




حممد أحمد املر

يصدر العدد الثاين من مجلة »الوطني االتحادي« ربع السنوية، وقد اختتم املجلس 
الوطني االتحادي دور االنعقاد العادي الثاين من الفصل الترشيعي الخامس عرش. 
ويأيت هذا العدد غنياً ومتنوعاً يف محتوياته، ليحيط بأنشطة وفعاليات املجلس يف الفرتة التي 
يغطيها، باإلضافة إىل حوارات ومقاالت وتحقيقات تهتم بالشأن الربملاين والوطني، وجوانب 
من تاريخ وذاكرة املجلس، وغريها من املواد ذات الصلة بالشأن الربملاين، الهادفة إىل تعزيز 

الحياة والثقافة الربملانية والسياسية يف حياتنا الوطنية.

ويؤكد ما القاه العدد األول من املجلة الذي صدر يف شهر أبريل املايض، من تفاعل إعالمنا 
الوطني مع ما تضمنه من مواد متنوعة، أهمية هذه الدورية للمجلس وللمجتمع، خاصة 
من جانب التوثيق واالطالع عىل ما يجري عىل الساحة الربملانية، وانعكاساته اإليجابية عىل 

الحياة الربملانية واملشاركة السياسية يف وطننا العزيز.

بعقد  تجىل  مكثفاً،  نشاطاً  املجلس  شهد  فقد  العدد،  هذا  محتويات  من  واضح  هو  وكام 
جهود  إىل  باإلضافة  والرقايب،  الترشيعي  الصعيدين  عىل  أعامله  إلنجاز  أسبوعية  جلسات 
الشعبة الربملانية اإلماراتية من خالل مشاركتها يف املحافل الربملانية اإلقليمية والدولية، فضالً 
التطورات يف مجاالت تفعيل وتسهيل تواصل  العامة للمجلس ألحدث  عن مواكبة األمانة 

املواطنني واملؤسسات الوطنية مع املجلس.

وتكريساً لنهج املجلس بتعميق التواصل مع مختلف قطاعات ورشائح املجتمع، فإن هذه 
باملقرتحات واآلراء، من خالل  فيها  للتفاعل واملساهمة  منفتحاً  لتكون منرباً  أُعدت  املجلة 
لرسالتها وأهدافها،  املجلة، وتحقيقاً  املقاالت وغريها، يف إطار اهتاممات  الحوارات وكتابة 
وإثراء  التواصل  إىل  مواقعهم،  اختالف  عىل  الوطن  أبناء  ندعو  فإننا  املنطلق،  هذا  ومن 
املجلة عرب مساهامتهم الدامئة التي تعنى بالشأن الوطني والربملاين، ولتصبح رافداً غنياً ال 
ينضب للثقافة الربملانية، واملشاركة السياسية يف صنع القرار، وللمجلس يف طرحه ومناقشاته 

ومعالجاته ملختلف قضايا الوطن واملواطنني.

إننا ونحن نعايش التطورات يف حياتنا الربملانية التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 
آفاقها  إىل  ووصولها  الربملانية  تجربتنا  إثراء  بأن  أكيد  وعي  لعىل  اإلمارات،  حكام  األعىل 
املنشودة، بحاجة إىل املشاركة والتفاعل الدائم بكافة الصور من مختلف مؤسسات وجميع 
والجهات  والهيئات  املؤسسات  جميع  إىل  الجزيل  بالشكر  املجلس  ويتوجه  الوطن.  أبناء 
الحكومية واألهلية واملواطنني، وإىل كل من يتواصل مع املجلس وأعضائه، األمر الذي يعزز 

الرشاكة الفعلية بني املجلس ومؤسساتنا الوطنية واملجتمع بكافة قطاعاته.

نافذة التفاعل والتواصل
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زار وفد من املجلس الوطني االتحادي برئاسة معايل 

محم��د أحمد امل��ر رئيس املجل��س، جامعة خليفة 

بأبوظب��ي لالطالع ع��ىل تجربة الجامعة وأقس��امها 

العلمية ومشاريعها ودراساتها البحثية.

ض��م وف��د املجلس أعض��اء لجن��ة ش��ؤون الرتبية 

والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة وهم: الدكتورة 

من��ى جمع��ة البحر رئي��س اللجنة، وحم��د أحمد 

الرحومي ون��ورة محمد الكعبي والدكتورة ش��يخة 

عي��ى العري وغريب أحمد الرصيدي وأحمد أهيل 

أعض��اء املجل��س، والدكتور محمد س��امل املزروعي 

األم��ني الع��ام. والتق��ى وف��د املجلس بع��دد من 

الطلبة واطلع عىل مش��اريعهم البحثية وأنشطتهم 

الجامعية، وتفقد يف جولة أحدث املرافق واملختربات 

التي توفرها الجامعة لطلبتها.

وأكد معايل رئيس املجلس أن دولة اإلمارات بقيادة 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، تويل التعليم أهمية كبرية 

كونه أحد الركائز األساسية التي تعتمد عليها الدولة 

يف تحقي��ق نهضته��ا وتقدمه��ا، معرباً ع��ن إعجابه 

باملس��توى العلمي واألكادميي املتقدم الذي وصلت 

إليه الجامعة ومبس��اهامتها البحثي��ة العلمية التي 

تجرى يف مخترباتها.

رافق الوفد خالل الزيارة عضو مجلس أمناء جامعة 

خليفة، املهندس حس��ني الح��امدي. كام التقى أيضاً 

الوف��د بأعض��اء الهيئة اإلداري��ة للجامعة مبن فيهم 

الدكتور تود الرسن رئيس الجامعة، والدكتور عارف 

س��لطان الحامدي مدي��ر الجامع��ة، والدكتور جاي 

نورين نائب الرئيس للش��ؤون األكادميية، والدكتور 

محمد املعال نائب الرئيس األول للبحوث والتطوير، 

والدكت��ور خال��د مب��ارك مدي��ر ح��رم الجامعة يف 

الشارقة، والدكتور سامر السامحي أستاذ مساعد يف 

جامعة خليفة ونائب مدير مركز )إبتيك( لإلبداع يف 

الجامعة، واألس��تاذ فاهم النعيمي الرئيس التنفيذي 

لش��بكة اإلم��ارات املتقدم��ة للبح��وث والتعلي��م 

)عنكبوت(.

وفد الوطني االحتادي يطلع على التجربة البحثية جلامعة خليفة

انشطة واخبار

املر يستقبل عددًا من السفراء والربملانيني
استقبل معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي يف مكتب��ه مبق��ر األمان��ة 

العامة بديب، النائب بسام املناصري رئيس لجنة 

الش��ؤون العربية والدولي��ة يف مجلس النواب 

باململك��ة األردنية الهاش��مية، بحضور الدكتور 

محمد س��امل املزروعي األمني الع��ام للمجلس 

الوطني، ونايف فنطول الزيدان س��فري األردن 

لدى الدولة.

وس��لم املناصري معايل املر رس��الة رس��مية من 

نظ��ريه املهن��دس س��عد هايل ال��رور رئيس 

مجلس الن��واب األردين، تتضمن دعوة معاليه 

لزيارة اململكة األردنية الهاشمية عىل رأس وفد 

برملاين، به��دف تعزيز التواص��ل والتعاون بني 

الربملانني والشعبني الشقيقني يف املجاالت كافة.

كام اس��تقبل مع��ايل رئيس املجل��س الوطني 

االتحادي يانوش جوريش سفري جمهورية املجر 

ل��دى الدولة، الذي قدم للس��الم ع��ىل معاليه 

مبناسبة انتهاء فرتة عمله يف الدولة. وأكد معايل 

رئيس املجلس عم��ق العالق��ات الثنائية التي 

ترب��ط البلدين والش��عبني الصديقني يف جميع 

املج��االت، متمنياً لها دوام التق��دم والنامء يف 

ظل ما تحظى ب��ه من دعم ورعاية من جانب 

قياديت البلدين.

والتقى معايل املر ذيونيس��يوس زويس س��فري 

الجمهوري��ة اليوناني��ة ل��دى الدول��ة، وجرى 

خ��الل اللقاء اس��تعراض تط��ور العالقات بني 

دول��ة اإلمارات وجمهوري��ة اليونان يف العديد 

من القطاعات خاصة الس��ياحية واالستثامرية، 

مل��ا ميلكه البل��دان من بيئة جاذب��ة يف هذين 

القطاعني، كام بحثا سبل تعزيز عالقات التعاون 

بني البلدين الصديقني يف مختلف املجاالت، مبا 

يحقق التكامل والرشاكة وتبادل الخربات.
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وفد عضوات الكونغرس األمريكي يزور »الوطني االحتادي«
زار وف��د عض��وات الكونغ��رس األم��رييك املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي واطل��ع ع��ىل تط��ور الحياة 

الربملانية يف الدولة.

كام اطلع الوفد خالل لقائه الدكتورة أمل عبدالله 

القبي��ي النائ��ب األول لرئيس املجل��س الوطني 

االتح��ادي، ونورة ه��الل الكعبي وس��امل بالركاض 

العام��ري أعض��اء املجل��س عىل مس��رية املجلس 

واختصاصاته. ورحبت الدكتورة القبيي بعضوات 

الكونغرس األم��رييك، مؤكدًة أهمية ه��ذه الزيارة 

لالط��الع ع��ىل ما تش��هده اإلمارات م��ن تطور يف 

مختلف املجاالت، خاصة املشاركة السياسية للمرأة 

ودعم القي��ادة الحكيمة البنة اإلم��ارات لتمكينها 

من املش��اركة الفاعلة يف مختلف قطاعات العمل، 

إضاف��ة إىل تبادل الخ��ربات واالطالع عىل التجارب 

ب��ني املجلس والكونغ��رس األمرييك. واس��تعرضت 

الدكت��ورة القبيي اختصاصات املجلس الترشيعية 

والرقابية والسياس��ية، مؤك��دًة أهمية الدور الذي 

يضطلع به املجلس يف مناقشة مرشوعات القوانني، 

واملوضوع��ات العامة التي تالم��س هموم الوطن 

وتطلع��ات املواطن��ني، وتوجي��ه األس��ئلة ملمثيل 

الحكوم��ة، فض��الً ع��ن اهتامم املجل��س وحرصه 

ع��ىل التواصل م��ع مختل��ف فعالي��ات املجتمع 

وس��عيه الدؤوب لتفعيل هذا التواصل لتس��هيله 

ع��ىل املواطنني يف مختلف إمارات الدولة، مش��رية 

إىل أن لج��ان املجلس تق��وم بالزي��ارات امليدانية 

وتنظم الحلقات النقاشية خالل مناقشتها ملختلف 

املوضوعات العامة.

القبيسي تستقبل السفرية السويسرية

اس��تقبلت الدكتورة أمل القبيي النائب األول لرئيس 

املجلس الوطني االتح��ادي يف مقر املجلس بأبوظبي، 

أندريا رايخلني سفرية االتحاد السويري لدى الدولة.

جرى خالل اللقاء بحث س��بل تعزيز عالقات التعاون 

والصداق��ة بني املجل��س الوطني االتح��ادي والربملان 

السويري، ومناقش��ة آليات تعزيز الزيارات املتبادلة 

بني املؤسس��تني الربملانيتني يف البلدين، مبا يعزز تبادل 

الخربات واالستفادة منها يف ظل تشابه النظام السيايس 

الفي��درايل يف اإلمارات وس��ويرا، ومبا يخ��دم تنمية 

عالق��ات التعاون الس��ياحية واالقتصادي��ة والثقافية. 

وأعربت الس��فرية السويرية عن تقديرها ملا وصلت 

إلي��ه عالقات التعاون والصداقة ب��ني البلدين، مؤكدة 

أهمي��ة عكس ه��ذه العالقات ع��ىل املجلس الوطني 

االتحادي والربملان الس��ويري.كام استقبلت الدكتورة 

القبي��ي وفداً إعالمياً كورياً، ورحبت القبيي بالوفد، 

مش��يدة بالعالقات الثنائية املتطورة التي تربط دولة 

اإلمارات وجمهورية كوريا، وما تشهده هذه العالقات 

من تقدم ومنو يف جميع املجاالت.
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التقى س��امل محمد بالركاض العامري وعفراء راش��د 

البس��طي عضوا املجلس الوطن��ي االتحادي وعضوا 

لجن��ة الصداقة مع برملان��ات الدول اآلس��يوية، يف 

مقر األمان��ة العامة للمجلس ب��ديب، وفد مجموعة 

الصداقة الربملاني��ة الكورية اإلماراتية برئاس��ة كيم 

جونج هون.جرى خالل اللقاء بحث السبل الكفيلة 

بتعزيز العالقات الربملانية ب��ني الجانبني، مبا يواكب 

م��ا وصلت إلي��ه العالق��ات الثنائية املتط��ورة بني 

البلدي��ن الصديقني وما تش��هده م��ن تقدم ومنو يف 

جميع املجاالت.وأكد عض��وا املجلس أهمية تعزيز 

العالق��ات الثنائية ب��ني دولة اإلم��ارات وجمهورية 

كوري��ا الجنوبية يف كافة املج��االت خاصة الربملانية 

منها، يف ظل ما يش��هده البلدان من تطور وتقدم يف 

مختلف القطاعات.

وق��دم عض��وا املجلس رشح��اً حول طبيع��ة الحياة 

السياس��ية يف دول��ة اإلم��ارات وخصوصيتها،  ودور 

والرقابي��ة  الترشيعي��ة  واختصاصات��ه  املجل��س 

والسياسية، وأشادا مبواقف كوريا الداعمة لإلمارات 

يف مختل��ف القضاي��ا. وأكد الجانب��ان أهمية تبادل 

الزيارات الربملانية لالط��الع عىل آلية العمل وتبادل 

التج��ارب والخربات واملامرس��ات العاملية يف العمل 

الربملاين لالستفادة منها مبا يتفق وخصوصية وطبيعة 

عمل كل مؤسسة برملانية.وأكد الوفد الكوري أهمية 

تعزي��ز عالقات التعاون الربملاين مبا يعزز االس��تفادة 

من الخربات الربملانية لدى الجانبني، مش��يداً بتطور 

مسرية الحياة الربملانية يف اإلمارات، وبنشاط املجلس 

يف الفعاليات الربملانية الدولية.

بحث عالقات التعاون الربملاين مع وفد كوري

وفد كلية الدفاع الكيني يزور اجمللس الوطني االحتادي

زار وفد كلية الدف��اع الوطني الكيني، مقر املجلس 

الوطني االتحادي، وقدم الدكتور يعقوب عيل سعيد 

النقبي، وسعيد نارص الخاطري عضوا املجلس خالل 

لقائهام الوفد، رشحاً عن مراحل تطور الحياة الربملانية 

يف الدول��ة عىل م��دى أربعة عق��ود، واختصاصات 

املجل��س الترشيعية والرقابية والسياس��ية، وطبيعة 

الحياة السياسية يف دولة اإلمارات وخصوصيتها.

وشاهد الوفد فيلام وثائقياً عن مسرية املجلس وقام 

بجولة يف مبنى املجلس، شملت قاعة زايد واملتحف 

ومعرض الصور والهداي��ا التذكارية، إضافة إىل مركز 

تريم عمران للمعلومات.
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د. البحر تشارك
 يف حلقة نقاشية 

يف الكويت

شاركت الدكتورة منى البحر عضو املجلس الوطني 

االتحادي يف الحلقة النقاش��ية »املواِطنة املتزوجة 

م��ن غري املواطن يف دول مجلس التعاون الخليجي 

� حق��وق وحلول«، الت��ي نظمها مركز دراس��ات 

الخلي��ج والجزي��رة العربي��ة يف جامع��ة الكويت 

بالتع��اون م��ع مركز دراس��ات وأبح��اث املرأة يف 

كلية العل��وم االجتامعية واألمانة العامة للتخطيط 

وبرنام��ج األم��م املتحدة اإلمن��ايئ بالكويت يف 22 

مايو 2013م، مبشاركة نخبة من الربملانيات يف دول 

مجلس التعاون الخليجي. وأكدت الدكتورة البحر 

أهمية الحلقة النقاشية لتبادل األفكار واملقرتحات 

والحل��ول والخ��ربات اإلحصائي��ة والواقعية التي 

س��تعطي نظرة إيجابي��ة لهذه القضية مس��تقبالً، 

الفت��ة إىل أن الدول��ة منحت امل��رأة املتزوجة من 

أجنبي حقوق��اً من أبرزه��ا منح الجنس��ية ألبناء 

املواطنات األمر الذي س��اهم يف وضع حد ملعاناة 

املواطنة وأبنائها يف الحصول عىل الخدمات، مشرية 

إىل أن��ه ال يوجد يف الدس��تور والقانون اإلمارايت ما 

مييز بني املرأة والرجل.

أمني عام الوطني االحتادي يفوز بجائز 
التميز الربملاين

ف��از الدكت��ور محمد س��امل املزروعي األم��ني العام 

للمجلس الوطني االتح��ادي، بجائزة التميز الربملاين 

العريب خالل االجتامع الثاين ع��رش للجنة التنفيذية 

لالتحاد الربملاين العريب برئاسة عيل فهد الراشد رئيس 

االتحاد الربملاين العريب رئيس مجلس األمة الكويتي، 

عىل هامش اجتامعات املؤمتر التاس��ع عرش لالتحاد 

التي اس��تضافتها الكويت خالل الفرتة من 7 إىل 10 

أبريل2013. وقال الدكتور محمد سامل املزروعي إن 

هذه الجائزة ليست لش��خيص وإمنا لدولة اإلمارات 

واملجل��س الوطني االتحادي، وت��أيت نتيجة لفاعلية 

املجل��س وأمانت��ه العامة ع��ىل صعي��د االتحادات 

الربملاني��ة العربية واإلس��المية والدولي��ة، وجهوده 

املتميزة وإس��هاماته يف املش��اريع الربملانية العديدة 

التي تقدم بها.

وأك��د أن املجلس يحظى باالح��رتام والتقدير الكبري 

ل��دوره املتميز ع��ىل صعيد العمل الربمل��اين، وأيضاً 

للجه��ود الكبرية ملوظف��ي األمانة العام��ة ودورهم 

الفاع��ل يف دعم أع��امل املجلس الوطني وش��عبته 

الربملاني��ة، مؤكداً أن دولة اإلم��ارات متميزة وقادرة 

عىل العطاء عىل جميع املستويات.

اجمللس يشارك يف معرض أبوظبي الدويل للكتاب
شارك املجلس الوطني االتحادي يف فعاليات الدورة 

ال� 23 ملعرض أبوظبي ال��دويل للكتاب، بهدف نرش 

الثقاف��ة الربملاني��ة وتعزيز الوعي مبس��رية املجلس 

واختصاصات��ه ودوره ونش��اطاته ع��ىل الصعيدين 

املحيل والخارجي.

وأع��دت األمان��ة العام��ة للمجلس برنامج��اً حافالً 

للمش��اركة يف فعاليات هذه الدورة من خالل عرض 

اإلص��دارات التي تعكس مس��رية عمل املجلس منذ 

عقد أول جلس��ة عام 1972م، ومش��اركته يف عملية 

البناء والتطور التي تشهدها الدولة، حيث تم توزيع 

كتيبات تعريفية عن أجه��زة املجلس واختصاصاته، 

ولجانه وش��عبته الربملانية واألمان��ة العامة، وعرض 

إصدارات املجلس، وفيلم زايد واملجلس. 

وأطلق املجلس الوطني االتحادي مس��ابقة تثقيفية 

إلكرتوني��ة من خ��الل منصته، بهدف ن��رش الثقافة 

والتوعية الربملانية، إذ تناولت األس��ئلة اختصاصات 

املجلس والسلطات الدستورية يف الدولة.
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ك��رم املجلس الوطني االتح��ادي الرشكاء واملتعاونني 

معه خالل دوري االنعقاد العاديني األول والثاين من 

الفصل الترشيع��ِي الخامس عرش، وذلك خالل حفل 

نظمه بتاريخ 24 يونيو 2013م، تزامناً مع انتهاء دور 

االنعق��اد العادي الثاين.حرض الحف��ل معايل الدكتور 

س��لطان بن أحمد الجاب��ر وزير الدول��ة، وعبدالله 

املسعود رئيس املجلس االستش��اري الوطني، وعدد 

م��ن وكالء ال��وزارات، ومدي��ري الدوائ��ر االتحادية 

واملحلية، وممثيل الجهات املدعوة واإلعالميني.

وق��ال مع��ايل محمد أحم��د املر رئي��س املجلس يف 

كلمة له خ��الل حفل التكريم: أرح��ب بكم جميعاً 

وأتوجه بالش��كر الجزيل وكل التقدير للمؤسس��ات 

والهيئ��ات الحكومي��ة واألهلية واإلعالمي��ة الوطنية  

التي متثلونها، مثمناً الجهود املخلصة التي بذلتموها 

وتفاعلكم وتعاونكم املستمر بكل صوره مع املجلس 

يف مختلف مجاالت عمله. وأضاف: كان لهذا التعاون 

الصادق ومس��اهامتكم القيمة عىل مختلف الوجوه 

يف إط��ار مس��ؤولياتكم ومهامكم الت��ي تضطلعون 

بها يف مؤسس��اتكم، األثر اإليجايب الكبري، س��واء عىل 

صعيد إث��راء أعامل املجلس، أو ع��ىل صعيد تفاعل 

الرأي العام معه وإيصال رس��الته وتفهم دوره. وأكد 

أن »الرشاك��ة التي تجمعنا مبختلف آفاقها ومجاالتها 

مل ت��أِت من فراغ ب��ل هي نابعة م��ن إدراك ووعي 

أكيد مبصالح بلدنا العزيز وتلمس همومنا وقضايانا، 

واإلمي��ان العميق بج��دوى التع��اون وتطوير هذه 

الرشاكة والعمل معاً م��ن أجل خدمة مصالح وطننا 

وشعبنا يف جميع مجاالت حياتنا«. وأضاف إن حفلنا 

اليوم يأيت يف هذا السياق مبناسبة اختتام أعامل دور 

االنعقاد العادي الثاين من الفصل الترشيعي الخامس 

ع��رش للمجلس ومن هذا املنطلق، وبهذه املناس��بة 

الطيبة التي تجمعنا، فإنه يرشفنا أن نُكرم اليوم هذه 

الكوكبة املمتازة من مؤسس��ات الوط��ن الحكومية 

واألهلية واإلعالمية، وجميع من تعاونوا مع املجلس 

يف مختلف املجاالت، يف إطار الرشاكة االس��رتاتيجية 

والحرص الدائم عىل اس��تمرار وتطوير هذه الرشاكة 

وآلياتها .
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حرص املجلس الوطني االتح��ادي خالل الربع الثاين 

من العام الجاري، عىل عقد جلساته بشكل أسبوعي، 

نظراً لزخ��م عدد مرشوعات القوان��ني واملوضوعات 

العامة واألسئلة املدرجة عىل جدول أعامله، إذ عقد 

تس��ع جلس��ات من تاريخ 19 مارس ولغاية الجلسة 

الختامية الس��ابعة ع��رشة املعقودة ي��وم 25 يونيو 

 .2013

بدأ املجل��س بعرض املوضوع��ات العامة املتبناة 

عىل املجل��س للموافقة عليها قب��ل رفعها للحكومة 

لطل��ب مناقش��تها، إذ وافق عىل مذك��رة واردة من 

هيئ��ة املكتب بهذا الش��أن، كام واف��ق عىل مذكرة 

واردة م��ن هيئ��ة املكتب بش��أن متابع��ة توصيات 

املجلس، تتضمن آلي��ة متابعة توصيات املجلس من 

خ��الل رشح املوضوع ومربرات��ه واملرجعية القانونية 

واألث��ر الترشيعي وتحليل التأث��ريات األخرى وخطة 

التنفيذ ون��ص القرار والتاريخ املق��رتح للتنفيذ، مع 

التأكي��د عىل االتفاق عىل م��دة زمنية تقوم مبوجبها 

الوزارة املعنية بالرد عىل توصيات املجلس.

سبعة  عىل  جلسات  تسع  خالل  املجلس  وافق 

يف  اتحادي  قانون  مرشوع  هي:  قوانني  مرشوعات 

والحسابات  لالتحاد  الختامي  الحساب  اعتامد  شأن 

السنة  عن  وامللحقة  املستقلة  للجهات  الختامية 

قانون  ومرشوع  2011/12/31م،  يف  املنتهية  املالية 

اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي 

رقم )51( لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم االتجار 

بالبرش، ومرشوع قانون اتحادي بإنشاء املركز الدويل 

للتميز يف مكافحة التطرف العنيف، ومرشوع قانون 

لألغذية  النباتية  الوراثية  املوارد  شأن  يف  اتحادي 

بشأن  اتحادي  قانون  مرشوع  واستكمل  والزراعة، 

املؤجلة  املواد  مناقشة  بعد  التجارية  الرشكات 

الصغرية  واملنشآت  املشاريع  قانون  ومرشوع  منه، 

واملتوسطة.

4 مواضيع عامة

وناق��ش املجلس أربعة مواضيع عامة حول سياس��ة 

كل من: »وزارة الصحة يف ش��أن تنمية قطاع الصحة 

يف الدول��ة«، و»وزارة األش��غال العامة يف ش��أن بناء 

املساكن الشعبية وش��ق الطرق االتحادية وصيانتها 

وتحس��ينها«، و»املجل��س الوطني لإلعالم يف ش��أن 

تعزي��ز الترشيع��ات اإلعالمية يف الدول��ة«، و»وزارة 

االقتص��اد «، ورفع ملجل��س الوزراء بعد مناقش��تها 

توصياته بشأنها.

ووجه أعضاء املجلس 36 سؤاالً إىل ممثيل الحكومة 

تتعلق بقطاعات التوطني والرتكيبة السكانية، واملالية 

واالقتصاد واالس��تثامر، والرتبي��ة والتعليم، والتعليم 

العايل، والبيئة والسياحة، وأخرى تتعلق بالقطاعات 

االجتامعي��ة والثقافي��ة واللغة العربي��ة وتعزيزها، 

والخدم��ات املقدمة للمواطن��ني يف مجاالت الطرق 

حتت القبه      جلسات

رسائل صادرة

اطلع املجلس خالل هذه الجلسات عىل رسائل 
صادرة للحكومة لطلب املوافقة عىل مناقشة 
مواضيــع عامة بشــأن »تقارير املؤسســات 
الدولية يف شــأن الدولة«، و»سياســة الهيئة 
العامة لتنظيم قطاع االتصاالت«، و»سياســة 
مؤسســة اإلمارات للربيد«، و»سياسة الهيئة 
وزارة  و»سياســة  للمواصــالت«،  الوطنيــة 

التعليم العايل والبحث العلمي«. 
ووافــق املجلس عــىل إحالة مــرشوع قانون 
اتحادي بشــأن »أمــن املنشــآت والفعاليات 
الرياضيــة«، إىل لجنــة الشــؤون الداخليــة 
والدفــاع، ومــرشوع قانــون اتحادي بشــأن 
»مكافحة األمراض السارية« إىل لجنة الشؤون 

الصحية والعمل والشؤون االجتامعية.

جلسات أسبوعية خالل 
الربع الثاين إلجناز أعمال 

اجمللس
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واإلسكان والشؤون اإلسالمية وصندوق الزواج.

كلامت املجلس 

وألق��ى معايل رئي��س املجلس كل��امت افتتاح هذه 

الجلس��ات، تناول��ت ع��دداً م��ن القضاي��ا املحلية 

والخليجي��ة والعربية واإلس��المية والدولية، وأكدت 

الكل��امت أهمية تعزيز العالقة مع الحكومة لخدمة 

الوط��ن واملواطن��ني، كام عكس��ت نش��اط املجلس 

الدبلومايس يف مختلف املحافل الربملانية.

ورف��ع املجلس الوطن��ي االتحادي أس��مى آيات 

الش��كر والتقدير والعرفان إىل صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان رئيس الدول��ة ،حفظه 

الله، لحرصه عىل تكريس مبدأ تحقيق املس��اواة يف 

الحق��وق والخدم��ات بني كافة الرشائ��ح املجتمعية 

الوطني��ة وتوجيهاته للجنة متابع��ة تنفيذ مبادرات 

س��موه إلق��رار بن��اء ومن��ح 1870 مس��كناً ل��ذوي 

االحتياجات الخاصة واألرامل الحاضنات لألبناء عىل 

مستوى الدولة.

لجنة متابعة املبادرات

ومث��ن املجلس الجه��ود الحثيث��ة واملتمي��زة للجنة 

متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ووزارة 

األش��غال العامة لتنفي��ذ حزمة املش��اريع التنموية 

الحيوية يف مختلف املجاالت، والحرص الش��ديد عىل  

تنفيذ  توجيهات س��موه برعة العمل عىل إنجازها، 

وذلك من خالل ما أقرته لجنة متابعة تنفيذ مبادرات 

صاحب السمو رئيس الدولة من مشاريع بكلفة 800 

ملي��ون درهم لتطوير عدد م��ن القطاعات الحيوية 

بالدولة تش��مل مرشوع طريق ونفق دبا - خورفكان 

الدائري، ومش��اريع إسكان للمواطنني وتوريد أجهزة 

لوزارة الصحة وغريها من املشاريع.

 ك��ام توجه املجلس إىل صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س ال��وزراء حاكم ديب ،رعاه الل��ه، وإىل فريقه 

الوزاري بالتهنئة بثقة واعتامد صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،يحفظه الله، 

التش��كيل ال��وزاري الجديد للحكوم��ة العارشة منذ 

تأسيس اتحادنا املجيد.
وأش��اد مبب��ادرة »الحكوم��ة الذكية« الت��ي أطلقها 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

التي تهدف إىل تسهيل وضامن الحصول عىل أفضل 

الخدم��ات الحكومية عىل مدار الس��اعة بإجراءات 

س��هلة ومبس��طة وكفاءة عالي��ة تُلب��ي احتياجات 

املتعامل��ني، وتحقيق ج��ودة حياة عالي��ة ملواطني 

دولة اإلمارات واملقيمني عىل أرضها تكريساً ملفاهيم 

الحكوم��ة العرصي��ة، م��ن خ��الل اس��تثامر البنية 

التحتية املتطورة يف قط��اع االتصاالت يف بلدنا التي 

باس��تطاعتها أن تنق��ل مراكز الخدمات واس��تقبال 

املعام��الت الحكومية إىل أي متعامل، ومبا مُيكنه من 

تقديم طلب��ه للحكومة مبارشة حيثام كان ودون أي 

انتظار.

الشيخ زايد 

واستذكر املجلس جهود املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن س��لطان آل نهيان ،طيب الله ثراه، مبناس��بة 

احتفال دول مجلس التع��اون لدول الخليج العربية 

بالذكرى الثانية والثالث��ني لقيام املجلس، فقد ترجم 

أصحاب الجاللة والس��مو قادة دول مجلس التعاون 

الخليجي حلامً س��كن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل 

من خ��الل إصدار قراره��م التاريخ��ي باإلعالن عن 

إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودخوله 

عامه الثالث والثالث��ني بعدما رأى النور يف العاصمة 

اإلماراتي��ة أبوظبي يف الخام��س والعرشين من مايو 

1981.  ك��ام مثن املجل��س الوطني االتح��ادي عالياً 

حص��ول دولة اإلمارات ع��ىل املرك��ز األول عاملياً يف 

مجال الكف��اءة الحكومية وتحقيقه��ا أكرب قفزة بني 

جميع دول العامل يف مجال التنافسية لتصل إىل املركز 

الثام��ن، واملركز الرابع يف مجال األداء االقتصادي كام 

جاء يف الكتاب الس��نوي للتنافس��ية العاملية 2013، 

وال��ذي يُعد أحد أهم التقاري��ر العاملية التي تقيس 

مس��توى تنافس��ية الدول ويصدر عن املعهد الدويل 

للتنمية اإلدارية يف سويرا.
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مطالبة الوزراء بحضور 
اجللسات لإلجابة على 

األسئلة

الوطني االحتادي سيجتمع 
مع احلكومة جلدولة 

اجللسات

اجمللس يوجه 36 سؤاالً ويتبنى بشأنـــــــــــــــــــــــــــــــها 5 توصيات
وج��ه املجل��س الوطن��ي االتحادي خالل 9 جلس��ات 

عقدها يف الربع الثاين من العام الجاري، 36 س��ؤاالً إىل 

ممثيل الحكومة، وأجاب الوزراء عن 30 س��ؤاالً خالل 

حضورهم الجلسات.

وتتعلق األسئلة التي طرحها املجلس بقطاعات التوطني 

والرتكيب��ة الس��كانية، واملالية واالقتصاد واالس��تثامر، 

والرتبي��ة والتعلي��م، والبيئ��ة، إضاف��ة إىل القطاعات 

االجتامعية والثقافية، والخدم��ات األخرى للمواطنني 

يف مجاالت الطرق واإلسكان، والشؤون اإلسالمية، وقد 

أصدر املجلس بعد مناقشتها 5 توصيات.

وتق��دم ع��دد من الس��ادة األعض��اء مبالحظات حول 

اعت��ذار ال��وزراء عن حض��ور الجلس��ات لإلجابة عن 

األس��ئلة، مبدين اس��تغرابهم من أن بعض األسئلة قد 

تم تأجيله��ا إىل فرتة تتجاوز الش��هر، وأن بعضها فقد 

أهميته الرتباطه بظروف زمنية معينة، مؤكدين رضورة 

أن يت��م التأجي��ل وفقاً ملا هو موج��ود ومتاح للوزراء 

دس��تورياً، وأن يتم تنظيم األسئلة مبنهجية سليمة، إذ 

تن��ص املادة 109 يف الالئحة الداخلية عىل أنه »يجيب 

رئيس مجلس الوزراء أو الوزير املختص عىل الس��ؤال 

يف الجلس��ة املحددة لنظره، ولرئي��س مجلس الوزراء 

أو الوزي��ر املختص طلب تأجي��ل اإلجابة إىل موعد ال 

يزيد عن أسبوعني فيجاب إىل طلبه، وال يكون التأجيل 

ألكرث من هذه املدة إال بقرار من املجلس«. كام ش��دد 

املجلس عىل أهمية حضور الوزراء جلس��ات املجلس 

لإلجابة عن األس��ئلة عند إدراجه��ا عىل جدول أعامل 

الجلس��ات نظ��راً الرتباط بعضها بأح��داث أو ظواهر 

زماني��ة، ويف حالة تأجيلها تفقد أهميتها واالهتامم بها 

من قبل املواطنني، كام طال��ب أعضاء املجلس بتنفيذ 

توصيات األسئلة التي يصدرها املجلس.

األعضاء محقون 

وردَّ مع��ايل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لش��ؤون 

املجل��س الوطن��ي االتحادي عىل مالحظ��ات األعضاء 

قائ��اًل: »م��ا طرحه الس��ادة األعضاء يف محل��ه،  وكل 

عضو محق يف طرح املالحظ��ات حول اعتذار الوزراء، 

واألس��ئلة مهمة ومت��س رشيحة كبرية م��ن املواطنني، 

ولكن قد توجد إش��كالية حول ترتي��ب جدول أعامل 

الجلس��ات، واألس��ئلة املوجهة للوزراء كانت قليلة يف 

السابق، أما اآلن فهي ركن أسايس من الجلسات«.

جدولة الجلسات

وأضاف إن الحكومة مهتمة وحريصة عىل التعاون مع 

املجلس ليقوم ب��دوره كامالً، وتوجيهات القيادة تؤكد 

أن تفعي��ل وتعزيز دور املجلس الوطني ليامرس دوره 

واختصاصاته هو مصلحة وطنية، مؤكداً حرص الوزراء 

عىل الحضور ليتمكن املجلس من مامرس��ة اختصاصه 

الترشيع��ي والرقايب، وأن إجراء ال��وزراء قانوين ولكنه 

ليس املفضل.

وق��ال معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس إن هيئة 

املكتب تؤدي دورها يف إرسال األسئلة إىل وزارة الدولة 

لش��ؤون املجلس الوطني االتح��ادي، معرباً عن أمله 

بأن تؤدي الوزارة دورها يف التنس��يق وتسهيل حضور 

ال��وزراء للجلس��ات تفعيالً لدور كل املؤسس��ات من 

الناحية الدس��تورية، مضيفاً إنه يف الدور الثالث سيتم 

االجتامع م��ع الحكومة لجدولة الجلس��ات، وتحديد 

الوزراء واملسؤولني الذين سيناقشون ما هو مدرج عىل 

جدول أعامل املجلس.

إعادة تعيني املواطن 

وافق املجلس الوطني االتحادي عىل تبني توصية ترفع 

ملجلس الوزراء يف الس��ؤال املوج��ه من العضو  أحمد 

عبدالل��ه األع��امش إىل معايل حميد محم��د القطامي 

وزي��ر الرتبي��ة والتعليم رئي��س مجل��س إدارة الهيئة 

االتحادية للم��وارد البرشية الحكومي��ة، تنص عىل ما 

ييل: »إج��راء تعديل ترشيعي للبن��د )12( من املادة 

)101( يف املرس��وم بقان��ون اتحادي رقم )11( لس��نة 

2008م بش��أن املوارد البرشي��ة يف الحكومة االتحادية 

وتعديالته ع��ىل النحو اآليت: »يف ح��ال إعادة الهيكلة 

يتم نق��ل املوظف املواطن إىل وظيفة أخرى من ذات 

الدرجة وب��ذات املزايا املالية الت��ي تحفظ له العيش 

الكريم«. 

وين��ص س��ؤال أحم��د عبدالله األعامش ع��ىل ما ييل 

:»نصت املادة )101( من املرسوم بقانون اتحادي رقم 

11 لس��نة 2008م يف شأن املوارد البرشية يف الحكومة 

االتحادي��ة وتعديالت��ه عىل أن��ه يجوز إنه��اء خدمة 

املوظف بسبب إعادة الهيكلة، إال أنه مل يتم النص عىل 

التزام الحكومة بإعادة تعي��ني املوظف املواطن الذي 

أنهيت خدمته لهذا السبب يف جهة عمل أخرى، األمر 

الذي قد يرتتب عليه حدوث رضر له وألرسته بس��بب 

حرمانه من مصدر دخله. فلامذا ال يتم االلتزام بإعادة 

تعيني املوظف املواطن الذي تم إنهاء خدمته بس��بب 

إعادة الهيكلة يف جهة عمل أخرى تفاديا لحدوث هذا 

الرضر وتعديل الترشيعات الالزمة لذلك«.

وأش��ار األعامش يف تعقيبه إىل استغالل بعض الجهات 

الحكومي��ة نص امل��ادة الخاصة بأس��باب إنهاء خدمة 

املوظف ومنه��ا: إنهاء خدمة املوظف بس��بب إعادة 

الهيكلة، وتأخر تنفيذ بعض األحكام القضائية الرتباطها 

بإعادة الهيكلة، وهن��اك معوقات قانونية تحول دون 

تنفي��ذ بعضها الرتباطها بإع��ادة هيكلة بعض الدوائر 

الحكومية أثناء نظر الدعاوى من الخصوم.

وبني أن��ه ال يوجد معيار واض��ح يف الالئحة التنفيذية 

للمرس��وم بقانون اتحادي رقم )11( لس��نة 2008م يف 

شأن املوارد البرشية يف الحكومة االتحادية وتعديالته، 

يلزم الحكوم��ة بإعادة تعيني املوظ��ف املواطن الذي 

إنهاء خدمة املوظف 
املواطن أصعب من 

مشكلة الباحث عن العمل
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أنهي��ت خدمته بس��بب إعادة الهيكل��ة يف جهة عمل 

أخرى، مش��رياً إىل أن الحكومة أضافت بنداً جديداً يف 

العق��ود املربمة مع املوظفني املواطن��ني يتعلق بجواز 

إنهاء الخدمة، مؤكداً أن إنهاء خدمة املوظف املواطن 

أصعب من مشكلة الباحث عن العمل.

ورد مع��ايل القطام��ي قائالً: إن الحكومة تس��عى إىل 

تعزي��ز سياس��ات التوط��ني والحفاظ ع��ىل املواطنني 

وتطوي��ر مس��ارهم الوظيف��ي، وبالتايل ف��إن املرشع 

عندم��ا صاغ قانون املوارد البرشي��ة نظر إىل كل هذه 

االعتبارات، وورد ن��ص يف إنهاء الخدمة يف املادة 101 

يبني أن أحد أسباب إنهاء الخدمة إعادة الهيكلة، ولكن 

املرشع قيّد هذه املادة بنص آخر يف املادة 111 بحيث 

اشرتط القانون عىل كافة الوزارات والجهات االتحادية 

أن تقوم بالتنسيق مع هيئة املوارد البرشية قبل اتخاذ 

أي إجراء يتعلق بالهيكلة، س��واء كان يخص الوحدات 

أو املوظفني املواطنني وغري املواطنني.

وأش��ار إىل أن املجلس ال��وزاري للخدمات أصدر قراراً 

لس��نة 2009 لتنظيم تس��وية األوضاع املالية ملوظفي 

الوزارات والهيئات االتحادية التي تجرى هيكلتها، ويف 

حال وجود أي هيكلة سواء بالدمج أو اإللغاء يجب أن 

ال يتأثر املوظفون بها وال تنه��ى خدماتهم، وتم إلغاء 

مؤسس��ات بالفعل ومل يتم إنهاء خدمات أي موظف، 

مضيف��اً أنه يف حال وجود أية واقعة بهذا الش��أن البد 

من االتصال بالهيئة ليتم اتخاذ اإلجراء الالزم.

»متالزمة داون«

وواف��ق املجلس ع��ىل تبني توصية بناء عىل الس��ؤال 

املوج��ه من  الدكتورة أمل عبدالله القبيي، إىل معايل 

عبدالرحم��ن محمد العويس وزي��ر الصحة تنص عىل 

ما ي��يل: »أن تق��وم وزارة الصحة بوضع اس��رتاتيجية 

متكاملة متضمنة برامج وأه��داف ومقاييس محددة 

تضم��ن توف��ري الرعاي��ة الصحي��ة الش��املة، وبرامج 

التدخل املبكر وجلسات التأهيل مجانا لجميع حاالت 

»متالزمة داون« منذ لحظة الوالدة، ومتابعتهم صحياً 

بش��كل مس��تمر للوقاية والعالج والتأهيل عن طريق 

إنش��اء عيادات تخصصية لعالج حاالت متالزمة داون 

يف أح��د املراكز الصحية التابعة ل��وزارة الصحة يف كل 

إمارة، وتأهيل الطاق��م الطبي املختص يف التعامل مع 

ح��االت متالزمة داون وأرسهم وتقدي��م الدعم الالزم 

له��م، ورضورة إصدار ق��رار للحد من ارتفاع أس��عار 

الجلس��ات التأهيلي��ة يف املراكز الخاص��ة، بوضع حد 

أقىص لرسوم جلس��ات العالج الخاصة ال يتجاوز 150 

درهامً، م��ع التأكيد عىل رضورة تفعي��ل دور الوزارة 

يف إع��داد وتش��جيع البحوث العلمي��ة يف هذا املجال 

وتوعية املجتمع مبتالزمة »داون«.

وينص س��ؤال الدكتورة القبيي عىل ما ييل: »أش��ارت 

اإلحصائيات الرس��مية ووسائل اإلعالم يف الدولة إىل أن 
مع��دل اإلصابة مبتالزمة داون يف الدولة يبلغ ضعف 

املع��دل العاملي، فام هي أس��باب ذل��ك، وما هي 

اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة يف هذا الشأن«.

ولفتت الدكت��ورة القبيي يف تعقيبه��ا إىل أن آخر 

إحصائي��ات نرشت بش��أن متالزم��ة دوان بينت أن 

املع��دل العاملي الطبيعي النتش��اره ه��ي حالة بني 

600 إىل 800 ش��خص، مضيفة إن اإلم��ارات لديها 

أسئلة إىل ممثلي احلكومة

وجه كل من: مصبح س��عيد الكتبي، وأحمد 	 

عيل الزعايب، وعبيد حس��ن بن ركاض، وأحمد 

محمد رحمة الش��امي،  وم��روان أحمد بن 

غليطة، وعيل عيى النعيمي، وعائشة أحمد 

اليامحي، وعبدالعزيز عبدالله الزعايب، وأحمد 

محم��د الج��روان، وأحمد عبي��د املنصوري، 

وس��امل محمد  بن هويدن، والدكتور عبدالله 

حمد الش��امي، وحم��د أحم��د الرحومي، 

وراش��د محمد الرشيقي، والدكتورة ش��يخة 

عيى العري أسئلة إىل ممثيل الحكومة.  

هذه األس��ئلة تعلقت مبا ي��يل: تأخر الفصل 	 

يف القضايا املنظورة أم��ام املحاكم، وتحصيل 

رس��وم الخدمات اإللكرتونية يف نظام العدالة 

اإللكرتوني��ة، وإحالل مبنى مدرس��ة يف إمارة 

أم القيوين، وإنش��اء هيئ��ة اتحادية للرقابة 

الدوائي��ة، والفحوص��ات الطبي��ة الدوري��ة 

الواج��ب إجراؤه��ا للمواطن��ني، وتخفي��ف 

وزن الحقيبة املدرس��ية للطلب��ة، وإلغاء دور 

التوجيه الرتبوي يف املتابعة العلمية املستمرة 

للمعلم��ني، وتش��كيل مجل��س إدارة مرصف 

اإلمارات للتنمي��ة، وآلية الرقابة عىل األغذية 

املنتجة داخل الدولة واملستوردة.

وناقش��ت األس��ئلة التأخر يف إعداد وإصدار 	 

الحس��ابات القومية وإجراءات تنفيذ برنامج 

مسار، وتشجيع زواج املواطنني من مواطنات، 

وإع��ادة لج��ان صن��دوق الزواج، وتس��هيل 

املتقاعدي��ن،  بيان��ات  تحدي��ث  إج��راءات 

والس��امح ألمئ��ة املس��اجد مبامرس��ة الرقية 

الرشعي��ة، واس��رتاتيجية وزارة البيئ��ة واملياه 

لتحقيق األمن الغذايئ، واالسرتاتيجية الوطنية 

لتوفري الطاقة الكهربائية واملاء، ونتائج وزارة 

الخارجية يف ش��أن إج��راءات إعفاء املواطنني 

من الحصول عىل تأشريات زيارة بعض الدول، 

وتنظيم س��وق اإلعالنات املبوبة، والس��امح 

للمواطن��ني املتقاعدي��ن بالعم��ل ومبجموع 

رات��ب ومعاش أكرث من 9000 درهم، والربط 

اإللكرتوين بني الجه��ات ذات العالقة إلثبات 

وفاة صاحب املعاش التقاعدي.

كام تناول��ت فتح عي��ادات للع��الج بالرقية 	 

الرشعي��ة يف املستش��فيات، وع��دم ش��مول 

الرتقيات الوظيفية فئة االختصايص االجتامعي 

والهيئ��ات الفنية العاملة بال��وزارة، وتطبيق 

نظام النجاح اآليل، وآلية الرقابة عىل األغذية 

املنتج��ة داخل الدولة واملس��توردة، والرقابة 

عىل نشاط الجمعيات التعاونية.

اجمللس يوجه 36 سؤاالً ويتبنى بشأنـــــــــــــــــــــــــــــــها 5 توصيات
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عزوف املواطنني عن 
مهنة اإلمامة لقلة الرواتب 

والنظرة السلبية

توصية بزيادة أعداد 
مفتشي العمل لضبط 

العمالة السائبة

زيادة سن تقاعد املرأة 
من 15 إىل 20 عامًا له  آثار 

سلبية على األسرة

حالة لكل 319 شخصا، متس��ائلة ما هو تفسري وزارة 

الصح��ة لهذا االرتف��اع الكب��ري، وهل قام��ت بتنفيذ 

دراسات طبية للوقوف عىل أسباب هذا االرتفاع، وكم 

عدد هذه الحاالت بني املواطنني واملقيمني.

وقال��ت إن التعامل م��ع هذه الفئة مرتب��ط بالرعاية 

الصحية ولي��س بالرعاية االجتامعية، ويجب أن تكون 

متواصلة وعدد الطلبة املوجودين يف املراكز املتخصصة 

بهذه الفئ��ة بلغ 938 من إناث وذك��ور، وهناك عدد 

كبري يري��د أن ينتظم، وعدد املراكز املنترشة يف الدولة 

42 مركزاً خاصاً وهي ال تكفي ، وال زالت توجد قوائم 

انتظار طويلة، وعدد العاملني فيها الذي يتجاوز ألفني 

ال يكفي، واملتخصصون منهم من املواطنني 26 شخصاً، 

مش��رية إىل أن تكالي��ف الجلس��ات التأهيلي��ة لذوي 

متالزمة داون باهظة، وهم يحتاجون إىل عالج طبيعي 

ووظيفي ونطق، ومعدل التكلفة السنوية قد يصل من 

180 ألف درهم إىل 250 ألف درهم. 

أسباب »متالزمة داون«

وب��ني مع��ايل وزي��ر الصح��ة يف رده أن اإلحصائيات 

العاملي��ة تش��ري إىل أن م��ن أه��م األس��باب املعروفة 

ملتالزمة داون هو الحمل بعد س��ن 35، وسوء التغذية 

يف فرتة الحم��ل وليس له عالقة ب��زواج األقارب حتى 

اآلن، مبين��اً أن املع��دل يف الدولة مرتف��ع ويدعو إىل 

القلق ولكن مقارنة مع دول الخليج فاإلمارات مشابهة 

لجميع هذه الدول، مش��رياً إىل أن أس��باب ارتفاعه يف 

املنطق��ة العربية تعود إىل اس��تمرار اإلنجاب إىل عمر 

متأخر يصل إىل منتصف الخمس��ينات، مشرياً أن عدد 

املسجلني من شهر مارس عام 2000 ولغاية عام 2012 

بلغ ح��وايل 704 حاالت 39 ٪ منها من املواطنني.وأكد 

أهمية اإلشارة إىل موضوع التوعية والثقافة املوجودة 

عن هذه الحاالت واإلعاقات بش��كل عام، وقال: نحن 

نحتاج إىل توعية أكرث ألن األمهات والكثري من العائالت 

تشعر باإلحراج، وترى أن وجود هذه الحالة بني األرسة 

نوع من العيب ويت��م إخفاؤها حتى تصل إىل مرحلة 

متقدمة، مش��رياً إىل دور وزارة الشؤون االجتامعية يف 

التعام��ل مع هذه الحاالت، ألن املراكز تتبع لها خاصة 

فئة املعاقني، ويأيت دور وزارة الصحة يف ما تقدمه من 

فحوصات قب��ل الزواج وأثناء ف��رتة الحمل، وكثري من 

األمهات ال يلتزمن مبخط��ط الحمل واألدوية املفرتض 

االلتزام به يف فرتة الحمل.

مفتشو العمل

وافق املجلس الوطني االتحادي عىل تبني توصية بناء 

عىل السؤال املوجه من  عيل عيى النعيمي إىل معايل 

صق��ر غباش وزي��ر العمل تنص عىل ما ي��يل: »زيادة 

أعداد مفتيش العمل للتفتيش وضبط العاملة السائبة، 

وذل��ك من خالل التنس��يق ب��ني الجه��ات الحكومية 

االتحادية واملحلية ذات العالقة بضبط وتنظيم س��وق 

العمل«. 

وينص س��ؤال  النعيمي عىل ما ي��يل: »يالحظ تواجد 

عاملة س��ائبة يف معظم ش��وارع إمارات الدولة، وهي 

تس��عى جاهدة للحصول عىل لقمة العيش من خالل 

إنجازها لبعض األعامل املؤقتة وبأسعار زهيدة كشحن 

البضائع ونقلها وكذلك القي��ام ببعض أعامل الصيانة، 

وهذا األمر بدوره يدعو إىل إعادة النظر يف وضع هذه 

العاملة لتجنب حصول أي مش��كالت أمنية مس��تقبالً 

بس��ببها، فام هي اإلج��راءات التي تقوم به��ا الوزارة 

لتنظيم وتقنني وضع هذه الفئة يف الدولة؟«.

وعقب النعيمي قائالً لقد تحققت من موضوع العاملة 

الس��ائبة من خالل زي��ارات ميدانية لبع��ض املناطق 

يف مختلف إم��ارات الدولة، ويالحظ أنهم يجلس��ون 

بانتظ��ار م��رور الس��يارات لعرض خدماته��م عليهم، 

مضيف��اً أن الظاهرة موجودة ومنترشة وس��ط األحياء 

الس��كنية وتعترب قنابل موقوتة تس��ري وسط املجتمع، 

مشرياً إىل أن بعض املواطنني اشتىك من انتشار الرقة 

ومامرس��ات تؤثر عىل املجتم��ع، وأن الوضع القانوين 

له��ذه العاملة غري س��ليم وق��د حدد قان��ون العمل 

االتح��ادي لس��نة 1980 اختصاصات مفت��ش العمل، 

ومنها ضب��ط الوقائع التي ترتك��ب باملخالفة ألحكام 

قانون العمل، ولكن بسبب عدم تواجد مفتيش العمل 

وعدم الرقابة عىل العاملة، فإن العامل يقومون بالكثري 

من املخالفات.

وقال إن سوق العمل يف اإلمارات منتظم، ولكن وجود 

ه��ذه الظاهرة وعدم املب��ادرة يف وضع حلول جذرية 

وقلة عدد مفتيش العمل الذين يغطون س��وق العمل 

ميكن أن يتسبب مبشكالت يف املستقبل.

60 ألف مخالف

ورد معايل غباش قائالً: أمثن جهود املجلس يف مناقشة 

القضايا التي تهم الوطن واملواطن، مش��رياً إىل أهمية 

تس��وية أوض��اع العاملة مب��ا يتفق مع قان��ون العمل 

وقانون دخول وإقامة األجانب، وأصدر مجلس الوزراء 

مهل��ة مدتها ش��هرين من��ح خاللها املخالف��ني فرصة 

لتس��وية أوضاعهم يف هذا الشأن وإعفائهم من جميع 

الغرامات الت��ي ترتبت عليهم، مبينا أنه اس��تفاد من 

املهلة التي انتهت يف ش��هر فرباي��ر 2013م ما يقارب 

60 ألف مخالف، وتوجد حم��الت منتظمة من وزارة 

الداخلي��ة لضبط املخالفني، حي��ث بلغ عدد الذين تم 

ضبطهم من تاريخ انته��اء املهلة وحتى منتصف مايو 

2013 ح��وايل 12 ألفا و345 ش��خصاً. وبني معاليه أن 

اإلج��راءات التي تقوم بها الوزارة لتنظيم وتقنني وضع 

العاملة يف الدولة، تبدأ من منح ترصيح العمل والتأكد 

م��ن وجود حاج��ة حقيقي��ة قبل الترصيح للمنش��أة 

بالعامل املطلوبني، والتأكد من أن املنش��أة مشرتكة يف 

نظ��ام حامية األجور، والتدقيق م��ن عدم وجود قيود 

عليه��ا، مثل األجور أو تصاريح عمل منتهية ومل تجدد، 

والتأكد من وجود الس��كن املناس��ب يف الحاالت التي 

تتطلب وجود س��كن، كام يتم زيارة املنش��أة من قبل 

املفتشني يف الحاالت التي تستدعي ذلك.

تقليل ساعات اليوم الدرايس 

وواف��ق املجلس ع��ىل تبني توصية بناء عىل الس��ؤال 
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املوج��ه من الدكتور محمد مس��لم بن حم، إىل معايل 

حميد محم��د القطامي وزير الرتبي��ة والتعليم، تنص 

عىل ما ي��يل: »رضورة مراجعة تقوي��م العام الدرايس 

وس��اعات الي��وم ال��درايس، مب��ا يتالءم م��ع الظروف 

املناخية واملجتمعية السائدة يف الدولة«.

وينص س��ؤال الدكت��ور بن حم عىل ما ي��يل : »ابتداًء 

م��ن الع��ام ال��درايس )2009– 2010م( قامت وزارة 

الرتبية بإطالة زمن اليوم الدرايس أس��وة ببعض الدول 

املتقدمة، األمر الذي أصبح يش��كل عبئ��اً إضافياً عىل 

الطلبة والعاملني يف املي��دان الرتبوي، ما هي الحكمة 

من زيادة س��اعات اليوم الدرايس، وملاذا ال يتم تقليل 

ساعاته حتى تبقى مساحة من الوقت يستطيع خاللها 

الطالب إنجاز واجباته املدرسية ويحصل عىل حقه يف 

اللعب كطفل، ك��ام أن الدوام ال يعزز الهوية الوطنية 

عند األبناء من خالل وجودهم طيلة اليوم باملدرسة«.

وعق��ب الدكت��ور بن حم قائالً إن ه��ذا املوضوع فيه 

صعوب��ة وتعقي��د، خاصة وأن ال��وزارة يجب أن تهتم 

بالتعليم الجي��د وتعزيز الهوية الوطني��ة التي ننادي 

به��ا دامئ��اً، وعمل ال��وزارة ال ب��د أن يك��ون متكامالً 

للخ��روج بنتائج طيبة، ويف ع��ام 2009 قامت الوزارة 

بزيادة عدد س��اعات الدوام وارتفعت إىل 1200 ساعة 

بنس��بة 60  ٪ وهي نس��بة عالية، وأثرت عىل الطالب 

واملدرس وأيام الدراس��ة زادت من 145 يوما إىل 180 

يوماً بزيادة نسبتها   24٪.واستعرض بن حم السلبيات 

التي حدثت من زيادة ساعات اليوم الدرايس الطويلة، 

مثل تعمق ش��عور الكراهية نحو املدرسة، وامللل لدى 

الطلبة وضعف العالقة األرسية، وإهامل التغذية نظرا 

لعدم وجود مطاع��م متخصصة تقدم وجبات غذائية 

مثل ما هو موج��ود يف دول العامل، وافتقار الكثري من 

املدارس إىل مستلزمات تجعلها مالمئة لألجواء الحارة، 

إضافة إىل مشكلة أولياء األمور يف التعامل مع واجبات 

أبنائهم واإلقبال عىل الدروس الخصوصية.

ساعات الدراسة اليومية 

ورد معايل وزير الرتبي��ة قائالً: أجرت الوزارة مقارنات 

بالنس��بة أليام وس��اعات الدراس��ة اليومية مع الدول 

العاملي��ة، وت��م التوص��ل إىل أن اإلمارات م��ن الدول 

املنخفضة فيها خاصة م��ع وجود الكثري من اإلجازات 

الرس��مية والدينية والصيفية، وتم وضع بدائل بزيادة 

يومي��ة بإضافة خم��س دقائق للحص��ة، بحيث تصل 

إضافة يومية من 35 إىل 50 دقيقة يومياً للدراسة.

وب��ني أن أغلب املدارس بيئتها جي��دة وبعضها يحتاج 

إىل بع��ض التعديالت لتتفق م��ع فصل الصيف، ولكن 

س��اعات الدوام تب��دأ باالنتهاء من الس��اعة الواحدة 

والنصف وحتى الس��اعة الثالث��ة، وأغلب الدول تتفق 

معنا يف هذا، ورفعنا س��اعات الدراس��ة حتى أكرث من 

املستوى العاملي، للمساعدة يف تطبيق وتنفيذ املنهاج، 

ولتعزيز جميع األهداف التي تطبقها الوزارة.

وأض��اف إن الس��اعات س��ابقاً مل تكن كافي��ة لتنفيذ 

املنهاج الس��نوي وتم معالجة ه��ذا األمر مبا يتفق مع 

متطلبات العملية التعليمية، وبعض الدول مثل كوريا 

واليابان لديها أيام دراس��ة تصل إىل 220 يوماً، كام أن 

الوزارة تقوم حالياً بتعديل نظام التغذية بالتعاون مع 

بعض الجهات املعنية بهذا الش��أن، وأصبحت ساعات 

العمل اليوم مناس��بة، وهذا التوجه كان لرفع مستوى 

أداء التعليم ويتفق مع مرئيات الحكومة يف التنافسية 

العاملية. 

وواف��ق املجلس ع��ىل تبني توصية بناء عىل الس��ؤال 

املوج��ه من  عيل عي��ى النعيم��ي، إىل معايل حميد 

محمد القطام��ي بصفته رئيس مجل��س إدارة الهيئة 

االتحادي��ة للم��وارد البرشية الحكومي��ة تنص عىل ما 

ييل: »تفعيل اآللية املتعلقة بالس��امح ملن يرغب من 

املواطن��ات العام��الت يف القطاع الحكوم��ي بالعمل 

يف النظ��ام الجزيئ أو امل��رن، والتأكيد ع��ىل الوزارات 

والهيئ��ات واملؤسس��ات االتحادي��ة، ب��رضورة توفري 

حضان��ات يف مقار العمل، والنظر يف زيادة مدة إجازة 

الوضع أسوة بأفضل املامرسات العاملية«.

وينص س��ؤال النعيمي ع��ىل ما ييل: »قام��ت الهيئة 

االتحادية للموارد البرشية بإعداد دراس��ة الحتياجات 

املرأة العاملة يف القطاع الحكومي، للتعرف عىل وضع 

النس��اء العامالت واحتياجاتهن، بهدف تحس��ني بيئة 

العم��ل للمرأة يف هذا القطاع، فام هي املبادرات التي 

تم تقدميها لتحس��ني بيئ��ة العمل للم��رأة العاملة يف 

القطاع الحكومي؟«.

حرية العمل املرن 

وعق��ب النعيم��ي مؤكداً ع��ىل رضورة تحس��ني بيئة 

العمل للم��رأة العاملة يف القط��اع الحكومي ومنحها 

مزي��داً من الحري��ة يف العم��ل وفتح املج��ال أمامها 

للعمل املرن أو ال��دوام الجزيئ، ليك تتمكن من قضاء 

وقت أكرب مع أفراد أرستها، وتوفري االس��تقرار النفي 

للعائ��الت وخاص��ة األطفال، ويج��ب أن تقوم جميع 

املؤسس��ات الحكومية بإعطاء املرأة العاملة نوعاً من 

الخصوصي��ة، مس��تعرضاً نتائج الدراس��ة التي قامت 

به��ا هيئة املوارد البرشية يف ش��هر مارس 2011 حول 

احتياجات املرأة العاملة يف القطاع الحكومي، وتهدف 

الدراس��ة إىل تقدي��م مقرتحات بهدف تحس��ني بيئة 
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العمل يف الوزارات والجه��ات االتحادية بالدولة، منها 

رفع س��ن تقاعد املرأة من 15 عاما إىل 20 عاما وربطه 

بوصولها إىل س��ن 50 عاما، األم��ر الذي أثر عىل املرأة 

العامل��ة، وجعلها تتغيب لف��رتات طويلة عن أرستها. 

وأضاف النعيمي إن نس��بة الط��الق نتيجة بقاء املرأة 

لف��رتة طويلة يف العمل بلغت   15٪، كام مل يتم تنفيذ 

ق��رار مجلس الوزراء بش��أن إنش��اء حضانات يف مقار 

العم��ل لرعاية أبناء املوظفات العامالت باملؤسس��ات 

الحكومية، مشريا إىل أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إىل 

توفري االستقرار النفي واألرسي للعائالت وأطفالهم.

مساواة بني الذكر واألنثى

ورد معايل الوزير قائالً: إن القانون يف اإلمارات س��اوى 

بني الذك��ر واألنث��ى يف الدرجات والروات��ب، وأعطى 

املرشع امل��رأة خصوصية يف توفري بيئة عمل مناس��بة 

انسجاما مع معايري الصحة والعمل، ووفرت الحكومة 

حضان��ات لألطف��ال للم��رأة العاملة يف مق��ر عملها، 

وع��ززت ذلك بع��دد من الق��رارات منها من��ح املرأة 

العاملة س��اعتني رضاعة ملدة أربعة ش��هور محسوبة 

براتب إجاميل، ومنح تذكرة س��فر ألح��د أفراد العائلة 

ملرافقة املوظفة املواطن��ة عىل نفقة جهة العمل عند 

إيفادها يف مهمة رس��مية، واستعرض حول هذا الشأن 

ق��رار مجلس الوزراء لعام  2010. وبني أنه يتم تطبيق 

النظ��ام املرن لعمل امل��رأة خاصة يف ال��وزارات ذات 

الطاب��ع التخص��يص التي تطبق نظ��ام املناوبات، وتم 

معاملة أبناء املواطنات مثل أبناء املواطنني يف الحقوق 

والواجبات.

مخالفة السفارات 

وينص س��ؤال حمد أحمد الرحومي املوجه إىل س��مو 

الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عىل 

ما ييل: »تقوم س��فارات بعض الدول بعقد اجتامعات 

مبارشة ببعض جهات القط��اع الخاص بالدولة، تلزمها 

فيها بتنفيذ بعض التعلي��امت واألوامر الصادرة عنها. 

فهل يعد هذا األمر مخالفاً لألعراف والقوانني الدولية«. 

ضوابط عمل البعثات

ورد س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهي��ان قائالً: 
»إن عمل الس��فارات ينظمه القانون الدويل واتفاقية 

فين��ا، مش��ريا إىل أن م��واد االتفاقية تؤك��د أن هناك 

ضبطا لعم��ل البعثات الدبلوماس��ية يف الدول ودولة 

اإلم��ارات ق��د صادقت عىل ه��ذه االتفاقي��ة، وهذا 

النش��اط ال يك��ون إال بالتنس��يق والعمل م��ع وزارة 

الخارجية، وأي عمل خارج هذا اإلطار تقوم الخارجية 

باستدعاء السفري أو القائم باألعامل لتنبيههم إىل هذا 

العمل، مش��ريا إىل وجود س��فارات تقوم بعمل خارج 

عن بنود االتفاقية، منها س��فارة الفلبني التي اتصلت 

ببعض الرشكات املستقدمة للعاملة الفلبينية بالدولة، 

وأوض��ح أن هذا اإلجراء ووض��ع الضوابط من حقهم 

يف األرايض الفلبيني��ة وليس لهم الحق أن يتعدوا عىل 

أنظمة حكومة اإلمارات«.

اتصاالت غري مرشوعة

وأضاف س��موه إن أي اتصاالت غ��ري مرشوعة تجريها 

الس��فارات تحت أي حج��ة أو أي عذر ويتضمن ذلك 

أي مس��اس بس��يادة الدولة، نعترب ذلك خرقا، وهناك 

مامرس��ات يف دول أخ��رى إذ تقوم بعض الس��فارات 

بجم��ع معلومات وبيانات وقد تك��ون عامة ومتوفرة 

يف وس��ائل اإلعالم وهذا يشء مس��موح ومقبول فيه، 

ولك��ن أي عم��ل فيه تعد ع��ىل س��يادة الدولة يعترب 

خرقا وال ميكن أن تقبل به وزارة الخارجية. وبالنس��بة 

لقانونية وإجراءات إبرام العقود بني السفارة الفلبينية 

والكفيل بني س��موه أن ه��ذا املوضوع ليس يف صلب 

عم��ل وزارة الخارجية بل ه��و اختصاص وعمل وزارة 

الداخلية، ولكن هذا عقد بني الشخص املعني والرشكة 

التي يس��تقدم هذه العاملة وأنا ال اس��تطيع أن أدافع 

عن عقود ه��ي موقعة، والفلبني هي ليس��ت الدولة 

الوحيدة التي تس��تقدم منها العاملة.وأشار الرحومي 

يف تعقيب��ه ع��ىل أهمي��ة توضيح رشوط الس��فارة يف 

العقد الذي يوقع عن طري��ق وزارة الداخلية، مطالبا 

بالقي��ام بإجراء بحي��ث يتم توضيح��ه للمواطنني من 

حيث قانونية العقد واالع��رتاف به، بحيث ال يتعرض 

املواطنون ألية غرامات خاصة وأن السفارة هي طرف 

رئيي يف العقد.

التقاعد املبكر للمرأة

ووجه مصبح سعيد الكتبي سؤاالً إىل معايل عبيد حميد 

الطاير وزير الدولة للشؤون املالية بصفته نائب رئيس 

مجل��س إدارة الهيئ��ة العامة للمعاش��ات والتأمينات 

االجتامعي��ة ينص عىل: »حققت املرأة اإلماراتية خالل 

الف��رتة املاضي��ة العديد م��ن اإلنج��ازات يف مختلف 

مج��االت التنمية يف املجتمع، وصارت عنرصا فعاال من 

عنارص قوة العم��ل إال أن تقدير دورها الحقيقي كأم 

منجبة ألبناء هذا الوطن، ومربية لهم الرتبية السليمة، 

يتطل��ب إعادة النظر يف التقاع��د املبكر لها، وذلك يك 

تتمكن من القيام بدورها كأم وامرأة عاملة عىل الوجه 

األمثل، فهل هناك توجه إلعادة النظر يف نظام التقاعد 

املبكر الحايل للمرأة«.

ظاهرة التقاعد

وقال معايل الوزير يف رد كتايب حدد قانون املعاش��ات 

والتأمين��ات االجتامعية رق��م "7" لس��نة 1999م، يف 

املادة "16" حاالت اس��تحقاق التقاع��د املبكر للمرأة 

عىل النحو التايل: اس��تقالة امل��رأة املتزوجة أو املطلقة 

أو األرمل��ة إذا كان ألي منهن أوالد دون س��ن الرش��د 

مع مدة خدمة 15 س��نة، واس��تقالة امل��رأة مع مدة 

خدم��ة 15 س��نة متى بلغت س��ن 50 س��نة، مش��رياً 

إىل أن الحكوم��ة ارت��أت تعديل امل��ادة 16 من قانون 

املعاش��ات بالقانون االتحادي رقم "7" لسنة 2007م، 

املعمول به اعتب��ارا م��ن 2007/2/28م، حيث أصبح 

املتقاعد الرجل واملرأة املستقيل من العمل ال يستطيع 

الحصول عىل املعاش التقاعدي إال ببلوغ سن 50 عىل 

أن يب��دأ التطبيق عىل من بلغوا س��ن األربعني بتاريخ 

مطالبة بتوضيح شروط 
السفارة التي توضع يف 
العقد اخلاص بالعمالة 

املنزلية

رفع ساعات الدراسة أكرث 
من املستوى العاملي 
لتطبيق وتنفيذ املنهاج

أي اتصاالت غري مشروعة 
جتريها السفارات مساس 

بسيادة الدولة
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2007/2/28م، عىل أن تزداد الس��ن سنة فسنة حتى 

تصل إىل س��ن الخمسني يف 2007/2/28م. ولفت إىل 

أن اله��دف من تعديل قانون املعاش��ات وربط مدة 

الخدمة بالس��ن هو الحد من ظاهرة التقاعد املبكر 

للمس��اهمة يف الحفاظ عىل القوى العاملة الوطنية، 

والحد من تفاقم العجز األكتواري وتأمني االس��تدامة 

املالية لهيئة املعاش��ات حتى تكون قادرة عىل الوفاء 

بالتزاماته��ا، مبينا أن إعادة النظر ب��رشوط التقاعد 

املبك��ر للمرأة بعدم ربط حاالت اس��تحقاق املعاش 

باالستقالة بالسن واقتصارها عىل مدة الخدمة، تؤدي 

إىل اس��تحقاق املعاش بس��ن مبكرة وخروج األيدي 

العامل��ة املدربة املواطنة من س��وق العمل بعد أن 

أنفق��ت عليها الدولة أمواال طائلة لغايات الدراس��ة 

والتأهي��ل للعمل، وبالت��ايل زيادة اخت��الل الرتكيبة 

السكانية.وقال معاليه إن الخيار اآلن ليس أن يسمح 

قانون املعاشات بتقاعد املواطنني دون اشرتاط بلوغ 

سن معينة وبني أال يسمح بذلك، وإمنا علينا أن نختار 

ب��ني أن نصحح األوضاع وب��ني أن نعلن زيادة العجز 

األكتواري للهيئة وتفاقم اختالل مركزها املايل.وعقب 

الكتب��ي قائال إن هذه الردود ال ترتقي إىل مس��توى 

اإلجابة، وهذا الرد نسخة مطابقة لإلجابة عن سؤال 

قدم يف الفصل الرابع ع��رش، وطالب بحضور الوزير 

لإلجابة عن السؤال.

ونص س��ؤال الدكتور عبدالله حمد الشامي املوجه 

إىل معايل الطاير بصفت��ه  نائب رئيس مجلس إدارة 

الهيئ��ة العامة للمعاش��ات والتأمين��ات االجتامعية، 

عىل: »متت زي��ادة رواتب كافة املوظفني املدنيني يف 

الحكومة االتحادية مبكرمة من قيادة الدولة يف بداية 

ع��ام 2008م، إال أن املوظف��ني الذي��ن تقاعدوا قبل 

تاريخ 2008/1/1م مل تشملهم الزيادة أسوة بغريهم 

مم��ن تقاعدوا بعد ه��ذا التاريخ، م��ع أنهم قدموا 

للدول��ة خدمات جليل��ة يف مرحلة التأس��يس حتى 

تقاعده��م، فهل س��تكون هناك زيادة يف معاش��ات 

هؤالء أسوة بغريهم؟«. 

ضوابط الزيادة

وقال مع��ايل الطاي��ر يف رده الكت��ايب: وافق مجلس 

الوزراء يف جلس��ته املعقودة بتاريخ 2007/11/20م، 

عىل زيادة معاشات املتقاعدين املدنيني يف الحكومة 

االتحادية بنس��بة 70  ٪ اعتبارا من 2008/1/1 وفقا 

للضوابط التالية: رفع الحد األدىن للمعاش التقاعدي 

إىل 6000 دره��م ش��هريا، وكان قبل ذلك ثالثة آالف 

و750 دره��ام لش��اغيل الدرجة الرابع��ة يف الحلقة 

الثانية فام فوق أو م��ا يعادلها، وألفني و500 درهم 

من ش��اغيل باقي الدرجات أو ما يعادلها، وأن يكون 

الحد األدىن للزيادة يف املعاش التقاعدي ألفني و500 

درهم ش��هريا والحد األق��ىص 6000 درهم.وبني أن 

هذه الزي��ادة ش��ملت املتقاعدين املدني��ني الذين 

يتقاض��ون رواتبهم م��ن الهيئة العامة للمعاش��ات 

والتأمينات االجتامعية واملتقاعدين قبل إنشاء الهيئة 

ويتقاضون معاش��اتهم من وزارة املالية، واستفاد من 

هذه الزيادة املتقاعدون قبل تاريخ 2008/1/1م.

وأشار إىل أن مجلس الوزراء قرر يف جلسته املعقودة 

بتاري��خ 2009/4/5م، زي��ادة معاش��ات املتقاعدين 

الف��رتة  االتحادي��ة خ��الل  الحكوم��ة  املدني��ني يف 

م��ن2008/1/1م لغاي��ة 2009/4/5م بنس��بة   ٪70 

وفقا للضوابط التالية: أن يكون الحد األدىن للمعاش 

6000 درهم ش��هريا، وأن يكون الحد األدىن للزيادة 

يف املعاش 2500 درهم والحد األقىص 6000 درهم.

كام قام مجلس الوزراء تنفيذا ملكرمة صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الل��ه، بزيادة رواتب الحكوم��ة االتحادية برفع الحد 

األدىن للمعاش التقاعدي لجميع املتقاعدين املدنيني 

يف القطاعني الحكومي والخاص من 6000 درهم إىل 
10 آالف درهم شهريا اعتبارا من 1/1/2012م.

مطالبة بحضور الوزير

وعق��ب الدكت��ور الش��امي قائال: ال أكتف��ي بالرد 

وأطالب بحضور الوزي��ر، فقد تأخر أكرث من مرة يف 

اإلجابة عن الس��ؤال وبعد ثالث جلس��ات أرسل رداً 

كتابياً، واستنفذ الوزير كل الوسائل الدستورية لعدم 

اإلجابة، وهذا موضوع حيوي ويهم رشيحة واس��عة 

من املواطنني الذين تقاعدوا مع بداية االتحاد وقبل 

عام 2000 ورواتبهم ضعيفة، والزيادات التي ذكرت 

يف ال��رد الكتايب ال تعكس توجهات الدولة يف التنمية 

وال تعرب عن طموحات هذه الفئة من املواطنني. 

ووجه مروان بن غليطة س��ؤاال إىل معايل الدكتور 

أن��ور محمد قرق��اش وزير الدولة لش��ؤون املجلس 

الوطني االتح��ادي نصه: »ناق��ش املجلس الوطني 

االتحادي يف جلس��ته الثالثة عرشة من دور االنعقاد 

الع��ادي الث��اين يف الفص��ل الترشيع��ي الرابع عرش 

املعق��ودة بتاري��خ 2008/5/20م موضوع سياس��ة 

الهيئة العامة للش��ؤون اإلسالمية واألوقاف، وأصدر 

عىل إثر هذه املناقش��ة توصي��ات إىل الحكومة من 

ضمنها توط��ني مهنة اإلمام وامل��ؤذن وإصدار كادر 

خ��اص لها، وقد ج��اء رد مجلس ال��وزراء باملوافقة 

عىل ه��ذه التوصية، ف��ام هي نتائ��ج تطبيق هذه 

التوصية؟«.ورد الدكتور حمدان بن مسلم املزروعي 

رئيس الهيئة العامة للش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 

قائ��ال: اتخ��ذت الهيئ��ة خط��وات عدي��دة لتوطني 
مهن��ة اإلمامة، منها تش��جيع الجمع ب��ني وظيفتني 

ودفع مكاف��أة للموظفني تبدأ م��ن 6000 إىل 9000 

درهم بحس��ب املؤهل، وتم اس��تقطاب ما يزيد عن 

مئ��ة إمام يف هذا املجال، مش��ريا إىل أن الهيئة قامت 

بتأهي��ل املواطن��ني يف الدراس��ات الرشعي��ة، وتم يف 

أبوظبي افتت��اح فرع لجامعة محم��د الخامس التي 

يقع مقره��ا يف اململكة املغربي��ة، ويبلغ عدد طالب 

املرحل��ة الجامعي��ة  65 طالب��ا وح��وايل 17 طالبا يف 

مرحلتي املاجستري والدكتوراه. وأضاف: درست الهيئة 

ظاه��رة عزوف املواطنني عن العمل يف مهنة اإلمامة، 

بالتعاون مع مركز اإلمارات للدراس��ات االسرتاتيجية، 

وبينت الدراسة أن من أسباب العزوف ضعف الراتب 

والنظرة الس��لبية لهذه املهنة، مش��ريا إىل أنه تم رفع 

نتائج الدراس��ة ملجلس ال��وزراء، وقامت الهيئة أيضا 

بإعداد سلم رواتب واقرتحت بأن يتم استقطاب ألف 

وظيف��ة ملهنة إمام، وفق دراس��ة ت��م رفعها ملجلس 

الوزراء وبانتظار موافقته. وعقب بن غليطة متسائال 

عن نتائج توصية املجلس التي تم اعتامدها من قبل 

مجلس ال��وزراء عام 2008م، مبين��ا أن معظم األمئة 

هم من غري املواطنني ونس��بة التوطني يف الهيئة أقل 

من 4 ٪، مؤكدا أن التوصية بعد أن تعتمد ويتم توفري 

ميزانية لها يجب أن تطبق، متس��ائال عن نتائج تنفيذ 

التوصية بعد أربع سنوات من صدور التوصية، مشريا 

إىل أن بعض اإلمارات فيها إمام مواطن واحد.

وتس��اءل عن آلية عمل الهيئ��ة يف تنفيذ التوصية 

التي وافق عليها مجلس الوزراء، ويف التفاعل مع عام 

التوطني، وتحديد نسبة معينة للتوطني مرتبطة بوقت 

ونتائ��ج، وقال هذه توصية أقرها مجلس الوزراء قبل 

أربع س��نوات، ونحن يف عام التوطني، وقال س��نوجه 

س��ؤاال إىل معايل وزير الدولة للش��ؤون املالية لتوفري 
مخصصات مالية لتنفيذ هذه التوصية، وس��نتابع مع 

الهيئة مراحل تنفيذ التوصية السابقة.
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املطالبة بااللتزام بالدستور يف عرض 
احلساب اخلتامي

طال��ب أعض��اء املجل��س الوطني االتح��ادي خالل 

مناقشتهم يف الجلسة الحادية عرشة يوم الثالثاء 30 

أبريل 2013م، مرشوع قانون اتحادي بش��أن اعتامد 

الحس��اب الختامي لالتحاد، والحس��ابات الختامية 

للجهات املستقلة وامللحقة عن السنة املالية املنتهية 

يف 2011/12/31م، بحض��ور مع��ايل عبي��د حمي��د 

الطاير وزير الدولة للش��ؤون املالية، بأن يتم تقديم 

الحس��اب الختامي إىل املجلس خالل املدة التي نص 

عليها الدس��تور، والتي تش��ري إىل أربعة شهور بعد 

نهاية الس��نة، مؤكدين أهمية تنظيم هذه املس��ألة 

من ناحية ال��وزارات والهيئات بالتع��اون مع وزارة 

املالية وديوان املحاسبة.

وتس��اءل أعض��اء املجل��س ع��ن س��بب التأخري يف 

عرض الحس��اب الختام��ي عىل املجل��س، مؤكدين 

رضورة التزام ال��وزارات بالقضاء عىل كافة العقبات 

الت��ي تح��ول دون قيام ديوان املحاس��بة مبامرس��ة 

اختصاصات��ه الرقابية، وعدم تحميل الس��نة املالية، 

نفقات تخص سنة أو سنوات مالية أخرى حتى يعرب 

الحساب الختامي عن حقيقة تنفيذ امليزانية.

وأش��اروا إىل أنه إذا كان األمر كام يقول وزير الدولة 

للشؤون املالية، تم إرسال مرشوع الحساب الختامي 

إىل مجلس ال��وزراء يف 2012/5/9 وورد من مجلس 

ال��وزراء إىل املجل��س الوطن��ي يف 2012/12/19م، 

فهناك تأخري عدة أشهر يف عرضه عىل املجلس.

مراعاة الدقة

وطال��ب أعض��اء املجل��س مبراعاة الدقة مس��تقبال 

عن��د إعداد وتنفيذ امليزاني��ة، وذلك ملحاولة القضاء 

عىل األس��باب الت��ي تدفع إىل التغطي��ات القانونية 

للمخالفات، كتحميل الس��نة املالي��ة نفقات تخص 

س��نة أو س��نوات مالية أخرى حتى يعرب الحس��اب 

الختامي لكل جهة عن حقيق��ة تنفيذ امليزانية، مع 

الدقة يف التوجيه املحاس��بي بأن يكون خصم النفقة 

ع��ىل البند املخت��ص والتقيد بقرار مجل��س الوزراء 

رقم 3 لس��نة 2006 بش��أن تبويب امليزانية العامة، 

والهيكل املوحد للحس��ابات، والتعميم املايل رقم 6 

لسنة 2006 بشأن دليل تصنيف امليزانية.

وخالل مناقشة مرشوع قانون اتحادي بشأن اعتامد 

الحس��اب الختام��ي لالتح��اد، متح��ورت مالحظات 

الس��ادة األعضاء حول طبيعة عمل ديوان املحاسبة، 

وبنود الرصف التي ال يتم النقل فيها من بند إىل آخر، 

والتأخري يف إعداد امليزاني��ات واملخالفات املوجودة 

خاصة الت��ي يتم تغطيتها، وآلية معالجة املالحظات 

املتكررة، ورضورة تفعيل الرقابة الداخلية والحوكمة 

يف ال��وزارات والجهات املس��تقلة، واإلي��رادات غري 

املحصلة لدى بعض الجهات واإلدارات.

وتركزت مناقش��اتهم عىل عدم وجود الئحة للعقود 

واملش��رتيات يف بعض الجهات، والتأخر يف تس��وية 

الس��لف الخاص��ة املتعلقة بأنش��طتها، وقيام وزارة 

املالية بإجراء تعديالت عىل البيانات املالية للحساب 

الختامي لالتحاد بعد إصداره من الس��لطات العليا، 

حي��ث يظهر ف��ارق بني رصي��د حس��اب األمانات 

يف 2010/12/31 وب��ني ذات رصي��د الحس��اب يف 

2011/1/1، ووجود غموض ولبس يف تفسري القواعد 

واألح��كام الخاص��ة مبواعيد وكيفي��ة تحصيل بعض 

اإلي��رادات، وعدم وضع خطة زمنية واضحة لتطبيق 

أس��اس االس��تحقاق لدى الجهات االتحادية، وعدم 

قي��ام بعض الجه��ات االتحادية املس��تقلة بتحويل 

فوائضها املالية إىل حس��اب خزين��ة الدولة املوحد، 

وع��دم تطابق بيان��ات الرواتب يف نظ��ام الوظيفة 

العامة الخاص بالهيئة االتحادية للموارد البرشية مع 

نظام أوراكل مثل عدد املوظفني املس��جلني والراتب 

األس��ايس والحالة االجتامعي��ة وتاريخ امليالد وتاريخ 

التعيني.

تقرير الديوان

ورداً عىل مالحظات السادة أعضاء املجلس قال معايل 

الطاير س��ندرس هذا املوضوع لنجد وسيلة لكيفية 

رفع الحس��اب الختام��ي إىل املجل��س بالتزامن مع 

رفعه إىل مجلس الوزراء، ولكن املالحظ أن الحكومة 

تنتظر تقرير الدي��وان لعرضه عىل املجلس الوزاري 

للخدمات، ومن ثم مجلس ال��وزراء قبل إحالته إىل 

املجلس الوطني، مش��رياً إىل أنه يجري نقاش مفاده 

أن��ه وبغض النظر عن مالحظ��ات الديوان يتم رفع 

الحساب الختامي حس��ب الدستور إىل املجلس ألن 

املجلس يستلم تقرير الديوان منفصالً عن الحساب 

الختامي.

وأض��اف: اعتم��د املجل��س ال��وزاري للخدمات يف 

قرار له س��نة 2012 آلية ملعالج��ة مالحظات ديوان 

املحاس��بة وتوجيه كافة الجهات االتحادية بااللتزام 

بها، وتكليف وزارة املالية بوضع ميثاق نهايئ بش��أن 

إعداد امليزانية والحساب الختامي وتدريب املوظفني 

املعنيني لدى الجهات االتحادية عىل متطلبات إعداد 

الحس��ابات وامليزانيات وقد ص��در ميثاق ومنهجية 

التدقيق الداخيل.

الحساب الختامي

ويتض��ح من مرشوع القان��ون أن جملة املرصوفات 

الفعلي��ة عىل أبواب ومجموع��ات الرصف املعتمدة 

لالتحاد عن السنة املالية املنتهية يف 2011/12/31م، 

بلغ��ت 43 ملي��اراً و903 ماليني و18 ألف درهم، يف 

حني بلغت جملة اإليرادات الفعلية املحققة لالتحاد 

عن ذات الس��نة، 40 ملياراً و863 مليوناً و148 ألف 

درهم.

وخالل مناقش��ة مرشوع قانون اتحادي بشأن تقرير 

اعت��امد إضايف للميزانية العام��ة لالتحاد وميزانيات 

الجهات املس��تقلة عن الس��نة املالية 2013م، قدم 

عدد من الس��ادة أعضاء املجل��س مالحظات حول 

آلية تحديد هذه الجهات ملوازناتها ما دفعها لطلب 

اعتامد إضايف مليزانياتها.

ورد معايل الوزير مؤك��داً أن دولة االمارات متطورة 

ونامي��ة وهناك متطلب��ات تحصل ملواكب��ة الحركة 

النشطة التي تش��هدها الدولة يف جميع القطاعات، 

وهذا يحتم عىل الجهات االتحادية تطوير خدماتها 

ونشاطها وعملها، األمر الذي يتطلب نفقات معينة 

لتنفي��ذ برامج قد تتكلف بها هذه الجهات يف وقت 

متأخر. وحسب مرشوع القانون، فقد وافق مجلس 

الوزراء عىل اعتامد إض��ايف للميزانية العامة لالتحاد 

وميزانية الجهات املستقبلية، مببلغ 431 مليوناً و329 

ألف درهم، وذلك بناء عىل الطلبات التي قدمت إىل 

وزارة املالية من عدة جهات بطلب اعتامدات مالية 

إضافية عىل ميزانية السنة املالية 2013م.

ديوان احملاسبة

أكد املجلــس أهمية تعــاون ديوان املحاســبة 
مــع املجلــس الوطنــي االتحــادي يف تزويــده 
باملعلومات الدقيقــة لتعزيز اختصاص املجلس 
الرقــايب.  وطالــب تقرير لجنة الشــؤون املالية 
واالقتصاديــة والصناعيــة، بــأن يرفق مبرشوع 
قانــون الحســاب الختامي، بيــان لقياس مدى 
تحقيــق الوزارات والجهات املســتقلة وامللحقة 
ألهدافها وبرامجها املوضوعة لها تبعاً ملخرجاتها، 
حتى ميكن مراجعــة األداء باإلضافة إىل األرقام 
وهو ما يســتلزم مراعاة الجهــات املعنية إعداد 
املذكرات اإليضاحية املرفقة مع بيانات الحساب 
الختامــي، بــأن يشــار فيها إىل األهــداف التي 
تحققت أثناء التنفيذ، والتي مل تتحقق وأسباب 
ذلك، واملشــاكل التي اعرتضت تنفيــذ امليزانية 
وطــرق معالجتها يف املســتقبل حتــى يتحقق 

اإلفصاح الكامل عن البيانات املالية.
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اجمللس يوافق على مشروع قانون الشـــــــــــــــــــــــــركــات التجارية

وافق املجل��س الوطني االتحادي يف جلس��ته الرابعة 

عرشة ع��ىل مرشوع قان��ون اتحادي بش��أن الرشكات 

التجاري��ة، بعد مناقش��ة املواد املؤجلة من الجلس��ة 

الس��ابعة التي ناق��ش خاللها هذا امل��رشوع يف أطول 

جلسة بتاريخه اس��تغرقت أربعة أيام، بحضور معايل 

املهندس سلطان بن س��عيد املنصوري وزير االقتصاد، 

وه��ذه امل��واد تتعلق بتعري��ف الش��خص الحريص، 

واملس��ؤولية املجتمعية للرشكات، والتصويت الرتاكمي 

النتخ��اب رئي��س وأعض��اء مجل��س إدارة الرشكات، 

وال��رشكات املهني��ة. ويهدف املرشوع ال��ذي يعد من 

أه��م مرشوعات القوان��ني االقتصادي��ة يف الدولة إىل 

املس��اهمة يف تطوير بيئ��ة األعامل وق��درات الدولة 

ومكانتها االقتصادية، بإعادة تنظيم الرشكات، ومواكبة 

املتغ��ريات العاملية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد 

الحوكمة وحامية املس��اهمني وال��رشكاء، ودعم تدفق 

االس��تثامر األجنبي، ويسهم مرشوع القانون يف تقديم 

خيارات أكرب وأش��مل للمس��تثمرين إلنش��اء رشكات 

بالشكل القانوين الذي يناسبهم، ويسمح بتأسيس كافة 

أنواع ال��رشكات القانونية ابتداء م��ن الرشكة الفردية 

ذات املس��ؤولية املحدودة، وحتى الرشكات املساهمة 

العامة، ومل يغري النس��بة املس��موح بتملكها لألجانب 

والت��ي بقيت دون 49 ٪، أما نس��ب التملك لألجانب 

التي تتجاوز هذا الحد ستكون خاضعة ألحكام قانون 

االس��تثامر. التكيف مع املس��تجدات وراعى املرشوع 

التكي��ف م��ع املس��تجدات االقتصادي��ة الدولية، وما 

تضمنته من مبادئ أساسية تتعلق بالشفافية وتحديد 

املس��ؤوليات وحف��ظ حق��وق املس��اهمني وحامي��ة 

املستثمرين وغريها من القواعد الدولية يف هذا الشأن.   

ويس��اهم مرشوع القان��ون يف تنفيذ رؤي��ة اإلمارات 

2021، ويف دعم تصنيف الدولة يف عدد من املؤرشات 

العاملي��ة الخاصة بعمل الرشكات، ويف حصول أصحاب 

الرشكات ع��ىل التمويل الالزم، وحامية اس��تثامراتهم، 

وتحسني مستويات تطبيق الرشكات ملامرسات التدقيق 

مام يدفع املستثمرين إىل توسيع منشآتهم، إضافة إىل 

تنفيذ ووفاء الدولة باألس��س وااللتزامات الدولية التي 

وقع��ت عليها إثر عضويتها يف عدد كبري من املنظامت 

والهيئات الدولية.

الرشكات املهنية 

وق��رر املجلس تغي��ري مس��مى م��رشوع القانون إىل 

»الرشكات التجارية« بدال من مرشوع قانون الرشكات 

كام ورد من الحكومة، بعد التوافق عىل إلغاء الرشكات 

املهنية منه، وقيام وزارة االقتصاد بإعداد مرشوع قانون 

خ��اص بالرشكات املهني��ة، وأكد املجل��س أن مرشوع 

املشروع يحفظ حقوق 
املستثمرين يف الدولة 

بغض النظر عن جنسياتهم

تنظيم العالقة بني 
احلكومة االحتادية ممثلة 
بوزارة االقتصاد والسلطات 

احمللية
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القان��ون س��يرتك بصامت واضح��ة يف صال��ح القطاع 

التجاري، ويوفر خيارات أكرب للمس��تثمرين من حيث 

األشكال القانونية للرشكات املمكن تأسيسها يف الدولة، 

ويسمح للرشكات باملساهمة يف املسؤولية االجتامعية 

بدرجة أكرب، ويلزم مجالس إدارات الرشكات املساهمة 

العامة مبعايري الحوكمة وغريها من املواد التي تحسن 

البيئة الترشيعية والقانونية الالزمة لتحفيز لالستثامر.

مهلة مقرتحة

كام ألغى املجلس الشكل القانوين لرشكات »املحاصة«، 

خش��ية أن يس��اء اس��تغالل مثل هذه ال��رشكات من 

قبل أش��خاص للتحاي��ل عىل آخرين، وح��دد املجلس 

ألصح��اب هذه ال��رشكات مهلة مقرتح��ة بعد إصدار 

القان��ون الجدي��د لتصحي��ح أوضاعهم. واس��تحدث 

املجلس تعريف »الش��خص الحريص« وهو »الشخص 

الذي يتمت��ع بالخربة الكافية وااللتزام الواجب يف أداء 

عمله«، ألنه س��يقرتح إضافة هذا املصطلح يف أكرث من 

موضع. وتري أح��كام مرشوع القانون عىل الرشكات 

التجاري��ة الت��ي تؤس��س يف الدولة، وع��ىل الرشكات 

األجنبية التي تتخذ يف الدولة مركزاً ملامرسة أي نشاط 

فيها أو تنش��ئ بها فرعاً أو مكتب متثيل، وبذلك يري 

مرشوع القانون عىل الرشكات التجارية فقط .  

التصويت الرتاكمي

وأصبح تعريف »التصوي��ت الرتاكمي« بعد تعديالت 

املجلس: أن يكون لكل مس��اهم ع��دد من األصوات 

يس��اوي ع��دد األس��هم الت��ي ميلكه��ا بحي��ث يقوم 

التصويت بها ملرش��ح واحد لعضوي��ة مجلس اإلدارة 

أو توزيعه��ا بني من يختارهم من املرش��حني، عىل أن 

يتجاوز عدد األصوات التي مينحها للمرش��حني الذين 

اختاره��م عدد األصوات التي بحوزته. ووافق املجلس 

عىل تغيري تربعات الرشكات، إىل املسؤولية املجتمعية 

للرشكات، إذ يجوز للرشكة بعد انقضاء سنتني ماليتني 

من تاريخ تأسيس��ها وتحقيقها أرباح��اً، مبوجب قرار 

خاص أن تقدم مس��اهامت طوعي��ة، ويجب أال تزيد 

عىل   2٪ من متوس��ط األرباح الصافية للرشكة خالل 

الس��نتني املايل تني السابقتني للس��نة التي تقدم فيها 

تلك املس��اهمة الطوعي��ة، ويتعني مراع��اة أن تكون 

هذه املساهامت الطوعية يف أغراض خدمة املجتمع، 

وأن يذكر بش��كل واضح الجهة املس��تفيدة من هذه 

املس��اهامت الطوعي��ة يف تقرير مدقق الحس��ابات، 

وميزانية الرشكة. وأكد املجلس أن هذا املفهوم يعني 

أن يك��ون لل��رشكات دور بن��اء يف اإلس��هام التموييل 

واملب��ارش للقضاي��ا ذات الصلة باألغ��راض املجتمعية 

عموما.

مشروع القانون مل يغري 
نسبة متلك األجانب التي ال 

تتجاوز 49 ٪

يجوز للشركة بعد 
تأسيسها بسنتني تقدمي 
مساهمات طوعية ال تزيد 

على 2 ٪

تطوير

بصمات

شــدد املجلس عىل أهمية مــرشوع القانون 
الــذي يهــدف إىل املســاهمة يف تطوير بيئة 
األعامل وقدرات الدولة ومكانتها االقتصادية، 
بتنظيم الــرشكات طبقا للمتغــريات العاملية 
خاصة ما يتعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة 
وحاميــة حقوق املســاهمني والرشكاء، ودعم 
تدفق االســتثامر األجنبي وتعزيز املســؤولية 

االجتامعية للرشكات.

أكد معايل الدكتور أنــور قرقاش وزير الدولة 
لشؤون املجلس الوطني االتحادي، أن مرشوع 
قانــون الرشكات التجارية من أكرث مرشوعات 
القوانني التي شــهدت نقاشــا بــني الحكومة 
والجهــات املحليــة، ومتــت إعــادة صياغته 
بطريقة مل يشــهدها أي مــرشوع قانون من 
قبل، وسيرتك بصامت واضحة إيجابية لصالح 
القطــاع التجــاري بالدولــة، كام سيحســب 

للمجلس والوزارة والحكومة.
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يس��اهم مرشوع قان��ون امل��وارد الوراثي��ة النباتية 

لألغذية والزراعة، الذي وافق عليه املجلس الوطني 

االتحادي، يف تحقي��ق األمن الغذايئ وتقليل الحاجة 

إىل االس��ترياد، ويهدف إىل حامي��ة املوارد ذات أصل 

نبايت مب��ا يف ذلك مواد اإلكث��ار الجني أو الخرضي 

التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة، وتش��مل أية 

م��واد وراثية ذات أصل نب��ايت وذات قيمة فعلية أو 

محتملة لألغذية والزراعة بهدف الحفاظ عليها.

ويه��دف مرشوع القانون إىل حامي��ة وصون املوارد 

الوراثي��ة النباتي��ة لألغذي��ة والزراع��ة واس��تدامة 

اس��تخدامها وتبادلها واالس��تفادة منها مبا يس��مح 

باستدامة استخدامها لألغذية والزراعة سواء كغذاء 

لإلنس��ان أو أعالف للحيوان، مبا يحقق اس��رتاتيجية 

الدولة بشأن تعزيز األمن الغذايئ.

وتكم��ن أهمي��ة امل��وارد الوراثية النباتي��ة لألغذية 

والزراع��ة يف الرتكي��ز ع��ىل املحافظة ع��ىل مخزون 

الجين��ات الوراثي��ة للمحاصيل الزراعي��ة وتطويرها 

واالقتس��ام العادل واملتكافئ للمنافع الناش��ئة عن 

هذه املوارد.

البيئة املحلية

كام يعال��ج مرشوع القانون مش��كلة ع��دم توثيق 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة التي تتميز 

به��ا الدولة، حيث بني املركز ال��دويل للزراعة بأن ما 

يقارب من 750 نوعاً نباتياً معروفاً يف دولة اإلمارات 

ق��ادرة عىل التأقلم م��ع البيئة املحلي��ة، لكن بعضاً 

منها بدأ باالنقراض ألس��باب متع��ددة دون توثيق 

وحف��ظ لتلك املوارد. وجاء م��رشوع القانون لتنفيذ 

االلتزام��ات الدولية وفق االتفاقي��ات التي انضمت 

وصادق��ت عليها الدول��ة، ويف مقدمته��ا املعاهدة 

الدولية بش��أن امل��وارد الوراثي��ة النباتي��ة لألغذية 

والزراعة التي انضمت إليها الدولة عام 2004، حيث 

تهدف ه��ذه املعاه��دة إىل حامية مختل��ف أنواع 

النبات��ات واملحافظة عليها به��دف تحقيق التنمية 

الزراعي��ة وتبادل املناف��ع وتأمني فرص االس��تفادة 

اإلنسانية منها.

ويع��د بنك جينات املوارد الوراثي��ة النباتية لألغذية 

والزراعة التابع لوزارة البيئة واملياه، الذي استحدثه 

املجلس من أبرز املواد املستحدثة، وحسب مرشوع 

القانون ينش��أ يف وزارة البيئة واملي��اه بنك لجينات 

امل��وارد الوراثي��ة النباتية، يتوىل استكش��اف وحرص 

وتوثي��ق وحفظ وتوصيف وتقيي��م األصول الوراثية 

والسالالت للنباتات واستخداماتها، وتسجيل األصول 

الوراثي��ة والس��الالت، وجم��ع وحف��ظ املجموعة 

امليكروبي��ة املس��تخدمة يف الزراع��ة املحلي��ة من 

مصادره��ا املختلفة، ووضع الخط��ط الالزمة إلكثار 

األصناف املهددة باالنقراض واالندثار، ومنح املوافقة 

املس��بقة لجمع أية موارد وراثي��ة نباتية أو معارف 

أو مامرس��ات تراثية للمجتمع املحيل، بالتنسيق مع 

اإلدارة املختص��ة، وملجلس ال��وزراء بناًء عىل اقرتاح 

الوزي��ر إضاف��ة اختصاصات أخرى وتح��دد الالئحة 

التنفيذية نظام عم��ل البنك.   وأكد أعضاء املجلس 

أن��ه إذا مل يتم إنش��اء البنك فلن يت��م حرص وتوفري 

الحامية والصيانة للم��وارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة، وأعربوا عن خشيتهم من االستغالل اليء 

م��ن قبل مؤسس��ات تجارية تقوم بتس��جيل املواد 

الوراثية بطريقة غري قانونية.

ضوابط التجميع

واستحدث املجلس ثالث مواد تتعلق بتحديد غرض 

الحص��ول عىل املوافقة املس��بقة وترصي��ح الجمع، 

وتحديث أنواع املوافقات املسبقة ومدة صالحية تلك 

املوافقات، ووضع ضوابط لتجمي��ع املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة. وأكد مرشوع القانون أنه 

عىل الوزارة وضع ضوابط عىل تجميع املوارد الوراثية 

النباتية لألغذية والزراعة أو حظرها حسب الحاالت 

التي تحدده��ا، وتم منح ه��ذا  االختصاص للوزارة 

بهدف الحف��اظ ع��ىل املحميات الزراعي��ة، خاصة 

تلك األنواع املعرضة لالنق��راض أو الندرة، باإلضافة 

إىل االلت��زام باألحكام الدس��تورية الخاصة بالحفاظ 

ع��ىل الصحة العام��ة، وكذلك ما يتعلق بسياس��ات 

الدولة يف حامية البيئة أو استدامة استخدام األرايض 

ومنعها من التآكل الورايث. ويعاقب مرشوع القانون 

بالحبس م��دة ال تتجاوز س��نة وبغرامة ال تقل عن 

50 أل��ف دره��م وال تزيد ع��ىل 500 ألف درهم أو 

بإح��دى هاتني العقوبتني، ع��ىل كل من مارس عمال 

من أعامل تجمي��ع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة 

دون الحص��ول عىل ترصيح، وكل من قام بإخراج أي 

من امل��وارد الوراثية دون الحص��ول عىل املوافقات 

الالزمة، ويعاقب بغرامة ال تقل عن 10 آالف درهم 

وال تزي��د ع��ىل 30 ألف درهم كل م��ن تجاوز مدة 

الترصيح الصادرة.

اجمللس يستحدث بنكًا جلينات املوارد الوراثية النباتية

مسمى املشروع 

قرر املجلس الوطني االتحادي خالل جلســته 
الثانية عرشة، إعادة »مرشوع قانون يف شــأن 
املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة« إىل 
لجنة الشــؤون الخارجية والتخطيط والبرتول 
والرثوة املعدنية والزراعية والرثوة الســمكية 
ملزيد من الدراســة، وشــهدت هذه الجلسة 
مناقشــات مطولة لتأكيد األعضاء عىل إجراء 
تعديل عىل مســمى مــرشوع القانون ليكون 
»بشــأن املــوارد الوراثية والنباتيــة«، يف حني 
طالــب معايل وزير البيئــة واملياه بأن ال يتم 
إطالق املعنى ليشــمل كافة املــوارد الوراثية 
النباتيــة، ولكــن يجــب حرصهــا يف املوارد 

الوراثية الخاصة باألغذية والزراعة.
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يهدف مرشوع القانون االتحادي بش��أن تعديل بعض 

أح��كام القان��ون االتحادي رقم )51( لس��نة 2006 يف 

ش��أن مكافحة جرائم االتجار بالبرش، الذي وافق عليه 

املجل��س الوطني االتحادي إىل تأمني الحامية القصوى 

لضحاي��ا االتجار بالب��رش، كام يأيت ضمن اس��رتاتيجية 

الدول��ة الوطنية والدولي��ة ملكافحة االتج��ار بالبرش، 

وحرصها عىل أن تكون كافة اإلجراءات املتخذة يف هذا 

الشأن والسيام النساء واألطفال متسقة مع مبادئ عدم 

التمييز املعرتف بها دولياً.

ويس��هم مرشوع القان��ون الذي واف��ق عليه املجلس 

بحض��ور معايل الدكت��ور أن��ور قرقاش وزي��ر الدولة 

للش��ؤون الخارجية، يف تفعيل التعاون بش��أن االتجار 

بالب��رش مع الدول املرس��لة للعاملة من أجل تنس��يق 

جه��ود مكافحة ه��ذه الظاهرة الخط��رية، ويف تنظيم 

تدفق العاملة بهدف حامية العامل من خداع واحتيال 

وكاالت التوظيف الخاصة ومامرسات االتجار بالبرش. 

تعريف املرشوع 

ويع��رف مرشوع القانون »االتجار بالبرش« بأنه تجنيد 

أش��خاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة 

التهديد بالقوة أو اس��تعاملها أو غري ذلك من أش��كال 

الق��ر أو االختطاف أو االحتيال أو الخدع أو إس��اءة 

استعامل الس��لطة أو إساءة اس��تغالل حالة الضعف 

أو بإعطاء أو تلقي مبال��غ مالية أو مزايا لنيل موافقة 

شخص له سيطرة عىل ش��خص آخر لغرض االستغالل، 

ويشمل االستغالل جميع أشكال االستغالل الجني أو 

اس��تغالل دعارة الغري أو الس��خرة أو الخدمة قراً أو 

االس��رتقاق أو املامرسات الش��بيهة بالرق أو االستعباد 

أو نزع األعضاء.

جامعة إجرامية

وت��م إضافة بعض أفع��ال جرائم االتج��ار بالبرش إىل 

مرشوع القانون، وإضافة التس��ول ألش��كال االستغالل 

الت��ي ن��ص عليها امل��رشوع، وعرف م��رشوع القانون 

»جامعة إجرامي��ة منظمة« بأنها جامع��ة مؤلفة من 

ثالثة أش��خاص فأكرث تق��وم معاً بفع��ل مدبر بهدف 

ارتكاب أي من جرائم االتجار بالبرش من أجل الحصول 

بشكل مبارش أو غري مبارش عىل منفعة مالية أو منفعة 

مادية أخرى.

ويشدد مرشوع القانون عىل تعريف الضحية والشاهد 

بحقوقهام القانوني��ة بلغة يفهامنها مع إتاحة الفرصة 

لهام للتعبري عن احتياجاته��ام القانونية واالجتامعية، 

ويتي��ح عرض الضحية إذا تبني أنه يف حاجة لذلك عىل 

أي جهة طبية لتلقي العالج النفي أو العضوي، ويتم 

إيداع��ه أحد مراكز التأهي��ل الطبي أو النفي إذا لزم 

األمر.

ك��ام حدد مرشوع القانون العديد من اإلجراءات التي 

تتخذ يف جميع مراحل االستدالل، والتحقيق واملحاكمة 

يف جرائم االتجار بالبرش.

وحس��ب مرشوع القانون تكون جرمية ذات طابع عرب 

وطني يف ح��االت مثل أن تك��ون ارتكبت يف أكرث من 

دولة، وارتكبت يف دول��ة ولكن تم اإلعداد والتخطيط 

والتوجيه واإلرشاف عليها من دولة أخرى، وارتكبت يف 

دول��ة ولكن عن طريق جامعة إجرامية منظمة متارس 

أنش��طة إجرامية يف أكرث من دول��ة، وارتكبت يف دولة 

وامتدت آثارها إىل دولة أخرى.

ويعد مرتكبا لجرمية االتجار بالبرش كل من باع أشخاصاً 

أو عرضهم للبيع أو الرشاء أو الوعد بهام، واس��تقطب 

أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم 

أو آواهم أو اس��تقبلهم أو س��لمهم أو استلمهم سواء 

داخل البالد أم عرب حدودها الوطنية بواسطة التهديد 

بالقوة أو باستعاملها، أو غري ذلك من أشكال القر أو 

االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إس��اءة اس��تعامل 

الس��لطة، أو اس��تغالل النفوذ أو إساءة استغالل حالة 

الضعف، وذل��ك بغرض االس��تغالل، وأعطى أو تلقى 

مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة ش��خص له س��يطرة 

عىل شخص آخر لغرض استغالل األخري.

وحسب مرشوع القانون يشمل التسول جميع أشكال 

االستغالل الجني أو استغالل دعارة الغري أو السخرة 

أو ن��زع األعض��اء أو الخدم��ة قراً أو االس��رتقاق أو 

التس��ول أو املامرس��ات الش��بيهة بالرق أو االستعباد، 

وذل��ك حتى يكون الش��خص مرتكباً لجرمي��ة االتجار 

بالبرش حتى إذا باع طفالً واحداً أو اشرتاه، وذلك دون 

اشرتاط اعتياد الفاعل عىل بيع ورشاء األشخاص.

ووف��ق مرشوع القانون فإن األموال هي املمتلكات أياً 

كان نوعه��ا مادية كانت أو معنوي��ة منقولة أو ثابتة 

واملس��تندات والصكوك التي تثبت متلك هذه األموال 

أو أي حق متعلق بها.

 ويعاقب كل من ارتكب أيا من جرائم االتجار بالبرش 

املنص��وص عليها يف م��واد مرشوع القانون بالس��جن 

املؤق��ت ال��ذي ال تق��ل مدته ع��ن خمس س��نوات 

وبالغرامة التي ال تقل عن مئة ألف درهم، وبالغرامة 

الت��ي ال تقل ع��ن مئة أل��ف درهم، وذلك لتش��ديد 

العقوب��ة، وتكون العقوبة بالس��جن املؤب��د إذا كان 

الضحية طفال أو معاقا.

ووف��ر تعديل مرشوع القانون الحامية لضحايا االتجار 

بالبرش عرب مجموعة م��ن األحكام كالنص عىل عقوبة 

الحب��س والغرامة لكل من نرش صور أو أس��امء هؤالء 

بإحدى طرق العالنية، ونص عىل عدم جواز مساءلتهم 

جنائياً أو مدني��اً عن أية جرمية من الجرائم املنصوص 

عليها يف هذا القانون متى ما نشأت أو ارتبطت ارتباطاً 

وثيقاً بكونه ضحية. واس��تحدث يف م��رشوع القانون 

اختصاص��ات اللجنة الوطنية ملكافح��ة االتجار بالبرش 

لتمكينها من تحقيق أهدافها كوضع اسرتاتيجية وطنية 

ملكافحة االتجار بالبرش، ودراسة وتحديث الترشيعات 

والنظم مب��ا يحقق الحامية للضحاي��ا، ووضع اآلليات 

املناسبة للتعرف عىل الضحايا يف قضايا االتجار بالبرش.

احتيال

وقعت دولة اإلمــارات الكثري من االتفاقيات 
مع الدول املرســلة للعاملة، من أجل تنسيق 
جهــود مكافحة هذه الظاهــرة الخطرية مثل 
الهند وباكستان ونيبال وسريالنكا وبنغالديش 
والصــني وتايالنــد والفلبــني لتنظيــم تدفق 
العاملة، ومن أجــل حامية العامل من خداع 
واحتيال وكاالت التوظيف الخاصة ومامرسات 

االتجار بالبرش.
كشــفت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجار 
بالبرش يف الدولة عن تسجيل 38 قضية اتجار 
بالبرش عام 2011م، و58 قضية عام 2010، يف 

حني تم تسجيل 43 قضية عام 2009م.

تعديل بعض مواد قانون االجتار بالبشر لتأمني احلماية القصوى
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املوافقة على مشروع قانون إنشاء مركز هداية

واف��ق املجلس الوطن��ي االتح��ادي عىل مرشوع 

قانون اتحادي لس��نة 2013، بإنشاء املركز الدويل 

للتميز يف مكافحة التطرف العنيف »هداية«، وأكد 

عدم استغالل املركز بأية أنشطة تخالف ترشيعات 

الدولة.ويهدف م��رشوع القانون إىل إيجاد أرضية 

مشرتكة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود، مع 

الدول املؤسسة للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب 

الس��اعية ملواجهة التطرف العني��ف، يف إطار من 

التعاون والتنس��يق مع املراك��ز الوطنية والدولية 

ذات االختص��اص املش��ابه وتقدي��م رؤى علمية 

موضوعية هادفة.

مربرات املرشوع 

وتكمن مربرات م��رشوع القانون يف موافقة جميع 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومنها دولة اإلمارات 

يف ع��ام 2006 ع��ىل اس��رتاتيجية عاملية لتنس��يق 

جهودها ملكافحة اإلرهاب، وحل الرصاعات وإنهاء 

االحت��الل األجنبي والتصدي للقم��ع والقضاء عىل 

الفقر، ويف س��بيل تحقيق هذه االسرتاتيجية تأسس 

املنتدى العامل��ي ملكافحة اإلره��اب يف عام 2011 

كمنرب غري رس��مي متعدد األطراف يهدف إىل الحد 

من تجنيد اإلرهابيني، ورفع مستوى قدرات البلدان 

يف التص��دي للتهدي��دات اإلرهابية داخل حدودها 

ومناطقها. 

وعرض��ت دولة اإلم��ارات ممثلة بس��مو الش��يخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، استضافة 

مركز »هداية« استجابًة للرغبة املتزايدة من أعضاء 

املنت��دى العاملي ملكافحة اإلرهاب يف إنش��اء مركز 

مستقل متعدد األطراف، مكرس للحوار والتدريب 

والبح��وث يجمع بني الخرباء والخ��ربات والتجارب 

املتوفرة يف الدول من كافة أرجاء العامل.

تعريف التطرف 

وع��رف مرشوع القانون »التط��رف العنيف« بأنه 

كل عم��ل يق��وم به ش��خص أو أك��رث أو جامعة 

بدافع أف��كار أو أيديولوجي��ات أو قيم أو مبادئ 

تخ��ل بالنظام الع��ام، أو تعرض س��المة املجتمع 

وأمنه للخطر أو تلحق رضراً بالبيئة أو باالتصاالت 

واملواص��الت أو باألموال العامة أو الخاصة أو منع 

أو عرقلة مامرسة السلطات العامة أو دور العبادة 

أو معاه��د العل��م ألعامله��ا أو تعطي��ل تطبيق 

الدس��تور والقوانني واللوائح، ويكون ملجلس إدارة 

املركز إضاف��ة مفاهيم أخرى لبي��ان املقصود من 

التط��رف العنيف، وأك��د املجلس أن الدراس��ات 

االجتامعي��ة والقانونية تش��ري إىل رضورة تعريف 

التط��رف العني��ف باعتب��اره الغاية التي يس��عى 

القانون إىل تحقيقها من خالل إنشاء املركز.

ويحظر م��رشوع القانون اس��تغالل املركز للقيام 

بأية أنش��طة تخالف ترشيعات الدولة أو تتعارض 

مع مصالحها أو متس بش��ؤونها الداخلية، ويختص 

املركز يف س��بيل تحقي��ق أهدافه بإنش��اء قاعدة 

بيان��ات لتب��ادل املعلومات والبيان��ات مع الدول 

األعض��اء يف املنت��دى، وبن��اء الق��درات وتقديم 

برامج ملكافحة التط��رف العنيف وتقييم األبحاث 

والدراس��ات ذات الصلة، وإقامة الدورات وورش 

العمل واملحارضات والندوات يف املوضوعات ذات 

الصلة، وإعداد الدراسات واألبحاث املتعلقة مبجال 

مكافحة التط��رف العنيف، والتعاون والتنس��يق 

مع وس��ائل اإلعالم وإنش��اء رشاكات وتعاون مع 

القطاعني العام والخاص، والتنسيق مع املنظامت 

الدولي��ة واإلقليمي��ة والوطني��ة املعنية من خالل 

خطط وبرامج عمل مشرتكة وأية فعاليات أخرى.

مدير املركز 

وح��دد م��رشوع القانون تش��كيل مجل��س إدارة 

املرك��ز وعدد أعضائه، ونص عىل أن تكون رئاس��ة 

املجلس لدولة املقر، كام حدد مدة العضوية وآلية 

اجتامعاته والتصويت عىل قراراته، وعىل أن يكون 

املدير التنفيذي للمركز من مواطني الدولة، وحدد 

آلية التعيني ومدته والرشوط الواجب توافرها فيه، 

وأحال للنظام الداخيل للمركز تحديد اختصاصات 

املدير التنفي��ذي واملديرين اآلخرين وصالحياتهم 

ورواتبهم وامتيازاتهم.

إيرادات املركز 

حــدد مــرشوع القانــون إيــرادات املركز يف 
املخصصــات واملنح املالية من الدول األعضاء 
يف املنتــدى، واملخصصات واملنــح املالية من 
اإلقليمية  واملنظــامت  املحليــة  املؤسســات 
والدولية والتــي يوافق عليهــا مجلس إدارة 
املركــز وال تتعارض مع أهدافــه، وأية عوائد 
من مامرسة املركز ألنشطته. وحصلت موافقة 
جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومنها 
دولة اإلمارات يف عام 2006 عىل اســرتاتيجية 
عاملية لتنســيق جهودهــا ملكافحة اإلرهاب، 
وحــل الرصاعــات وإنهاء االحتــالل األجنبي 

والتصدي للقمع والقضاء عىل الفقر.
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أك��د املجلس الوطن��ي االتحادي خالل مناقش��ته يف 

جلس��ته الختامية الس��ابعة عرشة املنعق��دة بتاريخ 

25 يونيو 2013م، مرشوع قانون املشاريع واملنشآت 

الصغ��رية واملتوس��طة، أهمي��ة أن يس��هم م��رشوع 

القانون يف دعم االقتصاد الوطني واستقطاب الكوادر 

املواطنة للعمل يف ه��ذه املرشوعات، وأن يتم إجراء 

ح��رص املواطنني أصح��اب هذه املش��اريع والعاملني 

فيه��ا، لتش��جيع هذا الن��وع من املرشوع��ات خالل 

املرحلة املقبلة.

ومن مربرات م��رشوع القانون عدم وجود جهة عىل 

املس��توى االتحادي لدعم ورعاية املش��اريع الصغرية 

واملتوسطة ، وتدين نسبة متويل املصارف للمرشوعات 

الصغرية واملتوسطة يف الدولة حيث ال تتجاوز النسبة 

2 ٪، وانخفاض مخصصات املش��رتيات الحكومية من 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة، حيث يعاين أصحاب 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة من عدم القدرة عىل 

تسويق منتجاتهم يف السوق املحيل، وارتفاع التكلفة 

التشغيلية ملثل هذه النوعية من املشاريع واملنشآت.

ويه��دف م��رشوع القان��ون إىل تطوي��ر املش��اريع 

واملنش��آت حت��ى تك��ون داع��امً أساس��ياً للتنمي��ة 

االقتصادية يف الدولة، ونرش وتش��جيع ثقافة البحث 

واإلب��داع واالبت��كار وري��ادة األع��امل الت��ي تحقق 

طموحات الدولة االقتصادية، وتنسيق جهود الجهات 

املعنية لتطوير املش��اريع واملنشآت، وتعزيز تنافسية 

املش��اريع واملنش��آت من أج��ل توفري ف��رص العمل 

لصالح االقتصاد الوطني.

 كام يس��تهدف القان��ون تطوير الربام��ج واملبادرات 

الرامية إىل تنمية املش��اريع واملنشآت، وتحفيز ودعم 

املواطن��ني لدخول س��وق العمل يف مجال املش��اريع 

واملنش��آت واملس��اهمة يف النات��ج املح��يل اإلجاميل 

للدولة، وتعزي��ز مكانة الدولة كمركز لريادة األعامل 

وإقامة املشاريع واملنشآت.

املرشوعات متناهية الصغر

وعدل املجلس »تعريف املشاريع واملنشآت« ليصبح 

أية رشكة أو مؤسس��ة فردية تزاول نش��اطاً اقتصاديا، 

صغ��رية  كان��ت - ومبا يش��مل متناهي��ة الصغر، أو 

متوس��طة، لتقرير مبدأ استفادة املرشوعات متناهية 

الصغر م��ن هذا املرشوع، وحتى يك��ون هناك إلزام 

بش��مولها من ضمن تعريف املنشآت الصغرية الذي 

سيصدره مجلس الوزراء. 

واس��تحدث املجل��س م��ادة تفصيلي��ة الختصاصات 

مجلس املش��اريع واملنش��آت الصغرية واملتوس��طة، 

تجع��ل للمجل��س ال��دور اله��ام يف وض��ع وتطوير 

السياس��ات والخطط االس��رتاتيجية لتنمية املشاريع 

واملنش��آت ووض��ع الضواب��ط الالزمة للتنس��يق بني 

الربنامج والجهات املعنية، فضال عن متابعة مؤرشات 

أداء الربنام��ج واملراجع��ة الدورية لفعالي��ة املعايري، 

ويؤك��د م��رشوع القانون عىل ل��زوم عضوية القطاع 

الخاص باملجلس.

توفري الخربات 

ك��ام تم اس��تحداث مادة أكرث تفصي��ال الختصاصات 

الربنام��ج الوطن��ي للمش��اريع واملنش��آت الصغرية 

واملتوس��طة، يظهر منها أن��ه األداة التنفيذية الفاعلة 

لدعم املش��اريع واملنش��آت، حيث يخت��ص الربنامج 

بالتنسيق مع الجهات املعنية يف رسم الخطوط العامة 

املتعلقة بتوفري الخ��ربات واملعونات الفنية واإلدارية 

والتدريبي��ة يف مختل��ف املج��االت لدع��م وتطوير 

املشاريع واملنش��آت، وإعداد تقييم دوري للمشاريع 

واملنش��آت ورفعه للمجلس متضمن��ا التحديات التي 

تواجهها والحلول املناسبة لها، والتنسيق مع الجهات 

الحكومي��ة االتحادي��ة واملحلي��ة والقط��اع الخاص 

لتسويق منتجات املش��اريع واملنشآت داخل وخارج 

الدول��ة، ومع الجه��ات املعنية لتوف��ري مزايا وحوافز 

للمش��اريع واملنش��آت، ومع الجه��ات ذات العالقة 

اإلقليمي��ة والدولي��ة لدع��م تطوير قطاع املش��اريع 

واملنشآت.   وعدل املجلس مادة التسهيالت والحوافز 

مب��ا يؤكد أن الجهات االتحادي��ة ملتزمة بالتعاقد مع 

املشاريع واملنش��آت بنسبة من عقودها السنوية مع 

رفع النس��بة إىل  10 ٪  ع��ىل األقل، كام أضاف بنودا 

جديدة ملادة التس��هيالت والحواف��ز بوصفها جوهر 

هذا املرشوع للتوس��ع يف أمر التس��هيالت والحوافز 

ومبا ي��ؤدي إىل التزام الرشكات الت��ي متلك الحكومة 

االتحادي��ة نس��بة ال تقل عن   25٪ م��ن رأس مالها،  

بالتعاق��د مع املش��اريع واملنش��آت بالدولة بنس��بة 

ال تق��ل عن   5٪ م��ن مجمل العقود وذل��ك لتلبية 

احتياجاتها الرشائية والخدمية واالستش��ارية، وإقامة 

املعارض املحلية املتخصصة أو املشاركة ضمن معارض 

داخلية أخرى للرتويج والتس��ويق ملنتجات املشاريع 

واملنشآت.  كام أجاز مرشوع القانون إعفاء املشاريع 

واملنشآت ألغراضها اإلنتاجية من الرضيبة الجمركية، 

كاملعدات واملواد األولية والس��لع الوس��يطة، وذلك 

بق��رار من مجلس ال��وزراء والس��لطات املختصة يف 

اإلمارات األعض��اء يف االتحاد كل يف حدود اختصاصه 

بناء عىل توصية الوزير، وإعفاء املش��اريع واملنشآت 

من الض��امن املرصيف للعاملة التي تس��تخدمها، عىل 

أن يضع املجلس بالتنسيق مع وزارة العمل الضوابط 

والرشوط الالزمة لإلعفاء املشار إليه.

دعم 

وحل مرشوع القانون إش��كالية عدم توفر دعم مايل 

واضح للربنام��ج ميكنه من تحقيق أه��داف القانون 

ومامرس��ة اختصاصات��ه، مبا يجعل م��رصف اإلمارات 

للتنمي��ة هو ال��ذي  يقوم بال��دور الفاعل وامللموس 

يف وض��ع آلية تقديم التس��هيالت االئتامنية، ومتويل 

أنشطة املشاريع واملنشآت املنضمة للربنامج بالتعاون 
مع مجلس املش��اريع واملنشآت الصغرية واملتوسطة 

ولي��س العكس، فضال ع��ن إضافة ن��ص رصيح يلزم 

املرصف ب��أال تقل التس��هيالت االئتامني��ة والتمويل 

التي يقدمها املرصف للمش��اريع الصغرية واملتوسطة 

املنضم��ة للربنام��ج ع��ن   ٪ 10 م��ن املجموع الكيل 

الس��نوي، ملا يقدمه املرصف من تس��هيالت ائتامنية 

ومتويل.  ونص املرشوع عىل أن يصدر مرصف اإلمارات 

املرك��زي القواع��د واملعاي��ري اإلجرائي��ة والفنية ملنح 

أصحاب املشاريع واملنشآت القروض التجارية، وتحدد 

بقرار من مجلس الوزراء الرسوم االتحادية التي تعفى 

منها املشاريع واملنشآت ومدة هذا اإلعفاء.

 قانون املشاريع الصغرية واملتوسطة يدفع باالقتصاد الوطني

25 الوطني االحتادي | العدد الثاين | يونيو 2013

almajles mag isssu2 .indd   25 9/15/13   3:58 PM



مطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة لتـــــــــــــــــــــــوفري أفضل اخلدمات

أوىص املجلس الوطني االتحادي يف جلس��ته التاسعة 

التي عقدها بتاريخ 19 مارس 2013، يف ختام مناقشة 

موضوع »سياس��ة وزارة الصحة يف ش��أن تنمية قطاع 

الصح��ة يف الدولة«، بتخصص ش��واغر الب��ورد العريب 

يف الدولة للمواطنني، وذلك نظرا لصعوبة الدراس��ات 

الطبية التخصصية يف الخارج، وزيادة الدعم املخصص 

لألطب��اء املواطن��ني الراغب��ني يف اس��تكامل تعليمهم 

التخصيص داخل وخارج الدولة.

البورد العريب

وحرص املجلس خالل مناقش��ة املوض��وع عىل طرح 

مختلف القضايا الت��ي تتعلق بالقطاع الصحي، والتي 

من أبرزها: نقص األطباء املواطنني املتخصصني، ودور 

وزارة الصحة يف اس��تقطاب طلبة الثانوية من العلمي 

وتبنيهم يف دراس��ات داخل الدول��ة وخارجها بأعداد 

تحق��ق مش��اريع وخطط ال��وزارة، وتأخ��ر كثري من 

األطباء املواطن��ني يف الحصول عىل التخصص، والدعم 

ال��درايس ملن يرغب بالتخصص خارج الدولة، وذهاب 

ج��زء من الكرايس املخصصة للدول��ة يف البورد العريب 

إىل أطب��اء غري مواطنني، وأن يكون البورد العريب فقط 

لألطباء املواطنني.

وطال��ب أعضاء املجل��س باالرتقاء بخدم��ات القطاع 

الصح��ي من خ��الل إص��دار قانون التأم��ني الصحي، 

وتوف��ري التأم��ني الصح��ي الش��امل ألبن��اء اإلمارات، 

متس��ائلني عن أسباب إغالق الوزارة ملعاهد التمريض 

خاصة وأنه��ا كانت تغطي مناط��ق توفر فرص عمل 

كبرية للمواطنني، وطالب��وا بتوفري األعداد الكافية من 

األطب��اء والفنيني الذين ميتلكون الكفاءة والقدرة عىل 

العمل بحامس ومسؤولية. كام طالب أعضاء املجلس 

بتعيني إداري��ني ممن لهم خربة طبي��ة كافية، إضافة 

إىل التدري��ب املس��تمر وإقامة نظ��ام يحقق العدالة 

ب��ني املوظفني، واالس��تعانة بجه��ة رقابي��ة للمتابعة 

الدقيقة للنهوض بجودة الخدمات الصحية، وتناولت 

مناقش��ات األعض��اء الصعوب��ات التي تواج��ه وزارة 

الصحة يف سبيل االرتقاء بالخدمات الصحية يف الدولة، 

ورؤية الوزارة لعام2021م، ونوعية الخدمات الصحية 

يف مستش��فيات املناطق الشاملية من الدولة، ونقص 

الكوادر الطبية والتمريضي��ة الذي أدى إىل تراجع يف 

الخدم��ات املقدمة، حيث إن لكل 20 مريضا ممرضة 

واح��دة. وناقش األعضاء تطوير آلية العمل وتحديث 

الترشيع��ات، والهي��كل التنظيمي يف ال��وزارة، ودور 

وزارة الصحة يف التعامل مع املستشفيات التي ترفض 

معالجة املرىض الذين يعانون من األمراض املستعصية 

يف الدولة.

ميزانية الربامج

ك��ام تناولت املناقش��ات: آلية تنفيذ ال��وزارة لربنامج 

مسار، وتوزيع مكرمات صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الخاصة 

بالقط��اع الصحي ع��ىل مختلف اإلمارات الش��املية، 

وحاج��ة املنطقة الوس��طى ملركز تخصيص للس��كري 

واألس��نان، وإنشاء مستش��فى منطقة املدام، وحاجة 

منطق��ة مليحة لقس��م الوالدة، وإيج��اد قانون طبي 

لدولة اإلم��ارات، وتطبيق املعاي��ري الدولية يف تقديم 

الخدمات الطبية، والدرجات الوظيفية لألطباء، وتوفري 

ميزانية لوزارة الصحة تس��مح بتطبيق وتنفيذ جميع 

برامجها وخططها واس��رتاتيجياتها، والدراس��ات التي 

ت��م إعداده��ا ملوضوع خصخصة القط��اع الصحي يف 

الدول��ة، ووضع نظام مرن لإلبقاء عىل الكوادر الطبية 

الوطنية، وتقديم منح ملن يدرس��ون مهنة التمريض، 

مطالبة باستقطاب الكوادر 
املواطنة يف اجملاالت 

والتخصصات الطبية

إيجاد آلية يف الوزارة لتوفري 
أدوية األمراض املزمنة يف 

املستشفيات

توصية بإنشاء هيئة 
احتادية للرقابة الدوائية 

ذات شخصية اعتبارية
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توصيات اجمللس
دعا املجلــس الوطني يف توصياتــه التي رفعها 

إىل مجلس الوزراء إىل التطبيق الفعال للقانون 

االتحادي رقم 10 لسنة 2008م بشأن املسؤولية 

الطبية، وإعــداد املنظومــة الترشيعية الالزمة 

واملتعلقــة بالعمل الطبي، ووضع خطة لتطوير 

وتفعيل دور البحث العلمي يف الوزارة ومختلف 

املؤسســات التابعة لهــا ويف مختلف اإلدارات، 

نظــرا الرتباط البحث العلمي والدراســات مع 

متطلبات تحقيق أهــداف الحكومة االتحادية، 

وإنشــاء مركز معلومات يحتوي عىل ســجالت 

األمــراض املختلفــة يف الدولــة، وزيــادة عدد 

الكــوادر البرشية ســواء الفنيــة أو اإلدارية مبا 

يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايري 

الصحــة العاملية، واســتقطاب الكوادر البرشية 

املواطنة من خريجي الثانوية العامة وتبنيهم يف 

املجاالت والتخصصات الطبية املطلوبة، وزيادة 

ميزانيــة وزارة الصحة لتمكينها من أداء مهامها 

لتحقيــق متطلبــات جودة الخدمــات الطبية، 

وإيجــاد آلية يف الوزارة متكن من توفري األدوية 

الناقصة لألمراض املزمنة يف املستشفيات بشكل 

مســتمر وعمل مخــزون اســرتاتيجي ملواجهة 

األزمات والطــوارئ، وإعادة النظر يف الدرجات 

الوظيفية لألطباء والفنيــني واإلداريني املعينني 

عىل درجة أقل من الدرجة املســتحقة وحسب 

الشــهادات املتفــق عليهــا يف التقييــم الفني، 

وزيــادة الدعــم املخصــص لألطبــاء املواطنني 

الراغبني يف استكامل تعليمهم التخصيص داخل 

الدولة وخارجها، وإنشــاء هيئة اتحادية للرقابة 

اعتباريــة، ورضورة  شــخصية  ذات  الدوائيــة 

اعتامد املرشوعات الطبية بالدولة مع املوازنات 

التشغيلية لها، وتعزيز الرشاكة االسرتاتيجية مع 

املؤسســات الخاصة العاملــة يف املجال الصحي 

بشــقية الطبي والدوايئ، وذلك بهدف االرتقاء 

مبســتوى الخدمات الطبية يف الدولــة لتتواءم 

وأرقى املعايري العاملية.

مطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة لتـــــــــــــــــــــــوفري أفضل اخلدمات

وأن تب��ادر وزارة الصحة إلنش��اء مرك��ز بحوث ملرض 

السرط��ان، والرس��وم التي تفرض ع��ىل فحص خدم 

املنازل وتطعيامتهم، وتأخر ترقيات املوظفني العاملني 

يف ال��وزارة الذي��ن مل يتم ترقيتهم من��ذ أكرث من مثاين 

س��نوات، ومعان��اة املواطنني يف منطق��ة كلباء خاصة 

موض��وع عدم وج��ود طبيب ط��وارئ متخصص. ورد 

معايل عبدالرحمن العويس وزير الصحة،  أن موضوع 

األدوية ش��ائك ويرتدد يف فرتات متقاربة، وهو إش��ارة 

إىل نق��ص نوع معني من األدوي��ة وليس نقص الدواء، 

فتجد أن األدوية تختلف ملرض معني وبأسعار مختلفة، 

والوزارة توفر األفضل، مشريا إىل أن موضوع النقص تم 

معالجته من خالل تطبيق نظام وارد. وقال إن التأمني 

الصح��ي أمر حي��وي ومهم ج��دا وهو من��اط بوزارة 

املالي��ة، وهن��اك توصيات س��ابقة للمجل��س الوطني 

االتحادي وطرح يف عام 2004م تضمنت نقاطا إيجابية 

جدا، مؤكدا أن توصيات املجلس عامل مهم يف تطوير 

أنشطة العمل الحكومي وخاصة قطاع الصحة.

معاهد التمريض 

وأض��اف: هن��اك توجي��ه مبارش م��ن قي��ادة الدولة 

باالهت��امم بالتأمني الصحي الش��امل، ويوجد تكليف 

لصندوق النقد الدويل لوضع دراس��ة أساسية لتفعيل 

ه��ذا املوضوع، ووضعن��ا يف ال��وزارة كل اإلمكانيات 

وسريى النور يف أنظمة وزارة الصحة ويف انتظار وزارة 

املالية.وبني أنه وبالنس��بة ملوض��وع معاهد التمريض 

فق��د تم وق��ف القبول فيه��ا يف عام 2010 بس��بب 

مخرجات معاهد التمري��ض، كونها تعطي دبلوم غري 

مع��رتف به ل��دى وزارة التعليم الع��ايل، ومعرتفا فيه 

يف وزارة الصح��ة، وال تزيد فيه نس��بة الخريجات من 

املواطنات عن 20  ٪ من الدارسات، الفتا إىل أن املبالغ 

التي نتجت عن إغ��الق معاهد التمريض ذهبت ملن 

يري��د أن ي��درس التمريض، واآلن تحص��ل املواطنات 

عىل ش��هادة البكالوريوس عن طريق منحة من وزارة 

الصح��ة ومن معاهد متط��ورة، وتوجد خطة لتفعيل 

دور التمريض ورفع نس��بة االستقطاب من خريجات 

الثانوي��ة للدخ��ول يف هذه املهنة، ووفرن��ا هذا العام 

أكرث م��ن 60 منحة للراغب��ات يف دراس��ة التمريض، 

ويف الس��نة املقبلة س��يتجاوز العدد 170 نتيجة توفري 

فرصة الدراس��ة قريبا من منازل الطالبات عن طريق 

جامعات يف الش��ارقة ورأس الخيمة وعجامن، كام تم 

رف��ع قيمة املكافأة التي كانت ترصف للممرضات من 

2000 درهم إىل 4500 درهم.

الكوادر الوطنية

وتابع مع��ايل وزير الصح��ة قائال: بالنس��بة ملوضوع 

املعايري وما يتعلق بنس��بة األطباء لعدد األرسة، يوجد 

لدين��ا 2300 رسير وع��دد األطباء ال يتج��اوز 1100 

طبيب، وهو يش��كل نس��بة قليلة جدا، ونتمنى دعم 

املجلس بزيادة امليزانية املتاحة للتوظيف، وبالنس��بة 

ملوضوع اس��تقطاب الكوادر الطبية لن نس��تطيع أن 

نوف��ر آلية عم��ل صحيحة إذا مل نس��تثمر يف الكوادر 

الوطنية واالتفاق عىل مخرجات التعليم.

البورد اإلمارايت

وافق املجلس الوزاري للخدمات خالل اجتامعه الذي 

عقده بتاريخ 29 مايو 2013، برئاس��ة س��مو الش��يخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير ش��ؤون الرئاس��ة رئيس املجل��س، عىل مرشوع 

إنش��اء املركز الوطني اإلم��ارايت للتخصصات الصحية 

»البورد اإلمارايت للتخصصات الصحية«.
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شهدت جلسة املجلس الوطني االتحادي الثالثة عرشة 

التي عقدها بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نهي��ان وزير الخارجية رئيس املجلس الوطني لإلعالم، 

ملناقش��ة موضوع »سياس��ة املجلس الوطني لإلعالم 

يف ش��أن تعزيز الترشيع��ات اإلعالمي��ة«، توافقا عىل 

معظم ما تضمنه تقرير لجنة ش��ؤون الرتبية والتعليم 

والش��باب واإلعالم والثقافة م��ن توصيات ومطالبات 

وآراء.

إلزامية التوطني

وتس��اءل الس��ادة أعضاء املجلس خالل مناقش��تهم 

املوضوع ع��ن اختصاصات املجل��س الوطني لإلعالم، 

وعن دوره يف التنس��يق مع املؤسس��ات التعليمية يف 

ش��أن تدريب الكوادر اإلعالمية، ويف إلزام املؤسسات 

اإلعالمية فيام يتعلق بإبراز الهوية الوطنية أو الربامج 

الوطني��ة اإلعالمية بصفة عام��ة، وخططه يف تحقيق 

التوازن اإلعالمي بني ما ه��و وطني وأجنبي إىل الحد 

الذي يدعم الفكر الثق��ايف الوطني، وعن الترشيعات 

أو النظ��م أو اإلج��راءات التي ميك��ن وضعها لتكفل 

حري��ة التعبري يف مجال الصحافة، وع��ن قلة الكوادر 

الوطنية يف املؤسس��ات اإلعالمية حاليا مقارنة بعقود 

س��ابقة، وع��ن االس��رتاتيجيات الت��ي ميك��ن وضعها 

إللزامية التوطني وخاصة يف األماكن املهمة الحيوية يف 

املؤسس��ات اإلعالمية، وعن اإلشكاليات التي يواجهها 

املجل��س الوطن��ي لإلع��الم يف الرقابة ع��ىل املحتوى 

اإلعالمي بشكل عام واإلعالين بشكل خاص.

املحتوى اإلعالمي

وطالب أعض��اء املجلس بتوضي��ح اختصاصات هيئة 

تنظي��م االتصاالت في��ام يخص الب��ث، حيث يختص 

املجل��س الوطن��ي لإلع��الم بالنواح��ي اإلعالمية مثل 

رس��الة الهوية الوطنية، بينام تختص الهيئة بالنواحي 

التقني��ة والفنية املتعلقة بالرتددات، وطالبوا بإنش��اء 

إدارة للمحتوى اإلعالمي يف تحليل الخطاب اإلعالمي، 

وش��مول محطات البث تحت مظلة املجلس الوطني 

لإلع��الم، ألن عدد القن��وات يف تزاي��د لحفظ حقوق 

الدول��ة يف ه��ذا الجانب، وتضم��ني الترشيعات التي 

سيضعها املجلس الوطني لإلعالم مواد أو لوائح خاصة 

لحامي��ة الطف��ل من التأثريات الس��لبية ع��ىل حياته 

يف املس��تقبل، وإنش��اء قناة اتحادية تعرب عن الدولة 

وسياس��اتها وثقافتها وخططه��ا يف مختلف املجاالت، 

وتحويل املناهج التعليمية يف أقسام اإلعالم بجامعات 

الدول��ة إىل اللغ��ة العربي��ة، خاصة يف إط��ار مواءمة 

مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وإنشاء 

أكادميية ذات مستوى عال، لتدريب الكوادر الوطنية 

عىل مس��توى الدول��ة لخدمة قط��اع اإلعالم مبختلف 

مجاالته، ورفع نس��بة التوطني يف املؤسسات اإلعالمية 

وخاص��ة الحكومي��ة منها، بس��بب انخفاض نس��بة 

املواطنني العاملني يف قطاع اإلعالم.

 ولفتوا إىل أن تدين نس��بة العن��ارص املواطنة العاملة 

يف املؤسسات اإلعالمية س��ببه ضعف الكادر املايل يف 

هذه املؤسس��ات، باإلضافة إىل عدم رغبة املؤسسات 

اإلعالمي��ة الخاصة يف تعيني املواطنني، مؤكدين أهمية 

التنس��يق ب��ني جامعة اإلم��ارات واملجل��س الوطني 

لإلعالم يف شأن التدريب اإلعالمي لحني إنشاء أكادميية 

إعالمي��ة متخصصة، وطالبوا بإنش��اء مباين مس��تقلة 

لفروع املجلس الوطني لإلعالم يف كافة إمارات الدولة 

بحي��ث ال تكون تابعة ملباين وزارة الثقافة والش��باب 

وتنمي��ة املجتمع كام هو مش��اهد يف الوقت الحايل، 

وتعدي��ل القانون االتحادي رقم )15( لس��نة 1980م 

يف ش��أن املطبوع��ات والن��رش وذلك لع��دم مالءمته 

مستجدات قطاع اإلعالم مبختلف وسائله ومامرساته، 

وإنش��اء مكاتب إعالمية يف س��فارات الدولة بالخارج 

للرد عىل التجاوزات واالتهامات املوجهة للدولة، عىل 

أن تكون هذه املكاتب تحت قيادة كفاءات مواطنة.

اإلعالم باإلنجليزية

وتس��اءل أعضاء املجلس عن اآللية املتبعة يف الرقابة 

عىل ما تبثه املحطات الفضائية التي تستضيفها الدولة 

والبالغ عدده��ا 85 محطة، وكذلك املحطات اإلذاعية 

الت��ي يبلغ عددها 38 محطة، وع��ن دور املجلس يف 

الرقاب��ة عىل الربامج واملسلس��الت الت��ي تعرض عىل 

القنوات التلفزيونية املحلية مبا يتناس��ب مع مجتمع 

اإلمارات.

وأك��د أعض��اء املجل��س أن اعتامد اللغ��ة االنجليزية 

كلغة التدريس الرس��مية يف أقس��ام اإلعالم بجامعات 

الدولة، يش��كل حاجزا بني الطال��ب وبني تخصصه يف 

بعض املسارات اإلعالمية وخاصة مسار الصحافة الذي 

يتطلب مهارات لغوية عالية.

خط متقدم

وقال س��مو الش��يخ عبدالله ب��ن زاي��د آل نهيان إن 

املطلوب من املجلس الوطني لإلعالم اليوم أكرث بكثري 

مام يس��تطيع توفريه يف منظومته الحالية، مش��ريا إىل 

أن األزمة املالية العاملية واألحداث املتسارعة يف العامل 

العريب كش��فت الكثري من نقاط الضعف يف الرس��الة 

اإلعالمية املوجهة للداخل والخارج، مضيفا أن املجلس 

الوطن��ي لإلعالم ق��ام وال يزال بدور أس��ايس يف نقل 

الص��ورة اإلعالمية الحقيقية م��ن دون أية رتوش عن 

توجهات الدولة وسياساتها عىل مختلف الصعد.

وق��ال: أتف��ق م��ع الكثري م��ام ط��رح يف التقرير من 

التس��اؤالت واملالحظات وال س��يام بخص��وص قضايا 

أساسية كاسرتاتيجية املجلس ودوره يف تطوير القطاع 

اإلعالمي وتوطني الكوادر اإلعالمية، وسبل تقييم أداء 

إدارات املجل��س املختلف��ة بش��كل دوري مام يرفع 

من مس��تويات األداء ويحقق أع��ىل درجات الكفاءة 

والش��فافية يف هذا القطاع الحيوي، والذي يعد جزءا 

أصي��ال من مكون��ات أمننا الوطني وخط��ا متقدما يف 

الدفاع عن هويتنا الوطنية.

وأوضح أن مرشوع تطوير املجلس ينبع من املسؤولية 

الوطني��ة التي تحتم علينا تحدي��ث القطاع اإلعالمي 

يف الدولة، واملس��اهمة يف تطويره مبا يتناسب ومسرية 

التنمية، مشريا إىل أن مرشوع تطوير املجلس الوطني 

لإلعالم يتضمن محاور عدة س��أتطرق إىل أربعة منها 

أعتربها يف صلب م��ا نطمح إليه جميعا ويف صلب ما 
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تضمنه تقرير اللجنة املوقرة وهي التوطني والتدريب، 

واإلعالم وتحصني الهوية الوطنية، والرس��الة اإلعالمية 

يف الخارج، وتطوير قطاع اإلعالم.

التوطني والتدريب

وقال س��موه: يعمل املجلس عىل تحقيق املستويات 

املتوخاة يف مج��ال التوطني، رغم تعقيدات املش��هد 

اإلعالمي مبا ميثله من إعالم تقليدي وإلكرتوين ومناطق 

ح��رة، كام نواجه تحديا مزمنا يتمثل يف ضعف املوارد 

املادية املتاحة لتنفيذ مرشوعات أساس��ية يف مس��ار 

التوط��ني كالتدريب وتأهيل ال��كادر اإلعالمي، ورغم 

ذل��ك فإننا نتوقع قفزة يف نس��بة التوطني يف املجلس 

الوطن��ي لإلعالم من   61٪ يف الع��ام 2012 إىل71  ٪ 

يف العام 2013.

وأش��ار إىل أن ع��دد املواطن��ني العامل��ني حالي��ا يف 

املؤسس��ات اإلعالمية املحلية، يبلغ  1375 مواطنا من 

إج��اميل عدد العامل��ني يف هذه املؤسس��ات، والبالغ 

 5448 موظف��ا، مب��ا ميثل    25.2٪ فقط، وهي نس��بة 

ضئيلة وال تعرب عن طموحات املجلس الوطني لإلعالم 

وسعيه لزيادة النسبة.

أكادميية إعالمية

وأض��اف: م��ن هن��ا فإنن��ي أرى أن توط��ني القطاع 

اإلعالمي يجب أن يس��ري يف خطني متوازيني، تشجيع 

املؤسس��ات اإلعالمية ع��ىل جذب الك��وادر الوطنية 

املؤهلة عرب نس��بة توط��ني ال تعرقل خط��ط تطوير 

املحتوى اإلعالمي ووس��ائله يف املؤسس��ات اإلعالمية 

املحلية، والخط اآلخر واأله��م، البدء مبرشوع وطني 

شامل لتدريب وتأهيل كوادر وطنية يف قطاع اإلعالم، 

باللغتني العربية واإلنجليزية.

وأك��د أن هناك أف��كارا عدة لتحقي��ق هدفنا جميعا 

لتوط��ني قط��اع اإلعالم، رمب��ا يكون منه��ا التفكري يف 

إنش��اء أكادميية عىل مس��توى عال لتدريب وتأهيل 

الك��وادر الوطنية عىل غرار األكادمييات املتخصصة يف 

الدولة كمعهد التدريب املرصيف أو أكادمييات الطريان 

وغريها.

تحصني الهوية

وقال إن مجتمعنا املتسامح صار منوذجا عامليا ومثاال 

يرضب يف قبول اآلخر واحرتام الحريات الش��خصية مبا 

ال يتناقض م��ع قيمنا املجتمعية، ولكن ذلك النموذج 

يحت��اج إىل رس��الة إعالمي��ة تعززه وتحص��ن هويته 

الوطني��ة، وهذا ما نعم��ل عليه جميع��ا يف املجلس 

الوطني لإلعالم، ونشجع عليه وسائل اإلعالم الوطنية.

واس��تطرد: إن جزءا مهام من واجبن��ا اإلعالمي إلبراز 

مواق��ف الدول��ة وانجازاتها ورشح سياس��اتها، يكمن 

يف قدرتن��ا ليس فق��ط عىل إيصال رس��التنا اإلعالمية 

الوطني��ة إىل الخ��ارج بل ونرشه��ا وتعميمها، خاصة 

يف ظ��ل ظروف إقليمية حرجة كام ه��و الحال اليوم، 

مضيفا إن الخطة التي نس��عى لتنفيذها تتضمن أيضا 

تطوي��ر وكالة أنب��اء اإلمارات بهدف رف��ع أداء هذه 

املؤسس��ة الرائ��دة، لتصبح جه��ازا إعالميا ال يقل عن 

أفضل الوكاالت الوطنية املوجودة يف العامل املتقدم.

وقال: بالنس��بة لقانون األنش��طة اإلعالمية فقد عمل 

املجل��س عىل االنتهاء من إعداد مرشوع القانون وفقا 

ألفضل املامرس��ات العاملية، ولك��ن حتى صدور هذا 

القان��ون فقد أص��در املجلس مجموعة م��ن اللوائح 

تنظم مجمل احتياجات قطاع اإلعالم.

توصيات اجمللس

إصدار قان��ون يواك��ب التغ��ريات الريعة 	 
للحال��ة اإلعالمي��ة ويتناس��ب م��ع التط��ور 

اإلعالمي الذي متر به الدولة.
إعادة النظ��ر يف االعتامدات املالية املخصصة 	 

مليزانية املجلس الوطني لإلعالم، مبا ميكنه من 
تنفيذ برامجه ومرشوعاته االسرتاتيجية خاصة 

يف ما يتعلق بإبراز الهوية الوطنية لإلعالم.
رضورة أن ينس��ق املجل��س الوطني لإلعالم 	 

مع القنوات التلفزيوني��ة واإلذاعات املحلية 
اإلعالمي��ة  الوس��ائل  ه��ذه  تع��رب  بحي��ث 
الجامهريية عن سياس��ات الدول��ة وثقافتها 

وخططها يف مختلف املجاالت.
إنش��اء مكات��ب إعالمية يف س��فارات الدولة 	 

للعم��ل عىل تعزيز مكان��ة وصورة الدولة يف 
الخارج.

إنش��اء أكادميي��ة مختصة لتأهي��ل وتدريب 	 
الكوادر املواطنة يف املجال اإلعالمي.

التنس��يق مع الجامعات الحكومية لتدريب 	 
وتأهي��ل االعالمي��ني املواطنني لحني إنش��اء 

األكادميية.
حث املؤسسات اإلعالمية عىل تعيني الكوادر 	 

الوطنية املؤهلة.
يف 	  والفني��ة  القيادي��ة  املناص��ب  توط��ني 

املؤسس��ات اإلعالمي��ة مبا يف ذل��ك املناطق 
اإلعالمية الحرة.
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ح��رص املجلس الوطني االتحادي منذ تأسيس��ه عىل 

االهتامم مبوضوع توفري الخدمات للمواطنني يف شتى 

املج��االت، ومن أبرزها توفري الس��كن املالئم وش��ق 

الطرق، ملواكبة التطور الذي تش��هده الدولة ، وتعزيز 

منظومة األم��ن االجتامعي، هذا ما عكس��ه املجلس 

خالل مناقشته موضوع »سياسة وزارة األشغال العامة 

يف ش��أن بناء املساكن الشعبية وشق الطرق االتحادية 

وصيانتها وتحسينها«، يف جلسته العارشة التي عقدها 

يوم الثالثاء 23 أبريل برئاس��ة س��عادة الدكتورة أمل 

القبيي النائب األول لرئيس املجلس، وبحضور معايل 

الدكت��ور عبدالل��ه بلحي��ف النعيمي وزير األش��غال 

العامة.

اختصاصات الوزارة

جاءت مناقشات الس��ادة األعضاء ومداخالتهم حول 

عدد من القضايا التي تناولت مسؤولية واختصاصات 

وزارة األش��غال يف عملية تقديم الطلبات للمس��اكن 

الشعبية، وتطوير دورها يف شق الطرق، ووضع املعايري 

العاملية لها، ومراقبة السالمة املجتمعية واملرورية.

وتناول��ت مداخ��الت الس��ادة األعض��اء: األه��داف 

االس��رتاتيجية واملبادرات املتعلقة بالصيانة واإلحالل، 

العاملي��ة  املؤمت��رات  املش��اركة يف  لزي��ادة  وخط��ة 

املتخصصة يف مجال اإلسكان، وتنفيذ مبادرات صاحب 

الس��مو رئيس الدولة، ومتابعة رسع��ة تنفيذ وإحالل 

كافة املس��اكن القدمية للمواطن��ني يف خمس إمارات، 

والت��ي بنيت قبل ع��ام 1990م، ويبلغ عددها حوايل 

12 ألفا و500 مسكن بكلفة 10 مليارات درهم وماذا 

تم بشأن ذلك.

وأكد الس��ادة أعض��اء املجلس أهمية وج��ود كوادر 

مواطنة للقيام باألعامل االستش��ارية يف مجال الطرق، 

مطالبني الوزارة بوضع برامج معتمدة لالس��تفادة من 

بيوت الخ��ربة لتدريب املهندس��ني املواطنني، وخطة 

إلنشاء طريق خاص للشاحنات الثقيلة وما تسببه من 

أرضار للطرق.

األخطاء الهندسية

وتطرقوا إىل املساكن التي شابها أخطاء هندسية منها 

50 مس��كنا للمواطنني يف كلباء و30 مس��كنا يف رأس 

الخيم��ة، و31 يف الفج��رية و35 أيضا يف منطقة أخرى 

يف الفجرية، متس��ائلني عن اإلجراءات التي قامت بها 

ال��وزارة حيال هذه املس��اكن، وما ه��ي إجراءاتها يف 

تثقي��ف املواطنني ح��ول عملية الصيان��ة، وما اآللية 

املستخدمة لزيادة العمر االفرتايض للمساكن.

وتس��اءلوا عن عدد من املوضوعات أبرزها: استحواذ 

الرواتب عىل قس��م كب��ري من ميزانية ال��وزارة، األمر 

الذي يعيق تنفيذ مبادرات ال��وزارة وتحقيق التنمية 

املس��تدامة، وإنشاء قاعدة بيانات إس��كانية موحدة 

عىل مس��توى الدولة، ووجود تضارب حول مسؤولية 

صيانة املس��اكن، والس��يادة االتحادية ع��ىل الطرق، 

والتوسعة الجديدة يف بعض الشوارع والخدمات التي 

توضع عليه��ا مثل محطات البرتول، وخصوصية املرأة 

يف طلبات الحصول عىل املساكن.

مطالبة بسياسة إسكانية تتواءم وخطــــــــــــــــــــــــط التنمية يف الدولة

األشغال العامة وزايد 
لإلسكان اجلهتان 

املعنيتان بتلقي طلبات 
املواطنني اخلاصة 

بالسكن

إرساء مشروع توسعة 
ورفع كفاءة طريق الذيد 
الفجرية واالنتهاء منه 

السنة املقبلة
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مطالبة بسياسة إسكانية تتواءم وخطــــــــــــــــــــــــط التنمية يف الدولة
وطالبوا بوضع سياس��ة إسكانية عامة مرتبطة بخطط 

التنمية عىل مستوى الدولة، تتضمن جوانب مختلفة 

اقتصادي��ة واجتامعي��ة وبنية تحتية، متس��ائلني عن 

املناط��ق التي تبن��ى من خالل ال��رشكات التطويرية، 

وع��ن مدد انتهاء املش��اريع االتحادية عىل مس��توى 

الدولة.

وأكدوا عىل أهمية وضع اس��رتاتيجية شمولية مرتبطة 

بنظرة مس��تقبلية لدور الوزارة، ومبا تسعى له الدولة 

م��ن تحقيق البنية التحتية املتطورة التي ترع النمو 

ومتد الجس��ور بني املجتمع��ات املدنية، م��ع مراعاة 

التكامل يف تخطيط وتنفيذ السياس��يات عرب اإلمارات 

م��ن خالل تنمية مس��تدامة، وآلي��ة توصيل خدمات 

الوزارة إىل املساكن التي تنشأ حديثا.

ورد معايل وزير األشغال العامة عىل مداخالت السادة 

أعضاء املجلس، مشريا أن الجهة املعنية بتلقي طلبات 

املواطن��ني للحصول عىل مس��كن أو صيانة أو إحالل 

هي وزارة األشغال العامة بالتعاون مع برنامج الشيخ 

زايد لإلسكان، وأن جميع األعامل واملشاريع التي تقوم 

بها وزارة األشغال العامة تخضع للمعايري واملواصفات 

العاملية التي تراعي األمن والسالمة.

21 فريق عمل

ولف��ت معايل وزير األش��غال إىل وج��ود لجنة خاصة 

ملتابع��ة تنفيذ مب��ادرات رئي��س الدول��ة، حيث تم 

تش��كيل 21 فريق عمل لجمع املعلوم��ات املطلوبة 

حول مس��اكن املواطنني، وبناء عىل النتائج يتم تنفيذ 

الالزم سواًء باإلحالل أو الصيانة لبعض املساكن، وفق 

م��دى زمني مقداره خمس س��نوات، مؤكدا أن وزارة 

األش��غال تش��رتط أن يتم تنفيذ بعض املش��اريع من 

خالل املكاتب االستش��ارية الخاص��ة باملواطنني، وأن 

معظم املشاريع املنفذة يكون منفذوها من املهندسني 

املواطنني.  وقال: لقد أعدت الوزارة مخططات لطرق 

خاصة بالشاحنات متر بأربع إمارات عىل أن يتم الربط 

بينه��ا، وبالرغم من وجود بعض املعوقات إال أنه يتم 

التواصل مع الجهات املحلية إليجاد حلول لها، مش��ريا 

إىل أنه تم إرس��اء مرشوع توسعة ورفع كفاءة طريق 

الذيد الفجرية ألحد املكاتب الهندسية لتصميمه، عىل 

أن يتم االنته��اء منه خالل النصف الثاين من الس��نة 

القادمة، وأيضاً ستتم توسعة شارعي مليحة والطويني 

وذلك خالل الفرتة القادمة.

ظروف النساء

وأكد أن الوزارة ستسعى إليجاد حلول لحاالت النساء 

املواطن��ات ال��اليت يعانني ظ��روف  تحت��م حاجتهن 

للمس��كن املالئم، وأيضاً العمل ع��ىل تعديل املعايري 

الخاصة باملرأة املواطنة يف الحصول عىل س��كن ضمن 

برنام��ج زايد لإلس��كان، الفت��ا إىل أن العمر االفرتايض 

املعتمد للمس��اكن الحكومية يرتاوح ما بني )30-25( 

س��نة،  ثم يتم دراسة حالة كل منزل عىل حده وذلك 

عىل حسب الصيانة التي متت للمنزل.  

طرق حيوية

وأش��ار إىل أن مرشوع دوار عجامن يف املرحلة األخرية 

وت��م أخ��ذ موافق��ة إماريت عج��امن والش��ارقة عىل 

تطويره، أما بالنس��بة لطريق االتحاد فقد متت دراسة 

حالته وتبني أن املعوقات هي مداخل بعض اإلمارات 

املحيطة وقد متت صيانة بعض هذه املداخل.

وقال هناك اختالف يف املعايري بني برنامج الشيخ زايد 

لإلسكان وبني مبادرات رئيس الدولة، فربنامج اإلسكان 

ينظر إىل الش��خص مق��دم الطلب إذا كان مس��تحقاً 

للقرض أو املنحة أو غري مس��تحق، أما مبادرات رئيس 

الدولة فهي خاصة بإحالل املساكن القامئة غري القادرة 

ع��ىل اس��تيعاب األرس الكبرية، أما دم��ج الربنامج مع 

مب��ادرات رئيس الدولة يف الوق��ت الحايل صعب ألن 

انجاز املبادرات تسري برعة كبرية تفوق التوقعات. 

طريق للشاحنات

ون��وه إىل وجود بعض املعوقات الت��ي تواجه الوزارة 

مع الحكومات املحلية أثناء إنشاء الطرق أو املساكن 

الش��عبية، والتي تس��عى الوزارة إىل إيجاد حلول لها 

من خالل لجان التنس��يق املش��رتكة التي شكلتها مع 

الحكومات املحلية ملعالجة مثل هذه األمور.

وأعل��ن أنه توجد خطة للوزارة بإنش��اء طريق خاص 

للش��احنات يربطها بجميع املناطق يف الدولة، وذلك 

م��ن أجل الحف��اظ عىل صالحية الطرق املس��تخدمة 

للسيارات.

أرقى مستويات العيش

أش��اد املجلس مببادرات صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة حفظه الله، الهادفة 

إىل تأمني أرقى مس��تويات العيش الكريم للمواطنني، 

وإنش��اء البنى التحتية من خالل توفري املساكن وشق 

الطرق وبناء املستشفيات واملساجد وغريها للمواطنني 

يف الدولة، مبا يواكب النهضة العمرانية الش��املة التي 

تشهدها مختلف القطاعات يف اإلمارات.

 من��ذ عام 2005 بدأت املس��رية الك��ربى مببادرة من 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله، وقد نفذت الوزارة مرشوع تطوير 

املناطق ومتت صيانة مس��اكن شعبية، ويف عام 2008 

ت��م إنج��از 1700 مس��كن إضافة إىل 1500 مس��كن 

أمر بها الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة، ويف عام 2012 أعلن صاحب السمو رئيس 

الدولة برنامج إنش��اء 10 آالف مس��كن تقوم الوزارة 

بتصميمها وتنفيذه��ا ضمن ميزانية مبادرات صاحب 

السمو رئيس الدولة.

توصيات املساكن 
تقدم املجلس للحكومة بعد مناقشة املوضوع 	 

بالعديد من التوصيات منها:

توصيات متعلقة مبســاكن مواطنني بحاجة إىل 	 

صيانة أو إحالل: 

وضع معايــري وخطط زمنية محــددة لربامج 	 

صيانة املساكن وإعطاء األولوية ملساكن كبار 

السن واألرامل واملطلقات واملعاقني.

زيــادة االعتــامدات املاليــة الالزمــة إلنجاز 	 

املشــاريع اإلســكانية وفق  الخطــط الزمنية 

املقررة لها.

وضــع آليات عمــل محــددة للتنســيق بني 	 

الجهات املعنية بقطاع اإلسكان االتحادية منها 

واملحلية وكذلك التنســيق مع القطاع الخاص 

واملؤسسات املجتمعية. 

وضــع اآلليات والسياســات التي تضمن لكل 	 

مواطــن ومواطنــة توفــري مســكن حكومي 

مناسب لهم وعدم ربط ذلك بالزواج.

أن تكون وزارة األشــغال هي الجهة االتحادية 	 

التي تقوم باستقبال طلبات املواطنني للحصول 

عىل مسكن حكومي.

توصيات متعلقة بواقع الطرق االتحادية: 	 

تشــكيل لجنة عليا عىل املســتويني االتحادي 	 

واملحــي يف الدولة تتــوىل أعــامل التخطيط 

والتنسيق ملرشوعات الطرق وصيانتها، وإيجاد 

آلية مناسبة تعمل عىل إزالة املعوقات. 

يف 	  الوطنيــة  الكــوادر  وتدريــب  تأهيــل 

مجال الطــرق للقيام باألعامل االستشــارية، 

العامليــة  الخــربة  بيــوت  مــن  واالســتفادة 

واالستشــاريني الدوليني الذين يتم االستعانة 

بهم يف هذا الصدد.

رضورة تطوير الطرق االتحادية الرئيسية مثل 	 

شــارع االتحاد وشــارع الفجرية وطريق رأس 

الخيمة الذيد، واالهتامم بتوفري الخدمات عىل 

هذه الطرق.

اعتامد خطة طوارئ يف شأن مواجهة األزمات 	 

الطارئــة خاصــة ما يتعلــق منهــا بالحوادث 

واالنهيــارات الصخرية، وزحــف الرمال عىل 

بعض الطرق والشــوارع املفتوحة يف املناطق 

الرملية.

العمل عىل زيادة االعتامدات املالية املخصصة 	 

لتطوير شــبكة الطرق االتحادية وتنفيذ نظام 

الصيانة الوقائية.

حــث الحكومة عــىل تطبيق قانــون األوزان 	 

الكبــرية  األرضار  بســبب  وذلــك  املحوريــة 

والخســائر املادية التــي تتحملهــا الحكومة 

االتحادية بسبب الترصفات السلبية من تحمل 

األوزان الزائدة والتسبب يف تلف الشوارع.

وضع خطة اسرتاتيجية لالستفادة من التكامل 	 

بني مرشوع قطار االتحاد وشبكة الطرق .
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املطالبة بتطوير القطاع الصناعي وتشجــــــــــــــــــــــــــــيع املشاريع 
حظي موضوع »سياسة وزارة االقتصاد«، الذي ناقشه 

املجلس يف جلسته الرابعة عرشة التي عقدها بتاريخ 

28 مايو2013م، بحضور معايل املهندس س��لطان بن 

س��عيد املنصوري وزير االقتصاد، مبناقش��ات مطولة 

من قبل الس��ادة أعضاء املجلس ح��ول عمل الوزارة 

ونشاطها.

وتركزت مالحظات ومداخالت السادة األعضاء خالل 

مناقش��ة املوضوع عىل محاور: القوانني والترشيعات 

املنظمة لعمل الوزارة، واس��رتاتيجية الوزارة، وتطوير 

الترشيعات الصناعية يف دولة اإلمارات، ودور الوزارة 

يف تطوي��ر القطاع االقتص��ادي يف الدولة، ويف حامية 

املستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات.

األطر الترشيعية

وأشار السادة أعضاء املجلس خالل مناقشة املوضوع 

إىل تأخر ص��دور الترشيعات املنظمة إلعادة الهيكلة 

املالية واإلف��الس وقانون االس��تثامر األجنبي وقانون 

املرشوع��ات الصغرية واملتوس��طة، م��ام ترتب عليه 

عدم مالءمة األطر الترشيعية الحالية للمس��تجدات 

االقتصادي��ة الدولي��ة والوطنية، وق��د أدى ذلك إىل 

التأث��ري املبارش ع��ىل العديد من ال��رشكات الوطنية 

والذي انعكس بش��كل مب��ارش عىل ترتي��ب الدولة 

عاملياً، وضعف االعتامدات املالية املخصصة لتحقيق 

الهدف االسرتاتيجي الذي تضمنته الخطة االسرتاتيجية 

ل��وزارة االقتص��اد 2011-2013، واملتعل��ق بتطوي��ر 

السياس��ات والترشيعات االقتصادية لتحقيق اقتصاد 

معريف تنافي، والذي تضمن مبادرة بإعداد القوانني 

والترشيع��ات االقتصادية، وأخ��رى متعلقة بتعريف 

القطاعني الع��ام والخاص بالسياس��ات والترشيعات 

االقتصادية، مام ترتب عليه تواضع مخرجاته.

إحصاءات دقيقة

وأكدوا عدم توفر إحص��اءات دقيقة وبيانات موثقة 

عن السياس��ات االقتصادية، التي تعد األس��اس الذي 

ميكن االس��تناد عليه بصفة أساس��ية لبناء إسرتاتيجية 

ناجحة ل��وزارة االقتص��اد، وطالبوا بتطوي��ر القطاع 

الصناع��ي يف الدول��ة وصوالً إىل التنافس��ية، وتنظيم 

وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة وريادة األعامل 

الوطني��ة، وزي��ادة االس��تثامرات الخارجي��ة وتنمية 

الص��ادرات الوطني��ة، ومتك��ني املامرس��ات التجارية 

وحامية املس��تهلك وحقوق امللكية الفكرية والغش 

التجاري.

وقالوا إن القانون االتحادي رقم )1( لس��نة 1979 يف 

شأن تنظيم شؤون الصناعة، ال يتوافق مع قيمة رأس 

مال املرشوعات والتي تطورت وتغريت بفعل التكيف 

مع الظ��روف والبيئ��ة االقتصادية الدولي��ة، وارتفاع 

التكلفة التش��غيلية للمش��اريع الصناعي��ة املحلية، 

خاصة أسعار استئجار األرايض وأسعار الوقود ويعود 

ذلك بصفة أساسية إىل تأخر توصيل خدمات الكهرباء 

واملاء للمش��اريع الصناعية والتجارية، متسائلني عن 

إمكانية إنشاء هيئة اتحادية متعلقة بقطاع الصناعة 

وهيئة لدعم الصادرات الصناعية للدولة.

وأش��اروا إىل وج��ود صعوبات متويلي��ة للمرشوعات 

الصغرية واملتوس��طة مام يحد من تطورها أو منوها، 

وع��دم قيام ال��وزارة باإلج��راءات الكافي��ة والالزمة 

لحامي��ة الصناع��ات املحلية والرتويج لها يف أس��واق 

الدول��ة، وإغراق الس��وق بكميات كبرية من الس��لع 

واملنتجات األجنبية، وعدم إحكام الرقابة عىل دخول 

املنتج��ات األجنبية.ولفت��وا إىل أن ع��دم االنتهاء من 

م��رشوع قانون االس��تثامر األجنب��ي، أدى إىل التأثري 

ع��ىل تدفق رؤوس األموال األجنبية إىل داخل الدولة، 

وتطرق��وا إىل حامي��ة املس��تهلك وحق��وق امللكي��ة 

الفكري��ة، وعدم االس��تفادة من املامرس��ات الدولية 

الحديث��ة يف اإلج��راءات الوقائي��ة والعالجية لحامية 

املستهلك خاصة يف قطاع التجزئة، وتساءلوا عن دور 

ال��وزارة يف تحقيق التكامل االقتصادي، يف ظل وجود 

خطط اقتصادي��ة لكل إمارة، وآلية تش��جيع القطاع 

الخاص لالستثامر يف مختلف اإلمارات.

هيئة لدعم الصادرات

وبالنس��بة لوجود هيئة لدعم الص��ادرات الصناعية 

لدول��ة اإلمارات، أك��د معايل الوزير أهمية تس��ويق 

منتج��ات الدول��ة، ووض��ع إط��ار لخل��ق ن��وع من 

التوازن يف التبادل التج��اري مع بعض الدول وزيادة 

حج��م صادرات الدولة لهذه الدول، مش��ريا أن بعض 

الصناعات ليس لديها القدرة عىل أن تصدر منتجاتها 

ألن أغلبها موجه للس��وق املحيل، وكثري من املحليات 

لديها مؤسس��ات مختصة يف تنمي��ة الصادرات وهي 

تنسق مع الوزارة.

وأكد معاليه أن قضية حامية املستهلك تهم املجتمع 

بش��كل عام، ويوجد إنجازات يف هذا املجال، مش��ريا 

أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات للمستهلكني 

وطورنا الكث��ري من التقنيات املتعلق��ة بهذا الجانب 

ولكن ال زالت قضية استخدامها محدودة.

وقال إن قط��اع الصناعة مهم جدا وله دور يف الناتج 

الوطني وحس��ب آخر تقديرات وصلت مس��اهامته 

إىل ح��وايل 9 ٪ وهن��اك خط��ة لرفعه��ا إىل 20 ٪، 

وهن��اك صناع��ات نجح��ت يف الدولة بحك��م كربها 

وفرضت نفس��ها محليا وعامليا مثل األملنيوم والحديد 

والبرتوكيامويات.

وضع الصناعة

وأض��اف أجرين��ا دراس��ة ح��ول وض��ع الصناعة يف 

اإلمارات ودراسة عن الصناعات الواعدة فيها، ملعرفة 

الصناعات التي باإلمكان أن تنجح بناء عىل املعطيات 

التي عاىن منه��ا قطاع الصناعة يف اإلم��ارات وتكلفة 

الطاقة واألرايض، ونحن نويص الجهات املعنية بإعادة 

النظ��ر يف تش��جيع الصناعة وتقديم مي��زات داعمة، 

مبين��ا أن نج��اح الصناعة يعتمد ع��ىل رضورة رشاء 

املنتج الوطني، وهو قد يكون أفضل مام هو مستورد 

ونحن نحتاج إىل التوجه إىل الصناعات الوطنية خاصة 

لدى الحكومات املحلية، مضيفا أن الدولة استطاعت 

أن تنجح يف قضية جذب االس��تثامرات األجنبية رغم 

األزمات التي مير بها العامل.

وقال تم إنشاء مجلس ملتابعة االستثامرات اإلماراتية 

الخارجي��ة، وأصبحت السياس��ية واضح��ة يف كيفية 

ج��ذب االس��تثامرات إىل اإلم��ارات، ومتابع��ة بعض 

املش��اكل التي تواجه املستثمرين اإلماراتيني يف بعض 

ال��دول يف الخ��ارج، مؤك��دا ع��ىل دور املحليات يف 

جذب االس��تثامرات يف ظل نجاحها يف بعض اإلمارات 

وإخفاقها يف إمارات أخرى.

الغش التجاري

ولف��ت إىل أن مختلف دول العامل تع��اين من الغش 

التج��اري، ويج��ب التعامل معه ب��كل حرفية، وعىل 

املس��تهلك دور يف حال��ة وجود أي نوع من الس��لع 

املغشوشة أن يتواصل مع الوزارة والدوائر االقتصادية، 

وقام��ت الوزارة بحوايل 26 ألف جولة تفتيش��ية عام 

2012، وت��م تحرير أك��رث من أربع��ة آالف مخالفة، 

والسؤال املهم كيف تدخل هذه السلع الدولة.

توصيات سياسة وزارة االقتصاد
أوالً: القوانني والترشيعات:	 

حث الوزارة عىل االنتهاء من حزمة الترشيعات 	 

الس��تكامل اإلطار الترشيعي لالقتصاد الوطني 

وتجهي��ز بيئ��ة األع��امل يف مجال التنافس��ية 

حزمة قوانني

قــال  معــايل وزيــر االقتصــاد : إن الــوزارة 
ســتنتهي خــالل الفــرتة القادمة مــن طرح 
وإصــدار حزمة من القوانني االقتصادية، لكنه 
أكد أن التأخر يف دراســة مرشوعات القوانني 
ذات الطابع االقتصادي تعود بصفة أساســية 
إىل تأخر الســلطات املعنيــة يف الدولة بالرد 
عىل ما يتعلق بها خالل دراســة وإعداد هذه 
املرشوعات، مضيفا إنه تم إجراء دراسة حول 
إنشــاء هيئة مســتقلة لقطــاع الصناعة، ومل 
تعرض عىل مجلس الوزراء، وهي مل تستكمل 
لغاية اآلن وحصلنــا عىل قرار مجلس الوزراء 

حول إمكانية إنشائها.
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املطالبة بتطوير القطاع الصناعي وتشجــــــــــــــــــــــــــــيع املشاريع 
املتكاملة.

رضورة رب��ط السياس��ات والترشيع��ات برؤية 	 

دولة اإلم��ارات 2021 ضمن أه��داف محددة 

تضم��ن الوص��ول إىل اقتص��اد مع��ريف ونتائج  

ملموس��ة ضمن مؤرشات تنافس��ية والتنسيق 

م��ع الجهات املحلية املعنية يف مجال مامرس��ة 

األنشطة االقتصادية والتجارية.

رضورة التنس��يق مع الجه��ات املحلية لتحديد 	 

القطاعات االس��رتاتيجية املس��تهدفة من خالل 

املناطق الحرة.

ثانياً: اسرتاتيجية وزارة االقتصاد:

رضورة انته��اء ال��وزارة من الهي��كل التنظيمي 	 

والوص��ف الوظيف��ي وتحدي��د اختصاص��ات 

تحدي��د  ع��ىل  حرص��اً  واألقس��ام  اإلدارات 

املس��ؤوليات وفص��ل امله��ام، والت��زام الوزارة 

مبعايري الحوكمة املؤسسية وفق معايري الجودة 

والكفاءة والشفافية.

مراجع��ة خطط وتقديرات ميزاني��ة الوزارة مبا 	 

يضمن تحقيق الخطط لألهداف االس��رتاتيجية 

العامة لوزارة االقتصاد يف إطار الفعالية الالزمة، 

ومب��ا يتوافق م��ع اس��رتاتيجية حكوم��ة دولة 

اإلمارات لألعوام )2013-2011(.

رضورة إنشاء السجل التجاري االلكرتوين املوحد 	 

ووضع اآلليات املناس��بة مع الجه��ات املحلية 
وفق القوانني النافذة يف هذا الش��أن يف سبيل 

تحصيل الرسوم، وذلك حفاظاً عىل موارد الخزانة 

العام��ة للدول��ة، م��ع رضورة التقي��د باألحكام 

والقواعد القانونية يف هذا الشأن.

القيام بدراسة مس��حية لتجارة الجملة والتجزئة 	 

يف القطاع��ات التالي��ة: الذه��ب واملجوه��رات، 

االلكرتونيات، املواد الغذائية، األقمشة واأللبسة.. 

إل��خ( لتوطينه��ا ولتمكني املواطن م��ن الدخول 

يف ه��ذه القطاعات بش��كل فع��يل وعميل حتى 

تستفيد األجيال املواطنة القادمة من هذا املجال 

اله��ام من مجاالت االقتص��اد الوطني الذي ليس 

للمواطنني تواجد مؤثر وفعال فيه.

ثالثاً: تطوير الترشيعات الصناعية يف دولة اإلمارات:

تعديل القانون االتحادي رقم )1( لس��نة )1979( 	 

بش��أن تنظي��م ش��ؤون الصناع��ة ليتواف��ق مع 

معطي��ات البيئ��ة االقتصادية الوطني��ة الراهنة، 

من خالل إنش��اء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة 

تعنى بالقطاع وتتوىل مهمة إعادة هيكلة وتنظيم 

القط��اع الصناع��ي ورس��م السياس��ات، ووضع 

الخطط االس��رتاتيجية له��ذا القط��اع املهم عىل 

مستوى الدولة.

رضورة وض��ع ضوابط وحواف��ز لضامن تدفق 	 

االس��تثامر األجنب��ي للقطاعات االس��رتاتيجية، 

وإرشاك ال��رشكات املحلي��ة يف عملي��ة تنفي��ذ 

املش��اريع وتخصيص حص��ة للمنت��ج الوطني 

لتنمية الصناعات املحلية، ووضع مؤرشات أداء 

توضح مدى االس��تفادة من هذه االس��تثامرات 

ع��ىل ال��رشكات املحلي��ة خصوص��ا ال��رشكات 

.)SME( الصغرية واملتوسطة

رابعا : دور ال��وزارة يف تطوير القطاع  االقتصادي 

يف الدولة:

رضورة دعم وتطوير وإعطاء األولوية للمنتجات 	 

الوطنية م��ن خالل وضع اس��رتاتيجية وخطط 

تنظم عملي��ة توريد هذه املنتج��ات للجهات 

الحكومية، أسوًة باسرتاتيجية برنامج املشرتيات 

الحكومي��ة يف إمارة ديب والقان��ون املحيل رقم 

23 لسنة 2009 بشأن مؤسسة محمد بن راشد 

لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة.

التأكي��د عىل أهمي��ة مطالب��ة وزارة االقتصاد 	 

للهيئ��ة االتحادي��ة للكهرباء وامل��اء يف توصيل 

خدمات الكهرباء واملاء إىل املش��اريع الصناعية 

والتجارية الوطنية.

خامس��اً: دور ال��وزارة يف حامي��ة املس��تهلك 	 

ومراقبة جودة السلع والخدمات:

قيام الوزارة بدعم الصناعات الوطنية للحد من 	 

اآلثار الس��لبية للتضخم ومحاولة تثبيت أسعار 

السلع األساسية لفرتات طويلة.

رضورة قي��ام الوزارة بإطالق خدمات الكرتونية 	 

تفاعلي��ة تلب��ي احتياج��ات املس��تهلك وتوفر 

املعلومة مثل مؤرش األسعار ومنافذ بيع السلع 

ومقارنة أسعار السلع.

قيام الوزارة مبراجعة الخطط والربامج املتعلقة 	 

بحامية املستهلك مبا يضمن:

التأكيد عىل أن ترش��يد االستهالك ثقافة حياتية 	 

يجب العمل عىل إرسائها ونرشها بني الجميع.

ضامن حامية املستهلك وتحقيق جميع حقوقه 	 

من حق املعرف��ة وحق األمان وح��ق االختيار 

وحق االستامع وحق التثقيف.

العمل عىل تحقيق املنافسة الرشيفة ومحاربة 	 

االحتكار.

العمل عىل أن تكون األس��عار يف الدولة مقاربة 	 

للدول املجاورة ) ال��دواء – الغذاء – الوقود – 

الطاقة – التزامات الحياة كافة(.

محارب��ة الغش التجاري للبضائع ) التقليد، قلة 	 

الوزن، اخت��الف محتوى العلبة ع��ن املكتوب 

عليها، تزوي��ر تاريخ انتهاء املنت��ج ( وكثري من 

فنون الغ��ش والتالعب التجاري، حيث أن هذا 

الس��لوك له آثاره الس��لبية الكبرية يف مجاالت 

األمن والسالمة والصحة واالقتصاد ويهدد حياة 

البرش ويكون سبباً لكثري من األمراض.

املنتج الوطني أفضل 
مما هو مستورد يف بعض 

الصناعات

إنشاء جملس ملتابعة 
االستثمارات اإلماراتية 

اخلارجية

ضرورة إنشاء السجل 
التجاري االلكرتوين املوحد

املطالبة بالعمل على 
مقاربة األسعار يف الدولة 

مع الدول اجملاورة
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اختت��م املجل��س الوطن��ي االتح��ادي دور انعقاده 

العادي الثاين من الفص��ل الترشيعي الخامس عرش 

بعقد جلسته الس��ابعة عرشة يوم الثالثاء 25 يونيو 

2013م، وحق��ق املجل��س العدي��د م��ن اإلنجازات 

يف إط��ار اختصاصاته الدس��تورية ع��ىل الصعيدين 

الترشيع��ي والرقايب، وعىل صعيد أنش��طة الش��عبة 

الربملانية، فقد عقد 17 جلسة استغرقت حوايل 106 

س��اعات عمل، وشهد هذا الدور يف سابقة للمجلس 

عىل م��دى تاريخه انعق��اد أطول جلس��ة له وهي 

الجلسة السابعة التي استغرقت أربعة أيام ملناقشة 

مرشوع قانون الرشكات، واس��تُْكملت مناقش��ته يف 

الجلس��ة الرابعة عرشة لتصل مدة مناقشة مرشوع 

القانون وإقراره إىل 35 ساعة عمل.

وقال معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس يف كلمة 

ألقاها يف الجلسة الختامية إن لجان املجلس أدت الدور 

املنوط بها بكفاءة واقتدار يف دراس��ة ومناقشة كل ما 

أحاله املجلس إليها من مرشوعات قوانني وموضوعات 

عام��ة، حي��ث عقدت اللج��ان الدامئ��ة واملؤقتة 145 

اجتامعاً اس��تغرقت حوايل 414 ساعة، وعقدت اللجان 

إلنجاز أعاملها عىل الوجه األفضل "5" حلقات نقاشية، 

وقامت ب� 5 زيارات ميداني��ة، وتواصلت مع مختلف 

املؤسس��ات والقطاعات الحكومية واألهلية والجهات 

املعني��ة وذوي الخربة واالختص��اص للوقوف عن قرب 

عىل حقيقة القضايا وتفحص املش��كالت، واالس��تامع 

بعناي��ة ل��كل آراء ومقرتحات وأف��كار املواطنني وكل 

الجهات املعنية بش��أن كل ما ناقش��ته من مرشوعات 

قوانني وموضوعات عامة وشكاوى.

اجتامعات اللجان

وبلغ عدد املشاركني يف اجتامعات اللجان 177 شخصاً 

ميثل��ون 51 جهة م��ن مختل��ف ال��وزارات والهيئات 

واملؤسس��ات الحكومي��ة واألهلية وجمعي��ات النفع 

العام ومراكز الدراسات ووسائل اإلعالم وغرف التجارة 

والصناع��ة يف مختل��ف إم��ارات الدول��ة، وغريها من 

الجهات ذات الصلة بكل م��ا تناولته مداوالت اللجان 

يف اجتامعاتها، كام اس��تعانت اللج��ان إلنجاز أعاملها 

ب� 126 دراس��ة وورق��ة علمية وفنية أعدته��ا األمانة 

العام��ة حول مختلف الش��ؤون واملج��االت القانونية 

واالقتصادية واالجتامعية والتعليمية والصحية والبيئية 

واألمنية والخدمية والقطاعات األخرى، حيث كان لها 

مبا تضمنته من بيان��ات موثقة األثر اإليجايب الكبري يف 

إثراء مناقشات اللجان وخالصات تقاريرها حول كل ما 

أحيل إليها ملناقشته.

وش��هد ه��ذا الدور إنش��اء لجن��ة دامئ��ة لحقوق 

اإلنس��ان به��دف دعم جه��ود الدولة يف ه��ذا املجال 

عىل الصعيدين الداخيل والخارج��ي، ولزيادة قدرات 

املجل��س يف التعامل مع قضايا السياس��ة العامة التي 

تنظره��ا لجانه الدامئ��ة واملؤقتة م��ن منظور حقوق 

اإلنس��ان، وتقدي��م الع��ون واملش��ورة الفني��ة للجان 

املجلس األخرى بشأن مرشوعات القوانني ذات الصلة 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية خاصة أن 

العديد من مرشوعات القوانني تتناول هذه الحقوق.

17 مرشوعاً

وعىل الصعيد الترشيع��ي ورد للمجلس من الحكومة 

17 م��رشوع قانون منها 3 مرشوع��ات قوانني متبقية 

م��ن دور االنعقاد الع��ادي األول و14 مرشوع قانون 

ورد يف دور االنعقاد العادي الثاين، ناقش املجلس وأقر 

11 مرشوع قانون منها  8 مرشوعات قوانني عادية و3 

مرشوعات قوانني ميزانيات عامة وحس��ابات ختامية، 

وبقي لدى املجلس 6 مرشوعات قوانني انتهت اللجان 

من دراس��ة بعضها، واطلع املجل��س وأحيط علامً ب� 5 

مراسيم بقوانني، ومرسوم اتحادي واحد، وأبلغ املجلس 

وأحيط علام ب� 17 اتفاقية دولية أبرمتها الحكومة.

وعىل الصعيد الرق��ايب ناقش املجلس 7 موضوعات 

عام��ة، تناول��ت سياس��ات كٍل من الهيئ��ة االتحادية 

للكهرباء واملاء، وبرنامج الش��يخ زايد لإلسكان، ووزارة 

البيئ��ة واملياه بش��أن حامي��ة الرتبة والغط��اء النبايت، 

ووزارة الصحة يف ش��أن تنمية قطاع الصحة يف الدولة، 

ووزارة األش��غال العامة يف شأن شق الطرق االتحادية، 

واملجلس الوطني لإلعالم يف شأن الترشيعات اإلعالمية، 

وسياس��ة وزارة االقتص��اد، وقد أقر وأص��در املجلس 

اختتام دور انعقاد اجمللس الثاين بـ 17 جــــــــــــــــــــــلسة يف 106 ساعات

شكر وتقدير

توجــه املجلس بالشــكر الجزيــل إىل جميع 

املؤسســات والهيئــات والجهــات الحكومية 

واألهليــة وجمعيات النفــع العام واملواطنني 

وإىل كل مــن تواصل مع املجلــس وأعضائه، 

فقــد كانــوا جميعاً عونــاً للمجلــس ولجانه 

باالســتنارة بأفكارهم ومقرتحاتهــم وآرائهم، 

األمــر الذي كان له أكرب األثــر يف التوصل إىل 

القرارات املناســبة بشــأن كل مــا تم طرحه 

ومناقشته يف املجلس.

كــام توجــه بالشــكر والتقديــر لإلعالميــني 

واملؤسســات اإلعالمية التــي ميثلونها مثمنني 

ألعاملــه  ومتابعتهــم  بشــؤونه  اهتاممهــم 

وجهودهــم يف تغطيتهــا إعالميــاً وتفاعلهم 

وتعاونهــم معــه يف هذا الصــدد، األمر الذي 

يُعــزز مفهــوم الرشاكة الفعليــة بني املجلس 

ووســائل اإلعــالم يف تعزيز الحيــاة والثقافة 

الربملانية، وتنوير الرأي العام بأعامل املجلس 

يف إطار الشــفافية كسلطة تضطلع بدور هام 

وفاعل عــىل الصعيدين الترشيعــي والرقايب، 

وتســهيل تواصل املجلس واألعضاء مع كافة 

رشائح املجتمع.
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بشأنها 78 توصية تم رفعها للحكومة.

مواضيع منظورة

ك��ام انتهت لج��ان املجلس من دراس��ة ومناقش��ة 6 

موضوع��ات عامة وهي جاه��زة لطرحها عىل املجلس 

ملناقش��تها، تتن��اول سياس��ات كل من الهيئ��ة العامة 

للمعاش��ات والتأمينات االجتامعي��ة، وهيئة اإلمارات 

للمواصف��ات واملقاييس يف ش��أن الصحة والس��المة، 

ووزارة الداخلية يف ش��أن الس��المة املرورية والرشطة 

املجتمعي��ة، ووزارة التعلي��م الع��ايل والبحث العلمي 

يف مج��ال البحث العلمي، وسياس��ة مجل��س الوزراء 

لتعزي��ز مكانة اللغ��ة العربية، وموض��وع التوطني يف 

القط��اع الحكومي والخاص، وال يزال 12 موضوعاً عاماً 

منظوراً أمام اللج��ان، باإلضافة إىل أن املجلس ال يزال 

بانتظ��ار موافقة مجلس الوزراء عىل طرح ومناقش��ة 

5 موضوعات عامة أخرى تتناول سياس��ات الحكومة 

يف مختل��ف املجاالت. ووجه أعض��اء املجلس ملمثيل 

الحكومة 55 س��ؤاالً تناولت مختلف القضايا الحيوية 

للوط��ن واملواطن��ني، منها 46 س��ؤاال تم ال��رد عليها 

ش��خصياً بحضورهم و9 أس��ئلة تم الرد عليها كتابياً، 

وتلق��ى املجلس خالل دور االنعقاد العادي الثاين 65 

ش��كوى مبختلف حاالتها، وقد تم دراس��تها واالنتهاء 

من 36 ش��كوى وإجراء الالزم بشأنها، بينام تم حفظ 

29 ش��كوى منها لعدم االختصاص ولعدم اس��تيفائها 

للرشوط املطلوبة.

نشاط رائد

وقامت وفود الش��عبة الربملاني��ة التي مثلت املجلس 

يف االجتامع��ات واملؤمت��رات واللق��اءات والزي��ارات 

الربملاني��ة بنش��اط رائ��د ودور فعال،  فق��د عملت 

وعرب مامرس��تها ألرقى معايري الدبلوماس��ية الربملانية 

يف مش��اركاتها مبختلف الفعاليات واملحافل الربملانية 

الخليجي��ة والعربية واإلس��المية والدولي��ة التي بلغ 

عددها "35"مشاركة برملانية عىل إبراز وجه اإلمارات 

الحض��اري، وأكد املجلس خاللها ع��ىل مواقف دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة، والتفاع��ل املثمر مع 

مختلف القضايا الوطني��ة واإلقليمية والدولية وعىل 

رأس أولوياته��ا التأكي��د عىل حق دول��ة اإلمارات يف 

استعادة س��يادتها عىل جزرها )طنب الكربى وطنب 

الصغرى وأبو موىس( التي تحتلها إيران.

كام حققت الش��عبة الربملانية العديد من النتائج 

اإليجابية، وأس��همت إس��هاماً نوعياً يف تفعيل أجهزة 

املؤسس��ات الربملانية اإلقليمي��ة والدولية يف مختلف 

مج��االت عمله��ا، ومعالج��ة مختلف القضاي��ا التي 

طرح��ت عىل جداول أعاملها عرب طرحها 49 دراس��ة 

فنية والعدي��د من املرشوعات واملبادرات التي القت 

ترحيباً برملانياً واس��عاً، كام حققت الش��عبة الربملانية 

مكس��باً جديداً بفوز س��عادة عض��و املجلس أحمد 

الجروان برئاسة الربملان العريب يف دورته األوىل والذي 

تحول من انتقايل إىل دائم، وبتمثيل س��عادة راش��د 

الرشيق��ي  املجموع��ة العربية يف اللجن��ة التنفيذية 

لالتحاد الربمل��اين الدويل، والتي تعد م��ن أهم أجهزة 

االتحاد.

وتقديراً لل��دور الفاعل الذي يضطل��ع به املجلس 

وش��عبته الربملاني��ة وأمانته العام��ة يف تطوير العمل 

واألداء الربمل��اين يف مختلف مج��االت عمل املنظامت 

واملحاف��ل الربملانية اإلقليمية والدولي��ة والقضايا التي 

تتناولها، فقد فاز سعادة الدكتور محمد سامل املزروعي 

األمني العام للمجلس الوطني االتحادي بجائزة التميز 

الربمل��اين، األم��ر الذي مُيثل م��دى االح��رتام والتقدير 

للمجلس الوطن��ي االتحادي واعرتافاً بال��دور املتميز 

لألمانة العامة للمجلس عىل الصعيد الربملاين.

6 بيانات

وتفاع��ل املجلس م��ع مختلف األح��داث املحلية وما 

يج��ري عىل الس��احتني اإلقليمي��ة والدولية من خالل 

6 بيان��ات أصدره��ا بش��أنها، إضافة لزي��ارات الوفود 

الخارجية للمجلس وزي��ارات وفود املجلس الخارجية 

وأنش��طته يف مختل��ف املحافل واملنظ��امت الربملانية 

اإلقليمي��ة والدولي��ة. وصاح��ب هذا النش��اط املثمر 

للش��عبة العديد من زيارات س��فراء الدول الش��قيقة 

والصديق��ة للمجل��س لتعزي��ز العالق��ات الربملاني��ة 

والعالقات الثنائية يف مختلف املجاالت بني هذه الدول 

ودولة اإلم��ارات العربية املتح��دة، وكان الحرص من 

الجمي��ع يف هذه اللقاءات وغريه��ا عىل إبراز مختلف 

جوانب التنمية والتقدم والتطور الذي تش��هده دولة 

اإلم��ارات يف مختلف امليادين بش��كل ع��ام والتجربة 

الربملاني��ة والحي��اة واملش��اركة السياس��ية عىل وجه 

الخصوص.

لقد كان للتفاعل والتعاون البناء واإليجايب والحوار 

الش��فاف تحت القب��ة بني الحكوم��ة واملجلس الدور 

الكب��ري يف إنجاز م��ا تحق��ق، وإن املجل��س إذ يُثمن 

عالياً ه��ذا التعاون، ليتقدم بجزيل الش��كر للحكومة 

عىل تقديره��ا للدور الذي يقوم ب��ه يف متابعة قضايا 

الوط��ن واملواطن��ني عرب مامرس��ته ل��دوره الترشيعي 

والرق��ايب ومش��اركته الفاعل��ة  يف دع��م الحكوم��ة 

بال��رؤى واألفكار ع��ىل مختلف الُصعد. لقد تجس��د 

هذا التع��اون من خالل مناقش��ة املجلس ملرشوعات 

القوانني واملوضوعات العامة واألسئلة بحضور أصحاب 

السمو واملعايل الوزراء الجلس��ات وقيامهم بالرد عىل 

استفسارات األعضاء بشأن مختلف القضايا، واالهتامم 

بتوصيات املجلس ملعالجة القضايا التي تضمنتها.

ويُؤكد املجلس س��عيه الدائم لبناء عالقة منوذجية 

مع الحكومة أساسها الثقة املتبادلة والرشاكة والتعاون 

والتنس��يق الدائ��م يف إط��ار األدوار املنوطة باملجلس 

والحكوم��ة مبوجب الدس��تور واإلحس��اس املش��رتك 

باملس��ؤولية واملصلح��ة الوطني��ة تحقيق��اً للتطلعات 

املنشودة. 

اختتام دور انعقاد اجمللس الثاين بـ 17 جــــــــــــــــــــــلسة يف 106 ساعات
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جلان اجمللس الدائمة و املؤقتة  تعقد 145 اجتماعًا 
وتنظم 10 زيارات وحلقات نقاشية

عقدت اللجان الدامئ��ة واملؤقتة للمجلس الوطني 

االتحادي خالل دور االنعق��اد العادي الثاين، 145 

اجتامع��اً اس��تغرقت ح��وايل 414 س��اعة، حيث 

أدت ال��دور املنوط بها بكفاءة واقتدار يف دراس��ة 

ومناقشة كل ما أحاله املجلس إليها من مرشوعات 

قوان��ني وموضوع��ات عام��ة، كام عق��دت إلنجاز 

أعاملها عىل الوجه األفضل خمس حلقات نقاشية، 

وقامت بخم��س زيارات ميداني��ة، وتواصلت مع 

مختلف املؤسسات والقطاعات الحكومية واألهلية 

الخ��ربة واالختص��اص  والجه��ات املعني��ة وذوي 

للوقوف ع��ن قرب عىل حقيق��ة القضايا وتفحص 

املشكالت، واالس��تامع بعناية لكل آراء ومقرتحات 

وأف��كار املواطنني وكل الجهات املعنية بش��أن كل 

ما ناقش��ته من مرشوع��ات قوان��ني وموضوعات 

عامة وشكاوى. وبلغ عدد املشاركني يف اجتامعات 

اللجان 177 ش��خصاً ميثل��ون 51 جهة من مختلف 

الوزارات والهيئات واملؤسسات الحكومية واألهلية 

وجمعيات النفع العام ومراكز الدراس��ات ووسائل 

اإلع��الم وغ��رف التج��ارة والصناع��ة يف مختل��ف 

إم��ارات الدولة، وغريها من الجه��ات ذات الصلة 

بكل ما تناولت��ه مداوالت اللج��ان يف اجتامعاتها، 

باإلضافة إىل استعانتها يف إنجاز أعاملها بعدد 162 

ورق��ة علمية وفني��ة أعدتها األمان��ة العامة، حول 

مختلف الش��ؤون واملجاالت القانونية واالقتصادية 

واالجتامعية والتعليمية والصحية والبيئية واألمنية 

والخدمي��ة والقطاعات األخ��رى، حيث كان لها مبا 

تضمنته من بيان��ات موثقة األث��ر اإليجايب الكبري 

يف إث��راء مناقش��ات اللجان وخالص��ات تقاريرها 

حول كل ما أحيل إليها ملناقش��ته.وقد ش��هد هذا 

الدور إنش��اء لجنة دامئة لحقوق اإلنس��ان بهدف 

دعم جهود الدول��ة يف هذا املجال عىل الصعيدين 

الداخ��يل والخارجي، ولزيادة ق��درات املجلس يف 

التعامل مع قضايا السياس��ة العام��ة التي تنظرها 

لجانه الدامئة واملؤقتة من منظور حقوق اإلنسان، 

وتقدي��م العون واملش��ورة الفني��ة للجان املجلس 

األخرى بش��أن مرشوع��ات القوان��ني ذات الصلة 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية خاصة 

أن العديد م��ن مرشوعات القوان��ني تتناول هذه 

الحقوق.

جلان    اجمللس
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قال س��عادة الدكت��ور يعقوب النقب��ي رئيس لجنة 

الش��ؤون الداخلية والدفاع، إن اللجنة عقدت خالل 

دور االنعق��اد العادي الثاين 11 اجتامعاً اس��تغرقت 

)35:34( س��اعة عمل، ناقش��ت خالله��ا يف الجانب 

الترشيعي م��رشوع قانون اتح��ادي بتعديل بعض 

أح��كام املرس��وم االتح��ادي رقم )2( لس��نة 2004 

بش��أن هيئة اإلم��ارات للهوية، اطلعت يف س��بيل 

مناقش��ته عىل 16 ورقة فني��ة، وتقدمت فيه بعدد 

61 فكرًة ورأياً ومقرتح��اً كانت فاعليتها )94  ٪( يف 

جلس��ة املجلس. أما يف الجانب الرقايب فقد انتهت 

اللجن��ة من مناقش��ة موض��وع ع��ام متبنى خالل 

خط��ة عملها يف الدور األول، وهو سياس��ة املجلس 

االتح��ادي للرتكيبة الس��كانية وأع��دت تقريرها يف 

شأنه، كام ناقشت اللجنة التوصيات املحالة لها من 

املجلس الوطني االتحادي يف ش��أن موضوع سياسة 

هيئة اإلمارات للهوية وأعدت تقريراً يف ش��أنه وتم 

رفعه للمجل��س، كام تبنت اللجن��ة يف الدور الثاين 

موضوع��اً عام��اً وهو حامي��ة املجتمع م��ن املواد 

املخدرة، واطلعت ع��ىل 3 أوراق فنية وقدمت من 

خالل مناقش��اتها 108 أفكار وآراء ومقرتحات. وعن 

موضوع سياس��ية املركز االتحادي الرتكيبة السكانية 

ذك��ر النقبي بأن��ه تم تدارس املوض��وع مع ممثيل 

املجلس، وتم التوصل إىل نتائج منها تش��جيع زواج 

املواطنني، ودعم صندوق الزواج حيث كانت نسبة 

املواطنني قليلة، وسيتم رفع التوصيات بعد مناقشة 

املوض��وع يف املجل��س خالل الدور الق��ادم، وحول 

موضوع املخدرات بني أن هناك فئات يف املجتمع ال 

بد من عمل دراسة حولها منها طلبة املدارس، حيث 

وجدنا من خالل ما نقلته وس��ائل االعالم أن هناك 

خطراً محدقاً بهم.

جلنة الشؤون الداخلية والدفاع

جلنة الشؤون املالية واالقتصادية والصناعية
قال سعادة س��لطان راش��د الظاهري رئيس لجنة 

الش��ؤون املالي��ة واالقتصادية والصناعي��ة إن اللجنة 

عقدت خالل دور االنعقاد العادي الثاين، 30 اجتامعاً 

اس��تغرقت )131:20( س��اعة عم��ل،  فف��ي الجانب 

الترشيعي  أنجزت اللجنة املرشوعات اآلتية:

مرشوع قانون اتحادي بش��أن املشاريع واملنشآت 	 

الصغرية واملتوسطة.

م��رشوع قان��ون اتحادي يف ش��أن اعت��امد إضايف 	 

للميزاني��ة العام��ة لالتح��اد وميزاني��ات الجهات 

املستقلة عن السنة املالية 2013.

مرشوع قانون اتحادي يف ش��أن اعتامد الحس��اب 	 

الختامي لالتح��اد والحس��ابات الختامية للجهات 

املس��تقلة امللحق��ة ع��ن الس��نة املالي��ة املنتهية 

2013/12/31م.

مرشوع قانون اتحادي يف شأن الرشكات.	 

م��رشوع امليزانية العام��ة لالتحاد للس��نة املالية 	 

.2013

يف ح��ني ال يزال أمامه��ا مرشوع قان��ون اتحادي 

بش��أن مكافح��ة الغش التج��اري واملح��ال لها من 

املجلس بتاريخ 2013/3/19.

واطلعت اللجنة يف س��بيل مناقش��تها ملرشوعات 

القوانني عىل 34 دراس��ة وورقة فنية، وتقدمت فيها 

بع��دد 189 فكرًة ورأياً ومقرتح��اً كانت فاعليتها 92 

٪ يف جلس��ة املجل��س، أم��ا يف الجان��ب الرقايب فقد 

استكملت اللجنة مناقشة 4 موضوعات عامة متبناة 

خالل خط��ة عملها يف ال��دور األول  وهي سياس��ة 

كل م��ن وزارة االقتصاد، وم��رصف اإلمارات العربية 

املتحدة املركزي، وهيئة وس��وق اإلم��ارات لألوراق 

املالية والسلع، واملركز الوطني لإلحصاء. وتم خاللها 

مناقش��ة موضوع سياس��ة وزارة االقتصاد يف جلسة 

املجل��س، يف حني اليزال أمامه��ا 3 موضوعات عامة، 

واطلعت اللجنة عىل 11 دراسة وورقة فنية وقدمت 

خالله��ا 96 فكرًة ورأياً ومقرتح��اً كانت فاعليتها )69 

٪( يف جلس��ات املجلس. وقال رئي��س اللجنة إنه تم 

مناقش��ة مرشوع قان��ون ال��رشكات التجارية، وهي 

م��ن أهم القوانني التي أنجزت م��ن قبل اللجنة ويف 

وقت قيايس، ومتت مراجعته بالتنس��يق مع األطراف 

املعنية س��واء كانت جه��ات اتحادية أو قطاع خاص 

أو عام فتم جمع اآلراء ونوقش يف جلس��ة استغرقت 

أربع��ة أيام.  وأك��د أن هذا القانون س��يطور البيئة 

الترشيعية وباألخص يف ما يتعلق باالقتصاد والتجارة، 

وسيخدم املواطنني يف تأسيس أعاملهم كام سيساهم 

يف جذب االس��تثامرات األجنبية والخربات واملعرفة، 

وتم االنتهاء م��ن مرشوع قانون املنش��آت الصغرية 

واملتوسطة، وهو قانون يهم املواطنني الذين يسعون 

لتأس��يس أعاملهم واالرتقاء بوضعهم االقتصادي، لذا 

ت��م إنجاز املرشوع خ��الل وقت قي��ايس بعد األخذ 

بالعديد من اآلراء. وبني أنه ورد إىل املجلس يف شهر 

مارس مرشوع قانون الغش التجاري وس��يتم  انجازه 

يف الدور القادم، وس��يخدم الدول��ة يف محاربة هذه 

الظاهرة.
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جلنة شؤون الرتبية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة 
قالت س��عادة الدكت��ورة منى البح��ر رئيس لجنة 

شؤون الرتبية والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة، 

إن اللجن��ة عق��دت خالل دور االنعق��اد الثاين 16 

اجتامعاً اس��تغرقت )40:43( ساعة عمل، ناقشت 

خاللها يف الجانب الترشيعي مرشوع قانون اتحادي 

بشأن التعليم اإللزامي، واطلعت يف سبيل مناقشته 

عىل دراس��تني وورقتني فنيتني وتقدمت فيه ب� 10 

أفكار وآراء ومقرتحات.

أم��ا يف الجان��ب الرقايب فق��د اس��تكملت اللجنة 

مناقش��ة 5 موضوع��ات عامة متبن��اة خالل خطة 

عمله��ا يف ال��دور األول، وه��ي سياس��ة كل م��ن 

املجلس الوطني لإلعالم يف ش��أن تعزيز الترشيعات 

اإلعالمية يف الدولة، ووزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي يف ش��أن البحث العلمي، ومجلس الوزراء 

لتعزيز مكانة اللغة العربية، ووزارة الرتبية يف شأن 

املعلمني، ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف 

شأن أعضاء هيئة التدريس.

ك��ام تم خالله مناقش��ة موضوع سياس��ة املجلس 

الوطني لإلعالم يف شأن تعزيز الترشيعات اإلعالمية 

يف الدولة  يف جلس��ة املجلس، ك��ام انتهت اللجنة 

خ��الل ال��دور الث��اين من إع��داد تقريري��ن حول 

املوضوع��ات املحال��ة إليها، يف حني الي��زال أمامها 

موضوع��ان عام��ان، وقامت يف س��بيل مناقش��تها 

بزيارة ميدانية واحدة وعقدت 4 حلقات نقاش��ية 

واطلع��ت عىل 16 دراس��ة وورقة فني��ة، وقدمت 

خاللها 362 فكرًة ورأياً ومقرتحاً كانت فاعليتها

)  98٪( يف جلسة املجلس.

وذك��رت البح��ر أن اللجنة قامت بزي��ارة ميدانية 

واح��دة إىل جامع��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف 

مدينة العني، وعقدت حلقة نقاشية بعنوان "اللغة 

العربية عامد الهوية الحارض واملستقبل"، تم خاللها 

مناقش��ة األمور املتعلق��ة مبحاور ه��ذا املوضوع، 

ك��ام عقدت ثالث حلقات نقاش��ية يف الفجرية وأم 

القيوي��ن وديب ح��ول ش��عار "هم��وم وطموحات 

املعلم" وذلك بااللتقاء مبعلمي املناطق التعليمية.

بلغت نس��بة فعالية أع��امل اللجنة حول موضوع 

سياس��ة املجلس الوطن��ي لإلعالم يف ش��أن تعزيز 

الترشيعات اإلعالمية يف الدولة )98  ٪( من مجموع 

تعدي��الت التوصيات املقرتحة من قبل اللجنة، )أي 

واف��ق املجلس عىل جميع توصي��ات اللجنة والتي 

بلغت 9 توصيات مع حذف توصية وحيدة(.

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

قال س��عادة أحم��د مفت��اح الزعايب رئي��س لجنة 

الش��ؤون الترشيعية والقانوني��ة، إن اللجنة عقدت 

خ��الل دور االنعقاد الثاين 11 اجتامعاً، اس��تغرقت 

)29.18( س��اعة عمل، ناقش��ت وأنجزت خاللها يف 

الجانب الترشيعي، مرشوعي قانونني، وهام مرشوع 

قان��ون اتحادي يف ش��أن الكاتب الع��دل، ومرشوع 

قانون اتحادي بش��أن تعديل بعض أحكام القانون 

االتحادي رقم )51( لس��نة 2006 يف ش��أن مكافحة 

جرائ��م االتج��ار بالب��رش، حيث اطلعت يف س��بيل 

مناقش��تهام عىل )17( دراسة وورقة فنية وتقدمت 

فيه ب��� 27 فكرًة ورأي��اً ومقرتحاً كان��ت فاعليتها )  

84.5٪( يف جلس��ات املجلس، أما يف الجانب الرقايب 

ف��إن اللجنة مل تتنب أية موضوعات عامة خالل هذا 

الدور.وأض��اف الزعايب أن اللجنة قامت بدور فاعل 

خالل مناقش��ة املرشوعني بالنس��بة لتعديل بعض 

النصوص حتى خرجت هذه املرشوعات إىل املجلس 

ووافق عليها، مش��رياً إىل أن هناك قانوناً للس��لطة 

القضائية س��يصدر قريباً ويف حال صدوره س��ينتقل 

االختص��اص إىل املجل��س األعىل للقضاء وس��يكون 

ل��دى وزارة الع��دل فق��ط اإلرشاف اإلداري.وحول 

مرشوع قانون الكاتب العدل عندما يخرج إىل النور 

س��يكون باس��تطاعة العاملني يف القانون أو القضاء 

العم��ل يف مهنة الكاتب الع��دل من التصديق عىل 

العقود وغريها. بلغت نس��بة فعالية أعامل اللجنة 

يف مناقش��ة مرشوع قانون اتحادي يف شأن مكافحة 

جرائ��م االتج��ار بالب��رش )85.7  ٪( م��ن مجموع 

تعديالت املجلس عىل مرشوع القانون، أما مرشوع 

قانون اتحادي يف ش��أن الكات��ب العدل فقد بلغت 

نس��بة تعدي��الت اللجن��ة )83.3  ٪( م��ن مجموع 

تعديالت املجلس عىل مرشوع القانون.
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جلنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتماعية
قال س��عادة س��امل بال��ركاض العام��ري رئيس لجنة 

الش��ؤون الصحية والعمل والشؤون االجتامعية، إن 

اللجن��ة عقدت خالل دور االنعقاد العادي الثاين 16 

اجتامعاً اس��تغرقت )56:35( س��اعة عمل، ناقشت 

خاللها يف الجانب الترشيعي مرشوع قانون اتحادي 

بشأن قانون ودمية، واطلعت يف سبيل مناقشته عىل 

3 دراس��ات وأوراق فنية وتقدمت فيه ب� 101 فكرة 

ورأي ومقرتح، يف حني اليزال مرشوع قانون اتحادي 

يف ش��أن مكافحة األمراض السارية قيد الدراسة أمام 

اللجنة. 

أما يف الجانب الرقايب فقد ناقشت اللجنة خالل هذا 

الدور موضوعات عامة، انجزت منها موضوع سياسة 

وزارة الصحة يف شأن تنمية قطاع الصحة يف الدولة، 

يف حني اليزال موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف 

املوارد البرشية الوطنية )تنمية(، وموضوع سياس��ة 

وزارة العمل يف شأن ضبط سوق العمل قيد الدراسة 

أمام اللجنة.

وقامت اللجنة يف س��بيل مناقشة هذه املوضوعات 

العامة بتنظي��م 3 زيارات ميدانية وحلقة نقاش��ية 

واح��دة، واطلع��ت ع��ىل 9 دراس��ات وأوراق فنية 

وقدم��ت خاللها 130 فك��رًة ورأي��اً ومقرتحاً، كانت 

فاعليتها )95  ٪( يف جلسة املجلس.

وقال س��عادة بال��ركاض إن اللجنة خالل مناقش��ة 

م��رشوع قان��ون حقوق الطف��ل »ودمي��ة«، التقت 

مبمثيل مختل��ف الجهات الحكومية واملدنية املعنية 

لدراس��ة هذا القان��ون، ووضعه بالش��كل الصحيح 

والقان��ون جاهز للمناقش��ة أمام املجل��س، وهناك 

تعديالت ع��ىل قانون ودمية تم اس��تحداثها لحفظ 

س��المة الطفل، وكذل��ك موضوع التدخ��ني واملواد 

الضارة بالطف��ل ومراقبتها ووضع جزاءات وغرامات 

مل��ن يتس��اهل فيه��ا ويقدمها، كام ت��م حفظ حق 

األبوي��ن بحيث ال يتعارض م��ع  تربية الطفل تربية 

دينية ومع املوروثات الثقافية. بلغت نس��بة فعالية 

أعامل اللجنة حول موضوع  »سياس��ة وزارة الصحة 

يف ش��أن تنمية القطاع الصح��ي يف الدولة« )86  ٪( 

من مجموع تعدي��الت التوصيات املقرتحة من قبل 

اللجنة، أي وافق املجلس عىل 12 توصية مع حذف 

توصيتني من املجموع الكيل للتوصيات.

جلنة الشؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية 
والزراعة والرثوة السمكية

قال س��عادة راش��د الرشيقي رئيس لجنة الشؤون 

الخارجي��ة والتخطي��ط والبرتول وال��رثوة املعدنية 

والزراع��ة وال��رثوة الس��مكية، إن اللجن��ة عقدت 

خالل دور االنعقاد الثاين )12( اجتامعاً اس��تغرقت 

)34:50( س��اعة عمل، ناقش��ت خاللها يف الجانب 

الترشيع��ي مرشوع قانون اتحادي يف ش��أن املوارد 

الوراثي��ة النباتية لألغذية والزراعة، ومرشوع قانون 

اتحادي بشأن إنش��اء املركز الدويل للتميز ملكافحة 

التطرف العنيف، واطلعت يف س��بيل مناقش��اتهام 

عىل 4 دراسات وأوراق فنية وتقدمت بعدد )122( 

فك��رًة ورأياً ومقرتحاً كان��ت فاعليتها )88.2  ٪( يف 

جلسة املجلس.

 أم��ا يف الجان��ب الرقايب فقد تبن��ت موضوعاً عاماً 

متثل يف )سياس��ة وزارة البيئة واملياه يف شأن حامية 

الرتب��ة والغطاء النبايت(، واطلع��ت خالله عىل )4( 

دراس��ات وأوراق فنية وقدمت خالله )115( فكرًة 

ورأي��اً ومقرتح��اً كانت فاعليتها ) 98٪( يف جلس��ة 

املجلس.

بلغت نس��بة فعالية أعامل اللجن��ة حول موضوع  

»سياس��ة وزارة البيئة واملياه يف ش��أن حامية الرتبة 

والغط��اء النب��ايت« ) 98  ٪(  من مجموع تعديالت 

التوصي��ات املقرتحة من قب��ل اللجنة، حيث وافق 

املجلس عىل كل توصي��ات اللجنة مع إضافة أربع 

توصيات.

وبلغت نس��بة فعالي��ة أعامل اللجنة يف مناقش��ة 

مرشوع قانون اتحادي يف ش��أن إنشاء املركز الدويل 

للتمي��ز ملكافح��ة التط��رف )100  ٪( من مجموع 

تعديالت املجلس عىل مرشوع القانون.

يف حني بلغت نسبة فعالية أعامل اللجنة يف مناقشة 

مرشوع قانون اتحادي بشأن قانون املوارد الوراثية 

النباتي��ة لألغذية والزراع��ة )  76.4٪( من مجموع 
تعديالت املجلس عىل مرشوع القانون.
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قال أحمد األعامش رئيس لجنة الش��ؤون اإلسالمية 

واألوقاف واملرافق العام��ة إن اللجنة عقدت خالل 

دور االنعقاد الثاين عدد )20( اجتامعاً واس��تغرقت 

)36:50( س��اعة عمل، مل تناق��ش خاللها يف الجانب 

الترشيع��ي أية مرشوع��ات قوانني، أم��ا يف الجانب 

الرق��ايب فقد اس��تكملت اللجنة مناقش��ة عدد )5( 

موضوعات عامة متبن��اة خالل خطة عملها يف دور 

االنعقاد األول وهي كالتايل:

سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء.	 

سياسة برنامج الشيخ زايد لإلسكان.	 

سياسة وزارة األشغال العامة يف شأن بناء املساكن 	 

الش��عبية وش��ق الط��رق االتحادي��ة وصيانته��ا 

وتحسينها.

سياس��ة هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس يف 	 

شأن الصحة والسالمة.

سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.	 

ك��ام تبنت اللجنة يف الدور الثاين )3( موضوعات 	 

عامة وهي كالتايل:

سياسة مؤسسة اإلمارات للربيد.	 

سياسة الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت.	 

سياسة الهيئة الوطنية للمواصالت.	 

وأش��ار إىل أنه تم خالل دور االنعقاد الثاين مناقشة 

)3( موضوع��ات عام��ة يف جلس��ات املجلس وهي 

"سياس��ة الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء- سياس��ة 

برنامج الشيخ زايد لإلسكان - سياسة وزارة األشغال 

العامة يف شأن بناء املس��اكن الشعبية وشق الطرق 

االتحادية وصيانتها وتحس��ينها"، وانتهت من إعداد 

تقريرها يف ش��أن موضوع "سياس��ة هيئة اإلمارات 

للمواصفات واملقاييس يف ش��أن الصحة والسالمة"، 

يف حني اليزال أمامها موضوع "سياسة الهيئة العامة 

للش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف". وقام��ت بزيارة 

ميدانية واحدة واحدة ملعايل وزير األش��غال العامة، 

واطلعت عىل )10( دراس��ات وأوراق فنية وقدمت 

خالله��ا )192( فكرة ورأياً ومقرتح��اً كانت فاعليتها 

)84 ٪( يف جلس��ة املجلس. وأضاف األعامش إنه يف 

ما يخص سياس��ة برنامج الش��يخ زايد لإلسكان فقد 

أق��ر املجلس عدداً من التوصي��ات التي تتوافق مع 

توجه��ات الدولة، مبين��اً أن ما ملس��ته اللجنة أثناء 

دراس��تها لهذا املوضوع هو ديون املواطن بس��بب 

السكن، فالغاية من املساعدة السكنية هي االستقرار 

ومبلغ املساعدة املحدد ب� 500 ألف درهم ال يكفي 

لبناء س��كن، بحيث يضطر املواطن إىل أخذ القرض 

من البنك من أجل اس��تكامل مسكنه، وتم مناقشة 

املوض��وع يف اللجنة بجميع أبعاده من حيث الرضر 

والبعد االجتامعي وارتأت   رفع املس��اعدة من 500 

إىل 800 أل��ف. وح��ول توصيات الهيئ��ة االتحادية 

للكهرب��اء واملاء ق��ال األعامش إن هن��اك وعداً من 

معايل الوزير بأن الخدمات ستكتمل يف شهر سبتمرب 

من العام الجاري، بحيث لن يبقى هناك مواطن له 

مرشوع  قائم حالياً من غري كهرباء.

جلنة فحص الطعون والشكاوى

قال الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهني رئيس 

لجنة فحص الطعون والش��كاوى، إن اللجنة عقدت 

خالل دور االنعقاد الثاين )7( اجتامعات اس��تغرقت 

)8:45( ساعات عمل، ناقش��ت خاللها )36( شكوى 

متت دراستها من قبل االدارة القانونية وتم البت فيها 

من قبل اللجنة، حيث تم استعراض جميع املرفقات 

واآلراء القانوني��ة له��ذه الش��كاوى واتخذت اللجنة 

القرارات املناسبة بشأنها. وقد قامت اللجنة يف سبيل 

مناقش��ة الشكاوى املعروضة أمامها بحل عدد 3 من 

الش��كاوى املحالة إليها وحفظ عدد 17 شكوى بعد 

االطالع عىل مربرات الجهات الحكومية بش��أن هذه 

الشكاوى، يف حني بقيت عدد 16 شكوى أمام اللجنة 

لحني ورود ردود الجهات الحكومية بش��أنها. وتعمل 

اللجنة بش��كل يرع  اإلج��راءات املتبعة للنظر يف 

جميع الشكاوى ابتداًء باستقبال الشكوى عن طريق 

مكتب معايل رئيس املجلس، ومن ثم إحالة الشكوى 

ألعضاء اللجنة مرفقا بها الرأي القانوين املعد من قبل 

األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي، وإرس��ال 

رسالة للجهة املشكو ضدها لالستفسار عن ما ورد يف 

الشكوى وموافاة اللجنة برد الجهة املعنية، مع رسعة 

إخطار الشايك بذلك.

جلنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف واملرافق العامة

فعالية ونتائج

بلغــت نســبة فعاليــة أعــامل اللجنة حول 
موضوع "سياســة الهيئة االتحادية للكهرباء 
واملاء")84٪( من مجموع تعديالت التوصيات 
املقرتحة، أي وافق املجلس عىل )3( توصيات، 

مع إضافة وتعديل )11( توصية.
وبلغــت نســبة فعالية أعــامل اللجنة حول 
موضــوع "سياســة برنامــج الشــيخ زايــد 
لإلســكان" )64  ٪( مــن مجمــوع تعديالت 
التوصيات املقرتحة من قبل اللجنة، أي وافق 
املجلس عــىل )3( توصيات للجنة مع إضافة 

وتعديل )15( توصية.
كام بلغت نســبة فعالية أعامل اللجنة حول 
موضوع "سياســة وزارة األشــغال العامة يف 
شــأن بناء املســاكن الشعبية وشــق الطرق 
االتحادية وصيانتها وتحســينها" )86  ٪( من 
مجموع تعديالت التوصيات املقرتحة من قبل 
اللجنة، أي وافــق املجلس عىل )5( توصيات 

اللجنة مع إضافة وتعديل )6( توصيات.
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جلنة حقوق اإلنسان

قال عيل جاس��م رئيس لجنة حقوق اإلنس��ان إن 

اللجن��ة عقدت خالل دور االنعق��اد العادي الثاين 

م��ن الفصل الترشيعي الخامس عرش يف الفرتة من 

2012/11/6م لغاية 2013/6/25م اجتامعاً واحداً، 

وبنس��بة بلغت )  0.7٪( م��ن مجموع اجتامعات 

لجان املجلس والبالغة )128( اجتامعاً، واس��تغرق 

هذا االجتامع حوايل )1:50( س��اعة عمل، وبنسبة  

بلغ��ت )0.4  ٪( م��ن املجم��وع ال��كيل للوق��ت 

املستغرق الجتامعات اللجان  خالل الدور البالغة 

)370:21( ساعة. ناقشت اللجنة خالل هذه الفرتة 

يف الجان��ب الترشيع��ي نظام عم��ل لجنة حقوق 

اإلنس��ان، كام طرحت خالل مناقشتها حوايل )22( 

فك��رة ورأيا ومقرتحا، ش��كلت األف��كار حوايل )5( 

أف��كار ونس��بة )22.7  ٪( م��ن مجموع النش��اط 

الترشيعي، واآلراء حوايل )8(، وبنس��بة بلغت )36  

٪( في��ام بلغ عدد املقرتحات حوايل )9( مقرتحات، 

وبنس��بة بلغ��ت )40  ٪( م��ن إج��اميل النش��اط 

الترشيعي للجنة.

وأك��د عيل جاس��م أن اللجن��ة س��تعمل يف ضوء 

اختصاصاته��ا وأهدافها، يف إطار نرش ثقافة حقوق 

اإلنسان والتوعية بها، فضال عن تفعيل التعاون مع 

املنظامت وا     ملؤسسات الوطنية الحكومية وغري 

الحكومي��ة املختصة بحقوق اإلنس��ان، مش��ريا إىل 

أن عمل اللجنة يتداخ��ل مع العديد من الجهات، 

ويتعلق مبختلف املجاالت السياس��ية واالقتصادية 

والقانونية واالجتامعي��ة، مضيفا إن الدولة مهتمة 

بحقوق اإلنس��ان وأبرمت العدي��د من االتفاقيات 

الدولية بهذا الشأن . وبني آلية التنسيق بني اللجنة 

ولجان املجلس األخرى بالنسبة ملرشوعات القوانني 

الت��ي تعرض ع��ىل املجل��س، وتتضمن م��واد لها 

عالقة بحقوق اإلنس��ان، حيث سيتم  عقد اجتامع 

مشرتك بني لجنة حقوق اإلنسان واللجنة املعنية يف 

املجلس لتقديم رأيها ومقرتحاتها حول هذه املواد.

جلنة رؤساء اللجان

رصح عبدالرحيم عبداللطيف الش��اهني رئيس 

لجن��ة رؤس��اء اللجان أن اللجن��ة عقدت خالل 

دور االنعق��اد الع��ادي الث��اين اجتامع��اً واحداً 

بنس��بة بلغت )0.7  ٪( من مجموع اجتامعات 

لجان املجلس البالغة )128( اجتامعاً، اس��تغرق 

)2:10( ساعة عمل بنسبة بلغت )0.65  ٪ ( من 

املجم��وع الكيل للوقت املس��تغرق الجتامعات 

اللجان خ��الل الدور البالغة )370:21( س��اعة. 

وناقش��ت اللجن��ة خالله املالحظ��ات والحلول 

املقرتحة فيام يتعلق ب��أداء اللجان خالل الدور 

األول م��ن الفص��ل الترشيع��ي الخامس عرش، 

واإلش��كاليات الت��ي أعاقت عم��ل اللجان من 

خالل مناقش��ة املوضوعات العام��ة املطروحة 

أمامه��ا، حيث قدم��ت اللجن��ة )8( مقرتحات 

لتفادي اإلش��كاليات التي أعاقت عمل اللجان، 

كام ناقش��ت اللجنة املقرتح املق��دم من هيئة 

املكت��ب حول كيفية متابعة التوصيات الصادرة 

من املجلس.
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اللجنة املؤقتة ملوضوع التوطني
ق��ال حمد الرحومي رئيس اللجن��ة املؤقتة ملوضوع 

التوط��ني يف القطاعني الحكوم��ي والخاص، إن لدى 

اللجنة رؤية ش��املة حول قضية التوطني س��تعرض 

عىل املجلس ومقرتح عىل الحكومة لألخذ به، مشرياً 

إىل أن هن��اك تراكامت والبد من دراس��ة احتياجات 

الرشكات ألننا ضد التوط��ني الصوري والذي ال ميثل 

نسبا حقيقية.

وأضاف إن اللجنة مهمة والجميع ينتظر ما س��ينتج 

عن ه��ذه اللجنة من مقرتح��ات، ألن هناك أعداداً 

كبرية من املواطنني ال يعملون وهذه من املفارقات، 

وأثناء عم��ل اللجنة هن��اك مب��ادرات ظهرت مثل 

"أب��رش"، و"عام التوطني" ومبادرة "توطني" وهو أمر 

إيج��ايب ولكن هذا يحتم ع��ىل اللجنة االنتظار لرنى 

أثر تنفيذ هذه املبادرات.

وأش��ار الرحومي إىل أنه من املفرتض أن يكون العام 

الحايل هو عام التوطني ول��ه تأثريات عىل املواطنني 

م��ن خالل الخطط املس��تقبلية، الفت��ا إىل أن هناك 

مش��كلة يف األرقام الرتاكمية بحيث أصبح لدينا 30 

إىل 40 أل��ف عاطل عن العمل من املواطنني، مضيفا 

ل��و كان هناك حلول يف الس��ابق مل��ا تراكمت هذه 

األع��داد من العاطلني عن العمل، الفتا إىل أنه توجد 

زيادة س��نوية حوايل 15ألف والطاقة االس��تيعابية 

للوظائف الشاغرة لهؤالء هي 2000 فقط و13 ألف 

فائض، لذا ال بد من خلق فرص عمل لهم يف الدولة، 

وهذا من مسؤوليات الدولة، وعليه تم اقرتاح خطط 

مستمرة واسرتاتيجية دامئة ورؤية واضحة.

وب��ني أن اللجنة انتهت من هذا املوضوع وكان البد 

من مناقش��ة املوض��وع يف خالل ال��دور الثاين وتم 

ترحيله إىل الدور املقبل، وتابع قائال إن لدى اللجنة 

دراسة كاملة حول التوطني وأثره يف االستقرار األرسي 

واألمني يف الدولة لعدم هدر الطاقات، وتم دراستها 

بتمعن وهي ضمن خطة عمل دامئة واشرتكت فيها 

العديد من الجهات.

وأضاف إن اللجنة ناقش��ت دعم املشاريع الصغرية، 

وهناك دراس��ة لدخول املواط��ن يف القطاع الخاص 

ويف املش��اريع التجارية، بحيث سيتم توجيه رشيحة 

معين��ة إىل هذه القطاعات فتغلغ��ل املواطنني فيها 

بالتدري��ج  مطلوب، والبد م��ن دعمهم ألن يف ذلك 

دعام القتصاد الدولة، وطالب بتوطني مديري املوارد 

البرشية.

جلنة مناقشة سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
أكد مروان بن غليطة رئيس اللجنة املؤقتة ملناقشة 

موضوع "سياس��ة الهيئة العامة لرعاية الش��باب 

والرياض��ة يف تطوي��ر األندي��ة الرياضي��ة ومراكز 

الش��باب"، أهمية النظر إىل اس��رتاتيجية الهيئة يف 

دعم األندي��ة الرياضية، وتعزي��ز الجانب الثقايف 

واالجتامعي لهذه األندية، وتجهيز البيئة الرياضية 

لزم��ن االح��رتاف ورعاي��ة املوهوب��ني الرياضيني، 

واس��هام الهيئ��ة يف دع��م املنش��آت الرياضية يف 

الدولة، الفتاً إىل أن الرياضة أصبحت أسلوب حياة 

ومن ال��رضوري أن تخدم الجمي��ع يف كل مراحل 

الحياة. 

وأش��ار إىل أن اللجنة عقدت خمس��ة اجتامعات 

بدأت يف تجميع املعلومات واللقاء بوفد من الهيئة 

ملعرفة طريقة إعداد اس��رتاتيجية الهيئة، ولتحليل 

الوضع العام وفرص تحس��ني الق��وة والضعف يف 

الهيئة ومواردها املالية واملوازنات املخصصة.

وش��دد ع��ىل أن اللجنة س��تنظر إىل أهمية رعاية 

املوهوبني الرياضي��ني وتأهيل الكوادر املواطنة يف 

مجال الرياضة، مؤك��دا أن ذلك يتحقق من خالل 

دعم مراكز الش��باب بتوفري البيئة لهم، واملنشآت 

الرياضي��ة واألدوات التي تس��اعد الش��باب عىل 

مامرس��ة الرياضة خصوصاَ يف الصيف، مش��رياً أن 

هن��اك 14 مركزا يف دولة اإلم��ارات، مطالباً بوضع 

تص��ور واضح عن قدرة ه��ذه املراكز عىل تحقيق 

تطلعات الشباب وطلباتهم، مبينا أن هناك زيارات 

ميداني��ة لهذه املراكز ملعرفة األنش��طة املوجودة 

واملنشآت املوجودة. 

وكشف أن اللجنة ستعمل عىل تنفيذ برنامج عمل 

ت��م وضعه مع األمان��ة العام��ة للمجلس لتحقق 

األهداف املرجوة منها للوصول إىل نتائج فعلية مع 

الهيئة، وتكون األهداف ذكية وواقعية للتطبيق.
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»شؤون الرتبية« تناقش هموم 
وطموحات املعلم

نظم��ت لجنة ش��ؤون الرتبي��ة والتعلي��م واإلعالم 

والثقافة يف املجلس الوطني االتحادي ثالث حلقات 

نقاش��ية خالل الربع الثاين من العام الجاري تناولت 

هموم وطموح��ات املعلم يف الدول��ة، وذلك ضمن 

خطة عمل اللجنة لدراس��ة موضوع سياس��ة وزارة 

الرتبية والتعليم يف شأن املعلمني، وعقدت الحلقات 

النقاش��ية يف الفج��رية يوم 21 أبري��ل 2013 ويف أم 

القيوين يوم 28 أبريل، ويف ديب يوم 5 مايو. 

ورصح��ت الدكتورة من��ى البحر رئي��س اللجنة بأن 

اللجنة حرصت عىل تنظيم الحلقات النقاشية بهدف 

لقاء أكرب عدد من العاملني يف املجال الرتبوي، لطرح 

كل ما يواجهونه من إش��كاليات وصعوبات، وتلمس 

احتياجاته��م، ولجمع أكرب عدد من البيانات وبحثها 

ودراس��تها يف اللجن��ة للوصول اىل توصي��ات فاعلة، 

وعرضه��ا للمناقش��ة تح��ت قبة املجل��س الوطني 

االتح��ادي، مضيف��ة ب��أن اللجنة س��تقوم بزيارات 

ميدانية للمناط��ق التعليمية واملدارس للتعرف عن 

قرب عىل مشاكل امليدان، وإعداد دراسة شاملة مع 

توصيات تخدم املعلمني.

وأش��ار املش��اركون يف الحلقات النقاشية إىل معاناة 

املعل��م والضغوط التي يواجهه��ا من خالل تهميش 

دوره وصورته املعنوية داخل املجتمع، ومس��اهمة 

اإلع��الم يف ترس��يخ تلك الص��ورة الس��يئة عنه مام 

أدى إىل تراج��ع كبري يف اإلقب��ال عىل مهنة التدريس 

ووظيفة املعلم، وأن نسبة املعلمني املواطنني وصلت 

إىل 1 ٪ يف الفج��رية، م��ام يظهر الع��زوف التام عن 

مهنة املعلم، فضال عن إغ��الق كلية الرتبية بجامعة 

اإلمارات خالل العام الدرايس الحايل بس��بب عزوف 

الطلبة عن الدراسة بها.

حرص اللجنة على االلتقاء 
بأكرب عدد من الهيئة 

التدريسية

نسبة املعلمني 
املواطنني  1٪ يف امارة 

الفجرية 

وتطرق املش��اركون إىل كرثة متطلبات ملفات األداء 

التي تش��غل املعلم ع��ن دوره الحقيق��ي يف إعداد 

أجيال م��ن الطالب املواطنني املتعلم��ني والقادرين 

ع��ىل التفك��ري الصحي��ح واإلب��داع يف كاف��ة املواد 

العلمي��ة واألدبي��ة، وطالبوا بتوف��ري التأمني الصحي 

وال��ذي وعدهم به وزير الرتبي��ة والتعليم مؤكدين 

أنه��م بحاجة ملثل ه��ذه الخدم��ات لتخفف عنهم 

األعباء املادية، وتش��جعهم عىل االستمرار يف املهنة 

التي أصبح��ت من املهن الصعب��ة يف ظل الضغوط 

واملتطلبات الكثرية املطلوبة من املعلم.

 كام ناقش املش��اركون طريقة ع��رض وزارة الرتبية 

والتعليم ملبادرات التقييم األكادميي والرقايب الخاصة 

باملعلمني واملعلامت والتي جاءت بش��كل متالحق 

دون تجربتها أو إعطائه��م فرصة ملعرفة املزيد عن 

ه��ذا التقييم، إضافة إىل قلة الحوافز وارتفاع نصاب 

الحصص الدراس��ية إىل 24 حصة يف األس��بوع بواقع 

م��ن 4 إىل 5 حص��ص يومي��ا نتيجة نق��ص الكوادر 

التعليمي��ة يف مختل��ف مدارس الدول��ة األمر الذي 

تسبب بضغوط كبرية عىل املعلم.

وطال��ب املعلمون خالل الحلقات النقاش��ية بتوفري 

مس��اعد للمعلم ومختصني ل��ذوي اإلعاقة وتجهيز 

امل��دارس الس��تقبال ه��ذه الفئة بع��د تطبيق قرار 

دمجهم يف املدارس، وتركزت مالحظات املشاركني من 

امليدان الرتبوي عىل كرثة األعب��اء الوظيفية، وإلغاء 

دور التوجي��ه ملا له من آثار بعد تطبيقه يف امليدان، 

وإلغاء اإلجازات العارضة وموضوع الدرجات املالية 

والرتقي��ات التي تم اإلفصاح عنها يف اإلعالم يف اآلونة 

األخرية، وعبء نصاب الحصص، وعدم مالءمة نظام 

الفصول الدراسية الثالثة .
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  دبلوماسية   برملانية

جناحات متميزة للدبلوماسية الربملانـــــــــــــــــــــــــــــية اإلماراتية
حققت الدبلوماسية الربملانية اإلماراتية نجاحات متميزة خالل مشاركتها يف عدد من 
الفعاليات الربملانية الخليجية والعربية واإلســالمية والدولية، متثل يف نشــاط وفود 
الشــعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطنــي االتحادي خالل الربع الثاين من العام الجاري 
2013م، وأكــد املجلــس خاللها  عىل مواقف الدولة وتفاعلها مــع مختلف القضايا الوطنية 
واإلقليمية والدولية وعىل رأســها التأكيد عىل حق اإلمارات يف استعادة سيادتها عىل جزرها 
الثــالث »طنب الكربى وطنــب الصغرى وأبو موىس« التي تحتلها إيــران، كام متت املوافقة 
عىل عدد من املرشوعات واملقرتحات التي تقدمت بها لتفعيل أجهزة املؤسسات الربملانية يف 

مجاالت عملها ومعالجة مختلف القضايا.
وتقــدم وفد املجلس الوطني االتحادي خالل مشــاركته يف اجتامع لجنــة املختصني املكلفة 
مبراجعــة اختصاصات االجتامع الدوري لرؤســاء مجالس الشــورى والنواب والوطني واألمة 
بدول مجلس التعاون الخليجي، ولجنة التنســيق الربملاين والعالقات الخارجية، مبقرتح حول 
القواعــد التنظيميـة لالجتامع الدوري لرؤســــاء املجالس الخليجيـة، والقواعـد التنظيميـة 

للجنة التنسيق الربملـاين والعالقـات الخـارجية.
كام تقدم وفد الشــعبة الربملانية اإلماراتية خالل مشاركته يف اجتامعات املؤمتر الـ19 لالتحاد 
الربملاين العريب، مبذكرة تفسريية ملرشوع الشعبة للتعديل عىل ميثاق االتحاد الربملاين العريب، 
التــي تضمنت إجــراء بعض التعديالت عىل امليثاق وأهدافه، كــام وافق الربملان العريب عىل 
مقرتحني إماراتيني هام تعديالن عىل مرشوع النظام الداخي للربملان العريب، وإنشــاء جائزة 

وسام الربملان العريب للتميز الربملاين.
وخالل املشاركة يف االجتامع الثالثني للجنة التنفيذية باتحاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون اإلســالمي، الذي عقد يف مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خالل الفرتة 20-19 يونيو 
2013م، وافــق املشــاركون يف االجتامع عىل توصيات اجتامع لجنــة الخرباء لصياغة مرشوع 
إعالن برملاين إســالمي مقرتح من الشــعبة الربملانية اإلماراتية، ورفعهــا إىل مؤمتر االتحاد يف 

اجتامعه القادم الذي سيعقد يف بوركينا فاسو يف شهر يناير من العام املقبل.
ونجح وفد الشــعبة الربملانية اإلماراتية خالل مشــاركته يف أعامل الــدورة »128« للجمعية 
العمومية، واملجلس الحاكم الـ »192« لالتحاد الربملاين الدويل، يف التفاعل مع مختلف القضايا 
التي تم مناقشتها، حيث جرى خالل املشاركة يف اجتامع »الشباب الربملانيني« مناقشة مقرتح  

تأسيس منتدى الشباب الربملانيني، الذي تقدمت به الشعبة اإلماراتية.
كام اقرتحت الشــعبة بــأن يخصص اإلعالم برامج تهدف إىل تعريف الــرأي العام باملفردات 
السياسية وأهميتها، مثل املشاركة السياسية واالنتخابات والثقافة وأركان الدولة وغريها من 

املفاهيم األخرى، كام اقرتحت وضع مدونة سلوكية ملستخدمي مواقع التواصل االجتامعي.
واقرتح وفد الشعبة اإلماراتية أن يتدارس االتحاد الربملاين الدويل إعداد دليل عمل للربملانات 
يف شــأن التجــارة العادلة، ودعــا املجتمع الــدويل إىل تبني مبادرة األمم املتحدة الســابقة 
»مســؤولية الحامية« يف منع حصول أربع جرائم أو وقفها وهي »اإلبادة الجامعية، وجرائم 

الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، والتطهري العرقي«.
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جناحات متميزة للدبلوماسية الربملانـــــــــــــــــــــــــــــية اإلماراتية
التأكيد على حق اإلمارات 

يف استعادة سيادتها على 
جزرها الثالث احملتلة

املوافقة على عدد من 
املشروعات واملقرتحات 
التي تقدمت بها الشعبة 

الربملانية

مقرتح حول القواعد 
التنظيمية لالجتماع 

الدوري لرؤســاء اجملالس 
اخلليجيـة
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القواعد التنظيمية الجتماع رؤساء اجملالس الربملانية اخلليجية
شارك س��عيد نارص الخاطري عضو املجلس الوطني 

االتح��ادي، والدكت��ور محمد س��امل املزروعي األمني 

العام للمجلس، يف اجت��امع لجنة املختصني املكلفة 

مبراجع��ة اختصاص��ات االجت��امع الدوري لرؤس��اء 

مجال��س الش��ورى والنواب والوطن��ي واألمة بدول 

مجلس التعاون الخليجي، ولجنة التنس��يق الربملاين 

والعالق��ات الخارجية، الذي عقد يف مملكة البحرين 

يوم 13 يونيو 2013.

وتق��وم اللجن��ة مبراجع��ة اختصاص��ات كل من 

االجتامع الدوري لرؤس��اء مجالس الشورى والنواب 

والوطن��ي واألم��ة ب��دول مجل��س التع��اون لدول 

الخليج العربية، ولجنة التنس��يق الربملاين والعالقات 

الخارجية، املنصوص عليها يف قواعد عملهام، ووضع 

تصور لآلليات املناس��بة لتنفيذ هذه االختصاصات، 

وتقدم اللجنة توصياته��ا إىل االجتامع القادم للجنة 

التنسيق الربملاين والعالقات الخارجية.

وتق��دم وفد املجل��س خالل ه��ذه االجتامعات 

مبقرتح حول القواع��د التنظيمي�ة لالجتامع الدوري 

لرؤس��اء املجالس الخليجي�ة، والقواع�د التنظيمي�ة 

للجنة التنسيق الربمل�اين والعالق�ات الخ�ارجية.

وتتضمن مقرتحات الشعبة اإلماراتية إضافة مادة 

جديدة يف القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنس��يق 

تنص ع��ىل أن تقوم اللجنة س��نويا بإعداد مرشوع، 

أو خط��ة أو برنام��ج عمل، بش��أن توثي��ق التعاون 

والتنسيق بني املجالس الخليجية يف جميع املجاالت، 

عىل أن يعرض يف االجتامع الدوري الس��نوي لرؤساء 

الربملانات الخليجية ملناقش��ته وإق��راره، ولالجتامع 

ال��دوري أن يقرر رفعه الجتامع��ات املجلس األعىل 

لقادة دول التعاون أو يتخذ ما يراه بشأنه.

وأوضحت الشعبة يف املقرتح أن هناك الكثري من 

الخطط والربامج التي ميكن أن تش��كل مدخال هاما 

للتعاون والتنس��يق الربملاين، منها ما يتعلق باملوقف 

الربمل��اين الع��ام بدول مجل��س التع��اون الخليجي، 

م��ن القضايا ذات االهتامم املش��رتك مث��ل الرتكيبة 

الس��كانية والعاملة الوافدة والتوطني، ومش��كالت 

التنمية املستدامة، والتجارة، والترشيعات اإلرشادية 

املش��رتكة الت��ي ميك��ن تبنيه��ا يف مج��االت العمل 

املشرتكة التي ميكن أن تفعل هذا االختصاص.

سعيد نارص الخاطري

»أمانة الوطني االحتادي« تشارك يف اجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع األمناء العامني مبسقط
شاركت األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي بوفد 

يرأس��ه س��عادة الدكتور محمد س��امل املزروعي األمني 

العام للمجلس، يف االجتامع السابع عرش لألمناء العامني 

ملجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس 

التع��اون لدول الخليج العربية، الذي عقد يف العاصمة 

العامنية مسقط يف 21 إبريل 2013 واستمر يومني .

وأك��د س��عادة املزروع��ي أهمي��ة عق��د االجتامعات 

الدوري��ة بني أمان��ات املجالس الترشيعي��ة الخليجية، 

ودورها الفاعل يف تطوير ودعم جوانب العمل الربملاين 

الفن��ي واإلداري يف أجهزة األمان��ات العامة الخليجية، 

وآثارها الواضحة يف دعم عمل املجالس ولجانها، مشريا 

أن ه��ذه االجتامع��ات س��اهمت يف تنس��يق وتوحيد 

الجه��ود وتطوير آليات العمل الربملاين من خالل تنفيذ 

برامج وخطط تعاون مشرتكة.

التواصل الربملاين

وخالل مناقش��ة املوض��وع الرئي��ي لالجتامع حول 

»برام��ج التواص��ل املجتمعي ودوره��ا يف التعريف 

باملجال��س الخليجية«، تم عرض ورق��ة عمل األمانة 

العام��ة للمجل��س الوطني االتح��ادي والتي تناولت 

مفهوم التواصل الربملاين وأهميته، واإلش��كاليات التي 

تواج��ه التواصل الربمل��اين، والحل��ول املقرتحة لحلها، 

ك��ام أوضحت الورقة االختالف ب��ني التواصل الربملاين 

واإلع��الم الربمل��اين، وتطبيق��ات التواص��ل الربمل��اين، 

ومحددات برامج التدريب املقرتحة بش��أن التواصل 

الربملاين. وعرضت الورقة آلية تطبيق مفهوم التواصل 

الربمل��اين يف املجالس الربملانية ب��دول مجلس التعاون 

ل��دول الخلي��ج العربية، وأوضحت أهمي��ة التواصل 

الربملاين من حيث النوع والوسيلة والتأثري، وإشكاليات 

التواصل الربملاين كونه��ا تزداد تعقيداً يف ظل تأثريات 

الحداثة والعوملة، خاصة إشكالية العالقة بني الربملان 

واالتص��ال والتواصل، وإش��كالية ق��درة الربملان عىل 

إحداث تأثري مؤقت يف الجمهور.

اسرتاتيجية التواصل 

وقدم��ت الورقة الحل��ول الدولية املقارن��ة للتواصل 

الربملاين التي تدع��و إىل إيجاد اس��رتاتيجية للتواصل 

الربملاين، وأوضحت أن املشكلة التي تواجه الربملانات 

العربية تتمثل يف الخلط بني مفهوم التواصل الربملاين 
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وبني اإلعالم الربملاين، وتم من خالل الرشح املقارنة بني 

املضمون التحلييل وفق الدراس��ات الربملانية الحديثة 

بني اإلع��الم الربملاين واملضم��ون التحلي��يل للتواصل 

الربمل��اين، وأوص��ت برضورة إنش��اء املرص��د الربملاين 

اإلعالم��ي الخليج��ي الذي قد يتيح مس��تقبال إصدار 

تقرير برملاين خليجي مش��رتك عن أنش��طة املجالس 

الخليجي��ة، وإع��داد اس��رتاتيجية للتواص��ل الربملاين، 

وتوف��ري املوارد البرشي��ة لتنفيذ هذه االس��رتاتيجية، 

وتصحيح الخلط القائم ب��ني مفهوم التواصل الربملاين 

واإلع��الم الربملاين، إضاف��ة إىل تنفي��ذ دورات تأهيل 

وتدري��ب متخصصة حول مفاهي��م التواصل الربملاين 

الحدي��ث، وآلي��ات إنش��اء مراكز اإلع��الم والتواصل 

الربملاين يف داخل الربملانات.

كام ناقش��ت جلس��ات االجتامع مقرتح األمانة العامة 

للمجلس الوطني االتحادي بإنش��اء لجنة للدراس��ات 

والبح��وث الربملانية، للتأكيد عىل ال��دور املهني والهام 

للجن��ة يف دعم عم��ل األدوار الفني��ة لألمانات العامة، 

وما يس��تبع ذلك م��ن آثار واضحة ع��ىل صعيد تطور 

العم��ل الربمل��اين، وذل��ك نظرا مل��ا تحتله الدراس��ات 

والبحوث الربملاني��ة من أهمية بالغة يف العمل الربملاين 

س��واء الترشيعي أو الرقايب، باإلضافة إىل ما متثله هذه 

الدراس��ات من كونها جوهر العم��ل الفني لدور وأداء 

األمانات العام��ة، باعتبارها الركيزة األساس��ية لتحليل 

املعلوم��ات، وإج��راء الدراس��ات املقارن��ة، والبحوث 

الالزمة إلنجاز األعامل الربملانية.

البيئة الخليجية

وتعن��ى اللجنة بت��دارس التط��ور الربمل��اين الدويل يف 

منهجي��ات البحوث والدراس��ات الربملاني��ة، وتختار ما 

يت��الءم منها م��ع معطيات البيئة الربملاني��ة الخليجية، 

إضافة إىل تدارس الطبيعة الفنية للبحوث والدراس��ات 

الربملاني��ة يف املجالس الخليجية خاص��ة ما يتعلق منها 

باملش��كالت والتحديات التي تواج��ه تطويرها، وكيفية 

التعامل مع مستجدات العمل الربملاين يف ضوء التطوير 

الفني للدراس��ات الربملانية، واق��رتاح الربامج التدريبية 

الفني��ة املتخصص��ة يف ضوء النتائج الت��ي يتم التوصل 

إليه��ا، وتق��رر خالل االجت��امع تأجي��ل تطبيق مقرتح 

األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي واالس��تفادة 

من الدراسات املقدمة حوله.

البيان اخلتامي 

أصدر األمناء العامون البيــان الختامي الذي 
تضمــن العديد مــن التوصيــات ذات الصلة 
بتطويــر عمــل األمانــات العامــة للمجالس 
تبــادل  مجــاالت  يف  الخليجيــة،  الربملانيــة 
الخــربات واملعلومــات، والتأهيــل وبرامــج 
التدريب املشرتكة، وتم االتفاق عىل أن يكون 
موضوع االجتامع القــادم املقرتح املقدم من 
األمانة العامة ملجلس الشــورى القطري حول 
موضوع )تعزيز الثقافــة الربملانية والقانونية 
لــدى العاملني يف األمانــات العامة للمجالس 
الترشيعيــة الخليجية(، ومتــت املوافقة عىل 
عقد االجتامع الثامن عرش لألمناء يف العاصمة 

القطرية الدوحة.

تنفيذية التعاون اإلسالمي توافق على اإلعالن الربملاين اإلسالمي
وافق املشاركون يف االجتامع الثالثني للجنة التنفيذية 

باتح��اد مجالس الدول األعض��اء يف منظمة التعاون 

اإلس��المي، ال��ذي عق��د يف مدينة باك��و بجمهورية 

أذربيج��ان خالل الف��رتة 20-19 يونيو 2013م، عىل 

توصي��ات اجت��امع لجن��ة الخرباء لصياغ��ة مرشوع 

إعالن برملاين إس��المي مقرتح من الش��عبة الربملانية 

اإلماراتي��ة، ورفعه��ا إىل مؤمتر االتح��اد يف اجتامعه 

املقبل الذي سيعقد يف بوركينا فاسو يف شهر يناير من 

العام املقبل.  وضم وفد الش��عبة الربملانية اإلماراتية 

كالً من: رش��اد بوخش وأحم��د مفتاح الزعايب عضوا 

املجل��س الوطني االتحادي، عضوا اللجنة التنفيذية، 

وعبدالرحمن الشامي األمني العام املساعد للشؤون 

الترشيعية والربملانية.

ووافق املش��اركون يف االجتامع ع��ىل توصيات لجنة 

الخ��رباء الخاص��ة بصياغة م��رشوع إع��الن برملاين 

إس��المي التي تم إقرارها يف ش��هر مارس 2013م يف 

الخرطوم، مشريين إىل أنه يف حال وافق عليها مؤمتر 

االتحاد يف اجتامعه املقبل يف بوركينا فاس��و س��يتم 

رفعها إىل اجتامع��ات وزراء الخارجية ومن ثم قادة 

منظمة التعاون اإلسالمي إلقراره.

وأكدوا أهمية إنش��اء برملان إسالمي باعتباره خطوة 

أساس��ية لتعزيز التعاون الربملاين بني الدول األعضاء 

يف منظمة التعاون االس��المي، م��ن خالل بناء خطة 

عمل وفق مبادئ محددة، ملواجهة املشكالت األكرث 

تأثريا يف شعوب العامل اإلسالمي، ومواجهة املشكالت 

الت��ي تواجه دور الربملانيني اإلس��الميني يف ما يتعلق 

بأعامل االتحاد.

47 الوطني االحتادي | العدد الثاين | يونيو 2013

almajles mag isssu2 .indd   47 9/15/13   3:59 PM
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تقدم وفد الشعبة الربملانية اإلمارايت خالل مشاركته 

بوفد برئاسة معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس، 

يف اجتامع��ات املؤمتر ال�19 لالتح��اد الربملاين العريب 

الت��ي عقدت يف الكوي��ت خالل الف��رتة من 10-7 

أبري��ل 2013م، مبذكرة تفس��ريية ملرشوع الش��عبة 

للتعدي��ل عىل ميثاق االتحاد الربمل��اين العريب، التي 

تضمن��ت إج��راء بع��ض التعدي��الت ع��ىل امليثاق 

وأهدافه مبا يتفق مع طبيعة التطور العريب املعارص 

ومستجدات العمل الربملاين العريب املشرتك. 

وض��م وف��د املجل��س يف عضويته س��عادة كل من 

الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الش��اهني، وأحمد 

عبداملل��ك أهيل، وأحمد رحمة الش��امي، وخليفة 

نارص الس��ويدي، والدكت��ور يعقوب ع��يل النقبي 

أعض��اء املجل��س، والدكتور محمد س��امل املزروعي 

األمني العام للمجلس، حيث جرى خالل اجتامعات 

االتحاد مناقش��ة خطة عمل االتح��اد لعام 2013م 

وحس��ابه الختام��ي وميزانيت��ه، ونش��اطه الدويل 

واإلقليم��ي، وانتخاب مكتب املؤمت��ر واالطالع عىل 

تقرير حول نشاط االتحاد منذ املؤمتر الثامن عرش.

تعديالت الشعبة 

وقدمت الش��عبة الربملاني��ة تعديالت عىل عدد من 

أغراض االتحاد ورأت يف ش��أن تحقيقها التأكيد عىل 

دور االتح��اد يف أن يكون امللتق��ى الربملاين لتمثيل 

إرادة الش��عوب العربية خاصة يف القضايا واملخاطر 

التي تهدد األمن العريب، وعىل أھمية  والتواصل مع 

السلطة التنفيذية باعتبار أن ذلك ميثل أحد األسس 

الرئيس��ية لتطوير أع��امل االتحاد الربمل��اين العريب 

خاص��ة يف إطار مخرجاته وقرارات��ه التي تفتقر إىل 

إرادة تنفيذ حقيقية داخل البلدان العربية، واإلشارة 

إىل أھمية االلتزام بني الربملانات العربية يف التنسيق 

يف مختلف املحافل الربملانية اإلقليمية والدولية.

وارتأت الش��عبة الربملانية أن مادة األغراض وحدها 

ال تع��رب عن املب��ادئ التي تحكم عم��ل املنظامت 

الربملانية املشرتكة، وكذلك املنظامت الدولية ولذلك 

اقرتحت إضافة مادة مستحدثة حول مبادئ االتحاد 

الربمل��اين الع��ريب ع��ىل أن  تك�����ون كاآليت "يعمل 

االتحاد الربملاين العريب لتحقيق األغراض املذكورة يف 

املادة "1" وفقا للمبادئ التالية" :املساواة بني جميع 

أغراض��ه،  تنفيذ االلتزامات ال��واردة يف ھذا امليثاق 

لحس��ن النية،  يقدم األعضاء ما يف وسعهم لالتحاد 

يف أي عمل يتخذه وف��ق امليثاق، وااللتزام بأغراض 

الجامعة العربي��ة، وميثاق األمم املتحدة، واملواثيق 

الدولي��ة األخ��رى يف إش��اعة الس��الم واالس��تقرار 

والعالقات الودية والتعاون بني الدول العربية.

مادة مستقلة 

ورأت الشعبة الربملانية أھمية إضافة مادة مستقلة 

حول املب��ادئ األساس��ية التي يج��ب أن يلتزم بها 

االتحاد الربملاين العريب يف أعامله.   

وتناول��ت تعدي��الت الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية 

التأكيد عىل آلية عق��د أعامل املؤمتر، والتأكيد عىل 

أهمي��ة تنفيذ ق��رارات وتوصيات املؤمت��ر، وأولت 

اهتامم��ا ألعامل اللجان فأعط��ت املؤمتر اختصاص 

دراس��ة تقاريرها واتخاذ القرارات املناس��بة أس��وة 

مبا يح��دث يف االتح��اد الربملاين ال��دويل، فضال عن 

تعديالت عىل طريقة تعيني األمني العام لالتحاد.

مضامني للعمل الربملاين العريب 

وأك��د مع��ايل محم��د أحمد امل��ر رئي��س املجلس 

الوطني االتح��ادِي، أن االتحاد الربملاين العريب واحد 

من مؤسس��ات العمل العريب املش��رتك الذي يجب 

أن تتط��ور آلي��ات عمله مب��ا يضمن ترس��يخ دوره 

سيادة اإلمارات على اجلزر

أكــد املؤمتر الـ 19 لالتحــاد الربملاين العريب يف 
بيانــه الختامي حــق دولة اإلمــارات الثابت 
وســيادتها الكاملة عىل جزرها الثالث )طنب 
الكربى وطنب الصغــرى وأبوموىس( املحتلة 
مــن قبل إيــران، وتأييده جميــع اإلجراءات 
والوســائل الســلمية التــي تتخذهــا الدولة 

الستعادة سيادتها عىل جزرها.
ودعــا املؤمتــر الربملانــات العربية إىل ســن 
ترشيعــات تعــزز الدميقراطيــة والحريــات 
وحقــوق اإلنســان، وحيــا الشــعوب التــي 
دشــنت وأطلقت جيال جديدا من اإلصالحات 
السياسية والدستورية، وفتحت بشكل سلمي 
ودون إراقــة الدمــاء، آفاقا جديــدة للتطور 
الدميقراطــي يف بلدانهــا، داعيــا القيــادات 
الجديــدة التــي متخضــت عنهــا الثــورات 
واالنتفاضات، إىل الحــرص عىل وضع الربامج 
واتخــاذ اإلجــراءات التــي تضمــن تحقيــق 

األهداف التي تطالب بها الجامهري العربية.
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كمؤسس��ة برملانية تعرب عن إرادة ممثيل الشعوب 

العربي��ة ونوابهم يف التعبري ع��ن املصلحة العربية 

املشرتكة.

العمل املشرتك

وقال يف كلمة أمام اجتامعات املؤمتر إن انعقاد هذا 

املؤمتر يتزامن مع ظروف ومعطيات معقدة مير بها 

عاملن��ا العريب، وإن القضاي��ا العربية املركزية تراوح 

مكانها ومل تتغري مالبسات تعقيداتها، بل ظلت عىل 

حالها باس��تثناء جهود متواضعة تبذلها مؤسس��ات 

العمل العريب املشرتك، مل ترتك أثراً ملموساً أو تطويراً 

محموداً ملستجدات األوضاع يف عاملنا العريب.

وق��ال معاليه "ما أحوجنا اليوم أن نتدارس مضامني 

جدي��دة للعم��ل الربمل��اين الع��ريب املش��رتك يكون 

هدفها التأثري اإليجايب يف املواقف والقضايا القومية 

املصريية، وإال فإن األحداث ستتجاوزنا كام أن تأثرينا 

س��يكون ضعيفاً يف املتغريات واملستجدات الراهنة، 

ولذلك فإننا يف حاجة ماس��ة لتفعيل أعامل االتحاد 

الربملاين العريب".

االحتالل اإليراين 

وأض��اف معالي��ه إن االحتالل اإلي��راين الجاثم عىل 

أراضين��ا يف جزر "أبو موىس، وطنب الكربى، وطنب 

الصغ��رى"، م��ازال يواص��ل أعامله غ��ري املرشوعة 

الت��ي تأباها الرشائع الدولية واإلس��المية والعربية، 

ومازالت إيران تواصل تعنتها يف رفض كل املبادرات 

الس��لمية لحل مس��ألة الجزر إما بالتفاوض الثنايئ، 

أو التحكي��م الدويل، وأش��ار يف كلمته إىل عدد من 

القضايا التي تهم العامل العريب واملنطقة.

اجتامعات اللجان 

ش��ارك س��عادة الدكتور عبدالرحي��م عبداللطيف 

الشاهني عضو املجلس، وسعادة الدكتور محمد سامل 

املزروعي األمني الع��ام للمجلس الوطني االتحادي  

يف أعامل لجنة التعديالت يف ميثاق االتحاد الربملاين 

الع��ريب وأنظمته ع��ىل هامش اجتامع��ات املؤمتر، 

وجاء اجتامع اللجنة به��دف بحث التعديالت عىل 

النظام االس��ايس والالئحة الداخلية لالتحاد العريب، 

وأكد الشاهني أن الشعبة اإلماراتية تقدمت مبرشوع 

للتعديل عىل ميثاق االتحاد الربملاين العريب، وقامت 

اللجن��ة ببحثه وأق��رت التعديالت بعد مناقش��تها 

ورفعه��ا إىل اللجن��ة التنفيذية التخ��اذ اإلجراءات 

الالزمة بشأنها.

لجان دامئة

شارك وفد الشعبة الربملانية اإلماراتية يف اجتامعات 

اللج��ان الدامئ��ة وهي: لجنة الش��ؤون السياس��ية 
الوض��ع  ناقش��ت  الت��ي  الربملاني��ة،  والعالق��ات 

العريب والحراك الش��عبي، ولجنة الش��ؤون املالية 

واالقتصادي��ة، التي ناقش��ت خطة عم��ل االتحاد 

وحس��ابه الختامي وامليزانية، ولجنة شؤون املرأة 

والطفولة التي ناقش��ت التحضري للمؤمتر الربملاين 

العريب الخاص بتفعيل دور املرأة العربية، وتكليف 

برملانيات عربيات بإعداد التقارير الخاصة باملؤمتر 

وتحدي��د املنظ��امت والهيئ��ات املدع��وة بصفة 

مراقب. 

االحتاد الربملاين العربي 
يؤكد حق وسيادة اإلمارات 
على جزرها الثالث احملتلة 

املر: ما أحوجنا ألن 
نتدارس مضامني جديدة 
للعمل الربملاين العربي 

املشرتك

التعديالت على امليثاق 
وأهدافه مبا يتفق مع 
طبيعة التطور العربي 

املعاصر
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الربملان العربي يوافق على مقرتح إنشاء جائزة للتميز الربملاين
وافق الربملان العريب خالل جلسته الرابعة التي عقدها 

برئاس��ة س��عادة أحمد محمد الجروان رئيس الربملان 

الع��ريب خ��الل الفرتة م��ن 17 إىل 20 يوني��و 2013 يف 

القاه��رة بجمهورية مرص العربية، عىل مرشوع النظام 

الداخيل للربملان العريب، الذي تقدمت الشعبة الربملانية 

اإلماراتية مبذكرة تش��مل تعديالت مقرتحة عىل مواده، 

ك��ام وافق عىل مقرتح الش��عبة بإنش��اء جائزة وس��ام 

الربمل��ان العريب للتمي��ز الربملاين بهدف إب��داء التقدير 

للجهود واملس��اهامت الفعالة يف دعم مس��رية العمل 

الربمل��اين العريب املش��رتك وثوابته. وض��م وفد املجلس 

املش��ارك يف اجتامعات الربملان الع��ريب ولجانه، أعضاء 

الربملان العريب س��عادة كل من سامل محمد بن هويدن 

عض��و اللجنة الترشيعية والقانونية وحقوق اإلنس��ان، 

والدكتورة شيخة عيى العري عضو اللجنة االجتامعية 

واملرأة والش��باب، ومصبح بالعجيد الكتبي عضو لجنة 

الشؤون االقتصادية واملالية.

تعديالت النظام الداخي

وح��ازت التعدي��الت املقرتحة م��ن الش��عبة الربملانية 

اإلماراتي��ة التي تم إدخالها عىل م��واد النظام الداخيل 

للربمل��ان العريب، أو التي تم اس��تحداثها، عىل اإلش��ادة 

والقبول من املش��اركني يف اجتامع��ات الربملان العريب، 

وكانت هي األساس للمناقشة والتعديل. 

وش��ملت التعديالت املقرتحة ع��ىل مرشوع النظام 

الداخيل للربملان العريب األهداف، حيث تم إضافة عدد 

من البنود إليها، لتأكيد السعي عىل تنفيذ أغراض ميثاق 

جامعة الدول العربية، خاصة يف ش��أن توثيق الصالت 

بني الدول العربية، وتحقيق التعاون يف ما بينها يف شتى 

املجاالت، وتنسيق الجهود الربملانية العربية يف مختلف 

القضايا العربية املشرتكة، واتخاذ التوصيات والقرارات 

بشأنها، والعمل عىل تنسيق الترشيع يف الدول العربية، 

وترسيخ البعد النيايب التمثييل للشعوب العربية ودوره 

يف ق��رارات الجامعة العربية، وتدعيم حقوق اإلنس��ان 

العريب، وتعميق املفاهيم والقيم الدس��تورية العربية، 

خاصة مبادئ الحرية واملس��اواة والعدال��ة، والتعاون 

م��ع املنظامت الربملانية اإلقليمي��ة والدولية، مبا يحقق 

مصالح األمة العربية يف قضاياها الوطنية واملصريية.

اقرتاح القوانني

كام ش��ملت التعدي��الت املقرتحة م��ن املجلس، مواد 

تتعلق باختصاصات الربملان وتشكيله وواجبات األعضاء 

واس��تقاالتهم، واق��رتاح القوانني، والتعاون والتنس��يق 

م��ع الربملان��ات الوطني��ة، وم��ع املنظ��امت الربملانية 

واإلقليمية والدولية، وأجهزة الربملان، وتشكيل املكتب. 

ومن أب��رز البنود التي أضيف��ت إىل مادة اختصاصات 

الربملان الع��ريب، تقدي��م التوصي��ات واالقرتاحات من 

أج��ل تعزي��ز العالق��ات العربية-العربي��ة، وتطوي��ر 

أش��كال العمل العريب املشرتك، وبشأن القضايا العربية 

الوطنية واملصريي��ة، واملوافقة عىل مرشوعات القوانني 

املوحدة، واالتفاقيات الجامعي��ة العربية املحالة إليه، 

وتش��كيل لجان عمل متخصصة لعق��د اجتامعات مع 

ممثيل الربملان��ات الوطنية، وتبادل التجارب الترشيعية 

بني الربملان��ات الوطنية، واملش��اركة بفعالية يف أعامل 

املنظامت الربملانية اإلقليمية والدولية.

 كام تناولت املواد التي استحدثها املجلس، واجبات 

األعضاء وإس��قاط العضوي��ة، واختصاص��ات الربملان، 

والتوصيات، ولجان االس��تامع، والتعاون والتنسيق مع 

الربملان��ات الوطني��ة، واختصاصات اللجان وتش��كيلها 

واختصاصات رئيسها ومقرريها.

 مشاركات أعضاء

ش��ارك س��عادة مصبح بالعجيد الكتبي عضو املجلس 

الوطن��ي، يف اجتامع��ات اللجنة املصغ��رة املنبثقة عن 

لجنة الش��ؤون الترشيعية والقانونية وحقوق اإلنسان 

بالربملان العريب املعنية، بإعداد النظام الداخيل للربملان 

العريب يف صورت��ه النهائية، يف مملك��ة البحرين خالل 

الف��رتة من 24-22 ماي��و 2013، وتم خاللها مناقش��ة 

بعض م��واد التعديالت التي تقدم بها املجلس الوطني 

وحازت عىل اإلشادة والقبول.

شارك سعادة سامل بن هويدن عضو املجلس الوطني 

االتح��ادي عضو لجنة الش��ؤون االقتصادية واملالية، يف 

اجتامعات اللجنة، وأوضح أنه تم مناقشة النظام املايل 

للربملان العريب، والذي شمل 47 مادة، ومناقشة مرشوع 

نظام موظفي الربملان العريب من الناحية املالية.

شاركت سعادة ش��يخة عيى العري عضو املجلس 

الوطني االتح��ادي، عضوة لجنة الش��ؤون االجتامعية 

والثقافية واملرأة والشباب يف الربملان العريب، يف االجتامع 

األول للجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة لإلعداد ملؤمتر 

قضايا املرأة يف املجتمع��ات العربية وتحديات العرص، 

نحو وثيقة عربية لحقوق املرأة، الذي عقد خالل الفرتة 

م��ن 23-22 مايو 2013 يف القاه��رة، لبحث آلية وضع 

التصور األويل الخاص باملؤمتر.

الربملان العربي يعتمد 
النظام الداخلي وفقًا 
لتعديالت تقدمت بها 

الشعبة اإلماراتية

تعديالت الشعبة الربملانية 
اإلماراتية على النظام 

الداخلي شملت أكرث من 
57 مادة
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»اإلفريقي العربي« يطالب إيران ببدء مفاوضات حلل قضية اجلزر
طال��ب املش��اركون يف املؤمتر الربمل��اين اإلفريقي 

الع��ريب الثال��ث عرش، ال��ذي عقد مبش��اركة وفد 

الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية يف الرب��اط باململكة 

املغربي��ة خالل الف��رتة م��ن 27-26 يونيو2013م 

جمهورية إيران اإلسالمية بالبدء فورا يف مفاوضات 

م��ع دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة، حول جزر 

اإلم��ارات الثالث »طنب الك��ربى وطنب الصغرى 

وأبوموىس«، املحتلة من قبل إيران لحلها بالوسائل 

السلمية وفقا ملبادئ القانون الدويل.

وأكد املش��اركون يف البيان الختامي للمؤمتر الذي 

عقد مبشاركة سلطان الش��امي، وفيصل عبدالله 

الطنيج��ي عضوا املجلس الوطني االتحادي، تبعية 

الجزر الثالث لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

وأك��د فيصل عبدالله الطنيجي يف ورقة له تناولت 

»تعزي��ز التع��اون االقتصادي بني ال��دول العربية 

واإلفريقي��ة، بعد دراس��ة التحدي��ات التي تواجه 

التعاون العريب اإلفريقي«، أهمية العمل بعدد من 

اإلجراءات للحد من آثار هذه التحديات والتي من 

أبرزها: إنش��اء مراكز معلوم��ات وخدمات بحثية 

نوعي��ة للمهتم��ني ولرجال األعامل واملؤسس��ات 

االستثامرية، وتفعيل التواصل بني الجامعة العربية 

واالتحاد اإلفريقي ممثالً مبؤسساته املختصة مبسألة 

التع��اون االقتصادي والتجاري، وخاصة التنس��يق 

ح��ول جه��ود االتح��اد اإلفريقي لرتتيب مس��ألة 

التع��اون االقتصادي والتج��اري يف إفريقيا، وفض 

النزاع��ات الحدودية اإلفريقي��ة، والتوصل لنتائج 

ومواق��ف بخص��وص القضايا السياس��ية واألمنية 

الرئيس��ية التي تهم الطرفني مث��ل قضايا مكافحة 

التطرف واإلره��اب، ومكافحة الفس��اد، وحقوق 

اإلنس��ان، ومش��اكل النازحني واللج��وء اإلقليمي. 

ودعا س��لطان جمعة الش��امي يف ورقة له حول 

»تعزي��ز التعاون بني الربملانات اإلفريقية والعربية 

لض��امن اح��رتام جمي��ع الطوائ��ف واملعتقدات 

الدينية«، إىل تبادل املعلومات والخربات الربملانية 

بني الربملانيني األفارقة والعرب فيام يخص التدابري 

الت��ي اتخذته��ا برملاناتهم لتعزيز مب��ادئ احرتام 

األديان والثقافات واألماكن املقدس��ة، سواء ذلك 

م��ن خ��الل الترشيع��ات القانوني��ة أو من خالل 

االتفاقيات الثنائية وغريه��ا، مؤكدا أهمية ضامن 

أن تقوم الربملانات العربية واإلفريقية بنقل صورة 

وس��طية أديانها للعامل، حتى تزول فكرة الغلو عن 

الثقافات اإلسالمية العربية أو اإلفريقية بتنوعها.

وحسب مذكرة اقرتاح إنشاء "جائزة وسام الربملان 

العريب للتميز الربملاين"، أكدت الش��عبة الربملانية 

اإلماراتي��ة، أنه ملا كان الربمل��ان العريب يهدف إىل 

إقامة نظام مؤس��ي لتش��جيع مبادئ الش��ورى 

والدميقراطية والحرية وحقوق اإلنسان، باإلضافة 

إىل أهميت��ه يف بناء العمل العريب املش��رتك، فإن 

تحقي��ق أهدافه وأغراضه يتطلب أن تكون هناك 

مس��اهامت برملانية ج��ادة، وأعامل ودراس��ات 

تواك��ب ثورات املعرف��ة الربملاني��ة الحديثة التي 

ميكن أن تس��هم كلي��اً يف تحقيق غاي��ات الربملان 

الع��ريب، بأن يكون مؤسس��ة فاعلة يف التعبري عن 

قضايا الرأي العام العريب، ونقل طموحات املواطن 

العريب وإشكالياته إىل الحكومات العربية.

وج��اء يف املذك��رة إزاء ذلك، فإن��ه لتحقيق هذه 

الغايات األساسية، فإننا نقرتح إنشاء جائزة يطلق 

عليها "وس��ام الربمل��اين العريب للتمي��ز الربملاين"، 

بهدف إذكاء املنافس��ة والتش��جيع، وتعزيز عزم 

الربملانيني عىل املساهمة بفعالية يف إنجاح مسرية 

العم��ل الربملاين العريب املش��رتك م��ن خالل دور 

ريادي، أو مقدر، أو ذي فعالية عىل املس��تويات 

الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية، والتي من ش��أنها 

تعزي��ز املس��ؤولية االجتامعية الربملاني��ة، والتي 

بدورها أداة أساسية لتعزيز مسرية العمل الربملاين 

املشرتك.

أغراض الجائزة

تحفيز أعضاء الربملان العريب، وأعضاء الربملانات 	 

العربية بعمومهم، واألمانات العامة للربملانات 

وإدراك  بواجباته��ا،  االلت��زام  ع��ىل  العربي��ة 

مسؤولياتها الربملانية تجاه األعامل واملامرسات، 

واألدوار الربملاني��ة التي من ش��أنها أن تس��هم 

يف تطوير العمل الربمل��اين العريب وتلقي بآثاره 

اإليجابية عىل مفهوم التمثيل النيايب، سواء عىل 

الصعيد العريب، أو الصعيد الوطني.

س��تعمل هذه الجائزة عىل إذكاء روح التنافس 	 

يف مج��ال األع��امل واملقرتح��ات والدراس��ات 

الربملاني��ة املتميزة، والتي ميكن أن متثل لبنة يف 

تطوير أدوار الربملان العريب ومسؤولياته. 

ستؤكد الجائزة عىل دور الربملان العريب يف إبداء 	 

التقدير والعرفان ألبناء العامل العريب املساهمني 

بأدواره��م وأفكارهم يف تطوي��ر األداء الربملاين 

العريب بصفة عامة.  

جائزة الوسام الربملاين

أهداف اجلائزة 

إبداء التقدير للجهود واملساهامت الفعالة يف 	 

دعم مسرية العمل الربملاين املشرتك، وثوابته. 

إب��داء التقدير ل��ألدوار الريادي��ة ألي برملاين 	 

ع��ريب، واألمان��ات العام��ة العربي��ة بش��أن 

أعاملها، وأفكارها، ورؤاها املجس��دة لرتسيخ 

تطوير العمل الربمل��اين يف الربملانات العربية، 

ومبا يحقق آث��اراً إيجابية عىل الربملان العريب 

أو مسرية العمل الربملاين العريب املشرتك. 

التقدير لإلنجازات املتميزة للربملانيني العرب 	 

يف مج��االت العم��ل الوطن��ي، أو الثقايف أو 

االجتامع��ي، أو االقتص��ادي أو العلم��ي أو 

األكادميي أو غريه من املجاالت األخرى.

التقدير ل��ألدوار الوطني��ة للربملانيني العرب 	 

الس��اعني إىل تكري��س التنمية املس��تدامة، 

واالستقرار والتقدم يف شتى املجاالت، باعتبار 

أن ذلك غاية أساسية للعمل الربملاين.
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نجح وفد الشعبة الربملانية اإلماراتية خالل مشاركته 

العمومي��ة،  للجمعي��ة   "128" ال��دورة  أع��امل  يف 

واملجلس الحاكم ال��� "192" لالتحاد الربملاين الدويل، 

التي عقدت يف مدينة كيت��و باألكوادور خالل الفرتة 

من 22 إىل27 مارس 2013م، يف التفاعل مع مختلف 

القضايا التي تم مناقش��تها، فضالً ع��ن تقديم عدد 

من املب��ادرات ودعم املب��ادرات املقدمة من الدول 

العربية واإلسالمية.

ودارت مناقش��ات االجتامعات العامة حول موضوع 

يف  واالجتامعي��ة  واالقتصادي��ة  السياس��ية  الحال��ة 

العامل، مع الرتكيز ع��ىل موضوع "نهج جديد وحلول 

جدي��دة"، حيث ضم وف��د الش��عبة الربملانية الذي 

ترأس��ته س��عادة الدكتور أمل القبيي النائب األول 

لرئي��س املجل��س س��عادة كل من: راش��د الرشيقي 

وفيصل الطنيجي وأحم��د املنصوري وعيل النعيمي 

أعضاء املجلس، وعبد الرحمن الشامي األمني العام 

املساعد للشؤون الترشيعية والربملانية .

السالم واألمن 

وشارك أعضاء الوفد يف اجتامعات الجمعية العمومية 

واملجل��س الحاك��م، واللجان النوعي��ة الدامئة وهي: 

اللجنة الدامئة األوىل "السالم واألمن الدويل" ملناقشة 

موضوع تعزيز املس��ؤولية للحامية ودور الربملان يف 

حامية حياة املدنيني، واللجنة الدامئة الثانية "التنمية 

املس��تدامة والتمويل والتجارة" ملناقش��ة موضوع " 

التج��ارة العادل��ة وآليات التمويل املبتك��رة للتنمية 

املس��تدامة، واللجنة الدامئ��ة الثالث��ة "الدميقراطية 

وحقوق اإلنس��ان" ملناقشة موضوع استخدام وسائل 

اإلعالم مبا فيه��ا اإلعالم االجتامعي لتعزيز مش��اركة 

املواطنني والدميقراطية، ويف االجتامع ال� 18 للنس��اء 

الربملاني��ات لالتح��اد الربملاين ال��دويل، ويف الحلقات 

النقاشية التي عقدت عىل هامش االجتامعات.

منتدى الشباب

وش��ارك وفد الش��عبة الربملانية اإلماراتية يف اجتامع 

"الش��باب الربملانيني"، وجرى مناقشة مقرتح  تأسيس 

منتدى الش��باب الربملانيني الذي تقدمت به الشعبة، 

وأكد الوفد اإلمارايت أن املقرتح املقدم إلنشاء منتدى 

للش��باب الربملانيني يتضمن: األهداف واألفكار التي 

تس��هم يف زيادة مشاركة الش��باب يف أعامل االتحاد 

الربمل��اين ال��دويل، وتع��زز تنفي��ذ ق��رارات االتحاد 

املتعلقة مبش��اركة الش��باب يف العملية الدميقراطية، 

ك��ام اقرتحت بأن يخصص اإلع��الم برامج تهدف إىل 

تعريف الرأي العام باملفردات السياسية وأهميتها.

واقرتح وفد الش��عبة اإلماراتية أن يت��دارس االتحاد 

الربملاين الدويل إعداد دليل عمل للربملانات يف ش��أن 

التجارة العادلة يتضمن: إجراءات ومامرسات العمل 

الربمل��اين الذي يؤدي إىل تكري��س التجارة العادلة يف 

السياس��ات االقتصادي��ة للدول وكذل��ك يف أهدافها 

وخططها االسرتاتيجية.    

رؤية للتعامل مع األزمات

وطالب وف��د الش��عبة الربملانية اإلماراتي��ة االتحاد 

الربملاين ال��دويل، بإعداد رؤية برملانية دولية للتعامل 

مع مستجدات األزمات الدولية، وبتبني وثيقة عمل 

حول مس��تقبل العالق��ات الدولية، ووض��ع مبادئ 

الت��وازن التي ميكن أن تؤس��س لعالقات متوازنة بني 
دول الع��امل، اعتامدا عىل القيم األساس��ية يف مبادئ 

التنمية املتوازنة والعيش الرغد.

ج��اء ذل��ك يف كلمة ألقتها س��عادة الدكت��ورة أمل 

القبي��ي رئيس��ة الوفد، ح��ول "الحاج��ة لتحقيق 

التنمية املتوازنة يف ظل الوضع السيايس واالقتصادي 

واالجتامعي يف العامل" خالل املش��اركة يف الدورة ال� 

" 128 " للجمعية العمومية لالتحاد الربملاين الدويل، 

وأك��دت رضورة مناقش��ة ه��ذه الرؤية م��ع األمم 

املتحدة بالتعاون مع رؤساء الربملانات، كون االتحاد 

الربملاين الدويل املعرب عن الضمري الشعبي العاملي.

وجددت القبيي التأكيد عىل رضورة إنهاء االحتالل 

اإلي��راين للج��زر اإلماراتي��ة الثالث "طن��ب الكربى 

وطن��ب الصغ��رى وأبوموىس"، مش��رية أن إيران ما 

زال��ت ترص عىل فرض سياس��ات األم��ر الواقع عىل 

ه��ذه الج��زر دون أي اعتب��ار ملب��ادرات اإلمارات 

ودعواتها لحل األزمة س��لميا من خالل املفاوضات 

الثنائية أو القبول بالتحكيم الدويل. 

سياسة األمر الواقع 

جدد وفد الشــعبة الربملانية اإلماراتية التأكيد 

عــىل رضورة إنهــاء االحتالل اإليــراين للجزر 

اإلماراتيــة الثــالث "طنــب الكــربى وطنب 

الصغــرى وأبومــوىس"، مشــرياً إىل أن إيران 

التــزال ترص عىل فرض سياســة األمــر الواقع 

عــىل هذه الجــزر دون أي اعتبــار ملبادرات 

اإلمــارات ودعواتهــا لحل األزمة ســلميا من 

خالل املفاوضات الثنائية أو القبول بالتحكيم 

الدويل.

كام شــارك أعضاء الوفد عىل هامش االجتامع 

يف عدد من اللقاءات التنسيقية للمجموعات 

الخليجيــة، والعربيــة واإلســالمية ممثلة يف 

االتحــاد الربملاين العريب واتحاد مجالس الدول 

األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلســالمي واجتامع 

تنســيقي خليجــي للربملانــات املمثلة لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك 

لتنسيق املواقف وبلورتها بشأن القضايا التي 

ستطرح للنقاش والنظر يف مناقشات الدورة.

وتناولــت أوراق العمــل املقدمــة مــن قبل 

الشــعبة الربملانية اإلماراتية دور الربملانات يف 

تحقيق املساواة والقضاء عىل التمييز، والعنف 

ضد املرأة ، وتعزيز املسؤولية للحامية، ودور 

الربملان يف حامية حياة املدنيني.

تفاعل إماراتي مع قضايا ناقشتها اجــــــــــــــــــــــــــــتماعات الربملان الدويل
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الشعبة الربملانية 
اإلماراتية تقرتح تأسيس 
منتدى الشباب الربملانيني

الشعبة الربملانية تطالب 
بتبني اسرتاتيجية عامة 

لدعم ذوي اإلعاقة

مطالبة بدراسة وإعداد 
دليل عمل للربملانات يف 

شأن التجارة العادلة

تفاعل إماراتي مع قضايا ناقشتها اجــــــــــــــــــــــــــــتماعات الربملان الدويل

حقوق املعاقني

وأشاد وفد الش��عبة الربملانية اإلماراتية بوضع قضية 

حق��وق األطفال ذوي اإلعاقة، ع��ىل األجندة العامة 

الجتامعات الجمعية ال�128 لالتحاد الربملاين الدويل، 

مؤكدا أن ذوي اإلعاقة عىل اختالف فئاتهم، هم جزء 

م��ن األمة الت��ي منثل ضمريها وهم ج��زء من فئات 

املجتمع التي منثلها.

وخالل مشاركة الوفد يف حلقة نقاشية حول "حقوق 

األطف��ال املعاقني"، ع��رض املبادرات الت��ي قدمتها 

الدول��ة لدع��م ذوي اإلعاقة ودمجه��م يف املجتمع، 

وتوفري فرص التعليم والتوظيف الكاملة لهم.

وأكدت س��عادة الدكتورة أمل القبيي النائب األول 

لرئيس املجل��س الوطني االتح��ادي، أن زيادة حدة 

النزاع��ات يف العامل وما تخلفه من آثار عىل املدنيني، 

خاص��ة يف إط��ار حاالت القت��ل أو اإلصاب��ات بالغة 

اإلعاق��ة والترشيد وترك األرايض واملمتلكات، له آثار 

مدمرة خاصة عىل النساء واألطفال واألرس .

جاء ذلك خالل مش��اركتها يف االجتامع ال� 18 للنساء 

الربملانيات لالتحاد الربملاين ال��دويل، مؤكدة أن هذه 

املس��ؤولية ال ينبغي أن تنف��رد بها الحكومات فقط، 

وإمنا تتقرر يف إطار متكافئ ومتوازن بني مسؤوليات 

الحكوم��ة والربمل��ان، كون��ه املؤسس��ة املن��وط بها 

املس��ؤولية يف حامية املدنيني خاص��ة أثناء النزاعات 

املسلحة، وأكدت رضورة مراجعة القرارات والخطط 

الدولية يف حامية وتعزيز املس��ؤولية الدولية لحامية 

املدنيني.  وش��ارك س��عادة راش��د الرشيق��ي ممثل 

املجموع��ة العربية يف اللجن��ة التنفيذية يف اجتامع 

الجمعية العمومية لالتحاد الربملاين الدويل، من أجل 

إق��رار جدول األعامل واس��تعراض التقرير الس��نوي 

لألمني العام حول أنش��طة االتح��اد منذ الدورة 111 

للمجلس الحاكم، ومناقش��ة املسائل املتعلقة بحالة 

األعض��اء واملراقب��ني يف االتحاد، واملس��ائل املتعلقة 

باألمان��ة العامة لالتحاد الربمل��اين الدويل، حيث يبلغ 

عدد بن��ود جدول اعامل اللجن��ة التنفيذية 17 بندا 

تتنوع بني االجرائية واملوضوعية.

التواصل االجتامعي

ش��ارك وف��د الش��عبة الربملانية اإلماراتي��ة يف أعامل 

لجنت��ي "الدميقراطية وحقوق اإلنس��ان"، و"الس��لم 

واألمن الدوليني"، واقرتح الوفد وضع مدونة سلوكية 

ملس��تخدمي مواق��ع التواصل االجتامعي.  وش��ارك 

س��عادة فيصل الطنيجي يف اجت��امع اللجنة الدامئة 

الثالثة املعنية ب�الدميقراطية وحقوق اإلنس��ان حول 

"استخدام وس��ائل اإلعالم مبا فيها اإلعالم االجتامعي 

لتعزي��ز مش��اركة املواطن��ني والدميقراطي��ة" وقال 

الطنيجي إن الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية تقرتح بأن 

يخصص اإلعالم برامج تهدف إىل تعريف الرأي العام 

باملفردات السياس��ية وأهميتها، كام اقرتحت الشعبة 

الربملانية اإلماراتية وضع مدونة س��لوكية ملستخدمي 

مواقع التواصل االجتامعي.

القانون اإلنساين

وش��ارك س��عادة أحمد املنصوري يف أع��امل اللجنة 

الدامئة األوىل "السلم واألمن الدوليني"، وأكد أن دولة 

اإلمارات انتهجت نهجا واضحا لدعم القانون اإلنساين، 

حيث أصدر مجلس الوزراء قرارا عام 2004 بإنش��اء 

"لجنة وطنية للقانون الدويل اإلنس��اين"، وأن الدولة 

أولت اهتامما خاصا لتفعيل املسؤولية لحامية حياة 

املدنيني، من خالل مس��اهامتها ومشاركاتها الفاعلة 

يف سياق العمليات اإلنس��انية، التي يتم تنفيذها يف 

مناط��ق النزاعات يف أي بقع��ة من بقاع العامل، ودعا 

املجتم��ع ال��دويل إىل تبني مب��ادرة األم��م املتحدة 

الس��ابقة "مس��ؤولية الحامية" يف منع حصول أربع 

جرائم أو وقفه��ا وهي "اإلب��ادة الجامعية، وجرائم 

الحرب، والجرائم ضد اإلنس��انية، والتطهري العرقي"، 

وقال املنصوري إن الش��عبة الربملانية تقدمت بعدد 

من املقرتحات منها: توصيات بشأن اآللية التي يعمل 

وفقها حاليا مجلس األمن الدويل.

وش��ارك سعادة عيل عيى النعيمي يف أعامل اللجنة 

الدامئة الثاني��ة للجنة التنمية املس��تدامة والتمويل 

والتج��ارة، حي��ث تم ع��رض تقارير ح��ول "التجارة 

العادلة وآليات التمويل املبتكرة للتنمية املستدامة"، 

واقرتح النعيمي أن يت��دارس االتحاد الربملاين الدويل 

إعداد دليل عمل للربملانات يف شأن التجارة العادلة.

الشعبة تؤكد ضرورة 
وضع مدونة سلوكية 
ملستخدمي مواقع 
التواصل االجتماعي
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وفد الوطني االحتادي يزور الصني

زار وفد املجل��س الوطني االتحادي برئاس��ة معايل 

محم��د أحمد املر رئيس املجل��س، جمهورية الصني 

الش��عبية خالل الفرتة من 24 إىل 29 مارس 2013م، 

تلبية لدعوة رسمية من زانغ داجيانغ رئيس املجلس 

الوطني لنواب الش��عب الصيني، حيث جرى خالل 

الزي��ارة بحث س��بل تعزي��ز التع��اون الربملاين بني 

البلدين والقضايا ذات االهتامم املشرتك.

ضم وف��د املجلس كالً من عفراء راش��د البس��طي، 

والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الش��اهني، وس��امل 

محمد بال��ركاض العام��ري، وأحم��د محمد رحمة 

الشامي، وس��لطان راشد الظاهري أعضاء املجلس، 

والدكت��ور محم��د س��امل املزروع��ي األم��ني العام 

للمجلس.

وأش��اد معايل محمد املر خالل لقائه رئيس املجلس 

الوطني لنواب الشعب الصيني بالعالقات املتجددة 

ب��ني دول��ة اإلم��ارات وجمهورية الصني الش��عبية، 

مضيف��ا إن زيارة وفد املجل��س إىل بكني تهدف إىل 

زيادة توثيق هذه العالق��ات والتعاون بني الجانبني 

يف املجال الربمل��اين، مؤكدا تواف��ق املجلس الوطني 

االتحادي ومجلس نواب الشعب الصيني يف العديد 

من املواقف.

الوطني االحتادي | العدد الثاين | يونيو 542013

almajles mag isssu2 .indd   54 9/15/13   3:59 PM



وفد الوطني االحتادي يزور الصني

 من جانبه أكد رئيس مجلس نواب الشعب الصيني 

عمق عالقات التعاون بني دولة اإلمارات وجمهورية 

الصني، مش��ريا إىل أن اإلمارات تعترب ثاين أكرب رشيك 

تج��اري للصني، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 40 

مليار دوالر وفق آخر إحصائيات عام 2012.

ك��ام بحث معايل رئيس املجلس خالل الزيارة ولونغ 

هوانغ مسؤول اللجنة الدامئة مبجلس نواب الشعب 

الصين��ي ملقاطع��ة قوانغدون��غ، عالق��ات التعاون 

الربملاين.

مركز زايد لدراسات اللغة العربية 

زار وف��د املجلس الوطني االتح��ادي مركز زايد بن 

سلطان آل نهيان لدراسات اللغة العربية واإلسالمية 

يف جامعة الدراس��ات األجنبية يف بكني، وسور الصني 

العظيم ومبنى املرح الوطن��ي واملتحف الوطني، 

ومس��جد العنقاء والبحرية الغربية، إىل جانب زيارة 

متحف الحرير ومصنع هانجزو دونغ تشينغ للحرير.

وص��ف معايل محمد املر رئي��س املجلس زيارته إىل 

الص��ني بأنها كانت ناجحة ب��كل املقاييس، وقوبلت 

بالرتحاب من قبل املسؤولني الصينيني، مشريا إىل أن 

االجتامعات التي عقدت خالل الزيارة  كانت مثمرة.
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ح��رص املجل��س الوطني االتح��ادي خالل مناقش��ة 

املوضوع��ات التي له��ا عالقة مب��ارشة بحامية األمن 

الوطني، عىل مراعاة البعد العلمي الواسع ملفهوم األمن 

الوطني ألن عنارصه تتش��كل من القضاي��ا التعليمية 

والصحية والبيئية واالقتصادية واإلس��كان، وغريها من 

القضايا التي ترتبط بشكل أو بآخر بالشؤون الحياتية 

للمواطنني، واملجلس ميارس أدواره الترشيعية والرقابية 

يف إطار جملة متعددة من القضايا التي ترتبط س��واء 

بش��كل مبارش أو غ��ري مبارش بقضايا األم��ن الوطني. 

واألمن الوطني ال تشكله فقط قوات األمن أو الجيش 

وإمنا تحرس قوات األمن الداخيل أو الجيش املنجزات 

واملكتس��بات الت��ي تحققت للمواطن��ني يف املجاالت 

االقتصادية واالجتامعي��ة، وكلام زادت هذه املنجزات 

واملكتس��بات كان دور األمن فع��االً وازدادت أهميته 

ملنع كل ما يرض بأمن الدولة االقتصادي واالجتامعي.

وميارس املجلس الوطن��ي أدواره الترشيعية والرقابية 

يف إطار جملة متعددة من القضايا التي ترتبط س��واء 

بش��كل مبارش أو غ��ري مبارش بقضايا األم��ن الوطني، 

وميكن توضيح ذلك من خالل نش��اط املجلس يف دور 

االنعقاد األول من الفص��ل الترشيعي الخامس عرش-

2012/6/26- 2012/11/15.

القضايا االجتامعية 

وانتهى املجل��س يف دور االنعقاد األول من مناقش��ة 

موضوعني عامني تناولت القضايا االجتامعية والبيئية، 

وأصدر بش��أنها توصيتني إىل الحكومة، وهام موضوع 

»سياس��ة وزارة الش��ؤون االجتامعية ح��ول موضوع 

الض��امن االجتامع��ي« وموضوع »املش��كالت البيئية 

يف الدول��ة«.  ويف الدور الثاين م��ن الفصل الترشيعي 

الخام��س عرش، ناق��ش املجلس الوطن��ي موضوعات 

مختلف��ة ذات عالقة بقضايا بيئي��ة وصحية وخدمية 

مثل موضوع سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء، 

وموضوع سياس��ة برنام��ج زايد لإلس��كان، وموضوع 

سياس��ة وزارة البيئ��ة واملياه يف ش��أن حامي��ة الرتبة 

والغطاء النبايت، وموضوع سياسة وزارة الصحة يف شأن 

تنمية قطاع الصحة يف الدولة.

االنعقاد العادي األول

كام ناقش املجلس »44« س��ؤاال خ��الل دور االنعقاد 

الع��ادي األول، تناول��ت قضاي��ا متنوع��ة اقتصادي��ة 

واجتامعي��ة وتعليمي��ة.. ال��خ، وتص��درت القضاي��ا 

االجتامعية موضوعات األسئلة والتي كانت تدور حول 

موض��وع الوحدات الس��كنية للمواطن��ني يف مختلف 

إم��ارات الدول��ة، وموضوع رب��ط موضوعات خطبة 

الجمعة بالواقع الذي نعيشه محلياً ودولياً، وموضوع 

التقاعد وزيادة رواتب األطباء.. الخ.

والقضاي��ا التي رك��ز عليها الجان��ب الرقايب من خالل 

األس��ئلة التي طرحه��ا أعضاء املجل��س للنقاش خالل 

الدور األول من الفصل الترشيعي الخامس عرش، هي 

قضايا اجتامعية بالدرجة األوىل، ففي جانب األس��ئلة 

تصدرت القضاي��ا االجتامعية قامئة قضايا املوضوعات 

الت��ي تناولته��ا األس��ئلة بنس��بة 25 ٪ تليه��ا القضايا 

االقتصادية بنس��بة 18.2 ٪ ثم القضايا الصحية بنسبة 

  .٪ 13.6

البيئة والضامن

ويف جانب املوضوعات العامة، تساوت نسب القضايا 

التي متت مناقش��تها، حي��ث كانت للقضاي��ا البيئية 

بنس��بة 50 ٪، وللقضاي��ا االجتامعي��ة بنس��بة 50 ٪، 

نظ��راً ألن املجلس مل ينته إال من مناقش��ة موضوعني 

عامني فقط هام موضوع املش��كالت البيئية يف الدولة 

وموضوع الضامن االجتامعي.

ويرج��ع ذل��ك إىل أن القضاي��ا االجتامعي��ة والقضايا 

االقتصادي��ة ذات ارتباط وثي��ق بحياة املواطنني وهي 

تص��ب يف مجال حياتهم وتتعلق بأمور حساس��ة مثل 

السكن والرواتب والتقاعد واألسعار، ويف ذات الوقت 

تعم��ل الحكومة ع��ىل تنظيم القط��اع االقتصادي يف 

الدولة من خالل إص��دار الكثري من القوانني الجديدة 

وم��ن خالل اس��تحداث تعدي��الت عىل بع��ض منها، 

ويالحظ ذلك من خالل النش��اط الترشيعي للمجلس 

حي��ث كان��ت أكرث القوان��ني التي متت مناقش��تها يف 

الجان��ب االقتص��ادي، مث��ل قان��ون التأم��ني وقانون 

املنافس��ة، وقانون الرقابة عىل األحجار الكرمية، بينام 

ج��اءت القوانني االجتامعية متعلق��ة بجانب مجهويل 

النسب وعامل الخدمة املساعدة.. الخ.

وبلغ عدد مرشوعات القوانني التي انتهى املجلس من 

مناقش��تها 13 مرشوعاً، وتناول��ت مرشوعات القوانني 

التي متت مناقشتها قضايا متنوعة.

توافق وارتباط جزيئ

ويف الجانب الترشيعي تنوعت القضايا التي ناقش��تها 

مرشوعات القوانني حيث حلت القضايا االقتصادية يف 

املرتبة األوىل بنسبة 61.5 ٪، تلتها القضايا االجتامعية 

بنس��بة 23.1 ٪، وأخ��رياً القضاي��ا الخدمي��ة والقضايا 

األخرى حيث بلغت نسبة كل منهام 7.7 ٪. 
وهناك ارتباط جزيئ ب��ني الجانبني الترشيعي والرقايب 

يتمث��ل يف القضاي��ا االقتصادية، حي��ث إن توجهات 

املجل��س قد توافقت مع توجه��ات الحكومة يف هذا 

النوع من القضايا فق��د بلغ عدد مرشوعات القوانني 

التي تناول��ت قضايا اقتصادي��ة 8 مرشوعات قوانني، 

وبنسبة 61.5 ٪ من مجموع قضايا املرشوعات، يقابلها 

يف الجانب الرقايب 8 أس��ئلة تناولت قضايا اقتصادية، 

بنسبة 18.2 ٪ من مجموع قضايا موضوعات األسئلة، 

وهناك ارتباط آخر يتمثل يف القضايا االجتامعية حيث 

حتت القبه      حصاد اجمللس

اجمللس ميارس أدواره التشريعية والـــــــــــــــــــــــــــرقابية حماية لقضايا األمن الوطني

األمن الوطني 

يتعاظــم دور األمن الوطنــي وتأثريه يف قضايا 
الدبلوماســية الربملانيــة، فتعقيــدات األزمــة 
الســورية الراهنة وتأثريها عــىل األمن القومي 
العريب وارتباط ذلك بأمن واستقرار الدولة كان 
دافعاً للشعبة اإلماراتية أن تطرح هذا املوضوع 
كبند طارئ عىل جــدول أعامل املؤمتر الربملاين 
الــدويل األخري الــذي انعقد يف أوغنــدا، وكان 
محل ترحيب وتقدير مــن كل برملانات العامل. 
وبالنسبة لألزمة املالية العاملية التي متس األمن 
الوطني خاصــة يف نواحيه االقتصادية، طرحت 
الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية بنــدا طارئا عىل 
االتحاد الربملاين الدويل يف اجتامعاته الســنوية 
ووافق عىل ذلك، كام متــت املوافقة عىل عقد 
مؤمتر دويل تحرضه كل برملانات العامل ملناقشة 
هذه األزمة وانعقد هذا املؤمتر يف العام املايض.
وللشعبة الربملانية اإلماراتية نشاط مؤثر وفاعل 
يف نطاق الدول اإلســالمية فقد طرحت مقرتح 
إعالن برملاين إسالمي لرسم خطة عمل لالتحاد 
اإلسالمي يف الســنوات القادمة، وعىل الصعيد 
العــريب كان للمجلس العديد من اإلســهامات 
وجميع هــذه الجهــود من املجلــس مرتبطة 

بصفة أساسية بفكرة األمن الوطني.

اجمللس يؤدي اختصاصاته 
يف إطار القضايا التي ترتبط 

باألمن الوطني

حترس قوات األمن الداخلي 
أو اجليش املنجزات 

واملكتسبات التي حتققت 
للمواطنني

القضايا االجتماعية تصدرت 
املوضوعات التي تناولتها 

األسئلة بنسبة 25 ٪
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اجمللس ميارس أدواره التشريعية والـــــــــــــــــــــــــــرقابية حماية لقضايا األمن الوطني
إن مرشوع��ات القوانني التي تناولت قضايا اجتامعية 

بلغ��ت 3 مرشوع��ات قوان��ني، بنس��بة 23.1 ٪ من 

مجموع قضايا مرشوعات القوانني يقابلها يف الجانب 

الرق��ايب موضوع عام واحد ه��و الضامن االجتامعي، 

و11 س��ؤاالً تناولت قضايا اجتامعية وبنس��بة 25 ٪ 

م��ن مجموع قضايا األس��ئلة، واالرتباط األخري يتمثل 

يف القضايا الخدمية التي اس��تحوذت عىل ما نس��بته 

7.7 ٪، يقابلها يف الجانب الرقايب ثالثة أس��ئلة تناولت 

قضايا خدمية متثل نس��بتها 6.8 ٪ من مجموع قضايا 

األسئلة التي انتهى املجلس من مناقشتها.    

الفكر الربملاين الحديث

ويقوم املجل��س الوطني االتحادي بدراس��ة القوانني 

بالفكر الربمل��اين الحديث املنترش يف كثري من برملانات 

الع��امل املتق��دم، حيث يت��م األخذ يف االعتب��ار بكل 

املتغريات االجتامعية واالقتصادية ملرشوعات القوانني، 

فيتم إعداد دراس��ات تتناول واقع املشكلة يف القانون 

وتأثريه��ا اجتامعيا، باإلضافة إىل بيان الحلول املقرتحة 

ملرشوع القانون وفق الواق��ع االجتامعي، وبعد ذلك 

تعرض الدراس��ات عىل أعضاء اللجنة املعنية ملناقشة 

مرشوع القانون حتى يتم إدخ��ال التعديالت الالزمة 

عىل القانون. 

ويتم ذل��ك من خالل فريقي عم��ل الجانب القانوين 

والجان��ب االجتامعي، حيث يق��وم كل فريق بإعداد 

أوراق فني��ة مختلف��ة ته��دف لحرص املش��اكل التي 

طرحها القانون، واملش��اكل الت��ي مل يتطرق لها والتي 

تصب يف ذات املوض��وع، والتحقق من قدرة القانون 

عىل حل املش��كالت التي أوجد له��ا القانون، ووضع 

الحل��ول للمش��كالت التي مل تكن إج��راءات حلها يف 

القانون كافية واملشكالت التي أغفل وضع حلوالً لها.

وذلك من خالل دراس��ات البحث االجتامعي والبحث 

عن الخربة التاريخية مل��رشوع القانون بهدف معرفة 

عالقت��ه بالقوانني والبحث ع��ن الجديد الذي يضيفه، 

وع��ن الخ��ربة الدولية به��دف معرفة م��دى مراعاة 

القانون الجديد للمبادئ العامة الواردة يف املعاهدات 

واالتفاقي��ات الدولي��ة ل��ذات املوض��وع، واالط��الع 

ع��ىل قوانني الدول املج��اورة بهدف معرف��ة الحلول 

الت��ي تبنتها يف معالج��ة هدف القانون واالس��تفادة 

م��ن الجدي��د الذي يت��الءم مع الظ��روف الترشيعية 

واالجتامعية للدولة.

ومن أمثلة القوانني التي ناقش��ها املجلس والتعديالت 

الت��ي أدخلت عليها خ��الل ال��دور األول من الفصل 

الترشيع��ي الخام��س عرش، قان��ون رعاي��ة األطفال 

مجه��ويل النس��ب، حيث تم اقرتاح تعدي��ل امل�ادة 8 

بحيث تتضمن فكرة جديدة تقوم عىل عدم التس��ليم 

النه��ايئ للمحض��ون إال بع��د التأكد من خ��الل فرتة 

تجريبية من صالحية األرسة الحاضنة، ووضع حد أعىل 

لس��ن الزوجني يف األرسة الحاضن��ة وللمرأة الحاضنة، 

وإضاف��ة الت��زام إىل األرس الحاضن��ة يتعلق بحس��ن 

معامل��ة الطفل وتربيت��ه الرتبية الصالح��ة، والقدرة 

املالية للمرأة الحاضنة كرشط من رشوط الحضانة.

أما مرشوع القانون االتحادي يف ش��أن عامل الخدمة 

املساعدة، فقد تم اقرتاح تعديالت مختلفة منها إلزام 

املكاتب بتعريف وتوعية العاملة املس��اعدة بعادات 

وتقالي��د البلد، وتحدي��د مدة مح��ددة تقبل خاللها 

الفحوصات الطبية للعامل قبل اس��تقدامهم، وإضافة 

اللياقة النفس��ية للرشوط التي يلتزم بها املكتب عند 

استقدام العاملة. وقامت لجان املجلس يف الدور الثاين 

من الفصل الترشيعي الخامس عرش بدراس��ة قوانني 

مختلفة ذات طبيعة اقتصادية واجتامعية منها قانون 

ودمي��ة الخاص بالطفل، وقان��ون املرشوعات الصغرية 

واملتوسطة، وقانون الرشكات.

الجزر اإلماراتية 

وميارس املجلس من خالل نش��اط الش��عبة الربملانية 

ودوره��ا الداخيل املتمثل يف مقابل��ة الوفود الربملانية 

الزائرة وااللتقاء مع الجهات الدبلوماسية، والخارجية 

املؤمت��رات  يف  الخارجي��ة  املش��اركات  يف  املتمث��ل 

واالتح��ادات الربملانية وكذل��ك الزي��ارات للربملانات 

املختلفة، ع��رض قضايانا الوطنية لحش��د التأييد من 

الدول، وكان من أبرز هذه األنشطة طرح قضية الجزر 

اإلماراتية طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس يف 

كل املحافل الدولية التي ش��اركت فيها، نظرا ألبعادها 

األمنية الكبرية عىل أمن واستقرار الدولة.

وإدراكا ألهمية العمل املشرتك بني املجالس الترشيعية 

الخليجية فقد قام املجلس الوطني االتحادي بإنش��اء 

مرشوع الشبكة املعلوماتية الربملانية الخليجية وذلك 

لتبادل الخربات بني املجال��س، وتعد مصدرا لألبحاث 

واملعلومات الربملانية الخليجية. كام أعد املجلس خطة 

تفصيلية لعقد مؤمتر برملاين خليجي مشرتك وذلك من 

خالل وض��ع مؤرشات عامة للخط��ة التفصيلية وآلية 

تطبيقه��ا، وذلك لدراس��ة القضايا واإلش��كاليات التي 

تواجه املجال��س الترشيعية الخليجي��ة، باإلضافة إىل 

مق��رتح املجلس بش��أن أهمية إنش��اء برملان خليجي 

مشرتك بني املجالس الترشيعية لدول مجلس التعاون 

الخليجي ملواجه��ة العوائق التي تعيق عمل املجالس 

الخليجي��ة والحل��ول الكفيل��ة ملواجهته��ا، فضالَ عن 

إدراكها ألهمية تقييم نتائج االجتامع الدوري الخليجي 

وقي��اس العائد املتحقق من ه��ذا االجتامع، فقد أعد 

املجلس دراس��ة متكاملة حول  تقييم نتائج االجتامع 

الدوري وم��ؤرشات التقييم وقي��اس فاعلية مؤرشات 

التقيي��م، وأخريا اقرتحت الدراس��ة اآللي��ات الكفيلة 

لتحقي��ق أهداف االجتامع الدوري، وكانت املقرتحات 

محل ترحيب من املجالس الربملانية الخليجية.

اسرتاتيجية

 يتحــدد دور املجلــس الوطنــي االتحادي يف 
صياغة وترســيم االسرتاتيجية الوطنية الشاملة 
للدولــة مــن خــالل اختصاصاتــه الترشيعية 
والرقابيــة، حيــث يناقــش املجلــس امليزانية 
العامة لالتحــاد وامليزانيات امللحقة بها، والتي 
تحــدد أوجــه الــرصف فيهــا تبعــاً لألهداف 
كل جهــة،  ميزانيــة  والربامــج يف  والخطــط 
وتقوم لجان املجلس بدراســة هذه امليزانيات 
من خالل عــدة نقاط بحثية كمدى شــمولية 
األهداف للمشــكالت التي تعاين منها الوزارة 
يف األصل ومدى تكاملها مع الخطط الســابقة، 
ومناقشــة مرشوعــات القوانني التــي تقرتحها 
الجهــات التنفيذية يف ســبيل قيامها بربامجها 
وخططها االســرتاتيجية والتي يدرسها املجلس 
مــن خالل مــدى توافــق موادها مــع بعضها 
البعض أوالً ومن خالل موافقته املبدئية عليها، 
ومــدى تلبيتها للغرض الذي وضعت من أجله 
. ويف االختصاص الرقــايب يتناول املجلس أثناء 
مناقشــته املوضوعات العامة وخطط الوزارة 
االســرتاتيجية ويقارنها باملشــكالت التي تعاين 
منهــا، أو القصور يف خدماتهــا التي تؤثر عىل 

أفراد املجتمع من املستفيدين. 

اجمللس ناقش 44 سؤاالً 
خالل دور االنعقاد العادي 

األول

8 من مشروعات القوانني 
تناولت القضايا االقتصادية 

 الوطني االحتادي يدرس 
القوانني بالفكر الربملاين 

احلديث
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ناقش املجلس الوطني االتحادي 44 سؤاالً خالل دور االنعقاد العادي األول، تناولت قضايا متنوعة اقتصادية واجتامعية وتعليمية، وغريها. 
وتصدرت القضايا االجتامعية موضوعات األســئلة والتي كانت تدور حول موضوع الوحدات الســكنية للمواطنني يف مختلف إمارات الدولة، 
وموضــوع ربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشــه محليــاً ودولياً، وموضوع التقاعد وزيادة رواتــب األطباء.. الخ. وفيام يي 

توضيح لنوع القضايا املناقشة وعدد األسئلة وموضوعاتها.

44 سؤاالً يف دور االنعقاد األول

. اآلثــار الناتجة عن تطبيق نظام الثالثة فصول 

دراسية عىل العملية التعليمية.

. إمكانية تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي 

يف مدارس اإلمارات.

املــدارس  يف  املواطنــني  املدرســني  نقــص   .

الحكومية.

. إعفاء طلبة الدراســات العليا املواطنني خارج 

الدولــة مــن نســبة الحضــور اإللزامية يف 

حــال حدوث ظروف طارئــة يف الدول التي 

يدرسون بها.

. إنشاء )40( ألف وحدة سكنية للمواطنين 
في مختلف إمارات الدولة.

. دخ��ول س��لع مس��يئة لإلس��ام ومنتج��ات 
ضارة بصحة اإلنسان إلى الدولة.

. رب��ط موضوع��ات خطبة الجمع��ة بالواقع 
الذي نعيشه محليًا ودوليًا.

. ربط مدة الخدمة بسن التقاعد.

. إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمني الصحي الشامل 

للمواطنني املوجه إىل وزير الدولة للشؤون املالية.

. افتتاح مستشــفى مســايف الجديد بكامل أقســامه 

وتخصصاته.

. إمكانيــة تطبيق نظــام املناوبات الليليــة يف املراكز 

الصحية التابعة للمناطق النائية.

. انتشار مرض الرسطان بالدولة.

. االمتيازات املمنوحة ألطباء االمتياز.

. منع بعض المواطنين من السفر.
. اعتم��اد هيئة االمارات للهوية على مكاتب طباعة 

خاصة.

. اســتيفاء مبلغ )3000( درهم نظري استقدام 

كل عامل.

. إنشــاء رشكــة لجمــع وحفــظ املعلومــات 

االئتامنية.

. إنشاء هيئة عليا رشعية للرقابة عىل املصارف 

اإلسالمية .

. اختصاص وزارة املالية يف وضع هيكل ملكتب 

التدقيق الداخي للوزارات وفق املامرســات 

والضوابط العاملية.

. غرق س��فينة تحمل مئ��ات األطنان من 
الديزل قبالة شواطئ أم القيوين.

. جف��اف الكثي��ر م��ن م��زارع المواطني��ن 
في المنطقة الش��رقية والوس��طى من 

الدولة.

قضايا تعليمية:

 4 أسئلة من موضوعاتها:

قضايا اجتماعية:
 11 سؤاالً 

من موضوعاتها:

قضايا صحية:
6 أسئلة من موضوعاتها:

قضايا أمنية:
سؤاالن، موضوعهما:

قضايا اقتصادية:
8 أسئلة  من 
موضوعاتها:

قضايا بيئية:
سؤاالن، موضوعهما:
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قضايا خدمية:
ثالثة أسئلة، موضوعاتها:

قضايا البنية التحتية:
سؤال، موضوعه:

قضايا التوطني:
سؤاالن، موضوعاتهما:

. تباين تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات 
الدولة.

زاي��د  الش��يخ  برنام��ج  رف��ع قيم��ة ق��رض   .
لإلسكان وتعديل اإلطار الزمني لمنحه.

الم��دارس ف��ي الفجي��رة وتوفي��ر  . صيان��ة 
األجهزة الازمة للعملية التعليمية فيها.

المائي��ة . إنشاء استاد رياضي لنادي دبا الفجيرة. الث��روات  تس��ويق  مهن��ة  توطي��ن   .
الحية.

. توظي��ف الخريجين المواطني��ن العاطلين 
عن العمل.

قضايا املعاشات: 
سؤاالن، موضوعاتهما:

قضايا القروض:
سؤاالن، موضوعاتهما:

أخرى:
سؤال  موضوعه:

؟

. زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين.
بري��د  م��ن  المتقاعدي��ن  روات��ب  زي��ادة   .

اإلمارات.

. الحد من ظاهرة االقتراض من البنوك.
. تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة.

. ع��دم توفي��ر البيان��ات المطلوب��ة للمجلس 
الوطني االتحادي 

قضية مجموع القضايا 12
تساؤالً مجموعة التساؤالت    44 التي متت مناقشاها 

املطروحة حولها
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اجلروان يف حوار مع »الوطني االحتادي«:

هدفنا.. 
صندوق 

إغاثة عربي 
ومشروع 

يحفظ لألمة 
أجيالها

حوار
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فازت دولة اإلمارات مبنصب رئيس الربملان 
العــريب بعد تحويله مــن مؤقت إىل دائم، 
ممثلة بشــخص ســعادتكم كيف تنظرون 
إىل أهميــة هــذا الفــوز بالنســبة للدولة 

وللمجلس الوطني االتحادي؟
يعكس هذا الفوز الصورة اإليجابية التي تتمتع بها دولة 

اإلم��ارات عربيا، ويؤكد دعم القيادة الرش��يدة بقيادة 

صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب رعاه الل��ه، للجهود الرامية إىل دعم 

العمل العريب املشرتك بشتى صوره، حيث فازت الدولة 

بأغلبية مطلقة يف انتخابات اختيار الرئيس األول للربملان 

العريب الدائم.

ك��ام يعكس هذا الفوز دور ونش��اط املجلس الوطني 

االتحادي ونجاح دبلوماس��يته الربملاني��ة، وتواصله مع 

مختلف الربملانات الخليجية والعربية والدولية، إضافة 

إىل مش��اركاته يف املحافل الربملانية الدولية، األمر الذي 

عكس الصورة اإليجابية عن أعضائه.

وبه��ذه املناس��بة نش��يد بال��دور البارز ال��ذي لعبته 

مجموعة الش��عبة الربملانية اإلماراتي��ة، يف اجتامعات 

الجلس��ة الرابعة للربملان العريب يف القاهرة املتمثلة يف 

أعضائها س��عادة كل من س��امل بن هويدن، والدكتورة 

ش��يخة العري، ومصبح الكتبي، مام كان له أثر إيجايب 

يف ترش��يح عضو من املجلس الوطني االتحادي ملنصب 

رئيس الربملان العريب.

لقد أســند  النظام الداخــي لرئيس الربملان 
العريب صالحيات واســعة، ماهي خططكم 

املستقبلية يف هذا االطار؟
اعتمدنا سياس��ة هادفة تس��تند إىل محورين أساسيني 

هام: عدم التدخل يف السياسات الداخلية للدول العربية 

واملس��اس بها وبقوانينها م��ع مراعاة التع��اون البناء، 

وبناء عالقات تواصل مع الربملانات اإلقليمية، كالربملان 

األورويب واالتحادات الربملانية كاالتحاد الربملاين الدويل، 

واالتحاد الربملاين العريب ومنظمة املؤمتر اإلس��المي، مع 

إرساء مفهوم العمل الربملاين يف الداخل والخارج وإيصال 

الرسالة اإليجابية يف طرح كل القضايا التي تهم املواطن 

العريب ومبا يخدم املصلحة العامة للوطن العريب الكبري.

ما هي أبرز مالمح وطبيعة النظام األسايس 
للربملان العريب ودوره؟

إيجاد آلية لتطوير منظومة العمل العريب املشرتك ونرش 

أكد ســعادة أحمد الجروان رئيس الربملان العريب، أن الربملان العريب ســيعمل عىل تطوير منظومة العمل العريب املشرتك، وبناء آليات 
التعاون والتكامل والتضامن والحوار وتقوية الروابط بني الربملانات، ومد جســور التواصل وتوســيع مبدأ املشاركة السياسية كأساس 
للتطور الدميقراطي يف البلدان العربية، مع الرتكيز عىل القضايا اإلنسانية كقضايا الطفل واملرأة، مشريا أن لدى الربملان العريب خططا ومشاريع 

واضحة لتبني مرشوع عريب، وطرح مبادرات لتفعيل خطة وسياسة الربملان يف العامل العريب مام سيحفظ لألمة أجيالها.
وكشــف ســعادة الجروان يف حوار خاص مبجلة "الوطني االتحادي" عن وجود دراسة ملرشوع إنشــاء صندوق إغاثة عريب لحاالت النزاعات 

والكوارث الطبيعية، مطالبا بدعم اقتصاديات الدول العربية التي تتعرض ملثل هذه الظواهر والكوارث. وفيام يي نص الحوار: 

دور الربملان العربي تطوير 
منظومة العمل العربي 

املشرتك

ال نتدخل يف السياسات 
الداخلية للدول العربية أو 
املساس بها وبقوانينها

ثقافة التس��امح، والحوار داخ��ل املجتمعات العربية، 

وتوثي��ق الروابط بني الش��عوب، والعمل والتعاون مع 

املنظامت الربملانية اإلقليمية والدولية مبا يخدم مصالح 

األمة العربية ويصون السلم واألمن الدوليني والتعاون 

مع األمانة العامة بجامعة الدول العربية.

كيف تقيمــون عمل الربملــان العريب خالل 
الفرتة التي مضت من عمره كربملان دائم؟

البد من العودة إىل سنة 2005 حيث تم اإلعالن عن قيام 

الربملان العريب االنتقايل يف الجزائر يف القمة العربية لفرتة 

خمس س��نوات يتم بعدها مراجعة أداء الربملان العريب. 

وتم التمدي��د للربملان االنتقايل لس��نتني إضافيتني، ويف 

12 ديس��مرب2012 تم اإلعالن عن والدة الربملان العريب 

الدائم، ومنذ ذلك التاريخ ملس األعضاء والشارع العريب 

حضور الربملان العريب من خالل الفعاليات واملش��اركات 

الدولية والزيارات اإلقليمية، وقد ترك مؤسس��و الربملان 

العريب االنتقايل سمعة طيبة أثرت العمل الربملاين العريب. 

ونش��ري هنا إىل ما توصلت له الجلسة الختامية للربملان 

العريب التي انته��ت يف 20 يونيو 2013 من الدور األول 

للفصل الترشيع��ي األول، من نتائ��ج إيجابية وحضور 

متميز ومش��اركات فعالة من جمي��ع اللجان، وانتهت 

نتائجه��ا إىل إقرار ثالثة أنظمة أساس��ية للعمل باألمانة 

العام��ة للربملان الع��ريب وهي: النظام األس��ايس واملايل 

واإلداري. كام تم تعيني أمني عام الربملان العريب لإلسهام 

بالدور املن��وط باألمانة العامة والذي��ن أمتنى لهم كل 

التوفيق ، ونؤكد أيضا أن طموح مكتب هيئة الربملان ال 

يتوقف عند ما تم تحقيقه ويتطلع دامئا لألفضل. 

قمتم بجولة شملت عددا من الدول العربية 
بهدف التعريف أكرث بالربملان ونشاطاته مبا 
يخدم الشعوب العربية، ما هي النتائج التي 

تحققت؟
آخرها كانت زيارة وفد الربملان العريب لجمهورية جيبويت 

تلبية لدعوة من مجلس النواب الجيبويت، لبحث سبل 

تطوير العمل الربملاين العريب املشرتك، ودعم الجمهورية 

سياسيا واقتصاديا واجتامعيا عرب ممثيل الربملان الجيبويت 

يف الربمل��ان العريب، وقد تم تقليدي وس��ام الجمهورية 

الوطن��ي برتبة قائد وهي بادرة تع��د األوىل من نوعها 

عىل مستوى العمل الربملاين، وذلك تقديرا لدور الربملان 

العريب يف القرن األفريقي ومساعيه الحثيثة ملد جسور 

التواص��ل والعون له��ذه الدولة العربي��ة وهو ما يعد 

من أهم مهام الربملان العريب.  كام أود أن أش��ري إىل أن 

جميع أعضاء الربملان قد شاركوا بفعالية وبحضور عىل 

الس��احة الدولية وتم نقل الصورة اإليجابية عن الوطن 
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ونشري هنا إىل أن الربملان األورويب أكد أن الربملان العريب 

أصبح القناة األساس��ية للتواصل مع الربملانات العربية 

كافة، أما عىل املستوى الداخيل للربملان العريب فقد نجح 

الربملان م��ن صياغة أدوار جديده له، وخاصة يف مجال 

تفعي��ل دوره الرقايب، وذلك يف محاولة إلنجاز تعديالت 

ع��ىل نظامه الداخيل واملايل، رغب��ة منه يف تفعيل دور 

األعضاء املنظمني تحت لوائه وتعزيز صالحيته عربياً.

مــا الدور املطلــوب من الربملــان العريب يف 
نــرصة القضايا العربية واإلســالمية، خاصة  
القضية الفلسطينية، ومساندة اإلمارات يف 
استعادة سيادتها عىل جزرها الثالث "طنب 
الكربى وطنب الصغرى وأبوموىس" املحتلة 

من قبل إيران؟
تبنى الربمل��ان العريب القضية الفلس��طينية كبند دائم 

عىل جدول أعامله، ويدين املامرس��ات اإلرسائيلية ضد 

الش��عب الفلس��طيني وأرضه املحتلة، ويدعم عملية 

الس��الم يف ال��رشق األوس��ط مب��ا يحقق ص��ون كرامة 

الش��عب الفلسطيني الشقيق، كام يقف الربملان خلف 

قيادة دولة اإلمارات للمطالبة باستعادة جزرها الثالث 

"طنب الك��ربى، طنب الصغرى، وأب��و موىس" املحتلة 

م��ن قبل جمهورية إيران، ومس��اعي القي��ادة يف حل 

القضية بالطرق الس��لمية املتمثلة يف الحوار املش��رتك 

بجدول زمن��ي محدد، أو باللج��وء إىل محكمة العدل 

الدولية، ويس��اند الربملان الشعوب العربية يف حقها يف 

تقرير مصريها وبإدانة التدخالت التي من شأنها أن تثري 

النع��رات الطائفية، كام يدع��م التوجهات اإليجابية يف 

إخالء منطقة الرشق األوسط من أسلحة الدمار الشامل، 

مع دعم حق الدول العربية باالستخدام السلمي للطاقة 

الربملان العربي يسعى 
إىل التعاون والتنسيق مع 
الربملانات الوطنية األعضاء 

لتعزيز البعد الشعبي 

نرفض استمرار أعمال 
العنف والقتل التي حتصد 
كل يوم املزيد من أرواح 

أبناء الشعب السوري

الع��ريب يف كل املحافل، وكانت هناك زيارات لرؤس��اء 

دول عربي��ة منها اليمن، والكوي��ت، وقطر، والبحرين، 

وموريتاني��ا، وليبي��ا والعديد من ال��دول العربية، وقد 

أثنوا فيها عىل الدور والسياس��ة التي تنتهجها رئاس��ة 

الربمل��ان العريب إضافة اىل الدعم الذي حصلنا عليه من 

رؤساء هذه الدول، كذلك الدول األفريقية كجزر القمر 

والصومال، وهناك دراسة ملرشوع إنشاء صندوق إغاثة 

عريب لحاالت النزاعات والكوارث الطبيعية، فال بد من 

دعم هذه ال��دول اقتصاديا لعودتها إىل صفوف الدول 

العربية.

يف اطار ســعيكم لبناء جسور للتواصل مع 
املنظــامت الربملانية خــارج العــامل العريب 
كاتحاد مجالس الــدول األعضاء يف منظمة 
الربملــاين  واالتحــاد  االســالمي،  التعــاون 
األفريقي، واالتحاد الربملاين الدويل، والربملان 
األورويب وغريها، ماذا تحقق يف هذا الصدد؟

يسعى الربملان العريب إىل توقيع اتفاقيات تعاون وعمل 

مش��رتك، يحقق ويخدم مصالح الشعب العريب والدول 

العربي��ة يف كافة القضايا واملحافل، من خالل تش��كيل 

لجان عمل مشرتكة مع مختلف الربملانات، تعنى بنقل 

الصورة اإليجابية عن املواطن العريب.

ونج��ح الربمل��ان الع��ريب يف توقيع  مذك��رة تفاهم مع 

الربملان األفريقي، وشارك يف أعامل مؤمتر اتحاد مجالس 

الدولة األعضاء مبنظمة التعاون اإلس��المي، الذي عقد 

يف السودان يف يناير 2013، واستطاع دوليا من تحقيق 

انجاز عىل مستوى الدبلوماسية الربملانية وهو: تشكيل 

لجنة مش��رتكة بينه وبني الربمل��ان األورويب، وذلك ألول 

مره منذ نشأة الربملان.
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 بناء عالقات تواصل 
برملانية مبا يخدم 

املصلحة العامة للوطن 
العربي الكبري

ما تقوم به إيران من 
ممارسات على اجلزر 

اإلماراتية الثالث لن يثني 
اإلمارات والدول العربية 

عن االستمرار يف املطالبة 
بحقوقها التاريخية

النووية.

ما هي أبرز التحديــات التي تواجه الربملان 
العــريب يف ظــل مــا تشــهده املنطقة من 

تطورات سياسية متغرية ورسيعة؟
مراقب��ة الربمل��ان للوضع الع��ريب الراه��ن واملتمثل يف 

املتغريات والتحوالت السياسية يف بعض الدول العربية، 

والتدخالت اإلقليمية واألجنبية مام أثر عىل االس��تقرار 

الس��يايس للوطن الع��ريب ونتج عنه تأثري س��لبي عىل 

املواطن العريب، وعىل األوضاع املعيش��ية واالجتامعية، 

والدليل أننا هذه األيام نعيش تداعيات األزمة السورية 

عىل املواطن السوري من خالل تزايد أعداد الالجئني يف 

دول الجوار السوري.

وكربملان عريب نرفض وبش��دة اس��تمرار أعامل العنف 

والقت��ل التي تحصد كل ي��وم املزيد م��ن أرواح أبناء 

الشعب السوري، كام أننا نطلب من الدول واملنظامت 

املنخرط��ة يف الرصاع الدموي يف س��وريا، أن ترفع يدها 

عن دعم النظام الس��وري باألسلحة التي تقتل كل يوم 

املزيد من أبناء الش��عب السوري الشقيق، وأن تفسح 

املجال واسعاً أمام الشعب السوري للمشاركة يف عملية 

االنتقال السلمي للس��لطة، إضافة إىل املعاناة السابقة 

ألوضاع الالجئني الفلس��طينيني واملج��ازر التي ترتكب 

بحق الش��عب الفلس��طيني، والوضع املعييش واألمني 

يف الصومال وجزر القم��ر إىل جانب األمية املنترشة يف 

الوط��ن العريب والت��ي تعترب من أك��رب التحديات التي 

تواجه الربملان العريب، ومساعي الربملان لتسليط الضوء 

ع��ىل قضايا املرأة والطف��ل يف الوطن العريب ومكافحة 

الفقر.

مــا دور الربملــان العريب يف حــل الخالفات 
العربية؟

يس��عى الربمل��ان العريب دامئ��ا للتواصل م��ع العواصم 

العربية، من خالل إرشاك أعضاء الربملان العريب املتمثلني 

يف دولهم، لتحقيق التواصل البناء مع األخذ يف االعتبار 

بعدم تأجيج أي خالفات وغرس ثقافة التواصل واإلخاء 

ملواطني الوطن العريب.

مــا دور الربملان العــريب يف تعزيــز العمل 
العريب املشرتك ويف قضايا التنمية السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية؟
يسعى الربملان العريب لعقد مؤمترات وجلسات اجتامع  

مع رؤس��اء املجال��س الوزارية واألمني الع��ام لجامعة 

الدول العربية، واملدراء باملنظامت العربية املتخصصة، 

وتحقي��ق التكامل االقتص��ادي والتكاف��ل االجتامعي 

والتنمية املستدامة، وصوال إىل تحقيق الوحدة العربية 

وذلك  بتذلي��ل املصاعب التي تواج��ه العمل الربملاين 

وتطوير أش��كال العمل العريب املشرتك، وتدعيم آلياته 

والعمل ع��ىل ضامن األم��ن القومي الع��ريب وتدعيم 

حقوق اإلنسان وتعزيز العالقات العربية.

نظــم الربملــان العــريب مؤخرا نــدوة حول 
"دور الربملانــات العربية يف تفعيل وحامية 
ترشيعــات حقــوق الطفل"، وذلــك إدراكًا 
منه بأهميــة توجيه الرعاية للطفل وضامن 
حقوقه وتنشــئته يف بيئة ســليمة تسهم يف 
إعداد جيــل واعٍ يكون دعــاًم وقوة لألمن 
االجتامعــي العريب، ما هي خطوات الربملان 
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العريب مستقبال يف هذا الجانب؟
من خالل دعم توجهات الربملان العريب لقضايا التنمية 

املجتمعية يف الوط��ن العريب، وباالسرتش��اد بتوجهات 

القيادات العربية، وكان آخرها لقاء مع فضيلة الدكتور 

أحمد الطيب ش��يخ األزهر والذي توافقت توجهاته 

مع توجه��ات الربملان الع��ريب يف الرتكيز عىل القضايا 

االنس��انية  كقضاي��ا الطفل واملرأة، وس��يتم تكثيف 

العمل املش��رتك مع الربملان��ات العربي��ة واإلقليمية 

والدولي��ة يف تفعيل حامية ترشيعات حقوق الطفل، 

ول��دى الربملان العريب خطط ومش��اريع واضحة منها 

التطلع إىل تبني مرشوع عريب وطرح مبادرات لتفعيل 

خطة وسياس��ة الربملان يف العامل العريب مام سيحفظ 

لألمة أجيالها.

هــل لكم أن تطلعونا عىل الدور الحقيقي 
للربملــان العــريب يف تفعيل عمــل الهياكل 
واملنظــامت التابعــة للجامعــة العربيــة 

لتحقيق املصالح العربية املشرتكة؟
وفقا للامدة الخامس��ة للنظام األسايس للربملان العريب 

ال��ذي أقرته القمة العربية يف بغ��داد 2011م، والذي 

ين��ص ع��ىل أن: الربملان مي��ارس اختصاصاته مبا يعزز 

العمل العريب املش��رتك ويحق��ق التكامل االقتصادي 

والتكافل االجتامعي والتنمية املس��تدامة وصوال إىل 

تحقي��ق الوحدة العربية من خ��الل تعزيز العالقات 

العربي��ة وتطوي��ر آليات��ه ودع��م حقوق االنس��ان، 

ومتابعة مسرية العمل العريب املشرتك وعقد جلسات 

اس��تامع مع رؤس��اء املجالس الوزارية أو األمني العام 

للجامعة، ومناقشة املسائل التي يحيلها إليه مجلس 

الجامع��ة أو األمني العام للجامع��ة وإبداء الرأي فيها 

وإصدار التوصيات بشأنها، وتوجيه األسئلة إىل رؤساء 

املجالس الوزارية واألم��ني العام للجامعة وإىل مدراء 

املنظامت العربية املتخصصة يف موضوع االختصاص 

وعليهم االجابة عن األسئلة خالل مدة يحددها النظام 

الداخ��يل، واملوافقة عىل مرشوعات القوانني املوحدة 

واالتفاقيات الجامعية العربية املحالة إليه وجوبا قبل 

إقراره��ا من مجلس الجامع��ة، والنظر يف مرشوعات 

املوازنات والحسابات الختامية لألمانة العامة للجامعة 

قبل إقرارها من الجهات املختصة ومراجعة الحسابات 

للمنظ��امت العربية املختصة، إضافة إىل إقرار النظام 

الداخ��يل وتعديله إقرار ميزانيته وحس��ابه الختامي 

وإقرار أنظمته ولوائحه املالية واإلدارية.

 الوحدة العربية 

يسعى الربملان العريب لعقد مؤمترات وجلسات 

اجتامع  مع رؤســاء املجالــس الوزارية واألمني 

واملــدراء  العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العــام 

باملنظــامت العربية املتخصصــة ونرش الثقافة، 

والتكافــل  االقتصــادي  التكامــل  وتحقيــق 

االجتامعــي والتنميــة املســتدامة، وصوال إىل 

تحقيق الوحدة العربية وذلك  بتذليل املصاعب 

التــي تواجه العمــل الربملاين وتطوير أشــكال 

العمل العريب املشــرتك، وتدعيم آلياته والعمل 

عىل ضامن األمن القومي العريب وتدعيم حقوق 

اإلنســان وتعزيز العالقات العربية.كام يسعى 

إىل التعاون والتنسيق مع الربملانات الوطنية يف 

الدول األعضاء لتعزيز وترســيخ البعد الشعبي 

ودوره يف مســرية العمــل العريب املشــرتك، إىل 

جانب التعاون مع املنظامت الربملانية اإلقليمية 

والدولية مبا يخدم مصالح األمة العربية ويصون 

السلم واألمن الدوليني.        

الوطني االحتادي | العدد الثاين | يونيو 642013

almajles mag isssu2 .indd   64 9/15/13   4:00 PM



مــا دور الربملان العــريب يف تطوير وتعزيز 
الدميقراطية واملشاركة السياسية؟

دور الربمل��ان تطوي��ر منظومة العمل العريب املش��رتك 

وتعزيز مقوماتها وتحديث آلياتها وتفعيل مسرية الربملان 

مبا يحق��ق املصالح العلي��ا لألمة العربي��ة، وبناء آليات 

التعاون والتكامل والتضام��ن و الحوار وتقوية الروابط 

بني الربملانات ومد جسور التواصل وتوسيع مبدأ املشاركة 

السياسية كأساس للتطور الدميقراطي يف البلدان العربية، 

وذلك يف س��بيل توثيق الروابط بني الش��عوب العربية، 

إضاف��ة إىل نرش ثقافة التس��امح، والح��وار البناء داخل 

املجتمع��ات العربية حامية ألمنها القومي واإلس��هام يف 

بناء قواعد راس��خة للعالقات الدولية تقوم عىل أس��اس 

العدل والتكافؤ وتحقيق األمن والسلم الدوليني . 

كيــف ينظر الربملان العريب إىل دور الشــباب 
العريب يف عملية التنمية واملشاركة السياسية 

الفاعلة؟
الربملان العريب مؤسس��ة داعمة لالس��تقرار يف الش��ارع 

العريب، ولعل املشاركة يف الندوات واملؤمترات التي تتم 

يف كثري من املحافل الدولية، ومنها الدعوة التي تلقيناها 

م��ن رئيس الربملان األوريب مارتن ش��ولز للمش��اركة يف 

ندوة عقدت يف مرسيليا الفرنسية يف شهر أبريل2013م، 

يتم خاللها تعزيز التعاون مع الربملانات ودعم الشباب 

خاصة يف دول ثورات التغيري العريب، ملس��اعدتهم عىل 

تحقيق أهدافهم عىل أس��س سليمة وتعزيز حامسهم 

بخ��ربات العقالء، وعدم تركهم لج��ر بلدانهم للحامس 

املفرط والفوىض والعمل مع القيادات للعبور ببلدانهم 

إىل ب��ر األمان، وذلك لن يكتمل إال بتوفري فرص العمل 

لهم وتوجيه الش��باب إىل العمل الهادف واملثمر بعيدا 

عن الحامس املفرط واالس��تفادة اإليجابية من خربات 

اآلخرين.

كيف يتعامل الربملان العريب مع الجهود الرامية 
إىل جعــل منطقة الرشق األوســط خالية من 

أسلحة الدمار الشامل ?
دع��ا الربملان العريب يف جميع املحافل الدولية إىل إخالء 

منطقة الرشق األوسط من أس��لحة الدمار الشامل مبا 

فيها إرسائيل ودعوتها لإلنضامم إىل مؤمتر نزع الس��الح 

مع الحفاظ حق الدول باالس��تخدام الس��لمي للطاقة، 

ودعوة جمهورية إيران للمش��اركة يف اجتامعات لجنة 

مجموعة 1+5 املعنية بأسلحة الدمار الشامل، وااللتزام 

مبعاهدة منع االنتشار النووي يف املنطقة.

الربملان العربي يسعى 
إىل توقيع اتفاقيات تعاون 

وعمل مشرتك خلدمة 
الدول والشعوب العربية
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السوابق الربملانية مادة 
علمية موثقة للوقائع منذ 

تأسيس اجمللس

حسب املرسوم عام 
1977.. عضو ميّثل أبوظبي 
سبق وأن مّثل أم القيوين 

يضم كتاب »الس��وابق الربملانية يف املجلس الوطني 

االتح��ادي 2005-1972م«،  ب��ني دفتي��ه مواق��ف 

اتخذه��ا املجلس وهو مي��ارس عمل��ه توافقت مع 

امل��واد الدس��تورية والالئح��ة الداخلي��ة للمجلس، 

وحادت عنها تارة أخ��رى، تكررت حيناً ومل يكن لها 

نصي��ب من التكرار أحياناً أخ��رى، ولكنها يف النهاية 

كانت مجاالً للرأي والرأي اآلخر، اجتهادات يف عمل 

املجلس اعتربها الكتاب س��وابق برملانية فأخذ منها 

مسامه، ال من مجال التعاطي معها متبنيا لها، ولكن 

تسجيال لواقع، وتعميام لفائدة واستنارة آلٍت.

حسب الكتاب فقد كان يف نقاشات املجلس مواقف 

أخذت منه حيالها الكث��ري من الوقت بني أخذ ورد، 

لك��ن دومنا التوصل إىل قرار نهايئ بش��أنها، لذا فقد 

رأت األمانة العامة للمجلس تس��جيل هذه املواقف 

وتوثيقه��ا كام حدثت مب��ا لها وما عليها، وحس��ب 

م��ا اتفقت م��ع النصوص الترشيعي��ة أو ما اختلف 

معه��ا، نتيجة الختالفات يف وجهات النظر حيالها أو 

الجتهادات يف تفس��ريها، أو لحكمة اقتضتها ظروف 

األحوال واملناسبات.

ضوابط ومحددات 

اقتض��ت املوضوعية أن يكون العمل يف هذا الكتاب 

ضمن ضوابط محددة تقرتب ب��ه إىل علمية الطرح 

والتناول من خالل منهجية محددة، متثلت يف النظر 

إىل السابقة كواقعة متت، ووضعها يف إطارها، وهذه 

الضوابط أو املحددات س��ايرت الكت��اب يف فصوله 

املختلفة وهي: عدم ذكر أس��امء الش��خصيات ذات 

العالق��ة بالواقعة الت��ي يجري رسدها أو الس��ابقة 

التي تتم اإلش��ارة إليها، وإمنا تذك��ر الوقائع مجردة 

عن هذه األس��باب قدر اإلمكان، وعدم االجتهاد يف 

تفسري الس��ابقة أو الواقعة، وإمنا يرد ذكرها حسبام 

استقر عليها املجلس يف حينه، نظرا ألن هذا اإلصدار 

قص��د به أن يكون مادة علمي��ة موثقة أكرث من أن 

يك��ون مؤلف��ا يعتمد عىل االجته��ادات أو الرشوح، 

وحتى تظهر الس��وابق والوقائع مج��ردة كام أقرها 

املجل��س، وع��دم الخ��وض يف تفاصيل ومناقش��ات 

املجلس إال بالقدر الذي يخدم موضوع هذا الكتاب، 

مع إمكانية اإلشارة مللخص املناقشات حول السابقة، 

واآلراء التي أثريت بش��أنها يف إيجاز غري مخل حتى 

تعط��ي الفرصة للتعرف عىل الظروف واملالبس��ات 

التي جاءت عىل خلفيتها هذه السوابق، واملناقشات 

والق��رارات التي اتخذها املجلس بش��أنها، ورضورة 

مراعاة التقس��يم الشكيل للموضوعات التي يتناولها 

الكتاب واملقسمة حس��ب أبوابه وفصوله والالئحة 

الداخلي��ة للمجل��س، األمر الذي يس��هل مهمة من 

يرغ��ب يف اس��تيضاح املبادئ التي أق��ر املجلس يف 

شأنها مسألة معينة.

وينقس��م الكت��اب إىل أب��واب وفص��ول ومباحث، 

حيث تن��اول الباب األول الس��وابق التي مرت عىل 

املجلس يف شأن موضوع "تنظيم املجلس" وقد ضم 

هذا الباب خمس��ة فصول تناولت عدة مس��ائل يف 

شأن تش��كيل املجلس وأحكام العضوية، وحصانات 

األعضاء وواجباتهم، ورئاس��ة املكتب وهيئة مكتبه 

ولجان��ه، وتناول الب��اب الثاين "جلس��ات املجلس" 

بني عامي 1972 و2005.. »سوابق برلــــــــــــــــــــــــــمانية يف اجمللس الوطني االحتادي«

من الذاكرة
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بني عامي 1972 و2005.. »سوابق برلــــــــــــــــــــــــــمانية يف اجمللس الوطني االحتادي«

حيث اش��تمل عىل فصل��ني تناوال عدة مس��ائل يف 

ش��أن اجتامع املجلس ونظام العمل يف الجلس��ات، 

كام تن��اول الب��اب الثالث "اختصاص��ات املجلس"، 

وض��م س��تة فص��ول تناولت عدة مس��ائل بش��أن 

مرشوعات القوانني واملعاهدات واالتفاقيات الدولية 

ومرشوع��ات قوان��ني رب��ط امليزانية والحس��ابات 

الختامي��ة للدول��ة، واملوضوعات العامة واألس��ئلة 

والش��عبة الربملانية وبعض املوضوعات األخرى التي 

تتعلق بشؤون املجلس.

ممثٌل إلمارة أخرى

بتاري��خ 12 فرباير 1977م صدر املرس��وم االتحادي 

رق��م "4" لس��نة 1977م، بدعوة املجل��س الوطني 

االتحادي لالنعقاد ل��دوره العادي األول من الفصل 

الترشيعي الثالث صباح ي��وم الثالثاء املوافق األول 

من مارس 1977م.

وقد تضمن املرسوم االتحادي املذكور، أسامء أعضاء 

املجل��س الوطني االتح��ادي يف الفص��ل الترشيعي 

الثال��ث، وق��د ج��اء ضمن تش��كيل أعض��اء إمارة 

أبوظبي، وتحت رقم "4" اس��م أحد األعضاء كممثل 

عن إم��ارة أبوظب��ي كان قد س��بق وأن مثل إمارة 

"أم القيوين" يف الفصل��ني الترشيعيني األول والثاين، 

ومل يك��ن ضمن األعضاء املمثل��ني إلمارة أبوظبي يف 

الفصلني املذكورين.

بدون خطاب افتتاح 

يف م��رات عديدة ب��دأ الفص��ل الترشيعي للمجلس 
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يف مرات عدة بدأ الفصل 
التشريعي للمجلس 

الوطني دون إلقاء خطاب 
افتتاح

يف الفصلني التشريعيني 
األول والثاين كانت هيئة 

املكتب كاملة جتلس على 
املنصة

الوطني االتحادي دون إلقاء خطاب افتتاح، إما ألن 

صاحب الس��مو رئيس الدولة أو نائبه مل يفتتح دور 

االنعقاد الع��ادي األول يف بداية الفصل الترشيعي، 

وإما لع��دم إلقاء خطاب افتتاح م��ن حيث األصل، 

وقد تم ذلك يف الفصول الترشيعية التالية:

أوال: بجلس��ة 1974/2/12م اجتمع املجلس الوطني 

االتح��ادي ضم��ن دور االنعقاد الع��ادي األول من 

الفص��ل الترشيعي الثاين، بناء ع��ىل دعوة لالجتامع 

مبرس��وم اتح��ادي رق��م 1974/2/19م، ومل يح��رض 

إج��راءات االفتتاح صاحب الس��مو رئيس الدولة أو 

نائبه، ومل يتل يف هذه الجلسة خطاب افتتاح.

ثانيا: بجلس��ة 1979/3/1م، اجتمع املجلس الوطني 

االتح��ادي ضم��ن دور االنعقاد الع��ادي األول من 

الفصل الترشيعي الرابع، بن��اء عىل دعوة لالجتامع 

مبرس��وم اتحادي رقم "6" لس��نة 1979م، ومل يحرض 

إج��راءات االفتتاح صاحب الس��مو رئيس الدولة أو 

نائبه، ومل يتل يف هذه الجلسة خطاب افتتاح.   

ثالثا: بجلسة 2011/2/18م، اجتمع املجلس الوطني 

االتح��ادي ضم��ن دور االنعقاد الع��ادي األول من 

الفص��ل الترشيع��ي الثال��ث عرش بناء ع��ىل دعوة 

لالجتامع مبرس��وم اتحادي رقم "18" لسنة 2003م، 

وقد حرض جلس��ة االفتتاح املذكورة صاحب السمو 

نائب رئيس الدولة، ومل يتل بها خطاب افتتاح.

إحالة رد الخطاب

يف جلس��ة املجلس املعقودة ي��وم الثالثاء األول من 

يولي��و 1975م، ورد إىل املجل��س الوطني االتحادي 

وفقا ملا هو مثبت يف أعامل ذات الجلس��ة، رس��الة 

م��ن رئيس ديوان صاحب الس��مو رئيس الدولة إىل 

معايل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مضمونها 

تفضل رئيس الدولة باالطالع عىل رد املجلس الوطني 

االتحادي عىل خطاب االفتتاح، وأمر س��موه بإحالة 

ال��رد عىل الخط��اب إىل املجلس ليحيل��ه بدوره إىل 

الوزارات املختصة، حيث تليت الرس��الة يف الجلسة 

املذكورة إلحاطة األعضاء علام بها.

وكان س��موه ق��د وجه بإع��ادة الرد ع��ىل خطاب 

االفتت��اح إىل املجل��س حتى يتوىل املجلس بنفس��ه 

مخاطبة الوزارات املعنية – كل فيام يخصه - يف شأن 

مطالبات املجلس وأمانيه من مجلس الوزراء املوقر.

منصة الرئاسة

وفق��اً لنص امل��ادة "28/ب" من الالئح��ة الداخلية 

للمجل��س الوطني االتح��ادي فإن رئي��س املجلس 

ي��رأس جلس��ات املجل��س، ويت��وىل اإلذن بال��كالم 

وتنظيم املناقش��ة وأخذ األصوات وإعالن ما يصدره 

املجل��س من ق��رارات، ووفق��ا لل��امدة "29"، فإذا 

غ��اب الرئيس أو قام به مانع توىل رئاس��ة الجلس��ة 

نائب��ه األول، فإن غاب األخ��ري أو قام به مانع كانت 

رئاس��ة الجلسة للنائب الثاين، وبينت املادة "37" أن 

املراقب��ني يختصان باإلرشاف عىل الش��ؤون املتعلقة 

مبهام املجل��س واجتامعاته، وتنفي��ذ أوامر الرئيس 

للمحافظة عىل النظام يف الجلسة، ومالحظة حضور 

األعض��اء وغيابهم وغري ذلك م��ن األمور التي يعهد 

بها الرئيس إليها.
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والنص��وص الس��ابقة وإن كان��ت قد ح��ددت دور 

الرئي��س ونائبي��ه وكذل��ك مراقب��ي املجلس-هيئة 

املكت��ب- إال أنه��ا مل تتع��رض ملس��ألة م��ن يجلس 

عىل منصة الرئاس��ة إىل جانب الرئي��س، لذلك فقد 

مرت هذه املس��ألة بأش��كال عديدة خالل الفصول 

الترشيعية املتعاقبة إىل أن وصلت إىل الوضع الحايل، 

واملتمثل يف جلوس األم��ني العام للمجلس عىل ميني 

الرئيس واألمني العام املساعد يسار الرئيس.

ونع��رض لتطور ه��ذه املس��ألة كام اس��تقر عليها 

املجلس كام ييل:

أوال: هيئ��ة املكتب كاملة تجلس عىل ميني ويس��ار 

رئيس املجلس.

ثانيا: املراقبان يعاونان الرئيس من منصة الرئاسة.

ثالثا: الرئيس يجلس وحده عىل املنصة.

رابع��ا: األمني العام واألمني العام املس��اعد، يعاونان 

الرئيس يف إدارة الجلسة من املنصة.

هيئة املكتب

خالل املدة م��ن 1972/2/13 وحتى 1974/6/19م، 

يف الفصل��ني الترشيعي��ني األول والث��اين كانت هيئة 

املكتب كاملة تجلس عىل املنصة، عىل ميني ويس��ار 

الرئيس، ويف جلسة 1974/4/10م، دار نقاش مطول 

حول تنظي��م الجلوس ع��ىل منصة الرئاس��ة، ورأى 

جانب من األعضاء أن جل��وس هيئة املكتب كاملة 

عىل منصة الرئاسة، قد يبدو محل انتقاد من جانب 

الوفود الربملانية التي تأيت لزيارة املجلس من البلدان 

العربي��ة وغريه��ا، وجان��ب آخر فيه أعض��اء هيئة 

املكتب، رأى أن لكل دولة ومؤسس��اتها الخصوصية 

الت��ي متيزها عن اآلخري��ن، وبالت��ايل ال مخالفة يف 

استمرار هيئة املكتب بالجلوس عىل املنصة بجانب 

الرئي��س، وقد طل��ب إبداء ال��رأي القانوين يف هذه 

املس��ألة من مستش��ار املجلس آن��ذاك، والذي أفاد 

بأن الالئح��ة الداخلية للمجل��س الوطني االتحادي 

تنظم انتخاب واختصاصات هيئة املكتب ودورها يف 

الجلسة، ولكنها مل تنظم طريقة الجلوس عىل منصة 

الرئاس��ة. وعليه رأى املجلس إبقاء الحال كام هو يف 

ش��أن جلوس هيئة املكتب عىل املنصة وذلك حتى 

بداي��ة دور انعقاد جديد، س��يام وأن دور االنعقاد 

الذي جرت فيه املناقشة كان قد شارف عىل االنتهاء، 

وهكذا كان قرار املجلس.

املراقبان 

بدءاً من جلسة 1974/11/20م، وحتى جلسة األول 

من يوليو 1975م، كان مراقبا املجلس يعاونان رئيس 

املجلس يف إدارة الجلس��ة من املنصة، وذلك بعد أن 

قرر املجلس نزول نائبي الرئيس من املنصة للجلوس 

مع األعضاء.

الرئيس

خالل الفرتة من 1975/11/18م وحتى 1991/7/2م 

وهي املدة من بداية دور االنعقاد العادي الثالث من 

الفصل الترشيعي الث��اين، وحتى نهاية دور االنعقاد 

العادي الثالث من الفص��ل الترشيعي الثامن، عدل 

املجلس عن املبدأ الس��ابق يف شأن معاونة املراقبني 

لرئيس الجلس��ة من ع��ىل املنصة، وأصب��ح الرئيس 

وحده يجل��س منفردا عىل املنصة إلدارة الجلس��ة، 

ويعاونه املراقبان من مقاعد األعضاء.

األمينان العام واملساعد 

يف مرحل��ة الحق��ة وبدءاً م��ن دور االنعقاد العادي 

األول من الفصل الترشيعي التاس��ع يف 1993/2/6، 

عدل املجلس عن املبدأ السابق، وهو جلوس الرئيس 

منف��ردا عىل املنصة إلدارة الجلس��ة، وأصبح يعاونه 

يف إدارته��ا من ع��ىل املنصة األمني الع��ام للمجلس 

حيث يجلس عىل ميينه، وكذلك األمني العام املساعد 

للمجلس والذي يجلس عىل يس��ار الرئيس، وما زال 

هذا املبدأ معموالً به حتى اآلن.

انتخاب الرئيس 

يف جلس��ة األول من مارس 1977م، وهي الجلس��ة 

األوىل الفتتاح دور االنعقاد العادي األول من الفصل 

الترشيعي الثال��ث، اتجه املجلس إىل انتخاب رئيس 

املجلس قبل بدء مراسم االفتتاح نظرا لبدء االجتامع 

وأداء اليمني الدستورية قبل بدء هذه املراسم.

وبرز يف هذه املسألة اتجاهان داخل املجلس:

األول: يرى انتخاب رئيس املجلس قبل بدء مراس��م 

االفتتاح حتى يرأس لجنة اس��تقبال صاحب الس��مو 

رئيس الدول��ة ووداعه. الثاين: ي��رى تأجيل انتخاب 

الرئيس وهيئة املكتب بصفة عامة إىل ما بعد انتهاء 

مراسم االستقبال، حتى يعطى األعضاء الجدد فرصة 

للتع��ارف عىل زمالئهم القدامى وكذلك املرش��حون 
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اجللسة األوىل الفتتاح دور 
االنعقاد العادي األول من 
الفصل التشريعي الثالث 

انتخب رئيس اجمللس قبل 
بدء مراسم االفتتاح

ملنصب الرئاس��ة.وقد ثار جدل ونقاش بني االتجاهني 

وعىل أثره طلب من مستشار املجلس يف حينه إبداء 

الرأي القانوين يف مس��ألة انتخ��اب رئيس املجلس يف 

ضوء نص امل��ادة "31" من الئح��ة املجلس. وانتهى 

رأي مستش��ار املجلس إىل أن املحظ��ور هو انتخاب 

أعضاء هيئة املكتب قبل انتهاء مراسم االفتتاح، ومبا 

أن رئيس املجل��س ليس عضوا يف هيئة املكتب وإمنا 

هو رئيس هيئة املكتب لذلك فإنه يجوز انتخابه قبل 

بدء مراسم االفتتاح. وبعد نقاش مطول بني األعضاء 

يف الجلسة انتهى الرأي إىل حسم املسألة بالتصويت، 

وكان السؤال محل التصويت هو: هل يوافق املجلس 

عىل انتخاب الرئيس قبل مراسم االفتتاح أم بعدها؟. 

وق��د رفض املجل��س بأغلبية أعضائ��ه املوافقة عىل 

إجراء انتخابات الرئاس��ة قبل مراسم حفل االفتتاح، 

وعلي��ه فقد أرجئ��ت عملية انتخ��اب هيئة املكتب 

بكاملها إىل ما بعد انتهاء مراسم حفل االفتتاح.

أكرث من عامني

الح��االت التي امتد فيها املجل��س الوطني االتحادي 

خالل فصله الترشيعي ألكرث من عامني قبل التعديل 

الدستوري رقم )1( لسنة 2009 هي:

1 الفص��ل الترشيع��ي الث��اين: خ��الل امل��دة م��ن 

1974/2/12م وحت��ى 1976/12/1م حي��ث بلغ��ت 

مدته س��نتني وتسعة أشهر وتس��عة عرش يوما، وقد 

زادت مدة الفصل الترشيعي ألكرث من س��نتني حتى 

يتم اس��تكامل املدة الباقية للعمل بالدستور املؤقت 

التي كانت تنتهي يف 1976/12/1.

وكان يتعني انقضاء م��دة الفصل الترشيعي العامني 

يف1976/2/11 وذلك إعامالً لنص املادتني "72و144" 

من الدستور.

-2 الفصل الترشيعي الراب��ع: وذلك خالل املدة من 

1979/3/1 وحت��ى 1981/12/1حي��ث بلغت مدته 

سنتني وتسعة أشهر، والسبب يف ذلك أنه كان يتعني 

انقض��اء الفصل الترشيعي العام��ني يف 1980/2/28 

حس��ب نص الدس��تور، لكنه امت��د إىل 1981/12/1 

موعد انتهاء العمل بالدس��تور املؤقت، وذلك إعامال 

للامدتني "72و144" من الدس��تور وامل��ادة "6" من 

الالئحة الداخلية للمجلس.
3 الفص��ل الترشيعي الس��ادس: وذل��ك خالل املدة 

من 1984/1/14م وحتى 1986/12/1، حيث بلغت 

م��دة الفص��ل الترشيعي س��نتني و10 أش��هر و17 

يوم��ا، وكان ينبغي أن ينته��ي الفصل الترشيعي يف 

1986/1/13 ولكنه امت��د حتى  1986/12/1 ملوعد 

انتهاء العمل بالدس��تور املؤق��ت، وذلك وفقا لنص 

املادتني "72و144" من الدس��تور وكذلك املادة "6" 

من الالئحة الداخلية للمجلس.
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كان لفكرة االنتخ��اب دور بارز يف تعزيز عمل الربملان 

وتط��ور مهام��ه، فقي��ام املواطنني بانتخ��اب ممثليهم 

لينوبوا عنه��م يف االضطالع بأع��امل الترشيع والرقابة 

عىل السلطة التنفيذية يعرب عن حقيقة عملية التمثيل 

الني��ايب، لق��د تطورت فك��رة اختيار من يتول��وا قيادة 

الجمي��ع ويف مس��تويات مختلفة، لتتح��ول مع الزمن 

إىل عملي��ة االنتخ��اب، فمنذ بداية تك��ّون التجمعات 

اإلنسانية واستقرارها تولدت الحاجة إىل أن يتوىل أحد 

ما سواء فرد أو مجموعة أفراد مسؤولية قيادة املجموع 

وترصي��ف أم��ور املجتمع وف��ق تطور أخ��ذ باالعتبار 

الظ��روف االجتامعي��ة واالقتصادية والسياس��ية لهذه 

املجتمعات. ومع تطور اإلنس��انية وتعاقب الحضارات 

برز مفه��وم االنتخ��اب كواحد من أس��اليب الوصول 

إىل الس��لطة، فعند اإلغريق كان ح��ق االنتخاب صفة 

رضوري��ة للعضوية يف املجتمع، حيث أن لقب املواطن 

مل يك��ن يطلق عىل جميع أف��راد املجتمع بل عىل فئة 

مح��ددة تصبح مبوجب��ه مؤهلة للمش��اركة يف الحياة 

السياسية، ومل يكن هذا حال كل املدن اإلغريقية، كذلك 

نظ��ر الرومان إىل األمر بطريق��ة مختلفة، بينام نظرت 

تجارب حضارية أخرى لنوع األش��خاص الذين يتولون 

الس��لطة دون الك��م، باعتبار أن بعض أف��راد املجتمع 

أك��رث تأهيال للقيام بهذا الدور يف مقابل املجموع الذي 

ق��د ال يكون مؤهال لذلك، م��ع رضورة إرشاك الجميع 

يف العملي��ة وإن كان يف مراحل أخ��رى وهو ما يعرف 

بالبيعة العامة، وىف القرن الثامن عرش تعامل الفالسفة 

مع مفهوم االنتخاب وتم اقتصاره عىل فئة محددة من 

املواطنني، لكن وفق معايري اختلفت عن ما كان يطرحه 

اإلغريق، حي��ث كان للمنزلة االجتامعية وحجم ملكية 

األرض اعتبار هام ومؤثر، أما يف القرن التاسع عرش فقد 

تركز الرصاع السيايس حول توسيع هذا الحق ومحاولة 

إرشاك أكرب عدد من املواطنني يف عملية االنتخاب.

إن االنتخاب وما ينتج عنه هو مس��اهمة يف عملية 

اتخاذ القرار واالشرتاك فيها من قبل املواطنني الناشطني 

سياسياً يف حني تعرف املشاركة السياسية بأنها العملية 

التي يلعب من خاللها الفرد دوراً يف الحياة السياس��ية 

واالجتامعي��ة ملجتمع��ه، وهي تعني نش��اط املواطن 

الهادف إىل التأثري يف القرار الحكومي.

ه��ذه املش��اركة ال ميكنها أن تكون مب��ارشة، أي أن 

يقوم الجميع يف التصدي للش��أن العام وذلك ألس��باب 

عدة منها صعوبة جمع الشعب يف مكان واحد التخاذ 

قرارات تتعلق بكافة القضايا املجتمعية، كام أن طبيعة 

املوضوعات املتداولة واملطلوب اتخاذ قرارات بش��أنها 

تتطلب مؤهالت واس��تعدادات خاصة كون مامرستها 

معقدة، باإلضاف��ة إىل أن التفرغ مطلوب للقيام بهذه 

العملية حني تحتاج إىل وق��ت وجهد، لذا كان البد أن 

يك��ون هناك متثيل يقوم ب��ه البعض عن الكل. وهكذا 

اتجه��ت البرشية مبك��را إىل اختيار أش��خاص ليقوموا 

بهذه املهمة، حيث تطورت عملية متثيل إرادة الشعب 

من خالل إجراء االنتخابات لتشكيل الربملانات بصورها 

املتع��ددة التي تطورت مع الزمن، فكان لكل من الثقة 

يف هؤالء األشخاص واالتفاق بني الجميع عليهم رشطني 

الزمني لقيام هذا التمثيل، وإذا كانت البدايات الحديثة 

للربملانات قد انصبت عىل الجوانب املالية كتقنني فرض 

الرضائب، وتحديد كيفية رصف األموال العامة والرقابة 

عليها، إال أن الصالحيات التي بدأت هذه املؤسس��ات 

يف كس��بها والدفاع عنها تشعبت واتسع نطاقها وحجم 

تأثريها وإلزاميتها حي��ث جاء االختصاص الرقايب ليزيد 

فاعلية وأهمية الربملانات بالنسبة للمواطنني، ثم جاءت 

بع��د ذلك الدبلوماس��ية الربملاني��ة يف العرص الحديث 

لتضي��ف بع��داً جديداً ملمثيل الش��عب ومؤسس��تهم 

الربملانية ولعملية االنتخاب بشكل عام. إن متثيل إرادة 

األمة ومامرس��تها من خالل ممثلني منتخبني كان تطورا 

تاريخي��ا ومنطقيا، حي��ث يقوم أش��خاص محدودين 

بالنياب��ة باملهمة عن املجموع الع��ام وبتفويض منهم 

وملدة محددة ومعروفة س��لفاً وبش��كل دوري، حيث 

ميك��ن للش��عب مامرس��ة دوره يف كل دورة انتخابية 

بتقييم أداء ممثليه والحكم عليه، والتأكد من نجاحهم 

يف تحقيق تطلعاته، ومعالجة مش��اكله، ويكون الحكم 

إما بإع��ادة انتخابهم والتجديد له��م أو بإزاحتهم من 

مناصبهم، لكن اليشء الهام والجدير باالهتامم أن إرادة 

الش��عب تتوقف عند انتهاء عملية االنتخاب، لتعطي 

النواب الحرية يف اتخ��اذ القرارات أثناء مدة التفويض 

وحس��ب امل��دة املق��ررة، إال يف ح��االت ن��ادرة ميكن 

اللج��وء فيها إىل الش��عب مبارشة، إن ه��ذه الحصانة 

الت��ي يتمت��ع بها الن��واب كونهم مس��تقلني، باإلضافة 

إىل مزاي��ا أخرى متنح مبوج��ب الترشيعات، تجعل من 

النائ��ب مي��ارس دوره بحرية ودون ضغوط س��واء مبا 

يطرحه أثناء مامرس��ته لعمل��ه من آراء وما يتخذه من 

مواقف، فال ميكن محاسبته عىل ذلك حتى بعد انقضاء 

مدت��ه، كل ذلك كان فاعالً يف ف��رتة تاريخية لكن يبدو 

أن هن��اك تحدي��ات تواجه النائب يف القيام مبامرس��ة 

دوره يف الع��رص الحايل.فالس��لطة التنفيذية أصبح لها 

الي��د الطوىل يف العدي��د من القضايا، وه��ي مؤثرة مبا 

متلك��ه من قدرة عىل التحرك الريع التخاذ قرارات يف 

مس��ائل هامة. أما التحدي الجديد واألكرب فهو اإلعالم 

الحديث املتمثل يف وسائل التواصل االجتامعي، والتي 

طرح��ت مفهوماً جديداً يف مناقش��ة القضايا وإمكانية 

خلق رأي عام حولها يس��تطيع الجميع املش��اركة فيه 

وبوسائل متعددة ودون عناء، هذا التطور يجب أخذه 

يف االعتبار والتعامل معه بجدية، واس��تثامر اإلمكانات 

الت��ي يتيحها من أجل تعامل مؤسس��ة الربملان مع كل 

ه��ذه التحديات، لكن يبقى الف��ارق الهام والذي مييز 

الربملان عن ما سواه كونه املرشع الذي تبنى عىل عمله 

العديد من السياسات العامة.

التمثيل الربملاين

بقلم د. حممد سامل املزروعي

لالنتخاب دور بارز يف تعزيز 
عمل الربملان وتطور 

مهامه وفيه تعبري عن 
حقيقة عملية التمثيل 

النيابي 

فى القرن الثامن عشر 
تعامل الفالسفة مع 
مفهوم االنتخاب ومت 

اقتصاره على فئة حمددة 
من املواطنني
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االختصاص الرقابي للمجلس الوطنــــــــــــــــــي االحتادي
االتحــادي  الوطنــي  للمجلــس 
اختصــاص رقايب منحه له الدســتور 
يف املادتني )92 - 93(، ومامرسة االختصاص 
الرقايب عــىل أعامل الســلطة التنفيذية هو 
اختصاص أصيل كفلته أغلب دســاتري الدول 
ملجالســها الربملانية، فالرقابــة الربملانية هي 
وظيفــة سياســية تتصــل مبتابعــة أعــامل 
الحكومة واصــدار التوصيــات التي ترتبط 

مبصالح املواطنني والوطن.
وقد حدد الدستور والئحة املجلس الداخلية 
األدوات الرقابية املبارشة وغري املبارشة التي 
متكن املجلس من مراقبــة األداء الحكومي، 
وهي: مناقشــة املوضوعــات العامة وإبداء 
التوصيات بشــأنها، وتوجيه األسئلة، والنظر 
يف الشــكاوى، وفيام يي نبــذة عن أدوات 

املجلس الوطني االتحادي الرقابية:
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االختصاص الرقابي للمجلس الوطنــــــــــــــــــي االحتادي
الدستور والئحة اجمللس 
الداخلية يحددان األدوات 
الرقابية املباشرة وغري 

املباشرة

اجمللس يناقش املوضوع 
العام بحضور رئيس الوزراء 

أو الوزير اخملتص

حمو األمية أول موضوع 
عام ناقشه اجمللس منذ 

نشأته

رئيس الوزراء أو أحد نوابه 
أو الوزير اخملتص يجيب 

عن األسئلة املوجهة من 
األعضاء

الرد على السؤال إما أن 
يكون شفهيًا أو كتابيًا
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املوضوع العام 

نصت املادة )92( من الدس��تور ع��ىل أنه من حق 

املجلس الوطني االتحادي أن يناقش أي موضوع من 

املوضوعات العامة املتعلقة بش��ؤون االتحاد، إال إذا 

أبلغ مجلس ال��وزراء املجلس الوطني االتحادي بأن 

مناق��شة ذلك املوضوع مخالف��ة ملصالح االتحاد 

العلي��ا، ويحرض رئيس ال��وزراء أو الوزير املختص 

النقاش، وللمجلس الوطني االتحادي أن يعرب عن 

توصياته ويحدد املوضوعات التي يناقشها، وإذا مل 

يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر املجلس 

الوطني بأسباب ذلك.

كام يجوز للحكومة من تلقاء نفس��ها أو يف حالة 

توجي��ه س��ؤال إليها أن تطلب مناقش��ة موضوع 

معني يتعلق بش��ؤون االتح��اد، لتحصل فيه عىل 

توصية املجلس أو أن تديل ببيانات يف شأنه.

ويقص��د باملوضوع  العام أنه ش��أن أو قضية، أو 

سياسة تتعلق بش��ؤون االتحاد، ويطرح املوضوع 

العام للمناقش��ة بطلب موقع من خمسة أعضاء 

عىل األقل الستيضاح سياسة الحكومة يف شأن من 

ش��ؤون االتحاد سواء ما تعلق منها بسياسة وزارة  

أو مؤسس��ة أو هيئة اتحادي��ة يف جميع أو بعض 

اختصاصاتها أو يف قضية أو يف ش��أن ما، ولس��ائر 

األعض��اء حق االش��رتاك يف املناقش��ة، وقد تنتهي 

مناقشة املوضوعات العامة بإصدار توصيات حول 

سري العمل، أو بتشكيل لجنة ملتابعة املوضوع.

ويبلغ رئيس املجلس طلب املناقش��ة فور تقدميه 

إىل رئي��س مجل��س ال��وزراء، ويج��وز للمجلس 

الوطن��ي االتح��ادي إدراج املوض��وع عىل جدول 

أعامل أول جلس��ة تيل مرور خمس��ة عرش يوما 

عىل تاريخ إبالغ مجلس الوزراء بطلب املناقش��ة. 

فإذا اعرتض مجلس الوزراء عىل مناقشة املوضوع 

العتب��ارات تتعلق مبصالح االتحاد العليا اس��تبعد 

املوضوع من ج��دول األعامل، وإال جاز للمجلس 

نظره أو إحالت��ه إىل إحدى اللجان لبحثه وتقديم 

تقرير عنه قبل البت فيه.

وعن��د وص��ول رد مجلس ال��وزراء باملوافقة عىل 

املوض��وع العام يخطر املجلس به��ذا الرد يف أول 

جلس��ة، وبعد انتهاء اللجنة م��ن تقريرها يناقش 

املجلس املوضوع العام يف جلس��ة علنية، ويجوز 

مناقش��ته يف جلس��ة رسية من بدايت��ه أو يف أي 

مرحل��ة من مراحل نقاش��ه وذلك بناء عىل طلب 

الوزي��ر املختص أو طلب رئي��س املجلس أو ثلث 

األعضاء. ويصدر املجلس توصية بش��أن املوضوع 

العام الذي تم مناقشته وترفع إىل مجلس الوزراء، 

وق��د منح الدس��تور للمجلس الوطن��ي حقاً غري 

مقي��د إلب��داء التوصيات وفق��اً للقضاي��ا العامة 

التي يناقش��ها، وتقدم هذه التوصيات للس��لطة 
التنفيذية وبرغم عدم إلزاميتها، إال أن عىل مجلس 

ال��وزراء إذا مل يقر هذه التوصي��ات إخطار املجلس 

بأسباب ذلك.

بداية تأسيس الدولة

وناقش املجلس الوطني االتحادي يف بداية تأسيس��ه 

خ��الل أدوار انعقاده العادي��ة األول والثاين والثالث 

وغري العادي من الفص��ل الترشيعي األول يف الفرتة 

م��ن 12 فرباي��ر 1972 إىل 11 فرباي��ر 1974م، 30 

موضوع��اً عاماً، تناقش معظمها أهم ركائز تأس��يس 

الدول��ة كالتعلي��م واملواص��الت وتأهي��ل وتدريب 

املواطنني وفتح س��وق العمل لهم وتشجيعهم عىل 

الزواج واالنج��اب. ويعترب موضوع فتح فصول محو 

األمي��ة هو أول موضوع ناقش��ه املجلس بتاريخ 28 

يونيو 1972م، وهو اقرتاح مقدم من أعضاء املجلس 

إىل معايل عبدالله عمران تريم وزير الرتبية والتعليم 

آنذاك بفتح فصول ملحو األمية.

ومن أبرز املوضوعات العامة التي ناقش��ها املجلس 

يف بداية تأسيس��ه، مراقب��ة السواح�ل والرقابة عىل 

أسعار األدوية، وإنشاء رشكة للخطوط الجوية لدولة 

اإلمارات العربي��ة املتحدة، وإنش��اء معهد للتنمية 

اإلدارية للموظفني، وتش��غيل املواطنني يف الرشكات 

وتدريبهم عىل األعامل الفنية، واالس��تعانة بالعامل 

املواطنني يف مق��اوالت األعامل، وعدم تنفيذ املرافئ 

يف بعض اإلمارات، وبناء املساكن الشعبية والتشجيع 
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عىل الزواج والنس��ل. وأص��در املجلس توصية حول 

املوض��وع األخ��ري يطالب فيه��ا ب��اإلرساع يف إعداد 

مرشوع قانون يهدف إىل تش��جيع ال��زواج وإعطاء 

كل مواطن يريد الزواج منحة مالية، ومنح املواطنني 

عالوات اجتامعية بقدر ما يعولون من أوالد تشجيعا 

لهم عىل زيادة النسل.

إجابة األسئلة

وتنص املادة )93( من الدستور عىل أنه ميثل حكومة 

االتحاد يف جلسات املجلس الوطني االتحادي، رئيس 

مجلس الوزراء أو أح��د نوابه أو أحد أعضاء الوزارة 

االتحادية عىل األقل.

ويجي��ب رئيس ال��وزراء أو أح��د نواب��ه أو الوزير 

املختص عىل األس��ئلة التي يوجهه��ا إليهم أي عضو 

من أعضاء املجلس لالستفس��ار ع��ن األمور الداخلة 

يف اختصاصاتهم، وذلك وفق��ا لإلجراءات املقررة يف 

الالئحة الداخلية للمجلس.

ويقصد بالس��ؤال استفس��ار عضو املجلس الوطني 

االتح��ادي عن نقطة يجهلها، أو التحقق من حصول 

واقع��ة وصل علمها إليه، ويوجه الس��ؤال إىل رئيس 

مجلس ال��وزراء يف حالة االس��تفهام عن السياس��ة 

العامة للدولة، أو لوزير معني يف حالة االستفهام عن 

األم��ور الداخلة يف اختصاصاتهم، وال يجوز أن يوجه 

السؤال إال من عضو واحد ويكون توجيهه إىل رئيس 

مجلس الوزراء أو إىل وزير واحد.

ويبلغ رئيس املجلس رئيس مجلس وزراء االتحاد أو 

الوزير املختص بالس��ؤال املق��دم، ويدرج يف جدول 

أعامل أو جلس��ة تالية لتاريخ إبالغه، ويجيب رئيس 

مجل��س ال��وزراء أو الوزير املختص عن الس��ؤال يف 

الجلس��ة املحددة لنظره ولهام طلب تأجيل اإلجابة 

إىل موع��د ال يزيد عىل أس��بوعني فيجاب إىل طلبه، 

وال يك��ون التأجيل ألكرث من هذه املدة إال بقرار من 

املجلس.

ولرئيس مجلس ال��وزراء أو الوزير املختص مبوافقة 

مقدم الس��ؤال أو يف حالة غيابه أن يودع اإلجابة أو 

البيانات املطلوبة يف األمانة العامة للمجلس إلطالع 

األعضاء عليها ويثبت ذلك يف مضبطة الجلسة.

وملقدم السؤال دون غريه من األعضاء حق التعقيب 

ع��ىل اإلجابة ويكون التعقيب موج��زا وملرتني، وإذا 

اس��رتد السائل س��ؤاله ألي عضو الحق يف تبنيه، ويف 

هذه الحالة يتابع املجلس النظر فيه وإال استبعدت 

مناقشته، كام يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمة 

ألي س��بب من األس��باب م��ا مل يتبناه أح��د أعضاء 

املجلس فيتابع املجلس النظر فيه.

طرق الرد

ويك��ون ال��رد ع��ىل الس��ؤال املوج��ه م��ن العضو 

بطريقت��ني، إم��ا أن يك��ون ش��فهياً يف حالة حضور 

رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الجلس��ة ثم يعطي 

الرئيس الكلمة للعضو مقدم السؤال للتعقيب مرتني 

وباختص��ار، مرة عىل رد الوزير وم��رة عىل تعقيب 

الوزي��ر، أو أن يك��ون كتابياً ويف ه��ذه الحالة يبلغ 

العضو مقدم الس��ؤال بالرد حال وصوله إىل األمانة 

العام��ة للمجلس، ويت��ىل الرد الكتايب يف الجلس��ة، 

وللعضو يف حال عدم اكتفائه بالرد الكتايب أن يطلب 

حضور الوزير للرد ش��خصياً فيؤجل السؤال ليناقش 

يف جلسة قادمة.

أسئلة املجلس

وطرح املجلس الوطني االتحادي أول س��ؤال بتاريخ 

19يوليو1972م، حول الرقابة عىل األفالم السينامئية 

وأجاب مع��ايل وزي��ر الثقافة واإلعالم آن��ذاك، بأن 

ال��وزارة ش��كلت لجنة رقاب��ة عىل اس��ترياد األفالم 

السينامئية بأنواعه���ا.

كام وجه الس��ادة أعضاء املجلس الوطني االتحادي 

خالل الفصل الترشيعي األول 16 س��ؤاال حول تأخري 

الحس��اب الختامي لإلدارة املالية لالتحاد عن س��نة 

1972م، وعن منتس��بي قوة دفاع االتحاد، والرياضة 

ونش��اط الش��باب وتخصيص جوائز مالي��ة لألندية 

الحاصل���ة عل�ى بطول��ة الدوري الع��ام، وتعويض 

املواطنني ع��ن امللكية املنزوعة م��ن أراضيهم لبناء 

مساكن شعبية عليها، وطبع آيات قرآنية عىل عملة 

الدول��ة، وتخصيص جوائز مالي��ة للطلبة املتفوقني، 

ودفع مبالغ شهرية لطلبة املدارس.

ك��ام تطرقت األس��ئلة إىل احتش��ام املدرس��ات يف 

املدارس، ودخول وإقامة األجانب يف الدولة، وزيادة 

رواتب املوظفني القدام��ى يف وزارة الكهرباء واملاء، 

وموظفي س��فارات الدول��ة يف الخ��ارج، ومكافآت 

املعرفني بظروف عائالت املواطنني االجتامعية.

شكاوى املواطنني

من اختص��اص املجل��س الوطني االتح��ادي النظر 

يف ش��كاوى املواطن��ني، وهو مبدأ دس��توري أصيل 

باعتب��اره واحداً م��ن الجهات املختص��ة التي ميكن 

تقديم الش��كاوي إليها، وه��و جهة اختصاص كذلك 

باعتب��ار أن واحداً من أعامله األساس��ية هي الرقابة 

عىل أعامل السلطة التنفيذية.

وح��ق تقدي��م املواطن��ني لش��كواهم إىل املجلس 

الوطني هو حق كفله دس��تور الدولة يف املادة )41( 

التي نصت عىل أن "لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى 

إىل الجهات املختصة مبا يف ذل��ك الجهات القضائية 

من امتهان الحقوق والحريات املنصوص عليها".

ولكل شخص الحق يف الشكوى من السلطة التنفيذية 

إىل املجلس الوطني االتحادي، وهو حق أسايس قائم 

ع��ىل اعتبار أن للمجلس اختصاصاً رقابياً عىل أعامل 

السلطة واملؤسس��ات والهيئات التنفيذية االتحادية 

.وهذه الش��كوى ال يس��وغ لها أن تكون بش��خص 

املتظلم نفس��ه بل يجب أن تكون بعريضة ش��كوى 

يوقع عليها باس��مه ويضمن يف ش��كواه مام قد يرى 

أنه قد أصاب��ه رضر من امتهان لحقوقه، أو حرياته. 

فعريضة الش��كوى م��ا هي إال مظلم��ة من أعامل 

السلطة التنفيذية االتحادية وهيئاتها املتعددة.

آلية تقدمي الشكوى
بحس��ب الالئح��ة الداخلية للمجل��س فإنه 	 

يش��رتط عند تقديم الشــكوى إىل املجلس أن 

تكون موقعه ممن قدمها، ومذكوراً فيها اسمه 

ومحــل إقامتــه وعمله، ولرئيــس املجلس أن 

يأمر بحفظ الشــكاوى التي تــرد للمجلس يف 

حال عدم استيفائها الرشوط، ولرئيس املجلس 

أن يطلــب من رئيس مجلس الــوزراء أو من 

الوزراء املختصني تقديم البيانات واإليضاحات 

املتعلقة بالشكوى، وعىل من وجه إليه الطلب 

تقديــم اإليضاحــات املطلوبــة خــالل ثالثة 

أسابيع عىل األكرث من تاريخ اإلحالة.

كــام يجوز لرئيــس املجلس إحالة الشــكاوى 	 

الــواردة إىل املجلس، إىل لجنة الشــكاوى مع 

اإلجابات الواردة عليها من الوزارات املختصة، 

وتتــوىل اللجنة بحث الشــكاوى املحالة إليها، 

ولها أن تطلــب من الــوزارة املختصة تقديم 

أية بيانات إضافية أو مســتندات تراها الزمة 

لبحث الشكوى.

وتخطر اللجنة بواســطة رئيس املجلس مقدم 	 

الشــكوى بنتيجــة البحــث يف شــكواه، و إذا 

رأت اللجنة أن موضوع الشــكوى ورد الوزارة 

يشــكالن أمــراً يجــب أن يبني املجلــس رأيه 

فيــه، فعىل اللجنة أن تقــدم تقريراً بذلك إىل 

املجلس، ولكل عضو حســب املادة 221 حق 

اإلطالع عىل أية شكوى متى طلب ذلك.

رشوط وأحكام	 

أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية.	 

 أن يكون مقدمها قد ســبق لــه أن تقدم بها 	 

إىل هــذه الجهة االتحاديــة، املتظلم منها ومل 

تستوفه حقه.

 أال تكــون هذه الشــكوى قيــد النظر يف أي 	 

مرحلة من مراحــل القضاء، أو أمام أي درجة 

من درجــات التقايض أو صدر بشــأنها حكم 

قضايئ بات.

 أن تكون الشكوى املقدمة إىل املجلس موقعة 	 

ممن قدمها ومذكوراً بها اســمه ومحل إقامته 

وجهة عمله.
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النظام االنتخابي املقارن يف دول جملـــــــــــــــــــــــــــــس التعاون اخلليجي
يتناول كتاب »النظام االنتخ��ايب الخليجي«، للدكتور 

محمد س��امل املزروعي األمني العام للمجلس الوطني 

االتحادي، دراس��ة النظام االنتخ��ايب يف دول مجلس 

التع��اون الخليجي بش��كل مق��ارن، وذلك من خالل 

العنارص الحاكمة للعملية االنتخابية، بهدف تس��ليط 

الض��وء ع��ىل مواطن االخت��الف بني ه��ذه األنظمة 

االنتخابي��ة وعنارص االتفاق، وتوضي��ح هذه املقارنة 

لتبي��ني الفروق��ات بينه��ا يف املج��االت الت��ي تحكم 

العملي��ة االنتخابية بش��كل ع��ام، وتتن��اول املقارنة 

الترشيعات املنظم��ة للعملي��ة االنتخابية والرشوط 

الواج��ب توافرها يف الناخب، واملرش��ح والس��جالت 

واإلدارة االنتخابي��ة وعملي��ات االق��رتاع والطع��ون 

االنتخابية وإجراءاتها.

الترشيع املنظم

ال ميك��ن أن تنظ��م أي��ة انتخاب��ات دون ترشيع يتم 

إجراؤها عىل أساس��ه، تح��دد فيه أط��راف العملية 

االنتخابي��ة من ناخب��ني ومرش��حني وإدارة انتخابية، 

باإلضاف��ة إىل رشوط مش��اركة الناخبني واملرش��حني، 

وط��رق إع��داد الس��جالت االنتخابية والقي��د فيها، 

وتحدد كذل��ك باإلضاف��ة إىل الكيفية الت��ي يتم بها 

عملي��ات التصوي��ت، وإجراءاتها واللج��ان املرشفة 

عىل العملي��ة االنتخابية وإع��الن النتائج، وعمليات 

االع��رتاض والطعن وإجراءاتها وص��وال إىل الجزاءات. 

ك��ام البد من تحديد الطريقة الت��ي تتم بها العملية 

االنتخابية من حيث تقس��يم الدوائر االنتخابية التي 

ميارس فيه��ا الناخبون حقهم االنتخايب، بش��كل عام 

ميكن القول أن الترشيع املنظم للعملية االنتخابية هو 

األس��اس الذي تقوم عليه، لكن هذا الترشيع املنظم 

يختل��ف بني نظام انتخايب وآخر وبالتايل تختلف معه 

إلزاميته، فاالنتخابات كمامرس��ة والعملية االنتخابية 

بش��كل عام ميكن أن يت��م النص عليها يف الدس��اتري 

واألنظمة األساسية وهي أسمى الترشيعات. وال ميكن 

الفصل الت��ام بني توجهات النظام الس��يايس ونظرته 

إىل واقعه وحس��ابات مس��تقبله من جانب، ونوعية 

النظ��ام االنتخايب والعملية االنتخابي��ة التي يختارها 

م��ن الجانب اآلخر، فعندما يت��م النص عىل العملية 

االنتخابية يف الدس��تور كمامرسة، فإنه ال ميكن النظر 

إليه مبقدار املس��اواة يف النص ع��ىل ذلك يف القوانني 

العادية والق��رارات واللوائح، وه��ذا االختالف مرده 

أمور ع��دة من بينه��ا أن التعديالت الت��ي تتم عىل 

الدس��تور صعبة ومعقدة، وتتطلب إجراءات عديدة 

تتخذ إلحداث مثل ذلك التغيري. كام  تتطلب موافقة 

أجهزة وسلطات حددها الدس��تور نفسه عند القيام 

بذلك ومدة زمنية ال تكون بالعادة قصرية إلجراء هذا 

التعدي��ل والعمل عىل نفاذه، األمر الذي يصعب عىل 

متخ��ذ القرار اإلقدام عىل مثل تل��ك الخطوة مقارنة 

بالتعديل عىل القوانني العادية، وتزداد األمور سهولة 

م��ع القرارات واللوائح، وال يعن��ي ذلك بالرضورة أن 

إي��راد مث��ل ذلك وتس��طريه يف الدس��تور يعترب دامئا 

عنرص قوة، بل ميكن النظر إليه كناحية نقص وعنرص 

من عن��ارص الصعوبة التي قد تق��ف أحيانا يف وجه 

مح��اوالت التغيري، وإج��راء التعديالت الدس��تورية 

لالنتق��ال بالبل��د إىل مرحلة أكرث تقدم��ا من مراحل 

التط��ور الس��يايس من خ��الل وضع إط��ار ترشيعي 

مناسب.

الواقع الخليجي 

وعند املقارنة عىل مس��توى الترشيع املنظم للعملية 

االنتخابية عىل مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، 

نج��د أن النص عىل االنتخابات يف الدس��اتري واضحة 

يف كل من مملكة البحري��ن ودولتي قطر والكويت، 

حيث أش��ار املرشع البحريني يف الدس��تور يف املادة 

»56« إىل أن أعض��اء مجل��س النواب يت��م انتخابهم 

باالق��رتاع العام الري املبارش، كام متت اإلش��ارة إىل 

أن نظ��ام الحكم يف مملك��ة البحرين دميقراطي، وأن 

السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعها.

بينام أش��ار الدستور الكويتي يف املواد املرقمة ب� »80 

و82« إىل أن نظ��ام الحك��م يف الكوي��ت دميقراطي 

والس��يادة في��ه لألمة، وأن أعضاء مجل��س األمة يتم 

اختيارهم ع��ن طريق االنتخاب العام الري املبارش، 

وأن توزيع الدوائر االنتخابية ينظم حسب القانون.

يف حني أشارت املواد »59، 77، 78، 79« من الدستور 

القطري إىل االنتخابات، وذلك باإلشارة إىل أن الشعب 

مصدر الس��لطات، وأن يتم اختيار األعضاء ال� »30« 

م��ن أعضاء املجلس ال� »45« باالنتخاب العام الري 

املبارش، مع تقسيم الدوائر االنتخابية بقانون.

إجراء التعديالت الدستورية 
لالنتقال بالبلد إىل مرحلة 
أكرث تقدمًا من مراحل 

التطور السياسي

ال ميكن الفصل بني 
توجهات النظام السياسي 

ونظرته إىل واقعه 
ومستقبله عن نوعية 

النظام االنتخابي

دستور اإلمارات أشار إىل 
أن كل إمارة لها الطريقة 

التي تراها مناسبة يف اختيار 
ممثليها

دولة الكويت

تعتــرب دولة الكويــت األقدم تاريخيــا يف منطقة 
الخليــج التي أخــذت بنظام االنتخاب لتشــكيل 
سلطتها الترشيعية، وبالعودة إىل دستور الكويت 
نجده يف فصله الثالث ويف مادته »80« قد أشار إىل 
أن مجلس األمة يتألف من »50« عضوا ينتخبون 
بطريقة االنتخــاب العام الرسي املبــارش، ووفقا 
لألحكام التي بينها قانون االنتخاب كذلك أشــار 
الدستور إىل تحديد الدوائر االنتخابية بقانون، أما 
الــرشوط الواجب توافرهــا يف عضو مجلس األمة 
فهي نفس رشوط الناخب وفقا لقانون االنتخاب. 
وإذا كان الدســتور يف هذا املجال قد وضع اإلطار 
العام للعملية االنتخابية، إال أنه أحال إىل القوانني 
العادية تنظيم مراحل االنتخابات وكافة التفاصيل 
املرتبطــة بالعمليــة االنتخابية، ومــن أهم هذه 
القوانني قانون االنتخابــات الذي صدر ألول مرة 
يف نوفمــرب عــام 1962م، وأجري عليــه عدد من 
التعديالت. وأشــار الدســتور الكويتي إىل أن كل 
من العملية االنتخابية وتقسيم الدوائر االنتخابية 
يجــري تنظيمهــا مــن خــالل قانــون االنتخاب 

ومرسوم تقسيم الدوائر .
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النظام االنتخابي املقارن يف دول جملـــــــــــــــــــــــــــــس التعاون اخلليجي
وإذا كانت  هذه هي إحدى الطرق التي تش��ري فيها 

الدس��اتري للعملي��ة االنتخابية بصورة مب��ارشة، فإننا 

نجد أن امل��واد يف البعض اآلخر من الدس��اتري تحيل 

أمر تنظي��م العملية االنتخابي��ة إىل القوانني العادية 

س��واء من حيث رشوط االنتخاب أو الرتشيح، وكذلك 

األمر بالنس��بة للترشيعات املنظمة لتقس��يم الدوائر 

االنتخابية.

وهو ما يتضح من إش��ارة النظام األس��ايس للحكم يف 

س��لطنة عامن يف املادة رقم »58«، التي أش��ارت إىل 

أن القان��ون ينظم االختصاص��ات والرشوط الواجب 

توافرها يف األعضاء لكن دون إش��ارة واضحة للعملية 

االنتخابية، كام أن بعض الدس��اتري مل ترش إىل العملية 

االنتخابية كام هو الحال يف كل من اإلمارات العربية 

املتحدة واململكة العربية السعودية.

اإلمارات العربية املتحدة

اس��تند املرشع يف االنتخابات التي جرت يف اإلمارات 

إىل القرار الذي أصدره صاحب الس��مو رئيس الدولة، 

وأق��ره املجلس األع��ىل لالتحاد بأن تش��كل هيئات 

انتخابية عىل مس��توى كل إمارة من إمارات الدولة، 

ع��ىل أن تخت��ار ه��ذه الهيئ��ات املعينة م��ن حكام 

اإلمارات م��ن بينها نصف عدد األعضاء املمثلني لكل 

إم��ارة يف املجلس الوطني االتحادي، ومل يتطلب هذا 

اإلجراء تعديالت دستورية للبدء بالعملية االنتخابية، 

ألن الدس��تور أش��ار يف نص امل��ادة »69« منه أن كل 

إمارة يرتك لها الطريقة التي تراها مناس��بة يف اختيار 

ممثليها يف املجلس الوطني االتحادي.

مملكة البحرين

متي��ز الدس��تور يف مملك��ة البحرين ال��ذي صدر يف 

فرباير من عام 2002م، باإلشارة الرصيحة إىل تشكيل 

مجلس النواب عن طريق االنتخاب، حيث أش��ار يف 

امل��ادة »56« إىل أن املجلس يتألف من أربعني عضوا 

يتم انتخابهم بطري��ق االنتخاب العام الري املبارش 

وفق��ا لألح��كام التي يبينه��ا القان��ون، وبذلك أحال 

الدستور إىل القانون تنظيم هذه االنتخابات.

ويتم تنظي��م العملية االنتخابية م��ن خالل كل من 

قانون مامرس��ة الحقوق السياس��ية، وقانون الدوائر 

االنتخابية واللذان صدرا مبوجب أمر مليك، ففي عام 

2000 صدر قانون مجلي الش��ورى والنواب، حيث 

أشار يف بابه الثاين إىل انتخاب أعضاء مجلس النواب، 

كام صدر املرس��وم رقم »29« لنفس الس��نة بش��أن 

تحديد املناطق والدوائر االنتخابية مع تحديد اللجان 

الفرعي��ة لالنتخابات العامة ملجلس النواب، ومن هنا 

نجد أن اإلشارة إىل العملية االنتخابية تم النص عليه 

يف الدستور، عىل أن يتم تنظيمها مبراسم قوانني.

دولة قطر

أعل��ن يف قطر عام 1998م، عن تش��كل لجنة لوضع 

دس��تور دائم للب��الد، وتم تقديم مرشوع الدس��تور 

النهايئ يف يولي��و 2002م، وقدم لالس��تفتاء يف إبريل 

2003م، وأصب��ح نافذا بعد إصداره يف يونيو 2005م، 

وبحسب الدستور يعترب مجلس الشورى هو السلطة 

الترشيعي��ة يف البالد، حيث يتكون من 45 عضوا، 30 

منهم يت��م انتخابهم باالقرتاع الع��ام الري املبارش، 

بينام يعني األمري الخمس��ة عرشة عض��وا الباقني، ويف 

ع��ام 2008م تم تقديم م��رشوع قانون االنتخاب إىل 

مجلس الشورى ملناقشته.

وقان��ون االنتخاب يف قطر هو الذي س��ينظم عملية 

انتخاب أعضاء مجلس الش��ورى، باإلضافة إىل قانون 

الدوائر االنتخابية.

اململكة العربية السعودية

يف اململكة العربية الس��عودية يتم تنظيم االنتخابات 

عىل مس��توى املجالس البلدية املحلية، اس��تنادا إىل 

الالئحة التي يصدرها وزير الشؤون القروية والبلدية، 

وال توجد أية إشارة إىل االنتخابات يف النظام األسايس 

للحكم ال��ذي يعترب مبثابة دس��تور للمملكة العربية 

السعودية.

ومن خ��الل النظر إىل الترشيع املنظم الذي اختلفت 

مس��تويات تعاطيه مع العملي��ة االنتخابية بني دول 

مجل��س التعاون، نجد أن هذه األنظمة وإن مل تحدد 

وبشكل رصيح أس��لوب التصويت يف االنتخابات وال 

طريق��ة ف��وز املرش��ح، إال أنه من الواض��ح أن نظام 

االنتخاب الفردي هو الس��ائد يف دول املجلس، حيث 

أن املرش��ح الفائز هو املرش��ح الحاص��ل عىل العدد 

األكرب من عدد األصوات.

التعديالت التي تتم على 
الدستور صعبة ومعقدة 

وتتطلب إجراءات عدة

املشرع يف انتخابات برملان 
اإلمارات استند إىل القرار 

الذي أصدره صاحب السمو 
رئيس الدولة

سلطنة عمان 

مــرت العمليــة االنتخابية يف ســلطنة عامن 
النتخــاب أعضــاء مجلــس الشــورى مبراحل 
عدة، وذلك منذ إنشــاء مجلس الشورى عام 
1991م، الــذي جاء ضمن إعداد اســرتاتيجية 
لتحديــث وتطوير الدولة، ســواء تعلق ذلك 
بطريقة تشــكيله أو بعدد أعضائه، إضافة إىل 
اإلجراءات الخاصة باالنتخابات، ففي الفرتة ما 
بني 1991م إىل 1994 صدر مرســوم ســلطاين 
قــى بإدخــال تعديــالت عىل نظــام متثيل 
الواليات بحيث ترشــح كل واليــة أربعة من 
أبنائهــا إذا كان عدد ســكانها أكرث من ثالثني 
ألف نســمة يتم اختيــار اثنني منهم لعضوية 
املجلــس، ومل يقف التطوير عند هذا الجانب 
بــل صاحبه تطوير يف تركيبة الهيئة االنتخابية 

ومن له حق الرتشح للعضوية.
أمــا االنتخابات فإن تنظيمهــا يأيت من خالل 
مراســيم ســلطانية، ولذلك صــدرت الالئحة 
التنظيمية النتخابات مجلس الشورى مبوجب 

قرار أصدره وزير الداخلية.
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 الربملان 
مكان الكالم أو الحديث وأصلها فرني يتكون من 

 ment الذي يعني الكالم، والثاين Parle شقني: األول

 Parliament ال��ذي يعني مكان، فأصبح��ت كلمة

مكان الكالم. وقد أطلق هذا املصطلح عىل الترشيع 

الربيطاين الذي يرجع إىل س��نة 1275م، وأخذت به 

العديد من دول العامل األخرى حول النظام الربملاين 

الذي يعني أن تتش��كل الحكومة من الحزب الذي 

لديه أغلبية املقاعد يف الربملان.

أم��ا امللكية الدس��تورية الربملانية فهي تعني أن 

يكون فيها امللك رم��زاً للدولة فقط � رشيف � ولكن 

الحاكم الحقيقي يك��ون الربملان والحكومة املمثلة 

يف رئي��س ال��وزراء، وأمثل��ة ع��ىل ذل��ك بريطانيا، 

وأسبانيا والرنويج.

ه��و أرفع أنواع االجتامعات الربملانية التي يش��ارك 

فيها كل أعضاء الربملان، وهذا االجتامع هو الرئيس 

القان��وين لكل قرارات الربمل��ان، وهو الذي يوكل أو 

يني��ب أجهزة املجلس مثل اللجان أو هيئة املكتب 

يف تنظيم ودراس��ة بعض أعامله، وارتبط بالجلسة 

الربملانية مبدأ »قدس��ية الجلس��ة« لعدة اعتبارات 

األول أنه��ا االجتامع ال��ذي يعرب ع��ن إرادة نواب 

الش��عب وهو أعىل أنواع االجتامعات قاطبة يف كل 

دول العامل.والثاين هو أنه ال يجوز ألحد أن يتحدث 

يف هذه الجلس��ة إال أعضاء الربملان، والحكومة إذا 

أرادت الحديث فعليها االستئذان، وال يسمح ألحد 

بحضور الجلس��ة إال إذا وافق الربملان عىل ذلك أو 

الرئي��س إذا فوض��ه الربملان بذلك. وتتع��دد أنواع 

الجلسات الربملانية فهناك الجلسة العامة، والجلسة 

االس��تثنائية،  أو  الطارئ��ة  والجلس��ة  االفتتاحي��ة، 

والجلس��ة الرية أو املغلقة، والجلس��ة الختامية 

لل��دور أو الفص��ل، وجلس��ة مناقش��ة امليزاني��ة، 

والجلس��ة اإلجرائية، ويف الجلس��ة الربملانية ميارس 

ح��ق الكالم بنظام وبزمن مح��دد وأي إخالل بهذا 

النظام يعن��ي إخالالً بإرادة ن��واب األمة، وقرارات 

الجلسة ال يستطيع أحد أن يعقب أو يحد منها.

اجللسة الربملانية

الربملاينالقاموس 
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نصاب الجلس��ة رشط أس��ايس النعقادها وصحة 

أعامله��ا، وعىل الرغم من وج��ود تباين يف اآلراء 

بش��أن التفرقة بني صحة انعقاد الجلس��ة وصحة 

اتخ��اذ الق��رارات فيه��ا، حيث ي��رى البعض أن 

الجلس��ة طامل��ا ب��دأت بنصاب صحي��ح فإن كل 

قراراته��ا تع��د صحيحة حت��ى ول��و مل يتوفر يف 

مرحل��ة الحقة النص��اب الالزم التخ��اذ القرارات 

وكان مربره��م الرئيي يف ذلك هو أن عدم اتخاذ 

القرارات يف مثل هذا النوع من الجلسات سيؤدي 

إىل تعطيل املصلحة العامة وكذلك تأجيل أعامل 

الحكومة.

إزاء ذل��ك كانت وجهة النظر تلك تدعو إىل أن 

النصاب يبدأ صحيحاً ويس��تمر إىل نهاية الجلسة 

صحيحاً، وع��ىل األعضاء اآلخرين الذين تس��ببوا 

يف ع��دم صح��ة نصاب اتخ��اذ قرارات الجلس��ة 

أن يتحمل��وا مس��ؤولياتهم أم��ام ناخبيهم وأمام 

مجتمعهم، ومن ث��م فإن الجزاء األوفر حظاً لهم 

ه��و أن تتخذ ق��رارات الربمل��ان يف غيابهم، حتى 

ول��و تعارضت ه��ذه القرارات م��ع أفكارهم أو 

م��ع مصالح من ميثلونهم. أما الفريق اآلخر فريى 

رضورة االعت��داد بنصاب صحة اتخ��اذ القرارات، 

فالجلسة وإن بدأت صحيحة يف انعقادها، إال أن 

ذلك ال يعني رسيان الصح��ة عىل قراراتها إذا ما 

خالفت نصاً قامئاً لصحة النصاب سواء األغلبية أو 

الثلثني أو األغلبية الخاصة املحكمة أو املتش��ددة 

يف بع��ض املس��ائل، ويعلل��ون ذلك ب��أن القرار 

الناتج عن الجلس��ة هو قرار السلطة الترشيعية 

الذي يج��ب أن تتوفر في��ه كل مقومات وأركان 

املرشوعية القانونية، ألن القرار دون نصاب يعني 

أن��ه يحمل ش��بهة البط��الن ألنه مل يك��ن بإرادة 

أغلبي��ة أعضاء الس��لطة الترشيعي��ة أو بنصابهم 

الخاص املقرر يف اللوائح الربملانية. وهذه الشبهة 

س��يمتد أثرها إىل القوانني التي تنفذها الحكومة 

ويطبقها القضاء ألن ما بني عىل باطل فهو باطل، 

وهذا يثري العديد من حاالت التقايض وقد يؤدي 

إىل زعزع��ة اس��تقرار الق��رارات الناتجة عن قرار 

السلطة الترشيعية املشوب بالعيب.

وكل م��ن املبدأي��ن م��ا زاال مح��ل تن��ازع يف 

برملان��ات العامل التي يأخذ بعضه��ا باملبدأ األول، 

واآلخر باملبدأ الثاين.

التسجيل الحريف ملا يدور يف الجلسة من مناقشات، 

وقرارات. وهي الوعاء التاريخي ألعامل الربملانات. 

ويطل��ق عليه��ا يف بع��ض األحيان »س��جل تاريخ 

األمة« ألنه ي��دون بها عىل مدار التاريخ طموحات 

وتحدي��ات األمم م��ن خالل كالم ن��واب األمة، وال 

يجوز تعديل أو تنقيح الكالم املثار يف الجلس��ة إال 

لضبط��ه إجرائياً وف��ق الئحة الربمل��ان. وقد تنامى 

االتج��اه الربمل��اين الدويل مؤخراً إىل »تحس��ني كالم 

الجلس��ة« م��ن خ��الل الحفاظ عىل أص��ول لغات 

الكالم يف الربملان دون أن ميس ذلك جوهر الكلمة، 

أو الحد من مش��تقات أفكارها، أو رشح موضوعها 

بطريق��ة تخالف م��ا تكلم به املتكل��م، أو تخترص 

أو تس��هب يف فكرة، فكل ذل��ك ممنوع يف األصول 

العرفية الربملانية.ويف أوائل القرن التاسع عرش كان 

يت��م لصق صفحات املضابط ع��ىل جدران الربملان، 

ويف بع��ض امليادين العامة يف بريطانيا واس��كتلندا 

ودول أخرى، حيث إنه مل تكن هناك وس��يلة لنرش 

املضابط عىل املأل سوى هذه الوسيلة.

علنية اجللسةمضبطة اجللسة
تقوم فكرة علنية الجلس��ة ع��ىل اعتبار رئيي أن 

نائ��ب املجلس يجب أن يبل��غ موكله أو من ينيبه 

)الناخبني( باألعامل والقرارات واآلراء التي يتبناها 

نيابة عنه يف لجان وجلس��ات الربملان؛ فالعالقة بني 

النائ��ب واملواطن هي أش��به بالعالق��ة التعاقدية 

القامئة ع��ىل أن املواطن تنازل مبح��ض إرادته عن 

مب��ارشة الدفاع عن مصالحه إىل النائب الذي  توىل 

هذه املهمة بدالً عنه يف الترشيع والرقابة.

ويه��دف مب��دأ علني��ة الجلس��ة إىل تحقي��ق 

الشفافية الربملانية التي تقابل الشفافية الحكومية؛ 

فيطم��ن املواطن إىل أداء نوابه، ولذلك ارتبط بهذا 

املب��دأ علنية املضبط��ة ورضورة إعالم الجمهور مبا 

دار يف جلس��ات الربملان، كام ارتب��ط مببدأ العلنية 

متكني املواطنني من حضور الجلسات العامة.

مبدأ نصاب اجللسة
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ألداة االس��تجواب أهمية واضحة نتيجة ملا قد يرتتب 

عليها من آثار رمبا تصل لس��حب الثقة من الحكومة 

مجتمع��ة أو م��ن أحد الوزراء، لذل��ك كان من الالزم 

التعرف عىل مفهومه، إىل جانب تحديد عالقته بغريه 

من األدوات الرقابية األخرى، ومتييزه عنها.

وينقسم كتاب »االستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة 

عىل أع��امل الس��لطة التنفيذية.. دراس��ة مقارنة يف 

دساتري بلدان مجلس التعاون الخليجي«، الذي وصل 

حديثاً إىل مرك��ز تريم عم��ران للمعلومات باملجلس 

الوطن��ي االتحادي، ملؤلفه أحمد منصور القميش، إىل 

فصلني: األول يتناول فكرة االستجواب، والثاين يتطرق 

إىل عالقته بأدوات الرقابة الربملانية األخرى.

مفهوم االستجواب

تطل��ق كلمة االس��تجواب يف اللغ��ة مبعنيني أحدهام 

طل��ب الج��واب فيقال اس��تجوبه مبعن��ى طلب منه 

الجواب، ويف موقع آخر يأيت مبعنى رد الجواب فيقال: 

استجابة أي رد له الجواب.

أما يف االصطالح فق��د تعددت منذ ظهوره املحاوالت 

الفقهي��ة لتعريف��ه حي��ث ميك��ن التمييز ب��ني ثالثة 

اتجاهات:

االتجاه األول: هو الذي يخلط بني تعريف االستجواب 

وتعري��ف الس��ؤال فمثالً يع��رف بأنه س��ؤال مغلظ 

يه��دف للكش��ف عن مدى س��المة ت��رصف الوزير، 

ويالح��ظ يف هذا التعريف أنه قد جانب الصواب من 

ناحيتني: األوىل عندما عرف االس��تجواب بأنه س��ؤال 

مغل��ظ، حيث إن ذلك يثري بعض االش��تباه بأن هناك 

س��ؤاالً غري مغلظ، وكان من األفض��ل تجنب تعريف 

االس��تجواب بأداة رقابية أخرى منع��اً ألي لبس،  كام 

أن هذا التعريف أغفل اإلش��ارة مل��ن يحق له تقديم 

االستجواب كام مل يرش إىل آثاره.

االتجاه الثاين: يعرف االس��تجواب بأنه اتهام ومحاسبة 

ونق��د، حيث نحا هذا االتج��اه منحى مخالفاً لالتجاه 

األول، فع��ىل الرغ��م م��ن إغفاله للعنارص الرئيس��ية 

لالس��تجواب فقد تالىف الخلط بني تعريف االستجواب 

والسؤال من خالل استخدام األلفاظ ذاتها.

االتج��اه الثالث: جاء واضحاً ووافياً مقارنة باالتجاهني 

السابقني، وهكذا يعرف االستجواب بأنه وسيلة رقابية 

عبارة عن اتهام مؤيد باألدلة واملس��تندات، يحق لكل 

عضو يف املجلس النيايب أن يوجهه لرئيس الحكومة أو 

أحد أعضائها بشأن تجاوزات تدخل يف اختصاصاتهم، 

ولس��ائر أعض��اء املجلس مناقش��ته به��دف تحريك 

املسؤولية السياسية يف مواجهة من وجه إليه«.

هذا التعريف اش��تمل عىل غالبية العنارص الرئيس��ية 

لالس��تجواب، إال أنه أغفل اإلش��ارة إىل أن االستجواب 

ح��ق ألعضاء املجل��س النيايب، كام أن��ه مل يرش إىل أن 

العدد املطلوب لتقديم االستجواب قد يزيد عىل عضو 

لوجود تباين يف الوثائق الدستورية للدول.

متييز السؤال 

تح��رص الدس��اتري يف دول مجل��س التع��اون ل��دول 

الخليج العربية، عىل تعدد وسائل الرقابة الربملانية يف 

أعامل الس��لطة التنفيذية، بحيث ال تقترص فقط عىل 

االستجواب، بل تشمل السؤال، ولجان التحقيق.

وم��ن املهم أن نف��رق بني وس��ائل الرقابة ووس��ائل 

التعاون القامئة بني الس��لطتني الترشيعية والتنفيذية 

االستجواب.. وسيلة رقابة علــــــــــــــــــــــــى السلطة التنفيذية

يرتتب على االستجواب 
أحيانًا سحب الثقة من 

احلكومة جمتمعة أو من 
أحد الوزراء

يعرف االستجواب بأنه 
وسيلة رقابية وهو عبارة 
عن اتهام مؤيد باألدلة 

واملستندات
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من جهة، وبني وسائل الرقابة الربملانية أو اآلثار املرتتبة 

عىل استخدام تلك الوس��ائل الرقابية من جهة أخرى، 

إىل جان��ب رضورة التفريق بني األهداف الخاصة لكل 

وس��يلة واألهداف العامة لكل الوس��ائل الرقابية من 

جهة ثالثة.

والتفرقة بني وسائل الرقابة ووس��ائل التعاون واآلثار 

الناتجة عن اس��تخدام وس��ائل الرقابة ونتائجها وبني 

األهداف أمر الزم ملنع أي خلط بينهام، ووسائل الرقابة 

الربملاني��ة يف ما تنظمه دس��اتري دول مجلس التعاون 

عادة هي »السؤال، لجان التحقيق، االستجواب«، وما 

عداها وس��ائل تعاون بني الس��لطتني أو آثار لوسائل 

الرقابة الربملانية.

لذلك ق��د يكون للس��ؤال أهداف مبدأي��ة تتمثل يف 

االس��تفهام، وق��د تكون ل��ه أهداف وس��طية تتمثل 

يف لف��ت نظ��ر الحكومة أو أح��د ال��وزراء لتصحيح 

املخالفات، وقد يكون له هدف أبعد وهو اس��تخدام 

حق الس��ؤال كمناورة لفحص جواب الوزير أو رئيس 

مجلس الوزراء لتحديد الوقت املناس��ب لتحويله إىل 

استجواب.

املسؤولية السياسية

تعد املس��ؤولية السياس��ية أحد العن��ارص الجوهرية 

والركائز األساس��ية للنظام الربملاين التي ميلكها أعضاء 

الربمل��ان، يف مواجه��ة الس��لطة التنفيذي��ة يف مقابل 

ح��ق الس��لطة التنفيذية بحل الربمل��ان، حيث يقصد 

باملس��ؤولية السياس��ية إنه يحق للربملان سحب الثقة 

من أحد الوزراء بصورة فردية أو من الوزارة بأجمعها 

يف بعض النظم الربملانية.

ومن امله��م أن نعلم أن أداة االس��تجواب هي األداة 

الربملانية الوحيدة التي تحرك املسؤولية السياسية، إال 

أن السؤال الذي يطرح هل إثارة املسؤولية السياسية 

ال بد أن يأيت بعد االس��تجواب؟ ي��رى البعض الفقهاء 

أنه ال يوجد تالزم بني طلب االستجواب وتحريك هذه 

املسؤولية، حيث ميكن إثارة هذه املسؤولية من دون 

أن يسبق ذلك استجواب.

أغراض غري معلنة

من األغراض غري املعلنة للس��ؤال تلك التي تتمثل يف 

الظهور اإلعالم��ي والتنافس لدواٍع انتخابية بني الكتل 

الربملانية ذات التوجهات املختلفة، س��واء املعارضة أو 

املواالة للظهور مبظهر املتابع واملراقب ألداء الس��لطة 

التنفيذية وحتى بالنس��بة لألعض��اء، أو لغرض إغراق 

املجل��س بحزمة كبرية من األس��ئلة تتق��دم بها كتلة 

املواالة للسلطة التنفيذية لغايات قد تختلف من دور 

انعقاد آلخر.

وهن��اك فارق يتعلق بني أطراف كل من االس��تجواب 

والس��ؤال وطبيعة املناقش��ة ونطاقها، فالسؤال يعترب 

حقاً شخصياً للعضو وينشئ عالقة بني العضو والوزير، 

حيث يكون للسائل وحده حق التعقيب عىل اإلجابة 

ويختلف عدد م��رات التعقيب من دولة خليجية إىل 

أخرى.

أما االستجواب فهو عىل العكس يفسح املجال ملناقشة 

واسعة يشرتك فيها أعضاء املجلس جميعاً، فلذلك نجد 

أن نطاق الس��ؤال محدود، أما نطاق االستجواب فهو 

أشمل وأوسع.

املامرسة العملية 

خلص الكتاب إىل وج��ود تناقض واضح بني النصوص 

الدس��تورية والقانوني��ة املنظمة لالس��تجواب، وبني 

املامرس��ة العملية يف التجرب��ة الربملانية يف بعض دول 

الخليج، ومنها عىل س��بيل املثال التذبذب الحاصل يف 

ش��أن إجراءات قبول إدراج االستجواب يف الجلسات، 

وإسناد مهمة مل يرد يف شأنها أي نص لرئيس املجلس، 

وهي التأكد من توافر ال��رشوط املوضوعية يف طلب 

االستجواب.

كام خلص إىل أن االس��تجواب وسحب الثقة يشكالن 

معاً اإلج��راء الذي يتعني عىل امل��رشع يف بعض دول 

الخليج اتباعه، لتحريك املس��ؤولية السياسية الفردية 

للوص��ول لألثر املش��رتك، وه��و فقد الوزي��ر ملنصبه 

واعتب��اره متنازالً عن منصبه فور تقرير س��حب الثقة 

من��ه، والحاجة إىل التطوي��ر العاجل لل��دور الرقايب، 

واالبتعاد عن ش��خصنة االس��تجوابات، ورفع مستوى 

الثقافة والكفاءة ملن س��يمثل الش��عب يف املستقبل 

بإدراك أهمية وخطورة اس��تخدام وسيلة االستجواب 

ليت��م اس��تخدامها يف الظروف املناس��بة بعي��داً عن 

االنفعاالت غري العقالنية ع��ىل أن يكون الهدف منها 

تحقيق املصلحة العامة.

االستجواب.. وسيلة رقابة علــــــــــــــــــــــــى السلطة التنفيذية
االستجواب والسؤال وجلان 

التحقيق.. من وسائل 
الرقابة اخلليجية 

االستجواب وسحب الثقة 
يشكالن معًا اإلجراء الذي 
يتعني على املشّرع اتباعه

السؤال يعترب حقًا شخصيًا 
للعضو وهو يُنشئ عالقة 

بني العضو والوزير

معايري للتفرقة 

يؤكــد الكتــاب أنه من األفضــل وضع معيار 
للتفرقــة بني ما يعد من وســائل الرقابة وبني 
ما يعد من وســائل التعاون وذلك من خالل 

ما يي: 
أوالً: النص عىل الوسيلة الرقابية يف الدستور.

ثانيــاً: أن يكــون لهذه الوســيلة إجــراءات 
وضوابط تختلف عن غريها من الوسائل.

ثالثــاً: أال يقتــرص الهــدف من اســتخدامها 
عىل االســتفهام أو االســتيضاح أو املنافســة 
أو إبــداء الرأي، إال يف حــال إمكانية تحويل 
هذه الوسيلة بنص دســتوري لوسيلة أخرى، 
تكون الغاية والهدف الذي تقيض له، تتعدى 
االســتفهام أو االستيضاح أو املناقشة أو إبداء 

الرأي.
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»كيف يدرس الربملان وجلانه القوانيـــــــــــــــــــــــن؟«.. من إصدارات مركز ترمي عمران
ميث��ل »كتاب كيف يدرس الربملان ولجانه القوانني؟.. 

الفلس��فة اآللية اللوائ��ح الربملاني��ة«، محاولة أوىل 

ومهم��ة لتوضي��ح م��ا هو مطل��وب م��ن األجهزة 

الفنية للربملانات وتعلم الوس��ائل البحثية الجديدة 

التي تعني النائب عىل اإلمل��ام بالعنارص االجتامعية 

املختلفة عند دراسته أو تفحصه للقوانني.

ويحت��وي الكتاب الذي يعد أحد إص��دارات األمانة 

العامة للمجلس الوطني االتحادي ملؤلفه املستش��ار 

الفني يف األمانة العامة الس��يد عيل موىس عىل ثالثة 

فص��ول، األول يدور ح��ول العديد من الفلس��فات 

القانونية التي تربر بش��كل وبآخر ماهية القوانني يف 

الربملان��ات، والعنارص األساس��ية التي يجب أن يركز 

عليها الربملان عند دراس��ة وفح��ص القوانني، والثاين 

يوضح اآلليات والوسائل العملية من حيث األوراق 

أو املصفوفات التي ميكن أن تير دراسة القوانني يف 

الربملانات، والثالث يتناول اللوائح الربملانية واملبادئ 

األساسية حيال وضع أو تعديل هذه اللوائح.

العالقات الوظيفية 

الربمل��ان يف دراس��ته للقوان��ني يركز ع��ىل العالقات 

الوظيفي��ة ب��ني أمرين أساس��يني ه��ام العالقة بني 

قواعد القانون وأغراضه وأقسامه وفلسفته وأدواته 

وأحكامه، وبني أمناط األطر االجتامعية ومش��كالتها، 

ونتائ��ج ه��ذه املش��كالت، والظ��روف واالعتبارات 

االجتامعية، وال��دور الذي يقوم به القانون يف تغيري 

الواق��ع االجتامعي والتفاع��الت االجتامعية املرتتبة 

عىل القانون.

كام أن القانون يف خصائصه األوىل، أي قبل أن يكون 

يف حوزة الربملان للدراس��ة والفحص واملناقش��ة، هو 

نس��ق معياري من حيث إما إن يك��ون قانوناً عاماً، 

القانون الدويل العام؛ والقانون الدستوري؛ والقانون 

اإلداري؛ والقان��ون الجن��ايئ، أو قانون خاص يحتوي 

ع��ىل مجموعة م��ن القواعد التي تنظ��م العالقات 

الفردية، س��واء أكان��ت هذه العالقات ب��ني األفراد 

وبعضهم، وبينهم وبني الدولة بوصفها شخصاً عادياً، 

والقانون امل��دين؛ والقانون التجاري؛ وقانون العمل؛ 

وقانون املرافعات؛ والقانون الدويل الخاص. 

ومهمة النس��ق املعياري ألي فرع من فروعه املشار 

إليه��ا هو وضع القواعد الصحيحة يف أمناط منتظمة 

وفق املبادئ العامة املنظمة، كام أن املهمة األساسية 

لرجال القانون رشح وتفس��ري هذا النس��ق املعياري 

يف إطار ما يطلق عليه املتون القانونية، والدراس��ات 

املذهبي��ة للقانون، يف ح��ني أن خصائص القانون يف 

الربملان تتغري إىل:

العالقات السببية لفعل القانون يف املجتمع.	 

العالقات الوظيفية لعمل القانون يف املجتمع.	 

جوانب الحقيقة االجتامعية للقانون. 	 

آثار تطبيق القواع��د القانونية عىل املجتمع من 	 

حيث توافق ظروفه، أو عدم توافقها مع القانون، 

حيث إنه هو املعني بتطبيق القواعد القانونية.

دراسة القانون

من هنا تكمن أهمية دور الربملان يف إعادة دراس��ة 

القوانني حتى يضيف إليها العنارص الالزمة لالعتامد 

املتبادل بني القوانني والظروف السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية؛ فدراس��ة الربملان للقانون هي دراس��ة 

تجريبي��ة موضوعية للواقع االجتامع��ي الحي، ألن 

الربمل��ان كان ميث��ل الس��لطة الترشيعي��ة إال أنه يف 

املقام األول مؤسس��ة اجتامعية ينخرط أعضاؤها يف 

املجتمع إجب��اراً ألنهم نواب ع��ن املجتمع يف هذه 

املؤسسة املعنية بتنظيم عالقاتهم االجتامعية.

ل��ذا فإن الربمل��ان عندما يدرس القانون أو يناقش��ه 

إمن��ا يقوم بعملية مراجعة ش��املة للقانون للوقوف 

عىل م��دى توافقه ومالءمت��ه، وتكيفه مع الظروف 

االجتامعي��ة املختلفة، وال يقف كث��رياً أمام املبدأ أو 

املعيار الذي ميثل غاية رجال القانون، وهذا ما يتفق 

مع تعريف جورج جريفيتش لعلم االجتامع القانوين 

بأنه دراسة الواقع االجتامعي أو الحقيقة االجتامعية 

الكلية للقانون.

وإذا كان��ت الربملانات هي املعنية بنجاح أو فش��ل 

العملية الترشيعية التي البد أن تفيض يف نهايتها إىل 

س��ن قانون ما، فإن الربملان ذاته ميكن إن يكتش��ف 

ما إذا كانت عمليته الترشيعية ناجحة أو دون ذلك 

من خالل االعتامد ع��ىل معياري الوجود الترشيعي 

والفعالية الترشيعية.

ونهاية هذين املعيارين اآليت:

أوالً: ه��ل حقق القانون الذي س��نه الربملان وجوداً 

ترشيعياً فقط؟ 

ويتضح من ذلك أن القانون عىل الرغم من أنه صدر 

وفق إجراءات العملية الترشيعية، ومبقتىض القواعد 

الدستورية، ووفق القواعد املحددة لصدور القانون، 

وال توجد ش��وائب دستورية وقانونية يف القانون، إال 

أنه مل يحظ بالنقاش الواجب يف الجلس��ات العامة، 

ومفهوم النقاش الواجب ين��رصف إىل إثارة القضايا 

االجتامعي��ة والتغ��ريات والتط��ورات االجتامعي��ة 

املرتبطة بالقانون، وآثاره عىل املواطنني.

وق��د يكون مرد ذلك ضعف التقري��ر الربملاين الذي 

أعدته اللجنة املعنية بدراسة القانون، من حيث إن 

التقرير تجاهل الربط بني أغراض أو فلسفة القانون 

وبني آثاره االجتامعية.  

ويرتت��ب عىل ذلك أن القان��ون تحقق وجوده فعلياً 

ع��ىل أرض الواقع، ولك��ن هذا الوج��ود الترشيعي 

ارتبط إما بتجاهل الناس لهذا القانون وعدم التقيد 

به يف معامالتهم االجتامعية، أو أن القانون اصطدم 

الربملان يف دراسته 
للقوانني يركز على 
العالقات الوظيفية

إعادة دراسة القوانني 
إلضافة عناصر التبادل 
مع الظروف السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية

القانون أهم متغري يعزز 
اإلجراءات العملية للتغيري 

االجتماعي

العمل يف الربملانات ال 
ينتظم إال من خالل الالئحة 

الربملانية
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»كيف يدرس الربملان وجلانه القوانيـــــــــــــــــــــــن؟«.. من إصدارات مركز ترمي عمران
مع املصال��ح املبارشة لهم فاعرتض��وا عليه ضمناً أو 

علناً من خالل احتجاجات أو مظاهرات. 

ثانياً: هل حقق القانون الذي س��نه الربملان الفعالية 

الترشيعية؟

فالغ��رض من القوانني ليس أن توجد فقط يف داخل 

املجتمع��ات، وإمن��ا هي إط��ار لتنظي��م العالقات 

االجتامعية بفعالية، وأن يكون أعضاء الجامعة عىل 

قناع��ة بأهمية القانون يف حياتهم، ويدرك األفراد يف 

ظل الفعالية الترشيعية أن��ه من دون هذا القانون 

فإنه��م س��يصبحون عاجزين عن تحس��ني حياتهم 

االجتامعية وتحقيق التقدم االجتامعي، وفعالية أي 

ترشيع تتوقف عىل اآليت: 

 موامئة القان��ون مع واقعه االجتامعي من خالل 	 

قدرة الربملان عىل اكتشاف واقعه وبيئته ودراسة 

مجمل األوضاع االجتامعية التي سيحكم القانون 

أطرها.

تحقيق القانون ملصال��ح كل األطراف املجتمعية 	 

أو ما يطلق علية "مس��اواة الفعالية الترشيعية" 

فلم يعرب القان��ون عن مصالح طبقة معينة وفئة 

معينة، بل يراعي أن تتساوى كل أطراف املجتمع 

يف املغانم أو املغارم من القانون. 

 تفاعل األفراد مع القانون بإيجابية حتى يف إطار 	 

االلتزامات التي يفرضها عليهم.

 األوراق البحثي��ة الربملانية املصاحبة للترشيعات 	 

اإليجابية.

األوراق املصاحبة 

املصاحب��ة  الربملاني��ة  البحثي��ة  األوراق  وتنطل��ق 

للترشيع��ات اإليجابية من فرضي��ة أن القانون أهم 

متغري يعزز اإلج��راءات العملية للتغيري االجتامعي، 

الرضوري��ة  للتح��والت  أس��باباً  تك��ون  فالقوان��ني 

لتحقي��ق التنمية، وإحداث التح��والت االنتقالية يف 

املجتمعات. وبالتايل فالقوانني ليست فقط القواعد 

التي يضعها املرشع وينفذها مسؤولو الدولة ولكنها 

هي العصا السحرية التي مبقدورها أن تغري العديد 

من املامرسات والسلوكيات االجتامعية.

لذا ف��إن األوراق البحثية الربملاني��ة يف هذه الحالة 

سرتكز عىل:

1. املش��كلة االجتامعية أو الحاجة األساس��ية التي 

يريد القانون أن ينظم قواعد وأحكاماً بشأنها.

2. تفس��ري تلك املش��كلة يف ضوء تطورها التاريخي 

داخل املجتم��ع، أو يف ضوء تطورها املقارن عىل 

املستويات اإلقليمية والدولية.

3. مدى تج��ذر أمناط الس��لوك االجتامعي املختلة 

والتي يريد القانون تغيريها.

4. تفس��ري قواعد وأحكام التغيري التي يريد القانون 

إحداثها يف املجتمع.

5. ف��رص النج��اح وعوامل اإلخف��اق التي ميكن أن 

تواجه القانون عند تطبيقه. 

6. مدى التغري يف سياسات املؤسسات املعنية بتنفيذ 

القان��ون، واملؤسس��ات ذات الصلة املبارشة وغري 

املبارشة.

7. مدى تكات��ف كل مؤسس��ات الدولة يف إحداث 

التغيري الذي يريده القانون.

املذكرات املصاحبة 

أم��ا املذك��رات الربملاني��ة املصاحب��ة للترشيع��ات 

اإليجابية، فإنها تركز عىل عنرصين أساسيني هام:

أ. املخاطبون األساس��يون بالقان��ون املراد تغيري 	 

سلوكهم: 

 التداب��ري املبارشة التي تش��جعهم ع��ىل االمتثال 	 

للقانون.

 التدابري غري املبارشة التي تشجعهم عىل االمتثال 	 

للقانون.

 العوام��ل االجتامعية التي ش��جعتهم عىل تكرار 	 

أمناط س��لوكياتهم التي يريد القانون تعديلها أو 

إلغائها.

 مدى ارتباط مصلحتهم يف تغيري أمناط سلوكياتهم 	 

وفق ما يراه القانون. 

ب. الجهة أو املؤسسة املعنية بتنفيذ القانون:	 

 املوارد املتاحة لها لتنفيذ القانون.	 

 م��دى كفاي��ة القواعد القانونية لضامن حس��ن 	 

التنفيذ.

 العالقة بينها وبني املؤسس��ات والجهات األخرى 	 

ذات الصلة غري املبارشة بتنفيذ القانون. 

ج. الصعوبات املحتملة عند تنفيذها للقانون. 	 

د. الس��لطة التقديري��ة املمنوح��ة له��ا ملواجهة 	 

املش��كالت الطارئ��ة أو املش��كالت الت��ي يعجز 

القانون عن حرصها.  

الالئحة الربملانية

يتطرق الكت��اب إىل الالئحة الربملانية ويقدم تعريفاً 

ملاهي��ة الالئح��ة الربملانية، فالعم��ل يف الربملانات ال 

ينتظم إال من خ��الل الالئحة الربملانية التي تعددت 

تعريفاته��ا، فالبع��ض يعرفه��ا بأنه��ا مجموعة من 

األحكام الغرض منه�ا تسيري أعامل الربملان بنظام يف 

داخل هيئة مؤلفة من جامع��ات ذات آراء متباينة 

وأغ��راض مختلف��ة. والالئح��ة الربملانية يف أبس��ط 

معانيها تعني )مجموعة من األحكام والقواعد التي 

تنظم قي��ام األعضاء مبامرس��ة مهامه��م الربملانية(، 

فعض��و الربملان هو عضو هيئة موكول إليها أن تقوم 

ب��أداء وظائ��ف مح��ددة، وأن أعضاء ه��ذه الهيئة 

حتى يؤدوا وظائفهم عىل الوجه املبني يف الدس��اتري 

والقوانني فإنهم يف حاجة ملحة إىل إطار تنظيمي.

لجنة املسائل الالئحية

هي لجنة معنية مبناقش��ة كل الش��كاوى التي ترد 

إليه��ا م��ن األعضاء بش��أن التزام األجه��زة أو عدم 

التزامه��ا بالالئح��ة، وتتلق��ى مقرتح��ات األعض��اء 

وأجه��زة املجلس حول تعديل الالئح��ة، كام تتلقى 

استفسارات األعضاء حول أي شأن الئحي، ويف حال 

االستفس��ارات فإنها ت��رد خالل م��دة زمنية قصرية 

وكذل��ك متابعة تط��ورات عمل املجل��س يف لجانه 

وجلس��اته العامة، ومدى اتس��اق الالئحة مع هذه 

التط��ورات من عدم��ه ومتابعة املب��ادرة إىل عرض 

مقرتح��ات لتعديل الالئحة عىل أعضاء املجلس، فإذا 

وافق املجلس بالنصاب الالزم لتعديل الالئحة صارت 

ق��رارات الئحي��ة، ك��ام أن هذه اللجن��ة تكون هي 

املس��ؤولة عن تطبيق الج��زاءات الربملانية إذا أخل 

العضو بواجبات العضوية فهي التي تجري التحقيق 

معه، وتستمع إىل أقواله ثم تقدم تقريراً إىل املجلس 

تس��تعرض فيه ما توصلت إليه من نتائج والتوصية 

بش��أن الجزاء املناس��ب، ثم يتخذ املجلس قراره يف 

ضوء هذا التقرير.

بحث الشكاوى

وتُعنى لجنة املس��ائل الالئحية بأي شكوى ترد إليها 

من عضو س��واء ضد رئيس املجلس أو رئيس إحدى 

اللج��ان، أو ض��د عضو آخ��ر، ويف كل األحوال فإنها 

تجري تحقيقاً برملانياً داخلياً، وتعد تقريرها للعرض 

ع��ىل املجلس، ويف حال تكون الش��كوى ضد رئيس 

املجلس أو إحدى لجانه فإن تقرير اللجنة تكون له 

األولوي��ة يف العرض عىل املجل��س الذي له أن يتخذ 

ق��راره حتى ول��و كان ضد رئيس��ه أو رئيس إحدى 

لجانه مثل منعه من إدارة جلس��ة أو جلس��تني، أو 

بعض الوقت يف جلس��ة، وقد يصل قرار املجلس إىل 

منعه من إدارة الجلسات لبقية دور االنعقاد. 

ك��ام أن أهمية لجنة املس��ائل الالئحية يف أي برملان 

ه��ي أنها تقيض ع��ىل فك��رة جم��ود الالئحة، ألن 

الكث��ري من مس��تجدات العمل الربمل��اين وتطورات 

البح��وث الربملاني��ة، تتصادم يف الكث��ري من األحيان 

م��ع النصوص الالئحية، والربملان��ات تخىش أن متس 

الئحته��ا بالتعديل خش��ية أن يطال ذل��ك التعديل 

مبادئ مس��تقرة لديها يف العمل الربملاين، مام يجعل 

الربملان أس��رياً لالئحت��ه بدالً من أن تك��ون الالئحة 

أسرية الربملان، فهذا الجمود الالئحي ستعنى به لجنة 

املس��ائل الالئحية، ألن الالئح��ة يف النهاية هي إطار 

تنظيمي لتس��يري أعامل املجلس فإذا كانت الدساتري 

تتبدل والقوانني تتغري من خ��الل هذه الهيئة، فإنه 

م��ن باب أوىل أال تخىش ه��ذه الهيئة من تعديل أو 

تبديل إطارها التنظيمي إذا وجدت أنه يعوق تسيري 

أعامل املجلس.
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دراسة فنية لألمانة العامة حول قانون
 إنشاء مركز هداية 

أعدت األمانة العام��ة للمجلس الوطني االتحادي 

دراس��ة فنية )قانونية واجتامعي��ة( حول مرشوع 

قان��ون اتحادي إلنش��اء املرك��ز ال��دويل ملكافحة 

التط��رف العني��ف »هداي��ة«. أك��دت الدراس��ة 

أهمية هذا املرشوع يف إنش��اء مركز دويل ملكافحة 

التط��رف العنيف بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

واإلش��ارة إىل أن إنش��اء هذا املرك��ز ميثل ثقة من 

الدول املؤسس��ة للمنتدى الدويل لإلرهاب يف دولة 

اإلمارات وقيادتها، وسياس��تها الحكيمة يف اجتثاث 

اإلره��اب، وجذور التطرف. إال أن الدراس��ة نبهت 

إىل رضورة تحديد االختالف بني مفهومي اإلرهاب 

والتط��رف العني��ف. وله��ذا الغرض اس��تعرضت 

الدراس��ة العديد م��ن املفاهيم الدولي��ة املقارنة 

وانتهت إىل اآليت:

العمل اإلرهايب 

أولها: العمل اإلرهايب الذي يعني كل فعل أو امتناع 

ع��ن فعل يلجأ إليه الجاين، تنفيذاً ملرشوع اجرامي 

فردي أو جامعي، به��دف إيقاع الرعب بني الناس 

أو ترويعهم، إذا كان من شأن ذلك اإلخالل بالنظام 

العام أو تعريض س��المة املجتمع وأمنه للخطر أو 

إيذاء األشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو 

أمنه��م للخطر، مبن يف ذلك ملوك ورؤس��اء الدول 

والحكومات وال��وزراء وأفراد عائالتهم، وأي ممثل 

أو موظف رس��مي لدولة أو ملنظم��ة دولية ذات 

صف��ة حكومية وأفراد أرسهم الذين يعيش��ون يف 

كنفه��م املقررة لهم الحامي��ة وفقا للقانون الدويل 

أو إلحاق الرضر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك 

العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو 

تعريض أحد املوارد الطبيعية للخطر.

وأن��ه يف ضوء ذل��ك فإن األفع��ال اإلرهابية قد 

تتعدد وتتنوع مثل:

1. إنش��اء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو 

هيئة أو منظم��ة أو مركز أو جامعة أو عصابة، 

أو توىل زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد 

األعامل االرهابية.

2. إم��داد الجمعيات أو الهيئ��ات أو املنظامت أو 

املراك��ز أو الجامعات أو العصاب��ات بأي أموال 

أو أس��لحة تقليدي��ة أو غري تقليدي��ة أو غريها 

م��ن املواد التي تعرض حي��اة الناس أو أموالهم 

للخطر.

3. تقدي��م لرؤس��اء أو مدي��ري أو أعض��اء إحدى 

الجمعيات أو الهيئات أو املنظامت أو املراكز أو 

الجامعات أو العصابات سكناً أو مأوى أو مكاناً 

لالجت��امع فيه أو غري ذلك من التس��هيالت مع 

علمه بالغرض الذي ترمي إليه.

4. االنض��امم إىل إحدى الجمعي��ات أو الهيئات أو 

املنظامت أو املراكز أو الجامعات أو العصابات 

غري الرشعية.

5. تلق��ي الجاين تدريبات عس��كرية أو أمنية لدى 

أي م��ن الهيئ��ات أو املنظ��امت أو املراك��ز أو 

الجامع��ات أو العصابات املذك��ورة، أو كان من 

أف��راد القوات املس��لحة أو الرشطة أو األمن أو 

كان من أفراد الجامرك.

6. إكراه األش��خاص عىل املش��اركة أو االنضامم إىل 

أي من الجمعي��ات أو الهيئات أو املنظامت أو 

املراكز أو الجامعات أو العصابات غري الرشعية.

7. تدري��ب األش��خاص عىل اس��تعامل األس��لحة 

التقليدي��ة أو غري التقليدية أو وس��ائل االتصال 

الس��لكية أو الالس��لكية أو اإللكرتوني��ة أو أية 

وس��يلة اتصال أخرى، أو علم��ه فنوناً حربية أو 

أس��اليب قتالية أياً كانت، بقصد االس��تعانة به 

لتنفيذ عمل إرهايب.

8. الرتوي��ج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى 

ألي من األفعال أو األغراض غري الرشعية.

9. الحي��ازة بال��ذات أو بالوس��اطة، أو أح��رز أية 

مح��ررات أو مطبوعات أو تس��جيالت أياً كان 

نوعها تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لعمل إرهايب.

10. كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية 

أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جامعة أو عصابة، 

يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون 

ملصلح��ة أي منها، وكذلك كل م��ن تخابر معها 

أو مع��ه للقيام بأي عمل م��ن أعامل اإلرهاب 

داخ��ل الدول��ة أو يف الخ��ارج ض��د ممتلكاتها 

أو مؤسس��اتها أو موظفيه��ا أو دبلوماس��يها أو 

مواطنيها، أو االشرتاك يف ارتكاب يشء مام ذكر.

11. كل مواط��ن تع��اون أو التح��ق بق��وات أو 

ميليش��يات مس��لحة أو جمعي��ة أو هيئ��ة أو 

منظم��ة أو مركز أو جامع��ة أو عصابة إرهابية 

أياً كانت تس��ميتها أو شكلها أو أهدافها، يكون 

مقرها خ��ارج الدولة، وتتخذ م��ن اإلرهاب أو 

التدريب العس��كري وس��ائل لتحقيق أغراضها 

حتى ولو كانت أعاملها غري موجهة اىل الدولة. 

اإلرهاب املادي

ثانيه��ا: التطرف ال��ذي يرتبط مبعتق��دات وأفكار 

بعي��دة عام ه��و معت��اد ومتعارف عليه سياس��يا 

واجتامعيا وديني��ا، دون أن ترتبط تلك املعتقدات 

واألف��كار بس��لوكيات مادي��ة عنيف��ة يف مواجهة 

املجتم��ع أو الدولة، أما إذا ارتبط التطرف بالعنف 

املادي أو التهديد بالعنف فإنه يتحول إىل إرهاب. 

فالتطرف دامئا يف دائرة الفكر، أما عندما يتحول 

الفك��ر املتطرف إىل أمناط عنيفة من الس��لوك من 

اعتداءات عىل الحري��ات أو املمتلكات أو األرواح 
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أو تشكيل التنظيامت املس��لحة التي تستخدم يف 

مواجهة املجتمع والدول��ة، فهو عندئذ يتحول إىل 

إرهاب.

ك��ام أن التطرف ال يعاقب علي��ه القانون طاملا 

ظل حبي��س النوايا واألف��كار دون الدع��وة إليه، 

فالتط��رف هو حركة تج��اه القاع��دة االجتامعية 

والقانوني��ة، وم��ن ث��م يصعب تجرمي��ه، فتطرف 

الفكر ال يعاقب علي��ه القانون باعتبار هذا األخري 

ال يعاقب عىل النوايا واألفكار، يف حني أن الس��لوك 

اإلرهايب املجرم هو حركة عكس القاعدة القانونية 

ومن ثم يتم تجرميه.

ويختلف التط��رف عن اإلرهاب أيضا من خالل 

ط��رق معالجته فالتطرف يف الفكر، تكون وس��يلة 

عالجه هي الفكر والح��وار، أما إذا تحول التطرف 

إىل تص��ادم فه��و يخ��رج ع��ن ح��دود الفكر إىل 

نطاق الجرمية مام يس��تلزم تغيري مدخل املعاملة 

وأسلوبها.

إال أن��ه ال ميكن إنكار أن التط��رف هو املقدمة 

الحاض��ن  الوع��اء  وه��و  لإلره��اب،  الطبيعي��ة 

أليديولوجي��ات اإلرهاب، ولذل��ك اعتمدت األمم 

املتح��دة يف 2006 اس��رتاتيجية ملكافحة اإلرهاب 

انضم��ت إليه��ا دول��ة اإلم��ارات وتس��عى هذه 

االس��رتاتيجية إىل حل الرصاع��ات وإنهاء االحتالل 

األجنب��ي والتصدي للقم��ع والقضاء ع��ىل الفقر، 

لتعزي��ز النم��و االقتص��ادي والتنمية املس��تدامة 

واالزدهار العاملي والحكم الرشيد، مع الحفاظ عىل 

حقوق اإلنس��ان للجميع وسيادة القانون وتحسني 

التفاهم بني الثقافات، وكفالة احرتام جميع األديان 

أو القي��م أو املعتقدات الدينية أو الثقافات. تؤكد 

االسرتاتيجية أنه ال ميكن أن يتم ربط اإلرهاب بأي 

ديانة أو جنسية أو حضارة أو مجموعة اثنية.

وتقوم االس��رتاتيجية عىل إدان��ة الدول األعضاء 

إدانة واضحة ال لبس فيها لإلرهاب بجميع أشكاله 

ومظاه��ره أيّا كان مرتكبوه، وحيث��ام ارتكب، وأيّا 

كانت أغراض��ه، مع اتخاذ تدابري ملموس��ة لعالج 

الظ��روف التي ت��ؤدي إىل انتش��ار اإلرهاب، ومع 

تعزيز الق��درات الفردية والجامعية للدول ولألمم 

املتح��دة م��ع منع االره��اب ومكافحت��ه، وكفالة 

حامية حقوق اإلنسان وبس��ط القانون يف الوقت 

نفسه.

اختصاصات »هداية«

اقرتحت الدراس��ة إضافة اختصاصات ملركز هداية 

واملعني مبكافحة التطرف العنيف، مثل:

أ- من��ع الجامعات املتطرف��ة من الحصول عىل أي 

شكل من أشكال الدعم املايل.

ب- القيام بدون تأخري بتجميد أي أموال ألشخاص 

يشاركون يف أعامل متطرفة.

ج- تجريم مس��اعدة املتطرفني مساعدة فعلية أو 

س��لبية يف القوان��ني املحلية وتقدي��م مخالفيها 

للعدالة.

د-  العمل عىل املسائل الرئيسية ملكافحة التطرف 

العني��ف بالتنس��يق م��ع املنظ��امت الدولي��ة 

واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية.

ه� - إعداد تقرير سنوي موحد يتضمن تقييام عن 

التق��دم املحرز يف تنفيذ االس��رتاتيجية وقرارات 

االس��تعراض الالحق��ة املتعلقة به��ا، فضال عن 

اقرتاحات بشأن سبل امليض قدما. 

و- التفاعل مع الدول األعضاء من خالل جلس��ات 

إعالمي��ة وتقاري��ر منتظم��ة عن أع��امل فرقة 

العمل، من أجل ضامن الشفافية ومتكني الدول 

األعضاء من تقييم العم��ل وتقديم التوجيهات 

واملالحظات يف مجال السياسات العامة املرتبطة 

باإلسرتاتيجية.

كام أضافت الدراس��ة اختصاصات جديدة ملجلس 

ادارة املرك��ز، ومنها: تعزيز تيس��ري املس��اعدة 

التقني��ة التي ترم��ي إىل زيادة ق��درات الدول 

األعض��اء ملكافح��ة التط��رف العني��ف، وكفالة 

تكييف أحكامها مع احتياجات البلدان.

دراسة فنية لألمانة العامة حول قانون
 إنشاء مركز هداية 

اعتبارات وتعديالت

يف ضوء هــذه االعتبــارات وتحديد املفاهيم 
ارتأت الدراســة إدخال تعديالت عىل مرشوع 

القانون مبا يتضمن: 
 أ- معالجــة الظــروف املؤديــة إىل انتشــار 
التطــرف العنيف ووضع برامــج وقائية لبناء 

القدرة عىل الصمود ضد التطرف العنيف.
 ب- ضامن احــرتام حقوق اإلنســان للجميع 
وســيادة القانــون أثنــاء مكافحــة التطرف 

العنيف.
 ج- الحد من تجنيد املتطرفني، ورفع مســتوى 
قــدرات البلــدان يف التصــدي للتهديــدات 
اإلرهابية داخل حدودها ومناطقها، ملكافحة 

التطرف العنيف.
 د- بناء اسرتاتيجية ملكافحة التطرف من خالل 

االنرتنت.

إنشاء املركز يف اإلمارات 
ميثل ثقة الدول 

املؤسسة للمنتدى الدويل 
لإلرهاب بالدولة

التطرف ال يعاقب عليه 
القانون طاملا ظل حبيس 
النوايا واألفكار دون الدعوة 

إليه، فالتطرف هو حركة 
جتاه القاعدة االجتماعية 

والقانونية

ال ميكن إنكار أن التطرف 
هو املقدمة الطبيعية 

لإلرهاب وهو الوعاء 
احلاضن أليديولوجيات 

اإلرهاب
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أمانة »الوطني االحتادي« تعزز التواصل عرب تطبيقني على األجهزة الذكية
أطلقــت األمانة العامــة للمجلس الوطني االتحادي تطبيقــني جديدين موجهني للجمهور، عرب األجهزة الذكيــة التي تعمل بنظامي 
»ios وأندرويد«، بهدف تعزيز التواصل مع جميع رشائح وفئات املجتمع إلطالعهم عىل نشــاطات املجلس ومامرســته الختصاصاته 
الترشيعية والرقابية والسياســية.  وتســعى األمانة العامة من خالل اســتخدام أحدث الربامج واألنظمة اإللكرتونية إىل نقل وتطبيق أفضل 
املامرسات يف مجاالت التكنولوجيا الحديثة وتقنية املعلومات إلنجاز جميع ما يتعلق بعمل املجلس إلكرتونيا، بهدف تعزيز تواصل املجلس 
مع الجمهور والربملانات األخرى واملؤسســات املختلفة يف الدولة، وتســهيل عملية التواصل مع األعضاء واألمانة العامة والجمهور، وتســهيل 
عمل موظفي األمانة العامة.وتهدف أمانة املجلس الوطني من تدشــني التطبيقني إىل تقديم جميع أشــكال الدعم الفني والتقني للمجلس 
وأعضائه للقيام باختصاصاته وإبراز دوره، ويهدفان أيضا إىل التســهيل عىل املواطنني من مختلف أنحاء الدولة، لالطالع بأســهل الطرق عىل 
كل ما يتعلق بعمل املجلس، من خالل تقديم أحدث املعلومات ليساعدهم يف تقديم االقرتاحات واألفكار واآلراء التي تفيد عمل املجلس يف 
مناقشاته سواء تحت القبة أو يف اللجان. وتأيت هذه الخطوة ضمن سعي األمانة العامة للمجلس لتطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا 
 ،"appstore" عن طريق متجر "apple" لتســهيل التواصل مع مختلف فعاليــات املجتمع، حيث يتم تنزيل هذا التطبيق عىل أجهزة أبــل
وأجهــزة أندرويد عن طريق متجــر "play store". كام أن هذين التطبيقني موجهان للجمهور "متصفحي موقع املجلس الوطني االتحادي" 
إذ يحتويان عىل العديد من األقســام مثل: الصفحة الرئيســية التي تتضمن بيانات عن املجلس، ونشــاطات الرئيس، وهيئة املكتب، ولجان 
املجلس الدامئة واملؤقتة، واألمانة العامة. كام يتضمنان أقساما خاصة: بالدستور والالئحة الداخلية، واألعضاء، واتصل بنا، والخريطة، واملركز 
اإلعالمــي الذي يضــم األخبار، والصور والفيديو، واملجلس يف عيون الصحافة، إضافة إىل مركز املعلومات الذي يضم الترشيعات، واألســئلة، 

واملوضوعات العامة، وجداول أعامل اللجان والجلسات، وإصدارات املجلس، وتقديم شكوى، فضال عن آخر املستجدات يف عمل املجلس.
ويتيحان الدخول إىل موقع املجلس عىل الشــبكات االجتامعية مثل )فيســبوك وتويرت(، ويحتويان عىل قسم خاص باللغة اإلنجليزية يحتوي 

عىل عدد من األقسام الخاصة باألعضاء، ومعلومات االتصال وخريطة مقر املجلس. 

برامج

الواجهة الرئيسية 
للتطبيق 

يض��م التطبيق عدداً من األقس��ام الرئيس��ية وهي: 

الرئيسية واملركز اإلعالمي ومركز املعلومات وتقديم 

الشكوى وشبكات اجتامعية.

الرئيسية: تش��تمل عىل أقسام فرعية عدة وهي: 

عن املجلس، الدستور، األعضاء، اتصل بنا، الخريطة. 

 عن اجمللس

يحت��وي عىل أه��م املعلومات العام��ة عن املجلس 

الوطني االتحادي، وتقسم األقسام الفرعية الخاصة 

به إىل ما ييل: ع��ن املجلس الذي يعرض املعلومات 

العامة عن املجل��س، وكلمة الرئيس، وهيئة املكتب 

حيث يعرض اختصاصها وأعضاءها.

كام يعرض قس��م اللجان أس��امء اللجان الدامئة 

واملؤقت��ة، وميك��ن االس��تزادة ح��ول تفاصيل عمل 

اللجن��ة أو أعضائه��ا م��ن خالل الضغط عىل اس��م 

اللجن��ة، ويعرض ف��رع األمانة العام��ة رشحا حول 

طبيعة عملها.

 الدستور

يع��رض هذا القس��م املعلومات الخاصة بالدس��تور 

باإلضافة إىل الالئحة الداخلية الخاصة باملجلس.

 األعضاء
يشمل هذا القسم البيانات الخاصة بأعضاء املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي، وتش��مل هذه البيانات اس��م 

العضو واإلمارة والربيد اإللكرتوين الخاص به.
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 اتصل بنا

 يعرض هذا القس��م البيانات الخاصة بالتواصل مع 

املجلس الوطني االتحادي وأمانته العامة يف كل من 

إماريت أبوظبي وديب. 

 اخلريطة
يوضح هذا القسم مكان املجلس الوطني االتحادي 

عىل خريطة إمارة أبوظبي باإلضافة إىل مقر األمانة 

العامة للمجلس يف إمارة ديب.

املركز اإلعالمي 

يش��تمل املرك��ز اإلعالمي ع��ىل عدد من األقس��ام 

الفرعية، وهي أخبار أنش��طة وفعالي��ات املجلس، 

والصور، والفيديو، وتقرير املجلس يف عيون الصحافة 

الذي يعرض األخب��ار واملقاالت التي تخص املجلس 

الوطني االتحادي املنشورة يف الصحف املحلية.

مركز املعلومات
ويشتمل هذا القسم عىل عدد من األقسام الفرعية 

وهي الترشيعات حيث ميكن االطالع عىل املراس��يم 

االتحادية مرتبة حس��ب التاريخ، إضافة إىل خاصية 

اختيار الفصل والدور، كام ميكن االطالع عىل األسئلة 

املوجه��ة من قبل أعضاء املجلس خالل الجلس��ات، 

مرتبة حسب التاريخ، واملوضوعات العامة التي تتم 

مناقشتها، وجداول أعامل اللجان والجلسات.

ويعرض قس��م إص��دارات املجل��س، اإلصدارات 

الص��ادرة عن املجل��س من تقارير وق��رارات وأدلة 

عمل ومواثيق، وكتب. 

تقدمي الشكوى 
ميّكن هذا القس��م مس��تخدمي التطبيق من تقديم 

شكواهم إىل املجلس الوطني االتحادي ضد الجهات 

الحكومية االتحادية، ضمن رشوط وأحكام معينة.

الشبكات االجتماعية
ميك��ن ملس��تخدم التطبيق االطالع ع��ىل الصفحات 

االجتامعي��ة الخاص��ة باملجلس الوطن��ي من خالل 

اختيار الشبكة ليتم عرض الصفحة الخاصة باملجلس 

عىل الش��بكة املح��ددة، وللمجل��س صفحات عىل 

)تويرت وفيسبوك وانستغرام(.

أمانة »الوطني االحتادي« تعزز التواصل عرب تطبيقني على األجهزة الذكية
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تش��هد املؤسس��ات الربملاني��ة موج��ة كب��رية من 

التطوي��ر والتحديث تتوافق مع ما يش��هده العامل 

خالل هذه املرحلة، فاملتغريات والتحوالت امتدت 

بظاللها لتشمل كافة أبعاد ومجاالت الحياة مبا فيها 

الربملانات.

وم��ن أب��رز مالم��ح موج��ة التغي��ري والتطوير يف 

املؤسسات الربملانية تطوير آليات العمل باألمانات 

العام��ة له��ا، فتحولت من مج��رد دور ينحرص يف 

تقديم أش��كال الدعم اإلجرايئ واللوجستي بكافة 

أنواعه ووسائله، وما يشمله من تنظيم للفعاليات 

واألنشطة الربملانية، إىل دور داعم ومساند للعمل 

الربمل��اين، م��ن خالل ما يق��دم من دع��م تحلييل 

ومعلومايت يس��اعد العضو عىل الدراس��ة العلمية 

املتعمق��ة لكاف��ة املوضوع��ات املرتبط��ة بعمله 

الربملاين يف مجاالته املختلفة.

وهن��ا يُط��رح س��ؤال حول كي��ف ميك��ن تطوير 

املؤسس��ات الربملاني��ة مبا ميكنها م��ن التوافق مع 

اإلطار العاملي الجديد؟ والرد هو أن املوارد البرشية 

أحد أبرز محاور التطوير والتحديث املؤس��ي يف 

الربملان باعتبارها صانعة التحديث ومحوره. 

وأصبح لزام��اً عىل املؤسس��ة الربملاني��ة املتطلعة 

للتطوير والتحديث االقتناع باملبادئ التالية:

أن امل��وارد البرشية ركن مهم يف منهجية اإلدارة 	 

املع��ارصة للمؤسس��ات الربملانية، يت��م تفعيله 

بطريقة متناس��قة مع حرك��ة املتغريات وتدفق 

املعلومات يف العمل الربملاين املعارص.

تتوق��ف فعالي��ة التعام��ل مع امل��ورد البرشي 	 

يف الربمل��ان ع��ىل وض��وح الرؤية االس��رتاتيجية 

للمؤسس��ة الربملانية، وكفاءة القي��ادة اإلدارية 

وتطور فك��ر القامئني عىل ه��ذا التعامل، ودقة 

تحلي��ل املواقف واستكش��اف املداخ��ل األكرث 

ج��دوى يف التعامل مع قدرات وخصائص البرش 

بها.

الرتكي��ز ع��ىل الجوان��ب الفكري��ة واملعرفي��ة 	 

يف امل��وارد البرشي��ة، والب��دء بتغي��ري املفاهيم 

واألولويات يف كيفية التعامل مع املوارد البرشية 

الربملاني��ة، والعمل عىل نرش فك��ر إدارة املوارد 

البرشية الجديد يف بيئة العمل الربملاين.

توضيح مربرات ودواعي الرؤية الجديدة إلدارة 	 

امل��وارد البرشي��ة يف الربملان، وتنمي��ة االهتامم 

بوجود املوظف الربملاين املتخصص.

تقوي��م املناخ الثقايف يف املؤسس��ة ومدى تقبله 	 

ملنطق الرؤية الجديدة إلدارة املوارد البرشية.

محاولة إحداث تغيري يف ثقافة املؤسسة لتصبح 	 

أكرث تقبالً ألفكار وتوجهات إدارة املوارد البرشية 

الجديدة.

م��ام س��بق ميك��ن الق��ول إن امل��وارد البرشية يف 

الربملان��ات الحديثة ال يجب أن ترك��ز عىل القوى 

العضلي��ة أو امله��ارات اليدوي��ة فقط، ب��ل انتقل 

الرتكي��ز إىل القوة الذهني��ة واملهارات الفكرية من 

خالل فلسفة عمل جديدة تركز عىل: 

تنمية الخيال واإلبداع البرشي.	 

الرتكيز عىل الذكاء وناتج العقل البرشي.	 

الدافعية والرغبة يف اإلنجاز البرشي.	 

القيادة والتحرر اإلداري البرشي.	 

الفريق املتعاون الفعال.	 

املورد البرشي
يعترب املورد الب��رشي هو أهم األصول التي تتعامل 

معها اإلدارة، والبد من التعامل معه من خالل عدة 

أسس ومعايري أبرزها: 

الحقيق��ي 	  امل��ال  الب��رشي رأس  امل��ورد  ميث��ل 

.Human Capitalللمنظم��ة

يرغب اإلنس��ان يف املش��اركة وتحمل مسؤولية 	 

عمله.

 	 .Team تزيد كفاءة الفرد بالعمل ضمن فري��ق

	يفضل اإلنس��ان العم��ل دون رقابة لصيقة من 	 

املديرين.

األداء 	  إدارة  وتقني���ات  مفاهي��م  اتب��اع 

.Performance Management

تغيري أس��س تصمي��م العمل بتضمين��ه الرقابة 	 

الذاتي��ة.

تحديد املسؤوليات واملحاسبة بالنتائج.	 

متك��ني الف��رد أو الفريق وإعط��اؤه الصالحيات 	 

الالزم�ة.

الرتكيز عىل النتائ��ج وليس اإلجراءات يف تدريب 	 

وتوجيه األف��راد.

قي��اس العائد عىل االس��تثامر يف أنش��طة إدارة 	 

املوارد البرشية.  

التوسع يف استخدام فرق العمل ذاتي�ة اإلدارة.	 

التوسع يف إرشاك األفراد يف اتخاذ قرارات تطوير 	 

وتحس��ني األداء بتطبيق أس��اليب، مثل حلقات 

الجودة.

التوسع يف استخدام تقنية املعلومات لربط فرق 	 

العمل ومتكني العاملني.

 	 Empowerment التمك��ني  مفه��وم  تطبي��ق 

مبعنى تخويل الف��رد الصالحيات الالزمة ملبارشة 

مس��ؤولياته، وتوف��ري املمكن��ات واملس��اعدات 

الالزمة للعمل، وتهيئة مكان العمل، وما إىل ذلك 

من مستلزمات تجعل الفرد مسيطراً عىل العمل.

تنمي��ة املوارد البرشي��ة هي يف األس��اس تنمية 	 

فكري��ة ومعرفي��ة. ) م��ن املهم تنمي��ة قدرات 

ومه��ارات الفرد اليدوي��ة والجس��امنية، ولكن 

األهم تنمية معلوماته وقدراته الذهنية ومهاراته 

إضاءات

املنظور االسرتاتيجي لالستثمار البشـــــــــــــــــــــــــري يف املؤسسات الربملانية

د.أمين شبل
مستشار التخطيط والتطوير
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الفكرية (.

إدماج اسرتاتيجية املوارد البرشية يف االسرتاتيجية 	 

العامة للمنظمة.

اح��رتام الف��روق ب��ني األف��راد وإدارة التن��وع	 

. Diversity Management

إدارة املوارد البرشية مسؤولية كل مدير، وتشغل 	 

حيزاً رئيسياً من اهتامم اإلدارة العليا.

بناء التع��اون والتكامل بني فري��ق إدارة املوارد 	 

البرشي��ة، وب��ني املديرين التنفيذي��ني يف تطبيق 

سياسات واسرتاتيجيات املوارد البرشية.

البرشي��ة م��ع 	  امل��وارد  مش��اركة فري��ق إدارة 

التنفيذي��ني يف تصميم األعامل، واختيار أنس��ب 

أساليب األداء.

تبني اهتاممات ورغبات العاملني والتوفيق بينها 	 

وبني مصالح املنظمة.

انعكاسات الفكر الجديد

تظهر انعكاس��ات الفكر الجدي��د عىل إدارة املوارد 

البرشية من خالل أمور عدة، أبرزها:

تغري النظ��رة إىل إدارة املوارد البرشية من كونها 	 

مجموعة أعامل إجرائية تتعلق بتنفيذ سياسات 

ونظم العاملني، إىل اعتبارها وظيفة اس��رتاتيجية 

تتعامل مع أهم موارد املنظمة.

النطالق بفكر إدارة املوارد البرشية من االنحصار 	 

يف العمل إىل تلبية االحتياجات الفعلية لإلدارات 

التنفيذي��ة إىل االنش��غال بقضي��ة أك��رث أهمية 

وحيوي��ة وه��ي: إدارة األداء وتحقيق اإلنتاجية 

األعىل وتحسني الفعالية الكلية للمنظمة.  

االرتقاء مبس��توى املس��ؤولني ع��ن إدارة املوارد 	 

البرشية إىل مرتبة اإلدارة العليا.

إدم��اج أفكار وتقنيات إدارة التنوع يف فلس��فة 	 

إدارة امل��وارد البرشي��ة للتعام��ل بكف��اءة مع 

مختلف العامل��ني يف املنظمة ذات االتجاه نحو 

العوملة.

االنفت��اح يف عمليات إدارة امل��وارد البرشية إىل 	 

العاملية، وعدم االنحصار يف الس��وق املحيل بحثاً 

ع��ن أفضل العن��ارص وأكرثها ق��درة عىل األداء 

املتميز. 

النظر إىل مهام إدارة امل��وارد البرشية باعتبارها 	 

عملي��ات متكاملة ومرتابطة، وليس��ت إجراءات 

مستقلة ومتقطعة الصلة.  

اعتبار تكلف��ة املهام التي تتواله��ا إدارة املوارد 	 

البرشي��ة، نفق��ات اس��تثامرية تدر عائ��داً عىل 

االس��تثامر، وليس��ت مجرد نفقات إيرادية دون 

مردود.

إدماج تقنية املعل��ومات واالتصاالت يف عملية 	 

إدارة املوارد البرشية اإللكرتونية.

  تبني مفاهيم وتقنيات إدارة الجودة الشاملة 	 

يف عملي��ات إدارة امل��وارد البرشي��ة، واعتب��ار 

مختل��ف اإلدارات التي تخدمه��ا إدارة املوارد 

البرشية مبثاب��ة العمالء الداخليني الذين يجب 

العمل عىل إرضائهم.

نرش فك��ر إدارة املوارد البرشي��ة بني مختلف 	 

املديري��ن، واعتب��ار كل منه��م مس��ؤوالً عن 

املوارد البرشية، وليس فقط فريق املتخصصني 

العامل��ني يف التقس��يم التنظيم��ي المخت��ص 

بشؤون املوارد البرشية.

أدوار جديدة

األدوار الجديدة إلدارة املوارد البرشية يف املنظامت 

املعارصة تتمثل يف:

اختيار األفراد ذوي القدرات املعرفية.  	 

التعرف املستمر عىل الرصيد املعريف املختزن لدى 	 

األف��راد )رأس املال الب��رشي أو املعرفة الكامنة( 

والعمل عىل تنميته بالتدريب والتوجيه والحفز.

السعي الس��تخالص املعرفة الكامنة وتحويلها إىل 	 

أصول فكرية )أي أصول معلنة ومملوكة ملنظمة(.

التوثيق املنتظم والشامل لكافة العمليات الفكرية 	 

)عمليات التخطيط، الدراسات، التصميم، التغيري 

والتطوي��ر.. إل��خ( التي تتم يف املنظم��ة، وتأكيد 

حقوقه��ا فيام يتحص��ل عليه األف��راد من معرفة 

بس��بب مش��اركتهم يف هذه العملي��ات، وتقنني 

أسلوب استفادة املنظمة منها.

تحويل األصول الفكرية إىل ملكية فكرية، بتطبيق 	 

القانون املنظم وحفظ حقوق املنظمة.

تحوي��ل رأس املال الفكري إىل قيمة س��وقية من 	 

خالل اإلبداع واالبتكار.

تطوير املوارد البرشية	 

األس��س الواجب اتباعها يف تطوي��ر إدارة املوارد 	 

البرشية املعارصة:

مراجعة الفلسفة العامة إلدارة املوارد البرشية.	 

مراجعة الواقع التنظيمي إلدارة املوارد البرشي�ة.	 

مراجعة األهداف والتوجهات االسرتاتيجية إلدارة 	 

املوارد البرشية.

إج��راء تحلي��ل الف��رص وامله��ددات الخارجية، 	 

.SWOT ومواطن القوة والضعف الداخلية

إع��ادة ترتي��ب األولوي��ات وتحدي��د األهداف 	 

والنتائج االسرتاتيجية املطلوب تحقيقها. 

مراجعة األنشطة والعمليات التي تبارشها إدارة 	 

املوارد البرشي����ة.

إع��ادة تصمي��م العملي��ات واألنش��طة وف��ق 	 

التوجهات والسياسات الجديدة.

إع��ادة تصميم الهيكل التنظيم��ي إلدارة املوارد 	 

البرشي�ة.

تطوير الهيكل الوظيف��ي إلدارة املوارد البرشية 	 

وفق املعطيات الجديدة.

ن��رش الفك��ر الجدي��د ب��ني مختل��ف املديرين 	 

واملرشفني يف املنظمة.

يف 	  البرشي��ة  امل��وارد  إدارة  مفاهي��م  إدم��اج 

اسرتاتيجيات وخطط مختلف قطاعات املنظمة.

	تعميق استخدام تقنيات املعلومات.

	املراجعة املس��تمرة وتحلي��ل األداء العام وتحديد 

مجاالت التحديث والتطوير.

املنظور االسرتاتيجي لالستثمار البشـــــــــــــــــــــــــري يف املؤسسات الربملانية
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‹ₚₖ‶ن اₚₖ⁙ارس ₙ※ اℾ ⁃※ₗ⁶ₖ⁆⁶⅂ع اₑ⁅ₚₖـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ※ₘ و⁄⁔⁙℅⁙ اℾ⁓⁆℆‶⁐‶ت

 ₉ₗ⁅⁗ₙ ℆› ⁃℆ₜ‶ₚₖ※ₖ₇⁃ ا‶ₑ⁈ₖا ⁄⁔ص اₜ‶ₙℿ⁃ اₗ⁑ₚₗₖ ⁃ₙ‶₂ₖ اℇ⁵℃ₖ اℾ⁄⁔‶دي ₜ ℒₗ₁اℓ⁕ اₚ⁑ₖ℁℃ر، و⁄⁔ₖ ‶ًₑ℆ₑ℁ا 
 ⁃℆ₚ℆ₗ₂⁅ₖا ⁃℆ₗₚ₂ₖإ⁇اء ا ₛ₁⁙ₖ ،ₛ℆ₗ₂⁅ₖوا ⁃℆›⁅ₖ₃ وزارة اₙ ₂‶ون⁅ₖ‶› ارس⁙ₚₖن ا‶ₚₖ› وعا₅ₖض أₗ₁⁅ اₜ‶ₙℿ⁃ اₙ ℆₈⁄ ₁ ⁃ₙ‶₂ₖ
ₙ ⁖⅂ل إ₁⁙اد ⁐℆ₗ⁵ ₙ ₘ※⁃ اₚₖ⁙ارس ₐ‶در ₚₙ ℒₗ₁‶ر⁃ دوره اℇ₂ₚ⁅⁑ₚₖ ‹‸℅⁑‶‹℆⁃ و₈ₓ‶ءة، و⁄℆⁘ ⁇ₑ‶₇⁃ وₛ℆ₐ اₑₚ℅⁙ₖا⁵℆⁃ 

ₖ⁙ى اℿ⁐℆‶ل ا⁰ₖ‶₁⁙ة ₙ ⁖⅂ل ⁄ₚ℆⁃ وₐ℃ₑ⁔› ₛ℁℆₁℁‶ ووا⁐※‶⁄℁‶.

₈ₙ℁℃م اₚₖ※ₖ‶ن 
 ₛ℁⁅℅ورؤ ₛ℁⁄‶℅⁙⁔⁄ارس و⁙ₚₖا ⁃※ₗ⁵ ا⁓⁆℆‶⁐‶ت ₁ ℆※₂⁅ₗₖ ※ₙ ℃℀

ₛ℁ₗ※ₑ⁅ₚₖ، وₘ※ₑ⁅ₙ اₚₓ ،⁵℃ₖ‶ ℅⁆℆⁕ ℀ا اₚₖ※ اₖ⁆₂ف ℒₗ₁ رأي ₐ‶دة 
.₃ₚ⁅⁑ₚₖو⁄⁶℃ر ا ⁃℆ₚ⁄ء و‶› ₘ※ ℇ₇ ⁙₅ₖا

رؤ℅⁃ اₚₖ※ₖ‶ن
إ₁⁙اد ⁐℆ₗ⁵ ₙ ₘ※⁃ اₚₖ⁙ارس ₐ‶در ₚₙ ℒₗ₁‶ر⁃ دوره 

 ⁃℆ₚ⁅ₖا ⁃℆ₗₚ₁ ₙ ₂ز℅ ‶ₚₙ ₈‶ءةₓو ⁃℆›‶⁑℅‸› ℇ₂ₚ⁅⁑ₚₖا
.‶℁ₖ ⁃※⁓‶⁰ₚₖت اℾ℃⁔⁅ₖء وا‶※ₖوا

آₖ℆‶ت ⁄⁔ₒ℆ₑ اₖؤ℅⁃
 ₛ℀ر‶ₔ₇₁ض أ ₙ ⁃※ₗ⁶ₖا ₔₚ⁄ ℇ⁅ₖا ⁃℆ₜ‶ₚₖ※ₖدوات اℿوا ₘ※ₖا ℆ₙ‷⁄ •

⁓℃ل ₘₚ⁑ₙ اₖ⁆⁔⁙℅‶ت اℇ⁅ₖ ⁄℃ا⁐℁℁ℇ₇ ₛ اₛ℆ₗ₂⁅ₖ، وₐ‶℅‶ اℿة، 
وا₃ₚ⁅⁑ₚₖ، وا⁵℃ₖ، واₚ⁅ₖ℆⁃ و₄℆℀‶ وₓ℆₈℆⁃ ا₂ₙ ₘₙ‶₂⁅ₖ℁‶ و⁄⁑‶وز℀‶.

.⁃ₙ‶₂ₖة ا‶℆⁔ₖون ا℄ ℇ₇ ⁃℆›‶⁑℅⅀وا ⁃ₗ₁‶₈ₖا ⁃ₓر‶• ⁄⁙ر℅‼ اℒₗ₁ ⁃※ₗ⁶ₖ اₚₖ
 ₛ℆⁹⁄ ل⅂⁖ ₙ ءℾ℃ₖء وا‶ₚ⁅ₜℾوا⅀℅⁑‶‹℆⁃، وا ،⁃⁵ا℃ₚₖا ₛ℆℀‶₈ₙ ₒ℆ₚ₂⁄ •

.⁃℆₂ₚ⁅⁑ₚₖت ا‶℆ₖ‶₂₈ₖءات وا‶ₑₗₖا
‶※ₚₖار ا℃⁔ₗₖ ات℃ₐ ⁕⁅₇ • ‹℆ اₗ⁶ₖ※⁃ و‶ℇ₂ₜ اₑₖار.

₈⁄ ⁃℆₈℆ₓ℆ ا⅁ₖ℆‶ت
- اₓ‶⁔ₚₖ‶ة.

- اₖ⁆⁙ر℅‼ وا₁ℿ ₉℆ₑ⁈⁅ₖ‶ء اₚₖ※ₖ‶ن.
- ⁄ₘ℆⁈ₚ اℿدوار.

- اₖ⁆⁙ر℅‼ ℒₗ₁ اℇ₂ₜ‶ ₃ₙ ‼⁵‶⁗⁅ₖ اₑₖار، 
وو‶ₘℓ ا⅀₁⅂م.

:⁃₇⁙℁⁅ₚₖ₈℔⁃ اₖا
 ₉ₗ⁅⁗ₚ› ارس⁙ₚₖا ⁃※ₗ⁵ ₙ ة℆ₚₗ⁄ًا و℆ₚₗ⁄ 54

 ،⁃ₖو⁙ₖرات ا‶ₙارس إ⁙ₙ ₉ₗ⁅⁗ₙ ₙو ،ₛ℀ر‶ₚ₁أ
 ⁃ₐ‶₁⅀وي اₖ ⁙₁‶ₑₙ (7) ن‶ₚₖ※ₖا ₚ⁅℅و

اₖ⁗‶⁃ ‹℃ا₂ₑₙ ₃ₐ⁙ إₘₔₖ ℇ₇‶ إₙ‶رة.

℆⁔ₚₖوط ا
- أن ℅ₔ℃ن ₘ⁑ₙ رℇ₇ ‶ً℆ₚ اₚₖ⁙ر⁃.

.‶ً⁵ا℃ₙ ن℃ₔ℅ أن -
.ₙℿا ℇₖو ⁃ₑ₇ا℃ₙ ℒₗ₁ ⁰℃ل⁔ₖا -

- أن ℅ₔ℃ن ₙ⁑⁆‶زًا ₁ℿ℃اℂₙ اₖ⁙را℆⁃ 
 ₁ ₘₑ⁄ ℾ ي℃ ℇدرا ₛ℆℆ₑ⁄ ‼›

.(60%)

℆※⁖‶ₖوط ا
 ₘ⁑ₙاوم و⁙ₙ ‼ₖ‶⁵ ₘₔₖ ₒ⁔℅

 ‼⁖‶ₓ ℂₚا ₘ℆⁑⁄ ⁃ر⁙ₚₖا ℇ₇
.℆※⁖‶ₖا ₘ⁑ ℇ₇

⁒ℓ‶⁅ₖا‹⁷ إ₁⅂ن ا℃
 ⁃℆ₗₚ₁ ₙ ء‶℁⁅ₜℾ₈ز ₇℃ر اₖا ⁃℆ₗₚ₁ 1. ⁄※⁙أ

.⁃℆₁₈ₖن ا‶⁑ₗₖاع ‹℃ا⁶⁃ ا⁅ₐℾا
ₚₗₖ ₒ⁔℅ .2⁔℆⁓ ℃ر ₗₚ₁℆⁃ ا₈ₖز، 

 .ₕₖذ ℇ₇ ₛ℁ₖ ℆ₙ⅂⁄ ا℃※℆℅ أو
 ⁃℆ₖوℿا ⁒ℓ‶⁅ₖر⁃ ا⁙ₚₖا ℅⁙ₙ ₗ₂℅ .3

.ℇرا⁙ₖم ا℃℆ₖا ⁃℅‶℁ₜ ℇ₇ ⁃ر⁙ₚₖم ا‶ₙأ
ₘ⁄ .4 اℓ‶⁅ₖ⁒ إ⁑ₖ ℒₖ⁃ اₜℾ⁆⁗‶‹‶ت 

.⁃℅ₓₚₖا

⁃℆›‶⁗⁅ₜℾت ا⅂ₚ⁔ₖا‹⁷ ا℃
- ℅※⁙أ ا⅀₁⅂ن ₁ إ⁐اء اₜ⁆⁗‶‹‶ت ‹ₚₖ‶ن اₚₖ⁙ارس ₘ※ₐ ₙ وزارة 

اₖ⁆‹℆⁃ واℇ₇ ₛ℆ₗ₂⁅ₖ ℅℃م ₙ⁔⁙د، و‶ₙ ⁃₁⁔⁙دة.
⁅ₖ₇⁆⁕ ‹‶ب ا ₁ ₗ₂℅ -⁕ ⁖⅂ل أ※℃ع ₙ إ₁⅂ن اₖ℃زارة.

 ℇ₇ ℆⁔ₚₗₖ ⁃℆›‶⁗⁅ₜℾت ا⅂ₚ⁔ₖأ ا⁙※⁄ ⁕⁅ₖ₂⁙ إ₄⅂ق ‹‶ب ا› -
 ℇ₇ ⁃℆›‶⁗⁅ₜا ⁒ₙن ‹ا℃⁔⁅ₚₖ⁶⅂ب اₖم ₇℆℁‶ ا⁙ₑ℅و ،ₛ℁ار⁙ₙ

 ₛ℀₂⁙ ₇℃ز› ‶℁ₑ℆ₑ⁔⁄ ℒₗ₁ ن℃ₗₚ₂℅ر⁃ و⁙ₚₖا ℆ₙ⅂⁄ ₛ℁⁄ ⁃ₙ‶₁ ‶℅‶ₐ
ₚₖ› ℇ₇‶ن اₚₖ⁙ارس.

آₖ℆⁃ اₘₚ₂ₖ دا⁖ₘ اₚₖ※ₖ‶ن:
• ℅‶رك ⁐ₚ℆₃ أ₁‶ء اₚₖ※ₖ‶ن ₐ‶ₙ ℇ₇⁃ وإₐار ا⁹ₖ‶م اₚₖ※ₗₖ ℇ‶ℿ‶ن.

• ℅⁆ₛ℆ₑ⁄ ₛ أ₁‶ء اₚₖ※ₖ‶ن ₖ ℇₜ‶ₚ⁇ ℒₗ₁⁑‶ن ₚₖ※ₗₖ‶ن.
.ₗₖ ‶ً℆ₙوأ ℆ℓₗₖ ‶※ℓ‶ₜو ،‶ً℆ℓن ر‶ₚₖ※ₖا ‼⁗⁅℅ •

:ₛ℁℆› ₙ ن℃ₔ℅ ₘₚ₁ ₒ℅₇ ،ₛ℆ₗ₂⁅ₖوا ⁃℆›⁅ₖووزارة ا ℇ⁵℃ₖا ₗ⁑ₚₖا ⁃ₜ‶ₙأ ₙ ₘₔ• ℅
1. أ℆ₙ ₁‶م ₚₖ※ₖ‶ن اₚₖ⁙ارس.

ₙ .2℄ول ₁ اₖ℄ون ا⅀دار℅⁃ واₚₖ※ₖ ⁃℆ₖ‶ₚₖ‶ن اₚₖ⁙ارس.
 ₁ ول℄ₙ .3℄ون ⁐ₗ‶ت اₚₖ※ₖ‶ن.

ₙ .4℄ول ₖ ₁⁑‶ن اₚₖ※ₖ‶ن.
ₙ .5℄ول ₁ اₐ⅂₂ₖ‶ت ا⁵℃ₖ℆⁃ واₖ⁗‶ر⁐℆⁃ ₚₖ※ₗₖ‶ن.

 ⁃ₖا ℇ₇ ‶ًₙ℃℅ 30 ₁ ₘₑ⁄ ℾ ة⁙ₙ ي℃ ℇ₂℅• ℅⁑⁆ₚₖ› ₃ₚ‶ن اₚₖ⁙ارس ₘ⁰₇ ℇ₇ ⁄
 ₘₓ ₂⁙ل دورةₚ› ،⁃ₖا ℇ₇ 3 دورات ℒₖإ ℇ₂℅و℅ₛₑ اₘ⁰₈ₖ اₖ⁆℁℅، وₘₓ دورة 

أر‹₂⁃ أ℅‶م ⁄⁆ₚ ا⁐⁆ₚ‶₁‶ت اₗₖ⁑‶ن و⁐ₗ‶ت اₚₖ※ₖ‶ن.
• ℇₖ‶₂ₙ رℓ℆ اₗ⁑ₚₖ اℇ⁵℃ₖ اℾ⁄⁔‶دي، وℇₖ‶₂ₙ وز℅ اₖ⁆‹℆⁃ واₛ℆ₗ₂⁅ₖ، وأ₁‶ء 

 ₛ℀ ⁃℆›⁅ₖء وز℅ ا⅂ₓ₁⁙ون وو‶ₚₖن ا℃ₙ‶₂ₖء ا‶ₙℿ₂‶م، واₖا ℆ₙℿوا ،ℇ⁵℃ₖا ₗ⁑ₚₖا
 ℇ₇ اك⁅ℾن وا‶⁑ₗₖ₁‶ت ا‶ₚ⁅⁐ر ا℃⁓ ₛ℁ₖ ارس، ℅⁑℃ز⁙ₚₖن ا‶ₚₖ› ℇ₇ ف ء‶₁أ

.⁃⁑ₗₖارات اₐ ℒₗ₁ ℆⁇‷⁅ₖأو ا ،⁆℅℃⁰⁅ₖا ₒ⁓ ₛ℁ₖ ن℃ₔ℅ ت دون أن‶اₐ‶ₚₖ
 ℇ₇ ₛ℆ₗ₂⁅ₖوا ⁃℆›⁅ₖوز℅ ا ℇₖ‶₂ₙ ₙ ارₐ ‼⁐℃ₚ› ارس⁙ₚₖن ا‶ₚₖ※ₖ ⁕℆⁅ₖ₈⁆⁕ ‹‶ب ا℅ •

.ℇ₁‶م درا ₘₓ ⁃℅ا⁙›

℃ا‹ₗₚ₁ ⁷℆⁃ اₐℾ⁆اع
ₗₚ₁ .1℆⁃ اₐℾ⁆اع ℒₗ₁ ⁙℅⁄ ℾ ⁇⅂ث ‶₁‶ت ₙ ₘₓ ℇ₇⁙ر⁃.

ₚ℅ .2‶رس اₒ⁓ ℆ₚₗ⁅ₖ اₐℾ⁆اع ‹ℂ₈، وℾ ℅⁑℃ز اₖ⁆₈℃℅⁴، أو 
.ₒ⁔ₖر⁃ ℀ا ا‶ₚₙ ℇ₇ ⁃›‶ₜ⅀ا

.⁃℅› ℂ⁄℃⁰› ℇₖ⁙℅أ⁓⁙ و ⁃ₑ₇اₙ دون ℆ₚₗ⁅ₖ3. ℅⁰℃ت ا
 ₘ※ₐ ⁃℅ₓₚₖت ا‶›‶⁗⁅ₜℾا ⁃⁑ₖ ₙ اع⁅ₐℾأوراق ا ₛ⁅⁗⁄ .4

.⁃℆₁₈ₖت ا‶›‶⁗⁅ₜℾن ا‶⁑ₗₖ ‶℁ₚ℆ₗ⁄
 ₘ⁑ ₙ ℂₚ⁶‼ اₚ› .5⁑د ⁄⁰℃℅⁅ اₖ‶⁖‼ ℅

.℆※⁖‶ₖا
ₚₖا ₛم ا‶ₙرة ( / ) أ‶إ ‼⁖‶ₖ₃ ا℅ .6⁕ اₖي ℅₄‼ 

.ℂₖ ⁆℅℃⁰⁅ₖ‶› ℆ₚₗ⁅ₖا
 ℇ₇ ‶℁₂℅⁰℃℅⁅ و⁅ₖاع ‹₂⁙ ا⁅ₐℾا ⁃ₐور ‼⁖‶ₖ7. ℅⁶℃ي ا

.ₕₖₖ ⁙₂ₙ وق⁙
ₗ⁄ .8⁆م ₙ ₘₓ⁙ر⁃ ‹⁆℃₇℆ اₚₖ‶₁⁙ات اₖ⅂زₖ ⁃ₙوي 

 ⁃℆ₗₚ₁ ℇ₇ ⁃ₓر‶⁃ ₚₚₖ‶ر⁃ ⁓ℇ₇ ₛ℁ₑ اₚₖ‶⁗ₖت ا‶⁐‶℆⁅⁓ℾا
اₜℾ⁆⁗‶ب واₐℾ⁆اع.

.℆※⁖‶ₖا ₘ⁈ₙ ⁆℅℃⁰⁅ₖا ₒ⁓ ₛ℁ₖ ن℃⁔ₚₖ9. ا
10. اℓ‶₈ₖ ℀℃ اₖي ℅⁔ℒₗ₁ ₘ⁰ أℒₗ₁ اℿ℃ات. 

أ₁‶ء اₚₖ※ₖ‶ن
 ،⁃⁰⁅⁗ₚₖا ⁃℆ₗ⁔ₚₖ⁶‶₁‶ت اₑₖ₃ اₙ ₂‶ون⁅ₖ‶› ،ₛ℆ₗ₂⁅ₖوا ⁃℆›⁅ₖر وزارة ا‶⁅⁗⁄

 ،ارس⁙ₚₖن ا‶ₚₖ› ء‶₁ت أ‶›‶⁗⁅ₜ₇℆℁‶ ا ₛ⁅℆ ℇ⁅ₖارس ا⁙ₚₖا℅⁶⁃ أن ⁄ₔ℃ن 
℀ه اₚₖ⁙ارس ₉ₗ⁅⁗ₚₖ ⁃ₗ⁈ₚₙ إₙ‶رات اₖ⁙وₖ⁃. و℅اℇ₇ ℒ₁ ا₂ₖ‶م اℇₖ‶⁅ₖ ا⁖⁆℆‶ر 

.⁃ₑ›‶ₖ₁℃ام اℿا ℇ₇ ر‶℆⁅⁖ℾا ⁃℆ₗₚ₁ ‶℁ₚ⁅⁄ ₛₖ ℇ⁅ₖارس ا⁙ₚₖا
⁄⁆⁑ₖ ₘₔ⁃ اₜ⁆⁗‶‹‶ت ₙ ₙ ⁃℅ₓₙ℄وℇₖ أₜ‶ₙ⁃ اₗ⁑ₚₖ اℇ⁵℃ₖ اℾ⁄⁔‶دي، 
 ₘₓ ℇ₇ ⁃℆₁₇ ت‶›‶⁗⁅ₜن ا‶⁑ₖ ‶℁₂※⁅⁄ أن ℒₗ₁ ،ₛ℆ₗ₂⁅ₖوا ⁃℆›⁅ₖوزارة ا ℇₖو℄ₙو

:ₙ ⁃℆₁₈ₖت ا‶›‶⁗⁅ₜℾا ⁃⁑ₖ ₘₔₙ⁙ر⁃، و⁄⁆
ₙ .1⁙℅ اₚₖ⁙ر⁃.

.℆ₚₗ₂ₚₖا ₙ ℆⁇2. ا
 ℇرا⁙ₖا ₛ℆℆ₑ⁅ₖا ℇ₇ ي℃ ₂⁙لₙ ℒₗ₁أ ℒₗ₁ ℆ₗ‶⁔ₖا ⁃※ₗ⁶ₖا ₙ ⁃⁇⅂⁇ .3

ₚₖ₄℆ ا ₙ ا℃ₜ℃ₔ℅ وأن ،ₒ›‶ₖا⁔℆ₜ⅂ₖ ⁆⁗‶‹‶ت.

⁃℅ₓₚₖت ا‶›‶⁗⁅ₜℾا ⁃⁑ₖ م و⅂⁓℆‶ت‶℁ₙ
 ⁃※ₐاₙو ،‶℁ₗₙ‶ₔ› ⁃℆›‶⁗⁅ₜℾا ⁃℆ₗₚ₂ₖدة ا‶℆ₐو ₛ℆⁹⁄و ℆⁔⁄

 ℇ₇ م‶ₔ⁓ℿت، وإ⁙ار ا‶›‶⁗⁅ₜℾو⁔⁃ ا ⁃ₖا℀⁃ و₁⁙اₜ
.⁃℆›‶⁗⁅ₜℾ₂⁶℃ن اₖا

⁃℆₁₈ₖت ا‶›‶⁗⁅ₜℾن ا‶⁑ₖ م و⅂⁓℆‶ت‶℁ₙ
.ₕₖₖ ‶ً⁰℆⁰⁖ ⁙₂℅ ₘ⁑ ℇ₇ ℆※⁖‶ₖا ₘ℆⁑⁄ -

.ₛ℁₁ وا⅀₁⅂ن ،℆⁔ₚₖء ا‶ₚأ ₘ※ّₑ⁄ -
- ₇ز اℿ℃ات.

.‶℁⁅℅‶℁ₜ ℒₖا℅⁆℁‶ إ⁙› ₙ اع⁅ₐℾا ⁃℆ₗₚ₁ ℒₗ₁ اف⅀ا -
.⁃℅ₓₚₖت ا‶›‶⁗⁅ₜℾا ⁃⁑ₖ ℒₖإ ⁃℆ℓ‶℁ₖا ⁃⁑℆⁅ₖر₃₇ ا -

.℆⁔ₚₖوا ℆※⁖‶ₖوى ا‶ₔ ℇ₇ ⁉⁔※ₖا -

⁐اₕ℆₇: أ⁓ₚ⁙ ₁※‶س
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أص��درت املحكم��ة الدس��تورية الكويتي��ة حك��امً 

بإبطال االنتخاب��ات الترشيعية األخرية التي نظمت 

يف ديس��مرب املايض وبح��ل الربملان الح��ايل، وأيدت 

دستورية املرسوم األمريي بتعديل نظام االنتخابات.

وتال رئيس املحكمة القايض يوسف املطاوعة الحكم 

ال��ذي يدعو أيض��ا إىل إج��راء انتخاب��ات ترشيعية 

جدي��دة، وهي امل��رة الثانية التي تلغ��ي فيها هذه 

املحكمة التي ال ميكن نقض أحكامها، االنتخابات يف 

الكويت يف غضون سنة واحدة. 

وكان��ت املحكم��ة تنظ��ر خصوصا يف دس��تورية أو 

عدم دستورية مرسوم أمريي أصدره صاحب السمو 

الش��يخ صباح األحم��د الصباح أمري دول��ة الكويت 

الشقيقة يف أكتوبر 2012 بعد حله الربملان، وتم من 

خالله تعديل قانون الدوائر االنتخابية بخفض عدد 

املرشحني الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة يف 

القانون السابق إىل مرشح واحد فقط، وطبقا للامدة 

71 من الدس��تور، يحق لألمري إصدار الترشيعات يف 

غياب الربملان فق��ط يف حالة الرضورة واتخاذ تدابري 

ال تحتمل التأخري.

وفي��ام أيدت املحكمة دس��تورية املرس��وم األمريي 

املتعل��ق بالتصوي��ت ملرش��ح واحد، ق��ررت إلغاء 

االنتخاب��ات األخرية عىل أس��اس الطعن يف مرس��وم 

أم��ريي آخر ت��م مبوجبه تش��كيل اللجن��ة الوطنية 

لالنتخابات.

وبحس��ب تفاصي��ل الحك��م، اعت��ربت املحكمة أن 

املرس��وم الثاين املتعلق بتش��كيل اللجن��ة الوطنية 

لالنتخابات غري دستوري، وبالتايل أبطلت االنتخابات 

وحل��ت الربملان، كام حكمت املحكم��ة بعدم إلغاء 

القوانني التي أصدرها الربملان املنحل.

وأكد رئيس مجلس األمة عيل الراشد أن االنتخابات 

املقبلة س��تتم عىل أساس التعديل األخري عىل قانون 

الدوائر االنتخابية، أي مع اس��تمرار اعتامد الصوت 

الواحد لكل مقرتع. 

بطالن انتخابات جملس األمة الكويتي

الدستورية املصرية تبطل الشورى

متديد والية الربملان اللبناين

أصدرت املحكمة الدس��تورية العلي��ا حكامً تاريخياً 

ببط��الن قانون انتخاب��ات مجلس الش��ورى وعدم 

دستورية ثلث مقاعده الفردية، التي خصصت لغري 

الحزبيني وذلك لرتشح حزبيني عليها.

وأبق��ت املحكم��ة ع��ىل املجلس إىل ح��ني انتخاب 

مجلس النواب الجديد، في��ام أبطلت قانون معايري 

اختي��ار أعضاء الجمعي��ة التأسيس��ية الثانية لعدم 

دس��توريته، وكذلك بطالن قانون الط��وارئ الصادر 

من��ذ أكرث من 50 عاماً، وذلك وس��ط جدل س��يايس 

وقانوين.

جمالس شقيقة   وصديقة

أقر مجلس النواب اللبناين يف 31 مايو 2013 التمديد 

لنفسه مدة 17 شهرا تنتهي يف 20 نوفمرب 2014، يف 

جلسة حرضها 97 نائبا من أصل 128.

وص��وت املجلس بغالبية أعضائ��ه عىل متديد واليته 

ملدة 17 ش��هرا بعد تعذر إج��راء االنتخابات املقررة 

يف يونيو املايض نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيني 

إىل اتفاق عىل قانون انتخايب.واس��تغرقت الجلس��ة 

أقل من ربع ساعة، وحصل البند الوحيد املدرج عىل 

جدول األعامل عىل 97 صوتا من 97 نائبا حارضين.
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اجمللس التونسي ينتهي من الدستور اجلديد

أعل��ن املجل��س التأس��يي التوني خت��م مرشوع 

الدس��تور الجديد يف صيغته النهائية قبل أن يعرض 

عىل املناقشة والتصويت عليه.

وقال رئيس املجلس التأس��يي مصطفى بن جعفر: 

هذا املرشوع هو حصيلة عمل طويل ومضن وشاق 

قام��ت به اللجان التأسيس��ية من��ذ انطالق أعاملها 

يف 15 فرباي��ر ع��ام 2012، وقد تج��اوزت الخالفات 

واالختالفات وس��عت بشكل جدّي يف اتجاه تحقيق 

التواف��ق، مضيفا إن اللجان أنصتت واس��تمعت إىل 

الخ��رباء ومكون��ات املجتمع املدين خ��الل صياغتها 

للدستور. وهذه النس��خة الرابعة التي يتم التوصل 

إليها بعد التعديالت التي شملت املسودة األوىل يف 

أغسطس املايض والثانية يف ديسمرب والثالثة يف مايو.

وقال��ت النائب��ة األوىل لرئي��س املجلس التأس��يي 

محرزي��ة العبيدي، خالل جلس��ة عامة إنه س��تتم 

طباعة مرشوع الدس��تور وتقديم نس��خة منه لكل 

نائب ونرشه عىل املوقع اإللكرتوين الخاص باملجلس، 

وس��تحال نس��خة من املرشوع إىل رئيس الحكومة 

ورئيس الجمهورية.

يف املغرب.. ندوة التمثيل الربملاين لبحث العالقة مع املواطن
اس��تضافت العاصمة املغربية الرباط أعامل الندوة 

اإلقليمي��ة لبح��ث العالقة ب��ني املواط��ن والربملان، 

قضية التمثيل الربملاين يف املنطقة العربية وتوقعات 

املواطنني، خاصة الشباب بالنسبة للربملان وأعضائه. 

ورك��زت الن��دوة التي اس��تمرت يومني وش��ارك يف 

تنظيمه��ا برملان اململكة املغربي��ة واالتحاد الربملاين 

الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، عىل مناقش��ة 

العديد من القضايا الهامة عىل رأسها أوجه التعاون 

بني مجل��س املستش��ارين املغريب واتح��اد الربملان 

الدويل والربملان العريب، مبا يخدم الشعوب العربية، 

باعتب��ار أن الربمل��ان العريب ميثل الش��عوب العربية 

كافة دون تحيز لفصيل عىل حساب آخر. 

وارتك��زت الندوة ع��ىل تعزيز العالقة ب��ني املواطن 

والربملان يف س��ياق دينامييك للتغريات التي تشهدها 

املنطقة العربية، وكذل��ك تحليل النتائج التي توصل 

إليه��ا أول تقرير برملاين عاملي عىل مس��توى منطقة 

الدول العربية يف ض��وء خصوصيات املنطقة العربية 

وتحديد التحديات والف��رص لتعزيز التمثيل الربملاين 

يف الس��ياق اإلقليمي الحايل، وصياغة تدابري ملموسة 

لتعزي��ز العالقة مع املواطن��ني. وتناولت الندوة عىل 

م��دى خمس جلس��ات قضي��ة التمثي��ل الربملاين يف 

املنطق��ة العربي��ة، وتوقعات وطموح��ات املواطنني 

خاص��ة الش��باب بالنس��بة للربملان وأعضائ��ه مبا يف 

ذلك اإلطالق الرس��مي ألول تقرير برملاين عاملي عىل 

مس��توى منطقة الدول العربية، والذي شكل الفرصة 

األوىل لفتح نقاش موضوعي ح��ول التمثيل الربملاين، 

وع��رض النتائ��ج الرئيس��ية التي توص��ل إليها، بينام 

ش��كلت مجموعات عم��ل من الربملانيني املش��اركني 

ملناقشة النتائج الرئيسية للتقرير بهدف اقرتاح أفكار 

ع��ىل الس��ادة الربملانيني لتيس��ري تتبعه��م لتطلعات 

الناخبني واملواطنني واالستجابة لها.  كام جرى تحليل 

النتائج التي توصل إليها أول تقرير برملاين عاملي عىل 

مس��توى منطقة الدول العربية يف ضوء خصوصيات 

املنطقة العربية، وتحديد التحديات والفرص لتعزيز 

التمثيل الربملاين يف الس��ياق اإلقليمي الحايل. وأعرب 

املش��اركون يف الن��دوة ع��ن بالغ تقديره��م للدور 

الذي يبذله الربملان الع��ريب تجاه القضايا املطروحة 

عىل الس��احة ومدى تفاعله مع الش��عوب العربية 

والحفاظ عىل حقها يف الدميقراطية.

إعادة انتخاب الريجاين 
رئيسًا للربملان اإليراين

جدد مجلس الش��ورى اإلس��المي )الربملان( اإليراين، 

انتخ��اب عيل الريج��اين رئيس��اً له لس��نة جديدة. 

وحصل الريجاين عىل 213 صوتاً من أصل 252 نائباً 

يف الربمل��ان، وامتنع 26 نائباً عن التصويت، بينام نال 

منافسه النائب أحمد بخشاييش اردستاين 13 صوتاً.

وكانت هيئة رئاس��ة املجلس أعلنت عن انس��حاب 

بخش��اييش من االنتخابات وعىل ض��وء ذلك خاض 

الريجاين االنتخابات كمرشح وحيد، ومع ذلك صوت 

13 نائباً لبخشايش

الربملان األوروبي يتهم احلكومات 
بالتقصري يف مكافحة بطالة الشباب

اتهم رئي��س الربملان األورويب مارتن ش��ولتس، دول 

االتح��اد األورويب بالتقص��ري الش��ديد يف مكافح��ة 

البطالة بني الشباب يف جنوب االتحاد. 

وطالب شولتس حكومات الدول األعضاء يف االتحاد 

باإلذع��ان ملطالب الربملان يف الخ��الف حول املوازنة 

إلنفاق ستة مليارات يورو كإجراءات عاجلة ملكافحة 

بطالة الشباب يف أرسع وقت ممكن. 

وقال ش��ولتس: يتعني عىل رؤس��اء دول وحكومات 

االتح��اد األورويب تحقي��ق املرونة الت��ي يطالب بها 

الربمل��ان يف املوازن��ة وتكليف املفوضي��ة األوروبية 

برعة لوضع برامج مخصصة لدول بعينها ملكافحة 

البطالة بني الش��باب. وش��كا ش��ولتس مام أس��امه 

"ع��دم التضام��ن" يف االتح��اد األورويب، موضحا أنه 

تم تخصي��ص 700 مليار يورو إلنق��اذ البنوك، بينام 

تعارض بعض الدول يف شامل االتحاد األورويب بشدة 

توفري 6 ملي��ارات يورو من أجل الش��باب الباحثني 

ع��ن فرصة عمل.  تجدر اإلش��ارة إىل أن االنتخابات 

الربملانية يف أملانيا ستجرى سبتمرب املقبل.
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برملان باكستان اجلديد يؤدي اليمني
أدى أعض��اء املجلس الوطني الباكس��تاين املنتخبون 

حديث��اً اليم��ني إيذان��اً بب��دء أعامل الربمل��ان، بعد 

انتخاب��ات ترشيعية ش��هدت أول انتقال دميقراطي 

للسلطة يف البالد.

وتأيت جلس��ة الربملان بعد ثالثة أسابيع من انتخابات 

ج��رت ي��وم 11 مايو امل��ايض حص��ل خاللها حزب 

"الرابط��ة اإلس��المية - جن��اح ن��واز" بزعامة رئيس 

الوزراء الس��ابق نواز رشيف ع��ىل معظم األصوات، 

ليحصل عىل 183 مقعداً يف الربملان املكون من 342 

مقعداً.

وحققت باكستان بتلك االنتخابات إنجازاً دميقراطياً 

هاماً بعدم��ا أمتت حكومة االئت��الف بقيادة حزب 

الشعب الباكستاين كامل واليتها عىل السلطة والتي 

دامت خمس س��نوات، يف حني ح��ل الحزب الحاكم 

ثاني��اً بعدما حصل عىل 39 مقع��داً فقط يف الربملان 

الجديد.

ولعل املش��هد األبرز يف جلس��ة املجل��س التي أدى 

فيها األعضاء اليمني هو عودة نواز رشيف إىل مبنى 

الربملان بع��د 14 عاماً، وقبل االجت��امع هنأ رشيف 

ش��عب باكس��تان عىل االنتقال السيايس السلمي يف 

البالد، وهو األول يف باكستان منذ 65 عاماً.

وق��ال رشيف: "إنني س��عيد للغاي��ة الضطالعي أنا 

وحزيب ب��دور يف االنتقال الس��لمي.. آم��ل أيضاً أن 

يج��ري تغي��ري الحكوم��ات يف املس��تقبل من خالل 

أصوات الش��عب.. أعتقد بأنها أكرث الطرق املتحرضة 

لتغيري الحكومات".

»الشيوخ األمريكي« يرفض تعديالت قوانني األسلحة
رفض مجلس الش��يوخ األمرييك إدخ��ال تعديل عىل 

قوانني حيازة األس��لحة ينص ع��ىل وجوب الحصول 

عىل صحيفة س��وابق كل من يرغب يف رشاء قطعة 

سالح عرب اإلنرتنت أو املعارض، ليفرغ بذلك اإلصالح 

الذي وعد به الرئيس باراك أوباما منذ أربع سنوات 

من مضمونه، وص��ّوت 54 عضواً يف املجلس لصالح 

التعديل مقابل 46 رفضوه، علامً أن األكرثية الالزمة 

لتمري��ره ه��ي 60 صوت��اً. وص��وت أربع��ة أعضاء 

دميقراطيني مع الجمهوريني ضد اإلجراء، ومن املقرر 

أن تج��رى عملي��ات تصويت أخرى ع��ىل تعديالت 

أقل أهمية، ومس��ودة التعديالت التي طرحت أمام 

مجلس الش��يوخ ه��ي أصالً أقل طموح��اً بكثري من 

املسودة األصلية، ومع ذلك فقد فشل الدميقراطيون 

يف متري��ر هذا اإلصالح الذي جعل منه أوباما إحدى 

أبرز أولوياته وسخر له الكثري من رصيده السيايس. 

ون��دد أوبام��ا بش��دة بأقلية مجلس الش��يوخ التي 

أحبطت إقرار تعديل إصالح قوانني حيازة األس��لحة 

النارية، واصفاً ما حدث ب�»اليوم املخجل« لواشنطن 

ومتعهداً مواصل��ة املعركة حتى النهاي��ة، وقال إثر 

تصويت مجلس الش��يوخ ضد إدخ��ال تعديل ينص 

ع��ىل وجوب الحصول عىل صحيفة س��وابق كل من 

يرغب يف رشاء قطعة سالح عرب اإلنرتنت »إنه عوضاً 

عن دعم هذا التوافق، عمد لويب األس��لحة وحلفاؤه 

إىل الكذب عمداً بشأن هذا القانون الذي كان ميثل 

االعتدال واملنطق«.

مشروع قانون أمريكي ضد اجلرائم اإللكرتونية
اقرتحت مجموع��ة مرشعني أمريكي��ني ترشيعاً مبنع 

دخ��ول األجانب املتورط��ني يف أع��امل القرصنة أو 

الجرائم اإللكرتونية ضد الواليات املتحدة، ويس��مح 

بتجميد ممتلكاتهم. ويدعو الترشيع الجديد املسمى 

"قانون محاس��بة التجس��س االقتصادي اإللكرتوين"، 

الس��لطات األمريكية إىل التحقيق يف مزيد من قضايا 

التجسس االقتصادي اإللكرتوين التي ارتكبها أجانب 

بحق الواليات املتحدة. ويسعى الترشيع الجديد إىل 

منع حص��ول األجانب املتورطني يف جرائم إلكرتونية 

عىل تأش��ريات دخول إىل الوالي��ات املتحدة، وإلغاء 

تأشرياتهم إذا كانوا مقيمني فيها، باإلضافة إىل تجميد 

ممتلكاتهم عن��د الطلب. وقال النائب مايك روجرز 

وهو من داعمي الترشيع، إن "هذه الخطوة حيوية 

لجع��ل الصني تدرك أن هن��اك عواقب فعلية ترتتب 

عىل رسق��ة امللكية الفكرية األمريكية، واختالس نتاج 

اإلب��داع واالبتكار األمرييك من أجل كس��ب أفضلية 

تنافسية".

وأضاف روجرز رئيس لجنة االس��تخبارات يف مجلس 

النواب األم��رييك: "إن هذه الجرائ��م تحدث مبعدل 

ين��ذر بالخطر، إنه��ا أكرث أمور األم��ن الوطني إثارة 

لقلقي".

الوطني االحتادي | العدد الثاين | يونيو 942013

almajles mag isssu2 .indd   94 9/15/13   4:01 PM



بريطانيا تتعّهد بدعم الدول التي متر مبرحلة انتقالية
أعلن��ت ملكة بريطاني��ا إليزابيث الثاني��ة يف كلمة 

ألقتها مبناس��بة افتتاح الدورة الربملانية الجديدة، أّن 

حكومتها س��تعمل عىل دعم الدول التي متر مبرحلة 

انتقالية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

وأضاف��ت إليزابي��ث الثانية يف خطابه��ا حول أبرز 

أه��داف السياس��ة الخارجية لحكومته��ا االئتالفية، 

أّن األخرية »س��تعمل عىل منع الرصاعات والحد من 

اإلرهاب، وإطالق عملية س��الم يف أفغانستان، ومنع 

العنف الجني يف النزاعات يف جميع أنحاء العامل«، 

الفت��ة إىل أّن حكومتها »س��تضمن األم��ن والحكم 

الرش��يد والتنمي��ة ألقاليم م��ا وراء البح��ار التابعة 

ل��ألرايض الربيطانية، مبا يف ذلك حامية حق س��كان 

ج��زر الفوكالند وجبل طارق يف تحديد مس��تقبلهم 

السيايس«.

وأشارت امللكة يف خطابها إىل أّن حكومتها »ستعمل 

بع��د توليها رئاس��ة مجموعة الثامني��ة عىل تعزيز 

النم��و االقتص��ادي ودعم التجارة الح��رة، ومعالجة 

التهرب الرضيبي، وتش��جيع قدر أكرب من الشفافية 

واملس��اءلة«، مؤكّدة أّن حكومتها االئتالفية »ستقّدم 

م��رشوع قانون إلدخال املزيد م��ن اإلصالحات عىل 

نظ��ام الهج��رة يف بريطاني��ا، وتس��تمر يف الحد من 

الجرمية وحامية األمن القومي«.

كام اس��تغلت الحكوم��ة الربيطانية خط��اب امللكة 

ليك تعلن عن إج��راءات تهدف إىل الحد من تدفق 

املهاجرين يف االفتتاح الرسمي لدورة الربملان أمس، إذ 

قالت امللكة اليزابيث الثانية يف خطابها، الذي تعده 

الحكوم��ة حيث تحدد فيه خططها للدورة الربملانية 

القادمة، إّن »مرشوع قانون الهجرة سيضمن أن تلك 

البالد تجتذب أشخاصاً سيس��اهمون، ويردع أولئك 

الذين لن يساهموا«.

وس��يحد م��رشوع القانون من إتاحة نظ��ام الرعاية 

الصحي��ة املجانية للمهاجري��ن يف بريطانيا ويفرض 

غرامات أك��رث رصامة عىل الرشكات التي تس��تخدم 

مهاجري��ن غ��ري رشعيني ومتن��ع املهاجري��ن الذين 

يوجدون يف البالد بش��كل غري رشع��ي من الحصول 

عىل تراخيص قيادة.

قانون روسي يجّرم األلفاظ النابية

وافق مجلس الدوما )الربملان( الرويس يف قراءة أوىل 

عىل مرشوع قانون منع استخدام »األلفاظ النابية«، 

بحي��ث يتم ف��رض غرامات تصل قيمته��ا ألكرث من 

أل��ف دوالر أمرييك يف ح��ال ذكر الكل��امت البذيئة 

بالكتب واملس��ارح واألفالم. وحص��ل مرشوع قانون 

منع »األلف��اظ النابية« عىل 441 صوتا باملوافقة، يف 

حني امتنع شخصان فقط عن التصويت، ومل يسجل 

أي ص��وت معرتض ل��ه. وجاء اقرتاح م��رشوع هذا 

القانون من عضو مجل��س الدوما للربملان االتحادي 

عن حزب »روس��يا املوح��دة« ورئيس لجنة مجلس 

الدوما للثقافة املخرج ستانيسالف جوفوروخني، بأن 

يتم تغريم ذاكري األلف��اظ »البذيئة« يف التلفزيون 

والسينام وجميع أنواع املطبوعات، إضافة للعروض 

املرحي��ة. وتضمن اقرتاح جوفوروخ��ني أن ترتاوح 

الغرامة م��ن مبلغ يوازي مثان��ني دوالرا للعامة من 

الش��عب، إىل 160 دوالرا ملن يشغل منصبا حكوميا، 

بينام س��تدفع املنظامت والرشكات مبلغا يزيد عىل 

1500 دوالر لقاء استخدامها لأللفاظ البذيئة. 

وم��ن املتوق��ع أن تطبق تعديالت كث��رية عىل نص 

القان��ون قبل التصوي��ت عليه بالق��راءة الثانية، يف 

حني قدم جوفوروخ��ني مقرتحا آخر بتغليف الكتب 

الحاوية عىل ألفاظ بذيئة بغالف مختوم عند طرحها 

للبي��ع، وإرفاق واجهته��ا بتنبيه »اح��ذروا! الكتاب 

يحتوي عىل ألفاظ نابية«.

»برملانيون ضد 
الفساد« يوصي 

مبيثاق شرف
اختت��م املؤمتر الخامس للمنظم��ة العاملية لربملانيني 

ضد الفس��اد الذي عقد يف العاصمة الفلبينية مانيال، 

بتوصي��ة إليجاد ميث��اق رشف للربملاني��ني ملكافحة 

الفساد.

ودعت املنظمة يف بيانه��ا الختامي إىل إيجاد ميثاق 

رشف للربملاني��ني ملكافحة الفس��اد، م��ع تعزيز دور 

املجالس النيابية وتشجيع مؤسسات املجتمع املدين 

عىل أداء دورهم لحامية املال العام.

كام متّ��ت الدعوة لتطبي��ق اتفاقية األم��م املتحدة 

ملكافحة الفس��اد، والعمل من أجل تأس��يس آليات 

محلية لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، والعمل عىل 

إعداد ترشيعات وقوانني وأدوات يف الدول من أجل 

التعاون من أجل مكافحة الفساد.

وواف��ق املؤمت��ر يف جلس��ته الختامية ع��ىل اعتامد 

مجموع��ة من الوثائ��ق التي تع��ّزز دور النواب يف 

مكافحة الفساد، ومن أبرزها: وثيقة مناهضة غسيل 

األم��وال، ووثيق��ة إرشاك املرأة يف مجال��س النواب 

ملكافحة الفساد، وثيقة مشاركة املجتمع املدين.
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تريم عمران تريم رحمه الله، ثاين رئيس للمجلس 

الوطن��ي االتح��ادي، انتخ��ب عام 1977 رئيس��اً 

للمجلس لفصلني ترشيعيني متتالني.

انعكس��ت ثقافته وتعليمه الذي تلقاه يف الشارقة 

يف  م��رص  يف  الجامعي��ة  ودراس��ته  والكوي��ت، 

الخمسينات والستينات، وتعيينه أول سفري لدولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة يف مرص وأول مندوب 

يف الجامعة العربية بعد قي��ام الدولة عام 1971، 

ع��ىل العمل الربمل��اين الدبلوم��ايس، حيث أعطى 

تريم التجرب��ة الربملانية اإلماراتي��ة يف تلك الفرتة 

زخامً من خالل الرتكيز عىل القضايا املتصلة بدعم 

الكيان االتحادي الجديد، وتكريس حضور الدولة 

االتحادية ضمن األرسة العربية. 

وق��دم تريم عم��ران خ��الل رحلة حيات��ه لدولة 

اإلمارات بشكل عام، وللمجلس الوطني االتحادي 

بش��كل خاص، الكث��ري، وه��و بالنس��بة لألجيال 

النم��وذج األمث��ل للمواط��ن الغيور ع��ىل وطنه، 

والعريب الحريص عىل لحمة الشعوب العربية.

تم اختي��ار تريم عمران لرئاس��ة املجلس الوطني 

االتحادي عام 1977 بإجامع األصوات، ومبجرد أن 

جلس تريم عىل مقعد رئاس��ة ه��ذا املنرب الربملاين 

الوطن��ي، س��طعت أض��واء التغي��ري، إذ خرجت 

النقاشات من قالب النمطية، واختفت األحاديث 

من الصبغ��ة املناطقية، وأصبحت املصلحة العامة 

مظلة العمل الربملاين للمجلس، وتس��ارعت وترية 

العم��ل النيايب، وس��جل تريم عمران اس��مه بارزاً 

خالل الفصل��ني الترشيعيني الثالث والرابع اللذين 

ترأس��هام ومتثلت الوقفات الالفت��ة له رحمه الله، 

خالل تلك الفرتة يف التايل:

* مطالبته املستمرة بتوسيع الصالحيات االتحادية، 

لتعمل الس��لطات االتحادية واملحلية معاً ملصلحة 

الوطن واملواطن.

* إرصاره ع��ىل أن ت��ري الترشيع��ات االتحادية 

ومرشوع��ات القوانني الت��ي يجيزها املجلس، عىل 

كل أنح��اء الدولة إعامالً لنصوص الدس��تور الذي 

أعطى االتحاد حق الترشيع.

* رفض��ه متديد العمل بدس��تور الدولة الذي ظل 

لفرتة طويل��ة حينذاك مؤقتاً، والتش��ديد عىل أن 

يكون للدولة دس��تور دائم، وت��م ذلك بالفعل يف 

فرتة الحقة. 

ولك��ون تري��م عمران تري��م تاريخا م��ن العطاء 

املخل��ص الص��ادق للوط��ن، تم تكرمي��ه من قبل 

املجل��س الوطن��ي بإط��الق اس��مه ع��ىل مكتبة 

املجلس الوطني، لتصبح »مركز تريم عمران تريم 

للمعلوم��ات« اله��ادف إىل دعم العم��ل البحثي 

والفن��ي للمجل��س الوطني االتح��ادي، وهو نواة 

ألول مكتبة برملانية يف الدولة.

ترمي عمران ترمي ... زخم برملاين وتكريس 
حلضور الدولة االحتادية

االخرية
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