشعار و ةاميرات مراقبةة ذات خاصةية النقة التلفايةوني ويعمة
علةى قيةاك ثافةةة الضةباب ،ويةتم مةةن خاللةه تحديةد السةةرعات الالزمةة عبةر لوحةةات إلكترونيةة لضةةمان
السالمة المرورية للسائقين.
 في حين سكد سعادة العضو في تعقيبه على أن قرار من القيادة أ نا الضباب الكثيف لةه دوافة إيجابيةةومهمة في الحفاظ على روح اإلنسان وخفض معدعت وفيات الحةواد  ،وذلةك وفقةًا لمةا هةو معمةول بةه
في شأن إيقا حر ة ال يران أ نا األحوال الجوية السي ة.

 واختتا المجلب مناةشة بنةود جةدول سعمةال شةذ الجلسةة بمناةشةة موضةو " حمايةة المجتمةع مةنالمواد المخدرة " وةةد سبةدف فيةه سصةحا السةعادة األعضةاء الكثيةر مةن األفكةار واالراء والمالح ةات
سشمها :الم البة بتحدي قانون مكافحة المخدرات بما يوا ب المستجدات و الت ةورات العلميةة الخاصةة
بالتجريم والعقاب لمرور أ ثر من عقدين من الامن على إصداره والعم به .
مسةودة مشةرو قةانون
 وفي معرض رد الحكومة على شذ المالح ة سكدت على قياك الوزارة بوللفحةةل الةةدوري للمةةدمن ،حي ة يخضة المتعةةاطي لفتةةرة زمنيةةة محةةددة للفحةةل إللاامةةه بعةةدك تعةةاطي
المخدرات والعقاقير.
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 وفةةي نهايةةة النقةةا وافةةق المجلةةب علةةى إعةةادة توصةةيات مو ةةو " حمايةةة المجتمةةع مةةن المةةوادالمخدرة " إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفا إلعادة صياغتها وفةق المناقشةة التةي تمةت فةي الجلسةة ةم
إعادتها إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة.
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 وةائع الجلسة : عقد المجلس الوطني اعتحادي جلسته العاشةرة فةي دور انعقةاده العةادي األول مةن الفرة التشةريعيالسادك عشر يوك الثال ا الساعة التاسعة وخمسة دقائق صباحاً بتاريخ  3شعبان سنة 1437هـ الموافق
 10مةةةايو 2016ك ،برئاسةةةة معةةةالي  /د .أمة ة عبةةةدا القبيسةةةي  -رئةةةيس المجلةةةس الةةةوطني اعتحةةةادي،
وبحضور الفريق  /سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزرا – وزير الداخلية،
وحضور معالي  /نورة محمد الكعبي – وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني اعتحادي.
 وةةةد بةةدس المجلةةب مناةشةةة بنةةود جةةدول سعمةةال شةةذ الجلسةةة بمناةشةةة السةةاال األول الةةذي كةةا حةةول"تكرار حوادث االعتداء والقتل باألسلحة البيضاء " المقدم من سعادة العضةو  /حمةد سحمةد الرحةومي
إلى الفريق /سمو الشيخ سةي بةن زايةد نل نهيةا – نائةب رئةيب مجلةب الةوزراء – وزيةر الداخليةة
والذي سكد في معرض إجابته على االتي :
 تحتةة الدولةةة المر ةةا التاسةة عالميةةًا فةةي انخفةةةاض معةةدل الجةةرائم لكةة ( )100ألةةف مةةن السةةةكان،والمر ا الراب من جرائم اععتدا بشك عاك .
 حواد اععتدا باألسلحة البيضا في الدولة تمث ( )%0.9من مجم الجرائم في الدولة. تةةةم تشةةةكي لجنةةةة وزاريةةةة إلعةةةداد مشةةةرو قةةةانون للحةةةد مةةةن تكةةةرار الحةةةواد باسةةةتخداك السةةةالحاألبةةةيض  ،وسةةةيتم ا عنتهةةةا مةةةن مسةةةودة هةةةذا المشةةةرو بالتنسةةةيق مة ة وزارة العةةةدل لعر ةةةه علةةةى
المجلس الوطني اعتحادي.
 هنةةةاك العديةةةد مةةةن المبةةةادرات التةةةي تقةةةوك بهةةةا الةةةوزارة فةةةي شةةةأن هةةةذا المو ةةةو منهةةةا تكثيةةةفالةةةدوريات األمنيةةةة فةةةي المنةةةاطق السةةةكنية وحةةةول تجمعةةةات الشةةةباب غيةةةر المألوفةةةة التةةةي قةةةد تحةةةد
فيها جرائم اعتدا بالسالح األبيض.
 هنةةةاك العديةةةد مةةةن الدراسةةةات والبحةةةو التةةةي تقةةةوك بهةةةا الةةةوزارة عةةةن جةةةرائم اسةةةتخداك السةةةالحاألبيض لالستفادة من نتائج هذه الدراسات والبحو أ نا وقو هذه الجرائم.
 تقةةةوك الةةةوزارة بو ة ة بةةةرامج توعويةةةة للوقايةةةة مةةةن العنةةةف مثة ة برنةةةامج خليفةةةة لتمكةةةين ال ةةةالب،مةةةا تةةةم إيجةةةاد بةةةرامج توعويةةةة لل لبةةةة تبةةةدأ مةةةن المرحلةةةة اعبتدائيةةةة منهةةةا :التنميةةةة الذاتيةةةة لبيةةةان
خ ةةةورة األلعةةةاب الناريةةةة  ،واأللعةةةاب اإللكترونيةةةة الوطنيةةةة علةةةى األبة ة سةةةتور التةةةي تتنةةةاول العنةةةف
ب ريقة علمية وغيرها من البرامج.
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 يةةةتم قيةةةاك بعةةةض المؤشةةةرات فةةةي الةةةوزارة مثةةةال الشةةةعور باألمةةةان العةةةاك والشةةةعور باألمةةةان أ نةةةاالليةة ة مةةةةن خةةةةالل مر ةةةةا اإلمةةةةارات للدراسةةةةات والبحةةةةو اعسةةةةتراتيجية ،فكانةةةةت نسةةةةبة الشةةةةعور
باألمان العاك ( )%86والشعور باألمان أ نا اللي (.)%84.5
 فةةةي حةةةين كانةةةال سشةةةا المالح ةةةات واألفكةةةار التةةةي سكةةةد عليهةةةا سةةةعادة العضةةةو فةةةي تعقيبةةةه علةةةى ردمعالي الوزير شي:
 اعستفسةةةةار عةةةةن انتهةةةةا الةةةةوزارة مةةةةن إعةةةةداد مشةةةةرو القةةةةانون الخةةةةاالبيضا .

باععتةةةةدا باألسةةةةلحة

 التساؤل عن التجريم في حال حيازة الشخل للسالح األبيض. الم البة بتشديد العقوبات على منافذ البي والمحالت التي تقوك بتجارة األسلحة البيضا . وةد اكتفى سعادة العضو /حمد سحمد الرحومي بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليهمرتين.

 ثا انتقل المجلب لمناةشة الساال الرابع الذي كا حول " ضةبا السةرعة علةى الطةر االتحاديةة "المقدم من سعادة العضو  /خالد علةي بةن زايةد إلةى الفريةق  /سةمو الشةيخ سةي بةن زايةد نل نهيةا –
نائب رئيب مجلب الوزراء – وزير الداخلية والذي أكد في معرض إجابته عنه على اآلتي :
 اإلشارة إلى أنه تم تحديد السرعات على ال ر بنا ً على مواصفات وظروواب ومعايير موحدة على مستوق الدولة.

طريةق وذلةك وفةق

ةواب موحةدة
 التأ يد على أنةه ع يوجةد اخةتال فةي ةب الةرادار لسةرعة المر بةات ويةتم و ةواب خاصة لةبعض الةرادارات وذلةك
للرادارات الثابتة والمتحر ة على طر الدولة ،فيما يتم و
لظرو بعض ال ر وللسالمة المرورية.
 -اإلشارة إلى أنه توجد لوحات إرشادية وتنبيهية تو ح السرعات على افة طر الدولة.

 فةي حةين ك انةال سشةا المالح ةات واألفكةار التةي سكةةد عليهةا سةعادة العضةو فةي تعقيبةه علةى رد معةةاليالوزير شي :
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 التنويه إلى وجود اختالالخارجية.

بين الةرادار الثابةت والمتحةرك فةي

ةب السةرعات وخاصةة علةى ال ةر

 الم البة بأن تكون هناك شةفافية ومرةداقية فةي تحديةد السةرعات علةى طةر الدولةة وذلةك مةن خةالللوحات إرشادية وا حة ،حتى ع يتم تريد السائقين من خالل الرادارات.
و
و
 وةد اكتفى سعادة العضو /خالد علي بن زايد بالرد المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليهمرتين.

 ونةةاةا المجلةةب بعةةد سلة السةةاال الثةةاني الةةذي كةةا حةةول " إلةةزام الكفيةةل بةةدفع ةيمةة تةةذاكر السةةفرللعمالة المساندة الهاربة " المقدم من سعادة العضو  /حمد سحمد الرحةومي إلةى الفريةق /سةمو الشةيخ
سةةي بةةن زايةةد نل نهيةةا – نائةةب رئةةيب مجلةةب الةةوزراء – وزيةةر الداخليةةة والةةذي سكةةد فةةي معةةرض
إجابته على االتي :
 تواجةةه الةةوزارة بعةةض التحةةديات حةةول العمالةةة المسةةاندة ،فقةةد تةةم إبعةةاد ( )150ألةةف شةةخل فةةي عةةاك(2015ك) بسبب هروب هذه العمالة.
 اإلشارة إلى أن الوزارة تتكبد خسار مالية طائلة في تتب هؤع المخالفين في حمالت تفتيشية في فترةإلقا القبض عليهم ،وفترة إبعادهم من الدولة.
 التنويه إلى أن الوزارة تشدد العقوبة علىالدولة.

من يقوك بتشغي شخل على غير فالته ،أو متسل إلى

 تواجه الوزارة صعوبة في إلقا القبض على المخالفين ،ألن أغلب األما ن تكون عامة ومتفرقة مثمسا ن العمال أو في أما ن توجد فيها حرانة جاائية بحي ع يمكن الةدخول إليهةا إع بة ذن تفتةيش مةن
النيابة العامة .
 للموا مة بين النفقات الحكومية وبين النفقات التي يتكبدها المواطن يلاك الكفي بتوفير تذ رة للمرلحةالعامة ،واعلتااك بقانون دخول وإقامة األجانب .
 تقةةوك الةةوزارة حالي ةًا بدراسةةة إنشةةا مرا ةةا تدريبيةةة للعمالةةة المسةةاندة فةةي بلةةدانها لتةةدريبها وتأهيلهةةاواختبارها لمعرفة مدق قدرتها على العم والعيش في الدولة .
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 قامت الوزارة ب شراك جمي شر ات التةأمين العالميةة لمعالجةة هةذا المو ةو  ،فقةد تةم التوصة إلةىتنفيذ منتج يغ ةي ةال حةاعت وهةي  :فةي حةال هةروب العامة مةن الكفية سةتتولى الشةر ة دفة قيمةة
التذ رة ،عند عدك اجتياز الفحل ال بي لإلقامة ستتولى الشر ة ذلك دف قيمة التةذ رة ،باإل ةافة إلةى
دف قيمةة ( ) 5000درهةم للكفية إذا تمةت الوفةاة فةي السةنة التأمينيةة ويةتم إعةادة المكفةول إلةى بةالده مة
مرافق ،وسيتم إطال هذا المنتج خالل هذه السنة .
 فةةةي حةةةين كانةةةال سشةةةا المالح ةةةات واألفكةةةار التةةةي سكةةةد عليهةةةا سةةةعادة العضةةةو فةةةي تعقيبةةةه علةةةى ردمعالي الوزير شي:
 الم البةةةةة ب عةةةةادة النظةةةةر فةةةةي شةةةةأن إلةةةةااك الكفيةة ة بةةةةدف قيمةةةةة تةةةةذ رة السةةةةفر للعمالةةةةة المسةةةةاعدةالهاربة.
 التسةةةاؤل حةةةول إلةةةااك الكفية ة بةةةدف قيمةةةة التةةةذ رة مة ة أن ال ةةةروقاك بالهروب إلى جهة أخرق .

اآلخةةةر هةةةو مةةةن خةةةالف العقةةةد

 اعستفهاك حول أسباب تشغي العمالة عند غير المكفول  ،وما هي المعالجة . وةةةد اكتفةةى سةةعادة العضةةو /حمةةد سحمةةد الرحةةومي بةةالرد المقةةدم مةةن معةةالي الةةوزير بعةةد التعقيةةبعليه مرتين.

 ثا ناةا بعد سل الساال الخامب الةذي كةا حةول " تسةجيل ملكيةة السةيارات " المقةدم مةن سةعادةالعضو  /سالا علي الشحي إلى الفريق /سمو الشيخ سةي بةن زايةد نل نهيةا – نائةب رئةيب مجلةب
الوزراء – وزير الداخلية والذي سكد في معرض إجابته على االتي :
دراسة فةي شةأن تسةجي ملكيةة السةيارات الجديةدة ة
 اإلشارة إلى أنه تم وال سنوات يتم فحل السيارة بشك دوري سنة.

ةال سةنوات  ،وبعةد

 بلغ عدد المر بات المتع لة على ال رقةات ( ) 36ألةف مر بةة فةي ق ةا واحةد مةن مةاني ق اعةات،وهذه ينتج عنها ازدحامات مرورية في ال رقات.
 -نسبة التسجي للمر بات في الدولة هي األعلى في العالم مقارنة بعدد السكان.
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 فةي حةين كانةال سشةا المالح ةات واألفكةار التةي سكةةد عليهةا سةعادة العضةو فةي تعقيبةه علةى رد معةةاليالوزير شي :
 اعستفسار عن السماح بتسجي ملكية السيارات أل ثر من سنة . -الم البة بسرعة ت بيق الدراسة الخاصة بتسجي ملكية السيارات الجديدة

ال سنوات .

 وةد اكتفى سعادة العضو /سالا علي الشحي بالرد المقدم مةن معةالي الةوزير بعةد التعقيةب عليةه مةرةواحدة.

 واختةةتا المجلةةب مناةشةةة بنةةد األسةةئلة بمناةشةةة السةةاال الثالةةث الةةذي كةةا حةةول " استصةةدار ةةةراراتحةادي يمنةةع حركةة السةةيارات فةي سوةةةات الضةبا الكثية " المقةدم مةةن سةعادة العضةةو  /حمةد سحمةةد
الرحومي إلى الفريق  /سمو الشيخ سي بن زايةد نل نهيةا – نائةب رئةيب مجلةب الةوزراء – وزيةر
الداخلية والذي سكد في معرض إجابته على االتي :
 اإلشارة إلى أنه تم تشكي فريق من الوزارة إليجاد حلول مرورية تسةه حر ةة السةيارات فةي أوقةاتالضباب الكثيف ،وقةد تمكةن هةذا الفريةق مةن ابتكةار بةرم مراقبةة ذ ةي األول مةن نوعةه فةي العةالم ،يةتم
و عه على ال رقات ماود بأجهاة استشعار و ةاميرات مراقبةة ذات خاصةية النقة التلفايةوني ويعمة
علةى قيةاك ثافةةة الضةباب ،ويةتم مةةن خاللةه تحديةد السةةرعات الالزمةة عبةر لوحةةات إلكترونيةة لضةةمان
السالمة المرورية للسائقين.
 تم تر يب البرم الخةا بالضةباب تجربةة علةى شةار شةاط الراحةة فةي أبةوظبي وقةد حقةق نتةائجرائعة ،على أن يتم خالل الفترة المقبلة تر يب عدد ( )70برجًا على امتداد طريق دبي أبوظبي.
 التأ يد على أن حكومةة دولةة اإلمةارات تضة سةالمة اإلنسةان فةي مقدمةة أولوياتهةا ،وفةي حةال ت لةباألمر إصدار قرار وقةف ومنة القيةادة فةي أوقةات الضةباب الكثيةف ف نةه سيرةدر وبةدون تةردد ،إع أن
الحكومة تسعى دائماً إلى إيجاد حلول مبتكرة وذ ية.
 فةي حةين كانةال سشةا المالح ةات واألفكةار التةي سكةةد عليهةا سةعادة العضةو فةي تعقيبةه علةى رد معةةاليالوزير شي :
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 التنويه إلى أن قرار من القيادة أ نا الضباب الكثيف لةه دوافة إيجابيةة ومهمةة فةي الحفةاظ علةى روحاإلنسان وخفض معدعت وفيات الحواد  ،وذلك وفقًا لما هو معمول به في شأن إيقا حر ةة ال يةران
أ نا التعرض لسو في الحالة الجوية.
 اإلشارة إلى أن هناك م البات سابقة من قب القيادات الشةرطية فةي الدولةة بو ة حلةول للقيةادة أ نةاالضباب ،ومنها السماح للمواطنين بالتأخر عن العم  ،أو من القيادة أ نا الضباب.
 وةةةد اكتفةةى سةةعادة العضةةو /حمةةد سحمةةد الرحةةومي بةةالرد المقةةدم مةةن معةةالي الةةوزير بعةةد التعقيةةبعليه مرة واحدة.

 في حين اختتا المجلب مناةشة بنود جدول سعمال شذ الجلسة بمناةشة موضو " حماية المجتمةعمةةن المةةواد المخةةدرة " وةةةد كانةةال سبةةرز االستفسةةارات والمالح ةةات التةةي طرحهةةا سصةةحا السةةعادة
األعضاء فيه شي:
 الم البةةة بتحةةدي قةةانون مكافحةةة المخةةدرات بمةةا يوا ةةب المسةةتجدات و الت ةةورات العلميةةة الخاصةةةبالتجريم والعقاب لمرور أ ثر من عقدين من الامن على إصداره والعم به .
 اعستفسار عن إع ا المدمن فرصة وحيدة للعالم في غيةر حالةة العةودة  ،وفةي حةال معةاودة القةبضعليه بتعاطي المخدرات ف ن القانون يقف عقبة قوية في إع ا المدمن فرصة للحياة .
 التسةةاؤل عةةن أوجةةه التنسةةيق بةةين وزارة الداخليةةة ووزارة الرةةحة ووقايةةة المجتمة فةةي شةةأن تحةةديجداول المواد المخدرة .
 اعسةتفهاك عةةن عمليةةة تحةدي جةةداول المةةواد المخةةدرة  ،ومتةى تمةةت آخةةر عمليةة تحةةدي للجةةدول بةةينوزارة الداخلية ووزارة الرحة ووقاية المجتم .
 اعست فسار عن وجود التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية في شأن توعية ال لبة لخفةض نسةبةالمتعاطين في المدارك .
 التنويه إلى رورة سرعة توفير وظائف لخريجي الجامعةات والكليةات العةاطلين عةن العمة حتةى عيتم جذبهم إلى تعاطي المخدرات نظراً للفراغ الذي يكونون فيه .
 التساؤل عن الفحل الدوري لل الب في المدارك والجامعات جرا وقائي للحد مةن انتشةار المةوادالمخدرة بين هذه الف ة .

12

 اإلشارة إلى رورة اعهتماك بف ة النسا ممن يتعاطين المخدرات نظراً عنتشار ظةاهر التعةاطي بةينالكثير من الفتيات في الوقت الحا ر.
 اعستفسار عن أسباب تأخر إصدار شهادات بح الحالة الجنائية للمدمن المتعافي ،ومةا دور الةوزارةفي إيجاد فر العم للمتعافين من اإلدمان .
 التساؤل عن اإلجرا ات التي قامت بها الوزارة لمتابعة المدمن بعد فترة العالم حتى ع يعود للتعاطيمرة أخرق .
منةذ تأسيسةها ،وعةن أهةم

 اعستفسار عةن إنجةازاتالقرارات التي أصدرتها اللجنة وتم تنفيذها خالل عاك .2015-2014

 التساؤل عن التحديات التي تواجها اللجنة في إ افة المواد المخدرة إلى جدول المخدرات ،و وابصر المواد المخدرة في الجهات المرخرة.
 اعستفهاك عن اإلجرا ات التي قامت بها الوزارة بشأن رف مستوق الرقابة واإلجةرا ات األمنيةة لمنةتداول المواد المخدرة داخ مرا ا التأهي .
 الم البة بتشديد الرقابة والعقوبة على أطبا العالم النفسي والذي يسةيؤون صةرال بية المسببة لإلدمان.

العقةاقير واألدويةة

 اعستفسةةار عةةن وجةةود خ ةةة إلنشةةا مرا ةةا لتأهي ة المةةدمنين فةةي اإلمةةارات الشةةمالية لعةةالم األعةةدادالمتواجدة هناك وإنها عنائهم في الذهاب إلى مر ا أبوظبي لتلقي العالم.
 الم البة بوفي المجتم .

خ ة تقوك على تنفيذ دورات تدريبية للمدمنين وأسرهم في العالم والتأهي واعندمام

 التساؤل عن تأخر الفحل ال بةي لةبعض الحةاعت التةي يةتم القةبض عليهةا عشةتباه تعةاطي أصةحابها،وذلك لوجود قوائم انتظار في المختبرات المتخررة في تحلي العينات ،وبالتالي بقا هذه الحاعت فةي
توقيف المؤسسات العقابية م المجرمين والمحكومين.
 اعستفهاك عن التدابير اعحترازية التي تتخذها وزارة الداخليةة فةي حمايةةفي مكافحة المخدرات من تهديدات تجار المخدرات لهم.
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ةباطها وأفرادهةا العةاملين

 اعستفسةةار عةةن نسةةبة المةةواطنين العةةاملين فةةي بةةرامج التوعيةةة مةةن المخةةدرات التةةي تقةةدك عةةن طريةةقالوزارة وخروصًا في المدارك.
 -التساؤل عن مشرو الب اقة الذ ية الخاصة برر

األدوية والذي تم اإلعالن عنه في عاك .2013

 الم البة بتفعي المادة ( )4من القانون اعتحادي رقةم ( )14لسةنة  1995فةي شةأن المخةدرات بةأن يةتمإنشا مرا ا اتحادية لتأهي وعالم المدمنين.
 اإلشادة بدور إدارة مكافحة المخدرات في رعاية بعض األنش ة الريا ةية وذلةك مةن من لةق التوعيةةمن مخاطر المخدرات.
 اعستفهاك عن اإل جرا ات التي تتبعها الوزارة بشأن المتعاطين المقيمين من غيةر المةواطنين الةراغبينفي تلقي العالم طواعيةً.
 اعستفسار عةن أوجةه التنسةيق بةين الةوزارة والجهةات المخترةة فةي أمةن منافةذ الدولةة والجمةارك فةيالتدريب والتحفيا في مواجهة المخدرات.
 التساؤل عن اإلحرائيات حول عدد المتعاطين والمروجين عن طريق شبكات التواص اعجتماعي. اعستفهاك عن أوجه التنسيق بين وزارة الداخلية وهي ة تنظيم ق ا اعتراعت ووزارة الرحة ووقايةالمجتم في شأن مكافحة الترويج اإللكتروني للعقاقير المخدرة.
 اعستفسار عن الخالترويج اإللكتروني.

والبرامج التي أعدتها الوزارة فةي شةأن تةدريب الكةوادر البشةرية علةى مكافحةة

 التساؤل عن أوجه التنسيق بين وزارة الداخلية والقةوات المسةلحة فةي التوعيةة مةن مخةاطر المخةدراتلمنتسبي الخدمة الوطنية.
 اعستفهاك عن دور مجلس مكافحة المخدرات والمؤشرات اإليجابية التي حققها. اعستفسار عةن أسةباب ا نخفةاض المياانيةة المخررةة للبةرامج التةي تنفةذها الةوزارة فةي التوعيةة مةنالمخدرات والتي تبلغ مليون و( )600ألف درهم.
 التسةاؤل عةن وجةةود خ ةة للةةوزارة فةي إشةةراك ال لبةة المتميةاين فةةي بةرامج التوعيةةة واإلرشةاد مةةنالمخدرات.
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 وةد جاء رد معالي الفريق  /سمو الشيخ سي بن زايد نل نهيةا – نائةب رئةيب مجلةب الةوزراء –وزير الداخلية على شذ االستفسارات والمالح ات كاالتي :
مسودة مشرو قانون للفحل الدوري للمةدمن ،حية يخضة المتعةاطي لفتةرة
 قامت الوزارة بوزمنية محددة للفحل إللاامه بعدك تعاطي المخدرات والعقاقير .
 اإلشارة إلى أنه عند ب المدمن المتعاطي ألول مرة ع يةتم إحالتةة إلةى النيابةة وإنمةا يةتم إحالتةة إلةىمرةةحه أو مر ةةا تأهية لمعالجةةة اإلدمةةان ،اسةتنادًا إلةةى حكةةم قضةةائي ولةةيس اسةتنادًا إلةةى إجةةرا إداري
للوزارة .
 يوجةةد تنسةةيق بةةين وزارة الداخليةةة ووزارة الرةةحة ووقايةةة المجتمة  ،حية ترةةر المةةواد المخةةدرةبوصفة طبية  ،ومن الممكن استغالل الوصفة لعدك وجود رب بين المؤسسات والريدليات .
 بنةا علةةى قةةرار وزاري مسةتند إلةةى قةةانون مكافحةةة المةواد المخةةدرة تةةم تشةةكي لجنةة مةةن عةةدة سةةنواتبرئاسة وزارة الرحة وعدد من أعضةا الةوزارة ومختلةف الق اعةات المشةتر ة فةي هةذا المجةال الةذي
يحم الرقم ( ، )888فقد تم التر يا في هذا القرار علةى اسةتغالل المةواد المخةدرة التةي تشةك ()%51
من حجم المشكلة  ،وتم ب ( )154مليون حبة مخدر في عاك 2015ك .
 مةةن مبةةادرات الةةوزارة تةةم إطةةال برنةةامج إلكترونةةي يضةةب تةةداول الوصةةفات اإللكترونيةةة والعقةةاقيرالمخدرة في الق ا الرحي بالتنسيق م وزارة الرحة .
 اإلشارة إلى أنه قد تم تحدي جداول المواد المخةدرة فةي نهايةة عةاك 2015ك  ،فقةد تةم إدرام أ ثةر مةن( )250مر بًا في هذه الجداول .
 تم تفعي المكافحة عن بعد إلكترونياً  ،فهناك مواق إلكترونية تعم على تجارة المواد المخدرة فقةد تةمحجب ( )46موقعاً في عاك 2013ك وفي عاك 2015ك تم حجب ( )68موقعاً .
 يشك ال الب المدمنون على المواد المخدرة في عاك 2014ك مةا نسةبته ( ، )%9وانخفضةت فةي عةاك2015ك إلى (. )%8
 قامةةت الةةوزارة ب عةةداد برنةةامج وطنةةي شةةام بالتعةةاون مة ( )50جهةةة اتحاديةةة ومحليةةة علةةى مسةةتوقالدولةةة ،و هةةو برنةةامج خةةا لل ةةالب ( برنةةامج خليفةةة لتمكةةين ال ةةالب ) بالتعةةاون م ة وزارة التربيةةة
والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم إلدرام محاور الو يقة وفيها أربعة محاور رئيسية .
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 القياك بتوعية ال الب المباشرة من خالل الورش والمحا رات التي تقاك باللغتين العربية واإلنجليايةبشك سنوي ،حي وص عدد ال الب الةذين تلقةوا هةذه الةورش والمحا ةرات إلةى نحةو ( )150ألةف
طالب.
 استحدا إدارة عامة لحماية المجتم ووقاية الجريمةة بةالوزارة مهمتهةا إيجةاد بةرامج وقايةة مجتمعيةةتحول دون ارتفا نسبة الجريمة والمخدرات .
 توجةةد خدمةةة مخررةةة لق ةةا مكافحةةة المخةةدرات تسةةمى ( خدمةةة مكةةافح) علةةى الهةةاتف المجةةاني( )80044على المستوق اعتحادي للتواص م األه أو أي شخل يود ذلك .
 م البة األسرة بالتعاون م الوزارة لنشر التوعية بين ال الب للحد مةن انتشةار المةواد المخةدرة بةينهذه الف ة .
 تم فةتح قسةم خةا للسةيدات فةي مر ةا أبةوظبي للتأهية منةذ سةنة ونرةف ،وهنةاك إقبةال مةن اإلنةاللعالم من اإلدمان ،وتتم المعالجة بسرية تامة وخروصةية  ،مةا أنةه سةيكون هنةاك قسةم للسةيدات فةي
المر ا الوطني للتأهي الذي أصبح في مراحله النهائية حي بلغت تكلفتةه ( )280مليةون درهةم  ،يسة
( )169سريراً  ،يشتم على مبنى خا للسيدات يس ( )33سريراً.
 شهادة بح الحالة الجنائية هي عبارة عن سج جنائي للشخل ،وع يجوز محو أو إ افة في السجالجنائي ،فهناك تشريعات سابقة صدرت بعدك الم البةة بالبحة عةن الشةهادات الجنائيةة للمةواطنين مةن
هذه الف ات تشر عليها المةوارد البشةرية سةابقاً  ،أمةا اآلن فتشةر المةوارد البشةرية والتةوطين علةى
إع ا شهادة بح الحالة الجنائية لف ة متعاطي المخدرات .
 اإلشارة إلى أنه يتم متابعة المسجونين من متعاطي المواد المخدرة من خالل انتسابهم إلةى برنةامج مةليات التقنية للحرول على شهادة الدبلوك  ،فقةد بلةغ عةددهم ( )450مةدمناً مواطنةاً ،تةم تخةريج ()167
نايالً منهم ،وتم توظيف ( )150منهم .
 اإلشارة إلى أن اللجنة العليا لألدوية المخدرة والمؤ رات العقليةة قامةت بة درام أ ثةر مةن ( )250مةادةمستحد ه من جدول المواد المخدرة خالل الثال سنوات األخيرة،وهي بذلك خ ت خ وات اسةتباقية
لمواجهة أي سو في استخداك تلك المواد.
 التنويةةه إلةةى أن اللجنةةة العليةةا لألدويةةة المخةةدرة والمةةؤ رات تقةةوك عنةةد مالحظةةة ظهةةور مةةؤ رات عقليةةةجديدة وسو استخداك لبعض العقاقير ال بيةة علة ى المسةتوق المحلةي يةتم دراسةة تجريمهةا بشةك فةوري
بالتنسيق م وزارة الرحة ووقاية المجتم .
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 اإلشارة إلى أنه توجةد إجةرا ات أمنيةة مشةددة فةي مرا ةا تأهية المةدمنين مةن خةالل تفتةيش الاائةرينأجهاة للمراقبة باإل افة إلى إجرا الفحوصات ال بية الدورية العشوائية لرعايا هذه المرا ا.
وو
 التأ يد على أن الوزارة تقةوك باتخةاذ اإلجةرا ات القانونيةةالمخدرة في السجون ومرا ا التأهي .

ةد المخةالفين مهةربين ومتعةاطين للمةواد

 التنويه إلى أنه سيتم الرب بين من وزارة الداخلية ووزارة الرحة ووقاية المجتمة باإل ةافة إلةىالريدليات والمستشفيات للتمكن من مراقبة مية صر األدوية و حاجة مريض لها.
 اإلشةةارة إلةةى أنةةه سةةيتم افتتةةاح مر ةةا جديةةد لعةةالم وتأهية المةةدمنين فةةي إمةةارة أبةةوظبي بنهايةةة العةةاك،باإل افة إلى مر ا آخر في إمارة عجمان بسعة ( )110أسرة ،ما تم توقي اتفاقيةة مة وزارة الرةحة
وهي ات الرحة في الدولة عفتتاح عيادات خارجيةة لعةالم وتأهية المةدمنين فةي المستشةفيات الحكوميةة
في اإلمارات الشمالية باإل افة إلى المن قة الغربية ومدينة العين.
 التأ يةةد علةةى أ نةةه عنةةد إلقةةا القةةبض علةةى المتعةةاطي يةةتم تحويلةةه إلجةةرا الفحوصةةات الالزمةةة ،ويةةتمالحرول على النتائج بشك سري وع توجد حاعت تأخير.
 اإلشارة إلى أن العم الشرطي محفةو بالمخةاطر وبالتةالي تضة الةوزارة الخ ة الالزمةة لمواجهةةتلك المخاطر والتهديدات على اختال المهاك المو لة إلى منتسبيها.
 التنويه إلى أنه يبلغ عدد المحا رين العاملين في برامج التوعية مةن المخةدرات التةي تقةدمها الةوزارة( )1000محا ر يشك المواطنين منهم عدد ( )700مواطن.
 التأ يد على أن مشرو الب اقة الذ ية الخاصة برةر األدويةة قةد ةان علةى المسةتوق المحلةي ويةتمالعم على تنفيذه على المستوق اعتحادي قب نهاية هذا العاك .2016
 اإلشةةةارة إلةةةى أن الحكومةةةة تواجةةةه تحةةةديات تشةةةغي مرا ةةةا تأهيةة المةةةدمنين نظةةةراً لنةةةدرة تخرةةةلالمعالجين ،باإل افة إلى ارتفا تكلفة عالم وتأهي متعاطي المخدرات حي تبلغ لفة عالم المةريض
في العيادات الداخلية خالل الثال ة أشهر مبلغ ( )400ألف درهم.
 التنويه إلى اعلتااك بمبدأ المساوة في التعام م افة من يعيش على أرض الدولة وفقةاً للقةانون ،فمةنيسلم نفسه من المتعاطين المقيمين من غير المواطنين رغب ًة فةي تلقةي العةالم ،يةتم التجةاوب معةه ،بينمةا
من يتم إلقا القبض عليه يتم اتبا اإلجرا ات القانونية والقضائية في حقه.
 التأ يد على أنه يوجد تحفيا للعاملين في افة المؤسسات المخترة بالشأن الحدودي للدولة ويق تحةتإشرا وتنظيم هي ة األمن والمنافذ.
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 اإلشةةارة إلةةى أن قسةةم مكافحةةة التةةرويج اإللكترونةةي للمخةةدرات فةةي الةةوزارة يقةةوك بمتابعةةة المواقةةاإللكترونية وبرامج التواص اعجتماعي وقد قاك في 2015ك ب غال ( )68موقعاً إلكترونياً مخالفاً ،ما
تم ا تشا عدد من المحاوعت للترويج عن المخدرات إع أنها انت من خارم الدولة.
 التأ يد على أنةه يوجةد تنسةي ق بةين وزارة الداخليةة و افةة المؤسسةات الحكوميةة والخاصةة وخروصةًاالقوات المسلحة وذلك بخرو تنفيذ برامج التوعية من المخةدرات ،وقةد حققةت نتةائج متميةاة ور ةا
من المتلقين بواق .%92
 التنويه إلى أن برنامج خليفة لتمكين ال الب يقدك منظومة توعوية متكاملة وقد حقق نتائج متمياة ،فتمتكريم البرنامج في ف ة األب ال في جنيف ،وأيضاً يتم إعداد مذ رة تفاهم م اعتحاد الدولي لالترةاعت
لتعميم التجربة على المستوق الدولي.
 اإلشارة إلى أن دور مجلس مكافحة المخدرات رقةابي علةى العمة الشةرطي حية يقةوك بتقيةيم إداراتمكافحة المخدرات في الدولة.
 اإلشةارة إلةةى وجةود تحةةديات تواجةه الةةوزارة فةي تموية بةرامج التوعيةةة مةن المخةةدرات ،وبالتةالي يةةتمإشراك الق ا الخا في تموي هذه البرامج والمشاري لكونها متمياة وتحقق النجاح إ افة إلةى دعةم
الحكومة.
 التأ يد على أن الوزارة تقوك باستهداالتوعية من المخدرات.

ال لبة النا جين وأيضًا المعلمةين وإشةرا هم فةي تنفيةذ بةرامج

 وفةةي نهايةةة النقةةا وافةةق المجلةةب علةةى إعةةادة توصةةيات مو ةةو " حمايةةة المجتمةةع مةةن المةةوادالمخدرة " إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفا إلعادة صياغتها وفةق المناقشةة التةي تمةت فةي الجلسةة ةم
إعادتها إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة.

 وبعةةد س انتهةةى المجلةةب مةةن مناةشةةة بنةةود جةةدول سعمةةال شةةذ الجلسةةة وافةةق علةةى رفعهةةا فةةي تمةةامالساعة ( )03:14عصرًا وةد وافق المجلب بعد سل على عقةدشا سةرية فةي تمةام السةاعة ()03:17
عصرًا وتا رفع الجلسة السرية في تمام الساعة (.)03:35
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 نتائج الجلسة : وافةق المجلةةب علةةى إعةةادة توصةةيات مو ةةو " حمايةة المجتمةةع مةةن المةةواد المخةةدرة " إلةةى لجنةةةالشؤون الداخلية والدفا إلعادة صياغتها وفق المناقشة التةي تمةت فةي الجلسةة ةم إعادتهةا إلةى المجلةس
ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة.

 البيا اإلجرائي : اعتذر عن عدم حضور شذ الجلسة لمهمة رسمية-: -1معالي  /أحمد محمد الجروان.
 كما اعتذر عن عدم حضورشا: -1سعادة  /م ر سهي اليبهوني.
 صد المجلب علةى مضةب تي الجلسة تين الثامنةة والتاسةعة المعقةودتين بتةاريخي  12و 2016/4/20دون إبدا السادة األعضا أي مالحظات عليهما.
 سحيا المجلب علماً برسةالة صةادرة فةي شةأن طلةب الموافقةة علةى مناقشةة مو ةوتنمية المجتم في شأن بنا األسرة .

سياسةة وزارة

 وافق المجلب على تأجي مناقشة تقرير لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقا والمرافق العامةة حةول توصةياتمو و سياسة الهي ة العامة لتنظيم ق ا اعتراعت إلى الجلسة القادمة.
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 البيا اإلحصائي للجلسة العاشرة :البند

وةال حديث
األعضاء

وةال حديث
الحكومة

األسئلة

( )32دقيقة
و( )56انية

ساعتان
ساعة و()11
دقيقة و( )44و( )03دقائق
و( )47انية
انية

% 27

موضو " حماية ساعة و()13
المجتمع من المواد دقيقة و()47
المخدرة "
انية

( )3ساعات
و( )45دقيقة
و( )58انية

%32.7

ساعة و()53
دقيقة

الزمن الكلي
للبند

نسبة حديث
األعضاء

نسبة حديث
الحكومة
% 58.7

%50

مالح ة :الزمن الكلي للبند يشمل تالوة األمين العام للبند ومداخالت الرئيب باإلضافة إلى وةال
حديثي األعضاء والحكومة.

20

ﻓﻬﺮس أﻗﻮال اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  10ﻣﺎﻳﻮ 2016
م

اﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ

.1

ﺳﻌﺎدة  /أﺣﻤــــــﺪ ﻣﺤﻤـــــــﺪ اﻟﺠـــــﺮوان

-

.2

ﺳﻌﺎدة  /أﺣﻤـــــﺪ ﻣﺤﻤـــــﺪ اﻟﺤﻤـــﻮدي

-

.3

ﺳﻌﺎدة  /أﺣﻤــــــﺪ ﻳﻮﺳــــﻒ اﻟﻨﻌﻴﻤــــﻲ

-

.4

ﻣﻌﺎﻟﻲ  /د .أﻣـــــﻞ ﻋﺒـــﺪاﷲ اﻟﻘﺒﻴﺴـــﻲ

.5

ﺳﻌﺎدة  /ﺟﺎﺳــــــﻢ ﻋﺒــــــﺪاﷲ اﻟﻨﻘﺒـــــــﻲ

96-95-59-58

.6

ﺳﻌﺎدة  /ﺟﻤـــﺎل ﻣﺤﻤــــــــﺪ اﻟﺤــــــــﺎي

-

.7

ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤــــﺪ أﺣﻤـــــــﺪ اﻟﺮﺣﻮﻣــــــﻲ

89-86-64-56-55-45-36-33-24-20

.8

ﺳﻌﺎدة  /ﺣﻤـــــﺪ ﻋﺒـــــﺪاﷲ اﻟﻐﻔﻠــــــﻲ

-

.9

ﺳﻌﺎدة  /ﺧﺎﻟـــــﺪ ﻋﻠـــــــﻲ ﺑﻦ زاﻳـــــــﺪ

54-30-28

-29-27-26-25-24-22-20-19-18-17-16-8
-42-41-40-39-38-36-35-33-32-31-30
-57-56-55-54-53-51-50-49-48-45-43
-68-67-66-65-64-63-62-61-60-59-58
-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69
-90-89-88-87-86-85-84-83-82-81-80
-100-99-98-97-96-95-94-93-92-91
-108-107-106-105-104-103-102-101
111-110-109

 .10ﺳﻌﺎدة  /ﺧﻠﻔــﺎن ﻋﺒــــﺪاﷲ ﺑﻦ ﻳﻮﺧــــﺔ

92-91

 .11ﺳﻌﺎدة  /ﺧﻠﻴﻔـــﺔ ﺳﻬﻴـــﻞ اﻟﻤﺰروﻋــــﻲ

74-70

 .12ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟـــــﻢ ﻋﺒــــﺪاﷲ اﻟﺸﺎﻣﺴــــﻲ

-

 .13ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟــــــﻢ ﻋﺒﻴــــﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴــــــﻲ

67-66-65-64

 .14ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟــــﻢ ﻋﻠـــــﻲ اﻟﺸﺤــــــــــﻲ

77-76-75-74-59-57-54-51-40

 .15ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴــــﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻔـــﺎن اﻟﻜﻌﺒـﻲ

-

 .16ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴــــﺪ ﺻﺎﻟــــﺢ اﻟﺮﻣﻴﺜـــﻲ

100-98-59

ﺗﺎﺑﻊ  ... /ﻓﻬﺮس أﻗﻮال اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻤﻌﻘﻮدة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  10ﻣﺎﻳﻮ 2016
م

اﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ

رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ

 .17ﺳﻌﺎدة  /د .ﺳﻌﻴـﺪ ﻋﺒــﺪاﷲ اﻟﻤﻄــﻮع

106

 .18ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻌﻴــــﺪ ﻋﻤﻴـــــــﺮ ﻳﻮﺳــــــﻒ

-

 .19ﺳﻌﺎدة  /ﺻﺎﻟـــﺢ ﻣﺒــــــﺎرك اﻟﻌﺎﻣـــــﺮي

-

 .20ﺳﻌﺎدة  /ﻋﺎﺋﺸـــﺔ ﺳﺎﻟــــﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻨـــﻮﻩ

-

 .21ﺳﻌﺎدة  /ﻋﺎﻳﺸــــﺔ راﺷـــــﺪ ﻟﻴﺘﻴـــــــﻢ

-

 .22ﺳﻌﺎدة  /ﻋﺒــﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒــﺪاﷲ اﻟﺰﻋﺎﺑـﻲ

58

 .23ﺳﻌﺎدة  /ﻋﺒﻴــــﺪ ﺣﺴـــﻦ ﺑﻦ رآـــﺎض

-

 .24ﺳﻌﺎدة  /ﻋــــــــــﺰا ﺑـــﻦ ﺳﻠﻴﻤـــــــــﺎن

98-97

 .25ﺳﻌﺎدة  /ﻋﻔــــﺮاء راﺷـــﺪ اﻟﺒﺴﻄـــﻲ

80-78

 .26ﺳﻌﺎدة  /ﻋﻠﻴـــــﺎء ﺳﻠﻴﻤـــــﺎن اﻟﺠﺎﺳــــــﻢ

-

 .27ﺳﻌﺎدة  /ﻋﻠـــــــﻲ ﺟﺎﺳــــــــــﻢ أﺣﻤـــــــــﺪ

105-103-53

 .28ﺳﻌﺎدة  /ﻓﻴﺼــــﻞ ﺣـــــﺎرب اﻟﺬﺑﺎﺣـــــﻲ

-

 .29ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺎﺟـــﺪ ﺣﻤـــﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴــــــﻲ

-

 .30ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤـــــﺪ أﺣﻤـــﺪ اﻟﻴﻤﺎﺣـــﻲ

84-82

 .31ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤــــﺪ ﺳﺎﻟـــــــﻢ اﻟﻌﺎﻣــــﺮي

70-69-67

 .32ﺳﻌﺎدة  /د .ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒـﺪاﷲ اﻟﻤﺤــﺮزي

-

 .33ﺳﻌﺎدة  /اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ

86-84

 .34ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤـــــﺪ ﻋﻠـــــــﻲ اﻟﻜﺘﺒـــﻲ

103-102

 .35ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤــــﺪ ﻋــــﻠﻲ اﻟﻜﻤﺎﻟــــﻲ

-

 .36ﺳﻌﺎدة  /ﻣـﺮوان أﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻏﻠﻴﻄـــﺔ

94-92-55

 .37ﺳﻌﺎدة  /ﻣﻄــــﺮ ﺣﻤـــــﺪ اﻟﺸﺎﻣﺴـﻲ

82-81

 .38ﺳﻌﺎدة  /ﻣﻄـــــﺮ ﺳﻬــــﻴﻞ اﻟﻈﺎهــــــﺮي

-

 .39ﺳﻌﺎدة  /ﻧﺎﻋﻤـــــﺔ ﻋﺒــــﺪاﷲ اﻟﺸﺮهـــــﺎن

108-107

 .40ﺳﻌﺎدة  /د .ﻧﻀﺎل ﻣﺤﻤـــﺪ اﻟﻄﻨﻴﺠﻲ

-

