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مع  جنب  اإل��ى  جنباً  تاأ�ضي�ضه  ومنذ  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ي�ضاهم 
احلكومة يف اإقرار الت�ضريعات ، وطرح خمتلف الق�ضايا ذات ال�ضلة بحقوق 
الأ�ضا�ضية  وحرياته  الإن�ضان  حقوق  َتكفل  التي  التو�ضيات  وَتبنى  الإن�ضان، 
امل�ضاركة يف  الفر�ضة للمواطنني ومتكينهم من  واإتاحة   ، املجالت كافة  يف 
حلقوق  دائ��م��ة  جلنة  املجل�س  اأن�ضاأ  وق��د  الوطني،  العمل  ميادين  خمتلف 
الإن�ضان تعنى بق�ضايا حقوق الإن�ضان من منظور �ضامل، ودعم جهود الدولة 
يف حتديث وتطوير الت�ضريعات ودرا�ضتها من جانب �ضلتها بق�ضايا حقوق 
الإن�ضان بكافة اأبعادها ، والتفاعل الإيجابي مع ما ورد يف اإعالن الألفية يف 
تعزيز حماية  اأ�ضا�ضية يف  لديها م�ضوؤولية  الربملانات  باأن  جزئها اخلام�س، 

حقوق الإن�ضان من خالل وظائفها الت�ضريعية والرقابية والتمثيلية. 

ن��دوة »ح��ق��وق الإن�����ض��ان يف دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة«  وج��اء عقد 
و���ض��ارك فيها نخبة من   ، املجل�س  الإن�����ض��ان يف  م��ن جلنة ح��ق��وق  مب��ب��ادرة 
الربملانيني والأكادمييني واخلرباء وممثلي املوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية 
ومكافحة   ، الإن�ضان  حقوق  وحماية  برعاية  املعنية  واملجتمعية  والأهلية 
ظاهرة الجتار بالب�ضر بكافة اأ�ضكالها ، بهدف تعزيز احلوار و�ُضبل الت�ضاور 
الدولة  يف  الإن�����ض��ان  بحقوق  املعنية  اجل��ه��ات  كافة  م��ع  امل�ضرتك  وال��ت��ع��اون 
وحماية  رعاية  جم��ال  يف  واإجن��ازات��ه��ا  الدولة  جهود  على  ال�ضوء  وت�ضليط 
حقوق الإن�ضان ، واإلى تعميق ثقافة احرتام حقوق الإن�ضان ، وبلورة اأف�ضل 
الأ�ضاليب وال�ضبل واملمار�ضات يف هذا ال�ضاأن ، فدولة الإم��ارات تتبنى روؤية 
من  انطالقا  امل��ج��الت  كافة  يف  الإن�����ض��ان  حقوق  ب��اأو���ض��اع  لالرتقاء  �ضاملة 

اإميانها باأن الإن�ضان هو حمور التنمية وهدفها .
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اأ�ضا�ضية  اأبعاداً  تناولت  قيمة  عمل  اأوراق  تقدمي  الندوة  هذه  يف  مت  وقد 
متعددة حلقوق الإن�ضان ، ومكافحة ظاهرة الجتار بالب�ضر ، حيث نوق�ضت 
كبرياً  دوراً  القيمة  مل�ضاهماتهم  ، وكان  الندوة  امل�ضاركني يف  بعمق من قبل 
يف اإثراء اأعمالها. ولأهمية ما مت طرحه وتداوله يف هذه الندوة  وتعميماً 
للفائدة ، فاإن الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي ، تقدم هذا الإ�ضدار 
لتوثيق وقائع هذه الندوة ، وما  تو�ضلت اإليه من تو�ضيات ،  ونرجو اأن يكون 
هذا الإ�ضدار اإ�ضافة نوعية تنعك�س اإيجابياً على تعزيز ثقافة احرتام حقوق 
والثقافية  والجتماعية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  اأبعادها  بكافة  الإن�ضان 
ورافداً ُيرثي وُيعزز منظومة واآليات حماية ورعاية حقوق الإن�ضان يف كافة 

املجالت يف وطننا العزيز. 

 د. حممد �سامل املزروعي 
 الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
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ندوة 
حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات العربية املتحدة

مقدمة الندوة : 

 D
معايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة 

الأ�ساتذة الأفا�سل امل�ساركني يف اأعمال الندوة 

ال�سيوف واحل�سور والكرام . 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

العربية  الإم��ارات  دولة  الإن�سان يف  ندوة حقوق  للم�ساركة يف  اليوم  نلتقي 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  تنظمها  التي  املتحدة 
احلكومية  واجلهات  املوؤ�س�سات  وممثلي  اخل��راء  من  نخبة  فيها  وي�سارك 
والأهلية واملجتمعية املعنية برعاية وحماية حقوق الإن�سان، ومكافحة ظاهرة 
الدولة  جهود  على  ال�سوء  ت�سليط  اإل��ى  ال��ن��دوة  وت��ه��دف  بالب�سر،  الجت���ار 
واإجنازاتها يف جمال رعاية وحماية حقوق الإن�سان، واإلى تعميق ثقافة احرتام 

حقوق الإن�سان، وبلورة اأف�سل الأ�ساليب وال�سبل واملمار�سات يف هذا ال�ساأن. 

 ومبنا�سبة انعقاد هذه الندوة ندعو معايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س 
الوطني الحتادي لإلقاء كلمته، فليتف�سل م�سكورًا :
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 كلمة معايل/ حممد اأحمد املر: )رئي�س املجل�س الوطني الحتادي( 
حيم حمِن الرَّ ب�ضِم اهلِل الرَّ

اأ�ضحاب ال�ضعادة اأع�ضاء املجل�س الوطني الحتادي 

الأخوات والإخوة ممثلو املوؤ�ض�ضات واجلهات احلكومية والأهلية واملجتمعية 
املعنية برعاية وحماية حقوق الإن�ضان ومكافحة ظاهرة الجتار بالب�ضر  

الأ�ضاتذة واخلرباء امل�ضاركني يف اأعمال هذه الندوة 

ال�ضيوف واحل�ضور الكرام

الُم َعلَيُكم َوَرحَمُة اهلِل َوَبَركاُته،،، ال�ضَّ

يطيب يل اأن اأرحب بكم جميعًا، واأن اأتوجه بجزيل ال�سكر والتقدير اإلى كل 
ُي�سارك يف هذه الندوة، حول »حقوق الإن�سان يف دولة الإم��ارات العربية  من 
الحتادي  الوطن��ي  املجل�س  يف  الإن�س��ان  حقوق  جلنة  ُتنظمها  التي  املتحدة«، 
يف اإطار �سعي جلان املجل�س الدائم للتوا�سل مع خمتلف املوؤ�س�سات واجلهات 
اأمامها. وال�سكر والتقدير مو�سول لالأ�ساتذة  املعنية ب�ساأن الق�سايا املنظورة 
واملجتمعية  والأه��ل��ي��ة  احلكومية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  وممثلي  واخل���راء، 
واملعنيني يف جمال وق�سايا حقوق الإن�سان، ومكافحة ظاهرة الجتار بالب�سر 
والذين ُي�ساهمون يف تقدمي اأوراق عمل، وامل�ساركني يف مناق�سة واإثراء خمتلف 

حماور الندوة املطروحة .

 الأخوات والإخوة،،،

العربية  الإمارات  لدولة  العميق  الهتمام  لَيعك�س  الندوة  انعقاد هذه  ياأتي 
الحتادي  الوطني  واملجل�س  واملجتمعية،  احلكومية  موؤ�س�ساتها  بكافة  املتحدة 
وحرياته  الإن�سان  حقوق  وق�سايا  مبادئ  ورعاية  وحماية  واح��رتام  بتاأ�سيل 
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ذلك  باعتبار  اأ�سكالها،  بكافة  بالب�سر  الجتار  ظاهرة  ومكافحة  الأ�سا�سية، 
والأع��راف  احلنيف،  الإ�سالمي  ديننا  تعاليم  من  نابعًا  ا�سرتاتيجيًا،  خيارًا 
على  الدولة  �سيا�سة  يف  اأ�سا�سيًا  ركنًا  وُت�سكل  الأ�سيلة،  الإماراتية  والقيم 
ال�سعيدين الداخلي واخلارجي، ويكفلها د�ستور الدولة والت�سريعات والقوانني 
املرعية والهتمام الكبري مبتابعة تطبيق املواثيق الدولية، ذات ال�سلة بحقوق 
الإن�سان على ال�سعيد الوطني، مبا يتفق مع التزامات الدولة مببادئ الإعالن 
العاملي حلقوق الإن�سان، والتفاقيات الدولية بهذا ال�ساأن، والتي كانت الدولة 
من اأوائل املوقعني عليها، باعتبارها التزامًا اإن�سانيًا واأخالقيًا وح�ساريًا، ومن 
اأبرزها اتفاقيات الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري، والق�ساء على 
التمييز �سد املراأة، وحقوق الطفل وحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، و�سادقت 
على  ت�سٍع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املعنية بحقوق العمال مبا فيها 
العمالة املنزلية، كما اأنها تدعم اخلطة العاملية لالأمم املتحدة ملكافحة الجتار 
بالب�سر، يف اإطار التوجه الإماراتي للق�ساء على هذه اجلرمية، لي�س فقط على 

امل�ستوى املحلي اأو الإقليمي، ولكن على امل�ستوى الدويل اأي�سًا .

الأخوات والإخوة،،،

اإن دولة الإمارات تفخر بريادتها وب�سجلها النا�سع يف احرتام حقوق الإن�سان 
وحققت تقدمًا م�سهودًا يف م�ستويات احلماية والرعاية حلقوق الإن�سان بكافة 
اأبعادها، ومكافحة جرائم الجتار بالب�سر بكافة اأ�سكالها، وكانت �سباقة من 
بني بلدان العامل يف �سن الت�سريعات التي تكفل العدالة وامل�ساواة  لكل اإن�سان 
ب�سراكة  وتعمل  واملنطقة،  واللغة  واللون  واجلن�س  الدين  عن  النظر  ب�سرف 
حقيقية مع املجتمع الدويل لالرتقاء بواقع حقوق الإن�سان يف خمتلف املجالت. 

وهذا هو نهج دولة الإمارات منذ اإن�سائها يف عام 1971، انطالقًا من اإميان 
قيادتنا الر�سيدة   باأن احرتام حقوق الإن�سان هو اأ�سا�س اأي تقدم، وجَت�سد ذلك 



ندوة حقوق الإن�سان لعام 2015م

10

يف تبني الدولة لروؤية �ساملة لالرتقاء باأو�ساع حقوق الإن�سان، حيث ل تعطي 
اأهمية جلانب من هذه احلقوق يف مقابل اإهمال جانب اأو جوانب اأخرى، واإمنا 
واملدنية  ال�سيا�سية  احلقوق  على  ُتركز  ال�ساأن،  هذا  يف  متكاملة  نظرة  تتبنى 
والقت�سادية والجتماعية والتعليمية والثقافية وال�سحية، من منطلق الإميان 
رفاهية  م�سلحة  يف  َت�سب  ومتفاعلة  مرتابطة  منظومة  الإن�سان  حقوق  باأن 
املواطن الإماراتي واملقيم على اأر�سها الطيبة، لتمكينهم من التمتع مب�ستوى 
معي�سة متطور، وفق اأرقى املعايري العاملية. واإن ما ُيعزز اأو�ساع حقوق الإن�سان 
تعمل  التي  الوطنية  املوؤ�س�سات  الكثري من  اأن هناك  اأي�سًا،  الإمارات  يف دولة 
وتبذل جهودًا ريادية، لالرتقاء بحقوق الإن�سان يف املجالت كافة، كما اأن »روؤية 
ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات  2021« تت�سمن منظومًة مرتابطة من  الإمارات 
كافة  يف  الأ�سا�سية  وحرياته  الإن�سان  حقوق  تعزيز  اإلى  ت�سعى  التي  الوطنية، 

جمالت احلياة . 

 وتقديرًا من املجتمع الدويل لهذه اجلهود فقد مت يف العام 2012 انتخاب 
ملدة  الدويل  الإن�سان  حقوق  جمل�س  لع�سوية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 
ثالث �سنوات، وح�سولها على جائزة الرملان الأوروبي عن اجلهود املبذولة يف 
�سد الفجوة وحتقيق امل�ساواة  بني اجلن�سني يف خمتلف امليادين، ومتكني املراأة 
يف املجالت وامل�ستويات كافة بناًء على درجات التقييم الواردة يف التقرير املُعد 
عن الفجوة بني اجلن�سني يف املنتدى القت�سادي العاملي، وياأتي الإعالن عن 
ت�سكيل  »جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني« موؤخرًا لتعزيز هذا الإجناز 
كافة جمالت  ودوره��ا يف  امل��راأة  الدولة يف دعم مكانة  توجهات  ومتا�سيًا مع 
احلياة، ك�سريك اأ�سا�سي يف �سنع امل�ستقبل، وقيادة م�سرية التنمية امل�ستدامة 

وتكاماًل مع دورها كمربية لالأجيال وعماد لالأ�سرة.  

وقد حلت دولة الإمارات يف املرتبة الرابعة ع�سرة عامليًا يف موؤ�سرات التقرير 
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الدويل حلقوق الإن�سان الذي اأطلقته ال�سبكة الدولية للحقوق والتنمية، حيث 
الأ�سا�سية، ومدى  الإن�سان  املوؤ�سرات يف ت�سنيف عدٍد من حقوق  تعتمد هذه 
ح�دودها  وخ��ارج  جغرافيًا  اأرا�سيها  نطاق  على  احلق��وق  بهذه  الدول  التزام 
العاملي  املوؤمتر  اأ�ساد  كما  مواطنيها.  وغري  مواطنيها  مع  تعاملها  اإلى  اإ�سافة 
ملكافحة جرائم الجتار بالب�سر يف اختتام فعاليات دورته الثالثة يف مقر ال�سرطة 
اجلنائية الدولية الإنرتبول باجلهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف مكافحة جرائم الجتار بالب�سر، وجناحها يف خف�س ق�ساياها بن�سبة كبرية 
التي  ال�سارمة  والت�سريعات  بالقوانني  خا�س  ب�سكل  م�سيدًا  وجيز،  ظرف  يف 

كانت الدولة من ال�سباقني عامليًا ل�َسنها بهدف اجتثاث الظاهرة.

اأيها الأخوات والإخوة،،،                    

مع  جنب  اإل��ى  جنبًا  �ساهم  تاأ�سي�سه  ومنذ  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اإن 
بحقوق  ال�سلة  ذات  الق�سايا  وطرح خمتلف  الت�سريعات،  اإقرار  احلكومة يف 
يف  الأ�سا�سية  وحرياته  الإن�سان  حقوق  َتكفل  التي  التو�سيات  وَتبنى  الإن�سان، 
املجالت كافة، واإتاحة الفر�سة للمواطنني ومتكينهم من امل�ساركة يف خمتلف 
اأن�ساأ املجل�س جلنة دائمة حلقوق الإن�سان تعنى  ميادين العمل الوطني ، وقد 
حتديث  يف  الدولة  جهود  ودع��م  �سامل،  منظور  من  الإن�سان  حقوق  بق�سايا 
وتطوير الت�سريعات ودرا�ستها من جانب �سلتها بق�سايا حقوق الإن�سان بكافة 
اأبعادها، والتفاعل الإيجابي مع ما ورد يف اإعالن الألفية يف جزئها اخلام�س 
من  الإن�سان  حقوق  حماية  تعزيز  يف  اأ�سا�سية  م�سوؤولية  لديها  الرملانات  باأن 
اإلى عقد  اللجنة  الت�سريعية والرقابية والتمثيلية. وقد بادرت  خالل وظائفها 
هذه الندوة لتعزيز احلوار و�ُسبل الت�ساور والتعاون امل�سرتك مع كافة اجلهات 

املعنية بحقوق الإن�سان يف الدولة يف هذا الإطار.

كما يحر�س املجل�س على امل�ساركة الفاعلة يف املحافل واملنظمات الرملانية 
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وقد حققت  الإن�سان،  بحقوق  املعنية  والدولية، ويف ع�سوية جلانها  الإقليمية 
 132 اجلمعية  اجتماعات  يف  م��وؤخ��رًا  جناحًا  الإماراتية  الرملانية  ال�سعبة 
على  باملوافقة  ال��دويل  ال��رمل��اين  لالحتاد  احلاكم  للمجل�س   196 وال���دورة 
الدويل  القانون  مو�سوع  برملاين حول  اإعالن  لإ�سدار  ت�سكيل جلنة  مقرتحها 
للدول  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  وع��دم  لل�سيادة،  الوطنية  املفاهيم  بني 
وذلك لو�سع احلدود الفا�سلة بني ال�سيادة الوطنية، و�سيادة القانون وحماية 
حقوق الإن�سان، نظرًا لظهور بع�س املحاولت يف خمتلف املحافل واملنتديات 
واملنظمات الدولية لتخاذ حقوق الإن�سان ذريعة للتدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
الذي  الأم��ر  للدول.  وال�سيادة   الأم��ن  مَي�س مبقومات  ب�سكل  الأخ��رى،  للدول 
بني  للعالقة  الدولية  القانونية  املفاهيم  ل�سبط  والتدار�س  املراجعة  يتطلب 

حماية حقوق الإن�سان، وعدم التدخل يف �سوؤون الدول. 

الأخوات والإخوة،،،

اإن هذه الندوة ومبا ُت�سلط ال�سوء عليه من حماور مهمة يف مو�سوع حقوق 
الإن�سان، من حيث التاأ�سيل حلقوق الإن�سان من خالل الد�ستور والت�سريعات 
املجالت  احلقوق يف  هذه  وحماية  تعزيز  الحتادي يف  الوطني  املجل�س  ودور 
كافة، وَتدار�س املقومات والآليات املُتبعة يف الدولة يف هذا الإطار، �ست�سكل لبنة 
اإ�سافية يف اجلهود البناءة، لتعزيز الوعي  وثقافة حقوق الإن�سان يف املجالت 
العمل  للحفاظ على ما  العزم وال�ستمرار يف  العزيز، وتوؤكد  كافة يف وطننا 
مت اإجنازه يف الدولة يف جمال احرتام مبادئ وحماية ورعاية حقوق الإن�سان 
وُمكافحة كافة اأ�سكال الجتار بالب�سر، وال�ستمرار الدوؤوب يف ت�سافر اجلهود 
وبلورة وتطوير اآليات العمل، واتباع اأف�سل الأ�ساليب واملمار�سات ملكافحة كافة 
اأ�سكال الجتار بالب�سر وكفالة وحماية حقوق الإن�سان بكافة اأبعادها ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية.  



ندوة حقوق الإن�سان لعام 2015م

13

الندوة واملناق�سات حولها عونًا  العمل املعدة لهذه  اأوراق  اأن تكون  ناأمل يف 
جلميع امل�ساركني للخروج بتو�سيات نعمل جميعًا برملانيني وفاعلني يف جمالت 
حقوق الإن�سان، على تبنيها عمليًا ولُت�سكل رافدًا ُيرثي وُيعزز منظومة واآليات 

حماية ورعاية حقوق الإن�سان يف كافة املجالت يف وطننا العزيز. 

وختامًا ل ي�سعني اإل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل، جلميع امل�ساركني يف الندوة 
حتقيق  يف  والنجاح  بالتوفيق  ومناق�ساتكم  جهودكم،  تتكلل  ب��اأن  ومتنياتي 

اأهدافها املن�سودة.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

مقدمة الندوة : 

�سكرا ملعايل حممد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي . 

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة 

ال�سيوف واحل�سور الكرام 

 نبداأ الآن فعاليات الندوة، ويديرها �سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي- 
الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي، فليتف�سل م�سكورًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: )الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي( 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، �ضباح اخلري جميعاً . 

معايل الأخ حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 

اأ�ضحاب ال�ضعادة 

ال�ضيوف الكرام 

ال�ضيدات وال�ضادة،، 
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التي ينظمها  املتحدة  العربية  الإمارات  الإن�سان يف دولة  تاأتي ندوة حقوق 
املجل�س الوطني الحتادي من خالل جلنته الدائمة - جلنة حقوق الإن�سان يف 
املجل�س - يف اإطار الفعاليات العديدة خالل هذا الف�سل الت�سريعي الذي اأزف 

على نهايته . 

احلقيقة اأن املجل�س خالل هذا الف�سل قام بالعديد من الفعاليات �سواء على 
م�ستوى الندوات اأو ور�س العمل اأو الزيارات امليدانية اأو الكثري من الفعاليات 
املجتمعية، وطبعًا هذه الفعاليات تنطلق من دور املجل�س الوطني كممثل ل�سعب 
- مو�سوع  الهام  املو�سوع  اأن هذا  واحلقيقة  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة 
حقوق الإن�سان - ُيطرح للمرة الأولى على م�ستوى املجل�س الوطني، وياأتي بعد 
الف�سل  خالل  الإن�سان  حقوق  �ساأن  يف  دائمة  للجنة  الوطني  املجل�س  ت�سكيل 

الت�سريعي احلايل . 

مو�سوع حقوق الإن�سان هو مو�سوع عام، وقد تعددت - حقيقًة - املفاهيم 
عليه  اأطلق  فقد  املفهوم،  هذا  على  للدللة  ا�ستخدمت  التي  وامل�سطلحات 
اأن العديد من الكتاب اأطلق  اأو »احلقوق الطبيعية«، كما  »احلقوق الإن�سانية« 
عليه ت�سميات متعددة مثل »احلريات العامة« و»احلريات الفردية« اأو »احلريات 

الأ�سا�سية« . 

الأخوات والإخوة، حقيقًة اأن مفهوم حقوق الإن�سان تطور مع تطور الزمن 
التطور جاء من خالل تطور  كما تطور - كذلك - نطاقه وم�سامينه، وهذا 
رئي�سية  اأق�سام  اإلى  الإن�سان  حقوق  ت�سنيف  ميكن  كما  الإن�سانية،  العالقات 

منها : 

- حقوق ال�سالمة ال�سخ�سية . 

- احلريات املدنية . 

- احلقوق الجتماعية والقت�سادية . 
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وهذا ب�سكل عام، ودولة الإمارات منذ قيامها يف عام 1971م ومن خالل 
تاأكيدًا �سديدًا يف بابه  اأكد  اأن د�ستورها  ت�سريعاتها راعت هذا املو�سوع، كما 
لها  اأفرد  وكذلك  م��واده،  �سطرها يف  احلقوق  من  على جملة  والثالث  الثاين 
فقط  لي�ست  احلقوق  وه��ذه  احلقوق،  هذه  نظمت  التي  القوانني  من  الكثري 
الكثري من  الواقع هناك  ولكن - حقيقة - على �سعيد  الت�سريعات  يف جمال 
يف  عام  كمفهوم  الإن�سان  حقوق  مفهوم  اأخذنا  واإذا  الأم��ر،  بهذا  الهتمام 
التعليم وال�سحة والأمن وال�ستقرار وغريها من احلقوق فاأعتقد - وي�ساركني 
هذا  تطبيق  يف  النجاحات  من  الكثري  حققت  الإم��ارات  دولة  اأن   - الآخرين 
تنظم من خالل  التي  الندوة  تاأتي هذه  اأجل ذلك - حقيقة -  املفهوم، ومن 
جلنة حقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني وذلك من خالل اأربع اأوراق عمل هي: 

الورقة الأولى :

القانوين  ونظامها  الإم��ارات  دولة  د�ستور  �سوء  الإن�سان يف  تتناول حقوق   
يف  الت�سريعات  �سطرتها  التي  الأ�سا�سية  احلقوق  اأه��م  على  ال�سوء  وت�سلط 
الثانية -  الدولة معها، وطبعًا ي�ساركنا وللمرة  الإمارات، وكيفية تعامل  دولة 
م�سكورًا - الأ�ستاذ الكرمي زايد �سعيد ال�سام�سي - رئي�س جمعية احلقوقيني 
والقانونيني، والأ�ستاذ زايد - طبعًا - عمل مبهنة املحاماة، وكان وكيل النائب 
1998م  عام  منذ  مرتافع  وحمامي  1998م،  وحتى  1992م  عام  من  العام 
وع�سو �سابق مبجل�س حقوق الإن�سان يف دبي ومنتدى رواد الأعمال، وجمعية 
وكثري  القت�سادية،  التنمية  بدائرة  قانوين  وحما�سر  الدولة،  يف  احلقوقيني 
من الأن�سطة - حقيقًة -، وفائز بجائزة التميز لل�سريك املتميز ال�سادرة من 
اأمامنا  طبعًا  م�سكورًا،  فليتف�سل  عجمان،  اإمارة  يف  للتخطيط  البلدية  دائرة 
ع�سرين دقيقة وبعد ذلك نفتح النقا�س ملدة )15( دقيقة، وبعد ذلك - اإن �ساء 

اهلل - �سوف ننتقل اإلى بقية املتحدثني . 
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ورقة العمل الأوىل :
»حقوق الإن�سان يف �سوء د�ستور الدولة ونظامها القانوين«

الأ�ستاذ / زايد �سعيد ال�سام�سي 
 رئي�س جمعية الإمارات للمحامني واحلقوقيني

الأ�ستاذ/ زايد �سعيد ال�سام�سي: )رئي�س جمعية احلقوقيني والقانونيني( 
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل وال�ضالة وال�ضالم على ر�ضول اهلل . 

معايل حممد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 

اأ�ضحاب ال�ضعادة 

احل�ضور الكرام  

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

قبل اأن اأبداأ يف مو�سوع حقوق الإن�سان يف د�ستور دولة الإمارات يجب اأن اأعرج 
على حقوق الإن�سان واإعطاء نبذة تاريخية عنه لأن كثري من النا�س يتح�س�س من 
كلمة حقوق الإن�سان، واأحيانا هذه الكلمة اآخر ما تطرح يف اأوراق الندوات اأو اأي 
مو�سوع اآخر، لأن الكثري من النا�س يعتقد اأن حقوق الإن�سان هو �سيء معادي 
لالإن�سان، بينما حقوق الإن�سان هي حق ل�سيق بالإن�سان وبحياته وبوجوده، لأنه 
ل ُيت�سور اأن يكون هناك جمتمع من املجتمعات من بداية اخلليقة اإلى اليوم 
ول يوجد لالإن�سان حرية الختيار وحرية التنقل وحرمة منزله وحرمة وجوده 
وحرية الختيار يف كل �سيء، هذا ما فرق بني الإن�سان وغريه من املخلوقات 
على وجه الأر�س، وقد كانت يف البداية هذه احلقوق عبارة عن اأعراف بني 
النا�س، واأق�سد بذلك يف بداية التطور احل�ساري للمجتمعات، ولكنها كانت 
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بقوة القانون، فاجلميع يحرتمها، واجلميع يف حال عدم احرتامها من املمكن 
اأن يتعر�س للم�ساءلة �سواء كان ذلك باللوم اأو بالعقاب وغري ذلك لأنها اأ�سلوب 
احلياة املوجود يف املجتمع، وبعد ذلك بداأت مع تطور وزيادة �سلطات امللك اأو 
�سلطات احلاكم توجد بع�س التجاوزات يف هذه احلريات، لذلك وجد عندنا 
نظامني يف هذا ال�ساأن هما : النظام الغربي والنظام الإ�سالمي، و�ساأتكلم عن 

كل نظام على حدة، وبعد ذلك ندخل يف د�ستور دولة الإمارات . 

1215م  �سنة  حت�ى  وا�س�ح  قانون  لديه�م  يكن  مل  الغربي  للنظام  بالن�سبة 
واحلب�س  التهم  اإل��ق��اء  يف  ج��دًا  خ�سو�سًا  ج��دًا  وا�سعة  �سلطات  ل��ه  فامللك 
وال�ستيالء على امللكيات العامة، لذلك احتد النبالء اأو البارونات مع ال�سعب 
يف فر�س وثيقة على امللك للح�سول على بع�س �سالحيات امللك، و�سميت هذه 
بالوثيقة العظمى اأو باملاغنا كارتا كما هو معروف للحقوقيني اأو الذين يعملون 
يف جمال حقوق الإن�سان، هذه هي البداية الفعلية لكتابة اأو وجود وثيقة حلقوق 
الكبري جدًا حلقوق  اأو  الوا�سح  بال�سكل  تكن  الوثيقة رمبا مل  وهذه  الإن�سان، 
الإن�سان ولكنها �سملت مو�سوعني مهمني هما : عدم القب�س على اأي فرد من 
اأفراد ال�سعب بدون تهمة، وعدم حب�سه فرتة طويلة دون حماكمة، كذلك اأعطت 
وقد  ذلك،  وغري  العامة  لالأموال  بالن�سبة  امللك  �سالحيات  بع�س  للبارونات 
تاأثرت جميع د�ساتري العامل بهذه الوثيقة ومنها وثيقة حقوق الإن�سان الأمريكية 
والتي �سجلت يف عام 1700 تقريبًا وهو الد�ستور الأمريكي الذي و�سعت فيه 

ال�سمانات وحقوق الإن�سان كاأول د�ستور مكتوب على م�ستوى العامل. 

النظام الإ�سالمي يختلف قلياًل عن النظام الغربي، لأن النظام الإ�سالمي 
املثال  �سبيل  الغربي، على  النظام  توجد حتى يف  ل  التي  املبادئ  ببع�س  جاء 
النظام الإ�سالمي يتكلم يف بداياته عن اإقامة العدل حيث قال تعالى {اإن اهلل 
ياأمركم بالعدل}، فمو�سوع العدل مقدم على كثري من املوا�سيع الأخرى يف 
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وامللكية  احلرية  عن  يتكلم  الغربي  النظام  اأن  نرى  بينما  الإ�سالمي،  النظام 
النظام  اأم��ا  وامل�ساواة،  واملقاومة  الإح�سار  اأم��ر  التعليم،  وحق  احلياة  وحق 
الإ�سالمي فلي�س به اأمر الإح�سار لأنه اأ�سال قائم على العدل، فرنى اأن النظام 
الإ�سالمي اأرقى من النظام الغربي لكنه اإلى الآن غري ظاهر بال�سكل املطلوب 
اأو امل�ستحق الذي ي�ستحقه النظام نف�سه، فالنظام الإ�سالمي يقوم على اإقامة 
والكرامة  والت�سامن  والتعليم  امل�سوؤولية  وتفريد  احلياة،  يف  واحل��ق  العدل 
والكرامة  والت�سامن  امل�سوؤولية  وتفريد  العدل  اإقامة  فعندنا  اإذًا  وامل�ساواة، 
ينفرد بها النظام الإ�سالمي عن النظام الغربي، ولكن النظام الغربي لأنهم 
يفر�سوا  اأن  ا�ستطاعوا  فقد  احلريات  مو�سوع  على  وتعبوا  ونا�سلوا  لوا  اأ�سَّ
النظام القائم عندهم اأكرث من النظام الإ�سالمي رغم اأن النظام الإ�سالمي 

اأ�سمل واأف�سل لالإن�سانية . 

ما هو تعريف احلرية : 

اأن نعرف احلرية حتى نوؤ�سلها وننطلق  عندما نتكلم عن احلريات فيجب 
منها اإلى بقية الأمور.

احلرية : هي حق الإن�سان وقدرته على اختيار ت�سرفاته، فهذا اأول واأف�سل 
مفهوم للحرية، وهي اأن ال�سخ�س يختار ت�سرفاته وممار�سة ن�ساطاته املختلفة 

دون عوائق مع مراعاة القيود املفرو�سة مل�سلحة املجتمع . 

وعامة منها حقوق مدنية  اإلى فردية  تنق�سم  اأو احلريات  الإن�سان  حقوق 
حرية  هي  والعامة  اقت�سادية،  وحقوق  اجتماعية  وحقوق  �سيا�سية  وحقوق 
الراأي والتعبري وحرية العتقاد وممار�سة ال�سعائر وحرية ال�سحافة وحرية 
وبعد  اإج��م��اًل،  احلريات  هذه  عن  و�سنتكلم  اجلمعيات،  وتكوين  الجتماع 
ذلك �سندخل على د�ستور دولة الإمارات وعلى ماذا ن�س من هذه احلقوق 

لالإن�سان . 
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احلرية الأ�ضا�ضية اأو الفردية تنق�ضم اإلى خم�س حريات تف�ضيلية هي : 

- حرية الأمن والأمان، وهي يف بداية هذه احلريات، فبدون اأمن واأمان ل 
وجود لبقية احلريات، وبدون الأمن والأمان ل وجود للمجتمع الآمن الذي من 
اأفراد  والقانون بني  ال�سالم  ي�سودها  يكت�سب حياة مطمئنة وحياة  اأن  املمكن 
اإذًا فالأمن والأم��ان والذي - وهلل احلمد - ننعم به يف دولة  املجتمع نف�سه، 
الإمارات العربية املتحدة، وهو من ن�سو�س الد�ستور، و�سوف نعرج عليه لحقًا 

هو اأول عامل من عوامل احلريات الأ�سا�سية . 
- حرية التنقل من مكان اإلى اآخر �سواء داخل الدولة اأو خارج الدولة على 
الأقدام اأو يف �سيارة اأو يف طائرة اأو يف اأي نوع من اأنواع اأدوات التنقل، وهذه 

احلرية - كذلك - تكفلها مبادئ حقوق الإن�سان . 
اأن  - حرمة املنزل واحلياة اخلا�سة، فلكل منا حياة خا�سة وحرمة يجب 
ل  بحيث  املنزل  نف�سه يف هذا  وي�سرت  واأم��ان  باأمن  يعي�س  لكي  عليها  يحافظ 
ي�ستطيع الغري اأن يقتحم هذه احلرمة وهذا املنزل اإل باأ�سباب قانونية معينة . 
بالو�سائل اجلديدة  اأو  املكتوبة  �سواء كانت  ال�سخ�سية  املرا�سالت  - حرية 
واأب�سركم اأنني قراأت اليوم �سباحًا اأن جمل�س ال�سيوخ الأمريكي ل يوافق على 
متديد فرتة التن�ست على املكاملات لل�سعب الأمريكي، وهذه اعترت يف حلظة 
من اللحظات اأنها اخرتاق للحريات ال�سخ�سية يف اأمريكا ولكنها كانت ب�سبب 
اأنها لن ت�ستمر، وبالفعل فمجل�س  اأعتقد  اإقرارها، ولكن  حماربة الإرهاب مت 

ال�سيوخ الأمريكي منع ا�ستمرار مثل هذا الخرتاق حلقوق الإن�سان . 
- حرية ال�سالمة البدنية كذلك هي من احلريات الأ�سا�سية . 

- هناك حريات فكرية وثقافية منها: حق التعليم وحرية الراأي والتعبري 
وحرية التجمع ال�سلمي، وحرية العبادة والعقيدة . 

حرية امل�ساركة ال�سيا�سية، هل امل�ساركة ال�سيا�سية  - احلريات ال�ضيا�ضية: 
اآراء خمتلفة  ؟ هناك  ال��راأي  وم�ساركة احلاكم يف  بالنتخاب  تكون  اأن  يجب 
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يف هذا املو�سوع، وبع�س املحا�سرات التي ح�سرتها يف دولة الإمارات يف هذا 
ال�ساأن كانت تقول اأن احلرية ال�سيا�سية ناق�سة يف دولة الإمارات، ولكن لرنى اأن 
تعريف احلرية ال�سيا�سية لي�س بال�سكل الذي يطرح دائمًا، فاحلرية ال�سيا�سية 
اإلى  يطمئن  ال��ذي  هو  وال�سعب  احلاكم،  اإل��ى  مطمئنًا  ال�سعب  يكون  اأن  هي 
ال�سيا�سة املوجودة يف دولة الإمارات، وما دام اأن هناك اطمئنان للقيادة فهناك 
حرية �سيا�سية، اأما التنظري اأو املطالبة باأنه »ل« يجب اأن تكون انتخابات ورئي�س 
منتخب وغري ذلك فاأكرر القول اأن التجربة العربية مل تنجح ل يف دميوقراطية 
جمهورية ول يف دميوقراطية حزبية، ومل نر اأي فوائد لالنتخابات على الأقل يف 
التجربة العربية، لذلك فوجهة نظري اأن جميع طرق احلكم النتخابية مل تفلح 
يف الوطن العربي، وهناك - طبعًا - حق الت�سويت وحق الرت�سح يف النتخابات 
والنتخابات الدورية وحرية الجتماع وحرية تكوين اجلمعيات وهي من �سمن 

احلريات ال�سيا�سية املن�سو�س عليها يف حقوق الإن�سان . 

التملك  وحرية  العمل  حرية  وت�سمل  القت�سادية  احلرية  هناك  كذلك   -
والتجارة وال�سناعة وال�سمان الجتماعي والرعاية ال�سحية . 

الآن �ضنعود اإلى د�ضتور دولة الإمارات : 

ما هو الد�ستور ؟ كثري من النا�س عندما نقول له عرف لنا ما هو الد�ستور 
تعطيني  اأن  ت�ستطيع  اأن  اأو  تعمق  غري  من  القوانني  اأب��و  هو  الد�ستور   : يقول 
القانون  هو   - طبعًا   - فالد�ستور  الد�ستور،  هو  ما  منه  اأفهم  الذي  التعريف 
ونظام  ونظامها  الدولة  لفكر  الأ�سا�سية  القواعد  يحدد  الذي  للدولة  الأعلى 
احلكم واحلكومة، وينظم ال�سلطات الثالث الت�سريعية والق�سائية والتنفيذية، 
اإلى الآن - يف اعتقادي  1971م، ولكن  ود�ستور دولة الإمارات �سدر يف عام 
- اأنه مل ياأخذ حقه يف ال�سرح والطرح، واإن كان كثري منا يعتمد على د�ستور 
اأي  نتكلم عن  اأنه عندما  يبقى  ولكن  كثري من طروحاته،  الإم��ارات يف  دولة 
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د�ستور اأو يف بع�س الدرا�سات نرى اأنه يتم التطرق اإلى الد�ستور الأمريكي باأنه 
اأنه ي�سع بع�س الد�ساتري  د�ستور و�سع بع�س ال�سمانات واحلقوق فيه، ونرى 
الأجنبية القدمية، ولكن اأعتقد اأن د�ستور دولة الإمارات �سمل فيه كل جوانب 
حقوق الإن�سان وو�سعها يف مواد �سريحة وموجودة، فمو�سوع التعليم - مثال 
- وجدناه يف املادة )17(، وقبل التعليم ورد به امل�ساواة والعدالة الجتماعية 
فقد مت الن�س على هذه الأمور يف املادة رقم )14( من د�ستور دولة الإمارات 
وهذا الباب خ�س�س للحريات الجتماعية، لذلك نرى اأنه يتكلم عن العدالة 
وعن امل�ساواة الجتماعية وعن التعليم يف املادة )17( وعن الرعاية ال�سحية 
يف املادة )19( وعن امللكية اخلا�سة يف املادة )21( وحرية الأموال العامة يف 
املادة )22(، وعن احلرية ال�سخ�سية يف املادة )26(، وعن العقوبات ومبداأ 
»املتهم برئ حتى تثبت اإدانته« يف املادتني )27( و )28(، وحرية التنقل يف 
املادة  يف  الجتماع  وحرية   ،)32( امل��ادة  يف  الدينية  واحلرية   ،)29( امل��ادة 
اإذًا  )33(، وحرية العمل يف املادة )34(، وحرمة امل�ساكن يف املادة )36(، 
الإمارات �سمل  اأن د�ستور دولة  املواد نرى  اإلى هذه  بالتف�سيل  التطرق  بدون 
اإذًا  كلها،  احلريات  يف  اأ�ساًل  عليها  املن�سو�س  الإن�سان  حقوق  اأن��واع  جميع 
1971م موجود به هذه احلريات كاملة ون�س  فنحن لدينا د�ستور من العام 
عليها به ب�سكل �سريح، يبقى هل تطبيق هذه الن�سو�س موجود يف الدولة اأم 
ل؟ هل ن�ستطيع القول »ل« غري موجود ؟ هذا �سيكون اإجحاف، ففي تاريخ دولة 
التي  املناحي  الإن�سان يف كل  �سليم حلقوق  اأنه موجود تطبيق  الإم��ارات نرى 
ذكرتها قبل قليل، ففي دولة الإمارات - احلمد هلل - ننعم بحقوق كاملة �سواء 
كانت �سيا�سية اأو دينية او اجتماعية اأو حرية الراأي، فكل هذه الأمور مكفولة 
يف الد�ستور، يبقى اإذًا ملاذا ينادي البع�س اأن هذه احلريات م�سلوبة، وملاذا ل 
تعطى هذه احلريات بالكامل، فالذي ُينق�س من هذه احلريات اإما اأن يكون 
اأن يو�سل فكرة غري �سحيحة عن  اأنه يريد  اأو  ياأتي بها،  اأجندة خا�سة  لديه 
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اأن احلرية  اأ�سرت  اأن عنده عدم فهم لهذه احلريات كما  اأو  دولة الإم��ارات، 
غري  ال�سيا�سية  احلياة  اأن  يقولون  الإماراتيني  املنظرين  من  كثري  ال�سيا�سية 
تعني  ال�سيا�سية  احلرية  اأن  اأخ��رى  تعاريف  هناك  ولكن  الدولة،  يف  مكتملة 

اطمئنان ال�سعب اإلى اأ�سلوب احلكم واحلاكم الذي يحكمه ويديره . 

بهذا اأنهي ورقة العمل واإن كانت خمت�سرة جدًا، ولكن اأقول اأن د�ستور دولة 
اأكرث لأنه من الد�ساتري احلديثة  اأكرث واإلى ت�سويق  اإلى �سرح  الإمارات يحتاج 
ن�سبيًا والذي من بداية الحتاد واملجل�س الأعلى لالحتاد وحكومة دولة الإمارات 
الإم��ارات  دولة  �سعب  اإلى  باإي�سالها  احلقوق  هذه  على   - حقيقًة   - حري�سة 
لل�سعب  اأعطى  باأنه  متفرد  الدولة  د�ستور  اأن  نقول  اأن  املمكن  ومن  واملقيمني، 
واملقيمني ذات احلقوق، كذلك د�ستور دولة الإمارات وكما عرج معايل رئي�س 
هذه  ب��اأن  الد�ستور  يف  ن�س  جاء  فقد  الدولية،  لالتفاقيات  بالن�سبة  املجل�س 
التفاقيات تطبق بالن�سبة للمقيمني واملواطنني وذلك بقوة القانون والد�ستور . 

�ساحموين على الإطالة، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي

مفهوم حقوق  الورقة حتدثت عن ح�سا�سية  زايد، طبعًا  اأ�ستاذ  �سكرًا جزياًل 
الإن�سان، وكذلك تطور هذا املفهوم وتاريخ تطوره والفرق بني النظامني الغربي 

والإ�سالمي يف النظر اإلى هذا املفهوم . 

احلريات  بني  ما  وربطت  الإم���ارات،  دول��ة  د�ستور  الورقة  تناولت  كذلك 
املوجودة فيه ومقارنتها ببقية الد�ساتري ب�سكل عام، وكذلك على اأر�س الواقع 
كيف متار�س هذه احلريات، وفقط اأ�سري اإلى كتاب رمبا اأ�سار له الأ�ستاذ زايد 
وهو كتاب مهم وهو » حكم القانون«، فهذا الكتاب هو اأحد الكتب املهمة الذي 

تناول تاريخ هذا املفهوم . 
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي

اأو  باملداخلة  يرغب  فاأرجو ممن  الورقة،  ملناق�سة  دقيقة  لدينا مدة )15( 
التقدم بال�سوؤال الإ�سارة اإلى ا�سمه، تف�سل الأخ م�سبح الكتبي . 

�سعادة / م�سبح �سعيد الكتبي : ع�ضو املجل�س الوطني الحتادي 
اأرغب  اأ�سعدمت �سباحًا جميعًا، احلقيقة كنت  الرحيم،  الرحمن  ب�سم اهلل 
بتاأخري مداخلتي لكن لدي ت�ساوؤل، فاأنا �ساأتكلم عن جزئية ممكن اأن يطرحها 
اأوراق العمل حول مفهوم حقوق الإن�سان، ورمبا هذا الكالم  اأ�سحاب  الإخوة 
يعرفه الأ�ستاذ زايد وهو مفهومه حلقوق الإن�سان اأو يف الإمارات اأو يف اخلليج 
لكن مفهوم حقوق الإن�سان يف الدول الغربية، وبالذات - بني قو�سني - حقوق 
الإن�سان عند » هيومان رايت�س«، هل هي حقوق الإن�سان املطبقة فعاًل اأو املاأخوذ 
بها ؟ لأن هناك اأعتقد اأخذ مبعيارين يف حقوق الإن�سان عندهم اأو يف تقاريرهم 
يتفق  ورمبا  مه�سومة،  العربي  الوطن  الإن�سان يف  تكون حقوق  رمبا  الدولية، 
دولة  العربي ويف  اأنه يف اخلليج  واأقول  اأعيد  لكن  النا�س،  الكثري من  يف هذا 
الإمارات رمبا نكون اأف�سل من غرينا بكثري يف جمال حقوق الإن�سان وبالذات 
يف دولة الإمارات، قبل فرتة رمبا �سنة كان هناك بالتعاون مع الأمم املتحدة 
الأو�سط يف  ال�سرق  الإن�سان يف  الأول حلقوق  املوؤمتر  العربية  الدول  وجامعة 
جمهورية م�سر العربية يف القاهرة، ومت فيه التطرق حلقوق الإن�سان العربي 
بع�س  ومن  رايت�س  هيومان  ومن  الأوروبي  الحتاد  من  وبتقارير  بالتفا�سيل، 
العربي  الوطن  اإل��ى  ومب�سروع  وبهدف  ت�سيء  التي   - احلقيقة   - املنظمات 

مداخالت واأ�سئلة امل�ساركني

حول ورقة العمل الأوىل والردود عليها
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يف  بال�سدفة  ح�سرناه  ال��ذي   - الجتماع  وتطرق  العربي،  الوطن  واأنظمة 
ال�سعودية  العربية  واململكة  الإم��ارات  دولة  على  الهجوم  اإلى  الور�س  اإح��دى 
املذكور  مثالهم  وكان  بالذات،  التعبري  وحرية  الإن�سان  حقوق  يخ�س  فيما 
تدافع عن  موؤ�س�سة حقوقية  اأي  اأو  اأي جمعية  يكن هناك  ومل  اأحمد من�سور 
حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات واخلليج العربي، حقيقة بال منة ول �سعوريًا 
اأقول بعنف ولكن بحرقة، وت�سامن معي كل  الكلمة ووقفت ورددت ل  طلبت 
وكانت  الإم��ارات،  و�سمعة  الإمارات  مل�سلحة  دولة  الع�سرين  من  احلا�سرين 
نقطة الرتكاز اأنه ل حرية حلق التعبري يف دولة الإمارات، وكما ذكر الأ�ستاذ 
الإم��ارات،  دولة  د�ستور  يف  به  خا�س  ن�س  يف  مذكور  التعبري  حق  فاإن  زايد 
هناك   - فعاًل   - اأن��ه  كله  العامل  اإل��ى  وال�سورة  الروؤية  هذه  يو�سل  من  لكن 
حرية وا�سحة، ونحن ل نتكلم عن ال�سريعة والدين، فهذه حرية معروفة، لكن 
احلرية يف العمل ال�سيا�سي ويف العمل حتى النيابي فعاًل هناك حرية يف دولة 
لي�ست  يتطاول هذه  الإمارات ورموزنا وقياداتنا دائما خطوط حمراء, فمن 

بحرية هذا �سيء مرفو�س، و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا اأخ م�سبح 

تف�سل الأخ جمدي غريب 

املعهد  اأع�ضاء  اأحد   - العني  جامعة   : الأحبابي  ال�سيد جمدي غريب 
الق�ضائي يف مدينة العني  

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

1971م ن�س  لدي �سوؤال ب�سيط : اإذا كان د�ستور الدولة والذي و�سع عام 
على هذه احلقوق فاأنا اأقول والكل ي�ساركني هذا الراأي اأن هذه احلقوق متاأ�سلة 
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العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  احلاكم  اأن  حيث  التاريخ  ه��ذا  قبل  وم��وج��ودة 
املتحدة كان على دراية بهذه احلقوق منذ اخلليقة، منذ توا�سل احلاكم مع 
�سعبه ومع املحكومني يف دولة الإمارات، ومن ثم ظهر لنا الد�ستور يف عام 
يف  الغربي  ال�سيا�سي  التوجه  هو  ما   : هو  اأطرحه  الذي  والت�ساوؤل  1971م، 
�سياغة �سيناريو حقوق الإن�س��ان يف دول العامل وبالأخ�س يف الدول العربية 
وملاذا هذا الهجوم؟ علمًا باأن هناك دول �سباقة وحافظة ملثل هذه احلقوق 
وت�سونها وعلى راأ�سها دولة الإمارات العربية املتحدة، فلماذا هذا الهجوم؟ 
مثل  وجه  يف  �ساخمة  تقف  التي  املخولة  اجلمعية  هي  ومن  ال��رادع  هو  ومن 

هذه التوجهات ؟ و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�سل الأ�ستاذ زايد بالرد  

الأ�ستاذ/ زايد �سعيد ال�سام�سي: رئي�س جمعية احلقوقيني والقانونيني
تقريبًا  املو�سوعني  او  ال�سوؤالني  اأن  احلقيقة  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 
ين�سبان يف مو�سوع واحد هو حقوق الإن�سان والهجمة الغربية اأو هجوم بع�س 
املنظمات على دولة الإمارات اأو الدول الأخرى، احلقيقة اأن حقوق الإن�سان يف 
الغرب هي لي�ست وليدة دين وا�سح عندهم واإمنا هي ممار�سة، وكما ذكرت 
من  بع�س  ياأخذ  اأن  ال�سعب  ا�ستطاع  حتى  ال�سعب  على  يت�سلط  كان  امللك  اأن 
هذه احلقوق بدايًة من عام 1215م، ونحن هنا يف الدول الإ�سالمية لنا و�سع 
التي  املنظمات  عن  نتكلم  دعونا  ولكن  طرحته  وهذا  ال�سيء،  بع�س  خمتلف 
تدعي حقوق الإن�سان، هناك منظمات بالفعل تدعو اإلى ت�سحيح و�سع حقوق 
الإن�سان والعمل على اإعمال مبادئ حقوق الإن�سان، وهناك منظمات م�سّي�سة 
دورها اأن تت�سيد الأخطاء وتزيد من اأحجامها وتهاجم هذه الدول لأغرا�س 
�سيا�سية، ونحن رمبا يف الكثري من املنتديات نقول اأنه كما بداأت يف كالمي اأن 
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يعتقد  لأنه  ؟  ملاذا  النا�س،  بع�س  عند  ح�سا�سية  ت�سبب  الإن�سان  حقوق  كلمة 
اأنها هجوم عليه وعلى �سعبه وعلى وطنه اأو على دولته، ولكن اأف�سل رد �سمعته 
كان من الإخوة يف وزارة العمل - وهم موجودون معنا - اأن تعليمات معايل 
الوزير قالت اقراأوا هذه التعليقات وهذا الهجوم وطبقوه اإذا كان غري مطبق 
عندكم حتى ن�ستفيد من هذا الهجوم، ل اأن ن�سمع دائمًا ونقول اأن هذا عدائي 
فدعونا ن�ستفيد ونرى هل هذا فعاًل مطبق عندنا اأم ل ؟ وهل هذه النتقادات 
�سحيحة ام ل ؟ فاإذا كانت �سحيحة نطبق الأف�سل لدينا لأن حكامنا ودولتنا 
و�سعبنا كلهم يريدون للدولة اأن تكون الأف�سل عن العامل كله، فال نن�سى اأن 
كذلك   - نعمل  اأن  يجب  اإذًا  واح��د«  الرقم  نحب  و�سعبي  اأن��ا   « يقول  قائدنا 
نعم  الإن�سان،  فيها حقوق  امل�ستويات مبا  كل  واحد يف  الرقم  اإلى  للو�سول   -
هناك هجوم على الدولة، وهناك الكثري من املنتديات والكثري من املوؤمترات 
يخرجون علينا اأ�سحاب هذه املنظمات املوبوءة وامل�سبوهة ويهاجمون الدولة 
�سحيح  غري  حتى  طرحهم  يكون  الأحيان  بع�س  ويف  الكثري،  منهم  ون�سمع 
فعندما ياأتي ليقدم طرح يف تقرير كامل عن ال�سعديات - على �سبيل املثال 
الإمارات  لدولة  ياأتوا  اأمواًل حتى  يدفعون  العمال يف بالدهم  اأن  فيقولون   -
فما دخل دولة الإمارات بهذا الأمر ؟! فاملفرو�س اأن حتميهم دولهم، ولكنهم 
اأن ل  لأنهم يريدون  الطاقة  الإمارات فوق طاقتها وزيادة عن  يحملون دولة 
لو  حتى  اأو  املناف�س  حتى  اأو  املطلوب  بامل�ستوى  الإم��ارات  دولة  م�ستوى  يكون 
يعلم �سعبهم بالعي�سة التي نعي�سها �سيطالبون هم بهذه العي�سة، لذلك هناك 
اأكرث من اأجندة واأكرث من �سبب يجعل هذه املنظمات تهاجم دولة الإمارات اأو 
تهاجم دول اخلليج، باملقابل نحن - كما قلت يف البداية - النظام الإ�سالمي 
الإ�سالمي  النظام  طبقنا  فلو  العدالة،  وجود  على  البداية  يف  يعتمد  والذي 
عندنا فبعد فرتة نحن من �سنطالبهم بتطبيق هذا النظام لأنه اأف�سل، والذي 
من �سمنه - مثاًل-  »اأعط الأجري اأجره قبل اأن يجف عرقه«، فهذا من �سمن 
والعامل  العمل  رب  اأو  والعامل  فاأنت  امل�ساواة،  وكذلك  الإ�سالمي  النظام 
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ي�سلون جنبًا اإلى جنب يف امل�سجد، اإذًا هناك عدالة وم�ساواة موجودة، كذلك 
الكرامة الإن�سانية يف النظام الإ�سالمي غري موجودة يف النظم الغربية، فلو 
اأنا عندي عامل وعندي خادم وخادمة  الإن�سانية، نعم  الكرامة  طبقنا مبداأ 
يتقدمني  ورمبا  البع�س  بع�سهم  مع  ُي�سلون  ال�سالة  وقت  لكن  ذلك  وغري 
اأن  ويبقى  موجودة  الإ�سالمية  املبادئ  اإذًا  قبلي،  امل�سجد  و�سل  اإذا  اأحدهم 

نطبقها بال�سكل ال�سحيح، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
بقي لدينا ثالث دقائق للنقا�س، تف�سل اأخ �سليمان

ال�سيد �سليمان: كلية الدفاع الوطني
ال�سالم عليكم، و�سكرًا جزياًل على هذه الندوة . 

والنظام  الغربي  النظام  بني  املقارنة  التف�سري حول  زايد يف  الأخ  مع  اأتفق 
الإ�سالمي، واحلقيقة عندي �سوؤال حول الأ�سبقية بني احلقوق الفردية وحقوق 
اجلميع، فوقت كتابة الد�ستور الأمريكي كان هناك جدل كبري حول الأ�سبقية 
القانون  وج��اء  اجلميع،  حق  على  اأو  الفرد  حق  على  نحافظ  اأن  علينا  وه��ل 
باحلفاظ على حق الفرد اأكرث من اجلميع، وهناك تداعيات لذلك، و�سوؤايل 
هو: يف الد�ستور الأمريكي ملن الأ�سبقية وكيفية تطبيق حقوق الفرد اإذا كانت 
والأف��راد  الأقليات  حقوق  �ستكون  كيف  الق�سد  ؟  اجلميع  حلقوق  الأ�سبقية 

حمفوظة اإذا كانت الأ�سبقية حلقوق اجلميع، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي 
تف�سل الأخ زايد : 

الأ�ستاذ/ زايد �سعيد ال�سام�سي: رئي�س جمعية احلقوقيني والقانونيني
اأعتقد اأن د�ستور دولة الإمارات بداأ بحقوق املجتمع يف البداية حيث تكلم 
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عن الأ�سرة واملجتمع ب�سكل عام، ثم تكلم يف الف�سل الذي يليه عن احلقوق 
املجتمع مقدمة على  اأن حقوق  الد�ستور  الرتتيب يف  يت�سح من  اإذًا  الفردية، 

احلقوق الفردية، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي 
تف�سلي الأخت عائ�سة 

الأخت/ عائ�سة باجلافلي : نائب رئي�س جمعية روؤيتي لالأ�ضرة
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

ي�سرفني اأول �سيء تواجدي بينكم واأن اأكون جزءًا من هذا املجتمع، ون�ساأل 
 - حقيقة   - لأنه  البلدان  لكل  نرا�سا  بالدنا  يجعل  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل 
حقوقنا - اللهم لك احلمد وال�سكر - م�ستوفية منذ قاد زايد الحتاد، ومن 
فكما  يجهل،  ما  عدو  الإن�سان  لأن  اأجيالنا  يف  تكون  اأن  اأمتنى  التي  الأ�سياء 
من  نابع  وهو  حلقوقنا  �سامل   - هلل  احلمد   - د�ستورنا  فاإن  زايد  الأخ  ذكر 
اأن  ديننا - اللهم لك احلمد وال�سكر، واأن غالبية العامل فقط جمرد ي�سمع 
اأن  العربي مه�سوم حقه، ومل يقولوا ا�ستثناء - اللهم لك احلمد وال�سكر - 
اأجيالنا على وعي  تكون  باأن  نطالب  لذلك  بهذه احلقوق،  الإمارات مغمورة 
وكلنا  وال�سكر - م�سلمني  اللهم لك احلمد   - العظيم، ونحن  الد�ستور  بهذا 
عيال زايد، وكما ذكرت نحن ن�سعى لأن نكون نحن و�سعبنا يف املركز الأول 
جمتمعات  يف  العامة  النظرة  هي  كما  تظن  القادمة  والأجيال  عيالنا  لكن 
الوطني العربي اأن احلقوق مه�سومة، وكما ذكرت يجب علينا جميعا اأن نعي 
فامل�ساألة  قانوننا،  فنعلمهم  القادمة،  الأجيال  على  توؤثر  لأنها  النقطة  هذه 
يكون منهج  واأن  يطبق  اأن  واإمنا يجب  قوانني كد�ستور مكتوب  لي�ست جمرد 
يف مدار�سنا بحيث يتم تعليم الطفل منذ الرو�سة باأن الإمارات مل تتحد اإل 

للحقوق و�سكرًا.  لأنها م�ستوفية 
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
اآخر املتحدثني، الأخت كلثم عبداهلل تف�سلي  

كلثم عبداهلل : ع�ضو جمل�س �ضيدات اأعمال الإمارات
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل 

الن�سب  جمهول  الطفل  حق  كفلت  الدولة  اأن  اأعلم  اأنا  الت�ساوؤل  هذا  حول 
وربطته مبا�سرة منذ الولدة باأن ت�ستخرج له الهوية واجلن�سية وتربطه - اأي�سًا 
- بوزارة ال�سوؤون الجتماعية لتكفل له راتب، ولكن �سمعت من اإحدى الأخوات 
اأنها تبنت طفلة من خارج امل�ست�سفى، وعمرها الآن )13( عام ولديها جواز 
�سفر ولكنها مهددة با�ستمرار باإخراجها من املدر�سة وعدم اإعطائها �سهادة 
لأنها ل متلك جن�سية واإمنا فقط لديها جواز �سفر، والوالدة متخوفة من هذا 
الأمر، فهي لي�س لديها اأبناء ولكنها لديها طفلة، والآن بلغت )13( عامًا، وهي 
اأن هذا  اأعرف  واأنا  اجلن�سية،  ل متلك هذه  لكنها  قريبا  التخرج  و�سك  على 
احلق مكفول كحق للفرد يف دولة الإمارات لكن جمرد ت�ساوؤل كيف يحدث هذا 
لأطفال منذ ولدتهم اأن يح�سلوا على اجلن�سية واآخرين و�سلوا لهذا العمر ومل 

يح�سلوا على ذلك ؟ و�سكرًا. 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�سل اأخ زايد بالرد 

الأ�ستاذ/ زايد �سعيد ال�سام�سي: رئي�س جمعية احلقوقيني والقانونيني 
اأن  اأعتقد  اأو املح�سون  اللقيط  التي تتكلم عن  بالن�سبة لالأخت  البداية  يف 
ن�س القانون وا�سح جدًا، واأعتقد ان اجلميع يجب اأن يطبقه، ويف حال اإذا كان 
هناك اإجراء غري �سحيح اأو اإجراء ناق�س فاحل�سول على اجلن�سية ي�ستوجب 
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الإمارات  دولة  على جن�سية  يح�سل  مبا�سرة  فاللقيط  الإج��راءات،  ا�ستكمال 
الإج��راءات  كانت  حال  ويف  ا�ستكمالها،  يجب  اإج���راءات  هناك  اأن  فاأعتقد 

مكتملة ومل يح�سل على حقه فعليها اأن تلجاأ للق�ساء . 

كذلك بالن�سبة ل�سوؤال الأخ اأنا اأغفلت نقطة من هي اجلمعية املخولة بالرد 
على م�ساألة حقوق الإن�سان يف الدولة، اأنا اأعتقد اأننا ك�سعب الإمارات جميعًا 
خمولني يف الدفاع عن دولتنا �سواء كان بالكلمة اأو بالقلم اأو حتى بالدرا�سات 
وغري ذلك، ولكن جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان، واأت�سرف اأنني اأتكلم اأمام 
والدي »اأبو نبيل« عبد الغفار ح�سني - رئي�س اجلمعية ال�سابق والذي بذل خالل 
الفرتة ال�سابقة الكثري يف الرد على هذه املهاترات، وكان له اأكرث من موؤمتر 
�سحفي للرد على هذه املهاترات، وكانت - حقيقة - موؤثرة يف هذا اجلانب، ول 
زالت اجلمعية قائمة بجهودها �سواء جمل�س الإدارة القادم، ويخطط - كذلك 
- لأن يكون مبدعًا يف الفرتات القادمة، ونتمنى لهم التوفيق، ولكن اأكرر اأن 
كل واحد وكل فرد يف دولة الإمارات �سواء كان مواطن اأو غري مواطن مقيم يف 
دولة الإمارات يجب اأن يدافع عن هذه الدولة بالكلمة احلق، والكلمة احلق اأن 
ل جنامل، فاإذا كان هناك خطاأ يجب اأن ن�سحح اأخطاءنا، ول جنامل على 
�سبيل الأخطاء، ولكن اإذا كان لدينا مفهوم �سحيح اأو فهم خاطئ لدى الغري 
يجب اأن ن�سححه حتى ن�سل اإلى ما ن�سبو اإليه وما ي�سبو اإليه حكامنا باأن 

نكون الأف�سل، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
اأ�سكر الأ�ستاذ زايد على ورقته، وكذلك الإخوة الذين تداخلوا حولها، وطبعًا 
هذه الورقة والأوراق التالية - اإن �ساء اهلل - اإذا كان هناك اأية تو�سيات ب�ساأنها 
�ستكون يف نهاية الندوة حيث �سيتم عمل اإ�سدار حول هذه الأوراق واملداخالت 

كذلك .
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ورقة العمل الثانية :
»دور املجل�س الوطني الحتادي يف حماية وتعزيز حقوق الإن�سان«

�سعادة علي جا�سم اأحمد 
رئي�س جلنة حقوق الإن�ضان يف املجل�س الوطني الحتادي

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
الورقة الثانية تتناول دور املجل�س الوطني الحتادي يف حماية وتعزيز حقوق 
الإن�سان، وتتناول هذه الورقة دور الرملانات ب�سكل عام يف هذا املجال، وكذلك 
دور جلان حقوق الإن�سان يف هذه الرملانات عند تناول هذه الق�سية الهامة 
كذلك �ستتناول هذه الورقة دور املجل�س الوطني ودور جلنة حقوق الإن�سان يف 
املجل�س الوطني من حيث اخت�سا�ساتها وكيفية ممار�سة عملها واإجنازاتها. 
يقدم هذه الورقة الأ�ستاذ علي جا�سم اأحمد، والأ�ستاذ علي هو �سديق وزميل 
عدة  يف  وذل��ك  1993م  العام  منذ  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يف  ع�سو  وهو 
ف�سول ت�سريعية متعددة، وقد �سارك يف العديد من املوؤمترات خا�سة موؤمترات 
الحتاد الرملاين الدويل والذي يتناول مثل هذه الق�سايا وهي ق�سايا حقوق 
الإن�سان، كما اأن الأخ علي هو رئي�س جلنة حقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني 

الحتادي فليتف�سل م�سكورًا . 

رئي�س   - الوطني الحتادي  املجل�س  ع�ضو  اأحمد:  �سعادة/ علي جا�سم 
جلنة حقوق الإن�ضان باملجل�س 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم 

 معايل الأخ حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 

الإخوة والأخوات احل�ضور 
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الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  اأع�ساء  اإخواين  با�سم 
اأرحب بكم, ونت�سرف بهذا اللقاء الذي ُيعد اأول لقاء واأول ون�ساط عام لهذه 
اللجنة، وي�سرنا اأن يكون من بيننا العديد من املتخ�س�سني يف جمال القانون 
ويف املجال الد�ستوري ويف جمال املمار�سة العملية، ونحن نلتقي اليوم لنعزز 
اأكرث مما  اإلى مثل هذه املبادرات  ثقافة حقوق الإن�سان، ونحن بحاجة اليوم 
م�سى، وقد حتدث �سعادة الأخ زايد عن املمار�سات ال�سيا�سية حلقوق الإن�سان 
وما تعر�س له هذا املفهوم من حتريفات ومن اأهواء ومن ممار�سات، و�ساأحتدث 
يف ورقتي عن املمار�سات يف الرملانات وخا�سة يف املجل�س الوطني الحتادي 
واأنا اأ�سبه ورقتي والأوراق املدنية كاأنها ب�ستان يانع اأخ�سر يحمل الثمار ويحمل 
منذ  ولكن  واحلياة  وال�سحة  ال�سم�س  اأ�سعة  ويحمل  الأك�سجني  ويحمل  الأمل 
فكل  الب�ساتني،  هذه  يحرق  ال�سيا�سي  واجلانب  الأولى  العاملية  احلرب  بداية 
املعوقات ال�سيا�سية يف مفهوم حقوق الإن�سان تتاأثر باجلانب ال�سيا�سي، وهذه 
اأن اأدخل يف املو�سوع لأن اجلانب ال�سيا�سي دائمًا هو الذي يوؤثر  مقدمة قبل 
واأنا ع�سو  املجتمعات،  كل  والجتماعية يف  واحلياتية  الثقافية  على اجلوانب 
فدائمًا  الق�سايا،  هذه  كل  يف  ونتكلم  1993م  العام  منذ  الدولة  برملان  يف 
اجلانب ال�سيا�سي هو الذي يوؤثر على هذه الأمور، لذلك نود اأن نحمي اأنف�سنا 
واأن ل نتاأثر كثريًا باجلوانب ال�سيا�سية، وقد كانت هناك حماولت �سابقة يف 
ومنظمات  املتحدة  والأمم  املتحدة  الأمم  ع�سبة  اإن�ساء  مت  فقد  ال�ساأن،  هذا 
كثرية غريها منها منظمة عدم النحياز وغريها، وهذه كلها حماولت جادة 
وال�سغوط  ال�سيا�سية  والأخطاء  املمار�سات  عن  العامل  و�سعوب  بالعامل  للناأي 
ال�سيا�سية، ويف الوقت احلايل رجعنا نتاأثر ب�سورة اأكر يف اجلانب ال�سيا�سي 
والأمور التي توؤثر دائمًا يف مو�سوع حقوق الإن�سان على الرغم من املمار�سات 
اأنها  اإل  التنمية  برامج  من  الرغم  وعلى  املبادرات  برامج  من  الرغم  وعلى 
رفع  يف  دور  له  الإع��الم��ي  اجلانب  وطبعًا  ال�سيا�سي،  باجلانب  دائما  تتاأثر 
م�ستوى الثقافة لدى ال�سعوب، واأن تتجه ال�سعوب اإلى التنمية وبناء احل�سارات 
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رمبا  ال�سيا�سية  فالتوجهات  ال�سيا�سية،  التوجهات  على  ولي�س  الإن�سان  وبناء 
يكون لها اأنا�س خمت�سني يف املجال ال�سيا�سي، ولكن حتى ال�سيا�سة يجب اأن 
ت�سخر خلدمة الإن�سان وخدمة املجتمع وبناء الإن�سانية وبناء ال�سالم وحتقيق 
�ستى  يف  املتميزة  اخل��دم��ات  وتقدمي  الإن�سان  خلدمة  والتناف�س  الرفاهية 

املجالت، والرملانات تعتر ممثلة ال�سعوب وتقوم باأدوار من �سقني : 
ويراقب  احلكومة  تقدمها  التي  باخلدمات  يتعلق  وال��ذي  املحلي:  ال�ضق 
امليزانيات ويراقب كيفية تنفيذ الرامج ويراقب م�ستوى هذه الرامج، واأي�سًا 
دائما هموم  الرملانات  للمجتمع، وحتمل  اأف�سل اخلدمات  تقدمي  اإلى  ي�سعى 
املواطنني واآمالهم وتطلعاتهم، لذلك جند يف كل دورة اأننا نتطرق اإلى ق�سايا 
ومو�سوعات تختلف من مرحلة اإلى مرحلة، ففي دولة الإمارات يف البداية كنا 
اأن يكون هناك �سارع واأن  البنية التحتية يف الدولة، وكنا نتمنى  نتحدث عن 
فاإننا  التحتية  البنية  اكتملت  اأن  وبعد  اليوم  اأما  وحديقة،  منزل  هناك  يكون 
امراأة  وعن  متميز  تعليم  وعن  متميزة  فكرة  وعن  متميزة  حديقة  عن  نتكلم 
متميزة وعن قيادة وطنية، وهذا ما مييز الدول املتطلعة للح�سارة، وتوؤكد باأن 
القيادة يف هذه الدولة ت�سعى باأن يكون الإن�سان هو الهدف ال�سرتاتيجي يف 
�سيا�ساتها على مر الزمان، واأن ت�سخر كافة الإمكانيات خلدمة هذا الإن�سان 

والرقي به . 
من  العديد  على  اطلعت  اأن��ا  وفعال  الإم���ارات،  د�ستور  عن  حتدث  اجلميع 
الد�ساتري يف كل العامل، واأعتقد اأن الإخوة املتخ�س�سني يف الد�ساتري يعرفون 
التواريخ التي مرت بها الد�ساتري وحتى يف نظام الت�سريعات وحتى يف القوانني 
معينة  دول  من  اأو  اأمريكا  من  اأو  بريطانيا  من  ماأخوذة  اأنها  نالحظ  وغريه 
ومن  الدين  �سماحة  وم��ن  املجتمع  من  ينبع  عندما  الد�ستور  لكن  وت��دم��ج، 
اأخالقياته وعاداته وتقاليده ومن روؤيته اخلا�سة فهذا هو الد�ستور الذي يعتر 
مميز، ونحن اأ�سبحنا قريبني من اليوبيل اخلم�سني، ود�ستور دولة الإمارات 
�سيبقى على مدى ال�سنوات القادمة، وحتى التعديالت التي متت عليه خالل 
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الفرتة املا�سية هي تعديالت ب�سيطة لزيادة ح�سة املواطن يف امل�ساركة، اما 
الأمور الثانية فقواعد الد�ستور را�سخة . 

ميار�س املجل�س الوطني الحتادي من خالل جلنة حقوق الإن�سان ب�سورة 
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف نظام حقوق الإن�سان، فعندما يتحدد طرح مو�سوع 
معني للنقا�س يف املجل�س الوطني �سواء كان يف التعليم اأو يف الإ�سكان اأو يف اأي 
جمال كان وحتى اإذا كان يف الزراعة اأو يف القت�ساد اأو يف التعليم اأو ال�سيا�سة 
فهذا مو�سوع عام، واجلميع يتحدث يف هذا املو�سوع وي�سارك فيه، لكن يبقى 
ب�سورة  امل�ساركة  تاأتي  فهذه  الإن�سان،  حقوق  عن  اليوم  نتحدث  اأننا  امل�سمى 
العام من اجلانب  مبا�سرة وغري مبا�سرة، فاملجل�س الوطني يناق�س املو�سوع 
ت�سكيل  قبل  حتى  مبا�سرة  غري  ب�سورة  الإن�سان  حقوق  جانب  ومن  الإن�ساين 
املجل�س  لكن  الزمن،  من  فقط  �سنتني  عليها  مر  التي  الإن�سان  حقوق  جلنة 
ي�سارك اأع�ساءه دائمًا يف مو�سوع حقوق الإن�سان واملطالبة بحقوق املواطنني 

ورفع قدراتهم . 
مراجعة  يف  كبري  دور  له  الوطني  املجل�س  اي�سا  القانوين  اجلانب  كذلك 
على  يناق�س  للمجل�س  ياأتي  قانون  فاأي  الإن�سان،  حقوق  ناحية  من  القوانني 
م�ستوى اللجنة املخت�سة وعلى م�ستوى املجل�س الوطني ب�سورة عامة، وجند 
اأنه يكون هناك نوع من التفاعل حتى بني احلكومة وبني املجل�س الوطني الأمر 
بعد  جند  ل  اإننا  وحتى  ال�سحيحة  ب�سورتها  القوانني  و�سع  اإلى  يوؤدي  الذي 
التطبيق الكثري من الثغرات، وبع�س القوانني رمبا مر عليها اأكرث من ع�سرين 
واأن  ب�سورة جيدة،  در�ست  القوانني  هذه  اأن  عن  ناجت  وهذا  تعدل،  ومل  �سنة 
وتعتر  الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  وبني  احلكومة  بني  اإيجابية  بها  امل�ساركة 
�سعب  وهو ممثل  الوطني الحتادي،  للمجل�س  نافذة وممار�سة  القوانني  هذه 
الإمارات يف و�سع القوانني والت�سريعات واأي�سًا رمبا يقال اأن املجل�س الوطني 
الحتادي يناق�س املو�سوعات ولكنه ل ي�سدر القوانني، ل، فاملجل�س الوطني 
اإ�سدار قوانني جديدة  واأي�سًا  اأي�سًا - يقرتح يف تعديل مواد قوانني قائمة   -
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عن طريق التو�سيات، واأي�سًا دولة الإمارات ب�سفتها دولة ح�سارية نامية يف 
ل�سد  جديدة  قوانني  باإ�سدار  تقوم  واأي�سًا  القوانني،  بتحديث  تقوم  اأ�سا�سها 
جلرائم  واأحيانًا  حلالت  اأحيانًا  قواعد  لو�سع  اأو  وت�سريعية،  قانونية  ثغرات 
فاملجل�س  خا�سة،  قوانني  تقت�سي  اقت�سادية  اأو  �سيا�سية  كانت  �سواء  معينة 

الوطني الحتادي ميار�س هذا الدور . 

العمل  وهي  الرملانات،  والت�سريعات جوهر عمل  القوانني  �سن  تعتر عملية 
الوقائي لالأ�س�س واملعايري املتفق عليها دوليًا، كذلك اأهمية الرملانات من خالل 
ا�ستخدام الأدوات الرقابية يف مناق�سة املو�سوعات، فمثاًل نحن اأحيانًا نناق�س يف 
املجل�س الوطني امليزانيات واأحيانًا مو�سوعات واأحيانًا برامج ومبادرات ونقي�س 
املوجودة  وامل��ب��ادرات  براجمها  ناحية  من  برتكيبتها  وامليزانية  اأي�سًا  الن�سبة 
امليزانية لأي موؤ�س�سة خالل  �ستحققها  التي  النجاح  ن�سبة  اأو  املرجوة  والفائدة 
�سن�سل  اأننا  نقول  �سنوات  اأربع  فرتة زمنية حمددة، فمثاًل عندما نطرح مدة 
اإلى هذا الهدف فننظر اإلى الرامج خالل هذه الفرتة وامليزانيات املخ�س�سة 
لذلك، وننظر اأي�سًا اإلى تطور امليزانية بالن�سبة للخدمات املقدمة، لذلك يكون 

املجل�س هنا حقق نتائج جيدة عن طريق مراقبة الرامج وامليزانية. 

املجل�س  اأع�ساء  عن  نتحدث  نحن  الوطني  املجل�س  ل��دور  بالن�سبة  اأي�سًا 
الوطني الحتادي بتوا�سلهم مع �سريحة كبرية من املجتمع �سواء على م�ستوى 
الهيئات واملوؤ�س�سات وحتى على امل�ستوى الثقايف، وكذلك يف هذه الندوة التي 
لذلك  واملجتمع،  الوطني الحتادي  املجل�س  التوا�سل بني  اأدوات  اإحدى  تعتر 
واأفكار  واقرتاحات  ومتنيات  اآم��اًل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  ينقل 
املحققة من  النجاح  ون�سبة  والر�سى  ال�سعادة  ن�سبة  الرملان  ونقي�س حتى يف 

الرامج املقدمة لأبناء دولة الإمارات واملقيمني على اأر�س هذه الدولة . 

هناك  طبعًا  الإن�ضان:  بحقوق  املتعلقة  والت�ضريعات  للقوانني  بالن�ضبة 
مبا�سرة  كانت  واإذا  ال�ساأن،  هذا  يف  مبا�سرة  واأحيانًا  مبا�سرة  غري  ممار�سة 
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فيكون هناك ن�س د�ستوري يف ذلك، فعندما نتكلم عن العنف الأ�سري يكون 
هناك ن�س قانوين يف ذلك، اأي ي�سدر قانون خا�س بالعنف �سد الأ�سرة، لكن 
اأو  الإن�سان  تتدخل جلنة حقوق  فهنا  التعليم ب�سورة عامة  نتكلم عن  عندما 
التعليم، فهناك  الفرد يف  الإن�سان يف جانب حق  بلغة حقوق  يتحدث املجل�س 
يوجد ن�س د�ستوري، وهنا يوجد ميزانية ووزارة ومطالبات، فعندما تتكلم عن 
رفع م�ستوى التعليم فهذا يعني اأنني اأراقب التعليم وم�ستوى التعليم والأهداف 
ال�سنوات  خالل  نحققه  اأن  املمكن  من  الذي  النجاح  م�ستوى  واأقي�س  املرجوة 
يف  و�سل  اأين  للعامل  ننظر  واأي�سا  ال�سابقة،  الفرتة  يف  حققناه  وما  القادمة 
جمال التعليم حتى نحقق النتائج املرجوة، واأنا اأ�سرب التعليم كمثال، ولكن 

املجل�س يتكلم اأي�سًا يف ال�سحة والبيئة وكافة الق�سايا . 
بالن�سبة للقوانني ودور املجل�س فيها حتدثنا عن هذا الأمر وقلنا اأن هناك 
القوانني العادية والتي بع�سها يخ�س البيئة وبع�سها يخ�س التعليم، وبع�سها 
نقابل  واأحيانًا  امل�ستحدثة،  اجلرائم  اأو  املهاجرة  اجلرائم   - اأي�سًا   - يخ�س 
حالت م�ستجدة، فمثاًل نحن مل يكن يف ال�سابق عندنا ممار�سات مثل العنف 
اإن اجلريان مثاًل  اإ�سالمي قبلي متحاب دائمًا حيث  فنحن نعي�س يف جمتمع 
اأنف�سهم  يعترون  باأكمله  احلي  وحتى  فقط،  الأ�سرة  ولي�س  كالأهل  يعترون 
اأهل، وهذا ما مييز دولة الإمارات حتى على م�ستوى الإمارات ككل حيث ترى 
املحبة  اأكرث من ع�سر مناطق ولكن  اإمارات ويف  ال�سبع  الأ�سرة موزعة يف  اأن 
على  الإم���ارات  قيادة  واأي�سًا  الإم���ارات  اأبناء  جتمع  التي  هي  دائمًا  والألفة 

امل�ستوى القيادي . 
طبعا جلنة حقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني عمرها يقارب ال�سنتني ولكنها 
بحقوق  الخت�سا�س  ذات  املوؤ�س�سات  مع  والتن�سيق  التعاون  يف  ج�سورًا  تبني 
الإن�سان، وت�سعى اللجنة اإلى التعاون مع اجلهات املعنية يف الدولة، ومن اأهم 
اآليات التعاون مع هذه اجلهات اإقامة الدورات التعليمية والندوات واملوؤمترات 
الدولية التخ�س�سية واحللقات النقا�سية من اأجل تدعيم اجلهود الرامية اإلى 
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تعزيز ق�سايا حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات . 

اأن  ممكن  اإيجابية  نتائج  اأو  دور  لها  يكون  والن�ساطات  املمار�سات  ودائمًا 
حتققها على م�ستوى حقوق الإن�سان، ففي دولة الإمارات هناك جلان كثرية 
فئات  كافة  رعاية  ويف  املعنفني  رعاية  ويف  الإن�سان  وبحقوق  بالأ�سرة  تتعلق 
تاأتي من احلكومة  الدولة هناك مبادرات  واأي�سًا حتى على م�ستوى  املجتمع، 
ت�سريع  هناك  يكون  واأحيانًا  ت�سريع  ب��دون  اأحيانًا  تكون  اأنها  حتى  مبا�سرة 
والق�سد من هذا كله هو حماية ورعاية املجتمع �سواء كان فيما يخ�س الطفل 
اأو كبري ال�سن اأو املراأة اأو الرجل، فعندما نتكلم عن العنف فاأحيانًا يكون العنف 
متبادل، فاأحيانًا يكون رجل واأحيانًا امراأة واأحيانًا يكون طفل، وهذه هي طبيعة 
امل�ساألة  اأن هذه  الإم��ارات جند  دولة  العنف يف  اأ�سباب  ولو نالحظ  املجتمع، 
فاأحيانًا  ح�سارية،  �سريبة  نعترها  اأن  ممكن  واإمنا  جمتمعية  طبيعة  لي�ست 
تكون جرمية اأو ظاهرة معينة مهاجرة تاأتينا من اخلارج كما ينتقل الفايرو�س 
من منطقة اإلى منطقة ولي�س من طبيعة الدولة، فنحن كمجتمع كلنا يف دولة 
واحد منا قريب من  �سعب متفرق، فكل  ولي�س  واحدة  اأ�سرة  نعتر  الإم��ارات 
تعتر  الإمارات  دولة  املوجودة يف  ال�سلبية  املمار�سات اخلاطئة  لذلك  الآخر، 
لها  احلياة  متطلبات  تكون  ورمبا  احل�ساري  للتطور  �سريبة  وهي  مهاجرة، 
تاأثري وبع�س املمار�سات اخلاطئة، واملخت�سني يف هذا املجال يعرفون الأمور 
الت�سريعات  وجند  البي�ساء  الأي��ادي  جند   - اأي�سًا   - ولكن  اأق�سدها،  التي 
واجلمعيات والكوادر املتميزة التي تقوم بهذا الدور واجلهود املبذولة واملقدرة 
يف جلان حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات، واإلى اجلهات الجتماعية الراعية 
من  مبجموعة  قمنا  ونحن  املعنفني،  ال�سن  ولكبار  ولالأطفال  وللن�ساء  لالأ�سر 
ونحن يف  وللجهات اخلا�سة واجلمعيات وغريها،  الداخلية  لوزارة  الزيارات 
اجلهات  كافة  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  ونقدر  نثمن  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
والعاملني فيها، ونتمنى - اأي�سًا - اأن ت�ساهم احلكومة والقطاع اخلا�س وكل 

اإن�سان يف دعم هذه املوؤ�س�سات لتقوم بالدور املنوط بها, و�سكرًا . 
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل لالأخ علي جا�سم على هذه الورقة، وطبعًا هذه الورقة - حقيقة 
الإن�سان يف  ودور جلنة حقوق  الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  دور  كانت حول   -
اخت�سا�سني:  اإلى  تنق�سم  الحتادي  الوطني  املجل�س  واخت�سا�سات  املجل�س، 
اخت�سا�س ت�سريعي واخت�سا�س رقابي، فهو متلقي مل�سروعات القوانني ومبادر 
يف م�ساألة املو�سوعات العامة وتوجيه الأ�سئلة، واإذا نظرنا اإلى حقوق الإن�سان 
مثل  املتعددة  ولكن يف جوانبها  فقط  ال�سيا�سي  لي�س يف اجلانب  عام،  ب�سكل 
اأهمية  اأك��رث  تعتر  التي  احلقوق  من  والكثري  واخل��دم��ات  وال�سحة  التعليم 
بالن�سبة لالإن�سان، فاملجل�س ميار�س هذا الدور من خالل م�سروعات القوانني 
الإن�سان هذا  لكن كيف متار�س جلنة حقوق  العامة،  املو�سوعات  ومن خالل 
الدور ؟ احلقيقة اأن اأي م�سروع قانون يحال من احلكومة اإلى املجل�س يحيله 
املجل�س اإلى اللجنة املخت�سة مثل جلنة �سوؤون ال�سحة اإذا كان م�سروع القانون 
يعنى بال�سحة، ويحال اإلى جلنة الرتبية والتعليم اإذا كان م�سروع القانون يعنى 
بالتعليم، وهكذا، ويف نف�س الوقت يف كل م�سروعات هذه القوانني هناك جزئية 
لإبداء  الإن�سان  حقوق  جلنة  اإلى  حتال  اجلزئية  هذه  الإن�سان،  بحقوق  تعنى 
راأيها يف هذا امل�سروع، وطبعًا اإن�ساء جلنة حقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني 
الحتادي جاءت م�سايرة للتطور، وفعاًل الآن جلان حقوق الإن�سان تعتر واحدة 
الوطني  واملجل�س  الإم��ارات  ودولة  الرملانات،  معظم  الدائمة يف  اللجان  من 
الحتادي لي�ست ا�ستثناء،  فقد ا�ست�سعر املجل�س اأهمية وجود مثل هذه اللجنة 
رغم اأن معظم هذه احلقوق تناق�س من خالل اللجان الدائمة يف املجل�س، واأنا 

- طبعًا - اأ�سكر الأخ علي. 
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
نفتح املجال للمداخالت والأ�سئلة حول هذه الورقة ملدة )15( دقيقة .

تف�سل الأخ حممد بن هويدن  

�سعادة/ حممد عبداهلل بن هويدن: ع�ضو باملجل�س ال�ضت�ضاري يف ال�ضارقة 
هذه  على  وم�سكورين  بكم  اأرح��ب  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 
لهذه  التوفيق  واأمتنى   ، الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل  واأ�سكر  ال�ست�سافة، 
اأثر طيب  لها  يكون  اأن  ونتمنى  الوطني،  املجل�س  الوليدة اجلديدة يف  اللجنة 
واإيجابي على م�ستوى كافة مناطق الإمارات، ونتمنى اأن ن�ست�سيف هذه اللجنة 

يف منطقتنا وهي املنطقة الو�سطى للتعريف بدورها وتعريف النا�س بها. 

�ضوؤايل هو: اأمتنى اأن يكون لهذه اللجنة تاأثري على ما ذكره الإخوة من هذه 
الدول  على  ت�سب  التي  ال�سبهات  من  الكثري  عليها  التي  امل�سبوهة  املنظمات 
يف  الإن�سان  حقوق  للجنة  يكون  اأن  فاأمتنى  الإم���ارات،  دول��ة  على  اأو  العربية 

املجل�س الوطني الحتادي تاأثري يف هذا املجال، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�ضلي الأخت �ضو�ضن 

�ضو�ضن  : من تلفزيون اأبوظبي 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل  

مداخالت واأ�سئلة امل�ساركني

حول ورقة العمل الثانية والردود عليها
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اأن  ولكن يجب  الآخرين،  تنتهي حينما مت�س حرية  اأن حريتك  يقال  طبعًا 
نقف عند مفهوم هذه احلرية بالن�سبة للبع�س، واأنا كان عندي تعقيب عندما 
القانون  هناك  اأن  القول  ف��اأود  الن�سب،  جمهويل  عن  كلثم  الأخ��ت  حتدثت 
الن�سب  وجمهويل  الأطفال  رعاية  ب�ساأن  2012م  ل�سنة   )1( رقم  الحت��ادي 
�سدر من �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة » حفظه اهلل«، وطبعًا اأتكلم عن جمهويل 
2010م، - وهذا طبعًا ردا على الأخت كلثم  اإح�سائيات عام  الن�سب ح�سب 
وتعقيبًا على كالمها - فقد ظهرت ن�سبة ملجهويل الن�سب حيث و�سل عددهم 
اإلى )874( �سخ�سًا جمهول الن�سب، وهذا ح�سب اإح�سائيات وزارة ال�سوؤون 
الجتماعية لعام 2010م، وحينما ن�سرب هذا العدد يف ع�سرين �سنة قادمة 
واإذا  ن�سب،  �سخ�س جمهول  الن�سب هو )17480(  �سيكون جمموع جمهويل 
جمهويل  جمموع  �سيكون  قادمة  �سنوات  ع�سر  يف  العدد  هذا  كذلك  �سربنا 
الن�سب هو )174800( جمهول ن�سب يف دولة الإمارات، و�سوؤايل اإلى امل�سوؤولني 
واإلى اللجنة اأي�سا هو اأنه اإذا ح�سبنا اأن هذا الرقم وهو )174800( جمهويل 
الن�سب يف الدولة �سيحملون جن�سية وجواز �سفر دولة الإمارات، فماذا �ستكون 
الن�سب فيما بعد؟ احلقيقة  الإم��ارات من ن�سيب جمهويل  ن�سبة �سكان دولة 
خالل  من  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  يف  املو�سوع  ه��ذا  يناق�س  لو  ياحبذا 
اجلل�سات القادمة، وطرح اآليات كما طالبت بها جمموعة من الوزارات منها 
وزارة ال�سوؤون الجتماعية لطرح اآليات ب�ساأن تعديل اأو قانون يلزم مبعرفة ن�سب 
جمهويل الن�سب يف دولة الإمارات خا�سة اأننا الآن لدينا تقنيات عالية ممكن 
من خاللها معرفة جمهويل الن�سب، وحفظًا لدولة الإمارات ون�سب اأهايل هذه 
الدولة خا�سة عندما ن�سمع عن بع�س الأحداث املوؤملة، فعندما نرجع اإلى اأ�سل 
باأي  الإم��ارات  لدولة  ينتمي  ل  ن�سبهم  اأن  القانون جند  هوؤلء اخلارجني عن 
يتم  اأن  اأمتنى  ولكن  املو�سوع  بالتف�سيل يف  الدخول  اأريد  ل  واحلقيقة  �سكل، 

مناق�سة هذا املو�سوع يف املجل�س الوطني، و�سكرًا . 
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا، تف�ضلي الأخت اأ�ضماء اجلناحي  

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل، احلقيقة اأنا خلفيتي ب�سيطة يف حقوق الإن�سان 
عندنا  اأن  نرى  نحن  واحلقيقة  اأك��ر،  الإل��ك��رتوين  الت�سويق  يف  خلفيتي  لكن 
ممار�سات اإيجابية كثرية، وعندنا جلان كثرية يف جمال حقوق الإن�سان مثل 
جلنة حقوق الطفل وحقوق املعاقني وحقوق املراأة وامل�ساواة، لكن ول جلنة من 
اأو الرتويج لنف�سها عامليًا، �سحيح نحن  هذه اللجان فكرت يف ت�سويق نف�سها 
نذهب يف ندوات خارجية ونذهب جلنيف واإلى كل مكان، لكن يف النهاية اأنت 
اأن   - مثاًل   - فمجرد  اإلكرتوين،  ت�سويق  وهجوم  اإعالمي  عليك هجوم  يوجد 
تكتب على الإنرتنت كلمة )هيومان رايت�س( باللغة الإجنليزية جند اأن اأغلب 
�سد  كلها  »جوجل«  على  البحث  من  الأول��ى  ال�سفحة  يف  تخرج  التي  املواقع 
دولة الإمارات، فلماذا ل نقوي اجلانب الإلكرتوين عندنا بحيث نناف�س هذه 
الإح�سائيات  ومن  البحث،  من  الأول��ى  ال�سفحة  لنا يف  تخرج  التي  اجلهات 
الطرف  يوؤثر على  البحث  الأول��ى من  ال�سفحة  ما يظهر يف  اأن  تقول  العامة 
اأو  املوجودة  الإيجابية  الأ�سياء  كانت  اإذا  واحلقيقة  امل�سداقية،  يف  الثاين 
احلقيقة التي نعمل عليها ل تظهر يف ال�سفحة الأولى من البحث اأمام النا�س 
واإمنا تاأتي يف ال�سفحة الأخرية من البحث فلن يراها اأحد، فنحن نعمل كثريًا 
اإيجابية كثرية ولي�س عندنا انتهاكات ولكن هذا ما يظهر  وعندنا ممار�سات 
يف ال�سفحة الأولى عندما تبحث يف النرتنت، وهذا يعني اأننا ل�سنا الطرف 
اأن يكون هناك جلنة خا�سة  الذي لديه القوة يف الت�سويق والرتويج، فاأمتنى 

بالت�سويق الإلكرتوين لهذه اللجان اأو حتى يف املجل�س الوطني، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل، اأعتقد اأن هذا املو�سوع ذو اأهمية كبرية جدًا، تف�ضلي الأخت 

فاطمة الرويني
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 - اإ�ضالمية معا�ضرة  درا�ضات  بكالوريو�س   : الرويني  الأخت / فاطمة 
دكتوراه يف العلوم الإدارية :

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

اأوًل اأ�سكر هذا التجمع وهذه الندوة الطيبة، ففيها ا�ستفادة عظيمة واإن كان 
- طبعًا - ح�سوري كان لال�ستفادة وال�ستزادة يف هذا الأمر، والإخوان تكلموا 
عن اأمر باأن هناك جرائم دخيلة على دولة الإمارات وهي لي�ست من اأطباعنا 

ول عاداتنا، ونحن طبعًا نختلف عن هذا ال�سيء فهو لي�س وليد الدولة . 

الإمارات  ودولة  التعليم  مو�سوع  الأ�ستاذ عن  تطرق  طبعًا  الآخر:  ال�سيء 
عالية  ب�سمة  لها  التي  الدول  من  وتعتر  جدًا  �سباقة  تعتر   - هلل  احلمد   -
جدًا خارج الدولة �سواء يف البعثات اخلارجية اأو التو�سع يف هذا النطاق من 
اأبناءنا  نعلم  فنحن  �سوؤال   عندي  طبعًا  واأنا  العايل،  التعليم  اأو  املوؤ�س�سات 
�سواء  الطالب  مدارك  تو�سع  التي  والأ�سياء  والتكنولوجيا،  الجنليزية  اللغة 
فلماذا  اخلا�س،  التعليم  وخا�سة  اجلامعية  املرحلة  اأو  الثانوية  املرحلة  يف 
الدول�ة  خل�ارج  �سي�س�افرون  الذي  الط�الب  له�وؤلء  اجتم�اع  هن�اك  يكون  ل 
فبدل اأن نفهمهم اللغة الجنليزية وماذا �سيدر�سون نعلمهم مبادئنا وقيمنا 
ر�سالة  يعتر  الدولة  خارج  الطالب  هذا  يكون  بحيث  وحقوقنا،  الإ�سالمية 
 - عندنا  فنحن  الدولة،  عن  ويدافع  يرد  اأن  ي�ستطيع  حتى  الإم��ارات  لدولة 
لالأ�سف - غالبية الطالب لي�س لديهم الثقافة يف هذا اجلانب، فالآن الطالب 
لديه ثقافة حول تطور الغرب واأين و�سلوا وما هي املعلومات التي بالإمكان 
الإمارات  دولة  خارج  لبالدي  عاك�سة  �سورة  اأنا  اأكون  اأن  لكن  اأكت�سبها،  اأن 
الإ�سالمية كما  اأ�سوق لبالدي قيمها وعاداتها واحلقوق  واأن  الإمارات  كابن 
موجودة  كلها  احلقوق  وهذه  مهم جدًا،  اأمر  فهذا  الندوة،  بداية  ذكرمت يف 
نطبق  اأن  ن�ستطيع  ل  وتقاليدنا  عاداتنا  ونحن ح�سب  الإ�سالمي،  النظام  يف 
فيا  والقيم،  العادات  باختالف  تختلف  لأنها  الغرب  على  الإن�سانية  احلقوق 
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املخت�سة  اجلهات  تقوم  بحيث  العتبار  بعني  امل�ساألة  هذه  توؤخذ  لو  حبذا 
الثانوي�ة  واملعني�ة به�ذا الأم��ر بعمل اجتم�اعات للط�الب خا�س�ة يف املرحل�ة 
التجنيد  ومرحلة  الثانوية  املرحلة  يف  ب�سبابنا  فخورة   - �سراحة   - واأن��ا 
توعية  هناك  يكون  اأن  اخلدمة  لهذه  التقدم  على  واللهفة  الرائع  والإب��داع 
للدرا�سة  الأجنبية  للدول  �سيخرجون  الذين  ال�سباب  لهوؤلء  الأمور  هذه  يف 
خارج  احلقوق  هذه  عن  يدافعون  وكيف  الدولة  يف  حقوقهم  نعلمهم  بحيث 

الدولة، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي : الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�ضلي الأخت مرمي الأحمدي 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  
الوطني الحتادي  اأحببت وجود جلنة حقوق الن�سان يف املجل�س  اأنا  طبعًا 
واأمتنى - اإن �ساء اهلل - املزيد واملزيد من هذه الندوات ومعرفة تفا�سيل اأكر 
وطبعًا تف�سل الأخ علي واأخرنا باأن الرملان اأو املجل�س الوطني من اهتماماته 
هو ال�سعب، وذكر اأن هناك قوانني مل يتم تعديلها منذ ع�سرين عامًا دللة على 
قوتها، انا كنت اأمتنى بالإ�سافة لقوتها اأن حتث اجلهات املخت�سة على تعديل 
بع�س القوانني، وتعديل بع�س الن�سو�س التي مت�س حقوق املراأة خا�سة كقانون 
رقم )53( للعقوبات وحق التاأديب للزوجة، فهذا كل امراأة تطالب به ف�سحيح 

اأن القوانني قوية لكن ل مينع من مراجعتها، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�ضل الأخ يو�ضف ال�ضحي 

ال�سالم عليكم، لو �سمحتم اليوم اأثار �سعادة الأخ حمد الرحومي مو�سوع 
2014م  ع��ام  يف  الإم���ارات  مواطني  من  الكثري  فهناك  اجلن�سية،  ازدواج 
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فما  اأجنبية،  جن�سية  على  للح�سول  ي�سعون  املا�سية  �سنوات  الثالث  وخالل 
هو ال�سبب يف ذلك ؟ فمواطنو الدولة بداأوا ي�سعون للح�سول على اجلن�سية 
املواطنني  ه��وؤلء  مع  جنل�س  ل  فلماذا  والفرن�سية،  والريطانية  الأمريكية 
والريطانية  الأمريكية  اجلن�سية  على  للح�سول  ي�سعون  مل��اذا  ون�ساألهم 
على  للح�سول  ال�سعي  �سبب  ون�ساألهم  معهم  جنل�س  ل  فلماذا  ؟  والفرن�سية 
الرحومي  حمد  الأخ   - ذكرت  كما   - اأث��اره  املو�سوع  وهذا  ؟  اأخرى  جن�سية 

اليوم يف ال�سحيفة، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�سل الأخ عي�سى العربي 

الأ�ستاذ /  عي�سى العربي : م�ضت�ضار دويل يف جمال حقوق الإن�ضان 
الإ�سارة  اأود  حقيقة  الندوة،  هذه  على  القائمني  اأ�سكر  عليكم،  ال�سالم 
اأن ق�سية حقوق الإن�سان يف عاملنا احلايل هي لي�ست  اإلى نقطة مهمة وهي 
خيار بل اأ�سبحت التزام دويل، والإمارات هي جزء من منظومة الدول، وهي 
اأمام حتديات كبرية يف جمال حقوق الإن�سان والتي تنبع من التزامات دولية 
ملزمة  فهي  املتحدة  الأم��م  منظومة  من  جزء  وكونها  وعهود،  واتفاقيات 
الدورية  املراجعة  اآليات  التزامات من خالل  اإلى  اإ�سافة  الإلتزامات،  بهذه 
حقوق  بق�سايا  املهتمة  الدول  غالبية  يواجه  كبري  حتدي  فهناك  ال�ساملة، 
الدولية وهل  الت�سريعات  الوطنية مع  الت�سريعات  الإن�سان يف جمال مواءمة 
؟ فهذه حتديات كثرية  الوطنية  للت�سريعات  اأم  الدولية  للت�سريعات  ال�سيادة 
الأخ��رى  ال��دول  اأو  اخلليج  دول  اأو  الإم��ارات  يف  الدولة  تعاطي  اأن  واأعتقد 
اخليار  دائمًا  لي�س  م�سّي�سة  �سلبية  تقارير  من  ياأتي  ما  كل  مع  �سلبي  ب�سكل 
اأممية  منظمات  عن  ت�سدر  التي  التقارير  بني  ما  التفريق  فيجب  الأف�سل، 
تابعة لالأمم املتحدة والتقارير التي ت�سدر من منظمات دولية مثل هيومن 
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بتو�سية  الندوة  ه��ذه  خرجت  اإذا  اأن��ه  واأعتقد  وغريها،  واأمن�ستي  رايت�س 
لها  �سيكون  الإم��ارات  دولة  فحقًا  الدولة،  يف  اأطرحها  اأن  واأت�سرف  فاأمتنى 
اأن  هي  والتو�سية  املجالت،  من  كثري  يف  عليها  دائمًا  عودتنا  التي  الريادة 
رائد  الإم��ارات  دولة  فتعاطي  الإن�سان،  حلقوق  وطنية  ا�سرتاتيجية  توؤ�س�س 
وجود  عن  اليوم  نتكلم  اأننا  ويكفي  الأمور،  من  كثري  يف  وراقي  جدًا  وجميل 
جلنة دائمة حلقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني بالرغم اأن الكثري من الدول 
العربية واخلليجية ل يوجد فيها مثل هذه اللجنة، واإذا كانت موجودة فهي 
يف  الإن�سان  حلقوق  وطنية  ا�سرتاتيجية  اإن�ساء  هي  فالتو�سية  موؤقتة،  جلنة 
اجلامعات  م�ستوى  على  وتفعيلها  رئي�سي  ب�سكل  وتاأ�سيلها  الإم��ارات  دولة 
وعلى م�ستوى ال�سباب وعلى م�ستوى املوؤ�س�سات واإعداد جيل متخ�س�س من 
الدويل  امل�ستوى  على  الإن�سان  ق�سايا حقوق  مع  للتعاطي  الإماراتي  ال�سباب 

فاأعتقد اأن هذه امل�ساألة تعتر ق�سية اأولوية، و�سكرًا. 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�سل �سعادة الأخ م�سبح الكتبي 

�سعادة / م�سبح �سعيد الكتبي : ع�ضو املجل�س الوطني الحتادي
�سكرا اأبو خالد، اأنا لي�س لدي مداخلة واإمنا فقط عندي ب�سرى لالأخت التي 
تكلمت عن جمال التعليم، ففعاًل هناك م�سروع عر�س على م�ستوى القمة يف 
الوطن العربي وهو م�سروع الرتبية على حقوق الإن�سان، وهو اإعداد مناهج يف 
حقوق الإن�سان �ستعمم على الوطن العربي باأكمله، واأعتقد اأنه مت ت�سكيل جلان 
لدرا�سة هذا املو�سوع، واإن �ساء اهلل �سريى هذا امل�سروع النور يف العام القادم 
القمة  م�ستوى  على  امل�سروع مت طرحه  وكما ذكرت هذا  يليه،  الذي  العام  اأو 
حلقوق  ال�سحيحة  الرتبية  اأجل  من  وذلك  العربي  الوطن  كافة  على  ليعمم 

الإن�سان ولي�س الأهواء، و�سكرًا . 
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�سل �سعادة الأخ علي جا�سم 

�سعادة / علي جا�سم اأحمد : ع�ضو املجل�س الوطني الحتادي
بامل�ساركة  �سعيدون  ونحن  اجلميع،  يهم  مو�سوع  هو  املو�سوع  هذا  طبعًا 
وطرح الأ�سئلة وال�ستف�سارات، ونحن نتحدث - كما ذكرت يف البداية - عن 
والت�سريعات  القوانني  جمال  يف  �سواء  املجالت  كل  يف  الإن�سان  حقوق  ثقافة 
طيب  اأمر  وهذا  الأم��ور،  هذه  من  وغريها  الدولية  والتفاقيات  واملمار�سات 
واأخي بن هويدن نحن نعتر عائلة برملانية، فاأنا ع�ست معكم يف عدة مراحل 
م�ساهمة  املجل�س  يف  وم�ساهمني  متميزين  اأ�سخا�سًا  العائلة  من  جند  ودائمًا 
اإيجابية، وجلنة حقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني على ا�ستعداد �سواء كان يف 
الذيد اأو على م�ستوى اإمارة ال�سارقة اأو على م�ستوى اأي اإمارة اأو اأي جمعية يف 
اإطار ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان، فلجنة حقوق الإن�سان يف املجل�س م�ستعدة باأن 

تتعاون مع اأي جهة لإقامة اأي ن�ساط اأو لن�سر ثقافة حقوق الإن�سان . 
نتكلم عن احلريات وغري ذلك  طبعًا عندما   : الأخ��ت �ضو�ضن  الإعالمية 
اأو يف  ال�سنني  اأمريكا على مدى  اأنه يف  نقول  واملفاهيم  الت�سريعات  فحتى يف 
اأن  ذكرت  واأن��ا  دائمًا،  تتغري  املفاهيم  العامل  دول  من  دولة  اأي  يف  اأو  اأوروب��ا 
الأمور ال�سيا�سية هي التي تلعب دورًا اليوم وتوؤثر على املجتمعات وعلى الدول 
ومن هذا املنطلق كانت جلنة حقوق الإن�سان مببادرة من دولة الإمارات تبنت 
الوطنية  املفاهيم  بني  الدويل  القانون  وهو  نظام  م�سروع  الدويل  الرملان  يف 
لل�سيادة والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول، وهذا حظي مبوافقة جلنة حقوق 
الإن�سان يف الرملان الدويل، واأي�سًا اعتمدته اجلمعية العامة و�سيتم التفاق 
بني الرملان الدويل والأمم املتحدة وت�سكيل جلنة لإ�سدار قرار يتعلق بتطبيق 
هذا املفهوم نظرًا ملا ي�سهده العامل، وجند اأمثلة كثرية اليوم حتت مفهوم حقوق 
يتم  الديني  اأو  العرقي  اأو  القت�سادي  اأو  ال�سيا�سي  املجال  يف  �سواء  الإن�سان 
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التدخل من خاللها بالدول، وهذا يعتر من اأهم الأ�سباب لكثري من بوؤر التوتر 
اأخرى، وحتى عندما نتكلم  اليوم لي�س فقط يف الوطن العربي واإمنا يف دول 
القانون واحلرية هما  اأن  عن الدول الدميوقراطية الكبرية نحن دائمًا نقول 
اأن  اأن ل تعتدي على حقوق الآخرين، وكذلك احلرية  �سيئان، فاحلرية تعني 
تلتزم بالقانون، واحلرية - اأي�سًا - اأن تلتزم ب�سالمة املجتمع، واأن حتافظ على 
بلدك وعلى اإجنازاتك وعلى نظامك ال�سيا�سي واأن ل تخرتق م�سالح الدولة 
اأو  العليا، فهذه املمار�سات عندما نتكلم عن احلريات �سواء احلرية الفكرية 
احلرية ال�سيا�سية وغريها فيجب اأن يكون لهذه احلرية �سوابط ففي كل الدول 
التي تتكلم عن احلريات والدميوقراطية اأي�سًا هي تتكلم عن ال�سوابط لهذه 
الأكل  ويف  ال�سري  ويف  القانون  يف  �سيء،  كل  يف  موجودة  فال�سوابط  احلرية، 

وال�سرب واملمار�سة وغري ذلك . 

عن  نتكلم  نحن  اليوم  طبعًا   : اجلناحي  اأ�ضماء  الأخ��ت  لت�ضاوؤل  بالن�ضبة 
ع�سر املواقع الإلكرتونية والتقنية والتوا�سل بني �سعوب العامل، فاليوم اجلميع 
نغلق  اأن  ن�ستطيع  فال  واحد،  �سقف  واحدة وحتت  �سماء  �سقف  يعتروا حتت 
الأبواب، فيجب اأن تفتح الأبواب، واأي�سًا الثقافة اليوم اأ�سبحت عند ال�سعوب 
اإذا كنت يف  فاأنا  على درجة كبرية، فاجلميع كل واحد يف جمال تخ�س�سه، 
جمال حقوق الإن�سان، واإذا كنت يف جمال املراأة اأو يف جمال القت�ساد اأو يف 
غريه من املجالت، فنحن - احلمد هلل - عندنا جميع املوؤ�س�سات املوجودة يف 
دولة الإمارات لديها مواقع اإلكرتونية، ويبقى م�ساألة الت�سويق بطريقة ح�سب 
الهتمامات، فاإذا كان هناك �سخ�س مهتم بالقانون �ساأتكلم يف القانون، واإذا 
كان يف حقوق الإن�سان يكون يف حقوق الإن�سان، واإذا كان يف القت�ساد يكون 
يف القت�ساد، فنتمنى اأن ن�سجل هذه الفكرة �سمن التو�سيات باأن يكون هناك 
جهة من اجلهات املعنية خمت�سة بن�سر مواقعها للتعريف بواقعها واخلدمات 
التي تقدمها، وبالن�سبة للمواقع املعادية نحن نتكلم عن اأننا نحن الأ�سا�س فنحن 
دولة الإمارات ونحن �سعب الإمارات ونحن حكومة دولة الإمارات ول نر�سى 
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ل لإبن دولة الإمارات ول حلاكم من حكام الإمارات ول لد�ستور الإمارات ول 
قيادة دولة الإمارات ول رموز الإمارات باأن يتحدث عنها اأي �سخ�س، لكن نحن 
بهذه الثقة باأنف�سنا واعتزازنا باأنف�سنا وقيادتنا ل ننظر ل�سرذمة من املواقع اأو 
من الأفراد التي ل متثل الراأي العام، فيكفينا فخرًا فاجلميع ي�سافر اإلى جميع 
دول العامل، واأحيانًا جتد �سركة طريان اأو �سفارة ُترحب بك يف كل مكان يف 
العامل عندما ي�سمعون اأنك من دولة الإمارات فاأنت �سفري دولة الإمارات، وكل 

مواطن موجود يعتر �سفري لدولة الإمارات يف الداخل واخلارج . 
الأفكار  طبعًا بع�س  التعليم:  الأخ��وات طرحت مو�ضوع  اإحدى  اأن  اأعتقد 
التي طرحت يف هذه الندوة �ست�سجل �سمن التو�سيات، واأي�سًا �ستطرح �سمن 
يناق�سه  عام  مو�سوع  هيئة  على  �ستطرح  حيث  الوطني  املجل�س  عمل  خطة 

املجل�س الوطني خالل الفرتة القادمة . 
اأنا  والت�ضريعات:  ال��ق��وان��ني  تطوير  ع��ن  �ضاألت  ال��ت��ي  ل��الأخ��ت  بالن�ضبة 
فهذه  تعديل  دون  �سنة  ع�سرين  عليها  مر  القوانني  بع�س  اأن  ذك��رت  عندما 
هي طبيعة القوانني، فهي تكون ح�سب اجلهة املق�سودة بهذا القانون، فمثاًل 
القانون القت�سادي لو طرحته يف ال�سوق للتطبيق ف�ستجد اأنه بعد فرتة رمبا 
واأحيانا بع�س  القوانني تكون منظمة،  لتعديل، لكن هناك بع�س  �سهر يحتاج 
القوانني تكون قوية وتعدل فيها اللوائح، لأن اللوائح تعتر اآلية تطبيق الق��انون 
للحركة من خالل  فالقانون عندما يكون معد ب�سورة جيدة ويعطي م�ساحة 
اللوائح الداخلية، فبذلك ن�سهل بدل من تعديل القانون لأن هذا يعتر الطريقة 
التطبيقية للقانون، لكن هناك بع�س القوانني نطالب دائما بتعديلها اإذا كان 
القوانني وبع�س  تتاأثر هذه  اأ�ساًل  يحتاج الأمر لتعديل مواد معينة فيها لأنها 
وغري  اجلرائم  بع�س  حتى  واأحيانًا  العامة،  واحلياة  باملمار�سات  فيها  املواد 
ذلك عندما يكون فيها العقوبة غري م�سددة يتم املطالبة بتعديلها، لذلك نحن 
امل�سرعني  وحتى  القوانني،  تطبيق  يف  �سرامة  هناك  يكون  باأن  دائمًا  نطالب 
والق�ساة ينادون باأن يكون هناك ت�سديد للعقوبة يف بع�س اجلرائم، واأحيانًا 
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يكون هناك حرية الختيار للقا�سي لأن يختار بني عقوبة واأخرى، فهذه الأمور 
ح�سب  الآخر  عن  يختلف  قانون  وكل  والقوانني،  للت�سريعات  بالن�سبة  تختلف 

املجال الذي يغطيه كل قانون . 
احلقيقة  اجلن�ضية:  ازدواجية  عن  ال�ضحي  يو�ضف  الأخ  لت�ضاوؤل  بالن�ضبة 
 - ونحن  اأو غري ذلك،  الظاهرة هي ممار�سات فردية  نعتر هذه  اأن  ممكن 
طبعًا - يف الدولة عندنا نظام اجلن�سية الواحدة ول يوجد عندنا نظام ازدواج 
على  باحل�سول  يت�سرفون  الثانية  ال��دول  من  الأف��راد  اأن  واأعتقد  اجلن�سية، 
اأن عندنا مواطنني يريدون احل�سول على  اأعتقد  جن�سية دولة الإمارات، ول 
اجلن�سية من دولة اأخرى، فاإذا كنا نتكلم عن املبداأ العام وعن ال�سمولية فهذه 
تختلف عن الفردية، فاإذا كان هناك حالت معينة فتعتر حالت فردية، ومع 
ذلك اأعتقد اأنه خالل املرحلة القادمة، واأنا �سمعت بهذا الأمر ول اأ�ستطيع اأن 
اأفتي به، هناك درا�سة فيما يتعلق مبو�سوع حملة اجلوازات ونظام اجلوازات 
فدائمًا املوؤ�س�سات املعنية حتدد اأفكارها وبراجمها واآليات عملها، فهي اأقرب 
اإذا  الأمور  يناق�س هذه  الوطني  الوطني، فاملجل�س  املو�سوع من املجل�س  لهذا 
لحظ وجود ظاهرة ملمو�سة حتتاج لعالج، اأو اأحيانًا الت�سريع بعالج ظاهرة اأو 
اأحيانًا التنبيه وطرق ناقو�س اخلطر، ولكن - اأي�سًا - يف ممار�سات اجلهات 

امل�سوؤولة يف الدولة كل يف جمال اخت�سا�سه يقوم بالواجب املنوط به . 
اأعتقد اأن اأحد الإخوة �ساأل عن مو�سوع مواءمة الت�سريعات مع الت�سريعات 
والتفاقات الدولية: ملا نوقع على اتفاقية دولية ما فاإنه عندما يتم �سن ت�سريع 
اأو قانون يتم الأخذ مبا جاء يف هذه التفاقيات، لكن يف بع�س القوانني اأحيانا 
فنحن  معينة،  اأ�سياء  على  تتحفظ  ولكنها  معينة  اتفاقية  على  توقع  الدولة 
تكون  اأحيانا  اتفاقيات  مع  اأتوافق  اأن  نظام معني، فممكن  لها  اإ�سالمية  دولة 
مبو�سوع  يتعلق  فيما  خا�سة  اتفاقيات  واأحيانا  العامل،  م�ستوى  على  دولية 
امل��واد  بع�س  الإتفاقيات  ه��ذه  يف  يكون  فاأحيانا  ذل��ك  وغ��ري  وامل���راأة  الأ���س��رة 
الدين  مع  فيها  يتعار�س  ما  لكن  التفاقية  على  فنوافق  عليها،  نتحفظ  التي 
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والعادات والتقاليد وم�سلحة الدولة يكون لنا اخليار يف تطبيقها اأو التحفظ 
عليها فهناك اتفاقيات نوافق ونوقع عليها ولكن نتحفظ يف التطبيق على بع�س 
لها  وعربية  اإ�سالمية  دولة  اأننا  تقولون  عليه حيث  تتكلمون  ما  وهذا  بنودها، 
عادات وتقاليد تخ�سها، فهناك بع�س القوانني والتفاقيات يكون فيها بع�س 
املواد مت�س هذه اجلوانب، فتكون الدولة يف هذه احلالة توافق على مثل هذه 
التفاقيات ولكنها تتحفظ على بع�س املواد، لكن يف الأمور العادية دائمًا دولة 
الإمارات دولة �سباقة يف توقيع التفاقيات ودولة ح�سارية ودولة اأ�سبحت اليوم 
- احلمد هلل - اإذا تكلمنا �سواء عن فريق وزارة اخلارجية اأو حتى عن طريق 
املجل�س الوطني الحتادي عندما ن�سميه اليوم الدبلوما�سية الرملانية اأ�سبحنا 
اأوراق عمل واأفكارًا وتعديالت جذرية يف منظومة العمل العاملية ولي�س  نقدم 
النطاق  اإلى  الإم��ارات  دولة  الإم��ارات فقط، فقد خرجنا من نطاق  دولة  يف 
العاملي، وهذه املمار�سة - طبعًا - ت�سيد فيها جميع دول العامل التي تعمل معنا 
تكون  مرتني   - الأق��ل  على   - ال�سنة  دويل يف  موؤمتر  كل  ففي  املجال  هذا  يف 
دولة الإمارات لها فكرتني مطروحتني على م�ستوى العامل، فهذا يعتر �سمن 
املمار�سات العاملية املتميزة للدبلوما�سية الرملانية والوفود الرملانية التي متثل 
دولة الإمارات يف اخلارج، وبالن�سبة ل�سفري الدولة يف اخلارج طبعًا كل مواطن 
مواطن  كل  ولكن  دور  لها  فال�سفارة �سحيح  اخل��ارج،  للدولة يف  �سفري  يعتر 

يعتر �سفري للدولة يف اخلارج، و�سكرًا . 

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا اأخ علي، رمبا لأن الأخ علي هو رئي�س جلنة حقوق الإن�سان اأخذ الكثري 

من الوقت . 
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ورقة العمل الثالثة : 
» اآليات الدولة حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان 

- منوذج اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�سر «

�سعادة امل�ست�سار �سلطان بن جويعد 
ع�ضو اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�ضر

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
بالن�سبة للورقة الثالثة فهي تعنى باللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�سر 
اأن  2007م متاأخرًا، ولكن من اجليد  اإن�ساء هذه اللجنة يف عام  ورمبا يكون 
دولة الإمارات بحكم طبيعتها من اأوائل ال�سبعينات اأو من بداية التنمية فيها 
جلبت الكثري من العمالة والكثري من الأ�سخا�س وفدوا للدولة للم�ساهمة معها 
يف نه�ستها، ولذلك فقد تعر�ست دولة الإمارات للكثري من الهجوم واملغالطات 
لهذا  تنظر  مل  رمبا  واحلقيقة  الإن�سان،  حقوق  يخ�س  فيما  �سيا�ساتها  على 
ال�سروط يف  للكثري من  تعترب حمققة  اأنها كانت  باعتبار  البداية  املو�سوع يف 
اللجنة كان مهم جدا يف تن�سيق  اإن�ساء مثل هذه  جمال حقوق الإن�سان، لكن 
اجلهود بني كافة الأطراف �سواء على امل�ستوى املحلي اأو على امل�ستوى الحتادي 
دوليًا  تقريرًا  اأن هناك  العالقة خا�سة  الدولية ذات  املوؤمترات  وامل�ساركة يف 
�سنويًا يف جمال حقوق الإن�سان، ومن الأهمية مبكان اأن تكون الدولة متواجدة 
الكرمي  ال�ستاذ  يقدمها  والورقة  املجال،  هذا  يف  املتميز  �سجلها  عن  وتدافع 
�سلطان اجلويعد، وهو رئي�س حمكمة ا�ستئناف ومنتدب حمامي عام للمكتب 
الفني للنائب العام للدولة - مدير اإدارة فح�س ومتابعة الق�سايا، وهو خريج 
عام  يف  العدل  وزارة  يف  الق�سائية  الدرا�سات  تدريب  ملعهد  الأول��ى  الدفعة 
1992م، والتحق بالنيابة العامة يف عام 1993م، وحاليًا - كما اأ�سرت - هو 
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مدير اإدارة فح�س ومتابعة الق�سايا، وم�سارك يف الندوات واملوؤمترات الدولية 
بالب�سر  الجتار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  وع�سو  والدولية،  والإقليمية  املحلية 

ممثل عن النيابة العامة فليتف�سل 

الأ�ستاذ/ �سلطان جويعد: رئي�س حمكمة ا�ضتئناف ومنتدب حمامي عام 
للمكتب الفني للنائب العام للدولة - مدير اإدارة فح�س ومتابعة الق�ضايا

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، وال�ضالة وال�ضالم على ر�ضول اهلل  

معايل / حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي 

ال�ضيد / عبد الغفار ح�ضني - الأب الروحي حلقوق الإن�ضان يف دولة الإمارات 

ال�ضادة احل�ضور 

يف البداية اأتقدم بال�سكر لكافة القائمني على تنظيم هذه الندوة والتي تعتر 
من اجلهود املحلية يف ن�سر الوعي مببادئ حقوق الإن�سان وما يتعلق بالجتار 

بالب�سر، اأو كل ما يتعلق بحقوق ال�سحايا يف هذا اجلانب . 
يف البداية التنوع املوجود يف هذه القاعة من كافة اجلهات جعلني اأغري من 
ورقة العمل املقدمة، واأ�سعى - اإن �ساء اهلل - اأن امل بكل اجلوانب وفق ما راأيته 

من ال�سادة الذين �سبقوين يف تقدمي اأوراق العمل الأخرى . 
يف البداية اإذا تطرقنا ملعنى الجتار بالب�سر اأقول اأن الجتار دائمًا ين�سب 
و�سراء  بيع  اإلى  كتجارة  وال�سراء  البيع  يتحول  فعندما  وال�سراء،  البيع  على 
بالب�سر  تتعامل  اأن  الدناءة  اإلى مرحلة من  و�سل  الأمر  اأن  يعني  فهذا  للب�سر 
كبيع و�سراء ك�سلعة مما يتطلب مواجهة هذا الفعل اأو هذه اجلرمية لأنها تدر 
لذلك  بالب�سر،  م�ساألة الجتار  تاأتي  واملخدرات  الأ�سلحة  فبعد  دولية،  اأرباحًا 
املتاجرين  ومواجهة  اجلرائم  هذه  مثل  مواجهة  على  الدولية  الإرادة  اتفقت 
فيها، ويف نف�س الوقت حماية ال�سحايا وتوفري كافة احلقوق لهوؤلء ال�سحايا 
اإرادة  �سدرت  الدولية  املنظومة  من  كجزء  املتحدة  العربية  الإم��ارات  ودولة 
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�ساأن  يف   )51( رقم  القانون  يف  2006م  عام  يف  الإم���ارات  دول��ة  يف  امل�سرع 
مكافحة جرائم الجتار بالب�سر . 

اأو  فيما يتعلق باحلقوق : دائمًا اجلرائم فيها طرفان هما طرف متاجر 
يخل  ل  اأن  يجب  قانون  لأي  واحلما�س  عليه،  اأو جمني  املتهم وطرف �سحية 
اأو  عليه  املجني  اأو  باملتهم  يتعلق  فيما  �سواء  جوانبه  كل  يف  الإن�سان  بحقوق 
ال�سحية يف اآن واحد، فاملتهم - اأي�سًا - له حقوق يجب مراعاتها كما لل�سحية 
يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف  والت�سريعات  مراعاتها،  يجب  حقوق 
قانون الإجراءات وكافة القوانني ن�ست على كيفية حماكمة املتهم والإجراءات 

املتبعة يف املحاكمة وكافة احلقوق التي يجب اأن تتوفر له . 
عدة  من  نتناول  كنا  ال�س��ابق  يف  بالب�ضر:  الجت��ار  ب�ضحايا  يتعلق  فيما 
قوانني اإلى اأن �سدرت اإرادة امل�سرع باإ�سدار هذا القانون حيث اأفرد فيه باب 
اأن ل يخل  القانون يجب  التعامل معهم، فاحلما�س ل�سدور  لل�سحايا وكيفية 
بحقوق املتهمني وال�سحايا، وهنا بداأ التغري يف مفهوم الطرح، فالقانون رقم 
واللجنة  مراجعته،  مت  التطبيق  من  �سنوات  ت�سع  بعد  2006م  ل�سنة   )51(
الوطنية اأعدت التعديالت املطلوبة على هذا القانون ورفعتها للجهات الر�سمية 
حقوق  جلنة  م�ستوى  على  مناق�ستها  ومت  الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  ومنها 
الإن�سان واملناق�س�ات عام�ة، وح�سل�ت بن�اء على ذل�ك تعدي�الت على الق��انون 
وقد ا�سرتكت يف القانون كافة اجلهات املعنية يف الدولة بالإ�سافة اإلى املظلة 
ر�سمي  ب�سكل  القانون  قبل �سدور  الوطني الحت�ادي  املجل�س  الرئي�س��ية وهي 
والقانون بعد �سدوره ركز تركيزًا كاماًل على ال�سحايا، والرتكيز على ال�سحايا 
ومراعاة اإعطائهم كافة حقوقهم مل ياأت من فراغ، فهناك توجه حكومي يف 
البداية بذلك كما �سرح �سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم - رئي�س جمل�س 
الوزراء - حاكم دبي باأننا لن نتهاون يف مواجهة املتاجرين بالب�سر، و�سنوفر 
معايل  ت�سريح  ذلك  بعد  جاء  كذلك  لل�سحايا،  والرعاية  ال�سحية  احلماية 
الدكتور اأنور قرقا�س - رئي�س اللجنة الوطنية - وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 
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بالب�سر  املتاجرين  ه�وؤلء  مواجه�ة  يف  �سن�س��تمر  باأننا  بالقانون  يتعلق  فيما 
و�سن�سرتك مع كافة الفرقاء على م�ستوى العامل وال�سركاء يف مواجهة مثل هذه 
الهيئات  ي�ساند هذا الجتاه، وكذلك كافة  اإذًا فلدينا قرار حكومي  اجلرائم 
الت�سريعية  املظلة  واأي�سا  التعديالت،  القانون �ساهمت يف  بتنفيذ هذا  املعنية 
�ساهمت يف تعديل القانون واإعطاء حماية اأكرث لل�سحايا ب�سكل خا�س، وهنا 
فاللجنة  القانون،  �سمن  وال��واردة  واخت�سا�ساتها  الوطنية  اللجنة  اإلى  اأعود 
الوطنية مت ت�سكيلها كما تف�سل معايل الرئي�س باأنها اأن�سئت يف عام 2007م بعد 
�سدور القانون والذي يعتر البداية الرئي�سية يف مكافحة مثل هذه اجل��رائم 
ومنذ �سدوره واإن�ساء هذه اللجنة تنوع فيها الأع�ساء حيث �سملت اأع�ساء من 
وزارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة العمل وجهاز اأمن الدولة وبع�س اجلهات 
مثل الهالل الأحمر ووزارة ال�سحة ووزارة ال�سوؤون الجتماعية، واأ�سيف لها 
الإخوة عن  تكلم  وقد  الأخرى،  املخت�سة  النيابات واجلهات  2009م  يف عام 
مو�سوع ال�سرتاتيجية، فاللجنة من بداية ت�سكيلها و�سعت ا�سرتاتيجية والتي 
تعتر خطة عمل لها، وال�سرتاتيجية وخطة العمل تطورت منذ ن�ساأتها وحتى 
الآن، والآن اأ�سبحت هذه ال�سرتاتيجية ترتكز على خم�س ركائز رئي�سية هي : 
احلماية واملنع، املالحقة الق�سائية، العقاب، حماية ال�سحايا، وتعزيز التعاون 
الدويل، فهذه الركائز اخلم�سة بداأت اللجنة الوطنية العمل عليها يف كل جانب 

من اجلوانب اخلم�سة وفق خطة ا�سرتاتيجية معدة . 

اإعداد تقارير  التقارير، فاأي�سًا اللجنة كان لها دور يف  كذلك ذكر الإخوة 
منظمات  وهناك  دولية،  تقارير  هناك  الرئي�س  معايل  تف�سل  فكما  خا�سة، 
�سواء  فئاتها  بكافة  الدولية  املنظمات  مع  ت�سرتك  الإم���ارات  ودول��ة  دولية، 
لدينا  باأن  اأن نعرتف  نحاول  وفعاًل  اأو اخلا�سة،  الدولية احلكومية  املنظمات 
القوانني  وتعديل  تعديلها  على  العمل  ونحاول  الأخطاء  هذه  وناأخذ  اأخطاء 
والإجراءات عندنا مبا يكفل حماية خا�سة لل�سحايا ومراعاة حقوق الإن�سان 

فيما يتعلق بكفالة حقوق هوؤلء ال�سحايا . 
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املنع واحلماية:  فيما يخ�س النقطة الأول��ى من الركائز اخلم�ضة وهي 
اأخرى  قوانني  و�سدور  القانون  �سدور  منها  كبرية  اإج��راءات  اللجنة  اتخذت 
م�سابهة فيما يتعلق بالتعاون الق�سائي الدويل، وكذلك القوانني ذات ال�سلة 
راعت يف هذه اجلوانب كيفية التعامل مع ال�سحايا وفق قرار اللجنة الوطنية 
الإج��راءات اتخذت  والإع��الم، فكل هذه  ال�سحافة  التعامل مع  اآليات  كذلك 
فيما يتعلق بركيزة املنع واحلماية ومراعاتها، طبعًا من ال�سعب اأن اأح�سر كل 
اجلهود والأعمال التي قامت بها الوزارات ب�سكل كامل يف هذا اجلانب، لكن 

هذه جمرد نبذة . 

اأي�ضا فيما يتعلق باملالحقة الق�ضائية والعقاب: مت القب�س على متهمني 
�سبطها  مت  التي  الق�سايا  �سملت  �سنويًا  املعدة  والتقارير  اجلانب،  هذا  يف 
ال�سحايا  ونوعيات  اجلرائم  هذه  مثل  يف  ال�سحايا  وع��دد  املتاجرين  وع��دد 
بيانات لن  فاإذا مل يكن لديك قاعدة  والت�سل�سل يف كل ق�سية،  والحتياجات 
ت�ستطيع بناء قرار يف امل�ستقبل، فقاعدة البيانات هي الأهم يف بناء امل�ستقبل 

والت�سور امل�ستقبلي فيما يتعلق بحماية ال�سحايا ب�سكل عام . 

لرعاية  دبي  جمعية  لديها  الدولة  ال�ضحايا:  بحماية  يتعلق  فيما  اأي�ضا 
خا�س  ق�سم   - اأي�سا   - اإن�ساء  مت  وحاليًا  الإي��واء،  مراكز  والأطفال،  الن�ساء 
الرعاية  وتقدمي  ال�سحايا  بحماية  تعنى  املراكز  وه��ذه  اأبوظبي،  يف  للذكور 

ال�سحية والنف�سية والع�سوية وكافة الدعم لهذه الفئة من ال�سحايا . 

اأي�ضا فيما يتعلق بتعزيز التعاون الدويل : مت عقد �سراكات كثرية مع عدة 
دول ومع عدة منظمات ومع منظمات وجمموعات دولية مثل » اأ�سدقاء مكافحة 
ل  رمبا  الدولية  واملنظومات  املنظمات  هذه  وبع�س  بالب�سر«،  الجتار  جرائم 
املنطقة  وطبيعة  الإخوة  ذكر  كما  التغري  لطبيعة  مبا�سر  ب�سكل  منها  ن�ستفيد 
اجلغرافية لكن نحن ن�ستفيد من خراتهم ومن الإج��راءات التي اتخذت يف 

مثل هذا اجلانب . 
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اأي�سًا كان للجنة دور يف اإن�ساء �سندوق خا�س لتقدمي الدعم املايل لل�سحايا 
يف حال وجدوهم . 

مطلوبة  فالتوعية  التوعية،  مب�ساألة  يتعلق  فيما  بدور  اللجنة  قامت  اأي�سًا 
و�سرورية يف هذا اجلانب لأن اأكرث م�سكلة تواجهها اللجنة والدولة ب�سكل عام 
اأن املتاجر وال�سحية دائمًا يكونوا من بلد واحد، ويف كل الأوقات اأو من واقع 
العربية املتحدة  راأيناها كلهم يكونوا من خارج دولة الإمارات  التي  الق�سايا 
وهذا ي�سعب علينا م�ساألة املكافحة، لذلك جاءت م�ساألة عقد ال�سراكات مع 

دول امل�سدر لهذه اجلرائم ملكافحة مثل هذه اجلرائم . 

اأي�سًا فيما يتعلق بن�سر الوعي مت التفاق مع مطارات الدولة، يف ال�سابق كان 
يف اأبوظبي ويف العني، ويف عام 2013م مت ذلك يف كافة �سالت مطارات دبي 
وحاليًا يف عام 2015م جاري مو�سوع ن�سر الوعي يف باقي مطارات الإمارات 
ال�سمالية، فن�سر الوعي �سروري، فمثل هذه الندوة تعتر جزء من ن�سر الوعي 
كان على  فاللجنة  املحلية يف مواجهة مثل هذه اجلرائم،  وجزء من اجلهود 
2007م  عام  منذ  لديها  اللجنة  هلل  واحلمد  التقارير،  اإع��داد  م�ساألة  عاتقها 
من  عليها  يطلع  اأن  للجميع  ممكن  التقارير  وهذه  تقارير،  ت�سعة  الآن  وحتى 

خالل موقع اللجنة الوطنية حيث حتوي الردود على الدول .

ونحن لي�س لدينا �سيء نخفيه، واحلمد هلل الدولة تعرتف بالأخطاء املوجودة 
ومع  الدوليني  املراقبني  مع  تعاونا  وقد  الأخ��رى،  اجلهات  مع  التعاون  وتعزز 
الأخطاء  ون�ستفيد من  عليهم يف هذا اجلانب،  الرد  وجاء  الدولية،  التقارير 

املوجودة ونعمل على تعزيز الثقافة املوجودة. 

اأود  ولكن  املو�سوع مت�سعب  اأن  اأقول  اأختم كالمي  اأن  الأخرية قبل  النقطة 
املفاهيم مع مراعاة حقوق  �ست�ستمر يف مواجهة مثل هذه  الدولة  اأن  التاأكيد 
الإن�سان وحقوق ال�سحايا وكافة اجلهود فيما يتعلق بجانب املكافحة، وا�سمحوا 

يل على الإطالة، و�سكرًا . 
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل، نبداأ باملداخالت، تف�سل 

د. هاين الطايع : جامعة اجلزيرة

جامعة  من  الطايع  ه��اين  الدكتور  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 
بالن�سبة  طبعًا  الإن�سان،  بحقوق  وعالقتها  املخ  ق�سمة  يف  دكتوراه  اجلزيرة، 
ملادة حقوق الإن�سان فنحن ندر�سها يف اجلامعات كلها، وحتى بالن�سبة لطلبة 
الدرا�سات العليا فنطالبهم بتوجيه اأبحاثهم اإلى حقوق الإن�سان لكن كل ذلك 
غري كاٍف، لذلك نود تعزيز اآليات تفعيل حقوق الإن�سان وتوجيه اإعالمي لدول 
تف�سخ  اإلى  اأدت  زائفة  وحريات  بحقوق  يطالبوننا  الغرب  دول  لأن  اخل��ارج، 
اجتماعي وانحالل اأخالقي وتفكك اأ�سري، اأدت اإلى زيادة معدلت اجلرمية 
دولة  لأن  للجرمية  معدل  اأق��ل  الإم���ارات  دول��ة  يف  هلل  احلمد  ولكن  عندهم 
الإمارات تتم�سك بدينها احلنيف كما اأن الد�ستور الإماراتي يعطي لكل �سخ�س 
اإطار العادات والتقاليد املوجودة يف دولة الإم��ارات، لذلك  احلقوق ولكن يف 
نرجو توجيه وزيادة تعزيز حقوق الإن�سان عن طريق الإعالم حتى يعلم الغرب 
اأقل �سيء ل  مبدى حدود احلقوق اخلا�سة املوجودة يف دولة الإمارات وحتى 
توجد عن�سرية ما بني املقيم واملواطن ول بني م�سلم وغري م�سلم بعك�س الدول 
الغربية التي توجد بها العن�سرية ول يطبق فيها حقوق الإن�سان باملعنى الكايف 
فرنجو  الإم���ارات،  دول��ة  بعك�س  الإن�سان  حقوق  تنتهك  التي  ال��دول  اأول  وهي 
العربية  الدول  الغرب مبا يف  لدول  والتوعية  البث  وزيادة  الإعالمي  التوجيه 

وخا�سة دولة الإمارات وما توفر لديها من حقوق لالإن�سان، و�سكرًا .

مداخالت واأ�سئلة امل�ساركني

حول ورقة العمل الثالثة والردود عليها
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل، تف�سل

ال�ضيدة / عفاف اأبوك�ضوا : تلفزيون الفجرية

ودورها  الإعالمية  بالآليات  يتعلق  وهامًا  ملحًا  �سوؤاًل  اأ�ساأل  اأن  اأود  حقيقًة 
يف التوعية يف جمال حقوق الإن�سان، ما هي الآليات املنا�سبة للت�سدي والرد 
ومركز  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  من  وردت  التي  ال�سالبة  التقارير  على 
الأهرام للدرا�سات ال�سرتاتيجية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان يف دولة 

الإمارات ؟ و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل، تف�سلي

ال�ضيدة / مرمي العامري:

للدول  نوؤكد  اأن  ن�ستطيع  كيف  بالب�سر  لالجتار  بالن�سبة  عليكم،  ال�سالم 
الغربية بالقوانني ويف املطارات ويف منافذ احلدود لكي نحد من هذه الظاهرة 
ول تكون ظاهرة منت�سرة ؟ لأن كل ظاهرة ب�سيطة ن�ستطيع اأن نحد منها بالتايل 

تختفي، كيف ن�ستطيع اأن ن�سل اإلى درجة ال�سفر ؟ و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا، تف�سلي

ال�ضيدة / نادية املن�ضوري

ال�سالم عليكم، هناك حرية حمدودة وحريات غري حمدودة، مثاًل و�سائل 
التوا�سل الجتماعي والنرتنت يف كل مكان واأولدنا لي�سوا باأمان الآن، مثاًل 
اأولدنا بكل �سهولة ي�ستطيعون الدخول لأي موقع اأو اأي موقع غري اأخالقي فهل 
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نحن باأمان ؟ الأمان ل يكون يف ال�سارع فقط، اأولدنا يف بيوتنا لي�سوا باأمان، هل 
هناك رقابة على هذا ال�سيء ؟ كيف ت�ستطيع دولة الإمارات اأن تعطي الأمان 
 10 اأو  15 �سنة  ابنة بعمر  اأ�سبط نف�سي فهل  اأن  اأ�ستطيع  اأنا مثاًل  ؟  لأولدنا 
�سنوات اأو ولد قادرين على �سبط اأنف�سهم ؟ الآن ل يوجد بيت يخلو من الآيباد 

والكمبيوتر والإنرتنت والواي فاي، اأردت اأن اأطرح هذا املو�سوع و�سكرًا.

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا، تف�ضل اأخ زايد فيما يخ�س اجلانب القانوين بالن�سبة للمحطات :

�ساحمني يا �سعادة امل�ست�سار فال يفتى ومالك يف املدينة، ولكن �ساأرد على 
ن�ساأل  دعونا  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  مو�سوع  عن  تكلمت  التي  الأخ��ت 
�سوؤاًل معاك�سًا، من الذي اأو�سل هذه الأجهزة لالأبناء ؟ اإنهم الآباء والأمهات 
لذلك امل�سوؤولية م�سرتكة بني الدولة وبني الأ�سرة، الدولة �سرعت القانون يف 
الكثري  الإلكرتونية، وجعلت  التقنية  قانون مكافحة جرائم  وهو  2012م  �سنة 
من الت�سرفات جمرمة حتى ل تنتهك خ�سو�سيات الآخرين، منها الت�سوير 
ال�سلوك  مراقبة  ويبقى  وايف  الت�سريع  اأن  اأعتقد  اأنا  لذلك  الخ،   ... والهاكرز 

والتي هي حتت م�سوؤولية الأ�سرة للقيام بواجبها يف تربية الأبناء .

كذلك بالن�سبة لالأخت وبالن�سبة لال�سرتاتيجية الإعالمية وهي قالت اأنها 
من تلفزيون الفجرية، اأنا لو �ساألتها ماذا قدم تلفزيون الفجرية للمجتمع يف 
جمال حقوق الإن�سان ؟ اأنا اأعتقد اأن اإجابتها �ستكون » لي�س لدي اإجابة «، كثري 
من و�سائل الإعالم بالفعل لديها ق�سور يف توجيه الر�سائل التي تخ�س حقوق 
الإن�سان لعدم فهم القائمني على هذا ال�سيء، نتمنى من جميع و�سائل الإعالم 
اأن تهتم ب�سكل اأكر، ول�سك اأن هناك من القائمني من هم مهتمون باملواطن 
واملقيم ولكن الر�سالة الإعالمية مازالت قا�سرة، هذه وجهة نظري اخلا�سة 

واأعتقد اأن هناك منكم من يوافقني الراأي و�سكرًا .
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا

تف�سل: 

طبعًا فيما يتعلق باحلد من ظاهرة الجتار بالب�سر، اأنا �ساأقول عدة اأمور 
من ال�سعب اأن توجد �سرطي لكل �سخ�س يدخل الدولة ليحر�سه، هذه نقطة 
النقطة الثانية وهي اأن الدولة قطعت �سوطًا كبريًا يف جمال مكافحة مثل هذه 
اأن من �سمن ا�سرتاتيجية اللجنة يف البند الأول »املنع  اجلرائم، وكما قلنا 
واحلماية«، اأوجدنا القوانني واأوجدنا التدريب واأوجدنا التوعية وو�سلنا اإلى 
الظاهرة  هذه  من  للحد  ثنائية  اتفاقيات  يف  معهم  وا�سرتكنا  املن�ساأ  بلدان 
لكن يف دولة الإمارات ل تعد ظاهرة، رمبا تكون ظاهرة يف دول اأخرى لكن 
يف الدولة ل تعتر ظاهرة، لكن نحن نعرتف بوجود بع�س الأخطاء ونعرتف 
اأرباحًا لالأ�سخا�س لأن هذه  اأنها تدر  اأن نواجهها، مادام  بوجودها ونحاول 
�سيء  كل  وقدم  والعبودية  واملخدرات  ال�سالح  قدم  قدمية  تاريخية  جرمية 
فمثل هذه اجلرائم كانت موجودة ولزالت و�ست�ستمر لكن دورنا اإيجاد �سبل 
�سوطًا  قطعت  الدولة  العاملني  رب  هلل  واحلمد  اجلرائم،  هذه  مثل  ملواجهة 
رمت  على  ن�سري  ل  فنحن  املوجود،  التنوع  تو�سح  �سريحة  هناك  ورمبا  كبريًا 
نوعية  تقل  اأخ��رى  و�سنوات  الق�سايا  فيها  تزيد  �سنوات  هناك  حيث  معني 
�سنة  يف  �سبطية  مدة  اأكر  هناك  كان  رمبا  ترون  كما  الق�سايا،  هذه  مثل 
2010م والتنوع هذا ل يخيفنا بالعك�س، لأن هذا يعني اأن هناك زيادة وعي 
القانون بحيث ي�ستطيعون مواجهة هذه اجل��رائم  القائمني على تنفيذ  لدى 

و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا، تف�سل
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ال�ضيد / جمدي غريب الأحبابي

هل  العمالة،  جلب  مكاتب  بع�س  اأو  الوظائف  لبع�س  بالن�سبة  ت�ساوؤل  لدي 
وهي  وا�سح  ال�سوؤال  اأن  اأعتقد  ؟  امل�سكلة  فعالة يف خلق هذه  م�ساهمة  هناك 
وا�سح  والهدف  هائلة  باأعداد  ت�ستقطب  عمالة  هناك  ع��ام،  ب�سكل  العمالة 
يكون  قد  املوؤ�س�سات  بع�س  يف  الأول��ى،  بالدرجة  بالب�سر  الجت��ار  هو  الهدف 
هناك حاجة للعمالة الوافدة اأو امل�ستوردة للدولة ولكن الذي األحظه اأن هناك 
عمالة بهدف الجتار بالب�سر، فاأين الت�سريعات ؟ واأين احلد من هذه العمالة؟ 

و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�سل، اآخر املتداخلني

ال�ضيد / اأحمد ال�ضريف : رئي�س جمعية الريا�ضيني بدولة الإمارات

للنزول  جهودها  على  العامة  والأمانة  الحتادي  الوطني  املجل�س  اأحيي  اأنا 
اإلى امليدان والواقع ومالم�ستها ملثل هذه الق�سايا وهذا برنامج عظيم يح�سب 
للرئي�س ولالأع�ساء ورئي�س الأمانة واأع�سائها فاأنا اأحييهم على هذا اجلانب .

�سعيد اأي�سًا بالعنوان املطروح اليوم وهو حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات 
وهو من الق�سايا امللحة والتي كانت من خالل ال�سنوات املا�سية هناك ح�سا�سية 
يف احلديث عنها ولكن احلمد هلل نحن جتاوزنا هذه املرحلة ودخلنا اإلى حتليل 
يف   - ولكن  بالب�سر،  الجتار  ق�سايا  ومنها  الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  الق�سايا 
احلقيقة - كنت اأمتنى اأن يكون من �سمن ال�سيوف الكرام اأحد القائمني على 
اجلانب الرتبوي، حقوق الإن�سان ترتبط بالرتبية وترتبط بالتن�سئة، وكثري من 
دول العامل ولن اأتكلم عن دول العامل غري العربية ولن اأتكلم عن الدول العربية 
الدول وحتديدًا مملكة  اإحدى  برنامج قدمته  ككل، يف منطقة اخلليج هناك 
خالل  ومن  الإثرائي  الن�ساط  خالل  من  الإن�سان  حقوق  تعلم  على  البحرين 
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برنامج ي�سمى برنامج اللعب على بع�س الرامج، وهذه يف احلقيقة ممار�سة 
ين�ساأ عليها اجليل يف املدر�سة، نحن ل نريد اأن نحل ق�سايانا بردود اأفعال اأو 
نحل امل�ساكل فلنقم �سراكة مع امليدان الرتبوي الذي اأت�سور اأنه �سيدراأ كثري 
من املخاطر ويجب اأن يكون للرتبية دور ملمو�س يف هذا اجلانب، مرة اأخرى 
اأحييكم واأمتنى اإن �ساء اهلل كل التوفيق والنجاح للمجل�س الوطني الحتادي 

والقائمني عليه، و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
ملتقى  املجل�س  نظم  املا�سي  الأ�سبوع  ورمب��ا  اأحمد  ل��الأخ  جزياًل  �سكرًا 
هي  دعيت  التي  اجلمعيات  اإح��دى  وكانت  العام  النفع  جمعيات  مع  ال�سراكة 
جمعية املعلمني مثلها مثل غريها، بالعك�س اأنا اأعتقد اأن م�ساألة وجود التعليم 
هي ق�سية مهمة ولكن تعرف اأن هذا رمبا اأول ن�ساط للجمعية وهذا يفتح اآفاقًا 
يف امل�ستقبل لي�س فقط اأمام جلنة حقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني اأن تاأخذ 
اأن�سطتها امل�ستقبلية بعني العتبار كما طرحت يا اأخ اأحمد وهو طرح جيد واأنا 

اأثمنه، وننتقل فيما يتعلق بال�سوؤال .

ملكافحة  الوطنية  اللجنة  ع�ضو   - جويعد  بن  �سلطان  امل�ست�سار  �سعادة 
الجتار بالب�ضر:

اأو ندوة خا�سة لكن �سهر  بال�سوؤال طبعًا هذا يحتاج حما�سرة  يتعلق  فيما 
12 اأي يف نهاية دي�سمر مت عقد برعاية وزارة العمل و�سرطة دبي موؤمتر دويل 
يتعلق بدور مكاتب الو�ساطة ومكاتب جلب العمالة من منظور حقوق الإن�سان 
والجتار بالب�سر على مدى يومني ومت مناق�سة كل الأمور، وطبعًا �سيق الوقت 
مل يعطنا املجال للكالم، لدينا املظلة الرئي�سية وهي القانون رقم )51( ل�سنة 
2006م حيث يعاقب على ارتكاب مثل هذه اجلرائم، ولديك التعديل الذي مت 
ولديك قانون العمل ولديك القوانني املتعلقة بدخول واإقامة الأجانب والقرارات 
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الوزارية املنظمة، هناك اأمور كثرية ووزارة العمل اأخذت اإجراءات معينة يف 
اإغالق مكاتب الو�ساطة ويف نظام حماية الأجور ويف عقد اتفاقيات ثنائية بني 
الدول يف جانب العمالة واأخذت على عاتقها التدريب واأمورًا كثرية وكل بند 
يحتاج ملناق�سة، لكن احلمد هلل رب العاملني فاإن الدولة قطعت �سوطًا كبريًا فيما 
يتعلق باجلهود املبذولة يف مكافحة مثل هذه اجلرائم والت�سدي للمتاجرين 
املتهمني  من  اأع��داد  فيها  وهذه  �سبطها،  ق�سايا مت  من  ما مت عر�سه  بدليل 
واأعداد من ال�سحايا الذين مت اإعادة تاأهيلهم وكان هناك دور ملراكز الإيواء 
اأي�سًا  تاأهيلهم  واإعادة  تعوي�سهم  والدولة يف  تاأهيلهم  اإعادة  دبي يف  وجمعية 
يف بلدانهم، احلمد هلل رب العاملني هناك اإجراءات كثرية متخذة و�سبطيات 
قائمة وق�سايا لزالت يف املحاكم وهناك ق�سايا مت احلكم فيها بهذا اجلانب 
عي�سى  الأ�ستاذ  ورمبا  اجلانب  هذا  يف  حا�سمة  اإج��راءات  ياأخذون  واملعنيني 
يفيدك بهذا اجلانب بعد الندوة، حيث يو�سح لك ما هي الإجراءات املتخذة 

واملكاتب التي تت�ساعد مع الدولة يف م�ساألة جلب العمالة، و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل اأ�ستاذ �سلطان واأ�سكرك على الورقة وكذلك على املداخالت 
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ورقة العمل الرابعة :
»حقوق املراأة يف دولة الإمارات« 

الدكتور حممد اإبراهيم املن�سور 
 م�ضت�ضار الحتادي الن�ضائي العام.

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
ورقتنا الأخرية حتت عنوان »حقوق املراأة يف دولة الإمارات« حيث تتناول 
املقدمة  واخلدمات  كالتعليم  متعددة  جم��الت  يف  امل��راأة  حقوق  الورقة  هذه 
القرار  اتخاذ  وعملية  ال�سلطة  يف  امل��راأة  وموقع  والقت�ساد  وال�سحة  للعائلة 
ال�سيا�سي وامل�ساركة ال�سيا�سية ب�سكل عام حيث يقدم الورقة لنا الدكتور حممد 
اإبراهيم من�سور، حيث يعمل م�ست�سارًا لالحتاد الن�سائي العام، و�سغل �سابقًا 
ملدير  ونائبًا  الإم��ارات،  الجتماع يف جامعة  ق�سم  اأ�ستاذ م�سارك يف  من�سب 
اجلامعة ل�سوؤون الطلبة، وهو حا�سل على درجة البكالوريو�س يف علم الجتماع 
الب�سرية  املوارد  تخطيط  يف  والدكتوراة  واملاج�ستري  ال�سكندرية  جامعة  من 
والقوى العاملة من جامعة ولية اأوهايو يف الوليات املتحدة، وقد ن�سر العديد 
والفعاليات  املوؤمترات  من  الكثري  يف  و�سارك  والكتب  واملقالت  البحوث  من 

املحلية والإقليمية والدولية، فليتف�سل م�سكورًا .

د. حممد اإبراهيم من�سور : م�ضت�ضار يف الحتاد الن�ضائي العام 
الإخوة والأخوات واحل�ضور الكرمي 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

حقيقًة �ساأبتعد عن الن�سو�س الد�ستورية والقانونية والت�سريعات مبجملها 
لأن احلقيقة الإخوة اأبلوا بالًء ح�سنًا حول هذا املو�سوع و�ساأنتقل اإلى املمار�سة 
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فهناك �سيا�سات واآليات واإجراءات تتعلق بحقوق الإن�سان يف دولة الإمارات 
الإن�سان  حقوق  منظمات  من  كثري  اأن  مو�سوع  اأثري  طبعًا  املتحدة،  العربية 
يف  ولي�س  مكان  كل  يف  امل��راأة،  و�سع  عن  با�ستمرار  تتحدث  العامل  دول  يف 
اجتماعًا  اأن نح�سر  اأي�سًا �سرف احلقيقة  لنا  وكان  الإمارات فح�سب،  دولة 
هذا  يف  النقا�س  ك��ان  حيث  اأ�سبوعني،  مل��دة  نيويورك  يف  �سهر  قبل  دول��ي��ًا 
تقريرًا  قدمت  الإم��ارات  دولة  العامل،  يف  امل��راأة  و�سع  حول  العاملي  التجمع 
1995م  �سنة  منذ  اأو  الحت��اد  بداية  منذ  ق�سايا  ثالث  يف  امل��راأة  و�سع  عن 
اأن  الدول  اأي�سًا  وتلزم  املراأة  التمييز �سد  منع  على  تن�س  الدولية  واملواثيق 
تن�سئ اآليات وتغري اأي�سًا يف قوانينها كما ذكر اأحد الإخوة اأنه يجب اأن توائم 
دولة الإمارات قوانينها مع قوانني املنظمات الدولية اأو التفاقيات، احلقيقة 
لدينا  توجد  ل  يناق�سونها  التي  الق�سايا  حتى  متميزًا،  الإمارات  تقرير  كان 
فيكفي اأن املراأة متيزت يف كل القطاعات �سواء يف ال�سوؤون الجتماعية اأو يف 
اأو يف الثقافة وغريها املهم كيف حدث هذا  اأو حتى يف القت�ساد  ال�سيا�سة 
1971م  عام  يف  حديث  جمتمع  اإلى  عقب  على  راأ�سًا  ينقلب  تقليدي  جمتمع 
رمبا  ت�سلطي،  لأنه  لي�س  الأ�سرة  ق�سايا  على  كاملة  �سيطرة  م�سيطر  الرجل 
يثار با�ستمرار وهذا تنظري لبد منه اأن الرجل هو املتحكم يف �سوؤون املراأة 
يف املجتمع التقليدي، هذا مل يكن �سحيحًا، الكل كان مظلومًا يف ذلك الوقت 
اأو  الزوج  اأو  الأم  اأو  الأب  كان  �سواء  اجلميع  على  قا�سية  احلياة جدًا  كانت 
العائلة والع�سائري والقبلي هو الذي يتحكم  اأو الأولد، وكان نظام  الزوجة 
يف كل الق�سايا الجتماعية يف ذلك الوقت، حتى اجلانب ال�سيا�سي مل يكن 
هناك اهتمام فيه، لكن من اأجل احلماية لبد اأن يجتمع اجلميع حتى ي�سكلوا 
عامًا   44 خالل  حدث  ما  حقيقة  �سوؤونهم،  يحمي  قبليًا  �سيا�سيًا  تنظيمًا 
ت�سيد  العامل  دول  كل  الت�سور،  حقيقة  يفوق  واإجنازات  مكا�سب  من  للمراأة 
اآخر تنتق�س من حقوق املراأة  اإلى  اأن هناك تقارير تظهر من وقت  �سحيح 
اأي  اأن نر�سد  اأن واجبنا نحن  واأعتقد  اأمر طبيعي،  الإمارات وهذا  يف دولة 
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خمالفات اأو ق�سور ويكفي بالأم�س اأي�سًا �سدور قرار يتعلق مبو�سوع التمييز 
بني اجلن�سني اأو ما ي�سمى مبجل�س التوازن بني اجلن�سني، وهذا املجل�س معني 
اتفاقية  على  كذلك  وقعت  الإمارات  ودولة  املراأة  �سد  التمييز  مبنع  حقيقة 
تقارير  بتقدمي  فيها  الإم��ارات  دولة  ملتزمة  اأي�سًا  التفاقية  هذه  ال�سيداو، 
ح�سلت  التي  التحولت  كل  فيها  تر�سد  املتحدة  لالأمم  �سنوات  خم�س  كل 
�سواء يف جمال الت�سريع اأو يف جمال ال�سيا�سات اأو يف جمال الآليات اأو حتى 
ال�سيء  اأي�سًا نف�س  الطفل  البلد قانون حقوق  الإجراءات واملمار�سات داخل 
واملجل�س  ملتزمة،  واأي�سًا  التفاقية،  هذه  على  الإم��ارات  دولة  وقعت  حيث 
ي�سدر  اأن  ويفرت�س  الطفل  حقوق  قانون  اأج��از  اأي�سًا  الحت��ادي  الوطني 
قريبًا، هذا اأي�سًا مك�سب كبري قد ل جنده يف كثري من الدول، ما الذي حتقق 
ح�سب  وهذا  2013م،  عام  يف  الأمية  الأمية،  ق�سايا  عن  نتكلم  كنا  للمراأة؟ 
تقارير منظمة اليوني�سكو و�سلت اإلى تقريبًا 1% وهناك اإ�سادة بذلك، ونحن 
2000م  �سنة  يف  داكار  موؤمتر  و�سعها  التي  باملعايري  اأي�سًا  ملتزمني  حقيقة 
للمراأة  بالن�سبة  واجلامعي  العام  بالتعليم  يتعلق  وفيما  بالتعليم،  يتعلق  فيما 
واحلقوق  املكا�سب  عن  للكالم  يكفي  ل  الوقت  لأن  مقتطفات  عن  ف�ساأتكلم 
للتعليم  وبالن�سبة  طويلة،  جلل�سات  يحتاج  فذلك  املراأة  عليها  ح�سلت  التي 
1973م  1972م و  15 األف بنت تقريبًا يف عام  العام واخلا�س كانت هناك 
والآن مئات الآلف من البنات م�سجالت يف التعليم العام واإذا كنا �سنذهب 
للتعليم اجلامعي وهذا موؤ�سر ب�سيط ف�سنجد اأنه يف عام 2005م وهذا قدمي 
الإمارات  جامعة  يف  امل�سجلني  الطلبة  من   %71 تقريبًا  ي�سكلن  البنات  اأن 
ذك�ور  و%29  العايل،  التعليم  واإدارة  العليا  التقنية  وكليات  زايد  وجامعة 
اأي�سًا  نتكلم  للتعليم،  بالن�سبة  هذا  اأحد،  فيه  يفكر  اأن  ميكن  ل  حتول،  هذا 
عن ال�سيا�سة العائلية، نحن نحتفل حقيقًة - وهذا اأعلناه �سخ�سيًا يف الأمم 
املتحدة قبل �سهر وقليل - اأن دولة الإمارات حتتفل بعدم وجود اأي �سخ�س 
اآلف درهم  الرواتب ع�سرة  الكل ملتزم باحلد الأدنى من  الدولة،  فقري يف 
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�سواء  للمتقاعد  بالن�سبة  اأي�سًا  املبلغ،  هذا  عن  موظف  لأي  يقل  ل  الراتب 
كان ذكر اأو اأنثى هناك �سمان اجتماعي، الدولة التزمت باإن�ساء اآلية وطنية 
اأي  تاأ�سي�سها وهي مهمتها ر�سد  بداية  ال�سوؤون الجتماعية منذ  وهي وزارة 
�سواء  والأ�سرة  العائلة  تهم  م�ساكل  اأي  عن  والبحث  الدولة  يف  فقر  حالت 
التي  اأو ما �سابه ذلك، حتى الق�سايا الجتماعية  اأو طفل  اأنثى  اأو  كان ذكر 
اأثريت قبل قليل مثل ما يتعلق باحلقوق مثل اللقطاء وغريهم، اأي�سًا الوزارة 
م�سوؤولة عن هذه الق�سايا، والدولة ر�سدت مليارات الدراهم ووزعت حقيقة 
املكاتب يف خمتلف اأنحاء الدولة ووفرت الآن اخلدمة الذكية، باإمكان املراأة 
اأعرف  واأنا  ق�ساياها،  حلل  مبا�سرة  احلاكم  مع  اأو  الوزارة  مع  تتوا�سل  اأن 
اأن الدولة تدخلت يف وقت من الأوقات لتعديل و�سع هيكلي داخل وزارة من 
الوزارات لأن هذه الوزارة اأخفقت بحل م�سكلة مواطن، هذا فخر احلقيقة 
اأن  اأي�سًا  ويكفي  تدور،  التي  امل�ساكل  كل  على  ال�سيا�سية مطلعة  القيادة  باأن 
اأي�سًا من احلكام وكلهم احلقيقة يتابعون الأخبار اليومية التي تنقل  هناك 
جندها  ل  حقوق  هذه  با�ستمرار،  ويحلونها  الإذاعة  يف  املبا�سر  الهواء  على 
املواطنني  ق�سايا  كل  ويتابع  حاكم  ياأتي  اأن  املجتمعات  من  جمتمع  اأي  يف 
املواطنة  امل��راأة،  عليها  ح�سلت  التي  ال�سخ�سية  الأح��وال  عن  تكلمنا  اأي�سًا 
امل�سرع  ه��ذا،  حول  وتكلموا  الد�ستور  كفله  وه��ذا  مواطن  لكل  اأ�سا�سي  حق 
والنفقة، قانون  واأي�سًا الطالق  الزوج  للمراأة يف اختيار  اأعطى حقوق  اأي�سًا 
اأن  يف  احلق  امل��راأة  يعطي  2005م  عام  يف  �سدر  الذي  ال�سخ�سية  الأح��وال 
والنفقة  حقوقها،  على  تعدى  قد  الزوج  كان  اإذا  حق،  وهذا  الطالق  تطلب 
واملرياث  وال�سكن  وال�سفر  لالأطفال  اجلن�سية  واكت�ساب  الأطفال  وح�سانة 
وهناك اأمور كثرية متار�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حقوق الزوجة 
زوجها  وتوفى  الدولة  جن�سية  عن  وتخلت  اأجنبي  �سخ�س  من  تزوجت  اإذا 
اجلن�سية  تطلب  اأن   - يل  و�سححوا   - لها  فيحق  خمتلفة  لأ�سباب  طلقت  اأو 
الأخري  القرار  اأي�سًا  كثرية،  اأمور  هذه  حتقيق،  بدون  عنها  تنازلت  لو  حتى 
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ولغاية  ولدتهم  منذ  مت�ساوية  حقوق  املواطنة  اأبناء  اإعطاء  وهو  ظهر  الذي 
يقرر هذا  �سنة   18 �سن  وبعد  يتمتعون بجميع احلقوق،  �سنة بحيث   18 �سن 
يتبع  فهو  قانونًا  لأنه  اكت�سابها  اأو عدم  اكت�ساب اجلن�سية  برغبته يف  الطفل 
اأباه ول يتبع اأمه، هذه امل�ساألة اأي�سًا اأعطاها امل�سرع اأهمية كبرية ل�ستقرار 
املراأة ال�سيخ �سلطان بن حممد ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة 
مت�ساوية  حقوقًا  املواطنة  اأبناء  مينح  ال�سارقة  يف  مر�سومًا  اأيام  قبل  اأ�سدر 
تعليمها  يف  م�سكلة  تواجه  التي  البنت  مو�سوع  حقيقة  اأث��ارين  وقد  وكاملة، 
ب�سبب عدم وجود خال�سة قيد لها، هذا حقيقة �سيء ل يتوقعه اأحد يف دولة 
اأن  اأوؤكد  اأن  اأ�ستطيع  لكن  املمار�سة،  يف  خطاأ  اإداري،  خطاأ  هذا  الإم��ارات، 
اإلى �ساحب القرار ف�ستحل م�سكلتها باحلال، فيما  اإذا و�سلت  هذه الق�سية 
يتعلق بال�سحة، طبعًا ذكر اأم اأنثى، رجل اأو اأمراأة، وقد كرثت الأمرا�س مثل 
احلياة  قيد  على  البقاء  معدل  فاإن  واجلدري،  والتيفوئيد  واملالريا  الكولريا 
اأنا�س يعي�سون لكن قلة، مع  40 �سنة، هناك  يف ذلك الوقت هو يف املتو�سط 
 40 يعي�سون  املتو�سط  ويف  قليل  عدد  منهم  يتبقى  �سخ�س  األف  مثاًل  ولدة 
ولكن  لالأنثى  اأو  للذكر  �سواء  احلياة  قيد  على  البقاء  معدل  الآن  لكن  �سنة 
لالأنثى اأكرث هو 77 �سنة تعي�س والرجل اأقل منها وهذا �سبحان اهلل خا�سية 
يف املراأة، لكن املراأة ا�ستفادت من اخلدمات ومن ال�سيا�سة ال�سحية �سواء 
يتبق  ومل  خدماتها  و�سعت  فالدولة  بالعالج،  يتعلق  ما  اأو  بالوقاية  يتعلق  ما 
هناك ريف وح�سر، لأنه معروف يف التق�سيم احل�سري ريف وح�سر وهناك 
لكن  فيها  اأن اخلدمات ترتكز  لأنه يف احل�سر معروف  خ�سائ�س خمتلفة، 
الطرق موجودة  لأن  نائية  مناطق  اأ�ساًل  يوجد  ل  واأ�سبح  املفهوم  األغي هذا 
خرجت  كذلك  التخ�س�سية  وامل�ست�سفيات  جدًا  �سهلة  النقل  طائرات  وحتى 
اجلميع  لتخدم  الطويل  اخلط  �سوارع  وهناك  القرى  يف  ودخلت  املدن  من 
على  البقاء  معدل  وارت��ف��ع  ال�ساملة  الرعاية  ه��ذه  من  ا�ستفادت  ف��امل��راأة 
هذه  يف  تق�سر  مل  فالدولة  الأمرا�س  بكافة  اأي�سًا  يتعلق  فيما  احلياة،  قيد 
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اجلزئية، وبالن�سبة ملعدل وفيات الأطفال اأي�سًا �سواء من هم اأقل من خم�س 
الأخرى  بالدول  مقارنة  �سديدًا  انخفا�سًا  انخف�ست  فقد  اأكرث،  اأو  �سنوات 
الكلي  العمر  من  اخلام�سة  دون  الأطفال  وفيات  اأن  الإم��ارات  دولة  جند يف 
 6 اإلى  2000م  عام  يف  اأطفال   8 من  انخف�ست  تقريبًا  حية  ولدة  األف  هي 
اأطفال يف عام 2011م، وانخف�ست معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة 
من العمر لكل األف ولدة حية من ع�سرة اأطفال يف عام 2000م اإلى خم�سة 
اأطفال يف عام 2012م، ولو كانت هناك بيانات حديثة ودقيقة �سنجد اأي�سًا 
اأن هذا العدد اأو هذه الولدات التي حتدث لهوؤلء الأطفال تكون قريبة جدًا 

من الواحد .

�سركات  وتدير  اأعمال  �سيدة  اأ�سبحت  املراأة  والقت�ساد،  للمراأة  بالن�سبة 
اأن تكون يف ع�سويتها ن�ساء  اأ�سدرت قانون يلزم جمال الإدارات  واحلكومة 
ال�سغر  ومتناهية  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  يدعم  قانون  اأقر  اأي�سًا 
وفتح املجال للمراأة اأي�سًا اأن تقرت�س بدون فوائد، تعمل لها درا�سات جدوى 
اقت�سادية، الآن املراأة �سيدة اأعمال تدير املليارات من الدراهم اأو الدولرات 

ومتار�س حقوقها كاملة يف جمال القت�ساد .

وهي  لالأ�سف  ميار�س  مل  ولكن  جيد  �سيء  وه��ذا  حقيقًة  ال��دول��ة  اأي�سًا 
ممار�سة خاطئة، هناك مر�سوم بقانون رقم )9( ل�سنة 2011 بدوام جزئي 
وهذا  حق،  هذا  ال�ساغرة،  الوظيفة  ودرجة  يتالءم  مقطوع  اإجمايل  براتب 
والدولة  اأمريكا،  يف  �سيء  اأك��رث  ورمب��ا  العامل  دول  كل  يف  احلقيقة  موجود 
زوجة  فهي  كثرية  اأعماًل  متار�س  لأنها  هذا  يف  احلق  للمراأة  اأعطت  حقيقًة 
وهي اأم وهي عاملة فمن حقها اأي�سًا اأن تختار الوقت الذي ينا�سبها اإجازة 
تغري  اأي��ام  وقبل  موجودة  والقوانني  الر�ساعة  اأو  الو�سع  واإج��ازة  الأمومة 
اإلى زيادة �سكان  الدولة عدد �سكانها قليل وبحاجة  الب�سرية،  املوارد  قانون 
فالبد اأن تطوع هذه ال�سيا�سات اأو اإذا كانت هناك فر�س يف قوانني فلماذا ل 
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ي�ستفاد منها ؟ هنا اأخطاء يف املمار�سة اأما كدولة فهي اأعطت حقوق للمراأة 
لت�ستفيد من هذا الو�سع ول ي�ستطيع اأي كائن من كان �سواء وزير اأو اأقل من 
وزير اأن يعرت�س على هذا، وما اعرت�س عليه �سابقًا اأن ل تعني امراأة حامل 
يف فرتة من الفرتات عوقب هذا ال�سخ�س، فهذه حقوق وغري منقو�سة لكن 
بع�س الأحيان املمار�سات اخلاطئة هي التي توؤثر على �سمعة الدولة املراأة يف 
مواقع ال�سلطة و�سنع القرار، املراأة اأ�سبحت �سريك اأ�سا�سي الآن يف اتخاذ 
وقا�سية  عام  واأم��ني  وزارة  وكيل  واأ�سبحت  وزي��رة  امل��راأة  اأ�سبحت  القرار، 
ووكيلة نيابة، واأي�سًا يف اجلي�س وال�سرطة، ومعنا يف هذه القاعة وهلل احلمد 
ال�سلطة  مبواقع  يتعلق  ما  هذا  قليل،  بعد  ذكره  على  �سناأتي  واملجل�س  ن�ساء 

و�سنع القرار ومل يتبق اإل دقيقتني.

الد�ستور  يف  حقها  اأعطيت  املراأة  ال�سيا�سية،  وامل�ساركة  للمراأة  بالن�سبة 
املواطن له احلق يف املمار�سة ال�سيا�سية لكن هناك ن�سج وكان هناك اإعداد 
اأنها متثل الآن ن�سبة عالية لأننا نتكلم عن العقل ول  احلقيقة، وكما ذكرت 
نتكلم عن اأج�سام، نتكلم عن مهارات وعن عقول واملراأة تتقدم وهي موؤهلة 
يف  امل�سكلة  وما  الرجل  على  فتتقدم  ودرايتها  وخراتها  ملوؤهالتها  بالن�سبة 
العملية  لهذه  تنظيمًا  اأن ي�سدر  2006م  ذلك؟ وجاء وقت احلقيقة يف عام 
ال�سعبية نعم كانت قليلة يف  وتعطي املراأة حق الرت�سح والنتخاب، القاعدة 
49% من القاعدة  2011م كان  2006م مقارنة بالرجل، لكن يف عام  عام 
والنتخاب  للرت�سح  لهن  الفر�سة  واأتيحت  الن�ساء  من  اأع�ساوؤها  النتخابية 
البع�س  بع�سهن  البع�س فهن ل يحبنب  بع�سهن  الن�ساء بني  امل�سكلة يف  لكن 
وهذه امل�سكلة، وهذا دائمًا نقا�سنا وحتى خارج املوؤ�س�سات الن�سوية والحتاد 
2006م  الن�ساء، يف عام  التجمعات وامل�سكلة يف  الن�سائي ع�سو يف كثري من 
انتخبت امراأة، ويف عام 2011م انتخبت امراأة اأي�سًا، لكن الدولة متجهة اأنه 
يجب اأن تكون هناك ح�سة عالية للمراأة، 22.5% يف عام 2006م لالأ�سف 
لأنه  تنزل  ل  اأن  القادمة  الدورة  يف  حقيقة  اأمتنى   ،%17.5 اإلى  انخف�ست 
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عندما نعد تقاريرنا حول املراأة ل نريد هذا املنحنى اأن يتجه من الأعلى اإلى 
اأن  اأعلنت  بالأم�س  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأن  حقيقة  فخرًا  ويكفينا  الأ�سفل، 
على الدولة كلها اأن حتتفل باليوم املخ�س�س للمراأة يف 28 اأغ�سط�س القادم 
وهذا احلقيقة دليل على اأن املراأة يف قلب القيادة الر�سيدة، هذا ما وددت 

اأن اأقوله واأنا ملتزم بالوقت وهو ع�سرون دقيقة، و�سكرًا .

) ت�سفيق (

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
عمر  اأن  اإ�سارتك  وكذلك  بالوقت  للتزامك  و�سكرًا  حممد،  دكتور  �سكرًا 
يوؤهلها لأن  واأعتقد الأم والزوجة وحتملها لكثري من امل�سوؤوليات  اأطول  املراأة 

تكون بعمر اأطول من الرجل.



ندوة حقوق الإن�سان لعام 2015م

72

مداخالت واأ�سئلة امل�ساركني

حول ورقة العمل الرابعةوالردود عليها

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
 الآن نفتح باب النقا�س حول الورقة، ولدينا خم�س ع�سرة دقيقة للمداخالت 

والأولوية لالأ�سخا�س الذين مل ي�سبق لهم التداخل، تف�سلي

ال�ضيدة / فاطمة املقبايل : جامعة العني

وهناك  ح�سانتها  ت�سقط  تتزوج  عندما  املطلقة  امل��راأة  دكتور،  �سوؤال  لدي 
�سقوط احل�سانة وهي  وال�سبب  الثانية  للمرة  الزواج  اأعرفها, ترف�ض  حالت 

بالأ�سا�س التي تربي العيال، هذا �سوؤايل و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل، تف�سلي

ال�ضيدة / وداد بوحميد : نائب رئي�س جمعية الإمارات حلقوق الإن�ضان

اأ�سكر القائمني على تنظيم هذه الندوة وعلى راأ�سهم معايل حممد املر - 
رئي�س املجل�س الوطني ورئي�س الأمانة العامة، واأتوجه بال�سكر كذلك لل�سادة 

املتحدثني على ما قدموه من طرح قيم .

اإلى ورقة العمل التي تف�سل بها الأ�ستاذ زايد حيث تكلم عن  اأود الإ�سارة 
د�ستور الدولة واملواثيق الدولية وارتباطاتنا اخلارجية والتفاقيات ولكن نظل 
نتحرك من خالل م�ساحة م�سروعة من املطالبات والإ�سالحات والتعديالت 
واملراجعات، ت�سكيل جلنة حلقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني الحتادي يعول 
عليه الكثري لذلك ناأمل نحن جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان كونها اجلمعية 



ندوة حقوق الإن�سان لعام 2015م

73

املعنية بهذا ال�ساأن ولها روؤية وا�سرتاتيجية وهي منر و�سوت املجتمع املدين اأن 
يكون لنا موقع من خالل ال�سراكة احلقيقية كمجتمع مدين واملجل�س الوطني 

متمثل يف اللجنة املخت�سة بحقوق الإن�سان، و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا، تف�سلي

ال�ضيدة / مرمي الكعبي : موؤ�ض�ضة تراحم اخلريية

اأعمل يف  كنت  �سخ�سية،  �ساأتكلم عن مو�سوع من جتربة  عليكم،  ال�سالم 
قطاع �سبه حكومي طالبنا جمل�س الإدارة بتكوين ح�سانة يف املكان الذي نعمل 
فيه، واللجنة كلها رف�ست وقالت من تريد فتح ح�سانة جتل�س يف بيتها، وزارة 
ال�سوؤون الجتماعية كانت قد وجهت كل الوزارات بفتح ح�سانات للموظفات 
بع�س  ويف  طويل  ال���دوام  ؟  بذلك  تقوم  ل  احلكومية  �سبه  املوؤ�س�سات  مل��اذا 
الأحيان ن�سطر للدوام يف اأيام ال�سبت، فاأين هي حقوق املراأة يف اجلهات �سبه 
احلكومية؟ وياليت اأن يكون هناك ن�س يف القانون ين�س على معاملة املراأة 
العاملة يف القطاع �سبه احلكومي باملراأة العاملة يف القطاع احلكومي، و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل، تف�سلي

اإدارة  : رئي�س جمل�س  الدرمكي  ه��زاع  �ضعادة / حمد  نيابة عن  املتحدث 
جمعية الإمارات لل�ضم

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اأنا اأتكلم نيابة عن �سعادة / حمد هزاع 
الدرمكي :  رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لل�سم

اأنا �سكرتري اجلمعية و�ساأحتدث نيابة عنه، نحن كاأ�سخا�س �سم كان عندنا 
الأ�سخا�س  حقوق  تعزيز  عنوانه  وك��ان  العام  هذا  الأربعني  الأ�سم  الأ�سبوع 
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ال�سم يف املجتمع من خالل متابعة تطبيق اتفاقية حقوق الأ�سخا�س من ذوي 
الإعاقة، يتحدث اأنه لالأ�سف مل ت�ستغل هذه الفر�سة كحقوق لالأ�سخا�س ال�سم 
يف املجتمع وتعزيزهم واأين دور الإعالم يف ن�سر هذه التوعية اأو تعزيز حقوق 

الأ�سخا�س ال�سم يف املجتمع .

ال�ضوؤال الثاين : كيف ترون تعزيز حقوق املراأة ال�سم يف املجتمع ؟ و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل، تف�سل

د. �ضيف اجلابري 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، �سكرًا �سعادة الرئي�س واحل�سور، لدي 
اإن �ساء  واأنا معروف عند اجلميع  الدكتور �سيف اجلابري  واأنا  �سوؤال حقيقة 
اأن  واأرج��و  الرجل  حقوق  عن  اأتكلم  اأن  اأري��د  الرجل،  حقوق  عن  اأتكلم  اهلل، 
ولكن  للمراأة،  الإمارات مكلف بحقوق كثرية  الرجل يف  العتبار،  بعني  يوؤخذ 
نظام اخلدمة املدنية والرواتب والأجور �ساوى بني اجلن�سني، وهذه امل�ساواة 
وذلك  الرجال،  كاهل  على  والعامة  ال�ساملة  باملديونية  ع�سفت  احلقيقة  يف 
ولكن  الراتب وغري ذلك يف احلقوق  الرجل يف م�ساألة  ت�ساوت مع  امل��راأة  لأن 
الإم��ارات مكلف بال�سرف على  اأن الرجل يف  تنا�سوا - املنظرين -  اأو  ن�سوا 
ذلك  غري  واإل��ى  بالبناء  ومكلف  الأولد  على  بال�سرف  ومكلف  الزوجة  هذه 
اأين التفا�سل لأنه ينفق، ونحن  ولكن ناأتي عند الرواتب جند الت�ساوي ولكن 
نعرف كم�ساألة �سرعية اأن الرجل مكلف بالإنفاق، وحتى لو كان راتب الزوجة 
اأعلى من راتب الزوج فلي�س له حق مطالبتها باأي درهم ل �سرعًا ول قانونًا اإل 
الرواتب  اأن  ا�ستفتاء عام جند  اأجروا  وقد  نعاين،  اليوم  ولكن نحن  باملحبة، 
- والوظيفة للجميع وهذا حق - فيمكن اأن تكون مديرة وتاأخذ الراتب ولكن 
الزوج وحقوق الأولد وعالوة الأولد اأين هي، مثاًل عندنا يف دبي ل توجد اأي 
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الرجل  على  التكلفة  املقابل  ويف  الرواتب  احلقوق يف  ت�ساوت جميع  عالوات، 
�سوت  هو  الذي  الوطني  املجل�س  من  اأطلب  واأنا حقيقة  كبرية،  تكلفة  حقيقة 
املواطن اأن ينظر يف هذه القوانني والت�سريعات لأنه اأ�سبحت عندنا مديونية 
كبرية من ال�سباب ونحن ماأذونون �سرعيون ونرى اأحوال املجتمع وهناك �سباب 
ل يريدون الزواج وال�سبب هو كرثة التكلفة على الزوج ويف النهاية تزوج اأو مل 
الرجال  �سوت  من  معاناة  هذه حقيقة  اجلهات،  اأمام  خ�سران  فيكون  يتزوج 
لنهتم بهم كما اهتممنا بالن�ساء لأن املجتمع م�سرتك اإذا زاد طرف عن طرف 

كما يقولون النق�س مثل الزيادة، و�سكرًا .

) ت�سفيق (

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
يخت�س  قانوين  جانب  فيها  الأ�سئلة  من  جمموعة  هناك  جزياًل،  �سكرًا 

باحل�سانة واأ�سئلة اأخرى �سنتقا�سمها اإن �ساء اهلل، تف�سل

اإذن  بعد  الدكتور  التعقيب على كالم  اأود  اأوًل  الرحيم،  الرحمن  ب�سم اهلل 
الرئي�س، بالن�سبة حلقوق الإن�سان فاإن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان �ساوى 
لذلك  وا�سحة  تكن  مل  وامل�ساواة  التطبيقات  لأن  ولكن  وامل��راأة،  الرجل  بني 
اأحلقه ب�سيداو اأو مكافحة التمييز �سد املراأة، املراأة اأنت تنظر اإليها بالإنفاق 
�سباحًا  ت�سحو  الرجل حيث  مثل  مثلها  تعمل  تنتج،  تعمل  التي  ؟  بالإنتاج  اأم 
بالإ�سافة اإلى مهامها الأخرى كاأم اأو كاأخت اأو كزوجة، تقوم بالنتاج نف�سها 
مو�سوع  اإمن��ا  ج��دًا،  �سحيح  معيار  من  ج��اءت  امل�ساواة  لذلك  الرجل،  نف�س 
العاملة حتى يف  امل��راأة  ته�سم حق  اأن  ت�ستطيع  ل  اآخ��ر،  فهو مو�سوع  الإنفاق 
للرجال  اأميل  واإن كنت  لالأ�سف  الراأي  ل�ست معك يف هذا  اأنا  لذلك  الراتب، 
ولكن الراأي بالن�سبة حلقوق الإن�سان فاأختلف معك، هذه وجهة نظري واأرجو 

من الن�ساء الت�سفيق يل بحرارة ولكن فيما بعد .
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�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي - الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
تف�سل

اأنا مكلف ببناء منزل لها فمن  اإن الوظيفة للجميع لكن احلقوق الأخرى، 
يعطيني منزل ؟ مكلف بالإنفاق على الأولد فمن ي�سرف ؟ هذه اأمور حقيقة 
ل نتنا�ساها اأمام احلقوق العامة، نحن ك�سرعيني م�سوؤولون اأمام اهلل �سبحانه 
ق�سية  يف  احلكومة  تظلمني  ل  باملقابل  الزوجة،  هذه  على  بال�سرف  وتعالى 
امل�ساواة، نعم يف �سلم الرواتب التاأ�سي�سي الأ�سا�س يف الراتب واحد وهي تاأخذ 
ع�سرة اآلف درهم كمديرة اإدارة واأنا اآخذ ع�سرة اآلف درهم كمدير اإدارة لكن 
اأين العالوات الأخرى، مثاًل يف الحتادية 60% للمتزوج، 600 درهم للطفل، 
ولكن يف اإمارات اأخرى لي�س لدينا هذه الأمور ول ن�ستحقها حتى بالق�سمة يف 
نهاية التقاعد هناك م�سيبة جديدة وقعنا فيها، يف اجلهات الحتادية يح�سل 
املوظف على 100% من الراتب بينما يف املحلية يح�سل على 75% اإذًا هذه 

م�سكلة جمتمعية كبرية نطرحها حقيقة ويجب اأن تظهر بالنقا�س، و�سكرًا .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
الوقت يا دكتور .

الدكتور حممد:

لالأطفال  ح�سانتها  وفقد  املتزوجة  للمراأة  بالن�سبة  �ساأرد  حال،  كل  على 
حتى الرجل نف�س ال�سيء رمبا يفقد ح�سانة الأطفال، عندما ي�سدر القا�سي 
حكمًا باحل�سانة بالأولوية للمراأة اأو الزوج فهذا ح�سب الأهلية وح�سب العمر 
الطفل  يفقد ح�سانة  اأي منهما رمبا  ولكن  ال�سيء،  يعرفون هذا  والقانونيون 
الزوج  على  ينطبق  موجود  قانون  وهذا  الطفل  حل�سانة  موؤهل  غري  كان  اإذا 
والزوجة، وبالن�سبة لت�سكيل جلنة حلقوق الإن�سان فهناك جلنة يراأ�سها وزير 
الإن�سان  حلقوق  ال�سامل  ال��دوري  التقرير  وتعد  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة 
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وهناك حقيقًة مطروح لإن�ساء هيئة حلقوق الإن�سان يف الدولة واأعتقد اأن ذلك 
اإن�ساء هيئة على م�ستوى عاٍل جدًا، وبالن�سبة للح�سانة فهذا ما  يف الطريق، 
اأتكلم عنه، اإذا كان هناك قانون اأو قرار يلزم اأي موؤ�س�سة يكون عدد املوظفني 
100 يجب اأن نن�ساأ لها ح�سانة واإذا كان العدد اأقل تكون ملزمة بالحتاد مع 
موؤ�س�سات اأخرى، هذه م�سوؤولية وزارة ال�سوؤون الجتماعية ملتابعة ملاذا ل ينفذ 
الوزارة  اأخرى، على  املمار�سة م�ساألة  القرار، هذه حقوق موجودة ولكن  هذا 
اأن تهتم بهذه اجلزئية، وفيما يتعلق بالفئات املعاقة مثل ال�سم، فاأعتقد اأنه 
لي�س هناك دولة مثل دولة الإمارات مهتمة بهذا املجال، منذ اأيام ال�سيخ زايد 
واأذكر  للزراعة،  اأن�ساأ وحدة  له ويغمد روحه اجلنة، حيث  اهلل يرحمه ويغفر 
اأن الوزيرة احلالية كانت هي مديرة الإدارة املخت�سة برعاية املعاقني �سواء 
معاقني ج�سمانيًا اأو غري ذلك، واأنا اأعتقد واأتفق معك والواجب اأي�سًا اأن نكثف 
اأن هناك تعاونًا كاماًل  اأعرفه  التي ل ت�سمع، لكن الذي  الوعي بحقوق املراأة 
فيما بني موؤ�س�سات التعليم، واأنا حقيقة كنت م�سوؤوًل يف جامعة الإمارات وكنا 
الغنائية  اإلى جامعة الإمارات لإقامة احلفالت  ناأتي بهوؤلء ال�سم  با�ستمرار 
املر�سي  امل�ستوى  على  لي�س  رمبا  موجود،  وهذا  ذلك  �سابه  ما  اأو  واملو�سيقى 

ولكن هذا مو�سوع مهم ويجب اأن نعمل من اأجله .

اأعتقد نحن نتكلم عن حقوق وهذا  وفيما يتعلق بالدكتور �سيف اجلابري، 
ح�سم اأمره، حق ذكر وحق اأنثى، اإل باملرياث وال�سهادة، خالف ذلك لي�س له 
قيمة اأما اأن اأنتزع حقوق امراأة فاأنت تريد الولية لك، فلماذا تنتزع احلق اإل 
اإذا وافقت هي وهذا اأمر طبيعي ؟ اأنا وزوجتي الآن نتقا�سم الأمر القت�سادي 
اأي  يقل  ومل  باأريحية،  يعمل  منا  واحد  وكل  البع�س  بع�سنا  مع  تفاهمنا  وقد 
تبقى مرتبطة  اأنها  اأعتقد  م�سائل  لالآخر هذا حقي وهذا حقك، هذه  طرف 
بثقة ال�سخ�س بالآخر، هل اأنا اأثق اأم ل اأثق ؟ اإذا تزوجت عليها فهذا من حقها 
وخوفًا منها على �سلب حقوقها، اأما كدولة فيجب اأن ل متار�س هذا، اأي موانع 
اأنه ل خالف  اأعتقد يا دكتور �سيف  متنع املراأة من ا�ستالم حقوقها كاملة ؟ 
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على ذلك، ال�سرع حدد الإرث وال�سهادة، خالف ذلك لي�س من ال�سرع ب�سيء 
ول حتى من العرف .

�سعادة/ د. حممد �سامل املزروعي: الأمني العام للمجل�س الوطني الحتادي
�سكرًا جزياًل، يف نهاية هذه الندوة اأحب اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل ملعايل 
الأخ حممد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي والإخوة رئي�س واأع�ساء جلنة 
حقوق الإن�سان يف املجل�س الوطني على تنظيم هذه الندوة وكذلك امل�ساركني 
الأ�ساتذة الكرام زايد ال�سام�سي والدكتور حممد والأخ �سلطان امل�ست�سار على 
مع  متفاعلني  ودائمًا  م�ساهمات احل�سور، ح�سوركم كرمي،  وكذلك  الأوراق، 
املجل�س الوطني �سواء يف الندوات التي يقيمها اأو الور�س التي تعقدها جلانه 
فلكم جزيل ال�سكر على هذا احل�سور وعلى هذه امل�ساهمة ونلقاكم اإن �ساء اهلل 

يف منا�سبات قادمة خالل الف�سل الت�سريعي القادم، و�سكرًا جزياًل .

) ت�سفيق (

مقدمة الندوة:
اأ�سحاب املعايل وال�سعادة، ال�سيوف واحل�سور الكرام، ل ي�سعنا يف ختام 
احل�سور  على  حر�س  من  جلميع  والتقدير  ال�سكر  نكرر  اأن  اإل  الندوة  هذه 
وامل�ساركة والتفاعل مع اأعمال الندوة، وندعو اأعزاءنا اإلى التف�سل اإلى ماأدبة 

الغداء وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .



79

تو�سيات

ندوة حقوق الإن�سان 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة





ندوة حقوق الإن�سان لعام 2015م

81

تو�سيات
ندوة حقوق الإن�سان 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة
»حقوق  ن��دوة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  نظمت 
الإن�سان يف دولة الإمارات العربية املتحدة« يوم الثنني املوافق 1 يونيو 2015م 
بهدف تعزيز احلوار و�ُسبل الت�ساور والتعاون امل�سرتك مع كافة اجلهات املعنية 
على  ال�سوء  وت�سليط  بالب�سر،  الجت��ار  ظاهرة  ومكافحة  الإن�سان   بحقوق 
جهود الدولة واإجنازاتها يف جمال رعاية وحماية حقوق الإن�سان، واإلى تعميق 
ثقافة احرتام حقوق الإن�سان بكافة اأبعادها، وبلورة اأف�سل الأ�ساليب وال�سبل 

واملمار�سات يف هذا ال�ساأن.
و�سارك يف هذه الندوة  نخبة من الرملانيني والأكادمييني واخلراء وممثلي 
وحماية  برعاية  املعنية  واملجتمعية  والأهلية  احلكومية  واجلهات  املوؤ�س�سات 
حقوق الإن�سان، ومكافحة ظاهرة الجتار بالب�سر، وُقد مت تقدمي اأوراق عمل 
قيمة تناولت اأبعادًا اأ�سا�سية متعددة حلقوق الإن�سان، ومكافحة ظاهرة الجتار 
بالب�سر بكافة اأ�سكالها، حيث نوق�ست بعمق من قبل امل�ساركني يف الندوة، وكان 

مل�ساهماتهم القيمة دورًا كبريًا يف اإثراء اأعمالها.
وقد خل�ست مداولت الندوة  للمحاور التي ُطرحت اإلى اعتماد التو�سيات التالية:

-  �سرورة التعريف بد�ستور دولة الإمارات ب�سكل عام واملواد املتعلقة بحقوق 
الإن�سان ب�سكل خا�س، وا�ستحداث خطة ومبادرات توعوية يف �سبيل ن�سره 

وتف�سريه للمواطنني واملقيمني يف الدولة.
للتعامل  الدولة  م�ستوى  على  الإن�سان  حلقوق  وطنية  ا�سرتاتيجية  -  اإن�ساء 
مع جميع الق�سايا املتعقلة بحقوق الإن�سان وتفعيلها على جميع الأ�سعدة 

متا�سيا مع روؤية الإمارات 2021.
باملجل�س  الإن�سان  حقوق  جلنة  بني  ا�سرتاتيجية  �سراكة  وتفعيل  -  اإن�ساء 

الوطني الحتادي وبني جمعية الإمارات حلقوق الإن�سان.



ندوة حقوق الإن�سان لعام 2015م

82

-  ا�ستحداث مبادرات بالتن�سيق مع اجلهات املعنية )وزارة الرتبية والتعليم 
الطلبة  توعية  ب�ساأن  لالإعالم(  الوطني  املجل�س  العايل،  التعليم  وزارة 

)داخل وخارج الدولة( حول حقوق الإن�سان. 
-   ا�ستحداث قيا�س موؤ�سر حلقوق الإن�سان بالدولة للرد على كافة التقارير 

الدولية التي تنال من الدولة يف هذا املجال.
الوعي حول مفاهيم حقوق  بن�سر  الإعالم  و�سائل  قيام خمتلف  -  �سرورة 
التاأثري  اأبنائها من  الأ�سرة يف حماية  الإن�سان يف املجتمع، وتو�سيح دور 

ال�سلبي لو�سائل  التوا�سل الجتماعي.
-  ا�ستحداث جلنة خا�سة بالت�سويق الإلكرتوين للدفاع عن الدولة يف جمال 

حقوق الإن�سان على امل�ستوىين الداخلي واخلارجي.
ال�سعيدين  على  بدورها  الإعالمية  املوؤ�س�سات  خمتلف  قيام  -  �سرورة 

الداخلي واخلارجي  يف تو�سيح اأو�ساع كافة حقوق الإن�سان يف الدولة.  
- اإيجاد اآليات للرقابة على و�سائل التوا�سل الجتماعي حلماية املجتمع.

-  مناق�سة طرح اآليات اأو قانون ملزم ملعرفة ن�سب جمهويل الن�سب ب�سورة 
دقيقة يف الدولة. 

واأنظمة  قوانني  متابعة  �ساأن  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  مع  -  التن�سيق 
احلكومية  و�سبه  الحت��ادي��ة  املوؤ�س�سات  يف  »ح�سانات«  اإن�ساء  واإج���راءات 

وال�سركات اخلا�سة. 
- ا�ستحداث مبادرات ب�ساأن تعزيز حقوق الإن�سان ال�سم يف املجتمع.
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قائمة امل�ساركني يف ندوة 
حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات العربية املتحدة  

اأ�ضماء احل�ضور لندوة حقوق الإن�ضان بدولة المارات

الثنني املوافق 2015-06-1

ال�ضما�ضم اجلهةم

1

كلية الدفاع والأركان

املقدم /خالد �سلطان
العميد /عبداهلل مبارك بن عمرو2
العميد/ حممد اأحمد املهريي3
العقيد / را�سد را�سد املحرزي4
الدكتور / جن�سن ا�ستريلنق5
6

وزارة الداخلية

العميد / اأحمد حممد نخرية
العميد/ جنم عبداهلل احلو�سني7
العقيد / اأحمد عبداهلل الزعابي8
املقدم/ را�سد حممد املن�سوري9

املقدم / حمود �سعيد العفاري10
الرائد / حممد خليفة احلمودي11
الرائد / عبداهلل جا�سم الظاهري12
الرائد / �سامل العامري13
الرائد / رائد �سعيد املهريي14
يا�سر عبداهلل15

خالد �سلطان اآل علي 16
مدير اإدارة الإعالم الأمني 

�سالح يو�سف اآل علي17
رئي�س ق�سم الإعالم الأمني

ملياء علي عبدالرحمن18
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19

جمعية الإمارات حلقوق الن�سان

�سعادة / حممد �سامل الكعبي
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيدة / وداد اأحمد بو حميد20
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سيدة / جميلة الهاملي21
اأمني ال�سندوق واملدير العام

ال�سيد/ عبيد ال�سام�سي22
ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيدة / مرمي ال�سومي23
ع�سو جمل�س الإدارة

ال�سيد / علي �سامل القي�سي24
ع�سو جمل�س الإدارة

اأمل امل�سافري 25
ع�سو يف اجلمعية

فاطمة الفال�سي26
�سم�س املهريي27
هدى عاطف28

املتحدون للمحاماه وال�ست�سارات 29
املحامي/ حامد عو�س املنهايلالقانونية 

30
مكتب عادل حممد القا�سمي للمحاماه 

وال�ست�سارات القانونية

ال�سيخ/ عادل بن حممد القا�سمي
حمامي وم�ست�سار قانوين

ال�سيد / عبيد غامن ال�سويدي31
مدير تطوير الأعمال

د. �سيف اجلابري---32
املحامي وامل�ست�سار/ علي مبارك اجلنيبيمكتب علي الو�سام اجلنيبي33
34

مكتب الدكتور اإبراهيم املال
د. املحامي/ اإبراهيم ح�سن املال

املحامي/ علي خ�سر املن�سوري35
املحامي/ رمزي �سعيد العجوزالرائد للخدمات القانونية 36
املحامي/ �سعيد مبارك الزحميالزحمي للمحاماه وال�ست�سارات37
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هالل و�سركاوؤه حمامون وم�ست�سارون 38
املحامي عبداهلل هاللقانونيون

مكتب الن�سر للمحاماه وال�ست�سارات 39
املحامية/ علياء علي ح�سني العطارالقانونية

املحامي / علي اأحمد املناعياملناعي للمحاماه وال�ست�سارات القانونية 40
41

اجلزيرة للمحاماه وال�ست�سارات
املحامي / عمر حميدان حممد الزعابي

املحامي/ حممد خليفة الغفلي42

جمموعة الو�سل الدولية حمامون 43
املحامي / عبدالعزيز عبداهلل احلماديوم�ست�سارون

44
مكتب ال�سحي للمحاماه

املحامي / يون�س حممد ال�سحي
املحامية / و�سيفة عبداهلل ال�سحي45
املحامي/ عارف حممود ال�سحي46
47

مكتب املحاماه
املحامي / حممد ح�سني حديجان

املحامي / خالد حممد جالل48
املحامية / �اأمل �سعيد الزعابي49

50
مكتب اخلليج للمحاماه

املحامي عبداهلل طالب حممد اأحمد

املحامي / اأجمد رم�سان فحلة51

مكتب اأنوار احلكمة للمحاماة 52
املحامية / ندى حممد دلكوال�ست�سارات القانونية

املحامي / عبد الكرمي اأحمد عبد اهللبن عيد للمحاماة وال�ست�سارات القانونية53

مكتب جعفر علوان واجلزيري 54
املحامي/ عبيد علي عبيدو�سركاوؤهم

املحامي / عبد اهلل عبد الرحمن ال�سعيديال�سعيدي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية55
املحامي / خالد بن حممد القا�سميمكتب خالد بن حممد القا�سمي 56

مكتب العبيديل للمحاماة وال�ست�سارات 57
املحامي / حممد عبد اهلل علي العبيديلالقانونية

مكتب يو�سف النعيمي للمحاماة 58
املحامي / يو�سف ابراهيم عبيد النعيميوال�ست�سارات القانونية 
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59

مكتب التميمي وم�ساركوه للمحاماة 
والإ�ست�سارات القانونية

املحامية / فاطمة مو�سى البلو�سي
املحامية / طيبة �سيد اأ�سغر �سيد ال�سفار60
املحامي/ ح�سني علي حممد الزرعوين61
املحامي/ ابراهيم الطنيجيحمامي62

63

الهيئة العامة لل�سباب والريا�سة

الأ�ستاذ / حممد خليفة بالهول
مدير الت�سال احلكومي

الأ�ستاذة / اأحالم يو�سف اأحمد64
رئي�س ق�سم العالقات العامة

الأ�ستاذ/ بدر  علي احلمادي65
مدير مكتب ال�سوؤون القانونية

66
جمعية ال�سحفيني

الأ�ستاذ/ حممد يو�سف
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية ال�سحفيني

م�سطفى الزرعوين - ع�سو 67
جمل�س اإدارة جمعية ال�سحافني

68

جامعة الإمارات

الطالب/ حممد عبداهلل نا�سر الغيثي
كلية العلوم الإن�سانية

الطالب / حممد عبداهلل الظهوري69
كلية العلوم الن�سانية

د. عمران حمافظة70
د. عائ�سة املرزوقي 71
د. مي �سامل 72
د. عالية اأحمد73
د. عبدالعزيز �ساكر74

75

املنظمة الدولية اخلليجية حلقوق 
الإن�سان

 امل�ست�سار/ من�سور عي�سى لوتاه - رئي�س 
املنظمة الدولية اخلليجية حلقوق الإن�سان

املحامي/ عبداملنعم �سويدان - نائب رئي�س 76
املنظمة الدولية اخلليجية حلقوق الإن�سان

ال�سيد/ عي�سى را�سد العربي - الأمني العام 77
للمنظمة الدولية اخلليجية حلقوق الإن�سان
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 ال�سيد/ طارق �سديد - مدير الدرا�سات 78
باملنظمة الدولية اخلليجية حلقوق الإن�سان

79
 الآن�سة/ مريهام احمد - مدير العالقات 

والإعالم باملنظمة الدولية اخلليجية حلقوق 
الإن�سان

مرمي حم�سن بن طوق - باحثة باملنظمة 80
الدولية اخلليجية حلقوق الإن�سان

81
ال�سيد ح�سن �سعيد بن ثالث - ع�سو جمل�س 
الإدارة باملنظمة الدولية اخلليجية حلقوق 

الإن�سان

82
ال�سيد يو�سف خليفة حماد - ع�سو جمل�س 
الدارة باملنظمة الدولية اخلليجية حلقوق 

الن�سان

83
ال�سيدة اميان يون�س الرفاعي - ع�سوء 

جمل�س الدارة باملنظمة الدولية اخلليجية 
حلقوق الإن�سان

هيئة الهالل الأحمر لدولة الإمارات 84
العربية املتحدة

حممد عبداهلل الزرعوين - مدير مكتب هيئة 
الهالل الأحمر بدبي

85

دائرة اخلدمات الجتماعية ال�سارقة

ال�سيد / حممد مبارك الغفلي

    ال�سيد / اإ�سحاق حممد البلو�سي 86

  ال�سيد / حممد على حممد ال�سحي87

د. زياد جفال ) + 10 طالب (جامعة العني للعلوم والتكنلوجيا88

هيا عبيد املرر اجلامعة الأمريكية89
طالبة يف اجلامعة الأمريكية

منى ابراهيم اأحمد بو�سرين اجلمارك 90
�سابط يف اجلمارك 

ندى املازم 91
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د. حياة احلو�سني املجل�س الوطني لالإعالم92

�سعادة / �سونيا الها�سميجمعية الإمارات ملتالزمة داون93

94

جامعة اجلزيرة

دكتور / وائل حممود فخري

دكتور/ الهاين حممد طايع ر�سالن95

دكتور / حممد ح�سن حممد علي96

97

وزارة العمل

بدرية ح�سن البلو�سي

ال�سيد / عي�سى الزرعوين98
مدير اإدارة التفتي�س بدبي

ال�سيدة / نادية املهريي99
مدير اإدارة التوجيه بدبي

100
موؤ�س�سة �سدرة لدمج ذوي العاقة

رمي الفهيم 
رئي�س تنفيذي ملوؤ�س�سة �سدرة

اأبو �سالح اأني�س لقمان 101

102
موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية - اأبوظبي

ال ال�سيدة / نعيمة مبارك املزروعي - مدير 
دائرة تنمية الأ�سرة

ال�سيدة / مها جوعان املزروعي _ مدير 103
اإدارة تنمية الطفل و ال�سباب

104
القن�سلية الأمريكية

ال�سيد / جوزيف غلبني

الآن�سة / با�سمة حممد دله105

106
قناة رو�سيا اليوم 

اإيهام القا�سي

مورات كاتبانوف107

مكتب �سمو وزير الداخلية108
مرمي حممد الأحمدي 

باحثه جمتمعية مبكتب ثقافة احرتام القانون 
لالأمانة العامة ملكتب �سمو الوزير الداخلية
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املالزم اأول / را�سد نا�سر علي�سرطة دبي109
الإدارة العامة حلقوق الإن�سان ب�سرطة دبي

بثينة عبداهلل �سعيد الفال�سياملجل�س الأعلى لالأمن الوطني110

العميد / �سعيد الزري ال�سام�سيالقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة111
قائد عام �سرطة ال�سارقة

الأ�ستاذة / اإميان عبداهلل �سبتمكتب �سبت للمحاماة 112

الطالب / با�سم ح�سن النقبيجامعة لنك�سرت113

فاطمة الهنيامي       �سيفة 114

مرام عبداهلل بن �ساحوه     �سيفة115

طاهر علي �ساهني     �سيف116

117

جمعية الحتاد الن�سائية بال�سارقة

فاطمة نا�سر احلواي
رئي�س اللجنة الثقافية بجمعية الحتاد 

الن�سائية بال�سارقة

118
ثريا املازمي 

رئي�س اللجنة الدينية بجمعية الحتاد 
الن�سائية بال�سارقة

119

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
 

اإياد عبداحلفيظ ن�سار

خمي�س خليفة املزروعي120
رئي�س ق�سم اخلدمات امل�ساندة / بالإنابة  

عبد املنعم اأحمد املر�سودي 121
مدير اإدارة الرقابة الزراعية 

 اإميان اخلمي�ساين122
  مفت�س اأول
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 اآمنة حممد احلمادي123
مفت�س

 عائ�سة حممد  املقبايل124
مفت�س

عادل  ح�سن احلو�سني125
مفت�س رئي�سي

نزية الهدار126
مفت�س

�سيخه املن�سوري127
م�ساعد اداري

عبداهلل احلكماين128
مفت�س اأغذية

�سعيد علي ال�سوق129
مفت�س رئي�سي

خالد املقبايل130
مفت�س اأول

عبداهلل ال�سيد اأحمد131
رئي�س وحدة رقابة املخازن

عارف حممد املرزوقي132
رئي�س وحدة رقابة ال�سواق -ابوظبي

حممد علي امل�سجري 133
رئي�س وحدة  

عادل حممد املن�سوري134
رئي�س وحدة  

 فا�سل حمد ال�سام�سي135
مفت�س اأول 

النقيب/ نورة �سلطان ال�سام�سي136
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137

جمعية الإمارات للمحامني والقانونيني 

منارق الهادي ح�سن

حممد عبدالعزيز حممد �سعيد 138

اإبراهيم �سعيد الع�سريي139

ب�سار علي ندى 140

ملياء علي عبدالرحمن�سيفة141

142

قناة احلرة - مكتب دبي

م�سطفى �سوكحال
مرا�سل �سحفي 

جاك دورة 143
م�سور تلفزيوين 

�سند النا�سر144
م�سور تلفزيوين

حممد �سالح 145
م�ساعد م�سور

146

جمعية روؤيتي لالأ�سرة

ال�سيدة / هند حممد النابوده 
رئي�س جمعية روؤيتي لالأ�سرة 

ال�سيدة / عائ�سة باجلافلة 147
نائب رئي�س اجلمعية 

ال�سيدة / فاطمة النعيمي148
ع�سوة يف اجلمعية

�سعادة / عالء مروان اآل حرزاهللفريق اأ�سعد �سعب التطوعي149
رئي�س فريق اأ�سعد �سعب التطوعي

ال�سيد / خليل حممد - رئي�س ق�سم العمليات مركز الأنظمة اللكرتونية واملعلومات 150
الإلكرتونية 

�سرطة دبي عارف حممد عبداهلل151

تلفزيون اأبوظبي - علوم الدار�سو�سن اآل رحمة 152
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جمعية النه�سة الن�سائية - دبي مرمي توكل 153

ب�سفة �سخ�سيةد.  فاطمة �سامل 154

وزارة الداخلية- مبادرة اإعداد كادر وطني فاطمه خليفة الكعبي155
متخ�س�س يف جمال حقوق الإن�سان

جمعية الإمارات للتخطيط ال�سرتاتيجي رانيا الرئي�سي 156

ق�سم الق�سايا العمالية - حماكم دبيحمد عبداهلل علي 157

نائب مدير اأكادميية �سرطة دبيالعقيد د. حممد بطي ثاين ال�سام�سي158

عبدالغفار ح�سني 159

موؤ�س�سة دبي لرعايا الن�ساء والأطفالهدى حممد عاطف160

جريدة الوطنحنان علي ظاهر161

موؤ�س�سة تراحم اخلريييةمرمي حممد الكعبي162

جامعة العني جمدي غريب نا�سر163

القيادة العامة ل�سرطة دبي في�سل اأحمد �سالح الب�سر 164

�سرطة دبياملقدم د. اأحمد يو�سف املن�سوري165

�سرطة دبياملقدم اإ�سحاق اأحمد البلو�سي166

هيئة الثقافة�سالمي حممد حنيون 167

هيئة الثافةطارق عبدالعزيز168

الكلية  الإماراتية الكنديةد. ال�سادق رابح169

�سرطة دبيمالزم. اأحمد خليفة اآل مزينة170

هيئة تنمية املجتمععائ�سة اأحمد املري171

اجلامعة الأمريكية يف الإماراتد. اأكرم م�سعود حداد172

اأ�ستاذ القانون الدويل - حقوق الإن�سانفي�سل بن حليلوأ. 173
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اجلامعة الأمريكية يف الإماراتد. اإيهاب الرو�سان174

�سحيفة اأ�ساهي اليابانية�سمر الطناين175

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية�سيخة حمود املن�سوري176

The nationalدانا خمالتي177

اجلامعة الأمريكية يف الإماراتد. حممد عبداهلل ال�سوابكه178

النيابة العامة الحتادية�سلطان اإبراهيم اجلويعد179

ديوان ممثل احلاكمليلى خليل احلمادي180

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات�سالح ال�سيد ح�سني الها�سمي181

اجلامعة ا؟لأمريكية يف الإماراتعلي حممد هارون اآل علي182

وزارة العمل نادية املهريي183

جامعة ال�سارقةد. علي عبداحلميد تركي184

موؤ�س�سة دبي لرعايا الن�ساء والأطفالفاطمة الفال�سي185

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات اأحمد علي ال�سحي186

املركز العربي للتدريب الإدارياجني كمال ح�سني187

بدرية ح�سن البلو�سي188

موؤ�س�سة دبي لرعايا الن�ساء والأطفالاأ�سماء ال�سويدي189

وزارة الداخليةعلي �سهيل الكتبي190

جمعية الإمارات للملكية الفكريةرقية حاجي191

اجلامعة الأمريكية يف الإماراتعبداهلل حممد البلو�سي192

اجلامعة الأمريكية يف الإماراتعبداهلل الزعابي193

املقدم حمود �سعيد العفاري194
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املنظمة الدولية حلقوق الإن�سانح�سن بن ثالث195

جهاز اأبوظبي خالد �سعيد املقبايل196

جلوبال لل�سياحهماجد �سامل197

الإقامة و�سوؤون الأجانب - دبيجمال حممد حارب198

اجلامعة الأمريكية يف الإمارات د. حممد �سعد العرفان199

اجلامعة الأمريكية يف الإماراتاإبراهيم اأحمد طه200

متقاعدة من �سوؤون الرئا�سةفاطمه ... 201

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائيةخمي�س خليفة حممد املزروعي202

دائرة الق�ساء - اأبوظبيالقا�سي علي ح�سن الها�سمي203

جامعة العني د. زياد اجلفايل 204

دائرة اخلدمات الجتماعيةحممد علي حممد ال�سحي205

وزارة اخلارجيةاآمنة املهريي206

وزارة اخلارجيةعائ�سة علي املن�سوري207

يو�سف �سيف208

وزارة الداخليةعدنان حممد اأحمد احلمادي209

وزارة الداخليةفهد عبداهلل حممد عبداهلل 210

وزارة الداخليةاأحمد حممد بن حمادي ال�سحي211

وزارة الداخلية�سعيد ناجي الدو�سري212

�سرطة دبيمرمي م�سبح �سامل213

�سرطة دبيعلياء خمي�س العجمي214

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائيةعبداهلل خمي�س احلكماين215

جمعية الإمارات حلماية امل�ستهلكخالد جا�سم احلو�سني216

جمل�س �سيدات الأعمالكلثم عبداهلل �سامل217
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حماميةهانية خنافر 218
وزارة الداخليةمرام عبداهلل بن �ساحوه219
اجلامعة الأمريكية يف الإماراتاأ�سماء عبداهلل التميمي220

وزارة الداخلية- كلية ال�سرطة اأبوظبيد. حممد عبيد �سيف امل�سماري221

جمعية املعلمنيناعمة عبداهلل ال�سرهان 222

ب�سفة �سخ�سيةاأ�سماء عبدالنور اجلناحي223

وزارة الداخليةحمد اأحمد اأحمد بلهون224

وزارة الداخليةعلي حمدان الزعابي225

جمعية الإما رات للمحامني�سهاد فا�سل جبار اجلبوري226

نائب رئي�س فريق اأ�سعد �سعب التطوعيعالء مروان اآل حرز اهلل227

عبدالعزيز خمي�س علي ال�سام�سيالعقيد الدكتور228

منظمة اإنقاذ البحرعبداهلل النعيمي229

دائرة الق�ساء - اأبوظبيفاطمة البدواوي230

وزارة الداخليةد. خلفان خمي�س ال�سام�سي231

املجل�س الأعلى لالأمن الوطنيبثينة عبداهلل �سعيد الفال�سي232

موؤ�س�سة دبي لرعايا الن�ساء والأطفالفاطمه ح�سن عي�سى233

مكتب حممد الغفليحممد طالل234

جمعية رعايا املوهوبنيد.�سيف اجلابري235
حممد خمي�س علي236
اليازيه �سيف املزروعي237
الكلية الإماراتية الكنديةالعنود خمي�س الظاهري238

الكلية الإماراتية الكنديةميثا حميد بن ركا�س239

جمعية النه�سة الن�سائية - دبي�سذى علي الدو�سري240

منطقة دبي التعليمية ليلى عي�سى اأمريي241
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املجل�س الوطني االحتادي

اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�شتف�شارات خا�شة بهذا الدليل ميكن مراجعة
الأمانة العامة يف املجل�ص الوطني الحتادي على العنوان التايل:

الأمانة العامة - اأبوظبي
  00971  2 00971        فاك�ص: 6812846   2 هاتف: 6812000 

�ص.ب : 836 اأبوظبي
members_affairs@almajles.gov.ae :الربيد اللكرتوين

الأمانة العامة - دبي
هاتف : 3244400 4 00971     فاك�ص :  3242332 4 00971 

�ص.ب : 47 دبي


