




معايل حممد املر
رئيس اجمللس الوطني االحتادي

مختلف  يف  الربملاين  أدائه  يف  وزخامً  مكثفاً  نشاطاً  االتحادي  الوطني  املجلس  يشهد 
والتعاون  والتنسيق  بالتكامل  الدستورية،  الختصاصاته  ومامرسته  عمله  مجاالت 

ل املسؤولية يف اتخاذ القرار. املتبادل مع الحكومة، يف إطار من الشفافية وتحمُّ

ويأيت العدد الخامس من مجلة »الوطني االتحادي«، ليعكس حصاد املجلس خالل الربع األول 
الوطنية  الخدمة  اتحادية بشأن  أقر املجلس ثالثة مرشوعات قوانني  الجاري، فقد  العام  من 

االحتياطية، وحقوق الطفل، ومكافحة الغش التجاري. 

وتبنى املجلس عدداً من التوصيات خالل مناقشته موضوعني عامني عن »سياسة وزارة التعليم 
للمواصفات  اإلمارات  هيئة  و»سياسة  العلمي«،  البحث  مجال  يف  العلمي  والبحث  العايل 
واملقاييس يف شأن الصحة والسالمة«، تُطالب بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي، واعتامد 
أفضل  وتوفري  الدولة،  يف  واملقاييس  باملواصفات  املتعلقة  القضايا  من  لعدد  زمنية  خطط 
الهيئة.  التخصصية يف  الوظائف  مستويات الجودة يف املنتجات املحلية واملستوردة، وتوطني 
كام وجه أعضاء املجلس ملعايل الوزراء، كل يف اختصاصه، عدداً من األسئلة تناولت مختلف 

شؤون وقضايا املواطنني، وتبنى ست توصيات بشأنها.

واستمراراً لنهج املجلس بتعزيز التواصل مع مختلف املؤسسات والقطاعات الحكومية واألهلية 
والجهات املعنية، قامت لجانه بزيارات ميدانية، وعقدت حلقات نقاشية، ضمن خطط عملها 

ملناقشة مرشوعات القوانني واملوضوعات العامة املحالة إليها.

إنجازات خالل مشاركتها يف  اإلماراتية من  الربملانية  الشعبة  ما حققته  العدد  ويتضمن هذا 
الدول  التاسع التحاد مجالس  املؤمتر  اعتامد  أبرزها  ودولياً، كان  إقليمياً  الربملانية  الفعاليات 
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، املقرتح اإلمارايت إنشاء الربملان اإلسالمي، واملوافقة عىل 
مقرتح الشعبة تحت عنوان »القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل يف 
الشؤون الداخلية للدول وحقوق اإلنسان«، للدراسة يف الجمعية 131 لالتحاد الربملاين الدويل.

الدويل،  الربملاين  واالتحاد  االتحادي  الوطني  املجلس  بني  تعاون ورشاكة  اتفاقية  توقيع  وجاء 
تعزيز  يف  الفاعلة  الربملانية  ودبلوماسيته  للمجلس  االتحاد  جانب  من  تقدير  رسالة  مبنزلة 

التعاون الربملاين عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

كام يتضمن هذا العدد تقارير تتناول تطور الحياة الربملانية يف الدولة، مبناسبة الذكرى الثانية 
واألربعني لتأسيس املجلس، وانطالق الفصل الترشيعي األول لربملان املدارس، واملنتدى الوطني 
األول لباحثي دولة اإلمارات الذي نظمته األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي، بالتعاون 
البحث  تشجيع  بهدف  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  العلمي  البحث  إدارة  مع 
التنموي  ملرشوعنا  املتزايدة  املتطلبات  لتواكب  البحثية،  الوطنية  القدرات  وبناء  العلمي، 

الطموح.

إن مجلة »الوطني االتحادي« التي ُوجدت لتكون منرباً لتعزيز التواصل والتفاعل بني املجلس 
وجميع قطاعات املجتمع ورشائحه، ستواصل كعهدها، إطالع املواطنني عىل أداء املجلس يف 
مختلف مجاالت عمله واختصاصاته. وباعتامدها هذا النهج الشفاف، فهي تطمح إىل تعزيز 

مشاركة املواطنني يف طرح كل ما من شأنه اإلسهام يف إثراء الحياة الربملانية يف وطننا العزيز.

زخم اإلجناز وشفافية األداء
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أنشطة وأخبار

اس��تقبل معايل محم��د أحمد املر رئي��س املجلس 

الوطني االتحادي عدداً من نظرائه الربملانيني ووفود 

برملانية، وس��فراء ال��دول املعتمدين ل��دى الدولة،  

وبحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنايئ والربملاين. 

 فقد اس��تقبل معاليه، معايل جس��ن ماتاري رئيس 

الجمعية الوطنية الكينية، وجرى خالل اللقاء بحث 

سبل تعزيز عالقات التعاون بني دولة اإلمارات وكينيا 

يف مختلف املجاالت ال سيام السياحية واالقتصادية، 

مع التأكيد عىل أهمية تعزيز التعاون املش��رتك بني 

البلدين عىل كافة الصعد.

وأشاد رئيس الجمعية الوطنية الكينية مبا وصلت 

ل��ه دولة اإلمارات العربية املتحدة من تقدم وتطور 

يف مختلف املجاالت، ومبا تشهده من نهضة حضارية 

واقتصادية وس��ياحية بفضل ح��رص ودعم ومتابعة 

قيادته��ا وتس��خري كل االمكانيات لتك��ون اإلمارات 

منوذجا يحتذى عىل مستوى دول العامل.

الربملان األسرتايل

واس��تقبل معايل رئيس املجلس الوطني االتحادي يف 

مقر األمانة العامة بديب، معايل س��تيفن باري نائب 

رئيس الربملان األس��رتايل، والوف��د املرافق الذي يضم 

عدداً من أعضاء الربملان االسرتايل.

وجرى خ��الل اللقاء بحث س��بل تعزيز عالقات 

التع��اون الربمل��اين ب��ني املجلس الوطن��ي االتحادي 

والربملاين االس��رتايل، م��ع التأكيد ع��ىل أهمية هذه 

الزي��ارات يف تبادل الخ��ربات واالطالع عىل التجارب 

الربملانية يف البلدين.

واس��تعرض مع��ايل امل��ر اختصاص��ات املجل��س 

الربملاني��ة،  والدبلوماس��ية  والرقابي��ة  الترشيعي��ة 

ومناقش��اته ملختلف القضايا الوطني��ة وحرصه عىل 

تطوير املنظومة الترشيعي��ة مبا يواكب التطور الذي 

تش��هده الدولة يف جميع املجاالت، ويعكس السمعة 

التي تحظى بها الدولة لدى مختلف دول العامل. 

وأك��د ح��رص املجلس ع��ىل تعزي��ز التواصل مع 

مختلف املؤسس��ات والفعاليات س��واء داخل الدولة 

أو خارجها، وعرب دبلوماس��يته الربملانية ومشاركته يف 

الفعالي��ات الربملانية الخليجية والعربية واإلس��المية 

والدولي��ة، الفت��اً إىل أن املجلس يتق��دم بالعديد من 

املبادرات واملقرتحات خالل هذه املشاركات.

بدوره أش��اد نائب رئيس الربملان االسرتايل بالتقدم 

والتطور الذي تشهده الدولة يف مختلف املجاالت ومبا 

تحظى به من س��معة عاملية، ووجه دعوة إىل معايل 

رئيس املجلس الوطني االتحادي لزيارة أسرتاليا.

الربملان الجزائري

وبح��ث مع��ايل محمد املر خ��الل لقائ��ه  محمود 

خذري وزير العالقات مع الربملان الجزائري، بحضور  

حميد ش��برية س��فري جمهورية الجزائر لدى الدولة، 

س��بل تعزيز عالقات التعاون بني البلدين الشقيقني 

يف مختلف املجاالت، الس��يام الربملانية منها والتأكيد 

عىل أهمية تنميتها بني املجل��س الوطني االتحادي 

والربملان الجزائري.

وأكد معايل رئي��س املجلس الوطن��ي االتحادي، 

عم��ق العالقات القامئة بني دول��ة اإلمارات العربية 

الدميقراطي��ة  الجزائري��ة  والجمهوري��ة  املتح��دة، 

الش��عبية يف مختلف املجاالت، مشيدا مبا وصلت له 

من تقدم ومنو ع��ىل مدى أكرث من أربعة عقود وما 

تش��هده من ازدهار عىل كافة الصعد بفضل حرص 

قياديت البلدين.

واستقبل رئيس املجلس الوطني االتحادي،  الدكتور 

جاس��م املناعي املدي��ر العام رئيس مجل��س إدارة 

صندوق النقد العريب، وجرى خالل اللقاء استعراض 

نش��اطات وأهداف الصندوق الذي يعمل كمؤسسة 

مالية عربية إقليمية.

وأش��اد معايل املر بالدور اله��ام الذي يضطلع به 

الصندوق عىل صعيد تطوير وتنويع نشاط اإلقراض 

واملعونات الفنية، مبا يتناسب مع الحاجات املتطورة 

لل��دول العربية. وبدوره اس��تعرض الدكتور املناعي 

خطط الصندوق ونشاطاته ودعمه لعدد من الدول 

العربي��ة التي تنطبق عليها ال��رشوط، مثمنا الدعم 

الذي تقدمه دولة اإلمارات للصندوق.

جمهورية السودان

والتق��ى مع��ايل امل��ر أحمد يوس��ف محمد س��فري 

جمهورية الس��ودان، وجرى خالل اللقاء بحث سبل 

تعزي��ز عالق��ات التع��اون بني البلدي��ن يف مختلف 

املجاالت، ال سيام الربملانية منها والتأكيد عىل أهمية 

تنميتها ب��ني املجلس الوطني االتح��ادي، واملجلس 

الوطني السوداين.

ونقل  السفري السوداين ملعايل محمد املر تحيات 

معايل رئيس املجل��س الوطني الس��وداين، وأمنياته 

بتط��ور وازده��ار العالقات ب��ني البلدي��ن ملصلحة 

الشعبني الشقيقني.

مملكة الرنويج

واستقبل املر  ستني أندرس بريج سفري مملكة الرنويج 

ل��دى الدولة، وتط��رق اللقاء إىل العالق��ات الثنائية 

القامئ��ة بني البلدين واملس��رية الربملاني��ة يف الدولة، 

ودور املجل��س الوطن��ي االتح��ادي واختصاصات��ه 

الدستورية.

املر يبحث التعاون الربملاين مع نظـــــــــــــــــــــــــــــرائه الربملانيني والوفود الزائرة
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وأش��ار رئيس املجلس الوطن��ي االتحادي إىل أن 

حص��ول مواطني دول��ة اإلمارات ع��ىل اإلعفاء من 

تأش��رية »ش��ينغن«، هو دليل عىل اهت��امم القيادة 

الحكيم��ة باملواطنني داخ��ل الدولة وخارجها، وعىل 

حسن عالقات دولة اإلمارات بدول العامل.

سفراء 6 دول آسيوية

ك��ام اس��تقبل مع��ايل رئي��س املجل��س الوطني 

االتحادي س��فراء 6 دول آس��يوية حيث استقبل 

معالي��ه س��عادة كل م��ن: محم��د صالح س��فري 

جمهوري��ة بروناي اإلس��المية، وس��لامن الفاريس 

س��فري جمهورية أندونيس��يا، وداتو دنان س��فري 

ماليزي��ا، وجري��س برنسيس��ا س��فرية جمهورية 

الفلبني، واوميج باتايا س��فري جمهورية سنغافورة، 

وراوود جوارووج سفري مملكة تايلند، وترانج ثاج 

سفري جمهورية فيتنام.

وأكد معايل محمد املر خالل لقائه السفراء، أن 

سياسة دولة اإلمارات اتسمت منذ تأسيس الدولة 

بالحكم��ة واالعتدال، وارتكزت ع��ىل قواعد ثابتة 

تتمثل يف إقامة عالقات مع جميع دول العامل عىل 

أس��اس االحرتام املتبادل، مبا يخدم مصالح الدولة 

وتطلعات شعبها ويرسخ مكانتها كنموذج رائد يف 

التنمية ونرش قيم السالم والحوار والتسامح.

وجرى خالل اللقاء بحث س��بل تعزير عالقات 

التعاون ب��ني اإلمارات وهذه ال��دول يف مختلف 

املج��االت، م��ع التأكيد عىل أهمي��ة تطويرها يف 

القطاعات االقتصادية واالس��تثامرية والس��ياحية 

والصحية، وتب��ادل الزيارات والخ��ربات واالطالع 

عىل الفرص الواعدة املوج��ودة لدى هذه الدول 

لالس��تفادة منها. وتناول اللق��اء العالقات الربملانية 

بني املجلس الوطني االتحادي واملؤسسات الربملانية 

يف ه��ذه الدول، مب��ا يدفع بالعالق��ات القامئة بني 

اإلم��ارات وهذه ال��دول إىل آفاق أرحب، الس��يام 

خالل مش��اركتهام يف الفعالي��ات الربملانية الدولية 

مع التأكيد ع��ىل أهمية تفعيل عالق��ات الصداقة 

الربملانية.

م��ن جانبه��م؛ أش��اد الس��فراء بالتق��دم الذي 

تش��هده دول��ة اإلم��ارات يف مختل��ف القطاعات، 

األمر ال��ذي انعكس إيجابا ع��ىل مختلف جوانب 

الحياة يف الدولة، مؤكدين أنها تعترب منوذجا للبيئة 

االس��تثامرية، بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار، 

فضالً عن وجود منظومة ترشيعية متطورة.

املر يبحث التعاون الربملاين مع نظـــــــــــــــــــــــــــــرائه الربملانيني والوفود الزائرة
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املر: القيادة حريصة على االهتمام بشؤون املواطنني يف اخلارج 
وتسخري كافة الوسائل الالزمة لهم

أك��د معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، أن مواطني دولة اإلمارات يف الخارج هم 

سفراء لوطنهم، مشرياً إىل أن سمعة شعب اإلمارات 

يف الخارج مش��هود لها لدى الدول وهيه عىل درجة 

عالية م��ن الرقي واملس��ؤولية والتحرض، ويس��عى 

املواطنون دامئاً إىل إظهار الصورة املرشفة للدولة.

جاء ذلك خالل لقاء نظمته س��فارة الدولة لوفد 

املجل��س الوطني االتحادي م��ع مواطني الدولة يف 

مملكة بلجيكا.

ضم الوفد أعض��اء املجلس أعضاء لجنة الصداقة 

م��ع ال��دول األوروبية، س��عادة كل م��ن: الدكتورة 

أمل عبد الله القبي��ي وأحمد عيل الزعايب وفيصل 

عبدالل��ه الطنيجي ومحمد س��عيد الرقباين ورش��اد 

محمد بوخش والدكتور يعقوب عيل النقبي وسعادة 

الدكتور محمد سامل املزروعي األمني العام للمجلس. 

وحرض اللقاء سعادة سليامن حامد سامل املزروعي 

رئي��س بعث��ة الدولة ل��دى االتحاد األورويب س��فري 

الدولة لدى اململكة البلجيكية، وسعادة محمد عيل 

محمد النقبي املن��دوب الدائم للدولة لدى منظمة 

حل��ف ش��امل األطلي »النات��و«، وس��عادة أحمد 

الزعايب امللحق العسكري وأعضاء سفارة الدولة لدي 

اململكة البلجيكية.

وأكد مع��ايل محمد املر رئي��س املجلس الوطني 

االتحادي، أن صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واآلباء املؤسسني، 

مث��ال للقيادة الناجحة التي اس��تطاعت باقتدار أن 

تجع��ل دولة اإلمارات من أفضل الدول العربية عىل 

جميع املستويات، مش��يداً بحرص القيادة الحكيمة 

عىل توفري كافة الس��بل والوسائل لالهتامم بشؤون 

املواطنني يف الخارج، عرب سفارات الدولة وبعثاتها يف 

مختلف دول العامل، فاملواطنون املس��افرون للعالج 

والدراس��ة والسياحة واالس��تثامر خارج الدولة، هم 

محل اهتامم لدى الحكومة ومؤسس��اتها الترشيعية 

والتنفيذية، من خالل توفري الدعم واملش��ورة يف كل 

ما يحتاجون إليه.

وأش��ار معاليه إىل أن املجل��س الوطني االتحادي 

خالل مس��ريته املمتدة عىل م��دى أربعة عقود منذ 

تأس��يس الدولة، مهتم مبناقش��ة مختل��ف القضايا 

الوطني��ة وإق��رار الترشيعات وتحديثه��ا وتطويرها 

مب��ا يواكب التقدم الذي تش��هده الدولة يف مختلف 

القطاع��ات، وإص��دار التوصي��ات خالل مناقش��ة 

العام��ة، وتوجي��ه األس��ئلة ملمث��يل  املوضوع��ات 

الحكومة، إضافة إىل تعزيز مش��اركة املواطنني عند 

مناقش��ة مرشوعات القوان��ني واملوضوعات العامة 

عرب مختلف قنوات التواص��ل املتاحة املبارشة وغري 

املبارشة إلرشاكهم يف مس��رية التطور التي تش��هدها 

الدولة.

ك��ام أك��د معالي��ه ملواطن��ي الدول��ة، أن لجنة 

الش��كاوى والطعون يف املجل��س الوطني االتحادي 

تهتم بالفصل يف الطعون والنظر يف الشكاوى الواردة 

إليه��ا من املواطنني إزاء املؤسس��ات الحكومة وفق 

رشوط معينة.

وشدد معاليه عىل دور مواطني الدولة يف الخارج، 

وأهمية أن يكونوا س��فراء لبلدهم، وأن يكونوا عىل 

قدر املسؤولية، ويتحملوا الصعوبات والتحديات من 

أجل تحقيق أهدافهم.

ومن جهتها، أكدت سعادة الدكتورة أمل القبيي 

النائب األول لرئيس املجلس الوطني االتحادي،  عىل 

أن املجلس مؤسسة برملانية لها ميزتها التي تختلف 

ع��ن أي دولة أخ��رى، ألن توصياته مبج��رد وصولها 

للقي��ادة ومتخ��ذي القرار يس��تجاب له��ا، وهناك 

انس��جام كامل يف العمل ما بني الحكومة املؤسس��ة 

التنفيذية واملجل��س الوطني املؤسس��ة الترشيعية 

والرقابية.

وأكدت س��عادتها، حرص صاحب الس��مو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

دامئاً عىل تلم��س احتياجات املواطن��ني، ومكرمات 

سموه وقراراته تسبق كل التوصيات، ونحن يف دولة 

اإلمارات، نفخر بقيادتنا الرشيدة.
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استقبلت معايل الدكتورة أمل القبيي النائب األول 

لرئيس املجلس الوطني االتحادي، وسعادة الدكتورة 

منى البحر عضو املجلس الوطني االتحادي، كالً عىل 

حدة، س��عادة كاثرين راسيل س��فرية شؤون قضايا 

املرأة يف وزارة الخارجية األمريكية.

وتطرق��ت مع��ايل الدكت��ورة القبيي خ��الل لقائها 

السفرية يف مقر املجلس الوطني بأبوظبي، إىل وضع 

امل��رأة يف دولة اإلمارات والدعم الذي تحظى به من 

قبل القيادة واملجتمع منذ تأس��يس الدولة، مؤكدة 

أن ما وصلت إليه املرأة من مشاركة حقيقية وفاعلة 

يف الحياة السياسية ويف صنع القرار ويف جميع مواقع 

العمل، ما كان ليتحقق ل��وال إميان املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، 

بتعليم امل��رأة وبقدراتها ودورها كرشيكة للرجل يف 

بناء الوطن، مضيفة إن صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل 

هذه املس��رية، حتى غ��دت ابنة اإلمارات مش��اركة 

حقيقية يف جميع القطاعات.

مش��رية إىل أن امل��رأة تقوم من خ��الل عضويتها يف 

املجل��س بدور متمي��ز عىل الصعي��د الداخيل، من 

خالل مشاركتها يف جميع مناقشات املجلس وترؤسها 

عدداً من اللجان الدامئة واملؤقتة، ودورها الفاعل يف 

مشاركتها الربملانية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

كام اس��تقبلت س��عادة الدكتورة من��ى البحر عضو 

املجل��س الوطن��ي االتحادي يف مق��ر األمانة العامة 

بديب، س��عادة كاثرين راس��يل، وتطرقت يف حديثها 

خ��الل اللق��اء إىل اإلنجازات الت��ي حققتها املرأة يف 

مختلف املجاالت والدعم الذي تحظى به املرأة من 

قبل القيادة واملجتمع منذ تأسيس الدولة.

واس��تعرضت الدكتورة البحر أهم العنارص األساسية 

الت��ي تحقق قوة ودف��ع لتحقيق امل��رأة مزيداً من 

اإلنجازات، والتي من أبرزه��ا الترشيعات والقوانني 

والسياس��ات التي تدعم امل��رأة، ومتكنها من امليض 

والنجاح يف عملها، مش��رية إىل دور املرأة ونش��اطها 

وعملها س��واء يف املجلس الوطن��ي االتحادي أو يف 

مختل��ف القطاع��ات، مؤكدة أن امل��رأة تقوم بدور 

فاعل يف خدمة املجتمع.

بدورها أعربت كاثرين خالل اللقاءين، عن إعجابها 

مبا وصلت إليه اإلمارات من تقدم وتطور يف مختلف 

املجاالت، مشيدة مبساهمة املرأة وبدورها ونشاطها 

ومبا تحظى ب��ه من مكانة وما وصل��ت من تعليم، 

األم��ر الذي يعك��س الثق��ة الالمح��دودة بقدراتها 

ودورها ومساهامتها الفاعلة.

أك��د معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتح��ادي، ح��رص املجل��س عىل االهت��امم بقطاع 

الرتبي��ة والتعلي��م، وكل م��ا يتعل��ق بالنه��وض به 

وتنميته ملساهمته األساسية يف بناء وتأهيل اإلنسان 

واالس��تثامر في��ه باعتب��اره أهم مرتك��زات التنمية 

الش��املة، من خ��الل االرتق��اء بقدرات��ه ومهاراته 

املختلفة، وليكون قادراً عىل املشاركة يف شتى مواقع 

العمل.

جاء ذلك خالل اجتامع معايل رئيس املجلس مع وفد 

وزارة الرتبية والتعليم برئاس��ة س��عادة خولة املعال 

وكيل الوزارة املس��اعد لقطاع السياسات التعليمية، 

وبحض��ور س��عادة كل م��ن أحم��د محم��د رحمه 

الش��امي، و فيص��ل الطنيجي عضوا لجنة ش��ؤون 

الرتبية والتعليم واإلعالم والثقافة للمجلس، والدكتور 

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

هذا اللقاء يف إطار التعاون بني مؤسس��ات املجتمع، 

وتنفيذاً لخطة تطوير التعليم املدريس، حيث رشعت 

وزارة الرتبية والتعليم يف تنفيذ مرشوع بناء املعايري 

الوطنية للمناهج والتقويم. وقال معايل املر إن أهم 

م��ا مييز دولة اإلم��ارات ويجعل تجربته��ا التنموية 

متمي��زة ورائ��دة؛ أن قيادتها الرش��يدة متتلك رؤية 

متكاملة للمس��تقبل تعتمد ع��ىل التخطيط منهجاً 

لتحقيق األهداف املرس��ومة يف جميع املس��تويات، 

مضيفاً إن املجلس واكب منذ تأسيس��ه الذي تزامن 

م��ع قيام دولة االتحاد مس��رية البن��اء والتطور من 

خالل مناقش��ته ملختلف القضايا التي تخص الوطن 

وتهتم بش��ؤون املواطنني واحتياجاته��م، ومتكينهم 

وتعزي��ز االس��تثامر فيهم من خ��الل التعليم بكافة 

مراحلة.

وأش��ار مع��ايل رئي��س املجل��س إىل أهمي��ة الدور 

والجه��د الذي تق��وم به وزارة الرتبي��ة والتعليم، يف 

إع��داد الطالب والطالبات وتأهيلهم عىل نحو يتفق 

مع تطلع��ات املجتمع والدور ال��ذي يضطلعون به 

يف املس��تقبل. وأضاف إن هذا اللقاء يجس��د مدى 

التع��اون القائم بني املجلس والحكومة، يف إطار من 

العمل الوطني الذي يس��تهدف مختلف القطاعات 

وتطويرها مبا يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها 

الدولة.

وأك��د أن املجلس يحرص ع��ىل التواصل املبارش مع 

املواطن��ني ومختل��ف قطاع��ات ورشائ��ح املجتمع 

للتعبري ع��ن تطلعاتهم وهمومه��م وقضاياهم، من 

خالل دعوة ممثيل املؤسس��ات الرسمية والتعليمية 

والثقافي��ة وغريه��ا لحض��ور جانب من جلس��ات 

املجلس، خاص��ة طلبة امل��دارس والجامعات ألنهم 

قادة املستقبل.

القبيسي والبحر تستقبالن سفرية املرأة يف اخلارجية األمريكية

رئيس »الوطني االحتادي« يلتقي وفدًا من وزارة الرتبية والتعليم
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اس��تقبل س��عادة كل من  أحمد عبي��د املنصوري، 

وحمي��د بن س��امل، وأحمد عبدامللك أه��يل، أعضاء 

املجل��س الوطن��ي االتح��ادي، وفداً من مس��اعدي 

الكونغرس األمرييك يف مقر املجلس يف أبوظبي.

وع��رض أعض��اء املجلس خ��الل لقائه��م بالوفد 

اختصاص��ات املجلس الدس��تورية، وآلية وإجراءات 

العم��ل تح��ت القبة من خ��الل مناقش��ة مختلف 

القضاي��ا الوطني��ة، والتع��اون القائم ب��ني املجلس 

والحكومة ومختلف املؤسسات وفعاليات املجتمع.

وأك��د س��عادة أحمد عبيد املنصوري أن مس��رية 

املجل��س حظيت برعاية واهت��امم وتوجيه من قبل 

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

رئيس الدولة ،حفظه الله، ترجمة للربنامج السيايس 

ال��ذي أطلقه س��موه عام 2005م، وم��ا تضمنه من 

تنظي��م انتخاب��ات لنص��ف أعضاء املجل��س عامي 

2006م و2011م، ومش��اركة امل��رأة ناخبة وعضوة، 

وتوس��يع القاعدة االنتخابية لتمك��ني املواطنني من 

املشاركة يف عملية صنع القرار.

وتطرق سعادة حميد بن سامل إىل حرص املجلس 

عىل التواص��ل مع كاف��ة املؤسس��ات والقطاعات، 

لتعزيز الحياة والثقافة الربملانية ومشاركة املواطنني 

يف صن��ع الق��رار، وذلك تلبي��ة لتوجيه��ات القيادة 

الحكيم��ة وانس��جاماً م��ع رؤية املجلس ورس��الته 

وحرصه عىل القي��ام بدوره عىل الصعيدين الداخيل 

والخارج��ي، إضاف��ة إىل حرصه الدائ��م عىل تطوير 

العدي��د م��ن قنوات التواص��ل الفع��ال املبارش مع 

املواطنني يف كافة إمارات الدولة.

وأش��ار س��عادة أحمد عبدامللك أهيل، إىل تعاون 

املجل��س م��ع الحكوم��ة بدع��م سياس��تها بالرؤى 

واألفكار ملواكبة مس��رية النهضة والتطور والتحديث 

التي تش��هدها الدولة، مؤكدا أهمي��ة هذا التعاون 

يف تحدي��ث وتطوير البيئ��ة الترشيعي��ة يف الدولة 

ويف مناقش��ة املوضوع��ات العامة وتوجيه األس��ئلة 

إىل ممثيل الحكومة التي له��ا عالقة مبارشة بقضايا 

وهموم الوطن وشؤون املواطنني.

وفد مساعدي الكونغرس األمريكي يزور الوطني االحتادي

اس��تضاف املجل��س الوطن��ي االتح��ادي يف مق��ره 

بأبوظبي، املؤمتر الس��نوي الث��اين لجمعية اإلمارات 

للتخطيط االسرتاتيجي بعنوان »التكامل االسرتاتيجي 

وتوحيد السياسات العامة«، بحضور ورعاية الفريق 

س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجل��س ال��وزراء وزي��ر الداخلية الرئي��س الفخري 

للجمعية. 

وألقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 

ومع��ايل محمد أحم��د املر رئي��س املجلس الوطني 

االتحادي، واللواء الدكت��ور عبدالقدوس عبدالرزاق 

العبي��ديل رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة اإلمارات 

للتخطيط االس��رتاتيجي، كلامت خ��الل املؤمتر، وتم 

إطالق جائزة اإلمارات للتخطيط االسرتاتيجي. 

وتضمن��ت أوراق العم��ل التي قدم��ت يف املؤمتر، 

خمسة محاور رئيسية تناولت موضوعات »التكامل 

االس��رتاتيجي يف تحقيق رؤية الدولة« قدمها سعادة 

أحم��د عبي��د املنص��وري عض��و املجل��س الوطني 

االتحادي، تحدث خاللها عن دور املجلس يف تحقيق 

التكامل االس��رتاتيجي وتوحيد السياس��ات العامة، 

واملجلس ودوره التنسيقي، وأدوات تحقيق التكامل 

االس��رتاتيجي، وورق��ة بعن��وان »األم��ن الصح��ي« 

قدمه��ا الدكت��ور أمني حس��ني األمريي وكي��ل وزارة 

الصحة املس��اعد للمامرس��ات الطبي��ة والرتاخيص، 

تن��اول خاللها دور وزارة الصح��ة يف تعزيز وتطوير 

األمن الصحي ملواجهة املخاط��ر الصحية، والخطط 

املستقبلية لتعزيز األمن الصحي.

ك��ام قدم س��عادة خالد ب��ن عيىس املدف��ع األمني 

الع��ام املس��اعد للهيئ��ة العام��ة لرعاية الش��باب 

والرياض��ة، ورقة بعنوان »دور الش��باب يف تحقيق 

رؤي��ة اإلم��ارات 2021م« تط��رق خالله��ا إىل دور 

الش��باب يف نهض��ة األم��م ومس��اهمته يف التنمية، 

ورؤية اإلمارات والجهات األكرث مس��اهمة، وبرامج 

ومب��ادرات مرتبط��ة بتحقيق رؤية اإلم��ارات، كام 

ق��دم معايل الفريق ضاحي خلفان متيم نائب رئيس 

الرشطة واألمن العام يف ديب ورقة بعنوان »التواصل 

االجتامعي« تناول فيه��ا التواصل االجتامعي ودوره 

يف تحقيق األمن. وقدم الدكتور منصور العور رئيس 

جامعة حم��دان بن محمد اإللكرتونية ورقة بعنوان 

»الحكومة الذكي��ة والتعليم الذيك« تحدث فيها عن 

الحكوم��ة الذكي��ة يف فكر صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله، وماهية التعليم 

ال��ذيك، والجامعة اإللكرتونية من خالل تطبيق نظام 

التعليم الذيك والنتائج املتوقعة.

»الوطني االحتادي« يستضيف مؤمتر التخطيط االسرتاتيجي الثاين
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األمني العام يلتقي فريق عمل الشبكة املعلوماتية اخلليجية

أكد س��عادة الدكت��ور محمد س��امل املزروعي األمني 

الع��ام للمجل��س الوطن��ي االتح��ادي، الحرص عىل 

متابع��ة جميع الخط��وات املتعلق��ة بتنفيذ مرشوع 

الش��بكة املعلوماتية الربملانية الخليجية، ألهميته يف 

تحقيق الربط التفاعيل بني املجالس الربملانية يف دول 

مجلس التعاون الخليجي، سواء من حيث املعلومات 

أو التفاعل املبارش بني األجهزة واألش��خاص. جاء ذلك 

خالل لقاء س��عادة األمني العام يف مقر األمانة العامة 

للمجلس يف أبوظبي، بفريق تنفيذ مرشوع الش��بكة 

املعلوماتي��ة الربملاني��ة، الذين ميثل��ون إدارات تقنية 

املعلوم��ات والتبادل املعلومايت يف مجالس الش��ورى 

والنواب واألمة والوطني بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية. وأشار س��عادته إىل أهمية التنسيق 

ب��ني أعض��اء فريق تنفي��ذ املرشوع من خ��الل عقد 

اجتامع��ات منتظمة، خالل مدة تنفيذ املرشوع الذي 

تتمحور فكرته عىل إنش��اء شبكة معلوماتية برملانية 

خليجية، تس��اند عمل املجالس الترشيعية الخليجية 

وتعمل عىل أساس تبادل الخربات بني املجالس، وتعد 

مص��دراً لألبحاث واملعلوم��ات الربملاني��ة الخليجية، 

وذل��ك ألهمي��ة وجود هذه الش��بكة ب��ني املجالس 

الترشيعي��ة الخليجي��ة يف ظل عدم وج��ود التقنيات 

املعلوماتي��ة الحديثة وزي��ادة عدد ش��بكات تبادل 

املعلومات والش��بكات الربملاني��ة الدولية واإلقليمية 

ووسيلة للتواصل عىل مستوى رؤساء املجالس ولجانها 

وش��عبتها الربملانية ووفوده��ا، باإلضافة إىل موظفي 

األمانات العامة وتعزيز وس��ائل التدريب املش��رتكة. 

وناق��ش االجت��امع برئاس��ة س��عادة عبدالعزيز بن 

درويش األمني العام املساعد للجلسات واللجان، عدداً 

م��ن األمور الفنية املتعلقة يف املرشوع، وهي تصميم 

ش��عار الش��بكة واملوقع اإللكرتوين الخاص باملرشوع 

واعتامد خارطت��ه، واالتفاق عىل خطة إدارة املرشوع 

والج��دول الزمن��ي لتنفي��ذه، وآلية إطالق الش��بكة 

املعلوماتية الربملانية التي س��رتفع يف االجتامع املقبل 

لرؤس��اء املجالس الربملانية الخليجية الذي سيعقد يف 

دولة قطر. وأكد سعادة بن درويش أهمية الرسعة يف 

تنفيذ الخطوات املتعلقة بهذا املرشوع املهم، مش��رياً 

إىل أنه يع��د نظام��اً إلكرتونياً بخاصي��ة امنية عالية  

مؤمناً تأميناً عالياً للمستندات واملعلومات والنصوص، 

باإلضاف��ة إىل آليات تكنولوجي��ة للتفاعل املبارش بني 

اللجان »الرؤس��اء، األعضاء، األمناء العامون، الخرباء، 

املوظف��ون«. ك��ام تهدف الش��بكة الربملاني��ة، وهي 

مقرتح مقدم من الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس 

الوطني االتحادي الوطني، ومتت املوافقة عليه خالل 

االجتامع الس��ابع لرؤساء املجالس الربملانية الخليجية 

الذي عقد يف دولة الكويت يف ش��هر نوفمرب 2013م، 

إىل مس��اندة عمل املجال��س الترشيعي��ة الخليجية، 

وتعمل عىل أساس تبادل الخربات بينها، وتعد مصدراً 

لألبحاث واملعلومات الربملانية الخليجية.

..و يستقبل سفري كوريا اجلنوبية
استقبل سعادة الدكتور محمد سامل املزروعي األمني 

العام للمجلس الوطني االتحادي، يف مقر املجلس يف 

أبوظبي، س��عادة كوون هاه ريونغ سفري جمهورية 

كوريا الجنوبية لدى الدولة.

وجرى خالل اللقاء بحث س��بل تعزيز العالقات 

الربملاني��ة بني البلدي��ن، والتأكيد ع��ىل أهمية دور 

مجموع��ة الصداقة الربملانية الكوري��ة اإلماراتية يف 

الدفع قدماً بهذه العالقات إىل أفق أرحب.

وأش��ار األمني الع��ام إىل أهمية الزي��ارة املرتقبة 

لوف��د من املجلس الوطني االتح��ادي إىل جمهورية 

كوري��ا الجنوبية خ��الل العام الج��اري، وتطرقا إىل 

الزيارة املتوقعة لس��عادة هونغ جورن رئيس لجنة 

الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية إىل الدولة.
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وافق املجلس الوطني االتحادي خالل ست جلسات 

عقده��ا من دور انعق��اده الع��ادي الثالث للفصل 

الترشيع��ي الخامس عرش، عىل مدى ثالثة ش��هور، 

ب��دأت بالجلس��ة الخامس��ة بتاري��خ 7 يناير حتى 

الجلس��ة الع��ارشة الت��ي عقدها بتاري��خ 25 مارس 

2014م، ال��رد ع��ىل خطاب افتتاح صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، 

حفظه الله، للدور الثال��ث الذي ألقاه بتكليف من 

س��موه، صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدول��ة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاك��م ديب، رعاه الله، الذي ب��دأ بتاريخ 11 نوفمرب 

2013م، وع��ىل ثالث��ة مرشوع��ات قوان��ني، وناقش 

موضوعني عامني، ووج��ه أعضاء املجلس إىل ممثيل 

الحكومة 25 سؤاالً تبنى بشأنها ست توصيات.

تهنئة رئيس الدولة بنجاح العملية الجراحية

تعكس الكلامت التي يلقيها معايل محمد أحمد املر، 

رئيس املجلس الوطني االتحادي، تحت القبة خالل 

عقد الجلس��ات، مواقف املجلس الداعمة ملختلف 

القضايا الوطني��ة، ودعم جهود الدولة تجاه القضايا 

الدولي��ة، ونجاح الدبلوماس��ية الربملانية يف املحافل 

الخارجية.

وقال معايل رئيس املجل��س  إن املجلس الوطني 

االتحادي يتقدم بخالص التهنئة إىل صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، 

حفظ��ه الله، ع��ىل نج��اح العملية الجراحي��ة، إثر 

الع��ارض الصح��ي الذي أملّ بس��موه. وأك��د معاليه 

أن مش��اعر الفرح الت��ي عرب عنها ش��عب اإلمارات 

األصيل واملقيمون عىل هذه األرض الطيبة باستقرار 

الحال��ة الصحي��ة لصاحب الس��مو رئي��س الدولة، 

ودعواتهم لس��موه بالشفاء العاجل، جاءت تجسيداً 

للمكانة الرفيعة التي يتمتع بها س��موه يف قلوبهم، 

وانعكاساً طبيعياً لحبهم وتقديرهم العميق ووالئهم 

والتفافه��م حول قيادته الحكيمة التي س��ّخرت كل 

الجهود واإلمكانيات لرعايتهم وإس��عادهم، ورفعت 

الرصح ش��امخاً، وحققت له أع��ىل املراتب واملكانة 

املرموقة بني األمم.

ومثن معاليه مبادرة »ش��كراً خليفة« التي أطلقها 

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

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، 

رعاه الله، مبناس��بة ذكرى يوم جلوس��ه، وتخصيصها 

لش��كر صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأكد أن ما شهدته 

ه��ذه املبادرة من تفاعل املواطنني الكبري، لهو تعبري 

عميق عام يُكنه سموه وشعب اإلمارات األصيل، من 

حب وتقدير وعرفان ووالء لصاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي يرضب 

املث��ل والق��دوة يف رعاية ش��عبه والتفاعل اإليجايب 

معه، ويقود مس��رية الوطن بثق��ة واقتدار، ويُحقق 

لدول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة وش��عبها الرفعة 

واملراك��ز األوىل واملتقدمة عىل املس��توى العاملي يف 

مختلف مؤرشات التنمية والتميز.

األجندة الوطنية لإلمارات

وأش��اد بإطالق صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب، األجندة الوطنية لدولة اإلمارات 

خالل األعوام السبعة املقبلة، لتحقيق رؤية اإلمارات 

2021 يف أن تك��ون إح��دى أفض��ل دول الع��امل يف 

مختلف امليادين.

وأك��د أن إط��الق ه��ذه األجندة الوطني��ة التي 

تتضمن أهدافاً طموحة يف مجاالت التوطني والتعليم 

والصح��ة واالقتصاد واإلس��كان ومختلف الخدمات 

ومقومات الحياة الحديثة، وتضافر الجهود االتحادية 

واملحلية لتحقيقها، يؤك��د أن دولة اإلمارات ماضية 

ب��كل العزم والتصميم عىل التق��دم بثبات يف إنجاز 

طموحاتها التنموي��ة املتزايدة يف مختلف املجاالت، 

وصوالً إىل عيدها الذهبي مبناس��بة مرور خمس��ني 

عاماً عىل اتحاد اإلمارات املجيد.

قضية الجزر املحتلة يف قمة أولويات املجلس

وأك��د املجلس الوطني االتح��ادي الحق املرشوع يف 

استعادة س��يادتنا عىل جزرنا الثالث »طنب الكربى 

وطنب الصغرى وأبو موىس« التي تحتلها جمهورية 

حتت القبة      جلسات

مشاعر الفرح التي عرب 
عنها شعب اإلمارات 

واملقيمون باستقرار 
احلالة الصحية لرئيس 

الدولة انعكاس للمكانة 
الرفيعة التي يتمتع بها 

سموه يف القلوب

اجمللس يثمن مبادرة 
»شكراً خليفة« التي 

أطلقها حممد بن راشد آل 
مكتوم
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إيران اإلس��المية، مش��دداً ع��ىل أنه ب��كل اإلرصار 

واإلمي��ان العميق بعدالة ه��ذه القضي��ة الوطنية، 

يضعه��ا دامئاً ع��ىل قمة أولويات��ه، ومحط االهتامم 

الرئيس لدبلوماس��يته الربملانية، واس��تثامر حضوره 

الفاعل يف املحافل الربملانية اإلقليمية والدولية الذي 

حق��ق املجلس نجاحات كبرية يف وضع هذه القضية 

الوطنية بش��كل دائم عىل أجندتها، وحش��د الدعم 

والتأييد ملوقف الدولة املس��تند إىل مبادئ الرشعية 

الدولية، وذلك باس��تجابة جمهورية إيران اإلسالمية 

لدع��وة دولة اإلمارات والدول الش��قيقة والصديقة 

ونهجها الس��لمي لحل هذه القضي��ة عرب التفاوض 

الجاد املب��ارش أو ارتضاء التحكيم الدويل عرب اللجوء 

إىل محكمة الع��دل الدولية للفصل فيها، وهو األمر 

الذي يُع��زز الحرص عىل عالقات حس��ن الجوار يف 

املنطقة، ويُع��زز بناء خطوات الثقة املتبادلة وإنهاء 

التوت��ر ب��ني دولها، ويُس��هم يف الحفاظ ع��ىل أمنها 

واستقرارها.

 ابنة اإلمارات 

وقال معايل رئيس املجلس »ش��اركت دولة اإلمارات 

الع��امل االحتفال باليوم العاملي للمرأة الذي يصادف 

الثامن من شهر مارس من كل عام، ويعكس احتفالنا 

بهذه املناس��بة، مدى ما وصلت إلي��ه ابنة اإلمارات 

م��ن تق��دم خاصًة ع��ىل صعي��د متكينه��ا، وتعزيز 

ُمش��اركتها الفاعلة يف عملية التنمي��ة والبناء وصنع 

الق��رار«. وأكد أن املرأة اإلماراتية حققت إىل جانب 

ثل يف ما أنجزت��ه دولتنا من  أخيه��ا الرج��ل نجاحاً متمَ

تقدم وازدهار يف مختلف امليادين منذ تأسيسها.

وقال »بهذه املناسبة، يس��تذكر املجلس الوطني 

االتحادي فكر وعزمية قيادتنا الرش��يدة الذي تمَجسد 

يف إميانه��ا العميق بأن األوطان تُبن��ى اعتامداً عىل 

تضامن املرأة والرجل، وحرصها منذ تأس��يس الدولة 

عىل تضمني دس��تورها وقوانينها املبادئ األساس��ية 

لحق��وق اإلنس��ان املنصوص عليه��ا يف ميثاق األمم 

املتحدة، واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، وعملت 

عىل االنضامم إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التميي��ز ضد املرأة، ومل تدخر جهداً أو تُوفر وس��يلة 

لدعم امل��رأة اإلماراتية، وتأهيله��ا للقيام بدورها يف 

خدم��ة وطنها ومجتمعها، حت��ى أصبحت اإلمارات 

رائدة يف مجال متكني املرأة«. 

استشهاد ضابط إمارايت

واس��تنكر املجلس الوطني االتحادي الجرمية النكراء 

الت��ي أدت إىل استش��هاد الضابط اإلم��ارايت طارق 

محمد أحمد الش��حي أثناء تأديت��ه واجبه الوطني، 

داعي��اً املوىل عز وجل أن يلهم أرسة الش��هيد الصرب 

والسلوان.

 تأشرية »شنغن«

وأش��اد املجلس الوطني االتح��ادي مبوافقة الربملان 

األوروب��ي عىل إعفاء مواطني دولة اإلمارات العربية 

املتحدة من الحصول عىل تأش��رية »شنغن« لدخول 

دول االتح��اد األورويب، مبين��اً أن هذا القرار ينطوي 

عىل مردود إيجايب كبري يُتيح للمواطنني حرية السفر 

والتنق��ل يف دول االتح��اد األورويب، ويُوفر كثرياً من 

الوق��ت والجهد واملال، ويُنهي اإلج��راءات املعقدة 

للحصول عىل تأشرية هذه الدول، عالوة عىل أن هذا 

القرار سيُعزز بقوة العالقات عىل جميع املستويات 

بني دولة اإلمارات ودول االتحاد األورويب. 

وقال »تأيت هذه الخطوة انعكاساً طبيعياً للتقدير 

ال��دويل الكبري لدول��ة اإلمارات، مل��ا تحظى به من 

سمعة طيبة، وصورة إيجابية، وأمن وأمان واستقرار، 

ولدورها الفاعل ع��ىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، 

ولقد كان مل��ا حققته اإلم��ارات ملواطنيها من رخاء 

ورفاهية وازدهار يف املج��االت كافة، عظيم األثر يف 

التصويت بأغلبية ساحقة عىل هذا القرار الذي يُعد 

إنجازاً كبرياً للدبلوماس��ية اإلماراتية التي أثبتت أنها 

منوذج لألداء املتميز، مبا تتسم به من حيوية وقدرة 

عىل الحركة والتأث��ري، وتضافر أدوار وجهود الجميع 

بالعم��ل املتكامل، إذ تعمل الدبلوماس��ية الربملانية 

كإطار مواٍز وداعم للدبلوماسية الحكومية، لتحقيق 

الرؤية االس��رتاتيجية الرامية إىل تركي��ز كل الجهود 

لخدمة املواطن اإلم��ارايت وتحقيق املصالح الوطنية 

العليا«.

إشادة بإطالق األجندة 
الوطنية لدولة اإلمارات 
خالل األعوام السبعة 
املقبلة لتحقيق رؤية 

اإلمارات 2021 يف أن تكون 
إحدى أفضل دول العامل يف 

خمتلف امليادين

»الوطني االحتادي« يثمن 
موافقة الربملان األوروبــي 

على إعفاء املواطنني 
من احلصول على تأشرية 

»شنغن«
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اإلمارات تواصل حتقيق 
اإلجنازات الكبرية واملراتب 
األوىل واملتقدمة إقليميًا 

ودوليًا

ترجمة مضامني خطاب االفتتاح إىل بــــــــــــــــــــــــرنامج عمل وطني
خالل مناقش��ة م��رشوع ال��رد عىل خط��اب افتتاح 

دور االنعق��اد العادي الثالث، أك��د املجلس الوطني 

االتحادي حرصه عىل ترجمة مضامني خطاب صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظ��ه الله، إىل برنامج عمل يُلب��ي اآلمال املعقودة 

عليه يف تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم 

الوط��ن انطالقاً م��ن كونه أحد األعمدة الدس��تورية 

الخمسة التي أرست دعائم الدولة االتحادية املجيدة، 

وع��رب مامرس��ته اختصاصات��ه الدس��تورية بالتكامل 

والتنسيق والتعاون املتبادل مع الحكومة يف إطار من 

الشفافية وتحمل املسؤولية يف اتخاذ القرار.

وواف��ق املجل��س الوطن��ي االتحادي يف جلس��ته 

الخامس��ة التي عقدها يوم الثالث��اء 7 يناير 2014م، 

عىل مرشوع الرد عىل خطاب صاحب الس��مو رئيس 

الدولة، حفظه الله، يف افتتاح الدور الثالث الذي ألقاه 

بتكليف من سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب، رعاه الله، يف الجلس��ة االفتتاحية 

لهذا الدور يوم االثنني 11 نوفمرب 2013م.

وأكد املجلس أن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

تواصل تحت قي��ادة صاحب الس��مو رئيس الدولة، 

حفظه الل��ه، الحكيم��ة، تحقيق اإلنج��ازات الكبرية 

واملراتب األوىل واملتقدمة ع��ىل الصعيدين اإلقليمي 

وال��دويل يف مختل��ف ميادي��ن التنمي��ة ومؤرشاتها، 

ويف ريادته��ا لحامية حقوق اإلنس��ان، ومتكني املرأة 

واملس��اواة ب��ني الجنس��ني وف��ق التقاري��ر العديدة 

الصادرة عن املنظامت الدولية املعنية بقياس التقدم 

الذي تُحققه الدول يف كافة مجاالت التنمية، كتقرير 

التنافس��ية العامل��ي 2013 - 2014، وتقري��ر األم��م 

املتحدة مل��ؤرشات الس��عادة والرضا بني الش��عوب، 

وتقري��ر املنتدى االقتص��ادي العاملي لس��د الفجوة 

بني الجنس��ني، وحص��ول الدولة ع��ىل املرتبة األوىل 

عىل صعيد منطقة الرشق األوس��ط وش��امل إفريقيا، 

واملرتبة الثالثة عرشة عىل املستوى العاملي وفق مؤرش 

»سيادة القانون وشفافية النظام القضايئ الصادر عن 

»مرشوع العدالة العاملي 2012 – 2013«. وتزامناً مع 

ذكرى يومنا الوطني، جاء فوز دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة بتنظيم معرض »إكس��بو« الدويل 2020 يف 

ديب، أك��رب معارض الع��امل وأعرقها، تعب��رياً عن الثقة 

العميق��ة التي يوليها املجتمع الدويل لدولة اإلمارات، 

ويؤكد ه��ذا اإلنجاز أن اإلم��ارات ماضية يف مواصلة 

جهودها للحفاظ عىل مكانتها يف مصاف الدول األكرث 

تطوراً يف مختلف املجاالت، والتقدم بثبات يف تحقيق 

طموحاتها التنموية املتزايدة.

ما تحقق من إنجازات يدعو للفخر

وش��دد املجل��س ع��ىل أن دول��ة اإلمارات ش��هدت 

احتف��االت بهيجة بالي��وم الوطني الث��اين واألربعني، 

أحياها ش��عبنا العزيز واملقيم��ون عىل أرضنا الطيبة، 

جسدت كل معاين روح االتحاد وقيم الوفاء والعرفان 

والوالء واالنتامء للقيادة الحكيمة. وإن ما تحقق من 

إنج��ازات للوطن واملواطنني عىل جميع الصعد يدعو 

كل إم��ارايت للفخ��ر واالعتزاز، وإعالء ش��أن االتحاد، 

وبذل الغايل والنفيس لصون أمنه واستقراره وتحقيق 

عزته ورفعته ليظل شامخاً مبكانته الراسخة بني األمم.

وأشاد املجلس الوطني االتحادي مببادرات صاحب 

السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الكرمية التي جاءت 

يف كلمة سموه يف اليوم الوطني باعتامد عرشين مليار 

درهم للرصف عىل املش��اريع التي تس��تهدف تحقيق 

املس��توى املنش��ود من الرفاه للمواطنني، وبناء عرشة 

آالف مس��كن للمواطنني يف مختلف إم��ارات الدولة، 

ورفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه املواطن 

من برنامج الشيخ زايد لإلسكان من 500 ألف إىل 800 

أل��ف درهم، باعتبار أن توفري املس��كن املناس��ب هو 

قضايا الرتكيبة السكانية 
وتعزيز الهوية الوطنية 

والتوطني تتصدر األولوية 
وحتتاج إىل تعاضد اجلهود 

للتعجيل يف مواجهة 
حتدياتها
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إشادة مببادرات رئيس 
الدولة باعتماد 20 مليار 

درهم للمشاريع التي 
تستهدف حتقيق األفضل 
وبناء عشرة آالف مسكن 

للمواطنني

ترجمة مضامني خطاب االفتتاح إىل بــــــــــــــــــــــــرنامج عمل وطني
األساس لحياة مس��تقرة وآمنة للمواطنني، وبتوجيهات 

س��موكم الحكيمة، للحكومة بوضع إس��كان املواطنني 

ع��ىل رأس األولوي��ات يف إط��ار حرص س��موكم عىل 

تحقيق املزيد من االستقرار وتوفري الحياة الكرمية لهم.

أولوية لقضايــا الرتكيبة الســكانية والهوية الوطنية 

وأك��د املجل��س أن قضايا الرتكيبة الس��كانية وتعزيز 

الهوي��ة الوطني��ة والتوطني، كانت وال ت��زال تتصدر 

أولوياتن��ا الت��ي ال بد م��ن تكثيف وتعاض��د جهود 

الجمي��ع للتعجيل يف مواجه��ة تحدياته��ا العديدة، 

وإيج��اد الحلول الجذرية له��ا تحقيقاً ملصالح الوطن 

العلي��ا، ومام ال ش��ك في��ه أن تقدماً ق��د تحقق يف 

معالجة هذه القضايا، كنتائج مبارشة ملبادرة سموكم 

بتحدي��د عام 2013 عاماً للتوطني، آملني أن تس��تمر 

هذه املبادرة لألعوام املقبلة.

ويتطل��ع املجل��س يف ه��ذا اإلط��ار إىل أن تق��وم 

الحكومة بوضع الترشيعات املناسبة للحد من الخلل 

القائ��م يف الرتكيبة الس��كانية، وإنش��اء مجلس أعىل 

للتوط��ني يك��ون املرجعية األساس��ية له��ذا املرشوع 

الوطني الطموح، ويعمل عىل تبني اسرتاتيجية توطني 

بعيدة امل��دى وعميقة الرؤية والغايات وتحويلها إىل 

واق��ع ملموس، كام يأمل املجل��س أن تُويل الحكومة 

مزي��داً من االهتامم لتهيئة البيئة املناس��بة، وتقديم 

الحوافز املشجعة يف جانبي الدراسة والعمل اللتحاق 

املواطن��ني مبه��ن التعليم والط��ب والتمريض، ملا لها 

م��ن أهمية اجتامعية وأمني��ة، باإلضافة إىل املهن يف 

قطاعي اإلعالم والسياحة وغريها من املهن التي تُعزز 

الهوي��ة الوطنية. وأكد املجس أن دولة اإلمارات تويل 

تطوير منظومة التعليم وفق املعايري العاملية اهتامماً 

كب��رياً، وتحرص ع��ىل توفري كل أوج��ه الدعم الالزمة 

لتحديث��ه إمياناً وإدراكاً منها بكون��ه حجر الزاوية يف 

نهضة أي أمة، وتحقيق األه��داف الطموحة للتنمية 

ويف مقدمتها إيجاد اقتص��اد مبني عىل املعرفة، وقد 

حققت اإلمارات إنجازات مشهودة يف توفري املقومات 

الرضورية لتأهيل األجيال الجديدة. 

تلبية االحتياجات االجتامعية واالقتصادية

ويتطلع املجلس ويف إطار رؤية صاحب السمو رئيس 

الدولة، حفظه الل��ه، التي عرب عنها يف اليوم الوطني، 

بأن التعلي��م املتطور ركيزة أساس��ية يف التنمية، ويف 

تلبي��ة االحتياج��ات االجتامعية واالقتصادي��ة، وبناء 

اإلنس��ان الصالح وتأهيل قوة عمل قادرة عىل حامية 

مؤسس��ات االتح��اد، وأن تويل الحكوم��ة مزيدا من 

االهت��امم بتطوير واقع التعليم وجودته بكل مراحله 

ومس��توياته بشكل عام، مبا فيه إلزامية التعليم حتى 

إمتام املرحلة الثانوي��ة، ووضع الضوابط الكفيلة ملنع 

ترسب الطلبة من مقاعد الدراس��ة قبل إمتام املرحلة 

الثانوية أو م��ا يعادلها، ومعالج��ة الخلل القائم بني 

مخرج��ات التعلي��م واملتطلبات املس��تجدة لس��وق 

العم��ل، ومواكبة حاجات التنمية املتغرية، وأن تعمل 

الحكومة عىل إدم��اج الثقافة الوطنية بكل مكوناتها 

يف مناهج الرتبية وسياس��ات اإلعالم وبرامج التنشئة 

األرسي��ة واالجتامعي��ة، نظ��راً ألهمي��ة كل ذلك كام 

عربتم سموكم يف تهيئة بيئة اجتامعية ثقافية مواكبة 

ملتطلبات املستقبل الذي تتطلع إليه دولة اإلمارات. 

نظام متكامل للضامن االجتامعي

ك��ام يتطلع املجلس ألن تعم��ل الحكومة عىل وضع 

نظ��ام متكامل للض��امن االجتامعي بحيث يش��مل 

جمي��ع املس��تحقني، ومظلة ش��املة للتأمني الصحي 

االتحادي للمواطنني تحقيقاً لش��عار الصحة للجميع، 

وتعزي��زاً ملقوم��ات الحي��اة الكرمية لش��عبنا العزيز 

حارضاً ومس��تقبالً، وتحسني أوضاع جميع املتقاعدين 

الس��ابقني مبن فيه��م املتقاعدين قب��ل 1-1 - 2008، 

تطلع اجمللس ألن تعمل 
احلكومة على وضع 

نظام متكامل للضمان 
االجتماعي  يشمل جميع 

املستحقني
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اجمللس يأمل يف إعادة 
النظر يف نظام التقاعد 

املبكر للمرأة لتاليف سلبيات 
التقاعد املتأخر اجتماعيًا 

على األسرة املواطنة 
وعدم ربطه بشرط السن

اجمللس يتطلع إىل أن 
تضع احلكومة التشريعات 
املناسبة للحد من خلل 
الرتكيبة السكانية وإنشاء 

جملس أعلى للتوطني

ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد يف الدولة، نظراً ملا 

قدموه من جه��ود وخدمات جليلة للوطن، ويف هذا 

اإلط��ار يأمل املجلس أن تقوم الحكومة بإعادة النظر 

يف ربط معاشات التقاعد مبؤرشات ومعدالت التضخم 

يف الدول��ة، والعم��ل عىل إج��راء التعديل املناس��ب 

لقانون املعاش��ات والتأمينات االجتامعية مبا يس��مح 

لرواد األعامل املواطن��ني وأصحاب الرشكات الصغرية 

واملتوس��طة بالتس��جيل يف الهيئة العامة للمعاشات 

والتأمينات االجتامعي��ة للحصول عىل راتب تقاعدي 

مع االس��تعداد لدفع االشرتاك الش��هري، األمر الذي 

يُش��كل حافزاً للمواطنني للتفكري يف العمل يف القطاع 

الخاص، حيث إن سياسة الدولة تدعم متكني املواطنني 

يف القطاع الخاص وتُش��جعهم ومتنحهم التس��هيالت 

الالزم��ة لذلك، ويف ه��ذا اإلطار أيضاً، ف��إن املجلس 

يدعو الحكومة إىل إجراء تعديالت شاملة عىل قانون 

املعاش��ات والتأمينات االجتامعية للسامح للمواطنني 

املتقاعدين بالعمل والجمع ب��ني الراتب واملعاش أياً 

كانت قيمة أي منهام، لتشجيع املواطنني عىل العمل 

يف القطاع الخاص، عالوة عىل تأثريه اإليجايب يف الحد 

م��ن الخل��ل يف الرتكيبة الس��كانية.كام يأمل املجلس 

من الحكوم��ة، إعادة النظر يف نظ��ام التقاعد املبكر 

للمرأة لتاليف التأثريات الس��لبية للتقاعد املتأخر عىل 

الجوان��ب االجتامعي��ة واألرسة املواطنة وعدم ربطه 

برشط السن.

وإذ يثم��ن املجلس الوطن��ي الجهود التي تقدمها 

مؤسس��ات الدول��ة املختلفة من أج��ل الحفاظ عىل 

البيئ��ة وتنميتها وحامي��ة امل��وارد الطبيعية وضامن 

ع��دم اس��تنزافها وحفظ حق األجي��ال القادمة فيها، 

إال أن��ه ينظ��ر ببال��غ القل��ق لبعض األنش��طة التي 

تج��ري يف املناطق الحرة واملناطق الصناعية املختلفة 

املنت��رشة يف مختلف أنحاء الدولة والتي تؤثر س��لباً 

عىل البيئة املحلي��ة، وعليه فإن املجلس يتطلع ببالغ 

األم��ل والرجاء للحكومة الرش��يدة من أجل مراجعة 

القوانني واألنظمة االتحادي��ة املتعلقة بحامية البيئة 

وم��د صالحياتها لهذه املناطق أس��وة مبا جاء يف قرار 

مجلس الوزراء املوقر رقم )47( لس��نة 1999، والذي 

قرر بعدم السامح بتصنيع املبيدات يف جميع مناطق 

الدولة مبا فيها املناطق الحرة.

حق اإلمارات يف استعادة جزرها الثالث املحتلة

إن املجل��س الوطن��ي االتحادي إذ يؤك��د عىل حقنا 

امل��رشوع يف اس��تعادة س��يادتنا عىل جزرن��ا الثالث 

طن��ب الك��ربى وطنب الصغ��رى وأبو م��وىس، التي 

تحتلها جمهورية إيران اإلسالمية، فإنه وبكل اإلرصار 

واإلميان العميق بعدالة هذه القضية الوطنية، يضعها 

دامئ��اً عىل قم��ة أولوياته، ومحط االهت��امم الرئيس 

لدبلوماسيته الربملانية.

 وباس��تثامر حض��وره الفاع��ل يف املحاف��ل الربملانية 

اإلقليمي��ة والدولي��ة فق��د حقق املجل��س نجاحات 

كب��رية يف وضع ه��ذه القضية الوطنية بش��كل دائم 

عىل أجندتها، وحش��د الدعم والتأييد ملوقف الدولة 

املس��تند إىل مبادئ الرشعية الدولية، وذلك باستجابة 

جمهورية إيران اإلس��المية للدعوات املس��تمرة من 

دولة اإلمارات والدول الش��قيقة والصديقة ومحاكاة 

موق��ف دولة اإلم��ارات الحضاري ونهجها الس��لمي 

لحل ه��ذه القضية ع��رب التفاوض الج��اد املبارش أو 

ارتضاء التحكيم الدويل عرب اللجوء إىل محكمة العدل 

الدولي��ة للفصل فيها، األمر ال��ذي يُعزز الحرص عىل 

عالقات حسن الجوار يف املنطقة، ويُعزز بناء خطوات 

الثقة املتبادل��ة وإنهاء التوتر بني دولها، ويُس��هم يف 

الحفاظ عىل أمنها واستقرارها.

ثوابت قامئة عىل الحكمة واالنفتاح واالعتدال

وأكد املجلس أن الحياة الكرمية اآلمنة املستقرة التي 

نعيشها وس��ط إقليم مشتعل غري مس��تقر، واملكانة 

الرفيعة التي حققتها الدولة عىل الصعيدين االقليمي 

وال��دويل ما كان ذلك ليتحقق ل��وال الرؤية الحضارية 

واإلنس��انية التي تتبناها الدول��ة وتنطلق من ثوابتنا 
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تثمني سعي الدولة الدائم 
لدعم التعاون والعمل 

اخلليجي املشرتك وتعزيز 
العالقات والتشاور بني دول 

اجمللس لتوحيد الرؤى 
حيال خمتلف القضايا 

اإلقليمية والدولية

القامئ��ة عىل الحكم��ة واالنفتاح واالعت��دال والعدل 

واملحبة والتس��امح والس��الم النابعة من مبادئ ديننا 

اإلسالمي الحنيف وقيمه اإلنسانية النبيلة ووسطيته، 

وميث��اق األم��م املتح��دة وتدعي��م مب��ادئ الحوار 

والتفاه��م والصداق��ة، واتباع الطرق الس��لمية لحل 

النزاع��ات والخالف��ات، والعمل م��ع املجتمع الدويل 

لتحقيق األمن والسلم الدوليني وتجنيب العامل مخاطر 

االنتشار النووي لألغراض غري السلمية وإخالء منطقة 

الرشق األوس��ط من أس��لحة الدمار الش��امل، ونبذ 

ومكافحة اإلرهاب والتطرف بكافة األشكال والدواعي 

كونه يتناىف ومبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف، واحرتام 

س��يادة الدول وع��دم التدخل يف ش��ؤونها الداخلية، 

وتأكيد قيم اإلخاء اإلنساين بتخفيف معاناة الشعوب 

والدول الش��قيقة والصديقة عىل اختالف أوجهها مبد 

العون اإلنساين والتنموي لها بكافة أشكاله وصوره.

دعم سياسة الدولة الخارجية 

ويُثمن املجلس س��عي الدولة الدائ��م لدعم التعاون 

والعمل الخليجي املشرتك، وتعزيز العالقات والتشاور 

ب��ني دول مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية 

لتوحي��د الرؤى حي��ال مختل��ف القضاي��ا اإلقليمية 

والدولية، وتعزيز التنسيق والتكامل والتقارب وكل ما 

من شأنه خدمة املصالح املشرتكة ملنطقتنا وشعوبها، 

وتكريس صورة الدولة باعتبارها رمزاً لألخوة العربية 

األصيل��ة وصاحب��ة املبادرات الفاعلة لرتس��يخ ودعم 

مبادئ التكافل والتضامن والعمل العريب املش��رتك يف 

مختلف امليادي��ن، وتأييد كافة الجهود لحل مختلف 

القضايا العربية ونرصة قضاياها العادلة ويف طليعتها 

القضية الفلس��طينية، وبأن الس��الم العادل والشامل 

لن يتحقق إال بانسحاب إرسائيل الكامل من األرايض 

العربية املحتل��ة، والتزامها بقرارات الرشعية الدولية، 

وحق الشعب الفلس��طيني يف إقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الرشيف. ويش��يد املجلس بجهود 

الدولة لتعزيز أمنها ومصالحها الوطنية، وبسياس��تها 

ومواقفه��ا وجهوده��ا إزاء ما تش��هده منطقتنا من 

تطورات، وإس��هاماتها يف حل ما تواجهه بعض الدول 

العربي��ة الش��قيقة ومس��اعدتها عىل تج��اوز املحن 

والتحديات الصعب��ة التي تُواجهها، وتمَفاعلها اإليجايب 

النابع من إميانها العميق باحرتام خيارات الش��عوب 

وحقها يف الحياة الحرة الكرمية. 

دبلوماسية برملانية فاعلة 

ول��ن يألو املجلس الوطني االتحادي جهداً يا صاحب 

السمو، يف هذا اإلطار للعمل الدؤوب وعرب مشاركاته 

الخارجي��ة وحض��وره الفاعل يف املؤمت��رات واملحافل 

الربملاني��ة اإلقليمي��ة والدولي��ة لتكري��س الص��ورة 

الحضارية لدولتنا، وحش��د الدع��م والتأييد ملواقف 

الدولة تجاه مختلف قضايانا الوطنية ونرصة القضايا 

العربية واإلس��المية واإلس��هام الفاعل يف حل القضايا 

الدولية.

ويؤك��د املجل��س الوطني االتح��ادي الحرص عىل 

مواصلة مس��رية الخ��ري والعطاء والجه��د البناء كام 

أراد ل��ه اآلب��اء املؤسس��ون وأردت��م له س��موكم يف 

عملية متكين��ه وتفعيل دوره وتكام��ل اختصاصاته 

الدستورية وتجسيده للثوابت والروح االتحادية التي 

يستمد منها وعيه بقضايانا الوطنية وزخم جهوده يف 

التعامل مع تحديات الحارض واس��ترشاف مقتضيات 

املس��تقبل املرشق مبس��ؤولية وطني��ة عامدها قيم 

الوالء واالنتامء، وتالحم القيادة والحكومة واملجلس 

والش��عب، والتعاون والتكامل بني أجهزة السلطات 

االتحادي��ة واملحلي��ة لتحقيق ما يصب��و إليه وطننا 

العزي��ز وش��عبنا الكريم من تق��دم وازدهار بقيادة 

س��موكم الحكيمة س��ائلني املوىل الع��يل القدير، أن 

يحفظ س��موكم وإخوانكم أصحاب الس��مو أعضاء 

املجل��س األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وأن يس��دد 

ع��ىل طري��ق الخري خطاك��م إنه نعم امل��وىل ونعم 

النصري.

تأكيد حق اإلمارات املشروع 
يف استعادة السيادة على 

اجلزر احملتلة الثالث 
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املشروع يأتي يف إطار إدراك 
القيادة الرشيدة ألهمية 
مشاركة املواطنني يف 

واجب الدفاع عن الوطن مبا 
يحفظ مكتسباته وسالمة 

ترابه

مشروع قانون بإلزامية اخلدمة الوطــــــــــــــــــــــنية واالحتياطية على املواطنني

يه��دف م��رشوع قان��ون اتح��ادي بش��أن الخدمة 

الوطني��ة واالحتياطي��ة ال��ذي وافق علي��ه املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي، خالل جلس��ته الع��ارشة التي 

عقدها عىل مدى يومي الثالث��اء واألربعاء 25 و26 

مارس 2014م، إىل تش��كيل قوة دفاع وطني إضافية 

من ش��باب اإلمارات لحامية الوطن وحفظ حدوده 

وصون مقدراته ومكتسباته وإكساب األجيال خربات 

تعزز لديهم قيم الوالء واملش��اركة. وأكد املجلس أن 

مرشوع القانون يأيت يف إطار إدراك القيادة الرشيدة 

ألهمي��ة مش��اركة املواطنني يف واج��ب الدفاع عن 

الوطن، مبا يحفظ مكتس��بات الوطن وس��المة ترابه 

وما حققه منذ قيام االتحاد إىل يومنا هذا.

وناقش املجلس خالل يوم الثالثاء، مثاين مواد من 

مرشوع القان��ون الذي يتكون من 44 مادة كام ورد 

من الحكومة، واستكمل يوم األربعاء مناقشة جميع 

مواد مرشوع القانون، بحضور معايل الدكتور هادف 

جوعان الظاهري وزير الع��دل، والفريق ركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة.

وحسب مرشوع القانون تفرض الخدمة الوطنية 

عىل كل مواطن م��ن الذكور، ويكون التحاق اإلناث 

بهذه الخدمة اختيارياً.

الخدمة الوطنية تُرســخ قيم الــوالء واالنتامء لدى 

رشيحة الشباب

ومثن معايل رئيس املجلس توجيهات صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 

الل��ه، إىل مجل��س ال��وزراء بإصدار قان��ون اتحادي 

بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، مؤكداً أن هذه 

التوجيهات الس��امية ت��أيت يف إطار ح��رص وإدراك 

قيادتنا الحكيمة ألهمية مشاركة املواطنني يف واجب 

الدفاع عن الوطن وسالمة ترابه، وهو واجب مقدس 

ع��ىل كل مواطن، وأن الخدمة الوطنية تُرس��خ قيم 

ال��والء واالنتامء لدى رشيحة الش��باب، وتزرع روح 

النظ��ام واالنضب��اط والتضحي��ة فيهم، مب��ا مُيكنهم 

من خدم��ة الوطن وحامية الدول��ة واملحافظة عىل 

اس��تقاللها وسيادتها، واملش��اركة يف التنمية الشاملة 

التي تش��هدها ع��ىل أفض��ل وج��ه، والحفاظ عىل 

مكتسباتها وما حققته منذ قيام اتحاد دولتنا املبارك.

حامية اإلمارات واجب وطني مقدس 

وأكد م��رشوع القانون أن حامي��ة دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة واملحافظ��ة ع��ىل اس��تقاللها 

وس��يادتها واجب وطني مقدس عىل كل مواطن، 

وإلحاق الشباب يف الخدمة الوطنية سيعمل عىل 

صقل ش��خصيتهم وإذكاء ال��روح الوطنية لديهم 

ليكونوا قادرين عىل مواجهة تحديات املس��تقبل، 

وأن الخدمة الوطنية تش��كل راف��داً معززاً لقدرة 

وكف��اءة القوات املس��لحة، كام تكس��ب األجيال 

الجدي��دة خربات متنوع��ة تفيده��م يف حياتهم 

اليومية وتغري من نظرته��م للحياة وتعزز لديهم 

تشكيل قوة دفاع وطني 
إضافية من الشباب 

حلماية الوطن وحفظ 
حدوده وصون مقدراته 

ومكتسباته
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إحلاق الشباب باخلدمة 
الوطنية يسهم يف صقل 
شخصياتهم وإذكاء الروح 
الوطنية لديهم ليكونوا 
قادرين على مواجهة 

التحديات

ستكسب األجيال اجلديدة 
خربات متنوعة تفيدهم 

يف حياتهم اليومية وتغري 
من نظرتهم للحياة 

وتعزز لديهم قيم الوالء 
واملشاركة

مشروع قانون بإلزامية اخلدمة الوطــــــــــــــــــــــنية واالحتياطية على املواطنني

قيم الوالء واملشاركة، وهي كذلك وسيلة للتحصيل 

الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن. 

ويس��هم تطبيق هذا القانون يف ضبط السلوك 

السوي لدى معظم الش��باب من خالل التدريب 

العسكري، إذ إن التحاقهم بالقطاعات العسكرية 

سيس��اعد يف تخريج جيل من الش��باب ملتزم يف 

عمله وس��لوكياته ومطيع لرؤس��ائه، كام وتغرس 

فيه��م الثقة وح��ب الوطن واح��رتام الوقت مع 

اكتس��اب مه��ارات تهيئ الش��باب لالعتامد عىل 

النفس والقدرة عىل تحديد خياراتهم املس��تقبلية 

بناء عىل التجربة التي مّروا بها يف فرتة التدريب.

خمسة فصول توضح مرشوع القانون

ويتضمن مرشوع القانون خمس��ة فصول تناولت 

التعاري��ف، واألح��كام املتعلقة بنط��اق تطبيق 

القانون، والرشوط الواج��ب توافرها فيمن يجند 

بالخدم��ة الوطنية، وحدد الفئات املس��تثناة من 

أحكام القانون، باإلضافة إىل األحكام الخاصة مبدة 

الخدم��ة الوطني��ة، وتحديد األماك��ن التي تؤدى 

فيها وما تش��تمل عليه من تدريبات عس��كرية، 

وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية ورشوط اإلعفاء 

منه��ا وتأجيلها، ونظ��م رشوط االلتحاق بالخدمة 

االحتياطية، وتش��كيل االحتياط وضوابطه وكيفية 

اس��تدعاء االحتي��اط وحاالت��ه، وانته��اء الخدمة 

االحتياطية.

ك��ام تناول��ت م��واد م��رشوع القان��ون نظم 

األحكام العامة املتمثلة بتحديد السلطة املختصة 

بعملية التدريب وكيفيت��ه، باإلضافة إىل األحكام 

املتعلق��ة باالمتيازات التي متنح للمجند الذي أتم 

م��دة خدمته الوطني��ة مثل احتفاظ��ه بوظيفته 

واس��تحقاقه لرواتبه ومعاش��ه التقاع��دي وكافة 

حقوق��ه الوظيفي��ة، وأولوي��ة التعيني بالنس��بة 

للمجن��د من غري املوظفني وغريها من االمتيازات، 

وإنش��اء هيئ��ة الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطية 

بالقيادة العامة للقوات املسلحة وكيفية تشكيلها، 

واألح��كام املتعلق��ة بس��جل الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية، والعقوب��ات املفروضة عىل مخالفة 

أحكام هذا القانون، وقرص النظر يف الجرائم التي 

تق��ع باملخالفة ألحكام ه��ذا القانون عىل القضاء 

العام االتحادي. 

وتناول��ت فص��ول م��رشوع القان��ون األحكام 

الختامي��ة املتمثل��ة يف رسي��ان قوان��ني وقرارات 

ولوائح الجه��ات التي تؤدى الخدم��ة لديها عىل 

املجندي��ن واالحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية 

واالحتياطي��ة فيام مل يرد فيه ن��ص خاص يف هذا 

القان��ون، وال يتع��ارض معه، وحاالت اس��تدعاء 

من انته��ت خدمته االحتياطية، وأخ��رياً األحكام 

املتعلق��ة بإصدار القرارات الالزمة لتنفيذ القانون 

وإلغ��اء األح��كام املخالف��ة والن��رش يف الجريدة 

الرسمية، عىل أن يتم العمل به من تاريخ نرشه.
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املوافقة على مشروع قانون حقــــــــــــــــــــــــــــــوق الطفل 
ش��دد املجل��س الوطن��ي االتحادي خالل مناقش��ة 

م��رشوع قانون حقوق الطفل عىل تضمينه الحقوق 

األساس��ية للطفل واألرسي��ة والصحي��ة والتعليمية 

والثقافية واالجتامعية، وآلي��ات توفري الحياة اآلمنة 

واملس��تقرة له، وف��رض عقوبات مش��ددة عىل كل 

من تس��ول له نفس��ه ارتكاب أي فع��ل ضد الطفل 

يؤث��ر عىل توازن��ه العاطف��ي والنفي والجس��دي 

واألخالقي واالجتامع��ي، وحظر تعريض الطفل ألي 

إج��راء تعس��في أو غ��ري قانوين أو املس��اس برشفه 

وس��معته، أو تش��غيله قب��ل بلوغه س��ن 15 عاماً، 

والتأكيد عىل الحق��وق األرسية للطفل بفرض التزام 

عىل والدي الطف��ل وتوفري متطلبات األمان األرسي، 

وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية 

وأفضلية يف جميع الظروف. 

وج��اء م��رشوع القانون ال��ذي ناقش��ه املجلس 

وواف��ق عليه خالل جلس��تني: الثالث��ة التي عقدها 

بتاريخ 11 ديس��مرب 2013م، والسادسة التي عقدها 

ع��ىل م��دى يوم��ي 21 و22 يناي��ر 2014م، ضمن 

جهود دولة اإلمارات الرامية إىل اس��تكامل منظومة 

الترشيعات االجتامعية التي ترعى حقوق اإلنس��ان 

وتصون كرامته وحريت��ه، وتأكيداً عىل أن املنظومة 

الترشيعية يف الدول��ة تصون الحريات وتحافظ عىل 

الحقوق، وحرصاً عىل االهتامم بالطفل وتذليل كافة 

الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة 

الت��ي تؤهله ليكون ف��رداً صالح��اً، وتعزيز الجهود 

لحامية الطفل من جميع أش��كال التمييز والعنف، 

وتوفري أفضل اإلمكانيات وتهيئة الظروف لتنش��ئته 

وحاميته من كل أذى أو سوء معاملة.

مناقشات املجلس أبلع شهادة عىل جهود الدولة

وأكد معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي أن مناقشة املجلس الوطني االتحادي عىل 

مدى جلس��تني اس��تغرقتا ثالثة أيام مل��رشوع قانون 

حق��وق الطفل، لهي أبلغ ش��هادة وتعب��ري ملا تبذله 

الدولة ومؤسس��اتها الدس��تورية من جه��ود حثيثة 

نابع��ة من موروثه��ا الحض��اري واإلنس��اين وقيمها 

الدينية الس��امية لتحقيق املزيد من التقدم ورعاية 

كافة الحقوق لكل إنس��ان يعي��ش عىل هذه األرض 

الطيبة.

حامية الطفل من كل مظاهر اإلهامل واالستغالل 

ووافق املجلس عىل تغيري مس��مى مرشوع القانون 

ال��ذي ورد م��ن الحكومة باس��م »ودمي��ة« ليصبح 

»حق��وق الطفل«، ملا يتضمنه م��ن مواد تنص عىل 

حق��وق الطف��ل وحاميت��ه وليت��امىش م��ع حقوق 

اإلنس��ان وانضامم الدول��ة إىل االتفاقي��ات الدولية 

املعنية، ووفقاً للقواعد الفنية لصياغة الترشيعات.

وش��دد مرشوع القان��ون ع��ىل أن املطلوب من 

السلطات املختصة والجهات املعنية، تحقيق حامية 

الطفل من كل مظاهر اإلهامل واالس��تغالل وس��وء 

املعاملة ومن أي عنف بدين ونفي يتجاوز املتعارف 

عليه رشعاً وقانون��اً كحق للوالدين ومن يف حكمهم 

يف تأدي��ب أبنائه��م، وعدم اإلخالل بح��ق الوالدين 

يف تربي��ة أبنائه��م لحفظ حق��وق الوالدين ومن يف 

حكمه��م يف التأديب وهو م��ا يتوافق مع املادة 53 

من قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم 

3 لس��نة 1987 بإصدار قانون العقوبات، والقوانني 

املعدلة له.

وحس��ب مرشوع القانون تقوم السلطات املعنية 

والجه��ات املختص��ة بالحفاظ عىل ح��ق الطفل يف 

الحي��اة والبق��اء والنامء وتوفري كل الف��رص الالزمة 

لتس��هيل ذلك، والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، 

وحامي��ة املصالح الفضىل للطفل، وبتنش��ئة الطفل 

عىل التمس��ك بعقيدته اإلس��المية واالعتزاز بهويته 

الوطنية واحرتام ثقافة التآخي اإلنساين.

ونص م��رشوع القانون عىل تنش��ئة الطفل عىل 

التح��يل باألخ��الق الفاضلة وخاصة اح��رتام والديه 

ومحيطه العائيل واالجتامع��ي، ونرش ثقافة حقوق 

الطفل عىل أوس��ع نطاق ممكن باستخدام الوسائل 

املناسبة، وإرشاك الطفل يف مجاالت الحياة املجتمعية 

يتضمن القانون جميع 
احلقوق األساسية للطفل 
وآليات توفري احلياة اآلمنة 

واملستقرة له 

على السلطات اخملتصة 
واجلهات املعنية حماية 

الطفل من مظاهر 
اإلهمال واالستغالل وسوء 

املعاملة
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األسرة الطبيعية هي 
البيئة األوىل الفضلى 

لتنشئة الطفل وتكفل 
الدولة وجودها وصونها 

وحمايتها ورعايتها

للطفل احلق منذ والدته يف 
اسم ال يكون منطويًا على 
حتقري أو مهانة لكرامته 
أو منافيًا للعقائد الدينية 

والعرف

املوافقة على مشروع قانون حقــــــــــــــــــــــــــــــوق الطفل 

وفقاً لس��نه ودرجة نضجه وقدرات��ه املتطورة حتى 

ينش��أ عىل خصال حب العمل واملبادرة والكس��ب 

املرشوع وروح االعتامد عىل الذات.

األرسة الطبيعية هي البيئة  الفضىل لتنشئة الطفل

ويكفل مرشوع القانون، متتع الطفل بجميع الحقوق 

املق��ررة مبوجب��ه والترشيعات األخرى الس��ارية يف 

الدولة وحاميته دون متييز بس��بب أصله أو جنس��ه 

أو موطن��ه أو عقيدته الديني��ة أو مركزه االجتامعي 

أو إعاقته.

وحس��ب مرشوع القانون ف��إن األرسة الطبيعية 

ه��ي البيئ��ة األوىل الفضىل لتنش��ئة الطفل وتكفل 

الدول��ة وجوده��ا وصونه��ا وحاميته��ا ورعايتها مبا 

يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضىل ويس��تعاض 

عنها عند االقتضاء ب��األرسة البديلة، وتكون لحامية 

الطف��ل ومصالحه الفضىل األولوية يف كافة القرارات 

واإلجراءات التي تتخذ يف ش��أنه، وتعمل السلطات 

املختصة والجه��ات املعنية عىل تحقيق ذلك باتخاذ 

اإلج��راءات الالزم��ة ومنه��ا: ضامن تلبي��ة حاجات 

الطف��ل األدبية والنفس��ية والبدنية يف ظل الظروف 

الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائيل وبخاصة حقه 

يف الحضانة، وإعطاء الطفل أولوية الحامية والرعاية 

واإلغاث��ة والتوجي��ه يف حاالت الط��وارئ والكوارث 

والنزاعات املسلحة ومن أية جرمية ترتكب ضده.

ووفق��اً ملرشوع القانون، للطف��ل الحق يف احرتام 

خصوصيت��ه وفقاً للنظام الع��ام واآلداب مع مراعاة 

حقوق ومس��ؤوليات م��ن يقوم ع��ىل رعايته طبقاً 

للقان��ون، وتعمل الجه��ات املعنية املس��ؤولة عىل 

تنفيذ السياس��ات والربامج التي تضعها الس��لطات 

املختصة يف جميع املجاالت الخاصة بالطفل.

الحق يف الحياة واألمان والتسجيل فور والدته 

وحدد م��رشوع القانون الحقوق األساس��ية للطفل 

وه��ي: للطفل الحق يف الحياة واألمان عىل نفس��ه، 

وللطفل الحق منذ والدته يف اس��م ال يكون منطوياً 

ع��ىل تحق��ري أو مهانة لكرامت��ه أو منافي��اً للعقائد 

الدينية والعرف، ويس��جل الطف��ل بعد والدته فوراً 

يف س��جل املواليد طبق��ا للنظام القان��وين املقرر يف 

هذا الش��أن، وللطفل الحق يف جنسية وفقاً ألحكام 

القوان��ني املعمول بها يف الدول��ة، وحق التعبري عن 

آرائه بحرية وفقاً لس��نه ودرج��ة نضجه، ومبا يتفق 

مع النظام العام واآلداب العامة والقوانني الس��ارية 

يف الدول��ة، وتت��اح له الفرصة الالزم��ة لإلفصاح عن 

آرائه فيام يتخذ بش��أنه من تدابري يف حدود القوانني 

املعمول بها. ويحظر مرشوع القانون تعريض الطفل 

ألي تدخل تعس��في أو إجراء غ��ري قانوين يف حياته 

أو أرسته أو منزله أو مراس��الته، كام يحظر املساس 

برشف��ه أو س��معته. وتكفل الدول��ة حامية الطفل 

من جمي��ع صور إباحية األطف��ال وفقاً للترشيعات 

السارية.

حظر تشغيل األطفال قبل بلوغهم سن 15 

وحازت املادة التي تنص ع��ىل حظر عمل األطفال، 

ع��ىل نقاش معمق من قبل أعض��اء املجلس، لتأكيد 

دور الس��لطات املختصة والجهات املعنية يف: حظر 

تش��غيل األطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عرشة، 

وحظر االستغالل االقتصادي والتشغيل يف أي أعامل 

تعرض األطف��ال للخطر س��واء بحك��م طبيعتها أو 

لظروف القيام بها، وتنظم الالئحة التنفيذية للقانون 

وقانون العمل ورشوط وأسس تشغيل األطفال.

ووفقاً للحقوق األرسي��ة التي نص عليها مرشوع 
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القانون: يلتزم والدا الطفل ومن يف حكمهام والقائم 

ع��ىل رعاية الطفل، بتوف��ري متطلبات األمان األرسي 

للطفل يف كنف أرسة متامس��كة ومتضامنة، ويلتزم 

القائ��م ع��ىل رعاي��ة الطف��ل بتحمل املس��ؤوليات 

والواجب��ات املنوطة ب��ه يف تربية الطف��ل ورعايته 

وتوجيهه وإرش��اده ومنائه عىل الوجه األفضل، ومع 

مراعاة القوانني املعمول بها، للطفل الحق يف التعرف 

ع��ىل والدي��ه وأرسته الطبيعي��ة وتلق��ي رعايتهام، 

واالحتف��اظ بعالقات ش��خصية واتص��االت مبارشة 

مع كليه��ام، وللطف�ل الح��ق يف الحضانة والرضاعة 

والنفقة وحامية نفس��ه وعرضه ودين��ه وماله وفقاً 

للق�وانني املعمول بها يف الدولة.

التأكيد عىل حقوق األطفال املعاقني 

وبني مرشوع القانون الحقوق الصحية للطفل وهي: 

توفري الرعاية الصحية املناس��بة لألمهات قبل وبعد 

الوالدة، وتعمل السلطات املختصة والجهات املعنية 

عىل اتخاذ التدابري الالزم��ة لوقاية وحامية األطفال 

من اس��تخدام املواد املخدرة واملس��كرة واملنشطة، 

وكافة أنواع املواد املؤثرة عىل العقل أو املس��اهمة 

يف إنتاجها أو االتجار بها أو ترويجها، ووضع الربامج 

الخاص��ة بتدري��ب العاملني يف قط��اع صحة الطفل 

واألم وإعداده��م لتحقي��ق أهداف ه��ذا القانون، 

والقي��ام بالرعاية النفس��ية مبا يتضم��ن منو الطفل 

عقلي��اً ووجدانياً واجتامعياً ولغوي��اً، واتخاذ التدابري 

الالزم��ة للكش��ف املبكر ع��ىل األطفال لتش��خيص 

حاالت اإلعاق��ة واألمراض املزمن��ة، وتوفري األجهزة 

التعويضية الالزمة. وينص مرشوع القانون عىل قيام 

السلطات املختصة والجهات املعنية باتخاذ التدابري 

املمكنة إلعداد برام��ج التدريب الصحية، خاصة يف 

مجال الوقاية واإلرش��اد الصحي وما يتعلق باإلعالم 

الصحي، ومتت إضافة مجال الرعاية النفس��ية الذي 

يتضم��ن منو الطفل العق��يل والوجداين واالجتامعي 

واللغوي، ولذلك فإنه من املهم اإلشارة إليه كأساس 

من أساسيات الرعاية الصحية.

وتلت��زم الس��لطات املختص��ة والجه��ات املعنية 

بالتداب��ري التالية: وقاية الطفل م��ن مخاطر وأرضار 

التل��وث البيئ��ي والعمل ع��ىل مكافحته��ا، والقيام 

ب��دور بن��اء وفاع��ل يف التوعي��ة يف مج��ال الوقاية 

واإلرشاد الصحي، خاصة فيام يتعلق مبجاالت صحة 

الطفل وتغذيته ومزاي��ا الرضاعة الطبيعية والوقاية 

من األم��راض والح��وادث ومض��ار التدخني ووضع 

السياسات والربامج الالزمة للنهوض باإلعالم الصحي 

يف هذا الش��أن، ودعم نظام الصحة املدرسية ليقوم 

ب��دوره يف مجال الوقاية والعالج واإلرش��اد الصحي، 

والوقاي��ة من اإلصاب��ة باألمراض املعدي��ة والخطرة 

واملزمنة وتوفري التطعيامت والتحصينات الالزمة.

ويحظ��ر م��رشوع القان��ون بيع أو ال��رشوع يف 

بي��ع التبغ أو منتجاته للطف��ل، وللبائع الحق يف أن 

يطلب من املش��رتي تقديم الدليل عىل بلوغه س��ن 

الثامنة عرشة، والتدخني يف وسائل املواصالت العامة 

والخاصة واألماكن املغلق��ة حال وجود طفل، وبيع 

أو ال��رشوع يف بي��ع املرشوبات الكحولي��ة للطفل، 

وأي��ة مواد أخرى تش��كل خطورة ع��ىل صحته، يتم 

تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء، واس��ترياد 

أو ت��داول م��واد مخالفة للمواصف��ات املعتمدة يف 

الدولة لغذاء أو مس��تلزمات أو مكمالت غذائية أو 

صحية أو هرمونية أو لعب األطفال.

الحقوق االجتامعية 

وش��دد مرشوع القانون عىل الحق��وق االجتامعية، 

وه��ي أن تعمل الدولة عىل توفري مس��توى معييش 

مالئ��م لنم��و الطف��ل الب��دين والعق��يل والنف��ي 

واالجتامع��ي وفقاً للقوانني املعم��ول بها، ولألطفال 

الذي��ن ليس لديه��م عائل مقت��در أو مصدر دخل 

الحق يف الحصول عىل مساعدة الدولة وفقاً للقوانني 

حظر تعريض الطفل ألي 
تدخل تعسفي أو إجراء غري 
قانوين يف حياته أو أسرته أو 

منزله أو مراسالته

يلتزم والدا الطفل ومن 
يف حكمهما والقائم على 
رعايته بتوفري متطلبات 

األمان األسري للطفل
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الدولة تعمل على توفري 
مستوى معيشي مالئم 

لنمو الطفل البدين 
والعقلي والنفسي 

واالجتماعي

املعم��ول بها، وت��م إضافة عبارة »مس��اعدة الدولة 

وفق��اً للقوان��ني املعمول بها« ألن الطف��ل له الحق 

بش��كل مطلق يف الحصول عىل الحقوق االجتامعية 

س��واء كان تحت مظلة الض��امن االجتامعي أو أية 

قوانني أخرى. وبني م��رشوع القانون أنه مع مراعاة 

قانوين األحوال الش��خصية ومجهويل النسب، للطفل 

املح��روم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دامئة أو 

مؤقتة الح��ق يف الرعاية البديلة م��ن خالل: األرسة 

الحاضنة، ومؤسس��ات الرعاية االجتامعية العامة أو 

الخاصة، إذا مل تتوافر األرسة الحاضنة.

امتالك املعرفة ووسائل االبتكار واإلبداع

وحس��ب مرشوع القانون ف��إن الحق��وق الثقافية 

للطف��ل هي: الح��ق يف امت��الك املعرفة ووس��ائل 

االبت��كار واإلبداع، وله يف س��بيل ذلك املش��اركة يف 

تنفيذ الربامج الرتفيهي��ة والثقافية والفنية والعلمية 

الت��ي تتفق مع س��نه وم��ع النظام الع��ام واآلداب 

العامة، وتضع الس��لطات املختصة والجهات املعنية 

الربامج الالزمة لذلك.

ويحظر م��رشوع القانون نرش أو عرض أو تداول 

أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مس��موعة 

أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز 

الطفل الجنس��ية أو تزين له الس��لوكيات املخالفة 

للنظ��ام الع��ام واآلداب العامة أو يكون من ش��أنها 

التش��جيع عىل االنحراف يف السلوك، وتحدد الالئحة 

التنفيذية لهذا القان��ون األماكن التي يحظر دخول 

األطف��ال إليها، وضوابط دخ��ول غريها من األماكن، 

وع��ىل مدي��ري دور الع��رض الت��ي تع��رض أفالما 

س��ينامئية وقن��وات الب��ث التلفزي��وين وغريها من 

األماكن املامثلة املش��ار إليها يف املادة الس��ابقة، أن 

يعلنوا ويف مكان ظاهر ومريئ ما يفيد حظر الدخول 

أو املش��اهدة لألطفال طبقاً ملا تن��ص عليه الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون واللوائح األخرى املعمول بها.

مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل 

ووفقاً ملرشوع القانون يجب عىل رشكات االتصاالت 

وم��زودي خدمات ش��بكة املعلوم��ات اإللكرتونية 

إب��الغ الس��لطات املختصة أو الجه��ات املعنية عن 

أي��ة مواد إباحي��ة لألطفال يتم تداوله��ا عرب مواقع 

وش��بكة املعلومات اإللكرتونية، باإلضافة إىل تقديم 

املعلوم��ات والبيانات الرضورية عن األش��خاص أو 

الجهات أو املواقع التي تتداول هذه املواد أو تعمد 

إىل التغري��ر باألطفال، وتعمل الدول��ة عىل تكوين 

مجالس وجمعيات وأندي��ة ومراكز خاصة بالطفل، 

تختص بتنمية الجوان��ب الثقافية والفنية والعلمية 

والبدنية وغريها لألطفال.

حق التعليم وتساوي الفرص  

ولكل طفل الحق يف التعليم، كام تعمل الدولة عىل 

تحقيق تس��اوي الفرص املتاحة ب��ني جميع األطفال 

وفقاً للقوانني الس��ارية، وتعم��ل الدولة عىل اتخاذ 

التدابري املناس��بة ملن��ع ترسب األطف��ال املبكر من 

املدارس، وتتخ��ذ الدولة يف مج��ال التعليم التدابري 

اآلتي��ة: منع ت��رسب األطفال من امل��دارس، وتعزيز 

مشاركة األطفال وأولياء أمورهم يف القرارات الخاصة 

باألطفال، وحظر جميع أشكال العنف يف املؤسسات 

التعليمية واملحافظة ع��ىل كرامة الطفل عند اتخاذ 

القرارات أو وضع الربامج.

وواف��ق املجلس ع��ىل اس��تحداث بندين ضمن 

الحق��وق التعليمية هام: تطوير نظ��ام التعليم ومبا 

يش��مل رياض األطفال لتحقيق غايات��ه لتنمية كل 

طفل يف املج��االت العقلي��ة والبدني��ة والوجدانية 

واالجتامعي��ة والخلقي��ة، ووض��ع برام��ج محددة 

ومنظمة لإلبالغ والش��كوى به��دف تأمني التحقيق 

يف األفع��ال والتجاوزات املخالفة للحقوق التعليمية 

وال��واردة يف هذا القانون عىل النح��و الذي تحدده 

الالئحة التنفيذية.

للطفل احلق يف احرتام 
خصوصيته مع مراعاة 

حقوق ومسؤوليات من 
يقوم على رعايته
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املجلس يستحدث بندين ضمن الحق يف الحامية 

وحسب الحق يف الحامية للطفل فإنه يعترب بوجه خاص 

مام يهدد الطفل أو يهدد س��المته البدنية أو النفسية 

أو األخالقية أو العقلية ويستدعي حقه يف الحامية ما 

يأيت: تعريض الطفل للنبذ واإلهامل والترشد، وتعرض 

الطفل لالستغالل أو اإلساءة الجنسية، وفقدان الطفل 

لوالدي��ه وبقاؤه دون عائل أو كاف��ل، والتقصري البني 

واملتواص��ل يف الرتبية والرعاية، واعتياد س��وء معاملة 

الطفل، وتعرض الطفل لالستغالل أو اإلساءة الجنسية، 

وتعرض الطفل لالس��تغالل من قب��ل التنظيامت غري 

املرشوع��ة ويف اإلجرام املنظم ك��زرع أفكار التعصب 

والكراهي��ة أو تحريض��ه عىل القي��ام بأعامل العنف 

والرتوي��ع، وتعري��ض الطفل للتس��ول أو اس��تغالله 

اقتصادياً، وعجز الوالدين أو القائم عىل رعاية الطفل 

عن رعايته أو تربيته، وتعرض الطفل للخطف أو البيع 

أو االتجار به ألي غرض أو اس��تغالله بأي ش��كل من 

األشكال، وإصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر 

يف قدرته عىل اإلدراك.

حظر تعريض الطفل للنبذ أو الترشد أو اإلهامل 

ويحظر مرشوع القانون وفقاً لحق الحامية، تعريض 

س��المة الطفل العقلي��ة أو النفس��ية أو البدنية أو 

األخالقية للخطر سواء بتخيل القائم عىل رعايته عنه 

أو ترك��ه مبكان أو مؤسس��ة رعاية بدون موجب، أو 

رفض قبول الطفل من القائم عىل رعايته، أو االمتناع 

ع��ن مداوات��ه والقيام ع��ىل ش��ؤونه، ويحظر عىل 

القائ��م عىل رعاية الطفل تعريض��ه للنبذ أو الترشد 

أو اإلهامل أو اعتياد ترك��ه دون رقابة أو متابعة أو 

التخ��يل عن إرش��اده وتوجيهه أو ع��دم القيام عىل 

شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى املؤسسات التعليمية 

أو ترك��ه يف حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب 

خالل مرحلة التعليم اإللزام��ي. كام يحظر تعريض 

الطفل للتعذيب أو االعتداء عىل س��المته البدنية أو 

إتيان أي عمل ينطوي عىل القس��وة من شأنه التأثري 

ع��ىل توازن الطفل العاطفي أو النفي أو العقيل أو 

األخالقي. ويحظر مرشوع القانون استخدام طفل أو 

استغالله يف تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية، 

وإنتاج أو نرش أو توزيع أو تس��هيل وصول األطفال 

ملواد إباحية بأية وسيلة، وتنزيل أو تحميل أو إرسال 

م��واد إباحية األطفال عن طريق ش��بكة املعلومات 

اإللكرتوني��ة أو ع��رب أية وس��يلة أخرى من وس��ائل 

االتصال أو تقنية املعلومات، ومساهمة القائم عىل 

رعاية الطفل يف مش��اركة الطفل يف إنتاج أو تصوير 

مواد إباحي��ة األطفال أو أية أعامل جنس��ية أخرى 

أو الس��امح له بذلك أو مس��اعدته يف أي من هذه 

األفعال، واستغالل الطفل استغالالً جنسياً بتعريضه 

أو تهيئته ألعامل الدعارة أو الفجور سواء مبقابل أو 

دون مقابل، وبطريقة مبارشة أو غري مبارشة.

تشديد عىل حظر تكليف الطفل مبا يعيق تعليمه 

ويحظر مرشوع القانون استغالل الطفل يف التسول، 

وتشغيل الطفل يف ظروف مخالفة للقانون، وتكليف 

الطف��ل بعم��ل يعيق تعليم��ه أو ي��رض بصحته أو 

بسالمته البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية.

وبني مرشوع القان��ون آليات الحامية، بأن تعمل 

الس��لطات املختصة والجهات املعنية بالتنسيق مع 

وزارة الش��ؤون االجتامعي��ة، ع��ىل إنش��اء وحدات 

لحامية الطفل تهدف إىل وضع وتنفيذ آليات وتدابري 

حامي��ة الطف��ل املنص��وص عليها يف ه��ذا القانون، 

وتح��دد الالئح��ة التنفيذي��ة لهذا القان��ون ما يأيت: 

اختصاصات وحدات حامي��ة الطفل وآليات عملها، 

والرشوط الالزم توافرها يف اختصايص حامية الطفل.

وي��ؤدي اختص��ايص حامية الطفل قب��ل مبارشة 

مهام��ه، اليم��ني القانونية ويختص ب��اآليت: التدخل 

الوقايئ يف جميع الح��االت التي يتبني فيها أن صحة 

الطف��ل وس��المته البدنية أو النفس��ية أو األخالقية 

أو العقلي��ة مه��ددة أو معرضة للخط��ر، والتدخل 

العالج��ي يف جميع ح��االت االعتداء، واالس��تغالل، 

واإلهامل وكاف��ة الحاالت املنص��وص عليها  باملادة 

)33( من هذا القانون.

والختصايص حامية الطفل عند القيام مبهام عمله 

الصالحيات اآلتية: جمع االس��تدالالت حول الوقائع 

موضوع البالغ وحضور جلسات التحقيق واملحاكمة 

إن اقت��ى األمر، والدخول مبف��رده أو مصطحباً من 

يرى الحاج��ة إليه، إىل أي م��كان يوجد فيه الطفل 

وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، 

واتخاذ التدابري الوقائية املالمئة يف شأن الطفل وذلك 

عىل النح��و الذي تح��دده الالئح��ة التنفيذية لهذا 

القانون، واالس��تعانة باألبحاث االجتامعية من أجل 

الوصول إىل تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.

وحس��ب م��رشوع القان��ون؛ لكل ش��خص إبالغ 

اختصايص حامية الطف��ل أو وحدات حامية الطفل 

إذا كان هن��اك م��ا يهدد س��المته أو صحته البدنية 

ويك��ون  العقلي��ة،  أو  األخالقي��ة  أو  النفس��ية  أو 

اإلبالغ وجوبياً عىل املرب��ني واألطباء واالختصاصيني 

االجتامعي��ني أو غريه��م ممن تعه��د إليهم حامية 

األطف��ال أو العناي��ة به��م أو تعليمه��م، وعىل كل 

شخص بلغ س��ن الرشد، مس��اعدة أي طفل يطلب 

من��ه إبالغ الس��لطات املختصة أو الجه��ات املعنية 

مبعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر يف 

إحدى الحاالت املبينة باملادة )33( من هذا القانون، 

وال يج��وز اإلفصاح ع��ن هوية من ق��ام باإلبالغ إال 

برض��اه، ويحظر الكش��ف عن هوي��ة كافة أطراف 

الواقعة والش��هود يف قضاي��ا االعتداء عىل الطفل أو 

س��وء معاملت��ه وذلك عند اس��تخدام املعلومات يف 

التحلي��الت أو التقارير اإلعالمية أو نرش كل ما ميكن 

من التعرف عىل شخصيته.

وبالنس��بة لتدابري الحامية نص م��رشوع القانون 

ع��ىل أنه مع مراعاة أحكام املادتني )47( و)51( من 

هذا القانون، عىل اختصايص حامية الطفل باالتفاق 

مع القائم ع��ىل رعاية الطفل، اتخاذ التدابري الالزمة 

إذا وج��د ما يه��دد س��المته أو صحت��ه البدنية أو 

اســتحدث املجلس خمس مواد تنص األوىل التي 
جاءت ضمن الحقوق األساســية للطفل عىل: أن 
للطفل الحق يف النسب إىل والديه الرشعيني طبقاً 
للقوانني السارية يف الدولة، ويلتزم كل من والدي 
الطفل أو من له ســلطة عليه قانوناً، باســتخراج 
األوراق التــي تثبــت واقعــة ميالده وجنســيته 
وكافة األوراق الثبوتية األخــرى الخاصة به طبقاً 
للقوانــني الســارية يف الدولة، وذلــك باعتبار أن 
الحق يف النســب من الحقوق الرشعية واألساسية 
املكفولة للمواليد. وبســبب وضع اجتامعي أسفر 
عــن معاناة بعض األطفال مــن تراخي آبائهم يف 
تســجيلهم واســتخراج األوراق الثبوتية لهم، مام 
اســتدعى وضعها، خاصة وأن هــذه الجزئية غري 
معالجة يف قانــون األحوال الشــخصية أو قانون 

الجنسية واإلقامة.
كــام نصت املــواد عــىل: أنــه ويف حــال توصل 
اختصــايص حامية الطفل إىل التدابري املالمئة ذات 
الصبغة االتفاقية، فإنــه يتم تدوين ذلك االتفاق 
وتالوته وتوقيعه من مختلف األطراف مبا يف ذلك 
الطفل الــذي بلغ عمره الثالثة عرش عاماً، ويقوم 
االختصايص بصفة دورية مبتابعة نتائج التدابري يف 
االتفاقية املتخذة، ويقرر عند االقتضاء تعديلها مبا 
يضمن – قــدر اإلمكان – إبقاء الطفل يف محيطه 
العائيل. وحسب املواد املستحدثة: ينشأ يف وزارة 
الشؤون االجتامعية سجل بالتنسيق مع السلطات 
املختصة، تقيد فيه حاالت ســوء معاملة األطفال 
مبجملها، وكل ما يدون يف هذا الســجل رسي وال 
يجوز االطــالع عليه إال بإذن مــن النيابة العامة 
أو املحكمة املختصة حســب األحوال. واستحدث 
املجلــس هــذه املــادة ألهمية وجود ســجل يف 
الوزارة لحرص حاالت االنتهــاكات تجاه األطفال. 
كــام اســتحدث املجلس مادة تنــص عىل ما ييل: 
»عىل الجهــات املعنية واملختصــة توفري الحامية 

للشهود يف جميع مراحل الدعوى الجزائية«.
كــام اســتحدث املجلس مــادة تلزم الســلطات 
املختصة والجهــات املعنية باتخاذ التدابري اآلتية: 
ضامن سالمة املنتجات مبا ال يهدد حقوق الطفل 
الــواردة يف هذا القانون ووضع ضوابط اإلعالنات 
التســويقية التي تتفق مع حق الطفل يف الصحة 
والبقــاء والنــامء، ومراقبــة األنشــطة التجارية 
مبا يكفــل عدم تعريض األطفــال ألي مخاطر أو 
أرضار بيئية. وتم اســتحداث هــذه املادة ملراعاة 
املســتجدات الدوليــة الحديثــة يف مجال حقوق 
الطفــل، مبا يؤكد أن الدولة أخذت مجاالً أوســع 
مــدى يف حامية حقوق الطفــل، وفقاً لاللتزامات 
التــي رتبتها منظمــة »يونســيف« التابعة لألمم 
املتحدة، بشــأن مبادئ ومعايري األعامل التجارية 

وتأثريها عىل حقوق الطفل.

استحداث
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النفس��ية أو األخالقية أو العقلية، وذلك عىل النحو 

الذي تحدده الالئحة التنفيذي��ة لهذا القانون، ومع 

مراع��اة حكم املادة )51( من ه��ذا القانون، ويقوم 

اختصايص حامية الطف��ل بتقديم املقرتحات التالية 

إىل والدي الطفل أو من يقوم عىل رعايته.

 ويج��ب عىل اختصايص حامي��ة الطفل أن يخطر 

والدي الطفل أو من يقوم عىل رعايته والطفل الذي 

بل��غ عمره ثالثة عرش عام��اً بحقهم يف رفض التدبري 

املقرتح عليهم، وع��ىل اختصايص حامية الطفل رفع 

األمر إىل الجهة التي يتبع لها التخاذ اإلجراء املناسب 

يف الحالت��ني اآلتيتني: ع��دم الوصول إىل اتفاق خالل 

خمس��ة عرش يوماً من تاريخ اتص��ال علمه بالحالة، 

ونقض االتفاق من قب��ل والدي الطفل أو من يقوم 

ع��ىل رعاي��ة الطفل أو م��ن قبل الطف��ل الذي بلغ 

عمره ثالث��ة عرش عاماً، وعىل الجه��ة التي يتبع لها 

اختص��ايص حامية الطفل اتخاذ م��ا يلزم لرفع األمر 

إىل النيابة العامة.

يعترب رضراً بليغاً  كل فعل يهدد حياة الطفل 

ومبراعاة أح��كام امل��واد )33( و)34( و)35( و)36( 

و)37( و)38( يعت��رب رضراً بليغ��اً أو خط��راً محدقاً 

كل فع��ل أو امتناع عن فعل يه��دد حياة الطفل أو 

س��المته أو صحته البدنية أو النفس��ية أو األخالقية 

أو العقلية بش��كل ال ميك��ن تالفيه مب��رور الوقت، 

ومع مراعاة حرمة أماكن الس��كنى، يبادر اختصايص 

حامي��ة الطفل يف حالة وقوع رضر بليغ عىل الطفل 

أو وجود خطر محدق ب��ه وقبل الحصول عىل إذن 

قضايئ إىل إخراجه م��ن املكان املوجود فيه ووضعه 

يف مكان آمن وتحت مس��ؤوليته الش��خصية، وله يف 

ذلك االستعانة بالس��لطات العامة، وعىل اختصايص 

حامية الطفل اس��تصدار أمر قضايئ باستمرار اتخاذ 

التدابري املنصوص عليها يف البند )2( من هذه املادة، 

وذلك خالل 24 س��اعة م��ن وقت إخ��راج الطفل، 

ويص��در القايض املختص قراره خالل 24 س��اعة من 

عرض الطلب.

ويكون الختصاصي��ي حامية الطفل الذين يصدر 

بتحديده��م ق��رار من وزي��ر الع��دل باالتفاق مع 

وزير الش��ؤون االجتامعية أو الجهات املعنية صفة 

مأموري الضب��ط القضايئ يف إثبات ما يقع باملخالفة 

ألحكام ه��ذا القانون واللوائح والق��رارات الصادرة 

تنفي��ذاً له، وعىل النيابة العام��ة والجهات القضائية 

االس��تعانة باختصايص حامية الطفل يف التحقيقات 

واملحاكامت الت��ي يتواجد فيها الطفل، ويحظر عىل 

كل من دين يف جرمية م��ن جرائم االعتداء الجني 

أو جرمية م��ن جرائم إباحية األطف��ال أن يعمل يف 

وظيف��ة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصاالً مبارشاً مع 

األطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره.

ووفق��اً ملرشوع القانون؛ يحك��م القايض عىل كل 

من دين بجرمية اعت��داء جني عىل طفل بأن مينع 

املدان من اإلقامة يف املنطقة التي يسكن فيها الطفل 

املعت��دى عليه بحدود خمس��ة كيلوم��رتات مربعة 

محيطة مبق��ر إقامة الطفل، ويف جمي��ع األحوال ال 

يت��م اإلفراج عن الش��خص املحك��وم عليه بالحبس 

أو بالس��جن يف جرمية من جرائ��م االعتداء الجني 

عىل طفل إال بع��د أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة 

حبسه أو س��جنه لفحوص واختبارات نفسية للتأكد 

من عدم تشكيله خطورة اجتامعية، ويف حالة ثبوت 

ذلك تأمر املحكمة بإيداعه مأوى عالجياً بعد انتهاء 

مدة حبسه أو سجنه، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون، تنظيم إيداع املحكوم عليه يف مأوى عالجي 

وإجراءات النظر يف طلبات اإلفراج.

تعريفات

استحدث املجلس أربعة تعريفات هي: »سوء 
معاملة الطفل« وتعريفها: كل فعل أو امتناع 
مــن شــأنه أن يــؤدي إىل أذًى  للطفل يحول 
دون تنشــئته ومنــوه عىل نحو ســليم وآمن 
وصحي، و»إهامل الطفــل«، وهو: عدم قيام 
الوالدين أو القائــم عىل رعاية الطفل باتخاذ 
التدابري الالزمة للمحافظة عىل حياته وسالمته 
البدنية والنفســية والعقليــة واألخالقية من 
الخطر، وحامية حقوقــه املختلفة، و»العنف 
ضد الطفل« وهو: االســتخدام املتعمد للقوة 
ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جامعة تؤدي 
إىل رضر فعــيل لصحة الطفل أو منوه أو بقائه 
عىل قيد الحياة، و»املصلحة الفضىل للطفل«: 
هــي جعل مصلحــة الطفل فــوق كل اعتبار 
وذات أولويــة وأفضليــة يف جميــع الظروف 

ومهام كانت مصالح األطراف األخرى.

على اختصاصي حماية 
الطفل باالتفاق مع القائم 
على رعاية الطفل، اتخاذ 
التدابري الالزمة إذا وجد ما 
يهدد سالمته أو صحته 

على النيابة العامة 
واجلهات القضائية 

االستعانة باختصاصي 
حماية الطفل يف 

التحقيقات واحملاكمات 
التي يتواجد فيها الطفل
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حتديد املعايري 
واملواصفات الهندسية 
اخلاصة وقوانني البناء 
واشرتاطات السالمة 

واألمان التي حتمي الطفل 
من أي نوع من أنواع األذى

تعمل السلطات اخملتصة 
واجلهات املعنية على 

ضمان حماية الطفل من 
أخطار احلوادث املرورية 

وفقًا ألحكام قانون السري 
واملرور والقوانني املعدلة 

قوانني البناء واشرتاطات السالمة واألمان 

وتق��وم الس��لطات املختص��ة والجه��ات املعني��ة 

بالتنس��يق مع وزارة الش��ؤون االجتامعية، بتحديد 

املعايري واملواصفات الهندسية الخاصة وقوانني البناء 

واش��رتاطات السالمة واألمان التي تحمي الطفل من 

أي ن��وع من أنواع األذى وتح��دد الالئحة التنفيذية 

له��ذا القانون الضوابط الالزمة لتطبيق هذه املعايري 

واملواصفات واالس��تثناءات ال��واردة عليها، وبوضع 

الضوابط واإلجراءات الالزمة لحامية س��المة الطفل 

يف األماكن العامة والرتفيهية ووس��ائل النقل العامة، 

وتحدد الالئحة التنفيذية هذه الضوابط واإلجراءات 

املطلوبة، وترسي أح��كام البندين )1 و2( من هذه 

امل��ادة ع��ىل القطاع��ني الحكومي والخ��اص، إال ما 

استثنى منها بنص خاص يف الالئحة التنفيذية.

ضوابط بشأن استخدام األطفال للدراجات الرتفيهية

وتعمل الس��لطات املختصة والجه��ات املعنية عىل 

ضامن حامية الطفل م��ن أخطار الحوادث املرورية 

وفقاً ألحكام قانون الس��ري واملرور والقوانني املعدلة 

له خاص��ة اآليت: حظر جلوس األطف��ال الذين تقل 

أعامره��م عن ع��رش س��نوات يف املقاع��د األمامية 

للمركب��ات بجميع أنواعها، ووضع ضوابط يف ش��أن 

استخدام األطفال للدراجات الرتفيهية.

ونص م��رشوع القانون عىل ما ي��يل: مع مراعاة 

أحكام قان��ون األحوال الش��خصية، ع��ىل املحكمة 

املختص��ة وقب��ل أن تحكم بالحضان��ة طلب تقديم 

تقري��ر مفص��ل عن الحال��ة االجتامعية والنفس��ية 

والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة 

أو الذي س��تحكم له بالحضان��ة أو إقرار يفيد عدم 

ارتكاب��ه لجرمي��ة خ��ارج الدول��ة، وتح��دد الالئحة 

التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير واإلقرار.

عقوبات مشددة 

وأف��رد م��رشوع القان��ون الفص��ل الح��ادي عرش 

للعقوب��ات؛ يعاقب بالحبس أو الغرامة التي ال تقل 

عن خمس��ة آالف درهم كل م��ن خالف حكم من 

أح��كام البند )2( من امل��ادة )11( أو املواد )29( أو 

)34( أو امل��ادة )35( أو البن��د )2( من املادة )42( 

من هذا القانون كل م��ن: خالف حكم املادة )43( 

من هذا القان��ون، ومنع اختص��ايص حامية الطفل 
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تطبيق أحكام هذا القانون 
ال يعتد بادعاء اجلاين عدم 

العلم بسن اجملني 
عليه، وال تخل العقوبات 
املنصوص عليها يف هذا 
القانون بأية عقوبة أشد 
ينص عليها أي قانون آخر

م��ن القيام مبهامه أو أعاقه عن مبارشة عمله، وأدىل 

مبعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بش��أن 

وض��ع الطفل. وحس��ب مرشوع القان��ون يعاقب 

بالغرام��ة الت��ي ال تقل عن خمس��ة آالف درهم، 

كل م��ن خال��ف أي حكم م��ن أح��كام البند )2( 

م��ن املادة )21( من ه��ذا القانون، وبالحبس مدة 

ال تقل عن ثالثة أش��هر وبالغرامة التي ال تقل عن 

15 ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من 

خالف أي حكم من أحكام البندين )1،3( من املادة 

)21( من ه��ذا القانون، وبالحبس مدة ال تقل عن 

س��تة أش��هر وبالغرامة التي ال تقل عن 100 ألف 

درهم وال تزيد عىل مليون درهم أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من خالف أي حكم من أحكام البند 

)4( من املادة )21( أو املادة )29( من هذا القانون.

ك��ام يعاقب بالس��جن مل��دة ال تق��ل عن عرش 

س��نوات كل من خالف أي حكم من أحكام البنود 

)1،2،5،6( م��ن امل��ادة )37( م��ن ه��ذا القانون، 

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن س��نة وبالغرامة 

الت��ي ال تقل ع��ن 100 ألف دره��م وال تزيد عىل 

400 أل��ف درهم أو بإحدى هات��ني العقوبتني كل 

م��ن خالف أي حك��م من أحكام امل��ادة )26(، أو 

البندي��ن )3،4( من امل��ادة )37( من هذا القانون، 

ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ش��هر وال تجاوز 

ستة أشهر، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف 

دره��م كل من خالف أي حكم م��ن أحكام املادة 

)27( من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن 20 

أل��ف درهم، أو بإحدى هات��ني العقوبتني كل من 

خال��ف أي حكم من أحكام امل��ادة )14( أو حكم 

امل��ادة )38( من ه��ذا القانون، ف��إذا كان العمل 

يش��كل خطورة عىل حي��اة الطفل ال��ذي مل يبلغ 

الخامس��ة عرشة أو س��المته البدنية أو العقلية أو 

األخالقية، ُعد ذلك ظرفاً مشدداً، ويعاقب بالحبس 

وبالغرام��ة التي ال تق��ل عن 50 أل��ف درهم، أو 

بإح��دى هات��ني العقوبتني كل م��ن خالف حكم 

امل��ادة )36( من هذا القان��ون. ويف تطبيق أحكام 

هذا القانون ال يعتد بادعاء الجاين عدم العلم بسن 

املجني عليه، وال تخل العقوبات املنصوص عليها يف 

هذا القانون بأية عقوبة أش��د ينص عليها أي قانون 

آخر.
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غش اخلدمة يعني عدم 
اتفاقها مع القوانني 

النافذة بالدولة أو انطوائها 
على بيانات كاذبة أو مضللة

 الغش التجاري هو خداع 
أحد املتعاملني بأية 

وسيلة كانت وذلك بتبديل 
أو تغيري ماهية السلع 
أو مقدارها أو جنسها 
أو سعرها أو صفاتها 

اجلوهرية

قانون الغش التجاري يطال اخلدمـــــــــــــــــــــــــــــــة واملناطق احلرة
حرص املجل��س الوطن��ي االتحادي خالل مناقش��ة 

مرشوع قان��ون مكافحة الغش التجاري، عىل تطوير 

املنظوم��ة الترشيعية يف الدولة مب��ا يتفق مع النمو 

الذي تش��هده مختلف القطاعات، بحيث تم إضافة 

الغ��ش يف الخدم��ة إىل مرشوع القان��ون ليتفق مع 

طبيع��ة الدراس��ات االجتامعي��ة التي تؤك��د أهمية 

الخدم��ات يف أس��واق الدول��ة مبا تحتله من نس��بة 

تبل��غ نح��و 75 % يف حني أن الس��لع تغطي 25 %، 

وأن يش��مل رسيان مرشوع القان��ون املناطق الحرة 

يف الدول��ة، وف��رض عقوبات بالس��جن ومالية تصل 

إىل مليون دره��م لكل من يخال��ف أحكام مرشوع 

القان��ون. وش��دد املجل��س ع��ىل إضاف��ة الغش يف 

الخدم��ات إىل مرشوع القانون الذي ناقش��ه ووافق 

علي��ه يف جلس��ته الثامنة املعق��ودة بتاريخ 4 مارس 

2014م، ليتامىش مرشوع القان��ون مع طبيعة النمو 

الذي تش��هده القطاعات كافة يف الدولة، حيث تؤكد 

اإلحص��اءات أن اإلمارات تحتل املرتب��ة الثانية عربياً 

يف قطاع��ات التجارة والخدمات، كام أصبحت إحدى 

األسواق العاملية يف تقديم خدمات حيوية مثل النقل 

الج��وي والبحري والس��ياحة، باإلضافة إىل الخدمات 

املالية وتوس��ع قطاع االتصاالت، كام أنها تعترب ثالث 

أك��رب مركز إلع��ادة التصدير، باإلضاف��ة إىل تصنيفها 

املتقدم يف مجال التسهيالت التجارية.

وتم تعري��ف الغش يف الخدم��ة كالتايل: »وغش 

الخدم��ة عدم اتفاقها مع القوانني النافذة بالدولة أو 

انطوائها عىل بيانات كاذبة أو مضللة«.

وأصبح تعريف الغ��ش التجاري كام ييل: »خداع 

أحد املتعاملني بأية وس��يلة كان��ت وذلك بتبديل أو 

تغيري ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها 

أو صفاته��ا الجوهري��ة أو منش��ئها أو مصدره��ا أو 

صالحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها أو تقديم بيانات 

تجارية غري صحيحة أو مضللة عن املنتجات املرّوجة، 

ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم 

اتفاقه��ا مع القوانني النافذة بالدولة أو انطوائها عىل 

بيانات كاذبة أو مضللة«.

وحذف املجلس الرشوع من تعريف الغش اتساقاً 

مع تجري��م الرشوع عىل انفراد بامل��ادة 13 بعقوبة 

أخ��ف م��ن عقوبة الغش ال��واردة بامل��ادة 12، ولو 

ت��رك التعريف من دون الح��ذف لتعذر تطبيق نص 

الرشوع عىل انفراد وأصبح هناك تناقض بني املادتني. 

وع��رف مرشوع القانون الس��لع املغشوش��ة كام 

ييل: »الس��لع التي ال تتفق م��ع الضوابط والرشوط 

واملتطلب��ات واملواصفات واملقايي��س التي تحددها 

القوان��ني واللوائ��ح واألنظم��ة والق��رارات النافذة 

بالدولة، أو الس��لع التي أدخل عليه��ا تغيري أياً كان 

نوعه أو ش��كله أو مصدره أو طبيعته دون الحصول 

عىل املوافقات املطلوبة، أو التي يعلن عنها أو يروج 

له��ا مب��ا يخالف حقيقته��ا«. وتم تعدي��ل التعريف 

املتعلق بالسلع الفاسدة ليصبح »السلع التي مل تعد 

صالحة لالس��تخدام بسبب عوامل الخزن أو النقل أو 

تعرضها لعوامل طبيعية أخ��رى أو مخالفة الرشوط 

املح��ددة بالقوان��ني واألنظمة واملواصف��ات الفنية 

املعتمدة. ويش��مل ذلك الس��لع التالفة«. ومع عدم 

اإلخالل باملسؤولية الجنائية تصدر السلطة املختصة 

ق��راراً يلزم املس��تورد بإعادة الس��لع املغشوش��ة أو 

الفاسدة إىل مصدرها خالل مدة محددة، فإذا مل يلتزم 

بإعادتها إىل مصدرها خالل هذه املدة جاز للس��لطة 

املختصة أن تأمر بإتالفها أو الس��امح باس��تعاملها يف 

أي غرض آخر تكون صالحة له، أو تتوىل أمر إعادتها 

ملصدرها كام يتم إتالف الس��لع املقلدة، وذلك وفقاً 

للرشوط والضواب��ط التي تحددها الالئحة التنفيذية 

له��ذا القان��ون، ويف جمي��ع األحوال يلزم املس��تورد 

بتس��ديد أية نفقات أو مصاريف تتكبدها الس��لطة 

املختصة بسبب الترصف يف السلع املخالفة.

بيانات الخدمة

ويلتزم التاجر وفقاً ملرشوع القانون مبا يأيت: أن يقدم 

إىل الس��لطة املختصة، الدفاتر التجارية اإللزامية أو 

ما يف حكمها، والتي توضح البيانات التجارية للسلع 

التي ميلكه��ا أو يحوزها وقيمتها وكافة املس��تندات 

والفوات��ري املؤيدة لها متى طلب منه ذلك، وأن يضع 

عىل الس��لع البيان��ات اإليضاحية وه��ي البطاقات 

التعريفي��ة أو أية معلوم��ات مكتوبة أو مطبوعة أو 

مرس��ومة أو محفورة تصاحب منت��ج من املنتجات 

وتبني مكونات السلعة وكيفية استعاملها، أو صيانتها 

أو تخزينها بحسب القوانني الصادرة يف الدولة.

واس��تحدث املجلس بنداً إضافياً لهذه االلتزامات، 

ينص عىل ما ييل: أن يقدم للس��لطة املختصة كل ما 

من شأنه تحديد بيانات الخدمة املقدمة.

 تشكيل اللجنة العليا ملكافحة الغش التجاري

ووفق��اً مل��رشوع القان��ون تش��كل بقرار م��ن وزير 

االقتصاد لجنة عليا تس��مى »اللجن��ة العليا ملكافحة 

الغ��ش التجاري« تتبع للوزارة برئاس��ة وكيل الوزارة 

وعضوي��ة ممثل��ني عن الس��لطات املختص��ة، تتوىل 

مامرس��ة االختصاصات اآلتية: اقرتاح االسرتاتيجيات 

والسياس��ات ملكافحة الغش التجاري ودراسة تقارير 

الغ��ش التجاري املحالة إليها من الس��لطة املختصة، 

واتخاذ القرارات الالزمة بش��أنها، وإغالق املنش��آت 

املخالفة ملدة ال تزيد عىل أس��بوعني بالتنس��يق مع 

الس��لطة املختصة،  ودراس��ة املعوق��ات التي تواجه 

تطبيق القانون واقرتاح آلية معالجتها، وإصدار نظام 

عم��ل اللجان الفرعية، وأي��ة مهام أخرى ذات عالقة 

تكلف بها من الوزير، ويجوز للجنة العليا االستعانة 

إضافة الغش يف اخلدمة 
انسجامًا مع الدراسات التي 

تؤكد أهمية اخلدمات يف 
أسواق الدولة
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ل بقرار من وزير  تُشكَّ
االقتصاد اللجنة العليا 

ملكافحة الغش التجاري

ال يعفى التاجر من 
العقوبة املقررة بهذا 
القانون علم املشرتي 

بأن السلعة مغشوشة أو 
فاسدة أو مقلدة

نقل االختصاص

تــم إضافــة اختصــاص للجنــة العليــا التي 
اســتحدثها مــرشوع القانون يتعلــق باقرتاح 
االســرتاتيجيات والسياســات ملكافحة الغش 
التجاري، كام تم نقــل االختصاص املتعلق بـ 
»إغالق املنشــآت املخالفة ملــدة ال تزيد عىل 
أســبوعني بالتنسيق مع الســلطة املختصة«، 
إىل اللجــان الفرعية باعتبــار أن اللجنة العليا 
هي لجنة إرشافية وليســت تنفيذية، كام أن 
اختصاص الغلق يتالءم مع الطبيعة التنفيذية 
للجــان الفرعيــة، وتبعاً لهــذا التعديل؛ فقد 
تم نقل النظــر بقرارات التظلــم من اللجان 
الفرعية إىل اللجنة العليا حتى تتكامل األدوار 

بينها.

قانون الغش التجاري يطال اخلدمـــــــــــــــــــــــــــــــة واملناطق احلرة
مب��ن تراه من املستش��ارين والخ��رباء دون أن يكون 

لهم ح��ق التصويت عىل قراراتها. وحس��ب مرشوع 

القانون يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي 

تصدره��ا اللجنة العليا أمام الوزير، وذلك خالل مدة 

ال تتجاوز خمسة عرش يوماً من تاريخ إبالغهم بها.

وتش��كل يف كل إمارة لجنة فرعية ملكافحة الغش 

التجاري تتوىل مامرس��ة االختصاص��ات اآلتية: النظر 

يف طل��ب الصلح يف مخالفات املنش��آت التي تعرض 

عليه��ا وذلك باس��تثناء املخالفات املنص��وص عليها 

يف امل��ادة )14( م��ن هذا القانون، وإنذار املنش��آت 

املخالف��ة، وتحدد الالئح��ة التنفيذية له��ذا القانون 

أن��واع اإلنذارات، وإغالق املنش��آت املخالفة ملدة ال 

تزيد عىل أس��بوعني بالتنسيق مع السلطة املختصة، 

ومتابع��ة عمليات إت��الف أو تدوي��ر أو اإلعادة إىل 

املص��در بحس��ب األح��وال للس��لع املغشوش��ة أو 

الفاس��دة أو املقلدة، وموافاة الوزارة بتقارير دورية 

عن أعاملها، وذلك وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية 

له��ذا القانون.وطبق��اً ملرشوع القان��ون يجوز لذوي 

الش��أن التظل��م من ق��رارات الغلق الت��ي تصدرها 

اللج��ان الفرعية أمام اللجنة العليا، وذلك خالل مدة 

ال تتجاوز خمس��ة أيام عمل من تاريخ إبالغهم بها، 

وعليه��ا إصدار قراره��ا يف التظلم خ��الل ثالثة أيام 

عمل من تاريخ تقدميه. وأوضح مرشوع القانون أنه 

وباس��تثناء الس��لع القابلة للتلف مبيض املدة، يجوز 

للسلطة املختصة التحفظ عىل السلع املضبوطة لدى 

املنش��أة املخالفة وعىل نفقت��ه الخاصة ملدة ال تزيد 

عىل ثالثني يوم��اً من تاريخ ضب��ط املخالفة، ويلتزم 

بعدم الترصف فيها إىل حني صدور قرار بش��أنها من 

اللجنة الفرعية.

وحسب مرشوع القانون، يحق للمنشأة املخالفة 

طل��ب اإلفراج عن الس��لع املضبوطة م��ن املحكمة 

املختص��ة، وال يفرج عنه��ا إال بعد صدور حكم نهايئ 

من تلك املحكمة.

تشديد العقوبات عىل جرمية الغش التجاري 

ووفقاً ملرشوع القانون تورّد عائدات الصلح املنصوص 

عليه��ا يف امل��ادة )8( من هذا القانون، إىل حس��اب 

الس��لطة املختص��ة التي نف��ذت الضب��ط، ويعاقب 

بالحبس مدة ال تجاوز سنتني، وبالغرامة التي ال تقل 

ع��ن 50 ألف درهم وال تزيد ع��ىل 250 ألف درهم 

أو بإح��دى هاتني العقوبت��ني، كل من ارتكب جرمية 

الغش التجاري، ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة، 

وبالغرام��ة التي ال تقل عن 10 آالف درهم وال تزيد 

عىل 100 ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل 

من رشع يف ارتكاب جرمية الغش التجاري.

ك��ام يعاق��ب بالحب��س م��دة ال تجاوز س��نتني، 

وبالغرامة التي ال تقل عن 250 ألف درهم وال تزيد 

ع��ىل مليون درهم أو بإحدى هات��ني العقوبتني، كل 

من اقرتف جرمي��ة الغش التجاري أو رشع فيها متى 

كان محلها أغذية لإلنسان أو الحيوان أو عقاقري طبية 

أو حاصالت زراعية أو منتجات أغذية عضوية.

وأك��د مرشوع القانون أنه وم��ع مراعاة ما نصت 

علي��ه املادة )3( من هذا القان��ون، يعاقب بالحبس 

مدة ال تتجاوز س��تة ش��هور، وبغرامة تعادل ضعف 

قيمة السلع املترصف فيها، كل من يترصف يف السلع 

املتحفظ عليها بأي��ة طريقة من الطرق دون إذن أو 

ترخيص من اللجنة الفرعية، ويف حال كانت الس��لع 

املترصف فيها أغذية لإلنس��ان أو الحيوان أو عقاقري 

طبي��ة أو حاصالت زراعية أو منتجات طبيعية تكون 

العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سنتني، والغرامة التي 

ال تقل ع��ن 250 ألف دره��م، وال تزيد عىل مليون 

درهم أو إحدى هاتني العقوبتني.

وحس��ب مرشوع القان��ون ال يعف��ى التاجر من 

العقوب��ة املق��ررة به��ذا القانون علم املش��رتي بأن 

السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعىل املحكمة 

يف حالة اإلدان��ة بجرمية من الجرائم املنصوص عليها 

يف امل��ادة )14( والبند )2( م��ن املادة )15( من هذا 

القان��ون أن تقيض - فض��الً عن العقوب��ة املقررة - 

مبص��ادرة أو إتالف األغذي��ة أو العقاق��ري الطبية أو 

الحاصالت أو املنتجات واألدوات املس��تخدمة فيها، 

وتأم��ر بن��رش الحكم ع��ىل نفقة املحك��وم عليه يف 

صحيفتني يوميتني محليتني إحداهام باللغة العربية.

وللمحكمة عند الحكم باإلدانة يف إحدى الجرائم 

املنص��وص عليها يف املادة )14( والبند )2( من املادة 

)15( من ه��ذا القانون، أن تقيض فضالً عن العقوبة 

املقررة بإغالق املنش��أة التي مت��ت بها املخالفة ملدة 

ال تزيد عىل س��تة أش��هر، ومع عدم اإلخالل بأحكام 

البن��د )1( من ه��ذه املادة، إذا كانت املنش��أة التي 

متت بها املخالفة متجراً متعدد األقسام، يغلق القسم 

الذي تم ضبط املخالفة فيه أو الجزء املتعلق بنوعية 

الس��لعة املخالف��ة، ويوض��ع ملصق ع��ىل املكان أو 

القسم املغلق، مدّون به سبب اإلغالق.

وبني مرشوع القان��ون أنه ومع عدم اإلخالل بأية 

عقوبة أش��د ين��ص عليه��ا أي قانون آخ��ر، يعاقب 

بالغرام��ة الت��ي ال تزي��د ع��ىل 50 أل��ف درهم كل 

م��ن يخالف أي حكم آخر من أح��كام هذا القانون 

والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

ونص م��رشوع القانون عىل أنه وفضالً عن توقيع 

العقوب��ة املقررة، عىل املحكم��ة يف حالة العودة إىل 

مخالف��ة أحكام امل��ادة 14 من هذا القان��ون، إلغاء 

الرتخيص، ومبراعاة ما ورد بالبند الس��ابق للمحكمة 

يف حال��ة الع��ودة إىل مخالفة أحكام ه��ذا القانون، 

مضاعف��ة العقوبة املق��ررة، أو إضافة غلق املحل أو 

إلغاء الرتخيص للعقوبة املقررة.
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أعضاء اجمللس الوطني 
االحتادي يوجهون 25 

سؤاالً على مدى خمس 
جلسات عقدت خالل الربع 

األول من العام اجلاري

اجمللس يطالب بوضع 
اسرتاتيجية يف شأن التوعية 
بأهمية االلتزام واحملافظة 

على الزي الوطني

األسئلة تتعلق بعدد من 
القطاعات التي تقع ضمن 

اختصاص اجلهات االحتادية 
اخلدمية يف خمتلف مناطق 

الدولة

مطالبة بتوفري مراكز رعاية 
وتأهيل للمعاقني جمهزة 

بكافة الوسائل الطبية 
والفنية للتعامل مع 
خمتلف حاالت اإلعاقة

وجه أعض��اء املجلس الوطني االتحادي 25 س��ؤاالً 

عىل مدى س��ت جلس��ات عقدها خالل الربع األول 

م��ن العام الج��اري، تتعل��ق بعدد م��ن القطاعات 

الت��ي تقع ضم��ن اختصاص املؤسس��ات والوزارات 

االتحادي��ة الخدمية، تبنى املجلس س��ت توصيات 

بش��أنها تطالب بوضع اس��رتاتيجية يف شأن التوعية 

بأهمية االلت��زام واملحافظة عىل الزي الوطني الذي 

ميث��ل إحدى ركائ��ز هويتنا الوطني��ة، وتوفري مراكز 

رعاية وتأهي��ل للمعاق��ني مجهزة بكافة الوس��ائل 

الطبي��ة والفني��ة للتعامل مع كافة ح��االت اإلعاقة 

عىل اخت��الف فئاتها العمرية، والتنس��يق بني وزارة 

االقتص��اد والجه��ات املعنية املحلية يف ش��أن وضع 

آلية تفتيش عىل الرشكات العاملة يف املناطق الحرة 

لضامن الرقابة عىل أنش��طة هذه الرشكات، ورضورة 

الحد من ارتفاع أس��عار جلب العامل��ة املنزلية من 

خالل عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه 

العامل��ة منها، ع��ىل أن تحدد يف ه��ذه االتفاقيات 

أس��عار اس��تقدام ه��ذه العامل��ة حامي��ة لحقوق 

املس��تهلكني، ومراجعة  املخصصات املالية للمرىض 

الذين يرس��لون للعالج يف الخ��ارج، وإعادة مادة يف 

قانون املوارد البرشي��ة يف الحكومة االتحادية تنص 

عىل منح الزوجة إج��ازة بدون راتب ملرافقة زوجها 

يف بعثته الدبلوماسية خارج الدولة.

توفري مراكز رعاية وتأهيل مجهزة للمعاقني 

رداً عىل س��ؤال حم��د أحمد الرحوم��ي املوجه إىل 

مع��ايل مريم الروم��ي وزيرة الش��ؤون االجتامعية، 

واف��ق املجلس عىل تبني توصي��ة تنص عىل ما ييل: 

»اس��تناداً إىل ما نصت عليه املادة 16 من الدستور، 

ب��أن يش��مل املجتمع برعايت��ه الطفول��ة واألمومة 

ويحمي الق��رص وغريهم من األش��خاص العاجزين 

عن حامية أنفس��هم لسبب من األسباب كاملرض أو 

العجز أو الش��يخوخة أو البطال��ة اإلجبارية، ويتوىل 

مس��اعدتهم وتأهيلهم لصالحه��م وصالح املجتمع، 

تقوم ال��وزارة بتوفري مراكز رعاية وتأهيل للمعاقني، 

مجهزة بكافة الوس��ائل الطبية والفنية للتعامل مع 

كافة حاالت اإلعاقة عىل اختالف فئاتها العمرية«.

وق��ال الرحوم��ي: عىل الرغ��م من تزاي��د أعداد 

املواطنني الذين يعانون من حاالت اإلعاقة الشديدة 

وم��رض التوحد، إال أن��ه يالحظ عدم توف��ر مراكز 

حكومي��ة اتحادية قادرة عىل اس��تيعاب مثل هذه 

الحاالت وعالجها، متس��ائالً ملاذا مل يتم إنشاء مراكز 

الس��تيعاب حاالت اإلعاقة الشديدة ومرىض التوحد 

حتى اآلن؟  

وأك��د أن هذه رشيح��ة كبرية وه��ي بحاجة إىل 

الرعاي��ة، وتوجد معاناة ل��دى األرس التي لديها مثل 

هذه الحاالت، مشرياً إىل أنه يجب إعطاؤها األولوية 

م��ن ضمن الحاالت التي تحت��اج إىل رعاية، والدولة 

كفلت للمعاق الكث��ري ولدينا 42 مركزا منترشة عىل 

مس��توى الدولة منها 25 مركزا خاصا وهي ليس��ت 

خريي��ة ولديه��ا ج��دوى اقتصادية، وق��ال: يصعب 

ع��ىل أولياء األمور من الذي��ن لديهم دخول متدنية 

معالجة مرضاهم يف املراكز الخاصة، متس��ائال كيف 

يتم التعامل مع الحاالت بعد عمر 18 سنة.

وردت معايل الوزيرة قائلة إن لدى الوزارة خمسة 

أقس��ام لدى مراك��ز تابعة لل��وزارة، وهي مخصصة 

لألطفال املعاقني بالتوح��د ومتعددي اإلعاقة انضم 

إليه��ا 150 طفال م��ن املواطنني، مش��رية إىل أنه يف 

السنوات السابقة مل تكن هذه اإلعاقات منضمة إىل 

هذه املراكز ألنه كان الرتكيز عىل اإلعاقات الخفيفة 

القابلة للتدريب واألعداد كانت كبرية، مبينة أنه تم 

اآلن دمج معظمهم يف مراكز وزارة الرتبية والتعليم.

وأش��ارت إىل أن الخطة تقيض بأن تدمج الحاالت 

املتوسطة والخفيفة من املعاقني يف الفصول العادية 

ل��دى وزارة الرتبي��ة والتعليم، واآلن لي��س لدينا يف 

املراكز التابع��ة للوزارة قوائم انتظ��ار، وليس لدينا 

مان��ع أن نبني مراكز جدي��دة يف أي مكان ال يوجد 

فيه مراكز للمعاقني وسندخلها يف خطتنا القادمة.

آلية تفتيش عىل الرشكات العاملة يف املناطق الحرة

ووافق املجلس عىل توصية تطالب بتعزيز التنسيق 

بني وزارة االقتصاد والجهات املعنية املحلية يف شأن 

وض��ع آلية تفتيش عىل الرشكات العاملة يف املناطق 

الحرة لض��امن الرقابة عىل أنش��طة هذه الرشكات، 

رداً عىل س��ؤال موجه من قبل مروان بن غليطة إىل 

معايل سلطان بن سعيد املنصوري وزير االقتصاد.

وتس��اءل ابن غليطة ع��ن دور وزارة االقتصاد يف 

الرقابة عىل أنشطة الرشكات ذات الطابع االقتصادي 

الت��ي تعم��ل يف املناطق الحرة يف الدول��ة، وقال: ال 

يخفى عىل أحد أهمية املناطق الحرة يف اس��تقطاب 

االستثامرات األجنبية، مشرياً إىل أنه يوجد يف الدولة 

40 منطقة حرة قامئة و10 مناطق قيد اإلنشاء.

وأش��ار إىل ع��دد م��ن املامرس��ات الخاطئة من 

بعض الرشكات منها وجود السلع املغشوشة واملواد 

املقلدة، مطالب��ا بتطبيق مراقب��ة صارمة عىل هذه 

الرشكات، حيث تم ضبط س��لع مقل��دة لحوايل 18 

عالمة تجاري��ة عاملية، منبه��ا إىل أن هذا يؤثر عىل 

س��معة الدولة خارجيا خاصة وأن منبع هذه السلع 

املقل��دة هو دولة اإلم��ارات، وطال��ب بإيجاد آلية 

لحامية املستهلك.

اإلرشاف عىل املناطق الحرة من اختصاص »املحلية«

ورد مع��ايل وزي��ر االقتص��اد مبين��ا أن م��ا يحك��م 

العالق��ة بني الجهات املختلف��ة يف اإلمارات القوانني 

تبني 6 توصيات بشأن 25 سؤاالً

الوطني االحتادي | العدد اخلامس | ابريل 282014

othisssu5 .indd   28 5/1/14   12:40 PM



والترشيع��ات الناف��ذة، وه��ذا ينطبق ع��ىل عالقة 

الوزارة مع املناطق الحرة من خالل قانون الرشكات 

ال��ذي تنص إحدى مواده عىل اس��تثناء عدم رسيان 

هذا القان��ون عىل الرشكات التي تنش��أ يف املناطق 

الحرة، مبينا أن املس��ؤولية ه��ي للمناطق املختصة 

الحرة يف كل إمارة.

وقال هناك تنس��يق مس��تمر بني ال��وزارة وهذه 

املناطق املختصة كام هي العالقة مع املناطق الحرة 

يف إمارة ديب، حيث يتم التعامل عرب لجنة التنس��يق 

والتعاون االقتصادي التي شكلت عام 2004م وهي 

لجنة مش��كلة من أعضاء ميثلون عددا من الجهات 

املحلية واالتحادية، وتقوم الوزارة مبتابعة ما يتعلق 

بتطبيق القوانني عرب هذه اللجنة. 

 الحد من ارتفاع أسعار جلب العاملة املنزلية 

وطالب عيل عي��ىس النعيمي بتبني توصية رداً عىل 

سؤاله املوجه إىل معايل سلطان بن سعيد املنصوري 

وزي��ر االقتصاد، ح��ول ما قامت ب��ه مكاتب توريد 

العامل��ة املنزلية يف الدولة برفع أس��عار جلب هذه 

العامل��ة مام أدى إىل تكبد املواطن��ني مبالغ باهظة 

نظري جلبها، وتساءل عن اإلجراءات التي ستقوم بها 

الوزارة يف هذا الشأن.      

وواف��ق املجلس ع��ىل توصية تطال��ب برضورة 

الحد من ارتفاع اس��عار جلب العامل��ة املنزلية من 

خالل عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه 

العاملة منها عىل أن تحدد يف هذه االتفاقيات أسعار 

استقدام هذه العاملة حامية لحقوق املستهلكني.

ونب��ه النعيمي إىل وج��ود ارتفاع وفرض رس��وم 

ومامطلة م��ن قبل مكاتب جلب العاملة وعموالتها 

غري ثابتة، وال يوج��د رقابة عىل هذه املكاتب وهي 

تنس��ق فيام بينها لرفع األس��عار، وه��م يربرون أن 

الوكاالت املوجودة يف دول التصدير هي التي تتحكم 

يف رفع األس��عار. وقال معايل الوزي��ر يف رده: أتفق 

مع العضو بوجود ارتفاع تدريجي يف أس��عار جلب 

العاملة املنزلية، واستلمنا الكثري من هذه الشكاوى، 

مشرياً إىل أن وزارة العمل هي املسؤولة عن الرتخيص 

واإلرشاف والرقاب��ة عىل مكاتب جلب العاملة، مبيناً 

أن  اللجنة العليا لحامية املس��تهلك قامت يف نهاية 

2013 بتشكيل فريق من عدة جهات لفهم الرتكيبة 

الس��عرية واألس��باب ونتائج هذا املقرتح، وس��رتفع 

التوصي��ات إىل الجهات املختصة وهي وزارتا العمل 

والداخلية، مش��رياً إىل أن من أسباب االرتفاع وجود 

الكثري من الرس��وم التي فرضتها الحكومات املصدرة 

لهذا النوع من العاملة عرب العقود املربمة.

منح الزوجة إجازة  ملرافقة زوجها الدبلومايس 

وواف��ق املجلس ع��ىل تبني توصية رداً عىل س��ؤال 

موج��ه من الدكت��ور محمد مس��لم بن ح��م، بناًء 

عىل الرد الكتايب من مع��ايل حميد محمد القطامي 

وزير الرتبي��ة والتعليم رئيس مجل��س إدارة الهيئة 

االتحادية للموارد البرشي��ة الحكومية تنص عىل ما 

ي��يل: »رضورة إعادة املادة 60 من املرس��وم بقانون 

اتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن املوارد البرشية 

يف الحكومة االتحادية وتعديالته«.

وق��ال معايل رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية 

للم��وارد البرشية الحكومية يف رد كتايب، إن موضوع 

الس��ؤال ذو جوانب إيجابية تتعل��ق مبنح املوظف 

املواطن إجازة اس��تثنائية بدون راتب ملرافقة زوجه 

اآلخ��ر إذا اوفد أحدهام خ��ارج الدولة، إال أنه ومن 

خالل التطبي��ق العميل ألحكام تلك املادة فقد تبني 

أن هن��اك عرقلة وتعطيال لعم��ل الجهات االتحادية 

قد متتد لس��نوات، نظ��را لتواجد املوظف بعيدا عن 

عمله، مل��ا لذلك من تأثري عىل الجهات ذات العالقة 

كالهيئ��ة العامة للمعاش��ات والتأمينات االجتامعية 

أو امل��الك الحتمي للوظائ��ف يف الوزارات والجهات 

الحكومية، فقد جاء قرار اإللغاء وفق مرئيات معظم 

الجهات االتحادية.

وأكد أن الهيئة س��وف تدرس املادة املش��ار إليها 

وغريها أثن��اء مراجعة تحديث م��واد قانون املوارد 

البرشية ورفع التوصية املناسبة.

وأش��ار ابن ح��م إىل أنه تم إلغاء امل��ادة 60 من 

املرس��وم بقان��ون اتحادي رقم )11( لس��نة 2008م 

وتعديالت��ه التي تنص عىل منح الزوجة إجازة بدون 

رات��ب ملرافقة زوجها يف بعثته الدبلوماس��ية خارج 

الدولة، وال تحتس��ب ه��ذه اإلج��ازة ضمن خدمة 

املوظفة، مطالباً بإعادة هذه املادة. 

املخصصات املالية للمرىض 

وواف��ق املجلس عىل تبني توصية بناًء عىل رد معايل 

عبدالرحم��ن محم��د العويس وزي��ر الصحة، عىل 

الس��ؤال املوجه من عيل عيىس النعيمي، تنص عىل 

م��ا ي��يل: »رضورة املراجعة الدوري��ة للمخصصات 

املالي��ة التي ترصف للمرىض الذين يرس��لون للعالج 

يف الخارج مبا يتناسب مع تكاليف املعيشة يف الدول 

التي يرسلون إليها«. 

واس��تعرض مع��ايل وزي��ر الصح��ة يف رده ع��ىل 

الس��ؤال، املخصصات التي تقدم للمرىض واملرافقني 

الذي��ن يرس��لون إىل ع��دد م��ن ال��دول، مؤكدا أن 

املكاتب الصحي��ة التابعة لل��وزارة يف الخارج تقدم 

أفض��ل خدمة عالجية واملبلغ املحدد قيد الدراس��ة 

والتحدي��ث لتقدي��م األفض��ل ليس��تطيع املواطن 

الحصول عىل مس��توى معيشة جيد ومريح يساعده 

يف تلبية متطلبات الحياة إضافة اىل كلفة العالج.

وتس��اءل النعيم��ي: هل ترصف للم��رىض الذين 

قال أحمد عبدالله األعامش يف سؤال موجه إىل 
معايل الشــيخ  نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، إن املحافظة 
عىل الهويــة الوطنية وتعزيــز مقوماتها تعترب 
مــن أهم األهداف االســرتاتيجية التي تســعى 
الوزارة إىل تحقيقها، وميثل الزي الوطني للدولة 
إحدى ركائز هويتنا التي يجب التوعية بأهمية 
االلتــزام بها يف عــرص االنفتاح وتأثر الشــباب 
بعادات وتقاليد الشعوب األخرى، متسائالً عن 
دور الــوزارة يف التوعيــة بأهمية االلتزام بالزي 

الوطني.
وأشــار إىل أنــه يوجد يف الدولــة أكرث من 200 
جنسية لها سلوكها وعاداتها وتقاليدها، وهناك 
املاليــني الذين يفــدون إىل الدولــة، واملدارس 
الخاصة حيث يوجد أكرث من 470 مدرســة لها 
قوانينها الخاصة يف الزي واملنهج، واملنزل أصبح 
يف يد املربية وليس بيــد األم وأصبحت املربية 
هي التي تختار املالبس لألطفال، وهناك تطور 
هائل ورسيع يف التواصل االجتامعي الذي حقق 
لألطفال ســهولة التعارف عىل ثقافات متعددة 
وأصبحوا خــارج دائرة األرسة، مــام عزز القيم 
الفردية لديهم عىل حساب قيم الهوية الوطنية 

املوروثة.
وأكــد أن هــذه األمــور ســاهمت يف إحداث 
تغيريات عىل الواقع اإلمــارايت، وأصبح املواطن 
يرتــدي مالبس تتناىف مع الصورة التي يجب أن 
يكون عليها، وال نرى الزي اإلمارايت يف األســواق 
ويف املدرســة وال يباع يف معظــم املراكز، مؤكداً 
أن الــزي هو جامل الهوية الوطنية املعلن لدى 
الجميع وهو الذي يعرب عن خصوصيتنا الوطنية 
وموروثنا.ووافــق املجلــس عىل تبنــي توصية 
تقــدم بهــا العضو تنــص عىل ما يــيل: »وضع 
اســرتاتيجية يف شــأن التوعية بأهميــة االلتزام 
واملحافظــة عىل الزي الوطني الذي ميثل إحدى 

ركائز هويتنا الوطنية«. 
وأكد معايل الشــيخ نهيان بــن مبارك آل نهيان   
حــرص الــوزارة عــىل أداء دورهــا بــأن تكون 
بالفعــل »بيــت الهوية الوطنيــة« الذي يعمل 
بكل جد والتزام عىل تأكيد قيم االنتامء والوالء 
للوطــن، مشــرياً إىل أن الوزارة تنفــذ عدداً من 
األنشــطة واملبــادرات التي تدعــم ذلك ومنها 
جمع املعلومات واســتطالعات الــرأي وإجراء 
الدراســات والبحــوث املجتمعيــة، التي تبلور 
بوضوح عنارص الهوية الوطنية وســبل التوفيق 

واملواءمة بني األصالة واملعارصة.
وأشــار إىل أن الوزارة ســتقوم اعتباراً من هذا 
العام بإنشاء مؤرش اسرتاتيجي لقياس مقومات 

الهوية الوطنية.

الزي الوطني تبني 6 توصيات بشأن 25 سؤاالً
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 املطالبة بضرورة 
اإلسراع يف اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلصدار قانون 
احتادي يف شأن تنظيم 

التأمني الصحي الشامل 
للمواطنني

مطالبة مبراجعة دورية 
للمخصصات املالية التي 

تصرف للمرضى الذين 
يعاجلون يف اخلارج

يرسلون للعالج يف الخارج مخصصات مالية تتناسب 

مع مس��توى املعيش��ة يف الدول التي يرس��لون لها، 

مطالب��ا مبراجع��ة دورية له��ذه املخصصات بحيث 

تتفق م��ع التضخم ال��ذي يلحق األس��عار يف هذه 

الدول.

التأمني الصحي يف كل مناسبة ألهميته

وتس��اءل أحم��د عبدالله األعامش يف س��ؤال موجه 

إىل معايل الدكتور أنور محم��د قرقاش وزير الدولة 

لش��ؤون املجلس الوطني االتحادي، عن اإلجراءات 

التي مت��ت لتفعيل توصية املجلس الت��ي تبناها يف 

جلس��ته الرابع��ة م��ن دور االنعقاد الع��ادي األول 

املعق��ودة بتاري��خ 17 /1 /2012م ردا عىل س��ؤال 

حول إصدار قان��ون اتحادي لتنظيم التأمني الصحي 

الشامل للمواطنني، والتي تطالب برضورة اإلرساع يف 

اتخ��اذ اإلجراءات الالزمة إلص��دار قانون اتحادي يف 

شأن تنظيم التأمني الصحي الشامل للمواطنني.

وأش��ار إىل أن موضوع التأمني الصحي الش��امل 

ط��رح يف املجلس يف فصول س��ابقة ع��دة، ونوقش 

بش��كل مطول س��نة 2009م وصدر مبوجبه توصية 

من خ��الل موضوع عام، مؤك��دا أن أعضاء املجلس 

يتابعون هذا املوضوع مع ممثيل الوزارة ويطرحون 

هذا الس��ؤال يف كل مناسبة ملا له من أهمية لجميع 

املواطنني.

وأش��ار إىل أن مجل��س الوزراء أصدر قرارا س��نة 

2009م بتكلي��ف وزارة املالية، للعم��ل عىل إعداد 

مرشوع قانون صحي شامل عىل املستوى االتحادي، 

وأحال املجلس ال��وزاري للخدمات مرشوع القانون 

إىل مجل��س ال��وزراء س��نة 2009م، وأحاله مجلس 

الوزراء إىل لجنة الترشيعات، متس��ائال: هل يتطلب 

إص��دار م��رشوع القانون كل هذا الوق��ت الطويل، 

وق��ال: لقد حصلنا من ممثيل الحكومة عىل إجابتني 

أن هناك دراسة من قبل مؤسسة دولية، وأن مرشوع 

القانون يف لجنة الترشيعات.

ورد مع��ايل قرقاش قائال: إن توصية املجلس حول 

التأمني الصحي عرضت بتاريخ 5 /3 /2013م، وبناء 

عىل هذا الس��ؤال تابعت ه��ذا املوضوع مع معايل 

وزير الدولة للش��ؤون املالية الذي ذكر أن املرشوع 

يتم بحث��ه يف الفتوى والترشي��ع، مضيفا إن الدورة 

الترشيعية تأخذ وقتا أطول من قدرتنا عىل التوصية 

ورغبتن��ا يف تطوير األمور وهذا موج��ود يف العديد 

من القوانني.

الالعب اإلمارايت يحقق األفضل

وتناول مروان أحمد بن غليطة يف س��ؤاله املوجه إىل 

معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة 

والش��باب وتنمي��ة املجتم��ع رئيس الهيئ��ة العامة 

لرعاية الشباب والرياضة، مشاركة عدد من الالعبني 

األجان��ب يف الوق��ت الح��ايل كمحرتف��ني يف بع��ض 

األلعاب الجامعية مثل: كرة اليد وكرة الس��لة وكرة 

الطائرة، متس��ائال هل أعدت الهيئة دراسة متكاملة 

ملعرفة مدى االس��تفادة الفنية واملادية من مشاركة 

هؤالء الالعبني عىل الالعب املواطن واللعبة عموما؟ 

وما هي نتائج هذه الدراسة؟

وأش��ار إىل أن م��ن أه��داف الهيئة الس��عي إىل 

مجتمع ريايض وش��باب مبدعني، وإنجازات رياضية 

عاملية، وتطوي��ر القطاع الريايض لتحقيق اإلنجازات 

والبطوالت، ورفع وتطوير مستوى الالعبني لتحقيق 

أفضل النتائج يف ش��تى امليادين، والكل يش��هد عىل 

تطوير الرياضة اإلماراتية، متس��ائال عن النتائج التي 

تحققت من األهداف التي وضعت ومتى ستتحقق.

وقال معايل الش��يخ نهيان بن مبارك آل نهيان يف 

رده إنه يوجد العديد م��ن املالحظات العامة حول 

اإليجابيات والس��لبيات املتعلقة به��ذا األمر، مبينا 

أن وج��ود الالعب األجنبي يؤدي إىل زيادة االهتامم 

باللعبة واجتذاب أع��داد أكرب من الالعبني املحليني، 

مش��ريا إىل أن ميزانيات وتكالي��ف الالعبني األجانب 

الباهظ��ة وصعوب��ة اس��تقطابهم وع��دم تس��اوي 
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عدم صدور مشروع قانون 
حماية اآلثار  يسمح 

بالتعدي عليها واالضرار بها 

ظاهرة الالعبني األجانب 
ال زالت حمدودة يف الدولة 

استنادا إىل أعدادهم

القدرات املالية بني األندية يؤدي إىل عدم التكافؤ يف 

املنافسة وهذا له تأثري عىل األداء الريايض.

وأش��ار إىل أن ظاهرة الالعب��ني األجانب ال زالت 

محدودة يف الدولة اس��تنادا إىل أعدادهم التي تصل 

اىل 10 العب��ني يف ك��رة الطائ��رة، و9 يف كرة اليد و8 

يف كرة الس��لة، مضيفا إن موض��وع الالعب األجنبي 

يرتبط مبسألة االحرتاف.

املواقع األثرية 

ونبه رشاد محمد بوخش يف سؤاله املوجه إىل معايل 

الش��يخ نهيان بن مب��ارك آل نهي��ان بصفته رئيس 

مجل��س إدارة املجلس الوطني لآلث��ار، إىل األخطار 

التي تتعرض لها املواقع األثرية التي تزخر بها الدولة 

والتي يصل عددها إىل 2800 موقع أثري وتاريخي - 

وقد تصل إىل ثالثة آالف - يف ظل عدم وجود خارطة 

توضح موقعها وعدم ص��دور مرشوع قانون حامية 

اآلثار، محذرا من أن الوضع الحايل لهذه املواقع عىل 

مستوى الدولة يس��مح بالتعدي عليها واالرضار بها 

وق��ال: كل يوم يأيت يف ظل عدم وجود قانون ممكن 

أن نخرس موقع��ا تاريخيا أو يتعرض موقع أثري إىل 

التعدي.

وأعرب عن اس��تغرابه ألس��باب تأخري الس��ري يف 

إج��راءات إصدار ه��ذا القانون ال��ذي أقر املجلس 

الوطني للس��ياحة واآلثار مسودته النهائية منذ أكرث 

من عام��ني عىل أن يت��م رفعه إىل مجل��س الوزراء 

التخاذ اإلجراءات الدستورية الالزمة الستصداره.

ورد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مؤكدا 

أن م��رشوع هذا القانون مير اآلن بالخطوات الالزمة 

إلصداره يف وزارة العدل، وأرجو أن يس��مح املجلس 

بإي��داع تقرير تفصي��يل حول الخط��وات واملراحل 

الت��ي مر بها هذا املرشوع حتى يتاح للعضو االطالع 

عليه، والتأكد بالفعل من أن هذا األمر يسري حسب 

القواعد املقررة. 

وق��ال: نحن نعاين من إش��كالية إص��دار القانون 

وه��و موجود يف لجنة الفتوى والترشيع، مش��ريا إىل 

أن مراحل إص��داره بدأت منذ منتصف عام 2010م 

متوقعا أن يصدر بعد التش��اور مع مختلف الدوائر 

املحلية يف مختلف اإلمارات.

املطالبة برسعة تنفيذ شارع شمل القصيدات 

وتط��رق فيصل الطنيجي يف س��ؤال موجه إىل معايل 

الدكت��ور عبدالله بالحيف النعيمي  وزير األش��غال 

العام��ة، إىل م��ا س��ببته األمطار الت��ي هطلت عىل 

الدولة بحدوث أرضار جس��يمة يف ش��ارع »ش��مل 

القصيدات« بإمارة رأس الخيمة، متسائال هل يوجد 

ج��دول زمني يحدد مدة انتهاء املرشوع خاصة وأنه 

الش��ارع األسايس الذي يربط رأس الخيمة من رشقها 

إىل غربها وعبوره يتطلب زمنا طويال. 

ورد معايل النعيمي قائال إن الشارع تحت التنفيذ 

واملرشوع تأخر ألس��باب خرجت عن إرادة الوزارة، 

فقد اتفقنا مع الحكومة املحلية يف رأس الخيمة بأن 

يكون طريقا داخليا ألن الطريق ليس له بديل يربط 

بني مناطق اإلمارة ويعترب منفذها مع كل اإلمارات، 

مضيفا إن التأخري جاء لعدد من األس��باب منها عدم 

إمكاني��ات املقاول والجزء األكرب يقع عىل التنس��يق 

ب��ني مختل��ف الجهات وطبيع��ة الطريق، وس��يتم 

االنتهاء منه يف ش��هر ديسمرب 2014 وافتتاحه بداية 

عام 2015م.

الالئحة التنفيذية لقانون مجهويل النسب 

ووجه مروان أحمد بن غليطة سؤاال إىل معايل مريم 

الرومي وزيرة الشؤون االجتامعية حول تأخر إصدار 

الالئح��ة التنفيذية لقانون رعاي��ة األطفال مجهويل 

النس��ب، مبينا أن املادة 23 م��ن القانون االتحادي 

رقم 1 لس��نة 2012م يف شأن رعاية األطفال مجهويل 

النس��ب تنص عىل أن يصدر الوزير بالتنس��يق مع 

وزارة الداخلي��ة الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة 

لتنفيذ أحكام هذا القانون يف خالل س��نة من تاريخ 
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نفاذه، متس��ائال ملاذا تم التأخ��ري يف إصدار الالئحة 

التنفيذي��ة رغ��م نفاذه بتاري��خ 8 /6 /2012م وهو 

اليوم التايل لنرشه بالجريدة الرسمية.

وردت مع��ايل الوزي��رة قائل��ة س��عت ال��وزارة 

للحص��ول عىل أرض لبناء دار الرعاية إليواء مجهويل 

النس��ب وتم تصميم املبنى وتحديد التكلفة، إال أنه 

يف نهاي��ة عام 2012م بادر صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، 

من خالل مؤسس��ة الشيخ خليفة لألعامل اإلنسانية 

بالتكف��ل ببناء املبن��ى وتوابعه، وتم التنس��يق مع 

ال��وزارة بصفتها جهة ذات عالقة بهذا املوضوع وتم 

االنتهاء م��ن كل األمور التي له��ا عالقة بهذا املبنى 

نهاية عام 2013م وبلغ��ت الكلفة املالية حوايل 70 

مليون درهم.

وأضافت: من املف��رتض أن يتم االنتهاء من البناء 

عام 2015م حس��ب العقد املربم، وتم إطالق اس��م 

قرية »الشيخ خليفة للرعاية االجتامعية« عىل املبنى 

لذل��ك كان ه��ذا س��بب التأخري يف اص��دار الالئحة 

التنفيذية ملرشوع القانون.

مطالبة بدراسة ظاهرة النساء املهجورات اجتامعياً

وتن��اول مصبح بالعجيد الكتبي يف س��ؤال موجه إىل 

معايل مري��م الرومي وزي��رة الش��ؤون االجتامعية 

فئة النس��اء املواطنات املهج��ورات، مبينا أن قانون 

الض��امن االجتامعي ش��مل املواطن��ة املهجورة من 

ضمن الفئات املس��تحقة للمس��اعدة، متسائال عن 

دور ال��وزارة يف مس��اعدة هذه الفئة ويف املس��اواة 

بينه��ا وبني فئ��ة املطلقات يف قيمة املس��اعدة ويف 

القض��اء عىل هذه الظاهرة لحفظ املجتمع بش��كل 

عام واألرس بشكل خاص. 

وردت مع��ايل الوزيرة قائلة إن املهجورة هي كل 

امرأة يثب��ت رشعا هجر زوجها لها وليس لها مصدر 

دخ��ل أو عائ��ل مقتدر، وم��ا هو موج��ود ال يعترب 

ظاهرة ألن الع��دد ليس كبريا وهناك فقط 32 حالة 

ممن تنطبق عليهن ال��رشوط من بني ما يقارب 92 

ألفا و500 حالة، وهي نس��بة قليلة وليست ظاهرة 

وال تحتاج إىل اتخاذ تدابري للقضاء عليها.

وقالت إن قيمة املس��اعدة املستحقة للمهجورة 

فوق 35 س��نة متس��اوية مع املقررة للمطلقة وهي 

4 آالف و400 درهم، وبعد مكرمة صاحب الس��مو 

رئيس الدولة بزي��ادة الرواتب عام 2012م أصبحت 

املساعدة 5 آالف و280 درهامً.

حضانات يف مختلف مناطق الدولة

وقال س��امل محمد بالركاض العامري يف سؤال موجه 

إىل معايل مريم الرومي وزيرة الش��ؤون االجتامعية 

حول زي��ادة عدد الحضان��ات الحكومية يف الدولة، 

إن هناك زي��ادة واضحة يف عدد النس��اء العامالت 

يف الدول��ة، وه��ذا يتطل��ب وجود ع��دد كاف من 

الحضانات يف الدولة بتوزيع جغرايف مناسب، وذلك 

ألن وج��ود الطفل يف الحضانة أفضل من وجوده يف 

املنزل مع املربية، ولكن الكثري من املناطق تعاين من 

قلة توفر الحضانات ب��ل إن بعض املناطق ال تتوفر 

فيها حضانة واحدة للتسهيل عىل األمهات العامالت.

وتس��اءل هل هناك خطط لدى ال��وزارة لزيادة 

عدد الحضانات يف الدولة وتخفيف الصعوبات التي 

تعاين منه��ا األمهات العامالت، ولفت إىل أن التنفيذ 

أقل مام هو مطلوب، ونسبة التنفيذ تصل إىل 14 % 

مؤك��دا أهمية دور القطاع الخ��اص يف هذا الجانب 

وأن يتم تخصيص أرض لهم إلنش��اء هذه الحاضنات 

يف املناطق التي تتواجد فيها تجمعات سكانية.

وقالت معايل الوزيرة يف ردها: صدر قرار مجلس 

ال��وزراء بإنش��اء حضان��ات يف املنش��آت الحكومية 

االتحادية واملحلية عام 2006 ويف عام 2008 فتحت 

حضانة واحدة يف مؤسس��ة حكوم��ة اتحادية، واآلن 
لدينا 37 حضانة تابعة للوزارات االتحادية، مش��رية 

إىل أن هذه العملي��ة غري إلزامية وإجبارية، مضيفة 

إن القانون الجديد للحضانات يف الفتوى والترشيع. 

وأصدرنا ع��ام 2013 معايري جودة للرقي بالخدمات 

املوجودة بالحضانات.

هدر مادي ومعنوي يتعرض له خريجو الثانوية  

ووجه عيل عيىس النعيمي س��ؤاال إىل معايل الش��يخ 

حم��دان بن مب��ارك آل نهيان وزي��ر التعليم العايل 

والبح��ث العلم��ي، ح��ول اش��رتاط الوزارة الس��نة 

التأسيس��ية يف التعليم الجامع��ي، مضيفا إن اجتياز 

خريج��ي الثانوي��ة العامة للس��نة التأسيس��ية من 

التعليم الجامع��ي من أهم متطلبات التعليم العايل 

قب��ل الدخ��ول يف التخصص، متس��ائال عن أس��باب 

اشرتاط الوزارة اجتياز الطلبة لهذه السنة.

ولف��ت إىل أن هناك إش��كالية ت��ؤدي إىل عرقلة 

الطلب��ة قبل دخول الجامعة وهي اش��رتاط حصول 

الطالب عىل إحدى شهادات اللغة اإلنجليزية وهي 

تستنزف جهد الطالب إضافة إىل تكاليفها.

وق��ال معايل الوزير يف رده وفقا ملتطلبات رشوط 

االعتامد األكادميي ال بد من وجود س��نة تأسيس��ية 

الجتي��از الطال��ب االمتحان التقييم��ي األويل، ومن 

التأكيد على أهمية 
التنسيق بني وزارة 

االقتصاد واجلهات املعنية 
احمللية يف شأن وضع آلية 

تفتيش على الشركات 
العاملة يف املناطق احلرة

 املهجورة هي كل امرأة 
يثبت شرعا هجر زوجها لها 
وليس لها مصدر دخل أو 

عائل مقتدر
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يجتاز هذا التقييم ال يحتاج إىل هذه السنة، وهناك 

دراسة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم لنقل هذا 

املوض��وع لها، وم��ن املتوقع أن تطبق��ه الوزارة مع 

حلول عام 2018م.

الرشكات الصغرية واملتوسطة و»اكسبو 2020«

وتس��اءل محمد س��عيد الرقباين يف سؤال موجه إىل 

معايل سلطان بن سعيد املنصوري وزير االقتصاد عن 

خط��ط الوزارة لتوفري الفرص االس��تثامرية ألصحاب 

املش��اريع الصغرية واملتوسطة املواطنني يف استضافة 

املع��رض التجاري ال��دويل اكس��بو 2020م، مطالبا 

بتخصيص نسبة من املش��اريع والخدمات املرتبطة 

بتنظيم واستضافة معرض اكسبو للرشكات اململوكة 

للمواطنني.

وأش��ار معايل وزي��ر االقتص��اد يف رده إىل وجود 

لجن��ة خاصة باملعرض وهي مس��ؤولة رس��ميا عن 

جميع األمور املتعلقة مبعرض اكس��بو، وتم التواصل 

مع أعضاء ه��ذه اللجنة ولديهم ردود إيجابية وهم 

يف املراحل التنظيمي��ة األوىل. وهذه اللجنة يف طور 

التش��كيل ولديه��ا مخطط عام في��ام يتعلق بالبنية 

التحتي��ة وج��ذب الدول والتس��ويق واملش��اركة يف 

املعرض، مؤكدا رضورة التعاقد مع أصحاب املشاريع 

الصغرية واملتوسطة الوطنية بنسبة ال تقل عن 10 % 

من املشاريع املش��اركة يف اكسبو وفقا ملا نص عليه 

القانون الخاص بهذه املشاريع.

إنشاء هيئة اتحادية لتنمية الصادرات اإلماراتية

وأشار عيل عيىس النعيمي يف سؤال موجه إىل معايل 

وزير االقتصاد، إىل جه��ود الوزارة يف تطوير وتنمية 

الصادرات اإلماراتي��ة، حيث إن زيادتها تؤثر بصورة 

إيجابي��ة عىل مي��زان املدفوعات واملي��زان التجاري 

للدولة، متس��ائال عن جهود الوزارة املس��تقبلية يف 

تطوير وتنمية الصادرات اإلماراتية.

ونبه إىل أن عدم وجود مؤسسة لتنمية الصادرات 

أدى إىل إنشاء عدد من املؤسسات يف إمارات الدولة 

لخدمة هذه اإلمارات، وعدم وجودها أضاع الفرصة 

ع��ىل تنمية الصادرات الوطني��ة ألنه ال يوجد مظلة 

اتحادية، متس��ائال مل��اذا ال تبادر الوزارة إىل إنش��اء 

هذه الهيئة االتحادية؟ مؤكدا أهمية التنس��يق بني 

ال��وزارة واملجلس الوطني االتحادي لالس��تفادة من 

الدبلوماس��ية الربملانية للمجلس وإنشاء مجموعات 

عمل بينهام لخدمة االقتصاد الوطني.

وق��ال معايل وزير االقتصاد يف رده: إن الصادرات 

الوطنية لها س��معة طيبة وتنت��رش يف أكرث من 190 

سوقا دوليا، مضيفا إنه يتم الرتكيز عىل ثالثة محاور 

رئيس��ية هي: دعم تنافس��ية الصادرات اإلماراتية، 

والرتوي��ج للص��ادرات، وحاميته��ا خاص��ة يف قضايا 

الدعم واإلغالق، ودعم التنافسية.

وبالنس��بة ملا طرحه العضو من إنش��اء هيئة، رد 

مع��ايل الوزير قائال: هناك مرشوع لدى وزارة املالية 

بالتنس��يق مع الجهات املعنية إلنش��اء هيئة تأمني 

الصادرات، وم��ن املمكن إضافة تنمي��ة الصادرات 

كأحد االختصاصات، وقال: نحن ليس لدينا أي مانع 

من التع��اون مع اللجنة املعنية بالجانب االقتصادي 

يف املجلس لتداول الكثري من األمور املتعقلة مبا يتم 

طرحه عىل الصعيد الخارجي.

توطني قطاع السياحة يف الدولة خاصة املرشدين  

وقال مصبح سعيد الكتبي يف سؤال موجه إىل معايل 

الش��يخ نهي��ان بن مب��ارك آل نهيان وزي��ر الثقافة 

والش��باب وتنمي��ة املجتم��ع رئيس مجل��س إدارة 

املجل��س الوطني للس��ياحة واآلثار: يعت��رب القطاع 

الس��ياحي من أك��رث القطاعات االقتصادي��ة منواً يف 

الدولة إال أنه يعاين من عزوف املواطنني عن العمل 

تصل نسبة تنفيذ قرار 
إنشاء احلضانات يف املنشآت 

احلكومية 14 %

املطالبة بتخصيص نسبة 
من املشاريع واخلدمات 

املرتبطة بتنظيم 
واستضافة معرض اكسبو 

للشركات اململوكة 
للمواطنني
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فيه، متس��ائال عن املبادرات والربامج التي يقوم بها 

املجلس من أجل توطني هذا القطاع.

وطالب باتخ��اذ آليات معينة لج��ذب املواطنني 

للعمل يف القطاع الس��ياحي خاصة املرشدين، وقال: 

هن��اك احتكار للوظائ��ف الخاصة يف ه��ذا القطاع 

والت��ي تبل��غ 385 أل��ف وظيف��ة وحج��م العاملة 

املواطن��ة فيها ال يتجاوز 2 %، واس��تقال 60 % من 

املواطنني العاملني يف القطاع الس��ياحي نتيجة عدد 

من األس��باب منها إدارية ومالي��ة، وقد رفض بعض 

الفنادق توظيف املواطنني تحديداً. 

ورد معايل الش��يخ نهي��ان بن مب��ارك مؤكداً أن 

الدراس��ات التي أعدها املجلس بهذا الشأن توصلت 

إىل وجود ع��دد من العوائق أم��ام التوطني يف هذا 

القط��اع، منه��ا املش��كالت التي ت��ؤدي إىل عزوف 

املواطن��ني ع��ن العمل يف القطاع الخ��اص، مبينا أن 

االحصاءات تش��ري إىل أن نسبة املواطنني العاملني يف 

هذا القطاع 2 % وهي نسبة قليلة للغاية.

وأضاف إنه يج��ري إعداد مق��رتح قانون تنظيم 

اإلرش��اد السياحي يف الدولة، ومن أحد أهم أهدافه 

تشجيع املواطنني عىل دخول هذا القطاع.

مبنى اتصاالت أم القيوين ُوجد منذ السبعينيات 

وقالت الدكتورة ش��يخة العري يف س��ؤال موجه إىل 

مع��ايل الدكت��ور أنور محم��د قرقاش وزي��ر الدولة 

لشؤون املجلس الوطني االتحادي، ملاذا ال يتم إنشاء 

مبنى جديد ملؤسسة اإلمارات لالتصاالت يف إمارة أم 

القيوين أسوة بغريها من اإلمارات.

ويف رد كتايب بني صالح العبدويل الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة أن املؤسسة تقوم وبشكل دوري بدراسات 

مس��تمرة لتطوير مرافقها ومبانيها يف جميع إمارات 

الدولة، وفق��ا ملعطيات النمو، وحس��ب حاجة كل 

منطق��ة تبادر املؤسس��ة بتخطي��ط احتياجاتها من 

املباين ونقاط البيع.

وعقبت الدكتورة شيخة العري قائلة حني قدمت 

هذا السؤال مل أقدمه من أجل رفاهية مبنى شاهق 

أو أطال��ب مببنى ضخم كام ه��و الحال يف اإلمارات 

األخ��رى، ولكن نريد مبنى يتناس��ب مع وطن مثل 

اإلمارات، وقالت لقد تم إنش��اء مبنى اتصاالت منذ 

بداية الس��بعينيات ومس��احته ال تتج��اوز 20 مرتاً 

مربعاً.

ورد مع��ايل الدكتور أن��ور قرقاش وزي��ر الدولة 

لش��ؤون املجلس الوطن��ي االتحادي قائ��ال: »ليس 

لدي أي إضافة عىل الرس��الة الواردة من »اتصاالت« 

والت��ي تتضمن ال��رد كتابيا مع تثمين��ي ملالحظات 

العضوة، وأعتقد أن مالحظاتها تأيت من اطالعها عىل 

املبنى ووضعه وطريقة تقديم الخدمات فيه وعدم 

مناسبته مع التطور الذي تش��هده الدولة، وسنقوم 

بنقل مالحظات الدكتورة إىل مؤسسة اتصاالت«.

ترشيعات  لحامية األرايض الزراعية 

ونبه س��عيد الخاطري يف س��ؤال موج��ه إىل معايل 

الدكتور راش��د بن فهد وزير البيئة واملياه، إىل قيام 

بعض مالك األرايض الزراعية باستغالل هذه األرايض 

ألغراض تجارية وصناعية كبناء وحدات سكنية فيها 

وتأجريها للع��امل، أو تحويلها إىل مخازن للرشكات، 

متس��ائال عن الدور الذي تقوم ب��ه الوزارة للحفاظ 

عىل األرايض الزراعية.

وتق��دم الخاطري بعدد م��ن املطالبات التي قال 

يجب مراعاته��ا ألنها منقولة من املزارعني وهي: أن 

يتم تنظي��م الجمعيات الزراعية الخاصة بتس��ويق 

اإلنت��اج، وتقنني حف��ر اآلبار االرتوازي��ة للمحافظة 

عىل املياه، واإلرشاف ع��ىل العملية املتعلقة بتجارة 

املطالبة باتخاذ آليات 
معينة جلذب املواطنني 

للعمل يف القطاع السياحي 
خاصة املرشدين

 تنظيم اجلمعيات الزراعية 
اخلاصة بتسويق اإلنتاج، 

وتقنني حفر اآلبار االرتوازية 
للمحافظة على املياه
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الزراعة وامل��واد الداخلة يف الزارعة للحد من ارتفاع 

أس��عارها، وعدم تحويل األرايض الزراعية إىل أراٍض  

صناعية إال بع��د موافقة الجه��ات املختصة، معرباً 

ع��ن أمله يف أن تص��در الترشيعات الالزمة يف أرسع 

وقت ممكن، ألن وزارة البيئة واملياه هي سلطة عليا 

تنسق بني مختلف الجهات يف الدولة.

ورد مع��ايل الوزي��ر مبينا أنه يوج��د أكرث من 40 

ألف مزرعة يف الدولة وهناك اسرتاتيجية للمحافظة 

عليه��ا وهناك الكثري من الترشيعات لحامية القطاع 

النبايت والحيواين، مضيف��ا إن االختصاص يف الحفاظ 

ع��ىل األرايض الزراعية هو للس��لطات املحلية، ألنها 

املس��ؤولة ع��ن مراقب��ة وترخيص اس��تخدام هذه 

األرايض.

صيد األسامك والزراعة مهن متوارثة اجتامعياً

ق��ال أحمد األع��امش يف س��ؤال موج��ه إىل معايل 

الدكتور راش��د بن فه��د وزير البيئ��ة واملياه: تعترب 

مهنتا صيد األس��امك والزراعة من أه��م املوروثات 

االجتامعية املعربة عن هويتنا الوطنية ومصدر رزق 

للمواطنني، ويجب املحافظ��ة عليهام تحقيقاً لألمن 

الغذايئ يف الدولة، متس��ائال عن الدور الذي تقوم به 

الوزارة لحامي��ة املواطنني العاملني يف هاتني املهنتني 

وتأمني مستقبلهم املهني.

وطالب بتقديم الدعم الكايف للصيادين واملزارعني 

مبا يحقق االستقرار االجتامعي واملايل لهم، والتعامل 

معه��م كقطاع اقتصادي منتج يوفر احتياجات أفراد 

املجتمع ويعزز األمن الغذايئ، ويس��اهم يف ترس��يخ 

ج��ذور الهوية الحضارية للمجتم��ع اإلمارايت والتي 

تتمث��ل يف توريث مهنت��ي الصي��د والزراعة كرتاث 

حضاري ومصدر دخل اقتصادي لألجيال املواطنة.

ورد معايل الوزير قائالً: معروف أن الدولة تدعم 

الرثوة الس��مكية والزراعة، وفيام يتعلق بالصيادين 

لدينا أكرث من س��تة آالف و500 قارب صيد مملوكة 

للمواطن��ني ونعم��ل ع��ىل حامي��ة ال��رثوة املائية 

والس��مكية من خالل محاور ع��دة، مثل الخدمات 

املقدم��ة للصيادي��ن، حيث تم إنش��اء أكرث من 24 

ميناء، وإنش��اء املحميات، ولدين��ا الكثري من املراكز 

مثل: مركز الشيخ خليفة لألحياء البحرية للمحافظة 

عىل املخزون الس��ميك للحفاظ ع��ىل هذه الرثوات 

وحاميتها استدامتها. 

األغذية املعدلة وراثياً وخطر استخدامها

ق��ال عيل عيىس النعيمي يف س��ؤال موجه إىل معايل 

وزير البيئة واملياه بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة 

اإلم��ارات للمواصفات واملقايي��س: يعترب الحد من 

انتش��ار األغذية املعدل��ة وراثياً أمراً مه��امً لتأثريها 

الكبري عىل صحة اإلنس��ان، متس��ائال عن اإلجراءات 

التي تقوم بها الهيئ��ة ملراقبة األغذية املعدلة وراثياً 

املوجودة يف األسواق املحلية.

وأك��د أن اإلم��ارات من ال��دول املس��توردة من 

مص��ادر مختلفة ويف ظل غي��اب قانون وترشيعات 

اتحادية ومحلية متنع ت��داول مثل هذه األنواع من 

األغذية يبقى هناك خطر من اس��تخدامها، متسائال 

ملاذا ال تبادر الهيئة بالتنس��يق مع الجهات املختصة 

إلع��داد قان��ون غذايئ موح��د مبا يف ذل��ك األغذية 

املعدل��ة وراثيا بصورة عامة، وم��ا هي جهود الهيئة 

لتوعية املستهلكني باألغذية املعدلة وراثيا؟

ورد مع��ايل الوزير قائ��ال: اإلم��ارات تزخر ببنية 

تحتية متطور أصبحت من أكرب الدول عىل مس��توى 

العامل ومن أهم املراكز التجارية وتس��تورد أكرث من 

10 ماليني طن من األغذية، والكثري من الدول تعتمد 

عىل اإلمارات يف اعادة التصدير.

التنسيق مع اجلهات 
اخملتصة إلعداد قانون 
غذائي موحد مبا يف ذلك 
األغذية املعدلة وراثيا 

املطالبة بتقدمي الدعم 
الكايف للصيادين واملزارعني 

مبا يحقق االستقرار 
االجتماعي واملايل لهم
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تجس��د مناقش��ات املجل��س الوطن��ي االتحادي يف 

جلسته التاس��عة التي عقدها يوم الثالثاء 11 مارس 

2014م ملوضوع »سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات 

واملقاييس يف ش��أن الصحة والس��المة«، والتوصيات 

ال��� 10 التي وافق عليها، ح��رص املجلس عىل توفري 

أفضل مس��تويات الج��ودة املطلوب��ة يف املنتجات 

املحلية واملستوردة وتعزيز الصحة والسالمة، إضافة 

إىل تأكيد املجلس ع��ىل أهمية اعتامد خطط زمنية 

لع��دد من القضايا املتعلق��ة باملواصفات واملقاييس 

يف الدول��ة وتوطني الوظائ��ف التخصصية يف الهيئة، 

وتعزيز التنسيق بني الهيئة والرشكاء االسرتاتيجيني.

خطة زمنية  إلصدار وتبني وتوحيد املواصفات

طال��ب املجل��س يف توصياته باعتامد خط��ة زمنية 

املواصف��ات  وتوحي��د  وتبن��ي  إلص��دار  واضح��ة 

واملعايري واملقاييس الخاصة بكل الس��لع واملنتجات 

والخدم��ات يف الدولة، بالتعاون مع الجهات املعنية 

يف الحكوم��ات املحلي��ة والقطاع الخ��اص، وإيجاد 

قاع��دة بيانات مركزية موح��دة ومعتمدة ومحدثة 

تس��اعد الهيئة عىل تعميم قوائم بالسلع واملنتجات 

املسموحة واملحظور دخولها، وتطبيق هذه القوائم 

يف جميع منافذ الدولة.

وش��دد املجلس ع��ىل أهمية توط��ني الوظائف 

الفنية التخصصية يف هيئة املواصفات واملقاييس من 

خالل برامج الس��تقطاب وتأهي��ل املواطنني للعمل 

ضمن طاقم الهيئة عرب اآليت: التعاون مع الجامعات 

الوطني��ة لطرح الربامج الدراس��ية وبرامج التدريب 

الخاصة بتبن��ي وتأهيل وصقل املتخصصني بالقياس 

واملعايرة وفق متطلبات الهيئة الحالية واملستقبلية، 

والتع��اون مع الجهات الحكومية االتحادية واملحلية 

املتخصص��ة يف التوظيف، الس��تقطاب املواطنني من 

غ��ري حملة الثانوي��ة العامة والجامعي��ني لتأهيلهم 

يف املجاالت املطلوبة ل��دى الهيئة. وطالب املجلس 

بتطوي��ر املختربات وتجهيزها علمي��اً وتقنياً وبرشياً 

والتع��اون م��ع املخت��ربات املتخصص��ة يف الجهات 

الحكومي��ة املحلي��ة والخاص��ة، حت��ى تتمكن من 

تطبي��ق املامرس��ات الدولية الحديث��ة التي وقعت 

عليها الدولة.

كام طالب��ت التوصي��ات باالهتامم بالدراس��ات 

والبح��وث املختصة بالقي��اس واملعايري الصادرة من 

الجهات املتخصصة داخل الدولة وخارجها، ودراسة 

أفضل املامرس��ات املطبق��ة يف دول العامل يف مجال 

املواصف��ات واملقاييس واملعايرة، ومبا ال يتعارض مع 

القوان��ني واالتفاقيات الدولية الت��ي صادقت عليها 

الدول��ة، وتوحيد مواصفات بطاق��ة املحتويات عىل 

الس��لع واملنتجات، من حيث حجم الخط ومكونات 

الس��لعة أو املنت��ج، بلغة بس��يطة حتى يس��تطيع 

املستهلك تحديد اختياراته بإيجابية.

وش��دد املجل��س يف التوصيات ع��ىل أهمية رفع 

الوعي الثق��ايف باملواصفات الصحية للمواد الغذائية 

ع��رب برامج ورس��ائل إعالمي��ة لتوعية املس��تهلكني 

ب��أرضار وأخط��ار التعامل م��ع الس��لع واملنتجات 

املغشوش��ة واملقل��دة، بالتع��اون م��ع املؤسس��ات 

اإلعالمي��ة املتخصصة، وتنفيذ ما ورد يف قرار مجلس 

الوزراء رقم 31 لس��نة 2006 يف ش��أن إنشاء املعهد 

الوطن��ي للقياس، وتطوير العمل بالهيئة مبا يتواكب 

مع االختصاصات املنصوص عليها يف قانون إنش��ائها 

لتمكينها من اس��تقطاب وتأهي��ل الكفاءات للقيام 

املطالبة بتوفري أفضل مستويات الـــــــــــــــــــــــــــجودة يف السلع و املنتجات 

مطلوب قاعدة بيانات 
موحدة وحمّدثة تساعد 

على تعميم قوائم بالسلع 
واملنتجات املسموحة 

واحملظور دخولها

املطالبة بتوطني الوظائف 
الفنية التخصصية يف هيئة 
املواصفات واملقاييس 

من خالل برامج الستقطاب 
املواطنني وتأهيلهم
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املطالبة بتوفري أفضل مستويات الـــــــــــــــــــــــــــجودة يف السلع و املنتجات 

بأعامل املقايي��س واملعايرة والتع��اون مع الجهات 

املعنية االتحادية واملحلية.

وأكدت التوصي��ات أهمية التنس��يق بني الهيئة 

والرشكاء االسرتاتيجيني »الجهات االتحادية – املحلية 

– القط��اع الخ��اص« يف ش��أن الترشيع��ات واألطر 

القانونية الحاكمة للمواصفات واملقاييس مبا يضمن 

اآليت: استكامل إصدار املواصفات القياسية املعيارية 

املوح��دة لجمي��ع الس��لع والخدم��ات واملنتجات، 

خصوص��اً امل��واد الغذائية واالس��تهالكية واملبيدات 

الحرشية بجميع أنواعها، واملواد التي لها أثر مبارش 

وغ��ري مبارش عىل البيئة والصحة العامة املعتمدة يف 

أس��واق الدولة، وتاليف ازدواجي��ة بعض اختصاصات 

الهيئ��ة م��ع الجه��ات املحلي��ة املختص��ة بالرقابة 

والتفتي��ش، وتحديث وتطوير الترشيع��ات القامئة 

حالي��اً مب��ا ي��ؤدي إىل مراعاتها للتط��ورات العلمية 

الحديثة يف أنش��طة القياس واملواصفات القياس��ية 

خاصة ما يتعل��ق بطرق االختب��ار والتفتيش الفني 

وأنظمة الج��ودة، ورشوط اعتامد ونرش املواصفات 

القياسية الجديدة.

 مناقشات فاعلة وشاملة ملختلف املحاور

وتركزت مناقشات الس��ادة أعضاء املجلس يف شتى 

القضاي��ا الت��ي له��ا عالقة بعم��ل الهيئ��ة، وتفعيل 

االس��تفادة م��ن الربام��ج واملب��ادرات الحكومية يف 

مجال تحس��ني الخدمة املقدمة للمواطنني يف مجال 

الج��ودة، ومدى نس��بة إنجاز الخطة االس��رتاتيجية 

للهيئ��ة لألع��وام 2011 و2013 ودوره��ا يف تعزيز 

مكانة الدولة عىل املس��توى الدويل، ودور الهيئة يف 

مجال التكامل بني ما هو اتحادي ومحيل، متسائلني 

عن دور الهيئة يف التحض��ري للمواصفات واملقاييس 

الخاصة مبعرض إكسبو 2020.

التعاون والتنسيق مع الجهات املعنية

وتن��اول األعض��اء التع��اون والتنس��يق ب��ني الهيئة 

والجهات املختصة االتحادية واملحلية يف ظل وجود 

حجم عمل يف الجهات املحلية، األمر الذي يستدعي 

تعزي��ز التعاون م��ع الجه��ات املحلية، متس��ائلني 

عن برامج التع��اون بني الهيئ��ة والجهات املختصة 

االتحادي��ة واملحلي��ة، و ع��ن آلية اس��تفادة الهيئة 

م��ن مختلف الفعاليات التي تش��ارك فيه��ا الدولة 

لتحقي��ق أهدافها االس��رتاتيجية، وتعدي��الت الهيئة 

عىل خطته��ا بناًء عىل مخرجات القم��ة الحكومية، 

وتداخ��ل االختصاصات املتع��ددة للهيئة مع بعض 

الجهات املعنية. وما هي مجاالت التعاون والتنسيق 

بني هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس والجهات 

املختص��ة بش��أن اعتامد الجه��ات املنتج��ة للمواد 

االستهالكية والغذائية.

6500 مواصفة صادرة عن الهيئة

وتس��اءلوا عن صدور العديد م��ن األنظمة ولوائح 

العم��ل واملواصفات القياس��ية التي يقدر عددها ب� 

6500 مواصفة ص��ادرة عن الهيئة حتى الربع األول 

م��ن ع��ام 2013، إال أن ه��ذا العدد ال يت��واءم مع 

مس��تجدات وتطورات ه��ذه املواصفات واملقاييس 

الجدي��دة، خاصة يف إط��ار نظم املعاي��رة الدولية، 

وهل ميكن للمستهلك أن يعرف املنتجات التي يتم 

سحبها من السوق، وعن اسرتاتيجية الهيئة اإلعالمية 

التثقيفية واإلرش��ادية وكيفي��ة اطالع املواطنني عىل 

تطوير اخملتربات 
وجتهيزها علميًا وتقنيًا 

وبشريًا والتعاون مع 
اخملتربات املتخصصة

رفع الوعي الثقايف 
باملواصفات الصحية 
للمواد الغذائية عرب 

برامج ورسائل إعالمية 
للتوعية بالسلع واملنتجات 

املغشوشة واملقلدة
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جهود الهيئة يف قضايا الرفض والس��حب. وتساءلوا: 

هل هن��اك نظام وطني للقي��اس واملعايرة ومراقبة 

التطبيق عىل املس��توى االتحادي واملحيل، مشريين 

إىل أن��ه يوجد مواصف��ات اتحادية واخ��رى محلية 

وه��ي مختلفة في��ام بينها، وهل هن��اك رقابة عىل 

املنتج��ني املحليني الذين يزودون األس��واق املحلية، 

وعىل الباعة املتجولني.

مطابقة املواصفات

وأش��اروا إىل املواصف��ات الت��ي اعتمدته��ا الهيئ��ة 

للس��لع وه��ي قليلة مقارن��ة مع الس��لع املوجودة 

يف الس��وق، متس��ائلني عن خطة الهيئة الس��تكامل 

املواصفات واملعايري الخاصة بالسلع يف الدولة، وإىل 

اختصاصات الهيئة يف مراقبة املواصفات واملقاييس، 

وتس��اءلوا: هل جميع الس��لع يف أس��واق اإلمارات 

مطابقة للمواصف��ات، وما مدى املواصفات املطبقة 

عىل مس��توردات الدولة من االحتياج��ات الغذائية 

والتحدي��ات الت��ي تضعها عىل الجه��ات املعنية يف 

الدولة لتقنني دخولها، متس��ائلني عن خطط الوزارة 

يف التعاق��د مع الجهات املختصة يف القياس واملعايري 

الدولية بشكل يتناسب مع رشوط دولة اإلمارات.

تأخري إنشاء املعهد الوطني للقياس

وتس��اءلوا عن س��بب تأخري إنش��اء املعهد الوطني 

للقياس الذي س��يتم إنشاؤه يف أبوظبي،حيث صدر 

قرار مجلس الوزراء عام 2006 ومل يرمَ النور، مؤكدين 

أهمي��ة توطني هذا القطاع، واس��رتاتيجية الهيئة يف 

التوطني ويف تطوير املعهد.

وتساءلوا أيضاً عن مدى مطابقة املواصفات عىل 

السلع املوجودة يف الدولة، مثل اإلطارات واألقمشة 

املوج��ودة وما يرتتب عىل اس��تخدامها من حوادث 

ووفيات وأمراض، وزيادة نس��بة األمراض املرسطنة 

وأطعمة األطفال التي تحتوي عىل مواد ضارة.

وتناولت مناقش��ات الس��ادة األعض��اء الرقابة عىل 

األغذية ومدى تطبيقها بني إمارة وأخرى، متس��ائلني 

يف حالة من��ع منتج معني يف إم��ارة معينة هل يتم 

منعه م��ن جميع إم��ارات الدولة، وع��ن إجراءات 

الهيئ��ة فيام يخص املواد الثقيل��ة للغذاء مثل الزنك 

وغريها، وعن األس��امك النهرية املس��توردة، إضافة 

إىل اس��تخدام املبيدات يف مزارع الدول��ة. وتطرقوا 

إىل موض��وع املقارنة املعيارية ب��ني الهيئة والهيئات 

الخارجية ومدى دعم الرشكات الصغرية واملتوسطة، 

ودور الهيئ��ة يف دع��م هذه الرشكات للمنافس��ة يف 

الس��وق املحيل والعاملي لتكون معتمدة من حيث 

املعايري املحلية والعاملية.

3 % نسبة الرفض من املواد املستوردة

ورد مع��ايل الدكت��ور راش��د أحم��د بن فه��د وزير 

البيئ��ة واملياه رئي��س مجلس إدارة هيئ��ة اإلمارات 

للمواصف��ات واملقاييس، عىل مناقش��ات الس��ادة 

األعض��اء مؤكداً أن أنظم��ة الهيئة تهدف إىل ضامن 

الس��المة يف الغذاء وتوفري الح��د األدىن من الجودة، 

مش��رياً إىل أن نس��بة الرفض من بني 10 ماليني طن 

م��واد غذائية مس��توردة إىل الدولة، ال تتعدى 3 %، 

وق��د يرد الرفض بس��بب خطأ يف بطاق��ة التعريف 

وه��ذا يدل عىل أن املصنعني يف الع��امل، يدركون أن 

س��وق اإلمارات مقن��ن ولدينا أنظم��ة ومواصفات 

متقدمة، وقال: انتقلنا من الفحص يف ميناء الدخول 

إىل قضية اعتامد للدول املصدرة، ويوجد تكامل مع 

السلطات املحلية ونحن فريق واحد.

الخطورة تكمن يف تحديد األولوية يف املنتجات

وأش��ار معايل الوزي��ر إىل وجود تحدي��ات خاصة 

يف تجهيز الس��وق يف بعض اإلم��ارات، ويف تطبيق 

ش��هادات بعض املنتج��ات، ويف توف��ري مختربات 

وطني��ة، وق��ال: األولوي��ات تتف��اوت وهنا تكمن 

الخط��ورة يف تحدي��د األولوي��ة يف املنتج��ات بناًء 

عىل متطلبات الس��وق وجاهزي��ة جميع الرشكاء 

التنسيق بني الهيئة 
والشركاء االسرتاتيجيني 
بشأن التشريعات واألطر 

القانونية احلاكمة 
للمواصفات واملقاييس

أغذية األطفال من أكرث 
األغذية التي حتظى برقابة 

وتدقيق يف الدولة
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احلاجة إىل وجود آلية 
ملسح األسواق إلعطاء 

مؤشر عن نوعية البضائع 
املتوفرة داخل الدولة

التحدي ينحصر يف تطبيق 
األنظمة خاصة ما يتعلق 

باجلودة وليس الكمية 
من حيث خطورتها 

وحساسيتها

للتنفي��ذ، وأضاف: أطلقت اإلم��ارات أول مواصفة 

للعم��ل الحكومي والخدمة الحكومية املتميزة، وتم 

اعتامده��ا كمواصفة قياس��ية عربي��ة لتقييم مراكز 

الخدمة وهذه مساهمة من الهيئة لتطوير الخدمات 

الحكومية. واس��تطرد: يتم تنفيذ اسرتاتيجية 2014 

/2016 وهي خطة متطابقة وشاملة، وهناك تكامل 

مع مختلف الجهات والعمل مستمر يف إطار قانوين 

يضم��ن كفاءة تقدي��م الخدمة، وجمي��ع الخدمات 

املقدم��ة ذات كفاءة عالية، الفت��اً إىل وجود تقصري 

يف الجان��ب التوع��وي بحك��م أنه ت��م الرتكيز عىل 

تطوير هذه األنظمة، ولكن نعمل اآلن عىل تحديث 

البيانات واألنظمة.

املواصفات لضامن السالمة وحاجة األفراد

وق��ال معاليه: مبعث املواصفة ه��ي الصناعة، والدول 

الصناعي��ة هي دول مط��ورة للصناع��ة، ونحن كدول 

مس��توردة نضع املواصفات اإللزامية لضامن س��المتها 

ألنه��ا توضع للتعبري ع��ن حاجة األف��راد، ولدينا أفراد 

مش��اركني يف أنظمة عاملية مثل النظام األمرييك، ولدينا 

نح��و 160 مواطناً مش��اركاً في��ه، وال توجد مواصفات 

قياسية محلية ولكن توجد مواصفات قياسية إماراتية، 

وفيام يتعل��ق مبدخالت اإلنتاج لدين��ا عالمة منتجات 

عضوية والهيئة هي من يقوم مبنح العالمة الخاصة بها.

تتبع املنتج من الحقل إىل العرض

أضاف الوزي��ر: لدينا ترشيع في��ام يتعلق مبختلف 

الجهات املنتجة يضمن س��المة العرض يف الس��وق 

بالتعاون مع الس��لطات املحلية لض��امن ما يعرض 

يف األس��واق، من خالل تتبع تسلس��ليته من الحقل 

إىل العرض، مش��رياً إىل أنه ال يتم التعامل مع السلع 

كعدد وإمنا كمجموعات، فاألغذية جميعها مجموعة 

واح��دة، واملركبات صن��ف واحد، ولع��ب األطفال 

صنف واحد، مؤكداً أن التحدي هو تطبيق األنظمة 

خاصة فيام يتعلق بالجودة وليس الكمية من حيث 

خطورتها وحساسيتها، وكل املنتجات تخضع لقانون 

الس��المة الذي يتم تطويره وهذا ما نسعى إليه ألنه 

يشمل كل املنتجات.

آلية ملسح األسواق

وق��ال ال ميك��ن اإلجابة عن س��ؤال يتعل��ق بكون أن 

جميع الس��لع مطابقة للمواصفات، ألن بعض الس��لع 

قد يفس��د بفعل التخزين والعرض، ونحن نعمل مثالً 

عىل تطبيق مواصف��ات خاصة بنقل وتخزين األغذية، 

مؤكداً أهمية وجود آلية ملس��ح األس��واق وهذا يقدم 

م��ؤرشاً عن نوعي��ة البضائع املوج��ودة داخل الدولة، 

ويبني أن الس��وق مقنن ولديه ترشي��ع ولدينا أدوات 

رقابية.وأضاف: بالنس��بة ملوض��وع املنتجات املحلية، 

لدين��ا رقابة عىل املزارع وأن��واع املبيدات التي تدخل 

الدولة، واإلمارات من أقل الدول يف نس��بة اس��تهالك 

املبي��دات، أما املعايري فيتم وضعها بالتدرج وحس��ب 

الحاج��ة،  تطوي��ر الترشيعات واالس��تخدام. وأكد أن 

أغذية األطف��ال من أكرث األغذية الت��ي تحظى برقابة 

يف الدول��ة، وله��ا مواصفات ومعايري، وه��ي الوحيدة 

التي تفحص، ومقيدة بشكل كبري يف املختربات، وقال: 

معظم املش��كالت تأيت من التخزين يف البيوت، وال بد 

من التوعية والتشارك مع جميع الجهات.

املستهلك مرآة التغذية الراجعة

وقال مع��ايل الوزير رداً عىل استفس��ارات األعضاء: 

ال ننك��ر أنه حدث يف بعض امل��رات، أن يتم اإلعالن 

يف بعض اإلمارات عن س��حب منتج، وهذا ال يعني 

أنه مسموح به يف إمارة أخرى، ولدينا نظام لسحب 

الس��لع وتم التغلب عىل ه��ذه القضية بحيث يتم 

الس��حب من خالل اللجنة الوطنية لسالمة األغذية، 

ويوجد نظام وطني ملبي��دات الصحة العامة، معرباً 

عن متنياته يف الوصول إىل املس��تهلك، ألن املستهلك 

هو املرآة، والذي يعطي التغذية الراجعة عن جميع 

املواد.
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أوىص املجل��س الوطن��ي االتحادي خالل مناقش��ة 

موض��وع »سياس��ة وزارة التعليم الع��ايل والبحث 

العلمي يف مجال البحث العلمي«، بإنش��اء صندوق 

لدع��م البح��ث العلم��ي يف الدول��ة، وتخصي��ص 

اعت��امدات مالي��ة حكومية ل��ه يف موازن��ة الدولة، 

وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي واإلرشاف عىل 

تنفيذها من خالل برام��ج ورشاكات واتفاقيات بني 

إدارة البحث العلمي، والجامعات والكليات ومراكز 

البحوث يف الدولة.

وطال��ب املجلس يف 13 توصية وافق عليها خالل 

مناقش��ة هذا املوضوع يف جلس��ته الس��ابعة التي 

عقدها يوم الثالثاء 4 يناير 2014، بزيادة مخصصات 

موازنة الجامعات لتحس��ني البني��ة التحتية للبحث 

والتطوير، مثل »دعم املختربات وتجهيزات ومرافق 

البحث العلمي يف جامعات الدولة«، وزيادة نس��بة 

اإلنف��اق الحكومي عىل البح��ث العلمي مبا يتوافق 

مع االتجاهات العاملية الس��ائدة، باعتبار أن البحث 

العلم��ي هو قاطرة التق��دم والتنمية يف الدولة، مع 

األخذ يف االعتبار نس��ب اإلنفاق الحكومي يف الكثري 

م��ن دول العامل عىل البحث العلمي، وزيادة نس��بة 

م��ا تخصص��ه الوزارة ل���إدارة البح��ث العلمية من 

ميزانيات لتمكينها من تنفيذ اس��رتاتيجياتها وخطط 

عملها ومشاريعها.

الخربات الدولية

ودعا املجلس إىل االس��تفادة من الخ��ربات الدولية 

املقارن��ة يف توفري مصادر التموي��ل البديلة للبحوث 

العلمية، واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل 

ه��ذه البح��وث، خاصة تج��ارب ال��دول األوروبية 

والواليات املتحدة األمريكية، وإعداد دراسات يف هذا 

الش��أن عىل أن يعقبها حلقات نقاش��ية مع الخرباء 

واملختصني للتوصل إىل نتائج محددة يف هذا الصدد، 

وتخصي��ص نس��بة 5 % من بن��د امليزانية املخصص 

ل��كل وزارة اتحادي��ة ألجور الخرباء واملستش��ارين، 

وإيداعه��ا إلدارة البحث العلمي ضمن بنود ميزانية 

كافة ال��وزارات االتحادية يف الدولة، مام سيس��اعد 

يف متوي��ل البح��وث العلمي��ة يف الجامعات، ومتكني 

الوزارات االتحادي��ة من تقليل االعتامد عىل الخرباء 

واملستشارين.

وش��دد املجلس عىل رضورة االعتامد عىل املعايري 

النوعي��ة املتبع��ة دولي��اً لقياس م��ؤرشات أهداف 

دع��م البح��ث العلم��ي ومنه��ا »الج��ودة النوعية 

للموضوع، ومستوى التعاون بني الجامعات، ومدى 

إمكانية البحث يف تقديم قيم��ة مضافة وغريها..«، 

خاص��ة يف إط��ار معاي��ري الت��واؤم م��ع مش��كالت 

املجتم��ع واحتياجاته، وخطط التنمي��ة االقتصادية 

واالجتامعي��ة، وإعداد خط��ط وبرامج عمل واضحة 

لتحقي��ق التكامل واالرتباط ب��ني املقرتحات البحثية 

وتنفيذه��ا يف إطار مرشوعات بحثي��ة كربى تتعلق 

بالجان��ب التطبيق��ي ذي األثر املب��ارش عىل تنمية 

جوانب املعرفة والتنمية بالدولة.

خطط عمل مشرتكة 

وطال��ب املجلس بتبن��ي خطط عمل مش��رتكة بني 

إدارة البح��ث العلم��ي والجامع��ات حي��ال توجيه 

أولويات��ه،  العلم��ي، وتحدي��د  البح��ث  مج��االت 

ومستهدفاته، وأغراضه، وتخفيض ساعات التدريس 

للهيئة للتدريسية بالجامعات مبا ال يتعدى املساقني 

للفصل الواحد مام ميكنهم من متابعة مش��اريعهم 

البحثية، وإعداد خطط وبرامج عمل محددة خاصة 

بتحقيق االرتباط والتكامل بني إدارة البحث العلمي 

وكل من مؤسس��ات القطاع الخاص وقطاع الصناعة 

والقطاعات األخرى التطبيقية بالدولة، واالنتهاء من 

إعداد خطة تس��ويقية ملج��االت البحث العلمي يف 

مطالبة بزيادة خمصصات 
موازنة اجلامعات لتحسني 

البنية التحتية للبحث 
والتطوير وزيادة نسبة 
اإلنفاق احلكومي على 

البحث العلمي 

 زيادة نسبة ما تخصصه 
وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي إلدارة 
البحث العلمي لتمكينها  
من تنفيذ اسرتاتيجياتها 

وخطط عملها ومشاريعها
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هذا الشأن.

وتركزت مداخالت الس��ادة أعضاء املجلس خالل 

مناقشة هذا املوضوع، حول أهمية البحث العلمي 

يف دع��م مس��رية التنمي��ة واالقتص��اد املعتمد عىل 

املعرفة، وبناء نظام متطور للبحث العلمي واالبتكار 

يف الدول��ة من خ��الل اس��تثامر جه��ود وإمكانات 

املجتم��ع يف مجال البح��ث العلم��ي، وتنمية هذه 

اإلمكانات بصفة دامئة، وتوجيه الجهود نحو دراسة 

وتحليل جميع القضايا ذات األولوية االس��رتاتيجية، 

وتكثيف االعتامد عىل البحث العلمي والحرص عىل 

نقل واستيعاب التقنيات الحديثة باستمرار، واألخذ 

بالس��بل للتعرف ع��ىل نتائج البح��وث العلمية يف 

امليادين كافة، وتحقيق املنفعة املرجوة منها. 

مطالبة بأبحاث تهم املجتمع يف املجاالت الصحية

وتس��اءل األعض��اء عن آلي��ة تطبيق االس��رتاتيجية 

الحكومي��ة املعنونة ب� »متحدون يف املعرفة«، التي 

يش��ري أحد عنارصها إىل أن االبت��كارات واألبحاث 

والعل��وم والتكنولوجيا، تش��كل الركائز األساس��ية 

القتص��اد معريف تنافي عايل اإلنتاجية، ونحن نرى 

الي��وم أن ميزانية البح��ث العلمي يف اإلمارات من 

أق��ل امليزاني��ات مقارنة بالدول األخ��رى، وطالبوا 

بتفعيل مراكز البحث املوجودة يف جامعة اإلمارات 

للرتكي��ز ع��ىل أبحاث ته��م املجتم��ع يف املجاالت 

الصحية وغريها، خاصة وأن جامعة اإلمارات تعترب 

من أكرث الجامعات البحثية يف الدولة.

وتطرقوا إىل اسرتاتيجية الدولة يف مجال البحث 

العلمي من خالل دعم وتش��جيع البحث العلمي، 

والتع��اون مع الجامعات يف مجال البحث العلمي، 

وبن��اء نظام تنافي عاملي، وتطوير قدرات البحث 

العلمي وربطها م��ع األولويات الوطنية، والتعاون 

م��ع القطاع الخاص واملؤسس��ات الدولية، وابتكار 

وس��ائل جدي��دة لتموي��ل البحث العلم��ي، غري 

الوسائل التقليدية.

إدارة وليست هيئة البحث العلمي

وتطرقوا إىل أس��باب تواضع الدعم للربامج البحثية 

يف الدراس��ات العليا ومص��ادر التموي��ل البديلة، 

وكيفي��ة جع��ل القط��اع الخاص يس��اهم يف دعم 

الربام��ج البحثية وبرام��ج الدراس��ات العليا، وإىل 

تسمية هيئة البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم 

والتي أنش��ئت مبوجب قرار م��ن الوزير، مؤكدين 

أنها إدارة من اإلدارات التابعة للوزارة، ألن الهيئات 

تكون مبوجب مرس��وم ولها رئي��س واختصاصات 

وهيكل.

وتس��اءلوا ع��ن النتائ��ج املرتتب��ة ع��ن تطبيق 

مب��ادرة تطوي��ر الق��درات البحثي��ة الوطنية من 

خالل تش��جيعهم عىل إج��راء البحوث، وإيفادهم 

يف زي��ارات علمي��ة وبحثي��ة خ��ارج الدولة، وعن 

الجوائ��ز ومنح البح��ث والتطوير واالبت��كار التي 

قدمتها الهيئة الوطنية للبحث العلمي، وعن الدور 

الذي ميارس��ه الخرباء واملستشارون يف الهيئة لدعم 

الدراس��ات وورش العمل ونتائج عملهم يف إنش��اء 

قاعدة وطنية م��ن الباحثني منذ عام 2011 وحتى 

اآلن.

وطالب��وا برب��ط مخرج��ات البح��ث العلم��ي 

باملتطلب��ات االجتامعية واالقتصادي��ة والصناعية، 

وتس��اءلوا عن ع��دد البح��وث املمول��ة من قبل 

الوزارة، وعن سبب لجوء بعض الجهات الحكومية 

إىل الرشكات الخاصة إلجراء بحوث لها مببالغ طائلة 

تكل��ف الدولة عىل الرغم من وجود جهة اتحادية 

للبحث العلمي، مام يعترب دليالً عىل عدم تسويق 

إدارة البح��ث العلم��ي لدى الجه��ات الحكومية 
ملساعدتها يف مجال البحث العلمي.

مطالبة بتبني خطط عمل 
مشرتكة بني إدارة البحث 
العلمي واجلامعات حيال 

توجيه جماالت البحث 
العلمي وحتديد أولوياته 

وأهدافه وأغراضه

اجمللس يشدد على 
ضرورة االعتماد على 

املعايري النوعية املتبعة 
دوليًا لقياس مؤشرات 

أهداف دعم البحث العلمي 
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توطني نوعي لقطاع البحوث

كام تطرقوا إىل توطني ه��ذا القطاع، كتوطني نوعي 

ولي��س توطيناً كمي��اً، ودور قط��اع البحث العلمي 

يف رب��ط القطاع الحكوم��ي والقطاع الخاص وكذلك 

القط��اع األكادميي، وإىل مس��توى النش��اط البحثي 

ألعضاء هيئ��ة التدريس يف جامعة زايد، واملش��اكل 

واملعوقات التي يواجهه��ا أعضاء هيئة التدريس يف 

إع��داد البح��وث العلمية، والخط��ط والربامج التي 

وضعتها الجامعة يف ش��أن تطوي��ر القدرات البحثية 

الوطني��ة للباحثني، وع��دد أعضاء هيئ��ة التدريس 

الذين تلقوا الدعم من إدارة البحث العلمي.

املجلس ناقش البحث العلمي قبل أربع سنوات

وتساءل أعضاء املجلس عن اإلجراءات التي اتخذتها 

وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي، بش��أن 

توصي��ات املجلس التي وافق عليها خالل مناقش��ته 

هذا املوضوع عام 2010م، بهدف مس��اعدة اإلدارة 

يف إيجاد التمويل املناس��ب للبح��وث، وعن نتيجة 

مذك��رات التفاهم واملش��اريع الت��ي أبرمتها اإلدارة 

مع ع��دد من املؤسس��ات الوطنية عىل املس��تويني 

االتحادي واملحيل، وعن املركزين اللذين أسس��تهام 

جامع��ة اإلمارات وهام: مركز أبح��اث البيئة ومركز 

أو وحدة دراس��ات النخيل، وطالب��وا بتوفري بيانات 

دقيق��ة وذات ج��ودة للبح��ث العلم��ي، وتفعيل 

تسويق البحوث العلمية للقطاع الخاص. 

وقال معايل الش��يخ حمدان ب��ن مبارك آل نهيان 

وزي��ر التعليم العايل والبحث العلم��ي: إن امليزانية 

املخصص��ة للبح��ث العلمي تص��ل إىل 600 مليون 

درهم س��نوياً، تتضمن إجراء البحوث والدراس��ات 

العلمية واالجتامعية يف كافة املجاالت، مشرياً إىل أن 

ال��وزارة تدعم البحث العلمي بقدر ما هو متاح لها 

من ميزانية، مش��رياً إىل أنه ت��م تنفيذ جزء كبري من 

االس��رتاتيجية، ولدينا خطة جديدة من عام -2014

2016، مؤكداً أن قيم��ة الدعم املايل املقدم للبحث 

العلم��ي تعتمد عىل البحث نفس��ه، وهناك بحوث 

يصل حجم دعمها إىل نصف مليون درهم.

خدمة املجتمع اإلمارايت من رشوط متويل أي بحث

وبني أنه وبالنس��بة للخطة االس��رتاتيجية للسنوات 

املقبلة فلدينا الكثري، ومنذ عام 2008م وحتى اليوم 

لدين��ا تقريباً 900 بحث قبل منها حوايل 200 بحث، 

ونح��و 150 منه��ا حصل عىل جوائز، مش��رياً إىل أن 

جامعة اإلمارات حصتها 3.6 % من ميزانية اإلمارات 

للبح��ث العلمي، الفتاً إىل أن م��ن رشوط متويل أي 

بح��ث يف التعليم العايل، أن يخدم مجتمع اإلمارات، 

وبالتايل فهذه املسألة مأخوذة بعني االعتبار.

وأضاف إن ع��دد البحوث الت��ي أعدتها ومولتها 

ال��وزارة، يبلغ 5000 بحث من 57 جامعة منش��ورة 

عىل املوقع اإللكرتوين للوزارة. وأكد أهمية أن يكون 

هن��اك دع��م أكرب للبح��وث العلمي��ة، ونحن بقدر 

امليزاني��ة املوجودة ندعم كثري م��ن البحوث، مؤكداً 

أن هن��اك تعاوناً كبرياً بني ال��وزارة والجامعات، فال 

يخلو اجتامع أو ورش��ة عم��ل أو منتدى من حضور 

جزء كبري من الجامعات التي لديها اهتامم بالبحوث 

العلمية واالجتامعية، وبالنس��بة للتنافس نحن دامئاً 

يف تقييمن��ا للبحوث التي تصلنا ع��ن طريق الهيئة، 

امليزانية اخملصصة للبحث 
العلمي تبلغ 600 مليون 
درهم سنويًا تتضمن إجراء 
البحوث والدراسات العلمية 

واالجتماعية يف اجملاالت 
كافة 

من شروط متويل أي بحث 
يف التعليم العايل أن يخدم 

جمتمع اإلمارات
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يكون التنافس هو األس��اس لتقييم ومتويل البحوث 

للمراحل املستقبلية، فحتى يف براءات االخرتاع، نحن 

منوله��ا لتثبيتها، ويت��م تطوير البحوث مب��ا يتطلبه 

مجتمع اإلمارات.

التعاون مع  القطاع الخاص  

وقال: بالنسبة للتعاون مع القطاع الخاص فهو دامئاً 

موض��وع الحي��اة املجتمعية، والتفاع��ل املجتمعي 

غ��ري موجود يف كل املج��االت وليس فقط يف مجال 

البح��وث، لكن نحن نس��عى إىل تعزيز التعاون مع 

بعض الجهات والجامع��ات الخاصة يف هذا املجال، 

مضيف��اً إن جامعة اإلم��ارات تقدم دع��امً للطلبة، 

وميزانية الدعم للبحوث تعتمد عىل البحث نفسه، 

وهناك بحوث يصل دعمها إىل نصف مليون درهم 

وأك��رث، وبح��وث أخ��رى ال تحتاج إىل ه��ذا الرقم، 

فبالت��ايل إذا كنا مقتنعني بالبحث كجامعة، س��يتم 

توفري الدعم الالزم.  وأكد أنه بالنس��بة إىل التمويل 

البدي��ل، فمن الصعوبة مبكان اس��تقطاب الرشكات 

الخاصة لالس��تثامر يف البح��وث، ألنه كام قلت قبل 

قليل فإن القطاع الخاص مقرص يف أش��ياء كثرية أكرث 

أهمية حتى م��ن البحوث العلمي��ة، مؤكداً أنه تم 

قبل س��تة شهور تغيري مسمى هيئة البحث العلمي 

إىل إدارة. وبالنس��بة إىل االبتعاث الخارجي فقد تم 

يف ع��ام 2013م تنظيم 11 زيارة للخارج، اس��تلمنا 

منه��ا 11 بحثاً تم تقييمها، وهن��اك أيضاً 6 زيارات 

داخلية للمبتكرين اإلماراتيني. 

وق��ال: هناك قاع��دة بيان��ات يف املوقع الرئيي 

لل��وزارة يض��م 5000 باح��ث يغط��ي 57 جامعة 

يف اإلم��ارات، مضيف��اً إن��ه يتم حس��ب اإلمكانات، 

استقطاب الخرباء والباحثني الجيدين سواء كانوا من 

داخل الدولة أو خارجها.

60 % من الباحثني مواطنون

وق��ال: بلغ عدد البحوث املمول��ة من قبل الوزارة 

حتى الي��وم 85 بحثاً، الجزء األك��رب منها يصب يف 

خدم��ة مجتمع اإلم��ارات، مؤكداً أن ل��دى الهيئة 

الكث��ري م��ن املب��ادرات بالتع��اون مع ال��وزارات 

والهيئ��ات االتحادية الحكومية وغ��ري الحكومية، 

يف التنس��يق أو البحوث، مشرياً إىل أنه وبخصوص 

توطني قطاع البحث العلمي وحتى نكون صادقني 

مع أنفس��نا؛ فم��ن الصعب جداً أن يت��م توطينه 

بالكام��ل يف ه��ذا الوقت القصري، ألن 40 س��نة ال 

تعت��رب مدة طويلة يف عامل البح��وث، ولدينا تقريباً 

أكرث من 60 % من الباحثني إماراتيون، ولكن نسبة 

التوط��ني 100 % ال أتصور أنه��ا من صالح البحث 

العلمي نفسه.

وأش��ار إىل أنه وبخص��وص التمويل، ففي وقت 

س��ابق رفعت الوزارة مذك��رة إىل جهة االختصاص 

لزيادة متويل األبحاث، لكن مل يصلنا الرد، وبالنسبة 

للمركزي��ن؛ فمرك��ز البحوث البحرية تأس��س منذ 

وقت لغرض معني وانتف��ى هذا الغرض وتم إلغاء 

هذا الربنام��ج، أما معهد أبح��اث النخيل، فامزال 

موج��وداً وينتج إنتاج��اً جيداً ويعت��رب من أفضل 

املراكز املوجودة يف املنطقة.

عدد البحوث التي أعدتها 
ومولتها وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي 
5000 بحث من 57 

جامعة وهي منشورة على 
موقع الوزارة اإللكرتوين

من الصعوبة مبكان 
استقطاب الشركات اخلاصة 

لالستثمار يف البحوث
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بادرت اللج��ان الدامئة واملؤقت��ة للمجلس الوطني 

االتحادي خالل الربع األول من العام الجاري 2014 م، 

بعدد من الزيارات امليدانية، وعقدت حلقة نقاشية، 

ضمن خط��ة عملها ملناقش��ة مرشوع��ات القوانني 

واملوضوع��ات العام��ة املحال��ة إليها م��ن املجلس، 

وتواصل��ت م��ع مختل��ف املؤسس��ات والقطاعات 

الحكومية واألهلية والجهات املعنية وذوي الخربة.

وتح��رص لج��ان املجلس ع��ىل عق��د الحلقات 

النقاش��ية والقي��ام بالزي��ارات امليداني��ة، للوقوف 

عن ق��رب عىل حقيقة القضايا وتفحص املش��كالت 

واالس��تامع بعناي��ة إىل كل آراء ومقرتح��ات وأفكار 

املواطن��ني، وكل الجه��ات املعني��ة وذوي الخ��ربة 

واالختصاص، واالستعانة بالدراسات العلمية والفنية 

بشأن كل ما يتدارسه املجلس من مرشوعات قوانني 

وموضوعات عامة.

سوق ديب لألوراق املالية

فق��د زارت لجن��ة الش��ؤون املالي��ة واالقتصادي��ة 

والصناعي��ة للمجلس الوطن��ي االتحادي، يوم األحد 

املوافق 16 فرباير 2014 م، سوق ديب لألوراق املالية، 

ضمن خطة عملها ملناقش��ة موضوع »سياسة هيئة 

وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع«.

وقال سعادة عيل عيىس النعيمي مقرر اللجنة إن 

أعض��اء اللجنة اطلعوا خ��الل الزيارة عىل الخدمات 

املقدمة للمستثمرين والعقبات املوجودة عىل أرض 

الواقع، من خالل لقاء املس��ؤولني يف الس��وق املايل 

واملستثمرين.

وته��دف الزي��ارة إىل تعزيز تقري��ر اللجنة الذي 

سيناقش��ه املجل��س باملالحظ��ات واآلراء، لتطوي��ر 

أسواق املال يف الدولة مبا يواكب التقدم والنمو الذي 

يشهده االقتصاد اإلمارايت. وكانت اللجنة قد اطلعت 

عىل دراس��ة معيارية ألداء هيئ��ة األوراق املالية يف 

املجاالت املتعلقة باالستثامر واملستثمرين يف أسواق 

املال مقارنة بالهيئات املامثلة.

سوق أبو ظبي لألوراق املالية

ك��ام زارت لجن��ة الش��ؤون املالي��ة واالقتصادي��ة 

والصناعي��ة، ي��وم االثن��ني 3 مارس 2014، برئاس��ة 

س��عادة س��لطان الظاهري رئيس اللجنة، س��وق 

أبوظبي لألوراق املالي��ة ، وذلك ضمن خطة عملها  

ملناقش��ة موض��وع »سياس��ة هيئ��ة األوراق املالية 

والسلع«.

والتقى أعضاء اللجنة خالل الزيارة الس��يد راشد 

البل��ويش الرئيس التنفيذي لس��وق أبوظبي لألوراق 

املالية، وعدد من املسؤولني يف السوق.

وته��دف الزيارة إىل االطالع ع��ن قرب عىل واقع 

الس��وق وأهم التحديات والصعوبات التي تواجهه 

ع��ىل مختلف الصع��د، وذلك مبا يتف��ق مع محاور 

موض��وع سي�اس��ة هيئ��ة األوراق املالية والس��لع، 

إضاف��ة إىل مناقش��ة كل ما يتعلق م��ن موضوعات 

تخدم املس��تثمرين املواطنني واملقيم��ني يف الدولة، 

وسامع مقرتحات اإلدارة يف السوق املايل، يف ما يخص 

التعاون مع الجهات األخرى، ملا ميكنهم من تحقيق 

األهداف االسرتاتيجية.

وتطرق أعضاء اللجنة إىل اإلشكاليات التي تواجه 

مكاتب الوساطة بالنسبة ملوضوع التوطني والحوافز 

املقدم��ة وعملي��ة االس��تقطاب والتثقي��ف ح��ول 

مجريات السوق.

اللجان حترص على عقد 
احللقات النقاشية والقيام 
بالزيارات امليدانية للوقوف 

عن قرب على حقيقة 
القضايا 

أعضاء اللجنة يطلعون 
خالل زيارة سوقي دبي 

وأبو ظبي لألوراق املالية 
على اخلدمات املقدمة 
للمستثمرين والعقبات 

جلان    اجمللس
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وضم وفد اللجنة خالل الزيارة س��عادة كل من: 

ع��يل عيىس النعيم��ي مق��رر اللجنة، وم��روان بن 

غليطة، ومحمد الرقباين، وعبد العزيز الزعايب، أعضاء 

اللجنة.

زيارات 

أك��د س��عادة أحمد عبي��د املنصوري رئي��س لجنة 

الش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف واملراف��ق العام��ة 

للمجل��س الوطن��ي االتحادي، أهمي��ة النتائج التي 

تحققت م��ن الزيارتني امليدانيت��ني اللتني بادر بهام 

أعضاء اللجنة يوم االثنني املوافق 24 فرباير، إىل مقر 

الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، ومجلس 

أبو ظبي للجودة واملطابقة، يف تعزيز تقريري اللجنة 

خالل مناقشتها للموضوعني العامني املتعلقني بهام.

وقال إن اللجنة حرصت قبل االنتهاء من تقريريها 

ح��ول موضوع »سياس��ة الهيئ��ة العامة للش��ؤون 

اإلس��المية واألوق��اف«، وموض��وع »سياس��ة هيئة 

اإلم��ارات للمواصف��ات واملقاييس يف ش��أن الصحة 

والس��المة«، عىل لق��اء املعنيني واملس��ؤولني فيهام، 

بهدف مناقش��ة عدد من القضاي��ا املتعلقة مبحاور 

املوضوع��ني املتعلق��ني بهام، لتضمينه��ا يف تقريري 

اللجنة اللذين س��يتم رفعهام للمجلس ومناقشتهام 

وإصدار التوصيات بش��أنهام. وخ��الل زيارة أعضاء 

اللجنة ملقر الهيئة، كان يف استقبالهم الدكتور محمد 

مط��ر الكعب��ي مدير ع��ام الهيئة العامة للش��ؤون 

اإلسالمية واألوقاف واملديرون التنفيذيون وعدد من 

مديري الفروع واإلدارات يف الهيئة.

ويف بداي��ة اللقاء، رحب س��عادة الدكتور محمد 

مطر الكعبي مدير عام الهيئة بأعضاء اللجنة، مثمناً 

هذه الزيارة التي أكد أنها دافع لهم يف تقديم املزيد 

من الجهود لالرتق��اء بالخدمات التي تقدمها الهيئة 

يف شتى املجاالت.

وتطرق س��عادة حميد بن سامل عضو اللجنة، إىل 

أن اللجن��ة تناقش هذا املوض��وع ضمن االختصاص 

الرق��ايب للمجل��س، مش��رياً إىل ال��دور التكاميل بني 

املجلس وجميع مؤسس��ات الدولة خالل مناقش��ة 

املوضوع��ات العامة للخروج بأفضل التوصيات التي 

تهم الوطن واملواطنني.

مناقشة

وج��رى خالل زي��ارة أعض��اء اللجنة، مق��ر مجلس 

أبوظبي للجودة، مناقش��ة عدد م��ن القضايا أهمها 

تعزيز التعاون بني املجلس واللجنة، والخدمات التي 

يقدمها املجلس وأنظمة ومعايري الجودة واملطابقة.

وأكد س��عادة املنصوري أن اللجن��ة ركزت خالل 

مناقش��تها هذا املوضوع عىل تحدي��د االحتياجات 

املجتمعي��ة، ومختلف القطاع��ات واألفراد، كام أكد 

أهمي��ة هذا املوض��وع يف تقوية التنافس��ية ودعم 

املنتج��ات اإلماراتي��ة ودعم الجان��ب الرئيس، وهو 

الصحة والس��المة، مش��رياً إىل أن تطبيق املواصفات 

واملقاييس مؤرش إىل الجه��ود الرامية إىل توفري بيئة 

صحية واالرتقاء بجودة املنتجات. 

وتناق��ش اللجنة موضوع سياس��ة هيئة اإلمارات 

للمواصفات واملقاييس يف ش��أن الصحة والس��المة 

من أربعة محاور، هي: اس��رتاتيجية هيئة اإلمارات 

للمواصف��ات واملقايي��س )2011 - 2013(، وتطبيق 

الترشيعات والرقابة يف مجاالت الس��المة والحامية 

الصحية والبيئية، وذلك باستخدام أفضل املامرسات 

تأكيد الدور التكاملي 
بني اجمللس وجميع 
مؤسسات الدولة خالل 
مناقشة املوضوعات 

العامة 

أعضاء جلنة الشؤون 
اإلسالمية يناقشون خالل 
زيارة مقر جملس أبوظبي 
للجودة عدداً من القضايا 

أهمها تعزيز التعاون 
واخلدمات 
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املشاركون يف احللقة 
النقاشية عن التحديات 

التي تواجه سوق العمل 
ركزوا على دعم توظيف 

املواطنني وتنظيم سوق 
العمل 

مناقشة أهمية تشجيع 
املواطنني على العمل يف 
القطاع اخلاص، ملا لهذا 

القطاع من أهمية ودور يف 
االقتصاد الوطني

الدولي��ة، والنظام الوطني للقياس واملعايرة ومراقبة 

تطبيقه يف األنشطة املختلفة، ودور الهيئة يف حامية 

املستهلك والبيئة وتدعيم االقتصاد الوطني.

وق��ام بهاتني الزيارتني أعضاء اللجنة س��عادة كل 

من: س��لطان الس��امحي، ونورة الكعب��ي، وحميد 

محمد بن سامل.

زيارة أعضاء »صحية الوطني االتحادي« 

زار أعضاء لجنة الش��ؤون الصحية والعمل والشؤون 

االجتامعي��ة للمجل��س الوطني االتح��ادي  مكتب 

وزارة العمل يف أبوظبي ضمن خطة اللجنة ملناقشة 

موض��وع »سياس��ة وزارة العم��ل يف ضبط س��وق 

العمل«.

والتقى أعضاء اللجنة خالل الزيارة، سعادة حميد 

بن دمياس وكيل وزارة العمل، وجرى مناقشة الخطط 

واالس��رتاتيجيات الخاص��ة بال��وزارة، والترشيع��ات 

املتعلق��ة بالعم��ل والع��امل، واملوجه��ات التي تم 

تطويرها يف الوزارة، والتي من أبرزها التفتيش الذيك 

واالس��تباقي، وخصخصة الخدمات يف الوزارة. وأشار 

أعضاء اللجنة إىل القضايا العاملية التي تأخذ وقتاً يف 

املحاكم، مؤكدين أهمية تفعيل التنسيق بني وزاريت 

العمل والعدل ملعالج��ة مثل هذه القضايا، وطالبوا 

بإص��دار معايري للمناطق الصناعية وس��كن العامل، 

وأن يتم تطبي��ق القانون الخاص بهذه املناطق عىل 

مختلف إمارات الدولة.

وجرى خالل االجتامع التأكيد عىل أهمية التعاون 

ب��ني املجل��س الوطن��ي االتح��ادي، ووزارة العمل 

ملعالج��ة مختل��ف القضايا، من خ��الل طرح برامج 

مطبق��ة والتع��اون إليجاد مقرتح��ات وحلول لهذه 

املشكالت.

وأكد س��عادة س��امل بال��ركاض العام��ري رئيس 

اللجن��ة، أهمية ه��ذه الزي��ارة امليداني��ة للوقوف 

واالط��الع والتفاع��ل بش��كل مبارش ع��ىل مختلف 

القضايا املتعلق��ة باملوضوع الذي تناقش��ه اللجنة، 

مش��رياً إىل أنه تم مناقش��ة مختل��ف القضايا، مثل 

تصنيف املنش��آت وضامن حقوق العامل واإلجازات 

يف القطاع الخاص املتعلقة بالعامل.  وشدد عىل أنه 

جرى مناقش��ة أهمية تشجيع املواطنني عىل العمل 

يف القط��اع الخاص، ملا لهذا القطاع من أهمية ودور 

يف االقتصاد الوطني.

وأكد س��عي اللجنة إىل تعزي��ز التواصل وتفعيله 

بش��تى أنواعه مع املواطنني يف مواقعهم، إضافة إىل 

التواصل مع املؤسس��ات الحكومي��ة لتضمني تقرير 

اللجنة الذي سرتفعه إىل املجلس بجميع املالحظات 

واآلراء، وتقدي��م التوصي��ات التي تس��هم يف زيادة 

نسبة التوطني ووضع الحلول واملقرتحات املناسبة. 

وأك��د حميد بن دمياس خالل االجتامع، أنه ال بد 

من توافر األدوات التي تساعد عىل إعطاء مؤرشات 

عن املنشآت العاملية، الفتاً إىل أن التحول اإللكرتوين 

لن يكون عىل حساب املواطنني أو التوطني، مشدداً 

عىل أن القطاع الخاص رشيك للوزارة، وهو متعاون 

يف مختل��ف املجاالت والقضايا التي يتم مناقش��تها 

وطرحه��ا. وأش��اد بأهمية موضوع »سياس��ة وزارة 

العمل يف ضبط سوق العمل« الذي تناقشه اللجنة، 

مؤك��داً أنه ت��م التحرك مب��ارشة بعد تلقي رس��الة 

املجلس إلعداد تصور الوزارة حول طلبات اللجنة.

حلقة نقاشية  

رك��ز املش��اركون يف الحلقة النقاش��ية التي نظمتها 

لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتامعية 

للمجلس الوطن��ي االتحادي ي��وم األربعاء املوافق 

12 فرباير 2014، يف م��رسح بلدية مدينة العني عن 

»التحدي��ات التي تواجه س��وق العمل«، عىل دعم 

توظيف املواطنني وتنظيم سوق العمل والتحديات 

التي تواجه املنشآت.

وط��رح املش��اركون يف الحلق��ة النقاش��ية التي 

تس��تهدف الرشكات الكبرية واملتوس��طة، وأصحاب 

املش��اريع الوطنية ومكاتب التس��هيل، ع��دداً من 
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توفري فرص عمل مناسبة 
للمواطنني يعد مسؤولية 

وطنية على اجلميع، 
احلكومة والقطاع اخلاص

دعوة  املواطنني 
للمشاركة بآرائهم 

ومقرتحاتهم بشأن 
موضوع ضبط سوق العمل

املداخالت واملالحظات، تناولت الفرق يف األجور بني 

القطاعني الحكومي والخاص، واملش��كالت يف سوق 

العمل، وتحس��ني الخدم��ات املقدم��ة للمتعاملني، 

والتحدي��ات التي تواجه أصحاب العمل، وتش��جيع 

ال��رشكات الصغرية واملتوس��طة ألهميته��ا يف دعم 

االقتصاد الوطني.وتطرق املشاركون إىل أهمية وضع 

خط��ة واضحة للتوطني يف القطاع الخاص، والتواصل 

م��ع الجامع��ات والرشكات لالتفاق ع��ىل مخرجات 

التعليم الع��ايل من حيث احتياجات س��وق العمل 

يف اإلم��ارات، واالتف��اق ع��ىل آلية معين��ة لتحديد 

نس��ب للتوطني يف القطاع الخاص من خالل تقديم 

امتيازات للرشكات املتعاونة يف هذا الجانب.

مناقشة موضوع مهم ذي عالقة باملواطنني 

وأكد سعادة س��امل بالركاض العامري رئيس اللجنة، 

أنه تم مناقش��ة موضوع مهم وله عالقة باملواطنني، 

وبقطاع واس��ع م��ن مختلف الجهات ع��ىل امتداد 

أرض اإلمارات، مضيفاً إن توفري فرص عمل مناس��بة 

للمواطن��ني يع��د مس��ؤولية وطنية ع��ىل الجميع، 

الحكومة والقطاع الخاص.

وقال: حرص��اً من اللجنة عىل االس��تامع إىل آراء 

مختلف الجهات واملؤسس��ات، متت دعوة املواطنني 

واملعني��ني إىل املش��اركة يف هذه الحلقة لالس��تامع 

إىل مالحظاته��م وآرائه��م ومقرتحاتهم، مبا يتفق مع 

مح��اور املوضوع الت��ي تركز عىل املش��كالت التي 

تواج��ه س��وق العم��ل، والتحديات الت��ي تواجهها 

املنش��آت يف س��وق العمل، وتنظيم س��وق العمل، 

ودعم وتوظيف املواطنني. 

وأض��اف: وضع��ت اللجنة منذ إحال��ة املوضوع 

إليها، برنامج عم��ل متكامل، يتضمن عقد عدد من 

االجتامعات والقي��ام بزيارات ميداني��ة، إضافة إىل 

عقد حلقة نقاشية لدراسته مع املعنيني واملختصني، 

وطلبت من الجهات املختص��ة تقارير حول محاور 

املوضوع والنقاط األساسية التي يتناولها.

وأع��رب س��عادة العام��ري عن ش��كره وتقديره 

لجميع املش��اركني يف الحلقة النقاشية، الذين ميثلون 

مختل��ف الجهات يف القطاعني الع��ام والخاص، من 

املواطنني واملهتمني، عىل حضورهم الحلقة وعىل ما 

قدموه من مالحظات س��تكون محل اهتامم اللجنة 

خالل اجتامعاتها املقبلة.  وأشاد املشاركون يف الحلقة 

به��ذه املبادرة، وبحرص املجل��س الوطني االتحادي 

ع��ىل التواصل مع مختل��ف الجهات واملؤسس��ات 

واملواطنني يف مواقعهم، األمر الذي يجس��د االهتامم 

مبناقشة مختلف القضايا التي تهم الوطن واملواطنني 

والتس��هيل عليه��م يف عملي��ة التواص��ل واالهتامم 

مبقرتحاتهم. وش��ارك يف الحلقة النقاش��ية مس��ؤولو 

غرف التج��ارة والصناع��ة يف مدينة الع��ني، ودائرة 

التنمية االقتصادية يف العني، وممثلو القطاع الخاص، 

وجامعة اإلمارات، وجامعة أبو ظبي، وجامعة العني. 

كام شارك يف الحلقة النقاشية سعادة كل من: شيخة 

عيىس العري، وس��امل بن هوي��دن، وأحمد بالحطم 

العامري أعضاء اللجنة.

االستعانة بآراء املواطنني لضبط سوق العمل  

دعا س��عادة س��امل محمد بال��ركاض العامري رئيس 

لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجتامعية 

يف املجل��س الوطني االتحادي، املواطنني للمش��اركة 

بآرائه��م ومقرتحاتهم بش��أن موضوع ضبط س��وق 

العمل، الذي تناقش��ه اللجنة وف��ق محاور تصنيف 

املنشآت، وسياسة الوزارة يف اإلرشاف عىل مؤسسات 

التدري��ب املهن��ي، ودور ال��وزارة يف إدارة وتنظيم 

سوق العمل.
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اتفاقية شراكة استثنائية.. بني الوطــــــــــــــــــــــــــني االحتادي والربملان الدويل

يف سابقة هي األوىل من نوعها، وقع املجلس الوطني 

االتحادي اتفاقية تعاون ورشاكة مع االتحاد الربملاين 

ال��دويل، عىل هام��ش مش��اركة الش��عبة الربملانية 

اإلماراتي��ة يف اجتامع��ات االتحاد الت��ي عقدت يف 

جني��ف خالل الفرتة م��ن 12 إىل 20 مارس 2014م، 

حيث ستس��هم ه��ذه االتفاقية يف تعزيز مش��اركة 

املجل��س يف أنش��طة وفعالي��ات االتح��اد، وتقديم 

كل أوجه الدعم الالزمة واملمكنة لتيس��ري أنش��طته 

وفعالياته وبرامج��ه املختلفة، وفيام يتفق عليه من 

بعثات االتحاد، ولجان تقيص حقائقه، أو لجان عمله 

ح��ول مختلف القضاي��ا واملوضوع��ات يف مختلف 

مناطق العامل، ودعم تنفي��ذ االلتزامات املرتتبة عىل 

قرارات االتحاد وفعالياته وبرامجه.

ي��أيت توقيع هذه االتفاقية التي حظيت بإش��ادة 

واسعة من رؤس��اء الوفود املشاركة يف االجتامعات، 

مبثابة رسالة تقدير من جانب االتحاد الربملاين الدويل 

للمجلس ولدبلوماس��يته الربملانية الفاعلة يف تعزيز 

التع��اون الربملاين عىل الصعيدي��ن اإلقليمي والدويل 

ولثقة االتح��اد بفاعلية الرشاكة مع املجلس لتطوير 

العمل الربملاين وأدواته وآلياته، حيث س��تفتح هذه 

االتفاقية أبواباً كثرية للتع��اون بني املجلس الوطني 

االتح��ادي، ومختلف برملانات الع��امل، لبناء مواقف 

مش��رتكة، حيال مختلف القضاي��ا واملوضوعات عىل 

الصعيدين اإلقليمي والدويل.

األوىل التي يوقعها االتحاد مع مؤسسة برملانية

وتعد االتفاقية التي تعترب األوىل التي يوقعها االتحاد 

مع مؤسسة برملانية عىل مستوى دول العامل، ترجمة 

لل��دور املتنامي الذي يضطلع ب��ه املجلس كرشيك 

فاعل من خالل مشاركاته يف مختلف أعامل االتحاد 

وأجهزته ويف جمعياته العمومية ومرشوعاته الفنية، 

ولنجاح املجلس يف تقديم املقرتحات التطويرية التي 

القت قبوالً وإشادة من مختلف املؤسسات الربملانية 

املنضوية تحت مظلة االتحاد.

وتسهم اتفاقية الرشاكة التي وقعها معايل محمد 

أحمد املر رئيس املجلس الوطني االتحادي، ومعايل 

عبدالواح��د الرايض رئيس االتحاد الربملاين الدويل، يف 

تعزيز عالقات التعاون الربملاين الدويل الفعال بينهام، 

رسالة تقدير من االحتاد 
الربملاين الدويل للمجلس 
ولدبلوماسيته الربملانية 
الفاعلة يف تعزيز التعاون 
الربملاين على الصعيدين 

اإلقليمي والدويل

االتفاقية تفتح أبوابًا 
كثرية للتعاون بني 

اجمللس الوطني االحتادي 
وخمتلف برملانات العامل 

لبناء مواقف مشرتكة 
حيال خمتلف القضايا 

واملوضوعات

  دبلوماسية   برملانية

 حققت الشــعبة الربملانية اإلماراتية إنجازات مهمة خالل مشــاركتها 

يف الفعاليات الربملانية الخليجية والعربية واإلســالمية والدولية التي 

عقدت خــالل الربع األول من العــام الجــاري 2014م، كان أبرزها 

اعتــامد املؤمتر التاســع التحــاد مجالس الــدول األعضاء يف منظمــة التعاون 

اإلســالمي، املقرتح اإلمارايت باإلعالن عن إنشــاء الربملان اإلســالمي، األمر الذي 

يعكس التقدير الكبري لدور املجلس وشــعبته الربملانية الفاعل يف تطوير العمل 

الربملاين اإلســالمي، لتحقيق مصالح األمة اإلســالمية والدفاع عن قضاياها أمام 

مختلــف الفعاليــات واملحافل الدوليــة.  وجاء توقيع اتفاقيــة تعاون ورشاكة 

بــني املجلس الوطني االتحــادي واالتحاد الربملاين الدويل، مبثابة رســالة تقدير 

مــن جانب االتحاد الربملاين الدويل للمجلس ولدبلوماســيته الربملانية اإلماراتية 

الفاعلــة يف تعزيــز التعاون الربملاين عــىل الصعيدين اإلقليمــي والدويل ولثقة 

االتحاد بفاعلية الرشاكة مع املجلس لتطوير العمل الربملاين وأدواته وآلياته، كام 

حققت الشــعبة الربملانية اإلماراتية نجاحاً مهامً باملوافقة عىل اختيار مقرتحها 

املقدم للجنة الدامئة الثالثة »لجنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان« تحت عنوان 

»القانــون الدويل بني املفاهيم الوطنية للســيادة، وعدم التدخل يف الشــؤون 

الداخلية للدول، وحقوق اإلنســان«، للدراسة يف الجمعية 131 لالتحاد الربملاين 

الدويل.

 وحققت زيارتان لوفد املجلس للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومملكة الرنويج، 

نتائــج إيجابية عىل صعيد إبراز مواقــف الدولة تجاه العديد من القضايا ذات 

االهتامم املشرتك والعالقات الثنائية.

الوطني االحتادي | العدد اخلامس | ابريل 482014

othisssu5 .indd   48 5/1/14   12:42 PM



اتفاقية شراكة استثنائية.. بني الوطــــــــــــــــــــــــــني االحتادي والربملان الدويل
اتفاقية الشراكة تسهم 
يف تعزيز عالقات التعاون 
الربملاين الدويل الفعال 

مبمارسة أنشطة برملانية 
مشرتكة ومع طرف ثالث

مبامرسة أنش��طة برملانية مشرتكة ومع طرف ثالث، 

ومن خالل اس��تثامر اإلمكان��ات واملعرفة والقدرات 

املتوفرة لدى الجانبني لنرش الثقافة الربملانية.

ح��رض توقي��ع االتفاقية مع��ايل م��رزوق الغانم 

رئي��س مجل��س األم��ة الكويت��ي رئي��س املؤمت��ر 

العرشي��ن لالتح��اد الربملاين العريب، وس��عادة أحمد 

الجروان رئيس الربملان العريب، ورؤس��اء املجموعات 

الجيوسياس��ية يف االتحاد الربمل��اين الدويل للربملانات 

األوروبية، واألفريقية واآلس��يوية وأوراس��يا وأمريكا 

الالتينية، وسعادة أندرس��ون جونسون األمني العام 

لالتحاد الربملاين الدويل، والربوفيس��ور محمود قليج 

أم��ني عام اتحاد مجالس ال��دول األعضاء يف منظمة 

التعاون اإلسالمي، ونور الدين بوشكوج األمني العام 

لالتحاد الربملاين العريب.

نرش الثقافة الربملانية 

وتأيت هذه االتفاقية يف إطار حرص املجلس الوطني 

االتح��ادي واالتح��اد الربمل��اين الدويل ع��ىل تفعيل 

الروابط الربملانية املش��رتكة بينهام، ولتحقيق غايات 

ومتطلب��ات ن��رش الثقافة الربملانية، وتوطيد أس��س 

املعرف��ة الربملاني��ة إقليمي��اً ودولياً، وإميان��اً منهام 

بأهمية ودور الربملانات يف نرش الس��الم واالس��تقرار 

والتواصل بني شعوب العامل.

وتن��ص االتفاقية عىل »أن��ه وإدراكاً من اإلمارات 

العربية املتحدة بأهمية دور ومس��ؤوليات االتحاد، 

ودع��امً منه��ا لالتح��اد للقيام به��ذا ال��دور، وتلك 

املس��ؤولية خاص��ة يف املرحلة الحالية التي تش��هد 

زيادة طلب واضحة عىل خدمات االتحاد وبرامجه، 

وبناًء عىل النظام األس��ايس لالتح��اد الربملاين الدويل، 

وقراراته، واعتباراً لدس��تور دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة، وعىل الالئح��ة الداخلية للمجلس الوطني 

االتح��ادي، ونظم العمل األخ��رى امللحقة به، اتفق 

االتح��اد واملجلس عىل تجس��يد تعاونهام املش��رتك 

يف اتف��اق رشاكة يهدف إىل تعزي��ز عالقات التعاون 

الربملاين الدويل الفعال«.

مامرسة أنشطة برملانية مشرتكة

حس��ب االتفاقية يتم ترجمة هذا التعاون من خالل 

مامرسة أنش��طة برملانية مشرتكة، ومع طرف ثالث، 

باستثامر اإلمكانات واملعرفة والقدرات املتوفرة لدى 

كل م��ن االتح��اد واملجلس لنرش الثقاف��ة الربملانية، 

وذلك من خالل التزام املجلس باملشاركة بفعالية يف 

أنش��طة وفعاليات االتحاد، وتقديم كل أوجه الدعم 

الالزمة واملمكنة لتيسري أنش��طة االتحاد وفعالياته، 

وبرامج��ه املختلف��ة، ومش��اركة االتح��اد بالفعالية 

الالزم��ة واملمكنة فيام يتفق علي��ه من برامج لنرش 

الثقافة الربملانية، وتطوير آليات العمل الربملاين.

ويلت��زم االتح��اد الربمل��اين ال��دويل مبوجب هذا 

االتفاقية، باملشاركة بالفعالية الالزمة مع املجلس يف 

أنش��طته، وفعالياته الربملانية، وتقديم الدعم الفني 

واالستش��اري الالزم لضامن نجاح برامج، وفعاليات 

وأنشطة املجلس.

 واالش��رتاك مع املجلس يف برامج برملانية مشرتكة 

لضامن ن��رش الثقافة الربملانية وتطوير آليات العمل 

الربمل��اين وطنياً ودولياً، وإص��دار مطبوعات برملانية 

مشرتكة تعزز وتوطد نرش املعرفة الربملانية، وأدوات 

وآليات العمل الربملاين.

إشادة برملانية واسعة من قبل رؤساء الوفود 

حظي��ت اتفاقي��ة الرشاك��ة والتعاون ب��ني املجلس 

الوطني االتحادي واالتحاد الربملاين الدويل، بإش��ادة 

برملانية واس��عة من قبل رؤساء الوفود واملجموعات 

املشاركة يف اجتامعات الجمعية 130 لالتحاد الربملاين 

ال��دويل، وال��دورة 194 للمجل��س الحاك��م لالتحاد 

واللجنة التنفيذية، خالل الفرتة من 12 إىل 20 مارس 

2014 يف مدينة جنيف السويرسية، ونوهوا بأهمية 

االتفاقية يف توطيد أس��س املعرفة الربملانية إقليمياً 

ودولي��اً، ويف تعزي��ز دور الربملانات تج��اه مختلف 

القضايا، ويف نرش الس��الم واالس��تقرار والتواصل بني 

ممثيل شعوب العامل.

وأكد مع��ايل رئيس املجلس الوطن��ي االتحادي، 

أن ه��ذه االتفاقية س��تؤدي إىل تحقيق االس��تفادة 

جان��ب  كل  وق��درات  إمكان��ات  م��ن  املتبادل��ة 

يف الدبلوماس��ية الربملاني��ة، مب��ا يس��هم يف تعزي��ز 

دور الربملاني��ني ع��ىل الصعي��د ال��دويل، مضيفاً إن 

الدبلوماس��ية الربملاني��ة اإلماراتية حقق��ت انفتاحاً 

واس��عاً عىل مختلف برملانات الع��امل، وفق مبادئ 

محددة يس��ودها االحرتام املتب��ادل، وتعزيز أوارص 

التع��اون الربملاين عىل الصعيد الدويل، واالس��تفادة 

من الخ��ربات املوجودة لدى املجلس واملؤسس��ات 

األخرى.

وأكد معايل ال��رايض أن اتفاقية الرشاكة والتعاون 

مع املجل��س الوطني االتحادي، ستس��هم يف تعزيز 

التعاون بني املؤسس��تني، وس��تفتح أبواب��اً للتعاون 

مع املجل��س الوطن��ي االتحادي وجمي��ع برملانات 

املجموعة العربية.

الغانم: ما حققته أمانة الوطني فخر لنا جميعاً

وأش��اد معايل مرزوق الغانم رئي��س االتحاد الربملاين 

الع��ريب رئيس مجلس األمة الكويتي، بهذه االتفاقية 

معترباً أنها »خطوة يف االتجاه الس��ليم«، معرباً عن 

متنيات��ه بالتوفيق للطرفني يف »تنفيذ ما جاء يف بنود 

ه��ذه االتفاقي��ة، وبأن تعم��م ه��ذه التجربة بعد 

نجاحها عىل بقية أعضاء املجموعة العربية«.

أهمية االتفاقية

أكد ســعادة الدكتور محمد ســامل املزروعي 
األمني العــام للمجلس، أهمية هذه االتفاقية 
التي جــاءت تحقيقاً لرغبة الجانبني يف تعزيز 
أوارص التعــاون والتنســيق فيــام يقومان به 
من أنشــطة وفعاليات برملانية يف سبيل دعم 
العمل الربملاين وتطوير أدواته وآلياته، مشدداً 
عىل أن أهمية هــذه االتفاقية تأيت من كونها 
األوىل التــي توقعهــا منظمــة برملانية دولية 
باعتبارهــا أقــدم منظمة سياســية متعددة 
األطراف تأسســت عام 1889، وكون املجلس 
الوطنــي االتحادي ســلطة ترشيعية وله دور 
فاعل يف املؤسســات الربملانية عىل املســتوى 

الخليجي والعريب واإلسالمي والدويل.
وكان موضوع بحث آفاق الرشاكة االسرتاتيجية 
وآليــات تعزيز عالقات التعــاون وتوثيقها بني 
املجلس الوطنــي االتحادي واالتحــاد الربملاين 
الدويل، ضمــن أولويات املوضوعات املطروحة 
خالل لقاءات ســعادة الدكتــور املزروعي، مع 
وفد االتحاد الذي زار األمانة عىل هامش أعامل 
منتــدى اإلعــالم الربملاين الــذي نظمه املجلس 
بالتعــاون مع االتحاد يف 16 ديســمرب 2013م. 
وجرى مناقشة سبل تعزيز التعاون ال سيام نقل 
تجربة األمانة العامة الرائدة يف مجال البحوث 
والدراســات الربملانية إىل املؤسســات الربملانية 
العربية، وذلك لنجاح األمانة يف تطبيق أحدث 
املناهــج البحثيــة العلميــة املعمــول بهــا يف 
الربملانات العاملية املتقدمة، وانتهاجها سياســة 
البحث العلمي وإدارة املعرفة الربملانية لتقديم 

الدعم الفني ألجهزة املجلس.
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البلدان التي شهدت 
انتفاضات وثورات شعبية 

منذ ثالث سنوات ما 
زالت تعيش الكثري من 
االضطرابات السياسية 

املر: بينما نحن جنتمع 
مازال هناك الكثري من 

اآلثار واملنعطفات السلبية 
املالزمة لتطورات األزمات 

والقضايا السياسية 

دعوة لتفعيل دور الربملانيني العــــــــــــــــــــــــــــــــرب يف قضايا  األمة العربية

شاركت الشعبة الربملانية للمجلس الوطني االتحادي، 

بوفد برئاسة معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس 

يف أع��امل املؤمتر العرشين لالتح��اد الربملاين العريب، 

واجتامع��ات الدورة الثالثة ع��رشة للجنة التنفيذية 

لالتحاد الربملاين العريب التي عقدت يف دولة الكويت 

خ��الل الف��رتة م��ن 18 – 20 يناي��ر 2014 م. وأكد 

معايل رئيس املجلس يف كلمة له أمام املؤمتر، أهمية 

تفعيل دور الربملانيني العرب واالتحاد الربملاين العريب 

يف القضاي��ا واألزمات الت��ي تحيط بأمتن��ا العربية، 

وقال: فيام نحن نجتمع هنا، ما زالت تتداعى الكثري 

من اآلث��ار واملنعطفات الس��لبية املالزمة لتطورات 

األزم��ات والقضايا السياس��ية املتس��ارعة يف عاملنا 

العريب. وأضاف أن البلدان التي ش��هدت انتفاضات 

وثورات ش��عبية منذ ثالث سنوات، أمالً يف مستقبل 

دميقراط��ي آم��ن ومحق��ق لتطلعاته��م يف الحرية 

والعدال��ة االجتامعي��ة، ما زال يتجاذبه��ا الكثري من 

االضطرابات السياس��ية واألمنية املهددة لالس��تقرار 

الس��يايس، واملنذرة بانتكاسات اجتامعية واقتصادية 

عىل نح��و يهدد طموح��ات ش��عوبها املرشوعة يف 

التنمية والرخاء والتمكني لقطاعات واسعة من أبناء 

تل��ك الش��عوب، وأخص من هذه البلدان الش��عب 

الس��وري، الذي ما زالت تتضاعف مآس��يه وتتزايد 

أحزانه عىل نحو غري مسبوق يف أزماتنا العربية.

حمالت الخري التطوعية اإلماراتية

وأكد معالي��ه أهمية الرتكيز عىل الجانب اإلنس��اين 

يف األزمات والقضاي��ا العربية، من خالل تبني أدوار 

دعم إنسانية تسهم يف قهر الظروف الالإنسانية التي 

خلفتها هذه األزمات، الفتاً إىل أن سياس��ة اإلمارات 

الخارجية، بقيادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة، حفظ��ه الله، ارتكزت 

ع��ىل ه��ذا النه��ج، إدراكاً ألهمية البعد اإلنس��اين، 

وتعظيامً لحياة وأمن املواطن العريب.

وأش��ار إىل أن حمالت الخ��ري التطوعية اإلماراتية 

واملساعدات املالية واإلنس��انية ألشقائنا العرب، إمنا 

تعرب عن رس��الة قيادة وحكومة دول��ة االمارات يف 

الذود عن حقوق اإلنسان العريب ضد العوز والحاجة 

والفقر، بعيداً عن أي حس��ابات سياس��ية أو انتظاراً 

لحلول سياسية مؤجلة. وقال »أما يف ما يخص قضية 

القدس، فنحن متفقون عىل أن أي حل سلمي وعادل 

ودائم م��ع إرسائيل، لن يتحقق بدون عودة القدس 

الرشقي��ة إىل الس��يادة الفلس��طينية العربية، كونها 

عاصمة الدولة الفلس��طينية، إال أن استمرار إرسائيل 

يف العم��ل عىل تهويد القدس، وفرض سياس��ة األمر 

الواقع من خالل املس��توطنات اإلرسائيلية املتزايدة، 

يدعونا إلع��ادة التفكري يف تحركاتنا الربملانية العربية 

تج��اه موضوع القدس، الذي يع��د من أكرث القضايا 

الصادر بش��أنه ق��رارات دولية من األم��م املتحدة 

وغريه��ا من املنظ��امت، إال أن كل ه��ذه القرارات 

كانت محل استخفاف وتجاهل من إرسائيل«.

وأض��اف معاليه: إننا نرحب بالتطورات اإليجابية 

يف املل��ف الن��ووي اإلي��راين، وما ميكن أن يعكس��ه 

ذل��ك عىل األمن واالس��تقرار يف املنطقة العربية، إال 

أنه ما زال لدين��ا اإلرصار الكامل عىل إنهاء االحتالل 

اإليراين للجزر اإلماراتية الثالث طنب الكربى وطنب 

الصغرى وأبو موىس، بالوس��ائل الس��لمية املتعارف 
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سياسة اإلمارات اخلارجية 
ارتكزت على أهمية البعد 
اإلنساين وتعظيم حياة 
وأمن املواطن العربي

التأكيد على أهمية الرتكيز 
على اجلانب اإلنساين يف 

األزمات والقضايا العربية 
من خالل تبني أدوار دعم 

إنسانية

دعوة لتفعيل دور الربملانيني العــــــــــــــــــــــــــــــــرب يف قضايا  األمة العربية

عليها دولياً، وأن متتنع الحكومة اإليرانية عن القيام 

بأي أعامل من شأنها تكريس هذا االحتالل.

وضم وفد الش��عبة سعادة كل من: أحمد محمد 

الش��امي، والدكتور يعقوب ع��يل النقبي، وأحمد 

عبد امللك أهيل، وخليفة نارص الس��ويدي، والدكتور 

عب��د الرحيم عبد اللطيف ش��اهني، أعضاء املجلس، 

والدكتور محمد سامل املزروعي األمني العام للمجلس 

الوطني االتحادي.

مقرتح إمارايت خاص باالتحاد الربملاين الدويل 

وافق��ت اللجن��ة التنفيذية لالتح��اد الربملاين العريب 

يف اجت��امع دورتها ال� 13، ع��ىل تبني وثيقة قدمتها 

الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتي��ة حول عالق��ة االتحاد 

الربملاين الدويل واألمم املتحدة، وهو املوضوع الذي 

بحثته اللجنة املصغرة لالتحاد الربملاين الدويل يف 28 

و29 يناير املايض مبدينة جنيف السويرسية، حيث 

تقدمت اإلم��ارات العضو يف اللجنة، بهذه الوثيقة، 

باعتبارها مقدمة من قبل املجموعة العربية.

وجاء يف وثيقة الش��عبة الربملانية اإلماراتية ثالثة 

خيارات بشأن عالقة االتحاد الربملاين الدويل واألمم 

املتح��دة، أولها، ب��أن يتحول االتح��اد إىل منظمة 

أو برنام��ج تاب��ع لألم��م املتحدة، وثانيه��ا، أن يتم 

االحتف��اظ باتفاقي��ة التعاون الحالي��ة املوقعة بني 

الطرف��ني عىل أن تعقد اتفاقي��ات تكميلية، ويدعو 

الخي��ار الثال��ث إىل أن يتحول االتح��اد إىل منظمة 

حكومية دولية.

كام قدمت الوثيقة دراسة حول فرص وتحديات 

تبن��ي أحد الخي��ارات الثالث��ة، وانته��ت إىل تبني 

الخي��ار الث��اين، وتطويره م��ن خالل عق��د اتفاق 

رشاك��ة اس��رتاتيجية بني االتح��اد الربمل��اين الدويل، 

واألمم املتحدة، يتخطى مرحلة التعاون والتنس��يق 

إىل مرحل��ة »ضامن الحقوق وف��رض الواجبات عىل 

أطراف  الرشاكة«.

بحث العالقات الربملانية بني اإلمارات والكويت

التقى معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتح��ادي ، معايل مرزوق عيل الغانم رئيس االتحاد 

الربملاين العريب رئيس مجل��س األمة الكويتي، وذلك 

ع��ىل هامش أع��امل املؤمتر ال��� 20 لالتحاد الربملاين 

العريب الذي استضافته الكويت.

وج��رى خالل اللقاء بحث العالق��ات الثنائية بني 

املجلس الوطني االتح��ادي ومجلس األمة الكويتي، 

وس��بل تعزيزه��ا وتطويرها يف مختل��ف املجاالت، 

وتبادل الخربات عىل املس��توى الربملاين، واالستفادة 

من تجارب كال البلدين يف العمل الربملاين. 

العالقات مع الجزائر والسودان

ك��ام التقى معايل محمد أحمد امل��ر رئيس املجلس 

الوطني االتحادي، معايل الدكتور محمد العريب ولد 

خليف��ة رئيس املجلس الش��عبي الوطني الجزائري، 

ومع��ايل الدكت��ور الفاتح عز الدي��ن رئيس املجلس 

الوطني السوداين.

وأك��د املر خالل اللقاءي��ن أهمية تبادل الخربات 

والتجارب عىل املس��توى الربمل��اين، إىل جانب تعزيز 

العم��ل الربمل��اين الع��ريب، ودور الربملان��ات يف دعم 

القضايا العربية.
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اجمللس يشارك يف اجتماعات الربملــــــــــــــــــــــــــــان العربي يف البحرين

ش��ارك وفد الش��عبة الربملانية اإلماراتي��ة للمجلس 

الوطن��ي االتحادي، يف أعامل الجلس��ة الثالثة لدور 

االنعق��اد الث��اين للفص��ل الترشيع��ي األول للربملان 

العريب، ويف الجلسة العامة واللجان الفرعية لإلعداد 

ملؤمت��ر دعم الدول العربية األقل مناء، ومؤمتر قضايا 

الش��باب العريب، ومؤمتر امل��رأة، واجتامعات اللجان 

الفرعية املؤقتة املعنية بتعديل وثيقة األمن القومي 

العريب، ومرشوع نظام مجموعات التعاون والصداقة 

الربملاني��ة، وإعداد تص��ور لتطوير البعد الش��عبي 

للعم��ل الربملاين املش��رتك، التي عق��دت يف مملكة 

البحرين خالل الفرتة من 6-2 مارس 2013.

ضم وفد الشعبة سعادة كل من: مصبح بالعجيد 

الكتب��ي عضو لجنة الش��ؤون الترشيعية والقانونية 

وحقوق اإلنس��ان، وس��امل ب��ن محمد ب��ن هويدن 

عضو لجنة الش��ؤون االقتصادية واملالية، والدكتورة 

ش��يخة عيىس العري عضو لجنة الشؤون االجتامعية 

والثقافية واملرأة والشباب.

وأشار سعادة أحمد الجروان رئيس الربملان العريب 

يف كلمة له، إىل أن الجلس��ة الثالث��ة للربملان العريب 

تعق��د يف ظ��روف بالغ��ة التعقيد بالنس��بة للوطن 

الع��ريب، تتجىل عىل وج��ه الخص��وص يف النزاعات 

الداخلي��ة املتفاقم��ة وتعاظم التهدي��دات متعددة 

األوجه التي تستهدف كيان األمة العربية، ما يتطلب 

مزيداً من الوحدة والتضامن ورص الصفوف إلفشال 

كل املخطط��ات التي ترم��ي يف املحصلة إىل إخضاع 

األم��ة العربي��ة وإبقائها تحت النف��وذ ورصفها عن 

مواصلة مسرية التنمية والنهوض الحضاري املنشود.

مشاركة يف االجتامعات التحضريية 

ش��ارك وفد الش��عبة الربملانية اإلماراتي��ة للمجلس 

الوطن��ي االتحادي يف االجتامعات التحضريية للجان 

الربمل��ان العريب للتحضري للجلس��ة الثالثة. وحددت 

اللجن��ة املعنية باإلعداد ملؤمت��ر دعم الدول العربية 

األق��ل مناء، كالً م��ن جمهورية جيب��ويت وجمهورية 

القم��ر املتح��دة وجمهوري��ة الصومال. وناقش��ت 

اللجن��ة الفرعي��ة املعني��ة باإلع��داد ملؤمت��ر قضايا 

الش��باب العريب، اختيار مؤسس��ات املجتمع املدين 

املعنية بقضايا الش��باب يف العامل العريب للمش��اركة 

يف امللتق��ى، فيام اجتمعت اللجن��ة الفرعية املعنية 

باإلعداد ملؤمتر املرأة ونظرت يف استكامل اإلجراءات 

اإلداري��ة واملخاطبات الالزمة لإلع��داد لهذا املؤمتر. 

كام تم مناقش��ة تحديث وثيق��ة األمن القومي بناء 
ع��ىل املرحلة الصعبة والخطرية التي يعيش��ها العامل 

العريب من الرصاعات والفن الطائفية.

لجنة خرباء إلعداد مرشوع وثيقة املرأة

شاركت سعادة الدكتورة شيخة عيىس العري عضوة 

املجل��س الوطن��ي االتحادي عضوة لجنة الش��ؤون 

االجتامعي��ة والثقافية واملرأة والش��باب، يف اجتامع 

اللجنة الفرعية املعنية باإلعداد ملؤمتر املرأة.

وأكدت الدكت��ورة العري أن اللجنة أعدت تصوراً 

بشأن تش��كيل لجنة الخرباء التي س��تكلف بإعداد 

مرشوع وثيقة املرأة، مشرية إىل أن الوثيقة ستتضمن 

حق��وق امل��رأة يف جمي��ع املج��االت االقتصادي��ة 

والسياس��ية والتعليمي��ة واالجتامعي��ة والصحي��ة، 

مضيفة إن الوثيقة س��توضع يف ضوء املعايري الدولية 

والوطنية واإلسالمية حتى تتناسب مع جميع الدول 

األعضاء.

مقرتح بإنشاء مدينة طبية عربية 

وناقش��ت لجن��ة الش��ؤون االجتامعي��ة والرتبوية 

والثقافي��ة وامل��رأة والش��باب، تقرير أعامل ورش��ة 

الحقوق السياس��ية للمرأة العربية، وورش��ة أعامل 

الحق��وق الثقافي��ة والتعليمي��ة واإلعالمي��ة للمرأة 

مناقشة امللخص 
التنفيذي لدراسة موضوع 

مشاركة منظمات 
اجملتمع املدين يف مسرية 

العمل العربي املشرتك

مشروع وثيقة املرأة 
يتضمن حقوق املرأة يف 

جميع اجملاالت االقتصادية 
والسياسية والتعليمية 

واالجتماعية والصحية
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العربي��ة، واس��تكملت بح��ث امللخ��ص التنفيذي 

لدراسة موضوع مشاركة منظامت املجتمع املدين يف 

مس��رية العمل العريب املشرتك املدرج ضمن النشاط 

الربملاين السنوي املعتمد من مكتب الربملان.

وناقش��ت لجنة الش��ؤون الخارجية والسياس��ية 

واألم��ن القوم��ي تقري��ر اللجن��ة الفرعي��ة املعنية 

بتحديث وثيقة األمن القومي العريب املعدة بواسطة 

الربملان العريب، ومراجعة وثيقة التحديث يف الوطن 

العريب، ومرشوع نظام مجموعات التعاون والصداقة 

الربملانية.

ووافق��ت لجنة الش��ؤون االقتصادي��ة واملالية يف 

الربمل��ان الع��ريب ع��ىل اقرتاح��ني؛ األول بعقد ندوة 

لألم��ن املايئ والغ��ذايئ يف الوط��ن الع��ريب، والثاين 

خ��اص بالترشيعات يف مج��االت »الس��ايرب والنانو 

تكنولوجي«.

جلسة استامع بشأن األمن القومي العريب

عقد الربملان العريب برئاس��ة س��عادة أحمد الجروان 

رئيس الربملان جلس��ة استامع بش��أن األمن القومي 

العريب، عىل هامش أعامل الجلس��ة الثالثة من دور 

االنعقاد العادي الثاين م��ن الفصل الترشيعي األول 

للربملان، مبش��اركة وفد الش��عبة الربملانية اإلماراتية، 

وبحض��ور مع��ايل خليفة بن أحم��د الظهراين رئيس 

مجل��س الن��واب البحريني، ومعايل ع��يل بن صالح 

الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني.

وحذر الجروان من إن اس��ترشاء ظاهرة اإلرهاب 

املقي��ت الذي يط��ال العديد من البل��دان العربية، 

والذي يعمل عىل زعزعة اس��تقرارها وترويع اآلمنني 

يف البل��دان العربي��ة، جاء ليزيد م��ن تعقيد الوضع 

املعقد أصالً ويسهل تنفيذ أجندات أجنبية. 

وألق��ى معايل رئي��س مجلس الن��واب البحريني 

كلمة ق��ال فيها: لقد حققت مملكة البحرين الكثري 

من اإلنجازات عىل مختل��ف الصعد، منذ أن بدأت 

مرشوعه��ا اإلصالحي ومس��ريتها الدميقراطية برعاية 

جالل��ة امللك حم��د بن عي��ىس آل خليف��ة، مؤكداً 

أن البحري��ن عىل الرغم مام تتع��رض له من أعامل 

إرهابية مدعومة ومخطط له��ا من جهات خارجية 

معروف��ة، س��وف تواصل طري��ق اإلص��الح والبناء 

والتنمية.

تطوير البعد الشعبي للعمل العريب 

ش��ارك وفد املجل��س الوطني االتح��ادي يف اجتامع 

فريق عمل معن��ي بتطوير البعد الش��عبي للعمل 

العريب املش��رتك ودور الربملان العريب الذي عقد يوم 

29 يناي��ر 2014، يف مقر جامعة ال��دول العربية يف 

القاه��رة، وناق��ش عدداً م��ن املوضوع��ات تتعلق 

بالربملان العريب، ومنظامت املجتمع املدين، وحقوق 

اإلنسان العريب، والثقافة العربية.

ضم وفد املجلس سعادة كل من: مصبح بالعجيد 

الكتب��ي عضو لجنة الش��ؤون الترشيعية والقانونية 

وحقوق اإلنسان، وسامل بن محمد بن هويدن عضو 

لجنة الش��ؤون االقتصادية واملالية، عضوي املجلس 

وعضوي الربملان العريب.

وناقش املش��اركون يف االجتامع النظام األس��ايس 

للربملان العريب، من خ��الل االطالع عىل اختصاصات 

الربمل��ان الع��ريب ال��واردة يف امل��ادة الخامس��ة من 

النظام االس��ايس، حيث متحور النقاش يف هذه املادة 

عىل »املوافقة ع��ىل مرشوعات القوان��ني املوحدة، 

واالتفاقي��ات الجامعية العربي��ة املحالة إليه وجوباً 

قبل إقرارها من مجلس الجامعة«.

وبالنس��بة ملوضوع املجتمع امل��دين، فقد ناقش 

املشاركون آليات ومعايري انضامم جمعيات املجتمع 

املدين يف إط��ار جامعة الدول العربية بصفة مراقب 

أو استشاري، ورشوط تأسيسها.

التحذير من ظاهرة اإلرهاب 
املقيت الذي يطال العديد 

من البلدان العربية ويعمل 
على زعزعة استقرارها 

وترويع اآلمنني فيها

اللجنة الفرعية املعنية 
باإلعداد ملؤمتر قضايا 
الشباب العربي تناقش 
موعد ملتقى الشباب 

العربي واختيار املؤسسات 
املعنية بقضايا الشباب
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برملانات الدول اإلسالمية توافق علـــــــــــــــــــــــــــــى مقرتح  بإعالن برملان إسالمي

واف��ق اتح��اد ال��دول األعض��اء يف منظم��ة التعاون 

اإلس��المي يف دورته التاس��عة التي عقدت يف طهران، 

مبش��اركة وفد برئاس��ة معايل محمد أحمد املر رئيس 

املجل��س الوطن��ي االتح��ادي، عىل مقرتح الش��عبة 

الربملانية اإلماراتية بإنش��اء الربملان اإلس��المي، وكلّف 

األمني العام لالتحاد بإرسال امللف إىل منظمة التعاون 

اإلس��المي، لعرضه عىل مؤمتر القمة املقبل مع األخذ 

يف االعتب��ار ما جاء يف تقرير االجت��امع الثالث للجنة 

الخرباء لصياغة مرشوع اإلعالن الربملاين االسالمي.

وش��اركت الش��عبة الربملانية اإلماراتي��ة يف الدورة 

السادس��ة عرشة للجنة العامة التحاد مجالس الدول 

األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي، واالجتامع الحادي 

والثالثني للجنة التنفيذية لالتحاد، والدورة التاس��عة 

ملؤمتر االتحاد، التي عقدت خالل فرتة 14 - 19 فرباير 

2014 يف طهران بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

ضم وفد املجلس املش��ارك يف االجتامع سعادة كل 

من: أحمد الزعايب ورش��اد بوخش وسلطان الشامي 

والدكتورة ش��يخة العويس وغريب الرصيدي، أعضاء 

املجلس، وعبدالرحمن الشامي األمني العام املساعد 

للشؤون الترشيعية والربملانية.

وأكد معايل رئيس املجلس يف كلمة له أمام املؤمتر 

التاسع، أن دول العامل اإلسالمي تعيش مرحلة تحوالت 

كربى تفرض عىل منظامتها الحكومية والربملانية أمناطاً 

جديدة من التفكري والتكامل فيام بينها، مضيفاً إنه مل 

يع��د مجدياً التعامل مع قضايانا وأزماتنا بذات األطر 

التي كانت سائدة فيام مى من عقود.

الربملان اإلسالمي أداة وصل بني الشعوب اإلسالمية

وقال معاليه: لذلك جاءت مبادرة الش��عبة الربملانية 

اإلماراتية بإنش��اء الربملان اإلسالمي ليكون أداة وصل 

حقيقية بني الش��عوب اإلسالمية وبني قادتها يف إطار 

عمله��م الجامعي داخل منظمة التعاون اإلس��المي، 

مضيف��اً إن انعقاد املؤمتر ي��أيت بالتزامن مع تغريات 

وتحوالت كب��رية يعايش فيها عاملنا اإلس��المي، واقعاً 

دولي��اً صعب��اً ك��رثت في��ه االضطراب��ات والتوترات 

السياس��ية، وعج��زت في��ه أنظمة األم��ن الجامعي 

الدولي��ة واإلقليمي��ة ع��ن مواجهة مش��كالت البيئة 

والتغ��ري املناخي والفقر وتراك��امت األزمات الدولية 

املتجددة.

ودعا إىل النهوض بأدوار منظامت العمل اإلسالمي 

املش��رتك مبس��ؤولياتها وواجباته��ا الحتمي��ة يف بناء 

برامج وسياس��ات عمل، لتعزيز التعاون والتنس��يق 

واالصطف��اف مع��اً للحفاظ عىل العالقات الس��لمية 

والودية ب��ني الدول اإلس��المية والتص��دي بكل قوة 

للمثريات الداخلي��ة والخارجية الباعث��ة عىل الفرقة 

والش��قاق بني أبناء األمة اإلس��المية، ومبا يكفل إعالء 

قيم التسامح والبعد عن التعصب وخطاب الكراهية.

وق��ال: أرى أنه من الرضوري أن نعرب نحن ممثيل 

برملان��ات الدول اإلس��المية، عن أهمي��ة تعزيز دور 

مجمع الفقه اإلس��المي الدويل ال��ذي يعد واحداً من 

مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والذي تم إنشاؤه 

ع��ام 1981م بهدف ضبط قواع��د الفقه وفق الرشع 

املالئم ملستجدات العرص.

صوت إسالمي موحد يف كل املحافل الدولية

وش��دد عىل أهمي��ة أن يكون هناك صوت إس��المي 

موح��د يف كل املحافل الدولية، س��واء كانت برملانية 

أو حكومية، بشأن تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون 

اإلس��المي لحامية القدس التي تم إقرارها يف الدورة 

األربعني ملجلس وزراء خارجي��ة املنظمة يف 2012م، 

مؤك��داً رضورة أن يكون للربملانات اإلس��المية دورها 

من خالل حث حكوماتها عىل تنفيذ متطلبات الخطة 

االس��رتاتيجية القطاعية لتنمية مدين��ة القدس التي 

تبنتها القمة اإلسالمية االستثنائية يف مكة املكرمة عام 

.2012

ودع��ا مع��ايل امل��ر، االتح��اد الربملاين اإلس��المي 

ال جمال لتنفيذ قرارات 
جملس الدول األعضاء يف 

منظمة التعاون اإلسالمي 
إال من خالل حتويله إىل 
برملان ملزم يف قراراته

دول العامل اإلسالمي 
تعيش مرحلة حتوالت 

كربى 

مبادرة الشعبة الربملانية 
اإلماراتية بإنشاء الربملان 

اإلسالمي أداة وصل 
حقيقية بني الشعوب 

اإلسالمية وقادتها يف إطار 
عملهم اجلماعي 
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برملانات الدول اإلسالمية توافق علـــــــــــــــــــــــــــــى مقرتح  بإعالن برملان إسالمي

والربملانات اإلس��المية إىل إيالء أهمية خاصة وبرامج 

عمل محددة إلعالء ش��أن العمل اإلنس��اين، وسيادة 

مبدأ التكافل اإلنس��اين اإلس��المي يف هذه النزاعات، 

وه��ذا هو النهج ال��ذي قررته قي��ادة دولة اإلمارات 

ممثلة يف صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئي��س الدولة حفظه الل��ه، والحكومة ممثلة 

يف صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

رعاه الله، باعتبار أن ذلك واجب إس��المي مقدس يف 

مساعدة إخواننا يف عوزهم واضطرارهم.

ويف هذا الش��أن دع��ا إىل أن يكون لالتحاد دور يف 

تعزيز التنس��يق والتعاون بني املنظامت اإلنسانية يف 

دول العامل اإلس��المي، عىل غ��رار ما بدأت به منظمة 

التعاون اإلس��المي من سياس��ات يف هذا الشأن عام 

2011، خاص��ة في��ام يتعلق بإنش��ائها هيئ��ة دامئة 

مس��تقلة لحقوق اإلنس��ان ملتابع��ة وتعزيز حقوق 

اإلنسان املسلم يف كافة املجاالت.

تطوير الوضع القانوين لالتحاد واتخاذ القرارات 

وأك��د معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتح��ادي، أن املق��رتح اإلمارايت باإلع��الن عن برملان 

إس��المي، حظ��ي مبوافقة الدول األعض��اء يف منظمة 

التعاون اإلسالمي، وهذا يعترب إنجازاً للشعبة الربملانية 

اإلماراتي��ة يف مش��اركتها، وقال معالي��ه إنه ال مجال 

لتنفي��ذ قرارات مجل��س الدول األعض��اء يف منظمة 

التعاون اإلس��المي، إال من خ��الل تحويله إىل برملان 

ملزم يف قراراته.

وأض��اف إن املقرتح اإلم��ارايت يس��تهدف تطوير 

الوض��ع القان��وين لالتح��اد وتطوي��ر عملي��ة اتخاذ 

الق��رارات من خالل تحويله إىل برمل��ان ليكون ذراعاً 

برملاني��اً ملنظمة التعاون اإلس��المي، من أجل تحقيق 

فرص أكرب للتعاون كون االتحاد يعمل حالياً بش��كل 

منفص��ل عن املنظمة، األمر الذي يضعف من قراراته 

يف الوق��ت ال��ذي يعيش فيه العامل اإلس��المي ظروفاً 

تتطلب اتخاذ قرارات أرسع.

وأكد معاليه أهمية إنش��اء برملان إسالمي باعتباره 

خطوة أساس��ية لتعزيز التعاون الربملاين بني األعضاء 

يف املنظم��ة، من خالل بناء خط��ة عمل وفق مبادئ 

مح��ددة ملواجهة املش��كالت األكرث تأثرياً يف ش��عوب 

العامل اإلسالمي.

املشاركة يف الدورة 16 للجنة العامة لالتحاد

وناقشت الدورة السادسة عرشة للجنة العامة التحاد 

مجال��س ال��دول األعضاء مبنظمة التعاون اإلس��المي 

تقري��ر األمني الع��ام وانتخ��اب نائب��ي الرئيس من 

املجموعتني اإلفريقية والعربية واملقرر، واطلعت عىل 

دراس��ة واعتامد تقريري اللجنة التنفيذية الجتامعيها 

ال� 30 وال��� 31 وملحقاتهام، وملخص البيانات املالية 

وبي��ان املس��اهامت املس��تلمة خالل ع��ام 2013م، 

ك��ام تولت اللجن��ة تحويل مقرتح الش��عبة الربملانية 

اإلماراتية بإعالن الربملان اإلسالمي إىل الدورة التاسعة 

لالتحاد.

 لجان برملانية دامئة 

أكد سعادة س��لطان الشامي عضو املجلس الوطني 

االتح��ادي خالل مش��اركته يف االجتامع الثالث للجنة 

الدامئة لشؤون فلسطني، خالل أعامل الدورة التاسعة 

ملؤمت��ر اتحاد مجالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون 

اإلسالمي، أن الشعبة الربملانية اإلماراتية تؤكد رفضها 

القاطع لسياس��ات الكيل مبكيالني وازدواجية املعايري 

الدولي��ة الت��ي تجعل من إرسائيل ف��وق قيم مبادئ 

القان��ون الدويل. وق��دم مقرتحني ب��أن يطلب رئيس 

املؤمت��ر من رؤس��اء برملانات الدول اإلس��المية، قيام 

حكوماته��م بدور فع��ال يف توعية األجي��ال القادمة 

والن��شء، م��ن خ��الل املناه��ج الدراس��ية بالقضية 

الفلسطينية، وأن تشكل برملانات الدول األعضاء لجاناً 

مقرتح بأن يطلب رئيس 
املؤمتر من رؤساء 

برملانات الدول اإلسالمية 
حث حكوماتهم على 

القيام بدور فعال يف توعية 
األجيال

مقرتح بتشكل برملانات 
الدول األعضاء يف منظمة 
التعاون اإلسالمي جلانًا 
دائمة تختص بشؤون 

القدس وفلسطني 

الدعوة إىل النهوض بأدوار 
منظمات العمل اإلسالمي 
املشرتك ومبسؤولياتها 
وواجباتها احلتمية يف بناء 

برامج وسياسات عمل
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دامئة تختص بشؤون القدس وفلسطني. 

وقال إن الشعبة الربملانية اإلماراتية ترى أن هناك 

إرصاراً إرسائيلياً عىل االس��تمرار يف هذه السياس��ات 

الت��ي ته��در كل القيم واملب��ادئ واألس��س للقانون 

الدويل ولرشعي��ة األمم املتحدة كضامن رئيي لألمن 

الجامعي الدويل.

أوضاع بعض األقليات املسلمة 

أكد االجتامع ال�31 للجن��ة التنفيذية التحاد مجالس 

الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلس��المي يف طهران، 

موافقته عىل مقرتح املجلس الوطني االتحادي إعالن 

الربملان اإلسالمي.

وضم وف��د املجلس املش��ارك يف اجت��امع اللجنة 

التنفيذية كال من رشاد بوخش عضو املجلس الوطني 

االتحادي وعض��و اللجنة التنفيذي��ة، وأحمد الزعايب 

عضو املجلس الوطني االتحادي. 

وتم خالل االجتامع ال�31 للجنة التنفيذية لالتحاد 

اعت��امد ج��دول األع��امل وبرنامج العم��ل واالطالع 

عىل التقرير املق��دم من األمني الع��ام لالتحاد الذي 

عرض أنش��طة االتحاد ومنجزاته والتطورات الربملانية 

الدولية التي تهم أعضاء االتحاد، كام تم متابعة تنفيذ 

القرارات الصادرة عن االتحاد بش��كل عام، إىل جانب 

مناقشة الطلب املقدم من شبكة الربملانيني حول منع 

النزاعات للحصول عىل صفة املراقب لدى االتحاد. 

 وثيقة خاصة باملرأة املسلمة

وأك��دت س��عادة الدكتورة ش��يخة العويس عضوة 

املجلس الوطن��ي االتحادي، أهمي��ة إصدار وثيقة 

خاصة للمرأة املسلمة تكفل رفع مستوى مشاركتها 

يف الحياة العامة، ومس��ايرة التطور، دون املس��اس 

بتعالي��م دينه��ا وأن تراع��ي هذه الوثيق��ة لوائح 

ودساتري الدول اإلسالمية األعضاء.

وتناولت خالل مشاركتها يف أعامل الدورة الثالثة 

ملؤمتر الربملانيات املسلامت، بنود الوثيقة اإلسالمية 

لحقوق املرأة املطروحة عىل الدورة التاسعة ملؤمتر 

اتح��اد مجالس ال��دول األعضاء مبنظم��ة التعاون 

اإلس��المي، وال��ذي يج��رى العمل عليه��ا اآلن من 

خالل االتحاد، ونوهت بأن دولة اإلمارات رائدة يف 

حصول املرأة عىل حقوقها من خالل منحها مكانتها 

الالئق��ة يف املجتمع، ومتكينها وفت��ح أبواب العمل 

أمامها يف شتى املجاالت.

وقال��ت إن الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية تؤكد 

رضورة متابع��ة تنفيذ ما ج��اء يف الوثيقة يف إطار 

تش��كيل جهاز خ��اص للم��رأة منبثق ع��ن اتحاد 

مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، 

يضمن املتابعة الحقيقي��ة والفعلية لتنفيذ ما جاء 

يف الوثيقة، ويحفظ أدوار املرأة يف العامل اإلسالمي، 

ومين��ح للربملاني��ات املس��لامت الفرص��ة لتعزي��ز 

مش��اركتهن السياس��ية يف ضوء العدالة واإلنصاف 

الت��ي يك��رم بها اإلس��الم املرأة، والذي يتس��ق مع 

التطورات التي حققتها املرأة يف العامل.

ولفتت الدكتورة ش��يخة العويس إىل أن الشعبة 

الربملاني��ة اإلماراتي��ة، ت��رى أن ت��ويّل امل��رأة لألدوار 

القيادي��ة يف املجتم��ع يؤدي إىل تعزيز املس��اواة بني 

الجنس��ني يف جميع املجاالت السياس��ية واالقتصادية 

واالجتامعي��ة، والذي يؤثر بش��كل إيجايب يف التفاعل 

مع قضاي��ا التنمية الش��املة يف املجتمعات ويحقق 

مردوداً إمنائياً، مؤكدة أن الوثيقة مل ترش إىل خصوصية 

الرعاية الصحية للم��رأة باعتبار الرعاية الصحية ركناً 

أساسياً من منظومة االهتامم والرعاية للمرأة، إضافة 

إىل زيادة نسب النس��اء اللوايت يعانني عجزاً متزايداً 

يف الغذاء، وأن مش��كلة تهديد األمن الغذايئ تصيب 

النساء بنسب أكرب من الرجال.

ش��ارك وفد الشعبة الربملانية برئاسة معايل محمد 

أحم��د امل��ر رئيس املجل��س الوطني االتح��ادي، يف 

االجت��امع التنس��يقي للمجموعة العربية املش��اركة 

يف الدورة التاس��عة ل�مؤمتر اتح��اد مجالس برملانات 

ال��دول األعضاء يف منظم��ة التعاون االس��المي، ويف 

االجتامع التنس��يقي ملجموع��ة دول مجلس التعاون 

الخليجي.

وت��م التوافق ع��ىل تزكي��ة ممث��يل دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية يف جميع لجان االتحاد. 

وبالنس��بة الجتامع املجموع��ة العربية تم تس��مية 

ممث��يل الربملان��ات العربية يف اللج��ان، حيث فازت 

اإلمارات مبقعد يف اللجنة التنفيذية.

لجنة الصداقة اآلسيوية 

أكدت لجن��ة الصداقة اآلس��يوية يف املجلس الوطني 

االتح��ادي، أهمي��ة التنس��يق مع مجلس الش��وري 

اإلي��راين، وتكوين لجان صداقة مش��رتكة مبا يس��هم 

يف تعزي��ز التع��اون يف مختلف املجاالت السياس��ية 

والربملانية، ويساعد يف تبادل الخربات الربملانية.  

جاء ذلك خالل زيارة وفد لجنة الصداقة اآلسيوية 

يف املجل��س الوطني االتحادي، إىل مجلس الش��ورى 

اإليراين برئاسة سعادة سلطان الظاهري عضو املجلس 

الوطني االتحادي .

ض��م وف��د اللجن��ة س��عادة كل م��ن: الدكت��ور 

عبدالرحيم ش��اهني، وأحمد ارحمة الش��امي، وعيل 

جاس��م، وعفراء الباس��طي، وس��امل بن ركاض، أعضاء 

املجلس الوطني االتحادي.

وكان يف اس��تقبال اللجنة محم��د رضا بهرن النائب 

الث��اين ملجلس الش��ورى اإلي��راين ال��ذي رحب بهم 

مش��رياً إىل رضورة العمل عىل االس��تفادة من تجارب 

املجال��س الترشيعية، وتبادل الخ��ربات فيام بينها مبا 

يعزز العالقات املش��رتكة ويسهم يف تطوير املنظومة 

الترشيعي��ة بالش��كل الذي يط��ور مع��ه إمكانيات 

التعاون يف املجاالت األخرى.

وج��رى التأكي��د ع��ىل أن اله��دف م��ن الزيارة، 

تنس��يق املواقف الربملانية مبا يدع��م القضايا العربية 

واإلس��المية، ويعزز التعاون ب��ني البلدين، فضالً عن 

توطي��د العالق��ات الربملاني��ة بني املجلس��ني وتبادل 

الزيارات.

اســتقبل الرئيس اإليراين حســن روحاين، معايل 
محمــد أحمــد املــر رئيــس املجلــس الوطني 

االتحادي والوفد املرافق له.
ونقــل معايل رئيس املجلس خالل اللقاء تحيات 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة حفظــه الله، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب رعاه 
الله، والفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة إىل الرئيس اإليراين.
وتــم خــالل اللقاء التطــرق إىل نجــاح املؤمتر 
التاســع التحــاد مجالــس األعضــاء يف منظمة 
التعــاون اإلســالمي، الــذي تناول املشــكالت 
الرئيسية يف العامل اإلسالمي وعىل رأسها القضية 
الفلســطينية والقدس الرشيــف والتعاون بني 
الربملانات ومكافحــة اإلرهاب والتطرف، ودعم 
القضايا اإلنسانية يف عدد من الدول وعىل رأسها 

قضية الشعب السوري.
ومتنى معــايل رئيس املجلــس للرئيس روحاين، 
النجــاح يف معالجة مختلف امللفــات الداخلية 
والخارجية، مبا يضمن مل شــمل األمة اإلسالمية 
والبعــد عــن الخالفــات والتطــرف ومكافحة 
اإلرهاب، وعدم التدخل يف الشــؤون الداخلية 
للــدول األخــرى، والدفــع يف ســبيل النهضــة 

الحضارية.
وأكــد معاليــه أن اللقاء كان إيجابيــاً مبجمله، 
وسيســاهم يف تقوية العالقــات الربملانية؛ وبني 
الشــعبني الصديقــني، مشــرياً إىل أن العالقات 
بــني دولة اإلمارات وإيــران هي عالقات قدمية 
وتاريخية، ترتكز عىل أســس متينة من االحرتام 
املتبادل وحســن الجوار، والتعاون املشرتك من 
أجل أمــن واســتقرار املنطقة يف ظــل القيادة 

الحكيمة للبلدين الصديقني.
كــام التقى معايل  املــر  معايل عاطف الطراونة 
رئيــس مجلــس النــواب رئيس الوفــد الربملاين 
األردين، وذلــك عــىل هامــش أعــامل الدورة 
التاســعة ملؤمتر اتحاد مجالــس الدول األعضاء 

مبنظمة التعاون اإلسالمي.
وأكد الجانبان خــالل اللقاء الذي تم فيه بحث 
سبل تعزيز التعاون الربملاين بني البلدين، أهمية 
العمل الربملاين العريب املشــرتك لخدمة املصالح 
العربية، السيام يف هذه الظروف التي تشهدها 

املنطقة .
وجــرى خــالل اللقــاء اســتعراض األوضاع يف 
املنطقة، خاصــة القضية الفلســطينية واألزمة 
السورية وقضية الالجئني الســوريني، وتأثريات 

ذلك عىل األردن.

عالقات
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وفد اجمللس يزور مدينة أصفهان اإليرانية

زار وفد الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتح��ادي، برئاس��ة معايل محمد أحم��د املر رئيس 

املجل��س، مدينة أصفه��ان اإليرانية ي��وم 20 فرباير 

2014 م، يف ختام مشاركة الوفد يف الدورة السادسة 

عرشة للجنة العامة التح��اد مجالس الدول األعضاء 

مبنظم��ة التع��اون اإلس��المي، واالجت��امع الحادي 

والثالثني للجنة التنفيذية لالتحاد، والدورة التاس��عة 

ملؤمتر االتحاد، التي عق��دت يف طهران خالل الفرتة 

م��ن 14 إىل 19 فرباير املايض، حي��ث التقى خاللها 

مسؤولني إيرانيني لبحث عالقات التعاون.

ضم وفد املجلس س��عادة كل من: أحمد الزعايب، 

ورشاد بوخش، وسلطان الشامي، والدكتورة شيخة 

العوي��س، وغري��ب الرصي��دي، وعفراء البس��طي، 

والدكتور عبد الرحيم الش��اهني، وسلطان الظاهري، 

وس��امل العام��ري، وعيل جاس��م، وأحمد الش��امي 

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

األمني العام للمجلس، وعبد الرحمن الشامي األمني 

العام املساعد للشؤون الترشيعية والربملانية.

وكان يف اس��تقبال وفد املجلس يف مطار أصفهان 

معايل الدكت��ور زركر بور محاف��ظ مدينة أصفهان، 

وأكد الجانبان خالل اللق��اء أهمية تعزيز العالقات 

ب��ني دولة اإلم��ارات وإيران بش��كل ع��ام، ومدينة 

أصفهان بشكل خاص، سواء كانت تجارية أو ثقافية.

وأش��ارا إىل أن اإلم��ارات وإي��ران تش��رتكان يف 

الع��ادات والتقاليد والدين، ولدينا عالقات تاريخية، 

معربني عن متنياتهام بأن تكون العالقات من األفضل 

إىل األفضل.

إشادة بالقيمة التاريخية ملدينة أصفهان

من جانبه، أش��اد معايل محمد أحم��د املر، بالقيمة 

التاريخي��ة ملدينة أصفه��ان، مش��رياً إىل أنها عزيزة 

عىل قلوب العرب واملس��لمني، مؤك��داً عراقة املعامل 

املعامري��ة ملدينة أصفهان، والت��ي ليس لها نظري يف 

أغلب الدول اإلسالمية والدول املجاورة، خصوصاً أن 

مدينة أصفهان فيها أجمل مناذج العامرة اإلسالمية.

وق��ال معاليه إن العالق��ات الثنائية بني اإلمارات 

وإي��ران قدمية، س��واء كانت تجاري��ة أو اقتصادية 

أو اجتامعي��ة أو ثقافية، وه��ي متعددة يف مختلف 

املجاالت.

الجغرافيا محفزة لتعزيز العالقات

أك��د مع��ايل محم��د أحمد امل��ر رئي��س املجلس 

الوطن��ي االتحادي، أهمية العالق��ات الثنائية بني 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية إيران، 

مش��رياً إىل أن القرب الجغ��رايف بني البلدين محفز 

لتعزيز العالقات، وميكن أن يشكل عمقاً اقتصادياً 

وتجارياً.

جاء ذلك خالل مأدبة الغداء التي أقامها معايل 

الدكت��ور زركر ب��ور محافظ مدين��ة أصفهان عىل 

رشف وفد املجلس.

وتطرق معايل املر خ��الل مأدبة الغداء، إىل أن 

القيادة الحكيمة للدولة برئاس��ة صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة، 

حفظ��ه الله، كان لديها نظ��رة بعيدة املدى يف ما 

يخص موض��وع الطاقة النظيف��ة واملتجددة، ألن 

البرتول سيأيت يوماً وينضب، ومع تحسن العالقات 

مع إيران، نأمل أن يكون هناك اس��تفادة متبادلة 

يف هذا املجال.

من جانب��ه، قال معايل محافظ مدينة أصفهان: 

هناك نقاط مش��رتكة بني إيران واإلمارات، ومجال 

واس��ع لتطوير العالقات، ونأمل أن تصل العالقات 

يف جميع املجاالت إىل أبعد نقطة.

القيادة احلكيمة للدولة 
لديها نظرة بعيدة املدى يف 
ما يخص موضوع الطاقة 

النظيفة واملتجددة

 العالقات الثنائية بني 
اإلمارات وإيران قدمية، 
سواء كانت جتارية أو 

اقتصادية أو اجتماعية أو 
ثقافية
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حتديات خطرية تواجه 
دور الربملانات واحتادها 

الربملاين الدويل جراء 
التطورات والتفاعالت 

الدولية 

اإلمارات تنتهج منذ 
تأسيسها سياسة خارجية 
قائمة على مبادئ حمددة 
قوامها التسامح واالنفتاح 

على الشعوب والثقافات 
اخملتلفة

مشاركة فاعلة يف اجتماعات االحتاد الــــــــــــــــــــــــربملاين الدويل
ش��اركت الش��عبة الربملانية اإلماراتية بوفد برئاس��ة 

معايل محم��د أحمد امل��ر رئيس املجل��س الوطني 

االتح��ادي، يف اجتامع��ات الجمعي��ة 130 لالتحاد 

الربمل��اين ال��دويل، وال��دورة 194 للمجل��س الحاكم 

لالتح��اد واللجن��ة التنفيذي��ة، التي عق��دت خالل 

الف��رتة من 12 إىل 20 مارس 2014 يف مدينة جنيف 

باالتحاد السويرسي.

ضم وفد الش��عبة الربملانية سعادة كل من: راشد 

محم��د الرشيقي، وع��يل عيىس النعيم��ي، وأحمد 

عبيد املنصوري، وعيل جاسم أحمد، وسلطان سيف 

الس��امحي أعضاء املجلس الوطني االتحادي، أعضاء 

مجموع��ة االتحاد الربمل��اين ال��دويل، وعبدالرحمن 

الشامي األمني العام املس��اعد للشؤون الترشيعية 

والربملانية.

حسن الجوار ً

أك��د معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي رئيس الشعبة الربملانية اإلماراتية يف كلمة 

ألقاها خالل مش��اركة الشعبة الربملانية اإلماراتية يف 

اجتامع��ات الجمعية 130 لالتح��اد الربملاين الدويل، 

أن دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة منذ تأسيس��ها 

انتهجت سياس��ة خارجية قامئة عىل مبادئ محددة 

هي التس��امح واالنفتاح عىل الش��عوب والثقافات 

املختلفة، باعتبار ذلك األس��اس لالس��تقرار والتنمية 

والس��الم العامل��ي، وإمياناً منها بأن تحقيق الس��الم 

العامل��ي مرتهن بإقام��ة عالقات واس��عة والتواصل 

م��ع مختل��ف دول الع��امل، وف��ق مب��ادئ القانون 

الدويل والح��وار املتبادل املكرس للتفاهم والصداقة 

والتقارب، إضاف��ة إىل احرتام قواعد حس��ن الجوار 

وسيادة الدول وحل النزعات بالطرق السلمية.

وقال معاليه: إنه وفق ه��ذا املبدأ كانت دعوتنا 

املس��تمرة بح��ل الخالفات مع الجارة إيران، بش��أن 

احتالله��ا للج��زر اإلماراتي��ة الثالث طن��ب الكربى 

وطن��ب الصغ��رى وأبو م��وىس، بالطرق الس��لمية 

التفاوضي��ة أو التحكي��م الدويل. فض��الً عن مواكبة 

العامل واإلسهام املؤثر يف قضاياه العاملية، مثل الطاقة 

املتجددة والتغري املناخ��ي وحامية البيئة ومكافحة 

األم��راض واألوبئة العاب��رة للقارات واملس��اعدات 

اإلنسانية وحقوق اإلنس��ان ومتكني املرأة واالهتامم 

بقضايا الشباب.

 أهداف األلفية 

وأضاف معاليه أنه ال ميكن الحديث عن الدميقراطية 

والس��الم العاملي دون التطرق إىل املشاكل اإلنسانية 

الك��ربى، حيث يعيش أكرث من 2.1 مليار نس��مة يف 

فق��ر مدقع، ويعاين نح��و مليار نس��مة من الجوع 

وس��وء التغذية، باإلضاف��ة إىل تزايد ح��دة مخاطر 

االختالالت االقتصادية واملالية الدولية، التي اعتربتها 

تقاري��ر الهيئات الدولية م��ن أخطر التحديات التي 

تواجه مستقبل الدميقراطية والسالم العاملي، مضيفاً 

إن جميع هذه القضايا وردت ضمن أهداف األلفية 

الت��ي تس��عى دول وحكومات الع��امل إىل تحقيقها، 

والتي س��يتم مراجعته��ا العام املقب��ل، وعليه فإننا 

نق��رتح »من��ح دور فاع��ل للربملاني��ني واملنظ��امت 
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املر: الدبلوماسية الوقائية 
أو العالجية للمنظمات 

الدولية مل تنجح يف التعامل 
مع الكثري من األزمات 

الدولية مما ينذر بتهديد 
حقيقي

 مقرتح مبنح دور فاعل 
للربملانيني واملنظمات 

الربملانية للمشاركة 
يف حتقيق األهداف 

االسرتاتيجية لأللفية

مشاركة فاعلة يف اجتماعات االحتاد الــــــــــــــــــــــــربملاين الدويل
الربملاني��ة للمش��اركة يف تحقي��ق ه��ذه األه��داف 

االسرتاتيجية لأللفية«.

وأوض��ح معاليه أن العديد من قراراتنا وتوصياتنا 

التي أصدرناها عىل مدار العقود املاضية، تعبرياً عن 

رؤيتنا للقضايا واملش��كالت العاملية، مل تأخذ طريقها 

إىل التطبي��ق والتفعيل، ونرى أن مرد ذلك ال يتعلق 

فقط بفعالية االتح��اد الربملاين الدويل، وإمنا بفعالية 

كل املنظامت الدولي��ة واإلقليمية، ومن بينها األمم 

املتحدة، يف استكش��اف وتشخيص األزمات الدولية، 

ووضع الحلول املناسبة لها، فالدبلوماسية الوقائية أو 

العالجية للمنظامت الدولية مل تنجح يف التعامل مع 

الكثري من األزمات الدولية مام ينذر بتهديد حقيقي 

ملبادئ القانون الدويل وأسس الرشعية الدولية التي 

ارتضيناها يف ميثاق األمم املتحدة.

وق��ال إن م��ا نحت��اج إلي��ه يف عالقاتن��ا الدولية 

الحيادية واإلنصاف، وأن تكيل مبادئ القانون الدويل 

وقرارات األمم املتحدة مبكيال العدالة واملوضوعية، 

وأن نح��رتم جميعاً أس��س الدميقراطية الدولية التي 

تعني التزام الجميع باإلحجام عن اس��تخدام القوة، 

وكل ما من ش��أنه أن ينتهك أو يعرض سيادة الدول 

وس��المتها السياس��ية أو اإلقليمية للخطر، وتسوية 

الخالفات بالطرق الس��لمية، وأن نعمل بفعالية عىل 

سيادة قيم التسامح واالحرتام املتبادل بني حضارات 

وثقاف��ات العامل، فال هيمنة لثقاف��ة عىل أخرى، وال 

استبعاد أو إقصاء ألي ثقافة يف العامل، وأن الثقافات 

اإلنس��انية هي الضابط ألس��اليب نظ��م الحكم أو 

معاي��ري الدميقراطي��ة دون أن يعن��ي ذل��ك إخالالً 

باملعاي��ري العاملية املعرتف بها دولياً يف إطار املواثيق 

واالتفاقيات الدولية.

وحقق��ت الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتي��ة نجاحاً 

مه��امً باملوافقة عىل اختي��ار مقرتحها املقدم  للجنة 

الدامئة الثالثة »لجنة الدميقراطية وحقوق اإلنسان« 

تحت عن��وان »القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية 

للسيادة، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، 

وحقوق اإلنسان« للدراسة يف الجمعية 131 لالتحاد 

الربملاين الدويل، وانتخاب س��عادة عيل جاسم مقرراً 

للموضوع.

ورأت الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتي��ة ط��رح هذا 

املوضوع، نظراً لظه��ور بعض املحاوالت يف مختلف 

املحاف��ل واملنتدي��ات واملنظ��امت الدولي��ة التخاذ 

حقوق اإلنسان، ذريعة للتدخل يف الشؤون الداخلية 

س مبقومات األمن والسيادة  للدول األخرى، بشكل ميمَ

لل��دول، ويُهدد اس��تقرار العالق��ات الدولية. األمر 

الذي يتطلب املراجعة والت��دارس، لضبط املفاهيم 

القانوني��ة الدولي��ة، للعالق��ة ب��ني حامي��ة حقوق 

اإلنس��ان، وعدم التدخل يف شؤون الدول، حيث أن 

األم��ن الجامعي الدويل يتوقف عىل التعاون الفعال 

بني الدول، وفقاً للقانون الدويل بهذا الخصوص.

 مصادر الطاقة املتجددة

شارك س��عادة عيل عيىس النعيمي عضو الشعبة 

الربملاني��ة عضو املجلس الوطني االتحادي، يف أعامل 

اللجنة الدامئة األوىل للس��الم واألمن الدويل بجنيف 

حول »عامل خال من االس��لحة النووي��ة«، ونبه من 

59 الوطني االحتادي | العدد اخلامس | ابريل 2014

othisssu5 .indd   59 5/1/14   12:42 PM



أن خط��ورة األس��لحة النووية وتأثريها عىل الس��لم 

واألمن واالس��تقرار ال��دويل، أدى إىل صدور العديد 

من القرارات الدولية بش��أن خطورة امتالكها، إال أن 

هذه املخاط��ر تتزايد يف ظل ع��دم عاملية معاهدة 

األم��م املتحدة لحظر االنتش��ار الن��ووي، وما يعنيه 

عدم انض��امم كل دول العامل إليها، وإمكانية وصول 

املخزونات والرتس��انات النووية إىل أيدي الجامعات 

اإلرهابية التي تزداد خطورتها عىل األمن واالستقرار 

الدوليني. وأكد أن الش��عبة الربملانية تدعو برملانات 

العامل املتقدم، إىل حث حكوماتها ودفعهم إىل تبني 

سياس��ات من ش��أنها االعتامد عىل مص��ادر الطاقة 

املتجددة، بحيث ال ت��رتك مخلفات أو غازات ضارة 

تعم��ل عىل زي��ادة االحتباس الح��راري. ومن جهة 

أخ��رى االهت��امم بنق��ل التكنولوجيا والتس��هيالت 

الالزمة لنرش االس��تخدام الس��لمي للطاقة النووية 

يف دول العامل النامي��ة، باعتبار أن هذه الطاقة متثل 

مصدراً رئيس��ياً ألم��ان البرشية يف س��نواتها املقبلة، 

وحالً لنقص الطاقة التقليدية. 

وأش��ار إىل أن الش��عبة طلبت من أمانة االتحاد 

الربمل��اين الدويل إع��داد ملخ��ص تنفي��ذي، يوضح 

االج��راءات املراد اتباعه��ا يف الدليل ال��ذي أصدره 

االتحاد الربملاين الدويل عام 2012، بش��أن املامرسات 

الجي��دة الت��ي ميك��ن اتباعه��ا الس��تكامل الجهود 

الحكومية والربملانية، لضامن عامل خال من األس��لحة 

النووي��ة، واعتبار ق��رار االتحاد الربمل��اين الدويل يف 

أديس أبابا يف 2009م، منطلقاً رئيس��ياً ملاهية العمل 

الربملاين بش��أن إشاعة السالم من خالل عامل خال من 

األسلحة النووية.

مصالح الشباب عاملياً   

شارك سعادة سلطان سيف السامحي ممثل الشعبة 

الربملاني��ة اإلماراتي��ة، يف أع��امل منت��دى الربملانيني 

الشباب، وكانت الشعبة الربملانية اإلماراتية تقدمت 

مبقرتح إنشاء منتدى دائم للربملانيني الشباب، لدعم 

املشاركة السياسية للشباب، حيث متت املوافقة عىل 

املقرتح، فيام سيتم مناقشة وإقرار نظام العمل.

وتم خالل االجتامع مناقش��ة نظام عمل املنتدى، 

وق��دم رئيس االجتامع نبذة تعريفي��ة حوله، وذلك 

وف��ق ما ت��م اعتامده يف ال��دورة الس��ابقة لالتحاد 

الربملاين الدويل )الجمعي��ة 129( واللجنة التنفيذية، 

ووافق املشاركون عىل مقرتح اللجنة التنفيذية بشأن 

تحديد س��قف أعىل ألعامر أعض��اء مجلس منتدى 

الربملانيني الشباب بحيث ال يتجاوز 45 عاماً.

وأش��ار سعادة الس��امحي إىل أنه عىل الرغم من 

أن مرشوع قواعد العمل ملنتدى الش��باب الربملانيني 

الجديد، أقر مقرتح اإلمارات برضورة أن يحدد س��ن 

العضوية يف أعامل املنتدى بس��قف أعىل، س��ن 45، 

وه��و ما تم األخذ فيه يف املس��ودة األخ��رية، إال أن 

الش��عبة الربملاني��ة الحظت أن امل��رشوع الجديد مل 

يرش إىل اعتبارات أساس��ية كانت الش��عبة الربملانية 

قد أش��ارت إليها س��ابقاً، وهي أن األهداف التي تم 

صياغته��ا للمنتدى جاءت بعبارات عامة وإنش��ائية 

غ��ري محددة، مام يؤدي إىل صعوبة فعالية يف كيفية 

تنفيذها عىل أرض الواقع.

اجتامعات تنسيقية خليجية وعربية

ش��اركت الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتي��ة للمجل��س 

الوطني االتحادي برئاس��ة مع��ايل محمد أحمد املر 

رئيس املجلس، يف االجتامعات التنس��يقية الربملانية 

الخليجية والعربية، بهدف تنسيق مواقف املجالس 

الترشيعي��ة لدول مجل��س التعاون، ل��دول الخليج 

العربية والربملانات العربية، بشأن جميع املوضوعات 

املطروحة عىل جداول أعامل االجتامعات.

وتم خالل االجتامعني اللذين عقدا برئاسة معايل 

م��رزوق الغانم رئيس مجل��س األمة الكويتي رئيس 

االجتامع الدوري الس��ابع لرؤس��اء مجالس الشورى 

والن��واب والوطن��ي واألمة بدول مجل��س التعاون 

ل��دول الخلي��ج العربي��ة رئي��س املؤمت��ر العرشين 

لالتح��اد الربملاين العريب،  االط��الع عىل عرض قدمه 

سعادة راش��د الرشيقي ممثل املجموعة العربية يف 

اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل، اس��تعرض 

خالله تقرير اللجنة التنفيذية وبنود جدول األعامل 

املطروح��ة وطلبات البنود الطارئة التي تقدمت بها 

الدول العربية لتبني موقف موحد حيالها.

وتناول التقرير خمسة بنود رئيسية وهي القضايا 

ذات البعد الع��ريب والقضايا املتعلقة بعمل االتحاد 

الربملاين ال��دويل »عالقة االتح��اد الربملاين الدويل مع 

األمم املتح��دة واللجنة التحضريي��ة للمؤمتر الدويل 

الرابع لرؤس��اء الربملانات لعام 2015«، واجتامعات 

اللجن��ة املالي��ة املنبثق��ة ع��ن اللجن��ة التنفيذية، 

واالجتامعات املقبلة لالتحاد الربملاين الدويل واملسائل 

املتعلقة باألمانة العامة لالتحاد.

وأشار إىل أهمية تبني املجموعة العربية مرشوع 

عالق��ة األمم املتحدة م��ع االتحاد الربمل��اين الدويل، 

وذل��ك باقرتاح عقد اتف��اق رشاكة اس��رتاتيجي بني 

االتح��اد واألمم املتح��دة لتحقيق خط��وة إيجابية 

وهامة نحو تحقيق املصالح العربية والذي سيرتتب 

علي��ه إصالح بعض اإلش��كاليات التي تواجه االتحاد 

يف الفرتة الراهن��ة، ومبا يضمن الحفاظ عىل املصالح 

العربية يف االتحاد.

حامية حقوق األطفال املهاجرين 

دعت الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية خالل مش��اركة 

س��عادة عيل جاس��م يف اجتامع لجن��ة الدميقراطية 

وحق��وق اإلنس��ان يف االتح��اد الربمل��اين الدويل يف 

جنيف، إىل تعزيز حامية حقوق األطفال املهاجرين 

ع��رب مراجع��ة املب��ادئ القانونية لحامي��ة األطفال 

املهاجري��ن دون صحبة أهاليهم، خاص��ة يف البنود 

الت��ي وردت يف اتفاقي��ة حقوق الطف��ل واالتفاقية 

الدولي��ة لحامية حقوق جميع الع��امل املهاجرين، 

وأف��راد أرسه��م من خ��الل منظمة األم��م املتحدة 

للطفولة، ودعوة الربملان��ات إىل مراجعة ترشيعاتها 

مشروع قواعد العمل 
ملنتدى الشباب الربملانيني 
أقر مقرتح اإلمارات بتحديد 
سن العضوية بسقف أعلى 

45 عامًا 

الشعبة الربملانية 
اإلماراتية تدعو إىل تعزيز 
حماية حقوق األطفال 
املهاجرين مبراجعة 

املبادئ القانونية 
حلمايتهم 

الشعبة الربملانية 
اإلماراتية تدعو برملانات 
العامل املتقدم إىل حث 

حكوماتها ودفعها لتبني 
سياسات االعتماد على 

مصادر الطاقة املتجددة
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الوطنية يف حامية حقوق األطفال، مبا يتضمن حامية 

األطفال املهاجرين دون صحبة أهاليهم.

وأك��د ع��يل جاس��م يف مداخلته ح��ول موضوع 

»حامية حقوق األطفال، وخاصة األطفال املهاجرين 

دون صحب��ة أهاليه��م وحاميته��م من االس��تغالل 

يف الح��روب واألزم��ات«، رضورة ح��ث الربملان��ات 

بالعمل مع املؤسسات الحكومية املحلية عىل وضع 

برام��ج إعادة تأهي��ل وإدماج األطف��ال املهاجرين 

دون صحبة أهاليه��م، باإلضافة إىل تخصيص برامج 

توعية من خالل وس��ائل اإلعالم ومنظامت املجتمع 

املدين، لحش��د التأييد الالزم لحامية حقوق األطفال 

املهاجرين، وعقد ورش عمل وحلقات نقاش وندوات 

ح��ول هذا املوض��وع، وحث الربملان��ات عىل زيادة 

التع��اون مع املنظامت الدولي��ة، خاصة مع هيئات 

األمم املتحدة واالتح��اد الربملاين الدويل، واملنظامت 

الحكومية ملواجهة ظاه��رة األطفال املرشدين دون 

صحبة أهاليهم.

الحد من مخاطر الكوارث

شارك سعادة أحمد عبيد املنصوري يف اجتامع لجنة 

التنمي��ة املس��تدامة والتمويل والتج��ارة يف االتحاد 

الربملاين الدويل يف جنيف، تم خالله مناقشة موضوع 

»التوجه نحو القدرة عىل مواجهة املخاطر: األخذ يف 

االعتبار التوجهات الدميغرافية والقيود الطبيعية«.

وقال إن الش��عبة الربملانية اإلماراتية ترى أن عىل 

الربملانات مس��ؤولية أساس��ية يف مواجه��ة املخاطر 

الطبيعية والبيئية، وأن تض��ع الربملانات يف أولويات 

عمله��ا الوطني أثن��اء مراجعة أو تقييم سياس��ات 

الدول��ة الوطني��ة، الخط��ط واملرشوع��ات الوطنية 

الخاصة باإلسكان والبنى التحتية والتمويل اإلسكاين، 
والضغط ع��ىل حكوماتها لالنض��امم إىل االتفاقيات 

واملعاهدات الدولية، خاص��ة اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ وبروتوكول كيوتو لعام 

1997. كام تويص الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية بأنه 

البد من مراجعة برملاني��ة دولية عن طريق االتحاد 

الربمل��اين الدويل لربنامج عمل بك��ني، واملؤمتر الدويل 

للتنمية والسكان الذي انعقد يف القاهرة عام 1994، 

خاصة فيام يتعلق بالصحة اإلنجابية وحقوق املرأة، 

ألهميته��ا يف الحد من تحديات التنمية املس��تدامة 

البيئية والس��كانية، مقرتحاً أن تج��ري أمانة االتحاد 

مسحاً ميدانياً الستطالع رأي برملانات العامل.

تحقيق املساواة بني الجنسني 

ش��ارك س��عادة عيل جاسم عضو الش��عبة الربملانية 

اإلماراتي��ة للمجلس الوطني االتح��ادي، يف اجتامع 

النس��اء الربملانيات يف االتحاد الربمل��اين الدويل، وتم 

خ��الل االجتامع إقرار ج��دول األعامل واالطالع عىل 

تقرير أنش��طة  االتح��اد، واعت��امد تعديالت الئحة 

ونظام عمل اجتامع النساء الربملانيات وقواعد لجنة 

التنس��يق للنس��اء الربملانيات، واالطالع عىل أنشطة 

االتح��اد الربمل��اين الدويل األخرية يف مجال املس��اواة 

بني الجنس��ني، ومناقشة موضوع األولويات بالنسبة 

للمرأة يف الس��نوات العرش املقبلة، سواء من حيث 

حقوق املرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني.

وأكد س��عادة عيل جاس��م يف مداخلة له، أهمية 

مناقشة مستقبل اجتامع النساء الربملانيات والبحث 

يف آلي��ات تطويره، مبا يضم��ن فعالية هذا االجتامع 

ويحقق الغرض منه، فاجتامع النساء الربملانيات ميثل 

أهمي��ة خاصة لكونه منرباً تجتمع فيه كافة النس��اء 

الربملاني��ات يف العامل، والذي ينبغي االعتزاز بدورهن 

يف الترشيع والرقابة.

وق��دم س��عادة عيل جاس��م مقرتحات الش��عبة 

الربملانية لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 

م��ن خالل: مكافحة املوروثات االجتامعية والثقافية 

الس��ائدة التي تحد من مش��اركة امل��رأة يف القضايا 

املجتمعية وعملية مش��اركتها يف العملية التنموية، 

وتبني نه��ج متكامل لإلصالح القان��وين والترشيعي 

خ��الل املرحلة املقبلة، وأن تُضّم��ن الدول ميزانيتها 

الس��نوية العامة »الن��وع االجتامعي«، ومس��اعدة 

املرأة عىل املس��اهمة يف تحقي��ق األهداف اإلمنائية 

لأللفي��ة من خالل منظامت دولية ك� »اليونيس��يف 

واليونس��كو«، وعن طريق طرح مبادرات تساهم يف 

تعزيز دور املرأة يف العملية التنموية يف املجتمعات.

تعزيز التعاون مع تركيا وباكستان وأرمينيا

بحث معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي مع عدد من نظرائه من رؤساء الربملانات، 

س��بل تعزيز عالقات التعاون الربمل��اين بني املجلس 

وهذه الربملانات.

وتفصيالً؛ بحث معايل رئي��س املجلس مع معايل 

جميل تشيتش��يك رئيس الربملان الرتيك س��بل تعزيز 

عالق��ات التع��اون ب��ني املجل��س والربمل��ان الرتيك، 

وتطرقا إىل مش��اركة وفدي الش��عبتني الربملانيتني يف 

اجتامع��ات الجمعية 130 لالتح��اد الربملاين الدويل، 

وتنس��يق املواقف حيال املوضوعات املطروحة عىل 

جداول األعامل. وتلق��ى معايل املر دعوة من معايل 

تشيتش��يك لزيارة جمهورية تركي��ا، لتفعيل عالقات 

الصداقة الربملانية، واالط��الع عىل آلية عمل الربملان 

ال��رتيك وتعزيز الروابط املش��رتكة وتب��ادل الخربات 

يف املج��ال الربملاين، فضالً عن بح��ث تطوير وتعزيز 

العالق��ات اإلماراتية الرتكي��ة يف األعامل والقطاعات 

الحيوي��ة يف البلدين.كام بح��ث معايل محمد أحمد 

امل��ر مع مع��ايل رسدار إياز صادق رئي��س الجمعية 

الوطنية الباكستانية، سبل تعزيز التعاون الربملاين بني 

الجانبني، والتأكيد عىل أهمية تفعيل لجان الصداقة 

بني الربملانني، وتبادل الزيارات والخربات للمساهمة 

يف دع��م العمل الربملاين الوطن��ي والدويل، مبا يخدم 

مصالح البلدين والشعبني الصديقني.

وبح��ث معايل رئيس املجل��س الوطني االتحادي 

ومعايل هوفيك ابراهامي��ان رئيس برملان جمهورية 

أرمينيا، س��بل تعزيز عالقات التعاون بني البلدين يف 

مختلف املجاالت ال سيام الربملانية منها.

 على الربملانات مسؤولية 
أساسية يف مواجهة 

اخملاطر الطبيعية والبيئية

التأكيد على حتقيق 
املساواة بني اجلنسني 

ومتكني املرأة هو 
مطلب عاملي نصت عليه 

االتفاقيات الدولية

على الربملانات الضغط 
على حكوماتها لالنضمام 
إىل االتفاقيات واملعاهدات 

الدولية
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الزيارة الربملانية لبلجيكا  ناجحة.. وفــــــــــــــــــــــــــرق عـمل لبحث القضايا املشرتكة
أنهى وفد املجلس الوطني االتحادي برئاس��ة معايل 

محم��د أحمد املر رئيس املجل��س، زيارة ناجحة إىل 

بلجيكا خ��الل الفرتة م��ن 26 إىل 29 يناير 2014م، 

ج��رى خاللها بحث عدد م��ن القضايا واملوضوعات 

ذات االهتامم املش��رتك مع رئي��س الربملان األورويب، 

ورئي��س الربملان البلجييك، ووف��د العالقات مع دول 

شبه الجزيرة العربية يف الربملان األورويب، ومجموعة 

أصدقاء اإلمارات، إضافة إىل لقاء مواطني الدولة يف 

بروكسل.

ضم وفد املجلس س��عادة كل من: الدكتورة أمل 

عبدالل��ه القبيي النائ��ب األول لرئي��س املجلس، 

وأحمد عيل الزعايب، ورش��اد محمد بوخش، ومحمد 

بط��ي القبي��ي، ومحمد س��عيد الرقب��اين، وفيصل 

عبدالل��ه الطنيجي، والدكتور يعق��وب عيل النقبي 

أعض��اء املجلس أعض��اء لجنة الصداق��ة مع الدول 

األوروبي��ة، والدكتور محمد س��امل املزروعي األمني 

العام للمجلس.

رؤية اسرتاتيجية لتعزيز عمل الدبلوماسية الربملانية 

أك��د معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتح��ادي أهمية وج��ود رؤية اس��رتاتيجية لتعزيز 

عم��ل الدبلوماس��ية الربملانية ب��ني املجلس الوطني 

االتحادي، ومجموعة أصدقاء اإلمارات من الربملانيني 

األوروبي��ني، كإط��ار م��واٍز وداع��م للدبلوماس��ية 

الحكومية لتعزي��ز التعاون الربملاين، ودعم العالقات 

والتعاون والتنس��يق بني االتحاد األورويب واإلمارات 

العربي��ة املتح��دة، مبا يحق��ق املصالح املش��رتكة، 

ويعظم املنافع املتبادلة، ويرفع العالقات االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية إىل آفاق أرحب.

وق��ال معايل رئيس املجلس خ��الل لقاء عقد مع 

مجموع��ة أصدقاء اإلمارات، بحض��ور الوفد املرافق 

ل��ه، إن املجل��س الوطن��ي االتحادي يؤك��د أهمية 

اس��تمرار التواصل مع مجموعة أصدقاء اإلمارات يف 

الربملان األورويب، س��واء من خ��الل االتصال املبارش 

أو الزيارات املتبادلة إلعداد االس��رتاتيجية الربملانية 

املش��رتكة لالتحاد األورويب ودول��ة اإلمارات العربية 

املتحدة، والتي تتمثل يف رضورة الحفاظ عىل األمن 

واالس��تقرار والس��الم، والتعاون والتقارب يف الرشق 

األوس��ط، وكذلك تعزيز عالقات الصداقة والتعاون، 

مبا يحقق املصالح والغايات املشرتكة.

فرق عمل بني املجلس والربملان األورويب

اتفق وفد املجلس الوطني االتحادي برئاس��ة معايل 

محم��د أحم��د املر رئي��س املجلس، خالل جلس��ة 

مباحث��ات عقدها مع وفد العالقات مع دول ش��به 

الجزي��رة العربي��ة، ولجن��ة العالق��ات الخارجية يف 

الربمل��ان األورويب، ع��ىل تش��كيل ف��رق عم��ل من 

الجانب��ني لبح��ث عدد م��ن املواضيع املش��رتكة، ال 

سيام االستدامة واملواضيع املتعلقة بحقوق اإلنسان 

وفرص العمل، وفق رؤية ورشاكة اسرتاتيجية لتوحيد 

املواقف وتقريب وجهات النظر.

وأك��د مع��ايل رئي��س املجل��س أن دول مجلس 

التعاون الخليجي ودول االتحاد األورويب، تش��كالن 

أهمية اس��رتاتيجية واحدة، مش��رياً إىل الدور املهم 

الذي يؤديه االتحاد األورويب من خالل دعمه لقضايا 

األم��ن واالس��تقرار يف الرشق األوس��ط بش��كل عام 

والخليج بش��كل خاص، من منطلق خربته التاريخية 

عىل مدى القرون املاضية يف ترس��يخ مبادئ العدالة 

والدميقراطية والحرية.

وتم اس��تعراض مس��تجدات األوضاع يف املنطقة 

تأكيد أهمية تعزيز العالقات 
الربملانية بني اجمللس 
والربملان البلجيكي يف 
القضايا ذات املصالح 

واالهتمامات املشرتكة 
واملتبادلة

زيارة بلجيكا ناجحة 
ومثمرة بكل املقاييس 

وقوبلت بالرتحاب من 
املسؤولني يف الربملانني 

األوروبي والبلجيكي
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الزيارة الربملانية لبلجيكا  ناجحة.. وفــــــــــــــــــــــــــرق عـمل لبحث القضايا املشرتكة
العربي��ة خاصة تطورات األزمة الس��ورية، والجهود 

التي تبذله��ا األطراف األوروبي��ة، والتأكيد أن دولة 

اإلمارات تدعم الجه��ود اإلقليمية والدولية لتحقيق 

االستقرار واألمن يف بلدان املنطقة.

وأك��د معايل محمد امل��ر أن دولة االمارات دأبت 

منذ نش��أتها عىل اح��رتام ورعاية حقوق اإلنس��ان 

وضمنت ذلك يف دس��تورها وترشيعاته��ا الداخلية، 

ومتكن��ت م��ن أن تكون عض��واً يف مجل��س حقوق 

اإلنس��ان، وق��د أقر املجتم��ع الدويل بانتش��ار قيم 

التسامح واالختالف بني الثقافات للتأكيد عىل سجل 

اإلمارات يف هذا الش��أن. وقال إن��ه يف مجال تعزيز 

املس��اواة بني الجنس��ني ومتك��ني املرأة ف��إن الدولة 

تت��وىل حالياً تحديث الصيغة النهائية لالس��رتاتيجية 

الوطنية للنهوض باملرأة يف اإلمارات، وتم اس��تكامل 

جه��ود الدولة يف مجال مش��اركة امل��رأة يف مناصب 

صنع القرار العليا، وتعزيز دور املؤسسات واآلليات 

الوطنية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان.

بحث التعاون الربملاين بني اإلمارات وبلجيكا

التقى معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتح��ادي يف مقر الربمل��ان البلجييك يف بروكس��ل، 

نظريه معايل أندريه فاله��و رئيس الربملان الفيدرايل 

البلجييك.

وأش��ار مع��ايل امل��ر إىل أهمية تعزي��ز العالقات 

الربملاني��ة ب��ني املجلس الوطني االتح��ادي والربملان 

البلجي��يك، خاص��ة يف إط��ار القضاي��ا ذات املصالح 

واالهتاممات املش��رتكة واملتبادلة مثل قضايا الرشق 

األوسط، منوها إىل أهمية إنشاء آلية برملانية لتعزيز 

التع��اون الربملاين بني الربملان��ني يف املحافل الربملانية 

الدولية، وعىل رأسها االتحاد الربملاين الدويل، وما يثار 

يف الربملان األورويب من قضايا تتعلق بدولة اإلمارات.

وأوضح أن دولة اإلمارات تحرص عىل احرتام دول 

الجوار، ولديها سياسة حكيمة ونهج سلمي حضاري 

يف التعام��ل مع مختلف القضاي��ا، حفاظاً عىل أمن 

واس��تقرار املنطقة، ومن أبرز تل��ك القضايا موقفها 

الواضح منذ أربعة عقود بشأن قضية احتالل الجزر 

اإلماراتية الث��الث »طنب الك��ربى وطنب الصغرى 

وأبو موىس« من قبل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

املجلس يبحث عالقات التعاون مع الربملان األورويب 

بحث معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي ومعايل مارتن شولز رئيس الربملان األورويب 

يف مقر الربملان يف العاصمة البلجيكية بروكسل، سبل 

تعزيز العالقات الثنائية اإلماراتية األوروبية.

وأك��د معايل املر خالل اللق��اء، الدور املهم الذي 

يلعب��ه االتحاد األورويب وعم��ق العالقات والرشاكة 

االس��رتاتيجية والتعاون بني االتح��اد األورويب ودول 

مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، مثمناً قرار 

الربمل��ان األورويب افتتاح بعث��ة يف أبوظبي، وتأييده 

إدراج اس��م اإلمارات ضمن الدول ال� 19 املرش��حة 

لإلعفاء من تأش��رية دخ��ول دول االتح��اد األورويب 

»شنغن«.

وأش��اد بدعم الربملان األورويب املتواصل للشعبة 

الربملاني��ة لدول��ة اإلم��ارات يف املحاف��ل الربملاني��ة 

املختلف��ة، والذي يعرب عن متان��ة العالقات الثنائية 

وأهمي��ة تطويرها يف الفرتة املقبل��ة، منوها بأهمية 

تعزي��ز العالق��ات الربملاني��ة بني املجل��س الوطني 

االتح��ادي والربملان األورويب، خاصة يف إطار القضايا 

ذات املصالح واالهتاممات املش��رتكة واملتبادلة مثل 

قضايا الرشق األوسط.=

اجمللس يؤكد أهمية 
استمرار التواصل مع 

جمموعة أصدقاء اإلمارات 
باالتصال املباشر أو الزيارات 

املتبادلة

رؤية اسرتاتيجية لتعزيز 
عمل الدبلوماسية 

الربملانية بني اجمللس 
وجمموعة أصدقاء اإلمارات 
من الربملانيني األوروبيني
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ثالث جلسات عمل شهدت 
مشاركة وحضوراً وتفاعالً 

عكس أهمية موضوع 
املنتدى وفكرة تنظيمه

املنتدى يهدف إىل تأسيس 
قاعدة بيانات مركزية 
للباحثني يف اإلمارات

املنتدى الوطني األول لباحثي اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات.. شبكة بحثية وقدرات وطنية 

ش��هدت ثالث جلس��ات عمل عقدت خالل املنتدى 

الوطن��ي األول لباحثي دولة اإلم��ارات الذي نظمته 

األمان��ة العامة للمجلس الوطني االتحادي بالتعاون 

مع إدارة البح��ث العلم��ي يف وزارة التعليم العايل 

والبح��ث العلمي بعن��وان »آفاق البح��ث العلمي 

ومرتكزات��ه يف دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة«، 

مش��اركة وحض��وراً وتفاعالً عك��س أهمية موضوع 

املنتدى وفكرة تنظيم��ه، والتأكيد عىل دور البحث 

العلمي يف التخطيط والتنفيذ خاصة يف املوضوعات 

الت��ي له��ا عالق��ة باألجن��دة الوطني��ة، ويف تنفيذ 

السياس��ات، خاصة ما يتعلق بالقطاع��ات التي لها 

عالق��ة مبارشة بالحاجات املجتمعية، فضالً عن رصد 

اإلش��كاليات ومس��تقبل البحث العلمي وغريها من 

املوضوعات.

ويهدف املنت��دى الذي عقد ي��وم األحد املوافق 

23 مارس 2014م، وش��ارك فيه باحثون علميون من 

املواطن��ني العامل��ني يف مراكز الدراس��ات والبحوث 

والجامعات والوزارات والهيئات االتحادية واملحلية 

املختلفة، إىل تشجيع البحث العلمي وبناء القدرات 

الوطنية البحثية وتشجيع املشاركة املجتمعية، ورصد 

اإلمكاني��ات البحثي��ة العلمية وتحليل إش��كالياتها، 

وتأسيس قاعدة بيانات مركزية للباحثني يف اإلمارات.

مستقبل اإلمارات

أك��د معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتح��ادي، يف كلمة افتتح فيها أع��امل املنتدى، أن 

قيادة دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة ممثلة يف 

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

رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الس��مو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكت��وم، نائب رئي��س الدولة 

رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب، رع��اه الله، ترفع 

ش��عار التنافس��ية العاملية يف تطوير املوارد البرشية 

الوطنية، وقد س��جلت اإلمارات فيها باقتدار، مراكز 

عاملية متقدمة يف التقارير واملؤرشات الدولية.

وشدد معاليه عىل أن الحفاظ عىل هذه املنجزات 

واملتكس��بات يتطلب منا الدخول يف سباق محموم 

مع دول العامل األخرى، للوصول إىل أكرب قدر ممكن 

من املعرف��ة العلمية الدقيقة، من خالل عقد املزيد 

من املؤمترات والندوات التي تسهم يف صياغة الوعي 

العلمي للمجتمع اإلمارايت، مؤكداً أنه من الرضوري 

أن ينخ��رط القطاع الخ��اص بقوة ويدخ��ل رشيكاً 

بقدرات��ه املادي��ة واملعنوية، لدعم جه��ود البحث 

العلمي، خاصة وأن رؤى الدولة املس��تقبلية تعتمد 

بصفة أساس��ية عىل تنويع مص��ادر الدخل القومي، 

م��ن خ��الل اتب��اع األس��اليب العلمي��ة الحديثة يف 

االس��تفادة من قدرات وإمكانات الدولة يف مختلف 

املج��االت. وقال: إزاء ذلك فإن قي��ادة الدولة تعترب 

البح��ث العلمي عنواناً رئيس��ياً، لصياغة مس��تقبل 

الدولة يف السنوات املقبلة.

املنتدى نواة لتطوير البحث العلمي 

وق��ال معايل رئي��س املجل��س: أود يف بداية كلمتي 

أن أش��كر الجمي��ع عىل حس��ن اإلع��داد والتنظيم 

ألع��امل ه��ذا املنتدى، ال��ذي آمل أن يش��كل نواة 

لتطوير البحث العلمي يف دولتنا. فأس��اليب البحث 

العلم��ي مل تع��د رفاهي��ة أكادميية؛ ب��ل إن البحث 

يظل اس��تثامراً ناجحاً ينعك��س إيجابياً عىل التنمية 

والتق��دم والرفاهية. وأكد معاليه أن البحث العلمي 

ه��و املح��رك األس��ايس يف أي مجتم��ع للتكيف مع 

األحداث واملتغريات املتس��ارعة واملتالحقة، فالبقاء 

خارج دائ��رة التطور العلمي وأس��اليبه، هو القبول 

بالتوقف ع��ن حركة الحياة يف عامل اليوم، ألن معيار 

تقدم املجتمعات مل يعد يقاس بالجوانب العسكرية 

أو االقتصادية أو بعدد الس��كان؛ ب��ل مبدى تغلغل 

  منتدى   البحث
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املنتدى الوطني األول لباحثي اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــارات.. شبكة بحثية وقدرات وطنية 
أس��اليب البحث العلمي يف املؤسس��ات الحكومية 

والخاص��ة يف ه��ذه املجتمع��ات، فتطوي��ر قدرات 

املواطن��ني الفكري��ة والعلمية والس��لوكية أصبحت 

الركيزة األساس��ية للوص��ول إىل التقدم بعدما أصبح 

االنفج��ار املع��ريف وم��ا صاحبه من ث��ورات العلوم 

والتكنولوجيا واالتصاالت، واقعاً يفرض عىل اإلنسان 

رضورة بذل غاية جهده، وكل عطائه لتطوير قدراته 

وإمكانات��ه ومهارات��ه، إذا أراد أن يحيا يف س��عادة 

واس��تقرار. وأكد معاليه أن مفه��وم »توطني العلم 

واملعرف��ة« أصب��ح مرتكزاً رئيس��ياً يف فهم التغريات 

االقتصادي��ة واالجتامعي��ة واألمني��ة والثقافي��ة يف 

املجتمع��ات، فلم يع��د ممكناً مواجه��ة التحديات 

واألزمات الوطنية من خالل استرياد الحلول، ولذلك 

فإن الكثري من دول العامل املتقدم تخصص سنوياً من 

ميزانيته��ا للبحث العلمي، ما يزي��د عىل 25 %، يف 

حني أن متوسط ما ينفقه العامل العريب من ميزانياته 

عىل البحث العلمي س��نوياً ال يتجاوز 0.54 %، ويف 

أفضل التقديرات 1.2 %.

كادر بحثي برملاين وطني ومؤسسة بحثية متميزة

وق��ال معاليه: إن الكثري م��ن املفاهيم التي أوردتها 

حول أساليب البحث العلمي الحديثة، بدأنا تطبيقها 

يف عم��ل املجلس الوطن��ي االتحادي منذ س��نوات 

ع��دة، فاعتمدنا ع��ىل املناه��ج العلمي��ة الربملانية 

الحديثة املطبقة يف أكرث برملانات العامل تقدماً، بادرنا 

بتطويع أساليب هذه املناهج للبيئة الوطنية للتأقلم 

والتكي��ف مع واقع عملن��ا يف املجلس، وأس��تطيع 

القول إننا نجحنا يف إنشاء كادر بحثي برملاين وطني، 

ومؤسسة بحثية برملانية متميزة.

وأش��ار إىل أن أساليب البحث العلمي يف املجلس 

تعتمد عىل الجم��ع بني الجانب النظ��ري مبناهجه 

الربملاني��ة املعروفة، والجان��ب التطبيقي من خالل 

إجراء املناقش��ات والح��وارات العلمية املعمقة مع 

املعني��ني بالقوانني، أو املش��كالت مح��ل البحث يف 

املوضوع��ات العامة، مضيفاً أن ذلك أفى إىل نتائج 

مهم��ة، متثلت يف أن نس��بة الفعالي��ة التي حققتها 

الدراسات العلمية للقوانني واملوضوعات زادت عىل 

90 %، وق��د تتفقون معي يف أنه كان من الرضوري 

والحتمي، اعتامد أس��اليب البح��ث العلمي الربملاين 

يف عم��ل املجلس، باعتبار أن املجلس هو الس��لطة 

الترشيعية االتحادية التي تتوىل بالدراس��ة والبحث 

واملناقش��ة؛ القوانني، وكل ما يه��م املجتمع اإلمارايت 

من قضايا وإشكاالت.

وأكد مع��ايل رئيس املجلس أنه وب��ذات الوترية، 

كان التطبي��ق يف مجال الدبلوماس��ية الربملانية التي 

كان آخر حصادها املوافقة عىل بحث مقرتح إنش��اء 

الربملان اإلس��المي وفق مقرتح علم��ي مدروس من 

املجلس الوطني وش��عبته الربملانية، وقال: »هنا أود 

اإلشادة بأعضاء املجلس، الذين كانوا خري معني لنا يف 

دعم هذا التوجه العلمي«.

رصيد قومي وثروة وطنية 

وقال معالي��ه: إن البحث العلمي يف أي مجتمع هو 

رصي��د قومي، وث��روة وطنية غالي��ة يجب الحفاظ 

عليها وتشجيعها وتطويرها، فعلامء األمم ومفكروها 

هم حمل��ة املصابيح ملجتمعاته��م، والقادرون عىل 

إنارة العقول، وتصوي��ب األفكار وتصحيح املفاهيم 

لنمو اإلدراك البرشي، وزيادة قدرته عىل االس��تفادة 

من مكتس��بات العلم والحضارة. فالتحدي الرئيي 

ال��ذي يواجهن��ا اليوم يتمث��ل يف قيام ث��ورة علمية 

منفتحة عرب وس��ائل االتصاالت، تنكمش فيها حدود 

الزمان واملكان، ويشتد فيها التنافس بني الدول عىل 

القيم املضاف��ة واملرتاكمة للبحث العلمي. إنها ثورة 

اإلنسان يف العلوم واملعارف.

أش��ار معايل رئيس املجلس الوطن��ي االتحادي، إىل 

أن ما ينف��ق عىل املواطن الع��ريب يف مجال البحث 

العلمي س��نوياً، ال يزيد عىل 14 دوالراً، وفق تقدير 

منظمة اليونس��كو، يف حني أن ما ينفق عىل املواطن 

األمرييك واألورويب يتجاوز 1200 دوالر س��نوياً، وأن 

54 % من الدارس��ني العرب يف الجامعات األوروبية 

واألمريكي��ة ال يعودون إىل بلدانهم العربية، بس��بب 

غياب أساليب البحث العلمي عن مؤسسات الدول 

العربية، وأن هناك نزوحاً سنوياً يقدر بنحو 70 ألف 

باحث وع��امل عريب من املنطق��ة العربية إىل أوروبا 

والوالي��ات املتحدة، وأن��ه يف ع��ام 2012 بلغ عدد 

األبحاث العلمية املنش��ورة عىل مستوى العامل نحو 

مليون و148 ألف بح��ث، كان نصيب العامل العريب 

منها 15 ألف بحث فقط.

البحث العلمي يف أي 
جمتمع هو رصيد قومي، 
وثروة وطنية غالية يجب 

احلفاظ عليها وتشجيعها 
وتطويرها

تأكيد دور البحث العلمي 
يف التخطيط والتنفيذ 

للموضوعات التي لها عالقة 
باألجندة الوطنية

65 الوطني االحتادي | العدد اخلامس | ابريل 2014

othisssu5 .indd   65 5/1/14   12:43 PM



جودة التعليم من 
املقومات الرئيسية 

يف تأهيل جيل الشباب 
املتعلم 

البد من الرتكيز على زيادة 
معدل اإلنفاق على البحث 
العلمي مبا يتناسب مع 
مؤشرات الدولة األخرى 

واملعدالت العاملية

اعترب معايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي، أن املنتدى يتيح لنا 

جميعاً التعرف إىل واقع وتحديات ومقومات وأهمية 

البح��ث العلم��ي، يف مواكب��ة النهض��ة االقتصادية 

واالجتامعي��ة غري املس��بوقة الحاصل��ة يف اإلمارات، 

وق��ال: تقع علين��ا جميعاً أيض��اً مس��ؤولية تعزيز 

الق��درات الوطنية يف مجال رفع مس��توى املؤرشات 

الوطنية يف مجال البحث العلمي، عىل سبيل املثال: 

زيادة معدل نرش البح��وث العلمية، وعدد براءات 

االخرتاع املسجلة، إضافة إىل رفع معدل اإلنفاق عىل 

البحث العلمي يف الجامعات واملؤسس��ات العلمية 

االتحادية والخاصة.

وأع��رب معاليه يف كلمة ألقاها س��عادة الدكتور 

سيف راش��د املزروعي الوكيل املس��اعد للخدمات 

املس��اندة ب��وزارة التعليم العايل والبح��ث العلمي 

نياب��ة عنه، عن متنياته للمنت��دى بالتوفيق والنجاح 

خدمة لوطننا الغايل بقيادة صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان، رئي��س الدولة، حفظه 

الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكت��وم، نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاكم ديب، رعاه الله، وأعضاء املجلس األعىل لحكام 

اإلم��ارات يف مج��ال تنمية وتطوير ق��درات البحث 

العلمي واالبتكار ورفع مس��توى املؤرشات الوطنية 

مبا يتناس��ب مع التنمية الكبرية التي تشهدها دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة عىل الصعي��د املحيل 

واإلقليمي والدويل.

االقتصاديــة  التنميــة  مفتــاح  العلمــي  البحــث 

واالجتامعية

وأضاف معاليه: ندرك جميع��اً أهمية ودور البحث 

العلمي يف التنمي��ة االقتصادية واالجتامعية وإيجاد 

بيئة مناسبة، وتوفري الفرص لالبتكارات واالكتشافات 

العلمي��ة يف جميع مج��االت العل��وم والتكنولوجيا 

املختلفة، التي س��اعدت عىل تحسني وتيسري الحياة 

اليومية للبرشية م��ن خالل تقديم أفضل الخدمات 

يف مج��االت الصحة والطاق��ة واالتص��االت وتقنية 

املعلوم��ات والنق��ل والزراع��ة والصناع��ة وجودة 

املي��اه واملج��االت األخرى، وكذلك ن��درك أن جودة 

التعلي��م م��ن املقوم��ات الرئيس��ية يف تأهيل جيل 

الش��باب املتعلم والقادر عىل التكيف مع التطورات 

الرسيعة يف مجال املعرفة والعلوم وتقنية املعلومات 

والبحوث العلمية.

تشجيع البحث العلمي واالبتكار

وقال: لقد حققت دول��ة اإلمارات العربية املتحدة، 

قف��زات نوعي��ة يف مج��ال التعلي��م العايل بس��بب 

الدعم الالمحدود من قبل قيادتنا الرش��يدة يف دولة 

اإلم��ارات، حيث تم إنش��اء الجامع��ات االتحادية 

»جامعة اإلمارات العربي��ة املتحدة، وجامعة زايد، 

وكلي��ات التقنية العلي��ا« التي رفدت املؤسس��ات 

الحكومي��ة االتحادي��ة واملحلية بالك��وادر البرشية 

املتمي��زة، إضافة إىل سياس��ات وزارة التعليم العايل 

يف مجال توفري املنح الدراس��ية للطلب��ة اإلماراتيني 

للدراسة يف أفضل الجامعات العاملية، ووضع أفضل 

املعاي��ري الدولي��ة يف ترخيص الجامع��ات يف الدولة 

ودعم البحث العلمي.

وأش��ار إىل أنه تم إنش��اء الهيئة الوطنية للبحث 

العلمي كمبادرة م��ن وزارة التعليم العايل والبحث 

العلم��ي ع��ام 2008، لتش��جيع البح��ث العلم��ي 

واالبتكار يف الدولة من خالل برامج متويل تنافس��ية 
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دعوة الباحثني الذين 
تنطبق عليهم شروط 

املشاركة لالستفادة من 
برامج املنح املقدمة 

للبحوث التنافسية 

إدارة البحث العلمي متول 
109 مقرتحات بحثية من 
أصل 837 مقرتحًا مقّيمًا 

من قبل خرباء دوليني 
للفرتة من 2008 وحتى 

2013

وف��ق أفضل املامرس��ات العاملي��ة يف مجال البحث 

العلم��ي واالبت��كار، منها برام��ج مخصصة ملواطني 

الدول��ة، لتنمية وتطوير الق��درات الوطنية »متويل 

زيارات البحثي��ة ألعضاء الهيئة التدريس��ية وطلبة 

الدراس��ات العلي��ا لإلمارت��ني، وجائ��زة املبتكرين، 

وجائ��زة الباحثني الش��باب اإلماراتي��ني«، إضافة إىل 

برامج لتش��جيع البحوث التعاونية ب��ني الجامعات 

وقطاع الصناعة ومتويل تس��جيل ب��راءات االخرتاع. 

وعىل الرغم من املوارد املحدودة، استطاعت الوزارة 

متويل 109 مقرتحات بحثي��ة من أصل 837 مقرتحاً 

بحثي��اً مقيامً من قب��ل مقيمني دولي��ني للفرتة من 

2008 ولغاية 2013.

5490 عدد الباحثني املشاركني 

وق��ال: لقد أنش��أت الهيئة أول قاع��دة بيانات عىل 

مستوى الدولة عن الباحثني يف اإلمارات عام 2013، 

حي��ث بلغ عدد الباحثني املش��اركني ح��دود 5490 

باحثاً من 57 جامعة ش��اركت يف قاعدة املعلومات، 

التي توفر س��هولة التعرف إىل مجاالت واهتاممات 

الباحث��ني الحالي��ة يف الجامعات، وتس��هيل عملية 

تحديد مجاالت التع��اون بني الباحثني يف الجامعات 

واملؤسسات العلمية. 

وأضاف: أود أن أنوه يف هذا الصدد إىل أن الهيئة 

تم تحويله��ا ع��ام 2014 إىل إدارة البحث العلمي، 

بس��بب اإلجراءات اإلدارية والقانونية مع االستمرار 

يف تقديم الخدمات نفسها يف مجال تشجيع البحث 

العلم��ي واالحتفاظ بكافة مهامه��ا الحالية، وكذلك 

نحن يف صدد اإلعالن عن دورة متويل برامج البحوث 

التنافس��ية لعام 2014، وبهذه املناس��بة أدعو كافة 

اإلخوة واألخوات من الباحث��ني التي تنطبق عليهم 

رشوط املش��اركة، إىل االس��تفادة م��ن برامج املنح 

املقدمة. 

وأكد معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

أن��ه عىل الرغم م��ن أن قيمة اإلنف��اق عىل البحث 

العلمي التقريبية بلغ��ت يف عام 2013 حدود 600 

مليون درهم يف الجامع��ات، وبعض مراكز البحوث 

العلمي��ة التي ت��م رصدها، الي��زال املطلوب الرتكيز 

ع��ىل زيادة معدل اإلنفاق ع��ىل البحث العلمي مبا 

يتناس��ب مع م��ؤرشات الدولة األخ��رى واملعدالت 

العاملية املعروفة من قبل منظمة اليونسكو، منظمة 

التع��اون االقتص��ادي والتطوي��ر. وإنن��ي متأكد أن 

املواضيع املتعلقة بتحديات ومعدل اإلنفاق والفرص 

املتاحة يف مجال البحث العلمي، سيتم التطرق إليها 

بش��كل واس��ع من قبل املتحدثني خالل الجلس��ات 

املقبلة.

شكر وتقدير 

قال معايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: نتقدم 

ببالغ الشكر لألخوات واإلخوة املتحدثني، من أعضاء 

املجل��س الوطن��ي االتح��ادي، وممث��يل الجامعات 

واملؤسس��ات الحكومية، واملنظمني لهذا املنتدى من 

فريق األمان��ة العامة للمجل��س الوطني االتحادي، 

وباألخص سعادة الدكتور محمد سامل املزروعي أمني 

عام املجلس الوطني االتحادي، عىل الجهود الحثيثة 

املبذولة يف متابعة تفاصي��ل تنظيم املنتدى وفريق 

البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل.

وأضاف: نأمل أن يخرج املنتدى بتوصيات تعالج 

التحديات، وتعكس تطلعات الباحثني املش��اركني يف 

مجال البحث العلمي، نحو تطوير القدرات الوطنية، 

ورفع جودة البحث العلمي يف الدولة.
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اجللسة األوىل.. وجهات نظر ومؤشـــــــــــــــــــــــــــــــرات بحث وحتديات وآفاق

ناقش��ت الجلس��ة األوىل برئاس��ة الدكتور حس��ام 

العل��امء، التي عقدت بعنوان »عوائق وإش��كاليات 

البح��ث العلم��ي بالدول��ة: التحدي��ات والف��رص 

واملقرتح��ات«، أوراق عم��ل قدمه��ا الدكتور محمد 

م��راد عبد الله مدير مركز دعم اتخاذ القرار القيادة 

العام��ة لرشطة ديب، عن »تطوي��ر القدرات الوطنية 

يف مجال البح��ث العلمي: املرتكزات االس��رتاتيجية 

واملؤرشات الكمية«، والدكتور رياض املهيدب نائب 

مدير الجامعة للدراس��ات العليا والبحث العلمي يف 

جامعة اإلم��ارات العربية املتحدة عن »دور البحث 

العلم��ي يف التخطي��ط والتنفيذ لألجن��دة الوطنية 

للدول��ة: التحديات واآلف��اق«، والدكت��ورة فاطمة 

الدرميك األستاذ املش��ارك الزائر بكلية آداب وعلوم 

االس��تدامة يف جامعة زاي��د عن »البح��ث العلمي 

يف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة: وجهة نظر 

أكادميية«.

القدرات الوطنية 

أكد الدكتور محمد مراد عبد الله أن قيادة اإلمارات 

تنظر إىل التعليم كأولوية وطنية، ألن املس��تقبل هو 

االهت��امم بجودة التعليم ومخرجاته، مش��رياً إىل أنه 

قد آن األوان لالنتقال من مرحلة نرش التعليم، وبناء 

قاع��دة عريضة من الجامعي��ني املؤهلني واملبتعثني 

العائدين من أرقى الجامعات واملعاهد العاملية، إىل 

مرحل��ة بناء منظومة اس��رتاتيجية متكاملة، لتطوير 

الق��درات الوطني��ة يف مختلف املج��االت البحثية، 

باعتباره��م القاطرة التي تنطلق قدم��اً نحو األمام، 

والتي تحقق النامء واالرتقاء، وتعزيز املكانة الرفيعة 

التي حققتها الدولة ب��ني بقية األمم، يف العديد من 

املجاالت.وحدد املسار االسرتاتيجي لعملية التطوير، 

التي يتع��ني أن تبدأ بالوصف الدقيق للوضع الحايل 

- أياً كان واقعه - ومقارنته مبا بلغته األمم املتقدمة 

واألمم األخرى، خاصة تلك القريبة منا أو املش��ابهة 

لها، ومالمح التصور املأمول، الذي يتس��ق مع مكانة 

دولتنا ورؤية قادتنا وطموح شعبنا، ييل ذلك الخطوة 

األه��م واألصعب، التي تتمثل يف كيفية االنتقال من 

الوض��ع الحايل إىل التصور املأمول واألمل املنش��ود، 

م��ن خالل تحديد األدوات واألس��اليب واإلجراءات، 

التي متكننا من تحقيق ذلك، يف ظل اإلمكانات التي 

ميكن أن تتاح، واملح��ددات التوازنية التي يتعني أن 

تؤخذ يف االعتبار.

واس��تعرض بعض الحقائق الت��ي تعكس الواقع 

الحايل يف العامل الع��ريب، الذي نحن جزء منه، ومنها 

أنه ال توجد جامعة عربية واحدة ضمن قامئة أفضل 

350 جامع��ة يف الع��امل، وأنه ال توج��د دولة عربية 

واح��دة يتخطى حجم إنفاقها ع��ىل البحث العلمي 

مليار دوالر يف الس��نة، كذل��ك ال توجد دولة عربية 

واحدة تتخطى نس��بة اإلنفاق عىل البحث العلمي، 

م��ن إج��اميل النات��ج القوم��ي 0.5 %، يف ح��ني أن 

متوس��ط هذه النسبة يف الدول املتقدمة يرتاوح بني 

2.5 و3.5 % س��نوياً، وأن القط��اع الخاص واألثرياء 

العرب، ال يكاد يكون لهم دور مؤثر يف متويل البحث 

العلمي، فنسبة مس��اهمة القطاع الخاص يف متويل 

البح��ث العلمي يف الع��امل العريب ال تتعدى 3 %، يف 

حني أنه يف الدول املتقدمة ترتاوح هذه النس��بة بني 

50 و70 %.

تطور البحث العلمي يف دولة اإلمارات

وتناول الدكتور رياض املهيدب تطور البحث العلمي 

يف دولة اإلمارات، مبيناً أن مس��توى النرش زاد خالل 

ال توجد جامعة عربية 
ضمن قائمة أفضل 350 
جامعة يف العامل وال دولة 

عربية يتخطى إنفاقها 
على البحث العلمي مليار 

دوالر يف السنة

يف دراسة أجريت يف الدولة: 
أبرز التحديات التي تواجه 
البحث العلمي عدم توفر 

الوقت الكايف والدعم املايل 
وروح العمل اجلماعي
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آن األوان لالنتقال من 
مرحلة نشر التعليم إىل 
مرحلة بناء منظومة 
اسرتاتيجية متكاملة 

لتطوير القدرات الوطنية

مداخالت احلضور 

طالــب الحضــور يف مداخالت لهم، بإنشــاء 
مركــز للبحث العمــيل يف الدولة، وتســويق 
البحــوث العمليــة التــي يتــم إعدادهــا يف 
الدولــة، مؤكدين أهمية املنتدى، ملا يشــكله 
من فرصة ملناقشــة مختلف القضايا التي لها 
عالقة بالبحث العلمي وتطويره، واالســتفادة 
من مخرجاتــه يف األجندة الوطنية، وتحديث 
مواقع مؤسســات التعليم العــايل يف الدولة، 
مشــريين إىل املســؤولية امللقاة عــىل عاتق 
الجامعات، وإرشاد طلبة الثانوية العامة قبل 
التحاقهــم بالتعليم العــايل، مؤكدين أهمية 
مرحلة التأســيس للطلبة مبكــراً، للوصول إىل 
مستويات راقية وعالية خالل التعليم العايل، 
مطالبني بتشكيل هيئة لتطوير التعليم العايل 
يف اإلمــارات، وتوحيد املفاهيــم للوصول إىل 

باحثني متميزين يخدمون الدولة.
وأشاروا إىل العائد الذي تحققه مراكز البحث 
العلمي يف الدول املتقدمة، عىل سبيل املثال، 
الواليات املتحــدة األمريكية واليابان، والفارق 
الذي ينفق عىل البحــوث، مقارنة مع الدول 

األخرى.

اجللسة األوىل.. وجهات نظر ومؤشـــــــــــــــــــــــــــــــرات بحث وحتديات وآفاق

الس��نوات العرش املاضية أربع م��رات، مؤكداً أن 

البحث يف تطور مستمر وتناٍم عىل مستوى الدولة، 

مس��تعرضاً أنواع البحث العلمي يف الدولة، مشرياً 

إىل أن 90 % م��ن اإلنت��اج العلم��ي يف الدولة هو 

للقط��اع الصح��ي، ألهميته بالنس��بة لكافة أفراد 

املجتمع.

وقال: ننظر إىل عالقة البحث العميل يف الدولة 

بالنسبة لتحديد أهمية البحث العميل، من حيث 

ما يقدمه من معلوم��ات لصانع القرار، مؤكداً أن 

البح��ث العميل يضيف حلوالً ملعظ��م التحديات 

املوجودة، مش��رياً إىل أن جامع��ة اإلمارات تحتل 

م��ا نس��بته 23 % من إنت��اج البح��ث يف الدولة، 

متوقعاً زي��ادة امليزانية املخصصة للبحث العلمي 

يف الدولة.

تحديات تواجه البحث العلمي يف الدولة

وأش��ارت الدكتورة الدرميك، إىل أنه، ووفق دراس��ة 

أجري��ت يف الدولة، ف��إن من أب��رز التحديات التي 

تواجه البح��ث العلمي يف الدولة: عدم توفر الوقت 

ال��كايف للباحث الذي يق��وم بالتدريس، وعدم توفر 

الدعم املايل الكايف واملناسب من املؤسسات املحلية، 

وأس��لوب وإجراءات استيفاء رشوط التمويل، وعدم 

توفر مس��اعدين للباح��ث، وعدم ش��يوع البحوث 

الجامعية،  وتعقيد اإلجراءات املتبعة يف مؤسس��ات 

الدول��ة، عند طلب جمع بيان��ات وإجراء األبحاث، 

ورشط الن��رش يف مج��الت أجنبي��ة يح��دد مجاالت 

البح��ث يف توجهات تل��ك املج��الت املعتمدة عىل 

حاج��ات مجتمعه��م، واعتامده��ا عىل مس��لامت 

وفرضيات لنظريات ق��د ال تصلح يف معظم األحيان 

ملجتمعاتنا. 

مقرتحات لدعم البحث العلمي يف اإلمارات

وبينت الدكتورة الدرميك، أن الدراس��ة توصلت إىل 

ع��دد من املقرتحات لدعم البح��ث العلمي، ومنها: 

تش��جيع الباحثني عن طريق دعم األبح��اث مادياً، 

وتسهيل مهامهم البحثية، وتخفيف عبء التدريس 

لتمكينه��م م��ن إج��راء بحوثه��م، ومن��ح الباحثني 

املتميزين إجازات مح��ددة للتفرغ البحثي، وتعيني 

مساعدي باحث، وفنيني ومساعدي تدريس، خاصة 

للمختربات، وتجهي��ز األدوات املختربي��ة، الختصار 

الوقت ع��ىل الباحث، وزيادة فرص التمويل البحثي 

عن طري��ق تش��جيع الجه��ات املمول��ة للجامعة، 

وتكوي��ن اتفاقيات شراكة لدع��م البحث العلمي، 

ع��ىل أن يرتك للباحث الت��رصف بالدعم املايل وفقاً 

أله��داف البحث واملعايري املتف��ق عليها مع الجهة 

املانح��ة، وزيادة امليزانية املخصصة للبحث العلمي 

عن املس��توى الوطن��ي، وتبني اس��رتاتيجية وطنية 

للنهوض بالبحث العلم��ي وتطويره، وتقديم فرص 

تدريبي��ة وتنمية مهني��ة ودعم، خاص��ة يف تحليل 

البيانات واختيار مج��الت علمية للنرش، والنرش يف 

مجالت عربية والتأس��يس ملجالت علمية )خاصة يف 

مجاالت العلوم اإلنسانية(، وأن يكون النرش باللغة 

العربية، ليس��تفيد منها ويتفاعل معه��ا مواطنونا، 

وتش��جيع البحوث الجامعية عن طريق اسرتاتيجية 

تعي��ني ترك��ز عىل اس��تقطاب ف��رق أو مجموعات 

بحثية لتسهيل التعاون البحثي وتنمية بيئة بحثية، 

وإنشاء مراكز بحثية متخصصة تتوىل القيام بالبحث 

العلمي عىل مس��توى الدولة، ويف مختلف مجاالت 

الحياة، وأن تحظى البحوث املنجزة بدعم مؤسسات 

الدول��ة، وأن يت��م تبنيه��ا والعمل ع��ىل تطبيق ما 

توصلت إليه. 

املسار االسرتاتيجي 
لعملية التطوير ال بد أن 

يبدأ بالوصف الدقيق للوضع 
احلايل ومقارنته مبا بلغته 

األمم املتقدمة
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اجمللس الوطني االحتادي 
يستشعر احلاجة إىل 

تطوير العمل البحثي يف 
ظل مقتضيات املصلحة 

العامة

املناهج الوصفية 
الربملانية تتضمن منهجية 

حتديد املشكلة وفق 
املنظور الربملاين ومنهج 

االستنباط واالستقراء 

كادر مواطن متخصص وجتربة بحثيـــــــــــــــــــــــــة برملانية رائدة

خصصت جلس��ة العمل الثانية التي عقدت برئاسة 

الدكتورة منى البحر عضو املجلس الوطني االتحادي 

بعنوان »االس��تفادة من املناهج البحثية الربملانية يف 

البحوث التطبيقي��ة«، لتقدي��م أوراق عمل تتناول 

تجربة األمان��ة العامة للمجل��س الوطني االتحادي 

البحثي��ة، الورق��ة األوىل قدمتها مري��م الجرمن عن 

»تجرب��ة املجل��س الوطن��ي االتح��ادي يف تطبيق 

املناهج العلمية الربملانية واالس��تفادة منها يف أعامل 

املجل��س«، والثاني��ة قدمه��ا أمين ب��اروت وجميلة 

الحامدي عن »تطبي��ق املناهج العلمية الربملانية يف 

الجانب الرقايب: الجلسات واللجان«، والثالثة قدمها 

عامر املرشدي وفيصل الحفيتي عن »تطبيق املناهج 

العلمية الربملانية يف الجان��ب الترشيعي«، والرابعة 

قدمتها حمدة البلويش عن »تطبيق املناهج العلمية 

الربملانية يف الجانب الدبلومايس«.

وتناولت الجرمن األساس العلمي للتجربة البحثية 

الربملاني��ة يف األمان��ة العامة التي ب��دأت عام 2007 

لتطوير البحوث واألوراق والدراس��ات، مؤكدة أنها 

جاءت بجديد استحق عرضه كتجربة رائدة، ألنها مل 

تعتمد عىل اقتباس كامل لتجارب يف برملانات أخرى، 

وإن كانت قد اس��تفادت م��ن مناهجها إىل جانب 

اس��تفادتها من واقع التطور الذي يش��هده العامل يف 

مرحل��ة ما بعد التخص��ص، ويف الوقت ذاته – وهذا 

ه��و رس متيزها – أنها ولي��دة حاجات البيئة املحلية 

مبعطياته��ا الداخلي��ة والخارجي��ة، وه��ذا ما جعل 

األوراق والدراسات يف مراحلها الوصفية والتحليلية، 

أن تبلغ %94.6 كفاعلية لها يف أعامل املجلس.

استشعار الحاجة مبكراً إىل التطوير البحثي 

وأك��دت الورق��ة أن املجل��س الوطن��ي االتحادي، 

استش��عر الحاجة إىل تطوي��ر العمل البحثي يف ظل 

مقتضي��ات املصلح��ة العامة، حي��ث إن مقتضيات 

متكني املجلس م��ن اختصاصاته الت��ي يضطلع بها، 

تتطل��ب وجود دعم إداري، ميّكن أعضاء الربملان من 

تأدي��ة وظائفهم الترشيعية والرقابية. ويتضّمن هذا 

الدعم، تأم��ني الخربات وإعداد األبح��اث واألوراق 

الفني��ة ح��ول الترشيع��ات واملوضوع��ات العامة، 

ومواكب��ة التط��ورات الدولي��ة يف مج��ال التقاري��ر 

الربملاني��ة، لتك��ون أكرث ق��درة عىل اإلقن��اع، والبناء 

املنطقي، وتحليل البيانات واملعلومات تحليالً علمياً، 

والرتابط والتامس��ك العض��وي والتنظي��م والتدرج 

والش��مول والتكامل واملوضوعية وس��المة الصياغة 

اللغوية ووضوحها، ودقتها.

وأك��دت أن منهجية املعرف��ة الربملانية تقوم عىل 

فك��رة التكامل املع��ريف للعلوم اإلنس��انية، واألخذ 

باملفهوم األبس��تمولوجي املع��ريف وتطويعه، ليخدم 

خصوصيته��ا التي تنبع من كون الربملان الوعاء الذي 

تصب فيه كافة العلوم اإلنسانية األخرى، وانطلقت 

يف ذلك من كون كل تلك املناهج هي مناهج تدرس 

العلوم اإلنس��انية وعالقاتها، وما يدرس��ه الربملان ال 

يع��دو أن يك��ون بحثاً يف أي حقل م��ن حقول تلك 

العلوم.

الجانب الرقايب

وبين��ت الورق��ة وعنوانها »تجربة تطبي��ق املناهج 

العلمي��ة الربملانية يف الجانب الرق��ايب: املوضوعات 

العام��ة«، أن التجربة الربملاني��ة البحثية يف املجلس 

الوطني االتحادي، وكان هدفها الرئيي إنشاء كادر 

بحثي وطن��ي، وكانت الرؤية االس��رتاتيجية لتطوير 

العمل البحثي يف الجان��ب الرقايب، ترتكز عىل ثالث 

مراحل رئيسية.

وبين��ت الورق��ة أنه ت��م التدريب ع��ىل املناهج 

الوطني االحتادي | العدد اخلامس | ابريل 702014

othisssu5 .indd   70 5/1/14   12:43 PM



مراحل دراسة مشروع 
القانون يف اجمللس 

تتضمن التحليل الوصفي 
وحتليل مواد القانون 

وتقدير وتقييم التشريعات 
ودراسة السياسة العامة

الدبلوماسية الربملانية 
من اجملاالت احلديثة التي 

تنامى دورها بفاعلية 
كبرية العتبارات تتعلق 

برتابط تأثريات القضايا على 
الصعيد الدويل

كادر مواطن متخصص وجتربة بحثيـــــــــــــــــــــــــة برملانية رائدة

الوصفية الربملانية، والت��ي تضمنت منهجية تحديد 

املش��كلة وفق املنظور الربملاين، ومنهج االس��تنباط 

الربملاين، ومنهج االس��تقراء الربمل��اين، ومنهج البدائل 

الربملانية، ويالحظ أن الغ��رض من املرحلة الوصفية 

الربملانية، هو تفسري املش��كلة دون التنبؤ مبتغرياتها 

املستقبلية، ولذلك اشرتكت كل هذه املناهج بصورة 

أو بأخرى، يف كيفية تحديد أس��باب املشكلة وكذلك 

املسببات غري املبارشة.

برملانات الدول املتقدمة

واس��تعرضت ورقة العمل وعنوانها »تطبيق املناهج 

العلمي��ة الربملاني��ة يف الجانب الترشيع��ي«، كيفية 

دراس��ة الترشيعات يف املجلس الوطن��ي االتحادي، 

مؤك��دة أن تجرب��ة املجلس يف دراس��ة الترشيعات 

تعادل نظرياته��ا يف برملانات ال��دول املتقدمة، مثل 

االس��كندنافية،  والربملان��ات  األم��رييك  الكونج��رس 

وغريها م��ن الربملانات األوروبية، من حيث االعتامد 

ع��ىل املناه��ج والط��رق العلمية الربملانية لدراس��ة 

الترشيعات، والتي يكم��ن هدفها الرئيي يف الربط 

بني الترشيع وكل من  متغ��ريات وظروف املجتمع، 

وطبيع��ة الحلول الترشيعية املقرتح��ة وتوافقها مع 

التطورات املجتمعي��ة، وتحديد الهدف من مرشوع 

القان��ون أو أغراض��ه، واعتب��ار ذلك اله��دف مبثابة 

برنام��ج عمل عىل أن تش��كل بقية م��واد الترشيع 

خططاً لتنفيذ هذا الربنامج.

وأكدت الورقة أن النتائج العامة لتجربة املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي يف مرشوع��ات القوانني، أمثرت 

العديد من النتائج االجتامعية والقانونية ملرشوعات 

القوانني املعروضة عىل املجلس، مام أسهم يف إجراء 

تعدي��الت ع��ىل مرشوع��ات القوانني، س��واء كانت 

بالح��ذف أو اإلضاف��ة عىل م��رشوع القان��ون، كام 

ش��ملت تعديالت جوهرية تتعل��ق باملعاين العامة 

ملرشوعات القوانني، وذلك من خالل الدراس��ة التي 

تم اإلش��ارة إليها مس��بقاً، كام تال هذه التعديالت، 

تعدي��الت لغوي��ة متمثل��ة يف مراجع��ة الصياغ��ة 

الترشيعية ملرشوع القانون.

املناهج العلمية الربملانية  

وتطرقت الورقة عن »تجربة تطبيق املناهج العلمية 

الربملانية يف الجانب الرقايب: ش��ؤون الجلس��ات« إىل 

أهمي��ة الجلس��ة الربملاني��ة يف املدرس��ة الربملاني��ة 

الحديث��ة، مبينة أن��ه وانطالقاً من اعتبار املدرس��ة 

الربملاني��ة الحديثة للجلس��ة العامة للربمل��ان، بأنها 

أرقى اجتامع س��يايس ملمثيل الشعب، فقد اهتمت 

هذه املدرس��ة اهتامماً بالغاً بالتأصيل الفني لعمل 

الجلس��ة الربملانية وكيفية تطويره. وبينت الورقة أن 

جدول أعامل الجلس��ة يع��د العصب الرئيي املعرب 

عن أعامل الجلس��ة، ألنه هو اآللية التنظيمية التي 

تحدد الوظائ��ف الترشيعي��ة، والرقابية للجلس��ة، 

وما يتضمنه من قضاي��ا، وموضوعات أخرى تتعلق 

بتنظيم املجلس الداخيل، وما يرى املجلس إضافته.

واس��تعرضت األوراق الفنية يف الجلس��ات وفق 

مفهوم املدرسة الربملانية الحديثة، والتي من أبرزها 

الورق��ة التوضيحي��ة، وج��دول األعامل التفس��ريي 

والذي يعني تفس��ري املعلومات الواردة يف القانون، 

أو املوض��وع الع��ام ع��ىل النح��و الذي ي��ؤدي إىل 

الفهم الكامل للمحتوى، م��ن خالل جدول األعامل 

التفس��ريي، أي ملخصاً لجدول األع��امل أو التقرير 

الع��ادي لبناء فهم متتاٍل، وإحاطة األعضاء مبضمون 

التقري��ر الع��ام، وإيصال املعلوم��ة املركزة املحيطة 

بالقانون أو املوضوع العام يف أقرص وقت ممكن.

 الدبلوماسية الربملانية

وأكدت ورق��ة عنوانه��ا »تطبيق املناه��ج العلمية 

الربملانية يف مجال الدبلوماسية الربملانية«، أن مجال 

الدبلوماسية الربملانية يعد من املجاالت الدبلوماسية 

الحديثة التي تنامى دورها بفاعلية كبرية، العتبارات 

تتعلق برتابط تأث��ريات القضايا عىل الصعيد الدويل، 

وتجاوزها يف التأثري للحي��ز الجغرايف، مام حتم معه 

زيادة التعاون بني مؤسس��ات الدول وشعوبها حيال 

مختلف القضايا االقتصادية والسياسية واالجتامعية، 

خاصة وأن ه��ذا املجال يف مواقفه يعرب عن مواقف 

الش��عوب التي ميثله��ا، مام يرفع الح��رج والحدود 

التقليدية التي تقف عندها الدبلوماس��ية الرسمية 

لوزارات الخارجية، ويعطيها مجاالً أرحب يف التعبري 

ع��ن مواقفه��ا التي متث��ل يف املق��ام األول مصلحة 

الشعوب.
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أطلقت األمانة العام��ة للمجلس الوطني االتحادي، 

خالل جلس��ة العم��ل الثالثة التي عقدت برئاس��ة 

س��عادة الدكتور محمد س��امل املزروعي األمني العام 

للمجلس،  »مرشوع منتدى بحاثة اإلمارات«، قدمت 

خاللها هدي��ة العامري م��ن األمان��ة العامة، ورقة 

تعريفية عن املرشوع.

وقالت إن األمانة العامة تقدمت مبرشوع منتدى 

بحاثة اإلمارات من خالل إنشاء شبكة بحثية، بهدف 

تبادل املعرفة العلمية واألبحاث والدراسات، ووضع 

آليات للرتابط البحث��ي ملختلف الجهات البحثية يف 

الدولة، بحيث يؤدي ذلك إىل تحقيق أقىص استفادة 

ممكنة من البحوث، والدراسات الوطنية يف التنمية 

االقتصادي��ة واالجتامعية. وتناول��ت الورقة مفهوم 

مرشوع »منتدى بحاثة اإلمارات«، مس��تعرضة صور 

التشبيك البحثي وفق الخربة الدولية، مبينة أن هناك 

صوراً عدة، منها االتحادات البحثية والرابطة البحثية 

واملنت��دى البحثي، والذي يعن��ي قيام مجموعة من 

الباحثني أو املؤسس��ات البحثية، بالتعبري عن آرائهم 

البحثي��ة أو دراس��اتهم، أو أبحاثه��م نح��و قضاي��ا 

مختلفة، ويف مجاالت متعددة.

 فكرة املنتدى تقود إىل إنشاء شبكة بحثية إلكرتونية

تق��وم فك��رة املنتدى ع��ىل إنش��اء ش��بكة بحثية 

إلكرتوني��ة، تجمع كاف��ة الباحث��ني يف الدولة، وهو 

واح��د من املش��اريع املصممة لتس��هيل وتبس��يط 

إمكانية الوصول إىل األبحاث والدراسات والبيانات، 

الجه��ات  مختل��ف  ل��دى  املتوف��رة  واملعلوم��ات 

واملؤسس��ات، ويت��م تبادله��ا مع الباحث��ني، حيث 

سيتمكن الباحثون من االستفادة من الفرص املتاحة 

لتخزين أبحاثهم بش��كل دائ��م ومتواصل، والتعرف 

إىل األعامل البحثية التي ينتجها الباحثون يف مختلف 

الجهات.وس��يعمل املنتدى عىل بن��اء قاعدة بيانات 

وطني��ة لكافة الباحث��ني العامل��ني يف كافة الجهات 

االتحادية، واملؤسس��ات املحلي��ة، واملراكز البحثية، 

ومؤسس��ات املجتم��ع املدين، الت��ي تعمل يف مجال 

األبحاث والدراس��ات، وذلك به��دف إتاحة الفرصة 

أمامهم لتبادل األفكار والخربات البحثية.

وتنطل��ق دوافع إنش��اء مرشوع »منت��دى بّحاثة 

اإلمارات« من خالل تلمس االحتياجات واألولويات 

البحثي��ة يف الدول��ة، واملتطلب��ات األساس��ية إلقامة 

مجتمع املعرف��ة، وترتكز الحاج��ة الفعلية من وراء 

إقامة هذا امل��رشوع يف اآليت: التوجه الوطني إلقامة 

املرشوع��ات البحثية والعلمي��ة يف الدولة، وهذا ما 

أش��ارت إليه وثيقة رؤية اإلمارات 2021 م، وزيادة 

اإلنت��اج البحث��ي يف الدول��ة، ووج��ود العديد من 

املبادرات والربامج والتطبيقات البحثية اإللكرتونية، 

والكم املعلومايت واإلنتاج البحثي املتوفر لدى الكثري 

م��ن الجهات االتحادية، والهيئ��ات املحلية، واملراكز 

البحثي��ة، والذي ال يتم الكش��ف عن��ه وتبادله بني 

مختل��ف الجه��ات، مث��ل األمانة العام��ة للمجلس 

الوطني االتحادي، حيث يتوفر كم كبري من األبحاث 

والدراس��ات الربملانية الت��ي أنتجته��ا األمانة خالل 

مسريتها البحثية.

 تحديد األولويات املجتمعية

وت��أيت أهمية مرشوع املنت��دى يف تحديد األولويات 

املجتمعية، وذلك من خالل تحديد املنتدى ألنشطته 

وفعالياته البحثية، ومن شأن ذلك أن يوجه االهتامم 

إىل موضوع��ات وقضايا معينة يف مجال السياس��ات 

العامة ك��� )التعليمي��ة، والصحي��ة، واالقتصادية(، 

وتقديم املقرتحات والتحلي��الت املعمقة، واملنهجية 

حول املش��كالت، والقضايا التي تواجه السياسيات، 

والخطط والربام��ج الوطنية، وإش��اعة روح البحث 

العلمي والتعامل مع القضايا املجتمعية مبوضوعية، 

وتعمي��ق ثقافة البحث والتحلي��ل، ورعاية الباحثني 

واكتش��افهم، وتوف��ري الفرص��ة للراغب��ني يف البحث 

والكتاب��ة والتأليف، وإقامة جس��ور التعاون بينهم 

وبني أفراد املجتمع، واملس��اعدة يف رس��م األجندات 

واألولويات والسياس��يات الوطني��ة، وتطوير الحياة 

املعرفية يف أوساط املجتمع.

املجتمعي��ة  الس��احة  برف��د  املنت��دى  ويق��وم 

باملعلومات واألبحاث والدراسات املوثقة، وبالتحليل 

العلم��ي الرص��ني، األمر الذي س��يمهد الس��ترشاف 

وبل��ورة آف��اق القضاي��ا املجتمعي��ة املس��تقبلية، 

والكشف عن الكثري من أولويات التنمية املجتمعية، 

ولفت صانع القرار إليها، وإعطاء تصور لسبل حلها، 

حيث سيسهم املنتدى يف تسليط الضوء عىل العديد 

فكرة املنتدى تقوم 
على إنشاء شبكة بحثية 

إلكرتونية جتمع الباحثني 
يف الدولة لتسهيل وتبسيط 
إمكانية الوصول إىل األبحاث

 بناء قاعدة بيانات 
وطنية لكافة العاملني 

يف مؤسسات األبحاث 
والدراسات إلتاحة الفرصة 

أمامهم لتبادل األفكار 
واخلربات البحثية
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م��ن املعضالت املجتمعية الت��ي تواجهها التنمية يف 

الدولة، ويعمل املنتدى عىل تنشيط الحياة الفكرية 

واملعرفي��ة يف الدول��ة، من خالل األنش��طة الثقافية 

والبحثية التي سيقوم عىل تنفيذها، وطرحه للعديد 

م��ن الدراس��ات، واألبح��اث التي س��تكون متاحة، 

وعىل الجم��ع والتخزين الدائم ملص��ادر املعلومات 

البحثية، وستشمل هذا املصادر توفري قاعدة بيانات 

حول الباحثني املوجودي��ن يف الدولة وتخصصاتهم، 

واألبح��اث املنتج��ة من قب��ل الباحث��ني، وكل هذه 

ستش��كل مصادر مهمة للمعلوم��ات، وإيجاد فرص 

للرشاك��ة والتضام��ن وتبادل الخربات ب��ني الجهات 

االتحادية واملؤسسات املحلية ومراكز األبحاث. 

كام س��يعمل املنتدى عىل إنش��اء نطاق تفاعيل، 

س��يطرح من خالله العديد من القضايا املجتمعية، 

الت��ي س��تؤدي إىل تحقي��ق التكام��ل والتوافق بني 

خطط وسياس��يات التنمية يف الدول��ة، واألولويات 

املجتمعي��ة، باإلضافة إىل طرح الدراس��ات املتصلة 

بالتخطيط االس��رتاتيجي، والدراس��ات االسترشافية، 

وسيس��تفيد العدي��د من الجهات واملؤسس��ات من 

مقرتحات األبحاث التي س��تطرح من خالل املنتدى، 

خاصة املقرتحات ذات الطابع املبتكر، أو التي تكون 

ع��ىل صيغة مرشوع يحم��ل بعداً تنموياً، ال س��يام 

يف مج��االت الطاقة املتجددة، والتنمية املس��تدامة، 

وتعبئة الجهود، وتوحيد املوارد، وحس��ن اس��تخدام 

امله��ارات واملوارد املتاحة، لبناء قاعدة وطنية بحثية 

تعمل عىل تكريس مفهوم البحث وأدواته البحثية، 

من أجل بناء األجندة البحثية الوطنية.

التعاون يف الدراسات البحثية

ويه��دف امل��رشوع إىل بناء ش��بكة م��ن العالقات، 

بهدف تعزيز عملية االتصال والتواصل والتعاون يف 

مجال الدراسات البحثية، وإرشاك الباحثني يف إقامة 

األنشطة والفعاليات البحثية، وذلك من خالل وسائل 

االتص��ال والتواص��ل اإللكرتونية، وتس��هيل التعاون 

والتنسيق بني الباحثني يف الدولة، وتعزيز الرشاكات 

اإلقليمية، وتش��جيع البحوث العلمية املشرتكة عىل 

جميع املس��تويات، وتحقيق التكامل يف السياسات 

وال��رؤى الوطنية املتصلة بالعم��ل البحثي، وصياغة 

خط��ط متكامل��ة وف��ق االحتياج��ات واألولويات 

املجتمعية، وإقامة مرشوعات وبرامج عمل مشرتكة 

بني الجه��ات واملؤسس��ات البحثي��ة، فاملنتدى هو 

صيغة للتنسيق والعمل الجامعي البحثي بني املراكز 

البحثية التي تهتم بنش��اط أو مجال معني، والحاجة 

إىل التعاون بني الجهات واملؤسسات وبعضها البعض 

بهدف التنسيق يف ما بينها.

 ملتقى للباحثني أعضاء الشبكة أو املجتمع

توفر الش��بكة ملتق��ى للباحثني يف كاف��ة املجاالت 

البحثية، س��واء كانوا من أعضاء الش��بكة أو جمهور 

املجتمع واملؤسس��ات والجهات االتحادية واملحلية 

واملراكز البحثية، وذلك من خالل املنتديات املختلفة 

التي س��تنظمها، والتي تتنوع ب��ني مؤمترات وورش 

العم��ل وحلقات نق��اش، وتعزيز التعاون وتقاس��م 

املوارد يف اكتس��اب الخربة البحثية، وتبادل الخربات 

ونرشها بني األعضاء من حيث: بناء القدرات لوضع 

الخط��ط املش��رتكة للبح��ث والتطوي��ر يف مختلف 

القطاعات املجتمعية.

ون��رش املعلوم��ات والدراس��ات املتعلق��ة بالقضايا 

املجتمعية واألولويات الوطنية، وإقامة التشبيك بني 

املؤسسات واملراكز البحثية.

يقوم املنتدى برفد 
الساحة اجملتمعية 
باملعلومات واألبحاث 
والدراسات املوثقة، 

وبالتحليل العلمي الرصني

 سيعمل املنتدى على 
إنشاء نطاق تفاعلي، 

سيطرح من خالله العديد 
من القضايا اجملتمعية، 
التي ستؤدي إىل حتقيق 

التكامل والتوافق
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تأسيس اجمللس تزامن 
مع انطالق جتربة االحتاد 

على أيدي مؤسسني 
قدموا من وقتهم 

وجهدهم الكثري إلجناحها

املغفور له بإذن اهلل 
الشيخ زايد آمن بأن 

بناء الدولة ال يتحقق إال 
مبشاركة املواطنني يف 

صنع القرار

42 عامًا على تأسيس اجمللس مـــــــــــــــــــــــــــــسرية حافلة مبشاركة وطنية 
يحتفل املجلس الوطني االتحادي يف الثاين عرش من 

فرباير كل عام، بذكرى تأسيس��ه كإحدى الس��لطات 

الدس��تورية االتحادي��ة الخم��س، وس��ط تطورات 

تشهدها مسرية الحياة الربملانية يف الدولة عىل صعيد 

تعزيز مشاركة املواطنني يف عملية صنع القرار، حيث 

س��اهم املجلس من��ذ إنش��ائه يف 12 فرباير 1972م 

بش��كل فاعل يف عملية التنمية املس��تدامة الشاملة 

عرب مامرسة اختصاصاته الدستورية.

وبفضل دعم القيادة الحكيمة للمجلس، وحرص 

املواطنني عىل املش��اركة يف مس��رية البناء والتنمية، 

استطاعت هذه التجربة أن تعطي منوذجاً خاصاً يف 

املامرس��ة الدميقراطية، حيث متيزت مسرية املشاركة 

والعمل الربمل��اين يف اإلمارات، بالوع��ي كونها نابعة 

من ظروف واحتياجات دول��ة اإلمارات، األمر الذي 

تجس��د بوضوح يف حجم اإلنج��از الذي تحقق عىل 

صعيد مامرس��ة املجلس لصالحيات��ه واختصاصاته، 

خاصة وأن تأسيسه تزامن مع انطالق تجربة االتحاد 

ع��ىل أيدي مؤسس��ني قدموا من وقته��م وجهدهم 

الكثري إلنجاح هذه التجربة، وس��اهموا يف تأس��يس 

عالق��ة متميزة بني الس��لطات االتحادي��ة واملحلية، 

اس��تهدفت إطالق طاقات الشباب وتحقيق التنمية 

الشاملة لجميع فئات املجتمع.

منوذج لدعم القيادة ومشاركة املواطنني 

ومتثل التجربة السياسية يف الدولة مبضامينها وآلياتها 

والرؤي��ة الت��ي توجهها، منوذج��اً يف دع��م القيادة 

ومش��اركة املواطنني، منذ أن حدد املغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، يف خطاب 

افتت��اح دور االنعق��اد الع��ادي األول م��ن الفصل 

الترشيعي األول للمجلس يف 12 فرباير 1972، مهام 

املجل��س ودوره بقوله »إن جامهري الش��عب يف كل 

موقع تش��ارك يف صنع الحياة عىل تراب هذه األرض 

الطيبة، وتتطلع إىل مجلسكم املوقر لتحقق ما تصبو 

إليه من مش��اركتكم يف بناء مس��تقبل باهر ومرشق 

وزاهر، لنا ولألجيال الصاع��دة من أبنائنا وأحفادنا، 

وإن مجلس��كم املوقر قادر عىل أن يؤدى دوراً هاماً 

يف تحقيق آمال الش��عب الك��ربى، نحو بناء مجتمع 

الكرامة والرفاهية«.

وتحقيق��اً لهذا الحلم آم��ن املغفور له بإذن الله، 

الش��يخ زايد، بأن بناء الدولة ال يتحقق إال مبش��اركة 

املواطنني يف صنع القرار، فتم إعالن الدستور املؤقت 

للدولة ال��ذي نص يف مادت��ه )45( عىل أن املجلس 

الوطني االتحادي هو السلطة االتحادية الرابعة من 

حيث الرتتيب يف س��لم السلطات االتحادية الخمس 

املنصوص عليها يف الدستور، وهي: »املجلس األعىل 

لالتح��اد، ورئيس االتح��اد ونائبه، ومجل��س وزراء 

االتح��اد، واملجل��س الوطن��ي االتح��ادي، والقضاء 

االتحادي«.

وكان للدع��م الالمح��دود ال��ذي أواله املغف��ور 

له الش��يخ زاي��د وإخوانه الحكام ألع��امل املجلس، 

وحرصه��م عىل عقد أوىل جلس��اته بعد فرتة وجيزة 

من إع��الن قيام دولة اإلمارات، األثر الكبري يف متكني 

املجل��س م��ن أن يكون إح��دى الدعائم األساس��ية 

للتجربة االتحادية اإلماراتية يف املش��اركة والتنمية، 

فض��الً ع��ن حرصهم عىل حض��ور افتت��اح الفصول 

الترشيعية املتعاقبة منذ أول جلسة للمجلس يف 12 

فرباير 1972م، لدعم أركان االتحاد وتقويته وتحقيق 

املكاسب الفريدة للشعب، ورفع اسم دولة اإلمارات 

من الذاكرة
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اجمللس ساهم يف جهود 
الدولة الرامية إىل تعزيز 
ومتكني املواطنني يف 

العمل الوطني

فلسفة القيادة تقوم على 
الرتيث وعدم فرض صيغ قد 
ال تتوافر أمامها معطيات 

كافية للنجاح

42 عامًا على تأسيس اجمللس مـــــــــــــــــــــــــــــسرية حافلة مبشاركة وطنية 

شامخاً عالياً عربياً ودولياً.

وش��كل خطاب املغفور له بإذن الله، الشيخ زايد 

ب��ن س��لطان آل نهيان الفتت��اح أول فصل ترشيعي 

يف يوم مش��هود من تاريخ اإلم��ارات، محطة بارزة 

يف مس��رية عمل املجل��س بقوله »إخ��واين األعضاء 

املحرتم��ني؛ يف ه��ذه اللحظات التاريخية الحاس��مة 

الت��ي يجتمع فيها مجلس��كم املوق��ر، فإن جامهري 

الش��عب ع��ىل ه��ذه األرض الطيبة املؤمن��ة بربها 

وبوطنها وبرتاثها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون 

الله ستش��اركون يف تحقيق آماله��ا يف العزة واملنعة 

والتقدم والرفاهية«.

املساهمة يف تعزيز مشاركة املواطنني يف صنع القرار

وس��اهم املجلس الوطني االتحادي يف جهود الدولة 

الرامي��ة إىل تعزي��ز ومتك��ني املواطن��ني يف العم��ل 

الوطني، وبناء اإلنس��ان واالس��تثامر في��ه، باعتباره 

أهم مرتك��زات التنمية الش��املة، وهذا ما عرب عنه 

خطاب افتت��اح دور االنعقاد العادي الثالث للفصل 

الترشيع��ي الخامس ع��رش ي��وم 11 نوفمرب 2013 

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

رئي��س الدول��ة حفظه الل��ه، الذي ألق��اه نيابة عن 

س��موه صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاك��م ديب رع��اه الله، حي��ث أكد  س��موه أهمية 

مشاركة أبناء وبنات الوطن يف بناء الدولة العرصية، 

معرباً عن اعتزاز القيادة الرش��يدة باملواطنني، والثقة 

يف إمكاناته��م وقدرته��م عىل النهوض مبس��ؤوليات 

وأعباء ومهام مسرية التقدم والتطور يف الدولة.

رؤية الشيخ خليفة.. فلسفة مؤسس الدولة

وجس��دت توجيهات صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فلس��فة 

مؤس��س الدولة وباين نهضتها الحديث��ة املغفور له 

الش��يخ زايد بن س��لطان، التي تقوم ع��ىل الرتيث 

وعدم ف��رض صيغ ق��د ال تتوافر أمامه��ا معطيات 

كافي��ة للنجاح، حي��ث تقوم رؤية صاحب الس��مو 

رئي��س الدولة، عىل أن التحول عندما يكون جوهرياً 

وهيكلياً ومرتبطاً مبصري أمة ومس��تقبل دولة، فهو ال 

يحتم��ل الترسع أو حرق املراحل، وال بد أن يجري � 

مثلام هي سمة الحياة � مدروساً ومتدرجاً ومنسجامً 

م��ع طبيع��ة املجتم��ع وخصوصيت��ه واتجاهات��ه 

وطموحاته للمستقبل وواقع تركيبته السكانية.

ويؤكد إعالن صاحب الس��مو رئيس الدولة، عام 

2005 بانتق��ال اإلم��ارات من مرحلة التأس��يس إىل 

مرحلة التمكني، حرص القي��ادة عىل أهمية تعميق 

املشاركة الشعبية، التي تتمحور حول تعزيز مشاركة 

املواطنني يف العمل الوطني، وبتوجيه ودعم ورعاية 

س��موه مييض برنام��ج التمكني يف مس��اره بخطوات 

ثابتة ضمن مراح��ل متدرجة يف إطار الهدف األعىل 

لقيادتنا الرش��يدة، وهو تعزيز مشاركة املواطنني يف 

الش��أن العام، وتعميقها ضم��ن رؤية واضحة تصب 

يف مصلحة استقرار الوطن وتنميته وتقدمه ورفعته 

وازدهاره.

ويعد الق��رار الذي أعلنه صاحب الس��مو رئيس 

الدول��ة، بتفعي��ل دور املجلس الوطن��ي االتحادي 

عرب انتخاب نصف أعضائ��ه من خالل مجالس لكل 

إم��ارة وتعيني النصف اآلخر، خطوة أوىل س��تتبعها 

خط��وات عديدة نح��و مزيد من اإلص��الح وتعزيز 
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مش��اركة املواطنني يف العم��ل الوطني العام، بهدف 

ضامن تعزيز واس��تكامل مس��رية التنمي��ة املتوازنة 

والش��املة التي حققتها اإلمارات عىل مدى العقود 

املاضي��ة، والتي تكللت بإجراء أول انتخابات مبارشة 

عام 2006م.

التدرج يف املامرسة الربملانية 

ويف ع��ام 2006 صدر قرار صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان رئي��س الدولة حفظه 

الله، رقم )3( يف ش��أن تحديد طريقة اختيار ممثيل 

اإلم��ارات يف املجل��س الوطن��ي االتح��ادي، ضمن 

مرحل��ة التمكني، بحي��ث يتم اختي��ار نصف عدد 

أعضاء املجلس من قبل هيئات انتخابية تش��كل يف 

كل إمارة، ويتم تسمية نصف األعضاء اآلخرين من 

قبل حاكم اإلمارة، وتشكل بواقع 100 ضعف لعدد 

املقاعد املخصصة لإلمارة باملجلس.

وجس��دت انتخابات املجل��س الوطني االتحادي 

التي جرت يف ديس��مرب ع��ام 2006م، تجربة مهمة 

للمش��اركة الش��عبية، إذ بلغ عدد أعض��اء الهيئات 

االنتخابي��ة لكافة إم��ارات الدول��ة، 6 آالف و595 

مواطن��اً ومواطن��ة ترش��ح منه��م لالنتخابات 456 

مواطناً ومواطنة، وش��هدت االنتخابات فوز إحدى 

املواطن��ات بأح��د املقاع��د العرشي��ن التي جرى 

التناف��س عليه��ا، فيام ت��م تعيني مث��اين مواطنات 

أخريات يف عضوية املجلس، ليصل عدد املقاعد التي 

ش��غلتها املرأة تسعة مقاعد بنس��بة بلغت 22.3 % 

من مجموع املقاعد البالغ عددها 40 مقعداً. وبدأ 

املجلس فصلة الترشيع��ي الرابع عرش يف 12 فرباير 

2007م بع��د أول تجرب��ة انتخابي��ة، نقلت العمل 

الربملاين يف الدولة إىل محطات متقدمة من الشورى 

والدميقراطية مبشاركة أبناء وبنات الوطن، متحملني 

مس��ؤولية األمانة التي منحتها لهم قيادة وش��عب 

اإلمارات.

تعديل دستور الدولة لتمكني املجلس 

وأقر املجلس األعىل لالتحاد يف اجتامعه يف ديس��مرب 

عام 2008م، برئاس��ة صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبحضور 

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

نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

رعاه الله، وأصحاب الس��مو أعض��اء املجلس األعىل 

لالتح��اد حكام اإلم��ارات، تعدي��الت يف بعض مواد 

الدستور، والتي من شأنه اتعزيز املسرية االتحادية 

وتحقيق الخري واالزدهار للوطن واملواطنني.

واكتسبت الجلسة الخامسة للمجلس الوطني 

االتحادي، التي عقده��ا بتاريخ 27 يناير 2009م، 

من دور انعقاده العادي الثالث للفصل الترشيعي 

الرابع عرش، أهمي��ة خاصة، حيث ناقش املجلس 

فيها مرشوع التعديل الدس��توري رقم )1( لس��نة 

2009م، والذي يتضمن ع��دداً من املواد الخاصة 

باملجل��س الوطن��ي االتحادي، ومجل��س الوزراء. 

وش��ملت التعديالت الدستورية بش��أن املجلس 

الوطني االتحادي تعديل املادتني )72 و78( اللتني 

أتاحتا متديد م��دة عضوية املجلس من عامني إىل 

أربعة أعوام، ومتديد دور االنعقاد إىل مدة ال تقل 

عن سبعة شهور، وذلك ابتداء من األسبوع الثالث 

من شهر أكتوبر من كل عام، كام تم تعديل املادة 

)85( من الدس��تور إلعطاء املجلس سلطة أكرب يف 

ما يتعل��ق بالئحته الداخلية، حيث يتوىل املجلس 

وضع م��رشوع الالئحة، وتصدر بق��رار من رئيس 

يؤكد إعالن صاحب السمو 
رئيس الدولة، عام 2005 

االنتقال  من مرحلة 
التأسيس إىل مرحلة 

التمكني، حرص القيادة 
على أهمية تعميق 
املشاركة الشعبية

جسدت انتخابات اجمللس  
التي جرت يف ديسمرب عام 
2006م، جتربة مهمة 

للمشاركة الشعبية
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االتحاد بناء ع��ىل موافقة املجل��س األعىل لالتحاد، 

وتم تعدي��ل امل��ادة )91( من الدس��تور واملتعلقة 

باالتفاقي��ات واملعاه��دات الت��ي تربمه��ا الدول��ة، 

حيث يحدد بق��رار من رئيس االتح��اد، االتفاقيات 

واملعاه��دات التي يتوج��ب أن تعرض عىل املجلس 

الوطني قبل التصديق عليها.

ابنة اإلمارات.. األوىل دامئاً 

ويف خط��وة عززت موق��ع دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة يف مصاف الدول املتقدمة يف دعم مش��اركة 

امل��رأة يف الحياة السياس��ية والعمل الربملاين، تضمن 

مرس��وم صاحب السمو رئيس الدولة رقم )6( لسنة 

2007م، بتشكيل املجلس الوطني االتحادي للفصل 

الترشيعي الرابع عرش، تعيني مثاين نساء، وكان قد تم 

انتخاب مرشحة واحدة لعضوية املجلس يف التجربة 

االنتخابية األوىل، التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة 

النساء يف املجلس الوطني 22.3 %.

وقد القى انتخ��اب أول امرأة يف عضوية املجلس 

الوطني االتح��ادي يف أول انتخابات جرت يف الدولة 

ع��ام 2006م، وأول امرأة تدخل مؤسس��ة ترشيعية 

باالنتخاب عىل مس��توى دول مجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربية، ترحيباً وتقدي��راً من قبل مختلف 

املؤسس��ات املعني��ة الخليجية والعربي��ة والعاملية، 

األم��ر الذي يعك��س الثق��ة الالمح��دودة بقدراتها 

ودورها، ومس��اهامتها الفاعلة يف دفع مسرية العمل 

الوطني نحو آفاق أرحب، ومامرسة العمل التنفيذي 

والترشيعي بكل اقتدار.

املجلس أكرب متثيالً وأعظم قدرة 

ودخل��ت دول��ة اإلم��ارات بفضل دع��م القيادة 

الرش��يدة وحكمته��ا م��ع ب��دء أع��امل الفص��ل 

الترشيعي الخامس عرش، مرحلة جديدة يف مسرية 

العمل الوطني، بتوس��يع قاعدة املشاركة الشعبية 

يف االنتخاب��ات الترشيعية الت��ي أجريت يف ال� 24 

من ش��هر س��بتمرب 2011م، الختيار نصف أعضاء 

املجلس، حيث شهدت نقلة يف زيادة عدد أعضاء 

الهيئة االنتخابية ليصبح 300 ضعف عدد املقاعد 

املخصص��ة لكل إمارة يف املجل��س، كحد أدىن بعد 

أن كان ه��ذا الع��دد 100 ضع��ف يف أول تجربة 

انتخابية عام 2006م.

وتؤكد مس��رية التمكني يف مرحلتها الثانية إميان 

القيادة بدور املرأة اإلماراتية، حيث تم تعيني ست 

عضوات، وذلك بعد فوز امرأة واحدة باالنتخاب، 

فض��الً ع��ن حصولها ع��ىل منصب النائ��ب األول 

لرئيس املجلس.

ويف كلمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه 

الله، مبناس��بة انتخابات املجل��س الوطني الثانية، 

وجهه��ا بتاريخ 20 س��بتمرب 2011م، قال س��موه: 

»منذ إنشاء املجلس الوطني االتحادي عام 1972، 

عمل املجلس عىل تجس��يد العالقة الس��ليمة بني 

الحكومة والش��عب يف دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة، فكان وم��ا زال منصة قوية للمش��اركة 

السياس��ية والتأثري اإليج��ايب يف عملية صنع القرار 

يف الب��الد. من هن��ا كان االهت��امم الكبري بتمكني 

املجل��س، وتفعي��ل دوره، ليكون س��لطة داعمة 

ومرشدة للس��لطة التنفيذية يف الدولة، وقد بدأنا 

منذ العام 2006م، بتجربة جديدة بانتخاب نصف 

أعضاء املجلس، إمياناً منا بأن املش��اركة السياسية 

جزء ال يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الش��املة 

التي نعيشها«.

 يتوىل اجمللس وضع 
مشروع الالئحة الداخلية 
وتصدر بقرار من رئيس 

االحتاد بناء على موافقة 
اجمللس األعلى لالحتاد

دخلت دولة اإلمارات 
بفضل دعم القيادة 

الرشيدة وحكمتها مع بدء 
أعمال الفصل التشريعي 
اخلامس عشر، مرحلة 

جديدة يف مسرية العمل 
الوطني
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حوار

راشد الشريقي.. ممثل اجملموعة العربية 
يف الربملان الدويل:

 انتخابي لدورة ثانية
 تكرمٌي إلجنازات الشعبة 

الربملانية اإلماراتية
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 تم انتخاب ســعادتكم ممثالً للمجموعة 
العربيــة يف اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد 
الربملــاين الدويل لدورة ثانيــة، بنظركم ما 

تفسري هذه الثقة؟ 
أوالً أعت��رب انتخايب ل��دورة ثانية ممث��الً للمجموعة 

العربية يف اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل، 

لي��س تكرمي��ا إلنجازايت كش��خص، إمنا ه��و تكريم 

إلنج��ازات الش��عبة الربملاني��ة االماراتي��ة للمجلس 

الوطني االتحادي مبساعدة األمانة العامة للمجلس، 

وحقيق��ة األمر ه��ي أن��ه ألول مرة تت��رشف دولة 

اإلمارات ب��أن تكون ممثلة للمجموع��ة العربية يف 

اللجنة التنفيذية وعىل مدى دورتني متتاليتني.

 ويف حقيق��ة األمر فإن آلي��ة التعامل مع القضايا 

املدرجة عىل جدول أعامل اللجنة التنفيذية لالتحاد 

الربملاين الدويل تغريت عن الس��ابق، وإن هذا النهج 

متارسه املجموعة العربية للمرة األوىل، حيث بدأت 

كممثل للمجموعة العربي��ة مبعاونة األمانة العامة 

للمجلس الوطني االتحادي بقراءة ودراس��ة الوثائق 

وتحليل املوضوعات التي سيتم مناقشتها يف اللجنة، 

وم��ن ثم تعميم أه��م املوضوعات ع��ىل الربملانات 

العربي��ة من خ��الل األمانة العام��ة لالتحاد الربملاين 

العريب، الس��تطالع آرائه��م ومقرتحاتهم، وكذلك يتم 

إعداد تقارير تقدم بصفة دورية للمجموعة العربية 

الطالعها ع��ىل جميع األم��ور التي يت��م تداولها يف 

اللجنة التنفيذية.

وكام ه��و معروف ف��إن اللجن��ة التنفيذية هي 

امل��كان الذي يتم فيه تجهي��ز واعداد جميع الربامج 

واألنشطة املتعلقة باالتحاد الربملاين الدويل، وحقيقة 

األم��ر ليس م��ن جانب الفخر يف إنجازات الش��عبة 

الربملاني��ة اإلماراتي��ة بوجه ع��ام أو خ��اص، إال أننا 

الحظن��ا الكثري من الجهد والثناء للجهود املبذولة يف 

هذا الجان��ب، وأصبح اطالع املجموعة العربية عىل 

األم��ور التي يتم تداولها يف االتح��اد الربملاين الدويل 

بصف��ة واضحة، ومتنح الفرصة لطرح الرؤى واألفكار 

ونق��ل آراء املجموع��ات الجيوسياس��ية املمثلة يف 

اللجنة إىل املجموعة العربية.

أض��ف إىل ذل��ك، أن وج��ود اإلم��ارات كممثل 

للمجموع��ة العربية يف اللجن��ة التنفيذية، واطالعها 

عىل الوثائق بصورة مبارشة س��اعد الشعبة الربملانية 

اعترب ســعادة راشــد محمد الرشيقي عضو املجلس الوطني االتحادي ممثل املجموعة العربيــة يف اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين 
الــدويل، أن انتخابــه لدورة ثانية كممثــل للمجموعة يف تنفيذية االتحاد هــو تكريم إلنجازات الشــعبة الربملانية للمجلس الوطني 
االتحادي، مضيفاً إن الجهد الذي تبذله الشــعبة مبســاعدة األمانة العامة للمجلس لتفعيل عمل املجموعة العربية أثر بشــكل إيجايب عىل 
عملها وتعاطيها مع القضايا املطروحة، حيث تغري نهجها يف العمل بشكل كيل وبدأت بقراءة ودراسة الوثائق وتحليل املوضوعات التي سيتم 
مناقشتها ومن ثم تعميمها عىل الربملانات العربية الستطالع آرائهم ومقرتحاتهم، وأصبح لها صوت وصدى يف توضيح جميع القضايا العربية.
ونبه يف حوار خص به مجلة الوطني االتحادي، إىل أن من أبرز التحديات التي تواجه عمل املجموعة العربية التنسيق والتفاعل اإليجايب من 
قبل األعضاء، والتجاوب مع املقرتحات التي يتم عرضها، وعىل صعيد عملها يف تنفيذية االتحاد الربملاين الدويل التنســيق واملشــاركة، فال بد 
أثناء مناقشة االتحاد ملختلف القضايا العاملية مثل مبادئ األمن والسلم الدوليني، وتلك التي يتم بحثها يف منظمة األمم املتحدة مثل قضايا 
االســتدامة والتغري املناخي واملســاواة بني الجنســني، أن تديل املجموعة العربية برأيها وتشــارك يف صياغة القرارات بدال من أن يتم النقاش 

يف قرارات متت صياغتها وبلورتها يف ظل غيابها أو عدم مشاركتها، ويف النهاية تضطر إىل التعاطي مع قرار واقع قد يناسبها أو ال يناسبها.

 وجود اإلمارات يف اللجنة 
التنفيذية يساعد على 

إعداد مقرتحات وتقدمي 
رؤى وأفكار تتبناها 
اجملموعة العربية

اإلماراتية عىل إعداد مقرتحات وتقديم رؤى وأفكار 

ت��م تبني الكث��ري منها من قبل املجموع��ة العربية، 

وعىل س��بيل املثال وليس الحرص، يف االجتامع األخري 

ال��ذي عقد يف ش��هر مارس املايض ت��م تبني مقرتح 

الشعبة اإلماراتية بش��أن إعادة هيكلة اللجان، وتم 

كذل��ك تبني مقرتحه��ا من قبل املجموع��ة العربية 

بشأن اس��رتاتيجية االتحاد الربملاين الدويل، وأصبحت 

هذه االقرتاحات متثل املجموعة العربية كلها.

وأعتقد أن الجهد املبذول عىل مختلف املستويات 

هو جه��د متكامل ونحاول من خالل وجودي ممثالً 

للمجموع��ة العربي��ة يف اللجنة التنفيذي��ة تقديم 

صورة واضحة للمجموعة؛ ملس��اعدتها عىل التعاطي 

مع القضايا الدولية، فكام هو معروف توجد أجهزة 

مختلف��ة يف االتحاد الربملاين الدويل ه��ي: الجمعية 

العمومية واملجلس الحاكم واللجان، وهذه املواضيع 

تتطل��ب معرفة وخ��ربة تراكمية للتمك��ن من أداء 

الدور والرسالة املطلوبة.

 ما الدور املطلوب من املجموعة العربية 
داخل اللجنة التنفيذيــة لالتحاد الربملاين 
العريب، وكيف ميكن أن يكون أكرث فاعلية؟

أقول بكل أسف إننا مل نحصل عىل مستوى التفاعل 

اإليج��ايب املطلوب إىل اآلن م��ن املجموعة العربية، 

وعىل س��بيل املث��ال فعندما يتم ط��رح اقرتاح حول 

موض��وع نطل��ب من املجموع��ة العربي��ة تزويدنا 

بآرائه��م حول��ه، إال أن تجاوبه��م مع��ي كممث��ل 

للمجموعة العربية ضعيف وليس باملستوى املتوقع، 

فمن املهم جدا الحصول عىل آراء املجموعة العربية 

ممثلة بالدول لنستطيع أن نعرب عنها بصورة واضحة 

يف اللجنة التنفيذية، وهذه من أهم التحديات التي 

تواجه عميل أو أي شخص سيمثل املجموعة العربية 

يف اللجن��ة التنفيذية، فإذا مل نج��د التفاعل اإليجايب 

يف القضايا املطروحة عىل بس��اط البحث، س��يضطر 

ممث��ل املجموع��ة إىل االجته��اد والتعب��ري عن رأيه 

الش��خيص أو رأي ش��عبته الربملانية، ولن يكون معه 

األفق الواسع الذي يتمكن من خالله أن يتعرف عىل 

متطلبات واحتياج��ات الربملانات العربية، ويأخذها 

بعني االعتبار عند إدالئه برأيه.

ففي اللجن��ة التنفيذية واالتح��اد الربملان الدويل 

 إذا مل جند التفاعل 
اإليجابي من اجملموعة 

العربية يف القضايا 
املطروحة سيضطر 
ممثلها إىل االجتهاد 

والتعبري عن رأيه الشخصي
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يوجد توجهات جيوسياسية مختلفة، ورؤى متنوعة 

يف بح��ث مختل��ف املوضوع��ات وآلي��ة التعاط��ي 

معه��ا، ولهذا فإن��ه من املهم أن يك��ون للمجموعة 

العربي��ة دور واضح من خ��الل آرائهم ومقرتحاتهم 

ومناقش��اتهم، ألمتكن من نقله��ا الجتامعات اللجنة 

التنفيذية.

 مــا هي أبرز التحديات التي تواجه عمل 
املجموعــة العربية يف اللجنــة التنفيذية 

لالتحاد الربملاين الدويل؟
موضوع التنس��يق واملش��اركة مع االتح��اد الربملاين 

الدويل، ألن الربملان الدويل يركز يف موضوعاته بصورة 

رئيس��ية عىل مبادئ األمن والس��لم الدوليني، وعىل 

القضايا الت��ي يتم بحثها يف منظم��ة األمم املتحدة 

مث��ل قضايا االس��تدامة والتغري املناخي، واملس��اواة 

بني الجنس��ني يف الحقوق، فال بد أثناء مناقشة هذه 

القضايا عىل املجموعة العربية أن تديل برأيها وتعرب 

عن أفكارها، وتش��ارك يف صنع الق��رار منذ البداية، 

بدالً من أن يتم النقاش يف قرار متت صياغته وبلورة 

أفكاره يف غيابها أو يف ظل عدم مشاركتها، وستضطر 

املجموع��ة العربية يف النهاي��ة إىل التعاطي مع قرار 

واقع قد يناسبها أو ال يناسبها.

 كيف تقيمــون تجربة عمــل املجموعة 
العربيــة خالل الفرتة املاضيــة يف االتحاد 

الربملاين الدويل؟
إن الجهد ال��ذي تبذله الش��عبة الربملانية اإلماراتية 

مبس��اعدة األمان��ة العامة لتفعيل عم��ل املجموعة 

العربي��ة، أثّر بش��كل إيجايب عىل عم��ل املجموعة 

وتعاطيه��ا م��ع القضاي��ا املطروحة، فعن��د مقارنة 

عمل املجموع��ة خالل الدورة الس��ابقة مع الدورة 

الحالية نلمس متابعة واهتامما من بعض الربملانات، 

خاصة وأنه يتم بش��كل دوري إع��داد تقارير حول 

املوضوعات املطروحة أمام اللجنة التنفيذية واملالية، 

وأصبح تقرير ممثل برملانات املجموعة العربية بنداً 

ثابتاً يف االجتامعات التنس��يقية للمجموعة العربية، 

وهو محل نقاش ومتابعة.

 كيف تقّيمون عمل املجموعة العربية يف 
اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل، 
خاصة عىل صعيد نرصة القضايا العربية؟

توج��د قضايا عربي��ة تحظى بدع��م وتأييد دوليني، 

وتوضي��ح لوجهة النظر يف اللجن��ة التنفيذية، وأبلغ 

مثال عىل ذلك قب��ل دورتني تم إقناع رئيس االتحاد 

الربملاين الدويل بإصدار بيان حول س��وريا، وهي من 

امل��رات القليلة التي يصدر فيه��ا رئيس االتحاد بياناً 

حول قضية معينة.

ولن��ا الرشف أثن��اء متثيل املجموع��ة العربية يف 

اللجن��ة التنفيذية، دخول فلس��طني كعضو مراقب 

يف الربملان الدويل، حيث تم توضيح أحقية الش��عب 

الفلس��طيني باختيار ممثليه ومشاركته يف املنظامت 

واالتح��ادات الدولي��ة، م��ا مه��د الطري��ق لتصبح 

فلسطني عضواً مراقباً، كام تم تبني عدة موضوعات 

كان��ت مطروحة من الش��عبة الربملانية اإلماراتية يف 

بند املوضوعات الطارئة؛ كاألزمة املالية العاملية التي 

عصف��ت بجميع الدول، واألزمة يف س��وريا، وبالتايل 

ف��إن املجموعة العربي��ة أصبح لها ص��وت وصدى 

بوجوده��ا يف اللجن��ة التنفيذي��ة، وهن��اك توضيح 

لجميع القضايا التي تهم الوطن العريب.

 كيف تقيمون العالقة بني االتحاد الربملاين 
العريب واالتحاد الربملاين الدويل؟

يؤس��فني أن أقول إن االتحاد الربملاين العريب ال يهتم 

بالتنس��يق االس��تباقي مع االتحاد الربمل��اين الدويل، 

ويوجد ضعف م��ن هذه الناحي��ة، وهناك فرق يف 

التعاطي مع القضايا املطروحة عىل الساحة العاملية، 

تبني موضوعات عدة 
طرحتها الشعبة الربملانية 
اإلماراتية يف بند املوضوعات 

الطارئة

لنا الشرف أثناء متثيل 
اجملموعة العربية يف 

اللجنة التنفيذية دخول 
فلسطني كعضو مراقب يف 

الربملان الدويل
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نتمنى أن يكون لالحتاد 
الربملاين العربي دور أكرث 

فاعلية يف مثل هذه 
احملافل الربملانية الدولية 

 الربملان الدويل يواكب 
التطورات ويساعد الدول 

النامية على التحديث 
املستمر

قرارات الربملان الدويل 
ليست ملزمة لكن تقاريره 

حتظى باهتمام دويل

فالربملان الدويل أصبحت عالقته أوثق مبنظامت األمم 

املتحدة املختلف��ة، ورئيس االتح��اد الربملاين الدويل 

يق��دم تقريراً أمام الجمعية العام��ة لألمم املتحدة، 

وت��م إنش��اء لجنة دامئة م��ن ضمن لج��ان االتحاد 

الربمل��اين للتنس��يق مع األمم املتح��دة، وبالتايل فإن 

آليات العمل هذه تؤثر بش��كل إيجايب عىل فاعلية 

العمل، ونتمنى أن يكون لالتحاد الربملاين العريب دور 

أك��رث فاعلية يف مثل هذه املحافل الدولية، وأن يعرب 

عن قضايا وتطلعات األمة العربية بصفة عامة.

وافــق اجتــامع اللجنة املصغــرة املكلفة 
بدراســة التعــاون بــني االتحــاد الربملاين 
الــدويل واألمــم املتحــدة، عــىل الوثيقة 
التــي تقدمــت بهــا املجموعــة العربية 
حول العالقة بني االتحاد واألمم املتحدة، 
برأيكم مــا هي أفضل الوســائل لتطوير 

هذا التعاون؟
ه��ذا املوضوع لي��س جديداً عىل مس��توى االتحاد 

الربملاين الدويل، ويتم تداوله منذ س��نوات عدة، وقد 

كل��ف االتحاد بيت خربة متخصص يف االستش��ارات 

القانونية إلعداد دراس��ة حول ه��ذا التعاون، وقدم 

ثالث��ة اقرتاحات مختلفة، وه��ي أنه البد من تطوير 

اتفاقي��ة التعاون املوقعة س��ابقاً بني االتحاد الربملاين 

الدويل ومنظم��ة األمم املتح��دة، وتوقيع اتفاقيات 

أخرى مكملة لها لتغطي��ة جميع القضايا املطروحة 

عىل الس��احة الدولية منها الن��رش واالعالم وحامية 

حقوق امللكي��ة الفكري��ة والحصانة الدبلوماس��ية 

ملمثيل االتحاد الربملاين الدويل أثناء مشاركتهم يف أي 

أنشطة أو اجتامعات خارج دولهم.

وال��رأي الثاين ي��دور حول تغيري اإلط��ار القانوين 

لالتح��اد الربملاين ال��دويل عىل أن يصب��ح عىل غرار 

منظمة التجارة العاملي��ة أو منظمة العمل الدولية، 

وهذا االقرتاح مل يحظمَ بتأييد معظم األعضاء.

وقد درس��ت الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتية هذه 

املقرتحات مبهنية عالية، وارتأت أن أفضل املقرتحات 

املطروح��ة ه��و االق��رتاح األول الخ��اص بتفعي��ل 

االتفاقي��ة املوقع��ة بني الجهت��ني، ويت��م تطويرها 

للوصول إىل التعاون ال��ذي يحقق أهداف الطرفني، 

وحظ��ي هذا املق��رتح مبوافقة املجموع��ة العربية، 

والزال هذا املقرتح أيضا محل دراس��ة شاملة لإلملام 

بجميع تفاصيله، وسيتم دراسته يف اللجنة التنفيذية 

ومن ثم س��يعرض يف املجلس الحاكم للنقاش التخاذ 

القرار النهايئ بشأنه.

 ما أهم عنارص هذه الوثيقة التي ناقشتها 
اللجنة املصغــرة وكانت اللجنة التنفيذية 
لالتحاد الربملاين العــريب قد وافقت عليها 
كمقــرتح مقــدم مــن الشــعبة الربملانية 

اإلماراتية؟
تبن��ت املجموع��ة العربية املقرتح��ات املقدمة من 

الش��عبة الربملاني��ة اإلماراتي��ة يف املؤمت��ر العرشين 

لالتح��اد الربملاين العريب الذي عقد يف الكويت خالل 

ش��هر يناير، وتم استيضاح اإلشكاليات التي ستواجه 

االتح��اد يف حال تبنيه للخيارات الثالثة املطروحة يف 

املذك��رة القانونية الواردة م��ن االتحاد، التي أكدت 

خالله��ا أن املعضلة الحقيقية ال��واردة يف املذكرات 

القانونية كان��ت يف كيفية التوفيق ب��ني أن يتعاون 

االتحاد مع األمم املتحدة تعاوناً فعاالً واس��رتاتيجياً 

ومحققاً ألس��س الرشاك��ة الكاملة، وب��ني املحافظة 

عىل اس��تقالليته يف قرارات��ه ومخرجاته، إال أن اآلراء 

القانونية مل تحقق هذا االستقالل، وعليه فقد انتهى 

الرأي 

وحول الخيار الثاين املتعلق باالتفاقيات التكميلية 

بحي��ث ال يقترص األم��ر عىل مجرد عق��د اتفاقيات 

خاصة لالمتيازات واملنح واالستثناءات والتسهيالت، 

ولك��ن أيضاً عقد اتفاق رشاكة اس��رتاتيجي متكافئ 

ومتوازن بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة، 

فق��د اس��تندت املجموع��ة العربي��ة يف تبني هذا 

املقرتح إىل ع��دة اعتبارات أبرزها إن اتفاق الرشاكة 

ب��ني االتحاد واألم��م املتحدة س��يكون مبثابة اتفاق 

منش��ئ لتحالف اس��رتاتيجي بني منظمتني دوليتني 

والذي من شأنه سيؤدي إىل تحقيق أهداف أساسية 

لالتح��اد الربملاين الدويل ما يتعلق باملنح واالمتيازات 

والحصانات واالس��تثناءات، وتنفيذ قراراته وتحسني 

مخرجات أعامل��ه، ومنها ما يتعل��ق بحقوق النرش 

والتأليف، وكذلك ما يتعلق بزيادة قدراته وإسهاماته 

عىل الصعي��د ال��دويل، ويف ذات اإلطار ف��إن األمم 

املتحدة أيضا قد تس��عى إىل تحقيق أهداف معينة 

م��ن الرشاكة مع االتحاد الربمل��اين الدويل، منها نرش 

قراراتها وثقافة أعاملها يف أوساط الربملانيني الدوليني.

فضالً عن تحقيق التق���ارب والتوافق بني وجه��ة 

النظر الحكومية التي متثله��ا األمم املتحدة ووجهة 

نظر الربملانيني الدوليني الت��ي متثلها االتحاد الربملاين 

الدويل، وهذا يف حد ذاته يعد مكسباً لألمم املتحدة 

ألنه يعن��ي تركيز اهتامماتها مب��ا يصب يف مصلحة 

الرأي العام العاملي.

ويف اجتامع اللجنة التنفيذية األخري، أوصينا بإعادة 

دراس��ة مقرتح املجموعة العربية بشأن »عقد اتفاق 

رشاكة بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة« مبا 

فيه مرشوع االتفاقية واملذكرة التفس��ريية املصاحبة 

ل��ه، باإلضاف��ة إىل مذك��رة الخبري القانوين بش����أن 

»تحوي��ل االتحاد إىل منظمة حكومية دولية« وذلك 

يف االجتامع الث��اين للجنة الفرعية املكلفة بدراس��ة 

االتف��اق الجديد بني االتحاد الربمل��اين الدويل واألمم 

املتح��دة، ع��ىل أن يحال ما س��يتم االتفاق بش��أنه 

إىل اللجن��ة التنفيذية يف اجتامعها الذي س��يعقد يف 

أكتوبر املقبل يف جنيف.

 وقع املجلــس الوطني االتحادي، اتفاقية 
تعاون ورشاكة مع االتحاد الربملاين الدويل، 
كيف تنظر إىل هذه االتفاقية وما النتائج 
املتوقعــة منهــا لدولة اإلمــارات والدول 
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مذكرة التفاهم بني االحتاد 
الربملاين الدويل والوطني 
االحتادي ستشكل مدخالً 
إيجابيًا لفتح آفاق التعاون

 االحتاد ميول أنشطته من 
امليزانية األساسية اخلاصة 
باالشرتاكات واملساهمات 

الطوعية

164 دولة منضمة حتت 
لواء االحتاد.. والعضوية 

فيه مفتوحة للدول ذات 
الربملانات املستقلة

العربية كلها؟ 
ه��ذه االتفاقي��ة بالنس��بة لالتحاد الربمل��اين الدويل 

واملجل��س الوطني االتح��ادي هي س��ابقة، وللمرة 

األوىل يتم توقيع اتفاقية مع أحد الربملانات الوطنية، 

وستش��كل مدخالً إيجابياً لفتح آف��اق التعاون بني 

االتحاد والش��عبة الربملاني��ة اإلماراتي��ة، وأيضاً مع 

االتحاد الربملاين العريب.

فبعض الوس��ائل الربملانية والخ��ربات متوفرة يف 

املجل��س الوطني االتح��ادي، ولنا الفخ��ر كربملانيني 

إماراتيني إتاحة الفرصة لالستفادة منها عىل املستوى 

العاملي، وسيس��عى االتحاد الربمل��اين الدويل لتعميم 

هذه الخربات لتس��تفيد من��ه الربملان��ات األعضاء، 

كام أن هذه االتفاقية تس��مح بفرصة بناء القدرات 

الداخلي��ة س��واء عىل مس��توى األمان��ة أو التعامل 

والتعاط��ي مع القضايا الدولي��ة، وهو موضوع مهم 

ول��ه جوان��ب جيوسياس��ية وسياس��ية واقتصادية 

ولوجس��تية وغريه��ا، فأعتقد أنها منفعة مش��رتكة 

ومتبادلة يسعى كل طرف لالستفادة فيها من اآلخر 

لتطوير العمل.

 احتفل االتحاد الربملاين الدويل مبرور 125 
عاماً عىل تأسيســيه كأقدم منظمة دولية 
متعــددة األطــراف، كيف ترون مســرية 
االتحاد خالل الفرتة املاضية؟ وما املتوقع 

واملأمول منه خالل الفرتة املقبلة؟
بال شك التطوير هو سنة الحياة، وكام هو معروف يف 

علم اإلدارة »من ال يتقدم يتقادم«، فاالتحاد الربملاين 

ال��دويل كأي منظمة أو مؤسس��ة يف الع��امل، يتطور 

بش��كل مس��تمر، ألنه البد أن يتعاطى مع تطورات 

وتقنيات العرص، وعند الحديث عن مؤسسة عمرها 

125 عاماً، فهي بال ش��ك لديها خربة تراكمية ضخمة 

يف املعلومات والتعاط��ي مع القضايا الدولية، ونرش 

الدميقراطية ومساعدة الربملانات يف الدول النامية أو 

الناشئة حديثا، كل هذه األمور يحدث بها تطوير.

وس��ابقاً كانت جميع املطبوع��ات ورقية، وحالياً 

أصبح��ت إلكرتوني��ة، فطبيع��ة التواص��ل اختلفت 

باختالف التقني��ات املتوفرة، وكممث��ل للمجموعة 

العربي��ة يف اللجنة املالية املصغ��رة تم عقد جميع 

اجتامعات العام املايض بني أعضاء القارات الس��ت 

ع��ن بع��د، وأصبحن��ا نعي��ش يف س��هولة التواصل 

والتعاط��ي مع القضايا، وهي أم��ور تتطلب تنظيم 

ومواكبة للتحديث.

واالتحاد الربملاين الدويل استطاع مواكبة التطورات 

والتحديث املستمر يف جميع املستويات، ومتكن من 

مساعدة الدول النامية مبدها بالخربات عىل اختالف 

أنواعها وبحسب احتياجات الربملانات.

ما تأثــري قرارات االتحــاد الربملاين الدويل 
عــىل املجتمع الدويل، واملنظامت الدولية 

األخرى يف مختلف القضايا؟
ق��رارات االتح��اد الربملاين الدويل ليس��ت ملزمة، إال 

أن��ه عند تقدي��م تقرير من رئيس االتح��اد الربملاين 

الدويل أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، ويش��ري 

فيه��ا إىل أهم القضايا التي بحثتها برملانات العامل أو 

التي يعاين منها الربملانيون كونهم ممثيل الش��عوب، 

فهي تحظى باهتامم، لك��ون منظمة األمم املتحدة 

تتعامل مع حكومات الدول، وهي فرصة لالس��تامع 

ونقل وجهات النظر واإلملام بالوضع العام، فمشاركة 

االتح��اد الربملاين الدويل عرب لجان��ه املختلفة وبحث 

املوضوعات املش��رتكة م��ع األمم املتح��دة كقضايا 

التنمية املستدامة وتحقيق أهداف األلفية، وحقوق 

املهاجرين، وجميع هذه املوضوعات يبحثها االتحاد 

ومنظامت متخصصة تابعة لألمم املتحدة، وهي بال 

ش��ك فرصة لصانع القرار، فالكل يهدف إىل تحقيق 

األمن والسلم الدوليني وأهداف األلفية.

يعمل االتحاد الربملاين الدويل عىل تطبيق 
خطة اســرتاتيجية لألعــوام من 2012 إىل 
2017، ما النتائج التي تحققت بعد مرور 

عامني عىل تطبيقها؟
الجي��د يف هذا املوضوع أن االتح��اد الربملاين الدويل 

عمل عىل ه��ذا املوضوع بص��ورة متدرجة، لتقييم 

املراح��ل وما تم إنج��ازه، وللتمكن من االس��تعداد 

مدروس��ة  بص��ورة  املقبل��ة  للمرحل��ة  والتحض��ري 

وممنهج��ة، ومن ضم��ن االس��رتاتيجيات التي أثرت 

بص��ورة إيجابية عىل العمل، تغي��ري مكاتب اللجان، 

وق��د أحرز ه��ذا األمر تقدماً كبرياً ج��داً، إضافة إىل 

تغيري يف آلي��ة املوضوعات التي تبحثها اللجان، وقد 

انعكس��ت أيضاً بطريقة إيجابية عىل العمل، وكان 

هذا األمر مرتوكاً يف السابق للمقرر واملقرر املناوب، 

وحالياً الجميع تتاح له الفرصة للمشاركة يف مناقشة 

املوضوعات.

تم اإلعالن عن إنشــاء لجنــة دامئة لألمم 
املتحــدة يف االتحــاد الربملاين الــدويل، ما 
أسباب إنشاء هذه اللجنة، وما أهميتها؟ 

وما عالقتها مع منظمة األمم املتحدة؟
س��ابقاً كانت هذه اللجنة مؤقت��ة، ووجودها حالياً 

كلجنة دامئة س��رتكز عىل بحث املوضوعات املشرتكة 

م��ع منظمة األم��م املتحدة، وس��تعمل عىل تقوية 

العالقة بني االتحاد الربملاين ومنظمة األمم، وستصب 

يف مصلحة الطرفني وتقريب وجهات النظر، واهتامم 

مركز من الجانبني بش��أن املوضوعات محل البحث 

والدراسة.

 اعتمد االتحاد الربملاين الدويل تعديالً عىل 
بعض أجهزة نظامه األسايس، ما هي هذه 

التعديالت وأهميتها؟
اعتم��د االتحاد الربمل��اين ال��دويل يف الجمعية 129 

التعديالت النهائية ملرشوع النظام األسايس يف جنيف 

أكتوب��ر 2013، وكان للمجل��س الوطن��ي االتحادي 

مس��اهمة بش��أن عدد األعضاء يف مكات��ب اللجان 
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 اختيار موضوع القانون 
الدويل بني املفاهيم 

الوطنية للسيادة وعدم 
التدخل يف الشؤون الداخلية 

للدول وحقوق اإلنسان 
املقرتح من الشعبة 

الربملانية اإلماراتية

بعض الوسائل الربملانية 
واخلربات متوفرة يف 

اجمللس الوطني االحتادي، 
ولنا الفخر كربملانيني 

إماراتيني إتاحة الفرصة 
لالستفادة منها على 

املستوى العاملي

الدامئة األربعة ووافق االتحاد عىل مقرتح املجلس.

وأيضاً تم التعدي��ل عىل آلية اختيار املوضوعات، 

والنظام األس��ايس لعمل النس��اء الربملانيات وبرملان 

الشباب، ولنا الفخر أن برملان الشباب هو مقرتح من 

الش��عبة الربملانية اإلماراتية، ت��م طرحه يف الجمعية 

122 يف م��ارس 2010، وعق��د اجتامع��ه األول يف 

مارس بجني��ف، وهو مقرتح يركز عىل بناء القدرات 

الداخلي��ة للربملاني��ني الش��باب، ويعط��ي صانعي 

القرار عىل مس��توى العامل رؤية الشباب يف مختلف 

املوضوعات.

حظــي موضــوع »القانــون الــدويل بني 
وعــدم  للســيادة،  الوطنيــة  املفاهيــم 
التدخــل يف الشــؤون الداخليــة للــدول 
وحقوق اإلنســان« املقــرتح من املجلس 
الوطنــي االتحــادي يف اللجنــة الدامئــة 
الثالثــة )الدميقراطية وحقوق اإلنســان( 
عــىل موافقــة ملناقشــته يف اجتامعــات 
الجمعيــة 131 لالتحاد الربملاين الدويل يف 

أكتوبر2014، ما أهمية هذا املوضوع؟
هذا املوضوع من املوضوعات املهمة املطروحة عىل 

الس��احة يف الوقت الحايل، وحظ��ي بدعم كبري من 

الدول، وتم اختيار سعادة عيل جاسم عضو الشعبة 

الربملاني��ة عضو املجل��س الوطني االتح��ادي مقرراً 

لهذه اللجنة.

وهذا املوضوع يتحدث عن جوانب كثرية ومهمة، 

من األزمات التي متر بها الربملانات والدول، والبد أن 

يتم صبغ هذا املوضوع بطريقة تعكس ثقافة وتراث 

واهتامم��ات البلد، وتم قبول هذا املوضوع من قبل 

الشعبة الربملانية اإلماراتية بعد توضيح وجهة النظر 

ومداخالت ورشوحات حوله.

 يعــاين االتحاد الربملاين الــدويل من عجز 
مــايل، فمن أيــن يعتمــد االتحــاد عىل 
ميزانيتــه؟ وما هــي الحلــول املطروحة 

للتغلب عىل العجز املايل؟
ال يع��اين االتح��اد عج��زاً مالي��اً فعلي��اً، وهو ميول 

أنشطته من جانبني: امليزانية األساسية التي تأيت من 

االشرتاكات، والجانب الثاين من املساهامت الطوعية، 

وبالطب��ع كل��ام زادت ميزانيت��ه من املس��اهامت 

الطوعية اس��تطاع االتح��اد أن يق��دم الدعم الفني 

والتدريبي للربملانات وينظم أنش��طة فاعلة بصورة 

أكرب يف مختلف املناطق الجيوسياسية.

وال��دول املنضوية تحت لواء االتح��اد هي 164 

دولة، والعضوي��ة يف االتحاد مفتوح��ة للدول ذات 

الربملانات املس��تقلة، ويس��عى االتح��اد إىل تقديم 

الدعم للربملانات الناشئة لالنضامم لعضوية االتحاد، 

وبش��أن ميزانية االش��رتاك فاالتح��اد يطبق جدول 

االشرتاكات الخاصة باألمم املتحدة.

بامليزاني��ة  املرتبط��ة  الرئيس��ية  األنش��طة  أم��ا 

االش��رتاكات، فاألمانة العامة استطاعت خالل الفرتة 

املاضية تحصيل االش��رتاكات من الربملانات األعضاء، 

إال أن بع��ض الربملانات تعجز عن دفع اش��رتاكاتها، 

وذل��ك يف بعض ال��دول التي متر بظ��روف وأزمات 

ومنها بعض الدول العربية واألفريقية، ويوجد نظام 

ولوائح تطبق بشأن االنتساب وإعادة االنتساب.

ومن ضمن أهم املالحظات التي يتم مناقش��تها 

يف املجموعات الجيوسياسية بشأن امليزانية، أنه عىل 

األمان��ة العامة الرتكيز يف أنش��طتها عىل اختصاصها 

األصيل وعدم التوسع يف األنشطة األخرى، ألنه كلام 

توس��عت يف االنش��طة يتطلب هذا األم��ر زيادة يف 

املوارد.

 تم اختيار أمني عام جديد لالتحاد الربملاين 
الدويل، مــا املتوقع واملأمــول من األمني 
العــام الجديد، وإىل أي حــد تؤثر األمانة 

العامة عىل قوة االتحاد الربملاين الدويل؟
األم��ني العام الجديد الذي ت��م انتخابه يف االجتامع، 

لي��س جديداً ع��ىل االتحاد، فهو يعم��ل تحت لواء 

االتحاد من��ذ 17 عاماً ويف مناصب مختلفة، ش��غل 

آخره��ا منصب األم��ني الع��ام املس��اعد، وهو من 

مجموعة جيوسياس��ية متثل أفريقي��ا، وتعقد عليه 

الدول األفريقي��ة آماال لالهت��امم بالقضايا املتعلقة 

به��ذه الدول، وبال ش��ك فإن أي أمني ع��ام له إطار 

مح��دد وفق االس��رتاتيجية وامله��ام الت��ي يتطلبها 

منصبه، وما يتم اقرتاحه واملوافقة عليه من األجهزة 

املختلف��ة لالتح��اد، وال ميكن��ه التحرك خ��ارج هذا 

النطاق فهو محكوم باللوائح واألنظمة.

إال أنه من املهم اإلش��ارة هنا إىل أن أي ش��خص 

يت��م تعيينه يف منصب جديد علي��ه تحديات، وهو 

كشخص لديه تطلعات وقد أعطى وعوداً للربملانات 

الت��ي انتخبته وعليه الوفاء به��ا، وأمتنى له التوفيق 

والنجاح وأن يقوم بدور أكرب يلبي تطلعات برملانات 

األعضاء يف االتحاد.

للجنــة  الثــاين  ســيتم عقــد االجتــامع 
الرابــع لرؤســاء  التحضرييــة لالجتــامع 
الربملانات يف نيويورك يف الربع األخري من 
2014؟ حدثنا عن أهمية اجتامع الرؤساء 

واملوضوع املقرتح للمناقشة؟
هذا االجتامع مهم لرؤس��اء برملان��ات العامل، ويعقد 

م��رة واحدة كل خمس س��نوات، االجت��امع املقبل 

س��يكون الرابع، وهو نهج دأب عليه االتحاد إلعطاء 

الفرصة لرؤس��اء الربملانات لاللتقاء ومناقش��ة بعض 

القضاي��ا املهمة عىل مس��توى الع��امل، والتي ينظر 

لها الربملانيون بعني األهمي��ة واالعتبار، وإىل اآلن مل 

يحدد املوضوع الرئيي الذي س��يتم بحثه. ومبدئياً 

ت��م االتفاق عىل عقده أثن��اء انعقاد دورة الجمعية 

العامة لألمم املتحدة إلعطاء الفرصة لرئيس االتحاد 

الربملاين ال��دويل لتقديم بيانه أم��ام الجمعية، فضالً 

عن املناقشات الجانبية بني رؤساء الربملانات ورؤساء 

الحكومات.

اسرتاتيجية

اعتمــدت الجمعيــة 125 لالتحــاد الربملــاين 
الدويل يف جنيف أكتوبر 2011، اســرتاتيجيته 
لألعــوام 2012 - 2017 وفق تســعة أهداف 

رئيسية، هي:
الهدف االســرتاتيجي األول: نرش الدميقراطية 

بني الربملانات.
الهدف االسرتاتيجي الثاين: تطوير املساواة بني 

الجنسني.
الهــدف االســرتاتيجي الثالــث: حامية ونرش 

حقوق اإلنسان.
الهدف االسرتاتيجي الرابع: تطوير بعد برملاين 
لعمــل األمم املتحــدة واملؤسســات األخرى 

متعددة الجوانب.
الهدف االسرتاتيجي الخامس: بناء دعم برملاين 

ألهداف التنمية العاملية.
الهدف االســرتاتيجي الســادس: املساهمة يف 

بناء السالم ومنع النزاعات.
الهدف االسرتاتيجي السابع: تحقيق العضوية 

العاملية وتحسني العالقات مع األعضاء.
الهدف االســرتاتيجي الثامن: تحســني صورة 
االتحــاد الربملــاين الــدويل عــرب اســرتاتيجية 

تواصلية حديثة.
الهدف االســرتاتيجي التاسع: تحسني املشاركة 

العملية والحوكمة والرقابة الداخلية.
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 د. حممد سامل املزروعي
األمني العام للمجلس الوطني 

االحتادي

ألي برملــان دوران مهامن داخــيل وخارجي، وذلك 

وفقاً للتوزيع املكاين، ففي الســاحة الداخلية، ترتكز 

مهمــة الربملانــات يف الترشيــع والرقابة، مســتندة 

يف ذلــك إىل واقــع الحيــاة يف مجتمعاتهــا، وقضايا 

شــعوبها. تســاندها وتتعــاون معهــا يف أداء مهام 

أجهزتها املختلفة، اللجان الربملانية وأماناتها العامة، 

إىل جانب الفاعلني املحليني من مؤسسات مجتمعية 

وأفراد مهتمني بالعمل الوطني، باإلضافة إىل وسائل 

اإلعــالم واالتصال التي قد تزايد دورها، واتســعت 

رقعــة نشــاطها، وتعاظــم تأثريها مع األيــام نظراً 

للتطورات الهائلة واملتسارعة يف مجال التكنولوجيا.

إال أن هذا املســتوى مــن العمل الربملاين املحيل، 

يظل خاضعــاً للمتابعــة والحكم عــىل نتائجه من 

قبل فئات مجتمعيــة عديدة، تنظر إليه من جانب 

إمكانية تحقيق مصالحها اآلنية واملســتقبلية، نظراً 

ملالمســته واقعهم، ومــن ثّم تصــدر األحكام عىل 

النتائــج، انطالقاً من قــدرة الربملان عــىل التصدي 

الحياتيــة،  املواطــن  املجتمــع، وهمــوم  لقضايــا 

وتطلعاته املستقبلية.

هــذا الجانب من العمل الربملاين أصبح قريباً من 

أذهان املراقبني واملتابعــني ألعامل الربملان، ومحط 

اهتاممهم لألســباب التي متت اإلشــارة إليها، وهو 

اختصاص أصيل يف عمل الربملانات، وموضع اهتامم 

الربملانيني، ملا له من تأثــري يف الناخب، باعتباره من 

العناوين البــارزة يف الربامج االنتخابية التي طرحها 

املرشــحون يف حمالتهم االنتخابية، والتي ســتبقى 

رهانهم املستقبيل يف أي محاولة أخرى للرتشح.

لكن الســؤال الذى يطرح نفسه، هل ميكن حرص 

العمل الربملاين يف هذا الجانب دون سواه؟ بالتأكيد، 

فإنــه من الصعوبة يف عامل اليوم، نظراً لتعقد الحياة 

املعارصة، وظهــور مبدأ االعتامد الــدويل املتبادل، 

أن تبقى الربملانات حبيســة مهامها السابقة يف عامل 

تتشــابك مصالحه ويتغري بشــكل رسيــع، وتتعقد 

قضايــاه وتصبح من املســتحيل أن تُحّل  بعيداً عن 

التعاون الدويل، كقضايا الهجــرة والبيئة واإلرهاب 

واالحتباس الحراري وغريها من القضايا األخرى.

هذا املســتوى الداخيل مل يعد وحده ما يشــغل 

الربملانات، بل أصبحت الدبلوماسية الربملانية مجاالً 

ذا أهميــة كبرية ومتنامية، فالربملانات كمؤسســات 

سياســية تطوَّر دورها، واتســع مجال حركتها، فلم 

تعــد القضايا املحلية ســاحة الحركــة الوحيدة لها 

أسوة بالحكومات، حيث تضاءل الفارق بني القضايا 

الداخليــة والخارجية، ومل يعد مــن املنطقي النظر 

إىل القضايــا من زاويــة البعد املحيل فقــط، بعيداً 

عن تأثريها الدويل، حيث أصبحت القضايا مرتابطة، 

وكذلك الحال بالنسبة لحلولها.

وإذا كانــت الحكومــات قــد أنشــأت منظامت 

دولية وأخرى إقليمية ملناقشة قضاياها املشرتكة، يف 

محاولــة منها للوصول إىل تفاهــامت، ورمبا إليجاد 

حلوٍل  لها، وبالرغم مــن عدم التمكن من الوصول 

إىل قــرارات ُملزمــة لكافة األطــراف، إال أن ذلك ال 

يقلل من النتائج التــي تحققت يف الحد من تفاقم 

املشاكل العاملية.

ويف الجانــب الربملــاين، أنشــئت العديــد مــن 

املنظــامت والتجمعــات الربملانيــة، كإحــدى صور 

التعــاون والتنســيق الربملــاين، والتي يشــارك فيها 

الربملانيــون لطــرح القضايــا وتبــادل اآلراء حولها، 

وتوضيــح وجهات النظــر واملواقف تجــاه القضايا 

املطروحــة، ال ســيام التــي تشــكل منهــا تهديداً 

لألمن والســلم الدوليني، ومن أجل ذلك، تم إنشاء 

املنظمة الربملانيــة األم »االتحاد الربملــاين الدويل«، 

التــي احتفلت قبل أيام بذكرى تأسيســها الخامس 

والعرشين بعد املئة، والتي تشــارك معظم برملانات 

العــامل يف عضويتها، وقد اســتطاع املجلس الوطني 

االتحادي أن يربم معهــا أول اتفاقية رشاكة وتعاون 

تعقدها هذه املنظمــة الربملانية العريقة مع برملان 

عــىل مســتوى دول العــامل، وهــو ما يعــد نجاحاً 

للدبلوماسية الربملانية اإلماراتية.

وال يقترص العمل الربملاين عىل املستوى الخارجي 

يف املشــاركة يف أعــامل هــذه املنظمــة التي تعقد 

اجتامعــات نصــف ســنوية، إضافــة إىل تنظيمها 

ألنشطة برملانية أخرى، بل إن الربملانيني عندما ملسوا 

أن هناك حاجة ماســة لوجود مثل هذه املنظامت، 

أنشــأوا العديد منها عىل الصعيــد اإلقليمي، فكان 

هناك االتحاد الربملاين العريب، واتحاد برملانات الدول 

األعضــاء يف منظمة التعــاون اإلســالمي، واالتحاد 

الربملاين األفريقي، واالتحاد الربملاين األمرييك الالتيني، 

والبحر املتوســط وغريها من املنظامت األخرى، كام 

اتفقت دول مجلــس التعاون لدول الخليج العربية 

عــىل تنظيم اجتامعات دورية لرؤســاء مجالســها 

الربملانية.

إن قيــام هذه املنظامت الربملانية عىل املســتوى 

اإلقليمي، عّزز كثرياً من مجاالت التنســيق املشرتك 

بــني الربملانــات اإلقليميــة عــىل الصعيــد الدويل، 

إضافــة إىل مناقشــة قضاياها املشــرتكة. وإن هذه 

التجمعات الربملانية كإحدى صور التعاون تُكِســب 

الربملانيــني املشــاركني، الفرصة املناســبة لالحتكاك 

وتبــادل الخربات، ليس فقط يف القضايا السياســية 

واالقتصاديــة والقضايــا األخرى، ولكنها تكســبهم 

أيضاً الخربة يف طرق العمل الربملاين وأساليبه وطرق 

مامرسته.

وهناك بُْعــٌد آخر للتعاون الربملــاين، متثله لجان 

الدور الربملاين بني الداخل واخلارج
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الدور الربملاين بني الداخل واخلارج

الصداقة التي تُشكّل عىل مستوى الربملانات، وعادًة 

ما ينضّم الربملانيون املهتمون بتطوير العالقات مع 

الدول املقابلة إىل هذه اللجان، حيث تلتقي نظريتها 

يف الربملانات للتباحث حول أفضل الســبل لتطوير 

العالقات الثنائية بني البلدين.

ومتثل الزيــارات الربملانية أيضاً، صورة أخرى من 

صور التعاون والتنسيق املشرتك، وتتعدد مستويات 

هذه الزيارات، سواء عىل مستوى رؤساء الربملانات، 

أو اللجــان الربملانية، كلجنة الشــؤون الخارجية، أو 

التعليم، وغريها من اللجان األخرى.

وهكذا، نجد أن العمل الربملاين تطور بفعل تطور 

دور الربملانات عىل الســاحة الداخلية أوالً، باعتبار 

أن ذلك عمل أســايس وأصيل مــن أعاملها، إضافة 

إىل محدودية الهامش بني قضايا الداخل والخارج.

قــد ال يشــعر املواطن العــادي بأهميــة الدور 

الخارجــي للمجالــس الربملانية، بل قد يُشــكك يف 

هذا الدور ومــدى فاعليته، ورمبــا يذهب البعض 

بعيداً، فيعترب أن كل ذلــك مضيعة للوقت، وهدراً 

للامل، وأنه حري بالربملانيني أن يركزوا عىل القضايا 

الحياتية للمواطن ومحاولة إيجاد الحلول لها.

إن املردود من املشــاركات الربملانية وانعكاساتها 

اإليجابية عىل الساحة الداخلية، عملية قد تستغرق 

أمــداً طويــالً للوصــول إىل نتائج ملموســة، لكن 

هناك نتائــج إيجابية غــري مبارشة تجنيهــا الدول 

والحكومــات بفعل هذا العمل الربملــاين، فالربامج 

والسياســات الحكومية تُناَقش يف الربملان، وبالتايل، 

تكتســب هذه السياســات زخامً جديداً من خالل 

الدور الربملاين يف االتفاق حولها، أو إجراء املراجعات 

التصحيحية بشأنها.

إن توضيــح هذا الــدور وإيجابياته عىل الوطن، 

ال ســيام توضيــح السياســات واملواقــف العامــة 

للبلدان، والتصدي ألية أطروحات مســيئة للوطن 

يف هــذه املحافــل، يتطلب دوراً إعالميــاً فاعالً من 

خالل مشــاركة وسائل إعالم واتصال فاعلة يف ذلك، 

باإلضافة إىل رشوحات من جانب املؤسسة الربملانية 

لحدود هذا الدور وفاعليته.

التجمعات الربملانية 
كإحدى صور التعاون تُكِسب 

الربملانيني املشاركني، 
الفرصة املناسبة لالحتكاك 

وتبادل اخلربات
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االهتمام بالتعليم 
والنهوض به يبقى أولوية 

على أجندة اجمللس 
الوطني االحتادي 

التعليم ركيزة أساسية 
يف تهيئة املواطن القادر 

على البذل والعطاء لوطنه 
ومواطنيه

التعليم تنمية وبناء إنسان.. واجملـــــــــــــــــــــــــــــــلس يضعه أول اهتماماته

تفاعل املجلس الوطني االتحادي منذ تأسيس��ه يف 12 

فرباير عام 1972م، مع مختلف القضايا الوطنية، وعىل 

رأسها االهتامم بالتعليم وبناء اإلنسان واالستثامر فيه، 

باعتب��اره أهم مرتك��زات التنمية الش��املة من خالل 

االرتق��اء بقدراته ومهارات��ه املختلفة، ليك��ون قادراً 

عىل املش��اركة يف مختلف مواقع العمل الوطني وبناء 

الدولة العرصية.

ومتثل��ت مس��اهامت املجل��س عىل م��دى أربعة 

عقود مبناقش��ة مرشوعات القوان��ني واملوافقة عليها، 

واملوضوعات العامة وتبني التوصيات املختلفة بشأنها، 

وتوجيه األس��ئلة التي تهتم بقط��اع الرتبية والتعليم 

كأح��د أهم القطاعات التي لها عالق��ة مبارشة بحياة 

املواطنني اليومية، والتواصل مع املعنيني بهذا القطاع، 

ومل يقت��رص دور املجلس عىل النقاش��ات واملداوالت 

يف أروق��ة املجلس ورفع التوصي��ات إىل الحكومة، بل 

تع��دى ذلك إىل املش��اركة يف الفعاليات الرتبوية التي 

يش��ارك فيها أعضاء املجلس عىل مختلف املستويات، 

وس��يبقى االهتامم بالتعليم والنهوض به من مختلف 

جوانب��ه عىل قامئة أجندة املجل��س الوطني االتحادي 

خ��الل فصوله املختلفة ملواكبة التطور الذي تش��هده 

الدولة يف جميع القطاعات وعىل مختلف املستويات.

التعليم واحتياجات البالد.. أول موضوع عام يناقشه 

املجلس 

وناق��ش املجل��س أول موض��وع عام خ��اص بالرتبية 

والتعليم، يف جلس��ته العادي��ة الثالثة يف دور انعقاده 

الع��ادي الثاين م��ن الفص��ل الترشيع��ي الثالث يوم 

الس��ادس من ديسمرب 1977م، عقدها برئاسة سعادة 

تري��م عمران تري��م رئي��س املجلس، ع��ن  »الرتبية 

والتعليم، والتعليم ومقابلته باحتياجات البالد«.

وواف��ق املجلس ع��ىل توصي��ة تطال��ب الجهات 

الرس��مية التي ميك��ن أن تؤثر يف مجاالت الش��باب؛ 

خاصة اإلعالم، اإلس��هام يف نرش التوعية لرتسيخ القيم 

الدينية واألخالقية، وترقية الس��لوك العام بني الطلبة، 

وأن تقوم وزارة األشغال بإعطاء أولويات خاصة لتنفيذ 

مرشوع��ات وزارة الرتبي��ة املتعلقة بأبني��ة املدارس، 

ملواجه��ة متطلب��ات التوس��ع يف التعلي��م، واألعداد 

املتزاي��دة من الطلب��ة، وبرضورة متابع��ة الخريجني 

ورعاية ش��ؤونهم لضامن االس��تفادة من تخصصاتهم 

وإلحاقهم بالوظائف املناسبة لدراستهم.

ساحات إلعداد األجيال وصنع الرجال

وناق��ش املجلس يف جلس��ته الثامنة ع��رشة من دور 

االنعقاد العادي الثاين م��ن الفصل الترشيعي الثالث 

يوم 13 يونيو 1978م، برئاس��ة س��عادة تريم عمران 

تري��م رئي��س املجلس، موضوع��اً عاماً حول سياس��ة 

الحكوم��ة يف أن الرتبي��ة والتعليم م��ن ركائز التنمية 

البرشي��ة، كام أن املدارس والكليات س��احات إلعداد 

األجيال وصن��ع الرجال، بحضور مع��ايل وزير الرتبية 

والتعليم والشباب عبدالله عمران تريم.

ووافق املجلس ع��ىل توصية تنص عىل ماييل: »إن 

املجلس الوطني االتحادي يق��در الجهود التي تبذلها 

ال��وزارة، من أجل النهوض بالتعليم وتوس��يع قاعدته 

وتطوير مناهجه وأساليبه، وملا كانت وحدة السياسة 

التعليمية داخل الدولة، تقتيض مد إرشاف الوزارة إىل 

املدارس الخاصة بكافة أنواعه��ا، تطبيقاً للقانون رقم 

)9( لسنة 1972م يف شأن املدارس الخاصة، لذلك فإن 

املجلس الوطني يناشد مجلس الوزراء متهيد الظروف 

املناس��بة يك مت��ارس ال��وزارة صالحياته��ا يف الرقاب��ة 

واإلرشاف عىل تلك املدارس، إع��امالً للقانون املذكور 

وتحقيقاً لألهداف املرجوة منه«.

حصاد اجمللس
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التأكيد على أهمية الرتبية 
والتعليم يف حسن تربية 
النشء وإعداد املواطن 

الصالح

وزارة الرتبية مطالبة 
بالتعاون مع األجهزة 
اخملتصة لوضع خطة 

عامة تربط التعليم 
باحتياجات اجملتمع

متابعة اخلريجني 
ورعاية شؤونهم لضمان 

االستفادة من تخصصاتهم 
وإحلاقهم بالوظائف 
املناسبة لدراستهم

التعليم تنمية وبناء إنسان.. واجملـــــــــــــــــــــــــــــــلس يضعه أول اهتماماته
التعليم ركيزة أساســية يف تكوين املواطن القادر عىل 

العطاء

وأكد أعضاء املجلس يف الجلس��ة الخامس��ة من دور 

االنعقاد العادي األول من الفصل الترشيعي السادس 

الت��ي عقدها يوم 20 مارس س��نة  1984م، برئاس��ة 

س��عادة هالل أحم��د لوت��اه رئيس املجل��س، خالل 

مناقشة موضوع عام حول السياسة التعليمية، رضورة 

اعت��امد الرتبية عىل اصول املبادئ والقيم اإلس��المية، 

فهي وحدها الكفيلة بحس��ن تربي��ة النشء وإعداد 

املواطن الصالح.

وأوىص املجلس ب��رضورة تعيني املواطنني بوظائف 

التدريس وتش��جيع وتقديم الحواف��ز اليهم لجذبهم 

إىل ه��ذه الوظائ��ف الهام��ة املرتبطة برتبي��ة النشء 

وإعداده، ورضورة الوفاء مبخصصات الطلبة املبتعثني 

إىل الخارج يف مواعيدها، حرصاً عىل راحتهم النفس��ية 

وعدم تعرضهم ملتاعب ومضايقات مادية.

قطاعات االستثامر األمثل 

ويف الجلس��ة السابعة من دور انعقاد املجلس العادي 

الثاين من الفصل الترشيع��ي الثامن التي عقدها يوم 

12 مارس 1991م، برئاس��ة سعادة الحاج بن عبدالله 

املح��رييب النائ��ب األول للرئيس، أك��د مقدمو طلب 

مناقشة السياسة التعلمية، أن مجال الرتبية والتعليم 

يعترب م��ن أهم مجاالت االس��تثامر األمث��ل بالتنمية 

البرشية، ألنه يتعلق ببناء اإلنس��ان واالنطالق به نحو 

آفاق املعرفة والتقدم الحضاري.

وواف��ق املجلس عىل عدد م��ن التوصيات تطالب 

برضورة قي��ام وزارة الرتبي��ة والتعلي��م بالتعاون مع 

األجهزة املختص��ة يف الدولة، لوضع خطة عامة تربط 

التعليم باحتياجات املجتمع يف مراحل تقدمه، وتهتم 

برتش��يد املناهج مب��ا يلب��ي مطالب الدول��ة ويخدم 

تطورها يف ش��تى املجاالت، واالهت��امم بإعداد املعلم 

الكفء إلع��داد الكوادر الوطنية حت��ى ميكن إحالل 

املواطنني يف الوظائ��ف اإلدارية والتعليمية والرتبوية، 

متهي��داً للتوطني التدريجي يف هذه الوظائف. وطالب 

املجل��س مجلس ال��وزراء بتوفري االعت��امدات املالية 

الالزم��ة لتنفي��ذ مرشوع��ات وزارة الرتبي��ة والتعليم 

ملواجه��ة متطلب��ات التوس��ع يف التعلي��م واألع��داد 

املتزايدة من الطلبة.

وضع كادر خاص للمعلمني 

وخالل مناقشة موضوع سياس��ة الحكومة التعليمية 

يف الجلسة الثامنة من دور االنعقاد العادي األول من 

الفصل الترشيعي التاس��ع، التي عقدها املجلس يوم 

22 يونيو 1993م برئاس��ة س��عادة الحاج بن عبدالله 

املحرييب رئي��س املجلس، أوىص املجلس بأهمية وضع 

كادر خاص للمدرس��ني يتناس��ب مع ما يقدمونه من 

جه��د متضمن��اً الحوافز املادية لتش��جيع املدرس��ني 

املواطنني عىل االلتحاق بهذه املهنة واالس��تمرار فيها، 

وبتوفري االعت��امدات املالية الالزمة لتنفيذ مرشوعات 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م املتعلق��ة بأبني��ة امل��دارس 

ومخترباتها العلمي��ة، ومرافقها الرياضية الس��تيعاب 

األع��داد املتزايدة من الطلبة عاماً بعد عام يف مناطق 

الدول��ة املختلفة، ولصيانة امل��دارس القامئة أو إحالل 

أبني��ة جدي��دة للم��دارس، ورسعة اس��تصدار قانون 

التعلي��م الخ��اص ملعالج��ة الس��لبيات املوجودة يف 

القانون املعمول به حالياً.

توصية باعتامد الكادر الخاص باملدرسني املواطنني 

وعق��د املجلس الوطني االتحادي جلس��ته التاس��عة 

م��ن دور انعقاده العادي األول من الفصل الترشيعي 

العارش يوم 11 يونيو س��نة 1996م، برئاس��ة س��عادة 

الحاج ب��ن عبدالل��ه املحرييب رئي��س املجلس، ناقش 

خاللها موضوع »السياسة التعليمية«.

وأوىص املجلس باعتامد الكادر الخاص باملدرس��ني 

املواطنني املعد من قبل الوزارة س��نة 1991م، لتحفيز 

املواطنني ع��ىل االلتحاق مبهنة التعليم، وباس��تصدار 

ترشيع يراعي خصوصية املعلمة املواطنة ذات الدور 

الرتبوي املزدوج بني بيته��ا وواجبها الوطني يف مجال 

التدريس مبا يس��هم يف تخفيف هذا العبء، وتطوير 

املكتبات املدرس��ية وتزويدها بالكتب واملراجع التي 

تخدم العملية التعليمية، وتعميم التدريب العسكري 

عىل جميع مس��تويات املناط��ق التعليمية يف الدولة، 

والتوس��ع يف إنش��اء املدارس النموذجية عىل مستوى 

جميع اإلمارات، وإعادة مجالس اآلباء وتفعيل أدوارها 

ودعم ميزانية وزارة الرتبية والتعليم، ليك تتمكن من 

النهوض مبسؤولياتها التي تتطلبها املرحلة املقبلة.

توصيات تتعلق بالكادر وتدريب املعلم املواطن

وناق��ش املجل��س موض��وع »سياس��ة وزارة الرتبية 

والتعليم والش��باب يف إعداد املناهج ووضع سياس��ة 

التعلي��م الخ��اص وعم��ل كادر وظيفي للمدرس��ني 

املواطنني«، خالل جلس��تني: الثالثة والرابعة من دور 

انعقاده الع��ادي األول من الفصل الترشيعي الحادي 

عرش، اللت��ني عقدهام يوم��ي 10و24  فرباير 1998م 

برئاسة سعادة محمد خليفة بن حبتور رئيس املجلس، 

وبحضور معايل الدكتور عيل عبدالعزيز الرشهان وزير 

الرتبية والتعليم والشباب.

وناق��ش املجلس سياس��ة وزارة الرتبي��ة والتعليم 

والش��باب م��ن خ��الل اختصاصه��ا بوض��ع الخط��ة 

التعليمية، وإعداد املناهج الدراس��ية، ووضع سياسة 

التعليم الخاص ومراقبته وتوجيهه، واالرتفاع مبستوى 
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املدرس��ني املواطن��ني ووضع كادر وظيف��ي لهم لرفع 

مستواهم املادي.

وأوىص املجلس بإنش��اء مجلس أعىل للتعليم قبل 

العايل، إلعادة صياغة منظومة التعليم مبا يكفل ثباتها، 

تكون م��ن مهامه وضع اس��رتاتيجية لتطوير املناهج 

التعليمي��ة مب��ا يحقق التقني��ات الحديث��ة واملناهج 

الرتبوية املتطورة، والتي تضمن التحرر من األس��لوب 

الح��ايل، والذي أفرز الكثري من الس��لبيات التي بدت 

واضح��ة يف نتائ��ج االمتحانات خاص��ة الصف األول 

الثانوي، واالنتقال إىل أس��لوب تنمية قدرات الطالب 

وتدريب��ه عىل فنون البح��ث والحصول عىل املعلومة 

بس��هولة وتعليمه ط��رق التفكري املختلف��ة والتعلم 

ال��ذايت، وامله��ارات الت��ي تس��اعد ع��ىل التعامل مع 

العرص ومستجداته يف ظل ثورة املعلومات واالهتامم 

باألس��لوب األمث��ل لتدري��س اللغ��ات مع التمس��ك 

باملبادئ والقيم اإلسالمية وعاداتنا وتقاليدنا األصيلة.

ك��ام أوىص املجل��س بالتدريب املس��تمر للمعلم 

املواط��ن بوضع الربامج املناس��بة لتدريب��ه، يف ضوء 

تطوير املناهج مع تزويده بأس��اليب تربوية حديثة، 

ودعم الوزارة مادياً لتتمكن من النهوض مبس��ؤولياتها 

يف إصالح التعليم العام والخاص.

مجلس أعىل للتعليم

ش��كل املجلس خالل فصله الترشيع��ي الثاين عرش، 

لجنة مؤقتة ملناقش��ة موضوع »سياسة وزارة الرتبية 

والتعليم والش��باب«. وخالل جلسته السابعة عرشة 

م��ن دور انعقاده العادي الثاين التي عقدها يوم 26 

يونيو سنة 2001م، برئاسة سعادة محمد خليفة بن 

حبت��ور رئيس املجلس، ناقش هذا املوضوع وطالب 

ب��اإلرساع يف إنش��اء مجل��س أعىل للتعلي��م إلعادة 

صياغ��ة منظومة التعليم، من خالل القيام بدراس��ة 

األوض��اع التعليمي��ة وتقييمه��ا وإقرار السياس��ات 

والربامج التطويري��ة الرتبوية، واقرتاح إس��رتاتيجية 

التعليم يف الدولة ومتابع��ة تنفيذها، وإعادة النظر 

يف الق��رار الصادر من مجلس ال��وزراء بوقف قبول 

أبن��اء الوافدين يف املدارس الحكومية، مع اس��تثناء 

أبن��اء الوافدين العرب من تطبيقه، مل��ا لهذا القرار 

من أثر س��لبي عىل هذه الرشيحة ومردود سلبي يف 

معالجة الرتكيبة الس��كانية يف الدول��ة، وزيادة مدة 

العام الدرايس والدوام الرسمي يف املدارس الحكومية 

لتف��ي مبتطلبات التعليم ومقررات��ه، واالعتامد عىل 

الكوادر والخربات الوطنية وبيوت الخربة املتخصصة 

يف مج��ال التعليم، بدالً من االعت��امد عىل الخربات 

والكوادر األجنبية تش��جيعاً للخ��ربات الوطنية التي 

ال تق��ل يف كفاءتها عن مثيالتها األجنبية، وترش��يداً 

لإلنفاق.

تبني 16 توصية  يف جلسة واحدة عام 2003

عقد املجل��س الوطن��ي االتحادي، جلس��ته الثالثة 

عرشة م��ن دور انعقاده الع��ادي األول من الفصل 

الترشيعي الثالث عرش التي عقدها يوم 1 /7 /2003م 

برئاس��ة سعادة س��عيد محمد س��عيد الكندي رئيس 

املجل��س، وناقش خالله��ا موضوع »سياس��ة وزارة 

الرتبية والتعليم والش��باب يف مجايل مناهج املرحلة 

التأسيسية والتوطني«.

ووافق املجلس عىل 16 توصية بعد مناقش��ة هذا 

املوضوع من أبرزها: العمل عىل س��د العجز الرتاكمي 

يف الدرج��ات املخصصة للهيئات الفني��ة واإلدارية 

يف املدارس، والتي تج��اوزت 1200 وظيفة، وحتى 

يتحقق رفع معدالت التوطني وخاصة يف الوظائف 

التعليمية املس��اعدة، البد من سد العجز الرتاكمي 

يف الدرج��ات املخصصة للهيئ��ات الفنية واإلدارية، 

والت��ي بلغ��ت 1589 وظيف��ة، وتعزي��ز وتواصل 

التنس��يق بني وزارة الرتبية والتعليم والشباب وبني 

الجامع��ات يف الدول��ة، وذل��ك ليك يلب��ي التعليم 

العايل احتياجات التخصصات التي تحتاجها الوزارة 

مستقبالً، وتوفري الدعم املايل للمرشوعات الداعمة 

لعملي��ة التوطني واإلحالل، واإلرساع يف رصف الحوافز 

كادر خاص للمدرسني 
يتناسب مع ما يقدمونه 
يتضمن احلوافز املادية 
لتشجيع املواطنني على 

االلتحاق بهذه املهنة 
واالستمرار فيها

توصية بتحقيق الرتابط بني 
املناهج الدراسية وعدم 
االنسياق وراء املناهج 

املستوردة دون مواءمتها 
مع بيئة اإلمارات
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التش��جيعية اللتحاق الطلبة املواطن��ني الذكور مبهنة 

التدريس.

وطال��ب باالرتقاء مبس��توى عملي��ة التدريس من 

خالل تطوي��ر برام��ج تدريبية مس��تمرة، تهدف إىل 

إع��ادة تأهيل املعلمني، خاصة يف مجاالت دور املعلم 

يف تعلي��م الطلبة أس��اليب التفكري املنظ��م والتحليل 

واالس��تنتاج والتش��خيص وحل املش��كالت، وتطوير 

املدرس��ة كوحدة تعليمية مهمة واالعتناء بها ش��كالً 

ومضمون��اً، وإدخ��ال مقررات دراس��ية جديدة تلبي  

احتياجات الطلبة من املهارات األساس��ية، وتس��اهم 

يف إعدادهم لحياة املواطنة، واالهتامم برفع املستوى 

السلويك للطلبة يف املدارس.

17 توصية تتعلق بالبنية التحتية واملناهج والطلبة 

ناقش املجلس الوطني االتحادي يف جلسته املعقودة 

ي��وم 19 يوني��و 2007م، موض��وع »سياس��ة وزارة 

الرتبية والتعليم«، من محاور البنية التحتية للتعليم، 

وامل��وارد البرشية ومعاي��ري تقيي��م األداء، واملناهج 

والخطط التعليمية، والطلبة. 

وواف��ق املجلس عىل 17 توصية من أبرزها إنش��اء 

مجل��س اتح��ادي أعىل للتعلي��م، يش��ارك فيه عدد 

م��ن قطاع��ات الدولة، ويس��ند لهذا املجلس رس��م 

اس��رتاتيجية التعلي��م العام��ة، وأهدافه��ا والغايات 

املستقبلية منها، مبا يحقق سياسة ترسيخ مبدأ العمل 

املؤس��ي، وتعدي��ل الترشيعات املنظم��ة للعملية 

التعليمية، مبا يضمن تنظيم العالقة بني وزارة الرتبية 

والتعليم، ومجالس التعلي��م، وإعداد برامج وخطط 

زمنية مح��ددة، حيال حاجة املجتم��ع اإلمارايت من 

ه��ذه املدارس، وزي��ادة املوارد املالية لل��وزارة، وأن 

تضع ال��وزارة برنامجاً محدداً للتوط��ني، مع التأكيد 

عىل وج��ود عنرص الخبري املواطن جنباً إىل جنب مع 

الخبري األجنبي، باتباع سياسة الرديف، وزيادة أعداد 

وتأهي��ل االختصاصيني االجتامعيني والنفس��يني مع 

تفعي��ل دورهم يف رصد وتحلي��ل ومعالجة الظواهر 

الس��لوكية املتباين��ة للطلبة، والرتكيز ع��ىل الجانب 

الرتبوي يف العملية التعليمية.

وطالب��ت التوصيات بتحقي��ق الرتابط بني املناهج 

الدراسية، وعدم االنسياق وراء املناهج املستوردة دون 

مواءمته��ا مع بيئة اإلمارات، وإعطاء الخرباء املواطنني 

دوراً أكرب يف اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة 

باملناهج مع التقييم املس��تمر بالتع��اون مع امليدان 

الرتب��وي، واعت��امد برام��ج خاصة الكتش��اف ورعاية 

ذوى االحتياجات الخاصة، والحد من ظاهرة الترسب 

الدرايس وترغيب الطلب��ة يف البيئة التعليمية، ووضع 

برامج تُفّعل تواصل املدرسة مع األرسة.

املناهج األجنبية

ناقش املجلس يف جلس��ته الثاني��ة من دور االنعقاد 

الع��ادي الرابع م��ن الفصل الترشيع��ي الرابع عرش 

املعق��ودة يوم 27 أكتوبر 2009، موضوع »سياس��ة 

وزارة الرتبي��ة والتعليم«، برئاس��ة معايل عبدالعزيز 

الغرير رئيس املجلس، وبحضور معايل حميد محمد 

القطامي وزير الرتبية والتعليم.

وأوىص املجلس بوضع اسرتاتيجية تعليمية موحدة 

وثابتة ال تتغري بتغري ال��وزارات واإلدارات، ترتكز عىل 

إتباع أفضل املامرسات العاملية معتمدًة باألساس عىل 

القيم الوطني��ة والدينية والثقافية للمجتمع اإلمارايت، 

وتعن��ي برتبي��ة وتعليم وتنش��ئة جيل إم��ارايت يعتز 

بهويته الوطنية، وتقييم وتطوير مناهج اللغة العربية 

واالرتقاء بطرائق تدريسها، كونها ال تتناسب ومستوى 

ق��درات الطلبة، وإيجاد كادر خ��اص للمعلمني حتى 

يت��م القضاء عىل س��لبيات مهن��ة التدريس وتحقيق 

معياري األمن والرضا الوظيف��ي للمعلمني، ومراجعة 

املناه��ج األجنبية املس��توردة بحي��ث يتحقق التالؤم 

والتناس��ب بينها وب��ني البيئة، والثقاف��ة، واملعطيات 

الحضارية اإلماراتي��ة، وأن تعيد الوزارة تقييم مناهج 

مدارس الغد ع��ىل أن تتضمن نتائج اس��تطالع الرأي 

الذي أجرته اللجنة.

التعليم يتصدر األسئلة

عىل مدى دوري انعقاد عاديني؛ األول والثاين 
من الفصل الترشيعــي الخامس عرش الحايل، 
بلغ عــدد األســئلة التي انتهــى املجلس من 
مناقشــتها لغاية الجلســة العــارشة من دور 
االنعقاد العــادي الثالث املعقودة بتاريخ 25 
مــارس 2014م، نحو 128 ســؤاالً تناولت 10 
قضايا جاءت القضايــا التعليمية يف مقدمتها 

بعدد 14 سؤاالً.
وتتعلق األســئلة باآلثار الناتجــة عن تطبيق 
نظــام الثالثة فصول دراســية عــىل العملية 
التعليميــة، وإمكانيــة تطبيق نظــام الدوام 
الصيفي والشتوي يف مدارس اإلمارات، ونقص 
املدرســني املواطنــني يف املــدارس الحكومية، 
وإعفــاء طلبــة الدراســات العليــا املواطنني 
خارج الدولة من نســبة الحضور اإللزامية يف 
حــال حدوث ظــروف طارئة يف الــدول التي 
يدرســون بها.وتبنــى املجلــس توصية حول 
ســؤال »التقليل من ساعات اليوم الدرايس يف 
املدارس« تنص عىل مــا ييل: رضورة مراجعة 
تقويم العام الدرايس وساعات اليوم الدرايس 
مبا يتالءم مع الظــروف املناخية واملجتمعية 
الســائدة يف الدولة. كام تبنى أعضاء املجلس 
موضوعــاً عاماً حــول »سياســة وزارة الرتبية 
والتعليم يف شأن نظام التقويم املدرس ونظام 
االمتحانات«. ويناقش املجلس هذا املوضوع 
من محــاور: التقويــم املدريس فيــام يتعلق 
بتقويم األنظمة املطبقــة يف الوزارة، وتقويم 
الطالــب،  اإلدارة واملعلمــني، وتقويــم  أداء 
ونظــام النجــاح اآليل، ونظام تقســيم العام 

الدرايس إىل ثالثة فصول.
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الرقابة على دستورية القوانني يف دولــــــــــــــــــــــــة اإلمارات العربية املتحدة
يقدم كتاب »الرقابة عىل دستورية القوانني يف دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة«،للباحث مصبح بالعجيد 

الكتبي عضو املجلس الوطني االتحادي ، مادة مهمة 

للمعني��ني والباحث��ني واألكادمييني من خ��الل ثالثة 

فص��ول تتحدث ع��ن ماهية الرقابة عىل دس��تورية 

القوانني وأنواعه��ا، ومفهوم الرقابة عىل دس��تورية 

القوانني يف القانون الوضعي اإلسالمي، وأوجه الرقابة 

عىل دستورية القوانني والجهة التي تتواللها يف دولة 

اإلمارات، واملحكمة االتحادي��ة العليا واختصاصاتها 

وآلي��ة اتصالها باملنازعة، وأث��ر الحكم الصادر بعدم 

الدس��تورية، وتطبيق��ات الرقاب��ة ع��ىل دس��تورية 

القوانني يف دول الخليج العربية ومرص.

تعريف الرقابة عىل دستورية القوانني

أورد الباح��ث تعاري��ف ع��دة ملعن��ى الرقابة عىل 

دس��تورية القوانني، واستقر عىل أنها فحص القوانني 

الصادرة عن الس��لطة الترشيعية عن طريق هيئات 

خاصة للتأك��د ما إذا كانت تلك القوانني قد صدرت 

متفق��ة م��ع الدس��تور أم ج��اءت متعارض��ة معه، 

وهذه الهيئات قد تكون ش��عبية أو سياس��ية، وقد 

تكون هيئات قضائية س��واء كانت محاكم عادية أو 

دستورية.

وتهدف الرقابة عىل دستورية القوانني إىل التأكيد 

ع��ىل وجوب احرتام نصوص الدس��اتري بحس��ب أنه 

يرتب��ع عىل قم��ة الهرم القان��وين يف أي دولة، وذلك 

نظ��راً لألهمي��ة الت��ي تحتلها الدس��اتري يف األنظمة 

القانونية، ومن هذا املنطلق جاء الفقه الدس��توري 

باملبدأ املعروف بس��مو الدستور والذي يعني »علو 

الدستور عىل سائر القواعد القانونية، فإذا تعارضت 

ه��ذه القواعد يف روحها أو نصوصها مع الدس��تور، 

كان النص الدستوري مرجحاً عليها«.

وأك��د الباح��ث أن مبدأ س��مو الدس��تور يرتبط 

مبب��دأ املرشوعية الذي يعني س��يادة حكم القانون 

أي خضوع الس��لطات العام��ة يف الدولة الترشيعية 

والتنفيذي��ة والقضائية يف كل ترصفاتها وأنش��طتها 

ألحكام القانون، وترتيباً عىل ما تقدم، يرى الفقه أن 

مبدأ سمو القواعد الدستورية يعد أحد مظاهر مبدأ 

املرشوعي��ة، حي��ث إن كليهام يرتب��ط باآلخر بعرى 

وثيقة ال انفصام لها.

ويخلص الكتاب إىل أن الرقابة القضائية لدستورية 

القوانني ال تخرج عن كونها رقابة قانونية تتم مبعرفة 

القض��اء بقصد التحقق من تطاب��ق القانون ألحكام 

الدس��تور، والتع��رف ع��ىل م��ا إذا كانت الس��لطة 

الترشيعية املنوط بها الترشي��ع قد تقيدت بالقيود 

التي رس��مها لها الدس��تور، وهي بصدد مامرس��تها 

للوظيف��ة الترشيعية من عدمه، أي أن يتوىل القضاء 

رقابة دس��تورية القوانني للتحقق من عدم مخالفتها 

ألحكام الدستور.

الرقابة السياسية عىل دستورية القوانني

تعترب الرقابة السياس��ية عىل دستورية القوانني، أحد 

نوعي الرقابة عىل دس��تورية القوانني، وهي أسلوب 

وقايئ يس��بق صدور القانون، تتواله هيئة سياس��ية 

للتأك��د م��ن مطابق��ة القان��ون ألحكام الدس��تور، 

والحيلول��ة دون ص��دور القان��ون إذا كان مخالف��اً 

للدستور.

وتعد فرنسا من أوائل الدول التي أخذت بأسلوب 

الرقابة السياس��ية عىل دس��تورية القوانني، وذلك يف 

دساتريها املختلفة ابتداء من دستور النسخة الثالثة 

للعام 1795م، ثم طبقت الرقابة السياسية يف دستور 

1852م ثم يف دس��تور 1946م، حيث أنشئت لجنة 

دس��تورية لتق��وم بالرقابة عىل دس��تورية القوانني، 

وقد س��ارت العدي��د من ال��دول العربية عىل ذات 

نه��ج النظام الفرن��ي خاصة دول املغ��رب العريب، 

فالدس��تور املغريب 1996م أس��ند مهمة الرقابة عىل 

دستورية القوانني ملجلس دس��توري، وأيضاً الجزائر 

التي أنشأت مجلساً دستورياً سنة 1996م.

ومن مميزات الرقابة السياسية، أنها رقابة سابقة 

مت��ارس قبل صدور القانون وهي تهدف إىل التحقق 

من مدى دس��توريته من عدمه، فهي ليس��ت رقابة 

الحقة ع��ىل صدور القان��ون كام هو ح��ال الرقابة 

القضائي��ة، وبالت��ايل فإن ه��ذه الرقاب��ة تهدف إىل 

الحيلولة دون صدور القانون الذي ميثل خروجاً عىل 

أحكام الدستور قبل والدته.

وترجع نش��أة الرقاب��ة القضائية عىل دس��تورية 

القوان��ني، إىل الواليات املتح��دة األمريكية باعتبارها 

الوطن األم لذلك النوع من الرقابة، وترتبط بالحكم 

الش��هري ال��ذي أصدرت��ه املحكمة العلي��ا يف  قضية 

»ماربوري« ضد ماديس��ون يف فرباي��ر عام 1803م، 

ويعد هذا الحكم هو أول حكم يقرر عدم دستورية 

قانون اتحادي ملخالفته للدستور االتحادي.

املحكمة االتحادية العليا يف دولة اإلمارات 

ويش��ري الكت��اب إىل أن القيمة للقواع��د القانونية 

تختل��ف بحس��ب املكانة الت��ي تحتله��ا يف التدرج 

الهرمي للقواعد القانونية ويس��تلزم ذلك بالرضورة 

اح��رتام الترشي��ع األدىن للترشي��ع األع��ىل، فال يأيت 

معارضاً ألحكامه.

ورغبة من املرشع الدس��توري يف كفالة أكرب قدر 

ِمنمَ  من االس��تقالل للمحكم��ة االتحادية العلي��ا، ضمَ

الدس��تور النص عىل العديد م��ن األمور التي تكفل 

اس��تقالل املحكمة ومنها: مبدأ ع��دم قابلية القضاة 

للع��زل، فقد ح��رص املرشع ع��ىل تأكي��د وتدعيم 

اس��تقالل املحكم��ة، فنص ع��ىل مبدأ ع��دم قابلية 

 الرقابة على دستورية 
القوانني، واستقر على أنها 

فحص القوانني الصادرة 
عن السلطة التشريعية عن 

طريق هيئات خاصة

التأكيد على وجوب احرتام 
نصوص الدساتري بحسب 

أنه يرتبع على قمة الهرم 
القانوين يف أي دولة
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القض��اة للعزل، ك��ام نص عىل أس��باب انتهاء والية 

رئي��س وقض��اة املحكم��ة االتحادية العلي��ا، وطبقاً 

للامدة )97( من الدستور، فإن والية رئيس املحكمة 

وقض��اة املحكمة االتحادية العليا، ال تنتهي إال ألحد 

األس��باب التالية: الوف��اة، واالس��تقالة، وانتهاء مدة 

عق��ود املتعاقدي��ن منهم أو م��دة إعارتهم، وثبوت 

عجزهم عن القيام مبهام وظائفهم ألس��باب صحية، 

والفص��ل التأديبي بن��اء عىل األس��باب واإلجراءات 

املنصوص عليها يف القانون، وإس��ناد مناصب أخرى 

لهم مبوافقتهم.

الطعن بعدم دستورية القوانني

يت��م الطعن يف دس��تورية القوانني طبق��اً ملا ورد يف 

املادة )99( من الدستور وقانون املحكمة االتحادية 

العلي��ا، مبعرف��ة أصحاب الح��ق يف الطع��ن بعدم 

الدس��تورية، وهم: اإلمارات األعضاء يف االتحاد أوالً، 

والسلطات االتحادية ثانياً، واألفراد ثالثاً.

وقد خول املرشع الدس��توري لإلمارات األعضاء؛ 

حق الطع��ن بعدم دس��تورية القوان��ني االتحادية، 

وذلك الحتامل تج��اوز أو خطأ يف نص ترشيعي من 

قبل السلطة الترشيعية، وبني الكتاب حق السلطات 

االتحادية يف الطعن بعدم الدس��تورية، حيث يجوز 

وفقاً ملا ورد يف املادة )99( من الدس��تور للسلطات 

االتحادي��ة، الطع��ن بع��دم دس��تورية الترشيعات 

الصادرة م��ن اإلمارات أمام املحكة االتحادية العليا، 

وتتمثل ه��ذه الس��لطات مبا ي��يل: املجلس األعىل 

لالتح��اد، ورئيس االتح��اد ونائبه، ومجل��س وزراء 

االتح��اد، واملجل��س الوطن��ي االتح��ادي، والقضاء 

االتحادي.

حق األفراد يف الطعن بعدم الدستورية

وحس��ب الكتاب فقد أج��از الدس��تور االتحادي 

لألفراد، الطعن بعدم دس��تورية القوانني واللوائح 

االتحادي��ة أو املحلية، ويالحظ يف هذا الش��أن أن 

مامرس��ة هذا الحق ال يتم إال ع��رب الدفع الفرعي 

فقط، وذلك مبناسبة دعوى معروضة عىل القضاء، 

فقد يقدر أحد أط��راف الدعوى أن النص القانوين 

الذي تعتزم املحكمة تطبيقه عىل الدعوى، مشكوك 

يف دستوريته، فيدفع أمام املحكمة بعدم تطبيقه. 

وتحدث الكتاب عن أوجه الرقابة عىل دس��تورية 

القوان��ني والجهة الت��ي تتوىل الرقاب��ة، من خالل 

التعريف باملحكم��ة االتحادية العليا، وتش��كيلها 

وضامنات اس��تقاللها، وما هي اآللية املتبعة لرفع 

األمر للمحكمة االتحادية العليا، والوسائل املتبعة 

للرقابة عىل دس��تورية القوان��ني يف دولة اإلمارات 

العربية كنم��وذج مخترص لرشح هذه الوس��ائل، 

وتطبيقات هذه الرقابة عىل دس��تورية القوانني يف 

دول الخليج العريب ويف مرص.

 يجوز وفقًا ملا ورد يف 
املادة )99( من الدستور 

للسلطات االحتادية، الطعن 
بعدم دستورية التشريعات 
الصادرة من اإلمارات أمام 

احملكة االحتادية العليا
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ي��وم األربع��اء 5 فرباي��ر 2014 م، انطل��ق الفصل 

الترشيع��ي األول لربمل��ان امل��دارس يف مقر املجلس 

بأبوظبي، مبش��اركة 54 طالب��اً وطالبة، من مختلف 

مدارس الدولة، حيث يهدف الربملان إىل إعداد جيل 

الغ��د من أبناء وبن��ات اإلمارات، لينش��أ قادراً عىل 

مامرس��ة دوره املجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتعزيز 

قيم الوالء واالنتامء واملشاركة، عرب منرب برملاين يحايك 

متطلبات مرحلة التمكني وواقع الحياة املعارصة.

تعزيز املشاركة الفاعلة للمواطنني

وألق��ى مع��ايل محمد أحم��د املر رئي��س املجلس، 

كلم��ة قال فيها: إنه ملن حس��ن الطال��ع أن يتزامن 

انطالق برمل��ان املدارس مع ق��رب احتفال املجلس 

الوطني االتحادي بالذكرى الثانية واألربعني إلنشائه، 

تجس��يداً لرؤية ومنهج اآلباء املؤسس��ني املغفور له 

بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه 

حكام اإلمارات رحمهم الله، بتكريس مبدأ الشورى 

يف حياتنا الوطنية، وجاء إعالن صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

ع��ام 2005، بانتقال اإلمارات من مرحلة التأس��يس 

إىل مرحلة التمك��ني، يف إطار الهدف األعىل لقيادتنا 

الرشيدة، وهو تعزيز املشاركة الفاعلة للمواطنني يف 

الشأن العام وتعميقها، ضمن رؤية واضحة تصب يف 

مصلحة استقرار الوطن وتنميته وتقدمه وازدهاره.

وأك��د معالي��ه أن اإلنجاز األك��رب واألعظم، الذي 

تفخر ب��ه دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، كام عرب 

عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، هو بناء إنس��ان اإلمارات 

وإعداده وتأهيله ليحتل مكانه املرموق، ويُسهم يف 

بناء وحامية وطنه.

انطالق مسرية برملان املدارس عىل أرض الواقع

وقال معاليه: من وحي هذه الرؤية لقيادتنا الحكيمة 

وإميانها بأهمية دور الناش��ئة وجيل املستقبل، بأن 

يك��ون اللبن��ة الفاعلة يف بن��اء الدول��ة الحديثة يف 

مختلف مجاالت الحياة، ج��اء برملان املدارس الذي 

نش��هد الي��وم انطالق مس��ريته ع��ىل أرض الواقع، 

مبب��ادرة م��ن املجلس الوطن��ي االتحادي مبناس��بة 

الذكرى األربعني لتأسيس��ه، ومثرة للجهود املخلصة 

بالتعاون بني املجلس ووزارة الرتبية والتعليم، إلعداد 

جي��ل من أبناء وبنات اإلمارات، قادر عىل مامرس��ة 

دوره املجتمع��ي بإيجابي��ة وكف��اءة، وتنمية وعيه 

السيايس للمشاركة الفاعلة يف عملية التنمية والبناء 

والتحوالت املصاحب��ة لها، ويف رؤية الدولة وبرنامج 

التمكني لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وتاب��ع: خالص��ة لهذا التع��اون املثم��ر، تحولت 

هذه املبادرة الرائدة إىل ما نش��هده اليوم من واقع 

ملموس ألحد املس��ارات املهمة لتعزي��ز قيم الوالء 

برملان املدارس.. انطالقة موفقة للفــــــــــــــــــــصل التشريعي األول

برملان املدارس.. منرب 
برملاين يحاكي متطلبات 
مرحلة التمكني وواقع 

احلياة املعاصرة

اإلجناز األكرب واألعظم 
الذي تفخر به اإلمارات بناء 
اإلنسان وإعداده وتأهيله

جيل اجمللس 

الوطني االحتادي | العدد اخلامس | ابريل 922014

othisssu5 .indd   92 5/1/14   12:45 PM



برملان املدارس.. انطالقة موفقة للفــــــــــــــــــــصل التشريعي األول
واالنتامء واملشاركة لدى أبنائنا وبناتنا طلبة املدارس، 

عرب من��رب برملاين ملحاكاة متطلب��ات مرحلة التمكني 

وواق��ع الحياة املعارصة، حيث تم بلورة مهام برملان 

املدارس، والدور املنوط به،  وضوابط  تأسيس��ه عرب 

قراءة متمعن��ة للدور املأمول من��ه، والغايات التي 

قام م��ن أجلها، ال س��يام يف تنمية الوع��ي بالهوية 

الوطنية، وتعزيز الحس الوطني لدى طلبة املدارس، 

وتوطيد الثقاف��ة الربملانية من خالل تعزيز التواصل 

ب��ني املجلس الوطني االتح��ادي واألجيال الصاعدة، 

إلكس��ابهم املعارف الربملانية الالزم��ة عن املجلس، 

واختصاصاته ودوره ونش��اطه، مب��ا يُعزز دورهم يف 

املشاركة الفاعلة يف مسرية البناء والنامء.

برملان املدارس.. مرحلة مهمة يف حياة الطلبة 

وق��ال: نحن ع��ىل ثقة ب��أن برملان امل��دارس الذي 

يحتض��ن املجل��س الوطن��ي االتح��ادي أنش��طته 

وفعالياته الت��ي يُبارشها اليوم، مُيث��ل مرحلة مهمة 

ونقلة نوعية يف حياة أبنائن��ا وبناتنا الطلبة، والبيئة 

املناسبة للمش��اركة البناءة وتعزيز دورهم، وتحمل 

املس��ؤولية تجاه الوط��ن واملجتمع، ومن��رباً للتعبري 

عن أفكار الطلبة ورؤيته��م واحتياجاتهم، ويعكس 

ما يرمز للطالب والطالبة ومش��اركتهام اإليجابية يف 

مامرس��ة دورهام املجتمعي واملس��اهمة الفاعلة يف 

تحمل املسؤولية.

تعزيز الرشاكة بني املجلس ووزارة الرتبية 

وق��ال معايل وزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م يف كلمة له: 

نشهد اليوم بدء أوىل جلسات برملان املدارس، إيذاناً 

ببدء مرحلة مهم��ة يف حياة أبنائن��ا وبناتنا الطلبة، 

مل يس��بقهم إليها أحد يف املنطقة، مرحلة تستهدف 

صقل شخصياتهم وتنمية قدراتهم، ووعيهم السيايس 

وحس��هم الوطن��ي، للمش��اركة الفاعل��ة يف تحقيق 

رؤية اإلمارات 2021، واإلس��هام بإيجابية يف مس��رية 

التمكني واالزدهار التي ترعاها قيادتنا الرشيدة، من 

خالل أس��اليب الحوار البناء واملناقش��ة املوضوعية، 

التي تعمق ثقافتهم بالعم��ل الربملاين، ومتكنهم من 

أداء دوره��م ومس��ؤولياتهم االجتامعي��ة بكفاءة، 

وهي أهداف بالغة األهمية تأسس��ت عليها رشاكة 

اس��رتاتيجية من ن��وع جديد بني املجل��س الوطني 

االتحادي ووزارة الرتبية والتعليم.

وأك��د أن فك��رة الربملان امل��دريس وأهدافه، تعد 

خط��وة فاصلة يف الجهود الت��ي تبذلها وزارة الرتبية 

والتعلي��م، لبناء ش��خصية الطلبة وصق��ل مهاراتهم 

وقدراته��م، ورفع مس��توى الوعي مبكان��ة دولتهم 

لديهم، وغرس القيم النبيلة يف نفوس��هم. وال شك يف 

أن احتضان املجلس الوطني االتحادي للربملان، يضع 

الطلبة أمام مسؤوليات كبرية، عليهم أن يكونوا أكرث 

استعداداً لتحملها، كام أن عليهم االقتداء بتوجيهات 

قيادتنا الحكيمة، وما يتسم به مجتمع اإلمارات من 

تقاليد عريقة وأصول وحضارة، وأن يسعوا إىل ترجمة 

ما نهلوا منه من س��رية اآلباء املؤسسني، وما تعلموه 

واكتس��بوه من علوم ومعارف، من أجل إنجاح هذه 

التجربة، وإضافة إنجاز مهم إىل مستقبلهم.وقال: إن 

مب��ادرة برملان املدارس تتوافق م��ع توجهات وزارة 

الرتبية الرامية إىل تنش��ئة إماراتيني ذوي شخصيات 

متكاملة، واثقني بقدراتهم الش��خصية، ومستعدين 

أتم االستعداد ملرحلة النضج، وهو األمر الذي أكدت 

علي��ه رؤية اإلم��ارات )2021( عىل وج��ه التحديد، 

وم��ا تعمل الوزارة ع��ىل تحقيقه، من خالل املناهج 

الدراس��ية التي تس��لح الطلبة بالعل��وم واملعارف، 

وتعزز القيم النبيلة يف نفوسهم، إىل جانب األنشطة 

والفعاليات والربامج التي تنفذها املناطق التعليمية 

واملدارس، به��دف ربط الطالب بقضاي��ا مجتمعه، 

وتنمية مشاعره الوطنية.

وأك��د أن وزارة الرتبي��ة ع��ىل ثق��ة يف أن تحقق 

املبادرة أهدافها، وأن مييض الربملان عىل النحو الذي 

يأمله املجلس الوطني االتحادي، وتنش��ده الوزارة، 

ليكون منرباً للتعبري عن احتياجات الطلبة، ومرتجامً 

لنظرتهم ورؤيتهم ملستقبلهم ومستقبل وطنهم، وأن 

يكون أيضاً منصة مهمة إلطالق إبداعاتهم وأفكارهم 

املبتكرة.

أكرب األعضاء سناً

وألقى الطالب خالد مس��عد الصباح��ي، كلمة أكرب 

األعضاء سناً يف برملان املدارس، قال فيها: ميثل برملان 

املدارس تجربة فاعلة، نستطيع من خاللها املشاركة 

الحقيقية يف التعبري العلني عن قضايانا ومش��كالتنا 

املدرس��ية واملجتمعية مبنتهى الحرية والش��فافية، 

وكذلك تشجيعنا عىل البحث وإيجاد الحلول الالزمة 

لتلك القضايا واملش��كالت، وهذا النهج من شأنه أن 

يسهم يف تعميق الش��عور لدينا بتحمل مسؤولياتنا 

تج��اه مدارس��نا ووطنن��ا ومجتمعنا بش��كل واضح 

وجيل.

وأضاف: إننا الي��وم بصدد اإلعالن عن ميالد هذا 

الربملان الذي نأمل أن نش��ارك فيه بكل إيجابية من 

خالل ما اكتس��بناه من مهارات يف استخدام األدوات 

الربملاني��ة املتاحة لن��ا، هذه األدوات س��تمكننا من 

عرض أفكارنا ومناقش��تها مع صانع��ي القرار حول 

مجمل التحدي��ات التي تواجهن��ا يف قضايا التعليم 

والصحة والثقافة واإلعالم والبيئة والشباب والرياضة 

وغريها، األمر الذي سيزيد من ثقتنا بأنفسنا، وتعزيز 

ثقاف��ة القانون لدينا كأجيال صاع��دة، باإلضافة إىل 

صقل ش��خصياتنا، وإتاح��ة الفرصة ل��ربوز قيادات 

طالبية فاعلة يف املستقبل. 

برملان املدارس جاء 
مببادرة من اجمللس 

الوطني االحتادي لتنمية 
الوعي السياسي جليل 
الغد ومشاركته الفاعلة

مبادرة الربملان تتوافق 
مع توجهات وزارة 

الرتبية الرامية إىل تنشئة 
مواطنني ذوي شخصيات 

متكاملة واثقني بقدراتهم 
الشخصية

االفتتاح

افتتح معايل محمد أحمــد املر رئيس املجلس 
الوطنــي االتحــادي، ومعــايل حميــد محمد 
القطامي وزير الرتبية والتعليم، برملان املدارس 
بحضــور عــدد من أعضــاء املجلــس الوطني 
االتحــادي، ومعايل الدكتور مغري الخيييل مدير 
عام مجلس أبو ظبي للتعليم، وسعادة الدكتور 
ســعيد محمــد الغفيل وكيل الوزارة املســاعد 

لشؤون املجلس الوطني االتحادي.
تــم تــالوة القرار رقــم )3( لســنة 2014 م، 
املوقــع من قبل معايل رئيس املجلس الوطني 
االتحــادي، ومعــايل وزير الرتبيــة والتعليم، 
لدعــوة برملان املــدارس لالنعقــاد يف فصله 
الترشيعــي األول، يــوم األربعــاء املوافق 5 

فرباير املايض.
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اجللسة األوىل.. موافقة على الالئحـــــــــــــــــــــــــــــة الداخلية وانتخاب الرئيس ونائبيه  

عق��د برملان امل��دارس جلس��ته األوىل م��ن الفصل 

الترشيع��ي األول برئاس��ة خالد مس��عد الصباحي، 

أكرب األعضاء س��ناً يوم األربعاء 5 فرباير 2014م مبقر 

املجلس يف أبوظبي، مبشاركة 50 طالباً وطالبة أعضاء 

الربملان م��ن مختلف مدارس الدول��ة. وافق خاللها 

الربمل��ان عىل م��رشوع الالئحة الداخلي��ة وانتخاب 

نائبي الرئيس وهيئة مكتبه وتشكيل لجانه.

وأدى أعضاء برملان املدارس قس��م الربملان الذي 

ين��ص عىل ما ييل: »أقس��م بالله العظي��م أن أكون 

مخلص��اً لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ورئيس��ها 

وح��كام اإلم��ارات، وأن أؤدي عم��يل يف الربمل��ان 

بإخ��الص، وأمان��ة، وصدق وأن أح��رتم أحكام هذه 

الالئحة«.

وواف��ق أعضاء برملان املدارس عىل مرشوع الئحة 

برمل��ان املدراس التي تتكون م��ن 133 مادة بعد أن 

صوت عىل مواده التي تنظ��م عمل برملان املدارس 

من خالل خمسة أبواب تتضمن: التعريفات وأحكام 

عضوي��ة الربمل��ان، وأجه��زة الربمل��ان واختصاصاته، 

وتنظيم الجلسات وجلسة الرشف السنوية للربملان. 

عبدالله سعود العامري رئيساً للربملان

بعد ذلك ج��رى انتخاب رئيس برمل��ان املدارس، إذ 

ترش��ح س��بعة أعضاء هم: عائش��ة عيل الش��حي، 

وعبدالله س��عود العامري، ومايد هزيم املس��افري، 

وأحمد جاس��م محمد البل��ويش، وعبدالعزيز حميد 

ش��طاف، وعبدالله مصبح س��يف، وعيل راشد عيل 

راشد.

ويف الجول��ة األوىل حص��ل العام��ري ع��ىل أعىل 

األصوات من بني 50 صوتاً؛ بواقع 21 صوتاً لعبدالله 

س��عود العامري، ومايد هزيم املس��افري 12 صوتاً، 

ولعدم حصول األغلبية تم إجراء جولة ثانية.

وف��از يف الجولة الثانية عبدالله س��عود العامري 

رئيس��اً لربملان املدارس، وحصل عىل 32 صوتاً، فيام 

حصل مايد املسافري عىل 17 صوتاً.

تعزيز ثقافة الحوار بني الربملان وامليدان الرتبوي

وأكد عبدالله سعود العامري رئيس برملان املدارس، 

أهمية ه��ذا الربملان يف متكني أعضائه من مامرس��ة 

العم��ل الربملاين وتعزي��ز ثقافة الح��وار بني الربملان 

واملي��دان الرتب��وي واملس��ؤولني يف الدول��ة، معرباً 

عن أمله ب��أن تكون هذه التجرب��ة مثمرة وتحقق 

األه��داف املنش��ودة منها بش��كل كام��ل، وأن يتم 

التعامل معها بأهمية.

وق��ال العام��ري يف كلمة له بعد ف��وزه مبنصب 

رئي��س الربملان: يرسنا جميعاً أن نرفع أس��مى آيات 

الش��كر والعرفان إىل معايل محمد أحمد املر رئيس 

املجلس الوطن��ي االتحادي، ومع��ايل حميد محمد 

القطام��ي وزي��ر الرتبي��ة والتعلي��م، وإىل األخوات 

تشكيل اللجان  

وشــكل أعضاء برملان املــدارس اللجان وفقاً 
للــامدة )24( من الالئحة الداخلية التي تنص 
عــىل أن يشــكل يف الربملان اللجــان النوعية 
الدامئــة التالية: لجنة الرتبية والتعليم، ولجنة 
البحــث العلمــي، ولجنــة الثقافــة واإلعالم 
واالتصــال، واللجنة القانونيــة، ولجنة البيئة 
والتنمية املستدامة، ولجنة الشباب والرياضة، 
والعالقــات  السياســية  الشــؤون  ولجنــة 
الخارجية، ولجنة الشؤون الصحية والسكان. 

وللربملــان أن يشــكل لجاناً دامئــة أخرى، أو 
مؤقتــة، أو خاصــة، أو مشــرتكة، أو ميدانية، 
حســب حاجة العمل، وله أن يضــع أحكاماً 

خاصة لعمل هذه اللجان.
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أعضاء برملان املدارس 
يوافقون على مشروع 
الئحة برملان املدارس 

التي تتكون من 133 مادة

 طموح طالبي ألن تكون 
جتربة برملان املدارس 
مثمرة وحتقق األهداف 
املنشودة وأن يتعامل 

معها املسؤولون بأهمية

واألخوة األفاضل أعضاء اللجنتني اللتني قامتا بتنفيذ 

مرشوع برمل��ان املدارس من األمانة العامة للمجلس 

الوطن��ي االتح��ادي، ووزارة الرتبي��ة والتعليم عىل 

جهوده��م الكب��رية املبذولة إلنجاح ه��ذا املرشوع، 

ال��ذي نأم��ل أن ميكننا نحن أعض��اء برملان املدارس 

من مامرس��ة العمل الربملاين بشكل صحيح، وتعزيز 

ثقاف��ة الحوار بيننا وبني املي��دان الرتبوي من جهة، 

واملسؤولني يف الدولة من جهة أخرى.

وأضاف: أتقدم بجزيل الش��كر عىل الثقة الغالية 

التي أوليتموين إياها لتويل رئاس��ة برملان املدارس يف 

فصل��ه الترشيعي األول، وأعاهدك��م بأن أكون عند 

حس��ن ظنكم باذالً أق��ىص الطاق��ات واإلمكانيات 

لتحقي��ق تطلعاتك��م وآمالك��م، ه��ذه التطلع��ات 

واآلمال التي نبع��ت من رغبات زمالئكم وزميالتكم 

يف املي��دان الرتبوي بأن تكون تجربة برملان املدارس 

تجرب��ة مثم��رة، تحقق األه��داف املنش��ودة منها 

بش��كل كامل، وأن يتعامل معها املسؤولون بأهمية، 

ويحسنوا استثامرها، وأن ميكنوا الطلبة من املشاركة 

الحقيقي��ة يف مناقش��ة وحل مش��كالتهم الطالبية، 

لكونهم األق��در واألوىل بالتعبري ع��ام يواجههم من 

عقبات يف مراحلهم الدراسية املختلفة.

شذى الهاشمي نائباً أول ومنصور النقبي نائباً ثانياً

بعد ذلك ترأس الجلس��ة عبدالله سعود العامري 

رئيس برملان املدارس، وت��م انتخاب النائب األول 

لرئيس الربملان، حيث فاز بهذا املنصب شذى عمر 

الهاشمي بعد جولتي انتخاب وقرعة.

ففي الجولة األوىل النتخاب النائب األول حصل 

أحمد جاسم البلويش عىل 9 أصوات، فيام حصلت 

ش��ذى عمر الهاش��مي عىل 13 صوتاً، ويف الجولة 

الثاني��ة حصل كل منهام عىل أصوات بالتس��اوي، 

ل��كل منهام 24 صوت��اً، وتم إجراء قرع��ة بينهام، 

بكتاب��ة االس��مني يف ورقة، وت��م اختيار املرش��ح 

ملنصب النائب األول من قبل أحد أعضاء الربملان، 

وفازت بالقرعة شذى عمر الهاشمي.

وتق��دم ملنصب النائ��ب الثاين لرئي��س برملان 

املدارس 20 عضواً وعضوة، حيث حصل يف الجولة 

األوىل منصور بدر النقبي عىل 7 أصوات، وفاطمة 

أحم��د الرميث��ي عىل 6 أص��وات، وعائش��ة عيل 

الشحي عىل 6 أصوات. 

ويف الجول��ة الثانية ف��از منص��ور النقبي بهذا 

املنص��ب وحص��ل ع��ىل 21 صوتاً، في��ام حصلت 

عائشة عيل الشحي عىل 14 صوتاً، وفاطمة أحمد 

الرميث��ي عىل 12 صوت��اً، واعت��ربت ثالثة أصوات 

باطلة.

بع��د ذلك جرى انتخاب مراقبني للربملان، حيث 

فاز خالد مسعد الصباحي، وحصل عىل 11 صوتاً، 

وعبدالله القايدي وحصل عىل 15 صوتاً.
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س��عادة محمد خليفة ب��ن حبتور، انتخب رئيس��اً 

للمجل��س الوطن��ي االتح��ادي للفص��ل الترشيعي 

الحادي عرش، ومتت إعادة انتخابه بالتزكية لرئاس��ة 

املجل��س يف فصل��ه الترشيع��ي الثاين ع��رش، وذلك 

خ��الل الفرتة من ديس��مرب 1997 حتى يناير 2002، 

كام انتخب نائب��اً أول لرئيس املجلس خالل الفصل 

الترشيع��ي الع��ارش، وانض��م إىل عضوي��ة املجلس 

الوطني االتحادي يف الفصل الترشيعي التاسع ممثالً 

عن إمارة ديب.

حص��ل بن حبت��ور عىل ش��هادة البكالوريوس يف 

هندس��ة البرتول م��ن جامعة »لويزيان��ا« األمريكية 

عام 1976، وب��دأ حياته املهنية مدة وجيزة بالعمل 

يف قط��اع البرتول، ثم توجه بعدها ملامرس��ة أعامله 

الخاصة يف مجال التجارة واملقاوالت.

 متي��ز بن حبتور بدماثة خلق��ه، وتواضعه الجم، 

وعالقت��ه املتمي��زة م��ع أعض��اء املجل��س الوطني 

االتحادي، وموظفي األمانة العامة للمجلس.

ومتتع بقرب ش��ديد م��ن املغفور له ب��إذن الله 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، وكان أول رئيس 

للمجلس يس��لّم الرد عىل خط��اب االفتتاح لرئيس 

الدول��ة، وذلك بقراءته أثن��اء لقائه وأعضاء املجلس 

بالشيخ زايد، طيب الله ثراه.

ويف عه��ده س��اهم املجل��س يف ح��ل الكثري من 

القضايا واملش��كالت االجتامعية التي تهم املواطنني، 

عن طريق اقرتاحه إنش��اء صندوق الزواج، وبرنامج 

الشيخ زايد لإلس��كان، وغريهام من املقرتحات التي 

صدرت مراسيم سامية بإنش��ائها، وكان لها أثر كبري 

يف إنه��اء الكثري من املش��كالت االجتامعية الخاصة 

باملواطنني، إضاف��ة إىل دور املجلس الواضح يف رفع 

مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارات.

ومن أبرز محطات بن حبت��ور مع القائد، رحمه 

الله، مناقش��ة موضوع إس��كان املواطنني يف الفصل 

الترشيعي الحادي عرش، إذ تم تشكيل لجنة خاصة 

لبح��ث املوضوع بن��اء عىل توجيهات الش��يخ زايد، 

رحمه الله، لتلمس حاجات املواطنني من اإلس��كان. 

والتقت اللجنة مع أصحاب الس��مو أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلم��ارات، واطلعت عىل الجهود التي 

تقوم بها إمارات الدولة لتوفري املس��اكن للمواطنني، 

ونقل��ت اللجن��ة إىل الش��يخ زاي��د كل التفاصي��ل 

والحيثي��ات، واس��تمع منهم وتناق��ش معهم حول 

أنج��ع الس��بل لحل ه��ذا املوضوع، ثم ج��اء األمر 

الس��امي للمغفور له، بإذن الله، إثر ذلك، بإنش��اء 

برنامج الش��يخ زايد لإلس��كان، ليجسد حرص القائد 

وتفاعل��ه مع القضايا التي يطرحه��ا أعضاء املجلس 

وممثلو الشعب.

وكان ب��ن حبت��ور يحرص م��ع أعض��اء املجلس 

عىل الحض��ور الدائم بني أفراد املجتمع الس��تطالع 

همومه��م وقضاياهم، واالرتقاء مبس��توى الخدمات 

الت��ي يقدمها املجلس للمواطن��ني، فضالً عن حرصه 

عىل توثيق عالقته بجميع مس��ؤويل اإلعالم، إلميانه 

بدور وس��ائل اإلعالم ورسالتها الراقية التي يجب أن 

تستثمر لخدمة الوطن واملجتمع. 

وش��هدت ف��رتة رئاس��ة ب��ن حبت��ور الكثري من 

اإلنجازات يف األنشطة الداخلية والخارجية، إذ عقد 

املجلس خالل فرتة رئاس��ته 72 جلسة، ناقش ووافق 

خاللها عىل 101 مرشوع قانون، وناقش 37 موضوعاً 

عاماً يف مختلف قضايا الوطن، ووّجه 74 س��ؤاالً إىل 

الحكومة، وأصدر 29 توصية للموضوعات، و16 بياناً 

حول مختلف القضايا املحلية والعاملية.

وتم عقد أول اتفاق مع مجلس الوزراء برئاس��ته 

املشرتكة مع الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، نائب 

رئيس مجلس الوزراء آنذاك، لالتفاق حول آلية سري 

العمل والتنسيق بني املجلس��ني يف شأن مرشوعات 

القوانني واملوضوعات العامة والحس��ابات الختامية 

وميزانية املجلس وتوصياته.

وت��م أيضاً يف عه��ده تش��كيل اللج��ان الخاصة 

واملوقتة، مثل لجنة السوق العربية املشرتكة، ولجنة 

الدور الوطني للقطاع الخاص، ولجنة دراسة مشكلة 

العاملة الوافدة، ولجنة دراس��ة سياسة وزارة الرتبية 

والتعليم والشباب، كام ترأس بن حبتور اللجنة التي 

ش��كلها املجلس يف الفصل الترشيعي العارش لبحث 

األمور املتعلقة بس��ري عمل املجلس وأمانته العامة 

لتطوير أداء عملها ودفع مسرية املجلس لألمام.

واضطلع املجلس يف فرتة رئاسة محمد بن حبتور 

بدور برملاين كبري عىل املس��توى العريب واإلس��المي 

والدويل، وذلك يف حم��ل القضايا الوطنية وإدراجها 

ع��ىل أجن��دة أع��امل االجتامع��ات، أبرزه��ا قضية 

الج��زر اإلماراتية الثالث املحتلة من قبل الجمهورية 

اإلس��المية اإليرانية. واس��تضافت الدول��ة يف عهده 

دورة أع��امل الدورة 38 لالتح��اد الربملاين العريب يف 

أبوظبي 2001، وكان املجلس عضواً مؤسس��اً التحاد 

مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، 

إذ شارك يف اجتامع اللجنة التنسيقية يف طهران عام 

1998 الذي متت فيه صياغة مرشوع النظام األسايس 

لالتح��اد، وكان للمجل��س دور مهم يف إدخال بعض 

التعديالت عليه.

حممد بن حبتور.. عالقة متميزة مع القائد واألعضاء واجملتمع

األخرية
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