




 �مد املر
رئيس اجمللس الوطني االحتادي

دور  اختتام  مع  االتحادي"  الوطني   " مجلة  من  السادس  العدد  صدور  يتزامن 
االنعقاد العادي الثالث للمجلس يوم 24 يونيو 2014 م . ويعكس هذا العدد ما 
شهده املجلس من نشاط ، وما حققه من إنجازات يف إطار اختصاصاته الدستورية، فقد شهد 
املجلس عىل مدى "17" جلسة عقدها خالل هذا الدور ، نقاشات معمقة وحواراً هادفاً ، 
األمر الذي مكنه من التوصل إىل أنسب القرارات بشأن كل ما تم طرحه عىل جداول أع¦لها. 
ك¦ أدت لجان املجلس الدور املنوط بها بكفاءة واقتدار يف دراسة ومناقشة كل ما أحاله 
املجلس إليها من مرشوعات قوانº وموضوعات عامة ، ونظمت حلقات نقاشية ، وقامت 
بزيارات ميدانية ، وتواصلت مع مختلف املؤسسات والقطاعات الحكومية واألهلية بشأن 
كل ما كان منظوراً أمامها. وكعادتها ستواصل اللجان عقد اجت¦عاتها خالل اإلجازة الربملانية 
للنظر يف مرشوعات القوانº ، والكم الكبÂ من املوضوعات العامة التي ال تزال قيد الدراسة  

، وذلك لتكون جاهزة للعرض عىل املجلس خالل دور االنعقاد العادي الرابع بإذن الله. 

لقد Êكن املجلس عىل الصعيد الترشيعي من مناقشة وإقرار "15" مرشوع قانون ، وعىل 
الصعيد الرقاÍ ناقش املجلس ستة موضوعات عامة ، أقر وأصدر بشأنها " 64 " توصية تم 
الحيوية  القضايا  مختلف  تناولت  سؤاًال   "80" املجلس  أعضاء  وجه  ك¦   ، للحكومة  رفعها 

للوطن واملواطنº ، وقد أقر وأصدر املجلس بشأنها " 17"  توصية تم رفعها للحكومة.

وقامت وفود الشعبة الربملانية بنشاط رائد ودور فاعل ، فقد عملت وعرب م¦رستها ألرقى 
الربملانية،  واملحافل  الفعاليات  Òختلف  مشاركاتها  خالل   ، الربملانية  الدبلوماسية   Âمعاي
الخليجية والعربية واإلسالمية والدولية التي بلغ عددها "34" مشاركة وزيارة برملانية، عىل 
العربية  اإلمارات  دولة  مواقف  املجلس خاللها عىل  وأكد   ، الحضاري  اإلمارات  إبراز وجه 
وساهمت  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية  القضايا  مختلف  مع  املثمر  والتفاعل   ، املتحدة 
مختلف  يف  والدولية  اإلقليمية  الربملانية  املؤسسات  أجهزة  تفعيل  يف   ، الربملانية  الشعبة 
مجاالت عملها ، عرب طرحها "136" دراسة وورقة فنية ، والعديد من املرشوعات واملبادرات 
التي القت ترحيباً برملانياً واسعاً ، إضافة لزيارات الوفود الخارجية للمجلس ، وزيارات وفود 

املجلس الخارجية ، وأنشطته يف مختلف املحافل واملنظ¦ت الربملانية اإلقليمية والدولية.

املجلس   ºب القبة  تحت  الشفاف  والحوار   Íواإليجا البناء  والتعاون  للتفاعل  كان  لقد 
والحكومة ، الدور الكبÂ يف ما Êكن املجلس من إنجازه ، ويُثمن املجلس عالياً هذا التعاون ، 
وتقدير الحكومة للدور الذي يقوم به يف متابعة قضايا الوطن واملواطنº ، ومشاركته الفاعلة 

يف دعم الحكومة بالرؤى واألفكار عىل مختلف الُصعد.

لقد شكل تعاون جميع املؤسسات والهيئات والجهات الحكومية واألهلية واملواطنº وكل 
بأفكارهم  باالستنارة   ، ولجانه  للمجلس  عوناً   ، وأعضائه  املجلس  مع  وتفاعل  تواصل  من 
ومقرتحاتهم وآرائهم األمر الذي كان له أكرب األثر يف التوصل إىل القرارات املناسبة بشأن كل 
ما تم طرحه ومناقشته يف املجلس. ك¦ كان لإلعالميº واملؤسسات اإلعالمية التي Üُثلونها 
دوراً هاماً خاصة يف إطار متابعتهم لشؤون املجلس وأع¦له وجهودهم يف تغطيتها إعالمياً. 

إن ما حققه املجلس من إنجازات يف مختلف مجاالت عمله كان أيضاً تتويجاً لحرص األمانة 
املجلس  ألجهزة  واإلداري  الفني  الدعم  أشكال  أفضل  لتقديم  وجهودها  للمجلس  العامة 
مل¦رسة اختصاصاته عىل الوجه األفضل ، وقد حصلت األمانة العامة للمجلس مؤخراً ، عىل 
 ºآيزو: 27001 ألمن املعلومات ، و9001 للجودة ، واستحقت الحصول عىل هات âشهاد

الشهادتº لسعيها الدؤوب نحو التميز املؤسيس. 

الدور الثالث: أداء برملا� متميز
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أمانة الوطني االحتادي حتصل على شهادتي أيزو:
«27001» »من املعلومات و«9001» للجودة

حصلت األمانــة العامة للمجلس الوطني االتحادي، 

عىل شــهادت� لأليــزوISO 27001 ألمن املعلومات 

الصادرة من منظمة املعايÑ الدولية، بعد أن طبقت 

وتبنت منهجية نظام إدارة أمن املعلومات بخطواته 

األربع: التخطيط، والتنفيذ، واملراجعة، والتحســ�، 

بهدف إدارة فعالة ومستمرة للمخاطر وتوفÑ ح¬ية 

مناســبة للمعلومات حسب أهميتها. واأليزو 9001 

للجودة العاملية التي جاءت تأكيداً عىل سعي األمانة 

نحــو التميــز يف األداء املؤســيس، وتقديم مختلف 

أشــكال الدعــم للمجلس بجــودة عاليــة، ولنجاح 

خططها ورؤيتها لتحقيق أفضل امل¬رســات الدولية 

ذات الصلة بالعمل الربملا�.

وتســلم معايل محمد أحمد املــر رئيس املجلس، 

يوم الثالثاء 17 يونيو 2014 يف مقر املجلس بأبوظبي، 

من بــول فوكس قنصل عام اململكة املتحدة باإلنابة 

لدى الدولة، الشــهادت� اللت� تؤكدان حرص األمانة 

عىل تنفيــذ أحدث وأفضل الربامج والخطط لتقديم 

أفضل الدعم ألجهزة املجلس.

حرض حفل تســليم الشــهادت� معــايل الدكتورة 

أمــل عبدالله القبييس النائب األول لرئيس املجلس، 

وســعادة الدكتــور عبدالله الشــاميس النائب الثا� 

لرئيس املجلس، و وسعادة عيل عيىس النعيمي عضو 

 Ïاملجلس عضو هيئة املكتب، والدكتور محمد ســا

املزروعــي األم� العام للمجلــس، وممثلو الرشكت� 

املانحت� للشهادت�.

ورحب معــايل رئيس املجلس بالحضــور، مؤكداً 

أن األمانــة العامــة للمجلــس تقــوم بــدور مهــم 

يف تقديــم جميع أشــكال الدعــم الفنــي والتقني 

والبحثي ملساعدة املجلس عىل م¬رسة اختصاصاته 

الترشيعية والرقابية والدبلوماســية الربملانية، معرباً 

عــن تقديره لحرص األمانة عىل مدى أك} من أربعة 

عقــود عىل مواكبــة آخــر التطورات وامل¬رســات 

العاملية، وتســخÑ جميع اإلمكانيــات إلنجاح عمل 

املجلــس ودعم نشــاطاته لخدمة املســÑة الوطنية 

والتنموية.

وأعــرب القنصــل الربيطا� عــن تهنئته بحصول 

األمانة العامة عىل الشــهادت�، ملــا له¬ من أهمية 

كبــÑة يف عكس مدى التقدم والتطــور الذي تتبعه 

األمانة العامة يف تنفيذ خططها وبرامجها ورؤيتها.

املزروعي: نتطلع دا÷اً إىل تطبيق أفضل امل¦رسات 

وقــال الدكتور محمد ســاÏ املزروعــي األم� العام 

للمجلــس، إن األمانة العامة تتطلع دا[اً إىل االرتقاء 

يف العمــل وتســعى إىل تطبيــق أفضل امل¬رســات 

العامليــة يف العمل الربملا�، مؤكــداً أن األمانة تعمل 

وفق رؤية مؤسســية للمجلس الوطنــي االتحادي، 

بهــدف الوصول إىل الربملان اإللكــرتو�، وهو ما تم 

إنجاز النصيب األكــرب منه، من خالل تنفيذ الخطط 

إىل واقــع إلكــرتو�، مبيناً أن العمــل تم من خالل 

عــدد من املراحــل أهمها تطوير بنيــة تحتية قوية 

آمنــة ومرنة وموثوق بها، وقابلــة للتطوير ومواكبة 

للتكنولوجيــا رسيعــة التغيــÑ عىل أســاس قابلية 

الدخــول إليها، واالســتفادة منها مــن قبل األعضاء 

والجمهــور، إضافــة إىل تنفيذ منظومــة إلكرتونية 

وظيفتها تنظيم وتحســ� األع¬ل الداخلية لألمانة 

العامة واملجلس، وهذا ما تم تطبيقه.

 Ñوأضاف إن األمانة حرصت عىل اســتك¬ل معاي

املواصفات القياسية ألمن ورسية املعلومات، الصادر 

عن املنظمة الدولية للمواصفات واملقاييس العاملية

ISO 27001، وتــم مراجعــة وتطبيــق اإلجراءات 

املر يعرب عن تقديره 
حلرص ا»مانة على تسخ� 

كافة ا³مكانات ³جناح 
عمل اجمللس ودعم 

نشاطاته خدمة للمس�ة 
الوطنية والتنموية

تأكيد أهمية احلصول على 
ا»يزو27001  الذي يعد 
من املعاي� العاملية 
املتميزة إن � يكن 

الوحيد املعتمد والذي 
يتميز مبرونته

أنشطة وأخبار
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أمانة الوطني االحتادي حتصل على شهادتي أيزو:
«27001» »من املعلومات و«9001» للجودة

املتبعة من حيث سياســة وتنظيــم أمن املعلومات، 

مؤكداً أهميــة الحصول عىل املعيــار العاملي االيزو 

 Ï العاملية املتميزة، إن Ñ27001 الذي يعد من املعاي

يكن الوحيد املعتمد الذي يتميز @رونته، من خالل 

توافقه مع عمل مختلف املنظ¬ت؛ حكومية كانت 

أو خاصــة، وملا يوفــره من فرصة لدراســة املخاطر 

املتعلقــة باملعلومــات، ومــن ثــم بناء نظــام أمن 

معلومــات متكامل يقلل املخاطــر، وقابل للتطوير 

بناء عىل منهجية واضحة وموثقة.

وقال إن حصول األمانة العامة للمجلس عىل هذا 

املعيار، يأ= تتويجاً لجهود حثيثة مبنيّة عىل أســس 

علمية وعملية حديثة يف املجال اإللكرتو� والتقني، 

وباالســتعانة برشكة UKAS، املتخصصــة واملانحة 

لهذه الشهادة، إذ بذل فريق إدارة تقنية املعلومات 

عــىل مدى خمســة أشــهر، جهــداً كبÑاً الســتيفاء 

متطلبات الحصول عىل الشهادة، وفق جدول زمني 

تــم التقيد به من قبل فريق العمل، وضمن ســعي 

األمانــة الســتخدام أحدث الربامــج واألنظمة ونقل 

وتطبيق أفضل امل¬رســات يف مجــاالت التكنولوجيا 

الحديثــة وتقنية املعلومات، إلنجاز جميع ما يتعلق 

بعمــل املجلس إلكرتونيــاً، وبهــدف تعزيز تواصل 

املجلس مع الجمهور والربملانات األخرى واملؤسسات 

املختلفــة يف الدولة، وتســهيل عمليــة التواصل مع 

األعضــاء واألمانة العامة والجمهور، وتســهيل عمل 

موظفي األمانة العامة.

وأشــار إىل أن الحصــول عــىل املعيــار العاملي، 

.نح األمانــة العامة ثقة عالية مــن ناحية ح¬يتها 

ملعلوماتهــا ومعلومات من يتعامل معها، فهو عبارة 

عــن تطوير، وتنفيذ، وتشــغيل، ومراقبة، ومراجعة، 

واملحافظة عىل وتحس� نظام أمن معلومات موثق 

يف إدارة تقنية املعلومات، وهو معيار متكامل لبناء 

نظام أمــن معلومات فعال قابل للتطوير املســتمر 

ويخضع للتقييم من قبل الرشكة املانحة باســتمرار، 

ووفق جدول زمني محدد.

وأكد أن من فوائد الحصول عىل هذه الشــهادة، 

وضــع معــاÏ نظام آمــن للمعلومات، وبنــاء نظام 

متكامــل يعتمــد عــىل عمليــات مســتمرة يؤدي 

تطبيقها إىل الح¬ية املرجوة والتطور املســتمر بناء 

عىل منهجية معتمدة، ويؤرش عىل مدى التزام إدارة 

تقنيــة املعلومــات  عىل جميع مســتوياتها بح¬ية 

املعلومــات، إضافة إىل زيــادة الثقة بــإدارة تقنية 

املعلومات، ومنحها ميزة تنافسية مهمة.

األمانة تبذل جهوداً دؤوبة نحو التميز  

وشدد الدكتور املزروعي عىل سعي األمانة العامة إىل 

بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز يف األداء املؤسيس، 

وتقديــم خدمات برملانية ذات جــودة عالية تفوق 

توقعــات جمهور املســتفيدين، وخلق األفكار ذات 

الطابع الربملا� االســرتاتيجي املســتدام لدعم تنمية 

الكوادر البرشية املواطنة، وإدامة التميز يف مختلف 

جوانــب األداء الــكيل لهــا، من خالل نــرش ثقافة 

التميز والجودة وجعل الجودة قيمة عليا من القيم 

املؤسســية التزاماً منها @تطلبات اإلجراءات املتبعة، 

مشÑاً إىل تعاون إدارة التخطيط االسرتاتيجي والتميز 

املؤسيس مع رشكة BSI الرشكة املانحة للشهادة.

وقــال: ندرك أن التطبيق الفعــال للجودة يكمن 

يف االلتــزام @تطلبات برامج التميــز العاملية ونظم 

لطبيعــة  املال[ــة   9001:2008 واأليــزو  الجــودة 

عملها، و@ا يحقق األهــداف يف وحداتها التنظيمية 

ومشاريعها الحالية واملستقبلية.

ا»مانة حريصة على 
استكمال معاي� 

املواصفات القياسية »من 
وسرية املعلومات الصادرة 

عن املنظمة الدولية 
للمواصفات واملقاييس 

العاملية

ا»مانة العامة تبذل 
جهوداً دؤوبة خللق 

ا»فكار ذات الطابع ال�ملا� 
االسÇاتيجي املستدام 

لدعم تنمية الكوادر 
البشرية املواطنة
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بحث معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي خالل استقباله يف  األول من يونيو 2014م 

يف مقر املجلــس يف أبوظبي، معايل خوان بارتولومي 

رئيس مجلس النواب يف جمهورية الباراغواي، ســبل 

تعزيز عالقات الصداقة ب� دولة اإلمارات وجمهورية 

الباراغــواي وتطويرهــا @ا يخدم املصالح املشــرتكة 

للبلدين، خاصــة يف القطاعات الربملانية واالقتصادية 

واالستث¬رية والســياحية وتبادل الزيارات والخربات 

واالطــالع عــىل الفــرص الواعــدة املوجــودة لدى 

البلديــن. وتم خــالل اللقــاء؛ التأكيد عــىل أهمية 

تعزيــز العالقــات الثنائية ب� البلديــن يف مختلف 

املجــاالت الســي¬ الربملانية منها، من خــالل تفعيل 

التعاون والتنســيق ب� املجلــس الوطني االتحادي 

وبرملــان الباراغواي يف املحافل الربملانية الدولية، و@ا 

يحقق املصالح املشــرتكة للبلدين. وتطرق اللقاء إىل 

العالقات االقتصادية القا[ة ب� البلدين يف املجاالت 

السياحية واالســتث¬رية وحركة الطÑان ب� البلدين، 

حيــث أكد معايل رئيس املجلــس أن اإلمارات تعترب 

بيئة جاذبة ملختلف االســتث¬رات، ملا توفره من بنية 

تحتية متطورة وحديثة، تشمل شبكة طرق متكاملة 

وموانئ ومطارات @عايÑ ومواصفات عاملية.

وأكد معايل املر عىل الدور الذي يقوم به املجلس 

الوطني االتحادي، ســواء عىل الصعيــد الداخيل أو 

الخارجي، مشــÑاً إىل أن دولة اإلمارات حريصة عىل 

تهيئة جميع الظروف إلبراز املكانة التي تســتحقها، 

مــن حيــث األمــن واالســتقرار واألجــواء الجاذبة 

 ،Ïللمســتثمرين والســياح من مختلــف دول العا

مضيفاً إنه توجــد منظومة ترشيعية تواكب التطور 

والتقدم الذي تشهده الدولة يف مختلف املجاالت.

مــن جانبه أكــد رئيس برملــان الباراغواي حرص 

بــالده عىل االرتقــاء بالعالقــات بــ� البلدين عىل 

مختلــف الصعد، إل.انهــم بأهمية اإلمــارات عىل 

الخريطة العاملية، مؤكــداً وجود العديد من الفرص 

التــي °كن الجانب� من تأســيس رشاكات فيها، ويف 

مختلف القطاعات.

بحث عالقات التعاون بني الوطني االحتادي وبرملان الباراغواي

اســتقبل معايل محمد أحمــد املر رئيس املجلس 

الوطنــي االتحادي يوم األحــد 22 يونيو2014 @قر 

األمانــة العامــة للمجلس يف د)، ســعادة = . ) . 

سيثارام سفÑ جمهورية الهند لدى الدولة. 

وجرى خالل اللقاء بحث ســبل تعزيز العالقات 

القا[ة بــ� البلدين الصديق� يف مختلف املجاالت، 

وتفعيل عالقات التعاون الربملا� ب� املجلس الوطني 

االتحــادي والربملــان الهنــدي، من خــالل الزيارات 

وتبــادل الخــربات واالطالع عىل التجــارب الربملانية 

يف البلدين. وأكــد معايل رئيس املجلس أن اإلمارات 

تعترب بيئــة جاذبة ملختلف االســتث¬رات، ملا توفره 

من بنية تحتية متطورة وحديثة @عايÑ ومواصفات 

عامليــة، وتناول الدور الذي يقوم به املجلس ســواء 

عــىل الصعيد الداخــيل أو الخارجي، مشــÑا إىل أن 

دولــة اإلمارات حريصة عــىل تهيئة جميع الظروف 

إلبــراز املكانــة التي تســتحقها، من حيــث األمن 

واالســتقرار واألجواء الجاذبة للمستثمرين والسياح 

من مختلف دول العــاÏ، مضيفا أنه توجد منظومة 

ترشيعيــة تواكب التطــور والتقدم الذي تشــهده 

الدولة يف مختلف املجاالت.

وأشــاد الســفÑ الهندي بالتقــدم والتطور الذي 

تشــهده الدولــة يف مختلف املجــاالت و@ا تحظى 

به من ســمعة عاملية، بفضل دعــم وتوجيه قيادتها 

الحكيمة إلبراز دور ومكانــة اإلمارات عىل الصعيد 

الدويل، مؤكدا الحرص عىل تعزيز وتطوير العالقات 

القا[ــة بــ� البلدين يف مختلف املجاالت ال ســي¬ 

االقتصادية واالستث¬رية والسياحية.

رئيس اجمللس الوطني االحتادي يستقبل السف�  الهندي
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بحث عدد من القضايا ذات االهتمام املشÇك بني ا³مارات وبلغاريا

التقت معايل الدكتورة أمل عبدالله القبييس النائب 

األول لرئيــس املجلــس الوطني االتحــادي، يف مقر 

املجلس يف أبوظبي يوم 23 أبريل 2014م، وفداً من 

جمهورية بلغاريا برئاســة سعادة بويكو بوريسوف 

رئيس وزراء بلغاريا الســابق، وسعادة ماريا غابريل 

مقــرر لجنة الشــنغن، وبحضور ســعادة ســلي¬ن 

املزروعي ســفÑ الدولة لدى بروكسل. وتناول اللقاء 

عدداً مــن القضايا الثنائية ذات االهت¬م املشــرتك، 

وســبل تعزيــز العالقات ب� البلديــن عىل مختلف 

الصعد االقتصادية واالســتث¬رية والربملانية وتبادل 

الخــربات.  وأشــارت إىل أهميــة تعزيــز العالقات 

الربملانيــة ب� البلدين خاصة يف إطــار القضايا ذات 

املصالــح واالهت¬مــات املشــرتكة، مؤكــدة أهمية 

إيجــاد آليــة لتعزيــز التعــاون ب� البلديــن حيال 

مختلف القضايا، وأهمية تعزيز التعاون والتنســيق 

ب� املجلــس الوطني االتحادي والربملــان البلغاري. 

وأشــادت @وافقــة الربملــان األورو) عــىل إعفــاء 

مواطنــي دولــة اإلمارات من الحصول عىل تأشــÑة 

«شــنغن» لدخول دول االتحــاد األورو)، مبينة أن 

هــذا القرار ينطــوي عىل مردود إيجــا) كبÑ يُتيح 

للمواطنــ� حرية الســفر والتنقــل يف دول االتحاد 

األورو).وأعرب الوفد عن شــكره عىل املبادرة التي 

قدمتها اإلمارات بإعفاء مواطني بلغاريا من تأشــÑة 

دخول الدولة.

بحث عالقات التعاون ال�ملانية مع كوريا اجلنوبية

بحثت معايل الدكتــورة أمل عبدالله القبييس النائب 

األول لرئيــس املجلــس الوطنــي االتحــادي، خالل 

اســتقبالها يــوم 3 أبريــل 2014م يف مقر املجلس يف 

أبوظبي، سعادة هونج جون عضو يف املجلس الوطني 

الكــوري الجنو)، عدداً مــن القضايــا الثنائية ذات 

االهت¬م املشــرتك وســبل تعزيز العالقــات الربملانية 

مــن خالل تفعيل لجان الصداقــة الربملانية اإلماراتية 

الكورية وتبادل الزيارات والخربات. وأشادت الدكتورة 

القبييس @دى التقدم الذي تشــهده عالقات التعاون 

القا[ــة ب� دولة اإلمارات وكوريــا الجنوبية يف كافة 

املجــاالت، و@ا وصلــت إليه املرأة يف كوريا، مشــÑة 

إىل التعــاون املثمر بــ� الجانب� يف مجــال تدريب 

الطلبــة اإلماراتيــ� املبتعث� إىل كوريــا الجنوبية يف 

مختلف القطاعات. وتطرقت إىل وضع املرأة يف دولة 

اإلمــارات، والدعم الذي تحظى بــه من قبل القيادة 

واملجتمع منذ تأسيس الدولة. 

بدوره أعرب ســعادة هونــج جون عــن إعجابه @ا 

وصلــت له اإلمارات مــن تقدم وتطــور يف مختلف 

املجاالت، مؤكداً أن نســبة ما تشغله املرأة اإلماراتية 

مــن مناصب قياديــة تعد مرتفعــة عاملياً، مشــيداً 

@ســاهمة املرأة وبدورها ونشــاطها، و@ا تحظى به 

من مكانة وما وصلت إليه من تعليم.

وقال: إن اإلمارات تعد $وذجاً يحتذى به يف مجال 

°ك� املــرأة، األمر الذي يعكس الثقــة الالمحدودة 

بقدراتها ودورها ومساه¬تها الفاعلة، مشيداً بوصول 

املرأة إىل منصب النائب األول لرئيس املجلس الوطني 

االتحادي، و@شاركة املرأة يف العمل الربملا�.
ك¬ التقى ســعادة راشــد محمد الرشيقي عضو 

املجلــس الوطني االتحادي يــوم 3 أبريل 2014 

يف مقر املجلس يف أبوظبي، ســعادة هونج جون 

عضو يف املجلــس الوطني الكوري. وتناول اللقاء 

العالقات الربملانية ب� املجلس الوطني االتحادي 

والربملان الكــوري، والتأكيد عىل أهمية الزيارات 

بــ� برملانيي البلديــن لتبادل الخــربات وبحث 

سبل تعزيز مختلف العالقات ب� الجانب�، فضالً 

عن تفعيل لجــان الصداقة الربملانيــة اإلماراتية 

الكورية.بــدوره أعرب ســعادة هونج جون عن 

تقديره ملا وصلت عالقــات التعاون ب� البلدين 

من تقــدم وتطور يف مختلف املجاالت، مشــيداً 

بالتطور الذي تشــهده دولة اإلمارات يف مختلف 

القطاعات، و@ا تحظى به من ســمعة طيبة عىل 

الصعيد الدويل.
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اجمللس الوطني يشارك Ñ معرض أبوظبي الدو� للكتاب 2014

شــارك املجلــس الوطني االتحــادي، يف فعاليات 

معــرض أبوظبي الدويل للكتــاب الذي أقيم من 30 

أبريــل ولغايــة 5 مايــو 2014م، يف مركــز أبوظبي 

الوطنــي للمعــارض، بهــدف تعزيــز التواصل مع 

مختلف فئــات املجتمــع، ونرش الثقافــة الربملانية 

ودوره  واختصاصاتــه  املجلــس  @ســÑة  والوعــي 

ونشاطاته، عىل الصعيدين املحيل والخارجي.

وأكد سعادة الدكتور محمد ساÏ املزروعي األم� 

العــام للمجلس الوطني االتحادي، أن األمانة العامة 

تضــع يف مقدمة أولوياتها، توثيق نشــاطات أجهزة 

املجلــس املختلفة، بهــدف وضعها ب� يدي كل من 

يبحث عن املعلومة املوثقة، وعن معرفة مدى الدور 

الذي يضطلــع به املجلس يف م¬رســة اختصاصاته 

الترشيعيــة والرقابية والسياســية، وإنجازاته ودوره 

الحيوي يف مالمســة جميع القضايا التي تهم الوطن 

واملواطن�.

وأشار إىل أن األمانة العامة من خالل «مركز تريم 

عمران»، تضع قا[ة ســنوية الحتياجاتها من أحدث 

املطبوعات التــي يتم عرضها، مبيناً أن املركز يهدف 

إىل خدمــة أعضاء املجلس من خالل تقديم مختلف 

وســائل املعرفــة واملعلومات ذات الصلــة بالقضايا 

املحليــة التي يناقشــها املجلس، وخدمــة الباحث� 

بتوفــÑ املعلومــة يف الوقــت املناســب وبالجودة 

املطلوبــة، وخدمة الجمهــور الخارجي، حيث يعترب 

املركــز قناة لالتصال املجتمعي للتفاعل مع املجتمع 

والتعرف عىل احتياجاتــه ورؤيته تجاه املوضوعات 

والقضايــا املهمــة من خــالل وســيلة تواصل دا[ة 

التحديــث يف التوقيت املناســب، فضــالً عن دعم 

وتطوير البحوث العلميــة والربملانية، ونرش الثقافة 

 Ñواملعلومات السياســية والقانونية والربملانية، وتوف

املعلومات عن طريق استخدام التقنيات الحديثة.

وبــ� أن املجلس حريص عىل املشــاركة يف هذه 

الفعاليــات الثقافيــة، ملا لها مــن دور مهم وهدف 

رائــد يف عكس ما وصلت إليــه الدولة من تقدم يف 

املجاالت الثقافية والســياحية، وجهودها الرامية إىل 

دعم البحــث العلمي ونرش الثقافة، من خالل اتباع 

األساليب العلمية الحديثة يف االستفادة من القدرات 

واإلمكانات يف مختلف املجاالت.

وأكــد أهمية هــذا املعــرض الذي بــات األك} 

تخصصــاً يف املنطقــة، مــن خالل برنامجــه متعدد 

األوجه واألنشــطة الثقافية املصاحبة له، ومشــاركة 

أكــ} من 1025 عارضاً من 50 دولة، ويقدم أك} من 

500 ألف عمل أد) من مختلف أنحاء العاÏ، مضيفاً 

إن البحــث العلمــي يف أي مجتمع هو رصيد قومي 

وثــروة يجب الحفاظ عليها وتشــجيعها وتطويرها، 

مشــيداً بدعم القيــادة للثقافة يف اإلمــارات ضمن 

مرشوع ثقــايف متنوع يضع الدولــة يف مصاف دول 

.Ïالعا

وأعدت األمانة العامة للمجلس برنامجاً للمشاركة 

يف فعاليات هذه الدورة من خالل عرض اإلصدارات 

التــي تعكس مســÑة عمل املجلس منــذ عقد أول 

جلســة عــام 1972م، ومشــاركته يف عمليــة البناء 

والتطــور التي تشــهدها الدولة، فضــالً عن تواجد 

كــوادر األمانة طيلــة أيام املعرض الســتقبال الزوار 

الذين .ثلون مختلف فعاليات املجتمع ومؤسساته، 

حيث ســيتم توزيع عدد من املطبوعات عىل شكل 

أقراص مدمجة.

وفد برملا� أملا� يطلع على إجنازات اجمللس

اطلع وفــد من لجنة الشــؤون الخارجية يف الربملان 

األملا� برئاسة، نيبل أنان رئيس اللجنة، خالل زيارته 

يوم 1 يونيو 2014م، ملقر املجلس الوطني االتحادي، 

عىل مســÑة تطور الحياة الربملانية يف الدولة، وعىل 

إنجازات املجلس الترشيعية والرقابية والدبلوماسية 

الربملانية.  كان يف اســتقبال الوفد ســعادة كل من: 

أحمد عبيد املنصوري، والدكتورة منى جمعة البحر، 

وأحمد عبد امللك أهيل، وحميد عيل بن ساÏ، أعضاء 

املجلس الوطني الذين رحبوا بالوفد مؤكدين أهمية 

تعزيز العالقات ب� دولة اإلمارات وجمهورية أملانيا 

يف مختلف املجاالت، انطالقاً مــن املصالح املتبادلة 

للبلدين الصديق�.

وجرى خــالل اللقاء بحث ســبل تعزيز عالقات 

التعــاون ب� دولة اإلمــارات وجمهوريــة أملانيا يف 

جميــع املجــاالت خاصــة السياســية واالقتصادية 

والربملانية ومســتجدات األوضــاع واملنطقة خاصة 

تطــورات األزمــة الســورية. وشــدد الجانبان عىل 

أهمية العالقات االقتصادية والرشاكة االســرتاتيجية، 

والحــرص عىل تنمية هذه العالقــات وتطويرها، @ا 

يحقق املصالح املشرتكة للبلدين.

وأعــرب أعضاء وفد لجنة الشــؤون الخارجية يف 

الربملان األملا�، عــن إعجابهم بالدور الذي يقوم به 

املجلس الوطني االتحادي، ومشــاركة املرأة الفّعالة 

يف الحياة الربملانية.
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ناقش فريــق تنفيذ مــرشوع الشــبكة املعلوماتية 

الربملانيــة الخليجية، خالل اجت¬عه الثا� الذي عقد 

يف مقــر األمانة العامة للمجلــس الوطني االتحادي 

يف د)، يف 15 مايــو 2014م، عدداً من األمور الفنية 

املتعلقــة بتنفيذ هذا املــرشوع، ألهميته يف تحقيق 

الربط التفاعيل ب� املجالس الربملانية يف دول مجلس 

التعــاون الخليجي، مــن حيث تبــادل املعلومات، 

والتفاعل املبارش ب� األجهزة واألشخاص.

وأكد الدكتور محمد ســاÏ املزروعي األم� العام 

للمجلس الوطنــي االتحادي، خالل حضــوره جانباً 

من االجت¬ع، أهمية هذه الشــبكة يف مساندة عمل 

املجالس الترشيعيــة الخليجية، عىل أســاس تبادل 

الخــربات، كونها تعد مصدراً لألبحــاث واملعلومات 

الربملانيــة الخليجية، مشــÑاً إىل أن أهمية الشــبكة 

تكمــن يف متابعــة طبيعة التغــÑات القا[ــة، وما 

يستدعيه ذلك من زيادة مجاالت التعاون والتنسيق، 

وما يفرضه ذلك من تكثيف للتشــاور وتبادل الرأي، 

فضــالً عن توفــÑ الوقت والجهد فيــ¬ يخص عقد 

اللقاءات واالجت¬عات والربامــج التدريبية، وزيادة 

العائد املتحصــل منها، وإمكانية متابعة التنفيذ من 

خالل الشــبكة. بعــد ذلك ترأس االجت¬ع ســعادة 

عبدالعزيز بن درويش األم� العام املساعد لشؤون 

الجلســات واللجــان، الــذي عقد @شــاركة ممثيل 

إدارات تقنيــة املعلومــات والتبــادل املعلوما= يف 

مجالــس الشــورى والنواب واألمــة والوطني بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال بن درويــش إن االجت¬ع الثا� يناقش آخر 

املستجدات الخاصة بالشــبكة املعلوماتية الربملانية 

الخليجية، الفتاً إىل أنه تم إنجاز ما نسبته 65% من 

أع¬ل املرشوع خالل املرحلة الســابقة عىل أن يتم 

االنتهاء منه نهاية عام 2014م.

فريق عمل الشبكة املعلوماتية ال�ملانية اخلليجية 
يعقد اجتماعه الثا�

إشادة بجناح اجمللس Ñ معرض الكتاب

زار معايل الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

الثقافة والشــباب وتنمية املجتمــع، يوم األربعاء 

املوافق 30 أبريــل 2014م، جناح املجلس الوطني 

االتحــادي يف معــرض أبوظبي الــدويل للكتاب يف 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأشــاد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 

بحرص املجلس الوطني االتحادي عىل املشاركة يف 

مختلــف الفعاليات يف الدولة، لتعزيز التواصل مع 

مختلف فئات املجتمع، ونرش الثقافة الربملانية.

ويعــد معرض أبوظبــي الدويل للكتــاب نافذة 

مهمة بالنسبة للمجلس، لعكس الصورة الحقيقية 

لطبيعة وتطور مســÑة الحياة الربملانية يف الدولة. 

كــ¬ وتضــع األمانــة العامة للمجلــس يف مقدمة 

أولوياتها، توثيق نشاطات أجهزة املجلس املختلفة، 

واملشاركة يف مثل هذه الفعاليات الثقافية.
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حتت القبة      

إقرار 8 مشروعات قوانني ومناقشـــــــــــــــــــــــة 3 موضوعات عامة وتوجيه 55 سؤاالً
أقــر املجلــس الوطني االتحــادي عىل مدى ســبع 

جلســات عقدها من دور انعقــاده العادي الثالث، 

خــالل الربع الثــا� من العام الجــاري من تاريخ 7 

أبريــل ولغاية 24 يونيــو 2014م، 3انية مرشوعات 

قوان�، وناقش ثالثة موضوعات عامة، ووجه أعضاء 

املجلس 55 سؤاالً إىل ممثيل الحكومة، تبنى املجلس 

بشــأنها 3ــا� توصيــات، وأصدر بيان�، وشــاركت 

الشــعبة الربملانية يف عدد من الفعاليــات الربملانية 

الخليجيــة والعربية واإلســالمية والدولية، ونظمت 

لجان املجلس حلقة نقاشية. 

وتضمنت مرشوعات القوان� التي أقرها املجلس 

بعد أن ناقشــها وعــدل وحذف واســتحدث عدداً 

من موادها وبنودها: مرشوع قانون اتحادي بشــأن 

أمن املنشآت والفعاليات الرياضية، ومرشوع قانون 

اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 

11 لســنة 1992م بشــأن إصدار قانــون اإلجراءات 

املدنية، ومرشوع قانون اتحادي رقم 4 لســنة 2002 

بشــأن مواجهــة جرائم غســل األمــوال ومكافحة 

°ويــل اإلرهــاب، ومرشوع قانون اتحادي يف شــأن 

مكافحة األمراض الســارية، ومرشوع قانون اتحادي 

بشــأن تعديل مســمى الهيئة الوطنية للمواصالت، 

ومــرشوع قانــون اتحــادي بشــأن تعديــل بعض 

أحكام القانون االتحادي رقم 8 لســنة 2009 بشأن 

األوسمة وامليداليات والشارات العسكرية، ومرشوع 

قانــون اتحــادي لســنة 2014م يف شــأن مكافحة 

املــواد املحظــورة يف مجال رياضة ســباقات الخيل 

والفروســية، ومرشوع قانون اتحادي بشــأن تنظيم 

مهنة مدققي الحسابات.

وتبنــى املجلــس خــالل مناقشــته موضوعات: 

سياسة الهيئة العامة للشــؤون اإلسالمية واألوقاف، 

وسياســة الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينات 

االجت¬عيــة، وسياســة وزارة الداخليــة، 30 توصية 

تم رفعها للحكومة، يف حــ� نظمت اللجنة املؤقتة 

ملناقشــة موضوع سياســة الهيئــة العامــة لرعاية 

الشــباب والرياضة، حلقة نقاشية حول واقع تطوير 

األندية الرياضية ومراكز الشــباب، @شاركة املعني� 

واملتخصص� واملهتم�.

ذكــرى توحيد القــوات املســلحة تجســد اإلÜان 

بالوحدة واملصÂ املشرتك

أكد املجلس يف بيان له @ناســبة الذكرى 38 لتوحيد 

القوات املســلحة، أن هذه  الذكرى الغالية تُجســد 

عمــق اإل.ان بالوحــدة واملصÑ املشــرتك، ومنطلقاً 

ملرحلــة من العمل الــدؤوب املخطــط لبناء قوات 

مســلحة إماراتية فاعلــة، وقادرة عــىل صيانة أمن 

الوطــن واســتقراره، وح¬ية مكتســباته بســواعد 

عامــرة باإل.ــان، مســتعدة دا[اً للــذود عن تراب 

وطننا الغايل. وســيظل هذا القــرار دوماً واحداً من 

أهم القرارات الداعمة ملســÑتنا االتحادية املباركة، 

ويُوفــر لقواتنا املســلحة كل اإلمكانيــات ملواجهة 

تحديات العرص، وتطوير بنائها بشكل مستمر حتى 

تكــون بكامل جاهزيتها وقدرتهــا، درعاً يحمي أمن 

واستقرار دولتنا. 

وقــال: لقد قدمــت القوات املســلحة اإلماراتية 

عىل مدى تاريخها، صورة مرشفة لإلنســان اإلمارا= 

والعر) شــهد بهــا الجميع، عــرب إثباتهــا لجدارتها 

وحرفيتها العالية يف العديد من امله¬ت التي قامت 

بها، ســواء يف مســاعدة األشــقاء، أو حفظ الســالم 

واألمــن الدولي�، واملســاعدة يف مناطــق الكوارث 

 .Ïوالنزاعات يف العديد من مناطق العا

وشدد عىل أن حرص القيادة الرشيدة عىل تطوير 

وتجهيز وتحديث قواتنا املســلحة ينبع من اإلرصار 

عىل ح¬ية الوطن ومكتســباته، والحفاظ عىل أمنه 

واستقراره، ولتكون عىل الدوام سنداً لألشّقاء، وعوناً 

لألمة، ومجسدة للمبادئ السلمية الثابتة والراسخة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

واملجلس الوطني االتحــادي إذ يُعّرب عن اعتزازه 

العميق بقرار توحيد القوات املسلحة، يتقدم بأسمى 

آيات التهــا� والتربيكات إىل مقــام حرضة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه الله، ُمشيداً 

برؤيته الحكيمة، وحرصه الدائم عىل ازدهار وتقدم 

الوطن والحفاظ عــىل منجزاته. ك¬ يتوّجه بالتهنئة 

إىل أخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكم د) رعاه الله، وإىل إخوانه¬ أصحاب الســمو 

أعضاء املجلــس األعىل حــكام اإلمــارات. ويتوّجه 

بالتهنئــة إىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املســلحة، وإىل جميع أبنائنا البواســل من 

منتســبي القوات املسلحة، وإىل شعبنا الكريم بهذه 

الذكرى الغالية عىل قلوب الجميع.

اإلمارات يف طليعة داعمي مســÂة مجلس التعاون 

الخليجي 

و@ناســبة الذكــرى 33 لتأســيس مجلــس التعاون 

لدول الخليج العربية، الــذي رأى النور يف العاصمة 

اإلماراتية أبوظبــي يف 25 مايو1981م، قال املجلس 

يف بيــان له: يف هذه  الذكــرى الغالية عىل قلب كل 

مواطن خليجي، نســتذكر جهود املغفــور له بإذن 

الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة 

اإلمارات وبا� نهضتهــا، الذي دعا إىل فكرة مجلس 

التعاون بعد نجاح تجربة اإلمارات، وساهم يف وضع 

أهدافــه مع إخوانه قادة الــدول الخليجية رحمهم 

 اجمللس يقر على مدى 
سبع جلسات عقدها من 
7 أبريل ولغاية 24 يونيو 

2014م ثمانية مشروعات 
قوانني

القوات املسلحة تقدم 
صورة مشرفة ل×نسان 
ا³ماراتي والعربي شهد 
بها اجلميع ع� إثباتها 

جلدارتها وحرفيتها العالية

الوطني االحتادي  |  العدد السادس  |  يوليو 102014

isssu6 .indd   10 8/3/14   6:54 PM



إقرار 8 مشروعات قوانني ومناقشـــــــــــــــــــــــة 3 موضوعات عامة وتوجيه 55 سؤاالً

الله، الذين أرســوا قواعد متينــة قوامها رؤى ثاقبة 

وإرادة صلبة وعز.ة صادقة، فأ3ر عطاؤهم وبذلهم 

وإخالصهم هذا الرصح الخليجي الشامخ، عزاً وخÑاً 

عم كافة دول املجلس والدول العربية واإلسالمية.

وأكــد أن مجلس التعــاون، بفضل من الله العيل 

القديــر، وحكمة وحرص أصحاب الجاللة والســمو 

قــادة دول املجلــس، والتفاف مواطنيــه ودعمهم 

للمســÑة، فقد °كــن وال يزال من تخطــي العديد 

من الصعــاب التي واجهته، وحقــق إنجازات بارزة 

ومشهودة، وأســس عالقات وثيقة مع مختلف دول 

العاÏ وأسهم وبشكل إيجا) وفاعل يف أمن واستقرار 

املنطقة.

وأضاف إن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظــه الله، التي انطلق منها مجلس 

التعاون، وعــرب املراحل املختلفة التي مر بها، كانت 

دا[اً يف طليعة داعمي مســÑته، والداع� باستمرار 

إىل تطويــره وتحديث آليات عملــه نحو مزيد من 

تفعيلــه، وجعــل قراراتــه وتوصياته عىل مســتوى 

تطلعات شــعوبه نحو التكامل بــ� دوله يف جميع 

املجاالت.

وال يســع املجلس الوطنــي االتحادي إال أن يرفع 

إىل مقام صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة حفظه اللــه، وإىل أصحاب 

الجاللة والســمو قــادة دول املجلس، خالص التها� 

والتربيــكات بهذه املناســبة العزيــزة، ويُعرب عن 

°نياتــه بــأن يُوفــق املوىل عــز وجــل، املجلس يف 

مســÑة التعاون والتقــدم والخÑ والنــ¬ء املباركة، 

نحو تحقيق املزيد من التقــدم والتطور واالزدهار، 

وإنجاز التكامل ب� شــعوب املنطقة، ودعم العمل 

الخليجي املشــرتك نحو آفاق أوســع @ا يُســهم يف 

تعزيز عمل املجلس، وتلبية طموحات أبناء وشعوب 

دولــه، وتحقيق املزيد من اإلنجازات يف إطار الرؤى 

الواحدة واملصÑ املشرتك.

أعضاء اجمللس يوجهون 
55 سؤاالً إØ ممثلي 

احلكومة تبنى اجمللس 
بشأنها 8 توصيات

تبني30  توصية خالل 
مناقشة ثالثة موضوعات 

 Øعامة مت رفعها إ
احلكومة
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حتت القبة      جلسات

 تعديل القانون يهدف 
إØ تعزيز مؤشرات ا»داء 

الوطنية املرتبطة بعمل 
وزارة العدل خصوصًا 

كفاءة النظام القضائي 
واملتعلقة بالوقت 
والتكلفة وا³جراءات

التعديل يتناسب مع 
املستجدات احلديثة 

خصوصًا Ý Ñال 
التنافسية العاملية 
املتعلقة باجملال  
التجاري واالقتصادي 

حرص املجلــس الوطني االتحادي خالل جلســته 

الرابعة عــرشة من دور االنعقاد العــادي الثالث, 

التي عقدها يوم 20 مايو 2014م، خالل مناقشــة 

وإقرار مرشوع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام 

القانون االتحادي رقم «11» لســنة 1992م، بشأن 

إصدار قانون اإلجراءات املدنية، عىل أن تنســجم 

التعديــالت التــي أدخلهــا مع الهــدف العام من 

التعديــل، وهو تطوير النظام القضا�، @ا يســهم 

يف تقليــل الوقت الالزم للفصــل يف القضايا، األمر 

الذي ســيعزز مــؤرشات األداء الوطنيــة املرتبطة 

بعمــل وزارة العــدل، خصوصــاً كفــاءة النظــام 

القضا� واملتعلقة بالوقــت والتكلفة واإلجراءات، 

و@ا يتناســب مع املســتجدات الحديثة خصوصاً 

يف مجــال التنافســية العامليــة املتعلقــة باملجال 

التجاري واالقتصادي، ليعكــس النظام اإلجرا� يف 

املحاكــم مدى القدرة عىل التنافس، وهو ما يدعم 

مكانــة الدولة يف هذا املجــال، @ا يتفق مع أفضل 

امل¬رسات الدولية واملقارنات املعيارية.

وشــملت التعديــالت نصــوص 35 مــادة من 

القانون رقم 11 لســنة 1992، وإضافة ثالث مواد 

جديدة، وإلغاء مادت� من القانون نفســه، حيث 

تم اســتبدال بعض املصطلحات الواردة يف القانون 

الحــايل @صطلحــات جديــدة واألحــكام الخاصة 

باإلعالن ومواعيدها، والبيانات التي تتضمنها ورقة 

اإلعالن وإجراءات تسليمها ومجموعة من األحكام 

التفصيليــة املعدلــة، منهــا تحديــد اختصاصات 

املحاكــم االبتدائية والدوائر الجزئية املشــكلة من 

قاض واحد والدوائر الكلية املشكلة من ثالثة قضاة 

واستحداث 

إنشاء مكتب إدارة الدعوى وتحديد اختصاصاته

وحسب التعديل يستبدل بالعبارت� املذكورت� تالياً 

أين¬ وردتا يف القانون االتحادي رقم 11 لسنة 1992 

العبارتــان املبينتــان أمامه¬: قلــم الكتاب: @كتب 

إدارة الدعوى، ومندوب اإلعــالن: بالقائم باإلعالن، 

عــىل أن يتم اإلعالن بناء عــىل طلب الخصم أو أمر 

املحكمة، بوساطة القائم باإلعالن أو بالطريقة التي 

يحددها القانون، ويجوز اإلعالن بوســاطة رشكة أو 

مكتب خاص أو أك}، ويصدر مجلس الوزراء النظام 

الخاص باإلعالن بوساطة الرشكات واملكاتب الخاصة 

والرشوط الواجب اتباعها إلجراء اإلعالن وفق أحكام 

هذا القانون.

ووفقــاً ملرشوع القانون ينشــأ بقــرار من وزير 

العــدل أو رئيــس الجهــة القضائيــة املحلية كل 

بحســب اختصاصــه يف مقــر املحكمــة املختصة 

مكتب يسمى «مكتب إدارة الدعوى»، مع تحديد 

اختصاصــات الدوائــر الجزائية والكلية املشــكلة، 

وميعــاد الطعن يف الحكم، ويعمــل بالقانون بعد 

ثالثة أشــهر مــن تاريخ نــرشه. و@وجب املرشوع 

يتم اإلعالن بناًء عىل طلب الخصم أو أمر املحكمة 

بوساطة القائم، باإلعالن أو بالطريقة التي يحددها 

القانون، وللمحكمة أن تــرصح للمدعي أو وكيله 

للقيام باإلعالن، ويجوز اإلعالن بوســاطة رشكة أو 

مكتب خاص أو أك}.

وإذا تضمنــت الدعــوى دفعاً شــكلياً من أحد 

الخصوم، أو طلباً مستعجالً، أو طلب إدخال خصم 

Ï ترفع الدعــوى يف مواجهتــه، أو تخلف املدعى 

عليه عن الحضور بعد إعالنه لشــخصه، أو انقطع 

ســÑ الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم 
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التعديالت التي أدخلها 
اجمللس تنسجم مع 

الهدف العام من تعديل 
القانون لتطوير النظام 
 Ñ القضائي مبا يسهم
 Ñ تقليل وقت الفصل

القضايا

بقرار من وزير العدل أو 
رئيس اجلهة القضائية 

احمللية كل بحسب 
اختصاصه يُنشأ Ñ مقر 

احملكمة اخملتصة مكتب 
يسمى مكتب إدارة الدعوى

أو بفقــده أهليــة الخصومة، أو بــزوال صفة من 

كان يبــارش الخصومة عنه مــن النائب� قبل إحالة 

الدعوى، أحالها مكتــب إدارة الدعوى إىل القايض 

املختص بحالتها، بعد تحديد جلســة للفصل يف أي 

من ذلك، وللقايض إعادة الدعوى بعد ذلك ملكتب 

إدارة الدعوى الســتك¬ل إجراءات تجهيز الدعوى 

حسب األحوال.

الدوائــر الجزئيــة تختــص يف الدعــاوى املدنيــة 

والتجارية والع¦لية

وأشــار مرشوع القانــون إىل أن الدوائــر الجزئية 

املشــكلة من قــاٍض  فرد بالحكــم ابتدائياً تختص 

يف الدعــاوى املدنية والتجاريــة والع¬لية، التي ال 

تتجاوز قيمتها 500 ألف درهم، والدعاوى املتقابلة 

أيــاً كانت قيمتهــا، ودعاوى األحوال الشــخصية، 

ودعاوى قسمة املال الشــائع، والدعاوى املتعلقة 

باملطالبة باألجور واملرتبــات، وتحديدها أياً كانت 

قيمتهــا. ويف جميع األحوال يكــون حكم الدوائر 

الجزئيــة انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز 

عرشين ألف درهم. 

وتختص الدوائر الكلية املشكلة من ثالثة قضاة 

بالحكــم يف جميــع الدعــاوى املدنيــة والتجارية 

والع¬ليــة التي ليســت مــن اختصــاص الدوائر 

الجزئيــة، والدعــاوى اإلدارية والدعــاوى العينية 

العقاريــة األصليــة والتبعية أيــاً كانــت قيمتها، 

والحكم بالطلبات الوقتية أو املســتعجلة وســائر 

الطلبات العارضــة، وكذلك يف الطلبــات املرتبطة 

بالطلــب األصيل مهــ¬ تكــن قيمتهــا أو نوعها، 

ودعاوى اإلفالس والصلــح الواقي، والدعاوى التي 

ينص القانون عىل اختصاصها بها.

الســ¦ح للخصــوم أثناء ســÂ الدعــوى بتقديم 

مستندات أو دفوع

وأوضــح املــرشوع أن صحيفة الدعــوى يجب أن 

تشتمل عىل اســم املدعي ولقبه، ورقم هويته إن 

وجدت ومهنته، أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، 

ورقم هاتفه، واســم من .ثله، ولقبه ورقم هويته 

ومهنته، أو وظيفته وموطنه ومحل عمله، وعنوان 

 Ï الربيــد، أو رقم الفاكس أو الربيد اإللكرتو�، فإن

يكــن للمدعي موطن يف الدولة عّ� موطناً مختاراً 

له.

وأجــاز مــرشوع القانون للمحكمة أن تســمح 

للخصوم أثناء ســÑ الدعوى بتقديم مستندات أو 

دفوع، أو وسائل إثبات جديدة، أو تعديل طلباتهم 

أو تقديم طلبات عارضة، تعذر عليهم تقد.ها إىل 

مكتب إدارة الدعوى، ولهــا أن تحكم بعدم قبول 

تقد.هــا إذا تحقق لها أنــه كان باإلمكان تقد.ها 

إىل مكتــب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم 

بإيداعها مكتــب إدارة الدعوى، أو بطريق تبادلها 

مع التأشــÑ عىل النســخة األصلية من الخصم @ا 

يفيد ذلك. 

الطعــن يف الحكم يبــدأ من اليوم التــايل لتاريخ 

صدوره

ووفقاً ملرشوع القانون يبدأ ميعاد الطعن يف الحكم 

من اليــوم التايل لتاريخ صدوره ما Ï ينص القانون 

عىل غÑ ذلــك، ويبدأ هذا امليعاد من تاريخ إعالن 

الحكــم إىل املحكوم عليه يف األحــوال التي يكون 
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للنائب العام أن يطعن 
بطريق النقض من تلقاء 
نفسه أو بناًء على طلب 
 Ñ خطي من وزير العدل

ا»حكام االنتهائية أيًا كانت 
احملكمة التي أصدرتها

فيهــا قد تخلف عن الحضور يف جميع الجلســات 

املحــددة لنظر الدعوى وÏ يقــدم مذكرة بدفاعه، 

وكذلــك إذا تخلــف املحكوم عليه عــن الحضور، 

وعــن تقديم مذكــرة يف جميع الجلســات التالية 

لتعجيل الدعوى بعد وقف الســÑ فيها ألي سبب 

من األســباب. ويقف ميعاد الطعن بوفاة املحكوم 

عليه أو بفقد أهليتــه للتقايض أو بزوال صفة من 

كان يبارش الخصومة عنه، وال يزول الوقف إال بعد 

إعالن الحكم إىل الورثة إذا Ï يكن الورثة معروف� 

جملة من دون ذكر أســ¬ئهم وصفاتهم، وذلك يف 

آخر موطــن كان ملورثهم أو إعالنــه إىل من يقوم 

مقام من فقــد أهليته للتقــايض، أو زالت صفته، 

ويف حالة معرفة الورثة يكون اإلعالن وفق األوضاع 

املقررة يف املادة 8 من هذا القانون.

ووفقاً ملــرشوع القانون للنائب العام أن يطعن 

بطريق النقض من تلقاء نفســه، أو بناًء عىل طلب 

خطي مــن وزير العدل يف األحــكام االنتهائية، أياً 

كانت املحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً 

عىل مخالفة القانون أو الخطأ يف تطبيقه أو تأويله.

وحســب القانون .تنــع إصدار األمــر بحبس 

املديــن يف حــاالت إذا Ï يبلــغ الثامنــة عرشة أو 

 Ïتجاوز الســبع� من عمــره، وإذا كان له ولد، و

يبلغ الخامسة عرشة، وكان زوجه متوىف أو محبوساً 

ألي ســبب، وإذا كان زوجاً للدائــن أو من أصوله 

مــا Ï يكن الدين نفقــة مقــررة، وإذا قدم كفالة 

مرصفية أو كفيالً مقتدراً يقبله قايض التنفيذ للوفاء 

بالديــن يف املواعيد املحــددة أو رصح عن أموال 

لــه يف الدولة يجوز التنفيذ عليهــا، وتكفي للوفاء 

بالدين، وإذا ثبــت ببينة طبية معتمدة أن املدين 

مريض مرضــاً مزمناً ال يرجى شــفاؤه، وال يتحمل 

معــه الحبس، وإذا كان الديــن املنفذ به يقل عن 

عرشة آالف درهم ما Ï يكن غرامة مالية، أو نفقة 

مقــررة أو أجرة عمل، ولقــايض التنفيذ أن يؤجل 

إصدار األمــر بحبس املديــن يف الحالت� اآلتيت�: 
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الدوائر اجلزئية املشّكلة 
من قاٍض  فرد تختص 

باحلكم ابتدائيًا Ñ الدعاوى 
املدنية والتجارية 

والعمالية

إذا كان املديــن امرأة حامالً، وإذا ثبت ببينة طبية 

معتمدة أن املدين مريــض مرضاً مؤقتاً ال يتحمل 

معه الحبس وذلك إىل ح� شفائه.

دعوى إلغاء القرارات اإلدارية

وأشار مرشوع القانون إىل أنه ال تقبل دعوى إلغاء 

القــرارات اإلدارية بعد ميض 60 يومــاً من تاريخ 

نرش القرار اإلداري املطعون فيه، أو إعالن صاحب 

الشــأن به أو ثبوت علمه به عل¬ً يقينياً، وينقطع 

رسيان هذا امليعاد بالتظلم إىل الجهة اإلدارية التي 

أصدرت القرار أو إىل الجهة الرئاســية لها، ويجب 

أن يبــت يف التظلم خالل ســت� يومــاً من تاريخ 

تقد.ــه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون 

مســبباً، ويعترب فوات 60 يوماً عىل تقديم التظلم 

مــن دون أن تجيب عنه الجهــات املختصة @ثابة 

رفضــه، ويحســب ميعاد رفع الدعــوى من تاريخ 

الرفض الرصيح أو الضمني حسب األحوال.

وتنــص املــادة 54 مكــرراً عىل ما يــيل: «عىل 

الخصم املعلن بالدعوى متابعة تأجيالتها ومواعيد 

جلساتها وإجراءاتها، وتكون قرارات املحكمة التي 

تصدر بعد انعقاد الخصومة صحيحة منتجة آلثارها 

مــن دون حاجة إىل إعالن». فيــ¬ تنص املادة 84 

مكــرراً عىل ما ييل: «ال تقبل دعوى إلغاء القرارات 

اإلدارية بعد مــيض 60 يوماً من تاريخ نرش القرار 

اإلداري املطعون فيه، أو إعالن صاحب الشــأن به، 

أو ثبوت علمه به عل¬ً يقينياً، وينقطع رسيان هذا 

امليعــاد بالتظلم إىل الجهــة اإلدارية التي أصدرت 

القرار أو إىل الجهة الرئاسية لها، ويجب أن يبت يف 

التظلم خالل 60 يوماً من تاريخ تقد.ه، وإذا صدر 

القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعترب فوات 

60 يومــاً عىل تقديم التظلم مــن دون أن تجيب 

عنــه الجهــات املختصــة @ثابة رفضه، ويحســب 

ميعــاد رفع الدعوى من تاريــخ الرفض الرصيح أو 

الضمني حسب األحوال».
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اجمللس يؤكد أهمية 
Ýانية التحصني لäطفال 

حماية للمجتمع  من 
ا»مراض السارية

توافــق املجلس الوطني االتحــادي والحكومة، عىل 

جميع التعديالت التي أدخلها املجلس عىل مرشوع 

قانون اتحادي بشأن مكافحة األمراض السارية، الذي 

ناقشــه املجلس ووافق عليه خالل جلسته الخامسة 

عــرشة من دور االنعقاد العادي الثالث التي عقدها 

اليوم 3 يونيــو 2014م، فقد تركزت التعديالت عىل 

التعاريف وإجراءات التبليغ عن األمراض الســارية، 

وإجراءات مكافحتها، وحقوق وواجبات األشــخاص 

املصابــ� بأمــراض ســارية، وإجــراءات التفتيــش 

والعقوبــات املرتتبة عــىل مخالفة أحــكام القانون، 

وتنظيــم أحكام إصــدار الالئحة التنفيذيــة، وإلغاء 

األحكام املخالفة، وتعديل جدول األمراض السارية، 

والنــرش يف الجريدة الرســمية، وترسي أحكامه عىل 

كل من يتواجــد داخل الدولة وعىل جميع األمراض 

السارية.

ويف بداية الجلســة أكد معايل عبدالرحمن محمد 

العويــس وزير الصحة، أن الــوزارة تتفق مع جميع 

التعديــالت التــي أدخلتها اللجنة خالل مناقشــتها 

مرشوع القانون، وقــال «نحن متفقون مع املجلس 

يف جميع مالحظاته وتعديالته التي تم إضافتها عىل 

فصول ومواد وبنود مرشوع القانون».

الحفاظ عىل صحة اإلنسان بتنفيذ برامج وقاية

وشــدد املجلــس عىل أهميــة أن يتضمــن مرشوع 

القانون مادة تتعلق بهدفه، وهو الحفاظ عىل صحة 

اإلنسان من خالل تنفيذ برامج الوقاية من األمراض 

الســارية ومكافحتهــا، مع املواءمة مــع مقتضيات 

الصحة العامة وح¬ية حقــوق األفراد وفق اللوائح 

الصحيــة الدولية، واســتحدث املجلس بنــداً يؤكد 

أهمية أن توفر وزارة الصحة والجهة الصحية املعنية 

أماكن للعزل وفق املواصفــات واملقاييس املعتمدة 

التــي تحددها الالئحــة التنفيذية لهــذا القانون، 

وحرص املجلس عىل استحداث مادة ينشأ @وجبها 

ســجل وطنــي يف وزارة الصحــة لرصــد وحــرص 

األمراض الســارية، وذلك بهــدف أن تكون هناك 

قاعــدة بيانات إحصائية لألمراض الســارية داخل 

الدولة، م¬ سيرتتب عىل ذلك نتائج إيجابية بشأن 

الصحة العامة يف الدولة.

وجــاءت تعديالت املجلس عــىل مواد مرشوع 

القانون منســجمة مــع املربرات التــي دعت إىل 

رضورة تحديــث قانون األمراض الســارية الحايل 

الذي يعود تاريخ إصداره إىل سنة 1981م، يف ظل 

التغيــÑات الناتجة عن الطفــرة العلمية يف مجال 

األمراض املعدية، واالســتجابة ملتطلبات تحديات 

هــذه األمــراض حســب املفاهيــم والتطــورات 

الحديثة، والتي تأخذ بع� االعتبار رضورة التوفيق 

واملوازنــة ب� مقتضيات ح¬ية الصحة العامة من 

جهــة، وح¬ية حقــوق األفراد من جهــة أخرى، 

وكذلــك مراعاة اللوائح الصحيــة الدولية الصادرة 

عن منظمة الصحة العامليــة، وانض¬م الدولة إىل 

منظمــة األمم املتحدة، ومنظمــة الصحة العاملية 

والتزامها بدســتور منظمة الصحة العاملية، وتعدد 

الجنســيات املقيمــة يف دولة اإلمــارات، وأثره يف 

انتشــار أو تواجــد أنواع جديدة مــن األمراض يف 

املجتمــع اإلمارا=، وخاصــة أن رشيحة كبÑة من 

الفئــات العاملة جاءت للدولة تنحدر يف معظمها 

من دول فقÑة تنترش وتتوطن فيها بعض األمراض 

املعدية. وشــدد القانون العقوبــات عىل كل من 

يخالف أي حكم مــن أحكام مواده فقد تراوحت 

ب� الحبس ملدة تصل إىل خمس سنوات والغرامة 
التي تبدأ من خمســة آالف وتصــل إىل مئة ألف 

درهم.

اجمللس يجري تعديالت على مـــشروع قــــــــــــــــــــــــــــــانون مكافحة ا»مراض السارية

حــدد مــرشوع القانــون حقــوق وواجبات 
األشــخاص املصابــº بأمراض ســارية، بحظر 
وضــع أيــة قيــود أو اشــرتاطات خاصة عىل 
املصابº بأمراض سارية، تحول دون حصولهم 
عــىل الحقــوق املقــررة لهــم يف الترشيعات 
النافذة يف الدولــة، وذلك مع مراعاة حالتهم 
الصحيــة، ودون اإلخــالل بالتدابــÂ الالزمة 
للحــد من األمــراض الســارية والوقاية منها، 
للمصابــº باألمراض الســارية الحق يف تلقي 
الرعاية الصحية الالزمة والعالج  يف املنشــآت 
الصحيــة الحكومية، وذلك طبقــاً لإلجراءات 
التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون، عىل 
أن يكون ذلك مجاناً بالنســبة ألمراض القسم 
(أ) من الجدول رقم (1) امللحق بهذا القانون، 
ما ] يكن مشــموالً بالتأمــº الصحي، ويحق 
لألشــخاص املصابــº بأمراض ســارية ح¦ية 

رسية املعلومات الخاصة بهم.

سرية املعلومات 
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اجمللس يشدد على 
أهمية أن يتضمن مشروع 

القانون مادة تتعلق 
بهدفه وهو احلفاظ على 
صحة ا³نسان من خالل 
تنفيذ برامج الوقاية من 

ا»مراض السارية 

استحداث بند يؤكد أن على 
املنشآت الصحية التعاون 

التام مع وزارة الصحة 
واجلهة الصحية لتزويدها 

باملعلومات املطلوبة من 
تشخيص وعالج ومتابعة 

للمريض

اجمللس يجري تعديالت على مـــشروع قــــــــــــــــــــــــــــــانون مكافحة ا»مراض السارية

اإلبالغ الفوري عند اكتشــاف أية إصابة Òرض ساٍر 

بحد أقىص 24 ساعة

ومــن أبرز املواد التي حــرص املجلس عىل تعديلها، 

مــادة تتعلق باملــدة الزمنيــة للتبليــغ، إذ أكد أنه 

يجب عىل وزارة الصحة والجهة الصحية واملنشــآت 

الصحية الخاصة، عند اكتشاف أية إصابة @رض ساٍر 

مــن األمراض الواردة يف الجدول رقم "1" املرفق مع 

هــذا القانــون، أن تبلغ بــه اإلدارة املعنية، عىل أن 

يكون اإلبالغ فورياً وبحد أقىص 24 ســاعة، بالنسبة 

لألمراض املدرجة بالقســم "أ" من الجدول املشــار 

إليــه، وبحد أقىص ســبعة أيــام بالنســبة لألمراض 

املدرجــة بالقســم "ب" من ذات الجــدول، عىل أن 

تحــدد الالئحة التنفيذيــة للقانون، الوســائل التي 

يكون التبليغ عن طريقها، والن¬ذج املتعلقة بها.

وارتــأى املجلس هــذا التعديل لتحديــد مفهوم 

الفوريــة، نظراً لخطــورة هذه األمــراض، وأن عدم 

اإلبــالغ عنها، أو اإلبالغ برتاخي ســيؤدي إىل انتقالها 

من مرحلة الرسيان إىل مرحلة  االنتشار، ك¬ أضيفت 

املنشــآت الصحية الخاصة حتى تلتــزم باإلبالغ عن 

أمراض محددة بجدول مرفق بقسميه لخطورتها.

 Âوزيــر الصحة يرحــب بحرص املجلــس عىل توف

التحصº املجا@ للمواليد

رحــب معــايل عبدالرحمن العويس وزيــر الصحة، 

بحرص املجلس عىل إضافــة كلمة "مجا�" لتحص� 

املواليد، حيث نص مرشوع القانون عىل ما ييل: يجب 

تحص� املواليد ضد األمراض الســارية املســتهدفة، 

وفق الربنامج الوطني للتحص� الذي تضعه الوزارة، 

عىل أن يحصل املشمولون بربنامج التحص� الوطني 

عــىل التحص� والخدمــات املقدمة بشــأنه مجاناً، 

ويصــدر وزير الصحة القــرارات والجداول املنظمة 

للتحصــ� املجا� ضــد األمراض املســتهدفة، ضمن 

الربنامج الوطني للتحص�. وتنســجم هذه الخطوة 

مع حرص املجلس عىل االهت¬م بشــؤون املواطن� 

واحتياجاتهم ويف مختلف مراحل أع¬رهم، وتأكدياً 

عىل توفÑ التطعيم الصحي املجا� للمواليد، °اشــياً 

مــع املادة "19" من الدســتور، والتي تكفل الوقاية 

مــن األوبئة، ومن ناحية أخــرى إضافة كفالة الحق 

يف تلقي الرعاية الصحية الالزمة والعالج يف املنشآت 

الصحية الخاصة مجاناً بالنســبة ألمراض القسم "أ" 

مــن الجدول رقــم "1" امللحق بالقانــون حال عدم 

توافــر تأم� صحــي يغطي تلك األمــراض، حتى ال 

يحول العائق املادي من ح¬ية املجتمع كله.

أمراض مطلوب اإلبالغ الفوري عنها

حــدد مــرشوع القانون قا[ــة باألمــراض املطلوب 

التبليغ الفوري عنها وتشــمل: الشلل الرخوي الحاد، 

الجمرة الخبيثة، التســمم الوشــيقي "الســجقي"، 

الهيضــة "الكولــÑا"، الخناق، االرشيكيــة القولونية، 

التســمم الغذا�، داء املســتد.ة النزليــة الغزوي، 

فÑوس نقص املناعــة البرشي، متالزمة نقص املناعة 

املكتســب، انفلونزا الطيور، داء الفيلقيات، الجذام، 

املالريــا، الحصبــة، التهــاب الســحايا، الشــاهوق 

"الســعال الديــN"، الطاعون، شــلل األطفــال، داء 

الكلــب، الحصبة االملانية، ســارس، الجدري، الكزاز، 

السل الرئوي وغÑ الرئوي، حمى التيفوس، الحميات 

 ،E، A ويسÑوســية، التهاب الكبــد الفÑالنزفية الف

الحمى الصفراء، وأي مرض طارئ مســتجد تحدده 

اإلدارة املعنية يف الوزارة.

األمراض املشرتكة بº اإلنسان والحيوان
واشــتمل مــرشوع القانون عىل قا[ــة باألمراض 
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يحظر على الشخص الذي 
يعلم أنه مصاب أو مشتبه 
بإصابته بأي من ا»مراض 
السارية السفر أو االنتقال 

إØ أي مكان آخر غ� 
املنشأة الصحية

النص على Ýانية العالج 
باملستشفيات احلكومية 

من ا»مراض السارية 
اخلط�ة ملن ليس لديه 

تأمني صحي حماية 
للمجتمع

القانون يشدد العقوبات 
على كل من يخالف أي 
حكم من أحكام مواده 

تراوحت بني احلبس ملدة 
تصل إØ 5 سنوات والغرامة 

التي تصل إØ 100 ألف 
درهم

املشرتكة التي تنتقل من الحيوان إىل اإلنسان الواجب 

اإلبالغ عنها، وهي تعترب من األمراض حيوانية املنشأ 

وتشمل: الجمرة الخبيثة، الربوسيال، مرض اللولبيات، 

الســل البقري، نظÑ الســل، توالر.يا، الرعام، حمى 

الكونغــو والقرم النزفيــة، التهاب الدمــاغ والنخاع 

الخييل "الغر) والرشقي والفنزويل"، الحمى القالعية، 

داء الفم والقدم، التهاب الدماغ اليابا�، التهاب الفم 

الحويصيل، داء الكلب، حمى الوادي املتصدع، حمى 

غرب النيل، انفلونزا الطيور، داء البابســيات البقري، 

حمى الكاف، الدودة اللولبية للعاÏ الجديد، الدودة 

اللولبية للعاÏ القديم، "جنون البقر".

 ºإضافــة قطاع مــزاويل املهــن الطبيــة إىل املكلف

باإلبالغ 

وشــملت تعديالت املجلس نســبة كبــÑة من مواد 

مــرشوع القانون، حيث تم تعديــل تعريف املرض 

الســاري واملصــاب ليشــمل التعريــف اإلفــرازات 

واملنتجــات الســمية معاً، توحيــداً للمعنى، وملزيد 

مــن الشــمولية وملنع أي تضــارب، حيــث وردت 

املنتجات الســمية وحدها بتعريف املرض الســاري 

واإلفــرازات وحدهــا يف تعريف املصــاب، وإضافة 

القطــاع الحكومــي أو الخــاص للصيادلــة وفنيي 

الصيدلة املكلف� بالتبليغ لتوضيح جهة العمل التي 

يعملــون بها، وإضافــة قطاع مــزاويل املهن الطبية 

من غــÑ األطبــاء والصيادلة يف القطــاع الحكومي 

والخــاص إىل املكلف� بتبليغ الجهــة التي يتبعونها 

حال العلم أو االشــتباه  يف إصابة أي شخص بأي من 

األمراض السارية املدرجة بالقسم "أ"  نظراً لخطورته 

ولتوسيع نطاق امللتزم� بالتبليغ.

ك¬ تــم إضافــة التزام عــىل مديــر التجمعات 

الســياحية التي يتواجد بها املريض أو املشــتبه فيه 

إىل قا[ــة امللتزمــ� باإلبــالغ، نظراً لتنامــي قطاع 

الســياحة يف الدولة، وك}ة الوفود السياحية القادمة 

إليها، وإضافة إلزام عىل املنشــآت الصحية الخاصة 

بإبالغ اإلدارة املعنية عن األمراض الســارية الواردة 

يف  الجــدول رقم 1 املرفق بالقانــون إضافة للوزارة 

وللجهة الصحيــة امللتزم� بالنص األصيل للمرشوع، 

مــع تأكيد أن يكــون اإلبالغ خالل ســبعة أيام عن 

أمراض القســم "ب" من الجدول 1 اتساقاً مع املادة 

الواردة بالجدول امللحق بالقانون بشأن هذا القسم.

وعدل املجلس مواد مرشوع القانون للتأكيد عىل 

أن ال اختصاص لوزارة الصحة إال باألشخاص املصاب� 

أو املشــتبه يف إصابتهم، مع إضافــة الجدول رقم 3 

لــذات املادة لتعلقــه بأمراض تنتقل مــن الحيوان 

لإلنســان، وب� أن عىل الوزارة  والجهة الصحية عند 

إبالغها عن شــخص مصاب أو مشتبه بإصابته @رض 

ســاٍر من األمراض الواردة يف أي من الجدول� رقمي 

(1) و (3) املرفق� بهذا القانون، القيام فوراً @ا يأ=: 

االنتقال إىل مكان اإلصابة يف الحاالت التي تســتلزم 

ذلك، ورصــد الحالة للتحقق من املرض ومن مصدر 

 Ñالعدوى، والتقيص عن املخالط� وعن اإلصابات غ

املبلغ عنهــا، واتخاذ التدابÑ الرسيعــة الالزمة ملنع 

انتشار املرض، @ا يف ذلك العزل إذا اقتىض األمر ذلك، 

وإجراء الفحوصات الالزمة، @ا يف ذلك جمع وإرسال 

عينــات للفحص املخربي لتشــخيص املرض وتحديد 

مصدر العدوى، وإحالة املصــاب واملخالط� لتلقي 

العالج الالزم. واستحدث املجلس بنداً يؤكد أن عىل 

املنشــآت الصحية، التعاون التام مــع وزارة الصحة 

والجهة الصحية لتزويدها باملعلومات املطلوبة من 

تشخيص وعالج ومتابعة للمريض.

الفئات املطالبة باإلبالغ يف حال العلم باإلصابة 

تلتــزم الفئات التاليــة متى علمت أو اشــتبهت يف 

إصابة أي شــخص أو وفاته بســبب أي من األمراض 

الســارية املدرجة بالقســم "أ" من الجدول رقم (1) 

املرفق بهذا القانــون، أن تبلغ فوراً الوزارة أو أقرب 

جهة صحية بذلــك، هذه الفئات هــي: املخالطون 

للمريض من الراشــدين، واملسؤول املبارش يف مكان 

عمل أو دراسة املريض أو الشخص املشتبه بإصابته، 

وقائد الســفينة أو الطائرة أو املركبة العامة، إذا كان 

املريض أو الشخص املشتبه بإصابته مسافراً عىل أي 

منها، ومدير املنشأة العقابية أو الفندق أو املعسكر 
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أو امللجأ أو أية تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى 

يتواجــد فيها املريض أو املشــتبه بإصابته، واملحقق 

الجنــا�، وتحدد الالئحــة التنفيذية لهــذا القانون 

اإلجراءات والوســائل التي يتم بها التبليغ، والن¬ذج 

التي تستخدم لهذا الغرض.

ك¬ أكد مــرشوع القانون أن الالئحــة التنفيذية 

لهــذا القانون تحدد اإلجراءات والوســائل التي يتم 

بها التبليغ، والن¬ذج التي تستخدم لهذا الغرض.

وعىل كل شخص يعلم أو يشتبه يف أن أي حيوان 

مملــوك له، أو تحت إرشافه أو مســؤوليته، مصاب 

بأحــد األمــراض الســارية التي تنتقل إىل اإلنســان 

والواردة يف الجدول رقم (3) املرفق بهذا القانون، أن 

يبلغ الجهة البيطريــة الحكومية عن مرض الحيوان 

فوراً، فإذا ظهر أن الحيوان مصاب @رض ساٍر، فعليها 

أن تبــادر إىل اتخــاذ ما يلزم ملنع انتشــار املرض أو 

انتقاله إىل اإلنســان، وأن تبلغ فــوراً اإلدارة املعنية، 

وفق ما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

اإلجراءات الالزمة 

إذا تفشــت يف منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية 

محددة، إصابات عدة بإسهال أو قيء غÑ عادي، أو 

حاالت تســمم نتيجة تناول طعام أو رشاب يشــتبه 

بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات Ï يتيرس 

تشخيصها، فيتع� عىل وزارة الصحة والجهة الصحية 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة والتنسيق مع الجهات ذات 

العالقة ملنع انتشــار املرض وعالج املرىض، وتنشــئ 

الــوزارة والجهة الصحية يف املنافــذ الحدودية التي 

تدخل يف حــدود نطاقها الجغرايف حســب الحاجة، 

وحــدة صحية ملراقبــة األمراض الســارية للحد من 

انتشــارها، وذلــك وفــق الضوابط التــي تحددها 

الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانون، وتتــوىل الوزارة 

والجهــة الصحية، رصد األمراض الســارية يف جميع 

املنشــآت الصحية وغÑهــا من املنشــآت واألماكن 

والتجمعــات، وذلك وفقاً لإلجــراءات التي تحددها 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون، وعىل الجهات ذات 

العالقة تزويد الوزارة والجهــة الصحية باملعلومات 

التي تطلبها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وزارة الصحة تصدر قراراً لالستشفاء اإللزامي

وأكد مــرشوع القانــون أن لوزارة الصحــة والجهة 

الصحيــة، إصدار قرار لالستشــفاء اإللزامي إلخضاع 

املصابــ� باألمــراض الواردة وذلــك يف الجدول رقم 

(1) املرفــق بهذا القانون يف حالــة رفضهم مبارشة، 

أو متابعة العالج املقرر لهم رغم إخطارهم برضورة 

ذلــك، وعــىل الجهات املعنيــة مراعــاة تنفيذ ذلك 

كل في¬ يخصه، ولها أن تســتع� بالســلطة العامة 

لتنفيذ هــذا القرار، وللوزارة والجهة الصحية إصدار 

قرار لالستشفاء اإللزامي إلخضاع املصاب� باألمراض 

الــواردة، وذلك يف الجــدول رقــم (1) املرفق بهذا 

القانــون يف حالة رفضهم مبــارشة أو متابعة العالج 

املقــرر لهــم رغم إخطارهــم برضورة ذلــك، وعىل 

الجهــات املعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل في¬ يخصه، 

ولها أن تستع� بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.

وطبقاً ملرشوع القانون إذا اشــتبه مدير املؤسسة 

التعليميــة أو غÑها من املنشــآت يف حدوث إصابة 

@رض ساٍر لدى أي من الطالب أو العامل� باملنشأة، 

فعليــه أن يحيــل الشــخص املشــتبه بإصابتــه إىل 

الطبيب املختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يب� 

حالته املرضيــة، فإذا ثبت أنه مصــاب بهذا املرض، 

فيجــب عليه إبــالغ الوزارة أو الجهــة الصحية عنه 

فوراً، واتخاذ اإلجراءات املناســبة ملنع انتشار املرض، 

وعــىل كل من مديــر املؤسســة التعليمية أو غÑها 

من املنشــآت والوزارة والجهة الصحية عزل املصاب 

واملخالطــ� لــه، أو الحجــر الصحي عليهم ســواء 

@نعهم من الحضور للمنشــأة أو بأية طريقة تحول 

.Ñدون اختالطهم بالغ

شدد املجلس عىل رضورة إيجاد وسيلة توازن 
بº الرسية الواجبة يف الفحص الطوعي

 الال اسمي وبº ح¦ية املخالطº، حيث يجوز 
ألي شــخص وبهدف الكشــف عــن األمراض 
الســارية التي تحددهــا الالئحــة التنفيذية 
لهــذا القانــون، أن يجــري وبصفــة طوعية، 
فحصاً ال اســمياً وذلك باملراكز واملؤسســات 
الصحية التي يصدر بشــأنها قرار من الوزارة 
أو الجهــة الصحيــة، ويف هــذه الحالــة فإنه 
يتعــº عىل األطبــاء وجميــع العاملº بهذه 
املراكز واملؤسسات الذين يتولون القيام بهذا 
الفحص، عدم اإلفصــاح عن هوية املريض أو 
نتيجة الفحص الخاص بــه، ويتمتع املصابون 
الذين تم تشخيص املرض لديهم وفقاً ألحكام 
هذه املــادة بالعالج، وتظــل إقامة الوافدين 
منهم سارية املفعول إىل نهاية املدة املحددة 
لهــا، وÜكــن تجديدهــا إذا أظهــرت نتيجة 
الفحص الطبــي أن الوافد الئق صحياً، وتضع 
الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون القواعد 
املنظمة للفحص الال اسمي وÒا يشمل كيفية 

 .ºح¦ية املخالط

 سرية الفحص الطبي
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وحدة انضباط داخل البنوك 
Ñ الدولة تتأكد من تطبيق 

القانون على التحويالت

يشكل وزير املالية جلنة 
تعنى مبواجهة غسل 

ا»موال Ñ الدولة تسمى 
اللجنة الوطنية ملكافحة 

غسل ا»موال ومتويل 
ا³رهاب

مشروع القانون يعد تأكيداً 
على نهج الدولة Ñ  توف� 

بيئة تشريعية متطورة

مواجهة غسل ا»موال ومكافحة متويــــــــــــــــــــــــــــل ا³رهاب وفقñ »فضل املمارسات الدولية

وافق املجلس الوطني، عىل القانون االتحادي لسنة 

2014 بتعديل بعض أحــكام القانون االتحادي رقم 

(4) لســنة 2002، يف شــأن مكافحة جرائم غســل 

األموال، بعد أن اســتحدث عــدداً من البنود تتعلق 

باختصاصات اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال 

و°ويل اإلرهاب، وبعقوبة °ويل اإلرهاب، ويهدف 

القانــون إىل تعزيز عملية تحديث منظومة مواجهة 

غســل األموال ومكافحة °ويل اإلرهــاب وااللتزام 

باملعايÑ الدولية، وتطبيقاً ألفضل امل¬رسات العاملية، 

وغلظ القانون العقوبات عىل املرتكب� أو املشارك� 

يف إحدى الجرائم املنصوص عليها يف القانون.

وناقش املجلس هذا القانون خالل جلسته الثانية 

عرشة  التي عقدها عــىل مدى يومي 30-29 أبريل 

2014م، بحضــور معايل  عبيد حميــد الطاير وزير 

الدولة للشــؤون املالية، ومعايل ســلطان السويدي 

 Ñمحافظ املرصف املركزي اإلمارا=، ووافق عىل تغي

مسمى القانون ليصبح «القانون االتحادي رقم «4» 

لســنة 2002 بشــأن مواجهة جرائم غســل األموال 

ومكافحــة °ويل اإلرهــاب»، وذلك إلنشــاء وضع 

جديــد للعبارة القانونية أو النــص القانو�، بإضافة 

°ويل اإلرهاب إىل غســيل األمــوال، وÏ يقف األمر 

فقط عند حد إعادة تنظيم غسيل األموال.

وأضــاف املجلــس مرســوم قانون اتحــادي رقم 

(5) لســنة 2012م يف شــأن مكافحــة جرائم تقنية 

املعلومات، إىل الخــربة التاريخية نظراً الرتباط هذا 

القانون @كافحة غسل األموال و°ويل اإلرهاب وما 

تضمنه رصاحــًة، باعتبار أن أحد الوســائل الحديثة 

والهامــة يف القيام بعمليات غســل األموال ونرشها، 

يتم بواســطة تقنية املعلومات، باإلضافة إىل أن نرش 

األفــكار اإلرهابيــة، أو °ويل العمليــات اإلرهابية، 

يتم أيضاً بواسطة تقنية املعلومات، ولهذه األغراض 

ســارعت الدولــة يف االنضــ¬م إىل اتفاقية مكافحة 

جرائم تقنية املعلومات.

واملعامــالت  واإلرهــاب  واملتحصــالت  األمــوال 

املشبوهة

يف مــادة التعريفــات وافق املجلس عــىل تعريف 

األمــوال وهــي: «األصول أيــاً كان نوعهــا مادية أو 

معنويــة، منقولة أو ثابتة @ا فيهــا العملة الوطنية 

والعمــالت األجنبية واملســتندات أو الصكوك التي 

تثبــت °لك تلك األصــول أو أي حق متعلق بها، أياً 

كان شكلها @ا يف ذلك الشكل اإللكرتو� أو الرقمي»، 

ألن العملــة هي املحــل الغالب للجر.ــة، ك¬ تم 

إضافة الشــكل اإللكــرتو� والرقمــي، ألن الطريقة 

األك} شيوعاً يف جرائم غســل األموال هو استخدام 

شبكة اإلنرتنت من خالل اإليداع اإللكرتو�، والتجارة 

اإللكرتونية والرشاء اإللكرتو� والسحب اإللكرتو�.

كــ¬ تم تعريــف املتحصــالت بأنها: أيــة أموال 
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جهة انضباط

أكد معايل سلطان بن نارص السويدي محافظ 
املــرصف املركــزي أهميــة إصــدار مرشوع 
القانــون يف هذا التوقيت الدقيق، الفتاً إىل أن 
هناك رقابة عــىل التحويالت املالية إىل خارج 
الدولة، والتــي تهدف إىل خنق مصادر Êويل 
اإلرهاب، موضحاً أن غســيل األموال ليســت 
ظاهرة مجتمعية، ولكن نسعى لتوفÂ ح¦ية 
واســتقاللية لالقتصاد اإلماراâ وإيجاد املظلة 

الح¦ئية من خالل الترشيعات القانونية.
وأشــار إىل وجود جهــة انضبــاط، أو وحدة 
انضباطـ، داخل كل بنك من البنوك يف الدولة، 
وهي التي تختص بالتأكد من تطبيق القانون 
عىل التحويالت، ويف حال وجود أي شــك يتم 
التواصــل مع وحدة غســيل األمــوال داخل 

البنك املركزي.

مواجهة غسل ا»موال ومكافحة متويــــــــــــــــــــــــــــل ا³رهاب وفقñ »فضل املمارسات الدولية
ناتجة بطريق مبارش أو غــÑ مبارش من ارتكاب أية 

جنايــة أو جنحــة. في¬ عرف املعامالت املشــبوهة 

بأنها: معامالت تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب 

معقولــة لالشــتباه يف أنها متحصلة مــن أية جناية 

أو جنحــة أو مرتبطــة بتمويل اإلرهــاب أو °ويل 

التنظي¬ت غÑ املرشوعة، سواء تم تنفيذها أو رشع 

يف ذلك.

كــ¬ وافق املجلس عىل تعريــف °ويل اإلرهاب 

ليصبــح: تقديم أموال أو جمعهــا أو تأم� الحصول 

 Ñعليهــا أو نقلها بأية وســيلة، بشــكل مبارش أو غ

مبــارش، ألية جمعيــة أو هيئة أو منظمــة أو مركز 

أو ج¬عة أو عصابة، أو أي أشــخاص تنطبق عليهم 

أحــكام املــواد (3)، (4)، (12)، (13) من املرســوم 

بقانــون اتحــادي رقــم (1) لســنة 2004 يف شــأن 

الجرائــم اإلرهابية، ســواء كانت هــذه األموال من 

مصادر مرشوعة أو غÑ مرشوعة، وسواء استخدمت 

هــذه األموال كليــاً أو جزئياً يف العمــل اإلرها)، أو 

Ï تســتخدم فيه، وسواء وقعت األفعال اإلرهابية أو 

Ï تقع.

القادم إىل الدولة واملغادر

وأكــد القانون أنه يجب عىل أي شــخص أن يفصح 

عندمــا يُدخل إىل الدولة أو يُخــرج منها عمالت أو 

أدوات ماليــة قابلة للتداول لحاملها أو معادن 3ينة 

أو أحجــار ذات قيمــة، وفقاً لنظــام اإلفصاح الذي 

يصدره املرصف املركزي.

ويعفى املرصف املركزي ووحدة املعلومات املالية، 

وجهات تنفيذ القانون واملنشــآت املالية واملنشآت 

املاليــة األخــرى والتجاريــة واالقتصاديــة، وأعضاء 

مجالس إدارتهــا وموظفوها وممثلوها املرخص لهم 

قانوناً، من املسؤولية الجنائية أو املدنية أو اإلدارية 

التي .كن أن ترتتب عن تقديم املعلومات املطلوبة، 

أو عــن الخروج عىل أي قيــد مفروض لض¬ن رسية 

املعلومــات بنص ترشيعي أو عقــدي أو نظامي أو 

إداري، وذلك ما Ï يثبت أن اإلبالغ قد تم بسوء نية 

.Ñبقصد اإلرضار بالغ

وطبقــاً للقانون يصدر مجلس الــوزراء بناء عىل 

اقرتاح الوزير الالئحــة التنفيذية خالل مدة ال تزيد 

عىل ستة أشهر من تاريخ العمل به.

املصادرة يف حال ثبوت ارتكاب جرÜة غسل األموال 

تضــاف إىل القانون االتحادي رقم (4) لســنة 2002 

يف شــأن تجريم غســل األمــوال املشــار إليه، ثالث 

مواد جديدة بأرقام: (5) مكرراً و(12) مكرراً و(19) 

مكرراً، تنص عىل أنــه يف حال ثبوت ارتكاب جر.ة 

غسل األموال أو °ويل اإلرهاب أو °ويل التنظي¬ت 

غÑ املرشوعة، تتم مصادرة األموال والعوائد الناتجة 

عن ارتكاب جر.ة غسل األموال، أو °ويل اإلرهاب 

أو °ويــل التنظي¬ت غÑ املرشوعــة، أو املمتلكات 

التي تعــادل قيمتهــا، واملمتلــكات أو املعدات أو 

األدوات أو الوســائط التي اســتخدمت أو كان يراد 

استخدامها.

وشدد مرشوع القانون عىل أنه إذا حولت األموال 

والعوائــد املنصــوص عليها يف البنــد (1) من هذه 

املادة، أو بدلت جزئيــاً أو كلياً إىل ممتلكات أخرى، 

تتم مصــادرة األموال التي تــم التحويل أو التبديل 

إليهــا، وإذا اختلطــت األمــوال الناتجة عن غســل 

 Ñاألموال أو °ويــل اإلرهاب أو °ويل التنظي¬ت غ

املرشوعة @متلكات اكتســبت من مصادر مرشوعة، 

تتم مصادرة هــذه األموال يف حدود القيمة املقدرة 

لهذه األموال.

التزام املنشــآت املالية بأنظمة وتعلي¦ت مواجهة 

غسل األموال

تلتزم املنشــآت املالية بأنظمــة وتعلي¬ت مواجهة 

غســل األموال ومكافحــة °ويل اإلرهــاب و°ويل 

التنظيــ¬ت غÑ املرشوعــة الصادرة عــن املرصف 

املركزي، وتلتزم املنشــآت املاليــة األخرى والتجارية 

واالقتصاديــة، بأنظمــة وتعلي¬ت مواجهة غســل 

األموال ومكافحة °ويل اإلرهاب و°ويل التنظي¬ت 

غÑ املرشوعة الصــادرة عن الجهــات الرقابية، ك¬ 

تلتــزم املنشــآت املالية واملنشــآت املاليــة األخرى 

والتجاريــة واالقتصاديــة بإخطــار الوحــدة عــن 

املعامالت املشــبوهة عــىل النمــوذج املعتمد لهذا 

الغرض.
وحسب مرشوع القانون، ال يخل توقيع العقوبات 

املنصــوص عليها يف هذا القانون بأية عقوبة أشــد، 

ينص عليها أي قانون آخر، ويف جميع األحوال يحكم 

بإبعاد األجنبي الــذي حكم عليه باإلدانة يف إحدى 

الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.

واســتحدث املجلس بنديــن يف هذه املادة ه¬: 

ال يخــل أحــكام هــذا القانــون @ا ورد باملرســوم 

بقانون رقم 1 لسنة 2004 يف شأن مكافحة األع¬ل 

اإلرهابية، وتختص املحكمة االتحادية العليا بالفصل 

يف جر.ة °ويل اإلرهاب.

ويؤكــد القانون أنه و@ــا ال يتعارض مع أحكامه 

يســتمر العمــل باللوائــح واألنظمــة والقــرارات 

الصــادرة، تنفيذاً ألحكام القانون االتحادي رقم (4) 

لســنة 2002 يف شأن تجريم غســل األموال املشار 

إليه، وذلك لح� صدور اللوائح واألنظمة والقرارات 

التــي تحــل محلها، ويلغــى كل حكــم يخالف أو 

يتعارض مع أحكام هذا القانون، ينرش هذا القانون 

يف الجريــدة الرســمية، ويعمل به مــن اليوم التايل 

لنرشه.

تنشأ Ñ املصرف املركزي 
وفقًا ملشروع القانون 
وحدة معلومات مالية 

ملواجهة غسل ا»موال 
واحلاالت املشبوهة

ال يخل توقيع العقوبات 
املنصوص عليها Ñ هذا 
القانون بأية عقوبة أشد، 
ينص عليها أي قانون آخر
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1: مع عدم اإلخالل ا نص عليه يف املادة (4) من هذا القانون، ال يتم إقامة الدعوى الجزائية عىل 
مرتكب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إال من النائب العام.

2: عىل الجهات املختصة بحفظ األمن بناء عىل طلب من النائب العام أو املحكمة املختصة توف� 
الح©ية للشهود أو املتهم² يف جرائم غسل األموال، و¬ويل اإلرهاب و¬ويل التنظي©ت غ� 

املرشوعة، إذا تطلب األمر ذلك أو كان هناك خوف عىل حياتهم، وذلك بالوسائل املتبعة لديها يف 
هذا الشأن.

3: ال يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي عىل األموال لدى املنشآت املالية إال عن طريق 
املرصف املركزي.

:Äحسب القانون تختص اللجنة ا يأ
1: اقرتاح األنظمة واإلجراءات والسياسات 

الخاصة واجهة غسل األموال ومكافحة ¬ويل 
اإلرهاب و¬ويل التنظي©ت غ� املرشوعة يف 

الدولة.
2: تسهيل تبادل املعلومات والتنسيق ب² 

الجهات املمثلة فيها.

استحدث املجلس ثالثة بنود هي:
3: ¬ثيل الدولة يف املحافل الدولية املتعلقة 

واجهة غسل األموال.
4: اقرتاح الالئحة التنظيمية الخاصة بعمل 

اللجنة.
5: أية أمور أخرى تحال إليها من ِقبل الجهات 

املختصة بالدولة.

1
ملواجهة غسل األموال والحاالت 
املشبوهة، إذ ترسل إليها تقارير 

املعامالت املشبوهة من كافة املنشآت 
املالية واملنشآت املالية األخرى 

والتجارية واالقتصادية ذات الصلة، 
وتحدد اللجنة Ïوذج تقرير املعامالت 

املشبوهة وطريقة إرساله إليها.

2
عىل الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو 

سجل خاص ملا يتوافر لديها من 
معلومات، عىل أن يتم تحديثه دورياً، 
ووضع املعلومات املتوفرة لديها تحت 
ترصف جهات تطبيق القانون تسهيالً 

للتحقيقات التي تقوم بها.

3
للوحدة أن تتبادل مع الوحدات 

املشابهة يف الدول األخرى، معلومات 
تقارير الحاالت املشبوهة عمالً 

باالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة 
طرفاً فيها، أو برشط املعاملة باملثل، 
وال يتم استخدام هذه املعلومات إال 

ألغراض مواجهة غسل األموال أو 

4
تتوىل جهات تنفيذ القانون متابعة 

البالغات التي ترد إىل الوحدة 
بخصوص املعامالت املشبوهة أو 

املتحصلة من الجر×ة وجمع 
االستدالالت بشأنها.

5
تتوىل وحدة املعلومات املالية، دراسة 
الحاالت املبلغة إليها، وإبالغ النيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

6
للنيابة العامة استطالع رأي وحدة 

املعلومات املالية يف البالغات الواردة 
إليها مبارشة بحاالت غسل األموال 
و¬ويل اإلرهاب و¬ويل التنظي©ت 

غ� املرشوعة.

7
يجوز لوحدة املعلومات املالية طلب 

معلومات إضافية عن تقارير 
املعامالت املشبوهة من كافة املنشآت 

املالية واملنشآت املالية األخرى 
والتجارية واالقتصادية، والجهات 

املعنية بتنفيذ القانون.

8
استحدث املجلس بنداً ينص عىل ما 
ييل: «يجوز للوحدة طلب معلومات 

أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو 
مؤسسة غ� هادفة للربح، ويرتكز 

نشاطها يف جمع األموال أو تلقيها أو 
منحها يف حال االشتباه بغسل األموال 
و¬ويل اإلرهاب و¬ويل التنظي©ت 

تنشأ يف املرصف املركزي وفقاً ملرشوع القانون «وحدة معلومات مالية»:

يف فصل بعنوان «تعريف غسل األموال»، بينت إحدى مواده أنه:
1: يعد مرتكباً جر×ة غسل األموال كل من كان عاملاً بأن األموال متحصلة من جناية أو 

جنحة، وارتكب عمداً أحد األفعال اآلتية: 
أ: حّول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل املتحصالت أو قام بإدارتها بقصد 

إخفاء أو ¬ويه مصدرها غ� املرشوع.
ب: أخفى أو مّوه حقيقة املتحصالت، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة الترصف فيها أو 

حركتها أو الحقوق املتعلقة بها أو ملكيتها.
ج: اكتسب أو حاز أو استخدم املتحصالت.

2: تعترب جر×ة غسل األموال جر×ة مستقلة وال تحول معاقبة مرتكب الجرم األصيل دون 
معاقبته عىل جر×ة غسل األموال.

3: ال يشرتط حصول اإلدانة بارتكاب الجر×ة إلثبات املصدر غ� املرشوع للمتحصالت.

يتوىل املرصف املركزي اإلرشاف 
عىل املنشآت املالية ومراقبة 

أع©لها، لض©ن التزامها 
باألحكام املنصوص عليها يف هذا 

القانون والئحته التنفيذية 
واألنظمة والقرارات الصادرة 

تنفيذا له، وله عىل وجه 
 :Äالخصوص ما يأ

أ: إصدار القرارات والتعلي©ت 
التي تحدد نظام مواجهة غسل 

األموال ومكافحة ¬ويل 
اإلرهاب، و¬ويل التنظي©ت غ� 

املرشوعة لدى املنشآت املالية، 
ا يف ذلك رفع تقارير املعامالت 

املشبوهة إىل وحدة املعلومات 
املالية فور حدوثها.

ب: إصدار القرارات املتعلقة 
بالجزاءات اإلدارية التي توقع 
عىل املنشآت املالية املخالفة 
ألحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية والقرارات الصادرة، 
تنفيذاً له وأحوال توقيعها 

والتظلم منها.
ج: يجوز للمرصف املركزي 

تفويض بعض صالحياته 
املنصوص عليها فــي هــذا 

القانون للهيئة.

تتوىل الجهات املعنية بالرتخيص 
والرقــابة عىل املنشآت املــالية 
األخرى والتجارية واالقتصادية، 
مراقبة أع©لها لض©ن التزامها 

باألحكام املنصوص عليها يف هذا 
القانون والئحته التنفيذية 

واألنظمة والقرارات الصادرة 
تنفيذاً ألحكامه، ولها عىل وجه 

:Äالخصوص ما يأ
أ:  إصدار القرارات 

والتعلي©ت التي تحدد 
نظام مواجهة غسل األموال 

ومكافحة ¬ويل اإلرهاب 
و¬ويل التنظي©ت غ� املرشوعة 

لدى املنشآت املالية األخرى 
والتجارية واالقتصادية، ا يف 

ذلك رفع تقارير املعامالت 
املشبوهة إىل وحدة املعلومات 

املالية فور حدوثها.
ب: إصدار القرارات املتعلقة 

بالجزاءات اإلدارية التي توقع 
عىل املنشآت املالية األخرى 

والتجارية واالقتصادية املخالفة 
ألحكام هذا القانون، والئحته 
التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذا له وأحوال توقيعها 
والتظلم منها.

الجزاءات اإلدارية التي يجوز 
توقيعها وفقاً ملا يف البندين 

«1» و«2» من هذه املادة: 
أ: اإلنذار.

ب: الغرامة املالية التي ال 
تقل عن (50.000) درهم وال 

تزيد عىل (500.000) درهم.
ج: منع املخالف من العمل يف 

القطاع ذي الصلة باملخالفة 
للمدة التي تحددها جهة 

الرقابة.
د: تقييد صالحيات أعضاء 

مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 
التنفيذية أو اإلرشافية أو 

مديريها واملالك املسيطرين، ا 
يف ذلك تعي² مراقب مؤقت.

ه: إيقاف مزاولة النشاط مدة ال 
تزيد عىل شهر.

و: إلغاء الرتخيص.
وعىل جميع الجهات االلتزام 

برسية املعلومات التي تحصل 
عليها واملتعلقة عاملة مشبوهة 

أو بالجرائم املنصوص عليها يف 
هذا القانون، وعدم كشفها إال 

بالقدر الذي يكون رضورياً 
الستخدامها يف التحقيقات أو 
الدعاوى أو القضايا املتعلقة 
خالفة أحكام هذا القانون.

يشكل وزير املالية لجنة برئاسة محافظ املرصف املركزي، تعنى 
واجهة غسل األموال يف الدولة تسمى «اللجنة الوطنية ملكافحة 

غسل األموال و¬ويل اإلرهاب»، تتكون من ممثل أو أكñ عن الجهات 
التالية بناء عىل ترشيحها:

1: املرصف املركزي.
2: وزارة الداخلية.

3: وزارة العدل.
4: وزارة املالية.

5: وزارة االقتصاد.
6: وزارة الشؤون االجت©عية. 
7: الهيئة االتحادية للج©رك.

8: جهاز أمن الدولة.
9: الجهات املعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية.

10: لرئيس اللجنة أن يضيف إىل عضويتها أية جهات أخرى.
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1: مع عدم اإلخالل ا نص عليه يف املادة (4) من هذا القانون، ال يتم إقامة الدعوى الجزائية عىل 
مرتكب إحدى الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون إال من النائب العام.

2: عىل الجهات املختصة بحفظ األمن بناء عىل طلب من النائب العام أو املحكمة املختصة توف� 
الح©ية للشهود أو املتهم² يف جرائم غسل األموال، و¬ويل اإلرهاب و¬ويل التنظي©ت غ� 

املرشوعة، إذا تطلب األمر ذلك أو كان هناك خوف عىل حياتهم، وذلك بالوسائل املتبعة لديها يف 
هذا الشأن.

3: ال يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي عىل األموال لدى املنشآت املالية إال عن طريق 
املرصف املركزي.

:Äحسب القانون تختص اللجنة ا يأ
1: اقرتاح األنظمة واإلجراءات والسياسات 

الخاصة واجهة غسل األموال ومكافحة ¬ويل 
اإلرهاب و¬ويل التنظي©ت غ� املرشوعة يف 

الدولة.
2: تسهيل تبادل املعلومات والتنسيق ب² 

الجهات املمثلة فيها.

استحدث املجلس ثالثة بنود هي:
3: ¬ثيل الدولة يف املحافل الدولية املتعلقة 

واجهة غسل األموال.
4: اقرتاح الالئحة التنظيمية الخاصة بعمل 

اللجنة.
5: أية أمور أخرى تحال إليها من ِقبل الجهات 

املختصة بالدولة.

1
ملواجهة غسل األموال والحاالت 
املشبوهة، إذ ترسل إليها تقارير 

املعامالت املشبوهة من كافة املنشآت 
املالية واملنشآت املالية األخرى 

والتجارية واالقتصادية ذات الصلة، 
وتحدد اللجنة Ïوذج تقرير املعامالت 

املشبوهة وطريقة إرساله إليها.

2
عىل الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو 

سجل خاص ملا يتوافر لديها من 
معلومات، عىل أن يتم تحديثه دورياً، 
ووضع املعلومات املتوفرة لديها تحت 
ترصف جهات تطبيق القانون تسهيالً 

للتحقيقات التي تقوم بها.

3
للوحدة أن تتبادل مع الوحدات 

املشابهة يف الدول األخرى، معلومات 
تقارير الحاالت املشبوهة عمالً 

باالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة 
طرفاً فيها، أو برشط املعاملة باملثل، 
وال يتم استخدام هذه املعلومات إال 

ألغراض مواجهة غسل األموال أو 

4
تتوىل جهات تنفيذ القانون متابعة 

البالغات التي ترد إىل الوحدة 
بخصوص املعامالت املشبوهة أو 

املتحصلة من الجر×ة وجمع 
االستدالالت بشأنها.

5
تتوىل وحدة املعلومات املالية، دراسة 
الحاالت املبلغة إليها، وإبالغ النيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة.

6
للنيابة العامة استطالع رأي وحدة 

املعلومات املالية يف البالغات الواردة 
إليها مبارشة بحاالت غسل األموال 
و¬ويل اإلرهاب و¬ويل التنظي©ت 

غ� املرشوعة.

7
يجوز لوحدة املعلومات املالية طلب 

معلومات إضافية عن تقارير 
املعامالت املشبوهة من كافة املنشآت 

املالية واملنشآت املالية األخرى 
والتجارية واالقتصادية، والجهات 

املعنية بتنفيذ القانون.

8
استحدث املجلس بنداً ينص عىل ما 
ييل: «يجوز للوحدة طلب معلومات 

أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو 
مؤسسة غ� هادفة للربح، ويرتكز 

نشاطها يف جمع األموال أو تلقيها أو 
منحها يف حال االشتباه بغسل األموال 
و¬ويل اإلرهاب و¬ويل التنظي©ت 

تنشأ يف املرصف املركزي وفقاً ملرشوع القانون «وحدة معلومات مالية»:

يف فصل بعنوان «تعريف غسل األموال»، بينت إحدى مواده أنه:
1: يعد مرتكباً جر×ة غسل األموال كل من كان عاملاً بأن األموال متحصلة من جناية أو 

جنحة، وارتكب عمداً أحد األفعال اآلتية: 
أ: حّول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل املتحصالت أو قام بإدارتها بقصد 

إخفاء أو ¬ويه مصدرها غ� املرشوع.
ب: أخفى أو مّوه حقيقة املتحصالت، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة الترصف فيها أو 

حركتها أو الحقوق املتعلقة بها أو ملكيتها.
ج: اكتسب أو حاز أو استخدم املتحصالت.

2: تعترب جر×ة غسل األموال جر×ة مستقلة وال تحول معاقبة مرتكب الجرم األصيل دون 
معاقبته عىل جر×ة غسل األموال.

3: ال يشرتط حصول اإلدانة بارتكاب الجر×ة إلثبات املصدر غ� املرشوع للمتحصالت.

يتوىل املرصف املركزي اإلرشاف 
عىل املنشآت املالية ومراقبة 

أع©لها، لض©ن التزامها 
باألحكام املنصوص عليها يف هذا 

القانون والئحته التنفيذية 
واألنظمة والقرارات الصادرة 

تنفيذا له، وله عىل وجه 
 :Äالخصوص ما يأ

أ: إصدار القرارات والتعلي©ت 
التي تحدد نظام مواجهة غسل 

األموال ومكافحة ¬ويل 
اإلرهاب، و¬ويل التنظي©ت غ� 

املرشوعة لدى املنشآت املالية، 
ا يف ذلك رفع تقارير املعامالت 

املشبوهة إىل وحدة املعلومات 
املالية فور حدوثها.

ب: إصدار القرارات املتعلقة 
بالجزاءات اإلدارية التي توقع 
عىل املنشآت املالية املخالفة 
ألحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية والقرارات الصادرة، 
تنفيذاً له وأحوال توقيعها 

والتظلم منها.
ج: يجوز للمرصف املركزي 

تفويض بعض صالحياته 
املنصوص عليها فــي هــذا 

القانون للهيئة.

تتوىل الجهات املعنية بالرتخيص 
والرقــابة عىل املنشآت املــالية 
األخرى والتجارية واالقتصادية، 
مراقبة أع©لها لض©ن التزامها 

باألحكام املنصوص عليها يف هذا 
القانون والئحته التنفيذية 

واألنظمة والقرارات الصادرة 
تنفيذاً ألحكامه، ولها عىل وجه 

:Äالخصوص ما يأ
أ:  إصدار القرارات 

والتعلي©ت التي تحدد 
نظام مواجهة غسل األموال 

ومكافحة ¬ويل اإلرهاب 
و¬ويل التنظي©ت غ� املرشوعة 

لدى املنشآت املالية األخرى 
والتجارية واالقتصادية، ا يف 

ذلك رفع تقارير املعامالت 
املشبوهة إىل وحدة املعلومات 

املالية فور حدوثها.
ب: إصدار القرارات املتعلقة 

بالجزاءات اإلدارية التي توقع 
عىل املنشآت املالية األخرى 

والتجارية واالقتصادية املخالفة 
ألحكام هذا القانون، والئحته 
التنفيذية والقرارات الصادرة 

تنفيذا له وأحوال توقيعها 
والتظلم منها.

الجزاءات اإلدارية التي يجوز 
توقيعها وفقاً ملا يف البندين 

«1» و«2» من هذه املادة: 
أ: اإلنذار.

ب: الغرامة املالية التي ال 
تقل عن (50.000) درهم وال 

تزيد عىل (500.000) درهم.
ج: منع املخالف من العمل يف 

القطاع ذي الصلة باملخالفة 
للمدة التي تحددها جهة 

الرقابة.
د: تقييد صالحيات أعضاء 

مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة 
التنفيذية أو اإلرشافية أو 

مديريها واملالك املسيطرين، ا 
يف ذلك تعي² مراقب مؤقت.

ه: إيقاف مزاولة النشاط مدة ال 
تزيد عىل شهر.

و: إلغاء الرتخيص.
وعىل جميع الجهات االلتزام 

برسية املعلومات التي تحصل 
عليها واملتعلقة عاملة مشبوهة 

أو بالجرائم املنصوص عليها يف 
هذا القانون، وعدم كشفها إال 

بالقدر الذي يكون رضورياً 
الستخدامها يف التحقيقات أو 
الدعاوى أو القضايا املتعلقة 
خالفة أحكام هذا القانون.

يشكل وزير املالية لجنة برئاسة محافظ املرصف املركزي، تعنى 
واجهة غسل األموال يف الدولة تسمى «اللجنة الوطنية ملكافحة 

غسل األموال و¬ويل اإلرهاب»، تتكون من ممثل أو أكñ عن الجهات 
التالية بناء عىل ترشيحها:

1: املرصف املركزي.
2: وزارة الداخلية.

3: وزارة العدل.
4: وزارة املالية.

5: وزارة االقتصاد.
6: وزارة الشؤون االجت©عية. 
7: الهيئة االتحادية للج©رك.

8: جهاز أمن الدولة.
9: الجهات املعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية.

10: لرئيس اللجنة أن يضيف إىل عضويتها أية جهات أخرى.
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 Øمشروع القانون يهدف إ
تنظيم النواحي ا»منية 

وحفظ ا»من Ñ املنشآت 
والفعاليات الرياضية

وزير الداخلية يصدر قراراً 
بتحديد قواعد سلوك 

وانضباط اجلمهور الرياضي 
أثناء حضوره الفعاليات 

الرياضية

إقرار مشروع قانون يُعنى بأمن املنشــــــــــــــــــــــــــــــــآت والفعاليات الرياضية

وافق املجلس الوطني االتحادي خالل جلسته الثالثة 

عــرشة مــن دور االنعقــاد العادي الثالــث للفصل 

الترشيعي الخامس عرش التي عقدها يوم الثالثاء 6 

مايو 2014م، عىل مرشوع قانون اتحادي بشأن أمن 

املنشــآت والفعاليات الرياضية، ترسي أحكامه عىل 

كل املنشآت والفعاليات الرياضية املقامة يف الدولة 

محليــة كانت أو دولية، ويشــرتط إلقامة الفعاليات 

الرياضية يف اإلمارة، الحصول عىل موافقة الســلطة 

املختصــة، ويف حال تنظيم الفعاليــات الرياضية يف 

أك} من إمارة، يشرتط موافقة وزارة الداخلية.

وأكد املجلس خالل الجلسة التي حرضها الفريق 

ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة  أهمية مرشوع 

القانــون الذي ينظم النواحي األمنية، ويحفظ األمن 

يف املنشــآت والفعاليات الرياضية، خاصًة ما يتعلق 

بإرســاء قواعد الح¬يــة للجمهور الريــايض داخل 

املنشــآت، وأثنــاء الفعاليات الرياضيــة، إىل جانب 

ضبط أفعال الجمهور الريايض واالرتقاء بســلوكياته، 

@ــا يرتجم مدى الرعاية والحــرص الذي توليه دولة 

 Ñاإلمارات لهذا القطاع، مــن خالل العمل عىل توف

كل لوازم النجــاح والتميز ملســÑة القطاع الريايض 

الشبا).

وينظم مرشوع القانــون عملية تأم� الفعاليات 

الرياضيــة واألحكام الخاصة بهــا، وااللتزامات التي 

تقع عىل املنشــآت الرياضيــة والجهات املنظمة، ما 

سيؤدي إىل حسن تنظيم الفعاليات الرياضية، ويوفر 

الح¬ية الخاصة للجمهور بشكل عام، والشخصيات 

 Ñاملهمة بشــكل خاص، و@ا يضمــن االلتزام باملعاي

الدولية يف هذا الشأن.

وأعطــى مــرشوع القانــون فــرتة زمنيــة تلتزم 

بهــا املنشــآت الرياضيــة والجهة املنظمــة لتوفيق 

أوضاعها القانونية وفق أحكام هذا القانون والئحته 

التنفيذية، وذلك خالل مدة أقصاها ســنة من تاريخ 

العمل بهــذا القانون، ويجوز °ديد هذه املدة ملدة 

م¬ثلة بقرار من الوزير وبحد أقىص ملرت�.

أمن املنشآت الرياضية

واســتحدث املجلــس ثالثــة تعريفات، هــي: أمن 

املنشــآت الرياضيــة، وهــو: تأم� ســالمة األماكن 

واملنشــآت املخصصة ألنــواع الرياضات املختلفة @ا 

تحتويــه من مبــاٍن وتجهيزات ومرتاديــن التي يتم 

اســتخدامها يف إدارة وتنفيذ الفعاليــات الرياضية، 

ســواء كانت حكومية أو خاصة، وذلك من األخطار 

والتهديــدات الداخلية والخارجيــة. وأمن الفعالية 

الرياضية: وهو توفÑ وســائل األمن والســالمة لكل 

نشــاط أو حدث ريايض يقام يف منشــأة رياضية أو 

مكان معــد إلقامة مثل هذه األنشــطة. والجمهور 

الريايض: وهم مشــجعو الفعاليات الرياضية داخل 

املنشأة الرياضية، أو النطاق املكا� املحيط لها.

وحســب مرشوع القانون، تضــع وزارة الداخلية 

والســلطة املختصة بالتنســيق مع الجهات املنظمة 

واملنشــآت الرياضية، الخطط الالزمة لتأم� ســالمة 

املنشــآت والفعاليات الرياضية، وتلتزم كل منشــأة 

رياضية وجهة منظمة بتعي� ضابط أمن لكل منشأة 

وفعالية رياضية، بعد موافقة اإلدارة املعنية بشؤون 

رشكات األمن الخاصة.

اختصاصات ضابط أمن املنشأة الرياضية

ويختص ضابط أمن املنشــأة الرياضية وفقاً ملرشوع 

القانــون باألمور اآلتية: املحافظة عىل أمن وســالمة 

املنشــأة الرياضية، والقيام بأع¬ل التأم� والح¬ية، 

وإجراء التفتيش األمنــي عىل األفراد واملركبات عند 

نقــاط الدخول، ومتابعة املواد التي تدخل املنشــأة 

الرياضية بالتنســيق مــع مراقب الرشطــة، ووضع 
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إقرار مشروع قانون يُعنى بأمن املنشــــــــــــــــــــــــــــــــآت والفعاليات الرياضية
الخطــط التفصيليــة لعمليــات الطــوارئ واإلخالء 

واإلجــراءات الوقائية من الحرائــق وغÑها، وإجراء 

التدريبــات الالزمة بصورة دورية بعد اعت¬دها من 

السلطة املختصة، وإعداد ســجالت األمن والسالمة 

للمنشأة، ومراجعة الســجالت بالتنسيق مع ضابط 

أمــن الفعالية ومراقب الرشطــة أثناء الفعالية، وأي 

اختصاصات أخرى تحددها الالئحة الداخلية.

ك¬ يختص ضابط أمن الفعاليــة الرياضية، أثناء 

إقامتها، بالتنسيق مع ضابط أمن املنشأة يف مبارشة 

اإلجــراءات األمنية ملقر الفعاليــة الرياضية واملنافذ 

واملخارج املؤدية إليها، وتأم� مســتلزمات السالمة 

الرضوريــة ملقر الفعاليــة الرياضية بالتنســيق مع 

مراقب الرشطة، @ا يف ذلك تأم� ميدان امللعب من 

كل ما يشّكل خطراً، وتأم� نقاط الوصول يف حاالت 

الطوارئ، واملشــاركة يف تســهيل حركة السÑ يف كل 

الطــرق املؤدية إىل مقر الفعاليــة الرياضية، وتأم� 

مواقــف املركبات بالتنســيق مع مراقــب الرشطة، 

والتنســيق مع كل الجهــات املشــاركة يف الفعالية 

الرياضيــة، وذلــك لضــ¬ن حفــظ األمــن وإنجاح 

الجانب األمنــي للفعالية، وتنســيق خطط اإلخالء 

والطوارئ مع ضابط أمن املنشــأة ومراقب الرشطة، 

واالختصاصات األخرى املنصوص عليها يف املادة (7) 

من هذا القانون، يف حال انعقاد الفعاليات الرياضية 

خارج املنشآت الرياضية. ويلتزم ضابط أمن املنشأة 

الرياضيــة وضابــط أمــن الفعاليــة الرياضية بكل 

التعليــ¬ت واألوامر الصادرة عــن مراقب الرشطة 

يف مــا يخص أمن الفعاليات الرياضية، وعىل مراقب 

الرشطة مســاءلة كل من يخــل بإجراءات األمن من 

ضباط أمن املنشأة الرياضية أو الفعالية الرياضية أو 

عنارص رشكات األمن الخاصة، وذلك وفقاً ملا تحدده 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

التزامــات املنشــآت الرياضية والجهــات املنظمة 

للفعاليات

وب� مــرشوع القانون التزامات املنشــآت الرياضية 

والجهــات املنظمة للفعاليات، وهــي كالتايل: تلتزم 

املنشــآت الرياضيــة والجهة املنظمــة بالتعاقد مع 

إحدى رشكات األمــن الخاصة، لتوفÑ األمن والنظام 

أثنــاء إقامة الفعاليات الرياضيــة، وذلك عن طريق 

عنــارص رشكات األمن الخاصــة املتعاقد معها الذين 

يخضعون يف م¬رسة أع¬لهم إىل إرشاف ضابط أمن 

املنشأة وضابط أمن الفعالية، وذلك وفق ما تحدده 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.ك¬ تلتزم املنشــآت 

الرياضيــة والجهة املنظمة باختيــار عنارص رشكات 

األمــن الخاصــة واملؤهلــة، وتعريفها باشــرتاطات 

األمن والسالمة وإجراءات التأم� والح¬ية الخاصة 

باملنشــآت الرياضية والفعاليات الرياضية بالتنسيق 

مع مراقب الرشطة.

تخصيص أماكن لذوي اإلعاقة وكبار السن

واستحدث املجلس مادة تب� أن املنشآت الرياضية 

تعمل عىل اآل=: تخصيص أماكن لكبار الشخصيات، 

ولــذوي اإلعاقة وكبار الســن والعائالت، وتســهيل 

الوصول واإلخالء منها، ونــرش الوعي بأمن املالعب 

لالعبــ� والج¬هÑ واملنســق� األمنيــ� بالتعاون 

مــع الجهــة املنظمة، وتوفــÑ نظام اتصــال مبارش 

بالجمهــور، واالحتفاظ بســجالت األمن والســالمة 

لجميع املباريات، ووضع تدابÑ وقائية ضد الحرائق، 

بالتعاون مع الجهة املختصة والجهات املعنية.

وتلتزم املنشآت الرياضية والجهة املنظمة بإعداد 

برنامــج أو دليــل للجوانــب اإلداريــة والتنظيمية، 

يتم العمــل @وجبه أثناء الفعاليــات الرياضية بعد 

اعت¬ده من السلطة املختصة، ويحّدث دورياً حسب 

الظروف واملستجدات، ك¬ تلتزم املنشآت الرياضية 

أو الجهــة املنظمــة بحســب األحــوال، بتوفÑ كل 

األجهزة واملعدات الالزمة ألمن املنشآت الرياضية أو 

الفعاليات الرياضية، وتأهيل املوارد البرشية الالزمة 

لتنفيــذ وإدارة الفعاليــات الرياضية بالتنســيق مع 

مراقب الرشطة. وتلتزم املنشآت الرياضية والجهات 

املنظمة باشــرتاطات األمن والســالمة التي تحددها 

الالئحــة التنفيذية لهذا القانــون، وذلك @ا يتوافق 

مع املعايÑ الدولية. وحسب مرشوع القانون، تحدد 

الجهة املختصة املعايÑ الهندسية للمنشآت الرياضية 

واالشــرتاطات الفنيــة الالزمــة إلقامــة الفعاليــات 

الرياضية بالتنسيق مع السلطة املختصة.

التزامات الجمهور الريايض

واستحدث املجلس مادة تناولت التزامات الجمهور 
الريايض، بعــدم الدخول إىل أرض امللعب أو النطاق 

املكا� للفعالية الرياضية دون ترخيص، وعدم إدخال 

أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة، خاصة األلعاب 

النارية، إىل املنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية 

الرياضيــة، عىل أن تحــدد الالئحــة التنفيذية أنواع 

وطبيعة هذه املواد، وعدم مخالفة اشــرتاطات حمل 

السالح أو اقتنائه يف املنشأة الرياضية، أو أثناء إقامة 

الفعاليــة الرياضية التي يصدر بهــا قرار من الوزير، 

وعدم ارتكاب أو مشــاركة أو تحريض أو الرشوع يف 

أع¬ل العنــف، وعدم رمي أي مواد أو ســوائل من 

أي نــوع باتجاه املتفرج اآلخــر، أو يف اتجاه املنطقة 

املحيطــة بامللعب، أو امللعب نفســه، وعدم التلفظ 

بألفاظ بذيئــة أو كتابتها أو أية إ.اءات من شــأنها 

اإلساءة، أو بدعوات ذات طبيعة عنرصية أثناء إقامة 

الفعاليــة الرياضيــة، وااللتزام بالجلــوس يف األماكن 

املخصصة، وعدم استغالل امللعب ألغراض سياسية.

يعاقب حســب مرشوع القانون، بالحبس مدة 
ال تقــل عــن شــهر وال تزيد عىل ثالثة أشــهر، 
وبالغرامة التي ال تقل عن خمســة آالف درهم 
وال تتجــاوز ثالثــº ألــف درهــم، أو بإحدى 
هاتــº العقوبتº كل من خالــف أي حكم من 
أحــكام البنود (أ-ب-ج-ز) من املادة (17) بعد 
التعديل، وكل من دخل أرض امللعب أو النطاق 
املكا@ إلقامة الفعاليــة الرياضية، أثناء إقامتها 
بدون ترخيــص، وكل من أدخل املواد املمنوعة 
التــي تحددها الالئحة التنفيذيــة لهذا القانون 
إىل املنشــأة الرياضية أو مــكان إقامة الفعالية 
الرياضيــة، وكل مــن خالف اشــرتاطات حمل 
السالح، أو اقتنائه يف املنشأة الرياضية، أو أثناء 
إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من 

الوزير.
ك¦ يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن 
عرشة آالف درهم وال تتجاوز ثالثº ألف درهم، 
أو بإحدى هاتº العقوبتــº كل من خالف أي 
حكــم من أحكام البنود (د-هـ-و-ح) من املادة 
(17)، ويعاقــب كل من يخالــف أي حكم من 
أحكام املواد (4)،(6)،(10)،(11)،(13)،(14)،(1

5) مــن هذا القانون بغرامــة ال تقل عن عرشة 
آالف درهــم، وال تتجــاوز 500 ألف درهم، يف 
حــº يعاقب كل من يحصل عىل موافقة إلقامة 
الفعاليــة الرياضية عن طريق الغش والتدليس 
بغرامــة ال تقل عن 500 ألف درهم وال تتجاوز 
مليــون درهــم، مع إلزامــه بقيمــة التكاليف 
املاديــة الناتجة عن هــذه املوافقة، وللمحكمة 
حرمانه من م¦رســة هذا النشــاط مدة ال تقل 

.ºعن سنت
واعترب مرشوع القانون ظرفاً مشــدداً، استغالل 
الفعاليات الرياضيــة يف ارتكاب أية جرÜة من 
الجرائم املنصوص عليها يف قانون العقوبات أو 
أي قانــون آخر، وال تخــل العقوبات املنصوص 
عليهــا يف هــذا القانون بأية عقوبة أشــد ينص 

عليها أي قانون آخر.
ووفقاً ملرشوع القانون، يصــدر وزير الداخلية 
قراراً بتحديد قواعد ســلوك وانضباط الجمهور 
الريــايض أثناء حضــوره الفعاليــات الرياضية، 
فيــ¦ يصدر مجلس الوزراء الئحــة باملخالفات 
والغرامات اإلدارية املتعلقة بتطبيق أحكام هذا 
القانون، عىل أال تزيد قيمة الغرامة عىل 5 آالف 
درهــم عن كل مخالفة، ويصدر مجلس الوزراء 
الالئحــة التنفيذية لهــذا القانــون، والقرارات 
الالزمة لتنفيذ أحكامه خالل مدة ســتة أشــهر 
من تاريــخ العمل به، وينرش هــذا القانون يف 
الجريدة الرســمية، ويعمل بــه من اليوم التايل 

لتاريخ نرشه.
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مطالبة بتعديل قانون املعاشــات والتأمــــــــــــــــــــــــــــــينات االجتماعية وربط املعاش  بالتضخم

طالــب املجلــس الوطني االتحــادي بتعديل قانون 

املعاشــات والتأمينــات االجت¬عيــة رقم 7 لســنة 

1999م وتعديالته، خاصة يف ما يتعلق برفع ســقف 

راتب االشرتاك يف القطاع الخاص، ليكون متساوياً مع 

القطاع الحكومي، والجمع ب� املعاشــ� يف القطاع 

الخاص، وعدم ربط التقاعد ببلوغ الســن وسنوات 

الخدمة للمرأة املواطنة، وعــدم الربط ب� املكافأة 

واملعــاش التقاعدي، وأكد املجلس رضورة اســتث¬ر 

أموال الهيئة بشــكل آمــن، والحد من املخاطر التي 

قــد تعرض هــذه االســتث¬رات للخطــر، وااللتزام 

بالقواعد املالية والحسابية والقوان� املنظمة.

وشــدد املجلــس خــالل جلســته الثانيــة عرش 

التي ناقــش خاللها«موضوع سياســة الهئية العامة 

للمعاشــات والتأمينات االجت¬عية» بحضور معايل 

عبيد حميــد الطاير وزيــر الدولة للشــؤون املالية 

نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة، عــىل أهمية 

تنفيــذ متطلبــات الخطــة االســرتاتيجية للهيئة يف 

شــأن رفع نســبة التوط� يف الوظائــف التخصصية 

والفنيــة، ومتابعــة تنفيذ ذلك من خــالل الجهات 

املعنيــة بالهيئــة، وتنفيذ قواعد $وذجية للســلوك 

املهني ألعضاء مجلس اإلدارة تشــتمل عىل مجاالت 

الصالحيــة واملســؤولية، ومنع حــاالت التعارض يف 

املصالــح، عــىل أن تكون هــذه القواعد جــزءاً من 

عمليــة شــاملة للتميز املؤســيس، الســي¬ يف إطار 

مبادئ الحوكمة والشــفافية، وتنفيذ القرار السامي 

من صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 

نهيان رئيــس الدولة حفظه الله، بزيادة معاشــات 

جميع املتقاعدين الذيــن Ï تنطبق عليهم الزيادة، 

وذلك مــن تاريخ صدور القرار عام 2008م، وإعادة 

النظر يف معاشــات املتقاعديــن القدامى، @ن فيهم 

العســكري�، ومســاواتها مع معاشــات املتقاعدين 

الجــدد.  وأكد أهميــة متابعة تنفيذ قــرار مجلس 

الوزراء بشــأن اعت¬د توصية املجلس الخاصة بدعم 

الخدمات الحكومية املقدمة للمتقاعدين من خالل: 

منحهــم بطاقــات لخفض رســوم بعــض الخدمات 

العامة والرسوم الحكومية، أو اإلعفاء لبعض الحاالت 

وتقديم بطاقة دعم للســلع الغذائية، والتنسيق مع 

الربامج املحلية إلعطاء املتقاعدين األولوية يف الربامج 

االقتصادية لدعم املشاريع الصغÑة واملتوسطة.

ودعــت التوصيــات إىل رضورة توفــÑ التأمــ� 

الصحــي للمتقاعديــن وألرسهــم، والنظر يف رصف 

عالوة ألبنــاء املتقاعدين املولودين بعد اســتحقاق 

املعاش، واإلرساع يف تحديث بيانات املتقاعدين من 

خالل نظام الكرتو� موحد ومتكامل، ببيانات املؤمن 

عليهــم، ب� الهيئــة العامة للمعاشــات والتأمينات 

االجت¬عية واملؤسســات الحكومية املعنية، وتفعيل 

اآلليات القا[ة الخاصة بتحصيل ومتابعة االشرتاكات 

من جهات وأصحاب العمل، ورضورة عمل دراســة 

األثر االجت¬عي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدي 

للمــرأة، وربط التضخــم باملعــاش التقاعدي حتى 

ال يتأثــر صاحب املعــاش وأرسته، وإنشــاء برنامج 

ادخاري للموظف يتم اســتقطاع نســبة معينة من 

راتبه اختيارياً.

الخطة االسرتاتيجية وتجديد البيانات 

وتركــزت مناقشــات أعضــاء املجلس عــىل الخطة 

االســرتاتيجية للهيئــة لســنوات (2008 – 2010)، 

والخطة االسرتاتيجية املســتقبلية (2011 – 2013)، 

وإجراءات تجديــد البيانات الخاصــة باملتقاعدين، 

وخطط الهيئــة يف إدارة واســتث¬ر أموالها، وجهود 

الهيئة يف سبيل ربط أصحاب املهن الحرة والتقليدية 

بنظــام املعــاش والتأمينــات االجت¬عيــة، وطالبوا 

بتســهيل وصول كبــار الســن إىل الهيئــة وبإعادة 

النظــر يف  وضع املتقاعدين الســابق� الذي Ï تتم 

زيادتهم قبل يناير 2012، وتســاءلوا عن اإلجراءات 

التي ســتقوم بها الهيئــة يف تنفيذ توجيهات القيادة 

تأكيد أهمية استثمار 
أموال الهيئة بشكل آمن 
واحلد من اخملاطر التي 

قد تضر بهذه االستثمارات 

مطالبة بتنفيذ متطلبات 
اخلطة االسÇاتيجية 

للهيئة بشأن رفع نسبة 
التوطني Ñ الوظائف 
التخصصية والفنية
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مطالبة بتعديل قانون املعاشــات والتأمــــــــــــــــــــــــــــــينات االجتماعية وربط املعاش  بالتضخم
التاكيد على أهمية تنفيذ 

قرارات رئيس الدولة 
بزيادة معاشات جميع 
املتقاعدين الذين � 

تطبق عليهم الزيادة من 
تاريخ صدور القرار 

لتشــجيع املواطن� عىل العمــل يف القطاع الخاص، 

وعــن دور الهيئة يف تعديل قانون املعاشــات الذي 

يقيد عمــل املواطنــ� يف القطاع الخــاص والدمج 

بــ� راتب�، وعن االســتدامة يف اســتث¬رات الهيئة، 

واملخاطر املوجودة يف العائد عىل املحافظ واملتوقع 

لتغطية االستث¬ر عىل املعاشات.

مدة الخدمة والسن التقاعدية للمرأة

وتطرقــوا إىل موضــوع ربــط مدة الخدمة بالســن 

التقاعدية للمرأة، وقالوا: هل بادرت الهيئة بدراسة 

علمية لربط األثر االجت¬عي لقرار ربط مدة الخدمة 

بالسن التقاعدية، وإىل دعم موارد الهيئة واملحافظة 

عليها، ألن هذا الصندوق اسرتاتيجي لجميع األجيال، 

والزيادات التي تطبق عىل االشرتاكات، وتعزيز موارد 

الهيئة، واملبــادرات التي Ï تعزز مالياً، وآلية تطبيق 

هــذه املبادرات، والدعم الســنوي مليزانيــة الهيئة، 

والتــوازن ب� التضخم واملعــاش التقاعدي، وطالبوا 

بتعديل الئحــة املوارد البرشية للهيئة واســتحداث 

إدارات وأقســام جديدة لتنفيذ ومراقبة اسرتاتيجية 

الهيئــة، والتنســيق ب� مختلف الجهــات يف مجال 

الخدمات التي تقدم للمتقاعدين.

وتساءلوا عن توصيات املجلس الوطني االتحادي 

التي وافق عليها خالل الفصل الترشيعي الرابع عرش 

وعددهــا 24 توصيــة، حيث وافق مجلــس الوزراء 

عىل 11 توصية منها، ومــن أبرزها منح املتقاعدين 

بطاقــات تقدم لهــم امتيــازات محددة، وإنشــاء 

صندوق استث¬ري خاص باملتقاعدين.

وتناولوا موضوع نسبة اقتطاع البنوك من رواتب 

املتقاعدين الذين يقرتضون، وتســاءلوا عن إمكانية 

قيام الهيئة من خالل الصناديق التي تســتثمر فيها 

بعمليــة اإلقراض للتخفيف عــىل املتقاعدين، وهل 

هنــاك تعليــ¬ت واضحة من املرصف حول نســبة 

االقتطــاع، وهي 25% من مجمــل الراتب، وتناولوا 

الزيــادة التي أمر بها صاحب الســمو رئيس الدولة 

حفظــه اللــه عــام 2007م، ومــا تــم تطبيقه عىل 

املعاشــات التقاعدية للمدني� قبل األول من يناير 

عام 2008م، وآلية تطبيــق الزيادة عىل املتقاعدين 

من أعضاء املجلس الوطني االتحادي.

وتطرقــوا إىل موضــوع مكافــأة نهايــة الخدمة، 

والفرق بــ� الراتب قبل وبعــد التقاعد، والتضخم 

الذي يســتهلك الراتب، وتساءلوا ملاذا ال يتم إضافة 

مكافــأة نهايــة الخدمة ضمــن املعــاش التقاعدي 

للمتقاعديــن، وهل توجد لدى الهيئة خطة ملعالجة 

موضــوع التضخــم يف معاشــات املتقاعدين، وعن 

التأمــ� الصحــي للمتقاعدين، وتقاعــد املرأة بعد 

15 ســنة وعدم ربطه بالســن، وهل هنــاك برامج 

لدمج املتقاعدين مــن ذوي االحتياجات الخاصة يف 

املجتمع وإعادة توظيفهم.

وأشــاروا إىل أهميــة اإلرساع يف توط� الوظائف 

يف الهيئة واســتقطاب املواطن� للعمل يف الوظائف 

الشــاغرة، خاصة وأنه يف نهاية عــام 2011 انخفض 

التوطــ� يف الوظائــف التخصصية والفنية بنســبة 

27%، وانخفــض الرضا الوظيفي للعامل� يف الهيئة، 

وهناك مالحظة من ديوان املحاسبة بشأن اإلجراءات 

التي اتبعت يف تعي� املديرين التنفيذي� يف الهيئة.

العائد املستهدف عىل االستث¦ر وصل إىل %10

رد معــايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشــؤون 

املاليــة نائــب رئيس مجلــس ادارة الهيئــة العامة 

للمعاشات والتأمينات االجت¬عية، مؤكداً أن الرسالة 

والرؤيــة ترتجــم يف الخطــة االســرتاتيجية للهيئة، 

وجميــع املحــاور توضع فيها نســب وهنــاك أداء 

لقياس املؤرش، والعائد عىل االســتث¬ر هو محدد يف 

الخطة التشــغيلية من عام -2014 2016م، وهناك 

مبادرات توضع ضمن الخطة ويتم مراقبتها من قبل 

مجلس الوزراء، وأشــار إىل أن العائد عىل االستث¬ر 

اجمللس يطالب مبنح 
املتقاعدين امتيازات 

خاصة تسمح لهم 
باحلصول على ا³عفاءات 
 Ñ واخلصومات املالية
مرافق وخدمات الدولة
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املســتهدف عــام 2013 وصــل إىل  10% مقارنــة 

بحدود 4% املســتهدف. وبــ� أن الهيئة تنفذ أية 

قــرارات، وما تفضل به األعضاء بشــأن املتقاعدين 

العسكري� من منتسبي الرشطة، فلم تصدر وزارة 

الداخلية بشــأنهم قرارات بالزيــادة، وهناك بعض 

املتقاعدين رفعوا قضايــا يف املحكمة وهذا مرتوك 

للقضاء، مشــÑاً إىل أن مجلــس إدارة الهيئة اعتمد 

خطة جديدة بشــأن إدارة أموال الهيئة.  ولفت إىل 

أن خطة 2014 بالنسبة للمراكز Ï يتم اإلعالن عنها 

واملرحلة األوىل بدأت باملســن�، وأكد أنه بالنسبة 

للمتقاعدين خاصة العســكري�، فــإن الهيئة تنفذ 

جميع املراســيم الســامية والقرارات التــي تأتيها، 

مضيفاً أنه وبالنســبة للتوطــ� يف القطاع الخاص 

وضعت الهيئة سقفاً له خالل تعديل القانون الذي 

يتم اآلن عىل أساس رفع السقف يف القطاع الخاص، 

وقال ال أريد استباق األمور ألنه توجد أشياء معينة 

مــن ناحية حصــول املواطن� عىل نفــس املزايا يف 

القطاع� الحكومي والخاص، مستعرضاً نسب رضا 

مختلف رشائح املتعامل� مع الهيئة واألسباب التي 

تؤدي إىل عدم الرضا، خاصة ما يتعلق منها باالنتقال 

من القطاع الخــاص إىل الحكومي أو املحيل، وقال 

كل هذه األمور سيتم معالجتها يف تعديل القانون، 

وهناك حزمة تعديالت عىل القانون ســتحل جميع 

املشاكل.

دراسة آليات زيادة استدامة أموال الهيئة

وقــال معــايل الطاير: هنــاك خطة لالســتث¬ر ب� 

عامــي 2016-2014 وال يتم ســحب كل الســيولة 

من املصارف وهي تحتاج إىل دراســة، واملسؤولون 

عــن االســتث¬ر يف الهيئــة لديهم خــربة طويلة يف 

معرفة املخاطر، وهناك لجنة وفريق متخصص من 

الناحيــة املالية والقانونية، مؤكداً أن االســتث¬رات 

يف املــكان الصحيح وحســب معايÑ عاليــة جداً، 

ونقوم بدراســات اكتوارية ملعرفة استدامة الهيئة، 

ومتطلباتهــا وتعرض عــىل مجلس  الــوزراء، وتم 

دراسة كيفية زيادة استدامة الهيئة، واالستث¬ر هو 

جزء من هذا، وتحديد العائد.

وأكد معــايل وزير الدولــة للشــؤون املالية أن 

الربط ب� سنوات الخدمة والعمر Ï يأت من فراغ، 

ألن الهــدف املصلحة العامة وليس الخاصة، مضيفاً 

أنه ال توجد دراسة علمية عىل التأثÑات السلبية يف 

حالــة خروج املرأة من العمل كونها °ثل ما يقارب 

68% يف الهيئــة و34% من مجموع املتقاعدين يف 

الهيئة من اإلناث، ويف حالــة التقاعد يكون الثلث 

هو من يرصف عىل الثلث�، واليشء الثا� هو نسبة 

املرأة من املواطن� العامل� يف القطاع الخاص. 

دراسة األثر االجت¦عي 

وقال سأنســق مــع الجهات املعنية إلعداد دراســة 

حــول األثر االجت¬عي ملنتســبي الهيئــة، وإذا كان 

هناك حاالت القانون واضــح ورصيح وترك ملجلس 

اإلدارة رفــع هــذه الحاالت االســتثنائية إىل مجلس 

الــوزراء، وهو يتخــذ التوصيــات الالزمــة حيالها، 

والهدف األســايس أن تســتمر املــرأة يف العمل ك¬ 

الرجل، مشــÑاً أن املســتوى العمري بدأ يتغÑ لدى 

املرأة والرجل يف اإلمارات، وعام 2050م سيزيد عمر 

املرأة عن الرجل ويصل  إىل 84 سنة.

وقال بالنســبة للتوصية التي صدرت عن املجلس 

الوطني االتحادي سابقاً، ســأتابع ماذا جرى حولها، 

ونحــن ال .كــن أن نلــزم القطــاع الخــاص @نــح 

املتقاعدين ميزات معينة وهذه مؤسســات تجارية 

وربحية، ونحن ال نتحدث عن مؤسســات حكومية، 

وإذا كان هناك مجاالت ســنقوم بدراستها من خالل 

االطالع عىل تجارب الدول األوروبية مثالً.

وقال: بالنسبة إلنشــاء صندوق استث¬ري خاص 

باملتقاعدين، ال أعرف أصل هذه التوصية، ألن الهيئة 

تقوم باســتث¬ر إيراداتها، وأضاف: كيف يتم إنشاء 

صنــدوق آخر واملتقاعد يرصف لــه معاش تقاعدي 

التأكيد على ضرورة متابعة 
حتصيل االشÇاكات بني 

الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعية 

واملؤسسات احلكومية 
املعنية ببيانات املؤمن 

عليهم 

الصناديق التي تستثمر 
فيها الهيئة هي استثمارية 
وال تقوم با³قراض وتعمل 

كالضامن 

الوطني االحتادي  |  العدد السادس  |  يوليو 282014

isssu6 .indd   28 8/3/14   6:55 PM



وبعد وفاته يرصف للمستحق�، مضيفاً إن الصناديق 

التي تســتثمر فيها الهيئة هي اســتث¬رية وال تقوم 

باإلقــراض وتعمل كالضامن والهيئة ليســت ضامنا، 

وقال نحاول التواصل مع املرصف املركزي ملناقشــة 

عملية اقتطاع نســب عالية من رواتب املتقاعدين، 

وهناك مترضرون ونحن نتكلم عن املتقاعدين وعن 

اآللية التي ســيتم التعامل بها مســتقبالً، وقال: من 

يقوم بالرقابة عىل نســبة االقتطاع من الرواتب هو 

املرصف املركزي.وأشار إىل أن قرارات زيادة الرواتب 

صادرة عن مجلس الوزراء، وأعضاء املجلس الوطني 

يحصلون عىل مكافآت واملعــاش التقاعدي تحكمه 

قرارات ســابقة، وقــال يجب الرجــوع إىل الفرتات 

السابقة بالنســبة ألعضاء املجلس الوطني االتحادي 

وقيمــة املكافــأة وكيــف رفعــت وزادت، ويجب 

الرجوع إىل محارض اجت¬عات املجلس.

ستة أشهر إلنجاز تعديالت قانون املعاشات 

وبــ� معــايل الطايــر أن املكافأة تــرصف إذا أكمل 

الشخص 35 سنة ف¬ فوق، ويف تعديل القانون املقرتح 

ســيتم األخذ يف االعتبار نســبة من نسب التضخم، 

وتضاف سنوياً، ويجب التنسيق مع الجهات املعنية 

األخرى يف هذا املوضوع، وقال: بالنسبة للمتقاعدين 

قبل األول مــن يناير 2008 رصفت الزيادة ووصلت 

عام 2012 إىل 10 آالف درهم، معرباً عن أمله خالل 

ستة أشهر أن يتم االنتهاء من التعديالت عىل قانون 

املعاشات والتأمينات االجت¬عية، ومن ثم رفعه إىل 

مجلــس الوزراء ليكمل دورتــه الترشيعية.  وأوضح 

أنه إذا أكمل املوظف الحكومي 25 ســنة يف العمل، 

بإمكانه الجمع ب� الراتــب واملعاش، وإذا Ï يكمل 

املــدة، أي ب� 25-15، بإمكانه تطبيق قواعد الجمع 

ب� الحد األدY والفارق، وما يحصل عليه من راتب 

وهي قواعد واضحــة، أما في¬ يخص املادة 16، ويف 

حالــة عودة صاحــب املعاش إىل العمــل عند إزالة 

العجز الصحي، يلغى املعاش ويطبق عليه القانون، 

مؤكداً أن مســألة التقاعد يجب أن تكون مدروسة 

بالنســبة للمــرأة يف الحكومــة ككل، وعندما كانت 

سن التقاعد 15 ســنة، كانت النسبة 60%، وعندما 

أصبحــت ســن التقاعد 20 ســنة أصبحت النســبة 

70%، وال يوجد خسارة يف األموال، وطالبوا بالس¬ح 

للمتقاعدين املواطن� بالعمل والجمع ب� الراتب�. 

االستدامة يف الوظيفة وسنوات الخدمة

وقال إن الهدف هو استدامة األشخاص يف الوظيفة، 

ومعدل السنوات املحددة للخدمة، وأضاف: النقطة 

التي تثار حول الجمع ب� املعاش التقاعدي والراتب 

وكل مــا طرح حــول انتقال املوظفــ� إىل مختلف 

الجهــات، هي قضايا تخضــع اآلن للنقاش يف عملية 

تعديل قانون املعاشــات، وال يوجد شخص يضع عن 

قصــد عقبات أمام املواطن�. وأكد معاليه أن الهيئة 

تستثمر يف املحافظ االستث¬رية وهذه املحافظ، لها 

اســتث¬رات داخلية وخارجية، ونحــن نتحدث عن 

التأمــ� العائــد للهيئة، وهناك خطة لالســتث¬رات 

محلية وإقليمية وعاملية، ألنه توجد أســواق ناشئة 
ومهمة ويرتك لذوي االختصاص القيام بهذا الدور.

وقال: يف مــا يخص قرارزيادة رواتب املتقاعدين 

فقــد تــم تطبيقــه بحذافــÑه، وهــو ينطبق عىل 

موظفــي الحكومة االتحادية، وÏ يشــمل موظفي 

القطــاع الخــاص، وبالنســبة للحكومــات املحلية، 

يجب أال تتحمل الحكومة االتحادية زيادة الرواتب 

التقاعديــة، وبالنســبة للتوطــ� يف وزارة املاليــة 

والهيئة، فإن جميع املديرين التنفيذي� املوجودين 

يف الهيئة مواطنون، ولــكل مالحظة من مالحظات 

ديوان املحاســبة هناك رد تفصييل. واستطرد: نعم 

يوجد وظائف شــاغرة واللجنة العليا املشــكلة من 

مجلس اإلدارة تقوم بعملية دراسة اإلحالل والهيئة 

تتعامل مع نحو 17 ألف معاملة سنوية، ونحو 105 

آالف مشــرتك ومستحق، ومســؤولية الهيئة ليست 

قليلة.

مطالبة بصرف عالوة »بناء 
املتقاعدين املولودين 
بعد استحقاق املعاش 
وا³سراع Ñ حتديث بيانات 

املتقاعدين

قرار زيادة رواتب 
املتقاعدين مت تطبيقه 
بحذاف�ه  على موظفي 
احلكومة االحتادية و� 

يشمل موظفي القطاع 
اخلاص
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االستفادة من أفضل 
 Ñ املمارسات العاملية
شأن التوعية املرورية

اجمللس يطالب بتعديل تشريعات السالمـــــــــــــــــــــــــة املرورية واسÇاتيجية تثقيفية
طالــب املجلــس الوطنــي االتحــادي، بإعــادة النظر 

وتعديل الترشيعات املتعلقة بالسالمة املرورية، خاصة 

فيــ¬ يتعلق بترشيعات النقل املدريس التي تم اإلعالن 

عنها يف إمارة أبوظبي، وتأهيل وتنظيم ورقابة استخدام 

الرتفيهــي، والحافــالت  الدراجــات ذات االســتخدام 

الصغÑة ومدى مواءمة الضوابط واملعايÑ الحالية.

وخالل الجلســة الثالثة عرشة التــي عقدها يوم 

6 مايو 2014م بحضور الفريق ســمو الشيخ سيف 

بــن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية، ناقــش املجلس موضوع «سياســة وزارة 

الداخلية» من محورين األول: السالمة املرورية عىل 

الطرق الخارجيــة، ويتضمن: املخالفــات املرورية، 

واختــالف تحديد الرسعات عىل الطــرق الخارجية، 

ودوريــات الطرق الخارجية، وتنظيم حركة العربات 

الثقيلة، وخدمات اإلنقاذ واإلسعاف، والثا�: الرشطة 

املجتمعية من خالل مراكز اإليواء، والقضايا األرسية.

وطالبــت التوصيــات بوضع خطط اســرتاتيجية 

تتضمن املبادرات واألنشطة وآليات التنفيذ، لتعزيز 

الثقافــة املرورية يف املجتمع، مــع األخذ يف االعتبار 

املحــددات التالية: ربط مدخالت ومخرجات خطط 

التوعيــة مع مؤرشات الســالمة املروريــة، وتحديد 

املســتهدفون من حمالت التوعيــة، ومدى مواءمة 

الرســالة التوعوية، وأدوات االتصــال والتواصل مع 

مختلف الفئات املســتهدفة، واالستفادة من جهود 

مختلف املؤسســات  يف دعم وتعزيز جهود التوعية 

املرورية، واالعت¬د عىل نتائج الدراســات والبحوث 

املتخصصــة يف مجــال اإلعالم املروري، واالســتفادة 

مــن أفضل امل¬رســات العامليــة يف شــأن التوعية 

املرورية، والتعاون مع هيئــة اإلمارات للمواصفات 

واملقاييس، لوضــع مواصفات خاصة عن الســالمة 

املرورية للمدارس والجامعات، واألندية، والكليات، 

واملؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكــد املجلس أهميــة تطوير قطاع الدراســات 

واألبحاث املرورية، وفق أفضل امل¬رســات العاملية، 

عــن طريق وضــع خطة اســرتاتيجية مشــرتكة ب� 

الوزارة ومؤسســات التعليم العايل والبحث العلمي، 

تتضمــن آليــات تنفيــذ واضحــة لتأهيــل الكوادر 

البرشيــة املواطنة من العامل� يف قطــاع املرور، أو 

امللتحقــ� @ختلــف مؤسســات التعليــم العايل يف 

الدولة، ودراسة تصاميم الطرق الداخلية والخارجية 

بالتعــاون مــع الجهــات املعنية بتخطيــط الطرق 

واملواصالت يف الدولــة، لتحديد واعت¬د املواصفات 

املطلوبة عىل الطرق، والتي تضمن وصول ســيارات 

اإلطفاء واإلسعاف لتحقق الرشوط املطلوبة لض¬ن 

السالمة ملستخدميها.

وشــدد املجلــس عــىل رضورة  تأكيــد االلتــزام 

بسالمة الطرق الخارجية من اآلثار السلبية الناجمة 

عــن الحمولة الزائــدة للمركبات الثقيلــة، وتحديد 

مناطــق تجمــع خاصة لهــذه املركبــات. ورضورة 

تفعيــل القانون االتحادي رقم (8) لســنة 1986 يف 

شــأن تحديد الحمولة املحورية للمركبات، ودراسة 

زيــادة الكــوادر البرشيــة وتوفــÑ البنيــة التحتية 

املخصصة لإلرشاف عىل الطــرق الخارجية، لتحقيق 

متطلبات الســالمة املرورية عليهــا، وتعزيز تطبيق 

مفهــوم الرشطــة املجتمعية، وتعميمهــا عىل كافة 

إدارات الرشطــة يف الدولــة، ووضــع خطط رشاكة 

بــ� إدارات الرشطة املجتمعيــة، واإلدارات املعنية 

بالدعم االجت¬عي والتنميــة االجت¬عية يف الدولة، 

ودراسة استحداث برامج وخطط للرشطة املجتمعية 

تختص بأمن األرس تجاه امل¬رسات السلبية من فئة 

الخدم، وتوعية املجتمع حول ثقافة املسؤولية لدى 

الوالدين لرتبية األبناء عىل الســلوكيات وامل¬رسات، 

@ا يحقق االنت¬ء للهوية الوطنية.

مطالب بتطوير قطاع الدراسات واألبحاث املرورية
وأكد املجلس أهمية وضع خطة اسرتاتيجية مشرتكة 

بــ� وزارة الداخليــة ومؤسســات التعليــم العايل، 

لتطوير قطاع الدراســات واألبحــاث املرورية، وفق 

أفضل امل¬رســات العاملية، والعمل من خالل آليات 

تنفيذ واضحة عىل تأهيل الكوادر البرشية املواطنة، 

سواء العاملون يف قطاع املرور، أو امللتحقون @ختلف 

مؤسســات التعليم العايل يف الدولــة، وذلك كإحدى 

الخطوات املعنية بتطوير قطاع الدراسات واألبحاث 

املروريــة يف الدولــة، وإجراء دراســات تقييم وضع 

الكــوادر البرشية والبنية التحتية املخصصة لإلرشاف 

عــىل الطــرق الخارجية، وعالقــة النقــص والزيادة 

بتحقيــق متطلبات الســالمة املرورية عــىل الطرق 

الخارجيــة، وقيــام إدارة الرشطــة املجتمعية بوزارة 

الداخليــة بوضع خطــة اســرتاتيجية لتعزيز تطبيق 

مفهوم الرشطــة املجتمعيــة، وتعميمها عىل جميع 

إدارات الرشطــة يف الدولة، وزيادة الدعم املوجه إىل 

إدارات الرشطــة املجتمعية يف الدولة، ووضع خطط 

رشاكة بــ� إدارات الرشطــة املجتمعيــة واإلدارات 

املعنية بالدعم االجت¬عي والتنمية االجت¬عية.

توطº قطاع اإلسعاف وأكادÜية للطوارئ

وتســاءل أعضــاء املجلــس، خــالل مناقشــة هذا 

املوضــوع، عن آخــر املســتجدات املتعلقة بتمك� 

العنرص املواطن يف اإلســعاف الوطني، وعن إنشــاء 

أكاد.ية للطوارئ وتدريــب الكوادر الوطنية، وآلية 

الوزارة يف عملية التوط� واملعايÑ التي ســتتبعها يف 

تطوير خدمات اإلســعاف ويف عمليــة دعم توط� 

الوظائف يف قطاع اإلســعاف، وعــن دور الوزارة يف 

التنسيق، وحث املؤسسات عىل تبني خطط لتعزيز 

وضع خطط اسÇاتيجية 
لتعزيز الثقافة املرورية 
 Ñ اجملتمع مع ا»خذ Ñ

االعتبار عدداً من احملددات 

تأكيد أهمية ربط مدخالت 
وøرجات خطط التوعية 

مع مؤشرات السالمة 
املرورية كاخملالفات 

املرورية والسرعة وربط 
حزام ا»مان

دعوة ³جراء دراسات تقييم 
وضع الكوادر البشرية 

والبنية التحتية اخملصصة 
ل×شراف على الطرق 

اخلارجية
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ا»طفال جوهرة

قال ســمو وزيــر الداخليــة إن األطفال هم 
جوهرة يجــب املحافظــة عليها ولهــا قيمة 
كبــÂة، وأضاف «أك( ما أراه مؤثراً   الحوادث 
التــي يتعرض لها األطفال»، مؤكداً أن القيادة 
والحكومــة تــويل اهت¦ماً كبÂاً بهــذه الفئة، 
وكذلك وزارة الداخلية، وقد تم إنشــاء إدارة 
خاصــة لالهت¦م بالطفــل، توصلت إىل نتائج 
مهمة، ولكن توجد أشياء سلبية يجب ح¦ية 
املجتمع منها، ومــن خالل املركز تم التواصل 
مع املراكز املشــابهة يف مختلــف دول العا]، 
وهناك من يستغل األطفال من خالل وسائل 

التواصل.

اجمللس يطالب بتعديل تشريعات السالمـــــــــــــــــــــــــة املرورية واسÇاتيجية تثقيفية

الثقافــة املروريــة، وعن جهــود الــوزارة يف مجال 

التوعية املرورية بالنسبة إىل طلبة املدارس، والقرية 

املروريــة التــي يتم مــن خاللها خلــق توعية لدى 

طلبة املدارس، والحافالت املدرسية واملبادرات التي 

نفذت من خاللها، واملعايÑ التي ستطبق وفق أفضل 

امل¬رسات. وأشــاروا إىل امل¬رســات التي تستخدم 

مــن بعض أوليــاء األمــور يف التعامل مــع األطفال 

لــدى قيادة املركبات، وطالبوا بتشــديد الرقابة عىل 

حزام األمــان لألطفال يف املقاعد الخلفية للمركبات، 

وبتعزيــز الدور الذي تقوم به الرشطة املجتمعية يف 

موضوع الدعم االجت¬عي والح¬ية األرسية، خاصة 

قطاع التعليم واملعاق� واملسن�.

تأهيل كوادر مواطنة متخصصة يف مجال البحث 

ك¬ تســاءلوا عن جهود وزارة الداخلية يف االستفادة 

من مختلف وسائل التواصل الحديثة، وأوجه التنسيق 

مع وسائل اإلعالم والقطاع الخاص، يف تنفيذ مختلف 

برامــج التوعية، وعن دور الــوزارة يف تأهيل كوادر 

برشية مواطنة متخصصــة يف مجال البحث العلمي 

والدراسات املتخصصة، وعن إجراءات توط� البحث 

العلمي يف الوزارة واملؤسسات التابعة لها، خاصة يف 

السالمة املرورية والرشطة املجتمعية، وتنفيذ الخطة 

االســرتاتيجية يف املوارد البرشية واملالية، وهل هناك 

توجه إىل تخفيض السن القانونية ملنح الرخصة لسن 

16 عاماً، والخدمات التي تقدمها رشكة ساعد، والتي 

من املمكن أن تستقطب املواطن�.

وتطرقــوا إىل جهــود إدارة ح¬يــة الطفــل يف 

الــوزارة، مشــيدين بجائزة ح¬ية الطفــل التي تم 

إطالقهــا يف مهرجــان أبوظبــي للســين¬، وبجائزة 

كتابة أفضل ســيناريو يف مجــال ح¬ية الطفل التي 

تم إطالقها خالل مهرجان د) للســين¬، ك¬ تطرقوا 

إىل جهــود الوزارة يف نــرش دور الرشطة املجتمعية 

لــدى رشكات القطاع الخاص ولــدى األرس املواطنة، 

والقضايا األرسيــة التي تضبطها الرشطــة وتتعامل 

معها، والسالمة املرورية يف ظل وجود عدد كبÑ من 

املركبات، ومن ضمنهــا الدراجات النارية، وإمكانية 

إصدار قانون ينظم عمل الدراجات النارية.

ســيف بن زايد: ســعيد بوجــودي بــº إخوا@ يف 

املجلس 

وقال سمو وزير الداخلية يف بداية حديثه «أنا سعيد 

بوجودي بــ� إخوا� يف املجلس الوطني الذي ي}ي 

الحكومة واملجتمــع بكثÑ مــن اإليجابيات، ونحن 

اليــوم يف دولة اإلمــارات نرى التحديــات تزداد يف 

العاÏ، منها أمنية وسياســية واقتصادية واجت¬عية، 

والتقييــ¬ت التي تصــل إلينا مــن منظ¬ت ودول 

وهيئــات دوليــة تضــع اإلمــارات يف مقدمة دول 

الرشق األوســط، بــل العاÏ، يف مســتوى الخدمات 

الحكومية، ومســتوى ســعادة املواطن�، وهذا يشء 

يفرح، وحكومة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
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وضع خطة اسÇاتيجية 
لتعزيز تطبيق مفهوم 
الشرطة اجملتمعية 

وتعميمها على جميع 
إدارات الشرطة Ñ الدولة

زايد آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظه الله، ومتابعة 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم 

د)، رعاه الله، حثيثة ومثابرة، ونرى ذلك من خالل 

مشاركة العاÏ يف القمت� الحكوميت� األوىل والثانية، 

وإحدى مساه¬ت الحكومة مشاركة العاÏ التجارب 

اإليجابيــة يف دولة اإلمــارات، ونرى أنهــا الحكومة 

الوحيدة التي تشارك العاÏ يف مثل هذه األمور».

وأضــاف «أفتخــر بــأن أخــدم بلــدي مــن خالل 

وزارة الداخليــة، وبعــد كل اإلنجازات التــي حققتها 

و@الحظاتكم نحن نتقدم ونشــكر اللجان من املجلس 

والوزارة عىل عملها، ونحن نحاول أن نكون واضح� مع 

املجتمع ومع الحكومة ومع أنفسنا، ورؤيتنا يف الوزارة 

 Ïأن نعمل بفعالية لتصبح الدولة إحدى أك} دول العا

أمناً وســالماً، ورسالتنا تعزيز الخدمات لكل من يعيش 

عىل أرض الدولة. واســتعرض ســموه القيم واألهداف 

االســرتاتيجية للوزارة، وهي سبعة أهداف، وتم اختيار 

هذا الرقــم بعدد إمارات دولتنا العزيزة، ودور مجلس 

قيــادات الرشطة عىل مســتوى دولة اإلمــارات الذي 

يجتمع كل شهر ويناقش جميع القضايا».

وأشــار إىل مجلس تطوير الدفــاع املد�، والدور 

الذي شهده عمل الدفاع املد� مقارنة بالتطور الذي 

تشــهده الدولة يف جميع القطاعات، وقدم ســموه 

نبــذة عن مبادرات ومــؤرشات وزارة الداخلية التي 

تبلغ 252 مؤرشاً اســرتاتيجياً، مبيناً أن نسبة الشعور 

باألمان عىل مستوى الدولة خالل عام 2013 ارتقت 

إىل 94%، وأن معــدل الجرائم املقلقة التي تؤثر يف 

املجتمع بلغ لكل 100 ألف من السكان عام 2013، 

نحــو 101، ومعدل الوفيات عــىل الطرق لكل 100 

ألف من الســكان بلغ سنة 2013 نحو 6.5%. وقال 

«هذا الرقم غÑ ُمرٍض ، وســنحاول تخفيضه»، مشÑاً 

إىل أن مســتخدمي الطــرق يف اإلمــارات كل ســنة 

يتجددون، لوجود جنســيات كبÑة يف الدولة، وقال 

«تعترب الوزارة جهة تقدم خدمة».

مرشوع األبراج الذكية للتعامل مع الضباب

وأعلن سموه يف اســتعراضه إلنجازات الوزارة يف ما 

يتعلق بالسالمة املرورية عىل الطرق الخارجية، عن 

إطالق مرشوع «األبراج الذكية» للتعامل مع الضباب 

مــن خالل لوحــات إلكرتونية، ومجســات للضباب 

ترصد حالة الضباب ومســتوى الرؤيــة عىل الطرق 

بشــكل آيل، وتتفحــص حالتها من حيــث الحوادث 

واالزدحام املروري، ويتم بث رســائل عىل شاشــات 

عرض إلكرتونية كبÑة عىل الطــرق الخارجية لتنبيه 

الجمهور، وإرســال الرســائل التحذيرية واإلرشادية 

إليهم عــرب وســائل التواصل االجت¬عــي واألجهزة 

الذكيــة، مؤكــداً أن هذه الخطوة °ــت بعد وقوع 

حوادث عدة عىل الطرق الخارجية بسبب الضباب.

واستعرض مسؤولو الوزارة جهود الوزارة يف مجال 

حوادث املرور، مؤكدين أن الوزارة أولت هذا امللف 

اهت¬مــاً كبÑاً، ونســقت مع العديد مــن الجهات 

املعنيــة عىل املســتوي� االتحــادي واملحيل، لجعل 

طرق الدولة أك} أماناً لجميع مستخدميها، ومشÑين 

إىل انخفــاض الوفيات بنســبة 40% منذ عام 2008 

لغايــة 2013، عىل الرغم من زيــادة عدد املركبات 

ورخص القيادة، ك¬ زاد عدد املركبات بنســبة %38 

خالل الفرتة نفســها، وزادت رخص القيادة بنســبة 

72%، وانخفــض معدل الوفيات لكل 100 ألف من 

الســكان من 10 وفيات إىل 6.5 خالل عام 2013م، 

ومســتعرض� محــاور االســرتاتيجية املرورية التي 

تعزيز الشراكة مع هيئة 
ا³مارات للمواصفات 

لوضع مواصفة خاصة عن 
السالمة املرورية للمدارس 

واجلامعات وا»ندية 
والكليات واملؤسسات 

احلكومية واخلاصة
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حتسني الوعي املروري 
يقاس بإنخفاض 

اخملالفات والوفيات 
املرورية

أكادميية طب الطوارئ

بº ســمو وزير الداخلية أن برنامج أكادÜية 
طــب الطــوارئ التي ســتقام بالتعــاون مع 
جامعة هارفرد، يسÂ بالشكل الصحيح، مشÂاً 
إىل موافقــة الجامعــة لتصبح رشيــكاً لدولة 
اإلمارات يف هــذه األكادÜية يف الدولة، وهذا 
لحرصنا الشــديد عىل تأهيل الكوادر املواطنة 
مــن النســاء والرجــال، وعــىل وجــود هذه 
 ºية يف الدولة، لتطوير عمل املســعفÜاألكاد
املواطنº واملواطنات، وإعطاء فرصة لرشيحة 
أك( من العنرص النســا$ للمشاركة»، الفتاً إىل 
أن الدفعة األوىل ســتبدأ العــام املقبل بنحو 
80 طالباً، وهم يحتاجون إىل أربع سنوات أو 
ثالث من اإلعداد، للوصول إىل مستوى متقدم 
من الكفاءة، مضيفاً أن األكادÜية ستشارك يف 
إعداد الكوادر، وهناك مقاعد مخصصة للدول 
التي ال يوجــد لديها إمكانيات مادية لتطوير 
كوادرها.وتناول ســموه تطبيق آلية التواصل 
مع الــرشكات واملجتمع املحــيل ضمن خطة 
2016-2014م، مؤكداً أنه تم تفعيل وتطوير 
الدعــم االجت¦عــي وإطالق مبــادرة ح¦ية 
األرسة والطفل عىل مستوى الدولة، وقال «تم 
تطبيق أك( مــن 15 برنامجــاً توعوياً، وفرق 
الرشطة املجتمعية لديها دور كبÂ يف التعاطي 

مع مختلف رشائح املجتمع .

خطة لتأهيل املواطنني 
للعمل Ñ شركة «ساعد» 

 Ñ واتباع أسلوب جديد
استقطاب شرطة املرور

تتكون من خمســة محاور، وهي تغطــي الوفيات 

واإلصابــات، والحوادث عىل الطــرق الخارجية التي 

انخفضت بنسبة 24% منذ عام 2010 ولغاية 2013.

ويف مجــال التوعيــة والثقافة املروريــة، نفذت 

الوزارة 450 حملة مروريــة تحت عناوين مختلفة، 

لتغطــي جميــع الجوانــب املرورية، وتــم تحديد 

الحمالت حســب املظاهر املروريــة يف الدولة، وتم 

اســتخدام أســاليب التوعية لطبيعة كل إمارة، وتم 

اســتخدام وســائل التواصــل االجت¬عــي يف جهود 

التوعيــة املروريــة، إذ تجاوز عدد املشــارك� فيها 

ثالثة مالي� و500 ألف مشــارك، وتم تنظيم 3500 

 Ñزيــارة للمدارس والجامعات والــرشكات، وتم توف

مجموعة من البيانات عىل موقع الوزارة.

تحسº الوعي املروري 

وقال سمو وزير الداخلية إن تحس� الوعي املروري 

يقــاس بانخفــاض املخالفــات والوفيــات املرورية، 

وهناك أمور عدة تتحكم يف ذلك، ومؤرش املخالفات 

انخفض مقارنة بســنوات 2013-2011م، ويف مجال 

الضبط املروري بادرت الوزارة بدارسة وتغيÑ القوان� 

املرورية، مبيناً أن معدل الضغط املروري زاد بنسبة 

92% خــالل الخمس ســنوات املاضيــة، ويف مجال 

هندســة وســالمة الطرق وفرت الوزارة االعت¬دات 

املالية املخصصة حســب اإلمكانيات املالية املتاحة، 

ويف مــا يتعلــق @عايــÑ تحديــد الرسعــات، تطبق 

الــوزارة أفضل امل¬رســات يف هذا املجــال، ويؤخذ 

بع� االعتبــار عند تحديد الرسعة مــدى قربها من 

التجمعات السكانية وعدد من األمور املهمة. 

مبــادرة لتعزيــز ســالمة األطفال وتأمــº الح¦ية 

الالزمة

وكشف سمو وزير الداخلية عن إطالق مبادرة لتعزيز 

سالمة األطفال، وتأم� الح¬ية الالزمة لهم يف وسائط 

النقل املدريس، ومتابعتهم إلكرتونياً بالتعاون مع عدد 

من املؤسســات املحلية واالتحادية، تنفيذاً لتوجيهات 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 

عهــد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

مشÑاً إىل أن املبادرة تهدف إىل ض¬ن سالمة األطفال 

يف حافالت النقــل املدريس، من خــالل مراقبة موقع 

ومســار الحافلــة ونقــاط التوقف، واملراقبــة املرئية 

والصوتية الحية وحفظ التســجيالت، ومراقبة عملية 

صعــود ونزول األطفــال من الحافلة وإليهــا، ومؤكداً 

سموه أن التوجه االسرتاتيجي للوزارة يجّسد رؤيتها يف 

أن تكون اإلمارات من أفضل دول العاÏ أمناً وســالمة، 

ورسالتها التي تركز عىل العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز 

جودة الحياة ملجتمع اإلمارات.

1500 منتسب إىل الوزارة يتابعون الدراسة 

ورد ســمو وزيــر الداخليــة قائــالً «حكومــة دولة 

اإلمــارات تــويل اهت¬مــاً كبــÑاً باملواطنــ�، ومن 

ضمنهم منتســبو وزارة الداخلية»، مشÑاً إىل أهمية 

اإلعــداد قبل الحديث عن البحــث العلمي، وكذلك 

يجب توفÑ األســس التي °كنهم من تحقيق نتائج 

متميزة، ويوجد يف الوزارة 1500 منتســب يدرسون 

داخل الدولة وخارجها. وتم اســتعراض أرقام تتعلق 

بالباحثــ� يف الجانب املروري ملنتســبي الوزارة، إذ 

شــاركت الوزارة بنحو 16 تقريراً يف السالمة املروية، 

و20 دراسة متخصصة، و16 بحثاً علمياً يف مؤ°رات 

دوليــة، وتم تقديــم 20 عرضاً تقد.يــاً يف مؤ°رات 

دوليــة، وكل هذا تم خالل العــام املايض فقط، ويف 

العام الجاري تم قبول 14 بحثاً علمياً.

تخفيض الســن القانونية ملنح الرخصة.. فكرة قيد 

الدراسة 

وأكد سموه الحرص عىل االستث¬ر يف املوارد البرشية، 

تنفيــذاً لتوجيهات صاحب الســمو رئيــس الدولة، 

حفظه الله، وقال «دولة اإلمارات رسيعة يف التنمية 

وإيصال الخدمات، ولدينا زيادة سنوية بنحو 5% يف 

عدد املركبات، ولدينا نقص يف بعض املناطق ونسعى 

إليجاد وســائل لتعويض هذا النقص، ونســعى إىل 

تطويــر وقت االســتجابة يف الدوريــات خالل أربع 

 Ïإذ ال توجد دولة يف العا ،Ñدقائــق، وهذا تحدٍّ كبــ

تطبق هذا التوجه».

وقال «بالنســبة إىل تخفيض ســن الحصول عىل 

الرخصة، نحن يف حكومة اإلمارات نسمع وال نرفض، 

ونــدرس ونقدم النتائــج إذا كانــت إيجابية، وهذا 

الربنامــج مطبق يف بعض الــدول، من ضمنها أمÑكا، 

حيث يسمح للشخص بالسياقة تحت سن 18 حتى 

سن 16، والفكرة مطروحة ملعرفة إمكانية أن تضيف 

خدمة للمجتمع، وهناك لجنة مرورية مسؤولة عىل 

املســتوى االتحادي لدراســتها وÏ تصل إىل النتائج، 

وهنــاك رشوط معينــة وجملة مــن الضوابط التي 

تجعل الشــخص ال يكون منفرداً يف الســيارة، وهي 

فكــرة تدرس، وســيتم عرضهــا عــىل املجلس قبل 

اتخاذ أي إجراء بصددها». وأكد سموه وجود خطة 

لتأهيل املواطن� للعمل يف رشكة «ساعد»، وتم اتباع 

أســلوب جديد يف استقطاب رشطة املرور من خالل 

رشكة «ساعد»، وستتم املوافقة عىل املتميزين منهم، 

وقامت فكرة رشكة «ساعد» عىل هذا املنطلق، وهي 

رشكة تابعــة لصندوق التكافل يف الــوزارة، والفكرة 

واإلدارة واإلنتاج، يقوم عليها مواطنون، ولدينا خطة 

لتوطــ� هذه الرشكة بنســبة 80%، وقال «املواطن 

يتقاىض راتباً يف (ســاعد) يبدأ من 8 آالف لغاية 35 

ألف درهم، حسب الخربة والشهادة، والتوط� يبلغ 

يف (ساعد) اآلن نحو %20».

وبالنســبة إىل القضايــا األرسية، أكد ســموه أن 

الوزارة تســعى جاهــدة إىل أن تتوافق األرسة يف ما 

بينها، وهناك اهت¬م كبÑ جداً من السلطة القضائية 

يف توفــÑ هذه البيئة اإليجابيــة يف األرسة، ونحن يف 

الــوزارة ال $لك القرار يف التحويل من عدمه، وتضع 

الــوزارة البدائل القانونية أمــام األرسة، وإذا رغبت 

األرسة يف التوجه إىل القضاء ال نستطيع منعها».
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مطالبة بخطة للتوطني Ñ «الشؤون ا³سالمــــــــــــــــــــية» وتنمية املشاريع الوقفية

خطة اسÇاتيجية 
للتوطني ³عداد وتأهيل 

املواطنني للوظائف 
احليوية واملهمة مثل 
الوعظ وا³فتاء واخلطابة

تأكيد أهمية توحيد 
مرجعية ا³فتاء الرسمي 
Ñ الدولة وتطويرها لدى 

جميع مراكز ا³فتاء 
االحتادية واحمللية

خلــص املجلس الوطنــي االتحادي خالل مناقشــة 

موضوع «سياســة الهيئة العامة للشــؤون اإلسالمية 

واألوقاف» يف جلســته الحادية عــرشة التي عقدها 

يوم 8 أبريل 2014م، إىل 13 توصية تطالب بتوحيد 

مرجعية اإلفتاء الرســمي يف الدولة، وتطويرها لدى 

جميع مراكــز اإلفتــاء االتحادية واملحليــة، ووضع 

برنامــج متكامــل لالرتقــاء بأعــ¬ل التفتيش عىل 

املســاجد بحيث يتــم اســتقطاب املواطن� للعمل 

يف هــذا املجــال وتطويــره، وقيادة الهيئــة للقطاع 

الدينــي بالتعــاون مع الجهــات املختلفــة لتعزيز 

الهويــة الوطنية اإلماراتية ومن مكوناتها األساســية 

الدين اإلســالمي، وبناء الوالء واالنت¬ء، واملساهمة 

يف تحقيق الوحــدة واللُحمة الوطنية خلف القيادة 

الرشيدة.

حرض الجلســة معايل الدكتور أنور محمد قرقاش 

وزيــر الدولة لشــؤون املجلس الوطنــي االتحادي، 

والدكتور حمدان بن مســلم املزروعي رئيس الهيئة 

العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف.

 أهمية اعت¬د تخطيط وتصميم للمساجد إلظهار 

الطراز املع¬ري اإلمارا= للمســاجد، والتنسيق مع 

الجهات املحلية يف ما يخص توزيع املساجد بحسب 

حاجــة املناطــق والتوســعات العمرانيــة والكثافة 

الســكانية يف الدولــة، واالرتقاء برشوط املســاجد 

الجديدة وصيانتها، بحيث تشــمل توجهات الدولة 

يف إقامة املبا� الخرضاء، وخطط ترشــيد اســتخدام 

 Ñالطاقــة واملياه وإعــادة تدويرهــا، وتحديد املعاي

املتعلقة بنظافة املساجد واملرافق التابعة لها، إلبراز 

املظهر الحضاري للدين الحنيف.

وشــددت التوصيــات عــىل أهميــة وضع خطة 

اســرتاتيجية للتوطــ�، إلعــداد وتأهيــل املواطن� 

للوظائــف الحيوية واملهمة، مثــل وظائف «الوعظ 

واإلفتاء والخطابــة والفقهاء»، عرب الربامج املعتمدة 

يف الدولــة، بالتعاون مع الجهات االتحادية واملحلية 

املختصــة بالتوطــ�، ودراســة تقن� أوقــات فتح 

املســاجد °اشــياً مع احتياجات املناطق كاألسواق 

والطــرق الخارجيــة، واســتخدام أفضــل التقنيات 

الحديثــة للتنظيم والرقابة، ومنح الهيئة الصالحيات 

الالزمة لــإلرشاف عىل جميع برامــج مراكز تحفيظ 

القــرآن واملعاهد الدينية ومراكز اســتقبال وتأهيل 

املســلم� الجدد وما يف حكمها االتحادية واملحلية، 

ودراسة تعديل االمتيازات املمنوحة لأل[ة واملؤذن� 

والوعاظ واملفت� املواطن�، @ا يتناســب مع طبيعة 

عملهم. 

مواكبة تنمية أموال الوقف واستث¦رها وإدارتها

وطالب املجلس يف توصياته، باملســاهمة يف تشجيع 

أفــراد املجتمــع إلنجــاح املبــادرات الوطنية مثل 

الخدمــة الوطنية، من خالل التنســيق مع الجهات 

املعنيــة واســتخدام أفضــل الوســائل للتواصل مع 

جميــع فئات املجتمــع، واالرتقاء يف طــرح الربامج 

التوعوية والتثقيفية يف األماكن العامة ذات الكثافة 

الســكانية املرتفعة، ويف املراكــز التجارية واألندية 

الرياضية، باســتخدام املفاهيم الحديثة، حفاظاً عىل 

الهوية اإلماراتية يف ظــل االنفتاح اإلعالمي والتنوع 

الثقــايف يف الدولــة، ووضــع اســرتاتيجية ُمحكمــة 

للحفاظ عىل الثوابت والقيم الوطنية املستمدة من 

الدين اإلســالمي، مع التأكيد عىل مبادئ التســامح 

واحرتام الثقافات املختلفة، والقيام بدراســة لتنظيم 

وتقن� وجود نشاط العالج بالرقية الرشعية وتحديد 

الضوابط لالســتفادة من هذا النشاط، تفادياً لبعض 
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مطالبة بخطة للتوطني Ñ «الشؤون ا³سالمــــــــــــــــــــية» وتنمية املشاريع الوقفية

برنامج متكامل ل×رتقاء 
بأعمال التفتيش على 
املساجد الستقطاب 

املواطنني للعمل Ñ هذا 
اجملال وتطويره

تأكيد قيادة الهيئة للقطاع 
الديني بالتعاون مع 

اجلهات اخملتلفة لتعزيز 
الهوية الوطنية ومن 

مكوناتها ا»ساسية الدين 
ا³سالمي 

النتائج غÑ املرجوة ولض¬ن اســتفادة املجتمع من 

هذا النشاط.

ك¬ طالب املجلس @واكبة تنمية واستث¬ر وإدارة 

أمــوال الوقف مــع التوجهات اإلســالمية املعارصة، 

خاصة يف توسيع مجاالت املصارف الوقفية عرب اآل=:  

نرش ثقافة الوقف عىل مستوى األفراد واملؤسسات، 

والتعاون مع القطاع الخاص يف هذا الشأن، وتفعيل 

برامــج التنســيق والتواصل بــ� الهيئــة والجهات 

العاملة يف الشؤون الوقفية املحلية، @ا يضمن وجود 

قاعــدة بيانات موحدة لألصول الوقفية املوجودة يف 

مختلــف إمارات الدولة، وتوحيــد وتحديث قاعدة 

البيانــات التــي تربط بــ� جميع الجهــات املعنية 

بالوقــف يف الدولة، وتســهيل الحصــول عىل هذه 

املعلومات لألفراد والجهات البحثية.

خطة لتفعيل دور الوعظ وتنمية الوعي الديني

وتركزت مناقشــات أعضاء املجلس عىل دور الهيئة 

يف إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها 

وتطويــر العامل� فيها، وخطــة الهيئة لتفعيل دور 

الوعــظ يف تنمية الوعي الدينــي ومعالجة الظواهر 

املجتمعيــة، واســرتاتيجية الهيئــة يف تنمية وتنويع 

موارد املشــاريع الوقفية، والقانــون االتحادي رقم 

«29» لسنة 1999م بإنشاء الهيئة وتعديالته، وإدارة 

املســاجد واإلرشاف عليها @ا يؤهلها ألداء رســالتها 

عــىل أكمل وجه، وتنمية واســتث¬ر أمــوال الوقف 

واقــرتاح املرشوعات والربامج الوقفية، ونرش الثقافة 

اإلســالمية وتنميــة الوعــي الديني، وتســاءلوا عن 

دور الهيئة واآلليــات التي اتبعتها يف تعزيز اللحمة 

الوطنيــة والحفاظ عىل الوحــدة، من خالل تعاونها 

مع الجهــات األخرى، والحفاظ عــىل الخصوصيات 

والحريات املوجودة داخل الدولة.

وتطرقوا إىل اسرتاتيجية التوط� وأعداد املواطن� 

يف الهيئــة، خاصــة العاملــ� يف الوعظ  واإلرشــاد 

واالفتاء واإلمامة يف املســاجد والقا[� عىل التواصل 

الديني املبارش، وتساءلوا عن دور الهيئة يف اإلرشاف 

عىل 27 مركزاً خاصاً باملســلم� الجدد، وعن جهود 

الهيئــة يف التحــول إىل الحكومــة الذكيــة، وتوزيع 

مواقع املســاجد يف الدولة والتنســيق مع البلديات 

والدوائر املحلية، واملعايÑ املعتمدة لتحديد املسافة 

ب� املســاجد وســعتها وتوزيعها، وتصميم املساجد 

مع¬رياً، وإمكانية وجود تصاميم موحدة للمساجد 

توفر فيها جميع الخدمات ويكون لدى الهيئة $اذج 

تقدم للمحسن�.

فتح مصارف جديدة للوقف

ك¬ تســاءلوا عن جهود الهيئة يف تنمية واســتث¬ر 

أمــوال الوقف ويف فتــح مصارف جديــدة للوقف، 

وعن برامج الهيئة لتشجيع الواقف� ورشكات القطاع 

الخاص عىل الوقف اإلسالمي، وعن األرايض الوقفية 

والتواصل مع الحكومات املحلية للحصول عىل منح 

بشــكل أراض زراعية أو تجارية تساهم يف الوقف، 

وعن تثقيف املجتمع واملستوى الثقايف للخطيب أو 

اإلمــام، وهل تتابع الهيئة مدى تأثÑ خطب الجمعة 

عىل املجتمع.

وتطرقوا إىل نسب التوط� يف الهيئة، خاصة اإلمام 

والواعظ، ألنها نســب محدودة ويوجد عزوف عن 

هذه املهن املهمة للمجتمع، والفجوة ب� املســجد 

واملحيــط، وإىل املســاجد عــىل الطــرق الخارجية، 

واألذان املوحد خاصة يف اإلمارات الشــ¬لية، ووضع 

اســرتاتيجية وبرامج مختلفة لالســتفادة من األندية 
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حتديد املعاي� املتعلقة 
بنظافة املساجد 

واملرافق التابعة لها ³براز 
الوجه  احلضاري للدين 

احلنيف

دعوة إØ اعتماد تصميم 
للمساجد ³ظهار الطراز 

املعماري ا³ماراتي 
والتنسيق مع اجلهات 

احمللية لتوزيع املساجد 
حسب الكثافة السكانية

الشــبابية، وإىل دور الهيئة يف متابعة عمل املراقب� 

عىل املساجد، واالستدامة وتقديم أرقام حول الوقف 

ومستهدفات النمو كمؤرش أداء للنمو السنوي.

وتركزت مناقشــات أعضاء املجلــس، عىل ميثاق 

الهيئة والحق يف إدارة مغاسل املوb واملقابر، وإنشاء 

أو اعت¬د أو ضم الهيئة للمساجد املقامة يف املزارع 

والبيــوت الخاصة واملناطق الصناعية، وحرص جميع 

العقارات املوقوفة يف الدولة، وتوســيع اختصاصات 

الهيئة واملخصصات املالية التي °نح لأل[ة والهيكل 

التنظيمــي للهيئــة، وتوزيــع املســاجد يف املناطق 

الســكنية الجديدة، وإمكانية إنشــاء معهد لتخريج 

األ[ة وتأهيل الوعاظ، والبنك اإلسالمي للتنمية.

املحافظة عىل األبناء وفكرهم 

ورد الدكتور حمدان املزروعي، قائالً إن الهيئة حريصة 

عىل االهت¬م يف كل ما يطرح يف هذه الجلســة، وإن 

الهيئة تكاد تكون من أفضل املؤسسات الدينية عىل 

مستوى العاÏ اإلسالمي بسبب االطالع عىل التجارب 

املطروحة يف الدول األخرى، واالســتفادة منها، وهذا 

يعــود إىل الدعم الكبÑ الذي تحظــى به الهيئة من 

القيادة الرشــيدة واألســاس املت� الذي بنيت عليه، 

بدعم املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رحمه الله.

وأضاف: اســتمعت إىل تقرير اللجنة والتوصيات، 

فمــن يعمل يف امليــدان لهم كل الشــكر والتقدير، 

وعملهــم فيه حساســية وعقبات كبــÑة تواجههم، 

وحققت الهيئة منذ تأسيســها عام 2006 الكثÑ من 

التقدم، وحرصنا عىل تقديم الخطب بشكل معتدل 

ومتوازن يحافظ عــىل أبنائنا وفكرهم، وأيضاً الهيئة 

بســطت نفوذها عىل مراكز تحفيظ القرآن، مشــÑاً 

إىل أنه يوجد تركيز واهتــ¬م عىل الجانب الوطني، 

وال نكاد نرتك خطبة أو مناســبة إال وتوظف لقضية 

اللحمــة الوطنيــة، حتى شــعار الهيئة تــم اختيار 

القبــة وعلم الوطــن للرتكيز عىل الثقافــة الوطنية، 

ولدينا دعم كبÑ من حكومــة أبوظبي، في¬ يتعلق 

بجانب الوعاظ املواطن�، ولدينا دارســون مواطنون 

واســتقبلنا العام املــايض 12 مواطنــاً ولديهم اآلن 

مناصب مهمة يف الهيئة، واآلن يوجد يف طور التعي� 

9 مواطن�.

وب� أنه بالنســبة ملوضوع االنفتاح فهذه قضية 

فيها يشء من الحساسية، وهناك وعي لدى العامل� 

يف الهيئــة واطالع عــىل الثقافات األخــرى، ونظمنا 

بعض الرحالت ملنتســبي الهيئــة إىل الدول الغربية، 

إضافة إىل ورود أسئلة من دول مختلفة وتجد مفتي 

 Ñالهيئــة يقدمون اإلجابات املناســبة التي تكون خ

ممثل لهذه الدولة وثقافتها.

اسرتاتيجية الهيئة تحقق االستقرار الفكري والثقايف 

والديني

وقال: يتم إدارة الهيئة من خالل جهد منظم لض¬ن 

عدم الشــطط، ومن خالل خطة الوعظ التي توضع 

 Ñكل عــام وتحدد فيها الربامــج الوعظية، وهي تتغ

بطبيعــة الزمان واملــكان، وتت¬ىش مــع التطور يف 

عمليــة العرض، وهــي خطة تراجع ســنوياً، ولدينا 

دروس يف املساجد، وتم وضع كتاب يتضمن دروساً، 

تتناول الجانــب الفكري والثقايف واالجت¬عي، واآلن 

بصدد تطويره وهو عىل وشــك الطباعــة، مبيناً أن 

اسرتاتيجية الهيئة حققت االستقرار الفكري والثقايف 
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 تدريب دائم للخطباء 
ولقاءات دورية معهم 

وترجمة خطبة اجلمعة 
بعدة لغات

الهيئة لديها عمالً كب�اً 
خارج إطار املسجد سواء 

Ñ النوادي أو اجلامعات 
واملدارس واملؤسسات 

النسائية

 االرتقاء بشروط املساجد 
اجلديدة وصيانتها بحيث 
تشمل توجهات الدولة 

Ñ إقامة املبا� اخلضراء 
وخطط ترشيد استخدام 

الطاقة

والديني يف املســاجد، ونحن مســتمرون عىل ذلك 

التطوير.

خطة للتوطº إذا توافرت امليزانية

وأشــار إىل أن العائق األساس يف عملية التوط�، هو 

امليزانيــة املرصــودة، ففي عام 2006 كانت نســبة 

املواطن� 30%، واآلن وصلنا إىل نسبة 98% للتوط� 

يف املكاتــب اإلداريــة، مشــÑاً إىل صعوبــة تثبيت 

املوظفــ� يف الهيئة، وقال: حصلنــا عىل دعم مادي 

من حكومة أبوظبي، إذ كان لدينا 5 موظفات واآلن 

نحو 45 مواطنة يف الهيئة، وبالنســبة ملوضوع األ[ة 

والوعــاظ واملفتــ�، لدينا برامج كثــÑة مثل تقديم 

مكافأة ماليــة ملن يريد أن يعمــل يف وظيفة إمام، 

وقد وفرت أك} من 100 وظيفة.

 Ñوأكد أن حل هــذا املوضوع يتم من خالل توف

امليزانيــة ورفــع راتب إمام املســجد كغــÑه يف أي 

وظيفــة حكومية أخرى، وقال: نحــن بصدد توط� 

منابــر خطبة الجمعــة، وأعلنا ملن يرغــب يف إلقاء 

خطبة الجمعة مكافأة مالية مجزية، مشــÑاً إىل أن 

قانون إنشــاء الهيئة ال .نحهــا أي دور يف اإلرشاف 

عىل مراكز املسلم� الجدد، ولكن هناك تواصل من 

خالل التعاون وتقديــم املعلومات، ويف حالة وجود 

أي انحراف ال نسمح بذلك وسنتدخل.

واســتعرض جهــود الهيئة يف مجــال التطبيقات 

الذكيــة، مبيناً أن الهيئة بــادرت بتنفيذ تطبيق يعد 

من أفضل ثالثــة تطبيقات موجودة يف الدولة، وهو 

يقدم خدمات مختلفــة للمواطن� باللغت� العربية 

واالنجليزية، مشÑا إىل وجود مشكلة يف التعامل مع 

 Ñمواقع املســاجد ألنها ســابقا كانت تنشأ بشكل غ

مدروس، واآلن نواجه مشكلة يف التعامل مع ظاهرة 

املساجد القد.ة واســتبدالها، وهذه قضية ورثناها 

وهي غÑ موجــودة يف التخطيــط الحديث للمدن 

واملناطق الجديدة عىل مســتوى الدولة، وقال: اآلن 

 Ñترصيح بناء املسجد يصدر من الهيئة ويخضع ملعاي

منظمة ودقيقة تت¬ىش مع التطور الحديث للمدن.

وأضــاف إنه يوجد مشــكلة مــن اإلرث القديم 

واســتلمنا حوايل أربعة آالف و500 مســجد، ولفت 

إىل أن معدل زيادة املساجد سنوياً نحو 200 مسجد 

جديــد، ومنذ عــام 2006 ولغايــة اآلن، يتم احالل 

العامل� يف املساجد تقريباً @عدل 300 إمام مسجد 

يتم استبدالهم سنوياً، وقدمنا للحكومة خطة ملدة 5 

سنوات للتوط� إذا توفرت املبالغ املالية واملوازنة.

وبــ� أنه تم تطبيــق الطاقة الشمســية يف إنارة 

املســاجد بالتعاون مع إحدى املؤسسات املحلية يف 

أبوظبي، وبالنســبة للتصاميم، حاولنــا الرتكيز عىل 

الرتاث املحيل، واملســاجد يف الدولة تبنى عن طريق 

املحسن�، ونحاول اتباع املرونة يف التعامل معهم.

الســ¦ح بالرصف من إيرادات الوقف عىل الجانب 

االجت¦عي

وبالنســبة الســتث¬ر أموال الوقف. قال: تم دراسة 

املصــارف التي كانت محددة يف الســابق، وقدمت 

دراســة ملجلس الــوزراء ووافق عــىل فتح مجاالت 

التــربع للــرصف من ايــرادات الوقــف خاصة عىل 

الجانــب االجت¬عــي، مشــÑاً إىل أن اإلشــكالية يف 

إقنــاع الناس يف التربع لهذه الجوانب، مضيفاً إنه تم 

التواصل مع املحســن� حول هذه املجاالت، ولكننا 

نجد أن أك} الناس تتعاطف مع بناء املساجد ودور 

تحفيظ القــرآن الكريم. وقال: تنظــم الهيئة يف كل 

عام، حملة عامة لتثقيف املجتمع بالوقف ونســعى 

إىل إصــدار بعــض املقاطــع املصــورة ونرشها عىل 

مواقع التواصــل االجت¬عي، وبــدأت الهيئة تنفيذ 

برنامج يســتهدف القطاع الخــاص من خالل إصدار 

بعــض األفالم واملعلومات، وتوزيــع هدايا عىل كبار 

املحسن� واملنفق�، وتم تنظيم زيارات لهم. 

وب� أنه تم مخاطبة بعــض الحكومات املحلية، 

وننتظــر الرد منها وهنــاك أراض وقفية تم التعامل 

معهــا، ولدينا مشــاريع قا[ــة يف إمارات الشــارقة 

والفجÑة وأبوظبي، وقــال املزروعي: هناك تدريب 

دائم للخطباء ولقــاءات دورية معهم، ويتم ترجمة 

خطبــة الجمعة بعــدة لغات، وهناك مســاجد يتم 

 Ñإلقاء الخطبة فيها باللغة العربية وخطبة ثانية بغ

العربية، وهناك مســاجد يتم فيها إلقاء درس ديني 

لغــÑ العرب قبل أو بعد الخطبــة، ويتم النرش عىل 

موقع الهيئة بلغت� غــÑ عربيت�، ونعمل اآلن عىل 

استقطاب غÑ العرب لتكليفهم بإلقاء خطب.

لدى الهيئة عمالً كبÂاً خارج إطار املسجد

وأضــاف إن الهيئــة لديهــا عمل كبÑ خــارج اطار 

املســجد، ســواء يف النوادي أو الجامعات واملدارس 

واملؤسســات النسائية، مشــÑاً إىل أن عدد املفتش� 

يغطــي كافــة املســاجد يف الدولة، وهناك وســائل 

للتواصــل مع املســاجد، ولكــن دور املفتش يبقى 

محدوداً، وممكــن زيادة العدد إذا وجدت الحاجة، 

وب� أن األصول الوقفية كانت تدار ســابقاً من قبل 

الهيئــة واآلن هنــاك رشكات متخصصــة تدير هذه 

األمــوال وإدارة العقــارات، وتم تشــكيل لجنة من 

املواطن� من مختلف الجهات للنظر يف االستث¬رات 

الوقفية وتطويرها ومتابعة الرشكات وتقارير أدائها.

 bوقــال: ال يوجد إرشاف مبارش عىل غســل املو

واملقابر، مبيناً أنه من عوائد الوقف يتم الرصف عىل 

غســل املوb والذيــن يقومون بحفــر القبور، وهذا 

يحتــاج إىل إعادة نظر وقرار مــن الحكومة بتحديد 

الجهة املسؤولة عن املقابر ومغاسل املوb، وحسب 

القانون، فالهيئة الجهة املســؤولة عن بناء املساجد، 

وتم حرص العقارات وإيراداتها.

وأكــد أنه تــم التفكــÑ يف إنشــاء معهــد، وتم 

اســتقطاب جامعة محمد الخامس من املغرب وتم 

عقد رشاكة معها، وصدر قانون بإنشاء فرع للجامعة 

يف أبوظبي وعدد املنتســب� إليها أك} من 110 من 

املواطن� واملواطنات، وهي نواة للدراسات الرشعية 

@تابعة مبارشة من الهيئة.
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مطالبة بإصدار قانون 
لتنظيم عمل املنظمات 

واجلمعيات املنشأة خارج 
الدولة وميكن فتح فروع 

لها Ñ الدولة

توصية بالغاء  شرط حتديد 
سقف الدخل الشهري 
اخلاص باحلصول على 

منحة صندوق الزواج

تبنى املجلــس الوطني االتحادي خالل مناقشــة 55 

ســؤاالً وجهها أعضاء املجلس إىل ممثــيل الحكومة، 

عىل مدى سبع جلسات عقدها خالل الربع الثا� من 

العــام الجاري، من 1 أبريــل ولغاية 17 يونيو 2014، 

3ا� توصيات تطالب بزيادة بدل الســكن للموظف 

املواطــن الذي يقرتن بأك} من زوجة مواطنة، ووضع 

نظام للتقييم العقاري تلتزم به املؤسســات املالية يف 

عمليات التمويل العقاري، وتشكيل لجنة عليا لوضع 

اســرتاتيجية في¬ يخــص حقوق املعاقــ�، ومراجعة 

وتطويــر الالئحــة التنظيميــة للتعليــم الخــاص @ا 

يحقق أهدافها االسرتاتيجية ويضمن تطبيق املدارس 

الخاصة للمناهج الدراســية املعتمدة من قبل وزارة 

الرتبية والتعليم، وإنشاء هيئة اتحادية تُعنى بتنظيم 

وتشــجيع العمل التطوعي يف الدولة، وبرضورة قيام 

هيئــة التأم� بتحســ� ظــروف العمــل للمواطن� 

العامل� يف قطاع التأم� والعمل عىل توفÑ بيئة عمل 

جاذبة لهم، وباإلرساع يف إجــراءات الربط اإللكرتو� 

ب� الجهــات املختصة ووزارة االقتصــاد وتنفيذ قرار 

مجلس الوزراء بشأن السجل التجاري املوحد، وإلغاء 

رشط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول 

عىل منحة صندوق الزواج.

وتتعلــق األســئلة التــي وجههــا الســادة أعضاء 

املجلــس إىل ممثــيل الحكومــة ســواء «وزارات أو 

مؤسسات حكومية اتحادية»، خاصة تلك التي تتعلق 

بعدد من القطاعات التــي تقدم خدمات  لها عالقة 

مبــارشة باملواطن� يف جميع إمارات الدولة: الصحية، 

والشــباب  والتعليميــة،  والثقافيــة  واالجت¬عيــة، 

والرياضــة، والبيئــة وامليــاه، والتوط�، والســياحة 

واآلثــار، والعمــل، والعدل واملــوارد البرشية، إضافة 

إىل عدد من األســئلة التي لها عالقة بشــؤون املرأة، 

وصندوق الزواج واإلسكان.

ترشيع لتنظيم عمل املنظ¦ت والجمعيات الدولية 

وقال سعادة رشــاد بوخش يف سؤال موجه إىل معايل 

الدكتور أنــور قرقاش وزير الدولة لشــؤون املجلس 

الوطني االتحادي: ملــاذا ال يتم إصدار قانون لتنظيم 

العديــد من املنظــ¬ت والجمعيات املنشــأة خارج 

الدولــة من غÑ الحكومية، ولهــا الطابع اإلقليمي أو 

الدويل و.كن فتح فروع لها يف الدولة لتبادل الخربات 

والتجارب وتقاسم املعرفة يف شتى املجاالت؟

ورد الدكتور قرقاش قائال: إن الجهات املعنية ومن 

ضمنها وزارة الخارجية تقــوم بإعداد مرشوع قانون 

ينظم عمل هذه الجمعيات، عىل أن يراعي الجوانب 

الســيادية لدولة اإلمــارات وينظم عمــل املنظ¬ت 

والجمعيات املنشــأة خارج الدولــة، ويعطي املجال 

لالســتفادة من هذه املنظ¬ت يف خدمة بيئة العمل 

خاصة املنظــ¬ت ذات الطبيعة التخصصية، مبينا أن 

مرشوع القانون يغطي الرشوط وااللتزامات وتأطÑها 

ضمن األطر القانونية لدولة اإلمارات، معربا عن أمله 

يف يكون القانون جاهزا للتطبيق يف عام 2015م.

وعقــب بوخش مؤكداً أن هــذا املوضوع مطروح 

منذ نحو 10 ســنوات، وتم توجيه سؤال حوله سابقاً، 

مؤكــداً أهميــة إصدار مــرشوع القانون ملــا له من 

فوائد كثÑة من خالل االستفادة من هذه الجمعيات 

التخصصيــة يف مجاالت كثــÑة، معربا عن أمله يف أن 

يكــون هذا القانون جاهزاً العام املقبل يف ظل وجود 

جمعيــات °ــارس عملها وحتى نســتفيد من جميع 

املجاالت املهنية.

ردü على 55 سؤاالً وجهها أعضاء اجمللس:
تبني 8 توصيات تتعلق بعدد من القطاعــــــــــــــــــــات وتطالب بتفعيل اخلدمات
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توصية لتعديل قانون 
املوارد البشرية مبا يسمح 

مبنح املوظف املواطن 
بدل سكن لكل زوجة 

مواطنة يقÇن بها

مطالبة بتشكيل Ýلس 
إدارة مؤسسة ا³مارات 

العقارية 

ردü على 55 سؤاالً وجهها أعضاء اجمللس:
تبني 8 توصيات تتعلق بعدد من القطاعــــــــــــــــــــات وتطالب بتفعيل اخلدمات

توصيــة بتعديل قانون املــوارد البرشية لزيادة بدل 

السكن للموظف املواطن

وافــق املجلس عىل تبني توصية بنــاًء عىل رد معايل 

حميد محمد القطامي وزيــر الرتبية والتعليم رئيس 

مجلــس إدارة الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البرشية 

الحكوميــة، عىل الســؤال املوجه من ســعادة أحمد 

عبدالله األعــ¬ش، تطالب بتعديل أحكام املرســوم 

بقانــون اتحــادي رقم (11) لســنة 2008م يف شــأن 

املوارد البرشيــة يف الحكومة االتحادية وتعديالته @ا 

يســمح @نح املوظف املواطن بدل سكن لكل زوجة 

 Ñمواطنــة يقــرتن بها لضــ¬ن ســعادة األرسة وتوف

العيش الكريم لها. 

وتساءل سعادة األع¬ش: ملاذا ال تتم زيادة البدل 

يف حالــة اقرتان املوظف املواطــن املتزوج الذي .نح 

بدل ســكن واحدا دون زيادته يف حال اقرتانه بزوجة 

أخرى، وذلك وفقاً ألحكام املرســوم بقانون رقم (11) 

لســنة 2008م يف شــأن املوارد البرشية يف الحكومة 

االتحادية وتعديالته. 

ورد معــايل القطامــي قائــالً: إن قانــون املــوارد 

البرشيــة عندمــا °ــت صياغتــه وربطــه بالوظيفة 

ومكوناتها، واملرشع ربطها بالوظيفة وحدد النســبة 

أو القيمة @ستوى الوظيفة والتدرج يف هذه الوظيفة 

حتــى صدر قــرار مجلس الــوزراء 1976 الذي حدد 

بدل الســكن للموظف� واملستخدم�، والنظام حاليا 

بالنسبة للوزارات تنفق الحكومة عليه ما يقارب 741 

مليون درهم، وهناك بــدالت أخرى Ï تقرتن بقانون 

املوارد البرشية وتنظيم األحوال الشخصية لها قوان� 

أخرى.

وقال: نحن لســنا جهة اختصــاص بالنظر يف هذه 

املوضوعــات، فيــ¬ يتعلق بنظرتنا تجــاه طرح بدل 

الســكن، وأعتقد أن مجلس الوزراء وجه وزارة املالية 

لدراسة بدل السكن @ا يتوافق مع هيئة املعاشات.

مطالبة بتشــكيل مجلــس إدارة مؤسســة اإلمارات 

العقارية 

وقــال ســعادة عبدالعزيــز الزعا) يف ســؤال موجه 

إىل معــايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشــؤون 

املالية، إن مؤسسة اإلمارات العقارية أنشئت @وجب 

القانــون االتحــادي رقــم (7) لســنة 2000م بغرض 

إنشاء وإدارة املبا� الحكومية، وقد نصت املادة رقم 

(5) مــن القانون عىل أن يتم تشــكيل مجلس إدارة 

املؤسسة برئاســة وزير املالية، وعضوية 3انية أعضاء 

يعينهم مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح معايل الوزير، 

متســائال ملاذا Ï يتم تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة 

حتى اآلن.

ورد معــايل الطايــر قائــال: قامــت وزارة املاليــة 

باملراجعة الدورية لبعض اإلجراءات الخاصة @ؤسسة 

اإلمارات العقارية، لتطوير عملها وتم إعداد دراســة 

لتحســ� طبيعة وحجــم العمليات ولرفــع الكفاءة، 

وأشــارت الدراسة إىل أن املؤسسة تحولت عن هدف 

إنشــائها التمويــيل إىل تطوير العقــارات املوجودة 

وهــذه األنشــطة تقوم بهــا وزارة االشــغال العامة، 

واقرتحت الدراســة أن تركز املؤسسة عىل النشاطات 

التي أنشــئت من أجلهــا وترتك الجانب التشــغييل 

لوزارة األشغال العامة داخل الدولة، ووزارة الخارجية 

يف ما يتعلق بالسفارات يف الخارج لتقليل االزدواجية.

وأضــاف لقــد اوصــت الدراســة بتحديــد مهام 

املؤسســة بالنشــاطات التمويليــة وتوفــÑ التمويل 
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للمشــاريع االتحادية، وتكون املؤسسة مسؤولة عن 

طلبــات الجهــات االتحادية ومناقشــتها مــع وزارة 

االشــغال العامة لتمويل املرشوع، وتــم رفع مذكرة 

إىل مجلــس الوزراء إلعادة هيكلة املؤسســة، وصدر 

قــرار املجلس الــوزاري للخدمــات بتكليــف وزارة 

املالية إلعداد خطة االختصاصات ملؤسســة اإلمارات 

العقاريــة، مؤكداً أن تشــكيل مجلس اإلدارة هو من 

اختصــاص مجلس الوزراء ونحــن يف مرحلة انتقالية 

إلعادة هيكلة املؤسسة.

وعقــب الزعــا): تطرق معايل الوزير إىل دراســة 

ونحــن نتحــدث عن مجلــس إدارة املؤسســة كونه 

الجهــة املخولة بإعداد أية دارســة لرفعها إىل مجلس 

الوزراء، متسائال عن الجهة التي ستؤول لها املؤسسة 

وهي بدون مجلس إدارة منذ ما يقارب تسع سنوات 

 Ï والدراســة أعدت قبل خمس سنوات، متسائال ملاذا

يصدر قرار من مجلس الوزراء لتشكيل مجلس إدارة 

املؤسسة وهو الذي يقوم بهذا الدور.

زيادة عالوة األبناء للمواطنº م 

وجه ســعادة مصبــح الكتبي ســؤاالً إىل معايل عبيد 

حميد الطاير وزير الدولة للشؤون املالية نائب رئيس 

مجلــس إدارة الهيئة العامة للمعاشــات والتأمينات 

االجت¬عية، تنــاول عالوة األبنــاء للمواطن� البالغة 

(600) درهــم شــهريا، قائــال: Ï تعد هــذه العالوة 

تكفي لتوفÑ احتياجات األبناء يف ظل ارتفاع تكاليف 

املعيشــة، متســائال: ملاذا ال تتم زيادة هذه العالوة 

لتبلــغ 1000 درهم مــن أجل توفÑ الحيــاة الكر.ة 

للمواطن�.

ورد معــايل الوزير مســتعرضا القوانــ� التي تم 

تطبيقها بالنسبة لعالوة بدل األبناء منذ عام 1975م، 

مبينا أن الدولة تخصص ســنويا مــا يقارب من 455 

مليون درهم لعالوة األبناء، ويف حالة الزيادة ســتبلغ 

التكلفــة 305 مالي� درهم ســنويا وهذه الزيادة أو 

عالوة األبناء تدخل يف احتســاب املعــاش التقاعدي 

ألن املوظف يدفع عليها اشــرتاكا وتدخل يف الحساب 

التقاعــدي، ويف حالــة الزيــادة يجــب أن تخصــص 

الحكومــة ما يقــارب من 4 مليــارات ونصف للوفاء 

@تطلبات الهيئة بناء عىل الدراســة االكتوارية، وقال 

الهيئة عليها التزامات مالية أخرى تتكبدها الحكومة 

يجب أن تدفع لها وحصة الحكومة سنويا %15.

وقال: منظومــة الراتب متكاملــة ونحن نتحدث 

عن راتب شــامل وهناك قرارات ســابقة مقابلها يتم 

االشــرتاك واحتساب راتب التقاعد، وليس بوسعي إال 

القول: يجــب التمعن دا[اً يف زيــادة الرواتب، وإذا 

أردنا أن يتوجه املواطنون إىل القطاع الخاص يجب أن 

ال يتم زيادة رواتب الحكومة االتحادية.

وعقب سعادة الكتبي قائال: إن املوضوع املهم هو 

الرتكيبة الســكانية ونســبة أعداد املواطن�، وما يتم 

طرحــه من أفكار هو لحل ما ينتج من مشــاكل مثل 

زيادة عالوة األبناء لتشــجيع املواطن� عىل اإلنجاب، 

مشÑاً إىل الذين تقاعدوا سابقاً والذين ال تزيد عالوة 

أبنائهم عن 300 درهم، يف ظل ما نشهده من غالء يف 

املعيشــة يف املأكل واملرشب والعالج، مبيناً أن املبلغ 

الذي ذكره معايل الوزير نقطة يف بحر دولة اإلمارات.

توصية بوضع نظام للتقييم العقاري 

وافــق املجلس عىل تبني توصية بنــاًء عىل رد معايل 

عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشــؤون املالية، عىل 

السؤال املوجه من ســعادة مروان أحمد بن غليطة، 

تطالب برضورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به 

املؤسسات املالية يف عمليات التمويل العقاري. 

وقال بــن غليطة صحــب ازدهار الدولة نشــاط 

ملحوظ للمصارف واملؤسســات املاليــة يف عمليات 

التمويل العقاري، ونظرا الرتباط ذلك التمويل بتقييم 

العقــار فإنه يثÑ التســاؤل حول ماهيــة اإلجراءات 

املتخذة للتثبت من سالمة هذا التقييم. 

توصية لوضع نظام 
للتقييم العقاري تلتزم 

 Ñ به املؤسسات املالية
الدولة بعمليات التمويل 

العقاري

معانات مستحقي 
املعاش التقاعدي أثناء 

حتديث بياناتهم الستمرار 
صرف املعاش التقاعدي 
لهم من طول االنتظار 

نتيجة االزدحام
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مطالبة بزيادة عالوة ا»بناء 
للمواطنني البالغة 600 

درهم شهريًا لتبلغ 1000 
درهم من أجل توف� 

احلياة الكرمية للمواطنني

ما هي ا³جراءات املتخذة 
ضمن ا»جندة الوطنية التي 

وضعتها الدولة للسنوات 
السبع املقبلة لزيادة 

نصيب الفرد من الدخل 
القومي ا³جما� بنسبة 

%65
ورد معــايل الطاير قائــال إن النظــام يحتم إجراء 

تقييم بواســطة طــرف ثالث متخصــص وذلك قبل 

تقديــم القــروض، ويجــب أن تتوفر لــدى كل بنك 

ورشكة °ويل قا[ة مقيم� مصادق عىل أس¬ئهم من 

قبل مجالــس إدارة الجهات املانحة للقرض العقاري، 

مؤكداً أنه يوجد نظــام متكامل للرهن العقاري أقره 

مجلس إدارة املرصف املركزي.

وعّقب بــن غليطة قائال: من خالل مداخلة معايل 

الوزيــر تب� أنه يوجد م¬رســات خاطئة يف التمويل 

العقاري، مطالبا @واصلة الجهود لتحقيق االســتدامة 

العقارية وتطوير مشــاريع ضخمة مدروسة وتنويع 

مصــادر التمويــل العقــاري و$ــو رشكات التمويل 

العقاري وفق سياســة واضحة، الفتا إىل تبعات ســوء 

إدارة التمويــل العقــاري عامليــا والتي مــن أبرزها 

امل¬رســات الخاطئة من قبل املقيم� واملستشارين 

والبنوك والتي طغى عليها حب التمويل.

تطوير الخدمات والتسهيالت املقدمة للمتقاعدين 

وقال ســعادة الدكتور عبدالله الشــاميس يف ســؤال 

موجــه إىل معايل عبيــد حميد الطاير وزيــر الدولة 

للشــؤون املالية نائب رئيــس مجلــس إدارة الهيئة 

العامة للمعاشات والتأمينات االجت¬عية: يعا� بعض 

مســتحقي املعاش التقاعدي من كبار السن وخاصة 

النساء أثناء تحديث بياناتهم الستمرار رصف املعاش 

التقاعدي لهم من طــول االنتظار نتيجة االزدحام يف 

مراكز تقديم الخدمة، ف¬ هي االجراءات التي ستقوم 

بها الهيئة لتسهيل تحديث بيانات املتقاعدين؟ 

وتناول معايل الطاير يف رده مواد قانون املعاشات 

وتعديالت رشوط استحقاق املعاش وتوقفه وانقطاعه، 

وقــال هناك تحقق من قبل الهيئة يف حاالت وقفه أو 

قطعه وهو ما يتع� عىل الهيئة التحقق منه، وهناك 

قــرار لســنة 1984 طالب اصحاب املعــاش برضورة 

اخطار الهيئة وتقديم اقرار ســنوي وقد اعطى الهيئة 

الحق يف قطع املعاش يف حاالت محددة.

وب� أن الهيئة قامت بآخر حملة لتحديث بيانات 

املتقاعدين عام 2013 وقامــت بعدد من اإلجراءات 

لتحديــث البيانــات، وتم تقديم جميع التســهيالت 

لتحديــث البيانات وفق الفئات املســتهدفة نســاء، 

وكبار السن، وذوي االحتياجات الخاصة، وتم تحديث 

بيانــات حوايل 13 الف متقاعد مــن حوايل 16 ألفاًد 

خالل أول ثالثة أشــهر، ومن ثم تــم تحديث بيانات 

جميــع املتقاعديــن بنســبة 98%، وعّقب ســعادة 

الدكتور الشــاميس قائالً إن لديه أســئلة موجهة منذ 

شــهر إبريل من عــام 2013، وب� أن معــايل الوزير 

أســهب في¬ أرداه، وقال أنا متقاعد وÏ يتم االتصال 

معــي وقدم عرضا تناول تحويل الحكومة اإللكرتونية 

إىل ذكية.

االشرتاك االختياري يف التأمينات االجت¦عية 

وقال سعادة أحمد عبيد املنصوري يف سؤال موجه إىل 

معايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون املالية 

نائــب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشــات 

والتأمينات االجت¬عية، إن من األهداف االسرتاتيجية 

التي وضعتهــا الهيئة يف خطتها االســرتاتيجية 2011 

– 2013 التوســع والتحســن يف الخدمــات املقدمة 

للمتقاعديــن املشــرتك� واملجتمــع، مشــÑاً اىل ان 

الدســتور اإلمارا= يحمي املواطن ضد املرض والعجز 

والشيخوخة، متسائال عن مدى إمكانية توسعة نظام 

املعاشات الحايل ليسمح بإمكانية االشرتاك االختياري 

مــن خالل تبني فكــرة «نظام االشــرتاك االختياري» 

للفئــات غÑ املغطــاة تأمينياً مثــل أصحاب األع¬ل 

للمشــاريع الصغÑة وربات البيوت، حيث ان النظام 

الحايل يقلل من إقبال املواطن� عىل امتالك املشاريع. 

ورد معــايل الطاير قائالً: قانون املعاشــات الحايل، 

حل محل جميع القوان� السابقة، وشمل كل الفئات 

العاملة التي أشــارت لها هذه القوان�، وقامت إدارة 
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توصية بضرورة قيام هيئة 
التأمني بتحسني ظروف 

عمل املواطنني Ñ قطاع 
التأمني والعمل على توف� 

بيئة عمل جاذبة لهم

القانون يسمح بانتقال 
معاش املرأة العاملة 

لورثتها بعد وفاتها مثلها 
مثل الرجل إال ان الواقع 

العملي يخالف ذلك

الهيئة بدارست� استشــارية ومتخصصة عامي 2011 

و2013، تناولتــا كيفية تنفيذ املادة الثالثة وخلص إىل 

تطبيق قانون املعاشــات عىل اصحاب املعاشــات أما 

بالنسبة لربات البيوت اشرتط العمل. 

وعقب ســعادة املنصوري قائالً إن نظام التأمينات 

صــ¬م أمان ومكون أســايس ملســÑة الدولــة لدعم 

اســتقرار التنمية االقتصادية، مؤكداً أهمية شــمولية 

جميــع الفئات بحيث يســتفيد املشــرتك االختياري 

وأفــراد عائلتــه يف حالة الوفاة وأيضــا ربات البيوت 

والســيدات الــال= ال يعملــن، وبهــذه الحالة تعترب 

املرأة منتجة وهذا يشــجعها، مشÑاً إىل ربات البيوت 

واصحــاب املهن الصغــÑة واملتوســطة والعامل� يف 

الخــارج والذين تحولــوا من االتحــادي إىل املحيل، 

متســائال عن اإلجراءات التي اتبعتها الهيئة لشــمول 

جميــع املواطن� يف نظام املعاشــات ومــا هي املدة 

الزمنيــة للتطبيــق. ورد معايل الوزير مشــÑاً إىل أن 

الهيئــة تواصلت مع بعــض الجمعيات املدنية الذين 

هــم أعضاء ويعملون عىل حســابهم الخاص، وكلهم 

قالــوا اوجدوا القرار والقانون، وقــال القانون أعطى 

الوزير اصــدار القرار ونرى أننــا يف مرحلة تجريبية، 

وهنــاك فقــط ثالث رشائح حســب الرشيحــة التي 

يريدهــا الشــخص وهــي: أصحاب املهــن الصغÑة، 

والعاملون، والعامالت يف املهن الحرة.

 راتب املرأة التقاعدي للورثة إذا كانوا يستحقون

وأشارت سعادة الدكتورة منى البحر يف سؤال موجه 

إىل معايل عبيــد حميد الطاير بصفتــه نائبا لرئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشــات والتأمينات 

االجت¬عيــة، إىل أن القانون يســمح بانتقال معاش 

املرأة العاملــة لورثتها بعد وفاتها مثلها مثل الرجل، 

إال ان الواقــع العميل يخالــف ذلك، م¬ .ثل °ييزا 

ضد املرأة يؤرقها كثÑا، حيث تذهب ســدا خدمتها 

الطويلــة واالقتطاعات املنتظمة مــن راتبها لغايات 

التقاعد. ف¬ تفسÑ ذلك األمر وكيف .كن حل هذه 

اإلشكالية؟

ورد معــايل الوزير قائالً إن حقوق املرأة مصانة يف 

قانون املعاشــات والتأمينات االجت¬عية، وال .يز ب� 

صاحب املعاش، ســواء كان ذكرا أو أنثى، حيث عرف 

صاحب املعاش بأنه كل من انتهت خدمته ويستحق 

معاشــا، ويبقى الحق مستمرا حتى وفاته وبعد ذلك 

ينتقــل لورثتــه وفقا ملــواد القانون ويســتمر رصف 

نصيب املرأة (األرملة، والبنت، واألخت) باملعاش وال 

ينقطع ويعاد رصفه يف حاالت معينة.

واستعرض عددا من الحاالت التي يتم فيها رصف 

معــاش تقاعــدي للمــرأة، والحاالت التي تســتحق 

فيهــا املعاش، مبينــا ان القانون اســتثنى حالة ترمل 

أو طــالق البنت أو األخت أو األم حتــى بعد الوفاة 

واســتحدث لهن حصــة جديدة دون أن يشــاركهن 

باقي باملســتحق� بأنصبتهن من خزينة الهيئة، وقال 

قانون املعاشــات ســمح للمــرأة بضم مــدة خدمة 

اعتبارية بواقع 10 ســنوات وللرجل خمس ســنوات، 

وســمح لألرملة بالجمع ب� نصيبها يف معاش زوجها 

ومعاشــها، واملرأة يف قانون املعاشات مميزة أك} من 

الرجــل. وعّقبــت الدكتورة البحر قائلــة: أنا أتحدث 

عــن املعاش التقاعدي للمرأة يف حالة وفاتها وملاذا ال 

يستلم أبناؤها الراتب، مشÑة إىل أن قانون املعاشات 

Ï يفرق ب� رجل أو امرأة ويتم اســتقطاع 5% إال أن 

املعــاش التقاعدي للمرأة يتوقف عند الوفاة، وال يتم 

الرصف لورثتها إال إذا كان زوجها يف حالة عجز صحي 

يرصف لــه الراتب، وتــرصف مكافأة نهايــة الخدمة 

للمرأة لورثتها يف حالة وفاتها.

 ºيف قطاع التأم ºعمل املواطن

وافق المجلس الوطني االتحادي على تبني توصية، 
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بناًء على رد معالي ســلطان بن ســعيد المنصوري 

وزير االقتصاد رئيس مجلــس إدارة هيئة التأمين، 

علــى الســؤال الموجــه من ســعادة علي عيســى 

النعيمــي، يطالــب بضرورة قيــام هيئــة التأمين 

بتحســين ظروف العمل للمواطنيــن العاملين في 

قطاع التأمين، والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة 

لهم.

وينص سؤال سعادة النعيمي على ما يلي: «يعتبر 

موضوع التوطين من أولويات قيادتنا الرشيدة، فما 

اإلجــراءات التي قامــت بها هيئــة التأمين لزيادة 

نسبة التوطين بهذا القطاع االقتصادي المهم».

ورد معالــي وزير االقتصاد قائًال: قضية التوطين 

في قطاع التأمين من األولويات الرئيســية للهيئة، 

وهنــاك نظرة لضرورة شــمولية الحل، ألن الهدف 

فــي كيفية تعزيــز بيئة العمــل وتأهيــل الكوادر 

القــادرة علــى التعامل في هذا القطــاع، مبيناً أن 

هناك 60 شــركة تأمين منها 34 شركة وطنية، ومن 

وســطاء التأمين هناك حوالي 161 وســيطاً وطنياً، 

وإجمالي العاملين في شــركات التأمين بلغ حوالي 

8 آالف و590 موظفاً، وبلغ عدد المواطنين حوالي 

768 موظفاً بنســبة توطين في الشركات الوطنية، 

بلغــت حوالــي %8.5، والتوطيــن في الشــركات 

األجنبية أكثر من الوطنية.

وقال: هناك خطة واضحة لدى الهيئة في عملية 

توطين القطاع، مجزأة إلى ثالث سنوات لنصل في 

عام 2015 إلى نســبة %15 من المواطنين، وهناك 

تدريــب يتم فــي الهيئة بحيث يحصــل الخريجون 

على شــهادات متخصصة من معهد معتمد، مشيراً 

إلــى أنه تم ربط موافقة الهيئــة على فتح أي فرع 

إضافــي ألي شــركة بتحقيق نســبة توطين ال تقل 

عن %15، وتم تأســيس مركز تدريب بالتعاون مع 

معهد اإلمارات للدراســات المصرفيــة، إضافة إلى 

تكريم سنوي وتشجيعي للشركات التي تساهم في 

معدالت توطين سنوية..

ºاسرتاتيجية لحقوق املعاق 

تبنى املجلــس توصية بناء عىل الســؤال املوجه من 

سعادة الدكتورة شيخة عيل العويس، إىل معايل مريم 

محمد الرومــي وزيرة الشــؤون االجت¬عية، تطالب 

بتشــكيل لجنة عليا تضم ممثل� عــن كافة الجهات 

االتحادية واملحليــة والقطاع الخــاص، وممثل� عن 

املعاق� عىل أن ترتأســها وزارة الشــؤون االجت¬عية 

ويكون دورها وضع اســرتاتيجية موحدة للدولة في¬ 

يخص حقوق املعاق� وتعمل عىل التنسيق ب� كافة 

األطــراف املعنيــة واملتابعة واإلرشاف عــىل التنفيذ 

الصحيح لكل ما يتعلق بهذا املوضوع.

وتســاءلت الدكتــورة العويــس عــن دور اللجان 

التخصصية التي تم تشــكليها بنــاء عىل ما نص عليه 

القانون االتحادي رقم (29) لسنة 2006م وتعديالته 

يف شأن حقوق املعاق� وقرار مجلس الوزراء بتشكيل 

هذه اللجان لتوفÑ خدمات أفضل للمعاق�.
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توصية بإنشاء هيئة 
احتادية تُعنى بتنظيم 

وتشجيع العمل التطوعي 

ا³مارات من الدول السباقة 
Ñ رعاية املعوقني منذ 
تأسيسها ولها العديد 
من املبادرات احمللية 

والعاملية
واســتعرضت معايل وزيرة الشؤون االجت¬عية يف 

رد كتا) عمل أربع لجان تم تشكيلها لتوفÑ خدمات 

أفضــل للمعاقــ� وهــي: اللجنــة الصحيــة وتتوىل 

مســؤوليتها وزارة الصحة، واللجنة التعليمية وتتوىل 

مســؤوليتها وزارة الرتبيــة والتعليــم، ولجنة العمل 

وتتوىل مسؤوليتها وزارة الشؤون االجت¬عية، واللجنة 

املتخصصة بالرياضة والثقافة وتتوىل مسؤوليتها وزارة 

الثقافة والرياضة والشباب وتنمية املجتمع.

وبينــت معاليهــا أن لجنــة العمــل تتوىل رســم 

السياســات الالزمة لعمل املعاق ومتطلبات تحقيق 

أكرب كفاءة ممكنة للمعاق يف بيئة العمل، وتشــجيع 

ودعم املعاق� املؤهل� إلنشــاء مشاريع ذات جدوى 

ومــردود اقتصــادي، وتوفــÑ املعلومات عــن املنح 

والقــروض امليرسة املتاحة وســبل الحصــول عليها، 

والتنســيق مع الجهــات املختصة ملعرفــة الوظائف 

املتاحة يف سوق العمل واملناسبة للمعاق�.

وعقبت سعادة العويس قائلة اكتفي بالرد الكتا) 

معربة عن شــكرها ملــا تقوم به الــوزارة من جهود، 

وقالــت يوجد الكثــÑ من العمــل واملبــادرات وما 

طرح اليــوم هو ملزيد من التكامل يف األدوار وتقديم 

الخدمة، مشÑة أن دولة اإلمارات من الدول السباقة 

يف رعايــة املعوق� منذ تأسيســها ولهــا العديد من 

املبادرات املحلية والعاملية، ك¬ نالحظ هذا االهت¬م 

من خالل إنشاء وحدات يف الوزارات وأندية شبابية.

توصية بإنشاء هيئة اتحادية تُعنى بتنظيم وتشجيع 

العمل التطوعي 

وتبنى املجلس توصية بناء عىل رد معايل مريم محمد 

الرومي وزيــرة الشــؤون االجت¬عية، عىل الســؤال 

املوجه من ســعادة ســاÏ محمد بالــركاض العامري، 

تطالب بإنشــاء هيئة اتحادية تُعنى بتنظيم وتشجيع 

العمل التطوعي يف الدولة.

وقال بالركاض العامري: يحظى العمل التطوعي يف 

الدول املتقدمة بأهميــة كبÑة، ويتم منح املتطوع� 

الكثÑ من االمتيازات واألولوية يف الحصول عىل فرص 

التعليم والتوظيف، متســائالً عن الحوافز واملميزات 

التي °نحها الدولة لتشجيع العمل التطوعي.

وردت معايل الوزيرة مســتعرضة الترشيعات التي 

ســاعدت عىل العمــل التطوعي، بدءاً من الدســتور 

والقانون االتحادي الخاص بشــأن تشكيل الجمعيات 

ذات النفع العام صدر عام 1974، مشــÑة إىل أن من 

ضمن اختصاصات الوزارة نرش ثقافة التطوع، وهناك 

الكثــÑ من املبــادرات والربامج لنــرش ثقافة التطوع 

وتوســيع قاعدة العمل التطوعي، مؤكدة أن الوزارة 

تدعم جمعيات النفع العــام مالياً، وعدد الجمعيات 

 Ñيف اإلمــارات تجاوز 424 جمعيــة، وهناك توجه كب

لتشــجيع هذه الثقافــة وهناك برامــج مثل تكاتف 

تشــجع التطوع وجمعية متطوعــي اإلمارات وهي 

تشــجع عىل العمل التطوعي، وهناك جوائز محفزة 

°نح للمتطوع� عىل املســتويات املحلية والخليجية 

والعاملية.

وقالــت: نأخذ بعــ� االعتبار مراعــاة املتطوع� 

الذين يتقدمون للعمل يف القطاع الحكومي والخاص 

ويف الــوزارة أن يتــم معاملتهم بطريقــة أفضل من 

غÑهــم يف التعي�، مشــÑة أن الدولة وضعت معياراً 

رئيســياً يف جائــزة التميــز االتحادي وعىل مســتوى 

الحكومات املحلية وهي محفزة لألفراد واملؤسسات، 

مشÑة إىل وجود الكثÑ من الحوافز املعنوية وليست 

املادية.

وعقب ســعادة بالــركاض مؤكداً أهميــة العمل 

التطوعي يف تحفيز روح التعاون واأللفة وملء وقت 

الفــراغ وإفادة املجتمــع، وقال: من هــذا الباب تم 

طرح السؤال وقبل طرحه قابلت الكثÑ من املواطن� 

الذين لديهــم الرغبة يف التطــوع، والجمعيات التي 

تعتقد أنها Ï تتطور بالشــكل املطلــوب والقانون ال 

يركــز عىل العمل التطوعي ونحــن نريد الرتكيز عىل 

هذا الجانب، واملتطوعون يف بعض املناطق ال يجدون 

مكاناً حتى يقومون بعملهم عىل مختلف املستويات 

ويف مختلــف مناطــق الدولــة، وهي غــÑ موجودة 

ويضطرون إىل استئجار أماكن خاصة.

توصية ملراجعة 

ووافق املجلس عىل تبنــي توصية بناء عىل رد معايل 

حميــد محمد القطامي وزير الرتبيــة والتعليم، عىل 

توصية بتشكيل جلنة 
عليا تضم ممثلني عن 
كافة اجلهات االحتادية 

واحمللية والقطاع اخلاص 
لوضع اسÇاتيجية موحدة 
للدولة فيما يخص حقوق 

املعاقني

الوطني االحتادي  |  العدد السادس  |  يوليو 442014

isssu6 .indd   44 8/3/14   6:56 PM



سؤال حول وضع  
مستشفيات ا³مارات 

الشمالية من تد� مستوى 
اخلدمات الصحية  

التوصيات التي خرجت بها 
اجتماعات متعددة بقيادة 
وزارة الصحة � يتم ا³شارة 

فيها إØ التقصي الوبائي 
لف�وس «كورونا»

تبني توصية مبراجعة 
وتطوير الالئحة التنظيمية 

للتعليم اخلاص لضمان 
تطبيق املدارس اخلاصة 

للمناهج الدراسية 
املعتمدة من قبل الوزارة

الســؤال املوجــه من ســعادة عيل عيــىس النعيمي، 

@راجعة وتطوير الالئحــة التنظيمية للتعليم الخاص 

@ا يحقــق أهدافها االســرتاتيجية، ويضمــن تطبيق 

املدارس الخاصة للمناهج الدراسية املعتمدة من قبل 

الوزارة.

وقال النعيمي يعا� املعلمون والطالب يف التعليم 

الخــاص من التغيÑ املســتمر يف املناهج الدراســية، 

متسائال عن أسباب هذا التغيÑ، وملاذا ال تقوم الوزارة 

بوضــع دليل موحــد للتعليم الخاص يكــون املرجع 

لجميع املدارس الخاصة.

ورد معايل وزير الرتبية والتعليم قائال: إن الســؤال 

يتنــاول رشيحة كبÑة من ابنائنــا املواطن�، والتعليم 

الخاص يف الدولة يتمتع ببنية تعليمية جيدة، وبنظام 

منفتح عــىل العاÏ ويوجد لدينــا 17 منهاجاً مطبقة 

يف الدولة، وهناك خمــس أنظمة ينخرط فيها أغلب 

أبنائنــا وهي مناهج متعــددة، وهناك مناهج أخرى 

تحرص الوزارة عىل تنفيذها استجابة لطبيعة الدولة، 

مؤكداً أنه توجد معايــÑ يف إقرار أي منهج ويف حالة 

إدخال أية تعديالت عــىل املناهج والكتب يجب أن 

 Ñيعتمد بداية من الــوزارة، ويتم تقديم طلب التغي

قبل شهرين من نهاية العام الدرايس، ويف حالة إنشاء 

مدرســة تتقدم إىل الوزارة باملنهاج ويتم اعت¬ده من 

خالل نسخ من الحصص األسبوعية والخطط الدراسية 

التي تعتمد من الوزارة والجهات املختصة.

وأكد أن الــوزارة يف صدد مراجعــة كلية للمعاير 

املوحدة وهناك خطة °ت دراســتها مع كل الجهات 

املعنية، وســيتم عقد مؤ°ــر يف الربع األخÑ من هذا 

العام إلقرار معايÑ موحدة تلتزم بها جميع املدارس.

وعقــب ســعادة النعيمــي مؤكــداً أهميــة هذا 

املوضوع وهو التغيــÑ يف املناهج الذي يتم التعامل 

معــه من خــالل الــوزارة، ولكــن الواقع يشــÑ إىل 

قيام بعــض املدرســ� يف التعليم الخــاص بتدريس 

الطلبــة مواد من خارج املنهــاج ويف هذه الحالة تتم 

التجــاوزات، خاصة يف ظل وجود العديد من املناهج 

املستوردة والتي ال تت¬ىش مع بيئتنا املحلية وضعف 

الرقابة عىل املدارس، وهــي مخالفات °س الثوابت 

الوطنية والدينية.

تقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة

وقالت سعادة الدكتورة شيخة عيىس العري يف سؤال 

موجــه إىل معايل عبدالرحمن محمــد العويس وزير 

الصحة: تعا� مستشفيات اإلمارات الش¬لية من تد� 

مستوى الخدمات الصحية املقدمة للمرىض فيها، ف¬ 

هي خطة الوزارة لرفع مستوى هذه الخدمات. 

ورد معــايل وزيــر الصحة قائال: لــدى الوزارة 16 

مستشــفى و67 مركز رعاية والعديد من املراكز التي 

تقــدم مختلف الخدمــات وملختلف املــرىض ولدى 

الوزارة حــوايل 10 آالف و400 موظــف، واملرتددون 

عىل العيــادات التخصصية خالل العــام املايض أك} 

من مليون شخص وعىل املستشفيات قرابة املليون�، 

مبينا أن رضا املتعامل� عن الوزارة يف عام 2013 كان 

نحو 77%، واملستهدف من الحكومة كان %77.

وقال هناك 11.6 حالة وفاة لكل ألف شــخص يف 

اإلمارات ومدة املكوث يف املستشفى 3.7 أيام، مضيفاً 

أن هنــاك الكثÑ من األمور التي تتميــز فيها الوزارة 

@ختلــف الخدمــات، وال يوجد شــك يف أن الهاجس 

األســايس ســيبقى بتقديم خدمة أك} والحرص عىل 

رضا املتعامل� بتقديم األفضل ويف ضوء املتاح ونحن 

مقيــدون @وازنة، والقيادة دعمت الــوزارة ونطمنئ 

الجميع أنه بوجود كفاءات إماراتية مواطنة حريصة 

عىل البلد الوزارة بخÑ وستقدم األفضل.

وعقبــت الدكتــورة العــري قائلــة إن مسلســل 

 Ñالخدمات الصحية يف اإلمارات ال ينتهي وهناك الكث

من املالحظات التي يشــتN منهــا املواطنون، ونحن 

نناقش مــن أجل الحلول وليس من أجل الســلبيات 

خاصة وانه يوجد الكثــÑ من األمور اإليجابية، ولكن 

 Ñنحن نريد من وزارة الصحة خاصة وإنها تقدم الكث

من الخدمــات وتبقى املطالبة باألك} أن يكون لديها 

نــوع مــن التخطيط الصحي من أجــل األثر الصحي 

وأعني وجود تخطيط اسرتاتيجي ذي رؤية مستقبلية 

ورســالة، وأن تكون واقعة ملموســة يف مستشفيات 

اإلمــارات الشــ¬لية، مطالبــة @ظلة رقابيــة لتقييم 

األداء يف وزارة الصحــة تكون مرجعيتها خارج الوزارة 

لتحقيق الشفافية يف التقييم.
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 التقيص الوبا$ لفÂوس «كورونا»

وأشار ســعادة راشد محمد الرشيقي يف سؤال موجه 

إىل معــايل عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، 

إىل أنــه ظهــرت يف الدولــة وبعض الــدول املجاورة 

حاالت إصابة بفÑوس كورونا، متســائال ما هي خطة 

الوزارة يف مواجهة هذا الفÑوس والوقاية منه. 

ورد معاليــه مســتعرضا الوضع الحــايل والجهود 

املحليــة والدوليــة يف التعامــل مع فــÑوس كورونا، 

وقال: اإلمارات من أك} الدول دقة وشــفافية وكفاءة 

يف معالجــة الوضع العــام، مضيفا أنه علمياً ال يعرف 

عن هذا الفÑوس الكثÑ وهذا سبب القلق منه، مبيناً 

أنه ســجلت يف اإلمارات 68 حالــة منها 18 حالة من 

املواطن�، وقال: قرابة 50 شخصاً منهم Ï يكن لديهم 

أعراض وجــاءت النتيجة ايجابية وتم عزلهم للوقاية، 

مبينا أنه تويف 10 أشــخاص واإلمارات مســجلة دوليا 

بحــوايل 9 حاالت. وعقب ســعادة الرشيقــي قائال: 

ما دفعني لطرح الســؤال، اللغــط الذي طرح مؤخراً 

حــول هذا الفــÑوس، وهذا يذكرنا @ا حصل ســابقاً 

يف التعامل مع فÑوســات متعددة، وكان هناك قلق 

لدى كافة املعنيــ� واملواطن� واملقيمــ�، مبيناً أنه 

ســجلت أول حالــة يف اإلمارات يف الربــع األول من 

عــام 2013 وخالل هــذه الفرتة Ï نــَر خطة وطنية 

وجهود متميزة للتعامل مع هذا الفÑوس. وتســاءل: 

ملاذا اســتغرقت الوزارة هذا الوقت الطويل وÏ تقم 

بالــدور املطلوب لغاية شــهر أبريل املــايض، خاصة 

وأنــه أعلــن عن اكتشــاف لقاح للفــÑوس يف الص� 

والواليات املتحــدة األمÑكية، مطالبــاً بتفعيل خطة 

وطنيــة مبارشة من جهات االختصاص ونحن يف دولة 

تتصف بشــفافية ومصداقية عامليــة، وقال يجب أن 

تقوم الجهات املختصة بدورها بقيادة وزارة الصحة، 

وقال: التوصيات التي خرجت بها اجت¬عات متعددة 

بقيــادة وزارة الصحة Ï تتم اإلشــارة فيها إىل التقيص 

الوبا� وهذا موضوع مهم جدا.

دعوة لزيادة عدد املستفيدين 

وقال ســعادة سلطان الســ¬حي يف سؤال موجه إىل 

معايل الدكتور عبدالله محمد بالحيف النعيمي وزير 

األشــغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشــيخ 

زايد لإلسكان: °ت زيادة قيمة املساعدة املالية التي 

يقدمها برنامج الشيخ زايد لإلسكان للمستفيدين من 

500 ألف درهم إىل 800 ألف درهم، متســائال: هل 

ستشــمل هذه الزيــادة الطلبات التــي Ï يتم رصف 

املساعدة املالية لها؟ وقال معايل رئيس مجلس إدارة 

برنامــج الشــيخ زايد لإلســكان يف رد كتــا)» تنفيذاً 

لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 

آل نهيان رئيــس الدولة حفظه اللــه، بزيادة الدعم 

الســكني الذي يقدمه الربنامج للمواطن�، واســتنادا 

إىل املادة 10 من القانون االتحادي لسنة 2009 بشأن 

برنامج الشــيخ زايد لإلســكان، أصدر مجلس الوزراء 

قــراره بتاريــخ 23/2/2014م، برفع الدعم الســكني 

الذي يحصل عليه املواطن من الربنامج من 500 ألف 

درهم إىل 800 ألف درهم، و@ا أن املبلغ املذكور .ثل 

ســقف املســاعدة املالية التي يقدمها الربنامج، فإنه 

بالتايل يكون للربنامج صالحية تقدير مبلغ املســاعدة 

للمواطن @ا يتناســب مع دخله الشهري، وإمكاناته 

املاليــة وعدد أفــراد أرسته. وأكد أن هــذا القرار تم 

تطبيقه فقط عىل قرارات املساعدات املالية الصادرة 

بعد صدور قرار مجلس الوزراء املوقر، بشأن رفع مبلغ 

الدعم الســكني ولن يرسي عىل قرارات املســاعدات 

الصادرة قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء لعدم 

جــواز تطبيق القرارات بأثر رجعي وســواء تم رصف 

مبلغ املساعدة أو Ï يرصف. وعقب سعادة الس¬حي 

قائالً: كنت أ°نى حضور الوزير ملناقشة هذا السؤال 

وأكتفــي بالرد الكتا) والتأكيد عىل أهمية اســتفادة 

فئة أكرب من الدعم ورفع الســقف لكون احتياجات 

املواطن� أصحبت رضورة ملحة، ونتمنى أن ال توجد 

فئــات، وأن يســتفيد الجميــع من مكرمــة صاحب 

مطالبة مبظلة رقابية 
لتقييم ا»داء Ñ اخلدمات 

التي تقدمها وزارة الصحة 
تكون مرجعيتها خارج 

الوزارة لتحقيق الشفافية 
Ñ التقييم

الرواتب تغ�ت Ñ احلكومة 
االحتادية والتضخم يرتفع 
ويجب الÇكيز على العائلة 

كنواة للمجتمع 
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السمو رئيس الدولة حفظه الله.

توصية بإلغاء رشط سقف الدخل ملنحة الزواج

ووافق املجلس عىل تبنــي توصية بناًء عىل رد معايل 

الدكتورة ميثاء ســاÏ الشــاميس وزيــرة دولة رئيس 

مجلــس إدارة صنــدوق الــزواج بناء عىل الســؤال 

املقدم من ســعادة محمــد بطي القبيــيس، تطالب 

برضورة إلغاء رشط تحديد ســقف الدخل الشــهري 

الخاص بالحصول عىل منحة صنــدوق الزواج، ورفع 

قيمــة املنحة املقدمة. وقال القبييس يف ســؤاله: ملاذا 

ال يتــم الغاء رشط تحديد ســقف الدخل الشــهري 

الســتحقاق منحة الصندوق؟ وردت معايل الشاميس 

قائلة ال نســتطيع أن نتجاوز القانون وإذا كان هناك 

طلب يوجــه للحكومة ألن مجلــس إدارة الصندوق 

جهة تنفيذية، وتحديد ســقف الدخل تطور من 10 

آالف درهــم إىل 20 ألف درهم، وهو يوضع بناء عىل 

دراسة بالتعاون ب� الصندوق ووزارة االقتصاد، حيث 

تــم تحديــد ذوي الدخل املحدود مــن فئة 13 ألف 

درهم وســاهم مجلــس اإلدارة يف رفع الســقف إىل 

20 ألــف درهم، مــيشرة إىل أنه تــم تعديل القانون 

عــام 2010، وÏ يتم التطرق إىل هذا الرشط ألنه مبدأ 

انطلق من رؤية ثاقبة للمغفور له الشيخ زايد. وعقب 

سعادة القبييس قائال: لقد ذكر قانون إنشاء الصندوق 

كملة إعانة ذوي اإلمكانات املحدودة للزواج، واالرتقاء 

بالوعــي لدى أفــراد املجتمع، مشــÑاً إىل أن القانون 

ذكر كلمة إعانة ملســاعدة الشباب والشابات املقبل� 

عىل الــزواج، مضيفا أن الرواتب تغــÑت يف الحكومة 

االتحاديــة والتضخم يرتفع ويجب الرتكيز عىل العائلة 

كنواة للمجتمــع والحكومة تحتل املراتب األوىل يف 

جميع القطاعات.

تشديد الرقابة عىل محطات املياه املعالجة 

وتســاءل ســعادة أحمد محمد رحمة الشــاميس يف 

ســؤال موجه إىل معايل الدكتور راشد أحمد بن فهد 

وزيــر البيئة واملياه، عن إجراءات الوزارة للرقابة عىل 

محطات معالجة مياه الرصف الصحي. 

ورد معايل وزير البيئة املياه قائال: توجد يف اإلمارات 

79 محطــة تتفــاوت يف الحجم ب� الكبــÑة والصغÑة، 

وحــوايل 64% من امليــاه املعالجة يتم اســتخدامها يف 

الزراعــة، والترصيــف يكــون يف البيئــة البحرية لهذه 

امليــاه، وتتــم مراقبة وقياس مدى تأثــÑ ترصيف هذه 

املياه، ويوجد لدينا مؤرش حول نسبة استخدام معالجة 

امليــاه ووضع معايــÑ وطنية موحدة لكفــاءة معالجة 

 Ñامليــاه، وهــي مقاييس وطنية، وحاليــاً ال توجد معاي

موحدة وكل محطة تنتج بناء عىل نســب مقبولة عاملياً 

وأفضل من العاملية. وعّقب ســعادة الشــاميس مؤكداً 

أهميــة التعامل مع مخرجات محطات الرصف الصحي 

بطريقــة تحافظ عىل البيئة الربيــة والبحرية والهوائية 

والغذائية، من خالل وضع رشوط لكيفية اســتخدامها، 

وقال الهدف من ســؤايل املحافظة عىل البيئة بجوانبها 

املختلفة واالرتقاء بجودة املياه املعالجة يف االســتخدام 

ملختلف الحاجات.

كادر موظفي الهيئة االتحادية للرقابة النووية 

وقال ســعادة حمد أحمد الرحومي يف ســؤال موجه 

إىل معــايل الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشــؤون 

املجلس الوطني االتحادي: يالحظ زيادة يف استقاالت 

املوظف� املواطن� يف عام 2013م، متسائال عن اآللية 

املتبعــة يف منح املكافآت الســنوية لهؤالء املوظف�، 

وما هي أسباب االستقاالت؟

ورد سعادة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس 

إدارة الهيئة مؤكداً أنــه تم وضع آلية لتطوير املوارد 

البرشية للموظف� املواطن� عن طريق ثالث مراحل: 

تعيــ� ذوي خربة دوليــ� واالحتفــا ظ بعدد منهم 

وتطويــر كادر مؤهــل من مواطنــي الدولة ومن ثم 

إعداد كادر من الخرباء من مواطني الدولة. 

 Ñ ما هي ا¡لية املتبعة
 Ñ منح املوظف املواطن
الهيئة االحتادية للرقابة 
النووية مكافأة سنوية؟

توصية بضرورة قيام 
هيئة التأمني بتحسني 

ظروف العمل للمواطنني 
العاملني Ñ قطاع التأمني 

والعمل على توف� بيئة 
عمل جاذبة لهم
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املر Ñ اختتام الدور الثالث:
نسعى للوصول إØ أفضل القرارات Ñ كل مـــــــــــــــــــــــــا يتداوله اجمللس

شــهد دور االنعقــاد العــادي الثالث مــن الفصل 

الوطنــي  للمجلــس  عــرش  الخامــس  الترشيعــي 

االتحادي، الذي اختتمه بعقد جلسته السابعة عرشة 

يــوم الثالثــاء 24 يونيــو 2014 م، يف مقر املجلس 

بأبو ظبي، برئاســة معايل محمد أحمــد املر رئيس 

املجلس، نشــاطاً دؤوباً يف مختلــف مجاالت عمله، 

وحقــق العديد من اإلنجــازات يف إطار اختصاصاته 

الترشيعية والرقابية والدبلوماسية الربملانية، @ناقشة 

وإقرار 15 مرشوع قانون، و6 موضوعات عامة تبنى 

بشــأنها 64 توصيــة، و80 ســؤاالً تبنى بشــأنها 17 

توصيــة، فضالً عن مشــاركة املجلــس يف 34 فعالية 

وزيارة برملانية.

إشــادة بدعم القيادة لتمكº املجلس من م¦رسة 

اختصاصاته

ألقى معــايل رئيس املجلس كلمة، قال فيها: «بحمد 

اللــه وتوفيقه، مع انتهاء أع¬ل جلســتنا الســابعة 

عــرشة، يختتــم املجلــس الوطني االتحــادي، دور 

االنعقــاد العــادي الثالــث من الفصــل الترشيعي 

الخامــس عرش، وال يســعنا يف هذه املناســبة إال أن 

نتوجه باسمكم جميعاً، بعميق الوالء واالمتنان، إىل 

قيادتنا الحكيمة، وعىل رأسها حرضة صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكــم د)، رعــاه الله، وإخوانه¬ أصحاب الســمو 

الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل حــكام اإلمارات، ملا 

يحظــى به املجلس عىل مــدى تاريخه، من اهت¬م 

ورعاية كر.ــة، ودعم متواصل لــدوره املحوري يف 

حياتنــا الوطنية، األمر الذي ُ.كنــه دا[اً من القيام 

بــدوره الدســتوري عــىل أفضــل وجه، ومــن بذل 

املزيد من الجهــد والعطاء، ملتابعة شــؤون الوطن 

واملواطن�، وخدمة مجتمعنــا وقضاياه، يف مختلف 

مجاالت وشؤون حياتنا.

شــكر املؤسســات والهيئــات الحكومية ووســائل 

اإلعالم

وتوجه املجلس بالشكر الجزيل إىل جميع املؤسسات 

والهيئات والجهات الحكوميــة واألهلية وجمعيات 

النفع العام واملواطن�، وكل من تواصل وتفاعل مع 

املجلس وأعضائه، فقــد كانوا جميعاً عوناً للمجلس 

ولجانه باالســتنارة بأفكارهــم ومقرتحاتهم وآرائهم، 

األمر الذي كان له أكرب األثر يف التوصل إىل القرارات 

املناســبة بشــأن كل مــا تــم طرحه ومناقشــته يف 

املجلس، ك¬ توجه املجلس بالتقدير والشكر الجزيل 

لإلعالمي� واملؤسسات اإلعالمية التي ُ.ثلونها، مثمناً 

دورهــم واهت¬مهم بشــؤون املجلــس ومتابعتهم 

ألع¬لــه وجهودهم يف تغطيتها إعالميــاً، وتفاعلهم 

وتعاونهــم معه يف هــذا الصدد، األمر الــذي يُعزز 

مفهوم الرشاكة الفعلية ب� املجلس ووسائل اإلعالم 

يف تعزيــز الحيــاة والثقافة الربملانيــة، وتنوير الرأي 

العام بأع¬ل املجلس، يف إطار الشــفافية، كســلطة 

تضطلع بدور هام وفاعل عىل الصعيدين الترشيعي 

والرقا)، وتسهيل تواصل املجلس واألعضاء مع كافة 

رشائــح املجتمع، إضافة إىل ما يقــوم به املجلس يف 

هــذا اإلطار، تنفيذاً لتوجيهــات قيادتنا الحكيمة يف 

تعزيــز التواصل مع املواطن� يف مواقعهم املختلفة، 

وبكافة قنوات التواصل املتاحة، وعىل رأســها القيام 

بالزيــارات امليدانيــة، للوقوف واالطــالع والتفاعل 

بشــكل مبارش مع قضايــا املواطنــ�، والعمل عىل 

نتوجه باسمكم جميعًا 
بعميق الوالء واالمتنان 
إØ قيادتنا احلكيمة ملا 

يحظى به اجمللس على 
مدى تاريخه من اهتمام 

ورعاية كرمية

الدعم املتواصل للمجلس 
مكنه من القيام بدوره 

الدستوري على أفضل وجه 
وبذل املزيد من اجلهد 

والعطاء ملتابعة شؤون 
الوطن واملواطنني
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املر Ñ اختتام الدور الثالث:
نسعى للوصول إØ أفضل القرارات Ñ كل مـــــــــــــــــــــــــا يتداوله اجمللس

توجيه الشكر لكافة 
املؤسسات والهيئات 
واجلهات احلكومية 

وا»هلية وجمعيات النفع 
العام واملواطنني وكل 
من تواصل وتفاعل مع 

اجمللس وأعضائه

تثمني دور ا»مانة العامة 
للمجلس لسعيها الدائم 
نحو تطوير ا»داء وتكريس 
اجلهود وا³مكانات لالرتقاء 

بعمل اجمللس وأداء 
أعضائه

معالجتهــا، وعقد الحلقات النقاشــية حول مختلف 

قضايانــا الحيوية، ودعــوة املواطنــ� والعامل� يف 

مختلف الوزارات، واملؤسســات والهيئات االتحادية 

والحكوميــة، واملجتمعيــة والتعليميــة إىل زيــارة 

املجلس، حيث بلغ عدد الحارضين 1093 شــخصاً، 

ُ.ثلــون مختلف هــذه الجهات، حرضوا جلســات 

املجلــس الوطنــي، واطلعوا عىل مختلــف أع¬له، 

إضافًة إىل تواصل املجلس مع كافة رشائح وقطاعات 

املجتمع، عــرب مختلف قنــوات ووســائل التواصل 

االجت¬عي الحديثة واملتنوعة، والتي تُشــكل نافذة 

مهمة ملتابعة مناقشــات املجلــس تحت القبة، ك¬ 

نظــم املجلس فعاليــات برملانية، مــن بينها منتدى 

اإلعالم الربملا�، ومنتدى الباحث� اإلماراتي�، وأصدر 

خمســة أعداد من مجلة «الوطني االتحادي» الربع 

سنوية، التي أُعدت لتكون منرباً برملانياً ونافذة مهمة 

ملتابعة مناقشات املجلس تحت القبة والتواصل ب� 

املجلس واملجتمع، إلثراء املشاركة السياسية والثقافة 

والحياة الربملانية يف وطننا العزيز.

إشادة بدور األمانة العامة يف تقديم الدعم ألجهزة 

املجلس

وتوجه املجلــس بالتقدير والشــكر الجزيل لألمانة 

العامة للمجلس، وعىل رأسها سعادة الدكتور محمد 

ساÏ املزروعي أم� عام املجلس، واألمناء املساعدين 

وكافة املوظف�، لسعيهم الدائم عىل تطوير أَدائهم 

وتكريس جهودهم وكل إمكاناتهم، لكل ما من شأنه 

االرتقاء بعمــل املجلس وأداء أعضائــه، فقد عملوا 

بكل جــٍد وتفاٍن وإخــالص لتوفÑ كل التســهيالت 

الفنية واإلداريــة املطلوبة، وتقديم كل عون صادق 

ألعضائه، من أجل إنجاح أع¬ل املجلس ولجانه عىل 

أفضل وجه. 

وقــال: تتويجــاً لحرصها وجهودها عــىل مواكبة 

أحــدث التطورات وامل¬رســات الربملانيــة العاملية، 

لتقديم أفضل أشكال الدعم ألجهزة املجلس مل¬رسة 

اختصاصاته عىل الوجه األفضل، فقد حصلت األمانة 

العامة للمجلس مؤخراً، عىل شــهاد= آيزو: 27001 

ألمن املعلومــات، و9001 للجودة، وقد اســتحقت 

األمانة العامة الحصول هات� الشــهادت�، لســعيها 

الــدؤوب نحــو التميز املؤســيس، وتقديــم وتنفيذ 

مختلف أشكال الدعم ألجهزة املجلس بجودة عالية، 

ولنجاح رؤيتها وخططها، لتحقيق أحدث امل¬رسات 

الدولية ذات الصلة بالعمل الربملا�. 

وقــال: نأمــل أن يكــون املجلس عرب م¬رســته 

الختصاصاتــه الدســتورية، قد حقق مــا تصبو إليه 

قيادتنــا، ويتطلع لتحقيقه شــعبنا الكريم من تقدم 

وازدهــار.  وأضاف: نُبارك لكم قدوم شــهر رمضان 

الفضيل، شهر الربكة والغفران، ونغتنم هذه املناسبة 

لiفــع إىل مقام صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله، وإخوانه 

أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات، أسمى آيات التها� والتربيكات.

وأشاد املجلس بأمر صاحب السمو رئيس الدولة، 

حفظــه اللــه، باإلفراج عــن مئات الســجناء ممن 

صدرت بحقهم أحــكام يف قضايــا مختلفة، وتكفل 

سموه بتسديد جميع االلتزامات املالية التي ترتبت 

عليهم، وجاء هذا القرار، نظراً لحرص سموه عىل أن 

تشمل البهجة بقدوم شــهر رمضان املبارك، عائالت 

املعفــو عنهــم وذويهم، أعــاد الله عز وجل شــهر 

رمضان املبارك علينا جميعــاً، وعىل األمت� العربية 

واإلسالمية، بالخÑ والُيمن والربكات.
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إجنازات الدور الثالث: 16 مشروع قانون و77 تـــــــــــــــوصية تتعلق بشؤون املواطنني

قال معايل محمد املر رئيس املجلس الوطني االتحادي 

إن دور االنعقــاد العــادي الثالث انطلــق يوم االثن� 

املوافق 11 نوفمــرب 2013م، بالنطق الســامي وتالوة 

املرســوم االتحادي بدعوة املجلــس الوطني لالنعقاد، 

وخطــاب ألقاه بترشيف من صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم د)، 

بحضور أصحاب الســمو أولياء العهــود ونواب حكام 

اإلمارات.

 17 جلسة ولجانه عقدت 122 اجت¦عاً

واضاف معــايل رئيس املجلس: منــذ أن عقد املجلس 

جلسته األوىل، بدأ نشاطه الدؤوب يف مختلف مجاالت 

عملــه، وحقق عىل مــدى انعقاد هذا الــدور العديد 

من اإلنجازات، في إطار اختصاصاته الدســتورية 

عــىل الصعيدين الترشيعي والرقا)، وعىل صعيد 

أنشطة الشــعبة الربملانية، فقد عقد املجلس 17 

جلســة استغرقت حوايل 95 ســاعة عمل، انعقد 

بعضها عىل مدى يوم� متتالي�، وشــهد املجلس 

خالل جلســاته نقاشــات معمقة وحواراً هادفاً، 

األمر الذي مكنه من التوصل إىل أنسب القرارات، 

بشــأن كل مــا تم طرحــه عىل جــداول أع¬لها.  

وأقــر املجلس مرشوع الــرد عىل خطاب صاحب 

الســمو رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، يف افتتاح 

أع¬ل هذا الدور يف جلســته الخامسة، وتضمن 

الرد مالحظات وأما� وتطلعات املجلس، بشــأن 

قضايا الوطــن واملواطنــ� يف مختلف املجاالت، 

وتم رفعه إىل مقام ســموه عمــالً @قتىض املادة 

80 من الدستور.

لجــان املجلس تؤدي الدور املنوط بها عىل مدى 262 

ساعة

وأكــد أن لجان املجلس أدت الدور املنوط بها، بكفاءة 

واقتدار يف دراسة ومناقشة كل ما أحاله املجلس إليها، 

من مرشوعات قوان� وموضوعات عامة، حيث عقدت 

اللجان الدا[ة واملؤقتة 122 اجت¬عاً اســتغرقت حوايل 

262.30 ســاعة، وعقدت اللجان إلنجــاز أع¬لها عىل 

الوجه األفضل حلقت� نقاشيت�، وقامت بثالث زيارات 

ميدانية وتواصلت مع مختلف املؤسسات والقطاعات 

الحكومية واألهليــة، والجهات املعنيــة وذوي الخربة 

واالختصاص للوقــوف عن قرب عــىل حقيقة القضايا 

وتفحــص املشــكالت، واالســت¬ع بعنايــة لــكل آراء 

ومقرتحــات وأفــكار املواطن� وكل الجهــات املعنية، 

بشأن كل ما تناقشه من مرشوعات قوان� وموضوعات 

عامة وشكاوى. 

وبلغ عدد املشــارك� يف اجت¬عــات اللجان 149 

شــخصاً ُ.ثلــون 47 جهة مــن مختلف الــوزارات 

واألهليــة،  الحكوميــة  واملؤسســات  والهيئــات 

وجمعيــات النفع العام، ومراكز الدراســات، وغرف 

التجــارة والصناعــة يف مختلــف إمــارات الدولــة، 

وغÑهــا من الجهــات ذات الصلة بكل مــا تناولته 

إىل  باإلضافــة  اجت¬عاتهــا،  اللجــان يف  مــداوالت 

اســتعانتها يف إنجــاز أع¬لها بـ124 دراســة وورقة 

علميــة وفنية، أعدتها األمانة العامة للمجلس، حول 

مختلف الشــؤون واملجاالت القانونية واالقتصادية 

واالجت¬عية، والتعليمية والصحية والبيئية واألمنية 

والخدميــة، والقطاعات األخرى، حيــث كان لها @ا 

تضمنته مــن بيانات موثقة، األثر اإليجا) الكبÑ، يف 

إثراء مناقشات اللجان وخالصات تقاريرها حول كل 

ما أحيل إليها ملناقشته.

 اجمللس بدأ الدور الثالث 
بنشاط دؤوب وحقق 
إجنازات عدة Ñ إطار 

اختصاصاته الدستورية على 
مدى 17 جلسة استغرقت 

95 ساعة

 Ñ بلغ عدد املشاركني
اجتماعات اللجان 149 

شخصًا ميثلون 47 جهة 
من øتلف الوزارات 

والهيئات واملؤسسات 
احلكومية وا»هلية
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إجنازات الدور الثالث: 16 مشروع قانون و77 تـــــــــــــــوصية تتعلق بشؤون املواطنني
مساهمة يف تطوير البيئة الترشيعية بإقرار 15 مرشوع 

قانون 

وب� معــايل رئيس املجلس أنه عىل الصعيد الترشيعي 

ورد للمجلس من الحكومــة 24 مرشوع قانون منها 6 

مرشوعات قوانــ�، متبقية مــن دور االنعقاد العادي 

الثا� 18 مرشوع قانون وردت يف دور االنعقاد العادي 

الثالــث، وقد ناقش املجلس وأقــر 15 مرشوع قانون، 

وانتهت اللجان من دراســة أربعــة مرشوعات قوان� 

أخرى، وهي جاهزة للعرض عىل املجلس، وبقي أربعة 

مرشوعات قوانــ� ال تزال قيد الدراســة أمام اللجان، 

ك¬ اطلع املجلس وأحيط عل¬ً بســتة مراسيم بقوان�، 

وبالنســبة لالتفاقيات الدولية التــي أبرمتها الحكومة، 

فقد أُبلغ املجلس وأُحيط عل¬ً 48 اتفاقية.

وقال معالــي رئيس المجلس: لقــد كان للتفاعل 

والتعــاون البناء واإليجابي والحوار الشــفاف تحت 

القبة بين المجلس والحكومة، الدور الكبير في إنجاز 

ما تحقق، وإن المجلــس إْذ ُيثمن عالياً هذا التعاون 

َليتقدم بجزيل الشــكر للحكومة على تقديرها للدور 

الــذي يقوم به في متابعة قضايا الوطن والمواطنين، 

عبر ممارســته لدوره التشريعي والرقابي ومشاركته 

الفاعلــة في دعــم الحكومة بالــرؤى واألفكار على 

مختلف الُصعد. وأكد أن هذا التعاون تجسد من خالل 

مناقشة المجلس لمشروعات القوانين والموضوعات 

العامة واألســئلة، بحضور أصحاب الســمو والمعالي 

الوزراء الجلســات، والرد على استفســارات األعضاء 

بشأن مختلف القضايا، واالهتمام بتوصيات المجلس 

لمعالجــة القضايــا التي تضمنتها، وفــي هذا الصدد 

ُيؤكد المجلس سعيه الدائم لبناء عالقة نموذجية مع 

الحكومة أساسها الثقة المتبادلة والشراكة والتعاون 

والتنسيق الدائم، في إطار األدوار المنوطة بالمجلس 

والحكومة بموجب الدســتور، واإلحساس المشترك 

بالمســؤولية والمصلحــة الوطنيــة العليــا تحقيقــاً 

للتطلعات المنشودة.

وأضاف: البد لنا هنا أن نتوجه بشــكر خاص إلى 

معالــي الدكتــور أنــور محمد قرقاش وزيــر الدولة 

لشــؤون المجلس الوطنــي االتحادي، علــى تعاونه 

وتواصلــه ومشــاركته الفعالة، بهــدف التوصل إلى 

أفضــل القــرارات فــي شــأن كل ما طرحــه وأقره 

المجلس، فجزاه الله كل خير على جهوده في تعزيز 

التنســيق والتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، 

والشكر موصول إلى كبار موظفي الوزارة وموظفيها 

على تعاونهم مع المجلس.

64 توصية تتعلق بشــؤون املواطنº خالل مناقشة 6 

موضوعات
واســتطرد: عــىل الصعيد الرقــا) ناقــش املجلس 

6 موضوعــات عامــة تناولت: التوطــ� يف القطاع 

الحكومي والخاص، وسياسات كٍل من وزارة التعليم 

العــايل والبحث العلمي يف مجــال البحث العلمي، 

وهيئــة اإلمــارات للمواصفات واملقاييس يف شــأن 

الصحة والســالمة، والهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 

واألوقاف، والهيئــة العامة للمعاشــات والتأمينات 

االجت¬عيــة، ووزارة الداخلية، وأقر وأصدر املجلس 

بشــأنها 64 توصية تم رفعهــا للحكومة، ك¬ انتهت 

لجان املجلس من دراسة ومناقشة سبعة موضوعات 

عامة، وهي جاهزة لطرحها عىل املجلس ملناقشتها، 

تتناول سياســة كل مــن مرصف اإلمــارات العربية 

املتحدة املركزي، وسياســة الحكومــة لتعزيز مكانة 

اللغة العربية، واملجلس االتحادي للرتكيبة السكانية، 

والحكومــة يف زيادة أعداد املواطن�، ووزارة الدولة 

لشؤون املجلس الوطني، ووزارة الرتبية والتعليم يف 

شــأن املعلم�، ووزارة العمل يف ضبط سوق العمل، 

وال يــزال 19 موضوعاً عامــاً منظوراً أمــام اللجان، 

تتناول سياسات الحكومة يف مختلف املجاالت. 

وأكد أن لجــان المجلس المختصــة وكعادتها، 

القوانيــن  مشــروعات  دراســة  ستســتكمل 

والموضوعات العامة التــي أمامها، خالل اإلجازة 

البرلمانية حتى تكون جاهزة للمناقشــة، في دور 

االنعقاد العادي الرابع للمجلس، وقد وجه أعضاء 

المجلس لسمو ومعالي الوزراء 80 سؤاًال، تناولت 

مختلــف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، من 

بينها 55 ســؤاًال تم الرد عليها شخصياً بحضورهم، 

و25 ســؤاًال تم الرد عليهــا كتابياً، وقد أقر وأصدر 

المجلس بشــأنها 17 توصية تــم رفعها للحكومة، 

كمــا تقدم أعضاء المجلس بحوالي 24 ســؤاًال، لم 

يتســع المجال لطرحها خالل هذا الدور، وستدرج 

على جداول أعمال الجلســات خالل دور االنعقاد 

العادي الرابع.

34 مشاركة وزيارة برملانية لوفود الشعبة الربملانية

وقال معــايل محمد املر: لقد قامت وفود الشــعبة 

الربملانيــة التي مثلت املجلس يف مختلف الفعاليات 

واالجت¬عــات واملؤ°ــرات واللقــاءات والزيــارات 

الربملانية بنشــاط رائد ودور فاعل، فقد عملت وعرب 

م¬رستها ألرقى معايÑ الدبلوماسية الربملانية، خالل 

مشــاركاتها @ختلف الفعاليــات واملحافل الربملانية، 

الخليجيــة والعربية واإلســالمية والدولية، التي بلغ 

عددها 34 مشــاركة وزيارة برملانية، عىل إبراز وجه 

اإلمارات الحضاري، وأكد املجلس خاللها عىل مواقف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، والتفاعل املثمر مع 

مختلف القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية، وعىل 

رأس أولوياتهــا، التأكيد عىل حــق دولة اإلمارات يف 

استعادة سيادتها عىل جزرها «طنب الكربى وطنب 

الصغرى وأبو موىس» التي تحتلها إيران. 

قال رئيــس املجلــس الوطني االتحــادي: لقد 
حققت الشــعبة الربملانية العديــد من النتائج 
اإليجابية وأســهمت إســهاماً نوعياً، يف تفعيل 
أجهزة املؤسســات الربملانية اإلقليمية والدولية 
يف مختلف مجاالت عملهــا، ومعالجة مختلف 
القضايــا التــي أدرجــت عىل جــداول أع¦لها 
عرب طرحها 136 دراســة وورقــة فنية، والعديد 
من املرشوعات واملبــادرات التي القت ترحيباً 
برملانيــاً واســعاً، وتفاعل املجلــس مع مختلف 
 ºاألحــداث املحليــة، وما يجري عىل الســاحت
اإلقليمية والدولية، وأصدر بيانº بشأنها، إضافة 
إىل زيارات الوفود الخارجية للمجلس، وزيارات 
وفود املجلس الخارجية، وأنشــطته يف مختلف 
املحافل واملنظ¦ت الربملانية اإلقليمية والدولية، 
وقــد صاحب هــذا النشــاط املثمر للشــعبة، 
العديد مــن زيارات ســفراء الدول الشــقيقة 
والصديقة للمجلس، لتعزيز العالقات الربملانية 
والعالقــات الثنائيــة بــº هذه الــدول ودولة 
اإلمــارات يف مختلف املجــاالت، وكان الحرص 
من الجميع يف هذه اللقاءات وغÂها، عىل إبراز 
مختلف جوانب التنمية والتقدم والتطور الذي 
تشهده دولة اإلمارات، يف شتى امليادين، بشكل 
عام، والتطورات يف الحياة الربملانية واملشــاركة 

السياسية عىل وجه الخصوص.
واضــاف: لقد تحملتــم مســؤولياتكم بكفاءة 
واقتــدار يف أداء األدوار املنوطــة بكــم، عــىل 
الصعيديــن الترشيعــي والرقاÍ، واملشــاركات 
الربملانيــة، والتواصــل مــع مختلــف قطاعات 
ورشائــح املجتمع، وإننا إذ نشــيد باألداء العام 
ألعضاء املجلس، وســعيهم الــدؤوب للتواصل 
والتفاعــل مع املواطنº، فإننــا نؤكد أن أعضاء 
املجلس تَواقــون دا÷اً لبذل املزيــد من الجهد 
دون كلل، والقيــام بدورهم املؤÊنº عليه عىل 
أفضل وجه، ابتغاء مرضاة الله عز وجل، وإرضاًء 
لض¦ئرهــم، ونحن يف املجلس نســعى دا÷اً إىل 
مواصلة الجهود، لنكون عىل أكمل اســتعداد Òا 
 ،ºيُحقق رفعة الوطن ويُلبي طموحات املواطن
ولنكــون دا÷ــاً عند حســن ظن وثقــة قيادتنا 

الحكيمة وشعبنا الكريم.

136 دراسة
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مطالبة  بتحويل مراكز 
إعداد القادة إØ معاهد 

تدريبية رياضية واستبدال 
املعسكرات اخلارجية 

بالتعايش Ñ ا»كادمييات 

العمل املستمر لÇسيخ 
ثقافة االحÇاف بكافة 

وسائل التوعية والتدريب 
وصوالً إØ االلتزام الذي 

يشكل قاعدة هرم االحÇاف

جلان    اجمللس

تطوير ا»ندية الرياضية ومراكز الشبـــــــــــــــــــــــــــــــــاب.. حلقة نقاشية Ñ اجمللس

أوىص املشــاركون يف حلقة نقاشــية نظمتها اللجنة 

املؤقتة ملناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية 

الشباب والرياضة للمجلس الوطني االتحادي، حول 

«واقع تطويــر األندية الرياضية ومراكز الشــباب»، 

بــرضورة تحويل مراكز إعــداد القــادة إىل معاهد 

تدريبية رياضية، واســتبدال املعســكرات الخارجية 

بالتعايــش يف األكاد.يــات الرياضيــة الخارجيــة، 

والتأكيد عىل جاهزية البيئة االحرتافية، واستحداث 

وزارة تختــص بالرياضــة تضــم جميــع املجالــس 

الرياضية لح¬ية املكتســبات الرياضيــة يف الدولة، 

وتطوير أنديــة الهواة لالرتقاء باملســتوى الريايض، 

وإصــدار ترشيعــات وقوان� ولوائــح تنظم العمل 

الريايض، وإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون 

رقم 7 لسنة 2008، واعتبار اتحاد الكرة هو املرجعية 

الوحيــدة يف مجال التخطيط لالحــرتاف، واإلرشاف 

عىل التنفيــذ، وذلك إما بصدور ترشيــع جديد، أو 

تفويض من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وأكدوا خالل الحلقة النقاشــية التي عقدت يوم 

29 مايــو 2014، يف مقــر األمانة العامــة للمجلس 

الوطني االتحــادي يف د)، ضمن خطة عمل اللجنة 

ملناقشة هذا املوضوع، @شاركة الرياضي� واملدرب� 

املواطن�، وممثيل األندية واملراكز الشبابية واإلعالم 

الريــايض، أهميــة العمل املســتمر لرتســيخ ثقافة 

االحرتاف بكافة وسائل التوعية والتدريب، وصوالً إىل 

االلتزام الذي يشكل قاعدة هرم االحرتاف، واالهت¬م 

بالجانب االقتصادي عىل أســس علمية، واالستعانة 

بالخــرباء واملتخصص�، وتبني اســرتاتيجية احرتافية 

لإلعالم الريايض تواكب اسرتاتيجية االحرتاف وتتدرج 

معهــا، واالهتــ¬م بالتســويق العلمــي املوضوعي 

واالعت¬د عليه يف ترسيخ القناعات، وزيادة التفاعل، 

ورضورة االستمرار يف التطوير، ومواكبة املستجدات 

أمام املنافسة القوية.

حــرض الحلقة أعضــاء اللجنــة املؤقتــة أعضاء 

املجلس الوطني االتحادي، وعبدالعزيز بن درويش 

األم� العام املساعد للجلسات واللجان.

وشارك يف الحلقة أحمد الفردان أم� عام مجلس 

الشارقة الريايض، والدكتور موىس عباس مدير إدارة 

االحــرتاف يف النــادي األهيل، وراشــد الزعا) عضو 

مجلــس إدارة اتحاد اإلمارات لكــرة القدم، وأحمد 

عيــىس إعالمي ريايض، وعيل حميــد معلق ريايض، 

والدكتــور أحمد الرشيف األمــ� العام ملجلس د) 

الريــايض، واملستشــار أحمد الك¬يل رئيــس اتحاد 

ألعاب القوى، وعتيق حسن أم� عام مساعد التحاد 

رياضة الســيارات والدراجــات الناريــة واإلعالمي 

محمد الجوكر.

تواضع خطط التوطº يف األندية الرياضية 

وتطرق املشــاركون يف الحلقة النقاشية إىل عدد من 

املوضوعات، مــن أبرزها تواضع خطــة التوط� يف 

األنديــة الرياضية، وعدم جاهزيــة البيئة الرياضية، 

وقلة معاهد الرتبية الرياضيــة وأكاد.يات للتأهيل 

الريــايض، واالفتقار إىل التأهيل األكاد.ي يف الدولة، 

الوطني االحتادي  |  العدد السادس  |  يوليو 522014

isssu6 .indd   52 8/3/14   6:57 PM



ورقة حول عمل حتدث 
فيها عن جتهيز البيئة 

االحÇافية وشروط 
ومواصفات البيئة الرياضية 

السليمة ل×حÇاف

 تأكيد أهمية استحداث 
وزارة تختص بالرياضة تضم 
جميع اجملالس الرياضية 

حلماية املكتسبات 
الرياضية Ñ الدولة

تطوير ا»ندية الرياضية ومراكز الشبـــــــــــــــــــــــــــــــــاب.. حلقة نقاشية Ñ اجمللس
والرتكيــز عــىل رياضة كــرة القــدم دون غÑها من 

الرياضات، ودور الهيئة العامة للشباب والرياضة يف 

عمليــة االحرتاف الريايض، وغياب الالئحة الداخلية، 

والدور الترشيعي، وضعف التنسيق ب� املؤسسات 

الرياضية، وعدم وجود سياســات واضحة وموحدة 

في¬ بينها واالفتقار ملبادئ الحوكمة، وضعف رواتب 

الكوادر الرياضية يف املؤسسات نظÑ ما يتم تقاضيه 

يف املؤسسات الحكومية.

وأشــاروا إىل واقع النقلة االحرتافية لكرة القدم 

يف اإلمــارات، وتأثÑها املبارش عــىل عنارص اللعبة 

ومشــجعيها، وعــدم مواكبــة األنديــة الرياضية 

املتغÑات والتطــورات الحالية، وعدم اســتقطاب 

األكاد.يات واملدارس للعنارص الرياضية.

وتم عرض ورقــة عمل من مجلس د) الريايض 

أشــارت إىل اهتــ¬م القيــادة الرشــيدة يف دولــة 

اإلمارات @وضوع الرياضة وبفئة الشباب، وتناولت 

نســبة التوط� يف الكوادر بأندية د) حيث بلغت 

النسبة 38%، عىل أن تصل عام 2018 إىل %62.

عامــة،  إحصائيــات  املشــاركون  واســتعرض 

تناولت أعــداد معلمي الرتبية الرياضية يف القطاع 

الحكومي، والتي بلغت نحو 1700 معلم ومعلمة، 

مقابــل قرابــة 3000 معلــم ومعلمــة يف القطاع 

الخاص.

وحســب اإلحصائيات التي تم عرضها شــكلت 

وظائــف األنديــة الرياضية الخاصــة نحو 12000 

وظيفة.

تجهيز البيئة االحرتافية ورشوطها السليمة

وقدم الدكتــور موىس عباس مديــر إدارة االحرتاف 

يف النــادي األهــيل، ورقة عمــل تحــدث فيها عن 

تجهيز البيئــة االحرتافية، ورشوط ومواصفات البيئة 

الرياضية السليمة لالحرتاف، والتي لخصها يف: الرؤية 

الواضحة واالســرتاتيجية املحــددة، والبيئة الثقافية 

لالحرتاف، والبيئة املؤسســية والترشيعية والقانونية 

واالقتصادية، إضافــة إىل البيئة املجتمعية لالحرتاف 

والتجهيزات والبنية التحتية.

واستعرض هرم االحرتاف والذي يتسم باالستمرار 

واالتــزان واإلتقان، الفتــاً إىل أن بناء ثقافة االحرتاف 

يتطلــب القناعــة باألهمية األخالقيــة واالجت¬عية 

واالقتصاديــة للرياضــة، وااللتــزام @تطلبات املهنة 

والتخصص، الذي يرتجم إىل تفرغ كامل بشكل فوري 

أو تدريجــي، وااللتــزام التام التزاماً أدبيــاً وقانونياً، 

يســتند إىل العقــد املربم بــ� األطــراف، والقناعة 

واالقتصاديــة  واالجت¬عيــة  األخالقيــة  باألهميــة 

للـرياضـة، واملهنية والتخصص واالعت¬د عىل العمل 

الجز� والتطوع أك} من االعت¬د عىل التفرغ.

اإلعالم والتسويق من محركات التفاعل املجتمعي

ولفــت املشــاركون إىل أن اإلعــالم والتســويق من 

محــركات التفاعــل املجتمعــي، وكالهــ¬ .كن أن 

يســاهم بقدر كبــÑ يف إنجاح أو إفشــال االحرتاف 

الريايض، وتطرقوا إىل أهمية مبادرات بعض الجهات 

املحليــة إلعداد كوادر رياضيــة والتأهيل منها مثل: 
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 جتهيز مراكز الشباب 
واملعاهد التدريبية 

وتزويدها بالكوادر البشرية 
واملادية لتكون من�اً 
يحتضن الشباب غ� 

املنتسبني لäندية الرياضية 
Ñ فÇة الصيف

مركز إعداد القادة، ومبادرة ســمو الشــيخ حمدان 

بــن محمد آل مكتوم ويل عهد د)، ومبادرة مجلس 

أبوظبــي الريايض، بالتعاون مع جامعة الســوربون، 

ومبادرة مجلس الشــارقة الريايض، بطرحه الدبلوم 

املهني لتأهيل الرياضيــ�، والدبلوم املهني لألندية، 

حيث إن 50% من املحارضيــن فيها، من القيادات 

الوطنيــة يف الدولة، إضافة إىل ذلك، تم التوجيه من 

صاحب الســمو الشيخ الدكتور ســلطان بن محمد 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، بطرح 

ماجستÑ اإلدارة الرياضية يف جامعة الشارقة.

ومن مبادرات الهيئة العامة للرياضة والشــباب: 

مبادرة °ك� التي تســتوعب 20 طالباً من الثانوية 

العامــة، ملنحهم دبلــوم املنشــآت الرياضية، الفت� 

إىل أن هــذه املبادرات ســتخلق الكثــÑ من الفرص 

كالتســويق  رياضيــة،  منشــأة  كل  يف  الوظيفيــة 

واملحاسبة واإلدارة الرياضية واإلدارة الثقافية.

اإلشكاليات والقضايا املتعلقة بالشأن الريايض

وقال مروان بن غليطة رئيس اللجنة، إن املناقشات 

تركــزت خــالل الحلقــة، عــىل أهــم اإلشــكاليات 

والقضايــا املتعلقــة بالشــأن الريــايض، وعىل دور 

ونشــاط الكثÑ من املؤسســات والهيئات الرياضية، 

والبيئــة الترشيعية واللوائــح التنفيذية التي تحدد 

املســؤوليات والصالحيات ب� الجهات واملؤسسات 

الرياضيــة، مشــÑاً إىل أنــه تــم التعــرف عىل أهم 

احتياجات الكــوادر الرياضية من مدرب� ورياضي� 

وإداري�، وســتعمل اللجنة عىل تضم� جميع هذه 

املالحظــات خالل إعداد تقريرهــا °هيداً لرفعه إىل 

املجلس.

وأكد أهمية تحقيق التكامل ب� جميع املؤسسات 

والجهات املســؤولة عن الرياضة والرياضي�، مشÑاً 

إىل أن املنشآت الرياضية ترتكز فقط يف ثالث إمارات، 

وهــذا ال يحقق التوازن املنشــود يف إمارات الدولة، 

مع العلــم أن املوهوب� واملنتســب� يف األندية من 

مختلف اإلمارات الش¬لية.

رضورة إعداد معاهد ومراكز شبابية 

وأشــار إىل أهمية تجهيز مراكز الشــباب واملعاهد 

التدريبيــة وتزويدهــا بالكوادر البرشيــة واملادية، 

لتكون منرباً يحتضن الشــباب غÑ املنتسب� لألندية 

الرياضية يف فرتة الصيف، واالســتفادة من الوقت يف 

تأهيلهم وتدريبهم، مؤكــداً رضورة التوط� ووضع 

خطــط واضحة ومعالجــة الخلل الحــايل يف توط� 

االتحادات الرياضية، والذي تشكل نسبته 3% فقط 

يف جميع الوظائف.

وأكد أهمية هذه الحلقة يف مناقشــة اسرتاتيجية 

الهيئــة يف دعــم األندية الرياضيــة وتعزيز الجانب 

الثقــايف واالجت¬عــي لهذه األنديــة، وتجهيز البيئة 

الرياضيــة ككل لزمن االحرتاف ورعايــة املوهوب� 

الرياضي�، وإسهام الهيئة يف دعم املنشآت الرياضية 

يف الدولــة، كــ¬ تــم التأكيد عــىل أهميــة رعاية 

املوهوبــ� الرياضيــ�، وتأهيل الكــوادر املواطنة، 

مضيفــاً إن الحلقة النقاشــية اتســمت بالشــفافية 

وناقشــت أهم املحاور: من تجهيــز البيئة الرياضية 

لالحرتاف، وإعــداد الكوادر الرياضيــة من املدرب� 

والرياضي� واإلداريــ� وتأهيلهم، ورعاية املوهوب� 

وبرامج اســتقطابهم، وتنمية املــوارد املالية لألندية 

واملراكز الشبابية.

وطالــب بالشــمولية يف االحــرتاف، واملرجعيــة 

املوحدة، والتمويل مقابل اإلنجازات، والتخطيط ملا 
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االهتمام باجلانب 
االقتصادي على أسس 

علمية واالستعانة باخل�اء 
واملتخصصني وتبني 
اسÇاتيجية احÇافية 

ل×عالم الرياضي

التأكيد على التوطني 
ووضع خطط واضحة 

 Ñ ومعاجلة اخللل احلا�
توطني االحتادات الرياضية 

الذي تشكل نسبته %3 
فقط Ñ جميع الوظائف

بعد االحرتاف واالستمرارية.

برامج تسويقية للمنشآت واملراكز الرياضية

وقال ســلطان الســ¬حي مقرر اللجنة والذي أدار 

الحلقة النقاشية، إن القطاع الريايض من القطاعات 

املهمــة يف الدولــة، وشــهد الكثــÑ مــن التغيÑات 

والتطــورات خــالل األعــوام املاضيــة، موضحاً أن 

الهدف مــن الحلقة النقاشــية، تناول اإلشــكاليات 

التي تعيق عملية تطويــر األندية الرياضية ومراكز 

الشباب، للوصول إلى حلول لها من خالل مناقشات 

املختص� بالشأن الريايض، والخروج باملالحظات التي 

°كن اللجنة من مناقشة املوضوع. وطرح الس¬حي 

بعض املالحظات التي تداولتها اللجنة يف اجت¬عاتها 

الســابقة منها: تواضــع الخدمات املقدمة ال ســي¬ 

املبا� الرياضيــة، وعدم وجود مشــاريع متخصصة 

لدى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لأللعاب 

الرياضيــة املنتــرشة يف كافة أنحاء الدولــة، وافتقار 

الهيئة العامة للربامج التسويقية للمنشآت الرياضية 

واملراكز الشــبابية، بحيث تتضمن األنشطة املحددة 

لها، يف ظل الحاجة إىل املنشآت الشبابية بالدولة.

الدور الرتبوي يف نرش ثقافة اإلنجاز والطموح 

من جهتها أكدت الدكتورة منى البحر عضو املجلس 

الوطنــي االتحــادي عضــو اللجنة املؤقتــة، أهمية 

الــدور الرتبــوي يف نرش ثقافــة اإلنجــاز والطموح 

يف أن يصــل اإلنســان إىل ثقافة توظيــف املعلومة، 

مشــÑة إىل أن ما ينقص البيئة االجت¬عية احتواؤها 

للثقافة االحرتافية، مشددة عىل رضورة التعاون ب� 

املؤسسات املجتمعية لتشكيل ثقافة اإلنجاز.

وأكــد أحمــد األعــ¬ش عضــو املجلــس عضو 

اللجنــة املؤقتــة، رضورة تكامل الجهــود يف رعاية 

املوهوب�، تحت برنامج وطني موحد تحت شــعار 

 Ñالحــس الوطني، منوهاً بــأن األرس تتطلع إىل توف

نواد رياضيــة ألبنائها من الجنســ� يف الصيف، وال 

بد من تشــجيعهم لاللتحاق بهذه النوادي، مشــÑاً 

إىل أن دور مراكــز الشــباب غــÑ مفعــل واألندية 

أبوابهــا مغلقــة يف الصيــف، وهو التوقيــت الذي 

يحتاجه الطلبــة لقضاء أوقات فراغهــم، والتي من 

املمكن من خاللها اســتقطاب املواهب يف الجانب� 

الريايض واالجت¬عي.  واعتمدت اللجنة خطة عمل 

ملناقشــة هذا املوضوع، ركزت خاللها عىل التواصل 

مع مختلف رشائــح املجتمع واملعنيــ�، و@ختلف 

الوســائل إلعداد تقريرها الذي سيناقشــه املجلس، 

وتضمينه املالحظات واآلراء التي تســتهدف تطوير 

عمل الهيئة. وكانت اللجنة قد ناقشت هذا املوضوع 

بحضور ممثيل الجهات املعنية، وتركزت مناقشــاتها 

حول اســرتاتيجية الهيئة يف دعــم األندية الرياضية 

وتعزيــز الجانب الثقــايف واالجت¬عي لهذه األندية، 

وتجهيــز البيئــة الرياضيــة ككل، لزمــن االحرتاف 

ورعايــة املوهوبــ� الرياضيــ�، وإســهام الهيئة يف 

دعم املنشــآت الرياضية يف الدولة، وتم التأكيد عىل 

أهمية رعايــة املوهوب� الرياضي�، وتأهيل الكوادر 

املواطنة يف مجــال الرياضة.  وتحرص لجان املجلِس 

الدا[ة واملؤقتة عىل عقد الحلقات النقاشية والقيام 

بالزياراِت امليدانيــة، للوقوف عن قرب عىل حقيقة 

القضايا، وتفحص املشــكالت واالســت¬ع بعناية إىل 

كل آراء ومقرتحــات وأفكار املواطن�، وكل الجهات 

املعنيــة وذوي الخــربة واالختصــاص، واالســتعانة 

بالدراســات العلمية والفنية بشــأن كل ما يتدارسه 

املجلس من مرشوعات قوان� وموضوعات عامة.
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تأكيد عمق ومتيز عالقات 
ا»خوة بني ا³مارات وعمان 

بفضل دعم وتوجيه 
ومتابعة قيادتي البلدين

وفد اجمللس يعرب 
عن اعتزازه بهذه الزيارة 
باعتبارها فرصة لالطالع 
 Ñ على جتربة السلطنة

Ýاالت عدة

  دبلوماسية   برملانية

زيارة سلطنة عمان فرصة للتشاور حول مـــــــــــــــــــــــجمل القضايا وتعزيز التعاون ال�ملا�

بحــث وفد املجلــس الوطني االتحادي برئاســة معايل 

محمد أحمد املر رئيس املجلس، الذي زار سلطنة ع¬ن 

الشــقيقة، خالل الفرتة من 5-4 مايــو 2014م، مجمل 

العالقــات الثنائيــة ب� البلديــن الشــقيق�، والقضايا 

اإلقليميــة والدولية ذات االهت¬م املشــرتك، فضالً عن 

ســبل تعزيز العالقــات الربملانية بــ� املجلس الوطني 

االتحادي ومجلس الشورى الع¬�.

وضــم وفد املجلس ســعادة كل مــن: أحمد محمد 

بالحطم العامري، وعبد العزيز عبد الله الزعا)، وحمد 

أحمد الرحومي، والدكتورة منى جمعـة البحـر، وعائشة 

أحمــد محمد الي¬حي، وعبيد حســن حميد بالركاض، 

والدكتور محمد ساÏ املزروعي األم� العام للمجلس.

وأكد معــايل رئيــس املجلــس الوطنــي االتحادي، 

عمق و°يز عالقات األخوة بــ� دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وســلطنة ع¬ن بفضل دعم وتوجيه ومتابعة 

قياد= البلدين، ممثلة بصاحب الســمو الشــيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، وأخيه 

صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد ســلطان 

ُع¬ن، وقال إن هذه الزيارة °ثل فرصة مهمة للتشــاور 

وتبادل الرأي حول مجمل العالقات الثنائية ب� البلدين 

الشقيق�.

العالقة بº اإلمارات وسلطنة ع¦ن 2وذج يحتذى 

اســتقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء 

لشــؤون مجلس الوزراء يف ســلطنة ع¬ن @كتبه، نيابة 

عن صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد سلطان 

ع¬ن، معايل محمد أحمــد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، والوفد املرافق، حيث نقــل معاليه تحيات 

القيادة يف دولة اإلمارات إىل صاحب الجاللة الســلطان 

قابوس بن سعيد، و°نياتها الطيبة لجاللته، وللحكومة، 

والشعب الع¬� بدوام التوفيق.

ويف بداية اللقاء رحب نائب رئيس الوزراء لشــؤون 

مجلــس الوزراء الع¬� @عايل رئيــس املجلس الوطني 

االتحادي، والوفد املرافق له، وأشــاد بالعالقات الطيبة 

القا[ــة بــ� البلدين الشــقيق�، انطالقاً مــن الروابط 

األخوية التي تجمع بينه¬، مســتعرضاً تجربة الشورى 

يف الســلطنة، وإســهامها املقدر يف دعم مسÑة العمل 

الوطني.

وأشــاد معايل املر @ســتوى العالقات بــ� البلدين 

بفضــل الرعايــة الحكيمــة التي يوليها جاللة ســلطان 

ع¬ن، وإخوانه أصحاب الســمو حكام اإلمارات تحقيقاً 

لطموحــات الشــعب� الشــقيق�، معرباً عــن اعتزازه، 

والوفــد املرافق بهــذه الزيارة، وما ســوف تتيحه لهم 

اللقــاءات من االطالع عىل تجربة الســلطنة يف العديد 

من املجاالت.

وأكد معاليه أن العالقة ب� دولة اإلمارات وســلطنة 

عــ¬ن $وذج يحتذى عىل املســتوى الخليجي والعر)، 

ومثال مميز للعالقات التاريخية والجغرافية املبنية عىل 

االحرتام املتبادل، والتوجه املستمر إىل تطوير العالقات 

يف املجاالت كافة، مشــÑاً إىل أن دولة اإلمارات وسلطنة 

عــ¬ن ترتبطان بعالقات ثنائية، °تد إىل ما قبل االتحاد 

بحكم االشــرتاك بالتاريخ والرتاث والعادات، إضافة إىل 

العالقات األرسية التي تجمع الشعب�، وتناول الحديث 

خالل املقابلة أوجه التعاون القائم ب� البلدين، ك¬ تم 

استعراض القضايا الراهنة عىل الساحة اإلقليمية.

حرص عىل توثيق عالقة البلدين ودعمها بكل الوسائل 

استقبل معايل الدكتور يحيى بن محفوظ املنذري رئيس 

مجلس الدولة الع¬� @كتبه @جلس الدولة بالبستان، 

معــايل محمــد أحمد املــر رئيــس املجلــس الوطني 

االتحادي والوفد املرافــق، ورحب معايل رئيس مجلس 

الدولة الع¬� بوفد املجلس الوطني االتحادي، مشــيداً 

بالعالقات القا[ة ب� البلدين الشــقيق�، وما تتميز به 

مــن جوانــب تاريخية ضاربة يف القــدم، وما تلقاه من 
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الوفد يبدي إعجابه بإجناز 
 Ñ الصرح العمرا� املتمثل
مبنى Ýلس عمان الذي 
يشهد الكث� من التطوير

الزيارة متثل فرصة مهمة 
للتشاور وتبادل الرأي حول 
Ýمل العالقات الثنائية 

بني البلدين الشقيقني

زيارة سلطنة عمان فرصة للتشاور حول مـــــــــــــــــــــــجمل القضايا وتعزيز التعاون ال�ملا�
عنايــة خاصة من قياد= البلديــن يف مختلف املجاالت 

وحرصه¬ عىل توثيقها ودعمها بكل الوسائل املتاحة.

وأشــار الدكتور املنذري إىل مســÑة الشــورى، وما 

تحظى به من رعاية كر.ة من جاللة الســلطان قابوس 

بن ســعيد ســلطان عــ¬ن، مؤكــداً مســتوى التعاون 

والتنســيق الكبÑيــن بــ� مجلــس الدولــة ومجلس 

الشــورى، وذلك من خالل ما تقوم به اللجان املشرتكة 

مــن جهود خÑة بكل ما من شــأنه أن يرتقي بالعملية 

الشورية يف السلطنة.

بدوره أكد معايل املر أن التنسيق القائم ب� مجليس 

الدولــة والشــورى .ثل أهميــة كبÑة، ومن شــأنه أن 

يختــرص الوقت والجهد خاصــة يف املجاالت الترشيعية 

مــن دون الحاجــة إىل الرجوع من جديــد إىل معالجة 

مجمل الترشيعات انعكاســاً للتطــورات التنموية التي 

تشهدها كل مرحلة.

وتجــول معايل رئيــس املجلس الوطنــي االتحادي، 

والوفــد املرافق لــه، يف أروقة مجلس ع¬ن، واســتمع 

إىل رشح واف عن الهندســة املع¬رية للمجلس، وع¬ 

يحتويه مــن قاعات مجهزة بأرقى التقنيات اإللكرتونية 

الحديثة، إضافــة إىل زيارة قاعة مجلس ع¬ن، وقاعتي 

مجليس الشــورى والدولة، وأعــرب معاليه عن إعجابه 

بإنجــاز الرصح العمرا� املتمثل يف مبنى مجلس ع¬ن، 

الذي يشــهد الكثÑ من التطوير بفضل الرعاية والعناية 

التــي يلقاهــا املجلس من جاللة الســلطان قابوس بن 

سعيد.

بحث سبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية 

بحــث معايل محمد أحمد املــر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي والوفــد املرافق مع رئيس مجلس الشــورى 

الع¬� ســعادة خالد بن هالل املعويل تعزيز العالقات 

الثنائية ب� البلدين ال ســي¬ الربملانية منها، وأكد معايل 

املــر أن العالقات ب� دولــة اإلمارات وســلطنة ع¬ن 

تاريخية، ويف أحســن حاالتها يف ظــل القيادة الحكيمة 

للبلدين، وأشــاد بالتجربة الع¬نية يف مجال الشــورى، 

وقــال، إن زيارته لع¬ن أتاحت له فرصة لقاء عدد من 

كبار املســؤول� الع¬ني�، لتبــادل وجهات النظر حول 

العديــد من القضايا اإلقليميــة والدولية، مؤكداً أهمية 

تعزيز وتطويــر العالقات الربملانية املشــرتكة للبلدين، 

وتبــادل الخــربات والزيــارات بــ� املجلســ� ودعم 

جهوده¬ ومواقفهــ¬ يف االتحادات واملحافل الربملانية 

واإلقليميــة والدوليــة. وقدم ســعادة خالــد بن هالل 

املعويل خالل اللقاء @قر مجلس الشوري الع¬�، نبذة 

عن مجلس الشــورى، وآلية عملــه ولجانه املتخصصة، 

ومشاركاته يف االتحادات الدولية والقارية، والدور الذي 

يقوم به يف مناقشة القضايا التي تهم الوطن واملواطن.

وجرى تبادل وجهات النظــر حول تفعيل العالقات 

الثنائية بــ� املجلســ�، خاصة يف الجوانــب املتعلقة 

واالجت¬عيــة  الربملانيــة  واملوضوعــات  بالقضايــا 

واالقتصادية وسبل تطويرها. 

وأكد ســعادة خالد بن هــالل املعويل رئيس مجلس 

الشــورى الع¬� أهميــة تفعيل الزيارات والتنســيق، 

وتعزيز التعاون ب� أعضاء املجلس�.

وفد املجلس يلتقي وزير الشؤون الخارجية الع¦@ 

التقــى معايل محمد أحمد املــر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي والوفد املرافق، معايل يوســف بن علوي بن 

عبد الله وزير الشؤون الخارجية الع¬�.

وأكد معايل املر عمق و°يز عالقات األخوة ب� دولة 

اإلمارات وســلطنة ع¬ن بفضل دعم وتوجيه ومتابعة 

قياد= البلدين، ممثلة بصاحب الســمو الشــيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، حفظــه الله، وأخيه 

صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن ســعيد ســلطان 

ُع¬ن، وقال، إن قياد= البلدين تحرصان عىل مزيد من 

التطور والتقدم، واســتث¬ر كل الفــرص املتاحة يف هذا 

الشأن، @ا يلبي طموحات الشعب� الشقيق�.

ويف بداية اللقاء رحب معايل وزير الشؤون الخارجية 

العــ¬� بوفــد املجلــس الوطنــي االتحادي، مشــيداً 

بالعالقات القا[ة ب� البلدين الشــقيق�، ووصفها بأنها 

عميقة وقويــة ومتينة وتاريخية، ومــا تلقاه اليوم من 

عناية خاصــة من قبل القيــادة الحكيمــة للبلدين يف 

مختلف املجاالت، وحرصها عــىل توثيقها ودعمها بكل 

الوسائل املتاحة.

Âدار األوبرا والجامع األكرب ومتحف الزب

زار معايل محمــد بن أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، والوفــد املرافــق، دار األوبــرا الســلطانية 

@سقط، واطلع الوفد عىل ما تحويه الدار من إمكانات 

الستضافة العروض الفنية، وامللتقيات الثقافية املختلفة 

والفعاليــات العامليــة، التي تعمل عــىل تدعيم تقارب 

الحضارات وتعدد الثقافات.

ك¬ اطلــع الوفد عىل الــدار واملرافــق التابعة لها، 

وطبيعة العــروض التي تقام فيها، وبرنامجها عىل مدار 

العام، إضافة إىل مشــاهدة التجهيزات بالدار، التي تعد 

من أحدث التجهيزات املســتخدمة لعروض املوســيقى 

وغÑها من عروض األوبرا العاملية.

وزار الوفد جامع الســلطان قابــوس األكرب يف والية 

بورش، واستمع إىل إيجاز عن تاريخ ومراحل بناء الجامع، 

وتعــرف إىل التصاميــم املع¬رية الع¬نية واإلســالمية 

واألســلوب املع¬ري الفريد، الذي .تــاز به والتصميم 

الــذي يجمــع العديد مــن فنــون العــ¬رة الع¬نية 

واإلسالمية، واملراكز التي يضمها الجامع كمعهد العلوم 

اإلسالمية، واملكتبة، وقاعة املحارضات، واملرافق األخرى، 

ك¬ زار الوفد متحف بيت الزبÑ بوالية مسقط، وتجول 

يف مختلف أقسام املتحف.
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مشاركة Ñ جلستني لل�ملان العربي حتــــــــــــــــــــــــــــت شعار «فلسطني Ñ قلب ا»مة»
شــارك وفد الشــعبة الربملانيــة للمجلــس الوطني 

االتحــادي يف أع¬ل الجلســت� الرابعة والخامســة 

من دور االنعقاد العادي الســنوي الثا� من الفصل 

الترشيعــي األول للربملان العر)، التي عقدت خالل 

الفرتة من 23-21 أبريل 2014م، @قر األمانة العامة 

لجامعــة الــدول العربية، برئاســة ســعادة أحمد 

الجــروان رئيس الربملان العر). وضم وفد الشــعبة 

ســعادة كل من: مصبح بالعجيد الكتبي عضو لجنة 

الشــؤون الترشيعيــة والقانونية وحقوق اإلنســان، 

وســاÏ بن محمد بن هويدن عضو لجنة الشــؤون 

االقتصادية واملالية، والدكتورة شــيخة عيىس العري 

عضو لجنة الشــؤون االجت¬عيــة والثقافية واملرأة 

والشباب.

وأكــد ســعادة الجــروان يف كلمة له يف الجلســة 

االفتتاحية، رضورة إقامــة عالقات ورشاكات إقليمية 

ودولية، قا[ة عىل أساس تبادل املصالح، ونرش األمن 

واالستقرار، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية، مديناً 

كل أشــكال التدخل الخارجي يف الشــؤون الداخلية 

للدول العربية، وأشــاد بحكمة القيادة السياســية يف 

دول مجلــس التعــاون الخليج العــر)، التي °خض 

عنها تعزيز التعاون والتواصل لبناء أرضية صلبة لكل 

األمور والقضايا املصÑية.

ولفــت إىل أن تحديــات املرحلة تفــرض تفعيل 

التعاون العر) العر)، نحو توحيد الصفوف والعمل 

عىل رشاكــة نهضوية وتنموية شــاملة ومســتدامة 

ومتكاملــة ب� الدول العربية، ألنها الســبيل األنجع 

للتغلــب عــىل التحديــات العربيــة الداخلية، من 

فقر وبطالــة وضعف اقتصادي، و@ــا يحقق األمن 

واالســتقرار، إضافــة إىل تفعيل دور لجــان الربملان 

العر) والعمل عىل النهوض بأدائها نحو آلية تعتمد 

عــىل التطوير والتخطيط املســتقبيل لــN ال تكون 

سياســتنا معتمدة عىل ردود األفعال، واالقتصار عىل 

اإلشادة أو التنديد.

وناقش الربملان يف جلسته التي عقدت تحت شعار 

«فلســط� يف قلب األمة العربية واإلســالمية»، عدداً 

مــن التقارير التــي رفعتها اللجــان األربع، خاصة ما 

يتعلق باألمن القومي العر)، وقضايا حقوق اإلنسان، 

ومكافحة اإلرهاب، وتطورات القضية الفلســطينية، 

واألوضــاع يف ســوريا والعــراق، إضافــة إىل تقارير 

لجنة الشــؤون االقتصادية، واملالية ولجنة الشــؤون 

االجت¬عيــة والرتبويــة والثقافية واملرأة والشــباب 

ولجنة الشؤون الترشيعية.

اجت¦عات اللجان األربع

وكانــت اجت¬عات اللجــان األربع التابعــة للربملان 

العر)، قد اختتمت أع¬لها @شــاركة وفد الشــعبة 

الربملانيــة للمجلس الوطني االتحــادي، أعضاء هذه 

اللجان، حيث قال ســعادة مصبــح بالعجيد الكتبي 

عضو لجنة الشــؤون الترشيعيــة والقانونية وحقوق 

اإلنســان، إن اللجنة ناقشت العديد من املوضوعات 

املهمــة منها التصديق عىل محــرض االجت¬ع الثالث 

 Ñللجنة، الذي عقد يف مملكة البحرين مؤخراً، والتحض

لجلســة االست¬ع بشــأن حقوق اإلنســان واملواطن 

العر). ك¬ اســتعرض االجت¬ع تقرير اللجنة الفرعية 

املعنية @ناقشــة موضوع البعد الشعبي، واستك¬ل 

املوضوعات الســابق إدراجها بجدول األع¬ل، حول 

تنظيم ندوة حول النظام األســايس للمحكمة العربية 

لحقوق اإلنســان، ومناقشة امللف الخاص باملنظ¬ت 

التابعة لجامعة الدول العربية، وشموله بكل البيانات 

وموازناتها وخطة عملها، وما تم إنجازه والترشيعات 

املوحدة.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة عيىس العري عضو 

لجنة الشؤون االجت¬عية والثقافية واملرأة والشباب، 

إن اللجنــة اســتعرضت تقريــراً مقدماً مــن اللجنة 

الفرعية للشــباب، تضمــن إنجازاتها بشــأن التجهيز 

لعقد ملتقى الشــباب العر)، ومناقشة تقرير أع¬ل 

ورشة الحقوق الثقافية والتعليمية واإلعالمية للمرأة 

العربية التي عقدت يف ســلطنة ع¬ن يف شهر فرباير 

2014م.

ك¬ تم مناقشة مذكرة األمانة العامة حول املوضوع. 

 الدكتورة العري تÇأس 
إحدى جلسات ورشة 

عمل احلقوق االجتماعية 
والصحية للمرأة العربية 

التي نظمها ال�ملان 
العربي
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وناقشــت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية واألمن 

القومي، تقرير اللجنة الخاص بالجلسة الخاصة األوىل 

لدور االنعقاد الثا� من الفصل الترشيعي األول حول 

األمن القومي العر)، التي عقدت يف مملكة البحرين 

بتاريخ 5 مارس 2014م، واإلعداد لورشة العمل حول 

«األمــن القومــي العر) يف خطر»، ومناقشــة تقرير 

فريــق العمــل املعني بوضــع تصور لتطويــر البعد 

الشعبي للعمل الربملا�. وقال سعادة ساÏ بن محمد 

بن هويدن عضو لجنة الشــؤون االقتصادية واملالية، 

إن اللجنة ناقشــت تجهيزاتها، للمشــاركة يف جلسة 

االســت¬ع املقرر عقدهــا، خالل شــهر يونيو املقبل، 

حول موضوع التكامل االقتصــادي والتنمية العربية 

املســتدامة لتحديد رؤية اللجنة حول املوضوع، وتم 

االطــالع عىل القرارات االقتصادية الصادرة عن القمة 

العربية الـ25، التي عقدت يف الكويت، وذلك يف ضوء 

مناقشتها لخطة عمل اللجنة خالل الفرتة املقبلة.

Íجلسة است¦ع حول حقوق اإلنسان واملواطن العر

شارك وفد الشعبة الربملانية للمجلس الوطني االتحادي 

يف أعــ¬ل جلســة اســت¬ع حــول «حقوق اإلنســان 

واملواطــن العر)»، بحضور الدكتــور نبيل العر) أم� 

عام جامعة الدول العربية، ومعايل مرزوق الغانم رئيس 

االتحــاد الربملا� العر) رئيس مجلــس األمة الكويتي، 

تم خاللها التعــرف إىل رؤية وموقف الجامعة العربية 

من تطورات األوضاع العربية، وجهود تطوير منظومة 

العمل العر) املشــرتك، خاصة ما يتعلق بإدخال البعد 

الشعبي يف منظومة العمل العر) املشرتك، وكيفية حل 

إشــكالية ما إذا كان الربملان العر) صفة «اسرتشادية»، 

أم «ترشيعيــة ورقابيــة». ك¬ جرى مناقشــة الحقوق 

األصيلة للمواطن العر)، حيث تعمل الجامعة العربية 

والربملــان العر) عىل إبراز هــذه الحقوق وتنميتها يف 

املرحلــة الحالية واملقبلة. وأكد الدكتور العر) أن هذه 

الجلســة تناقش قضية ذات أهمية كربى عىل الصعيد 

العر)، وهي قضية حقوق اإلنســان، مشــدداً عىل أن 

املحكمة العربية لحقوق اإلنسان تشكل نقلة حضارية 

لجميع الدول، وذلك إلبــراز أن هناك اهت¬ماً حقيقياً 

للداخل والخــارج بقضايا حقوق اإلنســان. واختتمت 

الجلســة بإحالة املناقشــات واملقرتحــات املقدمة من 

األعضــاء إىل اللجنــة الترشيعيــة لصياغتهــا، وعرض 

التوصيات عىل الربملان يف جلسته املقبلة.

 أوضاع املرأة العربية 

شــاركت سعادة الدكتورة شــيخة عيىس العري عضو 

املجلــس الوطنــي االتحــادي، عضو لجنة الشــؤون 

االجت¬عيــة والرتبوية والثقافية واملرأة والشــباب يف 

الربملان العر)، وسعادة الدكتور عبد الرحيم الشاه� 

عضــو املجلس الوطني االتحادي، يف فعاليات ورشــة 

عمل حول «الحقــوق االجت¬عيــة والصحية للمرأة 

العربيــة»، التي نظمها الربملان العر)، يف مقر األمانة 

العامة لجامعة الدول العربية.

و°ثل هذه الورشة محوراً مه¬ً من محاور اإلعداد 

والتحضــÑ ملؤ°ــر «قضايــا املرأة وتحديــات العرص 

نحو وثيقــة عربية لحقوق املــرأة»، املقرر عقده يف 

دولة اإلمــارات، الذي يهدف إىل وضع وثيقة لحقوق 

املرأة العربية. وعقدت الجلسة األوىل برئاسة سعادة 

الدكتورة العــري، التي تم خاللها اســتعراض ورقتي 

عمل األوىل حول الحقوق االجت¬عية للمرأة العربية، 

قدمتها الدكتــورة موزة غباش أســتاذ علم االجت¬ع 

يف جامعــة اإلمارات العربية املتحــدة، والثانية حول 

الحقوق الصحيــة للمرأة العربية قدمتهــا الدكتورة 

سوســن املجايل األم� العام للمجلس األعىل للسكان 

يف األردن. وأشــار الدكتور الشاه� إىل أهمية أع¬ل 

الورشــة، كونهــا تتحدث عــن الحقــوق االجت¬عية 

والصحيــة للمــرأة، منوهــاً بأهميــة أوراق العمــل 

املقدمة، التي تســتعرض التطــور التاريخي لحقوق 

املــرأة العربيــة، الفتاً إىل أن هناك تباينــاً واضحاً ب� 

الدول العربية، يف قضية الحقوق الصحية واالجت¬عية 

للمرأة، فبعض الدول حققت قفزات متقدمة خاصة 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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مناقشة الهيكل التنظيمي لالحتاد 
ال�ملا�  العربي والئحة جائزة التميز

شاركت الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتحــادي يف اجتــ¬ع اللجنــة التنفيذيــة لالتحاد 

الربملا� العر)، الذي عقد يف مدينة مراكش باململكة 

املغربيــة يــوم 5 يونيــو 2014م، بحضــور ممثل� 

عن برملانــات دولة اإلمارات، والكويــت، والجزائر، 

والســودان، واألردن، والبحريــن، وتونس، وجيبو=، 

والســعودية، والعــراق، وع¬ن، وفلســط�، وقطر، 

واملغرب، ولبنان.

ومثل الشعبة البرلمانية اإلماراتية في االجتماع 

ســعادة أحمد محمد الشامسي، و سعادة الدكتور 

عبدالرحيم عبداللطيف الشــاهين عضوا المجلس 

الوطني االتحادي.

وتضمن جدول أعمال اللجنة التنفيذية لالتحاد 

البرلماني العربي : دراســة وإقــرار تقرير اللجنة 

المصغــرة، والوضع المالي لالتحاد من خالل بيان 

موجــز عن اإليــرادات والمصاريف من األول من 

يناير من هذا العام ولغاية نهاية شهر مايو 2014م، 

ومتابعة تنفيذ قــرارات المؤتمر 20 لالتحاد الذي 

عقــد في دولــة الكويت في شــهر يناير الماضي، 

وتقريــر األمين حول تنفيــذه وبرمجه تنفيذ بقية 

قــرارات المؤتمر، وتحديد مــكان وتاريخ الدورة 

الخامسة عشــرة للجنة التنفيذية وتاريخ المؤتمر 

الواحد والعشرين لالتحاد.

وألقــى عبداللطيف وهبي نائب رئيس مجلس 

النواب المغربي كلمة أشــاد فيها بالتطورات التي 

تشــهدها المغرب فــي اإلصالحات الدســتورية، 

وثمــن دور وجهود االتحاد البرلمــان العربي في 

تعزيــز العالقــات العربية وشــكر األميــن العام 

لالتحاد البرلماني على جهوده. 

وفيما يخص دراسة الهيكل الّتنظيمي للعاملين 

فــي األمانة العاّمة لالّتحاد قررت اللجنة الموافقة 

على الهيــكل المقترح من اللجنــة المصغرة، مع 

األخــذ بمقترح حول تقليص ســن األميــن العام 

المســاعد علــى أن يبدأ من ســن 35 عاماً، وذكر 

رئيــس اللجنــة بأنه ســيتم التعيين وفــق حاجة 

أمانة االتحاد. وأشار الدكتور عبدالرحيم الشاهين 

بأنــه في حــال إقرار الهيــكل التنظيمي ســتقوم 

الشعبة البرلمانية اإلماراتية بإعداد وصف وظيفي 

للوظائف األخرى، وقررت اللجنة تأجيل مناقشــة 

موضوع رواتــب العاملين في االتحاد، كما قررت 

إرجاء مناقشــة دراسة حول معايير وآلّيات إعفاء 

ــعب البرلمانّيــة من الّديــون المترّتبة  بعض الشُّ

عنها، إلى اجتماع اللجنة المصغرة القادم في شهر 

ســبتمبر 2014 لمزيد من الدراســة، على أن يتم 

إرســال مقترحات أعضاء اللجنــة التنفيذية حول 

هــذا الموضوع لألمانة العامة لالتحاد ليتم عرضها 

علــى اجتمــاع اللجنــة المصغرة القــادم، كما تم 

تكليف أمانة االتحاد بإعداد دراســة حول الوضع 

المالي لالتحاد خالل السنوات الخمس القادمة.

وبالنســبة لموضــوع تحديــد طريقــة انتخاب 

األميــن العــام الجديــد لالّتحــاد قــررت اللجنة 

الموافقــة على طريقة انتخاب األميــن العام كما 

اقترحتهــا اللجنة المصغرة، على أن يخاطب أمين 

عام االتحاد بعد االنتهاء من المؤتمر القادم جميع 

الشعب البرلمانية بشأن موضوع تعيين أمين عام 

جديد لالتحاد.

وفــي ما يتعلــق بموضوع منح جائــزة التمييز 

البرلمانــي قررت اللجنة اعتماد الالئحة التنظيمية 

كما اقترحتها اللجنة المصغرة.

وناقشــت اللجنة في اجتماعهــا الوضع المالي 

لالتحاد البرلماني العربي، واستعرضت بيانا موجزا 

عن اإليرادات والمصاريف من األول من يناير إلى 

.31/05/2014

وذكر نورالدين بوشكوج األمين العام لالتحاد، 

أن التقريــر المعروض لألعضاء هو الطالعهم على 

كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وفي االجتماع القادم 

للجنة التنفيذية ســيتم عــرض تقرير مفصل حول 

اإليرادات وما تم صرفه، وقررت اللجنة الموافقة 

على التقرير المقدم من األمين العام حول الوضع 

المالي لالتحاد. 

وفــي ما يتعلــق ببنــد متابعة تنفيــذ قرارات 

المؤتمر (20) لالتحاد الذي عقد في دولة الكويت 

في شــهر يناير 2014م، أفاد األمين العام لالتحاد 

بأنه في بداية الشــهر القادم ســيتم تقديم تقرير 

موجز حول ما تم إنجازه.

وفي ما يتعلق بأوضــاع األمانة العامة لالتحاد 

البرلمانــي العربــي «المقــر والموظفون» قررت 

اللجنة بــأن يترك موضوع انتقال مقر االتحاد إلى 

اللجنــة المصغــرة وترفع اللجنــة مقترحاتها إلى 

اجتماع اللجنــة التنفيذية القادم، كما تم االقتراح 

بعمل مقارنة بالنســبة للدول التي تريد استضافة 

مقر االتحاد.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها القادم في األردن 

فــي شــهر نوفمبــر القادم علــى أن يتــم تحديد 

تاريخ االجتماع الحقاً، كما قررت مناقشة موضوع 

تحديد مكان وتاريخ المؤتمر الواحد والعشــرين 

لالتحاد إلى اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل.
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شاركت الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتحــادي يف أع¬ل املؤ°ر الــدويل األول بعنوان " 

الطريق إىل القــدس" الذي نظمته لجنة فلســط� 

النيابيــة يف مجلــس النــواب األرد� بالتعــاون مع 

الربملــان العر) يف عــ¬ن خالل الفــرتة من 28-30 

أبريل2014 ، وضم وفد املجلس ســعادة ســاÏ بن 

محمد بن هويدن، وســعادة الدكتورة شيخة عيىس 

العري  عضوا املجلس أعضاء الربملان العر).

وأكد وفد املجلس  خالل املؤ°ر أن دولة اإلمارات 

ومنذ عهد املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيــان طيب اللــه ثراه تعد داع¬ أساســيا للقضية 

الفلســطينية وصمود الشعب الفلسطيني، ويواصل 

هذا النهج صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة "يحفظه اللــه"، مضيفا إن 

هذا الدعم شمل املســاعدات اإلنسانية والجوانب 

االقتصاديــة املتصلة بحياة الشــعب الفلســطيني 

ومعاناته املعيشــية اليومية وصوًال لتحقيق التنمية 

املستدامة عىل أرض فلسط�. واستعرض مساه¬ت 

اإلمارات ودعمها للشــعب الفلســطيني وقالت إن 

الدعم اإلمارا= كان فاعال يف كل األزمات اإلنســانية 

التي واجهت الشعب الفلسطيني، وذلك عىل شكل 

مرشوعات تنموية واجت¬عية وإنســانية وســكنية 

وصحيــة وتعليميــة كــربى يف جميع مــدن الضفة 

وقطاع غزة، مضيفا إن هذا الدعم وهذه املساعدات 

اإلنسانية التي تقدمها اإلمارات للشعب الفلسطيني 

تســتهدف تأمــ� جزء مــن متطلباتــه يف الصمود 

ومواجهــة التحديــات والصعاب. ولفــت إىل الدور 

الــذي يجب أن تلعبه الربملانات العربية لدعم هذه 

القضيــة املحورية ذات األبعاد الدينية واإلنســانية 

ك¬ يجري يف مدينة القدس، ك¬ أن الربملانات يجب 

أن تكون أك} مشــاركة يف تنفيذ مســؤولية الح¬ية 

الذي يســتلزم النظر بجديــة يف الكيفية التي .كن 

أن °نــع أو توقف بها التهديــدات التي يتعرض لها 

املواطنون الفلســطينيون من ترشيد وضياع لرتاثهم 

الثقــايف والديني.  وناقش املؤ°ــر عددا من املحاور 

من أبرزها: إظهار األهمية الدينية للمســج األقىص 

واملقدسات اإلسالمية واملســيحية ومواجهة صناعة 

الرواية التهويدية للقدس، وســبل استنهاض العامل� 

العر) واإلســالمي واملجتمع الــدويل لنرصة القدس 

واإلرساع بإيصال الدعم لألقىص واملقدسي�، والدفاع 

عن املسجد األقىص والدعوة الستثناء زيارة املسجد 

األقىص والغوث اإلنســا� للفلســطيني� من فتوى 

تحريــم التطبيع مع املحتــل، والعهــدة العمرية-

معاناة املقدســات املســيحية ودعوة املسيحي� يف 

أنحاء العاÏ لنرصة مقدساتهم والحفاظ عليها.

الشعبة ال�ملانية ا³ماراتية تشارك 
Ñ مؤمتر   الطريق إØ القدس
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عرض جتربة ا³مارات ال�ملانية Ý Ñال حــــــــــــــــــــــــقوق  ا³نسان Ñ مؤمتر إقليمي

شــارك املجلس الوطني االتحــادي يف أع¬ل املؤ°ر 

اإلقليمــي األول لح¬ية حقوق اإلنســان وتعزيزها، 

الذي نظمتــه جامعة الدول العربيــة بالتعاون مع 

مفوضية األمم املتحدة الســامية لحقوق اإلنســان، 

خــالل الفــرتة 20 - 22 مايــو 2014 يف القاهــرة، 

تحت عنوان «حقوق اإلنســان يف املنطقة العربية.. 

التحديات واآلفاق املستقبلية»، بحضور ممثل� عن 

الحكومات واملؤسســات الوطنية لحقوق اإلنســان 

ومنظ¬ت املجتمع املد� يف املنطقة العربية، وعدد 

من املنظ¬ت اإلقليمية والدولية.

وناقش املشاركون يف املؤ°ر عدداً من املوضوعات 

ذات األولوية يف الوقت الحارض، ومن ضمنها: قضايا 

التمييز وتنامى خطاب الكراهية، والطائفية، وتعزيز 

حريــة التعبÑ والحق يف التجمع الســلمى، وفعالية 

اآلليات اإلقليمية لح¬ية حقوق اإلنســان، وتفاعل 

الــدول العربية مع اآلليــات الدولية لح¬ية حقوق 

اإلنســان«، إضافــة إىل تطويــر اســرتاتيجية عربية 

إقليمية يف مجال حقوق اإلنسان.

م ســعادة مصبــح بالعجيــد الكتبي عضو  وقــدَّ

املجلــس الوطني االتحــادي عضو الربملــان العر)، 

ورقــة عمل حــول »مكافحة التمييز وســبل تعزيز 

حريــة التعبÑ والتجمع«، خالل الجلســة األوىل من 

اليوم الثالــث للمؤ°ر التي عقــدت بعنوان» حوار 

ب� ممثــيل الدول واملؤسســات الوطنية ومنظ¬ت 

املجتمع املد� العاملة يف مجال حقوق اإلنسان«.

وأكــد ســعادة الكتبــي يف ورقته التــي حملت 

 Ñعنوان »مكافحة التمييز وســبل تعزيز حرية التعب

والتجمع أن مبدأ عدم التمييز يعد من أهم املبادئ 

يف مجال حقوق اإلنســان، وهو مــا كرس يف جميع 

االتفاقيات األساســية لحقوق اإلنســان وهو يعني 

عدم التمييز وكفالة مبدأ املســاواة الكاملة دون أن 

يعيق ذلك اللون أو النســب أو األصــل القومي أو 

االثنــي، ك¬ أنــه .تنع عن التمييز ضــد أي فرد أو 

 Ïمجموعــة من األفــراد، وأشــار إىل أن تجارب العا

أثبتت من أن دساتÑها أقرت باملساواة وكفالة عدم 

 Ï التمييز إال أن املجتمعات أو امل¬رســات الحياتية

تراع مثل هذه املبادئ الدستورية أو القانونية.

وقال: أرى أن األمــر يتوقف بالدرجة األوىل عىل 

اإلرادة السياسية لحكومات الدول فإذا كانت اإلرادة 

السياســية جادة ولديها رغبة حقيقة يف التعامل مع 

ملفات عدم التمييز، فــإن ذلك .كن أن يتحقق يف 

املجتمعات ويف هذا الشــأن أود أن أشÑ إىل تجربة 

دولة اإلمارات العربيــة املتحدة، التي يتعايش عىل 

أرضها أكــ} من 200 جنســية، وهــم يتفاوتون يف 

أعدادهــم ويف مؤهالتهم وأع¬لهــم إال أن الجميع 

يعيش يف إطار من التعايش الســلمي املقبول وفق 

قوانــ� الدولة، ولذلك فإن اإلمــارات عندما تحصد 

املرتبــة األوىل عــىل صعيــد دول الرشق األوســط 

واملرتبة 12 عىل املســتوى العاملي يف برنامج العدالة 

الدوليــة فــإن ذلك يعــد تأكيدا لعــدة حقائق من 

أبرزها: اإلرادة السياسية الجادة بتوجيه من صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه الله، يف ح¬ية حقوق اإلنسان وعدم التمييز، 

وأن يكون ذلــك مبدأ عمل وتعامل يف امل¬رســات 

اليومية، وشــفافية النظام القضا� يف اإلمارات، ك¬ 

استطاعت الحكومة تعزيز األطر املؤسسية التي من 

شــأنها تعزيز ح¬ية حقوق اإلنســان، وأهمها مبدأ 

عدم التمييز ولذلك تم إنشــاء العديد من اإلدارات 

واألجهزة الحكومية عىل املستوى االتحادي واملحيل 

املعني بحقوق اإلنسان.

 

تجربة املجلس الوطني االتحادي

وعرض يف هــذا الصدد تجربــة املجلس الوطني 

االتحــادي الــذي قرر إنشــاء لجنة دا[ــة لحقوق 

جتارب العا� تثبت أن 
دسات�ها أقرت باملساواة 
وكفالة عدم التمييز إال أن 
اجملتمعات أو املمارسات 
احلياتية � تراع مثل هذه 

املبادئ

  الوطني االحتادي   أنشأ 
جلنة دائمة حلقوق 
ا³نسان وكفل لها 

اختصاصات عمل حقيقية 
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عرض جتربة ا³مارات ال�ملانية Ý Ñال حــــــــــــــــــــــــقوق  ا³نسان Ñ مؤمتر إقليمي

اإلنســان، وكفل لها اختصاصات عمل حقيقية تتيح 

لهــا حق التأكد من عدم التمييز، من خالل مراجعة 

كل الترشيعــات التــي تصل إىل املجلــس يف نطاق 

التزامهــا بالحقــوق الدســتورية املتعقلــة بحقوق 

اإلنســان، ثم تقوم اللجنة بإعــداد تقرير عن مدى 

مطابقة القوان� لوضعية الحقوق األساسية لإلنسان 

ســواء الدســتورية أو الواردة يف االتفاقيات الدولية 

مع هذا الترشيع.

وأضاف أن هذه إحدى الوســائل املهمة للتأكيد 

عــىل فعالية دور الربملانــات يف مكافحة التمييز أو 

إقــرار حقوق اإلنســان، وهذا ما ُ.كــن أن نُطلق 

عليه فكرة الرقابة لحقوق اإلنســان، مشــÑاً إىل أن 

الحكومــات تراقــب من قبل الربملــان وليس فقط 

من خــالل األدوات الرقابية املتعــارف عليها وإ$ا 

أيًضــا يتــم مراقبتها من خالل الترشيعــات، معربًا 

عــن اعتقاده أن هذه الوســيلة تعد مهمة ويجب 

تدارســها، وهي فكــرة الرقابة الربملانية الســابقة 

للترشيعات @ــا يضمن عدم التمييز وإقرار حقوق 

اإلنسان، موضًحا أن الرقابة الالحقة للربملانات هي 

التــي تعني انتهاك هذه القوان� @ا يرض بســالمة 

وأمن املجتمعات

وأكد أنه من املهــم أن ال يقترص دور الربملانات 

فقط عىل مجرد ســن الترشيعات أو مناقشاتها يف 

مكافحــة التمييز، وا$ــا عليها املتابعــة ملثل هذه 

الترشيعات وتفعيلها من خالل إنشــاء لجان دا[ة 

معنية بحقوق اإلنســان، ونجحت اللجان الربملانية 

يف الكثــÑ مــن دول العــاÏ يف أن تضيــف فعالية 

جديــدة اىل مكافحة التمييــز والتأكيد عىل حقوق 

اإلنســان، مشــÑا أن لجان حقوق اإلنسان سواء يف 

الربملانــات األوروبية أو اإلفريقيــة أضحت تلعب 

دورا أساسيا يف ح¬ية استقرار املجتمعات واالرتقاء 

بحياة اإلنسان والحفاظ عىل حقوقه.

وأضاف الكتبــي أنه وحتى .كــن للربملانات أن 

تنشط وأن يكون لها دور محدد يف مكافحة التمييز 

فإن ذلك يتم من خالل التدابÑ الترشيعية، واملواثيق 

واالتفاقيات األخرى، لكنه أشار إىل أن اإلشكالية التي 

تواجه الترشيعــات العربية تتعلــق بتحديد دقيق 

ملاهية األفعال واألع¬ل التي تدخل يف نطاق أع¬ل 

.Ñالتمييز ضد الغ

ولفت إىل إشكالية عدم تشديد العقوبات املقررة 

التــي طالبت بهــا العديد من االتفاقيــات الدولية، 

والتي اعتربت أن شيوع مبدأ التمييز داخل املجتمع 

يؤدي إىل القضاء عىل االستقرار السيايس باإلضافة اىل 

عدم قدرته عىل استغالل موارده االقتصادية، مشÑا 

أن األمم املتحدة قــدرت أن هناك أك} من 70 بلدا 

يف العــاÏ يعا� فيه 370 مليون فرد من التمييز وأنه 

يف العاÏ هناك أك} من 5000 شــعب يعا� التمييز، 

إال أن واقــع تقارير التنمية البرشيــة واالقتصادية، 

تؤكــد أن هذه الدول تعا� من صعوبات سياســية 

واقتصادية حقيقية باإلضافة اىل أن غالبية ســكانها 

.Ïيقع ضمن 15باملائة من أفقر سكان العا

وشدد عىل أهمية أن يصاحب التدابÑ الترشيعية 

التدابÑ السياســية الكافية والواقعية ســواء لتنفيذ 

هــذه التدابÑ والترشيعات والعمل عىل انفاذها، أو 

من خالل تدابÑ سياســية جديــدة تعمل عىل منح 

هــذه الفئات بعض املناصــب اإلدارية أو التنفيذية 

داخــل املجتمــع، مؤكدا رضورة البحــث عن األطر 

القانونية لض¬ن فكرة الحرية املســؤولة التي تؤدي 

اىل تنظيــم اإلعــالم االلكــرتو�، دون أن يخل ذلك 

باملبــادئ األساســية بحرية التعبــÑ، وح¬ية القيم 

والخصوصيات الثقافيــة للمجتمعات بحيث ال يتم 

 Ñعليها بدعــوى حرية التعب Ñالتالعــب بها أو التأث

عــىل االنرتنيت فمثل هذه املســائل تؤدي باإلرضار 

باملجتمعات واستقرار الدول.

مبدأ عدم التمييز من أهم 
املبادئ Ý Ñال حقوق 
 Ñ ا³نسان وهو ما كرس

جميع االتفاقيات ا»ساسية 
حلقوق ا³نسان

حتى ميكن لل�ملانات أن 
تنشط وأن يكون لها دور 
�دد Ñ مكافحة التمييز 

فذلك يتم من خالل التداب� 
التشريعية واملواثيق 

واالتفاقيات ا»خرى
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د. شيخة العري: ال�ملان العربي بصدد إصدار 
وثيقة حقوق املرأة

شاركت ســعادة الدكتورة شيخة عيىس العري عضو 

املجلس الوطنــي االتحادي ممثل الربملان العر)، يف 

ندوة «آفاق تشغيل املرأة العربية ودورها يف تحقيق 

التنميــة» التــي عقدتها منظمة العمــل العربية يف 

مدينة رشم الشيخ بجمهورية مرص العربية، بحضور 

ممثلــ� من حكومــات الدول العربيــة ومنظ¬ت 

املجتمع العر)، ومــن إدارة املرأة يف جامعة الدول 

العربيــة ومنظمة األمم املتحــدة. وقالت الدكتورة 

شــيخة العــري يف مداخلة لها يف النــدوة إن القرار 

الســيايس له القدرة الفاعلة يف دعــم حقوق املرأة 

يف املنطقــة العربيــة، وبدونــه لن تســتطيع املرأة 

تحقيق أي مشاركة فعالة عىل املستويات كل، سواء 

االجت¬عيــة أو االقتصادية او التنموية، الفتة إىل أنه 

ال بد أن يكون للمرأة دور أكرب، خصوصاً في¬ يتعلق 

باإلعــالم وبالرتبيــة والصحة وبقدراتهــا يف تحقيق 

التنافســية يف هذه الدول، مضيفة أن الربملان العر) 

من خالل لجنته الدا[ة للشؤون االجت¬عية، بصدد 

إصــدار وثيقة حقوق املرأة، ومــن املتوقع تعميمها 

عىل الجهات الرســمية يف الــدول العربية يف مطلع 

عام 2015. وذكرت الدكتورة العري أن املرأة يف دولة 

اإلمــارات تلعب دوراً مه¬ً يف كل املجاالت، ويتجىل 

ذلــك من خالل وصولهــا إىل العديد مــن املناصب 

القيادية حيث تشــغل املرأة اإلماراتية أربعة مقاعد 

وزاريــة يف مجلس الوزراء ما يعد من أعىل النســب 

°ثيالً عىل املســتوى العر)، ويوجــد 7 عضوات يف 

املجلــس الوطني االتحــادي، وتعد أيضــاً من أعىل 

النســب عىل صعيــد °ثيل املــرأة يف املؤسســات 

الربملانية، مضيفة أن مشــاركة املرأة يف القطاع العام 

وصلت إىل نســبة 60 باملائة في¬ وصلت نسبتها يف 

الوظائــف القياديــة 30 باملائة. وأكــدت العري أن 

مطالب املرأة ليست املساواة مع الرجل، إ$ا الهدف 

منها الدعوة إىل أهمية التكامل في¬ بينه¬، مشــÑة 

إىل أن املرأة يف دولة اإلمارات حققت نسبة أعىل عن 

الرجل يف التعليم ويعود الفضل فيه إىل دعم القيادة 

الحكيمــة يف الدولة، وحصولهــا عىل جميع حقوقها 

ومساواتها مع الرجل. وأشارت إىل أن الندوة تبحث 

عدة محاور تتعلق بقضايــا املرأة هي إدماج قضايا 

النوع االجت¬عي يف خطط التنمية، وتفتيش العمل 

ودوره يف دعم مشاركة املرأة يف التنمية، واجت¬عات 

لجنة شــؤون عمل املرأة العربية، والصحة والسالمة 

املهنية يف عمل املرأة، والعوامل املؤثرة يف بناء أجندة 

الفضائيات العربية تجاه قضايا املرأة، ودور القطاع 

الخاص يف تنمية القدرات التنافسية للمرأة العربية، 

ومحو األميــة القانونية، فضالً عن °ثيل الربملان من 

خــالل تقديم ورقة عن دور الربملان العر) يف تنمية 

املــرأة ودورها يف الحياة بصفــة عامة، والتطرق إىل 

حل املشاكل التي تواجه املرأة يف املجتمع العر).

وتهــدف نــدوة «آفاق تشــغيل املــرأة العربية 

ودورهــا يف تحقيــق التنميــة» إىل إعــداد وتنفيذ 

خطوات منهجية لجمع البيانات وإعداد اإلحصائيات 

وإجراء البحوث عىل املســتوى الوطني لتقييم وضع 

املرأة، والوقوف عىل املعوقات التي تعرقل مشاركة 

املرأة يف كل مجــاالت التنمية، ك¬ تهدف إىل وضع 

االسرتاتيجيات الوطنية الالزمة لح¬ية حقوق املرأة، 

وتعزيز قيــم الال عنف ورفع مســتوى الوعي لدى 

املجتمع بأهمية املرأة وح¬ية حقوقها والتعرف إىل 

مدى التقدم الذي أحرزته الدول العربية يف تحقيقها 

لألهداف اإل$ائية، خصوصاً يف ما يتعلق باملســاواة 

ب� الجنســ� والقضاء عىل الفقــر وتعميم التعليم 

االبتدا�.

مؤمتر ال�ملانيني الدو� عن السكان والتنمية
شــارك ســعادة حميد محمد بن ساÏ عضو املجلس 

الوطنــي االتحــادي، يف فعاليات مؤ°ــر الربملاني� 

الدويل الســادس حول السكان والتنمية الذي يعقد 

 Ïخالل الفرتة من 23 - 25 أبريل 2014 يف ســتوكهو

بالســويد، بحضور 500 مشارك من برملاني� ووزراء 

وقــادة املجتمع مــد�. وناقش املؤ°ــر الذي يعقد 

بالتنســيق ب� املنتــدى الربملا� األورو) للســكان 

والتنميــة، والربملــان الســويدي وصنــدوق األمــم 

املتحدة للســكان، موضوع� أساســي� ه¬ «حشد 

املوارد» و«تهيئة بيئة °كينية يف مجال السياســات 

والترشيعات الخاصة بقضايا السكان والتنمية».

ويــأ= املؤ°ــر يف مرحلة فارقة بالنســبة ملجتمع 

التنمية الدويل، حيث تجري مناقشــة كيفية متابعة 

برنامــج عمل املؤ°ر الدويل للســكان والتنمية بعد 

عــام 2014م يف الذكرى الســنوية العرشية لربنامج 

عمــل املؤ°ر، وما يجري إيالؤه مــن تركيز وتحديد 

أولويات أجندة التنمية الدولية ملا بعد عام 2015م.
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تنفيذية «التعاون ا³سالمي» تدعو إØ تنسيق 
املواقف Ñ احملافل الدولية

اختتمــت في العاصمــة المغربية الربــاط أعمال 

االجتمــاع الـ 32 للجنــة التنفيذية التحاد مجالس 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي 

عقــدت يوم 11 يونيو 2014م بمشــاركة وفد من 

المجلس الوطني االتحادي برئاسة أحمد الزعابي، 

وعضوية غريب الصريدي، وسلطان الشامسي.

 وأكد إعالن الرباط الصــادر في اختتام أعمال 

االجتماع أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع 

المســلمين المحورية، التي تســتوجب من جميع 

الدول اإلســالمية وبرلماناتها العمل على تنســيق 

مواقفهــا في المحافل الدولية واإلقليمية من أجل 

نصرتها والدفاع عنها. 

الوطنيــة  الوحــدة  بتحقيــق  البيــان  وأشــاد 

الفلســطينية. ودعا إلى دعم الحكومة الفلسطينية 

الجديــدة مادياً ومعنوياً وسياســياً ودبلوماســياً، 

بمــا يمكنهــا مــن أداء واجباتهــا، وأدان البيــان 

الختامي المحاوالت اإلسرائيلية اليائسة ومواقفها 

المســتفزة لنسف المصالحة الوطنية الفلسطينية، 

مســتنكراً بشــدة بنــاء مســتوطنات جديدة في 

القــدس المحتلة والضفة الغربيــة.  وأعلن البيان 

عــن إدانة المشــاركين لإلرهاب بجميع أشــكاله 

ورفضهــم اســتغالل الديــن اإلســالمي الحنيــف 

للممارســات الخاطئة التي تعــرض حياة اآلمنين 

للخطــر والموت، وأشــاد المشــاركون بالقرارات 

التي أصدرها مؤتمر االتحاد الذي عقد في طهران 

بإيــران فــي فبرايــر الماضي، مؤكديــن التزامهم 

بتعزيز مكاســب االتحــاد والعمل المشــترك في 

هذا الطريق على ضوء النظام األساســي الذي تم 

تعديلــه في المؤتمر االســتثنائي لالتحاد المنعقد 

في أبوظبي في يناير 2011. وجدد أحمد الزعابي 

رئيس الوفد التأكيد على أهمية المقترح اإلماراتي 

المتعلق بمشــروع إعالن برلمان إســالمي، الذي 

أعدتــه الشــعبة البرلمانيــة للمجلــس الوطنــي 

االتحــادي، والذي من شــأنه إحــداث نقلة نوعية 

بالنســبة إللزاميــة القرارات المتخــذة من طرف 

الدول اإلســالمية. وثمن أحمد الزعابي المشاركة 

النوعيــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي في هذه 

االجتماعــات، وقــال: إن الوفــد اإلماراتي يترجم 

مواقــف الدولة خالل هذه اللقــاءات إلى الواقع 

ويعتمد دبلوماســية موازية فاعلــة تخدم مصالح 

الدولة وتتماشى مع سياستها الخارجية بما يخدم 

مصالح الدول العربية واإلسالمية.

مشاركة Ñ االجتماع الرابع للجنة الدائمة لشؤون فلسطني
شــاركت الشــعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتحــادي يف االجت¬ع الرابــع للجنة الدا[ة لشــؤون 

فلسط� التحاد مجالس الدول األعضاء @نظمة التعاون 

اإلســالمي، الذي عقد يف العاصمة املغربية الرباط يوم 

11 يونيو 2014م ملناقشة آخر التطورات التي تشهدها 

الســاحة الفلســطينية. وضــم وفد الشــعبة ســلطان 

جمعــة الشــاميس، وغريــب أحمد الرصيــدي عضوي 

املجلس الوطني االتحــادي. وناقش االجت¬ع عددا من 

املوضوعــات املدرجة عىل جــدول األع¬ل، واطلع عىل 

تقرير ســنوي عرضه األمــ� العام، تناول فيه أنشــطة 

االتحاد ومنجزاته والتطورات الربملانية الدولية التي تهم 

االتحاد. وتطرق وفد الشــعبة إىل رضورة اتخاذ موقف 

برملا� إســالمي مشــرتك يف اجت¬عات االتحاد الربملا� 

الدويل بشــأن وضع تدابÑ لتأم� املســاعدات وح¬ية 

حقــوق الشــعب الفلســطيني، واملســؤولية القانونية 

والدوليــة ملا ترتكبه ارسائيل مــن جرائم تنتهك مبادئ 

 Ïالقانون الدويل واإلنســا� خاصة تلك التي تتعلق @عا

املدينة املقدسة، وتوجيه رسائل عاجلة من رئيس اتحاد 

مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي إىل 

رؤساء الربملانات اإلقليمية، لحثهم عىل التضامن الفعال 

مع الشعوب العربية للدفاع عن فلسط�.
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منتدى دو� يشيد بتجربة ا³مارات 
Ñ تنمية الشباب

قدم سعادة سلطان الس¬حي عضو املجلس الوطني 

االتحادي ورقة عمل خالل مشاركته يف أع¬ل املنتدى 

الدويل حول الشباب الذي نظمه املجلس االقتصادي 

واالجت¬عــي يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويورك، 

بعنــوان «الشــباب 2015: تحقيق املســتقبل الذي 

يريدونــه»، بحضــور عدد من النشــطاء واملفكرين 

واملنظــ¬ت الدوليــة وممثل� عن قرابــة 65 دولة، 

عرض خاللها تجربة دولة اإلمارات، يف دعم الشباب 

و°كينهم يف مختلف املجاالت، مؤكدا أن هذا الدعم 

جــاء إ.انا مــن القيادة الحكيمة بأن الشــباب هم 

الركيزة األساسية يف مجال التنمية املستدامة.

وقال: تضع دولة اإلمارات تنمية الشــباب ضمن 

أولوياتهــا مــن خالل °كينهــم سياســيا واقتصاديا 

واجت¬عيــا، وذلــك من خالل جهودهــا املتمثلة يف 

املشاريع واالستث¬رات الشبابية والترشيعات، مشÑا 

أن دولة اإلمارات لديها ترشيعات كفلت من خاللها 

حقوق الشباب، وساهمت يف التوط� و°كينهم من 

العمل يف القطاع� العام والخاص، وتم إنشاء وزارة 

الثقافة والشــباب وتنمية املجتمع عام 2008 لدعم 

وتعزيز قدرات املوهوبــ� وتوفÑ الربامج التوعوية 

والتدريبية الداعمة لهم، مشــÑا أن االستث¬ر األمثل 

يف الشــباب اإلماراتيــ� بصقل طاقاتهــم وقدراتهم 

وابداعاتهم يف بيئة صحية @ا يخدم مصالحهم.

واستعرض دور املجلس الوطني االتحادي @ا لديه 

 Ñمــن اختصاصات رقابية وترشيعيــة يف دعم وتوف

البيئة املناســبة لتحقيق طموحات الشباب، وتتمثل 

بالتعديالت األخÑة عىل مرشوع قانون اتحادي لسنة 

2013 بشــأن تنظيم املشــاريع واملنشــآت الصغÑة 

واملتوســطة، ويهدف إىل خلق جيل جديد من رجال 

األع¬ل لتعزيز االقتصاد الوطني وتنوعه.

وبــ� أن الشــعبة الربملانيــة للمجلــس الوطني 

قدمت مقرتحا إلنشــاء لجنة دا[ة معنية بالشــباب 

الربملانيــ� يف االتحاد الربملا� الــدويل، والذي تبنته 

الجمعية العامة لالتحاد وأصدر قرارا بشأنه، والذي 

يهدف إىل أن يشكل الشباب الربملانيون نواة لتجميع 

مصالح الشباب عىل مستوى العاÏ يف مراحل الحقة.

وقــال الســ¬حي إن املؤ°ــر ناقش عــددا من 

املوضوعــات من أبرزها انخراط الشــباب يف العمل 

التطوعــي، وحــث الــدول للشــباب عــىل العمل 

التطوعي من خــالل الربامج التطوعية التي تنظمها 

باســتمرار، حيث تم تنــاول برامج دولــة اإلمارات 

كربنامج تكاتف وكفاءات وكيــا�، والتي تهدف إىل 

تحفيز طاقات الشــباب ومعالجــة التحديات التي 

تواجه بعض الفئات يف املجتمع.

وأشار إىل أن املنتدى تطرق أيضا إىل األمن الغذا� 

وترشيد املياه والطاقة كتحديات للشعوب، والعمل 

مســتقبال يف املجــال الزراعــي، وكيفية اســتخدام 

التكنولوجيــا الحديثة يف هــذا املجال، واالبتعاد عن 

األساليب والتقنيات التقليدية التي تهدر املياه دون 

ترشيد استهالكها واالستفادة منها، وتم حث الشباب 

عىل رضورة االهت¬م بالعمل الزراعي واالستث¬ر فيه 

وخلق صندوق التنمية الزراعية ودعم الشباب.

وأوضــح أن املنتــدى ركــز عىل قضيــة التواصل 

االجت¬عي للشباب عرب املواقع التي أصبح لها صدى 

قــوي وعاملي، مؤكدا عىل أهميــة تقديم كل الدعم 

للشــباب وذلك باحتوائهم وطرح الحلول املناســبة 

من خالل النقاش معهم. وقال: لقد أثنى املشاركون 

عــىل تجربة اإلمارات الرائــدة يف تحقيق النجاحات 

املتواصلة يف شتى املجاالت وإن هذه تجربة يحتذى 

بها، مشÑا أنه تم دعوة القيادات الربملانية والشبابية 

املشــاركة يف املنتدى لزيــارة اإلمارات واالســتفادة 

مــن تجاربها العملية، مضيفــا أن اإلمارات هي من 

أنشأت فكرة الربملان الشبا) واليوم هي تحصد 3ار 

نجاحاتها عاملياً.
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مناقشة مقÇح إماراتي حول «القانون الدو� بني 
املفاهيم الوطنية والسيادة»

وافق المشــاركون في االجتماع التنســيقي األول 

لمقــرري اللجنة الدائمــة الثالثــة «الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان» لالتحاد البرلماني الدولي، الذي 

عقد في جنيف خالل الفترة من 7-6 يونيو 2014م 

بمشــاركة الشــعبة البرلمانية للمجلــس الوطني 

االتحادي لمناقشــة موضوع «القانون الدولي بين 

المفاهيــم الوطنية للســيادة، وعــدم التدخل في 

الشــؤون الداخلية للدول، وحقوق اإلنسان»، على 

النقاط األساســية الواردة في مشــروع الشــبعة 

البرلمانية اإلماراتية.

وهذا الموضوع الذي تناقشه اللجنة هو مقترح 

تقدمت به الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتية وتمت 

الموافقــة عليه خالل مشــاركتها فــي اجتماعات 

الجمعيــة 130 لالتحــاد البرلمانــي الدولي، التي 

عقــدت فــي شــهر مــارس الماضي فــي جنيف، 

لدراســته في اجتماعــات الجمعيــة 131 لالتحاد 

البرلمانــي الدولي، كما تم انتخاب ســعادة علي 

جاســم مقرراً للموضوع. وضم وفد الشــعبة علي 

جاســم أحمد عضــو المجلس الوطنــي االتحادي 

المقــرر األول للجنة الدائمة الثالثة، وعبدالرحمن 

علي الشامســي األمين العام المســاعد للشــؤون 

التشــريعية والبرلمانية. ورحب أندرس جونسون 

أمين عام االتحاد البرلماني الدولي بالمشــاركين 

فــي االجتمــاع، مؤكدا أهميــة الموضــوع الذي 

تناقشــه اللجنة والذي يركز علــى أربعة مفاهيم 

رئيســية هي: السيادة، والقانون الدولي، وحقوق 

اإلنســان، وعدم التدخــل في الشــؤون الداخلية 

للــدول، مضيفاً أنه ســبق لالتحاد مناقشــة بعض 

المفاهيــم، خاصــة فــي مجــال حقوق اإلنســان 

وإعدادها دليل شــامل بشأنها. وأشار علي جاسم 

أحمد إلى أن الشعبة البرلمانية اإلماراتية طرحت 

هــذا الموضوع، نظرا لظهور بعض المحاوالت في 

مختلف المحافل والمنتديات والمنظمات الدولية 

التخاذ حقوق اإلنسان ذريعة للتدخل في الشؤون 

الداخلية للدول األخرى، بشــكل َيمس بمقومات 

األمن والســيادة للدول، وُيهدد استقرار العالقات 

الدوليــة، األمر الذي يتطلب المراجعة والتدارس، 

لضبــط المفاهيم القانونية الدوليــة، للعالقة بين 

حماية حقوق اإلنســان، وعدم التدخل في شؤون 

الــدول، حيث إن األمن الجماعي الدولي، يتوقف 

علــى التعاون الفعــال بين الدول، وفقــاً للقانون 

الدولي بهذا الخصوص 

بــدوره أكد فيليب ماهوك المقرر الثاني للجنة 

أهمية حل مســألة حقوق اإلنسان والسيادة، من 

خــالل تبني قواعــد دولية موحدة يتــم التعامل 

بموجبهــا مع جميــع الدول ووضــع آلية واضحة 

لتنفيذها، بعيداً عن استغالل هذه القوانين وفرض 

القوة من قبل بعض القوى في بعض األحيان.

بعــد ذلك عقد مقــررو اللجنــة الدائمة الثالثة 

لقاء مــع الخبراء المعنيين وجلســة عمل إلعداد 

المســودة األولية لقرار اللجنة، وأكد علي جاسم 

أحمــد علــى األفكار الرئيســية لمقترح الشــعبة 

البرلمانيــة اإلماراتيــة وهــي: التأكيــد على مبدأ 

المســاواة في الســيادة بين كافة الــدول، وعلى 

دور البرلمانــات في تعزيز ســيادة القانون، وفي 

حماية حقوق اإلنســان من خــالل حث حكوماتها 

علــى تطبيق االتفاقيــات الدوليــة الموقعة بهذا 

الصدد، وتفعيــل التعاون بين االتحــاد البرلماني 

الدولي ومنظمــة األمم المتحدة في مجال تعزيز 

سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، 

وزيــادة فعالية عمــل المؤسســات الدولية مثل: 

مجلس األمن، والجمعيــة العامة لألمم المتحدة، 

في مجــال حماية حقوق اإلنســان. كما أكد على 

تبني فكرة مشــروع إصــدار إعالن برلماني دولي 

حــول «القانون الدولــي بين المفاهيــم الوطنية 

للســيادة، وعــدم التدخل في الشــؤون الداخلية 

للدول، وحقوق اإلنسان»، ليحدد الحدود الفاصلة 

بين الســيادة الوطنية، وســيادة القانون، وحماية 

حقوق اإلنسان التي تتشابك في تفسيرها، إضافة 

إلــى أن مشــروع اإلعالن ســيتضمن تفاصيل عن 

القرارات والقوانين التي سبق إصدارها من األمم 

المتحدة. وقرر المشاركون في االجتماع الموافقة 

على النقاط األساسية الواردة في مشروع الشعبة 

البرلمانية اإلماراتيــة مثل: تعزيز دور البرلمانات 

في مجال حماية حقوق اإلنســان، وتعزيز سيادة 

القانــون، ومراقبــة دور الحكومــات فــي تلــك 

المجاالت، واعتبر المشــروع أساساً للنقاش، وأن 

يتبنــى االتحــاد البرلماني الدولي فكرة مشــروع 

إصدار إعالن برلماني دولي حول «القانون الدولي 

بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول، وحقوق اإلنسان».
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لدى نيابة ا»سرة وا»حداث 
نهج إيجابي Ñ التعامل مع 
القضايا للحفاظ على جوهر 

العالقات ا»سرية

القوانني تأتي ضمن 
مواد متفرقة وقادرة 
على املعاجلة Ñ حالة 

وقوع اعتداء ضد النساء أو 
ا»طفال

أهل القانون يركزون على أهمية تشريعـــــــــــــــــــــــات العنف ا»سري
الترشيعات الخاصة بشــأن جرائــم العنف األرسي، 

وتحديــداً األفعــال الواقعة عىل النســاء واألطفال، 

كانت مثار جدل وتشخيص ونقاش واقرتاح، الجرتار 

أنســب القوانــ� والترشيعات، التــي تتصدى لكل 

أشكال العنف األرسي، عىل نحو يجعل من اإلمارات 

كيانــاً مجتمعياً صلباً ومت¬ســكاً ومحصنــاً، مبعثه 

التحص� األرسي القويم. يف الســطور التالية نتعرف 

عــىل ما جــادت به قريحــة أهل القانــون والخربة 

والتجربة، يف اســتقرار األفضل للحارض واملســتقبل، 

بشأن الترشيعات التي تحمي النساء واألطفال. 

املستشار محمد عيل رستم: القوانº الحالية بحاجة 

إىل تعديالت

يف البدايــة، أوضــح املستشــار محمد عيل رســتم 

بوعبداللــه رئيس نيابــة األرسة واألحداث يف النيابة 

العامة يف د)، أن القوان� يف ما يختص برعاية األرسة 

واألحداث يف الدولة، تأ= ضمن مواد متفرقة، وهي 

قادرة عىل املعالجة يف حالة وقوع اعتداء ضد النساء 

أو األطفال، مشÑاً إىل أن ذلك ال .نع إجراء تعديالت 

عىل بعض املواد، بحيث تصبح أك} تحديداً ومبارشة، 

لتخــصَّ املجنــي عليهم يف حــدود األرسة أو البيت، 

الســي¬ وأن القوان� املوجودة تتسم بالعمومية، وال 

تتعمق يف التفاصيل األرسية الداخلية.

وأيّــد رئيــس نيابــة األرسة واألحــداث، وجــود 

عقوبــات واضحــة ورصيحــة تخــص األرسة بصفة 

مبارشة، وتتضمــن آليات مختلفــة، وتتيح التعامل 

مع من يكــررون االعتداءات داخــل األرسة، بصفة 

قانونية رصيحة وبإجراءات أشد حزماً، وهو ما يوفر 

لكافة أركان السلك القضا�، أرضية صلبة وإجراءات 

واضحــة، ملعالجة الخلل يف إطار األرسة، حفاظاً عىل 

اســتقرار وكيان األرسة من العبث والالمباالة أحياناً، 

الفتــاً إىل أن غالبيــة الجرائم التي تقع عىل النســاء 

عموماً، تكون إما اعتداًء أو سباً.

وتحدث املستشــار محمد بوعبدالله عن مقرتح 

تقدمت به النيابــة العامة يف د)، منذ وقت قريب 
إىل محاكــم د)، يقــيض بإنشــاء محكمــة مختصة 

بالنظــر يف القضايا التــي تقع داخــل األرسة، وتم 

تشــكيل محكمة تحت اســم «جنح األرسة»، وتلك 

بــادرة مهمة مكّنت النيابــة واملحكمة، من القيام 

بــدور تكاميل عىل أرضية جلية وضمن آلية واثقة، 

للتعامــل مع قضايا جنــح األرسة. والقايض يف هذه 

الحالــة يكّمل عمــل النيابة العامــة يف إطار أك} 

تنظي¬ً، بعد أن كانت قضايا األرسة واألحداث توزع 

عىل أعضــاء النيابــة بصفة عامــة، وكان التعاطي 

معهــا ضمن القضايــا األخرى، وهو مــا كان يقلل 

من الفاعليــة اإليجابية يف التعامل مع بعض قضايا 

األرسة واألحداث.

املستشار محمد عيل رستم

حتقيق
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تزايد القضايا مربره زيادة أعداد السكان

املستشــار محمد بو عبدالله، أكد يف جانب متصل، 

أن التزايــد يف أعداد القضايا التي °س األرسة، مّربره 

الزيادة املتسارعة يف أعداد السكان، وحتى يف أعداد 

الســياح القادم� إىل الدولة، إذ ان املشاكل األرسية 

ال ترتبــط إطالقاً بالزمان أو املكان أو الجنســية، أو 

حتى الظروف االجت¬عية، وإن كانت تخص مواطناً 

أو مقي¬ً أو سائحاً، حيث ان نسبة القضايا املسجلة 

لدى املواطن� واملقيم�، متساوية ومتوازنة تقريباً.

وأضــاف: لــدى النيابة نهجــاً إيجابيــاً إىل أبعد 

الحــدود، يف التعامــل مع قضايــا األرسة واألحداث، 

ولهذا فإن كافــة أعضاء النيابــة ملتحقون بدورات 

تخصصية يف التحقيــق يف ما يخص الجانب األرسي، 

ويف التعامــل مع األطفال واألحداث، ولدينا يف نيابة 

األرسة؛ قسم قضايا األرسة واألحداث، وفيه مجموعة 

باحثات نفســيات واجت¬عيات، لهــّن باع طويل يف 

التعامل مع القضايــا األرسية، وعملهّن .تد إىل حد 

القيــام بزيارات منزليــة، إلعداد تقارير ودراســات 

ميدانية عن حالة األشــخاص، والبيئة املحيطة بهم، 

@ا يضمن تقيي¬ً عادالً مللف كل قضية.

قانون الطفل يوفر األمن بشكل أفضل

وتوقــع املستشــار محمــد بوعبداللــه أن األطفال 

ســيكونون يف موقــع أك} أمناً بعد الصــدور النها� 

لقانــون الطفل املنتظر، مشــÑاً إىل أن لــدى النيابة 

برنامجا يُدعى «الصلح خÑ»، لرأب الصدع يف األرسة، 

منبعه اإل.ان الجازم بأن الصلح هو الحل، وغالباً ما 

تتمكن النيابة من التوفيق ب� املتخاصم�، إذ تصل 

نســبة اإلصالح املنجزة سنوياً، إىل أك} من 40% من 

مجمل القضايا الــواردة، والبقية تحال إىل املحكمة 

للنظر فيها من زاوية القايض، الذي يصدر يف النهاية 

الحكم األقل إلحاقاً للرضر بــاألرسة عموماً، موضحاً 

أن القضايــا األرسيــة مــن أعقد وأصعــب القضايا 

عــىل اإلطالق، ملا فيها مــن خصوصية عائلية، ونظراً 

لطبيعة األشخاص املجني عليهم الذين يكونون غالباً 

من النساء واألطفال، لذلك فإن النيابة العامة تعمل 

يف كل اتجــاه ممكــن، من أجل الحفــاظ عىل كيان 

األرسة، ودفع األخطار عن أفرادها.

عفــراء البســطي: لدينا منظومــة ترشيعات تكفل 

الح¦ية والرعاية

أما ســعادة عفراء البسطي املدير العام ملؤسسة د) 

لرعاية النســاء واألطفال، فقالت: عىل الرغم من أّن 

دولــة اإلمارات تعــدُّ دولة حديثة النشــأة Ï تكمل 

عقدها الخامس، إال أنها اســتطاعت خالل ســنوات 

قليلة، أن °تلــك منظومة ترشيعات متكاملة تكفل 

الح¬يــة والرعاية لكافة أفــراد املجتمع من جرائم 

وقاية اجملتمع من العنف 
ا»سري وخاصة جتاه النساء 
وا»طفال حتظى باهتمام 
بالغ من القيادة الرشيدة 

القضايا ا»سرية هي ا»عقد 
وا»صعب ورغم ذلك تصل 
نسبة ا³صالح إØ أك| من 

Ý Ñ %40مل القضايا

أهل القانون يركزون على أهمية تشريعـــــــــــــــــــــــات العنف ا»سري

املحامي يوسف الرشيف
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العنــف األرسي، وخاصــة لفئات النســاء واألطفال 

األك} عرضة ملثل هذه الجرائم.

وأكــدت أن قضية وقايــة املجتمع مــن العنف 

األرسي وخاصــة تجــاه النســاء واألطفــال، تحظى 

باهتــ¬م بالغ من القيادة الرشــيدة لدولة اإلمارات 

ممثلة يف صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان رئيس الدولــة، حفظه اللــه، وأخيه صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم د)، رعاه 

اللــه، وإخوانه¬ أصحاب الســمو أعضــاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات، وهو ما تجىل يف إصدار عدد 

من القوان� بهذا الشــأن يف مناســبات مختلفة، من 

بينهــا قانون ح¬ية الطفل «قانــون ود.ة» وغÑها 

من القوان� التــي تكفل الح¬يــة والرعاية ألبنائنا 

وتضمن بإذن الله، تنشــئة أجيال تنعم باالســتقرار 

النفيس واألرسي يف ظل مجتمع آمن وعائلة مرتابطة.

وأضافــت: Ï تكتــِف الدولــة بتطبيــق أفضــل 

امل¬رســات العاملية يف ح¬ية ورعاية أفراد املجتمع 

من العنف األرسي من خالل الترشيعات فحســب، 

بــل تعمل عــىل تطوير هــذه الترشيعات بشــكل 

مســتمر @ا يت¬ىش مع متطلبــات العرص، وما يطرأ 

عليــه من تحوالت مختلفة، وكذلــك @ا يتوافق مع 

عــادات وتقاليد مجتمــع اإلمــارات ويحافظ عىل 

هويته، وذلــك من خالل العمل عــىل توفÑ املزيد 

من الترشيعات يف املســتقبل، ومناقشتها عن طريق 

املجلــس الوطني االتحادي لرفعهــا ألصحاب القرار 

التخاذ ما يرونه مناسباً بشأنها.

تقديــم خدمات الرعايــة والتأهيل لـ 414 حالة يف 

2013

وأشــارت ســعادة عفــراء البســطي إىل أن الهدف 

الرئيــيس من إنشــاء مؤسســة د) لرعاية النســاء 

واألطفال هــو توفÑ املأوى اآلمــن وخدمات إعادة 

التأهيل لضحايا العنف من النســاء واألطفال، ونرش 

الثقافــة املجتمعيــة مــع تعزيــز أوارص الرشاكات 

املحليــة والدولية، واعتــ¬د قاعدة بيانــات بحثية 

تســاهم يف وضع سياسات تتناسب واملعايÑ الدولية 

للحد من العنف.

وبشــكل عام، تقدم املؤسســة خدمــات مجانية 

للنســاء واألطفال من ضحايا العنــف داخل الدولة 

بغض النظر عن العرق، والجنس، والدين، وتشــمل 

خدمات خط املســاعدة (800111)، واملأوى اآلمن، 

واملعالجــة الفرديــة للحــاالت، والرعايــة الصحية، 

والدعــم النفيس، وتقديم املشــورة، واملســاعدة يف 

األمــور القانونيــة واملتابعات الخاصة بالســفارات 

والقنصليات والهجرة، ك¬ توفر خدمات دعم ثانوية 

مثل تعليم األطفال وأنشطة ترفيهية، وأنشطة لياقة 

بدنية، وحصص °ك� وتدريب مهارات.

وقد قدمت املؤسســة خدمات الرعاية والتأهيل 

لـــ414 حالــة جديدة خــالل العام املــايض 2013، 

تضمنــت 101 حالة داخليــة، و313 حالة خارجية، 

وشــملت حاالت العنف األرسي واإلســاءة لألطفال 

إن � يكن ا³يذاء جسديًا 
فمفهوم العنف يندرج 

حتته كل ما يؤدي إØ ضرر 
ميس املرأة ماديًا أو 

معنويًا أو نفسيًا

مؤسسة دبي لرعاية النساء 
وا»طفال تقدم خدمات 

الرعاية والتأهيل لـ414 حالة 
جديدة خالل العام املاضي 

2013
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واالتجــار بالبــرش. وتتنوع الخدمــات التي تقدمها 

مؤسســة د) لرعاية النســاء واألطفــال لفئت� من 

 Ñالحــاالت: الحــاالت الخارجيــة وهــي الحاالت غ

املســتفيدة من خدمات املأوى، يف ح� أنها تستفيد 

مــن الخدمــات األخــرى، كاالستشــارات األرسية، 

والعــالج النفــيس وخدمات االستشــارات واملتابعة 

القانونية والخدمات اإلنسانية األخرى، والتي تهدف 

إىل ح¬يــة وتعزيز األمن واالســتقرار لدى الحاالت 

وأرسهــن. أمــا الحــاالت الداخليــة، كــ¬ أضافت 

م لها خدمــات اإلســكان واإليواء  البســطي، فتُقــدَّ

الشــامل للحاالت املترضرة من العنف أو اإلســاءة، 

وتشــمل خدمات اإليواء الشامل جميع االحتياجات 

الخاصــة بالضحية مــن املأكل واملــرشب وامللبس، 

وخدمة الرعايــة الصحية املســتمرة واإلرشاف عىل 

الحــاالت. وال يقتــرص األمر عــىل ذلــك وإ$ا .تد 

لتشــمل الخدمات التعليميــة والتوعوية وخدمات 

الرتفيــه والخدمــات االجت¬عية، وخدمــات الدعم 

النفيس، و كذلك الخدمات القانونية والتي تشــمل 

متابعة أمور الحاالت من الناحية القانونية و°ثيلهم 

أمام الجهات القضائية.

العنف النفيس أشد إيذاًء للمرأة

وقالت عفراء البسطي: يف عملنا تحتل النساء النسبة 

األكرب بحكم أن املؤسســة تقــدم خدماتها لرشيحة 

النســاء واألطفــال، ألن فئة النســاء هــي األضعف 

جســدياً أو عضليــاً م¬ قد يســّول لبعــض الرجال 

اســتغاللهن وإيذائهن، وإن Ï يكن اإليذاء جسدياً، 

فمفهــوم العنــف يندرج تحتــه كل ما يــؤدي إىل 

رضر .ــس املرأة مادياً أو معنوياً أو نفســياً، ويعترب 

العنــف النفيس هو األشــد إيذاًء للمــرأة لصعوبة 

إيجاد عالمات دالة عليه من قبل الجهات القانونية، 

ويتمثل يف نظرة الرجل للمرأة نظرة دونية وم¬رسة 

أنواع من الضغط واإلكــراه. ثم يأ= العنف اللفظي 

ممثالً يف الســب والشــتم واإلهانة والتهديد، وأخÑاً 

العنف الجسدي يف الدفع والرضب والجرح والقتل، 

ومصــادر العنف يف املجتمع متعــددة: األب، األخ، 

الزوج، الجار، املرأة نفسها ضد بنات جنسها.

وأضافت البســطي: هــذا ال يعني عــدم تعامل 

املؤسســة مع الرجل، فاملرأة والرجل نســيج مشرتك 

ال يتجــزأ، واملؤسســة تعمل عىل تعزيــز العالقات 

اإليجابية ب� أفراد األرسة، حتى يعيش كل من املرأة 

والرجل يف جو من الوئام القائم عىل املودة والرحمة، 

ونحن يف املؤسســة قد تصلنا مكاملات من رجال ويف 

أغلب الحاالت تشــتN رضب الزوجات لألطفال م¬ 

يدفعنا للتدخل واحتواء املشكلة.

اإله¦ل والحرمان ومشــاهدة العنــف املنزيل.. يف 

الصدارة

واســتطردت: ال تقتــرص خدمات اإليــواء والرعاية 

والتأهيل التي تقدمها مؤسســة د) لرعاية النســاء 

واألطفــال، عــىل األطفال مــن فئة اإلنــاث بجميع 

أع¬رهن وحســب، بل تشــمل كذلك الذكور حتى 

سن 12 عاماً، فعىل ســبيل املثال: من مجموع 101 

حالة داخلية جديدة تعاملت معها املؤسســة خالل 

العام املــايض، كان بينهم 42 حالــة (41%) ضحايا 

إســاءة معاملة األطفال، شــملوا 11 طفــالً إماراتياً، 

 Ï و26 طفالً من جنســيات أخرى، وخمســة أطفال

يتم التعرف عىل جنســياتهم، وأغلــب الضحايا من 

اإلنــاث بنســبة 67%، والذكــور 33%، ور@ا يعزى 

الفرق إىل أن سن القبول يف إيواء املؤسسة ال يتعدى 

عمر 12 سنة بالنسبة لألطفال الذكور، ك¬ تراوحت 

أع¬رهم من شــهر إىل 16 ســنة، وشــكل اإله¬ل 

والحرمان ومشاهدة العنف املنزيل نسبة 64% لكل 

منه¬، واإلســاءة العاطفية واللفظية 38%، واإلساءة 

الجســدية 33%، واإلساءة الجنسية 17%، ك¬ دخل 

أغلب األطفال إيواء املؤسســة مع أمهاتهم بنســبة 

83%، وسبع حاالت @فردهم.

ك¬ تعاملت املؤسسة خالل العام املايض مع 313 

حالــة خارجية جديدة، من بينها 25 ضحية إســاءة 

معاملة األطفال، شــّكلوا 8% مــن إج¬يل الحاالت 

الخارجيــة، وتراوحــت أع¬رهم من ســنت� إىل 17 

ســنة، غالبيتهم بنســبة (72%) من اإلناث، وســبع 

حاالت من الذكور، وبلغ عدد األطفال اإلماراتي� 13 

حالة، ومن الجنســيات األخرى 10 حاالت، وحالتان 

مؤسسة دبي لرعاية النساء 
وا»طفال تدرس توف� 
ا³يواء لäطفال الذكور 

بعد سن 12 سنة ضمن 
خططها املستقبلية

مصادر العنف ضد النساء 
متعددة: ا»ب وا»خ والزوج 
واجلار واملرأة نفسها ضد 

بنات جنسها

املحامي ابراهيم التميمي

سعادة عفراء البسطي
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احلاجة إØ قانون صريح 
يتعلق بالعنف ضد النساء 
وا»طفال بشكل مباشر 
ويفرد عقوبة رادعة ملن 

يرتكب هذه اجلرمية

الزوج مسؤول عن %66 
من حاالت العنف ا»سري 
وÑ املرتبة الثانية يأتي 

رب العمل من حيث 
املسؤولية عن ا³ساءة

صنفتا بـ «غÑ معروف»، وشــكل اإله¬ل والحرمان 

52%، واإلســاءة العاطفية/اللفظية 48%، واإلساءة 

الجسدية 40%، واإلساءة الجنسية %32.

وبالنسبة إليواء األطفال الذكور بعد سن 12 سنة، 

فإن املؤسســة تدرس توفÑ اإليواء لهــذه الفئة من 

ضمن خططها املستقبلية، عىل أن تتوفر فيه جميع 

املستلزمات الخاصة بهذه الفئة العمرية. 

نخبة من الكوادر البرشية املؤهلة واملتخصصة

وقالــت املديــر العام ملؤسســة د) لرعاية النســاء 

واألطفــال إن املؤسســة °تلــك نخبة مــن الكوادر 

البرشيــة املؤهلــة واملتخصصة، التــي لديها الخربة 

الكافية للتعامل مــع جميع الحاالت التي ترد إليها، 

سواء من ضحايا اإلساءة لألطفال أو العنف األرسي أو 

االتجــار بالبرش. ك¬ يتم تطوير أداء جميع العامل� 

يف املؤسســة بشــكل مســتمر من خــالل الدورات 

التدريبيــة الدوريــة، ملواكبــة أحــدث التطــورات 

وامل¬رســات العاملية يف مجــال التعامل مع القضايا 

التي تعنى بها املؤسســة، وذلك لتحقيق التنافسية 

العاملية وصوالً إىل تحقيق املركز األول أو الرقم واحد 

الذي هو هدف جميع الجهات واملؤسسات يف دولة 

اإلمارات.

ونشــÑ هنا كذلــك إىل أن املؤسســة توفر كذلك 

من خالل كوادرهــا البرشية املؤهلة برامج تدريبية 

للجهات أو األفــراد املعني� بالتوعية بقضايا العنف 

األرسي واإلساءة لألطفال، سواء عن طريق الدورات 

التدريبيــة أو املحارضات أو ورش العمل يف املدارس 

والجامعات.

وأوضحــت البســطي أن اإليواء بحــد ذاته، يُعّد 

هدفــاً للحاالت التــي ال °تلك مأوى آمــن يحميها 

من التعرض لإلســاءة @ختلف أشكالها، ومن ثم يأ= 

دور برامج الرعاية والتأهيل الخاصة، والتي نقوم يف 

مؤسســة د) لرعاية النساء واألطفال، بوضع برنامج 
خاص بكل حالة @ا يتالءم مــع ظروفها واحتياجاتها 

واألهداف املــراد تحقيقها من الربنامج. وآلية تحويل 

الحــاالت للمؤسســة تبــدأ أوالً بلجــوء الحالــة إىل 
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املؤسســة بصورة شخصية أو االتصال الهاتفي بالخط 

الســاخن أو باملؤسســة، أو تحويل الحالة من جهات 

أخرى (كالنيابة العامة، واملحاكم، ومختلف اإلدارات 

واألقســام التابعة للرشطة، الســفارات والقنصليات 

املعتمدة يف الدولة، ودور اإليــواء األخرى، وخطوط 

النجــدة يف اإلمارات األخرى، والهيئات واملؤسســات 

الحكوميــة)، حيث يتــم عمل تقييم شــامل للحالة 

ومن ثم قبولها كحالة خارجية أو داخلية إذا توافقت 

طبيعة املشــكلة مع املعايÑ التي تخدمها املؤسســة، 

ثــم يخصص للحالــة مدير ملتابعة كافــة اإلجراءات، 

ومن ثم أخذ تاريخ اإلســاءة التي تعرضت لها الحالة، 

ويتم وضع خطة دعم للحالة ويتم تنفيذها وتقييمها 

بصورة دورية، ويتم وضع خطة انتقالية لتهيئة الحالة 

لالندماج مرة أخــرى يف املجتمع، ك¬ يتم بعد ذلك، 

وضع خطة ســالمة وخروج لض¬ن ســالمتها، ووضع 

خطة متابعة لها تستمر ملدة ستة أشهر.

الزوج هو املسؤول األول عن العنف

وقالت عفراء البسطي إن مصطلح العنف األسري، 

ينــدرج تحتــه أي فــرد تعرض لإليذاء الجســدي 

أو اللفظــي أو العاطفــي أو الجنســي أو اإلهمال 

والحرمان، من قبل فرد أو أكثر في أفراد األســرة 

نفســها في المنزل ذاته، أو من قبل الشريك حتى 

إذا وقعت أعمال اإلســاءة خارج المنزل، وتشمل 

ضحايا هــذه الفئة كال من الزوجــة التي تتعرض 

لإلســاءة مــن قبل زوجهــا حتى ولــو كانت أقل 

مــن 18 عامــاً، أو المرأة التي تجــاوزت 18 عاماً 

وتعرضــت للعنف من أفراد أســرتها، أو الخادمة 

التــي تعرضت ألي نوع من أنواع العنف من قبل 

فرد أو أكثر من أفراد رب األسرة.

وبشــكل عــام فقــد أشــارت 66% مــن حاالت 

العنــف األرسي التي تم إيواؤها يف املؤسســة خالل 

العام املايض 2013، إىل أن الزوج هو املســؤول عن 

العنف، وحل رب العمل يف املرتبة الثانية من حيث 

نســبة املســؤولية عن اإلســاءة، في¬ كان املسؤول 

عن اإلســاءة لــدى باقي الحــاالت كال مــن الزوج 

الســابق أو األب أو األم أو األخ أو األخــت، ونحــو 

ثلثي حاالت العنف املنــزيل أو 65% منهن من فئة 

املتزوجــات، وأربع حاالت مطلقات، وســت حاالت 

غÑ متزوجات، وجميعهن تعرضن لإلساءة اللفظية، 

في¬ تعرض أغلبهن ألك} من نوع من أنواع اإلساءة، 

حيث تعرض 69 % منهن لإله¬ل والحرمان، و%52 

لإلساءة املالية، و38% لإلساءة الجنسية.

معظــم هــذه الحاالت كانــت °تلك قــدراً من 

التعليــم، حيث تلقــت 8 حاالت التعليــم الثانوي، 

و5 حاالت حصلــت عىل الشــهادة االبتدائية، في¬ 

أكملت 4 حاالت الدراسة الجامعية، يف ظل استمرار 

3 حاالت أخرى يف دراســتها الجامعية، يف ح� أن 6 

حاالت Ï تحصل عىل أي نوع من التعليم النظامي.

وأكــدت أن 76% من الحــاالت Ï يكن يعملن، 

وخمس حاالت يعملن ضمن الفئات املساعدة مثل 

خدم املنازل، وحالت� فقط تعمالن يف مهنة التعليم، 

وعند دراســة الحالة االقتصاديــة تب� أن 48% من 

الحاالت Ï يكن لديهن دخل شــهري من أي مصدر، 

وســبع حــاالت كانت تتقاىض أقل مــن ألف درهم 

شهرياً، وست حاالت تراوح دخلهن ب� 1000 إىل 3 

آالف درهم شهرياً، وحالة واحدة كانت تحصل عىل 

أك} من 20 ألف درهم شهرياً.

مظاهر العنف ضد النســاء واألطفــال دخيلة عىل 

مجتمع اإلمارات

ويف الختام قالت عفراء البســطي: أريد أن أؤكد أن 

كافــة مظاهر العنــف تجاه النســاء واألطفال هي 

مظاهــر دخيلة عىل مجتمع اإلمارات وال °ت بصلة 

لثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وأن مســؤولية مواجهة 

هذه املشــكلة ال تقع فقط عىل املؤسسات املعنية، 

بــل يجب أن يشــارك فيها كافة أفــراد املجتمع كل 

بحسب قدرته، وأن ال ينتظروا حتى يعا� أحد أفراد 

أرستهــم. وهنا ندعــو مختلف الجهــات الحكومية 

والخاصــة، لتعزيــز جهودها منــا يف مواجهة قضايا 

العنــف األرسي يف إطار مســؤوليتها االجت¬عية، @ا 

يوفــر بيئــة آمنة ومســتقرة ألبنائنا تضمن تنشــئة 

أجيال جديدة تواصل مسÑة التنمية واالزدهار التي 

تشهدها الدولة يف ظل قيادتها الرشيدة.

املحامــي إبراهيم التميمــي: الترشيعات ال تالمس 

املشكلة

بــدوره أكد املحامــي إبراهيم التميمــي أنه وعىل 

الرغم من وجود الترشيعات يف شأن مكافحة العنف 

األرسي ضــد النســاء واألطفال، إال أننا نــرى أنها ال 

تالمس املشكلة بشــكل مبارش ورادع، بحيث يكون 

لها األثــر اإليجا) يف التقليل من هــذه الظاهرة أو 

منعها. وقال: هناك القانون رقم (11) لســنة 2006، 

بإنشــاء مؤسســة التنمية األرسية، وهذه املؤسسة 

تهــدف إىل رعاية وتنميــة األرسة بوجه عام، واملرأة 

والطفــل بوجه خــاص، تأكيداً عــىل دور األرسة يف 

التنشئة االجت¬عية وتحقيق رؤية شاملة يف التعامل 

مع قضايا املرأة والطفل.

أضــف إىل ذلك ك¬ يوضــح التميمي، املرســوم 

بقانــون اتحــادي رقــم (1) لســنة 2003، بإنشــاء 

املجلــس األعــىل لألمومــة والطفولــة. واملرســوم 

االتحادي رقم (6) لسنة 2003 باالنض¬م إىل اتفاقية 

إنشــاء منظمة املــرأة العربية. واملرســوم االتحادي 

رقم (20) لســنة 2009، بانض¬م الدولة إىل اتفاقية 

األمم املتحدة لحقوق الطفل لعام 1990. واملرســوم 

االتحادي رقم (38) لسنة 2004، بانض¬م الدولة إىل 

اتفاقية القضاء عىل جميع أشــكال التمييز العنرصي 

ضد املرأة. باإلضافة إىل بعض الترشيعات والقرارات 

املحلية املتفرقة، مثل قرار مجلس تنفيذي الشــارقة 

رقم (6) لســنة 2009 بشــأن خط نجدة الطفل يف 

إمارة الشارقة. والقانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن 

رعايــة األطفال املحروم� مــن الرعاية االجت¬عية. 

لدينا كوادر مؤهلـة للعمل 
Ñ نطاق مكافحة العنف 
ا»سري لكنها غ� كافيـة 

ويجب أن نسعـى إØ تطوير 
أدائها

 ا³همال واحلرمان 
ومشاهدة العنف املنز�  

شكل نسبة 64 % لكل 
منهما وا³ساءة العاطفية 
واللفظية 38 %، وا³ساءة 
اجلسدية 33 % وا³ساءة 

اجلنسية 17 %

الزيادة املتسارعة Ñ أعداد 
قضايا العنف Ñ ا»عوام 
الثالثة املاضية تقتضي 

مواجهة الظاهرة قانونيًا 
ودينيًا وأخالقيًا واجتماعيًا
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عــالوة عىل قرار رئيس هيئة الهالل األحمر رقم (1) 

لســنة 2008، بإنشــاء مراكز إيواء النساء واألطفال 

يف الدولة. ورغم ما تقــدم، أضاف املحامي إبراهيم 

التميمي: نرى رضورة استصدار قانون رصيح يتعلق 

بالعنف األرسي ضد النســاء واألطفال بشكل مبارش، 

ويفرد عقوبة رادعة ملــن يرتكب هذه الجر.ة، فال 

يوجد حتى اآلن قانون بهذا الشكل، أو قانون يحمي 

املرأة أو الطفل.

من 202 إىل 507 قضايا عنف

ويف جانــب متصل أكد التميمــي أن الدولة ال تجد 

أدY مشكلة يف الكوادر املؤهلة واملدربة واملتخصصة 

للعمل يف نطــاق مكافحة العنــف األرسي، مضيفاً: 

لدينا اآلن الكم الهائل من الكوادر املواطنة املؤهلة 

لكافة هذه األع¬ل، و.كن إيجاد كوادر أك} تأهيالً 

يف ظل الــدورات املتخصصــة واملتعــددة، واملراكز 

التدريبيــة. وأوضح التميمــي أن املعلومات الواردة 

عــن دار القضــاء تشــÑ إىل ارتفاع أشــكال العنف 

األرسي، حيــث ارتفعت مــن 202 قضية عنف عام 

2010 إىل 294 عــام 2011، ثــم إىل 380 قضية عام 

2012، وصــوالً إىل 507 قضايــا عــام 2013. وهذه 

األعــداد من القضايا هي املبلغ عنهــا، أي أن هناك 

أعداداً أخرى يف طي الكت¬ن، وهي تب� ازدياد هذه 

الظاهرة بشــكل الفت، األمر الذي يقتيض مواجهته 

قانونياً ودينياً وأخالقياً واجت¬عياً.

املحامي يوســف الرشيف: ال توجــد قوانº خاصة 

بالعنف األرسي

من جانبه اعترب املحامي يوسف الرشيف، أن موضوع 

العنف األرسي موضوع حســاس له تأثÑاته املبارشة 

عىل املجتمع، وعىل الحيــاة العامة. ويف الحقيقة ال 

توجد قوانــ� خاصة بالعنــف األرسي، ولكن دولة 

اإلمــارات وفرت تلــك الح¬ية، وأرســتها عرب مواد 

ونصــوص قانونية يف عدد من القوان� والترشيعات، 

وذلك بدءاً من دســتور الدولة الــذي نص يف املادة 

(15) منــه عىل أن: «األرسة أســاس املجتمع، قوامها 

الدين واألخالق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها 

ويصونها ويحميها من االنحراف».

وكذلــك يف املادة (16) حيث ورد فيها: «يشــمل 

املجتمع برعايتــه الطفولة واألمومة، ويحمي القرص 

وغÑهم من األشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم، 

لسبب من األسباب كاملرض أو العجز أو الشيخوخة 

موضوع العنف ا»سري 
موضوع حساس له تأث�اته 

املباشرة على اجملتمع، 
وعلى احلياة العامة

االحصائيات تبني ازدياد هذه 
الظاهرة بشكل الفت ا»مر 

الذي يقتضي مواجهته 
قانونيًا ودينيًا وأخالقيًا 

واجتماعيًا

احلاجة ماسة لوجود 
قوانني خاصة بالعنف 
ا»سري تضمن حتديد 

ا³جراءات لتوف� احلماية 
الالزمة للمجني عليهم
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مسؤولية مواجهة هذه 
املشكلة ال تقع فقط على 

املؤسسات املعنية، بل 
يجب أن يشارك فيها كافة 
أفراد اجملتمع كل بحسب 

قدرته

يتم تطوير أداء جميع 
العاملني Ñ مؤسسة دبي 
لرعاية النساء واالطفال  
بشكل مستمر من خالل 
الدورات التدريبية الدورية 
ملواكبة أحدث التطورات 
واملمارسات العاملية 

مصطلح العنف ا»سري، 
يندرج حتته أي فرد تعرض 
ل×يذاء اجلسدي أو اللفظي 
أو العاطفي أو اجلنسي أو 

ا³همال واحلرمان

أو البطالة اإلجبارية، ويتوىل مســاعدتهم وتأهيلهم 

لصالحهم وصالح املجتمع، وتنظم قوان� املساعدات 

العامة والتأمينات االجت¬عية، هذه األمور».

ومن ثــم دعــم تلك الح¬يــة بنصــوص رادعة 

بقانون العقوبــات االتحــادي أورد بعضاً منها عىل 

ســبيل املثال ال الحرص. إذ جــاء يف املادة (344) ما 

ييل: «يعاقب بالسجن املؤقت من خطف شخصاً أو 

قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة 

بغÑ وجه قانو�، سواًء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة 

غــÑه، وتكون العقوبة الســجن املؤبــد يف األحوال 

اآلتية: إذا كان املجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً 

أو معتوهــاً. إذا كان الغرض من الفعل الكســب أو 

االنتقــام أو اغتصاب املجني عليــه أو االعتداء عىل 

عرضــه أو إلحــاق أذى بــه أو حمله عــىل ارتكاب 

جر.ــة. إذا أفــىض الفعــل إىل مــوت املجني عليه 

كانت العقوبة اإلعدام أو الســجن املؤبد، ويعاقب 

بالعقوبــة املقررة للفاعل األصيل كل من توســط يف 

ارتكاب أية جر.ة من الجرائم املشــار إليها يف هذه 

املــادة، وكذلك كل من أخفى شــخصاً مخطوفاً مع 

علمه بذلك».

وكذلــك ما جاء يف املــادة (349) أنــه: «يعاقب 

بالحبس مدة ال تزيد عىل ســنت�، َمْن عرض للخطر 

ســواء بنفسه أو بواســطة غÑه، حدثاً Ï يتم خمس 

عرشة ســنة، أو شــخصاً عاجــزاً عن ح¬ية نفســه 

بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون 

العقوبــة الحبس إذا وقعت من قبل أحد من أصول 

املجني عليه أو من هو مكلف بحفظه ورعايته فإذا 

نشأ عن ذلك عاهة مستد.ة باملجني عليه أو موته 

دون أن يكــون الجا� قاصداً ذلك، عوقب بالعقوبة 

املقــررة لجر.ة االعتداء املفيض إىل املوت حســب 

األحــوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض 

للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية 

أو العنايــة التــي تقتضيها حالته متــى كان الجا� 

ملتزماً رشعاً بتقد.ها.
باإلضافــة إىل مصادقـــة دولة اإلمــارات عىل 

العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة 

والثنائيــة الخاصة بحقوق املــرأة، نذكر منها عىل 

ســبيل املثال: اتفاقية القضاء عىل جميع أشــكال 

التمييــز العنرصي ضد املرأة CEDAW. واتفاقية 

إنشــاء منظمة املرأة العربية. واتفاقية التعاون يف 

مجال النهضة باملــرأة واألرسة ب� دولة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة والجمهورية التونســية، لذلك 

فدولــة اإلمــارات Ï تقف يف هــذا الجانب، وقد 

أولته األهمية القصوى.

لدينا كوادر مؤهلة لكنها غÂ كافية

ويف جانب الكوادر املتمكنة للعمل يف نطاق مكافحة 

العنــف األرسي، يــرى املحامــي يوســف الرشيف 

أنه يوجـــد لدينا كوادر مؤهلـــة، لكنها غÑ كافيـة 

ويجب أن نســعـى إىل تطوير أدائهــا ليتواكب مع 

حجــم العمل املناط بها، مضيفــاً: يف د) مثالً هناك 

مؤسســة د) لرعاية النساء واألطفال، وهي أول دار 

إيواء ورعاية إنســانية غÑ ربحية مرصح بها يف دولة 

االمارات لرعاية النســاء واألطفال من ضحايا العنف 

األرسي، وقد أسست من أجل منح الضحايا خدمات 

إيــواء وح¬يــة، ودعم فــوري يتفق مــع املواثيق 

الدولية لخصوصية االنسان، ورغم أن املؤسسة °لك 

كوادر برشية مدربة إال أنها ال °لك أي آلية قانونية 

تستطيع @وجبها التدخل املبارش إلنقاذ األطفال من 

العنف األرسي. وملزيد من الفاعلية يف أداء مهمتهم؛ 

البد مــن منحهم صالحيات وســلطة قضائية إلنقاذ 

األطفال والنســاء واملعرض� للعنــف واالعتداء من 

ذويهم، تلك الصالحيات ليست مطلقة، وإ$ا تخضع 

إلرشاف النيابــة العامة حتى يســتطيع هؤالء تأدية 

الدور االجت¬عي والنفيس لح¬ية األطفال من كافة 

أشكال االعتداء.

الحاجة ماسة إىل قوانº خاصة بالعنف األرسي

وقال الرشيف إن إحصاءات نيابة األرسة يف أبوظبي، 

أشــارت إىل زيادة نســبة قضايا العنف األرسي التي 

أحيلــت إىل النيابة خالل العام املايض بنســبة تصل 

إىل 24% مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ ارتفعت من 

679 قضية خالل 2012، إىل 840 قضية يف 2013.

وتابع املحامي يوســف الرشيف: الحاجة ماســة 

لرضورة وجود قوان� خاصة بالعنف األرسي، عىل أن 

تضمن تحديد اإلجراءات التي يتع� اتخاذها لض¬ن 

توفÑ الح¬ية الالزمة للمجني عليه عند اإلبالغ عن 

العنف الذي يتعرض له الطفل واملرأة بإبعاد الجا� 

عــن املنزل، أو بنقــل املجني عليــه إىل أحد مراكز 

اإليواء املخصصة لهذا الغرض، وإنشــاء مؤسســات 

معنية بــاألرسة وح¬ية األطفال والنســاء للحد من 

العنــف األرسي، وتقديم خدمات للنســاء واألطفال 

الذيــن يتعرضــون للعنــف األرسي، واملســاعدة يف 

تأهيــل الجــا� مع إنشــاء مكان مخصص للنســاء 

واألطفال، الذيــن أبلغوا عن العنف الذي يتعرضون 

إليه داخل األرسة، إىل حــ� إنهاء إجراءات التقايض 

لتفــادي االصطدام مع الجا� مرة أخرى بعد اإلبالغ 

عنه، ولــN ال يكرر االعتداء مــرة أخرى، واالهت¬م 

بالرعاية الالحقة لألطفــال الذين يتعرضون للعنف 

األرسي مــن قبل املؤسســات املعنية بح¬ية الطفل 

واملــرأة، بحيث يهتمون بالجانــب النفيس والعقيل 

لهــم، ومحاولة إزالة اآلثار النفســية الســيئة التي 

خلفها العنف.

ك¬ أن هناك رضورة إىل أن تتضمن تلك القوان� 

الخاصة، النص عىل مجموعة من التدابÑ يف مجاالت 

العنف التــي ال تصل إىل مرتبــة الجر.ة وال تطبق 

عليها القوانــ� الجزائية مثل إحالــة املتهم بجر.ة 

العنــف األرسي إىل أحد املراكــز التأهيل، وإخضاعه 

إىل برامج تأهيل وتدريب، ويف حالة العودة يعاقب 

املتهم بعقوبــة أمر خدمة املجتمع، وتقرر املحكمة 

املدة الزمنية للخدمة ومكانها ونوعيتها، وفقاً لدرجة 

الجر.ة ومؤهالت الجا�.
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 اجمللس بعد ما يقارب 
أربعة أشهر من بدء أعماله 

ناقش مشروع قانون 
ا³عانات االجتماعية ووافق 

عليه 

املعاشات والتأمينات االجتماعية..  ناقــــــــــــــــــــــــشه اجمللس وتفاعل معه ع� فصوله 

موضوع «املعاشــات والتأمينــات االجت¬عية» كان 

حارضاً كأحد أهم املوضوعات التي ناقشــها وتفاعل 

معها املجلس الوطني االتحادي منذ تأسيســه يف 12 

فرباير عام 1972م، ملا له من أهمية تتعلق برشيحة 

واســعة من املواطنــ� يف مختلف مناطــق الدولة، 

وتوفــÑ الحيــاة الكر.ــة لهم، إذ تجــد أن املجلس 

بعد ما يقارب أربعة أشــهر مــن بدء أع¬له، ناقش 

مرشوع قانــون اإلعانات االجت¬عيــة ووافق عليه، 

وطرحــه كموضوع عام للنقــاش يف مختلف فصوله 

وأدواره، وأصدر توصياته بشــأنه، ك¬ تم مناقشــة 

هــذا املوضــوع من خالل أســئلة تــم توجيهها إىل 

ممثيل الحكومة املعني� وتبنى بناء عىل ردهم عدداً 

من التوصيات التي تطالب بتقديم أفضل الخدمات 

يف هذا املجال.

أول موضوع عام بشــأن رصف اإلعانات االجت¦عية 
نوقش قبل 43 عاماً

وناقــش املجلس الوطنــي االتحــادي أول موضوع 

عام يتعلق بهذا املوضــوع بعنوان «رصف اإلعانات 

االجت¬عية إىل مســتحقيها» يف جلسته التاسعة من 

دور انعقــاده العادي الثا� مــن الفصل الترشيعي 

األول، التي عقدها بتاريخ 28 مارس 1973م، برئاسة 

ســعادة الســيد ثا� بــن عبدالله رئيــس املجلس، 

وبحضور معايل األســتاذ ثا� بن عيىس وزير العمل 

والشؤون االجت¬عية.

وأشار الســادة أعضاء املجلس يف مناقشاتهم إىل 

أن الحكومة أعلنت أنها رصفت اإلعانات املســتحقة 

عن شهري نوفمرب وديسمرب سنة 1972م، وكان هذا 

اإلعالن يف شهر نوفمرب ســنة 1972م، متسائل� عن 

املدة املحــددة لرصف هذه اإلعانات، ولفتوا إىل أنه 

Ï يتــم رصف أية إعانات يف عــدد من املناطق مثل 

الفجــÑة واملنطقــة الرشقية، وتب� أنه يف الشــارقة 

القيويــن ورأس الخيمــة، رصفــت  وعجــ¬ن وأم 

اإلعانات عن شهر فرباير سنة 1973، وÏ ترصف عن 

شــهر يناير من العام ذاته، وبعد مناقشــات مطولة 

اكتفــى املجلــس بالبيان الذي أدىل بــه معايل وزير 

العمل والشؤون االجت¬عية.

مناقشــة سياســة الحكومة نحو نرش مظلة الض¦ن 

االجت¦عي عام 1975

وناقش املجلس يف جلســته الرابعة من دور انعقاده 

العــادي الثا� من الفصــل الترشيعي الثــا�، التي 

عقدهــا بتاريــخ 5 يناير 1975م، برئاســة ســعادة 

ثا� بن عبدالله رئيس املجلــس، موضوع «الض¬ن 

االجت¬عــي للمواطن� املســتحق�»، بحضور معايل 

عبدالعزيز راشد النعيمي وزير الشؤون االجت¬عية.

وأكد مقدمو طلب مناقشــة هــذا املوضوع، أن 

قانــون اإلعانــات االجت¬عية نص عىل مــد يد الرب 

واملعونة للمســتحق� من املواطنــ�، ومع التقدير 

الكامل للنتائــج الطيبة التي حققها هــذا القانون، 

إال أنــه Ï يشــمل إال بعض الفئات املســتحقة من 

املواطن� دون البعض اآلخر الذي ترك يعا� قســوة 

الحياة ورضوراتها، متســائل� عن سياســة الحكومة 

نحــو نرش مظلــة الضــ¬ن االجت¬عــي لتظلل كل 

الفئات من املســتحق� وتكفل لهم حداً مناسباً من 
العيش الكريم.  ووافــق املجلس عىل إصدار توصية 

تطالب بإعادة النظر يف قانــون اإلعانات االجت¬عية 

وتعديلــه @ا يحقق األهداف اإلنســانية املرجوة من 

إصــداره، ونرش مظلة اإلعانات لتشــمل فئات أخرى 

من املواطن�، وزيادة اإلعانات املقررة للمســتحق� 

أول موضوع عام ناقشه 
اجمللس خاص با³عانات 

االجتماعية Ñ جلسته 
التاسعة بتاريخ 28 مارس 

1973م

حصاد    اجمللس
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مطالبة بالعمل على زيادة 
الوعي لدى املواطنني فــي 
القطاعني العام واخلاص 
وتعريفهم باملزايا التي 
يوفرها قانون املعاشات 

والتأمينات االجتماعية

اجمللس يتبنى توصية 
عام 1975 تطالب بإعادة 
النظر Ñ قانون ا³عانات 

االجتماعية وتعديله مبا 
يحقق ا»هداف ا³نسانية 

املرجوة من إصداره

املعاشات والتأمينات االجتماعية..  ناقــــــــــــــــــــــــشه اجمللس وتفاعل معه ع� فصوله 

@ا .كنهم من مواجهة الزيادة املســتمرة يف األسعار. 

كــ¬ طالب املجلــس الوطني ببذل املزيــد من الجهد 

واالهتــ¬م ببحث حاالت طالبــي اإلعانة حتى ال °نح 

هــذه اإلعانــات لرجــال ال يســتحقونها، فتحيلهم إىل 

طاقــات عاطلة وتجعلهــم عالة عىل الدولــة أو تحرم 

آخرين يســتحقون اإلعانــة، فتقطع عنهم بــر الدولة 

ورحمتهــا، كــ¬ أوىص املجلس برضورة التنســيق ب� 

وزارة الشــؤون االجت¬عيــة ووزارة العمــل لخدمــة 

املواطن� وتوجيههم الوجهة التي تتفق وحاالتهم سواء 

بإلحاقهم بأع¬ل مناسبة أو منحهم اإلعانات املناسبة. 

مطالبة بإعادة النظر يف قانون معاشــات ومكافآت 

التقاعد 

ووافق املجلس يف جلسته السادسة من دور انعقاده 

العادي األول مــن الفصل الترشيعي الســابع التي 

عقدها بتاريخ 23 مارس سنة1988 م، برئاسة سعادة 

هالل أحمد لوتــاه رئيس املجلــس، وناقش خاللها 

موضــوع «تــد� معاشــات التقاعد لــذوي الدخل 

املحدود»، بحضور معايل أحمد حميد الطايـر وزير 

الدولة للشــؤون املالية والصناعة، عىل توصية تؤكد 

أنــه ورغم الجهــود املبذولة مــن الحكومة يف هذا 

الجانب فإن املواطن� ما زالوا يف حاجة إىل دراســة 

واقعية ملعاشــات التقاعد، مطالبــاً بإعادة النظر يف 

قانــون معاشــات ومكافآت التقاعد رقم 13 لســنة 

1974م واملعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 2 لسنة 

1982م، ورفــع الحد األدY ملعاشــات التقاعد، نظراً 

لتبايــن قواعد ونظم معاشــات التقاعــد يف الدولة، 

ووجود قطاعات عريضة من ذوي الدخل املحدود ال 

تكاد معاشاتهم تفي @تطلبات معيشتهم الرضورية، 

ما يســتوجب إعادة النظر يف الحــدود الدنيا لهذه 

املعاشــات وقواعد تقريرها @ا يكفل لهم معيشــة 

مال[ة.وأكد السادة أعضاء املجلس أن هذا املوضوع 

ذو أهمية كبــÑة، خاصة بالنســبة إىل ذوي الدخل 

املحــدود، حيــث إن القانون االتحــادي رقم (13) 

لســنة 1974م. وبعد التعديالت التي أدخلت عليه، 

قد حدد معاش التقاعد بـ «3000» درهم للموظف 

وبـ 2000 درهم للمستخدم، وهذه الرواتب التي ما 

زالت ترصف للمتقاعدين تعترب متدنية.

وأشــاروا إىل تباين قواعد ونظم معاشات التقاعد 

يف الدولــة ب� مدنيــ� وعســكري� وعامل� لدى 

الهيئــات واملؤسســات والرشكات واملصــارف، التي 

تســهم فيهــا الحكومة وبــ� آخريــن يعملون يف 

القطاع الخاص، ما أدى إىل فوارق كبÑة يف معاشات 

ومكافآت التقاعد ب� املواطن�، كل بحسب القانون 

الخاضــع له، األمر الذي يســتلزم العمــل عىل إزالة 

الفوارق الضخمة ب� معاشات الفئات املختلفة من 

املواطن� والتقريب بينهم.

وبينــوا أنه وعىل الرغم من إنشــاء الهيئة العامة 

ملعاشــات ومكافآت التقاعد بالقانون رقم 2 لســنة 

1982م، كهيئة ذات شــخصية اعتباريــة تتبع وزير 

املالية والصناعة، ويكون لها ميزانية مســتقلة تلحق 

بامليزانيــة العامة للدولة، وتتمتع باالســتقالل املايل 

واإلداري، إال انــه Ï يصــدر حتــى اآلن قرار مجلس 

الــوزراء بنظــام العمــل يف هــذه الهيئــة أو ببيان 

مواردها وكيفية إدارتها ك¬ يقيض بذلك القانون. 

14 توصية خالل مناقشــة سياســة الهيئــة العامة 

للمعاشات والتأمينات االجت¦عية

ووافق املجلس عىل 14 توصية يف جلسته الثانية من 

دور انعقاده العادي الثالث للفصل الترشيعي الثالث 
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عرش التي عقدها بتاريخ 30 نوفمرب 2004م، برئاسة 

ســعادة سعيد محمد سعيد الكندي رئيس املجلس، 

وناقــش خاللهــا موضوع «سياســة الهيئــة العامة 

للمعاشــات والتأمينات االجت¬عية»، بحضور معايل 

الدكتــور محمـد خلفـان بن خربـــاش وزير الدولة 

لشؤون املالية والصناعة، تطالب بالعمل عىل زيادة 

الوعــي لدى املواطن� فــي القطــاع العام والخاص 

وتعريفهــم باملزايــا التــي وفرها قانون املعاشــات 

والتأمينــات االجت¬عيــة، وبالدور الــذي تقوم به 

الهيئة العامة للمعاشــات والتأمينات االجت¬عية يف 

سبيل تطبيق هذا القانون، وذلك من خالل الندوات 

واملحارضات ووسائل االتصال األخرى، وتطوير آليات 

العمل يف الهيئة ورفع مستوى مهارات العامل� فيها 

واعت¬د برامــج إلكرتونية حديثة، يتــم من خاللها 

تقديم الخدمات التأمينية ورصف املستحقات املالية 

للمنتفع� بشكل أدق وأرسع.

كــ¬ طالب برسعــة إنهاء إجــراءات التقاعد من 

خالل الربــط اإللكرتو� ب� الهيئــة والجهات ذات 

العالقة عىل نحو يحقق إفــادة صاحب املعاش من 

هذا الربــط، وإيجاد آلية عمل مناســبة ب� الهيئة 

العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجت¬عية وب� 

الحكومــة االتحاديــة واملحلية والهيئــات املختلفة 

لتســديد املبالغ املالية املســتحقة للهيئة عىل هذه 

الجهات، واإلرساع يف تســديد االلتزامات االعتبارية 

املرتتبة عىل الحكومة االتحادية واملحلية حفاظاً عىل 

الهيئــة ودورها االجت¬عي واالقتصــادي باعتبار أن 

أمــوال التأمينات أموال عامة °ثــل حقوقاً للمؤمن 

عليهم وأصحاب املعاشات واملستحق� عنهم، وعدم 

ســدادها يؤثر يف قدرة الهيئة عىل الوفاء بالتزاماتها 

الحالية واملستقبلية ألصحاب املعاشات واملستحق� 

لها.

وأكد أهمية اإلرساع يف إطــالق املوقع اإللكرتو� 

للهيئة ليت¬ىش مع منظومــة الحكومة اإللكرتونية، 

بحيــث يحتوي عــىل جميــع املعلومــات املتعلقة 

بعمليــة رصف املعاشــات التقاعديــة، األمــر الذي 

يســهل عىل املتعامل� ويحقق التواصل مع الهيئة، 

وبتنويــع اســتث¬رات الهيئــة يف مختلــف األوجه 

االســتث¬رية املســموح بها، واعت¬د أوعية ادخارية 

آمنة، وذلك بشكل يضمن الحفاظ عىل أموال الهيئة 

ويحقق العوائــد واالحتياطــات الكفيلة باملحافظة 

عىل حقوق املؤمن عليهم، وإيجاد الوسائل الكفيلة 

بتحقيق العوائد االستث¬رية الالزمة، واالستفادة من 

التجارب االســتث¬رية الجيدة يف هذا املجال كجهاز 

أبوظبي لالستث¬ر، واستصدار ترشيع يلزم الرشكات 

املســاهمة العامة التي تنشأ بتخصيص نسبة ال تقل 

عن 5% من أســهم التأسيس أو التي تطرح أسهمها 

لالكتتــاب للهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينات 

االجت¬عية، واإلرساع يف اعت¬د خطة مالية الستث¬ر 

أموال الهيئة.

وأكد املجلس أهمية تكثيف الرقابة عىل إيرادات 

ومرصوفات الهيئة عن طريق استخدام جهاز الرقابة 

الداخــيل ومكاتب التدقيق الخارجيــة، واإلرساع يف 

فتح فروع للهيئة يف إمارات الدولة من أجل تسهيل 

وصول خدمــات الهيئة ألصحاب األعــ¬ل واملؤمن 

عليهــم واملســتفيدين من أحكام قانون املعاشــات 

والتأمينات االجت¬عية، واالستفادة من تجارب الدول 

اجمللس يؤكد أهمية 
تكثيف الرقابة على إيرادات 

ومصروفات الهيئة عن 
طريق استخدام جهاز 

الرقابة الداخلي ومكاتب 
التدقيق اخلارجية

 اجمللس يحرص خالل 
مناقشة مشروع قانون 

عام 1976 على أن 
يتقاضى ذوو العاهات 

العاجزون عجزاً كليًا عن 
العمل والذين بلغوا سن 

الشيخوخة معاشًا 
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اجمللس يوصي بإنشاء 
قطاع بالهيئة يعنى 
بتأهيل املتقاعدين 

واالستفادة من خ�اتهم 
وتوظيفها خاصة Ý Ñال 

االستشارات

اجمللس يؤكد على أهمية 
زيادة موارد صندوق هيئة 

املعاشات والتأمينات 
االجتماعية من خالل 

حلول اقتصادية جديدة 

األخــرى يف مجال املزايا التي يتمتع بها املشــرتكون 

يف صناديق املعاشــات، والتنســيق ب� نشاط الهيئة 

وصناديق املعاشات املحلية ومنها صندوق معاشات 

أبوظبــي °هيــداً لدمجها يف هيئة واحــدة، وإعادة 

النظر يف القانــون االتحادي رقــم 7/1999 بإصدار 

قانــون املعاشــات والتأمينات االجت¬عية يف شــأن 

رفع قيمة املعاش بالنســبة إىل مستحقيه @ا يت¬ىش 

وارتفاع تكاليف املعيشــة، ووضع خطة اسرتاتيجية 

°كــن الهيئة من تحقيــق العوائد التــي تفي بهذا 

الغــرض، واإلرساع يف إصدار اإلجــراءات الالزمة ملد 

مظلــة التأمــ� واملعاشــات ألصحاب املهــن الحرة 

تطبيقاً لنصوص القانون.

قطاع يُعنى بتأهيل املتقاعدين وتوظيف خرباتهم

وناقش املجلـس يف جلسته الثانية من دور انعقاده 

العادي الثا� من الفصل الترشيعي الرابع عرش، التي 

عقدها بتاريخ 05 ديســمرب 2007م برئاســة معايل 

عبدالعزيز عبداللــه الغرير رئيس املجلس، موضوع 

«سياســة الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينات 

االجت¬عية»، بحضور معــايل الدكتور محمد خلفان 

بن خربـاش وزير الدولة لشؤون املالية والصناعة.

وطالــب املجلــس بدعــم الخدمــات الحكومية 

املقدمــة للمتقاعدين من خــالل: منحهم بطاقات 

لخفض رســوم بعــض الخدمــات العامة والرســوم 

الحكوميــة أو اإلعفاء لبعض الحاالت وتقديم بطاقة 

دعم للســلع الغذائية، والتنسيق مع الربامج املحلية 

إلعطــاء املتقاعدين األولويــة يف الربامج االقتصادية 

لدعم املشــاريع الصغÑة واملتوسطة، وإنشاء قطاع 

بالهيئة يعنــى بتأهيل املتقاعدين واالســتفادة من 

خرباتهــم وتوظيفها، خاصة يف مجال االستشــارات، 

عبـــر التنســيق مـع جهــات القطاعــ� الحكومي 

والخــاص. ك¬ طالــب بإعادة النظــر كل عام� يف 

املعاشات التقاعدية يف ضوء زيادة نفقات املعيشة، 

والقيمــة الحقيقيــة للعملة الوطنيــة، واالعتبارات 

االقتصاديــة األخرى، ومنح املتقاعدين نســباً معينة 

من أسهم الرشكات عند االكتتاب فيها أسوة باملكرمة 

التي منحت للمواطنــ� املعلم�، وبتأكيد االهت¬م 

عىل نظام تبادل املنافع الذي اقرتحته هيئة املعاشات 

والتأمينــات لتيســÑ انتقــال املواطنــ� إىل مواقع 

العمل الجديدة وتحســ� مصادر الدخل، واإلرساع 

يف شــغل املواطنــ� للوظائف الشــاغرة يف الهيئة، 

وبإنشــاء صنــدوق اســتث¬ري خــاص باملتقاعدين 

الســتث¬ر وتنمية أموالهم، وذلك بالتعاون مع رشكة 

وطنيــة متخصصة يف تقديم الخدمات االســتث¬رية 

االستشارية.

وشــدد عىل أهمية زيادة مــوارد صندوق هيئة 

املعاشــات والتأمينات االجت¬عيــة من خالل حلول 

اقتصادية جديدة تعالــج العجز يف موارد الصندوق 

مثل االستث¬ر يف األرايض، أو يف القطاع الصناعي، أو 

غÑها من الحلول املجدية، وليس من خالل الحلول 

التقليديــة كزيــادة االســتقطاع من حســاب راتب 

املشرتك، وقيام املرصف املركزي بالتنسيق مع البنوك 

واملصــارف يف الدولة إلعادة جدولــة بعض الديون 

املســتحقة عىل بعض حاالت املتقاعدين املعرسين، 

وزيــادة الوعــي بأهداف الهيئــة ودورها يف خدمة 

املشــرتك� من خالل التنســيق مع وســائل اإلعالم، 

وإنشاء قسم خاص يف إدارة العالقات العامة بالهيئة 

للتوعية، وإصدار تقرير ســنوي يوثق ألع¬ل الهيئة 

ونشــاطها. وإطالق املوقع اإللكرتو� للهيئة لتفعيل 

تواصلها مع رشكائها.
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املجلس يواكب قوانº اإلعانات االجت¦عية لتقديم 

أفضل الخدمات

يعد مرشوع قانون اإلعانات االجت¬عية الذي يتكون 

من 11 مــادة، مــن أول مرشوعــات القوان� التي 

عرضت عىل املجلس منذ تأسيسه ووافق عليها بعد 

أن ناقشــها وعدل واستحدث مادة فيه، وذلك خالل 

جلســته الســابعة من دور االنعقاد العــادي األول 

من الفصــل الترشيعي األول التي عقدها عىل مدى 

يومي 15-14 يونيو 1972م، برئاســة سعادة ثا� بن 

عبد الله رئيس املجلس. 

واســتحدث املجلــس مــادة تؤكد أهميــة منح 

إعانــات عاجلة لــألرس واألفراد يف حــاالت النكبات 

العامة والخاصــة، عىل أن يحدد مقــدار اإلعانة يف 

النكبات الخاصة بقرار من الوزير، وال يجوز أن يزيد 

الحد األقىص لإلعانة للفرد الواحد أو األرسة الواحدة 

يف النكبــات الخاصة عىل ألف ريــال قطر ود)، أو 

مائــة دينار بحريني، ويجوز ملجلــس الوزراء زيادة 

مقدار اإلعانة عــىل هذا الحد إذا اقتىض األمر ذلك، 

ويكــون تحديد مقدار اإلعانــات يف النكبات العامة 

بقرار من مجلس الــوزراء، وتحدد بقرار من الوزير 

حاالت النكبات العامة والخاصة. 

 ووافق املجلس خالل جلســته 11 الختامية من 

دور انعقــاده العادي األول مــن الفصل الترشيعي 

الثا� التي عقدها يوم 19 يونيو سنة 1974، برئاسة 

ســعادة ثا� بن عبدالله رئيــس املجلس، وبحضور 

معايل ســيف ســعيد غباش وزير الدولة للشــؤون 

الخارجيــة، عىل مرشوع قانون يف شــأن معاشــات 

ومكافآت التقاعد للموظف� املدني�.

وحســب املادة 1 ترسى أحكام هذا القانون عىل 

موظفي الحكومة االتحادية ومســتخدميها املدني� 

من املواطن�، أما املوظفون واملستخدمون املعينون 

بعقــود خاصة، فترسي يف شــأنهم أحــكام العقود 

املربمة معهم وقواعد اســتخدامهم، وترسي يف شأن 

رجال القوات املسلحة وقوة الرشطة واألمن األحكام 

الخاصــة بهم. ووافــق املجلس الوطنــي االتحادي 

خالل الجلســت� 10 و11 مــن دور انعقاده العادي 

الثالث من الفصــل الترشيعي الثا� اللت� عقده¬ 

عىل مدى يومي -9 14 مارس 1976، برئاسة سعادة 

ثا� بن عبدالله رئيس املجلس، وبحضور معايل عبد 

العزيز راشــد النعيمي وزير الشؤون االجت¬عيـــة، 

عىل مرشوع قانون يف شأن الض¬ن االجت¬عي.

ووفقــاً ملــرشوع القانون «يســتحق األشــخاص 

الذيــن يندرجون تحت أية فئة مــن الفئات التالية 

معاشاً، وفقاً ألحكام هذا القانون، وبالفئات املقررة 

بالجــدول املرافق له: ذوو العاهات العاجزين عجزاً 

كلياً عن العمل، والذين بلغوا سن الشيخوخة».

لجنة خاصة لدراسة ثالثة مرشوعات قوانº لعالقتها 

ببعضها البعض

وخالل الجلســت� 9 و10 مــن دور انعقاده العادي 

األول مــن الفصل الترشيعــي الثالــث املعقودت� 

بتاريخ 21-14 يونيو 1977م، برئاســة سعادة تريم 

عمران تريم رئيس املجلس، وبحضور معايل ســعيد 

الغيث وزير الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء، وافق 

املجلس عىل مرشوع قانــون اتحادي بتعديل بعض 

أحــكام القانون االتحــادي رقم (13) لســنة 1974 

يف شــأن معاشــات ومكافــآت التقاعــد للموظف� 

واملستخدم� املدني�.

استحداث مادة Ñ أول 
مشروع قانون تؤكد أهمية 

منح إعانات عاجلة لäسر 
وا»فراد Ñ حاالت النكبات 

على أن يتم حتديد مقدار 
ا³عانة

اجمللس يوافق على 
تبني توصية  بزيادة مبلغ 

املساعدة االجتماعية 
بنسبة %50
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وشــكل املجلــس لجنــة خاصــة لدراســة ثالثة 

مرشوعــات مرتبطــة ببعضهــا البعــض محالة من 

الحكومــة، األول تعديل جدول درجــات ومرتبات 

املوظفــ� واملســتخدم� املدني� املرفــق بالقانون 

رقم 8 لســنة 1973م، يف شــأن الخدمــة املدنية يف 

الحكومة االتحاديــة، والثا� بتعديل جدول مرتبات 

رئيس املحكمــة االتحادية العليــا وقضاتها والنيابة 

العامــة االتحادية العامة امللحق بالقانون رقم (10) 

لســنة 1973م، يف شــأن املحكمة االتحادية العليا، 

والثالث بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 

13 لســنة 1974م يف شأن معاشات مكافآت التقاعد 

للموظف� واملستخدم� من املدني� .

ووافق املجلس يف جلســته العارشة التي عقدها 

بتاريــخ 21 يونيــو 1977م عــىل مــرشوع قانــون 

اتحادي لســنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون 

االتحادي رقم «13» لســنة 1974 يف شأن معاشات 

ومكافآت التقاعد للموظف� واملستخدم� املدني�، 

ووفقــاً للتعديــل «ال يجوز أن يقل معــاش التقاعد 

للموظف عن 1200 درهم شهرياً وال معاش التقاعد 

للمســتخدم عــن 600 درهم شــهرياً، ويكون الحد 

األدY للمعاش 600 درهم شهرياً لكل من املستحق� 

عن املوظف و400 درهم شهرياً لكل من املستحق� 

عن املســتخدم برشط أال يزيد مجمــوع ما يرصف 

للمستحق� ع¬ كان يرصف لصاحب املعاش».

تعديل الستحقاق معاش التقاعد 

ووافق املجلس الوطني االتحادي يف جلسته الخامسة 

من دور االنعقاد العادي األول من الفصل الترشيعي 

الخامس التــي عقدها يف الثا� مــن مارس 1982م 

برئاســة ســعادة هالل أحمد لوتاه رئيس املجلس، 

وبحضور معايل الشيخ حمدان بن راشد وزير املالية 

والصناعــة، عىل مرشوع القانــون االتحادي بتعديل 

بعض أحكام القانون رقم 13 لســنة 1974 يف شــأن 

معاشات ومكافآت التقاعد للموظف�.

وحســب التعديــل فإنه ومــع مراعــاة األحكام 

املقــررة يف املــواد التاليــة يســتحق املوظــف أو 

املســتخدم معاش التقاعد متى بلغت مدة خدمته 

املحســوبة يف املعاش خمس عرش ســنة كاملة عىل 

األقــل، عىل أنه يف حالــة إنهاء خدمــة املوظف أو 

املستخدم باالستقالة وموافقة الجهة املختصة عليها 

فيســتحق معــاش التقاعــد متى قــىض يف الخدمة 

عرشين سنة عىل األقل.ويستثنى من ذلك املوظفون 

واملســتخدمون املوجودون يف الخدمة فيســتحقون 

معاش التقاعد أياً كانت مدة خدمتهم متى توافرت 

فيهــم الرشوط اآلتية: إبداء املوظف أو املســتخدم 

رغبته كتابــة يف إحالته إىل التقاعــد، وأن يكون قد 

بلغ الخامسة والخمســ� من عمره عىل األقل، وأال 

يكون متخذاً ضده إجراءات تأديبية أو جنائية، وأن 

يرد املكافأة الســابق رصفها، ويف هذه الحالة يسوى 

معاش املوظف أو املستخدم عىل أساس مدة خدمة 

قدرها خمس عرشة ســنة أو مــدة خدمته الفعلية 

أيه¬ أكرب.

العاملون يف املؤسسات والرشكات واملصارف 

ويف عام 1983 وافق املجلس يف جلســته الحادية 

عرشة مــن دور االنعقاد العادي الثــا� من الفصل 

الترشيعــي الخامــس التي عقدها بتاريــخ 7 يونيو 

برئاســة ســعادة هالل أحمد لوتاه رئيس املجلس، 

عام 1982 وافق اجمللس 
على تعديل مشروع قانون 

املعاشات والتأمينات 
االجتماعية ليستحق 

املوظف أو املستخدم 
معاش التقاعد متى بلغت 

 Ñ خدمته احملسوبة
املعاش 15 سنة

عام 1983 وافق اجمللس 
على مشروع القانون 

االحتادي Ñ شأن معاشات 
ومكافآت التقاعد 

للمواطنني العاملني 
لدى الهيئات واملؤسسات 
والشركات واملصارف التي 

تسهم فيها احلكومة

81 الوطني االحتادي  |  العدد السادس  |  يوليو 2014

isssu6 .indd   81 8/3/14   6:58 PM



عىل مــرشع القانون االتحادي يف شــأن معاشــات 

ومكافــآت التقاعد للمواطن� العامل� لدى الهيئات 

واملؤسســات والرشكات واملصارف التي تسهم فيها 

الحكومة، والــذي ترسي أحكامه عىل مواطني دولة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة العاملــ� يف: الهيئات 

واملؤسســات والرشكات واملصارف التي تسهم فيها 

الحكومة االتحادية، وأية جهة اتحادية أخرى يصدر 

بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ويف عام 1998 وافق املجلــس الوطني االتحادي 

يف جلســته الثالثــة من دور انعقــاده العادي الثا� 

من الفصــل الترشيعي الحادي عــرش التي عقدها 

بتاريخ 8 ديســمرب برئاسة سعادة محمد خليفة بن 

حبتور رئيس املجلس، بحضور وزير الدولة لشــؤون 

املالية والصناعة، عىل مرشوع قانون اتحادي بإصدار 

قانون املعاشــات والتأمينات االجت¬عية، حيث تم 

إحالته بصفة االســتعجال إىل لجنة الشــؤون املالية 

واالقتصادية والصناعية.

وحسب مرشوع القانون يحل هذا القانون محل 

القوانــ� االتحادية أرقام (13) لســنة 1974 و(14) 

لســنة 1974 و(2) لســنة 1983 و(1) لسنة 1984 

املشــار إليها، ويجب عىل صاحب العمل يف القطاع 

الخاص واملواطن� العامل� لديه االشــرتاك يف الهيئة 

طبقاً ألحكام هذا القانون، وذلك من غÑ الخاضع� 

ألي من قوان� املعاشــات والتأمينــات االجت¬عية 

األخرى يف الدولة. 

واســتحدث املجلس مادة تنص عىل ما ييل: تضع 

الهيئة القواعــد التـنفيذية ورشوط انـتفاع أصحاب 

األع¬ل واملشــتغل� لحســابهم الخــاص وأصحاب 

املهن الحــرة بهذا القانون، ويصــدر بذلك قرار من 

الوزير بعد موافقة مجلس اإلدارة.

ويف الجلسة الخامســة من دور االنعقاد العادي 

األول مــن الفصل الترشيعي الســادس التي عقدت 

بتاريخ 20 مارس سنة 1984م، برئاسة سعادة هالل 

أحمــد لوتاه رئيــس املجلس، أقــر املجلس الوطني 

االتحــادي مرشوع قانــون اتحــادي بتعديل بعض 

أحكام القانون االتحادي رقم (9) لســنة 1982م يف 

شــأن تعديل بعض أحــكام القانــون االتحادي رقم 

(14) لســنة 1974م يف شــأن معاشــات ومكافآت 

التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء.

مطالبــة بزيــادة املســاعدة بنســبة 50% خــالل 

مناقشات املجلس عام 1991
وأقر املجلس يف جلسته العارشة من دور انعقاده 

العــادي الثا� من الفصــل الترشيعي الثامن التي 

عقدها بتاريخ 14 مايو سنة 1991م برئاسة سعادة 

هالل بن أحمد بــن لوتاه رئيس املجلس، بحضور 

معايل ســيف عيل الجروان وزير العمل والشئون 

االجت¬عية، مرشوع قانون اتحادي لسنة 1991م، 

بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم «13» 

لسنة 1981م يف شأن الض¬ن االجت¬عي.

وبعد أن ناقش املجلــس التعديل ووافق عليه 

تبنى توصية بأن يوضع يف االعتبار مستقبالً، زيادة 

مبلغ املســاعدة االجت¬عية بنســبة 50% عىل أن 

تشــمل هــذه الزيادة الفئــات الــواردة يف املادة 

«4»، مع التأكيد عىل أهمية أن تشــمل بنوده كل 

الفئات.

الهيئة تضع القواعد 
التـنفيذية وشروط 

انـتفاع أصحاب ا»عمال 
واملشتغلني حلسابهم 
اخلاص وأصحاب املهن 

احلرة بهذا القانون
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ووافــق املجلس الوطني االتحادي يف جلســته 

الثانيــة يف دور انعقاده العــادي الثا� من الفصل 

الترشيعــي الحادي عــرش التي عقدهــا يوم 24 

نوفمــرب 1998م برئاســة ســعادة محمــد خليفة 

بــن حبتــور رئيــس املجلــس، وبحضــور  وزير 

الدولــة لشــؤون املاليــة والصناعة عــىل مرشوع 

قانون اتحادي بإنشــاء الهيئة العامة للمعاشــات 

والتأمينات االجت¬عية.

وأكــد املجلس أهميــة دور هــذه الهيئة ويأ= 

ترتيـبها من بـ� املؤسســات املاليــة الحكومية يف 

الدولة بحسب ضخامة أموالها يف املرتبة الثانية بعد 

املرصف املركزي، وطبـيعة هذه املؤسسة تقتيض أن 

تعطى شيئاً من االستقاللية التامة يف قراراتها. 

وحسب القانون تـنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة 

العامة للمعاشــات والتأمينات االجت¬عية تـتمتع 

بالشــخصية االعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة،  

تـتوىل تطبـيق قواعد معاشــات ومكافآت التقاعد 

الخاصة باملدنيـــ� وفقاً ألحكام القوان� االتحادية 

يف شأن املعاشات والتأمينات االجت¬عية».

ووافــق املجلــس يف جلســته الثالثــة من دور 

انعقاده العادي الثا� من الفصل الترشيعي الحادي 

عرش التي عقدها بتاريخ 8 ديسمرب 1998م برئاسة 

ســعادة محمد خليفة بن حبتــور رئيس املجلس، 

عىل مــرشوع قانون اتحادي لســنة 1998 بإصدار 

قانون املعاشــات والتأمينــات االجت¬عية، ليحل 

محل القوان� االتحادية أرقام «13» لســنة 1974 

و«14» لسنة 1974 و«2» لسنة 1983 و«1» لسنة 

1984م.

وحســب القانون يجب عىل صاحب العمل يف 

القطاع الخاص واملواطن� العامل� لديه االشــرتاك 

يف الهيئة، وذلك من غÑ الخاضع� ألي من قوان� 

املعاشــات والتأمينــات االجت¬عيــة األخــرى يف 

الدولة، وتضع الهيئــة القواعد التـنفيذية ورشوط 

انـتفــاع أصحاب األع¬ل واملشــتغل� لحســابهم 

الخــاص وأصحــاب املهن الحــرة بهــذا القانون، 

ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس 

اإلدارة، وتســوى معاشــات املؤمــن عليهم الذين 

انـتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون، وكذلك 

معاشــات املســتحق� عنهم عىل أســاس املعاش 

الــذي يتقاضونه فعــالً أو املعاش الذي يســتحق 

طبقــاً لألحكام الــواردة يف القانــون املرافق أيه¬ 

أكرب.

ووافــق املجلس خالل جلســته «22» من دور 

انعقــاده العــادي الثــا� من الفصــل الترشيعي 

الحــادي عرش التي عقدها بتاريخ 6 يوليو 1999م 

برئاســة ســعادة محمد خليفة بــن حبتور رئيس 

املجلس، بحضور معايل مطــر حميد الطاير وزير 

العمل والشــؤون االجت¬عية، عىل مرشوع قانون 

اتحادي فـي شـأن الضمـان االجت¬عـي.

وأقــر املجلس خالل جلســته العارشة من دور 

انعقاده العادي األول من الفصل الترشيعي الثا� 

عرش التي عقدها بتاريخ 30 مايو 2000م برئاســة 

ســعادة محمد خليفة بن حبتــور رئيس املجلس، 

بحضــور معايل مطــر حميد الطايــر وزير العمل 

والشــؤون االجت¬عية، مــرشوع قانون اتحادي يف 

شــأن الضــ¬ن االجت¬عي، وتــرسي أحكامه عىل 

املواطن� املقيم� داخل الدولة ممن تتوفر فيهم 

الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون.

اجمللس يوافق على 
مشروع قانون احتادي 
بإنشاء الهيئة العامة 
للمعاشات والتأمينات 

االجتماعية
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يعد كتاب ال�ملا� الناجح 
من أحدث ا³صدارات التي 

وصلت إØ مركز ترمي عمران 
Ñ ا»مانة العامة للمجلس 

الوطني االحتادي

يؤكد الكتاب أن اجمللس 
بدأ مس�ته املباركة 

فعقد أوØ جلساته Ñ الثا� 
عشر من شهر ف�اير عام 
1972م مؤذنًا مبساهمته 
القوية الرئيسية Ñ عملية 

التنمية املستدامة

 ñوصل حديث

تأسيس اجمللس توافق مع قيام االحتــــــــــــــــــــــــاد وواكب أك� عملية بناء للمؤسسات
يؤكــد كتــاب «الربملا� الناجــح: املجلــس الوطني 

االتحادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ضوء 

التجربــة االنتخابية الربملانية»، أن تأســيس املجلس 

الوطنــي االتحــادي، جــاء متوافقاً مع قيــام دولة 

االتحاد، ومواكباً ألكرب عملية بناء مؤسسات اتحادية 

متكاملة املقومات. ك¬ أن بناء الدولة يتطلب وجود 

ســلطات ترشيعية وأجهزة رقابية، ألن حركة الحياة 

وتطورها وتقدمها يف مختلف املجاالت تلقي املزيد 

من املســؤوليات عىل قيادة البالد، وتضع املواطن� 

أمــام واجــب املشــاركة الفاعلــة يف مســÑة البناء 

والتطور التي تشهدها الدولة يف مختلف املجاالت.

ويعد كتاب الربملا� الناجح من أحدث اإلصدارات 

التــي وصلت إىل مركز تريم عمران يف األمانة العامة 

للمجلــس الوطنــي االتحادي، وهو مــن إصدارات 

هيئــة الفجÑة للثقافة واإلعــالم، بالتعاون مع «دار 

تخيل لإلعالم»، للكاتب اإلمارا= خالد الظنحا�.

ويب� الكتــاب أنــه يف «مجلس الحاكــم»، كان 

املواطنون يتبادلون عرب تاريخهم الطويل وقبل قيام 

االتحاد، الرأي واملشــورة في¬ بينهم من جهة، ومع 

ويل األمر من جهة ثانية، حول الكثÑ من أمور الحياة 

ومشــكالتها وهموم الوطــن وآمالــه، وبالتايل حل 

الكثÑ من املشــكالت، وتلبية العديد من املتطلبات، 

حسب املستطاع آنذاك.

مساهمة رئيسية يف عملية التنمية املستدامة

ويشــÑ الكتــاب إىل أن املادة 45 من الدســتور، 

حددت السلطات االتحادية يف الدولة، وأن املجلس 

الوطنــي االتحادي هــو أحد الســلطات االتحادية 

الخمس، املنصوص عليها يف الدستور، ليمثل السلطة 

الرابعــة من حيــث الرتتيب وهي كالتــايل: املجلس 

األعــىل لالتحاد، ورئيــس االتحاد ونائبــه، ومجلس 

وزراء االتحاد، واملجلس الوطني االتحادي، والقضاء 

االتحادي.

ويؤكــد الكتاب أن املجلس بدأ مســÑته املباركة، 

فعقد أوىل جلســاته يف الثا� عرش من شــهر فرباير 

عام 1972م، مؤذناً @ســاهمته القوية الرئيســية يف 

عملية التنمية املســتدامة، ومؤسساً لعالقة متميزة 

ب� الســلطات االتحادية، °ثلت يف املشاركة الفعالة 

يف مناقشــة وإقــرار الترشيعات وقضايــا املواطن� 

واحتياجاتهم وهموم الوطن وتطلعاته، ليعزز بذلك 

من فاعليــة ودور مختلف األجهــزة التنفيذية، من 

خالل تأكيده عىل دور االســتث¬ر الناجح يف التنمية 

البرشيــة، وتطوير املشــاركة السياســية @ــا يخدم 

استمرار مسÑة التنمية حية ومتجددة.

االجت¦ع األول

وكان املرســوم الصادر بدعــوة املجلس إىل االنعقاد 

قد حدد يــوم 12 فرباير عــام 1972م، موعداً ألول 

اجت¬ع يعقده املجلس يف دور انعقاده العادي األول 

من الفصل الترشيعي األول، وألن قيام املجلس كان 

@ثابــة تجربة جديدة هي األوىل يف تاريخ اإلمارات، 

وكذلــك دولة االتحاد، فقد عقد أول اجت¬ع ألعضاء 

املجلس للتعارف وانتخــاب الرئيس ونائبيه وأعضاء 

هيئــة املكتــب، وكان ذلــك يف مبنــى الضيافــة يف 

أبوظبي.

وÏ يكــن لهــذا االجتــ¬ع جــدول أعــ¬ل، وال 

موضوعــات قابلة للمناقشــة، أو تحتــاج إىل اتخاذ 

قــرارات، ألن كل ذلك كان موعــده اليوم التايل، أي 

عقب االنتهاء من مراسم االفتتاح، ألن هذا االجت¬ع 

خصص النتخاب رئيس املجلس، وبالفعل تم اختيار 

أول رئيــس للمجلس، وعند البدء يف الرتشــيح، °ت 

تزكيــة ســعادة ثــا� بــن عبداللــه، ودوت القاعة 

بالتصفيق، وتم انتخاب نائبي الرئيس بالتزكية أيضاً 

وه¬: ســعادة عيل عبدالله الزعا)، وسعادة محمد 

أحمد العتيبة، وتــم انتخاب مراقبي املجلس وه¬: 

ســعادة حمد محمد أبو شــهاب، وســعادة أحمد 

سلطان الجابر. ومن هذا املنطلق فقد أدرك املجلس 
منذ عقد أول جلسة له، طبيعة الدور واملهام والنشاط 

الذي سيقوم به يف تحقيق املشاركة األساسية يف عملية 

بناء مســتقبل مرشق وزاهر، مــن خالل تحقيق آمال 

شعب اإلمارات، نحو إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية، 

ومنذ ذلــك التاريخ يقوم املجلــس الوطني االتحادي 

بدوره من خــالل م¬رســة اختصاصاتــه الترشيعية 

والرقابية والدبلوماسية الربملانية.

ºمرحلة  التمك

وســلط الكاتب الضوء عــىل مرحلــة التمك� التي 

أطلقها صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان رئيس الدولة ،حفظه اللــه، عام 2005م وما 

تضمنته من برنامج سيايس لتمك� املجلس الوطني 

االتحــادي مــن م¬رســة اختصاصاته الدســتورية، 

والتي تجسد رؤية سموه لحارض الدولة ومستقبلها، 

وترســخ مرحلة جديــدة تحقق التنمية املســتدامة 

واملتوازنة، وتضمن حيــاة كر.ة للمواطن الذي هو 

الغاية والهدف.

ويف الوقــت الذي قطعــت فيه دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة، ومنذ تأسيســها مسÑة دؤوبة عىل 

طريــق النهج الد.قراطي وعــرب صناديق االنتخاب 

الحــر، بدت تلــك التجارب حقيقة واقعية تســتأثر 

باهت¬م الباحث� الســتجالء معاملها وأثرها يف الحياة 

السياسية للدولة.

ويعد كتاب الظنحا� «الربملــا� الناجح» مفتاحاً 

علميــاً لدراســة مــن هذا النــوع، إذ تقــدم أبوابه 
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الخمســة للمتخصص يف الشــأن الســيايس اإلمارا= 

والخليجــي والعر)، مــادة توثيقية شــاملة تحيط 

بكل العمل الربملا� والتجارب التي دشــنها املجلس 

الوطني االتحادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتناول الباب األول من الكتاب، تأسيس املجلس 

الوطني االتحــادي، ومراحل تطــوره باالعت¬د عىل 

أفضل الوثائق الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، في¬ 

ركز البــاب الثا� عىل البنيــة القانونية والترشيعية 

و القوانــ� واللوائــح الخاصــة باملجلــس الوطني 

االتحادي، وكان الباب الثالث من أك} أبواب الكتاب 

اجتهــاداً يف تحليــل التجارب االنتخابيــة التي مرت 

منــذ عام 2006 وحتى عام 2011، وهي آخر تجربة 

انتخابيــة جرت يف دولــة اإلمارات، وعدت شــوطاً 

د.قراطياً عظيم األثر يف الحياة السياســية، يف ح� 

اســتعرض الظنحا� يف الباب الرابع تاريخ وتحوالت 

الفصــول الترشيعيــة الـ 14، التي جــرت ب� أعوام 

1972 و2011 عرب تحليل توثيقي دقيق.

ودعم املؤلــف يف الباب الخامس كتابه بحوارات 

ثريــة مــع رمــوز برملانية خاضــت غــ¬ر التجربة 

االنتخابيــة بنجاح، إذ ضم هذا الباب حواراً شــامالً 

مع معايل محمد أحمــد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، وهــو أول مثقــف إمــارا= يرتقــي إىل 

مســؤولية د.قراطية من هذا النوع داخل الدولة، 

إىل جانــب حــوار مع ســعادة أحمد محمد راشــد 

الجروان رئيس الربملــان العر)، والذي خاض تجربة 

إماراتية - عربية يف العمل الربملا�.

ونقــرأ يف هذا الباب حواراً مع ســعادة الدكتورة 

شــيخة عيىس غانــم العري عضو املجلــس الوطني 

االتحــادي، يف التفاتة متميزة من املؤلف لتســليط 

األضــواء عــىل دور املرأة اإلماراتيــة يف هذا املجال، 

يف ظــل دولة قدمت الكثÑ مــن املنجزات القانونية 

والترشيعية والحريات القانونيــة للمرأة اإلماراتية، 

حتى أصبحــت $وذجاً يحتذى بــه يف دول مجلس 

التعاون الخليجي.

أدرك اجمللس منذ عقد 
أول جلسة له طبيعة 

الدور واملهام والنشاط 
الذي سيقوم به Ñ حتقيق 

 Ñ املشاركة ا»ساسية
عملية بناء مستقبل مشرق 

سلط الكاتب الضوء على 
مرحلة التمكني التي 

أطلقها صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة 

،حفظه ا\، عام 2005م
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ا¡فاق الواسعة التي 
أتاحتها التقنية ل×نسان 

واملؤسسات تشكل 
لل�ملانات أهمية خاصة 

وبعداً جديداً كونها 
معنية بتحقيق تطلعات 

املواطنني

أثرت التقنية بتطبيقاتها 
اخملتلفة Ñ العديد من 
العلوم التي استفادت 
منها لصالح ا³نسانية 

وتقدمها

 د. �مد سا� املزروعي
ا»مني العام للمجلس الوطني 

االحتادي

شــكلت التقنية فتحاً إنســانياً هائالً، فقد اســتطاع 

اإلنســان التعامل مع املعلومة التي ظلت أحد أهم 

التحديات التــي تواجهه، ليــس يف ندرتها وصعوبة 

الوصــول إليها، لكــن يف ك}تها وتشــعب مصادرها 

ورسعة تغÑها، وبالتايل صعوبة متابعتها.

لقد غÑت التقنية من طرائق معيشتنا، وتداخلت 

يف أجنــدة حياتنا اليومية، بحيث أصبح الفكاك منها 

مســتحيالً بل صبغت حياتنا بس¬ت Ï تكن معاشة 

ســابقاً، فأصبح رتم الحياة أرسع، ومجاالت االهت¬م 

أرحب، فتوسعت املدارك وتعددت مصادر املعلومة.

لقد أثرت التقنية بتطبيقاتها املختلفة، يف العديد 

مــن العلوم التي اســتفادت منها لصالح اإلنســانية 

وتقدمهــا، فعلوم كالطب والهندســة وعلوم الفضاء 

وغÑها، انفتح الباب واســعاً أمامهــا لالنطالق نحو 

املســتقبل، وانعكس ذلك بشكل إيجا) عىل رفاهية 

اإلنسان وسعادته.

كذلــك اســتفادت اإلدارة الحكوميــة والخاصــة 

من هــذا التطور، فظهــرت الحكومــة اإللكرتونية، 

تلتهــا الحكومة الذكية، متجاوزة أبعــاد اتصالها مع 

املواطن�، ســاعية إىل تقديم خدماتها بشــكل أك} 

فاعلية.

إن التشــعب يف العلــوم والخدمــات الــذي برز 

خالل العقدين املاضي�، ال .كن استيعابه والتعامل 

معــه بالطرق التقليديــة، وال .كــن كذلك تحقيق 

الرضــا والقبول عن هــذه الخدمات مــن املتلقي� 

واملســتفيدين منها، إال بوصولهــا بالرسعة املمكنة، 

وبأقل قدر من العناء.

إن الحيــاة املعــارصة تفــرض عــىل الجميع هذا 

 Ñالتوجــه، وتجعل من املتخلفــ� عن هذا الركب غ

قادرين عىل مواجهة متطلبات املستقبل.

والربملانــات كمؤسســات تتعامــل – ويجب أن 

تتعامل – مع التقنية كونها مؤسســات ذات طبيعة 

عمل خاصة، من أهم مميزاتها الفاعلية والشــفافية 

والتواصــل الفعال. هــذه املميــزات وغÑها تلعب 

التقنيــة وتطبيقاتها املختلفة، دوراً كبÑاً يف تعزيزها، 

وتستطيع الربملانات االستفادة منها بصورة كبÑة.

وتنطلق فاعلية الربملانات من قدرتها عىل م¬رسة 

اختصاصاتها ودورها بشــكل فاعل، ويف هذا املجال 

تقدم التقنية وســائل متعددة .كن االستفادة منها 

لتحقيق هــذه الفاعلية، ففاعليــة األداء الربملا� يف 

الترشيــع الرقابة تتعــزز من خالل وصــول جداول 

أع¬ل الجلسات واللجان إىل األعضاء وبشكل رسيع، 

مع تذليل الصعوبات يف الوصول إىل املعلومات ذات 

العالقة، وبالرسعــة املمكنة التي °كن عضو الربملان 

من اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.

أما معيار الشــفافية الــذي يعترب مهــ¬ً جداً يف 

عمــل الربملانــات، ومســطراً يف لوائحهــا من حيث 

علنية الجلســات، فإن التقنية تسهم بصورة كبÑة يف 

زيادة درجة الشــفافية يف عمليات عدة، كالتصويت 

اإللكرتو� عند اتخاذ أي قرار يف جلســة الربملان، ك¬ 

أن هذه الشــفافية تتجىل يف االطالع عىل مناقشات 

الربملان يف موقعه اإللكرتو� الذي أصبح قناة تواصل 

ب� الربملان وأفراد املجتمع.

أما معيار التواصل الذي .ثل معياراً مه¬ً بالنسبة 

للربملانات باعتباره يحقق الصفة التمثيلية للربملانات 

التي كان التواصل الشــخيص أحــد أهم عناوينها يف 

املراحل الســابقة، لكن صعوبات عــدة حالت دون 

ذلــك، كزيــادة أعــداد املواطن� املهتمــ� بالعمل 

الربملــا�، وصعوبات التنقل ألعضــاء الربملانات، فإن 

وسائل تواصل أخرى مكنت الربملانات وأعضاءها من 

االســتفادة منها لتعزيز هذا التمثيل الربملا�، ســواء 

كان ذلك بشكل شــخيص أو مؤسيس «أي من خالل 

لجان املجلس».

وهكذا نجد أن الربملانات بإعتبارها مؤسسات قبل 

أن تكون سلطات تستفيد من التطورات الحديثة ىف 

مجال العلوم املختلفة ليس ىف الدراســات والبحوث 

، وأعــ¬ل اإلدارة بشــكل عام ، لكنها تســتفيد كثÑاً 

مــن التطــورات ىف مجال التقنية بتســارع خطاها ، 

ولتأثÑاتها املتعددة عىل مناحي حياتنا بشكل عام

فإذا كان كل مــن العلوم، والتواصل مع الجمهور 

يحقق إتخاذ قرار ســليم قائم عىل معلومة صحيحة 

ودقيقة ، وتــم أخذ رأي من .ثلهــم أعضاء الربملان 

، فإن وســائل التقنية الحديثة وتطبيقاتها تساعد ىف 

ذلك كثÑاً وبدرجة عالية من الفعالية .

لذلك Ï تعد مهمة الربملا� واملهارات التى يتمتع 

بها محصورة عىل اهت¬مه بالشــأن العام ، والتواصل 

مع الجمهور واملشــاركة الفاعلة ىف جلسات املجلس 

وأعــ¬ل لجانــه ، مشــاركة تقوم عــىل املعرفة . بل 

أصبحت مهارة التعامل مع الحاسوب وإتقان اإلبحار 

ىف فضاء الشــبكة العنكبوية ، وحسن اإلستفادة من 

الربامــج املتاحــة هاما ورضوريا ، بــل أصبح العمل 

بدون ذلك يشــكل نقصا كبÑا لــدى العضو الربملا� 

مقارنة بزمالئه الذين يتعاملون مع هذه الوســائل ، 

ويستفيدون منها لصالح مناقشاتهم .

لقــد أصبحت الربملانات تتســابق مــن أجل بناء 

أنظمتهــا التقنية التى تتالئــم وطبيعة عملها والتى 

البد أن يتعامل مع العضو الربملا�.

بشــكل عام؛ فإن اآلفاق الواســعة التــي أتاحتها 

التقنيــة لإلنســان واملؤسســات، تشــكل للربملانات 

أهمية خاصة، وبعداً جديــداً، كونها معنية بتحقيق 

تطلعــات املواطن�، ومناقشــة قضاياهم من خالل 

التواصــل الفعــال، ومن خالل اتخاذ القرار الســليم 

املبني عىل املعلومــة الدقيقة التي تتوافر يف الوقت 

املناسب.

التقنية وال�ملان
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مصطلحات من القاموس ال�ملا�

الـدســـتـور: مجموعة القواعد القانونية املكتوبة أو 

العرفية التي تب� شــكل الدولة ونظام الحكم فيها، 

واختصاصات الســلطات العامة والعالقة في¬ بينها، 

وتب� الحقوق والحريــات العامة والواجبات، ويعد 

الدستور أبو القوان� وأعىل الترشيعات، فهو املوجه 

للسلطات العامة التي ينشئها.

اليمº الدســتورية: هو القسم املنصوص عليه يف • 

الدســتور والذي يؤديه أعضاء املجلس يف جلسة 

علنية قبل م¬رسة أع¬لهم يف املجلس.

االختصاص الترشيعي: تعــد الوظيفة الترشيعية • 

مــن أهــم الوظائــف الربملانيــة التي .ارســها 

املجلــس @وجب الدســتور، و@قتضــاه يحق له 

الدســتورية، ومرشوعات  التعديــالت  مناقشــة 

القوانــ�، واالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة، 

وإبداء املالحظات عىل ميزانية الدولة وحساباتها 

الختامية.

االختصــاص الرقاÍ: هي الوظيفــة الرقابية التي • 

.ارســها املجلــس من خالل طــرح موضوع عام 

يتعلــق بشــؤون االتحــاد، واســتيضاح سياســة 

الحكومــة يف شــأنه، وتبــادل الــرأي، وإصــدار 

التوصيات الالزمة يف شأن هذا املوضوع العام.

الســؤال: االستفســار الذي يوجهه عضو املجلس • 

إىل رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، لالستفسار عن 

أمر ال يعلمه العضو، أو للتحقق من واقعة وصل 

علمها إليه.

التــي •  الوظيفــة  االختصــاص الســيايس: هــي 

تتيح للمجلــس التعبÑ عن وجهة نظــر الدولة، 

ومصالحهــا العليا يف املحافــل الربملانية اإلقليمية 

والدولية، إضافــة إىل الرد عىل بيان رئيس الدولة 

يف افتتاح أدوار االنعقاد.

األمانــة العامــة: هي الجهــاز الفنــي واإلداري • 

الداعم لعمل املجلس الــذي يقدم العون الفني 

واإلداري للجــان املجلــس ملبارشة مســؤولياتهم 

واختصاصاتهم، ولجلسات املجلس، لض¬ن أفضل 

أداء ممكــن، ويــرأس األمانــة العامــة أم� عام 

يرشف عىل إدارتها وموظفيها، وهو املسؤول أمام 

رئيس املجلس عن حسن سÑ العمل فيها.

الالئحــة الداخليــة: هــي مجموعــة القواعــد • 

والقــرارات التنظيميــة التــي تنظم ســÑ أع¬ل 

املجلس وأجهزته، وتضبط العالقات ب� األعضاء، 

فتحــدد حقوقهم وواجباتهــم الربملانية، وتضمن 

أداء املجلــس الختصاصاتــه الترشيعية والرقابية 

والسياسية.

الفصــل الترشيعي:  هي املــدة الزمنية املحددة • 

دســتورياً للمجلس، منذ أول جلســة تعقد بعد 

االنتخابات التي تجرى، حتى آخر جلســة تعقد، 

ومدته 4 ســنوات، ويســتغرق أربع أدوار انعقاد 

عادية سنوية.

رئيس املجلــس: ينتخبه أعضاء املجلس باألغلبية • 

املطلقــة، ويرأس جلســات املجلــس، ك¬ .ثله 

يف اتصاالته، ويــرأس اللجنة التنفيذية للشــعبة 

الربملانية، ويبارش االختصاصــات املنصوص عليها 

يف الالئحة الداخلية للمجلس.

نائبــا رئيس املجلــس: ينتخب كل مــن النائب • 

األول والنائــب الثا� لرئيــس املجلس بالتتابع يف 

أول جلسة يف بداية دور االنعقاد، ويتوىل النائب 

األول فالنائب الثــا� عىل الرتتيب، االختصاصات 

املنصوص عليها يف الدســتور، أو الالئحة الداخلية 

املمنوحة لرئيس املجلس يف فرتة غيابه.

اللجــان الربملانية الدا÷ة: هــي هيئات محدودة • 

العــدد، تتــوىل دراســة مرشوعــات القوانــ�، 

واملوضوعــات العامة، وعددهــا 10 لجان دا[ة، 

وتقدم تقارير أع¬لها اىل املجلس.

اللجــان الربملانيــة املؤقتــة: هي لجان تتشــكل • 

لغــرض مؤقت، ولدراســة موضوع مــا، وينتهي 

عملهــا @جرد االنتهاء من دراســة هذا املوضوع، 

والرشط األسايس إلنشائها هو أال يكون موضوعها 

يدخل يف اختصاص إحدى لجان املجلس الدا[ة.

87 الوطني االحتادي  |  العدد السادس  |  يوليو 2014

isssu6 .indd   87 8/3/14   6:58 PM



ا»مانة توفر كل ما 
يحتاجه عضو اجمللس 
من دعم فني من خالل 
موقع اجمللس والبوابة 

ا³لكÇونية

أمانة اجمللس تعرض خدماتها Ñ مؤتـــــــــــــــــــــــــــمر ال�ملانات ا³لكÇونية العاملي

شاركت األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي، يف 

فعاليات املؤ°ر العاملــي للربملان اإللكرتو� 2014م، 

الذي عقد يف ســيؤول @قر برملان كوريــا الجنوبية 

خــالل الفرتة من 11-8 مايــو 2014م، تحت عنوان 

«الدروس املســتفادة واآلفاق املستقبلية»، @شاركة 

برملانات الدول األعضاء يف االتحاد الربملا� الدويل.

وقدم جاسم البلويش مدير إدارة تقنية املعلومات 

ورقــة عمل حول الخدمات اإللكرتونية التي تقدمها 

األمانــة العامة ألجهزة املجلس، مؤكداً الســعي من 

خالل استخدام أحدث الربامج واألنظمة اإللكرتونية 

إىل نقــل وتطبيــق أفضــل امل¬رســات يف مجاالت 

التكنولوجيــا الحديثــة، وتقنية املعلومــات، إلنجاز 

جميع ما يتعلــق بعمل املجلــس إلكرتونياً، بهدف 

تعزيــز تواصل املجلس مــع الجمهــور والربملانات 

األخرى واملؤسســات املختلفة يف الدولة، وتســهيل 

عمليــة التواصــل مــع األعضــاء واألمانــة العامة 

والجمهور، وتسهيل عمل موظفي األمانة العامة.

 Âاملوقع اإللكــرتو@ للمجلس يحــا9 أفضل املعاي

وأشــارت الورقة إىل أنــه روعــي يف تصميم املوقع 

اإللكــرتو� للمجلس، التوافق مــع متطلبات أفضل 

املعايــÑ العاملية يف اســتخدام التكنولوجيا، وتقديم 

الخدمــات للجمهــور، وااللتــزام @بــدأ الشــفافية 

والحــرص عــىل تحويــل أية رســالة تــرد إىل موقع 

املجلــس، إىل األجهــزة املعنيــة بشــكل إلكــرتو�، 

باإلضافــة إىل الخدمات األخرى، مضيفــاً أن العمل 

يجري باستمرار عىل تطوير املوقع اإللكرتو�، ليكون 

جرساً من جسور التواصل الدائم ب� أعضاء املجلس 

وكافة فئات املجتمع ورشائحه.

وأوضحت الورقة أنه تم تنفيذ منظومة إلكرتونية 

تدعــم العمــل اإللكــرتو� لألعضــاء يف الربملــان، 

ومنظومات مكتبيــة ومعلوماتيــة بحثية، لدعمهم 

يف الوصــول إىل املعلومــات الصحيحــة يف الوقــت 

املناســب، ويجــري العمل عــىل تطويــر عمليات 

االتصال واملشــاركة التفاعليــة والتبادلية باتجاه�، 

والتعاون عن بعد ب� األعضاء واألمانة العامة، وذلك 

لتجاوز حاجز املكان والزمان، مشــÑة إىل أن برنامج 

«املعــاون الربملا�» املخصص ألعضــاء املجلس، يأ= 

ضمن الجهود الهادفة إىل تطوير الخدمات املقدمة 

ألعضــاء املجلس، من خالل تحديــث بوابة األعضاء 

عىل املوقع اإللكــرتو� للمجلس، وزيــادة فعاليتها 

لتوفÑ مختلف املعلومات والوثائق التي تساعدهم 

عــىل القيام بعملهم الترشيعــي والرقا)، ويف مجال 

الدبلوماسية الربملانية.

وحســب الورقــة؛ توفر األمانــة العامــة كل ما 

يحتاجه العضو من دعم فني، سواء من خالل موقع 

املجلــس، أو «البوابة اإللكرتونيــة» التي من خاللها 

يتــم التواصــل الدائم مــع األمانة العامــة، ونظام 

«دورة املعلومات»، الذي يتم فيه تخزين وتصنيف 

الدراسات الواردة من املؤسسات األخرى، إىل جانب 

املنتجــة مــن اإلدارات البحثية يف األمانــة، وربطه 

بنظــام املكتبة لتســهيل عملية البحث واســرتجاع 

املعلومــة، ونظام «دعم املنصــة»، الذي يهدف إىل 

إمــداد املنصة باملعلومات والبيانات األساســية عن 

أعضاء املجلس، لزيــادة كفاءة وفعالية املنصة أثناء 

املناقشات الربملانية، ونظام «املكتبة اإللكرتونية».

املجلس من أك( برملانات املنطقة تطبيقاً للربامج 

 Ñ ا»مانة تقوم بدورها
الدعم الفني انطالقًا من 

خطط علمية برملانية 
تراعي البعد ال�ملا� الدو� 

املعاصر

امانة الوطني
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أمانة اجمللس تعرض خدماتها Ñ مؤتـــــــــــــــــــــــــــمر ال�ملانات ا³لكÇونية العاملي

ك¬ اســتعرض خدمة «املكنز الربملــا�»، حيث يعد 

املجلس الوطني االتحادي من ب� أك} برملانات دول 

املنطقة تطبيقــاً ألدوات التقنيات والربامج الربملانية 

املتميزة، وتطرق أيضاً إىل خدمة «التجول اإللكرتو� 

يف مبنى املجلس» لتعزيز التواصل مع جميع رشائح 

املجتمع، ونــرش الثقافة الربملانية وتعريف الجمهور 

بدور املجلس واختصاصاته.

ويوفر برنامــج «خدمة املنصــة» الدعم الربملا� 

املبــارش لرئيس الجلســة أثنــاء انعقادهــا، ويعترب 

برنامــج «املضبطــة اإللكرتونيــة» مكمــالً لنظامي 

تحويــل الصــوت إىل نــص، والجلســات يف برنامج 

الربملان اإللكرتو�، ويعرض برنامج الكتاب اإللكرتو� 

E-Book، امللفات عىل شــكل كتاب إلكرتو� يتميز 

بسهولة القراءة والتصفح.

و«املعاون الربملا�» هو بوابة إلكرتونية مخصصة 

ألعضــاء املجلــس لتمكينهم من االطــالع عىل كافة 

النشاطات الربملانية من: جلسات، واجت¬عات لجان، 

وأسئلة وموضوعات عامة، وفعاليات برملانية وأوراق 

ودراسات برملانية، ك¬ يوفر أساليب تنظيمية ملتابعة 

وتسهيل عمل العضو داخل املجلس وخارجه.

ويوفر «تطبيــق املوبايل اإللكرتو�» بنســختيه 

 ،(iPhone،iPad) أجهــزة  مــع  املتوافقــة  األوىل 

واملتوفر عــىل متجــر أبــل (AppStore)، والثانية 

املتوافقة مع أجهزة «آندرويــد» املتوفر عىل متجر

playstore للجمهور، متابعة أخبار املجلس الوطني 

االتحــادي، وأعضائه وتشــكيالت لجانــه. ك¬ .كن 

االطالع عــىل آخر الصــور والفيديوهــات املتعلقة 

بنشــاطات املجلس، وذلــك بهدف تعزيــز تواصل 

املجلــس مــع كافــة رشائــح وقطاعــات املجتمع، 

@ختلف قنوات التواصل ووســائل االتصال الحديثة، 

وقــد أطلق املجلس إىل جانــب صفحته عىل موقع 

«تويرت»، صفحته عىل «فيس بوك».  

وأكــدت الورقة أن األمانة العامــة تقوم بدورها 

يف الدعــم الفني انطالقاً من خطــط علمية برملانية 

راعت البعد الربملا� الدويل املعارص، وما تم التوصل 

إليــه من تقدم يف هذا املض¬ر، وراعت أيضاً امتزاج 

ذلك بالبعد الوطني املحيل، انطالقاً من أن التجارب 

الربملانيــة الدولية املعارصة، تواكب برامج التحديث 

والتطوير وتراعي البعد العاملي والتقدم الدويل، دون 

أن تتقيد بالتجارب اإلقليمية أو التجارب املجاورة.

وناقــش املؤ°ر عــىل مــدى ثالثة أيــام العديد 

مــن املوضوعــات ذات العالقة، باســتخدام تقنية 

املعلومــات واالتصاالت يف الربملانات؛ ومنها الدروس 

املســتفادة حول دور تقنية املعلومات واالتصاالت 

يف جعل الربملان أك} انفتاحاً، وســهل الوصول إليه، 

وسياســات الوصول إىل البيانات الربملانية املفتوحة، 

وامل¬رســات الجيــدة يف مجــال إعــادة اســتخدام 

البيانات الربملانية، واالسرتاتيجيات اإلعالمية يف ضوء 

التطــور التقني، وإعــادة بناء املواقــع اإللكرتونية 

للربملانات عىل الشــبكة العنكبوتية، وإضافة قنوات 

إعالمية السرتاتيجية التواصل الربملا�.

ك¬ ناقش املؤ°ر التخطيط االســرتاتيجي لتقنية 

وخدمــات  الربملــان،  يف  واالتصــاالت  املعلومــات 

وتطبيقــات الجــوال، ألعضاء الربملانــات، والرشاكة 

الفاعلة لبناء القدرات لتقنية املعلومات واالتصاالت، 

واالبتــكارات البحثية واملكتبيــة، وح¬ية االتصاالت 

الربملانيــة، وتأم� البيانات الربملانيــة، والتعاون ب� 

الربملاني� عىل لغة الرتميز القابلة لالمتداد.

اجمللس من بني أك| 
برملانات دول املنطقة 
تطبيقًا »دوات التقنيات 

وال�امج ال�ملانية 
املتميزة

التجارب ال�ملانية الدولية 
املعاصرة تواكب برامج 

التحديث والتطوير وتراعي 
البعد العاملي والتقدم 

الدو�
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Ñ دراسة فنية لäمانة العامة.. غسل ا»مــــــــــــــــــــــــــــوال من أخطر جرائم العصر الرقمي
أعــدت األمانة العامة للمجلــس الوطني االتحادي، 

دراســة فنيةملناقشــة مرشوع قانون بتعديل بعض 

أحكام القانون االتحادي رقم 4 لســنة 2002، بشأن 

مكافحة جرائم غســل األموال، الذي ناقشه املجلس 

ووافــق عليه بعد أن عدل واســتحدث عــدداً من 

مــواده وبنــوده،  وتغيÑ مســ¬ه ليصبــح مواجهة 

جرائم غسل األموال ومكافحة °ويل اإلرهاب، فقد 

تضمن امللف امللخص التنفيذي، ونبذة عن مرشوع 

القانون والنتائــج االجت¬عية، والجانب االجت¬عي، 

والخربة الدولية، واملقارنة الدولية مع عدد من الدول 

مثل: اململكة العربية السعودية، واألردن، والجزائر، 

إضافة إىل أوراق وجداول الجانب القانو�.

وبينت الدراســة أن غسل األموال يعد من أخطر 

جرائم العرص الرقمي، فهي نشــاط إجرامي تعاو� 

تتالقى فيه جهود إجرامية دولية، تُؤرِّق مختلف دول 

ــواء، وذلك بعد  مة والنامية عىل حٍد سَّ العاÏ املتقدِّ

أن بــرز دور هذه الجرائم يف عرقلة إجراءات تَعقُّب 

وضبْط وُمصاَدرة األموال ذات املصدر اإلجرامي، ويف 

إتاحة فُرٍَص أوسع إلعادة اسِتخدام عائدات الجر.ة، 

ويف تعزيز األنشــطة اإلجرامية، والتسلُّل إىل الهياكل 

االقتصادية املرشوعة، وإرباك األســواق، واالستخدام 

اإلجرامــي للنُّظم املرصفيَّة واملاليَّة، فضالً عن دورها 

يف نرش الفساد، ومحاوالت التأثÑ عىل أجهزة العدالة 

الجنائية واملؤسسات السياســية واإلعالمية، وغÑها 

من قطاعات املجتمع.

اإلمــارات تنبهت مبكــراً إىل خطورة ترسب األموال 

غÂ املرشوعة 

وأكدت الدراسة أن دولة اإلمارات تنبهت منذ حقبة 

الث¬نينــات، إىل أن تــرسب األموال املكتســبة من 

مصادر غــÑ مرشوعة إىل داخل االقتصــاد القومي، 

بأي طريقــة كانت، يــؤدي إىل حدوث تشــوهات 

كبــÑة يف البنية االقتصادية للدولــة، وتبديد الدخل 

 Ñالقومي ملصلحة جهات خارجية، وإحداث خلل كب

يف $ط االستهالك واإلنفاق، وزيادة السيولة املحلية 

بشــكل ال يتناسب مع الزيادة يف السلع والخدمات، 

وأن ترسب األموال القذرة إىل املجتمع يقلب ميزان 

البنــاء االجت¬عي، بصعود فئــات إجرامية إىل قمة 

الهرم االجت¬عي، ولذلك سعت منذ ذلك الوقت إىل 

وضع الضوابط الالزمة للكشف عن أي عملية لغسل 

األمــوال تجرى داخل املؤسســات املحليــة، واتخاذ 

مجموعة مــن الخطوات والترشيعــات يف مكافحة 

هذه الظاهرة.

وباإلضافة إىل قانون مكافحة غسل األموال الذي 

صدر مطلــع عــام 2002، أصدر مــرصف اإلمارات 

املركزي عدداً مــن اإلجراءات والتوجيهات تلتزم بها 

البنوك واملؤسســات املالية العاملــة يف الدولة، ك¬ 

نظمــت الدولة منتصــف العام نفســه، أول مؤ°ر 

عاملــي من نوعه بشــأن نظــام «الحوالــة» وإعادة 

هيكلتــه بصورة تجعــل من الصعب اســتغالله يف 

عمليات غسل األموال.

وأشــارت الدراســة إىل أن دولة اإلمارات وقعت 

 Ñعــىل اتفاقية األمــم املتحدة ملكافحــة التجارة غ

املرشوعــة يف املخدرات واملؤثــرات العقلية يف فيينا 

عــام 1988، ك¬ أنها التزمت @بــادئ لجنة «بازل» 

واملبــادئ الصادرة عنها يف العام نفســه، وهي لجنة 

دولية متخصصــة يف تنظيم قواعــد العمل املرصيف 

وامل¬رسات اإلرشافية عىل مستوى العاÏ، وتعد دولة 

اإلمــارات أيضاً، طرفــاً أساســياً يف االتفاقية العربية 

ملكافحة االتجــار غÑ املرشوع باملخدرات واملؤثرات 

غÑ العقلية التي ُوقّعت يف تونس عام 1994.

وسعت دولة اإلمارات انطالقاً من نظرتها الحديثة 

لعمليات مكافحة غسل األموال، التي أصبحت تتجه 

ليس فقط لتقليل الجرائم املالية املرتكبة والتي ينتج 

عنها بالطبع أموال غÑ نظيفة، وإ$ا أيضاً إىل حرمان 

اإلرهابي� واملجرم� من الوســائل التي °كنهم من 

تنفيذ أهدافهم، وبحكم عامليــة الظاهرة وطبيعتها 

املتشــعبة، إىل تنفيذ عدد مــن املطالب والخطوات 

املهمة منهــا: تكملة وتحديث الترشيعات والقوان� 

الخاصــة @كافحة غســل األموال، ودعــم وتطوير 

الهيئــات الرقابية والتنظيميــة، واألنظمة القضائية، 

والتــي تتعاون في¬ بينها ملكافحة الظاهرة، وإرشاك 

قيادات رشكات ومؤسســات القطاع الخاص، خاصة 

املؤسســات املالية، لدعم املبــادرات التي تقوم بها 

الســلطات الحكوميــة املختصة ملكافحــة الظاهرة، 

واملشــاركة بنشــاط وفعالية يف املنتديــات الدولية 

واإلقليمية بغرض إثراء معلوماتها وتعزيز تعاونها يف 

مكافحة غسل األموال.

وتبعــاً لإلحصائيــات التي أعلنتها دائــرة القضاء 

يف أبوظبــي، فإن عــدد قضايا غســل األموال وعدم 

اإلفصاح عن األمــوال التي بارشتها النيابة خالل عام 

2013م، بلــغ  18 قضيــة من بينها  11 قضية غســل 

أمــوال ومعامــالت وتحويالت مالية مشــبوهة، و7 

قضايا عدم إفصاح.

وحســب الدراســة فقد اتضح من خالل مقارنة 

القانــون اإلمارا= مــع املعايÑ واملــؤرشات الدولية 

املعتمــدة يف دول املنظ¬ت الدوليــة مثل: القانون 

العر) االسرتشــادي ملكافحة غســل األموال و°ويل 

اإلرهاب، والقانون النموذجي بشــأن غسل األموال 

و°ويل اإلرهاب «األمم املتحدة»، واالتفاقية العربية 

ملكافحة غسل األموال و°ويل اإلرهاب، والتوصيات 

الـ 40 املعتمدة من مؤسســة النقــد الدويل والبنك 

الــدويل، والتوصيات الخاصة حــول °ويل اإلرهاب 

ضمن مجموعــة العمل املايل، أن مــرشوع القانون 

ا³مارات تنبهت منذ 
الثمانينات إØ أن تسرب 
ا»موال املكتسبة من 
 Øمصادر غ� مشروعة إ
داخل االقتصاد القومي 
يؤدي إØ حدوث تشوهات 

كب�ة Ñ البنية االقتصادية 
للدولة

الدولة وقعت على اتفاقية 
ا»مم املتحدة ملكافحة 

التجارة غ� املشروعة 
Ñ اخملدرات واملؤثرات 
العقلية Ñ فيينا عام 

1988م
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Ñ دراسة فنية لäمانة العامة.. غسل ا»مــــــــــــــــــــــــــــوال من أخطر جرائم العصر الرقمي

االتحادي اإلمارا= لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم 

غسل األموال، أغفل بعض املؤرشات املهمة بشأن:

أوالً: شفافية الشخصيات االعتبارية:

 Ï يذكــر القانون اإلمارا= أحكام بشــأن وجوب • 

تخزين عىل نظام التســجيل املركــزي يف الدولة 

معلومات وافيــة ودقيقة وحديثــة عن املالك� 

املنتفعــ� يف الشــخصيات االعتباريــة املنشــأة 

والجهات املسيطرة عليها.

 يتع� عىل املؤسســات املالية واملنشــآت واملهن • 

غÑ املالية معاينة هويــة عمالئها، وتتحقق منها 

بواســطة مصادر مستقلة موثقة أو مستندات أو 

بيانات أو معلومات موثقة.

باالحتفــاظ •  املاليــة  للمؤسســات  يســمح  أال   

بحسابات مجهولة أو حسابات بأس¬ء وهمية

 م¬رســة إجــراءات العناية الواجبــة بخصوص • 

األشــخاص املعرض� ملخاطر املناصب السياسية، 

كرئيس دولة أو سفÑ سافر يف مهمة رسمية.

 حفظ ســجالت العمالء والتقارير املرصودة ملدة • 

خمس سنوات عىل األقل.

ثانياً: الرقابة عىل غسل األموال وÊويل اإلرهاب:

أوجد القانون وســائل للرقابة ملواجهة جرائم غسل 

األمــوال ومكافحة اإلرهاب، وذلك من خالل اللجنة 

الوطنيــة ملكافحة غســل االموال، والوحــدة املالية 

للمــرصف املركــزي، إال أنــه Ï يربــط بــ� اللجنة 

والوحــدة، م¬ يضعف الرقابة عىل غســل األموال، 

باإلضافة إىل تحقيق شفافية الرقابة من خالل ض¬ن 

الحفاظ عىل رسية املعلومــات والبيانات املتداولة، 

ســواء ب� موظفي الوحدة املاليــة أو أمانة اللجنة 

الوطنيــة، م¬ يتطلــب الحفاظ عىل هــذه الرسية 

حتــى ولو تركوا أع¬لهــم، أو انتهت مدة العمل يف 

هذه الجهات.

ثالثاً: التعاون الدويل بشــأن مكافحة غسيل األموال 

وÊويل اإلرهاب:

 Ï يتطرق القانون اإلمارا= إىل إجراءات تســليم • 

املجرم� واملشــبوه�، حيث ألزمــت املؤرشات 

الدوليــة بوجــود إطــار قانــو� بشــأن طلبات 

تســليم املجرم�، إذ يشكل غسل األموال و°ويل 

اإلرهاب، جرم� قابل� لتسليم مرتكبيه¬.

 أغفــل القانون كذلك تســليم املمتلكات، حيث • 

إنه يف حــال املوافقة عىل التســليم تقوم الدولة 

بتســليم جميع ما يوجد يف اإلقليم من ممتلكات 

اكتسبت نتيجة للجرم املرتكب أو قد تلزم كدليل، 

إذا ما طلبت الدولة الطالبة ذلك.

غسل ا»موال نشاط 
إجرامي تعاو� تتالقى 

فيه جهود إجرامية دولية 
تُؤرِّق øتلف دول العا� 
املتقدمة والنامية على 

حد سواء

ا³مارات سعت انطالقًا من 
نظرتها احلديثة إØ عمليات 

مكافحة غسل ا»موال 
إØ حرمان ا³رهابيني 

واجملرمني من الوسائل 
التي متّكنهم من تنفيذ 

أهدافهم
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Ýالس  شقيقة

البحرين عضو اللجنة االستشارية للطاقة Ñ «ال�ملانية ا¡سيوية»

اختيــرت مملكــة البحريــن عضــواً فــي اللجنة 

الجمعيــة  فــي  بالطاقــة  المعنيــة  االستشــارية 

البرلمانيــة اآلســيوية، وذلك خالل مشــاركة وفد 

الشــعبة البرلمانيــة لمجلــس النــواب البحريني 

المشــارك في اجتمــاع اللجنة الدائمــة، المعنية 

بالشــؤون االقتصادية والتنمية المستدامة، التابع 

للجمعيــة البرلمانيــة اآلســيوية فــي جاكرتا في 

إندونيســيا، خالل الفترة من 5-2 من شــهر يونيو 

2014.  وطالــب الوفد خالل مشــاركته بضرورة 

وضــع وتبني اســتراتيجيات للحد مــن التحديات 

والمخاطــر غير المتوقعة التي قد يواجهها ســوق 

الطاقة، عن طريق تشــجيع االستثمار في قطاعات 

اقتصادية أخرى مساندة، تضمن استمرارية دوران 

عجلة التنميــة االقتصادية، وإيجاد ســوق الطاقة 

المتكاملة نحو تحســين أمن وكفاءة استخدامات 

الطاقــة، إضافة إلــى تضييق الفجــوات التنموية 

التي تباعد بين األســواق الناشئة والمتقدمة، من 

حيث تقليل اعتماد األســواق الناشئة على الطاقة 

المســتوردة، من خالل اســتخدام أشــكال الطاقة 

المتجددة. كما طالب بضرورة مبادرة الحكومات 

اآلسيوية بمعالجة تحديات سياسة الطاقة الرئيسية 

التــي يواجهها أي بلد وهي: أمن إمدادات الطاقة 

و/ أو الطلب، والكفاءة االقتصادية لقطاع الطاقة، 

والعدالة االجتماعية والسيما الحصول على أشكال 

الطاقة المختلفة بأسعار معقولة، وخفض مستوى 

االنبعاثات والملوثات ســواء مــن منتجي الطاقة 

ومســتهلكيها على حٍد ســواء، والحــد من وطأة 

الفقر، باالســتفادة من القوانين والتشريعات التي 

أقرتهــا مملكة البحرين، والتي كان أثرها كبير في 

القضاء عليها، وانحسارها في مجال ضيق.

ودعــا الوفــد البرلمانــات األعضــاء إلى وضع 

االستراتيجيات والتشــريعات والسياسات الالزمة 

لمكافحة الفقر، وتوجيه االهتمام بمشاريع البنية 

التحتيــة في الــدول الفقيــرة، كما حــّث الدول 

اآلســيوية التــي تمتلــك اقتصاداً قويــاً على دعم 

الدول األكثر فقراً في القارة اآلسيوية، واالستفادة 

من تجارب عدد من الدول اآلســيوية في برامجها 

اإلنمائية، للحد من وطأة الفقر في دولها وتطبيق 

التجارب الناجعة منها على بقية الدول اآلسيوية.

وصديقة

اجلائزة الذهبية لـ «فيسبوك» Ýلس الدولة العما�
حققــت صفحــة الـ «فيســبوك» الخاصــة @وقع 

مجلس الدولــة الع¬� اإللكرتو� الجائزة الذهبية 

اســرتاتيجياً، لــدى أكاد.يــة جوائــز اإلنرتنت يف 

املنطقة العربية – لفئة الربملانات – للســنة الثالثة 

عىل التوايل.

وقد حازت الصفحة عىل إعجاب الزائرين الذين 

أثنوا عىل مــا تقدمه الصفحة مــن معلومات عن 

أنشــطة املجلس املختلفة باللغت�، حيث حققت 

الصفحة املركز نفسه العام املايض 2013م، عاكسًة 

بذلك مجموع الجهد الربملا� الذي يقوم به مجلس 

الدولة، واملتمثل يف أنشــطة املجلس املختلفة، وما 

تســجله اللجان الدا[ة الســت من فعــل برملا� 

متميز، باإلضافة اىل ما تقدمه الصفحة من خدمات 

أخرى، مــ¬ أهلها ألن تتصــدر الصفحات امل¬ثلة 

للمواقــع الحكومية يف الوطن العــر). ويعد فوز 

هذا العــام الفوز الرابع عىل التوايل، حيث ســبق 

لهذه الصفحة أن فــازت يف العام 2012م، كأفضل 

منصة تفاعلية عىل الـ «فيس بوك» عىل مســتوى 

الوطن العر)، وذلك يف مسابقة موجهة لحكومات 

الدول العربية للمؤسســات الرسمية حرصاً، والتي 

تهدف إىل تعزيــز مواقع الحكومــات اإللكرتونية 

وصفحاتها عىل مواقع التواصل االجت¬عي.
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وزير الداخلية املغربي: االنتخابات ال�ملانية منتصف 2015
كشــف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أنه 

طبقــاً لتعليمــات العاهل المغربــي الملك محمد 

المحلية  الســادس، فإن االســتحقاقات االنتخابية 

والبرلمانية، ستتم قبل نهاية شهر يونيو 2015.

وقــال وزيــر الداخليــة في معــرض رده على 

أســئلة البرلمانيين، في جلســة األســئلة الشفوية 

بالغرفــة األولــى للبرلمان، إنه تنفيــذاً لتعليمات 

العاهل المغربي، فإن الحكومة تعكف على إعداد 

جميع مشــروعات القوانين الخاصــة باالنتخابات 

التي ستجرى في غضون سنة 2015.

وأشــار إلى أن جميع القوانين ستكون جاهزة 

النتخــاب أعضــاء المجالس المحليــة واإلقليمية، 

وكذلك المجالس الجهوية، على أســاس أن جميع 

االســتحقاقات ستكون في الموعد المحدد، مذكراً 

بالتواريخ التي سبق أن أعلنها رئيس الحكومة عبد 

اإلله بن كيران التي ستجرى العام المقبل.

اجمللس التأسيسي التونسي يعتمد القانون االنتخابي

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على 

القانون االنتخابي، بتأييد 132 نائباً ممن حضروا 

الجلســة، مقابل رفض 11 نائبــاً، وامتناع 9 عن 

التصويت، حيث يضم المجلس 217 نائباً.

وكان النقاش بشأن القانون بدأ في 18 أبريل 

الماضي، وشهد سجاالت بين النواب بشأن عدد 

من القضايا الخالفيــة. ومن آخر فصول القانون 

التي تم تبنيها، فصل بشــأن اعتماد لوائح تكون 

مناصفــة بين النســاء والرجال فــي االنتخابات 

التشــريعية. في المقابل، لم ينجح مقترح فرض 

حصة للنســاء في رئاسة القوائم، وتبني القانون 

االنتخابــي، بمــا يتيح للجنــة العليا المســتقلة 

لالنتخابات المكلفة بتنظيم االنتخابات، أن تبدأ 

عملها.
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Ýلس الوزراء املصري يقّر قانون ال�ملان

وافق مجلس الــوزراء المصري في اجتماع عقده 

يــوم 5 يونيــو 2014، برئاســة إبراهيــم محلب، 

على مشــروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية 

ومجلــس النــواب، تمهيــداً إلرســالهما لرئيــس 

الجمهورية للنظر في إصدارهما.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء، إن مشروع 

قانــون مجلــس النواب يتضمــن أن يكون مجمل 

عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضواً، منهم 540 

باالنتخــاب، مضيفاً أن الـ540 عضــواً، منهم 420 

مقعــداً بالنظام الفــردي، و120 بالقوائم المغلقة 

المطلقة، باإلضافة إلى 5% بالتعيين.

وأشــار إلــى أنه ســيكون داخل دوائــر النظام 

الفردي، تســعة مقاعــد لألقباط، وســتة للعمال 

لــذوي  وثالثــة  للشــباب،  وســتة  والفالحيــن، 

االحتياجات الخاصة، ومثلها للمصريين في الخارج، 

وسيكون للمرأة 56 مقعداً بالفردي، باإلضافة إلى 

ما سيفزن به في القوائم أو بالتعيين.

وأجاز القانون للمســتقلين والحزبيين، الترشح 

علــى أي من المقاعد الفرديــة أو القوائم، وجعل 

تمثيــل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز 

اإليجابي يتعين االلتزام به لقبول أوراق القائمة.

وراعــى المشــروع أن يتــم تقســيم الدوائــر 

االنتخابيــة، بقانــون مســتقل يلتــزم بالموجبات 

للســكان  العــادل  التمثيــل  فــي  الدســتورية 

والمحافظات، والمتكافــئ للناخبين، ويحدد عدد 

مقاعــد النظــام الفــردي الخاصة بــكل محافظة، 

بقســمة متوســط عــدد الســكان والناخبين في 

المحافظة على الوزن النسبي للمقعد.

وتنــاول المشــروع حقوق وواجبــات النواب، 

حيث نص علــى تمتعهــم بالحصانــة البرلمانية، 

واالحتفاظ لمــن كان منهم موظفاً عاماً بوظيفته، 

وزيدت مكافأة العضويـة، فأصبحت خمسة آالف 

جنيــه بدًال مــن ألف جنيــه. وحــددت المذكرة 

اإليضاحيــة التي أعدتها اللجنــة لتعديل القانون، 

أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، يكون 

وفقــاً لحكم قضائــي نهائي، وأشــارت إلى أنه ال 

يوجد عزل سياســي جماعي على أســاس االنتماء 

السياســي، أو أي أساس آخر ســوى حكم القانون 

وفقاً للدستور.

فوز حزب بهارتيا جاناتا بـ 282 مقعدÑ ü االنتخابات الهندية
أعلنت اللجنة االنتخابية، فوز حزب بهارتيا جاناتا 

بـــ 282 مقعــداً، مقابــل حصول حــزب المؤتمر 

الهنــدي على 44 مقعــداً، في انتخابــات مجلس 

النــواب الهندي، التي شــارك فيهــا أكثر من 500 

مليــون ناخب، في ما تعتبــر أكبر ديمقراطية في 

العالم.

ويحتاج الحزب إلى 282 مقعداً لتحقيق أغلبية 

فــي مجلس النواب الهندي، ويمكن أن يحوز أكثر 

من 330 مقعداً إذا تحالف مع األحزاب الصغرى.

وبلغت نسبة المشاركة في االنتخابات الهندية 

66.38% أي أكثــر مــن مشــاركة الناخبيــن في 

انتخابــات عــام 1984، التي ينظــر إليها على أنها 

حطمت رقماً قياساً في نسبة المشاركة.

االنتخابــات  فــي  االقتــراع  عمليــة  وجــرت 

التشــريعية الهندية التي استمرت خمسة أسابيع 

وتعد األطول في العالم، على تسع مراحل ألسباب 

لوجستية، كما اعتبرت هذه االنتخابات األكبر في 

تاريخ الممارســة الديمقراطية في العالم، إذ يحق 

لـ814 مليون ناخب التصويت فيها.

يشار إلى أن فرز األصوات جرى في 989 مركزاً 

انتخابياً، حيث أشــرف على العملية 1199 مراقباً، 

وفق مصادر رسمية هندية.

الوطني االحتادي  |  العدد السادس  |  يوليو 942014

isssu6 .indd   94 8/3/14   6:59 PM



صعود التيار املناهض لالحتاد Ñ انتخابات ال�ملان ا»وروبي
أشارت نتائج االنتخابات البرلمانية األوروبية، التي 

جــرت خالل الفتــرة 25-22 مايو 2014، إلى زيادة 

تأثيــر األحزاب المناهضة لالتحــاد األوروبي، وإلى 

انعكاســاتها على السياســات الداخليــة االقتصادية 

واالجتماعيــة األوروبيــة، وإلــى توجهــات أوروبا 

الخارجيــة دوًال واتحــاداً، إذ اعتــاد األوروبيون أن 

يكونــوا على موعد مع اســتحقاق قــاري النتخاب 

البرلمان االتحادي األوروبي، المشكل من 28 دولة، 

هــي مجموع دول االتحاد األوروبي، الذي يشــكل 

بالتقاســم مع مجلس االتحاد، أعلى سلطة تشريعية 

أوروبية، وواحدة من أقوى الهيئات التشريعية في 

العالــم، ويتم انتخاب أعضائه كل خمس ســنوات. 

ويعكــس انتخاب هــذا البرلمان، المزاج الشــعبي 

األوروبــي عمومــاً، ومواقف القوى السياســية من 

االتحــاد، ومــن سياســاته الداخليــة، والخارجيــة، 

وتصنف هذه العملية، بأنها أكبر عملية انتخابية في 

أوروبا، بســكانها البالغ عددهم 400 مليون نسمة، 

ينتخبــون برلمانــاً مؤلفاً مــن 751 نائبــاً، منذ عام 

1979، يمثل أقدم المؤسســات التمثيلية األوروبية، 

الذي اجتمع للمرة األولى في ديســمبر عام 1952، 

إثــر انتخاب أعضائــه من قبل الجماعــة األوروبية 

للصلــب والفحم المشــكلة آنذاك من ســت دول. 

واســتناداً إلى تقديرات أعلنهــا البرلمان األوروبي، 

فقد حصد محافظو الحزب الشعبي األوروبي، 212 

مقعداً من أصل 751، مقابل 186 لالشتراكيين. ونال 

الليبراليــون 70 مقعداً، وخلفهــم حزب الخضر 55 

مقعــداً، واألحزاب األربعة المؤيــدة ألوروبا باتت 

تحتل 523 مقعداً، مقابل 612 ســابقاً، وبالنسبة إلى 

مختلــف األحزاب في أوروبا، فإنها ال تشــكل كتلة 

متجانسة، ولن تجمع أكثر من 140 نائباً.

ورغــم تغيــر تركيبــة الحكومــات والبرلمانات 

الوطنية األوروبية، اســتناداً إلى العملية االنتخابية 

وصناديــق االقتــراع، بيــن أحزاب يمين الوســط، 

وأحزاب يسار الوسط بشكل أساسي.

ñ63 عام Øتشريع أملا� يخّفض سن التقاعد إ

وافق البرلمان األلماني على إصالح رئيسي لنظام 

المعاشات، اقترحه االئتالف الحاكم، يتضمن خفض 

ســن اإلحالــة إلى التقاعــد، إلى 63 عامــاً لبعض 

المواطنين، رغم تحذيرات من خبراء اقتصاديين، 

بأن هذه الخطوة قد تلحق ضرراً باالقتصاد.

وتم إقرار التشريع الجديد بسهولة في مجلس 

النواب «البوندستاج» بفضل األغلبية الكبيرة التي 

يتمتــع بها ائتــالف المحافظيــن والديمقراطيين 

االشــتراكيين، الــذي تقــوده المستشــارة أنغيال 

ميركل.

ووفقــاً لمكتب إحصــاءات االتحــاد األوروبي 

«يوروســتات»، فإن األلمان يعملون لفترة أطول 

من اليونانيين واإلسبان والفرنسيين، إذ يتقاعدون 

بعد قضاء حوالي 37.5 عاماً في العمل، والمتوسط 

في االتحاد األوروبي هو 35 عاماً.

وبمقتضــى التشــريع الجديــد، فإنه سُيســمح 

لبعض األلمان ابتداء من يوليو، بالتقاعد والحصول 

علــى معاش كامل عند ســن 63 عاماً، بشــرط أن 

يكونــوا قضــوا 45 عاماً في العمــل، ويمكن أيضاً 

ألولئك الذين ُسّرحوا من العمل لفترة قصيرة، أن 

يتقاعدوا مبكراً.
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سعيد الكندي.. اخل�ة وثراء املس�ة ال�ملانية

ا»خ�ة

حظي سعادة ســعيد محمد ســعيد الكندي، الذي 

يعد سادس رئيس للمجلس الوطني االتحادي  خالل 

الفصــل الترشيعي الثالث عرش من تاريخ 18 فرباير 

2003م، ولغايــة 17 فربايــر 2005م،  بفــرتة خدمة 

طويلــة يف العمل الربملا�، ومســÑة حافلة بالعطاء 

كعضو يف املجلس عن إمارة د)، بدأت من 6 فرباير 

1993م ولغاية 17 فربايــر 2005م، وصلت إىل اثني 

عرش عامــاً، ك¬ كان عضواً يف عدد من املؤسســات 

املحليــة، ورئيســاً لعــدد مــن اللجــان االتحاديــة 

واملؤسســات املرصفية، وعرف عنه تواضعه ودماثة 

خلقه ومساه¬ته يف األع¬ل الخÑية.

وشــهد املجلس الوطني االتحادي خالل رئاســة 

ســعادة الكنــدي  العديد مــن اإلنجــازات تتعلق 

بجملة مــن مرشوعات القوان� التي أقرها املجلس، 

واملوضوعــات العامة التي ناقشــها وتبنى بشــأنها 

توصياته، واألســئلة التي وجهها األعضاء، والبيانات 

التي أصدرها املجلس، فضالً عن مشاركة املجلس يف 

العديد من الفعاليات الربملانية.

وخــالل فرتة رئاســته، عقد املجلس 43 جلســة، 

ناقــش وأقر خاللها 43 مرشوع قانــون، منها قانون 

اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون يف شأن تحديد 

مكافــآت أعضاء املجلــس الوطني االتحــادي، ك¬ 

ناقش املجلس يف عهده 24 موضوعاً عاماً من أبرزها 

«برنامج الشــيخ زايد لإلســكان»، و«تنميــة موارد 

امليزانيــة االتحاديــة»،  أصدر املجلــس 22 توصية 

يف شــأنها، وتم توجيه 41 ســؤاالً ملعــايل الوزراء يف 

مختلف القضايا الوطنية، وتعديل دستوري واحد يف 

شأن املناطق الحرة املالية.

وأصــدر املجلس خــالل فرتة رئاســة الكندي 11 

بياناً، أبرزها يف شــأن وفاة املغفور له بإذن الشــيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأرســل 

املجلس 6 رســائل وبرقيات يف مناســبات مختلفة، 

منها تهنئة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، @ناسبة تسلمه 

سلطاته الدستورية رئيساً للدولة.

وÏ يقتــرص نشــاط الكنــدي يف العمــل الربملا� 

الداخــيل، ولكن نشــاطه برز يف املحافــل الربملانية 

الخليجية والعربية واإلســالمية والدولية، فقد ترأس 

وفد املجلس املشارك يف االجت¬ع التشاوري لرؤساء 

مجالــس الشــورى والوطني واألمــة، واجت¬عات ، 

واالتحــاد الربملا� العر)، ومؤ°ــرات اتحاد مجالس 

الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلســالمي،االتحاد 

الربملا� الــدويل ك¬ ترأس وفد املجلــس يف زياراته 

الخارجية.

الوطني االحتادي  |  العدد السادس  |  يوليو 962014

isssu6 .indd   96 8/3/14   6:59 PM








