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مع  والتفاعل  التوا�سل  تعزيز  على  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  يحر�س 
والتن�سيق  وال��ت��ع��اون  واملجتمعية  واالأه��ل��ي��ة  احلكومية  املوؤ�س�سات  خمتلف 
على  با�ستمرار  يحر�س  كما   ، ال��رمل��اين  العمل  جم��االت  خمتلف  يف  معها 
دعوة ممثلي خمتلف جمعيات النفع العام حل�سور اجتماعات جلان املجل�س 
القوانني  م�سروعات  ملختلف  مناق�ساتها  يف  للم�ساركة  وامل��وؤق��ت��ة  الدائمة 

واملو�سوعات العامة والق�سايا املنظورة اأمامها.

واإميانا بالدور احليوي جلمعيات النفع العام املنت�سرة يف كل اأنحاء وطننا 
العزيز يف نقل هموم وق�سايا وحاجات خمتلف قطاعات املجتمع لو�سعها 
على االأجندة الوطنية والرملانية ، وتعزيز ثقافة احلوار البناء وامل�ساركة 
الرملانية  احل��ي��اة  ت��ط��ورات  �سوء  يف  �سيما  ال   ، ال��ق��رار  �سناعة  يف  الفاعلة 
الوطني االحت��ادي  املجل�س  ، فقد نظم  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
بالتعاون مع وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي انطالقة اأول 
ملتقى يعقد يف الدولة »نحو �سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام«،  
بني  ال��دائ��م  التعاون  وتفعيل   ، ا�سرتاتيجية  ل�سراكة  التاأ�سي�س  ي�ستهدف 
املجل�س الوطني االحتادي وجمعيات النفع العام يف خمتلف جماالت العمل 
الرملاين ، وت�سليط ال�سوء على دور جمعيات النفع العام يف تطوير املجتمع 
، وتعاون مع  ا�سرتاتيجية  بناء �سراكات  التي تواجهها يف  التحديات  وعلى 
خمتلف موؤ�س�سات الدولة ، وعلى دورها يف دعم برنامج التمكني ال�سيا�سي 
الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة »يحفظه 
اهلل« عام 2005 م ، ف�ساًل عن االطالع على اخلرة االإقليمية والدولية يف 

التعامل مع هذه التحديات. 
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و�سارك يف امللتقى نخبة من الرملانيني واالأكادمييني واخلراء وممثلي 
واملجتمعية  واالأهلية  واملوؤ�س�سات واجلهات احلكومية  العام  النفع  جمعيات 
حيث مت تقدمي اأوراق عمل قيمة تناولت خمتلف املحاور املطروحة ونوق�ست 
بعمق من قبل امل�ساركني يف امللتقى ، وكان مل�ساهماتهم القيمة دوراً كبرياً يف 

اإثراء اأعماله. 

والأهمية ما مت طرحه وتداوله يف هذا امللتقى  ،  وتعميماً للفائدة ، فاإن 
لتوثيق  االإ���س��دار  تقدم هذا   ، االحت��ادي  الوطني  للمجل�س  العامة  االأمانة 

وقائع امللتقى  ، وما مت التو�سل اإليه من تو�سيات.

 ونرجو اأن يكون هذا امللتقى وما �سدر عنه من تو�سيات ، اإ�سافة نوعية 
تنعك�س اإيجابياً على تعزيز التعاون والتفاعل بني املجل�س الوطني االحتادي 
العام    النفع  وجمعيات  احلكومية  والهيئات  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  وخمتلف 
م�سرية   يف  املجتمع  و�سرائح  قطاعات  ملختلف  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وتفعيل 
احلياة الرملانية والتنمية والنه�سة ال�ساملة التي ي�سهدها وطننا العزيز.  

 

 د. حممد �سامل املزروعي 
 االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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مقدمة الملتقى:
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معايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

ن�سهد اليوم انطالقة اأول ملتقى يعقد يف الدولة »نحو �سراكة ا�سرتاتيجية 
مع جمعيات النفع العام« الذي ي�سارك فيه نخبة من االأكادمييني واخلراء 
واملعنيني يف هذا املجال من خمتلف اجلهات احلكومية واملجتمعية، ويهدف 
تطوير  يف  العام  النفع  جمعيات  دور  على  ال�سوء  ت�سليط  اإل��ى  امللتقى  هذا 
ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  ب��ن��اء  يف  تواجهها  ال��ت��ي  التحديات  وع��ل��ى  املجتمع، 
وتعاون مع خمتلف موؤ�س�سات الدولة، وعلى دورها يف دعم برنامج التمكني 
ال�سيا�سي، ف�سال عن االطالع على اخلرة االإقليمية والدولية يف التعامل 
مع هذه التحديات. ومبنا�سبة انعقاد هذا امللتقى ندعو معايل حممد اأحمد 

املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي الإلقاء كلمته، فليتف�سل م�سكوراً 
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ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  

اإلى  والتقدير  ال�ضكر  بجزيل  اأتوجه  واأن  جميعًا،  بكم  اأرحب  اأن  يل  يطيب 
الوطني  للمجل�س  العامة  الأمانة  امللتقى الذي تنظمه  ي�ضارك يف هذا  كل من 
الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ل�����ض��وؤون  ال��دول��ة  وزارة  م��ع  بالتعاون  الحت���ادي 
وي�ضتهدف التاأ�ضي�س ل�ضراكة ا�ضرتاتيجية وتفعيل التعاون الدائم بني املجل�س 
الوطني الحتادي وجمعيات النفع العام يف خمتلف جمالت العمل الربملاين 
وال�ضكر والتقدير مو�ضول لالأ�ضاتذة واخلرباء وامل�ضاركني الذين ي�ضاهمون يف 

تقدمي اأوراق عمل ومناق�ضة واإثراء خمتلف حماور امللتقى املطروحة.  

ياأتي انعقاد ملتقى  »نحو �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع جمعيات النفع العام« وهو 
الأول من نوعه الذي يعقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف اإطار حر�س 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة  ووزارة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الفر�س  على  والوقوف  املجتمع،  موؤ�ض�ضات  خمتلف  مع  التوا�ضل  تعزيز  على 
والتحديات والآراء واملقرتحات لبناء �ضراكة ا�ضرتاتيجية معها، واإميانا منهما 
العزيز  وطننا  اأنحاء  كل  يف  املنت�ضرة  العام  النفع  جلمعيات  احليوي  بالدور 
وتكفل القوانني والأنظمة املرعية يف الدولة تاأ�ضي�ضها لُتعنى يف تطوير �ضوؤون 
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املجتمع يف خمتلف املجالت، ويف نقل هموم وق�ضايا وحاجات خمتلف قطاعات 
املجتمع لو�ضعها على الأجندة الوطنية والربملانية، وتعزيز ثقافة احلوار البناء 
وامل�ضاركة يف م�ضرية التنمية والنه�ضة ال�ضاملة التي ي�ضهدها وطننا العزيز.  
للحياة  ومكماًل  اأ�ضا�ضيًا  ركنًا  به متثل  ت�ضطلع  الذي  الرائد  الدور  بهذا  وهي 
الربملانية، فجمعيات النفع العام املتفاعلة عن قرب وبعمق مع معطيات خمتلف 
جوانب العمل الربملاين بكافة اأبعاده الت�ضريعية والرقابية وال�ضيا�ضية، ت�ضاهم 
بفاعلية يف تعزيز امل�ضاركة واإثراء الثقافة واحلياة الربملانية عرب التوا�ضل بني 
و�ضرائح  قطاعات  ملختلف  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  وتفعيل  واجلمهور،  الربملانيني 
املجتمع ل �ضيما يف �ضوء تطورات احلياة الربملانية يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، والتي �ضت�ضهد قبل نهاية هذا العام - باإذن اهلل عز وجل - العملية 
لف�ضله  الحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�ضاء  ن�ضف  لختيار  الثالثة  النتخابية 

الت�ضريعي ال�ضاد�س ع�ضر.  

املوؤ�ض�ضات  اأكرث  الربملانية هي  املجال�س  اإن  الكرام،  والإخوة  الأخوات  اأيها 
ال�ضعوب، وما  ت�ضابكًا مع خمتلف �ضرائح وقطاعات املجتمع، وب�ضفتها متثل 
وق�ضايا  وطموحات  اآم��ال  عن  تعرب  التي  املنابر  هي  اأدوار،  من  به  ت�ضطلع 
املجتمع وهموم املواطنني وم�ضاكلهم يف خمتلف مناحي احلياة، ولأن جمعيات 
النفع العام وبحكم م�ضوؤولياتها الجتماعية، وبانفتاحها على خمتلف قطاعات 
و�ضرائح املجتمع وقربها من تلم�س ق�ضاياها وهمومها وحاجاتها يف خمتلف 
احلاجات متثل بيوت اخلربة يف هذا الإطار، وت�ضتطيع اأن ت�ضلط ال�ضوء وتنقل 
وتطرح هذه الق�ضايا وامل�ضكالت طرحًا مو�ضوعيًا بامل�ضاركة والنقا�س واحلوار 
مع الربملانيني، بل وت�ضتطيع اأي�ضًا اأن تقدم املالحظات والآراء والأفكار واحللول 
واملقرتحات املنا�ضبة ملعاجلة هذه الق�ضايا وت�ضعها اأمام ممثلي ال�ضعب وبذلك 
اإثراء معلوماتهم وتعزيز دورهم واأدائهم على الوجه  ت�ضاهم ب�ضكل فاعل يف 
وامل�ضاركة  التفاعل  تعزيز  على  تعمل  ثانية  ناحية  ومن  ناحية،  من  الأف�ضل 
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الوطني  املجل�س  ف��اإن  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  الربملانية،  احل��ي��اة  يف  املجتمعية 
الحتادي يحر�س على الدوام على دعوة ممثلي خمتلف جمعيات النفع العام 
مناق�ضاتها  يف  للم�ضاركة  واملوؤقتة  الدائمة  املجل�س  جلان  اجتماعات  حل�ضور 
اأمامها  املنظورة  والق�ضايا  العامة  واملو�ضوعات  القوانني  م�ضروعات  ملختلف 
تبنى  العام  النفع  تفعيل دور جمعيات  اإطار حر�ضه على  املجل�س ويف  اأن  كما 
عددًا من التو�ضيات اإثر مناق�ضته ملو�ضوع �ضيا�ضة وزارة ال�ضوؤون الجتماعية يف 
�ضاأن اجلمعيات التعاونية خالل دور النعقاد الرابع احلايل من �ضاأنها تعزيز 
اأهدافها  التطورات ومتكينها من حتقيق  وتطوير دور هذه اجلمعيات ملواكبة 

مبا يخدم املجتمع يف خمتلف امليادين.  

اإن انعقاد هذا امللتقى يعترب توا�ضاًل من نوع اآخر بني الربملانيني وخمتلف 
قطاعات و�ضرائح املجتمع وموؤ�ض�ضاته املجتمعية، واإنه ومبا ي�ضلط ال�ضوء عليه 
من جوانب مهمة يف مو�ضوع �ضياغة ا�ضرتاتيجية لتفعيل دور جمعيات النفع 
العام خا�ضة من حيث ا�ضتثماره على الوجه الأف�ضل يف الإطار وخمتلف جمالت 
العمل الربملاين، ومب�ضاركة نخبة من الربملانيني واأع�ضاء جمعيات النفع العام 
والأكادمييني واخلرباء، قادر بعون اهلل تعالى على بلورة اآفاق جديدة لتطوير 
وباأعمال  الربملانية،  احلياة  يف  الفاعلة  وم�ضاركتها  اجلمعيات،  هذه  وتفعيل 
واأن�ضطة املجل�س الوطني الحتادي، خا�ضة على �ضعيد الق�ضايا واملو�ضوعات 

التي ُتعنى بها وتاأ�ض�ضت من اأجلها.  

ناأمل يف اأن تكون اأوراق العمل املعدة لهذا امللتقى التي تتناول حماور مهمة 
ناحية  من  العام  النفع  جمعيات  تواجه  التي  التحديات  على  ال�ضوء  ت�ضلط 
خمتلف  مع  وتعاون  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  وبناء عالقات  املجتمع  مع  عالقاتها 
موؤ�ض�ضات الدولة الحتادية واملحلية  واملجل�س الوطني الحتادي ودعم برنامج 
التمكني ال�ضيا�ضي، واملناق�ضات حولها عونا جلميع امل�ضاركني للخروج بتو�ضيات 



12

وقائع ملتقى 

»نحو �سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام

دبي - الإمارات العربية املتحدة
الإثنني 25 مايو 2015م

لتطوير  تبنيها عمليًا  وفاعلني يف هذه اجلمعيات على  برملانيني  نعمل جميعًا 
الأداء والتعاون بينهما ولت�ضكل رافدًا ثريًا للحياة الربملانية يف وطننا العزيز.  

امل�ضاركني يف هذا  بال�ضكر اجلزيل جلميع  اأتقدم  اأن  اإل  ي�ضعني  ل  وختامًا 
امللتقى، ومتنياتي لأن تتكلل جهودهم ومناق�ضاتهم بالتوفيق والنجاح يف حتقيق 

اأهدافنا املن�ضودة، وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

مقدمة الملتقى 

�سكراً ملعايل حممد احمد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي، واالآن 
ال�سوؤون  وزي���رة   - ال��روم��ي  م��رمي  م��ع��ايل  امللتقى  ���س��رف  ل�سيف  كلمة  م��ع 

االجتماعية، فلتتف�سل م�سكورة.  



13

وقائع ملتقى 

»نحو �سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام

دبي - الإمارات العربية املتحدة
الإثنني 25 مايو 2015م

كلمة معايل / مرمي حممد الرومي  -  وزيرة ال�سوؤون االجتماعية: 

D
 معايل حممد اأحمد املر، �سعادة اأع�ساء املجل�س الوطني، اأخواتي واإخواين 

احل�سور الكرمي.  

تكمن قوة وارتقاء وتطور املجتمعات مبدى كفاءة و�ضراكة قطاعاتها الثالثة: 
احلكومي والأهلي واخلا�س، وفعالية اأدائها، وتقا�ضم امل�ضوؤوليات بينها.  

احلكومات احلديثة ا�ضتقراأت امل�ضتقبل ب�ضاأن دميومتها وا�ضتدامة براجمها 
الأهلي  القطاع  مع  الأدوار  تكاملية  دون  يتاأتى  لن  ذلك  اأن  ف��راأت  التنموية 
والقطاع اخلا�س، فاعتمدت مبداأ ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية القائمة على تبادل 
امل�ضالح والأداء الفعال نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة، واتخذت ذلك 

منهجًا رئي�ضًا ل�ضمان الو�ضول اإلى الغايات املن�ضودة.  

ال�ضراكات  عقد  يحتم  الثالث  القطاعات  اأدوار  بني  الوثيق  الرتابط  اإن 
وتوزيع امل�ضوؤوليات وتق�ضيم املهام، فلم يعد ممكنًا لأي قطاع العمل مبعزل عن 
امل�ضتجدات  اأن  التنموية كبرية وكثرية، كما  فالتحديات  الآخرين،  القطاعني 
اجلهود  تظافر  تتطلب  التنمية  عملية  مرحل  من  مرحلة  كل  على  تطراأ  التي 
املجتمع  ركائز  تعترب  التي  الثالث  القطاعات  ومع  بني  وامل�ضاندة  والتن�ضيق 
ودعائم تطوره و�زدهاره، ويف �لعقود �لثالث �لأخرية تغريت �أمناط و�أ�شكال 
عن  وامل�ضوؤولة  وال�ضامن  والراعي  احلا�ضن  دور  من  الدولة  وانتقلت  الرفاه، 
اأدوار حديثة غري معهودة، فانح�ضر دورها  اإلى  �ضيا�ضات التنمية الجتماعية 
يف  فقط  لي�س  بقوة  تنامى  الذي  اخلا�س  القطاع  ل�ضالح  وتقل�س  التقليدي 
ويف  التنموي،  امل�ضتوى  على  وحتى  اأي�ضًا  الجتماعي  بل  القت�ضادي  املجال 
املقابل كان من ال�ضروري اأن يتحول القطاع الأهلي من دوره الرعائي والتوعوي 
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اإلى دور اأكرب واأكرث تاأثريًا وفعالية، اإل اأنه ل زال ملتحفًا مبالءة وهيمنة الطابع 
اخلريي والإن�ضاين ولي�س التنموي احلقيقي، فال�ضراكات مع اجلمعيات ذات 
اخلا�س  القطاع  ممار�ضة  جمرد  على  تعتمد  كانت  ال�ضابق  يف  العام  النفع 
مل�ضوؤوليته املجتمعية دون بذل جهود حقيقية يف تبني ودعم برامج ومبادرات 
التفاعل  من  جديدة  �ضورة  اتخذت  فال�ضراكات  الآن  اأم��ا  م�ضرتكة،  تنموية 
احلقيقي فاأ�ضحت تعاونًا ا�ضرتاتيجيًا مدرو�ضًا بني الأطراف املت�ضاركة بهدف 
تبادل املنفعة وامل�ضاهمة الفاعلة يف تقدمي كل ما من �ضاأنه ا�ضتدامة التعاون 
بل  خيارًا  ال�ضراكات  بناء  يعد  فلم  باملجتمع،  والرتقاء  التنموية  اخلطط  يف 
اأكرث  ال�ضراكات  لهذه  ت�ضعى  اليوم  ل غنى عنها، فاحلكومات  اأ�ضبح �ضرورة 
من القطاع الأهلي اأو اخلا�س لأن ال�ضراكة ا�ضبحت من متطلبات املنظمات 
الدولية، فال قبول للوفود احلكومية اإذا مل يكن �ضمن متثيلها اأع�ضاء ممثلني 
عن القطاع الأهلي واخلا�س، ولبناء �ضراكات قوية مع القطاع الأهلي وجب على 
موؤ�ض�ضاته وجمعياته تبني واعتماد وتطوير نف�س منظومة العمل التي ينتهجها 
والتخطيط  والتميز،  اجلودة  معايري  اعتماد  مثل  واخلا�س  احلكومي  القطاع 
ال�ضرتاتيجي واإ�ضافة عن�ضري الإبداع والبتكار للخطط واملبادرات والربامج. 

اإن تبادل املنافع من خالل ال�ضراكات يف�ضح املجال للقطاع الأهلي وموؤ�ض�ضات 
املجتمع املدين لالإ�ضهام ب�ضكل فاعل يف النمو الجتماعي والقت�ضادي والثقايف 
والكثري من  فعال،  واأداًء  وا�ضحة،  اأهدافًا  تتطلب  الناجحة  ال�ضراكات  اأن  اإل 
اإلى كل ذلك على  وللو�ضول  املدرو�ضة،  والقرارات  ال�ضليم  والتخطيط  اجلهد 
اجلمعيات اأن تتبنى مبداأ اإدارة التغيري حتى يكون النتقال من املرحلة احلالية 
اإلى املرحلة املطلوبة واملنا�ضبة لإجناح ال�ضراكات �ضهاًل و�ضل�ضًا ودون اإحداث 

اأي خلل اأو فجوات.  

لفتح  ال��ع��ام  النفع  ذات  اجلمعيات  بانتظار  الفر�س  م��ن  العديد  هناك 
من  �ضل�ضلة  واإط��الق  دميومة،  ذات  ا�ضرتاتيجية  و�ضراكات  ال�ضراكات  اأب��واب 
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ال�ضركاء، فالجتاه احلايل يتجه بقوة نحوة  التنموية مع  املبادرات والربامج 
م�ضاركة فعلية للقطاعات الثالث، ونرى اأن هناك اآفاقًا جديدة للقطاع الأهلي 
وموؤ�ض�ضاته للولوج اإليها ومواكبة القطاع احلكومي واخلا�س، كما اأن احلكومة 
واإدارة  اإلى فكرة تعهيد خدماتها  الأهلي وتتجه  القطاع  تعول كثريًا على دور 
موؤ�ض�ضاتها اإلى اجلمعيات، وهذا ي�ضري اإلى الأهمية ال�ضتثنائية التي يتميز بها 
القطاع الأهلي كونه قطاعًا غري ربحي ذو مرونة وقابل للتكيف و�ضهل احلركة 
يف اجراء التعديالت واتخاذ القرارات، وميكن للقطاع الأهلي ا�ضتغالل هذا 
الأمر وال�ضتفادة من هذا التوجه وبناء �ضراكة قوية مع احلكومة، لكن يتوجب 
يرتقي  واأن  وخططه،  اأنظمته  و�ضياغة  ترتيب  يعيد  اأن  الأهلي  القطاع  على 
باأدائه، واأن يرفع من كفاءته ويعتمد معايري اجلودة والتميز، واأن يتوافق مع 
النتائج  وحتقيق  النجاح  اإح��راز  ي�ضمن  حتى  احلكومية  والطموحات  ال��روؤى 

املاأمولة منه.  

تقوم دولة الإمارات العربية املتحدة بقفزات تنموية كبرية على كل الأ�ضعدة 
�ضكاًل  ياأخذ  الإم��ارات  التنمية يف  قيا�ضي، فم�ضار  املجالت ويف زمن  ويف كل 
ت�ضاعديًا حادًا مما جعل الدولة تعي�س امل�ضتقبل وتتجاوز احلا�ضر، واأدركت 
لت�ضيري  عنهم  غنى  ل  �ضركاء  والأهلي  اخلا�س  القطاع  اأن  الر�ضيدة  قيادتنا 
عملية التنمية ملا يتوفر يف القطاعني من قدرات واإمكانيات ومقومات ميكن 
ال�ضتفادة منها وال�ضتثمار فيها لتعزيز الو�ضول اإلى املكانة التي نطمح اإليها 
جميعًا قيادًة وحكومًة و�ضعبًا وهي اأن تكون الإمارات �ضمن اأف�ضل ع�ضر دول 
2021 ر�ضمت خارطة طريق  2021، فروؤية الإم��ارات  يف العامل بحلول عام 
واأ�ضبح لزامًا على كل  التنموي،  الهدف  لبلوغ  الأهلي  للقطاع  املعامل  وا�ضحة 
القطاعات العمل �ضمن هذه الروؤية، وهذه الروؤية هي - يف احلقيقة - الإطار 

العام للعمل التنموي امل�ضتدام يف الدولة.  
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على  القطاعات  تلك  ق��درة  هو  املرجو  الطموح  لهذا  الو�ضول  مفتاح  اإن 
قراءة الواقع احلايل ومعرفة التحديات واملعوقات وجتاوزها واغتنام الفر�س 
وا�ضتغاللها ال�ضتغالل الأمثل ل�ضالح العملية التنموية يف املجتمع للم�ضاهمة 

ب�ضكل جدي وا�ضرتاتيجي لتحقيق روؤية الإمارات 2021.  

اأي�ضًا - ت�ضعى لعقد �ضراكات ا�ضرتاتيجية وتعمل جاهدة  اإن احلكومات - 
العديد  املتحدة عقدت  العربية  الإم��ارات  دولة  اإجناحها، فمثال حكومة  على 
من ال�ضراكات الهامة مع منظمات دولية كالأمم املتحدة واملنتدى القت�ضادي 
التي  واملعرفة  الأدوات  من  ال�ضتفادة  بق�ضد  املنظمات  من  وغريها  العاملي 
متلكها تلك املنظمات وال�ضركات، وبهدف الرتقاء بالعمل احلكومي، بالإ�ضافة 
اإلى اإطالق العديد من املبادرات ال�ضرتاتيجية مع منظمات اأهلية �ضواء على 
امل�ضتوى املحلي اأو العاملي، كذلك عقدت احلكومة الحتادية �ضراكات ناجحة 
مع �ضركات جتارية من القطاع اخلا�س، واأوكلت بع�س خدماتها اإلى �ضركات 
والقانونية  املحا�ضبية  اخل��دم��ات  مثل  امل��ج��الت  من  الكثري  يف  متخ�ض�ضة 
التقنية  املعلومات  واإدارة  والربجميات  والبحوث  والدرا�ضات  وال�ضت�ضارات 
وخدمات اإدارة املباين احلكومية وو�ضائل النقل، ولدى احلكومة جتربة ناجحة 
يف ذلك، فقد اأ�ضندت وزارة العمل خدماتها اإلى �ضركات من القطاع اخلا�س 
اأن تقوم هذه ال�ضركات  « مقابل  واأطلقت على هذه ال�ضراكة مراكز » ت�ضهيل 
بتنفيذ هدف تنموي كبري وهو ت�ضغيل املواطنني يف هذه املراكز بعد تدريبهم 
ويف  املراكز،  تلك  يف  املتميزة  واخلدمة  العالية  اجلودة  واعتمدت  وتاأهيلهم، 
املرحلة القادمة �ضتتوجه احلكومة ب�ضكل جدي اإلى �ضيا�ضة التعهيد واإلى بناء 
�ضراكات ا�ضرتاتيجية طويلة املدى من خالل تكليف جمعيات ذات النفع العام 
اأو �ضركات خا�ضة بتقدمي اخلدمات نيابة عن احلكومة وذلك لتخفيف العبء 
الأنظمة  من  واخل��روج  الت�ضغيل  تكاليف  وخف�س  الدولة،  على  واملايل  املادي 
و�ضيا�ضة  واأ�ضاليب عمل متجددة،  اأكرث مرونة  اأنظمة  اإلى  واللوائح احلكومية 
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للقطاع  �ضواء  اأخرى  اإلى جهات  امتياز اخلدمات من احلكومة  التعهيد ونقل 
الأهلي اأو اخلا�س �ضار خيارًا جذابًا ومطلوبًا، ومن املتوقع زيادة الطلب على 
التعهيد بعد جناح جتربة مراكز ت�ضهيل بق�ضد حت�ضني م�ضتوى وجودة اخلدمة 
تعهيد اخلدمات ل�ضالح متلقي  املناف�ضة يف جمال  وتعزيز عامل  نوعًا وكمًا، 
ب�ضكل  تطور  احلكومي  القطاع  اأن  اليوم  ون��رى  منها،  وامل�ضتفيدين  اخلدمة 
ملحوظ، واعتمد التميز واجلودة والإبداع والإبتكار منهجًا لالإرتقاء والكفاءة 
وكذلك القطاع اخلا�س الذي يتكيف ب�ضكل عاجل مع املعطيات ويولد قوة دفع 
ذاتية تتوافق مع متطلبات حركة ال�ضوق ال�ضريعة، وعلى اجلانب الآخر يقف 
وثقة  الب�ضرية  وامل��وارد  والعنا�ضر  املقومات  من  ميلك  والذي  الأهلي  القطاع 
والطموح   التوقعات  يفوق  ب�ضكل  ا�ضتثمارها  ميكن  م�ضداقية  ولديه  املجتمع، 
اأن  اآن الأوان  اأنه ما زال مرتددًا وغري م�ضتعد لإحداث النقلة ذاتها، فقد  اإل 
يخرج القطاع الأهلي من ال�ضكل التقليدي املر�ضوم يف اأذهان النا�س اإلى �ضكل 
حمفز وم�ضتقطب لالأفكار الإبداعية واإحداث نقلة نوعية لإ�ضهامات اجلمعيات 
�ضياغة  اإع���ادة  وي�ضتوجب  امل�ضتدامة،  واأهدافها  التنمية  عملية  يرفد  مبا 
التنمية  يف  وتفاعاًل  واإجن��ازًا  وزن��ًا  ت�ضيف  بحيث  واخلطط  لالإ�ضرتاتيجيات 

وت�ضب خمرجاتها ونتائجها ل�ضالح الأهداف املرجوة.  

تواجه  وج��ود حت��دي��ات  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن��ه  ال��ق��ول  ن�ضتطيع  �ضبق  ومم��ا 
اأن هناك تقديرًا  اإل  اجلمعيات ذات النفع العام لعقد �ضراكات طويلة املدى 

لأهمية ودور هذا القطاع، وعليه نقرتح التو�ضيات التالية : 

مراجعة وحتديث اأهداف واأغرا�س اجلمعيات مبا يعزز ويقوي التوجه . 1
لل�ضراكات.  

اعتماد التخطيط ال�ضرتاتيجي جلميع اخلطط والربامج.  . 2

الرتكيز على تطوير الأداء ورفع الكفاءة.  . 3



18

وقائع ملتقى 

»نحو �سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام

دبي - الإمارات العربية املتحدة
الإثنني 25 مايو 2015م

للنتائج . 4 م�ضتمر  وتقييم  الأداء  موؤ�ضرات  وقيا�س  اجلودة  معايري  تبني 
واملخرجات.  

الروؤى . 5 مع  متوافقة  واملبادرات  الربامج  من  متكاملة  منظومة  تقدمي 
وال�ضرتاتيجيات احلكومية.  

العمل على ن�ضر ثقافة امل�ضوؤولية الجتماعية على نطاق اأو�ضع.  . 6

ن�ضر ثقافة البداع والبتكار والتميز.  . 7

ال�ضتخدام الأمثل للتكنولوجيا والو�ضائل التقنية يف العمل.  . 8

تبني اأدوات واأ�ضاليب احرتافية يف تقدمي اخلدمات واملبادرات.  . 9

الإلتزام بنظام حوكمة العمل الأهلي.  . 10

اإيجاد م�ضادر متويل ودعم مادي وتوظيف ذلك مبا يخدم الأهداف.  . 11

عقد . 12 يف  الناجحة  العاملية  وامل��م��ار���ض��ات  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة 
ال�ضراكات.  

وتلبي . 13 املتبادلة  املنفعة  لتحقيق  هادفة  و�ضراكات  نوعية  بناء حتالفات 
احتياجات امل�ضلحة امل�ضرتكة.  

ا�ضرتاتيجية . 14 �ضراكات  اإلى  وحتويلها  احلالية  ال�ضراكات  نطاق  تو�ضيع 
م�ضتدامة.  

ال�ضتثمار الأمثل للموارد الب�ضرية من املتطوعني وعلى وجه اخل�ضو�س . 15
الفئة ال�ضبابية وتزويدها باملهارات الالزمة.  

اأن  كما  عليه،  البناء  ميكن  ق��وي  اأ�ضا�س  له  الأهلي  القطاع  ف��اإن  وختاما 
العام  النفع  ذات  واجلمعيات  الأهلية  املوؤ�ض�ضات  يف  لالأفراد  الذاتي  التطوع 
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ميكن توظيفه توظيفًا جيدًا بحيث يخدم متطلبات اهداف التنمية امل�ضتدامة 
مثمر  ب�ضكل  منها  ال�ضتفادة  وميكن  لال�ضتثمار،  قابلة  املتاحة  فالفر�س 
وتو�ضيات  نتائج  تكون  اأن  وناأمل  الأهلي،  القطاع  مكانة  يعزز  ومبا  واإيجابي، 
هذا امللتقى بدايات جديدة وانطالقات خالقة للجمعيات ذات النفع العام مع 
�ضركائها من احلكومات و�ضركات القطاع اخلا�س، ويحقق م�ضاركة فاعلة يف 

تنمية املجتمع والرتقاء به.  

نتمنى لكم التوفيق والنجاح، واأتقدم بال�ضكر اإلى معايل الأخ الفا�ضل حممد 
اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني الحتادي، واأع�ضاء املجل�س الوطني لتنظيم 
هذا امللتقى، كما اأتقدم بال�ضكر لكل من �ضارك يف الإعداد والتنظيم، واأي�ضًا 
اإلى مقدمي اأوراق العمل على اإ�ضهاماتهم يف تر�ضيخ مفاهيم ومبادئ ال�ضراكة 
وال�ضالم  العام،  النفع  ذات  اجلمعيات  لدور  اأكرب  لتفعيل  وال�ضعي  الناجحة 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  

مقدمة الملتقى 

�سكرا ملعايل مرمي الرومي - وزيرة ال�سوؤون االجتماعية.  

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة 

ال�سيوف واحل�سور الكرام 

جمعيات  تواجه  التي  التحديات   « بعنوان  الأولى  اجلل�ضة  عقد  الآن  نبداأ 
ب��اإدارة �سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي - االأم��ني العام  النفع العام « 
للمجل�س الوطني االحتادي، وي�سارك فيها الدكتورة مرمي لوتاه، وال�سيد 
فليتف�سلوا  العو�س  �سامل  اأحمد  حممد  والدكتور  ال�سام�سي،  �سعيد  زاي��د 

م�سكورين.
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الجلسة األولى
» التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام «

باإدارة �سعادة الدكتور حممد �سامل املزروعي
 االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي

•  الورقة االولى : »الدور التنموي جلمعيات النفع العام « 
االأ�ستاذة الدكتورة مرمي لوتاه 

 اأ�ستاذة يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة االإمارات.

النفع  جمعيات  تواجه  التي  التحديات   : الثانية  الورقة   •
العام يف بناء عالقات �سراكة ا�سرتاتيجية وتعاون مع خمتلف 

موؤ�س�سات الدولة االحتادية واملحلية. 
امل�ست�سار زايد �سعيد ال�سام�سي 

رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات للمحامني والقانونيني

• الورقة الثالثة : »اخلرة الدولية واالإقليمية يف التعامل 
مع التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام «. 
االأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد العو�س
م�ست�سار قانوين يف جمل�س االأمة الكويتي

• مداخالت واأ�سئلة امل�ساركني حول اأورق العمل والردود عليها.
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�سعادة/ الدكتور حممد �سامل املزروعي: االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي 

 D
معايل االأخ حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 

معايل مرمي الرومي - وزيرة ال�سوؤون االجتماعية 

اأ�سحاب ال�سعادة االأع�ساء 

ال�سيوف الكرام  

اأرحب باجلميع يف هذا امللتقى الأول »نحو �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع جمعيات 
املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة  ووزارة  الحتادي  الوطني  املجل�س  با�ضم  العام«  النفع 

الوطني الحتادي يف تنظيم هذا امللتقى.  

بالن�ضبة للمحور الأول - اإن �ضاء اهلل - �ضوف تكون عندنا ثالث اأوراق : 

النفع  التنموي جلمعيات  ال��دور   « اأكادميية حتت عنوان  االأول��ى  الورقة 
العام « وتتناول هذه الورقة ثالث جزئيات هي : 

اجلزئية االأولى : ن�ساأة وتطور اجلمعيات ذات النفع العام يف الدولة.  

اجلزئية الثانية : الدور املجتمعي والتنموي جلمعيات النفع العام.  

اجلزئية الثالثة : نحو �سراكة تنموية اأف�سل بني الدولة واملجتمع.  

 - ت�ضارك  دائما  والتي  لوتاه  مرمي  الدكتورة  لالأ�ضتاذة  هي  الورقة  وه��ذه 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ينظمها  التي  الأن�ضطة  من  العديد  يف   - م�ضكورة 
والدكتورة مرمي هي ا�ضتاذة يف العلوم ال�ضيا�ضية يف جامعة الإمارات، و�ضاحبة 
الفعاليات، وهي - كذلك - حا�ضلة على  العديد من  دائم وفاعل يف  ح�ضور 
الدكتوراة يف العلوم ال�ضيا�ضية من جامعة القاهرة، وتولت رئا�ضة ق�ضم العلوم 
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ال�ضيا�ضية يف اجلامعة لفرتة، كما اأنها ع�ضو يف العديد من املجال�س العلمية 
و�ضدر لها العديد من الكتب والأبحاث املن�ضورة.  

الورقة الثانية : هي ورقة لها خ�ضو�ضية كونها تاأتي من ا�ضحاب ال�ضاأن 
عالقات  بناء  يف  العام  النفع  جمعيات  تواجه  التي  التحديات  بعنوان  وهي 
واملحلية  الحتادية  الدولة  موؤ�ض�ضات  خمتلف  مع  وتعاون  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة 
والورقة يقدمها امل�ضت�ضار زايد �ضعيد ال�ضام�ضي - رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 
الإمارات للمحامني والقانونيني، وامل�ضت�ضار زايد حا�ضل على درجة لي�ضان�س 
يف القانون وعلوم ال�ضرطة عام 1990، وعمل يف النيابة العامة، وهو حمامي 
وم�ضت�ضار قانوين منذ عام 1998، وهو كذلك ع�ضو يف العديد من اجلمعيات 

وهو حمكم قانوين وجتاري، ونال العديد من �ضهادات ال�ضكر والتقدير. 

الدولية  اإطار اخلربة  كونها يف  تاأتي  نوعية  ورقة  فهي  الثالثة  الورقة  اأما 
وهي بعنوان   » اخلربة الدولية والإقليمية يف التعامل مع التحديات التي تواجه 
حممد  الدكتور  الأ�ضتاذ  يلقيها  التي  الورقة  وتهدف  العام«  النفع  جمعيات 
املدين مل�ضرية  املجتمع  ال�ضوء على دعم منظمات  ت�ضليط  اإلى  العو�س  اأحمد 
واأداء الربملانات القطرية، وكيفية م�ضاهمتها يف عملية �ضنع القرار والت�ضريع 
والدكتور حممد العو�س هو م�ضت�ضار قانوين يف جمل�س الأمة الكويتي منذ عام 
2013م، وكان قبلها م�ضت�ضارا قانونيا يف الربملان ال�ضوداين، واأ�ضتاذ جامعي 
يف العديد من اجلامعات ال�ضودانية، وله م�ضاهمات عديدة �ضواء يف ع�ضوية 
الربملانية  املوؤمترات  من  العديد  يف  وم�ضاركات  والفرق  اللجان  من  العديد 

والقانونية.  

�ضوف نبداأ - اإن �ضاء اهلل - بورقة الدكتورة مرمي، ولكل متحدث ع�ضرين 
دقيقة، وبعد ذلك اإن �ضاء اهلل �ضوف نفتح النقا�س بعد النتهاء من كل الأوراق 

تف�ضلي دكتورة مرمي. 
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الورقة األولى

» الدور التنموي 
لجمعيات النفع العام «

االأ�ستاذة الدكتورة مرمي لوتاه 
 ا�ستاذة يف العلوم ال�سيا�سية يف جامعة االإمارات



24

وقائع ملتقى 

»نحو �سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام

دبي - الإمارات العربية املتحدة
الإثنني 25 مايو 2015م

الدكتورة / مرمي لوتاه : ا�ستاذة العلوم ال�سيا�سية يف جامعة االإمارات 

 D
ا�سحاب املعايل وال�سعادة 

احل�سور الكرمي 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.  

يف البداية ل ي�ضعني اإل اأن اأتقدم بجزيل ال�ضكر والمتنان للدور الذي يقوم 
لها  حلول  واإيجاد  املجتمعية  الق�ضايا  مناق�ضة  �ضبيل  يف  الوطني  املجل�س  به 
بالتعاون مع احلكومة الحتادية، ودور وزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني يف 
التوا�ضل املجتمعي، وقد �ضهدت جوانب من ذلك التوا�ضل على م�ضتوى جامعة 
م�ضلحة  يف  ي�ضب  اآخ��ر  نوع  من  لتوا�ضل  جنتمع  اليوم  نحن  وها  الإم���ارات، 
ال�ضكر  بجزيل  اأتقدم  كما  العام،  النفع  ذات  اجلمعيات  دور  وتفعيل  املجتمع 
تنمية  يف  الفاعل  لدورها  الجتماعية  ال�ضوؤون  ولوزارة  العام  النفع  جلمعيات 

املجتمع.  

الورقة التي �ضاأحتدث عنها تدور حول ثالثة حماور اأ�ضا�ضية هي : 

 - الإم��ارات  دول��ة  يف  العام  النفع  ذات  باجلمعيات  يتعلق   : االأول  امل��ح��ور 
الن�ضاأة والتطور.  

املحور الثاين : يتعلق مب�ضاألة ال�ضراكة املجتمعية بني جمعيات النفع العام 
واملجتمع وحتديد دورها املجتمعي والتنموي.  

املحور الثالث : فهو يتحدث عن كيف لنا اأن نفعل هذه ال�ضراكة، اأي ما هي 
الآليات وال�ضبل من اأجل �ضراكة اأكرث فاعلية ؟، واأبداأ باملحور الأول.  

التنمية كما تعرفون هي عملية واعية خمطط لها تهدف اإلى نقل املجتمع 
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اأو  �ضابقة،  مرحلة  يف  املجتمع  حال  على  قيا�ضًا  اأف�ضل  و�ضع  اإل��ى  و�ضع  من 
جوانب  كل  ت�ضمل  النقلة  وه��ذه  م�ضابهة،  ظ��روف  ذات  مبجتمعات  باملقارنة 
احلياة املادية وغري املادية، وت�ضري بخطى وا�ضحة نحو حتقيق اأهدافها، ويف 
�ضوء هذا املعنى املب�ضط للتنمية جند اأن دولة الإمارات واحلمد هلل قد اأجنزت 
الكثري على �ضعيد حتقيق التنمية �ضواء على م�ضتوى البنية التحتية والعمران 
اأو على م�ضتوى بناء الإن�ضان وهي امل�ضاألة الأهم، فقد حققت اإجنازات كثرية 
تقارير  ب�ضهادة  وذل��ك  الجتماعية  والرعاية  وال�ضحة  التعليم  �ضعيد  على 
اليوم املراتب الأولى يف كثري من امل�ضائل واإن كان عمر  دولية عاملية، وحتتل 
واأي�ضًا  بقليل،  اأقل من ذلك  اأو  تقريبًا  الأربع عقود ون�ضف  يتجاوز  ل  الدولة 
حداثة عملية الإدارة املوؤ�ض�ضية فيها اإذا ما قورنت بعمر الدول الأخرى، ومع 
ذلك فهي تناف�س هذه الدول يف مراكز ال�ضدارة �ضواء على �ضعيد التعليم اأو 
ال�ضحة اأو البنية التحتية اأو التناف�ضية اأو اخلدمات ب�ضفة عامة، ومع كل هذا 
لعملية  اأبعادًا جديدة  اأ�ضافت  قد  الت�ضعينات  اأن مرحلة  اإل  التنموي  الإجناز 
وموؤ�ض�ضات  الدولة  بني  جمتمعية  �ضراكة  على  تقوم  التنمية  وجعلت  التنمية، 
كان  واإن  التوجه  هذا  اأو  الفكر  هذا  لكن  امل��دين،  واملجتمع  اخلا�س  القطاع 
و�ل�شيا�شة على  و�لثقافة  �لقت�شاد  �لت�شعينات و�شغوط عوملة  نتاجًا ملعطيات 
كل املجتمعات والدول، اإل اأن هذا الطرح قد وجد من رحب به ومن عار�ضه 
وبغ�س  واأخ��ريًا،  اأوًل  الدولة  م�ضوؤولية  التنمية هي  اأن  باعتبار  عليه  اأو حتفظ 
مع  جهودها  تتظافر  اأن  بد  ل  املجتمعات  كل  اأن   اإل  اجلدل  هذا  عن  النظر 
يف  �ضواء  املرحلة  هذه  تفر�ضها  التي  التحديات  مواجهة  ت�ضتطيع  لكي  الدول 
اأو يف طرح حتديات خارجية جديدة ل بد  التنموية  ال�ضيا�ضات  ال�ضغط على 
لنا من التعامل معها ب�ضكل فاعل واإيجابي ومتطور كي ن�ضتطيع حتقيق التنمية 
املن�ضودة يف ظل ما نعرفه من حتديات وما ميكن اأن تاأتي به املرحلة القادمة 
من حتديات م�ضافة، ويف �ضوء ذلك ل بد من تو�ضيع دور موؤ�ض�ضات املجتمع 
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للمق�ضود  الإ�ضارة  املفيد  من  يكون  قد  وهنا  العام،  النفع  وجمعيات  املدين 
وال��دول��ة  ال��ف��رد  ب��ني  املمتد  الف�ضاء  ه��و  امل��دين  فاملجتمع  امل���دين،  باملجتمع 
ي�ضتطيع الفرد من خالل هذا الف�ضاء عرب تنظيمه يف جمعيات اأو هيئات اأو 
التاأثري  درجة  وتختلف  م�ضاحله،  خدمة  باجتاه  والتاأثري  التوا�ضل  موؤ�ض�ضات 
العامة  ال�ضيا�ضات  و�ضياغة  القرار  �ضنع  بعملية  يتعلق  فيما  خا�ضة  ونوعيتها 
من جمتمع لآخر ح�ضب الثقافة ال�ضيا�ضية واخل�ضو�ضيات املجتمعية وطبيعة 
النظام ال�ضيا�ضي، واأي كان الو�ضع فلكل جمتمع ظروفه، ولكل جمتمع اآلياته 
يف التاأثري ويف اإحداث التغيري املطلوب، ويف جمتمع الإمارات قد يكون املعروف 
اأكرث هو جمعيات النفع العام باعتبارها التنظيم الذي ن�ضاأ يف ظل هذه الدولة 
لعام   )6( رقم  القانون  وهو  الدولة  تاأ�ضي�س  بداية  منذ  لها  امل�ضرع  بالقانون 
1974م والذي عدل بقانون رقم )2( لعام 1980م، هذا القانون اأن�ضاأ مناخًا 
وا�ضعًا اأو فر�ضة وا�ضعة لإن�ضاء املزيد من اجلمعيات ولتحديد الأنظمة واللوائح 
مبثابة  فكان  اجلمعيات،  لهذه  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  ولتوفري  لها  املنظمة 
انطالقة نحو تفعيل الدور املجتمعي لهذه اجلمعيات على كل الأ�ضعدة وعلى 
وهناك  مهنية،  جمعيات  وهناك  ثقافية،  جمعيات  فهناك  انواعها،  اختالف 
جمعيات تعنى باملراأة والأ�ضرة والطفل، وهناك جمعيات للجاليات، وجمعيات 
لذوي الحتياجات اخلا�ضة وغريها من الفئات املجتمعية، وتختلف كل جمعية 
واأن�ضطتها بحكم تخ�ض�ضها والفئات امل�ضتفيدة منها، ومع ذلك التوا�ضل بني 
الدولة واجلمعيات اإل اأننا بحاجة لتوا�ضل اأكرب وتفعيل لدور هذه اجلمعيات. 

عمل  »واق��ع  وهو  الورقة  هذه  من  الثاين  للمحور  التقدمي  هذا  بعد  اأنتقل 
جمعيات النفع العام ودورها املجتمعي « : 

قد يكون اأغلب احلا�ضرين مهتمني بهذه امل�ضاألة ولديهم معرفة وا�ضعة بدور 
ويدركون  معها  ومتفاعلون  بع�ضها  اأنهم منخرطون يف  ورمبا  هذه اجلمعيات 
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دورها احلقيقي والواقعي، ولكن ا�ضمحوا يل اأيها احل�ضور الكرمي اأن اأطلعكم 
على ما يعرفه اجليل اجلديد كما نلم�ضه نحن يف اجلامعات من معرفة بدور 

هذه اجلمعيات رغم اأن دورها حا�ضر وفاعل : 

لقد حاولت اأن اأ�ضت�ضف ذلك من خالل طرح �ضوؤال على طلبتي �ضواء الذكور 
اأو الإناث وكانت مفاجاأتي بال حدود عندما قال يل %80 من الطلبة » نحن 
اأن اأطرح ال�ضوؤال بطريقة خمتلفة،  ل نعرف جمعيات النفع العام « ! حاولت 
تق�ضدين  فرمبا  اجلمعيات،  ببع�س  �ضمعنا  يل  قالوا  ثالث  حم��اولت  وبعد 
للجمعيات  املجتمعي  فاحل�ضور  اخلريية،  اجلمعيات  اأو  الن�ضائية  اجلمعيات 
لدى اجليل ال�ضاب اأو لدى �ضريحة كبرية منهم كطلبة اجلامعة يقت�ضر على 
فهي  اجلمعيات  باقي  اأما  الن�ضائية،  واجلمعيات  اخلريية  اجلمعيات  ح�ضور 
هذه  ب��دور  معرفتي  رغم  عنها  �ضيئا  يعرفون  ول  اأذهانهم  يف  حا�ضرة  غري 
�ضبيل  ال�ضابة ويف  الفئة  ا�ضتقطاب  �ضبيل  تبذله من جهود يف  وما  اجلمعيات 
تفعيل دورها، هذه امل�ضاألة فاجاأتني وجعلتني اأراجع ما اأعرفه اأنا وما ح�ضل 
يل من جتربة مع جمعيات النفع العام عندما كنت يف �ضنهم اأو اأ�ضغر منهم 
الن�ضائية ورمبا كانت  اأننا كنا نرتدد على اجلمعية  املدر�ضة  فاأذكر ونحن يف 
نرتدد  وبداأنا  كربنا  ع�ضرة،  اخلام�ضة  اأو  ع�ضرة  الرابعة  تتجاوز  ل  اأعمارنا 
الثقافة  ندوة  ثم  العام  النفع  الجتماعيني وغريها من جمعيات  على جمعية 
والعلوم وغريها من املوؤ�ض�ضات، اأخريات يف عمرنا بادرنا مببادرات جمتمعية 
الثقافية  ترفد احلركة  اأعمال  اأو  الإمارات  بع�س  ن�ضائية يف  باإن�ضاء جمعيات 
فما ال�ضبب يف هذا العزوف اأو هذه الفجوة بني ما تقدمه اجلمعيات والطلبة 
اأو الدار�ضني اأو اجليل ال�ضاب ب�ضفة عامة ؟ ومع البحث وحماولة ال�ضتف�ضار 
متعلقة  اإ�ضكاليات  هناك  اأن  وجدت  عامة  ب�ضفة  ال�ضاب  واجليل  الطلبة  من 
باملجتمع واأخرى متعلقة بجمعيات النفع العام - �ضاأحاول الإ�ضراع - ومن اأهم 
لديهم  التطوع  وثقافة  التطوع  قيم  �ضعف  هو  بال�ضباب  املتعلقة  الإ�ضكاليات 
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يف  يحدث  عما  ذلك  وغري  والرخاء  كالرتفيه  اأخرى  باأمور  ان�ضغالهم  كذلك 
التوا�ضل الجتماعي عن عاملهم احلقيقي  ان�ضغالهم بو�ضائل  املجتمع، كذلك 
املحيط  بواقعهم  ان�ضغالهم  من  اأكرث  الفرتا�ضي  بالعامل  من�ضغلون  اأنهم  اأي 

وطبعًا هناك اأ�ضباب اأخرى ل يت�ضع الوقت لذكرها.  

اأما بالن�ضبة للجمعيات والإ�ضكاليات املتعلقة بهذه اجلمعيات فاأجد اأن بع�ضها 
هي اإ�ضكاليات اإدارية تتعلق بتطوير مهارات الهيئة الإدارية، واإ�ضكاليات اأخرى 
متعلقة باأن اجلمعيات تقوم على عمل �ضخ�ضي، فاإن وجد هذا ال�ضخ�س ن�ضط 
دور اجلمعية واإن غاب تعطل عمل اجلمعية، فلي�س هناك نظام يدفع اجلمعية 

بقدر ما هي مبادرات �ضخ�ضية.  

امل�ضاألة الأخرى - اأي�ضًا - اأن هذه اجلمعيات غري قادرة على التوا�ضل مع 
اجليل ال�ضاب وا�ضتقطابه، وهناك - اأي�ضا - اإ�ضكاليات اأخرى �ضاأجتاوز عنها 

لأتناول املحور الأخري من هذه الدرا�ضة والذي اأعتقد اأنه هو الأهم.  

اأو  للمعاجلة  اأخرى  طريقة  يف  نفكر  اأن  لنا  فكيف  الإ�ضكاليات  عرفنا  اإذا 
لإيجاد �ضراكة اأف�ضل : اأت�ضور اأن الو�ضيلة الأولى هي العمل على تعزيز ثقافة 
اأركز على  وهنا  املختلفة،  التن�ضئة  موؤ�ض�ضات  ال�ضباب من خالل  لدى  التطوع 
اأما  التقليدية بداأ ي�ضعف دورها،  املوؤ�ض�ضات  التوا�ضل الجتماعي لأن  و�ضائل 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي فهي التي ميكن من خاللها اجتذاب هذا اجليل 
واأي�ضًا اأركز على الإعالم املرئي لأنه من املمكن اأن يجتذب اجلمهور، �ضحيح 
اأن هناك براجمًا تتناول عمل هذه اجلمعيات لكن يف الدراما التلفزيونية - 
مثاًل - نرى رجاًل يخرج من بيته متوجهًا لعمله اخلا�س وكذلك املراأة اأو لعمله 
احلكومي اأو ملجل�ضه، ولكن مل اأَر - �ضحيح اأنا ل�ضت متابعة جيدة للتلفزيون - 
امراأة اأو رجل ا�ضتاأذن اأولده اأو اأخذهم معه يف جزء من الدراما التلفزيونية 
�أن  ينبغي  �مل�شاألة  هذه  �أن  �أت�شور  �جلمعيات،  من  جلمعية  ن�شاط  ليح�شرو� 
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تطرح ب�ضكل اأكرب ليتفاعل اجليل معها وتطرح بالو�ضائل التي يقبل عليها هذا 
اجليل.  

واأن  اجلمعيات،  لهذه  التنموي  الدور  تو�ضيح  - هي  اأي�ضًا   - الثانية  الآلية 
م�ضاألة اأن الدولة هي التي تتحمل التنمية هذا �ضحيح، ولكن - اأي�ضًا - ال�ضراكة 
املجتمعية مطلوبة خا�ضة اإذا اأكدنا على م�ضاألة اأن الدور هو دور تكاملي ولي�س 

تناف�ضي، ولي�س اأن اأحدهما يلغي الآخر اأو يقلل من اأهميته.  

التطوع من ثقافتنا  ن�ضتح�ضر قيم  اأن  لو حاولنا  اأي�ضًا -  الثالثة -  امل�ضاألة 
قيمة  هذه  اأن  عرف  ما  اإذا  اأكرث  ُيحفز  اأن  لل�ضاب  املمكن  من  لأنه  التقليدية 

ا�ضيلة يف ثقافته وبالتايل ينطلق لها.  

امل�ضاألة الرابعة اأن العاملني يف املجال الأهلي يواجهون الكثري من ال�ضعوبات 
فهم بحاجة للمزيد من التقدير والتكرمي، لأن هذا يحفزهم ويحفز الآخرين 

اأي�ضا للعمل الأهلي.

وهناك - اأي�ضًا - مقرتحات كثرية، ولكن رمبا اأن الوقت ل ي�ضعف لتقدميها 
كاملة، وهي موجودة يف الورقة، ولكن - اأي�ضًا - هناك اأ�ضياء اأخرى نتمنى اأن 
تتوفر من قبل الدولة ومن قبل وزارة ال�ضوؤون الجتماعية، �ضحيح اأن هناك 
توفري دعم مايل، و�ضحيح اأن العالقة لها بعدين : بعد الدعم املايل واملعنوي، 
والبعد الرقابي، لكن اأحيانًا بع�س اجلمعيات ت�ضتكي من اأن امل�ضاألة الرقابية 
قد تعطل اأحيانًا العمل اأو حتد من اإمكانية ممار�ضة بع�س الأن�ضطة، فنتمنى اأن 
يكون هناك قدر من املرونة يف القيام بالدور املتمثل يف املتابعة والرقابة بحيث 
يكون هناك مت�ضع اأمام هذه اجلمعيات للقيام بدورها، نحن نقدر م�ضاألة ملاذا 
هذه الرقابة، فهي للحفاظ على �ضري اجلمعيات كما ينبغي واأن هذه امل�ضاألة 
اأولوية يف هذه  اأمن املجتمع وا�ضتقراره، وهذه  مت�ضلة بالأمن واحلفاظ على 
املرحلة، ولكن - اأي�ضًا - مطلوب قدر من املرونة لتفعيل دور هذه اجلمعيات 
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اجلمعيات  مع  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  ا�ضتطاعت  لو  الأهم  امل�ضاألة  ولكن 
امل�ضتقبل مبني  اأن  اأت�ضور  ال�ضريحة - لأنني  للتوا�ضل مع هذه  اإيجاد طريقة 
امل�ضاركة  ال�ضباب - يف املدار�س ويف اجلامعات وحتفيزها على  على �ضريحة 
وجعل التطوع اأحد املعايري التي من املمكن على اأ�ضا�ضها اأن يجد الطالب فر�ضة 
اأف�ضل يف اجلامعات ويجد فر�ضة اأف�ضل يف التوظيف، وهنا ل اأق�ضد جمرد اأن 
يتطوع ويح�شل على �شهادة بذلك و�إمنا نتاأكد من نوعية �لتطوع و�لد�فعية لهذ� 
التطوع والدور الذي قدمه لأنه لو �ضعر باأن اخلدمة املدنية م�ضاألة مطلوبة منه 
وتدرب عليها، اأت�ضور اأن هذا �ضيوؤثر على اأدائه الوظيفي واملجتمعي و�ضيكون 

ذلك حافزًا له للمزيد من العطاء وحافزًا لالآخرين للتفاعل معه.  

اأختم حديثي هذا مبوؤمتر �ضعبي عقد يف القاهرة يف الفرتة التي كنت اأدر�س 
اأن هذا كان يف عام  فيها وا�ضتقطب ح�ضورًا من كل الوطن العربي، واأعتقد 
1990م اأو 1989م، وكان الهدف منه مناق�ضة الإ�ضكاليات التي يعاين منها 
املجتمع املدين، وكيف ميكن اأن نحلها ؟، واأنا اأجد اأن التو�ضيات التي قدمها 
بع�س  اإليها  ن�ضيف  اأن  وبالإمكان  اليوم،  �ضاحلة  املوؤمتر  ذلك  يف  امل�ضاركون 
باأهمية هذه اجلمعيات واملجتمع  الوعي  اأهمها ن�ضر  املقرتحات اجلديدة من 
اأركز  واأنا  الإدارية يف هذه اجلمعيات،  الهيئات  املدين ب�ضفة عامة، وتطوير 
ولحظت  اجلمعيات  بع�س  يف  وم�ضاركة  ع�ضوًا  كنت  لأين  امل�ضاألة  هذه  على 
بني  املوجود  اخلالف  كم  ولحظت  اجلمعيات  بع�س  به  تدار  الذي  الأ�ضلوب 
الهيئة الإدارية لدرجة اأننا نحن كاأع�ضاء اأ�ضبحنا نرتدد يف احل�ضور لأنه اإذا 
كانت الهيئة الإدارية بهذا امل�ضتوى ول ت�ضتطيع اأن تتجاوز خالفاتها ال�ضخ�ضية 
الإداري��ة  الهيئات  تطوير  اأن  فاأت�ضور  ؟!  جمتمعي  بعمل  تقوم  اأن  لها  فكيف 
وجد  �ضواء  فاعلة  اجلمعية  هذه  تبقى  بحيث  نظام  اإر�ضاء  كذلك  جدًا،  مهم 
م�ضتمرة  ب�ضفة  جدد  اأع�ضاء  ا�ضتقطاب  كذلك  يوجد،  مل  اأو  ال�ضخ�س  هذا 
وهذه م�ضاألة مهمة لأنهم هم الدماء اجلديدة التي من املمكن اأن يرثوا العمل 
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اخلا�س  والقطاع  الدولة  بني  ما  التعاونية  العالقة  على  والتاأكيد  املجتمعي، 
القطاع  اإ�ضراك  م�ضاألة  على  اأوؤكد  وهنا  بها،  للنهو�س  العام  النفع  وجمعيات 
الوطني  اخلا�س  القطاع  بذلك  اأق�ضد  ولكن  مهمة،  م�ضاألة  فهذه  اخلا�س، 
يف  و�لتاأثري  �جلمعيات  �ختتر�ق  عدم  ول�شمان  �شروط  بال  يدعم  �أن  ل�شمان 
اأجندتها وتوجهاتها، واأي�ضا اأ�ضيف اإ�ضكالية وجدت يف الوطن العربي يف هذه 
اأن نكون حذرين يف التعامل معها  الفرتة حول جمعيات النفع العام، واأمتنى 
وهي التمويل اخلارجي وكيف ميكن اأن يوؤثر على جمعيات النفع العام واأدائها 
اخرتاق  يكون  قد  الخ��رتاق  لأن  العام،  النفع  جمعيات  قيادات  على  والتاأثري 
ولكن  اجلمعيات  دور هذه  تفعيل  نريد  ونحن  فعلي،  اخرتاق  يكون  وقد  مايل 
اأن  للنهو�س باملجتمع دون  املق�ضود هو الدور املجتمعي الوطني الذي يهدف 
يزج به يف اجتاهات نتمنى اأن نكون يف ماأمن منها، وا�ضمحوا يل على الإطالة 

و�ضكرًا.  

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

�ضكرًا جزياًل للدكتورة مرمي على هذه الورقة وعلى هذا الطرح رغم التجاوز 
قلياًل يف الوقت لكن اأكيد اأن الإخوة والأخوات ا�ضتمتعوا بهذه الورقة، واأعتقد 

اأنها مفيدة خا�ضة يف جمال التو�ضيات. 
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شراكة استراتيجية وتعاون 

مع مختلف مؤسسات الدولة 
االتحادية والمحلية«

امل�ست�سار زايد �سعيد ال�سام�سي 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات للمحامني والقانونيني
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�سعادة د. حممد �سامل املزروعي  -  االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

االآن الورقة االأخرى للم�ست�سار زايد ال�سام�سي، واأرجو االلتزام بالوقت 
الأن عندنا حمور اآخر، تف�سل:

امل�ست�سار / زايد �سعيد ال�سام�سي :  

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل  

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

معايل وزيرة ال�سوؤون االجتماعية 

اأ�سحاب ال�سعادة ، احل�سور الكرام 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  

هذا  بداية  يف  الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل  كلمة  اإل��ى  ا�ضتمعت  حقيقة 
امللتقى، وهي كلمة رائعة جدًا حيث دعا اجلمعيات اإلى امل�ضاركة احلقيقة مع 
املجل�س الوطني �ضواء يف الت�ضريع اأو يف التمثيل ال�ضيا�ضي، وهذه خطوة حت�ضب 

له وللجمعيات وللمجتمع كافة. 

اجلمعيات  و�ضعت  حيث  ج��دًا  رائعة  كانت  ال��وزي��رة  معايل  كلمة  كذلك 
العام  النف���ع  ذات  واجلمعيات  اخلا�س  والقطاع  الدولة  قطاعات  مب�ضاف 
واأعطت من التو�ضيات الرائعة لتطوير هذه اجلمعيات، اإذًا هناك اأهمية لهذه 
القانون  من  بداية  ذاتها،  الدولة  من  موؤ�ضر  من  اأكرث  من  جاءت  اجلمعيات 
الذي �ضدر يف عام 1974م، اأي يف بدايات الحتاد، وهذا القانون مت تعديله 
اأن  2008م، وهذا موؤ�ضر على  1981م، ومت تغيريه بالكامل يف عام  يف عام 
اجلمعيات لها اأهميتها يف تنمية الوطن واملواطن وكل قطاعات الدولة العلمية 
اأهميته�ا  ينق�س من  اأن  اأحد  ي�ض��تطيع  ول  اإذًا فاجلمعيات مهمة،  والثقافية، 
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اإل اأن هناك بع�س املنتقدين لعمل اجلمعيات لعدة عوامل، وقبل اأن اأتكلم يف 
هذه العوامل وهي ال�ضعوبات والتحديات التي تالزم اجلمعيات اأود اأن اأقدم 
عن  الكالم  التعريف  هذا  من  اأب��داأ  حتى  اجلمعيات  لهذه  القانوين  التعريف 

املعوقات والتحديات.  

فالتعريف القانوين للجمعيات ذات النفع العام : هي كل جماعة ذات تنظيم 
له �ضفة ال�ضتمرار ملدة حمددة اأو غري حمددة، وتوؤلف من اأ�ضخا�س عاديني 
�أو  ديني  �أو  �جتماعي  كان  �شو�ء  ن�شاط  بق�شد حتقيق  �عتباريني  �أو  طبيعيني 
القانون، �ضواء كان عن طريق  اأو تربوي وغري ذلك كما ذكر  اأو علمي  ثقايف 
املعاونة املادية اأو املعنوية اأو اخلربة الفنية، وهي ت�ضعى يف جميع اأن�ضطتها - 
وهذه مهمة - اإلى ال�ضالح العام دون احل�ضول على ربح مادي، وتكون الع�ضوية 
العربة يف حتديد هدف اجلمعية  وتكون  للقانون،  وفقًا  للجميع  فيها مفتوحة 
الكثري من اجلمعيات حيث ذكر  اأن�ضئ  اأجله، وقد  اأن�ضئت من  الذي  بالهدف 
تقرير اليوم يف جريدة الروؤية اأن هناك عدد )150( جمعية نفع عام يف دولة 
اأوائل الدول العربية التي فيها عدد من  الإمارات، وتعترب دولة الإمارات من 

اجلمعيات ذات النفع العام، وهذا موؤ�ضر جيد للدولة.  

وقبل اأن اأنتقل اإلى املعوقات هل اأجنزت هذه اجلمعيات �ضيء للدولة، وهل 
هناك اإجناز حقيقي لهذه اجلمعيات اأو اأنها - كما ن�ضمع من الكثري - يف حالة 
ركود و�ضبات ؟ اأعتقد اأن املتخ�ض�س يف اأعمال هذه اجلمعيات يرى اأن الكثري 
فعلى  املنجزات،  من  الكثري  للدولة  حققت  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  من 
2014 عملنا  �ضبيل املثال جمعية الإمارات للمحامني والقانونيني خالل عام 
موؤمترًا على م�ضتوى الوطن العربي وملتقيني اإقليميني، بالإ�ضافة اإلى اأكرث من 
ندوة، وتقريبًا اأكرث من )15( دورة تدريبية خالل عام ون�ضف العام مبعدل 
دورة اأو دورتني �ضهريًا تقريبًا، وهذا يعترب اإجنازًا باملقارنة مع التحديات التي 

�ضاأذكرها الآن.  
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قانون  اأن  �ضك  ل   : والت�ضريعية  القانونية  التحديات  هي  التحديات  اأول 
اجلمعيات ذات النفع العام يعترب قانونًا جيدًا، ومت تعديله لأكرث من مرة حتى 
الرقابة للدولة على  اأجله اجلمعيات، ويحقق  اأن�ضئت من  يفي بالغر�س الذي 
هذه اجلمعيات، وهذا الكالم ل اأحد يناق�س فيه، ولكن من وجهة نظر اأخرى 
رقم  املادة  ومنها  اجلمعيات  هذه  عمل  تعرقل  التي  الت�ضريعات  بع�س  هناك 
)7( يف قانون اإن�ضاء اجلمعيات، لأن هناك راأيًا يقول اأن الكثري من اجلمعيات 
الأهلية يجب اأن ُتن�ضاأ بالإرادة املنفردة لالأفراد ولي�س حتت رقابة الدولة وهذا 

راأي نحرتمه واإن كنت اأنا ل اأحبذ هذا الراأي.  

املواد الثانية وهي املادة )17( الفقرة الأولى والثانية منها والتي تتكلم عن 
الرقابة املبداأية لوزارة ال�ضوؤون الجتماعية على هذه اجلمعيات، فال ت�ضتطيع 
اأي جمعية اأن ت�ضارك يف ملتقى اأو يف موؤمتر خارجي اإل مبوافقة وزارة ال�ضوؤون 
مبوافقة  اإل  اخل��ارج  من  اأحد  ت�ضتقطب  اأن  ت�ضتطيع  ل  وكذلك  الجتماعية، 
مبدئية من الوزارة، وهذا حق للوزارة، وللحكومة اأن تراقب، والواقع العملي 
يقول اأن هذه رقابة جيدة، ولكن هناك راأي اآخر يقول اأنه يجب اأن تكون الرقابة 
لحقة ولي�ضت �ضابقة على هذا الفعل، ونحن نحرتم الراأيني، وللحكومة الراأي 

الأخري يف هذا الأمر.  

املعوق القانوين الآخر وهو اأن القانون نف�ضه » قانون اجلمعيات ذات النفع 
ُتلزم الوزارات واحلكومة والدوائر املحلية بالتنازل  اإنه  العام « يف بنوده قال 
عن جزء من �ضالحياتها ل�ضالح جمعيات النفع العام، العائق لي�س يف ن�س 
و�لدو�ئر �حلكومية حيث  �لتتوز�ر�ت  نظمت عمل  �لتي  �ملو�د  و�إمنا يف  �ملتتادة، 
هذه  من  �ضيء  ناأخذ  اأن  ن�ضتطيع  فال  القانون،  بقوة  الخت�ضا�ضات  اأعطتها 
الخت�ضا�ضات اإل بقوة القانون، فنحتاج اإلى تعديل ت�ضريعي حتى ن�ضتطيع اأن 

نطبق هذه املواد، وهذه عوائق قانونية.  
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هناك حتديات ثقافية : فثقافة املجتمع نف�ضه هل يتقبل م�ضاألة التطوع يف 
بتو�ضيل  يطالبون  الأف��راد  بع�س  اأن  واحلقيقة  ؟  العام  النفع  اجلمعيات ذات 
م�ضاألة الفكر القانوين اأو التوعية القانونية بالتطوع اإل اأننا يف املقابل نرى اأن 
هناك نق�ضًا كذلك يف الإح�ضا�س بامل�ضوؤولية عن تقلد اأو م�ضك اأحد اجلمعيات 
ذات النفع العام �ضواء من الأع�ضاء اأو من جمال�س الإدارة، نرى اأن هناك - 
كما ذكرت الدكتورة - نا�ضطًا اأو نا�ضطني والبقية قد يكونوا يف م�ضاألة احل�ضور 
الإعالمي اأو يف امللتقيات الجتماعية، فهذا معوق لكن هذا املعوق يرجع اإلى 
املجتمع والأع�ضاء، وبالثقافة الإعالمية - كما ذكرت الدكتورة - حيث قالت 
التطوع  فكر  ير�ضخ  اأو  ينقل  اأن  ممكن  �ضادقًا  اإعالمًا  هناك  اأن  ترى  ل  اإنها 
والعمل يف اجلمعيات ذات النفع العام، ونحن نرى العك�س، فاليوم يف �ضحيفة 
العام، وا�ضمحوا  النفع  امللتقى وعن اجلمعيات ذات  التقرير عن  الروؤية ذكر 
يل اأن اأقراأ لكم بع�س ما قيل يف جريدة اليوم حيث تتكلم عن اجلمعيات ذات 
النفع العام، فقد ذكروا يف التقرير اأنهم اأعدوا اإح�ضائية، وقد بداأ مقالهم ب� 
»انتقدت هيئات حكومية واحتادية ومواطنني ومقيمني اجلمعيات ذات النفع 
العام « وذكروا اأن عددها )150( جمعية ياأخذون من احلكومة )5.2( مليون 
درهم، وكاأن هذا املبلغ عبء على الدولة ُيرثي العاملني يف اجلمعيات ! لكن 
بح�ضبة ب�ضيطة )5.2( مليون تق�ضيم )150( جمعية يكون ن�ضيب كل جمعية 
هو )36600( درهم لكل جمعية، فهل هذا املبلغ ممكن اأن تاأخذ اجلمعية به 
�ضقة غرفة و�ضالة حتى ت�ضري اأعمالها من خالل هذا املبلغ ؟! اأنا اأعتقد - قوًل 
واحدًا - اأن هذا املبلغ - كما يقول ال�ضعوديون - ل يكفي احلاجة، واملنتقدون 
اإلى  للجمعيات كرث، ولالأ�ضف حتى روؤية بع�س امل�ضوؤولني للجمعيات مل ت�ضل 
ما �ضمعناه من معايل الرئي�س ومن معايل الوزيرة، و�ضاأنتقل اإلى اأحد الذين 
تكلموا حول اجلمعيات اليوم يف �ضحيفة الروؤية وهو رئي�س اللجنة القت�ضادية 
عن  تكلم  فقد  النعيمي،  عي�ضى  علي  ال�ضيد  وهو  الحت��ادي  الوطني  باملجل�س 
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اجلمعيات واأن هذه اجلمعيات لديها م�ضاكل مالية، واأنها تعتمد على احلكومة 
ب�ضكل كبري ، وقدم ثالثة حلول لهذه امل�ضكلة وهي : 

اأوال : ا�ضتقطاب �ضخ�ضيات جمتمعية مي�ضورة من اأ�ضحاب روؤو�س الأموال، 
وهذا �ضيء جيد.  

ثانيا : البحث عن رعاة ملنا�ضط اجلمعية املجتمعية، وهذا فكر جيد.  

ثالثا : وهو ال�ضيء الأعمق والذي يف�ضله رئي�س اللجنة القت�ضادية وي�ضفه 
ملجال�س  املجال  اإف�ضاح  وهو  اجلمعيات  هذه  يف  املال  مل�ضكلة  جذري  حل  باأنه 
ولذلك  بالكفاءة،  تتميز  ل  احلالية  املجال�س  اأن  يرى  حيث  اأخ��رى،  اإدارات 
نحن  اجلمعيات،  هذه  لعمل  اأف�ضل  �ضيكون  اأخ��رى  ملجال�س  املجال  فاإف�ضاح 
نحرتم هذا الراأي، ونحرتم الكثري من الآراء، ولكن اأمتنى من املنتقدين اأن 
ينظروا - فعاًل - اإلى منجزات هذه اجلمعيات حتى يروا اأن هوؤلء املتطوعني 
ما  وعوائلهم  وظائفهم  اأو  ال�ضخ�ضية  اأعمالهم  ح�ضاب  على  يتطوعون  الذي 
الذي اأجنزوه للوطن، واأنا ل اأعتقد اأن هوؤلء املتطوعني يقلون وطنية اأو اإجنازًا 

عن القطاعات الأخرى.  

من خالل التطبيق العملي يف اجلمعيات ذات النفع العام يت�ضح اأنه بالفعل 
ذكرت  كذلك  ذكرنا،  كما  مادية  غري  اأو  مادية  كانت  �ضواء  معوقات  هناك 
ل  بالفعل  اجلمعيات،  يف  املوؤ�ض�ضي  الن�ضج  عدم  وهو  جيدًا   �ضيئًا  الدكتورة 
يوجد هناك ن�ضج كامل اأو بني يف اجلمعيات اأو اأنه موجود يف بع�س اجلمعيات 
نقول  كما  اأو  الفردية  الت�ضرفات  م�ضاألة  على  تعتمد  الأخ��رى  واجلمعيات 

بالعامية »العمل بالربكة«.  

هناك اأ�ضباب كثرية متفاوتة بني اجلمعية نذكرها بعجالة وهي : 

اأ�ضباب اإدارية، وهي الكفاءة التي تتفاوت من �ضخ�س اإلى اآخر اأو من جمعية 
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نعم  قليل،  الدعم احلكومي  اأن  ذكرنا  كما  مالية  اأ�ضباب  وهناك  اأخرى،  اإلى 
اأ�ضحاب  وعندنا  الدعم،  تفوق هذا  لكثري من هذه اجلمعيات  اأن�ضطة  هناك 
ال�ضمو ال�ضيوخ يدعمونا باأموال ومقرات، فجمعية الإمارات للمحامني �ضرفت 
يف العام املا�ضي يف حدود )2( مليون درهم بينما تتقا�ضى من الوزارة 5% 
من هذا املبلغ، طبعا اأ�ضاليبنا كثرية يف جلب ال�ضتثمارات، وكما قلنا اأن الكثري 
من املنتقدين ل يدر�ضون حالة هذه اجلمعيات ب�ضكل معمق، فهي جمرد اأقوال 
نراها جمحفة  النتقادات  فهذه  درا�ضة،  اأي  فيها  لي�س  ال�ضحف  موجودة يف 
العام  للمحامني خالل  الإم��ارات  العام، فجمعية  النفع  ذات  بحق اجلمعيات 
املا�ضي وعام 2014 �ضاركت بندوتني يف مقر الأمم املتحدة يف جنيف، وكذلك 
�ضاركنا يف اأكرث من ندوة وموؤمتر خارج الدولة، وكذلك عندنا �ضراكات فعلية 
مع دوائر حملية ووزارات، ونحن نرى اأن هذه امل�ضاركات اأو هذا التعاون فعال 
جدًا، وهناك تقدم حتى يف العالقات مع الوزارات، ووزارة ال�ضوؤون الجتماعية 
بالفعل دعمًا كبريًا جدًا للجمعيات �ضواء  لي�س مدحًا يف وجودهم - تقدم   -
الدعم املعنوي اأو الدعم اللوج�ضتي حيث اإن املوافقات تاأتينا ب�ضرعة، واأنا عن 
نف�شي ل �أ�شتكي ب�شاأن �ملو�فقات، وهذ� لي�س مدحًا لهم و�إمنا �أحيانًا يف نف�س 
2011 وحتى  اليوم تاأتينا املوافقات، ومل ياأتينا رف�س لأي م�ضاركة منذ عام 
اليوم، ولكن النتقادات القانونية م�ضروعة للنا�س الذين يعملون يف اجلمعيات 
ذات النفع العام لأن يطالبوا مبزيد من ال�ضالحيات حتى يقوموا باأعمالهم 

ب�ضكل جيد.  

�ضاحموين اإن كنت اأطلت، وكذلك �ضاحموين اإن كنت �ضريحًا ب�ضع ال�ضيء 
مل�ضلحة  ويعمل  الوطن،  هذا  مل�ضلحة  يعمل  هنا  اجلميع  اأن  متاأكد  اأنا  ولكن 
اأن نتقدم خطوة اإلى الأمام، ول �ضك اأن هذا امللتقى يعترب اأف�ضل خطوة قام 
به املجل�س الوطني ووزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�س الوطني، �ضكرًا لكم و�ضكرًا 

حل�ضن ا�ضتماعكم. 
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�سعادة  د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

�ضكرًا جزياًل للم�ضت�ضار زايد، اأعتقد اأنه كان هناك التزام كبري يف الوقت 
جل�ضة  ح�ضرت  الرومي  مرمي  معايل  اأن  اأعتقد  الت�ضريعي  املجال  يف  وفقط 
املجل�س يف مناق�ضة هذا القانون، واأعتقد اأن قانون اجلمعيات اأخذ من الوقت 
الكثري حيث انتهى املجل�س من مناق�ضته رمبا يف ال�ضاعة ال�ضاد�ضة والن�ضف 
م�ضاًء، فكانت مناق�ضته متعبة، واإجناز املجل�س والتعديالت عليه اأعتقد كانت 

يف �ضالح القانون ب�ضكل كبري.  
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الورقة الثالثة
» الخبرة الدولية واإلقليمية في 

التعامل مع التحديات التي 
تواجه جمعيات النفع العام «

االأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد العو�س
م�ست�سار قانوين يف جمل�س االأمة الكويتي
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�سعادة  د. حممد �سامل املزروعي -  االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

االآن ننتقل اإلى الورقة الثالثة والتي يقدمها الدكتور حممد اأحمد �سامل 
العو�س واأمامه ع�سرين دقيقة ليقدمها، فليتف�سل م�سكوراً : 

دكتور حممد اأحمد �سامل العو�س / م�ست�سار قانوين يف جمل�س االأمة الكويتي:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على 
اأ�سرف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.  

معايل اأحمد حممد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 

االأخت وزيرة ال�سوؤون االجتماعية 

العلماء واالأكادمييني والباحثني والنا�سطني 

لتكرمهم  املنتدى  هذا  اأمر  على  القائمني  ب�ضكر  واأب��داأ  حتية،  اأطيب  اأحييكم 
بدعوتي للم�ضاركة بهذه الورقة املتوا�ضعة، واأرجو اأن اأكون دائمًا عند ح�ضن الظن.  

املو�ضوع اليوم هو مو�ضوع معا�ضر، ومو�ضوع ذو اأهمية كبرية وخطرية لأنه 
يحاول اأن يوؤ�ض�س للعالقة بني منظمات املجتمع املدين وبني املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية 
واملجتمع والدولة ككل، واإذا كان لكل زمان اآية فاإن اآية هذا الزمان هي منظمات 
املجتمع املدين، هذا اجل�ضم الذي بداأ يلعب دورًا خطريًا يتجاوز دور احلكومات 
واملوؤ�ض�ضات الر�ضمية، واأ�ضبح له �ضوت كبري وعايل يف كل املحافل الدولية ويف 
املجتمع، وكلنا يعلم اأن الدولة بداأت يف البداية يف قدمي التاريخ وهي مهمومة 
حتمي  اأي  واخلارجي  الداخلي  الأم��ن  حماية  حماولة  الدولة  فبداأت  بالأمن، 
دولة  اإلى  تطورت  ثم  اخلارجي،  العداون  ومن  الداخلية  ال�ضرور  من  املجتمع 
الرفاهية التي تعتني بتقدمي خدمات اأخرى بجانب الأمن ولكن تو�ضع اهتمامات 
الدولة الكبرية وتعقد وت�ضعب مناحي احلياة الثقافية والفنية والجتماعية ظهر 
املجتمع املدين، واأ�ضبح ي�ضاعد الدولة يف ملء الفراغ فالآن منظمات املجتمع 
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الدولة  ت�ضتطيع  فال  وال��دول��ة،  الفرد  بني  الفراغ  هذا  متالأ  اأن  حت��اول  امل��دين 
فهنا  امل�ضطلحات،  اإ�ضكالت يف  اأن عندنا  واحلقيقة  �ضيء،  بكل  القيام  اليوم 
يف منطقة اخلليج ي�ضمى م�ضطلح » النفع العام « ويف مناطق اأخرى »املجتمع 
املدين « و »املنظمات الطوعية «، ولكنها كلها تلتقي يف �ضمات و�ضفات م�ضرتكة 
اأهمها اأن يكون العمل طوعيًا، فاإذا كان ملزمًا اأو اإجباريًا مبوجب قانون فهذا 
لي�س عمل طوعي، ويجب اأن يكون للنفع العام ول يخت�ضر على نفع جمموعة اأو 
فئة معينة اأو �ضريحة كربت هذه ال�ضريحة اأو �ضغرت، ويجب اأن يكون خاليًا من 
الهتمامات الربحية املادية، ففكرة العمل النفعي - اأي�ضًا - موجودة يف �ضميم 
ديننا وتقاليدنا العربية يف اأن تقدم وتبذل املال واجلهد والوقت والفكر من اأجل 
الآخرين، فهذه من معاين الإيثار كما قال اهلل تعالى »ويوؤثرون على اأنف�ضهم ولو 
كان بهم خ�ضا�ضة « �ضدق اهلل العظيم، فهذه ب�ضاعتنا ُردت اإلينا، فالآن العامل 
الغربي والأمريكي يهتم بها ولكنها نابعة من هنا، من ديننا وتقاليدنا اأن نقدم 
اأ�ضا�ضًا من عندنا، وها هي  ونغيث امللهوف ون�ضاعد ال�ضعيف الفقري، فالفكر 

ب�ضاعتنا ردت اإلينا من جديد.  
يف  �ضراعًا  �ضاأم�ضي  ولذلك  كرمكم،  اأ�ضتغل  ل  اأن  الإمكان  قدر  اأحاول  اأنا 
كلمتي واأقول اأن العنا�ضر الأ�ضا�ضية اجلوهرية يف منظمات املجتمع املدين هي: 
املجموعة  اأو  املنظمة  كانت  ف��اإذا  الدولة،  عن  الإداري  ال�ضتقالل   : اأوال 
اأ�ضا�ضي  النوايا فهي تفتقر لعن�ضر  خا�ضعة لهيمنة الدولة مهما كانت ح�ضن 
وهو ال�ضتقاللية، فاإذا كانت هي جزء من الدولة وت�ضرف عليها الدولة فبذلك 
هذه  ن�ضنف  اأن  نريد  عندما  اإذًا  ال�ضتقاللية   وهي  �ضفة  اأهم  فقدت  تكون 
املنظمة اأو املوؤ�ض�ضة نتاأكد من طبيعة عالقتها بالدولة فاإذا كانت عالقة هيمنة 

واإ�ضراف وتوجيه وت�ضلط فهي لي�ضت منظمة جمتمع مدين.  
ثانيا: ال�ضتقالل املايل، فاملال هو ع�ضب احلياة، وت�ضتطيع باملال اأن حترك 
يف  اإليه  حتتاج  فالنتخابات  �ضيء،  كل  هو  فاملال  �ضيء،  كل  وحت��رك  ال�ضيا�ضة 
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التعديل والتطور، ولذلك فاملنظمات حتتاج اإلى مال، فمن اأين تاأتي بهذا املال؟ اإذا 
ح�ضلت عليه من الدولة فقد يكون هذا املال مفرو�ضًا، اأي اأنه ل ي�ضتطيع الإن�ضان 
اإذا مل ي�ضتقل بقوته، فاإذا كنت تعطيني وتطعم فمي وتعطيني  اأن ي�ضتقل بقراره 
املال فال اأ�ضتطيع اأن اأخالفك يف الراأي، فكيف ن�ضتطيع دعم هذه املنظمات حتى 
تقوم بنف�ضها دون اأن حت�ضل على دعم مايل مغرو�س، فمن اأين حت�ضل منظمات 
املجتمع املدين يف وطننا العربي ويف العامل كله على املال؟ اإما من منظمات دولية 
اأو من الدولة، فاإذا كان املال من الدولة لكل املنظمات و�ضمن معايري عادلة ودون 
فالدولة  والدولة،  احلكومة  بني  فرق  هناك  لأن  م�ضكلة  فال  واإمالء  هيمنة  �ضبهة 
فيها كل النا�س وكل املجتمع، اأما احلكومة فهي ال�ضلطة التي حتكم يف وقت معني 
يف  املعار�ضة  حتى  لأنه  الدولة  من  ولي�س  ال�ضلطة  من  اخلوف  يف  دائما  وامل�ضكلة 
الدول ذات الأنظمة املتعددة املعار�ضة هي جزء من الدولة، ورئي�س الدولة يعني 
الدولة  من  دعمًا  تتلقى  املنظمات  هذه  كانت  فاإذا  م�ضتقلني،  والق�ضاة  الق�ضاة، 
م�ضكلة  فال  اجلميع  بها  ي�ضتمتع  عادلة  ومعايري  اأ�ض�س  وعلى  احلكومة  من  ولي�س 
يف ذلك، اأما اإذا كان هناك متييز، واإذا كانت الدولة اأو احلكومة تعطي جمعيات 

معينة ماًل وفريًا وعناية خا�ضة فهنا تاأتي �ضبهة الإمالء.  

بع�س  فهناك  الكرمي،  زميلي  لها  اأ�ضار  والتي  الداخلية  املوؤ�ض�ضية  ثالثا: 
اإل��ى  تفتقد  حيث  املوؤ�ض�ضية  ع��دم  م��ن  تعاين  امل��دين  املجتمع  يف  املنظمات 
اأو  نخبة  بوا�ضطة  اأو  فئة  بوا�ضطة  ت��دار  اأنها  اي  الداخلية،  الدميوقراطية 
بوا�ضطة قبيلة اأو بوا�ضطة طائفة اأو بوا�ضطة توجه فكري اأو �ضيا�ضة معينة، فاإذا 
افتقدت هذه املنظمة هذه امل�ضاألة ففاقد ال�ضيء ل يعطيه، فاإذا كانت اأمورها 
من الداخل تدار دون اختيار ودميوقراطية وتناف�س حر، ودون ال�ضتماع لوجهة 

النظر الأخرى ودون احتمال الراأي الآخر فكيف تكون منظمة طوعية ؟! 

لديها  ولكن  اخل��ارج  يف  بريئة  تبدو  التي  املنظمات  من  الآن  نعاين  اأي�ضا 
اأغرا�س قد تكون مطية ل�ضتهداف خارجي للدولة، وقد تكون لديها توجهات 



44

وقائع ملتقى 

»نحو �سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام

دبي - الإمارات العربية املتحدة
الإثنني 25 مايو 2015م

مذهبية  اأو  طائفية  اأو  عن�ضرية  توجهات  تنمية  حتاول  وقد  والتطرف،  للغلو 
ولكنها  مدين  جمتمع  منظمة  هي  اخلارجي  الإط��ار  يف  ولكنها  للبلد،  م�ضرة 

حتمل ال�ضر وتبث ال�ضم يف الد�ضم.  
اأي�ضا م�ضاألة ال�ضفافية وامل�ضداقية : ففي كثري من البلدان كانت بع�س املنظمات 
ت�ضعى - يف احلقيقة - لتحقيق فوائد ذاتية، فحتى عندنا يف ال�ضودان مثال نعاين 
ولكن  امل�ضاحف،  ت�ضتورد  ولكنها  خريي  �ضكلها   - مثال   - منظمة  هناك  اأن  من 
اي�ضا - من يند�س  ونواياها ح�ضنة ولكن -  الغالبية خرية وتعتمد على اخلريين 
و�ضط هوؤلء من يبحثون عن الذات فياأتوا للم�ضاحف ويبيعوها، وياأتوا بالأموال 
ياأتي من املنظمات الدولية  املخ�ض�ضة للم�ضجد ويحولوها لذواتهم، عمل خريي 
فياأخذ الدولرات وي�ضرفها على نف�ضه، يقيم ندوة اأو ندوتني يف العام وياأخذ بقية 
منظمات  كثريًا من  اأن  كما  م��رباأة،  كلها  فلي�ضت  �ضخ�ضية،  لأغرا�س  ال��دولرات 
املجتمع املدين تعاين - اأي�ضًا - من املند�ضني داخلها الذين يحولوا هذا الغر�س 
النبيل والهدف ال�ضامي اإلى اأهداف �ضيقة وذاتية، فاملجتمع املدين نف�ضه يحتاج - 

اأي�ضًا - حلماية نف�ضه من بع�س املتفلتني.  
وكيف  الت�ضريعية،  واملوؤ�ض�ضة  املدين  املجتمع  منظمات  بني  العالقة  هي  ما 

ميكن اأن تدعم هذه املنظمات م�ضرية العمل الت�ضريعي ؟ 
والرق��ابة  الت�ضريع  يف  الرئي�ضية  مهامه  اأن  جند  الربملان  اإل��ى  نظ��رنا  لو 
فالأمة  الأمة،  اإرادة  عن  التعبري  عبارة عن  هو  الت�ضريع  لأن  ي�ضرع  فالربملان 
ترف�س ال�ضرقة فت�ضن قانونًا يحرم ال�ضرقة، كذلك الأمة ترف�س ال�ضلوك غري 
عن  التعبري  هو  فالت�ضريع  اإذًا  ال�ضلوك،  هذا  يحرم  قانونًا  فت�ضدر  املحت�ضم 
؟  الق�ضاء  ولي�س  ولي�س احلكومة  ي�ضرع  الذي  الربملان هو  وملاذا  الأمة،  رغبة 
ال�ضعب،  التعبري عن رغبة  واملطلوب هو  ال�ضعب،  الذي ميثل  الربملان هو  لأن 
اأو املختارون،  ال�ضعب املنتخبون  ال�ضعب ؟ هم ممثلو  فمن الذي يعك�س رغبة 
الرقابة،  هي  اأخ��رى  مهام  ولديه  الت�ضريع،  هي  للربملان  الأول��ى  فاملهمة  اإذًا 
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وكذلك اإقرار املوازنة واإقرار املعاهدات الدولية، ويف بع�س الربملانات هناك 
�ضفة انتخابية اأو عقابية يف حما�ضبة الرئي�س، ولكن املهمة الرئي�ضية للربملان 
واأحالمها  الأمة وعن تطلعاتها  تعبري عن رغبة  الت�ضريع هو  لأن  الت�ضريع  هي 
وم�ضاكلها فمن الذي يعرب عن ذلك ؟ هم نواب الأمة، وكيف ت�ضتطيع منظمات 
املجتمع املدين اأن ت�ضاعد يف العملية الت�ضريعية ؟ فقد تف�ضل الأخ رئي�س املجل�س 
اليوم بتقدمي املعلومات، فاإذا كانت هناك جلنة من اللجان تناق�س مو�ضوعًا 
اللجان  اإل��ى  تلجاأ  الدنيا  يف  الربملانات  وكل  للمعلومات،  حتتاج  فهي  معينًا 
واملطبخ  الناب�س  القلب  وهي  للربملان،  الفني  ال��ذراع  اأو  الأداة  هي  فاللجان 
ناجح  برملان  يوجد  وال�ضيا�ضات، فال  والتو�ضيات  القرارات  منه  ت�ضنع  الذي 
اإل اإذا كانت لديه جلان فاعلة وقوية ومقتدرة، واللجنة عندما تقدم تقريرًا 
يف  القوة  م�ضادر  واأح��د  القوة،  هي  فاملعلومات  املعلومات،  على  تعتمد  فهي 
عامل اليوم هي املعلومات، فاأذا كنت متلك معلومات فاأنت قوي، وكل احلروب 
اللجنة متتلك املعلومات  وال�ضراعات الآن تعتمد على املعلومات، فاإذا كانت 
فاإنها ت�ضتطيع اأن ت�ضدر تقريرًا واأن تعد درا�ضة حمرتمة وقوية، وهنا ت�ضتطيع 
حماية  جمعيات  مثال  املعلومات،  للجان  تقدم  اأن  امل��دين  املجتمع  منظمات 
امل�ضتهلك ت�ضتطيع اأن ت�ضاعد اللجنة املعنية يف الربملان باإ�ضدار قوانني حلماية 
املواطن من الأطعمة الفا�ضدة ومراعاة املوا�ضفات واملقايي�س وغري ذلك كذلك 
هناك بع�س منظمات املجتمع املدين تعمل يف جمال حقوق الإن�ضان وانتهاك 
حقوق الن�ضان، وهذه ت�ضتطيع اأن تقدم ال�ضكاوى والتظلمات للجنة املعنية اأو 
ت�ضاعد اللجنة الت�ضريعية يف اإ�ضدار قوانني حتمي حقوق الإن�ضان اأو اإلى جلنة 
اأن ت�ضاعد يف العملية  اإذًا فمنظمات املجتمع املدين ت�ضتطيع  حقوق الإن�ضان، 
يف  حق  لديهم  واملنظمات  ذاتهم  املواطنني  البلدان  بع�س  ويف  الت�ضريعية، 
اقرتاح القوانني وذلك عن طريق التقدم بعري�ضة اإلى اللجنة اأو رئي�س املجل�س 
باأنهم يريدون �ضن قانون يف �ضاأن كذا، فهم يلعبون دورًا مهمًا جدًا لأنهم اأقدر 
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وكال اجلهتني الربملان املمثل لل�ضعب وهذه املنظمات الطوعية الأهلية هناك 
جمعيات  �لنا�شط يف  �لع�شو  وبني  �لربملان  ع�شو  بني  قوية جدً�  �لتقاء  نقاط 

النفع العام، فكالهما ينطلقان من منطلق واحد هو خدمة املجموعة.  

اأن الكثري من املنظمات املجتمعية تعمل يف  اأي�ضا الدور الرقابي : �ضحيح 
تراقب  اأن  حتاول  نا�ضطة  منظمات  هناك  ولكن  النا�س،  ت�ضاعد  خريي  عمل 
امل�ضوؤولني  اأداء  مراقبة  وهو  للربملان  الثاين  الدور  هو  وهذا  الر�ضمي،  الأداء 
احلكوميني، فمن اأين يتح�ضل الربملان على املعلومات حول وزير معني اأو وزارة 
معينة تعرثت يف الطريق اأو اأن هناك اأخطاء يف امل�ضت�ضفيات اأو يف التعليم ؟ 
 - اأي�ضًا   - ت�ضتطيع  فهي  امل��دين،  املجتمع  منظمات  طريق  عن  ياأتي  هذا  كل 
اأن ت�ضاعد الربملان يف لعب هذا الدور الرقابي، وكذلك ت�ضتطيع املنظمات اأن 
تدفع الربملان دفعًا اإلى التوقيع وامل�ضادقة على التفاقيات الدولية املهمة يف 

جمال حقوق الإن�ضان ويف املجالت الأخرى.  

هناك تفا�ضيل ل اأريد اأن اأطيل فيها حول العمل التطوعي يف العامل العربي 
اإلى التحديات وهي العقبات التي تواجه  اأوروبا وغريها، ولذلك �ضاأنتقل  ويف 
العمل التطوعي بوجه عام يف وطننا العربي وبع�س القرتاحات الوجيزة جدًا : 

هناك عوامل تتحكم بنجاح منظمات املجتمع املدين يف بلد ما يف زمن ما منها : 

اأوال : م�ستوى البناء الدميوقراطي.  

عمق ثقافة العمل التطوعي نف�ضها، فهل املجتمع عندنا يحرتم العمل التطوعي 
م�ضاحله  عن  ويبحث  لياله  على  يغني  واحد  وكل  م�ضغولة  النا�س  كل  اأن  اأم 
فبذلك  للمجموعة،  تعمل  اأن  الروح يف  نغر�س هذه  اأن  ا�ضتطعنا  اإذا  الذاتية، 
نعمق ثقافة العمل التطوعي، فهناك بع�س الدول ت�ضكو من اأن ال�ضباب احلديث 
اأو  للدرا�ضة  اإما  التطوعي ولي�س لديه وقت لذلك، فوقته  العمل  ين�ضرف عن 
لو�ضائل التوا�ضل الجتماعي اأو لالأ�ضياء التي تفيده فائدة مبا�ضرة، فلي�س لديه 
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وقت للعمل التطوعي، لذلك ل بد من تعميق هذه الثقافة يف نفو�س النا�س، ول 
بد من �لإطار �لدميوقر�طي �لعام �لذي يحتمل هذ� �لن�شاط ملنظمات �ملجتمع 

املدين، فقلنا اأن الهيمنة احلكومية تعترب واحدة من التحديات. 

جوهر فل�ضفة العمل املدين هو ا�ضتقالليته وحرية قراره، وحرية قراره لي�س 
معناه اأن يكون هناك فو�ضى، فهناك دائما موازنة بني ال�ضلطة وبني احلرية 
امل�ضموح لأي �ضخ�س مهما  العامل كله، ومن غري  فال يوجد حرية مطلقة يف 
كان اأن يعمل ما ي�ضاء ويقول اأنا حر ول جلمعية تنطلق �ضد القيم العليا للدولة 
و�ضد اأمن الدولة وا�ضتقرارها ومن ثم تقول اأنا حر ! فهناك قيود وحتى املجتمع 
الدويل فقد �ضمح لأن تكون احلريات املدنية وال�ضيا�ضية مقيدة بالأمن الوطني 
تنتهي عندما  الآخرين، فحريتك  العامة وحريات  العامة وال�ضحة  والأخالق 
تعرب اخلط الأحمر بينك وبني حريات الآخرين، فال توجد حرية مطلقة، ولكن 
اأن ن�ضع هذه املنظمات يف جيوبنا ون�ضريها كما نريد  اإذا حاولنا  اأي�ضًا -   -
نكون اأف�ضدناها، واأ�ضعنا ماًل ووقتًا بال فائدة، فال بد من املوازنة يف امل�ضاألة 
فهي تعمل بقدر معقول من �حلرية ولكن دون �أن تتخطى �خلطوط �حلمر�ء.  

اأم  م��دين  جمتمع  منظمات  ه��ي  ه��ل  الت�ضكيالت  بع�س  ع��ن  ���ض��وؤال  هناك 
تعترب مثل الأحزاب ال�ضيا�ضية مثاًل والطوائف املذهبية والنقابات، فهل نقابة 
املحامني ممكن اأن تكون منظمة جمتمع مدين ؟ فهي حتمي املحامني فقط ول 
حتمي املجتمع كله، كذلك نقابة العمال حتمي حقوق العمال، ونقابة ال�ضيارفة 
فاإذا كانت نقابة فهي تتحرك يف نطاق حتمي م�ضاحلها فيها، فهل  وغريها، 
تعترب منظمة جمتمع مدين، اأي هل هي جمعية نفع عام اأم نفعها لفئة معينة؟ 
طائفة  هما  كبريتني  طائفتني  ال�ضوادان  يف  فعندنا  املذهبية،  الطائفة  كذلك 
فهل  ؟  طائفتهما  �ضاأن  يف  فقط  حم�ضورتان  وهما  الأن�ضار،  وطائفة  اخلتمية 
مدين  جمتمع  يعترب  هل  ال�ضيا�ضي  احلزب  كذلك  ؟  مدين  جمتمع  تعترب  هذه 
وهو ي�ضعى لل�ضلطة، فهل هذا ي�ضعى للنفع العام اأم ي�ضعى اإلى نفع حمدود مقيد 
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راأي��ان يف هذا  ؟ هناك  لل�ضلطة  ي�ضل  اأن  الذي همه  وبرامج احلزب  باأهداف 
ال�ضاأن هما : 

راأي يقول اإذا كانت الطائفة واحلزب والنقابة تطوعي واأهلي يحقق ويخدم 
حكومة  لي�س  لأنه  مدين  جمتمع  منظمة  يعترب  فهو  املجتمع  من  فئة  م�ضالح 
والراأي الآخر يقول اأنه ل، فيجب اأن ن�ضبط امل�ضاألة، فالأحزاب ال�ضيا�ضية على 
لأن  عام  نفع  منظمات  لي�ضت  ولكنها  والراأ�س  العني  على  والنقابات  الراأ�س، 
عنه  حتدثت  الذي  واخللل  املجتمع،  فئات  باقي  دون  فئة  على  يقت�ضر  نفعها 
اأين ح�ضلت هذه املنظمات  اأن تدار ب�ضفافية، فمن  اأنه ل بد لهذه املنظمات 
الت�ضريع، والكثري من املنظمات  واأين مت �ضرفه ؟ وهنا يدخل  الأم��وال،  على 
ت�ضيق ذرعًا بالت�ضريعات احلكومية، فعندنا يف ال�ضودان كانت هناك معركة 
ت�ضاألك  التطوعي  العمل  لتنظيم  قانون  احلكومة  اأ�ضدرت  عندما  جدًا  كبرية 
هذا املليون دولر اأتيت به من اأين ؟ من اأمريكا اأو من اإ�ضرائيل اأو من غريها 
واأنفقتها يف ماذا ؟ هل اأنفقتها يف حفالت اأم يف عمل رفعت ال�ضعور بالوعي 
امل�ضاكني  على  اأنفقتها  وه��ل  ؟  التطوعي  بالعمل  ال�ضوداين  ال�ضعب  و�ضط 
ب��د لهذه املنظمات من  ف��ال  وال��ب��ذخ ؟  ال��رتف  اأم يف  واجل��وع��ى وغ��ري ذل��ك 
تقييدها بقانون ب�شرط �أن ل يتدخل �لقانون يف �شميم قر�ر�ت هذه �ملنظمات 
لالأمن  �حلمر�ء  و�خلطوط  �ملنظمات  هذه  عليه  �أين ح�شلت  ومن  �ملال  لكن 
القومي للدولة وامل�ضلحة العامة ل ي�ضمح لهذه املنظمات اإثارة الفنت املذهبية 
والدعوة اإلى العنف والقبلية وغري ذلك، اإذًا فامل�ضكلة الرئ�ضية التي تواجهها 
منظمات املجتمع املدين يف العامل العربي الآن هو اخلط الفا�ضل بني ال�ضيطرة 
والتنظيم، فاأنا اأنظم عملك لكني ل اأهيمن عليك، فهذا مهم جدًا، فال بد من 
يجب  لكن  القوانني  من  الكثري  وهناك  العربي،  العامل  يف  وت�ضريعات  قوانني 
اأن ل تتخطى هذه القوانني اخلط الفا�ضل ما بني ال�ضيطرة والتنظيم بحيث 

يتحول التنظيم لهذه املنظمات اإلى الهيمنة عليها.  
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ظاهرها  التي  املنظمات  بع�س  عندنا  اأي�ضا   : والإق�ضاء  والتع�ضب  الغلو 
مبا  اأدرى  وكلكم  ومتطرفة،  متع�ضبة  اأفكار  اإلى  تدعو  اأنها  وباطنها  الرحمة 

اأعني.  

طريقة  جند  اأن  يجب  ذكرت  فكما  التمويل،  م�ضاكل  حول  الأخ��ري  ال�ضيء 
لتمويلها دون اأن نهيمن عليها واأن يكون هناك �ضفافية يف ذلك.  

غياب و�ضعف روح التطوع و�ضط �ضبابنا، فالكثري جدا لي�س لديهم اهتمامات 
يف هذا ال�ضاأن مثل الغرب حيث اأنهم جتاوزونا يف هذه امل�ضاألة.  

اأقول قويل هذا وا�ضتغفر اهلل يل ولكم وجزاكم اهلل خريًا.  

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي
 االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي:

�ضكرًا جزياًل دكتور اأحمد، قبل اأن نفتح باب النقا�س اأود الإ�ضارة اإلى النقطة 
التي اأثارها الدكتور اأحمد حول عالقة جمعيات النفع العام بالربملانات، فهذا 
فمعظم  الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  ممار�ضته  يف   - حقيقة   - عليه  اأك��د  ما 
الت�ضريعات التي ترد اإلى املجل�س الوطني الحتاد يتم ا�ضت�ضارة جمعيات النفع 
العام فيها كٌل يف جمال اخت�ضا�ضه، وحتى يف القانون اخلا�س بجمعيات النفع 
نحن طلبنا ح�ضور   - - احلقيقة  2008م  عام  مناق�ضته يف  والذي مت  العام 
جميع جمعيات النفع العام حل�ضور اجتماعات اللجنة املخت�ضة مبناق�ضة هذا 
اأكرث  لكن  تفاعاًل،  اأقل  وبع�ضها  بالفعل،  تتفاعل  اجلمعيات  وبع�س  القانون، 
اجلمعيات - فعاًل - تفاعلوا لي�س فقط يف مرا�ضلة اللجنة ولكن - اأي�ضًا - يف 
ح�ضور اجتماعاتها، فهذا رمبا من املجالت التي تفتح باب النقا�س يف املجل�س 
يف اأن ي�ضتفيد ا�ضتفادة كبرية جدًا من اآراء املخت�ضني �ضواء يف جمعيات النفع 

العام اأو غريها.  
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�سعادة د. حممد �سامل املزروعي- االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي:

الآن اأيها احل�ضور الكرمي اأمامنا مدة ع�ضرين دقيقة للمناق�ضة والرد على 
اأي ا�ضتف�ضار اأو �ضوؤال، فاأرجو من اأي �ضخ�س يتقدم ب�ضوؤال اأن يذكر ا�ضمه واأن 

ي�ضري ملن يرغب بتوجيه �ضوؤاله، و�ضكراً . 

ال�سيد/ �سيف بن عابد: رئي�س جمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات االإماراتية: 

الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة  ووزارة  الوطني  املجل�س  ن�ضكر 
اأنا لدي اقرتاح باإ�ضافة تو�ضية باإن�ضاء  على هذا امللتقى املهم، ويف احلقيقة 
هيئة جلمعيات النفع العام، فالعدد - �ضراحة - وهو )150( جمعية نفع عام 
اأعتقد كوين يف  اأعتقد، وكذلك  الأع�ضاء كما  الآلف من  بع�ضرات  اأع�ضاوؤها 
املجال املحا�ضبي اإذا تكلمنا عن الأرقام فهذه اجلمعيات تقدم قيمة م�ضافة 
املخ�ض�ضة  فامليزانية  درهم،  مليون  تقل عن )100(  ل   - اأت�ضور   - للدولة 
تقريبا هي )5( مليون درهم، ولكن هذه اجلمعيات تقدم قيمة م�ضافة للبلد 
واأت�ضور اأنه يف حال وجدت هيئة جلمعيات النفع العام فمن املمكن اأن ي�ضل 
جمعية  يف  عندنا جتربة  فنحن  اأكرث،  اأو  درهم  مليار  ن�ضف  اإلى  الرقم  هذا 
يدر�ضون  مواطنًا  ع�ضرين  تقريبًا  الآن  عندنا  املثال  �ضبيل  على  املحا�ضبني، 
حدود  يف  اجلمعية  يكلف  وهذا   ،» ال��دويل  القانوين  املحا�ضب  زمالة   « موؤهل 
مليون درهم، فقد ر�ضدنا مليون درهم لهذه املبادرة بتاأهيل ع�ضرين مواطنًا 
اأي دعم  لي�س هناك  �ضنوات  ولكن منذ ثالث  قانونيني،  لي�ضبحوا حما�ضبني 
للجمعية و�إمنا تعتمد �مل�شاألة على �جلهود �لذ�تية للجمعية، هذ� هو مقرحي 

و�ضكرًا. 

 �سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

اإلى تو�ضيات  اأن ي�ضاف هذا املقرتح  اأنه من املمكن  اأعتقد  �ضكرًا جزياًل، 
امللتقى.  
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ال�سيد / فاروق احلمودي : 

ال�ضالم عليكم، اأوًل اأحيي معايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني 
الحتادي. 

دورًا مهم يف ربط  تلعب  العام  النفع  اأن اجلمعيات ذات  : مبا  �سوؤايل هو 
ما  لتطبيق  زمنية  مدة  هناك  فهل  والتنمية  والتطوير  العمل  بعجلة  املواطن 

يطرح اليوم من اأفكار وُروؤى من قبل املجل�س اإلى جوانب تطبيقية ؟ 

ال�سوؤال الثاين : ما هي �ل�شروط لع�شوية �جلامعيني �جلدد �لر�غبني يف 
النت�ضاب لها ؟ وطبعا هذا ال�ضوؤال عام للجميع، و�ضكرًا.  

الرد على االأ�سئلة :

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم، بالن�شبة لل�شق �لثاين من �ل�شوؤ�ل حول �شروط 
املهنية  اجلمعيات  اإل  خا�ضة  �ضروطًا  تتطلب  ل  اجلمعيات  فمعظم  الع�ضوية 
اأو  مواطن  كان  �ضواء  احلقوق  يف  لي�ضان�س  �ضهادة  تتطلب  املحامني  فجمعية 
اأو منت�ضبة، واأعتقد اأن  مقيم، فالع�ضوية مفتوحة للطرفني �ضواء كانت فعالة 
جميع �جلمعيات لي�س لديهم �شروط كبرية جدً�، وبالن�شبة للر�شوم فهي تر�وح 
من مائة اإلى مائتي درهم تختلف من جمعية اإلى اأخرى، هذا بالن�ضبة لل�ضق 
�لثاين من �ل�شوؤ�ل، �أما �ل�شق �لأول فال �أ�شتطيع �لإجابة عليه و�إمنا يجيب عليه 
املقرتحات  تنفيذ  اأجندة  حول  وهو  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  يف  امل�ضوؤولون 

املوجودة يف هذا امللتقى، فهذا لي�ضت اإجابته عندي، و�ضكرًا.  

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

وزارة  اأو  نحن  ف�ضواء  الندوة  هذه  عن  �ضت�ضدر  التي  للتو�ضيات  بالن�ضبة 
التو�ضيات  ه��ذه  تنفيذ  يف  �ضركاء  فنحن  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة 

و�ضكرًا.  
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�سيادي  جلمعيات  التعاوين  االحت��اد  رئي�س   - املن�سوري  حممد  علي  ال�سيد 
االأ�سماك يف الدولة : 

اأول اأتقدم بجزيل ال�ضكر والمتنان للمجل�س الوطني الحتادي وعلى راأ�ضه 
معايل الرئي�س  وكذلك ملعايل وزيرة ال�ضوؤون الجتماعية. 

فقد  الكثري،  ال�ضيء  النقا�س  اأثرونا يف هذا  الأفا�ضل  الأ�ضاتذة  اأن  احلقيقة 
تطرق الأ�ضاتذة اإلى عدد من املوا�ضيع، من �ضمنها بالن�ضبة ملجال�س الإدارات 
فالكل يعرف اأن اجلمعيات التعاونية لها اأنظمة اأ�ضا�ضية، والنظام الأ�ضا�ضي - 
مبا اأنها جمعيات حرة - هو الذي يعتمد بالدرجة الأولى على م�ضوؤولية اأع�ضاء 
ذوي  من  يكونوا  اأن  فاملفرو�س  وعي  عندهم  كان  ف��اإذا  العمومية،  اجلمعيات 
التوجه التعاوين، واأن يختاروا القيادات اأو الأع�ضاء الذين ميثلونهم، فال اأعتقد 
اأن الدولة ت�ضتطيع اأن تعمل �ضيئًا يف هذا ال�ضاأن اإل اإذا كان هناك روؤية معينة 
من ناحية هذه اجلمعيات، وقد تكون بع�س اجلمعيات توفق يف اأع�ضاء جمل�س 
اإدارتها، لكن ب�ضكل عام اختيار اأع�ضاء جمل�س الإدارة يتم عن طريق اجلمعية 
اأو نظرة  روؤية  اإذا كان لكم  اإل  تعينهم  التي  التي تزكيهم وهي  العمومية، فهي 
الوطني  املجل�س  يف  موجود  هو  كما  ذلك  يف  تدخل  للدولة  يكون  اأن  يف  اأخ��رى 
الحتادي، اأو اأن ُتخول احلكومة اأو ي�ضدر قانون باأن يتم تعيني جزء من اأع�ضاء 

جمل�س الإدارة من الأكادميني اأو املثقفني حتى يرقوا يف عمل هذه اجلمعيات. 

كذلك تعقيبًا �أو زيادة يف �ملعلومة فالأخ �لفا�شل �شاأل عن �شروط �لنتماء 
الأخرى، فمثال جمعيات  للجمعيات، طبعًا كل جمعية تختلف عن اجلمعيات 
كذ�  �ل�شخ�س  يكون  �أن  في�شرط  �إليها،  لالنتماء  �شروط  هناك  �ل�شيادين 
املحامني  بالن�ضبة جلمعية  وو�ضح  الفا�ضل  الأخ  اأو  الدكتور  تف�ضل  كما  وكذا، 
�لأ�شا�شي  �لنظام  يحكمها  �إليها  لالنتماء  بها  �شروط خا�شة  لها  فكل جمعية 

اخلا�س بها، و�ضكرًا.  
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�سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

الكلمة ملعايل الوزيرة.  

معايل / مرمي حممد خلفان الرومي - وزيرة ال�سوؤون االجتماعية :

�ضكرًا جزياًل، لدي نقطتان اأ�ضا�ضيتان  : 

يكون  اأن  اق��رتح  حيث  املحا�ضبني  جمعية  من  الأخ  ���ض��وؤال  على  ردا  اأول: 
تن�ضيق  اأنه يوجد جلنة  العام، احلقيقة  النفع  اأو مظلة جلمعيات  هناك هيئة 
اجلمعيات ذات النفع العام، وهذه موؤ�ض�ضة منذ بداية الت�ضعينيات، وهي تعترب 
تنظم  فهي  اإليها،  بالن�ضمام  رغبوا  اإذا  العام  النفع  ذات  للجمعيات  املظلة 
العمل وتدعم العمل التطوعي وت�ضاعد اجلمعيات ذات النفع العام يف حتقيق 

اأهدافها.  

ال�ضق الثاين من ال�ضوؤال والذي �ضمعت الإخوان طرحوه كمتحدثني م�ضكورين 
للتمويل  بالن�ضبة  واأي�ضًا جاء كا�ضتف�ضار من الإخوة احل�ضور وهو  على ذلك، 
املايل  الدعم  اأ�ضح  اأو مبعنى  العام  النفع  ذات  اأن متويل جمعيات  فاحلقيقة 
يعطى  كان  ال�ضابق  ففي  العام  النفع  ذات  للجمعيات  يقدم  ال��ذي  احلكومي 
للجمعية، ولكن منذ عدة �ضنوات، تقريبًا منذ ع�ضر �ضنوات �ضكلنا جلنة تقييم 
عمل اجلمعيات ذات النفع العام يف نهاية كل �ضنة، فاجلمعيات يتم تقييمها 
تقريبًا من خالل ع�ضرين معيار اأ�ضا�ضي، وهل حققت اأهدافها، وهل التزمت 
مببادراتها وخططها ال�ضنوية، وهل ا�ضتقطبت متطوعني ؟ فهناك الكثري من 
تقدمي  م�ضاألة  يف  اجلمعيات  تقييم  يتم  ذلك  على  وبناء  تطرح  التي  الأ�ضئلة 
فاعلة  اأنها  نتيجة  املايل  الدعم  لها  نرفع  فهناك جمعيات  لها،  املايل  الدعم 
فيتم  ما  اإلى حد  دوره��ا  منح�ضر   - �ضراحة   - وهناك جمعيات  املجتمع،  يف 
التخفي�س يف دعمها املايل حتى يكون هذا حتفيز لها يف ال�ضنوات القادمة لأن 
تبذل جهدًا اأكرب، لكن كلمة حق اأود قولها اأمام اجلميع وهي اأن اجلمعيات ذات 
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النفع العام �ضاهمت ب�ضكل كبري يف العملية التنموية يف جمتمع الإمارات حتى 
قبل قيام الدولة، فمثال اجلمعيات الن�ضائية - كما ذكرت الدكتورة - اأن�ضاأت 
قبل قيام الدولة حتى ومع ذلك كان لها اإ�ضهامات كبرية يف حمو الأمية ويف 
التدريب والتاأهيل ويف متكني املراأة، ويف ن�ضر الوعي ال�ضحي والوعي التعليمي 
ففي احلقيقة كان لها دور كبري يف العملية التنموية يف جمتمع الإمارات، لكن 
تتوافق  بحيث  وال�ضرتاتيجيات  اخلطط  تتغري  اأن  القادمة  املرحلة  يف  ناأمل 
الدكتورة  طرحت  ف��الآن  املرحلة،  هذه  وحتديات  م�ضتجدات  حتتاجه  ما  مع 
مرمي نقطة اأ�ضا�ضية وهي الفئة ال�ضبابية، فالفئة ال�ضبابية الآن ل ت�ضتقطبها 
ميكن  متطلبات  لها  ال�ضبابية  الفئة  اأن  حني  يف  العام  النفع  ذات  اجلمعيات 
للجمعيات ذات النفع العام تكييف اأو حتوير اأو تعديل اأو�ضاعها مبا يتوافق مع 
ا�ضتقطاب واهتمامات هذه الفئة وهي الفئة الأكرب يف املجتمع، فاأنا اأعتقد اأن 
املرحلة القادمة خمتلفة متامًا عن ال�ضابق، ومن املفرت�س اأن اجلمعيات التي 
كانت قامت بدور قوي واأ�ضا�ضي يف تنمية املجتمع اأن تقوم بالدور امل�ضتقبلي لها 
والذي يعتمد - اأي�ضًا كما قلنا - على تخطيط ا�ضرتاتيجي جيد وعلى التميز 
مع  كلمتي  يف  ذكرتها  التي  العمل  منظومة  نف�س  وتاأخذ  والبتكار،  والإب��داع 
القطاع احلكومي، فنحن عندنا يف الدولة اإطار موحد من ال�ضهل اتباعه وهي 
روؤية الإمارات 2021 والتي حددت معامل الطريق اأو خارطة الطريق ب�ضهولة 
اختلفت  فمهما  جمالها،  يف  واح��دة  كل  تعمل  اأن  اجلمعيات  ت�ضتطيع  بحيث 
الهتمامات ومهما اختلفت الأهداف ت�ضب يف النهاية يف هذه الروؤية، وهناك 

دعم كبري.  

بالإ�ضافة لذلك م�ضاألة التمويل املايل : نحن فتحنا الآن املجال للجمعيات 
لأن ت�ضتثمر واأن جتد لها م�ضادر متويل، لكن يف احلقيقة نحن نعمل الآن على 
اإيجاد نظام حوكمة لأن هذا املال غري مراقب، فالدولة تراقب فقط الدعم 
فاإذا قدم جلمعية ما مبلغ معني فالدولة  الذي يقدم لهذه اجلمعيات،  املايل 
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تراقب هذا املبلغ فقط ول تراقب باقي اأموال اجلمعية، وبالتايل يجب اأن يكون 
هناك حوكمة، فالعمل احلكومي الآن فيه حوكمة، ففي جمال�س اإدارات الهيئات 
احلكومية الحتادية نحن نوقع على تعهد باأن يكون هناك حوكمة عندما يكون 
عندي عمل خا�س مرتبط بعمل هذه املوؤ�ض�ضة اأو غري ذلك فاأي�ضا نريد احلوكمة 
يف القطاع الأهلي يف جمعيات النفع العام، فكما قلنا فباب ال�ضتثمار الآن مفتوح 
لهذه اجلمعيات، فبا�ضتطاعتهم ال�ضتثمار لإيجاد م�ضادر متويل ولن ياأتي ذلك 
ال�ضرتاتيجية  فال�ضراكات  امللتقى  هذا  عنوان  وهو  ال�ضراكات  خالل  من  اإل 
ت�ضتطيع اأن ت�ضتقطب الكثري من �ضركات القطاع اخلا�س لدعم مبادراتك لأنه 
يهمها اأن تخرج للمجتمع يف اإطار امل�ضوؤولية املجتمعية، وت�ضتطيع اجلمعيات اأن 
ت�ضتغل ذلك ال�ضتغالل الأمثل لكن �ضمن حوكمة لعملها بحيث ل يتم ا�ضتغالل 

هذه الأموال بطريقة اأو باأخرى ت�ضيء لهذه اجلمعية، و�ضكرًا.  

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي- االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي:

اأن هذا امللتقى فر�ضة ملزيد من هذا  اأعتقد  �ضكرًا جزياًل معايل الوزيرة، 
واملجل�س  العام  النفع  جمعيات  بني  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  وتاأطري  احل��وار 
الوطني واحلكومة ب�ضكل عام، وتو�ضيح معاليك للح�ضور اأعتقد اأنه مهم جدًا 

فهل يرغب اأحد بالتعليق ؟

 تف�ضل :

هي  معاليها  من  ال�ضهادة  هذه  واأعترب  الوزيرة،  معايل  اأ�ضكر  احلقيقة  اأنا 
باإ�ضادتها بهذه اجلمعيات، نعم  العام  النفع  و�ضام على �ضدر جميع جمعيات 
ال�ضتثمارات  واأن نطور من  اأعمالنا يف جميع اجلمعيات،  اأن نطور من  ناأمل 
ال��وزارة ل تكفي حاجة هذه اجلمعيات  امل�ضاعدة من  واإن كانت  وكما ذكرت 
ولكن هناك من الأن�ضطة التي دعمت اأن�ضطة اجلمعية جمتمعيًا واأفادت �ضواء 

املجتمع اأو اأع�ضاءها، ف�ضكرًا معايل الوزيرة.  
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لع�ضوية  يرت�ضح  من  اأن  اأعتقد   : املن�ضوري  الأ�ضتاذ  على  ب�ضيط  تعليقي 
ثم فاجلمعية  ومن  لالنتخاب،  ا�ضمه  اأو طرح  نف�ضه  ر�ضح  هو  الإدارة  جمل�س 
العمومية هي من تختار الأكفاأ من هوؤلء الذين قدموا اأنف�ضهم للرت�ضح، لذلك 
فالعملية الدميوقراطية اأو عملية النتخاب رائعة جدًا يف تقدمي الأف�ضل من 
الذين ر�ضحوا اأنف�ضهم اأو قدموا اأنف�ضهم للعمل التطوعي، فهناك الأكفاأ مني 
ومن غريي من روؤ�ضاء جمال�س الإدارة، ولكن الفرق اأننا قدمنا اأنف�ضنا خلدمة 
اأكرث  باأمور  م�ضغوًل  يكون  قد  وغرينا  اجلمعية،  هذه  خالل  من  املجتمع  هذا 
اأهمية وله العذر، ولكن هنا الفارق بني الختيار يف اجلمعية العمومية، و�ضكرًا.  

دكتور / حممد اأحمد �سامل العو�س :

اأود اأن اأعقب على ما تكرمت به الأخت الوزيرة يف م�ضاألة الدعم احلكومي 
فما ق�ضدته يف كلمتي اأن هناك معايري للدعم احلكومي، فقد تف�ضلت الأخت 
الوزيرة وو�ضحت اأن هناك نقاطًا معينة على �ضوئها يتم تقييم اأداء اجلمعيات 
لتقدمي الدعم لها، وهذه م�ضاألة مهمة، فمثال هناك بع�س اجلمعيات ل تبذل 
�أية ن�شاط فكيف تنفق �أمو�لها وتاأثريها يف �ملجتمع، فهذ� يوؤيد فكرة �أن يكون 

هناك معايري لتقييم هذه اجلمعيات، و�ضكرًا.  

منى عبدالعزيز - �سبكة بيت اأبوظبي القانونية: 

اأنا اأوجه �ضوؤايل للدكتور حممد عن دور الإعالم يف التوا�ضل مع منظمات 
يكون  اأن  يجب  اأنه  اأم  بروتوكويل  اأو  منا�ضبي  توا�ضل  هو  فهل  امل��دين،  العمل 
هناك توا�ضل قوي بحيث يعي�س ال�ضحفي يف الق�ضية طاملا اأن جمعيات املجتمع 
املدين لها دور يف العملية الت�ضريعية وفيها م�ضادر، فهل الإعالم يقوم بعملية 

ات�ضال �ضحيحة مع هذه اجلمعيات من وجهة نظرك ؟ و�ضكرًا.  

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي- االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

تف�ضل الدكتور اأحمد العو�س 
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 دكتور / حممد اأحمد �سامل العو�س :

لو �ضمحت اأنا �ضمعت اجلزء الأول من ال�ضوؤال، فلو �ضمحتي باإعادة اجلزء 
الأخري من ال�ضوؤال.  

منى عبدالعزيز - �سبكة بيت اأبوظبي القانونية : 

هو  فهل  الأهلية،  املنظمات  مع  الإع��الم  توا�ضل  بكيفية  خا�س  اجل��زء 
ات�ضال �ضحيح اأم اأنه املفرو�س اأن يكون هناك التزامات معينة على املوؤ�ض�ضة 
الربملان  بها  يقوم  التي  الت�ضريعية  العملية  خالل  اأنه  تقول  لأنك  الإعالمية 
تعتمد اللجان على امل�ضادر واملعلومات لت�ضريع قوانني ل�ضد حاجات املجتمع 
لوحدها  اجلمعية  كانت  فلو  املرحلة،  مع  تتنا�ضب  ذكية  بقوانني  واخل��روج 
هل �ضت�ضتطيع دون اإعالم قوي متوا�ضل معها ولي�س اإعالم زيارة يوم واحد 
و�إمنا �إعالم يتعرف على �لق�شايا ب�شكل �شحيح مثل ق�شية �لإعاقة وق�شية 
وين�ضر  �ضاعة  ن�ضف  اأو  يوم  تغطية  م�ضاألة  امل�ضاألة  فلي�س  وغريها  البيئة 
املو�ضوع وانتهى، ل، فاملفرو�س اأن يعي�س داخل الق�ضية ويعرف الق�ضية يف 
اأن يكتفي الإعالم  �ضنة واأعر�ضها يف �ضاعة، فهذه وجهة نظري، لكن فكرة 
بالتغطية العادية هل �ضيوؤدي هذا لأن تكون منظمات املجتمع املدين م�ضدرًا 

جيدًا للخروج بت�ضريعات ؟ و�ضكرًا.  

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

تف�ضل دكتور : 

دكتور حممد اأحمد �سامل العو�س :

ل �ضك اأن الإعالم يلعب دورًا كبريًا يف هذه امل�ضائل، حتى اإن هناك منظمات 
فالإعالم  ال�ضحافيني،  مثل جمعية  الإعالمي  املجال  تعمل يف  جمتمع مدين 
نف�ضه اإذا ا�ضتثنينا الإعالم اململوك للدولة فيه جمالت كبرية جدًا، فالإعالم 
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يلعب دورًا كبريًا جدًا يف ت�ضليط ال�ضوء على كل ق�ضايا املجتمع، فهو بالتعاون 
مع منظمات املجتمع املدين ممكن اأن يي�ضر املعلومات للم�ضرعني حتى يبنوا 
عليها القرار اأو ال�ضيا�ضة اأو الت�ضريع، فاأنا اأوافق على الدور الكبري لالإعالم لكن 
الإعالم نف�ضه كما تعلمون مثله مثل اأي جمال اآخر خا�ضع لالخرتاقات وغري 
ومنظمات  للم�ضرعني  معني  خري  هو  املتوازن  املو�ضوعي  الإع��الم  لكن  ذلك، 

املجتمع املدين.  

النقطة الرئي�ضية التي ركزت عليها يف كلمتي هي اأن اجلمعيات املتخ�ض�ضة 
يف جمال معني ت�ضتطيع اأن ت�ضاعد الربملان بحكم التخ�ض�س، فمثال اإذا كان 
هناك خلل يف الإجراءات الق�ضائية مثل طول الإجراءات اأو ارتفاع الر�ضوم اأو 
بطء التقا�ضي و�ضعف العدالة، فاملحامني اأقدر من غريهم وكذلك اجلمعيات 
احلقوقية، كذلك م�ضاألة النزلء ومعاملتهم يف ال�ضجون وغري ذلك، فاأنا اأوافق 
اأن الإعالم له دور كبري يف كل مناحي احلياة  على ما تكرمت به الأخت من 

واأي�ضا يف هذه امل�ضاألة، و�ضكرًا.  

ال�سيد نزار مكرزيل - خريج جامعة اك�سفورد يف اخت�سا�س اال�سرتاتيجيات واالبتكار:

�ضباح اخلري 

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي- االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي:  

حلظة لو �ضمحت، فقد اأعطيت الكلمة لالأخ �ضيف، تف�ضل الأخ �ضيف.  

نقل  �ضالحية  ال���وزارة  اأعطى  القانون  اأن  عن  تتكلم  القانون  يف  امل��ادة   
نظرًا  املتابعة  اأو  الإ���ض��راف  جمال  يف  اأخ��رى  ل��وزارات  اخت�ضا�ضاتها  بع�س 
للطبيعة الفنية للجمعية وبالتايل اجلهة املنا�ضبة لالإ�ضراف عليها، ولكن لي�س 
الوزيرة  معايل  اأن  اأعتقد  لكن  اجلمعيات،  اإلى  ينقل  اأن  ال��وزارة  باخت�ضا�س 
طرحت نقطة مهمة جدًا، وهذا هو التوجه احلكومي احلايل وهي م�ضاألة �ضراء 
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كان  �ضواء  جلهات  احلكومة  تقدمها  التي  اخلدمات  بع�س  تعهيد  اأو  اخلدمة 
اجلمعيات  اأن  بالهتمام  نقطة جديرة  وهذه  خا�ضًا،  قطاعًا  اأو  اأهليًا  قطاعًا 
�ضراء  على  القدرة  م�ضتوى  اإل��ى  ت�ضل  حتى  الأداء  مب�ضتوى  بالرتقاء  تفكر 

اخلدمات التي تقدمها الوزارة.  

اخلا�ضة  امللتقيات  معظم  حوله  ت��دور  ال��ذي  املحور  وه��ي  الثانية  النقطة 
باجلمعيات ذات النفع العام فيما يخ�س التمويل، والأخ زايد - اأي�ضًا - تكلم 
عن حمدودية التمويل احلكومي اأو قلة الدعم احلكومي للجمعيات ذات النفع 
اأن ل تغيب عن اجلمعيات ذات  اأن هذه النقطة من املفرت�س  العام، واأعتقد 
اإلى  اأ�ضار  حممد  الدكتور  اأن  واأعتقد  ال�ضتقاللية،  مو�ضوع  وهي  العام  النفع 
مو�ضوع ال�ضتقاللية، فاإذا كانت اجلمعية تتلقى الدعم من احلكومة ف�ضوف 
ينظر اإليها اإلى اأنها جهة خا�ضعة للحكومة، وحاليًا هناك الكثري من التقارير 
الدولية يكون هناك تقرير معد من قبل الدولة، ولكن هناك تقارير ت�ضدرها 
املنظمات وت�ضتقيها من موؤ�ض�ضات املجتمع املدين، ولذلك فموؤ�ض�ضات املجتمع 
املدين قد تفقد م�ضداقيتها اأو ُينظر لها بعدم امل�ضداقية لأنها تتلقى الدعم 
من احلكومة، وبالتايل فالدعم احلكومي ل بد اأن ل يكون بالدعم الذي يوؤخذ 
اأن تكون  ُيخ�ضع اجلمعية مل�ضلحة معينة، ولذلك فاجلمعيات يجب  اأنه  عليه 

دقيقة يف م�ضاألة التمويل.  

اأح��د  ه��و  ال�ضندوق  وه��ذا  املجتمعية:  امل�ضوؤولية  �ضندوق  هناك  اأي�ضًا 
باإمكانها  التي  للجمعيات  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  يف  املوجودة  ال�ضناديق 
اأن تتقدم مب�ضاريع وفق املعايري التي ي�ضعها ال�ضندوق للح�ضول على التمويل 
لذلك هناك جمالت كثرية اأمام هذه اجلمعيات للتغلب على م�ضاألة التمويل 

و�ضكرًا.  
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�سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

تف�ضل اأخ نزار مكرزل: 

ال�سيد نزار مكرزيل: خريج جامعة اك�سفورد يف اخت�سا�س اال�سرتاتيجيات واالبتكار:

على  الوزيرة  ومعايل  الوطني  املجل�س  رئي�س  اأ�ضكر معايل  عليكم،  ال�ضالم 
�لنقاط �لتي �أثاروها يف كلمة �لفتتاح، و�لنقطة �لأهم �لتي �أود �لإ�شارة �إليها 
والتي اأثارتها معايل الوزيرة التي تتعلق باإحدى التو�ضيات بن�ضر الثقافة والوعي 
ما  كل  اأ�ضع  اأن  اأود  املنطلق  هذا  ومن  الجتماعية،  بامل�ضوؤولية  يتعلق  ما  لكل 
متلكه املنظمة العربية للم�ضوؤولية الجتماعية يف خدمة هذه النقطة، واأمتنى 
اأن يكون هناك تبادل خربات و�ضراكة ا�ضرتاتيجية يف هذا الإطار لن�ضر الوعي 
وثقافة �مل�شوؤولية �لجتماعية لي�س فقط يف دولة �لإمار�ت و�إمنا يف كافة �لدول 

العربية، و�ضكرًا.  

ال�سيد حمد هزاع الدرمكي - رئي�س جمعية االإمارات لل�سم :

اأ�ضكر  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�ضالم  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�ضم 
معايل رئي�س املجل�س الوطني ومعايل الوزيرة، نحن كجمعية الإمارات لل�ضم 
هناك اأ�ضياء ومتطلبات خا�ضة بالأفراد ال�ضم، وطبعًا هذه الأجهزة تقدمنا 
الهتمام  بعدم  لل�ضم  الإم��ارات  جلمعيات  النظر  وك��ان  جهات  لعدة  بطلب 
كثريًا  وينا�ضبنا  مهم  مو�ضوع  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  مو�ضوع  اأن  واحلقيقة 
لكن ال�ضراكات يجب اأن تنظر لهذه الفئة وهي فئة ال�ضم اأنها بحاجة لأ�ضياء 
عديدة لت�ضاعدها لكتمال حياة هوؤلء الأفراد اليومية، ونحن نتمنى اأن تكون 
هذه ال�ضراكات جدية ويكون الهتمام ب�ضكل اأكرب، واأنا تقدمت بعدد )200( 
ر�ضالة لعدة جهات، وقد و�ضل الرد على خم�س ر�ضائل منها بالرف�س، ونحن 
م�ضاعدة  ونطلب  نحن ك�ضم،  باعتبارنا  املرتجمني  بزيادة عدد  دائما  نطلب 

الأ�ضخا�س ال�ضم يف اإي�ضال ما ي�ضاعدهم يف احلياة، و�ضكرًا. 
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 �سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

�ضكرًا جزياًل، تف�ضل واأنت اآخر املتحدثني و�ضنعطي التعقيب للدكتورة حتى 
ننهي النقا�س. 

الدكتور �سيف اجلابري :

املوهوبني  جمعية  رئي�س  خلفان  �ضاحي  الفريق  معايل  حتيات  لكم  اأنقل 
وجمعية رعاية الأحداث، �ضكرًا لهذا امللتقى وتفاعلنا كثريًا معهم، واملجتمع 
اإلى  ما�ضة  بحاجة  احلقيقة  يف  العام،  النفع  ذات  باجلمعيات  ممثاًل  املدين 
الوزارة املعنية وهي وزارة ال�ضوؤون الجتماعية اأن يكون لها اأثر يف اجتماعنا 
قيام  منذ  اجلمعيات  من  الكثري  اأ�ض�ضنا  اجلمعيات،  لهذه  كمنت�ضبني  نحن 
الحتاد و�ضاركنا بالكثري ولكن نتمنى اأن تعقد الوزارة ولو يومًا خالل �ضنتني 
املتقدم  العمل  اإحداثيات  لتعطيها  اجلمعيات  لهذه  اإمارة  لكل  عامًا  اجتماعًا 
وكذلك تاأخذ م�ضاكلها املوجودة بدًل من اأن يكون - فقط - مع اإدارة جمعيات 
النفع العام بالوزارة، واأن يكون اللقاء عامًا يجمعنا ولو يف ال�ضنتني مرة على 
الأقل حتى نكون م�ضاركني على م�ضتوى الدولة اأو على م�ضتوى كل اإمارة، و�ضكرًا 

جلهودكم يف هذا امللتقى. 

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي- االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

�ضكرًا جزياًل، طبعًا معايل الوزيرة موجودة وميكن الرد على هذا ال�ضوؤال. 

معايل / مرمي حممد الرومي -  وزيرة ال�سوؤون االجتماعية :

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، هناك ملتقى �ضنوي جلمعيات النفع العام، واأنا 
م�ضتغربة من جمعية بثقل جمعية رعاية الأحداث واملوهوبني اأنهم ل يعرفون 
كل  تطرح  وفيه  الأهلي  العمل  ملتقى  اأو  الأهلي  التعاونيات  ملتقى  هناك  اأن 
واأمام اجلميع  اأنا موجودة  العقبات وكل ال�ضرتاتيجيات وكل الأفكار، وطاملا 
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�ضنبعث لكم الدعوات اإن �ضاء اهلل. 

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

جمعية  والآن  النقطة،  هذه  و�ضحت  الوزيرة  معايل  اأن  الآن  فر�ضة  هذه 
املعلمني لهم مداخلة. 

االأ�ستاذة / �سريفة مو�سى - نائب رئي�س جمعية املعلمني :

هذا  وعلى  الفر�ضة  ه��ذه  اإتاحة  على  الوطني  املجل�س  ن�ضكر  نحن  طبعًا 
القادمة  اللقاءات  من  لكثري  بداية  �ضيكون  التجمع  هذا  اأن  واأعتقد  التجمع، 
اإن �ضاء اهلل التي ت�ضم وجتمع جمعيات النفع العام، وبالن�ضبة ملو�ضوع الوعي 
وتكون  الوعي  نن�ضر  اأن  اأ�ضا�س  على  اجلمعيات  تعمل  ملا  التطوعي،  بالعمل 
اإلى هذه  اأفراد املجتمع لالن�ضمام  لدينا خطة ل�ضتقطاب وجذب املزيد من 
العام  النفع  جلمعيات  املجتمع  من  التقدير  عدم  نرى  املقابل  ويف  اجلمعية، 
هذه  اأع�ضاء  اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  كانوا  �ضواء  لالأع�ضاء  بالن�ضبة  اأي�ضًا 
اجلمعيات، بالن�ضبة ملجال اأعمالهم، الكثري اليوم من الإخوة والأخوات الذين 
حر�ضوا على ح�ضور هذا امللتقى ا�ضطروا اأن ياأخذوا اإجازات من اأماكن عملهم 
حتى ي�ضتطيعوا احل�ضور، فهذا عدم تقدير من املوؤ�ض�ضات لهوؤلء النا�س الذين 
يريدون اأن يقدموا �ضيئًا لهذا املجتمع ويريدون اأن يخدموا هذا املجتمع، فهي 
ر�ضالة غري مبا�ضرة وكاأنك تقول للنا�س ملاذا تتطوع فاأنت غري مقدر ؟!، نحن 

ل نتكلم عن التقدير املادي بل نتكلم عن التقدير املعنوي. 

يكون  اأن  يجب  اجلمعيات  من  الكثري  ف��الآن  ال�ضالحيات،  عملية  اأي�ضًا 
مثاًل  تر�ضم  كيف  املجتمع،  يف  التنموية  ال�ضرتاتيجيات  ر�ضم  يف  اإ�ضراكها 
تر�ضم  كيف  ؟  الأطباء  جمعية  عن  بعيدًا  ا�ضرتاجتياتها  اليوم  ال�ضحة  وزارة 
لهذه  ولي�س  ؟  املعلمني  جمعية  عن  بعيدًا  ا�ضرتاجتياتها  اليوم  الرتبية  وزارة 
اللوائح  ت�ضع  التي  اللجان  ويف  ال�ضت�ضارية  اللجان  يف  مقاعد  اأي  اجلمعيات 
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ما  فجوة  هناك  يكون  دائمًا  اأنه  نرى  لهذا  والقوانني،  ال�ضرتاتيجيات  وت�ضع 
الرتبوي  امليدان  املوجودين يف  النا�س  ن�ضرك  لأننا ل  والتنفيذ  التخطيط  بني 
اأو امليدان الطبي من جانب املعلمني اأو املهند�ضني يف و�ضع اللوائح والقوانني 
وال�ضرتاتيجيات، لهذا نرى اأن التخطيط يف جانب والتنفيذ يف جانب اآخر اأي 

تكون هناك فجوة بني التخطيط والتنفيذ. 

وال��وزارة  املوؤ�ض�ضات  تلزم  القانون  يف  بنودًا  هناك  اأن  نقول  عندما  اأي�ضًا 
بالعك�س  العام،  النفع  جلمعيات  ال�ضالحيات  بع�س  عن  بالتنازل  والهيئات 
الآن الوزارات واملوؤ�ض�ضات والهيئات تكافح من اأجل اأن ت�ضلب �ضالحيات هذه 
اجلمعيات، ل تاأخذها بل ت�ضلبها ال�ضالحيات، فاأنت الآن كاأنك تر�ضل ر�ضائل 
غري مبا�ضرة، اأين جمعيات النفع يف ر�ضم ال�ضرتاتيجيات يف الوزارات املختلفة 
لهم  اأوج��ه  اأن��ا  موجودة،  كثرية  معنية  جمعيات  الآن  وهناك  اجلمعيات  وكل 
�ضوؤال: هل الوزارات واجلهات املعنية ت�ضركهم يف ر�ضم هذه ال�ضرتاتيجيات ؟ 
ل نريد اأن ن�ضاركهم يف ال�ضرتاتيجيات على الأقل يف اللوائح والقوانني والأدلة 
بع�س  بالعك�س يف  فيها،  اإ�ضراكنا  يتم  يتم طرحها  التي  واملبادرات  وامل�ضاريع 
دعوات  توجيه  جتاهل  يتم  نقول  كما  اجلمعيات،  هذه  دعوة  يتم  ل  امللتقيات 
لهذه اجلمعيات، اأعتقد اأن الدعم املعنوي والتقدير اأهم من الدعم املادي ولو 
ب�ضيطة لكن عندما يكون  امل�ضكلة  اأن  فاأعتقد  املادي  الدعم  امل�ضكلة يف  كانت 
املوؤ�ض�ضات والوزارة واجلهات املخت�ضة فاأعتقد  هناك جتاهل للجمعيات من 

اأنها م�ضكلة، و�ضكرًا. 

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي  - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

اأمامنا  لكن  الكلمة  طالبي  من  الكثري  هناك  اأن  اأعتقد  اأنا  جزياًل،  �ضكرًا 
وقت حمدد وحمور اآخر �ضاأعطي الكلمة فيه للدكتورة مرمي لوتاه قبل اأن اأنهي 

النقا�س، تف�ضلي. 
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الدكتورة مرمي :

اأنا اأت�ضور اأن هذا امللتقى هو ملتقى طيب واإن �ضاء اهلل �ضينعك�س اإيجابيًا 
على تفعيل الدور التنموي واملجتمعي جلمعيات النفع العام خا�ضة واأنه جمع 
الأهل  وهم  باجلمعيات  العاملني  �ضواء  باملو�ضوع  املعنية  الأ�ضا�ضية  الأطراف 
اجتماعي  جمال  يف  يعملون  بالفعل  لأنهم  دورهم  ونقدر  نحييهم  اأن  وينبغي 
وجهدًا  �ضربًا  ويتطلب  وا�ضح  ب�ضكل  ملمو�س  غري  يكون  اأحيانًا  فيه  امل��ردود 
اأي�ضًا  لكن  لهم،  منا  فتحية  ال�ضعاب،  كل  وحتمل  ال�ضتمرارية  على  وق��درًة 
التي ميكن  الوطني  املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة  وزارة  اأو  الوطني  املجل�س  بح�ضور 
وم�ضاندة  تعبريًا  واأكرث  لها  ا�ضتيعابًا  اأكرث  يكونوا  مو�ضوع اجلمعيات  لو طرح 
ملطالبها، واأي�ضًا ح�ضور معايل مرمي الرومي باعتبارها معنية بهذه اجلمعيات 
لت�ضحيح  �ضروري  احل��وار  هذا  مثل  اأن  اأت�ضور  اأنا  عامة،  ب�ضفة  واملهتمني 
الو�ضع والنطالق اإلى م�ضرية اأف�ضل، لكن اإذا اأردنا اأن نخرج بخال�ضة من هذا 
�مللتقى �أنا �أت�شور �أنه ميكن �لركيز يف جمموعة من �لنقاط، �لنقطة �لأولى 
هي الهتمام - وو�ضعها كاأولوية - ا�ضتقطاب اأع�ضاء جدد من الفئة ال�ضابة 
لأن بدون ا�ضتقطابهم اأي عمل لن يكون له �ضفة ال�ضتمرارية م�ضتقباًل النقطة 
الثانية : تو�ضيح هذا الدور وهو دور تكاملي ولي�س تناف�ضيًا ول يغني عن دور 
الدولة، خا�ضة واأن الدولة احلمد هلل ثرية وعدد املواطنني قليل وبا�ضتطاعتها 
القيام بدورها التنموي على اأكمل وجه ولكن تعاون املجتمع رمبا يجعل عملية 

التنمية اأ�ضرع. 

بتطوير  الهتمام  مهمة،  ج��دًا  م�ضاألة  وهي  الهتمام  هي  الثالثة  النقطة 
املهارات الإدارية على م�ضتوى الهيئات الدارية.  والنقطة الرابعة : كيف نعزز 
قيم التطوع وثقافة التطوع لدى املجتمع لأين اأقدر عمل اجلمعيات واأعرف اأنها 
تقوم باأن�ضطة ثقافية كثرية لكن اأحزن كثريًا عندما اأح�ضر ول اأجد مثاًل من 
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�أو حتى �لهيئة  �أو �لن�شاط عد� �أع�شاء �جلمعية  يح�شر لهذ� �حلدث �لثقايف 
التجاوب  ولكن بدون  اأ�ضدقائهما، لذلك هو جهد مقدر  واثنني من  الإداري��ة 

املجتمعي لن يكون له تاأثري. 

النقطة الأخرية هي م�ضاألة التمويل وم�ضاألة املتابعة والرقابة، لأن التمويل 
مطلوب ولكن ينبغي �أن يكون غري م�شروط وي�شب يف �مل�شلحة �لوطنية.  هناك 
اإ�ضكالية اإذا كانت اجلمعية ل تطرح الق�ضايا التي تعني املجتمع اأو تعني الفئة 
املنتفعة، فبقدر ما تلت�ضق اجلمعية بق�ضايا املجتمع بقدر ما يتجاوب املجتمع 
معها، والرقابة مطلوبة واملتابعة مطلوبة ولكن يف�ضل اأن تكون باحلدود التي ل 
تعيق عمل اجلمعية ول ي�ضعر اأع�ضاوؤها باأن هناك تقييدًا لن�ضاطهم، واأمتنى 
امل�ضتوى  على  هو مطلوب  ملا  بعمل اجلمعيات  بالدفع  اليوم  ي�ضب حوارنا  اأن 

املجتمعي والتنموي، و�ضكرًا. 

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي -  االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

�ضكرًا جزياًل دكتورة، تف�ضل �ضعادة امل�ضت�ضار. 

ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم، ثالث نقاط على عجالة، �لنقطة �لأولى بالن�شبة 
و�ضائل  تختلف  العام،  النفع  جمعيات  مع  الإعالم  تفاعل  حول  الأخت  ل�ضوؤال 
الإعالم يف دولة الإمارات يف التفاعل مع جمعيات النفع العام، طرحنا بع�س 
الإعالم وم�ضكورين  و�ضائل  بع�س  املجتمعية على  القانونية  التوعوية  الربامج 
اأن  ن�ضتطيع  ل  والتي  لديهم  التي  بالأ�ضعار  قائمة  لنا  اأر�ضلوا  التايل  اليوم  يف 
ندفعها لهم مقابل هذه التوعية، ق�ضور من بع�س و�ضائل الإعالم نعم موجود 
و�ضائل اإعالم اأخرى نعم رحبت من خالل برامج خا�ضة فيهم با�ضمهم وحتت 
اإذًا  مظلتهم، بع�س هذه الربامج نفذناها والبع�س الآخر لزال يف الأجندة، 
و�ضائل الإعالم بحاجة مع املجل�س الوطني اجلديد والت�ضكيل اجلديد اأن تكون 

هناك ا�ضرتاتيجية وتعاون اأكرب مع جمعيات النفع العام. 
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بالن�ضبة لتمويل اجلمعيات، فاأنا من وجهة نظري اأن يرتبط التمويل مب�ضاريع 
اجلمعية ومدى تنفيذها وح�ضن تنفيذها لهذه امل�ضاريع، بع�س امل�ضاريع مبالغها 
كبرية جدًا ولكن مردودها للدولة �ضخم، نعم لو كانت الوزارة در�ضتها وراأت 
اأن هذا امل�ضروع �ضيعود بالنفع للدولة فال داعي لزيادة التمويل لهذه املرحلة 

على ح�ضاب جمعيات ل تقدم �ضيء للدولة. 

يف النهاية، الأخت �ضريفة مو�ضى تكلمت عن بع�س التطلعات، واأنا اأب�ضرك 
وبوجود  الوطني  املجل�س  رئي�س  معايل  وبوجود  امللتقى  بهذا  �ضريفة  اأ�ضتاذة 
معايل الوزيرة باأننا م�ضتب�ضرون بخري، اأن املرحلة القادمة �ضتكون اأف�ضل �ضواء 
من خالل جتاوب احلكومة اأو من خالل جمعيات النفع العام التي ت�ضمع الآن 
متطلبات احلكومة من ناحية ال�ضرتاتيجية اجليدة واملطلوب العمل يف املرحلة 
القادمة والذي يطبق هذه اخلطة من اجلمعيات اأعتقد اأنه �ضيكون حمل تقدير 

�ضواء من احلكومة اأو من جمتمع دولة الإمارات، و�ضكرًا. 

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي: 

�ضكرًا جزياًل، تف�ضل دكتور :

نقطة واحدة ومالحظة، اأرد على الأخت الكرمية التي حتدثت عن امل�ضوؤولني 
ل  فقط  لي�س  �ضالحياتها،  املدين  املجتمع  منظمات  ت�ضلب  التي  اجلهات  اأو 
تعطيها م�شاحة و�إمنا تاأخذ منها، فامل�شكلة يف �لعقلية و�شعف �لثقافة �لتطوعية 
عند امل�ضوؤول املعني وهذا رمبا ميكن معاجلته يف القانون، مثاًل يف م�ضت�ضفى 
جمعية  وهي  للمر�ضى  مرافقة  وهي  للمر�ضى  مرافقة  جمعية  هناك  معني 
نلزمه  اأن  ميكن  ول  يتجاهلها  اأو  امل�ضت�ضفى  مدير  معها  يتعاون  وقد  تطوعية 
بالقانون ولكن ن�ضتطيع ذلك عن طريق تقوية ثقافة العمل التطوعي وحت�ضني 
الآن  اأنت ح�ضرت  مثلما  احلقوق غالبًا  اأخذ  اأو عن طريق  امل�ضوؤولني  اختيار 
دون اأخذ الإذن من املقدم بنف�س الطريقة، تكافح منظمات العمل التطوعي 
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املدنية فتنتزع حقوقها ومت�ضي لالأكرث، اأما املالحظة فهي �ضهادة يف حق كبار 
امل�ضوؤولني الذين يح�ضرون هذا امللتقى، اأنا يل اأكرث من ثالثني عامًا يف العمل 
الربملاين وح�ضرت املئات من ور�س العمل يف بلدان خمتلفة ومن النادر اأن جتد 
رئي�س املجل�س اأو الوزير املخت�س يبقى طيلة ال�ضاعات الطوال ويناق�ضون، بل 
املجل�س  رئي�س  الأخ  اأحيي  فاأنا  وين�ضرفون،  الفتتاحية  يح�ضرون يف اجلل�ضة 
بعد اجلل�ضة  ين�ضرفون  اأكرث من ثالثني عامًا  اأجد  الوزيرة، واهلل مل  واأحيي 

الفتتاحية ويرتكون الأكادمييني يتداولون، و�ضكرًا جزياًل. 

) ت�ضفيق (

�سعادة د. حممد �سامل املزروعي - االأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي:

يف  الإم���ارات  دول��ة  بها  تتميز  ميزة  هذه  اأن  واأعتقد  دكتور  جزياًل  �ضكرًا 
اأن  واأعتذر  م�ضاركتهم  على  واأ�ضكرهم  احل�ضور  اأ�ضكر  طبعًا  اأنا  م�ضوؤوليها، 
الوقت كان ق�ضريًا جدًا واأ�ضكر كذلك مقدمي الأوراق التي كانت مفيدة جدًا 
واأعتقد اأن هذا امللتقى مفيد جدًا �ضواء للمجل�س الوطني اأو للوزارة اأو جلمعيات 

النفع العام، اأ�ضكركم مرة اأخرى و�ضكرًا جزياًل. 

) ت�ضفيق (
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الجلسة الثانية 
» نحو شراكة استراتيجية بين جمعيات النفع 

العام والمجلس الوطني االتحادي والحكومة«

باإدارة �سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي
 وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي.

الورقة األولى : روؤية وت�سور املجل�س الوطني نحو بناء   •
�سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام.

اأحمد عبيد املن�سوري
ع�سو املجل�س الوطني االحتادي

���س��راك��ة  ب���ن���اء  ن��ح��و  احل��ك��وم��ة  »روؤي������ة  الثانية:  الورقة   •
ا�سرتاتيجية مع جمعيات  النفع العام «.

�سعادة اأحمد حممد اخلدمي 
نائب مدير اإدارة اجلمعيات ذات النفع العام بوزارة ال�سوؤون االجتماعية

• الورقة الثالثة : » دور اجلمعيات ذات النفع العام يف دعم 
برنامج التمكني ال�سيا�سي الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو رئي�س 

الدولة عام 2005م «.
�سعادة الدكتور خالد حممد ح�سن

امل�ست�سار القانوين  بوزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي.

حول اأورق العمل والردود عليها. امل�ساركني  واأ�سئلة  • مداخالت 



70

وقائع ملتقى 

»نحو �سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام

دبي - الإمارات العربية املتحدة
الإثنني 25 مايو 2015م

مقدمة الملتقى :

ن�سكر اأ�سحاب املعايل وال�سعادة وامل�ست�سارين واالأكادمييني الكرام.  ونبداأ 
االآن اجلل�سة الثانية الأعمال امللتقى بعنوان » نحو �سراكة ا�سرتاتيجية بني 
جمعيات النفع العام واملجل�س الوطني االحتادي واحلكومة « باإدارة �سعادة 
املجل�س  ل�����س��وؤون  امل�ساعد  ال����وزارة  وك��ي��ل   - الغفلي  حممد  �سعيد  ال��دك��ت��ور 
والدكتور  املن�سوري  عبيد  اأحمد  �سعادة  فيها  وي�سارك  االحت��ادي،  الوطني 

خالد حممد احل�سن وال�سيد اأحمد حممد  فليتف�سلوا م�سكورين. 
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�سعادة د. �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س الوطني 
االحتادي:

 D
 معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حممد اأحمد املر 

معايل وزيرة ال�سوؤون االجتماعية مرمي الرومي 

ال�سادة احل�سور 

ال�سادة امل�ساركني يف اجلل�سة الثانية 

نرحب بكم ونبداأ فعاليات اجلل�ضة الثانية من هذا امللتقى ليومنا حتت حمور 
» نحو �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع جمعيات النفع العام واملجل�س الوطني الحتادي 
اللقاء  اأن حمور هذه اجلل�ضة هو عنوان  واحلكومة «، فاحلقيقة نحن �ضعداء 
ول�ضك اأن هذه طبعًا �ضتكون نظرة عامة و�ضمولية على اأهداف هذا امللتقى بني 
احلكومة ب�ضكل عام واملجل�س الوطني وكذلك جمعيات النفع العام، ل�ضك اأن 
ال�ضراكة اأ�ضبحت عاماًل رئي�ضيًا لتقدم اأي عمل بني هذه املوؤ�ض�ضات، واإيجاد 
هذه ال�ضراكة اأ�ضبح اإلزامًا ولي�س ترفًا بالن�ضبة للعمل التكاتفي بني موؤ�ض�ضات 
ال�ضراكة  هذه  وجود  عن  احلديث  وعند  الأهلية،  اأو  احلكومية  �ضواء  املجتمع 
والتطرق اإلى اأهمية هذه ال�ضراكة بني املجل�س الوطني وجمعيات النفع العام 
على  امللقاة  املجتمعية  امل�ضوؤولية  اأو  العام  الهم  وهي  الهدف  وحدة  من  تنبع 
اأع�ضاء املجل�س الوطني وهي خدمة اجلمهور واإي�ضال هموم ال�ضارع اإلى متخذي 
القرار وكذلك جمعيات النفع العام وهدفهم بخدمة املجتمع، فوحدة الهدف 
الهدف  على  مبنية  ال�ضراكات  وهذه  �ضراكات،  وجود  من  لبد  اأنه  على  توؤكد 
الأ�ضمى وهي خدمة املواطن يف هذه الدولة وهو دائمًا ما ن�ضمعه من قيادتنا 
الر�ضيدة وهي العمل مل�ضلحة املواطن، فوجود هذه ال�ضراكة �ضتخدم بالتاأكيد 
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هذا الهدف، وللو�ضول اإلى الت�ضور لهذه ال�ضراكة ي�ضعدنا اأن نرحب ب�ضيوف 
اأحمد عبيد  الفا�ضل  الأخ  �ضعادة  بدايتهم على مييني  وياأتي يف  هذه اجلل�ضة 
املن�ضوري - ع�ضو املجل�س الوطني الحتادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
التن�ضيقي  املكتب  الدويل وع�ضو يف  الأوروبي  وكذلك ع�ضو جمموعة الحتاد 
بني الحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة، ورئي�س جلنة ال�ضوؤون الإ�ضالمية 
الع�ضو  �ضعادة  احل�ضارات،  معرب  متحف  وموؤ�ض�س  العامة  واملرافق  والأوقاف 
- يف احلقيقة - �ضاهم يف حتقيق العديد من الأهداف املجتمعية حيث اأ�ض�س 
قرية الرتاث يف اأول دورة لها يف مهرجان الت�ضوق بدبي عام 1996، و�ضارك 
يف اإن�ضاء مركز حممد بن را�ضد للتوا�ضل احل�ضاري يف عام 1998، واأ�ض�س 
برنامج وطني يف عام 2005 وهو اأول برنامج لتعزيز الهوية الوطنية، وتراأ�س 
وعمل   ،2006 �ضنة  يف  والأطفال  الن�ضاء  لرعاية  دبي  موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س 
نائبًا لرئي�س جمموعة دبي للجودة ومت تعيينه ع�ضوًا بلجنة املحلفني جلائزة 
دبي للجودة ملدة ع�ضر �ضنوات، وهناك العديد من املنا�ضب يف احلقيقة التي 
تبواأها الأخ الفا�ضل اأحمد املن�ضوري، ومداخلته اليوم �ضتكون بورقة حول روؤية 
وت�ضور املجل�س الوطني نحو بناء �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع جمعيات النفع العام 

فليتف�ضل م�ضكورًا. 
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الورقة األولى

رؤية وتصور المجلس الوطني 
نحو بناء شراكة استراتيجية مع 

جمعيات النفع العام

�سعادة اأحمد عبيد املن�سوري 
ع�سو املجل�س الوطني االحتادي
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�سعادة  اأحمد عبيد املن�سوري -  ع�سو املجل�س الوطني االحتادي : 

�سكراً دكتور �سعيد 

معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي حممد اأحمد املر 

معايل الوزيرة مرمي الرومي - وزيرة ال�سوؤون االجتماعية 

اأ�سحاب ال�سعادة 

االإخوة االأفا�سل واالأخوات

 اأ�ضعد اهلل م�ضاءكم بكل خري، طبعًا بدايًة اأود اأن اأ�ضكر وزارة الدولة ل�ضوؤون 
املجل�س الوطني الحتادي مع الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي على 
جميع  بني  التكامل  حلقة  لت�ضتكمل  بوقتها  جاءت  التي  البناءة  املبادرة  هذه 

ال�ضرائح والفئات العاملة يف الوطن. 

طبعًا املجل�س الوطني الحتادي كمجل�س ميثل ال�ضعب ب�ضورة عامة وجمعيات 
النفع العام باختالف م�ضمياتها واأ�ضمائها متثل �ضرائح املجتمع وتخ�ض�ضات 
اأو  اليوم  �ضاأقدمها  التي  الورقة  �ضتكون  املنطلق  هذا  ومن  متعددة،  وجمالت 
اأهم  عن  اأتكلم  كذلك  ال�ضراكة  هذه  على  تقوم  التي  الأ�ض�س  عن  مداخلتي 
اأتكلم  وكذلك  ناجعة،  �ضراكة  تكون  بحيث  ال�ضراكة  هذه  لتحقيق  املتطلبات 
عن بع�س املعوقات والتحديات، واأخريًا بع�س املقرتحات من املجل�س الوطني 

الحتادي. 

وهذه املقرتحات وكل املحاور التي �ضاأتكلم فيها كلها ت�ضب على ا�ضتمرارية 
ا�ضتعدادنا يف دعم هذه ال�ضراكة وحتقيق ال�ضراكة بحيث نحقق برنامج �ضاحب 
ال�ضمو رئي�س الدولة ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان » حفظه اهلل « والذي  تكلم 
عن التمكني ال�ضيا�ضي وبناء الثقافة ال�ضيا�ضية والتنمية ال�ضيا�ضية والتي تخدم 

امل�ضلحة العامة للبالد وحتقيقًا لروؤية 2021. 
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لأننا  ج��دًا  مهمة  ال�ضراكة  فهذه  ال�ضراكة،  ه��ذه  اأهمية  عن  اأتكلم  بدايًة 
منثل �شعب دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنثل كل �ل�شر�ئح من خالل هذه 
ن�ضتطيع بطريقة  املوؤ�ض�ضات املختلفة،  النفع ومن خالل هذه  اجلمعيات ذات 
نو�ضلها  اأن  ون�ضتطيع  وممنهجة  منظمة  ب�ضورة  الآراء  ناأخذ  اأن  موؤ�ض�ضية 
املزروعي  �ضامل  حممد  العام  الأم��ني  �ضعادة  تف�ضل  كما  �ضحيح  لالآخرين، 
امل�ضاركة  هذه  املجل�س،  جلان  يف  هذه  اجلمعيات  م�ضاركة  وذك��ر   « »بوخالد 
موجودة ولكن نريد اأن تكون موؤ�ض�ضية اأكرث واأكرث بحيث تقوم هذه اجلمعيات 
بدور اأكرب ويكون هناك نوع من التعا�ضد بينها وبني املجل�س الوطني الحتادي 
لأنها يف النهاية متثل املواطنني ب�ضورة عامة وتنقل همومهم للحكومة ك�ضلطة 
تنفيذية حتقيقًا لروؤية رئي�س الدولة - كما تف�ضلت معايل الوزيرة وذكرت - 
حول روؤية 2021 اأو روؤية رئي�س الدولة حول تقدمي الرخاء وال�ضتقرار واإ�ضعاد 
ال�ضعب واحلياة الكرمية للمواطنني، كذلك من خالل هذه ال�ضراكة بالإمكان 
حتقيق انت�ضار الدميقراطية الت�ضاركية باأبعادها املختلفة اإن كانت املنتديات 
الثاين  البعد  اأهمية  على  نركز  نحن  لذلك  منظمة،  بطريقة  ولكن  واحل��وار 
والأ�ض�س التي ميكن اأن نتبعها، كما ذكرنا البعد الدميقراطي الت�ضريعي ولدينا 
جزء منها والتي تركز على التقييم واأخذ املعلومات وكذلك م�ضاهمة الفئات 
نقوم  اأننا  الدور �ضحيح  الدولة، وهذا  الت�ضريعات يف  املختلفة يف املجتمع يف 
اأن يكون - كما يقول الإخوة ال�ضودانيني  به على م�ضتوى اللجان ولكن نتمنى 
- ب�ضورة ل�ضيقة اأكرث، ولدينا الدميقراطية الت�ضاركية ودميقراطية التداول 
كمجل�س  فنحن  كبري،  دور  ولها  خمتلفة  �ضرائح  متثل  كلها  اجلمعيات  هذه 
اأن نوفق ما بني  الآراء املختلفة ودورنا ك�ضيا�ضيني  وطني احتادي جنمع هذه 
املواطنني  طموحات  يحقق  النهاية  يف  و�ضط  بحل  نخرج  لكي  املختلفة  الآراء 
هذه  خالل  من  كلها  الفجوة  هذه  وي�ضد  الروؤية  يحقق  وكذلك  واحتياجاتهم 
العملية، ونريد اأن نركز على القيادة الر�ضيدة واحلكومة وال�ضعب، هذا مثلث 
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حديدي نحن يف النهاية لنا طموحات واحتياجات، هناك 40 �ضخ�ضًا ميثلون 
املواطنني جميعًا ول ميثل اآراءهم ال�ضخ�ضية، والأمانة العامة تقوم بدرا�ضاتها 
و�ضنتكلم عن الأثر الجتماعي لكل قانون ولكل ق�ضية، وعن ال�ضلطة التنفيذية 
التي لها دورها القوي يف الآليات لتحقيق هذه الحتياجات والطموحات حتت 
نركز  فلذلك  ونائبه،  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  و�ضعها �ضاحب  التي  الروؤية  مظلة 
على الت�ضريع على الدرا�ضات، واأهم الدرا�ضات التي لدينا والبعد الذي نركز 
عليه هو بعد الأثر الجتماعي لأي قانون، مثاًل ياأتينا وزير يف تخ�ض�س معني 
ومعايل الوزير يركز يف جمال تخ�ض�ضه مثل اجلمعية التي تركز على جمال 
تخ�ض�ضها وهذا �ضيء م�ضروع ولكن نريد اأن نقيم اأثر هذا ال�ضيء على املجتمع 
وتقبل النا�س لهذا ال�ضيء والتدرج يف التطبيق، وهذه الأبعاد نحن ننظر لها واأنا 
متاأكد اأن احلكومة وجمل�س الوزراء املوقر يقوم بهذا ال�ضيء ولكن نحن لنا دور 
ومنثل �ل�شر�ئح ب�شورة �أكرب، كذلك جل�شات �ل�شتماع �لتي نقوم بها من خالل 
وموؤ�ض�ضات  وللجمعيات  جدًا،  مهمة  اجلل�ضات  فهذه  الت�ضريعات  �ضياغة  اآلية 
النفع العام واخلرباء لهم دور كبري يف امل�ضاركة، ودورهم مهم جدًا يف عر�س 
م�ضاحلهم ك�ضريحة معنية ورمبا توؤثر يف القانون وكذلك م�ضالح املواطنني 
رمبا اأتكلم فيما بعد عن بع�س التحديات وهي اإ�ضكالية معرفة اأو ربط م�ضالح 

املواطنني اأو املجتمع مع م�ضالح اجلمعية نف�ضها يف ق�ضية معينة. 

نت�ضارك  اأن  يجب  التي  الرئي�ضية  الأ�ض�س  من  وهي  الرقابة  فعالية  كذلك 
فيها مع اجلمعيات بحيث تكون الرقابة فعالة من حيث حتديد اآليات امل�ضكلة 
ومن خالل التعرف على امل�ضكلة عن كثب من خالل دورهم يف تقدير وتقييم 
الأثر الجتماعي مع املجل�س الوطني بحيث تكون الرقابة فعالة اأكرث، فتكلمنا 
عن اجلانبني الت�ضريعي والرقابي كما تف�ضل الدكتور حممد عو�س اأن دورنا 
ت�ضريعي ورقابي، ونرجع لفكرة الدميقراطية الت�ضاركية، ما هي الآليات التي 
و�ضائل  ولدينا  املواطنني،  وطموحات  واحتياجات  هموم  هي  ما  ملعرفة  لدينا 
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املجل�س حيث ت�ضلنا  اإلى  الواردة  ال�ضكاوى  اإعالم خمتلفة ور�ضدها وحتديد 
ال�ضكاوى من فئات خمتلفة، اأكرب اجلمعيات عندما ت�ضارك معنا بحيث تقننها 
ب�ضورة يكون فيها احلل على م�ضتوى احتادي، �ضحيح اأن بع�س ال�ضكاوى تاأتينا 
من اإمارة معينة يف ق�ضية احتادية معينة ولكن مع اجلمعيات ميكن اأن ن�ضيغها 
ونخرج بحل بحيث ل تنتقل امل�ضكلة اإلى اإمارة اأخرى ويكون لهم دور كبري يف 

ماأ�ض�ضة هذا ال�ضيء. 

كذلك عندما نتكلم عن حتقيق التوازن، نحن يف املجل�س الوطني الحتادي 
دورنا مهم جدًا يف حتقيق هذا التوازن ما بني احتياجات املجتمع وما بني روؤية 
القيادة، واجلمعيات بالتعا�ضد معها ميكن اأن نحقق هذه الأ�ض�س التي ميكن 

اأن ت�ضاهم يف حتقيق هذا التوازن ب�ضورة اإيجابية. 

املعروف دوليًا اأن الربملانات هي التي متثل راأي املجتمع واملواطنني وال�ضعب 
الجتماعي  بالعقد  ي�ضمى  ملا  تعبري  اأف�ضل  تعترب  واجلمعيات  عامة،  ب�ضورة 
بحيث تاأخذ الربملانات هذه الأمور وتو�ضلها للحكومة ب�ضورة موؤ�ض�ضية بحيث 

حتقق الطموحات والحتياجات ب�ضورة �ضليمة. 

ناأتي الآن اإلى متطلبات ال�ضراكة، اأهم متطلب لل�ضراكة هو مو�ضوع فعالية 
التعاون ما بني املجل�س الوطني الحتادي وهذه اجلمعيات وكذلك مدى فعالية 
يف   - فقط   - منح�ضرة  تكون  ول  متبادلة  الفعالية  تكون  بحيث  اجلمعيات 
موؤ�ض�ضة  فهو  ورقابية  ت�ضريعية  وك�ضلطة  وطني احتادي  معينة، كمجل�س  جهة 
فتتفاوت  اجلمعيات  اأما  نا�ضجة  موؤ�ض�ضة  عمرها،  وهو  �ضنة   45 منذ  قائمة 
دور  اأخرى يف  وهناك جمعيات  كبري  دور  ولها  بالفعل  را�ضخة  منها جمعيات 
التطوير، فاملفرو�س اأن تكون هناك اآليات ومن املتطلبات الرئي�ضية اأن تنه�س 
للمجل�س  و�ضند  ع�ضد  تكون  بحيث  املختلفة  القطاعات  يف  مت�ضاوية  ب�ضورة 
الوطني الحتادي، كذلك لدينا البعد الآخر وهو الثقة املتبادلة بني الطرفني 
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الأمانة  خالل  من  بها  نقوم  التي  الدرا�ضات  �ضواء  ج��دًا،  املهمة  وال�ضفافية 
العامة اأو من خالل الأع�ضاء اأو من خالل املجل�س الوطني الحتادي، وكذلك 
من خالل الطرف الآخر اإذا كانت هناك اأي اإح�ضائيات اأو معلومات كما ذكر 
�ضعادة الأخ حممد عو�س حيث ذكر يف مو�ضوع املعلومات اأن من ميلك املعلومة 
ال�ضراكة بني  يعزز من  الثقة  فتبادل  اأف�ضل قرار،  اتخاذ  النهاية  ي�ضتطيع يف 
املجل�س الوطني الحتادي مع اجلمعيات، وكذلك تاأ�ضيل اآليات التوا�ضل ل اأن 
تكون على م�ضتوى القوانني - فقط - اأو على م�ضتوى اللجان ب�ضورة اختيارية 
وموؤ�ضلة بحيث  بها  قوية وموثوق  التوا�ضل  اآليات  تكون  اأن  بل يجب  وانتقائية 

تكون م�ضتمرة ول تتحمل اإغفال اأي طرف من الأطراف. 
وعلى  ا�ضتقالليتها  على  املجتمعية  اجلمعية  ق��درة  املتطلبات  من  كذلك 
التعبري عن راأيها واحتياجاتها ومتثيلها للمجتمع، اجلمعية بالفعل - كما ذكر 
الدكتور حممد عو�س هي نقطة مهمة - هل بالفعل جمعيات النفع العام تخدم 
اأم هي تخدم املجتمع ؟ فهذه النقطة  اأع�ضائها كنادي خا�س  فئة معينة من 
مهمة بحاجة لنقا�س، ويف حمور اآخر ولكن هذه نقطة مهمة، ما هي الآليات 
احتياجات  وتاأخذ  املجتمع  يف  املجتمعي  دوره��ا  لتثبت  اجلمعيات  لدى  التي 
املواطنني ول تفكر - فقط - يف م�ضالح اأع�ضائها وتكون كنادي، لذلك جهلنا 
التوا�ضل  بحكم عدم  املجتمع  الإيجابي يف  ودوره��م  كثري من اجلمعيات  عن 
�ضواء الإعالمي اأو بحكم عدم وجود اآلية لال�ضتفادة منهم وعدم ا�ضتثمارهم 
هذه  عن  و�ضاأتكلم  ال�ضيء  هذا  يف  دور  لهم  يكون  بحيث  امل�ضتقبل  اأجيال  يف 
املوا�ضيع يف التحديات الالحقة، ولكن القدرة املجتمعية للجمعية مهمة جدًا. 

الحتادي  الوطني  املجل�س  بني  والبيانات  املعلومات  تبادل  اأهمية  وكذلك 
املعلومات  لتبادل  واآلية  للتوا�ضل  اآلية  هناك  تكون  اأن  واملفرو�س  واجلمعيات 
لالإح�ضائيات  بالن�ضبة  عندنا  الدولة  يف  ولالأ�ضف  �ضفافية،  هناك  وتكون 
واملعلومات نح�ضل عليها ب�ضعوبة من اجلهات احلكومية، هذه الثقافة - ثقافة 
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م�ضاركة املعلومات - لي�ضت موجودة عندنا، دائمًا املعلومات تعترب �ضرية، فمن 
هذه  توفر  معينة  جهة  بها  خمت�ضة  املعلومات  تكون  اأن  نطمح  املنطلق  هذا 
الدولة بدون هذه املعلومات  اأي قرار �ضيتخذ يف  املعلومات ب�ضورة عامة لأن 

الكافية وال�ضحيحة اأو حمدثة فمن ال�ضعب اتخاذ القرار حولها. 
حاليًا  نواجهها  التي  التحديات  بع�س  وهناك  حاليًا  لل�ضعوبات  �ضرنجع 
بالن�ضبة لعمل اجلمعيات، لدينا مو�ضوع - ذكره الإخوة - وهو مو�ضوع عزوف 
املتطوعني، اأنا بحكم عملي - كما ذكر �ضعادة الدكتور �ضعيد الغفلي - يف بع�س 
لدى  واملختلفة، هناك طاقة موجودة  الوطنية  والربامج  املجالت كاملهرجان 
ال�ضباب ولالأ�ضف نحن ل نعرف ا�ضتغاللها، امل�ضاألة تتطلب اأن تكون موؤ�ض�ضية 
اأكرث بحيث تكون هناك خطة ل�ضتيعاب الأعمال التطوعية، نحن بنينا القرية 
م�ضاحة  وكانت  تكلفنا،  ومل  املواطنني  ال�ضباب  بجهود   1996 �ضنة  الرتاثية 
التي  اخل��ام  امل��واد  اإل  الكثري  تكلفنا  ومل  احلالية  امل�ضاحة  من  اأك��رب  القرية 
القرية  وبعد جناح  املواطنني،  ولكن كقرية متكاملة كانت بجهود  ا�ضرتيناها 
جاءتنا الرعاية من �ضركة �ضبه حكومية واأعطتنا مائتي األف درهم لكن بعد 

اأن دفعنا ثمانني األف درهم كمواد وكذا حيث كانت القرية م�ضاحتها كبرية. 
ال�ضباب  ل��وم  اأ�ضتطيع  �ضهولة  بكل  التطوعي،  العمل  يف  موجودة  الطاقة 
الوطني  واملجل�س  احلكومة  مثل  الآليات  لديهم  لي�س  ه��وؤلء  ولكن  واملجتمع 
واجلمعيات لأن هوؤلء اأفراد، والأفراد لديهم طاقات وميكن ت�ضخريها لكني 
اأرف�س لوم املجتمع واألوم اأ�ضخا�س على هذا ال�ضيء، قلة الوعي ينبع من الوعي 
ال�ضحية  باجلمعية  اأهتم  ل  ك�ضخ�س  اأنا  مثاًل  ومهامها،  اجلمعيات  باأعمال 
لأنه لي�س لدي خربة وا�ضتغلت مع جمعية املقاولني وكانت جمعية ناجحة جدًا 
وجمعية املحامني لها دور را�ضخ ولكن ل نعرف ما هو دور اجلمعية، اجلانب 
الإعالمي مهم جدًا، والتوا�ضل مع املجتمع بحيث تظهر اجلمعية باأنها موجودة 

يف خدمة املجتمع ل اأن تكون خلدمة م�ضالح اأع�ضائها. 
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لدينا مو�ضوع الإعالم املجتمعي الذي ظهر والإعالم اجلديد واأعطى بدائل 
قطاعات  هناك  ولكن  وامللمو�ضة  التقليدية  القطاعات  على  مركزة  فاحلكومة 
الإعالم الجتماعي ولكن ل  اأحد ينظمها، حتى يف بريطانيا حاولوا تنظيم  ل 
اأحد ي�ضتطيع تنظيمه، مهما و�ضعنا من قوانني لتقنينها وتعديلها ولكن خرجت 
التعبري  وبدائل  للموؤ�ض�ضات  والبدائل  للجمعيات  البدائل  وبالفعل  كثرية  بدائل 
اأحد ي�ضتطيع تقنينها حيث لدينا نقلة نوعية من  وامل�ضاهمة، وهذه الطاقات ل 
ال�ضباب وهذا يتطلب تنظيمًا  الذي يف يدي  املتقدم  العمل  اإلى  التقليدي  العمل 
اأكرث، فال املجل�س الوطني لالإعالم ول اجلهات الأخرى ت�ضتطيع تنظيم الإعالم 
اجلديد لأن هذا ال�ضيء من اخلارج يف ظل العوملة والنفتاح املوجود عندنا يف 
اأراه  عائق  واأه��م  موجودة  �ضعوبات  كلها  هذه  املايل  والبعد  الإ�ضراف  الدولة، 
مع  التوا�ضل  التوا�ضل،  هو  واجلمعيات  للمجتمع  بالن�ضبة  لل�ضراكة  بالن�ضبة 
واتهام  الفهم  �ضوء  ولتقليل  املجتمع،  خدمة  يف  اجلمعيات  هذه  ودور  املجتمع 
اجلمعيات  جن��اح  موؤ�ضرات  غياب  وكذلك  دوره��م  تقدير  وع��دم  اجلمعيات 
تدفع  وميزانيات  وجهود  برامج  ولديها  ا�ضرتاتيجية  لديها  اأن  بحكم  احلكومة 
ت�ضتطيع  فاإنها  ال�ضت�ضارية  لل�ضركات  وتدفع  الإعالمية  واحلمالت  لالإعالم 
اأما  اأن تظهر دورها  املوؤ�ضرات واملقايي�س بكل �ضهولة فلذلك ت�ضتطيع  اأن ت�ضع 
اجلمعيات فال ت�ضتطيع ذلك لأنه لديها مبلغ معني اأو اإذا كانوا قائمني على دعم 
لن تخ�ض�س مبالغ لالإعالن  فاإنها  بتقدير ذاتي  اأو  ب�ضيط من جهات خمتلفة 
عن نتائجها وهذا يوؤثر �ضلبًا، فمهم جدًا اأن يكون هناك نوع من الدعم بحيث 
تكون هناك موؤ�ضرات ومقايي�س جلهودها وم�ضاهمة هذه اجلمعيات يف املجتمع 
لهم دور جبار ودور كبري ولكن مل يتم قيا�ضه بال�ضكل ال�ضحيح مثل املجتمعات 
الأخرى، الآن لدينا املقرتحات من قبل املجل�س الوطني الحتادي لتحقيق هذه 
ال�ضراكة، فقد ذكر اأحد الإخوة ال�ضادة الأفا�ضل تاأ�ضي�س هيئة اأو مظلة ومعايل 
الوزيرة ردت وقالت اأن هناك جلنة موجودة لهذا ال�ضيء، نحن نقرتح اأن يكون 
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لهذه اجلمعيات  تكون مظلة  ولكن  يكون جمعية  بل  لي�س حكوميًا  احتاد  هناك 
واملوؤ�ض�ضات وتكون غري حكومية، وهذا �ضي�ضهل عمل احلكومة بالتن�ضيق، وهي 
احلكومة  ومع  للجمعيات  املختلفة  والعتبارات  امل�ضالح  بني  ما  جتمع  كخطوة 
وكذلك مع املجل�س الوطني الحتادي، هذا الحتاد ميكن اأن ي�ضاهم يف التوا�ضل 
بني احلكومة واجلمعيات وبني املجل�س الوطني واجلمعيات، كذلك اإن�ضاء مكتب 
�أن  �رتباط يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي، فنحن م�شتعدون يف �ملجل�س �لوطني 
نوؤ�ش�س مكتب �رتباط بحيث يتم �لتن�شيق مع �جلمعيات وتكون عملية موؤ�ش�شية 
يف التعامل مع اجلمعيات، لدينا بع�س القرتاحات وهي اأن تكون هناك مذكرة 
فعال  دور  لديها  يكون  بحيث  الدولة  يف  املختلفة  اجلمعيات  وبني  بيننا  تفاهم 
لأن اللجان التي لدينا �ضواء كانت جلان دائمة اأو جلان موؤقتة فهي متثل جميع 

القطاعات الرئي�ضية والقطاعات احليوية واجلديدة يف الدولة. 

بحيث  الكرتوين  �ضجل  وج��ود  وكذلك  العمل  وور���س  الندوات  من  الإكثار 
كمجل�س  كذلك  ونحن  واإجنازاتها،  عنها  واملعلومات  اجلمعيات  جميع  ي�ضمل 
وطني احتادي ن�ضع املعلومات التي تفيد كل جمعية للتوا�ضل معها، والتاأكيد 
على ا�ضتمرارية جل�ضات ال�ضتماع التي جنريها يف املجل�س الوطني من خالل 
اللجان ب�ضورة دائمة، وكذلك بناء عالقات مع الأع�ضاء يف الف�ضل القادم مع 
اجلمعيات املختلفة كل يف جمال جلنته وتخ�ض�ضه، هذا و�ضكرًا على ال�ضتماع. 

) ت�ضفيق (

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

يف  والتي  ال��ورق��ة  ه��ذه  على  املن�ضوري  اأحمد  الأخ  الع�ضو  �ضعادة  ن�ضكر 
اجلل�ضة  مبحور  العالقة  ذات  املو�ضوعات  من  للعديد  فيها  تطرق  احلقيقة 
�ل�شر�كة  تاأ�شي�س  وهي  بع�شها  �أقتطف  قد  �لتي  �لنقاط  من  �لعديد  وعر�س 
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خالل  من  الأمور  بع�س  معاجلة  وحماولة  املحلية  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  بني 
العمل  العمل وهي مطبخ  اأخرى، وعالقة جلان  اإلى  نقل اخلربة من موؤ�ض�ضة 
للقيام  الرئي�ضي  العن�ضر  يعد  والذي  اجلمعيات  هذه  مع  الوطني  املجل�س  يف 
اأهمية  للمجل�س،  اللجان ورفعها  بهذه  والتقارير اخلا�ضة  اأو لإعداد مذكرات 
م�ضاركة جمعيات النفع العام كونها مكون جمتمعي رئي�ضي فيما اأ�ضماه �ضعادة 
الع�ضو باملثلث احلديدي بني احلكومة واملجل�س الوطني وكذلك جمعيات النفع 
�لعام، �أي�شًا تطرق �إلى جمموعة من �لنقاط �ملتعلقة باملتطلبات �لتي تطلبها 
تكون  حتى  اجلمعيات  ه��ذه  ق��درات  وتقوية  الثقة  بناء  مثل  ال�ضراكة  عملية 

عن�ضرًا فاعاًل يف املجتمع. 

تعر�س اأي�ضًا لأهم التحديات التي يراها فيما يتعلق بعمل اجلمعيات ذات 
النفع العام واأدائها لدورها ب�ضكل اأكرب مثل عزوف املتطوعني وقلة الوعي بدور 
اجلمعيات وكذلك عبء الإ�ضراف والعبء املادي والعن�ضر الرئي�ضي الذي ركز 
عليه �ضعادة الع�ضو وهو عن�ضر التوا�ضل، لبد اأن يكون هناك توا�ضل وتوفري 

قاعدة بيانات حتى تقوم هذه اجلمعيات بدورها. 

واختتم ورقته مبجموعة من التو�ضيات نتمنى - اإن �ضاء اهلل - اأن ت�ضم اإلى 
تو�ضيات نهاية هذا امللتقى وله جزيل ال�ضكر.
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بوزارة ال�سوؤون االجتماعية
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�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

ننتقل الآن اإلى الورقة الثانية واأنا اأ�ضتاأذنكم  بتقدمي الورقة الثالثة لتكون 
قبل الورقة الثانية ويقدمها �ضعادة الأخ / اأحمد حممد اخلدمي - نائب مدير 
روؤية   « بعنوان  الجتماعية  ال�ضوؤون  بوزارة  العام  النفع  اإدارة اجلمعيات ذات 
احلكومة نحو بناء �ضراكة ا�ضرتاتيجية مع جمعيات النفع العام «، الأخ اأحمد 
بالإ�ضافة اإلى كونه ي�ضغل حاليًا من�ضب نائب مدير اإدارة اجلمعيات فقد عمل 
مكتب  كرئي�س  الجتماعية  ال�ضوؤون  ب��وزارة  املتعلقة  الوظائف  من  الكثري  يف 
وكذلك كان رئي�س مكتب العمل يف الفجرية ومدير مركز املعاقني يف الفجرية 
بالإ�ضافة اإلى مركز الأحداث يف الفجرية ونائب مدير اإدارة اجلمعيات ذات 

النفع العام يف الوقت احلا�ضر فليتف�ضل م�ضكورًا باإلقاء كلمته. 
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�سعادة اأحمد حممد اخلدمي - نائب مدير اإدارة اجلمعيات ذات النفع العام:

 D
 معايل حممد املر  - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي

معايل مرمي الرومي 

ال�سادة احل�سور 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 ورقة وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية لي�س دفاعًا عن �جلمعيات و�إمنا تو�شيح، يف 
بداية قيام الدولة �ضدر القانون الحتادي رقم )6( لعام 1974 وبداأ اإ�ضهار 
اجلمعيات واأنيط بوزارة ال�ضوؤون الجتماعية اإ�ضهار اجلمعيات ومتابعتها فمنذ 
ال�ضنة الأولى مت اإ�ضهار 10 جمعيات، ويف وقتنا احلا�ضر هناك 159 جمعية 
ت�ضرف  جمعية،   150 هو  العدد  باأن  يتداول  كما  ولي�س  الإح�ضائية،  ح�ضب 
وزارة ال�ضوؤون الجتماعية كذلك على 17 �ضندوق تكافل، والقانون الحتادي 
رقم )2( ل�ضنة 2008 بعد �ضدوره �ضمح لأ�ضحاب روؤو�س الأموال اأن يوؤ�ض�ضوا 
موؤ�ض�ضات اأهلية فاأ�ضهرت 11 موؤ�ض�ضة ت�ضرف عليها وزارة ال�ضوؤون الجتماعية.

�ضوف نتحدث عن تعريف ال�ضراكة، هو اقرتاب تنموي يت�ضمن عالقة تكافل 
بني قدرات واإمكانيات طرفني اأو اأكرث تتجه لتحقيق اأهداف حمددة ويف اإطار 
من امل�ضاواة بني الأطراف لتنظيم املزايا الن�ضبية التي يتمتع بها كل طرف من 
بقدر  امل�ضوؤوليات  وحتمل  الأدوار  وتوزيع  طرف  كل  احرتام  اإطار  ويف  الآخر، 

كبري من ال�ضفافية، هذا هو تعريف ال�ضراكة. 

�ضراكة  من  ي�ضتفاد  لأن��ه  التاأخري  جتنب  اأوًل  ال�ضراكة،  من  ال�ضتفادة 
�ضورة  وحت�ضني  التخطيط  يف  وامل�ضاركة  جديدة  بدائل  ط��رح  املجموعات، 
بع�ضها  مع  اخلربات  وتبادل  الطاقات  وجمع  اجليد  الأداء  وكذلك  املوؤ�ض�ضة 
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اأ�ضاليب  حت�ضني  وكذلك  املخاطر،  على  وال�ضيطرة  التكاليف  وخف�س  البع�س 
املتبادل  الفهم  وزي��ادة  للموؤ�ض�ضة  املخاطر  حتمل  يف  وامل�ضاركة  ال�ضتعمال 
وم�ضاندة وتكامل وتن�ضيق بني اخلربات، هذه هي ال�ضتفادة من ال�ضراكة، كما 
ذكرت �أن وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية �لتي �أناط بها �لقانون �لحتادي رقم )2( 
اإمارات  159 جمعية موزعة على  اإ�ضهار اجلمعيات،  ومن بدايات الدولة هي 
الدولة، 57 يف اأبوظبي و 39 يف دبي و 26 يف ال�ضارقة و 6 يف عجمان و 5 يف 
159، كذلك  واملجموع  الفجرية  11 يف  و  راأ�س اخليمة  14 يف  و  القيوين  اأم 
مت تق�ضيمها اإلى فئات، فئة مهنية وفئة عامة وثقافية وفئات ن�ضائية وم�ضارح 
وفنون �ضعبية وكذلك اإن�ضانية وجاليات.  توزيع املهنية و�ضل اإلى 31، وعامة 
وثقافية اإلى 43، ون�ضائية اإلى 8، وم�ضارح 13، فنون �ضعبية 29، اإن�ضانية 19 

وجاليات  واملجموع هو 158 اإلى 159 اإلى يومنا هذا. 

اجلمعيات  هذه  من  املجتمع  منها  ي�ضتفيد  التي  القت�ضادية  الإ�ضهامات 
مهارات  تنمية  ثانيًا  امل���راأة.  وتنمية  دع��م  منها  الإ�ضهامات  تنوعت  اأوًل 
الأع�ضاء املهنية والفنية وتقدمي امل�ضاعدات املالية والعينية لالأ�ضر والأفراد 
امل�ضاجد  و�ضيانة  العامة  اخل��دم��ات  رع��اي��ة  يف  ثالثًاامل�ضاهمة  امل��ع��وزي��ن. 
واملعاقني  والأيتام  والعجزة  للطفولة  اإن�ضانية  تقدمي خدمات  رابعًا  وتاأثيثها. 
احل��وادث  يف  املنكوبني  م�ضاعدة  خام�ضًا  اخلا�ضة.  الفئات  من  وغريهم 
التنموية  والربامج  امل�ضاريع  ورعاية  واإقامة  املر�ضى،  وم�ضاعدة  والكوارث 
واإن�ضاء  املنتجة،  الأ�ضر  م�ضاريع  كرعاية  املختلفة  املجتمع  فئات  تخدم  التي 
وروح  لهم،  الدعم  وتقدمي  العلم  طالب  ورعاية  اخلريية  واملعاهد  املدار�س 

التكافل والت�ضامن بني الأع�ضاء. 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  العام  النفع  ذات  اجلمعيات  تت�ضم 
بانت�ضارها اجلغرايف الوا�ضع بحيث تغطي جميع اإمارات الدولة، كما تت�ضم بتنوع 
فئاتها وجمالتها، الأمر الذي اأدى اإلى اإحداث مزيد من التنمية الجتماعية 
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والقت�ضادية على حد �ضواء داخل الدولة وخارجها.  ووفقًا لأهداف وجمالت 
جمموعات  على  اجلمعيات  هذه  وق�ضمت  تنوعت  فقد  اجلمعيات  هذه  عمل 
�ضاهمت  والتي  الن�ضائية  اجلمعيات   : لت�ضمل  اأهدافها  يف  ومتنوعة  متقاربة 
ب�ضكل كبري يف رفع م�ضتوى الأ�ضرة القت�ضادي والجتماعي والثقايف و�ضاهمت 
والتعليمية  والقت�ضادية  الجتماعية  النواحي  من  باملراأة  بالنهو�س  كذلك 
وتقدمي خدمات الأمومة والطفولة ورعاية الأ�ضر املحتاجة والرعاية اخلا�ضة 

للفئات اخلا�ضة واإقامة املعار�س والأ�ضواق اخلريية. 

اجلمعيات املهنية والتي �ضاهمت يف رعاية م�ضالح الأع�ضاء ورفع م�ضتواهم 
والبحوث  الدرا�ضات  واإ�ضدار  البع�س  بع�ضهم  بني  اخل��ربات  وتبادل  املهني 

لعالج الظواهر الجتماعية والقت�ضادية وال�ضحية. 

بامل�ضتوى  الرتقاء  على  عملت  والتي  والثقافية  العامة  اخلدمات  جمعيات 
الثقايف والهتمام بالرتاث املحلي والعربي ون�ضر الكتب واملجالت. 

اأو تهتم بالفن  ال�ضعبية وامل�ضارح، وتعتني هذه اجلمعيات  جمعيات الفنون 
الثقافية  املواهب  بتنمية  و�ضاهمت  وخارجها،  الدولة  داخل  املحلي  ال�ضعبي 

والرتاثية وامل�ضرحية لل�ضباب بالإ�ضافة اإلى ن�ضر الثقافة امل�ضرحية. 

اجلمعيات  ه��ذه  عملت  كما  اخل��ريي��ة،  اأو  الإن�ضانية  اخل��دم��ات  جمعيات 
رعاية  وامل�ضاهمة يف  املعوزين  والأفراد  لالأ�ضر  املالية  امل�ضاعدات  تقدمي  على 
والأيتام  للعجزة  الدعم  وتقدمي  وتاأثيثها  امل�ضاجد  و�ضيانة  العامة،  اخلدمات 

واملعاقني وم�ضاعدة املر�ضى وغريهم. 

تعزز  التي  اجلمعيات  من  هي  الفئة  وه��ذه  اجلاليات،  واأندية  اجلمعيات 
الروابط بني اأبناء اجلاليات الواحدة بني بع�ضهم البع�س وبينهم وبني وطنهم 

الأم. 
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ال�ضوؤون  وزارة  اإن  قال  الأمر حينما  بداية  الذي ذكر يف  الأخ  �ضاأختلف مع 
الجتماعية تدعم اجلمعيات فقط مببلغ خم�ضة ماليني ومائتي األف درهم، بل 
الدعم الذي تر�ضده وزارة ال�ضوؤون الجتماعية يف ميزانيتها ال�ضنوية هو خم�ضة 
ماليني ومائتي األف درهم بالإ�ضافة اإلى دعم مماثل من وزارة ال�ضباب وتنمية 
املجتمع بنف�س املبلغ، وي�ضل الدعم من احلكومات املحلية يف �ضنة 2013 اإلى 
خم�ضني مليون درهم للجمعيات، ولي�س خم�ضة ماليني فقط، �ضواء كان الدعم 
ل�ضتخدامها  اأرا�ضي  منحهم  اأو  اإيجارات  عن  كتعوي�س  املحلية  الهيئات  من 
للجمعيات الأهلية اأو تاأجري وا�ضتثمار بع�س مباين هذه اجلمعيات زيادة عن 
حاجتها، فالدعم ي�ضل اإلى خم�ضني مليون درهم ولي�س خم�ضة ماليني درهم 

واأنا اأ�ضحح هذا الرقم. 

طبعًا هناك ت�ضريعات ومعايري يف الدعم كما ذكرت معايل الوزيرة وهناك 
اجلمعية  هذه  احتياج  مدى  لدرا�ضة  الوزيرة  معايل  من  بقرار  حتدد  جلنة 
للدعم ومنها العتمادات املخ�ض�ضة ومدى جناح اجلمعية يف حتقيق اأهدافها 
�لتي �أن�شئت من �أجلها، و�لتقارير �لدورية عن ن�شاط �جلمعية ومدى �لتز�مها 
باأحكام نظامها الأ�ضا�ضي والقانون، وهناك معايري منها طبعًا حجم اجلمعية 
اأو حجم الع�ضوية اأو الكادر الذي يعمل يف اجلمعية وحجم امل�ضروفات وحجم 
الإيرادات والفائ�س النقدي لدى اجلمعية ومقر اجلمعية اإذا كان موؤجرًا اأم 
للمجتمع  تقدمها  التي  الربامج  خالل  من  املجتمع  مع  توا�ضلها  ومدى  ملكًا، 
وعدد الأن�ضطة املنفذة اأو حتقيق اجلمعية لأهدافها املن�ضاأة من اأجلها، وحجم 

الإ�ضدارات والأن�ضطة الأخرى اإذا قامت باأن�ضطة جمتمعية اأخرى. 

ياأتي  اأجاز تنظيم حمالت التربع ولكن  القانون الحتادي رقم )2(  طبعًا 
ذلك وفق �ضوابط معينة بت�ضريح من الوزارة للح�ضول على هذا التربع، حيث 
عليه  املوافقة  لأخذ  الوزيرة  معايل  اإلى  يحال  ثم  الطلب  بدرا�ضة  تقوم جلنة 
كذلك تتكون موارد اجلمعية من املوارد التالية : اأوًل من ا�ضرتاكات الأع�ضاء 
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ثانيًا : من الأن�ضطة واخلدمات ال�ضتثمارية التي ت�ضتفيد منها اجلمعية، ثالثًا: 
لأحكام  طبقًا  اجلمعية  تتلقاها  التي  والإعانات  والو�ضايا  والهبات  التربعات 

هذا القانون، و�ضائر الإيردات الأخرى التي حت�ضل عليها. 

الدولة  ل��دى  يوجد  كما  الهبات  اأو  التربعات  قبول  اأج��از  كذلك  القانون 
جمموعة من القرارات التنظيمية ب�ضاأن التربعات ومنها قرار جمل�س الوزراء 
للجمعيات  املقدم  املايل  الدعم  اأو  التربع  �ضاأن  يف   2007 ل�ضنة   )69( رقم 
العاملة يف الدولة والذي يح�ضر التربع من خارج الدولة من خالل منظومة اأو 
هيئة الهالل الأحمر بالدولة، اأي يحظر على اأي جمعية التعامل مبا�ضرة مع اأي 
جهة اأخرى اإل عن طريق هيئة الهالل الأحمر اأو باإذن مكتوب من الهيئة ي�ضمح 

لهذه اجلمعية بالتعاون مع اجلمعيات املماثلة خارج الدولة.

�لهيئات  مع  نفذتها  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  كانت  �شو�ء  منتتاذج  لدي 
واملوؤ�ض�ضات واجلمعيات ومع اجلمعيات بع�ضها البع�س ومع اجلمعيات والقطاع 
اخلا�س، طبعًا اأقامت وزارة ال�ضوؤون الجتماعية �ضراكة مع موؤ�ض�ضة زايد العليا 
للرعاية الإن�ضانية واأن�ضاأت ثالثة مراكز خدمات اجتماعية منها مركز واحد 
خدمات  كافة  لتقدمي  القيوين  اأم  يف  ومركز  عجمان  يف  ومركز  الفجرية  يف 
الو�ضول  لت�ضهيل  اأماكنهم  يف  منها  للم�ضتفيدين  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة 
اإليهم، فمعايل الوزيرة قبل اأ�ضبوع �ضمعت نداء من �ضيدة يف البث املبا�ضر اأنها 
افتحوا  اإلى منفذ يف دبا احل�ضن وب�ضرعة عاجلة لبت طلبها وقالت  بحاجة 
منفذًا يف دبا احل�ضن مع اأن املنفذ قريب جدًا بني دبا احل�ضن ودبا الفجرية 
تقدم  لأن  ت�ضعى  الوزيرة  فمعايل  مرتين،  كيلو  اأو  واحد  كيلومرت  يكون  ويكاد 

خدمات وزارة ال�ضوؤون الجتماعية للم�ضتفيدين بالقرب من اأماكنهم. 

توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية امل�ضرحيني من خالل تنفيذ املهرجان امل�ضرحي 
لدول جمل�س التعاون للمعاقني والكل اأ�ضاد فيه من خالل جتربة جمعية امل�ضرحيني 
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ال�ضوؤون  وزارة  واأ�ضندت  اآخ��ره،  اإلى  والتحكيم  الن�ضو�س  ودرا�ضة  الإ�ضراف  يف 
الجتماعية جلمعية امل�ضرحيني هذه املبادرة وقامت بها والكل الآن يريد اأن يحذو 

حذو دولة الإمارات باإعطاء جمعية امل�ضرحيني هذه املبادرة. 

تعاونت وزارة ال�ضوؤون الجتماعية مع اجلمعيات اخلريية من خالل تنفيذ 
اخلريية  اجلمعيات  من  تاأخذ  اأن  ا�ضتطاعت  حيث   » لأهلنا  خرينا   « مبادرة 
مل�ضاعدة املعوزين من خالل اجلمعيات التعاونية، حيث نفذت هذه اجلمعيات 
م�ضروعًا بالتن�ضيق مع وزارة ال�ضوؤون الجتماعية مبادرة » خرينا لأهلنا « لدعم 
الأ�ضر املتعففة، وال�ضراكة مع جمعية النه�ضة الن�ضائية بهدف حتقيق الهدف 
توقيع مذكرة  «، وكذلك  الأ�ضري  والتما�ضك  التالحم   « للوزارة  ال�ضرتاتيجي 
تفاهم مع جمعية حممد بن خالد لأجيال امل�ضتقبل يف ن�ضر قانون الطفل ومت 

تنفيذ مبادرة » معكم اأ�ضنع م�ضتقبلي «. 

�ضراكات  كانت  �ضواء  �ضراكات  لها  اجلمعيات  معظم  اأ�ضرد  اأن  اأري��د  اأن��ا 
اأجرت �ضراكة مع  اأو �ضراكات مع بع�ضها البع�س، واآخر جمعية  مع احلكومة 
جمعية اأخرى هي جمعية الإمارات للتطوع مع جمعية التخطيط ال�ضرتاتيجي 

يف الأ�ضبوع املا�ضي. 

م�ضغر  اأبوظبي  يف  لقاء  لقاءين،  بعقد  قمنا  فقد  الأخ،  ل�ضوؤال  وبالن�ضبة 
للجمعيات ولقاء اآخر يف جامعة ال�ضارقة وهو ملتقى العمل الأهلي ودعونا كل 

اجلمعيات ومل ن�ضتثن اأي جمعية من هذه الدعوة. 

وبالن�ضبة للتو�ضيات فهي كالتايل : 

اإعداد وثيقة مبادئ لل�ضراكة حتدد امل�ضوؤوليات وال�ضالحيات لكال الطرفني. 

القطاع  مع  املتميزين  ال�ضركاء  تكرمي  خالله  من  يتم  �ضنوي  ملتقى  تبني 
الأهلي. 
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ت�ضكيل جلنة يف كل جمعية ملتابعة ملف ال�ضراكة واملوارد والتاأكيد على اأهمية 
روح املبادرة الإيجابية لدى ال�ضركاء يف التنمية. 

�ضرورة رفع م�ضتوى ال�ضتعداد لدى القطاع الأهلي ليكون �ضريكًا مهمًا يف 
عملية التنمية. 

اهتمام القطاع الأهلي بت�ضويق براجمه واإبراز منجزاته يف املجتمع. 

مبادرة و�ضائل الإعالم لن�ضر مفهوم ال�ضراكة يف املجتمع وتقدمي النماذج 
املتميزة حمليًا وعامليًا. 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

ال�ضراكة  التي تطرق فيها ملفهوم  الورقة  اأحمد على هذه  الأخ  ن�ضكر طبعًا 
وكيف يجب اأن تكون ال�ضراكة بني املوؤ�ض�ضة احلكومية مممثلة بوزارة ال�ضوؤون 
الجتماعية وهذه اجلمعيات ذات النفع العام املوجودة يف الدولة، واحلقيقة 
اأنا اأ�ضكره على اأنه قام باإ�ضالح بع�س املفاهيم التي كان قد اأ�ضار اإليها الأخ 
زايد ال�ضام�ضي فيما يتعلق بعدد جمعيات النفع العام امل�ضهرة يف الدولة وهي 
159 جمعية اإ�ضافة اإلى الدخل اأو ما تر�ضده احلكومة من دعم مايل �ضواء من 
اأو املوؤ�ض�ضات الحتادية لهذه اجلمعيات ذات النفع العام.   املوؤ�ض�ضات املحلية 
اأي�ضًا تطرق اإلى فوائد ال�ضراكة وما ي�ضبو له من وجود هذه ال�ضراكة، وكذلك 
ح�ضب  على  كل  الجتماعي  اجلانب  اأو  القت�ضادي  اجلانب  حتقيق  يف  �ضواء 
النوع والهدف من اإن�ضاء اجلمعية املن�ضاأة يف الدولة، كما تطرق اأي�ضًا اإلى اأنواع 
اجلمعيات ذات النفع العام املوجودة يف الدولة واأنا بالطبع مل اأ�ضتطع كتابتها 
والرتاث  والفنون  املهنية  باجلمعيات  عالقة  ذات  جمعيات  منها  ولكن  كلها 
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واجلمعيات اخلريية وجمعيات اجلاليات. 

اأن  ويجب  رقم )6(  القانون  لها  التي تطرق  املحظورات  اإلى  اأي�ضًا تطرق 
اإلى  انتهى  كما  التي حددت،  املحظورات  اإطار هذه  تعمل هذه اجلمعيات يف 
جمموعة من املبادرات التي متت من قبل وزارة ال�ضوؤون الجتماعية بالتعاون 
مع جمعيات النفع العام، اإ�ضافة اإلى جمموعة من التو�ضيات التي نتمنى من 
ال�ضتفادة من هذه  تنظر يف مدى  اأن  امللتقى  تنظم هذا  التي  الفنية  اللجنة 

التو�ضيات وت�ضمينها يف التو�ضيات النهائية. 
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أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة 
عام 2005 م «

�سعادة الدكتور خالد حممد ح�سن
امل�ست�سار القانوين بوزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني االحتادي



94

وقائع ملتقى 

»نحو �سراكة ا�سرتاتيجية مع جمعيات النفع العام

دبي - الإمارات العربية املتحدة
الإثنني 25 مايو 2015م

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

الآن ننتقل اإلى الورقة الثالثة املقدمة يف هذا امللتقى وهذه اجلل�ضة يقدمها 
الدكتور خالد حممد ح�ضن - امل�ضت�ضار القانوين بوزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�س 
الوطني الحتادي بعنوان » دور اجلمعيات ذات النفع العام يف دعم برنامج 
 ،» 2005 م  الدولة عام  رئي�س  ال�ضمو  اأطلقه �ضاحب  الذي  ال�ضيا�ضي  التمكني 
ويف احلقيقة الدكتور خالد ي�ضغل يف الوقت احلا�ضر امل�ضت�ضار القانوين بوزارة 
ال�ضرطي  التدريب  مبعهد  معتمد  وحما�ضر  الوطني،  املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة 
الق�ضائي، وحما�ضر  اأي�ضًا مبعهد دبي  الإم��ارات، وحما�ضر معتمد  بدولة يف 
بق�ضم القانون العام لكلية جامعة حلوان يف القاهرة، وهو حا�ضل على درجة 

الدكتوراه من جامعة حلوان بتقدير امتياز، فليتف�ضل م�ضكورًا. 
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�سعادة الدكتور خالد حممد ح�سن - امل�ست�سار القانوين بوزارة الدولة ل�سوؤون 
املجل�س الوطني االحتادي:

عليكم  ال�سالم  اجلل�سة،  رئي�س  �سعادة  �سكراً  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 
ورحمة اهلل وبركاته  معايل حممد اأحمد املر - رئي�س املجل�س الوطني االحتادي 

املوقر 

معايل مرمي الرومي - وزيرة ال�سوؤون االجتماعية 

اأ�سحاب ال�سعادة، احل�سور الكرام 

االإخوة واالأخوات احل�سور 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

للحياة  م�ضافة  كقيمة  قيمته  من  اأهميته  تنبع  رمبا  املو�ضوع  هذا  حقيقة 
فيها  ننتظر  التي  الآنية  اللحظة  ثم  ناحية،  من  الإم��ارات  دولة  ال�ضيا�ضية يف 
اإجراء انتخابات للمجل�س الوطني الحتادي كما تف�ضل معايل رئي�س املجل�س 
املو�ضوع زخمًا  لهذا  �ضيعطي  العام، هذا  نهاية هذا  قبل  �ضتتم  �ضاء اهلل  واإن 
خا�ًس وو�ضعًا خا�ضًا يجب اأن يحيط به القا�ضي والداين، حتى من �ضيكون له 
حق  اأو  النتخاب  حق  له  ويكون  النتخابية  الهيئات  يف  ع�ضوًا  يكون  اأن  حظ 
�أو �شخ�شًا عاديًا ميثل ع�شوً� يف  �لقانونية  �ل�شروط  فيه  توفرت  �إذ�  �لر�شح 
الورقة - ح�ضراتكم - رمبا  الإم��ارات،  اأفراد جمتمع  اأو فردًا من  البلد  هذا 
يطول �لوقت فيها، وفيها تفا�شيل كثرية لكن �شاأركز حديثي على ثالث نقاط 
يريد  من  لبع�س  مدخاًل  يكون  رمبا  ب�ضكل  بالورقة  �ضتلم  اأنها  اأرى  اأ�ضا�ضية 
وبع�س  الأ�ضا�ضية  الأم��ور  وبع�س  املفاهيم  بع�س  فيها  ن�ضع  اأي  ال�ضتزادة، 
اجلوانب التي رمبا ياأخذ بها الفرد، واإذا اأراد الفرد ال�ضتزادة - واأنا ل اأقول 
هذ� من جمرد �ل�شتحباب �إمنا قد يكون من قبيل �لو�جب - فيمكن �أن تكون 
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دولة  يحدث يف  ماذا  التمكني،  برنامج  ال�ضتزادة يف  الورقة مدخاًل يف  هذه 
ال�ضيا�ضية يف دولة الإمارات  التوجهات  الإم��ارات ؟ ماذا �ضيحدث ؟ وما هي 
وروؤية القيادة ال�ضيا�ضية ؟، وما ميكن اأن يحدث يف احلياة ال�ضيا�ضية يف دولة 
�لإمار�ت ؟ حقيقة �شاأركز كالمي على ثالث نقاط رئي�شية وبع�س �لفرعيات 
لن نقف عندها طوياًل، �إمنا �شنلم بها بقدر ما ي�شمح به �لوقت وبقدر ما �أجد 
لزمًا للتو�ضيح، اإذا كنا نتكلم عن التمكني ال�ضيا�ضي، فما هو التمكني ال�ضيا�ضي 
يف التجارب املقارنة ؟ وما هي �ضمات هذا التمكني ؟ وما هي متطلباته وكيف 
ميكن قيا�ضه ؟ وبالتايل اإذا و�ضعنا اأيدينا على هذه التعريفات ننتقل لرنى اأين 
نحن من كل ذلك، ثم ياأتي اجلزء الأهم وهو بداية العنوان » دور اجلمعيات 
ذات النفع العام اأو اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات الأهلية ذات النفع العام «، وعندما 
نقول كلمة » دور « فاإننا مل نق�ضد اأو اأن نعر�س تو�ضيفًا ملا هو قائم، رمبا �ضنمر 
على ذلك مرور الكرام وهو فكرة تو�ضيف ما هو الدور، ولكن الأهم �ضنقول ما 
هو الدور الواجب ؟ اأو يف تعبري اأخف، ما هو الدور املاأمول للجمعيات واملوؤ�ض�ضات 
الأهلية ذات النفع العام يف دعم برنامج التمكني ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 
اأو  التمكني  فكرة  مهم،  كمدخل  التمكني  لربنامج  بالن�ضبة  اهلل«؟  »حفظه 
كما  التنمية  عمليات  مع  املا�ضي  القرن  �ضتينيات  يف  ب��داأ  التمكني  م�ضطلح 
اأ�ضتاذتنا الدكتورة مرمي لوتاه، فكرة التنمية يف كافة املجالت التي  تف�ضلت 
�ضهدها املجتمع املعا�ضر اأو ما ي�ضمى بفكرة احلداثة اأو التحديث، هناك تنمية 
اأ�ض�س كثرية وقامت  �ضيا�ضية وتنمية اقت�ضادية وتنمية اجتماعية قامت على 
امل�ضوؤولية الجتماعية وقامت على مبداأ  على مبداأ احلرية وقامت على مبداأ 
العدالة الجتماعية وقامت على فكرة املواطنة امل�ضوؤولة اأو ما يحلو للبع�س اأن 
من  الثالثة  املوجة  ظهور  مع  ظهرت  التمكني  فكرة  احلقة،  املواطنة  ي�ضميها 
احلقوق واحلريات وهي احلقوق القت�ضادية والجتماعية، فكرة التمكني تعني 
لفظًا �أو لغًة �لتمتني �أو �لتقوية �أو �لر�شيخ، فعندما منكن �شخ�شًا فهذ� يعني 
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اأن  يقال  لذلك  ب�ضيء،  القيام  اأو  �ضيء  فعل  على  والقدرة  ال�ضلطة  اأمنحه  اأن 
التمكني هو اأن متنح ال�ضخ�س القدرة على اأن يفعل، وبالتايل هذا ال�ضخ�س يف 
املفهوم نف�ضه، املفهوم ال�ضطالحي اأخذ من املفهوم اللفظي مبعنى اأ�ضبحت 
اأو مبعنى ا�ضطالحي هو منح بع�س فئات املجتمع  فكرة التمكني مبعنى عام 
وقد  الأمثلة  بع�س  على  يوؤخذ   ،» املهم�ضة  الفئات   « بني هاللني  عليها  ويطلق 
تكون جمازية مثل ال�ضباب والن�ضاء والفقراء وغريهم، هذه الفئات يجب اأن 
تعطيها القدرة والإمكانيات التي ميكن اأن ت�ضاهم بها اأو تكون عن�ضرًا فاعاًل 
التغيري  فكرة  اأي  متكني،  دون  تغيري  ل  يقال  لذلك  املجتمع،  تغيري  عملية  يف 
مب�ضتوى فوقي واأن تاأتي التغيريات من م�ضتويات فوقية واأن ياأتي هذا ال�ضخ�س 
�أو �أن جتد هذ� �ل�شخ�س �ملعني بعملية �لتغيري يح�س �أنه منعزل �أو لديه �إحباط 
اأو يرى اأن �ضوته لي�س له تاأثري اأو اأنه يوؤثر امل�ضاركة على فكرة العزوف، كل هذه 
�لأمور ل ميكن �أن تتم بها �لتنمية، �إمنا �لتنمية �حلقة هي تنمية خطط وبر�مج 
كيف  ولكن  ه��وؤلء،  بها  ي�ضارك  اأن  يجب  لكن  تتم  التنموية  والربامج  الدولة 
ي�ضارك وهذا ال�ضخ�س اإما اأنه راغب لكنه ل ي�ضتطيع ؟ اإما اأنه ي�ضتطيع ولكن 
لي�س لديه املجال، فهذا يعني اأن لدي اإ�ضكالية يف كل الأحوال، اأجد �ضخ�ضًا اأو 
اأو القدرات  اأن ي�ضارك لكنه ل ي�ضتطيع ولي�س لديه الإمكانيات  مواطنًا يريد 
ويحتاج اإلى بناء القدرات اأو التاأهيل، اأو لدي مواطن لديه القدرات واملهارات 
اأو ل  اأن ي�ضارك لكنه ل يعرف كيف ي�ضارك  والقيم واملعارف التي ميكن بها 
ي�ضتطيع اأن ي�ضارك، فهذه اإ�ضكالية يف كلتا احلالتني، ففكرة التمكني ال�ضيا�ضي 
اأ�ضبح معناها اإ�ضراك جميع فئات املجتمع الذين يحق لهم ممار�ضة احلقوق 
ال�ضيا�ضية يف اإحداث عملية التغيري اأو امل�ضاركة يف عملية التحديث عن طريق 
ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة  فكرة  اإل��ى  ناأتي  وهنا  ال�ضيا�ضية،  بامل�ضاركة  ي�ضمى  ما 
فامل�ضاركة ال�ضيا�ضية باملعنى العام اأن يكون لفئات املجتمع املختلفة من ي�ضتطيع 
منهم ومن يكون قادرًا ومن يكون راغبًا يف اأن ي�ضارك يف �ضنع القرار ال�ضيا�ضي 
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�ضواء من خالل اأن ي�ضارك هو بذاته ب�ضنع القرار اأو اأن يكون لديه تاأثريًا اأو 
على الأقل اأن يكون لديه حق مراجعة هذا القرار وتناوله بالنقد وما اإلى ذلك 
اأعمال - كما تف�ضل الأ�ضتاذ الدكتور  الوا�ضع، وهي  بعد �ضدوره، هذا املعنى 
حممد �ضامل - يجب اأن تكون اأعماًل طوعية واإرادية واختيارية، اأما اإذا العمل 
اإلزامًا من الدولة فهذا يخرج عن فكرة امل�ضاركة بل تاأتي فكرة الإرغام والتي 
تتنافى مع فكرة �مل�شاركة، �إمنا �مل�شاركة يجب �أن يكون �ل�شخ�س حرً� ور�غبًا 
وقادرًا على اأن ي�ضارك فنقول له اأهاًل و�ضهاًل، اأما اإذا كان ال�ضخ�س يحتاج اإلى 
فكرة الإرغام �ضواء كان اإرغامًا ماديًا اأو اإرغامًا معنويًا فنقول له ل نحتاج لك 
اأو يف عملية  التنمية  اأن ت�ضاهم يف عملية  اأن ت�ضارك ول ميكن  فاأنت ل تريد 
اإحداث هذا التغيري، فكرة امل�ضاركة مبعناها ال�ضيق هي قيام املواطنني الذين 
يحق لهم الت�ضويت باختيار ممثليهم يف املجل�س النيابي باعتباره املنرب واملعرب 
عن طموحات ال�ضعب وعن اآرائه، وهو يو�ضل �ضوت هذا ال�ضعب اإلى ال�ضلطة 
العليا اأو ال�ضلطة احلاكمة فيها، والتمكني ال�ضيا�ضي يا اإخوان ل ميكن اأن يتم 
يف فر�غ �إمنا يجب �أن تتوفر له - ويحلو للبع�س �أن ي�شميها - �ل�شروط �لالزمة 
اأوًل : لكي يتم متكني �ضيا�ضي يجب اأن  لكن تخفيفًا للفظ ن�ضميها متطلبات، 
تكون هناك حرية، واحلرية باملعنى الذي قاله الأ�ضتاذ الدكتور حممد �ضامل 
ت�ضر  األ  ولكن  لك  يحلو  ما  تفعل  اأن  حر  اأنك  فكرة  امل�ضوؤولة،  احلرية  فكرة 
الآخرين، واأنه عندما يتدخل القانون فاإنه يتدخل لتنظيم هذه احلرية بحيث 
اأنك ت�ضتطيع اأن متار�س حريتك لكن يجب اأن ترتك يل املجال اأو متكني من اأن 
اأمار�س حريتي باعتباري - اأي�ضًا - اأنني ع�ضو يف هذا املجتمع ويجب اأن حترتم 
اإرادتي حتى لو كان راأيًا اآخرًا واأن تقبله، ثم هناك فكرة امل�ضوؤولية الجتماعية 
امل�ضوؤولية الجتماعية - كما تف�ضل الأخ الفا�ضل رئي�س اجلمعية - يحلو لبع�س 
امل�ضوؤولية املجتمعية لكن الإ�ضكالية اأن بع�س النا�س خالفًا للواقع عندما تذكر 
مناق�ضة  يف  نقطة  وهي  لل�ضركات  الفكر  فيذهب  املجتمعية  امل�ضوؤولية  فكرة 
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امل�ضوؤولية  تقرير  فكرة  وهي  جدًا،  طوياًل  وقتًا  اأخذت  حيث  ال�ضركات  قانون 
املجتمعية لل�ضركات، الفكرة هنا لي�ضت فكرة امل�ضوؤولية املجتمعية ول نتكلم عن 
�ل�شركات �إمنا نتكلم عن �مل�شوؤولية �لجتماعية للفرد مبعنى �أن �لفرد يجب �أن 
يتخل�س من فكرة الفردية وفكرة الأنا وفكرة البحث عن م�ضاحله ال�ضخ�ضية 
�إمنا يتحول �إلى نظرة �أو�شع وهي فكرة م�شالح �ملجتمع وهي ما ي�شمى بفكرة 
امل�ضلحة العامة، هذا املفهوم الوا�ضع الذي يتحمل كثريًا من الأقوال وما اإلى 
�ضعور  هي  الجتماعية  امل�ضوؤولية  اأن  يقال  ال�ضخ�س  اأن  فكرة  وبالتايل  ذلك 
ال�ضخ�س يف ذاته واأمام نف�ضه اأن عليه واجبًا جتاه جمتمعه وجتاه من يعي�س 
هذا  ي�ضارك  اأن  فكرة  هي  القيام  لهذا  و�ضيلة  واأول  بها  يقوم  اأن  يجب  حوله 
اأو  وال��راأي  العادية  اجلمعية  وهي  العام  النفع  جمعيات  يف  وي�ضارك  املجتمع 
الإح�ضاء الذي تف�ضلت به الأ�ضتاذة الدكتورة مرمي لوتاه - حقيقة كما قالت 
- هو اأذهلها واأذهل احلا�ضرين كثريًا لأن فكرة اأن تكون بعيدًا حتى جمرد اأن 
اأن  القرار،  توؤثر على  اأن  اإن مل تكن  اأن ت�ضمع فيها  ل تكون ع�ضوًا يف جمعية 
ت�ضارك يف �ضنع القرار بدايًة اأو على الأقل اأن ت�ضارك فيه اأو اأن توؤثر يف �ضدوره 
فعلى الأقل اأن تتباحث وتت�ضارك مع الآخرين هذا الراأي، واأننا يجب جميعًا اأن 
نتكلم حتى لو ال�ضخ�س فينا مل ي�ضادفه احلظ اأو مل يرد ا�ضمه �ضمن الهيئات 
�لنتخابية لالإمارة �لتي ينتمي �إليها �أن يقول �أنا لي�س يل دور، �إمنا على �لأقل 
ت�ضتطيع اأن ت�ضجع الآخرين على امل�ضاركة، ت�ضتطيع اأن متد الآخرين اأو تتربع 
تكون هنا  اأن  القانونية، يجب  املال يف احلدود  ببع�س  مثاًل  الأ�ضخا�س  لأحد 
املواطنة احلقة  اأو  امل�ضوؤولة  باملواطنة  ي�ضمى  ما  تكون هناك  اأن  حرية، يجب 
فكرة املواطنة احلقة يا اإخوان هو تعبري ن�ضمعه كثريًا وهذا مهم جدًا ولدينا 
الآن م�ضطلحات كثرية اأثريت اليوم يجب على الأقل اأن نبحث لنجد لها بع�س 
املدلولت ولكن املدلولت ال�ضليمة، فكرة املواطنة احلقة يف معناها الب�ضيط 
هي عمل توازن بني حقوق الأفراد وما يتمتعون به من حقوق وحريات يكفلها 
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الد�ضتور والواجبات العامة التي يجب اأن يقوموا بها، فكرة هذا التوازن هي 
املواطنة احلقة لذلك يقال هي املواطنة امل�ضوؤولة، يجب اأن يكون هناك اأي�ضًا 
تاأهيل، فكرة تاأهيل املواطن، اأنا قلت قد يكون املواطن راغبًا بامل�ضاركة لكنه ل 
اأنت  ياأتي دورك  يعرف كيف، هنا  فهو ل  ي�ضتطيع  ل  كان  اإذا  ي�ضتطيع وحتى 
كع�ضو يف اجلمعيات، فكرة التاأهيل، وهذا هو دور اجلمعية يف الأ�ضا�س وخا�ضة 
يف املرحلة املقبلة، تاأهيل اأع�ضاء اأو اأفراد املجتمع بحيث ي�ضتطيعون اأن يتمتعوا 
باحلقوق التي يكفلها لهم الد�ضتور والقوانني، هذه الأمور يا اإخوان تعترب هي 
�ضيا�ضي  متكني  عملية  اإر�ضاء  اأو  للقيام  العامة  املتطلبات  اأو  العامة  ال�ضفات 
حق، هل ميكن قيا�س عملية التمكني ال�ضيا�ضي ؟ نعم، هناك معياران لقيا�س 
عملية التمكني ال�ضيا�ضي اأحدهما يتبناه تقرير التنمية الإن�ضانية والآخر يتبناه 
عندما   : يقول  �لإن�شانية  �لتنمية  تقرير  �ملتحدة،  لالأمم  �لإمنائي  �لربنامج 
اأقي�س التمكني ال�ضيا�ضي للمراأة يف دولة ما، اأرى عدد الن�ضاء يف مراكز �ضنع 
القرار بدايًة من ال�ضلطة التنفيذية وال�ضلطة الت�ضريعية وحتى يف احلكومات 
الو�ضع عندما متنح كل امراأة �ضلطة فاإنها تعترب من �ضمن  املحلية  يف هذا 
التمكني، لذلك مثاًل برنامج تقرير التنمية الإن�ضانية لعام 2014 حيث كان يف 
عام 2013 )18( امراأة على راأ�س ال�ضلطة ما بني رئي�س ورئي�س جمل�س وزراء 
الن�ضبة  فانخف�ضت  فقط   )17( اأ�ضبح   2014 عام  يف  العامل،  م�ضتوى  على 
خالفًا لذلك جند �لربنامج �لإمنائي لالأمم �ملتحدة و�ملثال لدينا هو �لتمكني 
التي  املقاعد  عدد  بح�ضب  ال�ضيا�ضي  التمكني  يقي�س  حيث  للمراأة  ال�ضيا�ضي 
ح�ضلت عليها املراأة يف النتخابات، وبالتايل عدد املقاعد اأو عدد ع�ضوية عدد 
ع�ضوات املجل�س هو املعترب، يف عام 2014 خالفًا للمقيا�س الآخر يعترب عام 
متكني �ضيا�ضي بهذا املفهوم باعتبار اأن ن�ضبة ع�ضوات املجال�س النيابية على 
م�ضتوى العامل ارتفع من %18.7 اإلى %21.8 يف عام 2014، فيقال اأنه �ضبق 
للمراأة، وعلى م�ضتوى الوطن العربي ارتفعت الن�ضبة من %13.1 اإلى 16% 
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الن�ضبة  هي  الأمريكية  املتحدة  والوليات  كندا  تزال  ل  زي��ادة.   يعترب  وهذا 
نعم  ؟  ال�ضيا�ضي  التمكني  نقي�س  اأن  ن�ضتطيع  هل  وبالتايل   ،25.6% الأعلى 
ن�ضتطيع قيا�ضه، اإذا كان هذا هو التمكني ال�ضيا�ضي من حيث املفهوم ومن حيث 
املتطلبات ومن حيث كيفية القيا�س فاأين نحن من هذه املفاهيم ؟ ظهر هذا 
رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  خطاب  يف   2005 عام  يف  بقوة  الأ�ضماع  ودق  املفهوم 
الدولة حفظه اهلل يف العيد الوطني الرابع والثالثني لدولة الإمارات يف عام 
2005 يف خطاب �ضمي ب� »خطاب التمكني «، خطاب التمكني ظهر فيه برنامج 
التمكني ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، ما هو هدف الربنامج ؟ هدف برنامج 
الوطني  اأكرب لدور املجل�س  اأمرين، تفعيل  اأحد  بالن�ضبة ملا نحن فيه  التمكني 
الحتادي ومتكينه لي�ضبح �ضلطة م�ضاندة ومر�ضدة وداعمة لل�ضلطة التنفيذية 
يف  اأو  خدمة  يف  الأ�ضا�ضي  املبداأ  وهو  ال�ضورى  ممار�ضة  خالله  من  يتم  واأن 
م�ضلحة هذا الوطن، مل يقف برنامج التمكني عند هذا احلد وهذا هو املعلوم 
�ل�شمة  �ل�شمولية،  فكرة  �لأخرى وهي  �شماته  وهذه من  �لتمكني  برنامج  �إمنا 
�لأولى �أن برنامج �لتمكني مل يتطرق فقط �إلى �ملجل�س �لوطني �لحتادي �إمنا 
النقطة  العام وهي  النفع  موؤ�ض�ضات  ومنها  املوؤ�ض�ضات  بع�س  اإلى  اأي�ضًا تطرق 
التي تهم ح�ضراتكم جدًا، لقد قيل يف هذا ما معناه » لقد اآن الأوان ملوؤ�ض�ضاتنا 
الدينية وال�ضيا�ضية والثقافية اأن تلعب دورًا يف املجتمع واأن متار�س دورها يف 
متكني املواطن واأن تلعب دورًا يف زيادة ال�ضتثمارات واأن تلعب دورًا يف اإعالء 
قيمة العمل واأن تلعب دورًا يف التنمية الب�ضرية وبهذا يكون التمكني يف اجلوانب 
قيم  هناك  كانت  هل  املوؤ�ض�ضات،  ومتكني  الوطني  املجل�س  متكني  الأ�ضا�ضية، 
واأ�ض�س قام عليها الربنامج ؟ نعم، يف نف�س اخلطاب قيل : » اأن غاية التمكني 
عن  تتكلم  الفر�س،  يف  التكافوؤ  فكرة  عن  تتكلم  عليها  يقوم  التي  والأ�ض�س 
امل�ضاءلة، تتكلم عن ال�ضفافية، تتكلم عن قيم العدل وامل�ضاواة : الأ�ض�س الأربعة 
الأ�ضا�ضية : العدل وامل�ضاواة، امل�ضاءلة، ال�ضفافية، تكافوؤ الفر�س، وبهذا يكون 
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التمكني، هل مت هناك تغيريات ت�ضريعية ؟ نعم، الأدوات اأو الأ�ض�س التي قام 
عليها كان التحول الأول هو �ضن الت�ضريعات، واأول هذه الت�ضريعات كان �ضدور 
طريقة  حتديد  ب�ضاأن   2006 ل�ضنة   )3( رقم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  قرار 
اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي وهي التحول من فكرة 
تعيني اأع�ضاء املجل�س اأو تكوين املجل�س الوطني الحتادي بنظام التعيني اإلى 
الأخذ اأو تبني نظام خمتلط يقوم على اجلمع بني التعيني والنتخاب، ومت هذا 
املو�ضوع على اأ�ضا�س اأن يتم انتخاب ن�ضف اأع�ضاء املجل�س الوطني الحتادي 
من خالل هيئات انتخابية ت�ضكل يف كل اإمارة واأن يتم تعيني الن�ضف الآخر من 
النتخابية  الهيئات  الأ�ضا�س  هذا  على  ومت  الإم��ارات،  حكام  ال�ضمو  اأ�ضحاب 
بداأت بداية نتفق جميعًا اأنها كانت متوا�ضعة لكنها كانت مهمة جدًا يف اإر�ضاء 
عام  ويف  ع�ضوًا،  ع�ضرين  بانتخاب  قاموا  مواطن  اآلف   7000 الأم��ر،  هذا 
2011 مت التعديل حيث اأ�ضبح احلد الآدنى 300 ممثل لكل اإمارة يف املجل�س 
الوطني الحتادي، وقد و�ضل العدد من 7000 يف 2006 اإلى حوايل 135 األف 
ناخب يف 2011 واإن �ضاء اهلل يف 2015 �ضيزيد العدد كما قال �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اأن على اأبناء الإمارات اأن ي�ضاركوا واحلياة متر وت�ضتمر 
واملجل�س الوطني الحتادي دوراته متعاقبة واأن امل�ضاركة تت�ضع وهذا هو الأمر 
اإذا كان هذا هو ما تفعله ال�ضلطة فماذا يجب عليك اأنت يا �ضعادة ع�ضو جمعية 
هذا  باأهمية  اجلمعية  اأع�ضاء  توعي  اأن  منك  مطلوب  �ضعادتك  العام   النفع 
الأمر وم�ضمونه ودوره وما ميكن اأن يكون بداية قوية لتغيري حقيقي و�ضيا�ضي 
النتخابية  الهيئات  اأع�ضاء  وفكرة حتفيز  امل�ضاركة  الإم��ارات، فكرة  دولة  يف 
على �مل�شاركة، لي�س ذلك فح�شب، �إمنا يجب �أي�شًا �أن تعطيه �لآليات و�لفر�س 
وتوعيته بكيف ميكن اأن يختار على اأ�ضا�س مو�ضوعي باعتبار اأن ع�ضو املجل�س 
�لتي  �لإمتتارة  فقط  ولي�س  باأ�شره  �لحتاد  �شعب  �إمنا ميثل  �لحتتتادي  �لوطني 
جمال  اإلى  ال�ضيق  احليز  هذا  فكرة  من  نخرج  اأن  الفكرة  اإذًا  اإليها،  ينتمي 
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ديباجة  قالت  وج��ود - كما  �ضعب الحت��اد، فكرة  وه��ي فكرة  واأو���ض��ع  اأرح��ب 
�لد�شتور - �أن �لحتاد �إمنا ير�شخ حلياة نيابية تقوم على �أ�ش�س �شليمة متحررة 

من اخلوف والقلق، و�ضكرًا حل�ضراتكم وكنت اأمتنى اأن اأطيل. 

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

تطرق  خالد  الدكتور  احلقيقة  يف  الورقة،  هذه  على  خالد  الدكتور  ن�ضكر 
وزارة  عليها  تعمل  التي  املوا�ضيع  من  احلقيقة  ويف  ج��دًا  مهمة  م�ضاألة  اإل��ى 
ثقافة  م�ضتوى  ورفع  للتوعية  برامج  اإعداد  الوطني يف  املجل�س  ل�ضوؤون  الدولة 
التمكني ب�ضكل  الوطني وبرنامج  انتخابات املجل�س  ال�ضيا�ضية لدعم  امل�ضاركة 
دعم  اإل��ى  يهدف  وال��ذي  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقه  وال��ذي  اأو�ضع 
املجل�س  لهذا  تقوية  يتاأتى  ولن  الوطني،  املجل�س  دور  وتقوية  الوطني  املجل�س 
اإل من خالل موؤ�ض�ضات املجتمع املدين وتالحم هذه املوؤ�ض�ضات مع املجل�س يف 
حماولة الو�ضول اإلى العالجات املتوفرة لق�ضايا املجتمع وم�ضاكله، طبعًا ورقة 
ال�ضيا�ضي  التمكني  مفهوم  اأهمها  املوا�ضيع  من  العديد  اإلى  تطرقت  الدكتور 
ب�ضكل عام والدور املاأمول من جمعيات النفع العام يف مفهوم التمكني وربطه 
واأ�ضماها  املتطلبات  التغيري مع تطور املجتمع وحدد جمموعة من  اأهمية  بني 
�شروط �لتمكني �ل�شيا�شي �أهمها وجود �حلرية و�مل�شوؤولية �ملجتمعية مبعناها 
الوا�ضع وتطرق اأي�ضًا اإلى اأهمية دور الأفراد يف دعم انتخابات املجل�س الوطني 
موؤ�ض�ضات  من  وم�ضاركة  بدعم  اأي�ضًا  امل�ضوؤولية  هذه  تكون  اأن  وكيف  القادمة 

املجتمع املدين يف الدولة. 

طرح كذلك اأدوات قيا�س التمكني ال�ضيا�ضي املعمول بها على م�ضتوى الدولة 
واختتم بربنامج التمكني ال�ضيا�ضي وما مت من برامج وم�ضاريع لتنفيذ برنامج 

التمكني ال�ضيا�ضي ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة ون�ضكر له هذه الورقة. 
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ل�سوؤون  امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل   - الغفلي  حممد  �سعيد  الدكتور  �سعادة 
املجل�س الوطني االحتادي :

الأوراق  على  والتعقيب  والأ�ضئلة  النقا�س  باب  دقيقة   15 ملدة  نفتح  الآن 
الثالث، تف�ضل: 

ال�سيد جا�سم الب�ستكي - جمعية االإمارات لريادة االأعمال : 

لريادة  الإم��ارات  الب�ضتكي من جمعية  الرحيم، جا�ضم  الرحمن  ب�ضم اهلل 
الأعمال، طبعًا جمعية ريادة الأعمال هي جمعية وليدة وم�ضى عليها �ضنة وهي 
وليدة الإ�ضهار، ولدينا برنامج توعوي وتثقيفي يف جمال ريادة الأعمال وروؤيتنا 
منبثقة من روؤية الإمارات 2021 لو�ضع دولة الإمارات العربية املتحدة يف اأف�ضل 
ع�ضر دول يف اأف�ضل بيئة لريادة الأعمال، طبعًا اأنا اإن جاز يل التعبري �ضعقت 
بالإح�ضاء الذي اأجرته الدكتورة مرمي من خالل فئة ال�ضباب اجلامعيني اأن 
ي�ضمعوا  العام ومل  النفع  بدور اجلمعيات ذات  يعلموا  %80 منهم مل  تقريبًا 
عن اجلمعيات ذات النفع العام وهذا اأعتقد اأنه اأ�ضبح من مهامنا كجمعيات 
نفع عام اأن نبذل جهدًا كبريًا يف التوعية والتثقيف يف جمال دور اجلمعيات 
ذات النفع العام، طبعًا من خالل موؤمتركم الكرمي اأو امللتقى وبح�ضور معايل 
ل�ضوؤون  الدولة  وزارة  واأي�ضًا  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س   - املر  حممد 
بح�ضور  متمثاًل  والق��رتاح  التو�ضية  يل  جاز  واإن  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
امل�ضت�ضار القانوين الدكتور خالد لبد ومن خالل عنوان ال�ضراكة فاإين اأقرتح 
املجل�س  الوطني الحتادي،  للمجل�س  الفرعية  اللجان  و�ضع كرا�ضي دائمة يف 
وا�ضحة  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  لو�ضع  فرعية  جل��ان  لديه  الحت��ادي  الوطني 
يف  ن�ضاهم  نحن  وبالتايل  العام،  النفع  ذات  اجلمعيات  دور  ومتكني  ولتفعيل 
القادمة،  وال�ضنوات  الدورات  يف  للجمعيات  ال�ضيا�ضي  بالدور  التمكني  عملية 

ولكم ال�ضكر. 
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�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

�ضكرًا على القرتاح واإن �ضاء اهلل �ضيوؤخذ به 

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

تف�ضلي يا دكتورة. 

اأفادنا  فقد  بالتمكني  يتعلق  فيما  ب�ضيط،  تعليق  ول��دي  املتحدثني  اأ�ضكر 
الدكتور كثريًا ولكن هناك اإ�ضافة فيما يتعلق بالتمكني، فهو تزويد ال�ضخ�س 
التمكني.  من  �ضق  هذا  لكن  خياراته  دائ��رة  تو�ضع  التي  واملعارف  باملهارات 
ال�ضق الآخر هو اإحداث التغريات املجتمعية واملوؤ�ض�ضية والقانونية التي متكنه 
امل�ضاركة  عن  نتحدث  عندما  اآخ��ر  تو�ضيح  وهناك  بعد،  فيما  الختيار  من 
ما  بني  �أن منيز  نريد  نحن  �لقر�ر،  �شنع  عملية  على  �لتاأثري  وعن  �ل�شيا�شية 
جمتمع  كل  خ�ضو�ضية  وبني  جمتمعنا  يف  �ضيا�ضية  م�ضاركة  من  عنه  نتحدث 
�ضرورة  على  اأكدوا  الذين  الإخوة  واأ�ضكر  ال�ضيا�ضي،  نظامه  وطبيعة  وثقافته 
املزاوجة بني احلرية وامل�ضوؤولية لأنه اأخ�ضى اأن ُيفهم من احلديث عن التمكني 
لكي ي�ضارك الفرد يف عملية �ضنع القرار، نحن نعرف اأنه حتى يف املجتمعات 
ال�ضيا�ضية تفيد ب�ضعف هياكل  العلوم  الغربية الدميقراطية هناك نظرية يف 
الو�ضاطة، لو كانت الربملانات حتى يف اأكرث الدول دميقراطية تقوم بالفعل مبا 
يريده الناخبون لتغري حال كثري من ال�ضرائح يف املجتمعات الغربية التي تزداد 
تهمي�ضها، ولذا اأود التاأكيد على م�ضاألة اخل�ضو�ضية الثقافية لكل جمتمع واأن 
احلرية وامل�ضاركة ال�ضيا�ضية يف كل جمتمع لها دللتها واآلياتها لكيال نت�ضور 
�ل�شخ�س معرفيًا ومهاريًا وكذ� وكذ� ومن ثم ي�شطدم  �أن منكن  �أنه مبجرد 
املجل�س  اأي�ضًا  اأري��د،  ما  اأنت مل حتقق يل  ويقول  الوطني الحت��ادي  باملجل�س 
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به  يقوم  مبا  للعارف  اأك��رث  ورمب��ا  ينبغي  كما  ب��دوره  يقوم  الحت��ادي  الوطني 
الأع�ضاء ولذلك اأنا اأت�ضور اأن مثل هذه اللقاءات مهمة للتو�ضيح، وكنت اأمتنى 
لو كان الطلبة اأو اجليل ال�ضاب حا�ضرين بني اجلمهور، لأننا نتحاور واأغلبنا 
اأكرب  التي نريد ا�ضتقطابها ونريد تفاعلها ب�ضكل  يعرف املو�ضوع لكن اجلهة 

غائبة عن احل�ضور اليوم، و�ضكرًا. 

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

�ضكرًا دكتورة على املداخلة. 

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

 تف�ضلي :

االأ�ستاذة وفاء خلفان - ع�سو جمل�س اإدارة جمعية االإمارات حلماية امل�ستهلك:

�ضكرًا، ال�ضالم عليكم، وفاء خلفان - ع�ضو جمل�س اإدارة جمعية الإمارات 
حلماية امل�ضتهلك، لدي �ضوؤالن للمجل�س الوطني و�ضوؤال للوزارة. 

يف احلقيقة وجهة نظري اأن هذا امللتقى جاء متاأخرًا، طبعًا اأن ت�ضل متاأخرًا 
فما هي  احل��ايل،  الت�ضريعي  الف�ضل  نهاية  مع  ولكن  اأب��دًا  ت�ضل  األ  من  خري 
ال�ضمانات ل�ضتمرار هذه ال�ضراكة مع بدء الف�ضل الت�ضريعي القادم اإن �ضاء 
اهلل ؟، واأي�ضًا نعرف اأنه من �ضمن اجلمعيات هناك جمعيات للجاليات بع�س 

منها غري ناطقة باللغة العربية فهل �ضتقومون اأي�ضًا بعقد �ضراكات معهم ؟

�ضوؤايل الآخر موجه لوزارة ال�ضوؤون الجتماعية : ال� 159 جمعية هل ت�ضمل 
اجلمعيات العاملة على النطاق املحلي يف بع�س الإمارات اأم ل ؟ و�ضكرًا. 
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�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

تف�ضل يا اأخ اأحمد املن�ضوري :

الردود على االأ�سئلة :

�سعادة اأحمد عبيد املن�سوري - ع�سو املجل�س الوطني االحتادي :

ح�ضب  لدينا  ونحن  م�ضتمرة  ال�ضراكات  الفا�ضلة،  الأخت  ل�ضوؤال  بالن�ضبة 
اللوائح والإجراءات عند مناق�ضة اأي قانون اأو اأي مو�ضوع عام فاإننا جنتمع 
من  اأو  املواطنني  م��ن  ك��ان��وا  اأو  اخل��رباء  م��ن  ك��ان��وا  ���ض��واء  املعنيني  ك��ل  م��ع 
احلكومية  غري  واملنظمات  القانونية  اجلمعيات  مع  وحتى  املواطنني،  غري 
البعد  ولدينا  م�ضتفي�ضة  درا���ض��ات  لدينا  وكذلك  واملرخ�ضة،  القانونية 
البحثي واللقاءات، كمجل�س وطني نقوم بهذا الدور ولكن كان تركيزي على 
ماأ�ض�ضة هذا الأمر بحيث تكون العملية م�ضتمرة ويكون هناك تعاون من قبل 
اأي جهة  الآخرين، مثاًل لدي قانون نناق�ضه يف اللجنة ولالأ�ضف لي�س هناك 
ا�ضطررت  فبالتايل  القانون  هذا  ملناق�ضة  ح�ضرت  الأهلية  املوؤ�ض�ضات  من 
الهيئة  مع  الجتماع  لتاأجيل  وا�ضطررنا  املحلية  احلكومات  مع  للجلو�س 
اجلمعيات  بع�س  رمب��ا  الأهلية،  اجلمعيات  مع  الجتماع  حلني  الحت��ادي��ة 
الوطني  املجل�س  مع  التوا�ضل  وبدور  بدورها  وقائمة  وتعرف  ومتمكنة  قادرة 
م�ضرتكة  امل�ضوؤولية  تكون  بحيث  مرحلة  اإلى  ن�ضل  اأن  نريد  ولكن  الحتادي 
جهة  من  يكون  اأن  ل  بناء  يكون  بحيث  الطرفني  بني  تفاعل  هناك  ويكون 
على  ن�ضيف  ع�ضر  اخلام�س  الت�ضريعي  الف�ضل  نهاية  يف  ونحن  واح���دة، 
يبني على  اأف�ضل منا لأن كل واحد  يكون  بعدنا  ياأتي  الأخرى ومن  الف�ضول 

جناحات وتراكمات الف�ضول ال�ضابقة، و�ضكرًا. 
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�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

تف�ضل اأخ اأحمد اخلدمي :

�سعادة اأحمد حممد اخلدمي - نائب مدير اإدارة اجلمعيات ذات النفع العام :

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، بالن�ضبة للعدد 159 جمعية التي ت�ضرف عليها 
الإم��ارات  دولة  حدود  هو  اجلغرايف  نطاقها  فاإن  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة 
دولة  يف  الت�ضنيف  ذكرت  فاأنا  الفجرية،  اإلى  اأبوظبي  من  املتحدة،  العربية 

الإمارات فقط، و�ضكرًا. 

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

تف�ضلي:

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، اأنا اأ�ضكر املتحدثني ولكن لدي تو�ضية بالن�ضبة 
للتمكني يف 2011 فالبد - لأننا على اأبواب النتخابات القادمة - اأن عملية 
التمكني ل تكون بتزويد املنتخبني بالأدوات، تو�ضيتي اأنه لبد اأن يكون هناك 
تعاون بني املجل�س الوطني الحتادي ووزارة املجل�س الوطني خا�ضة يف خالل 
النتخابات بحيث  اإلى  للدخول  الختيار  يقع عليهم  والذين  النتخابات  فرتة 
دور  هو  وما  ودوره  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  �ضامل عن  ت�ضور  لديهم  يكون 
ع�ضو املجل�س الوطني الحتادي، فنحن اأنا�س من الذين دخلوا املجل�س الوطني 
نتمناه  كنا  الذي  الو�ضوح  بذلك  لي�ضت  ب�ضراحة  كانت  وال�ضورة  الحت��ادي 
لدرجة - واأتكلم عن نف�ضي - اأنه مل يكن لدي اأي خربة عن كيفية اإعداد حملة 
ذاتي  ذلك جهد  فكان  الحتادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  لدخول  انتخابية 
بالن�ضبة للمنتخبني، كذلك لبد اأن تكون هناك ثقافة جمتمعية عن دور الع�ضو 
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يف املجل�س الوطني الحتادي لأنه اإلى الآن هذه الثقافة لي�ضت وا�ضحة وهناك 
مطالبات كثرية لهذا الع�ضو حتى اأثناء الزيارات الجتماعية �ضواء كان فرح 
اأو عزاء مازالت تلك الثقافة وتلك الفكرة، ماذا قدم ع�ضو املجل�س الوطني 
الحتادي؟ ينظرون اإلى الإجنازات اأو الأمور ال�ضخ�ضية الفردية ول ينظرون 
حتقيق  اإل��ى  ينظرون  بل  دول��ة  وعمل  جماعي  وعمل  ت�ضريعي  العمل  هذا  اأن 
الأهداف الفردية، اأمتنى يف النتخابات القادمة اأن تكون الفكرة وا�ضحة واأن 
يكون هناك تعاون بني املجل�س الوطني الحتادي ووزارة الدولة ل�ضوؤون املجل�س 

الوطني الحتادي، و�ضكرًا. 

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

تف�ضلي :

�سريفة مو�سى - نائب رئي�س جمعية املعلمني : 

الهدف  العام  النفع  جمعيات  كل  اأن  احلقيقة  تو�ضية،  اأو  مقرتح  لدي  اأنا 
الأ�ضا�ضي لها هو تنمية املجتمع اأو دعم التنمية، لذلك اأقول اأنه ما دام عندنا 
تعمل  اأن  اأي�ضا يف هذه اجلمعية - فبدل  واأنا ع�ضوة   - التن�ضيق  الآن جمعية 
كل جمعية يف جانب فمن املمكن اأن يكون هناك تكامل لالأدوار بني جمعيات 
النفع العام بحيث اأن جمعية التن�ضيق بالتعاون مع املجل�س الوطني الحتادي 
ووزارة ال�ضوؤون الجتماعية من املمكن اأن نتبنى مبا اأن كل اخلطط كما اأ�ضارت 
معايل مرمي الرومي اإلى اأهمية اأنه يجب اأن تكون خطط التنمية املوجودة الآن 
والتي تعمل عليها جمعيات النفع العام يجب اأن تنبثق وترتكز على ا�ضرتاتيجية 
كل  جتمع  ور�ضة  اأو  ذهني  ع�ضف  جل�ضة   - مثال   - نعقد  ل  فلماذا  ال��دول��ة، 
التن�ضيق واجلهات  بالتعاون مع جمعية  اأو ممثلني عنها  العام  النفع  جمعيات 
بتبني عدة مبادرات على  اإليها وناأخذ هذه ال�ضرتاتيجية ونقوم  اأ�ضرت  التي 
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جمالها  يف  تكون  التي  للجمعية  تعطى  مبادرة  وكل  ككل،  اجلمعيات  م�ضتوى 
املخت�ضة  للجمعية  ال�ضحي  واملجال  املعلمني  جلمعية  الرتبوي  املجال  مثال 
بهذا اجلانب وهكذا، فهذا يخلق اأن تكون هناك خطة متكاملة، واأي�ضًا مبا اأن 
هدف كل اجلمعيات الآن هو خدمة املجتمع والدولة والرتقاء بهما وبالفرد يف 
املجتمع، فبهذا نكون نحن كجمعيات نفع عام نعمل بخط متوازي ومتكامل مع 
احلكومة وندعم املبادرات التي تطرحها احلكومة، ويف نف�س الوقت اأنت ت�ضجع 
عندهم  لي�س  اأق��ول  ل   - ا�ضرتاتيجيات  لديهم  ولي�س  املوجودين  غري  النا�س 
و�إمنا كما قيل ي�شريون بالربكة -، فبهذه �لطريقة يكون هناك ت�شور و��شح 
الوقت يكون هناك  التن�ضيق، ويف نف�س  واخلطة وا�ضحة وحتت مظلة جمعية 
دعم حكومي ودعم من ال�ضركاء، فاأمتنى اأن يتم تبني هذا املقرتح، و�ضكرًا.  

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

املقرتح وا�ضح وهو العمل على و�ضع لقاء م�ضرتك. 

تف�ضلي دكتورة مرمي الظاهري : 

الدكتورة  مرمي الظاهري - جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية :

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اأوجه �ضكري العميق للمجل�س الوطني 
ولهذه  امللتقى  لهذا  عقدها  على  الجتماعية  ال�����ض��وؤون  ول���وزارة  الحت���ادي 
جمعية  لأي  اأنتمي  ل  �ضراحة  اأنا  العام،  النفع  ذات  اجلمعيات  مع  ال�ضراكة 
ولكن ي�ضرفني وكنت اأمتنى اأن اأكون ع�ضوة يف اأحد اجلمعيات، كما اأثني على 
اأن يرتقي  املمكن  اأو ذهبيًا من  اأن هناك مثلثًا حديديًا  الذي ذكر  الأخ  كلمة 
بالعمل احلكومي وكل جمالت العمل يف الدولة وهو احلكومة واملجل�س الوطني 
الأخ��رى  ال��دول  يف  العام  النفع  فجمعيات  العام  النفع  وجمعيات  الحت��ادي 
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اأن  ممكن  الطبية  الإم��ارات  جمعية  فمثاًل   ، كثرية  ب��اأدوار  متار�س  املتقدمة 
تقوم باأدوار اأكرث يف و�ضع اأدلة اإر�ضادية لالأطباء وتقييمهم واإعطائهم فر�س 
للتطوير والتدريب وتقييمهم ومعاقبتهم يف حال اخلطاأ، كذلك ممكن اأن تعمل 
جمعيات للمزارعني بحيث تر�ضد املزارعني على املمار�ضات الزراعية اجليدة 
والعمل على ت�ضويق منتجاتهم، فهناك منظومة ممكن اأن تكون متكاملة بحيث 
ن�ضع خطة ا�ضرتاتيجية كاملة لكل اجلهات ولكل الأطراف الثالثة وكيف من 
التحديات  بع�س  على  تعرفنا  فنحن  احلكومي،  الأداء  من  نح�ضن  اأن  املمكن 
التي تواجهها جمعيات النفع العام ومنها امل�ضاكل الإدارية وامل�ضاكل التمويلية 
كيف  ح��ول  العام  النفع  جلمعيات  تاأهيلية  دورات  هناك  يكون  لو  فنتمنى 
يف  نح�ضن  اأن  ممكن  وكذلك  ال�ضليمة،  والإدارة  ال�ضليم  التخطيط  ميار�ضون 
التمويل، وكذلك التح�ضني يف الت�ضريعات اخلا�ضة بالأمور القت�ضادية بحيث 
نلزم ال�ضركات ب�ضكل اأكرب على امل�ضاركة يف امل�ضوؤولية املجتمعية بحيث يدعموا 
هذه اجلمعيات، كذلك م�ضكلة املعلومات فنحن يف الدولة نعاين من م�ضكلة اأنه 
ل يوجد حتليل للبيانات، فعندما نطلب رقم فالكل يعطيك اأرقام، لكن هل هذه 
اأرقام خمتلفة ومتناق�ضة، ولي�س الأمر هكذا فقط  الأرقام �ضحيحة ؟ فكلها 
و�إمنا �إي�شا �ل�شتخد�م �ل�شليم لهذه �ملعلومات و�لبيانات قا�شر جدً�، فنتمنى 
اأن يكون هناك خطة لالرتقاء بتحليل البيانات، واإن�ضاء جيل من القادرين على 

حتليل البيانات، و�ضكرًا.  

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

اجلل�ضة  ه��ذه  نهاية  قبل  ولكن  اجلل�ضة،  لإنهاء  م�ضطر  اأن��ا  يل  ا�ضمحوا 
�ضاأعطي كل متحدث ثالثني ثانية فقط للتعليق.  
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�سعادة اأحمد عبيد املن�سوري - ع�سو املجل�س الوطني االحتادي : 

نحن كمجل�س وطني الحتادي ي�ضرفنا ونوؤكد على اأهمية دور جمعيات النفع 
العام واأهمية ال�ضراكة بيننا وبينهم، واإن �ضاء اهلل توؤخذ كل هذه املقرتحات 
بني  احلديدي  املثلث  عن  تكلم  فقد  ملعلومة،  ت�ضحيح  وفقط  العتبار،  بعني 
الرئا�ضة كقيادة عليا واحلكومة ك�ضلطة تنفيذية واملجل�س الوطني الحتادي مع 
�جلمعيات مع بع�س، فنحن مل نف�شل �أنف�شنا عنكم و�إمنا نحن معكم، و�شكرً�.  

الدكتور خالد حممد ح�سن:

�ضكرًا �ضعادة الرئي�س، الأ�ضتاذ اأحمد املن�ضوري تكلم عن اأهمية هذا الدور، واأنا 
اأكمل فكرته واأحتدث عن كيف يتم هذا الدور وخا�ضة النقطة التي حتدثت فيها 

يف دعم برنامج التمكني ال�ضيا�ضي ل�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة » حفظه اهلل «.  

اأن  القادمة  الفرتة  يف  عليها  وواجب  مطالبة  العام  النفع  ذات  اجلمعيات 
يتم  اأن  يجب  وذل��ك  الدعم،  جمال  يف  املجال،  هذا  يف  دوره��ا  بتفعيل  تقوم 
اإعادة �ضياغة لرباجمها  اأولوياتها، واأن تعمل على  اأن تعيد ترتيب  من خالل 
اأو يف دعم برنامج  النقطة بحيث ت�ضب يف م�ضلحة  التنموية اخلا�ضة بهذه 

التمكني ال�ضيا�ضي، و�ضكرًا.  

�سعادة اأحمد حممد اخلدمي :

مثل هذه اجلمعية  وجود  اأهمية  الأخت ذكرت  املزارعني  بالن�ضبة جلمعية 
احلقيقة يوجد جمعية للمزارعني يف راأ�س اخليمة.  

�ضنويا  الجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة  فتقوم  وال���دورات  للور�س  بالن�ضبة  اأم��ا 
عملنا  فقد  مكانه،  يف  كل  الإدارات  جمال�س  لأع�ضاء  ودورات  ور���س  بعقد 
اأربعة  نعمل  �ضنة  كل  ففي  ودبي،  واأبوظبي  والفجرية  راأ�س اخليمة  دورات يف 
وزارة  قبل  من  اجلمعيات  الإدارات يف هذه  اأع�ضاء جمال�س  لتثقيف  لقاءات 
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ال�ضوؤون الجتماعية، فهناك ور�س ودورات ولقاءات فردية مع اأع�ضاء جمال�س 
الإدارات، و�ضكرًا.  

�سعادة الدكتور �سعيد حممد الغفلي - وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي :

املن�ضوري  عبيد  اأحمد  الأخ  �ضعادة  ن�ضكر  احللقة  ه��ذه  نهاية  يف  طبعا 
والدكتور خالد حممد ح�ضن والأخ اأحمد حممد اخلدمي على هذه الأوراق التي 
طرحوها، ون�ضكر لكم ح�ضوركم وا�ضتماعكم وم�ضاركتكم معنا اليوم يف هذا 

امللتقى متمنني لكم التوفيق و�ضكرًا. 

مقدمة الملتقى 

ختام  ويف  والآن  امل�ضاركني،  امل�ضت�ضارين  وال�ضادة  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  ن�ضكر 
الوطني  املجل�س  رئي�س   - املر  اأحمد  حممد  معايل  ندعو  امللتقى  هذا  اأعمال 
امللتقى  عمل  ب��اأوراق  للم�ضاركني  والتقدير  ال�ضكر  �ضهادات  لتقدمي  الحتادي 

فليتف�ضل م�ضكورًا.  

المكرمون : 

�سعادة اأحمد عبيد املن�سوري - ع�سو املجل�س الوطني االحتادي. 

الدكتورة مرمي لوتاه - ا�ستاذة ق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة االإمارات العربية 
املتحدة. 

املحامي زايد ال�سام�سي - رئي�س جمل�س اإدارة جمعية االإمارات للمحامني. 

الدكتور حممد اأحمد �سامل العو�س - امل�ست�سار القانوين مبجل�س االأمة الكويتي. 

الدكتور خالد حممد ح�سن - امل�ست�سار القانوين بوزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س 
الوطني االحتادي. 
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ال�سيد اأحمد حممد اخلدمي - نائب مدير اإدارة اجلمعيات ذات النفع العام 
يف وزارة ال�سوؤون االجتماعية. 

مقدمة الملتقى: 

اأ�سحاب املعايل وال�سعادة، ال�سوف واحل�سور الكرام.  
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اإن بناء ال�ضراكات الناجحة تتطلب اأهدافًا وا�ضحة، واأداًء فعاًل، والكثري 
ذلك  كل  اإلى  وللو�ضول  املدرو�ضة،  والقرارات  ال�ضليم  والتخطيط  اجلهد  من 
على اجلمعيات مراجعة وحتديث اأهداف واأغرا�س اجلمعيات مبا يعزز ويقوي 
اإدارة التغيري حتى يكون  التوجه لل�ضراكات املوؤ�ض�ضية امل�ضتدامة، وتبنى مبداأ 
النتقال من املرحلة احلالية اإلى املرحلة املطلوبة واملنا�ضبة لإجناح ال�ضراكات 

�ضهاًل و�ضل�ضًا ودون اإحداث اأي خلل اأو فجوات.

ال�ضرتاتيجي  التخطيط  باعتماد  العام  النفع  جمعيات  قيام  �ضرورة 
ال���روؤى  م��ع  متوافقة  وامل���ب���ادرات  ال��ربام��ج  م��ن  متكاملة  منظومة  وت��ق��دمي 
اجلودة  معايري  وتبني   ،2021 الإم��ارات  وروؤي��ة  احلكومية  وال�ضرتاتيجيات 

وقيا�س موؤ�ضرات الأداء، وتقييم م�ضتمر للنتائج واملخرجات.

�ضرورة تو�ضيع نطاق ال�ضراكات احلالية جلمعيات النفع العام وحتويلها 
اإلى �ضراكات ا�ضرتاتيجية موؤ�ض�ضية م�ضتدامة، وال�ضتفادة يف هذا الإطار من 
التجارب واملمار�ضات العاملية الناجحة يف عقد ال�ضراكات وبناء حتالفات نوعية 
و�ضراكات هادفة لتحقيق املنفعة املتبادلة وتلبي احتياجات امل�ضلحة امل�ضرتكة. 

�ضراكات  وعقد  التعاون  على  العام  النفع  جمعيات  تعمل  اأن  �ضرورة 
ا�ضرتاتيجية مع املنظمة العربية للم�ضوؤولية الجتماعية لتبادل اخلربات ون�ضر 
ثقافة  وتعزيز  عامة  ب�ضفة  امل��دين  واملجتمع  اجلمعيات  هذه  باأهمية  الوعي 

التطوع وامل�ضوؤولية الجتماعية.

العام  النفع  جلمعيات  الإداري���ة  الهيئات  تطوير  على  العمل  �ضرورة 
وتطوير الأداء ورفع الكفاءة وتقوية القدرات، وتبني اأدوات واأ�ضاليب احرتافية 
والو�ضائل  للتكنولوجيا  الأمثل  وال�ضتخدام  واملبادرات،  اخلدمات  تقدمي  يف 
التقنية يف العمل، واإف�ضاح املجال ملجال�س اإدارات اأخرى، واأن تدار بدميقراطية 

وتناف�س حر ل بوا�ضطة نخبة معينة.
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املتطوعني  من  الب�ضرية  للموارد  الأمثل  ال�ضتثمار  على  العمل  �ضرورة 
وعلى وجه اخل�ضو�س الفئة ال�ضبابية، وتعزيز ثقافة التطوع لديهم من خالل 
جيل  عليها  ويقبل  معها  يتفاعل  التي  والو�ضائل  املختلفة  التن�ضئة  موؤ�ض�ضات 
اجليل  هذا  لجتذاب  املرئي  والإعالم  الجتماعي  التوا�ضل  كو�ضائل  ال�ضباب 

وا�ضتقطابهم لالن�ضمام جلمعيات النفع العام.

جدد  اأع�ضاء  ا�ضتقطاب  على  العام  النفع  جمعيات  تعمل  اأن  �ضرورة 
ب�ضفة م�ضتمرة وخا�ضة من فئة ال�ضباب وتعزيزها دومًا بالدماء اجلديدة التي 

من املمكن اأن يرثوا العمل املجتمعي. 

لتفعيل  ال��ع��ام  النفع  جلمعيات  ع��ام  �ضنوي  ملتقى  تنظيم  ���ض��رورة 
م�ضاركتها على م�ضتوى الدولة يف خمتلف امليادين والتن�ضيق وتبادل اخلربات 
امل�ضوؤوليات  حتدد  لل�ضراكات  مبادئ  وثيقة  اإعداد  جمالت  يف  وخا�ضة  بينها 
وتبني  تواجهها،  التي  ال�ضعوبات  والتغلب على  الأطراف،  لكل  وال�ضالحيات 
التي  للجمعية  تعطى  مبادرة  وك��ل  ككل،  اجلمعيات  م�ضتوى  على  م��ب��ادرات 
املتميزين  وال�ضركاء  العاملني  تكرمي  يجب  اأنه  اإلى  اإ�ضافة  يف جمالها،  تكون 
مع القطاع الأهلي خالل هذا امللتقى لتقديرهم وحتفيزهم وحتفيز الآخرين 

اأي�ضا للعمل الأهلي.

الدولة  اإلى جانب  العام  النفع  التنموي جلمعيات  الدور  �ضرورة تو�ضيح 
والتاأكيد على العالقة التعاونية ما بني الدولة والقطاع اخلا�س الوطني وجمعيات 
النفع العام للنهو�س بها، فال�ضراكة املجتمعية مطلوبة باعتبار اأن الدور هو دور 

تكاملي ولي�س تناف�ضي، ولي�س اأن اأحدهما يلغي الآخر اأو يقلل من اأهميته. 

اإ�ضراك  على  واملوؤ�ض�ضات احلكومية  والهيئات  الوزارات  تعمل  اأن  يجب 
جمعيات النفع العام يف ر�ضم ال�ضرتاتيجيات التنموية يف املجتمع، واأن يكون 
ال�ضرتاتيجيات  وت�ضع  اللوائح  ت�ضع  التي  ال�ضت�ضارية  اللجان  يف  مقاعد  لها 
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وخا�ضة لتجنب حدوث فجوات بني التخطيط والتنفيذ ويجعل عملية التنمية 
اأ�ضرع، فال ي�ضح مثاًل اأن تقوم وزارة ال�ضحة بر�ضم ا�ضرتاجتياتها بعيدًا عن 
جمعية  عن  بعيدًا  ا�ضرتاجتياتها  الرتبية  وزارة  تر�ضم  اأن  اأو  الأطباء،  جمعية 
املعنوي  الدعم  اإل��ى  دائمًا  بحاجة  وغريها  اجلمعيات  ه��ذه  فمثل  املعلمني، 

والتقدير واإن من اأهم عوامل تفعيلها هو عدم جتاهل اإ�ضراكها.  

العام  النفع  جلمعيات  امل���ايل  ال��دع��م  ل��زي��ادة  للحكومة  ال��دع��وة  م��ع 
املادية  ال�ضع���وبات  على  وللتغلب  واملايل،  الإداري  ا�ضتقاللها  على  وللحفاظ 
التي تواجهها فال بد جمعيات النفع العام اأن جتد لها م�ضادر متويل اأخرى 
فبا�ضتطاعتهم ال�ضتثمار لإيجاد م�ضادر متويل اأخرى، ولن ياأتي ذلك اإل من 
الأموال  روؤو�س  اأ�ضحاب  من  مي�ضورة  جمتمعية  �ضخ�ضيات  ا�ضتقطاب  خالل 
والبحث عن رعاة لأن�ضطتها املجتمعية، وعقد ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية الفاعلة 
واملتنوعة حيث ت�ضتطيع اأن ت�ضتقطب الكثري من �ضركات القطاع اخلا�س لدعم 
م�ضوؤوليتها  اإطار  يف  للمجتمع  تخرج  اأن  يهمها  ال�ضركات  هذه  لأن  مبادراتها 
املجتمعية، وت�ضتطيع اجلمعيات اأن ت�ضتغل ذلك ال�ضتغالل الأمثل لكن �ضمن 
ت�ضيء  باأخرى  اأو  الأموال بطريقة  ا�ضتغالل هذه  يتم  لعملها بحيث ل  حوكمة 

لهذه اجلمعيات.

التوجه  من  ال�ضتفادة  على   العام  النفع  جمعيات  تعمل  اأن  �ضرورة 
احلكومي حاليًا يف م�ضاألة �ضراء اخلدمة اأو تعهيد بع�س اخلدمات التي تقدمها 
احلكومة لتنويع م�ضادر متويلها، وهذه نقطة جديرة بالهتمام، وتتطلب من 
اجلمعيات الرتقاء مب�ضتوى الأداء حتى ت�ضل اإلى م�ضتوى القدرة على �ضراء 

اخلدمات التي تقدمها خمتلف الوزارات واملوؤ�ض�ضات والهيئات احلكومية.  

للتغلب اأي�ضًا على �ضعوبات التمويل التي تواجهها جمعيات النفع العام 
ال�ضناديق  اأحد  وهو  الجتماعية  امل�ضوؤولية  �ضندوق  من  ال�ضتفادة  ميكنها 
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املوجودة يف وزارة ال�ضوؤون الجتماعية للجمعيات من خالل تقدمها مب�ضاريع 
وفق املعايري التي ي�ضعها ال�ضندوق للح�ضول على التمويل املنا�ضب.  

تواجهها  التي  القانونية  وال�ضعوبات  املعوقات  بع�س  جت��اوز  �ضرورة 
يلزم   » العام  النفع  ذات  اجلمعيات  قانون   « اأن  حيث  العام  النفع  جمعيات 
�ضالحياتها  من  ج��زء  عن  بالتنازل  املحلية  وال��دوائ��ر  واحلكومة  ال���وزارات 
ل�شالح جمعيات �لنفع �لعام، و�لعائق لي�س يف ن�س �ملادة، و�إمنا يف �ملو�د �لتي 
بقوة  اأعطتها الخت�ضا�ضات  والدوائر احلكومية حيث  الوزارات  نظمت عمل 
القانون، فال ميكن اأخذ �ضيء من هذه الخت�ضا�ضات اإل بقوة القانون، وهنا 
اإلى  تعديل ت�ضريعي حتى تتحقق غاية القانون، اإ�ضافة اإلى اأن  تربز احلاجة 
هناك حاجة لإعادة النظر يف بع�س مواد هذا القانون ذات �ضلة برقابة الدولة 
على جمعيات النفع العام بحيث يت�ضح اخلط الفا�ضل ما بني حق الدولة يف 

تنظيم عمل هذه اجلمعيات والرقابة وال�ضراف عليها. 

املتابعة  يف  املتمثل  بالدور  القيام  يف  املرونة  من  ق��در  توفري  �ضرورة 
والرقابة احلكومية على جمعيات النفع العام، بحيث يكون هناك مت�ضع اأمام 
هذه اجلمعيات لتفعيلها والقيام بدورها يف اإطار احلفاظ على �ضري اجلمعيات 
من  وحمايتها  باملجتمع،  النهو�س  يف  الوطني  املجتمعي  ودوره��ا  ينبغي  كما 
�لخر�ق و�لتاأثري يف �أجندتها وتوجهاتها، و�شمان دعمها بال �شروط من �أي 

جهة حفاظًا على اأمن املجتمع وا�ضتقراره. 

النظر يف اإن�ضاء احتاد جلمعيات النفع العام يكون مظلة لها جتمع ما 
بني امل�ضالح والعتبارات املختلفة للجمعيات، حيث اأن اإن�ضاء مثل هذا الحتاد 
الحتادي  الوطني  املجل�س  مع  وكذلك  احلكومة  مع  التن�ضيق  عملية  �ضي�ضهل 
وميكن اأن ي�ضاهم يف تفعيل التوا�ضل الدائم بني بني املجل�س الوطني واحلكومة 

واجلمعيات.
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�ضرورة مبادرة و�ضائل الإعالم لن�ضر مفهوم ال�ضراكة يف املجتمع والعمل 
والتفاعل  والتوا�ضل  اأو�ضع،  امل�ضوؤولية الجتماعية على نطاق  ثقافة  ن�ضر  على 
ذات  املجتمعية  الق�ضايا  �ضعيد  على  وخا�ضة  الأهلية  املنظمات  مع  الدائم 
ال�ضلة باهتمامات جمعيات النفع العام، فالإعالم ي�ضتطيع اأن يقوم بدور كبري 
اجلمعيات  هذه  باأهمية  الوعي  ون�ضر  املدين،  املجتمع  منظمات  مع  بالتعاون 
واملجتمع املدين ب�ضفة عامة، ف�ضاًل عن اأن مثل هذا التعاون الوثيق ميكن اأن 

يي�ضر املعلومات للربملانيني حتى يبنوا عليها القرار اأو ال�ضيا�ضة اأو الت�ضريع.

اإن جمالت امل�ضاركة والتعاون بني املجل�س الوطني الحتادي وجمعيات 
النفع العام وا�ضعة جدًا فهي ت�ضتطيع امل�ضاركة احلقيقة مع املجل�س يف خمتلف 
املعلومات  تبادل  �ضعيد  على  خا�ضة  والرقابية  الت�ضريعية  عمله  جم��الت 
اأن  والبيانات واخلربات بني املجل�س الوطني الحتادي واجلمعيات، فيمكنها 
�ضواء  املجل�س  فلجان  معينة،  جمالت  يف  تخ�ض�ضها  بحكم  املجل�س  ت�ضاعد 
كانت جلان دائمة اأو جلان موؤقتة متثل جميع القطاعات الرئي�ضية والقطاعات 
والقلب  للربملان  الفني  ال��ذراع  اأو  الأداة  وهي  الدولة  يف  واجلديدة  احليوية 
الناب�س واملطبخ الذي ت�ضنع منه القرارات والتو�ضيات وال�ضيا�ضات، من هنا 
الوطني  املجل�س  وبني  بينها  التعا�ضد  من  نوع  هناك  يكون  لأن  احلاجة  تربز 
الحتادي لأنها يف النهاية مكون جمتمعي رئي�ضي ميثل املواطنني ب�ضورة عامة 

وتنقل همومهم للحكومة ك�ضلطة تنفيذية. 

على الرغم من وجود م�ضاركة اإيجابية جلمعيات النفع العام من خالل 
القوانني  م�ضروعات  ملختلف  اللجان  ملناق�ضة  املعنية  للجمعيات  املجل�س  دعوة 
خمتلف  مع  التعاون  ماأ�ض�ضة  اإلى  ما�ضة  احلاجة  اأن  اإل  العامة،  واملو�ضوعات 
اجلمعيات من خالل عقد �ضراكات واإبرام مذكرات تفاهم بينها وبني املجل�س 
لتفعيل دورها وتو�ضيع نطاق م�ضاركتها والتعاون مع املجل�س يف خمتلف جمالت 
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�أهمية تاأ�شي�س مكتب �رتباط يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي  عمله، ف�شاًل عن 
لغايات وا�ضتمرارية هذا التعاون والتفاعل والتن�ضيق مع هذه اجلمعيات عرب 

اآليات توا�ضل قوية وموثوق بها.

واأن  اأولوياتها  باإعادة ترتيب  اأن تقوم  العام مطالبة  النفع  اإن جمعيات 
تعمل على اإعادة �ضياغة براجمها وتفعيل دورها بحيث ي�ضب يف دعم برنامج 
2005م،  عام  الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلقه  الذي  ال�ضيا�ضي  التمكني 
تطورات  �ضوء  يف  �ضيما  ل  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاركة  تعزيز  �ضعيد  على  وخا�ضة 

احلياة الربملانية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
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