




 حممد املر
رئيس اجمللس الوطني االحتادي

يضطلع املجلس الوطني االتحادي، باختصاصات دستورية ترشيعية ورقابية، وبدور 
مهم يف إطار الدبلوماسية الربملانية، والتفاعل مع مختلف القضايا الوطنية واإلقليمية 
والدولية، وفقاً للسقف املتاح من الصالحيات مبقتىض الدستور، والالئحة الداخلية التي تُنظم 
أداء املجلس يف كل مجاالت عمله، ويف إطار كون املجلس مؤسسة برملانية ُتثل الشعب، 
مختلف  يف  ومشكالتهم  املواطنني  وهموم  املجتمع،  وقضايا  وطموحات  آماله  عن  للتعبري 
الحياة، وتستجيب عرب قيامها بدورها، لتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن  مناحي 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، التي تضمنها برنامجه السيايس الذي يستهدف 
التمكني السيايس، بتوسيع نطاق املشاركة السياسية، وتعزيز دور املجلس الوطني االتحادي 

سلطة ترشيعية ورقابية مساندة وداعمة ومرشدة للحكومة.

الساحة  عىل  املجريات  مختلف  تتناول  حثيثة،  إعالمية  بجهود  يقوم  املجلس  كان  وإذا 
املجتمع  ومؤسسات  كل رشائح  مع  والتواصل  واالنفتاح  الشفافية  عىل  ويحرص  الربملانية، 
والحياة  الثقافة  وإثراء  املجتمعية،  املشاركة  لتعزيز  املتاحة،  التواصل  قنوات  مختلف  عرب 
عليه  ويُراهن  اإلطار،  هذا  يف  الوطني  إعالمنا  دور  يُثمن  فإنه  العزيز،  وطننا  يف  الربملانية 
أيضاً يف تطوير آفاق هذا الدور، باعتباره العنرص الرئيس املكمل للحياة الربملانية، سواء من 
حيث التعريف بحيثيات الحياة الربملانية مبقتىض الدستور، والتعبري عن الرأي العام بشأن 
التواصل بني الربملانيني والجمهور  العمل الربملاين وأداء ممثيل الشعب، أو تعزيز  مجريات 
أو من حيث مسؤوليته يف تقديم محتوى إعالمي برملاين بقراءات متعددة ومتنوعة، تنقل 
أعامل الربملان وترشحها وتحللها وتعلق عليها، لتمكني الجمهور من الحصول عىل املعلومات 
الكافية، واملعرفة الربملانية العميقة، لتعزيز وتنمية الوعي الربملاين مبعناه األشمل، باعتباره 

املقدمة األوىل لتفعيل املشاركة السياسية ملختلف قطاعات املجتمع ورشائحه. 

من هنا فإن تطوير إعالم برملاين متخصص من حيث آفاقه وآلياته وأدواته يف بلدنا العزيز مل 
يعد ترفاً بل رضورة تقتضيها التطورات الجوهرية يف تجربتنا الربملانية، التي ستشهد العام 
املقبل، بإذن الله، العملية االنتخابية الثالثة، الختيار نصف أعضاء املجلس الوطني االتحادي 

لفصله الترشيعي السادس عرش.

من هذا املنطلق، وإمياناً من املجلس بالدور الحيوي لإلعالم الربملاين، فقد عمل عىل تنظيم 
ومداخالت  وبنقاش  الفت،  بحضور  وحظيا  و2014،   2013 عامي  الربملاين  اإلعالم  منتدى 
مثمرة، لنخبة من املتخصصني يف اإلعالم الربملاين من االتحاد الربملاين الدويل، ومن دول عربية 
اإلعالمي  التخصص  الضوء عىل مختلف جوانب هذا  أوراق عمل سلطت  قدموا  وأجنبية، 
املميز، لالستفادة من تجارب مختلف الدول، ومواكبة التطورات الحديثة يف عامل االتصال 

واإلعالم، واستثامرها عىل الوجه األفضل يف اإلطار الربملاين. 

كام أطلق املجلس جائزة اإلعالم الربملاين التي تستهدف أساساً، تطوير منظومة أداء اإلعالم 
الربملاين بشكل عام، وحول املجلس الوطني االتحادي عىل وجه الخصوص، ويأمل املجلس 
أن تُشكل هذه الجائزة، حافزاً لجميع املعنيني واملهتمني من إعالميني ومؤسسات ووسائل 
إعالمية مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكرتونية، لتطوير أداء اإلعالم الربملاين ودوره يف 

تعزيز املشاركة السياسية، وإثراء الثقافة والحياة الربملانية يف بلدنا العزيز.

اجمللس واإلعالم الربملاين
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أنشطة وأخبار

املر يستنكر االدعاءات الباطلة للمدعو مبارك الدويلة

دان معايل محمد أحمد املر، رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، بشــدة، االدعاءات الباطلة التي أدىل بها 

املدعو مبــارك الدويلــة املنتمي لجامعــة اإلخوان 

املســلمني يف دولة الكويت الشــقيقة، عــىل القناة 

الرسمية ملجلس األمة الكويتي، بحق دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، والتي أساء فيها إىل قيادتنا الوطنية 

ممثلة بالفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، الرمز الوطني الشامخ الذي عمل ويعمل 

بكل إخــالص ودأب وتضحية لنهضة وعزة شــعب 

اإلمارات ومرشوعها الحضاري، ولتقوية أوارص وعرى 

التقــارب والتعاون بني شــعوب وقيــادات مجلس 

التعــاون الخليجي، وســاهم بجهــود نبيلة وخرية 

ومتواصلة لتجنيب أمتنــا العربية مصائب اإلرهاب 

والفنت وعدم االستقرار، وللدفع بها يف طريق التنمية 

والتقدم واالزدهار.  وقــال إن مثل هذه االدعاءات 

الباطلة التي ال تستند إىل أي أساس، تهدف بوضوح 

إىل زرع الفتنــة بني شــعوب ودول مجلس التعاون 

الخليجي، وهي تأيت يف وقت تشهد فيه دول املجلس، 

مزيداً من التعاون الوثيق لتحقيق مصالح شــعوبها، 

وقد تجــىل ذلك يف أبهــى الصور يف قمــة املجلس 

التي عقدت أخــرياً يف العاصمــة القطرية الدوحة. 

وأضاف معــايل املر، إن املجلــس الوطني االتحادي 

الذي تربطه مبجلس األمــة الكويتي عالقات وثيقة 

من التعاون املتبادل، إذ يؤكد زيف هذه االدعاءات 

التي يرفضها شعب اإلمارات رفضاً قاطعاً، فإنه يدعو 

مجلس األمــة الكويتي إىل أن يقطــع الطريق عىل 

مثل هذه األصوات التي تستهدف النيل من عالقات 

األخــوة والتضامــن والتعــاون بني دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة ودولة الكويت الشقيقة.

رئيس اجمللس الوطني االحتادي يلتقي برملانيًا يابانيًا
استقبل معايل محمد أحمد املر، رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، يف مقر األمانة العامة للمجلس يف ديب يوم 

4 نوفمرب 2014م، الســيد ميتســوناري أوكاموتو عضو 

مجلس النواب يف الربملان الياباين والوفد املرافق. جرى 

خالل اللقاء الذي حرضه سعادة عبدالرحمن الشاميس 

األمني العام املســاعد للشــؤون الترشيعية والربملانية، 

بحث سبل تعزيز عالقات التعاون الربملاين بني املجلس 

الوطنــي االتحادي والربملاين اليابــاين، مع التأكيد عىل 

أهميــة الزيــارات وتبــادل الخــربات واالطــالع عىل 

التجارب الربملانية بني البلدين.  وأشــاد رئيس املجلس 

الوطني االتحادي، بعالقات التعاون الثنائية التي تربط 

البلدين الصديقني، وســبل تطويرها يف املجاالت كلها، 

مســتعرضاً اختصاصات املجلــس الترشيعية والرقابية 

والدبلوماســية الربملانيــة، ومشــاركاته يف الفعاليات 

الربملانية الخليجية والعربية واإلسالمية والدولية. 

من جانبه، أشــاد عضو مجلس النــواب يف الربملان 

الياباين، مبســتوى العالقات بني البلدين، مؤكداً حرص 

بالده عــىل تنمية وتطوير هذه العالقــات، مبا يخدم 

املصالح املشرتكة لهام. وأشــاد بالتقدم والتطور الذي 

تشــهده الدولــة يف مختلــف املجــاالت، ومبا تحظى 

به من ســمعة عامليــة، بفضل دعم وتوجيــه قيادتها 

الحكيمــة إلبراز دور ومكانة اإلمارات عىل املســتوى 

الــدويل، ووجه دعوة ملعــايل رئيس املجلــس لزيارة 

اليابان.
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رئيس اجمللس يتسلم دعوة لزيارة إيرلندا

اســتقبل معايل محمــد أحمد املر رئيــس املجلس 

الوطنــي االتحادي يــوم 2 /11 /2014 يف مكتبه يف 

مقر األمانة العامة للمجلس يف ديب، باتريك هينييس 

ســفري جمهورية إيرلنــدا لدى الدولة، الذي ســلم 

معاليــه دعوة رســمية من رئيس مجلس الشــيوخ 

اإليرلندي لزيــارة جمهورية إيرلنــدا، بهدف تعزيز 

آفاق عالقات التعاون الربملانية.

وأشــاد معايل رئيس املجلس بعالقــات الصداقة 

التي تربــط دولة اإلمــارات والجمهورية اإليرلندية 

يف مختلف املجاالت، الســيام السياسية واالقتصادية 

والســياحية، وأكد أن املستوى املتطور الذي وصلت 

إليه العالقات بني البلدين الصديقني، يتطلب تطوير 

العالقات بــني املجلس الوطنــي االتحادي ومجلس 

الشــيوخ اإليرلندي، بهدف تبادل الخربات الربملانية 

يف املجاالت كافة، مبا يساهم يف االرتقاء باملامرسات 

الربملانية وتطوير املهارات ودعم األداء الربملاين.

وجــرى التأكيــد عىل أهميــة تعزيــز العالقات 

بني البلديــن يف مختلف املجاالت، الســيام التعليم 

والصحة والزراعة والتكنولوجيا والعلوم والهندســة، 

واالستفادة من اإلمكانيات املتوفرة لدى الجانبني يف 

هذه املجاالت، مبا يخدم مصالح البلدين.

بدوره أكد السفري اإليرلندي عىل عمق العالقات 

التي تربط الدولتني الصديقتني، مضيفاً أن العالقات 

الثنائيــة بني دولــة اإلمارات وإيرلنــدا متميزة عىل 

جميــع الصعــد، وتحولت خــالل فــرتة وجيزة إىل 

عالقات رشاكة متينة تشمل جميع القطاعات.

بحث عالقات التعاون مع الربملان الكوري
التقى سعادة سامل بن ركاض العامري عضو املجلس 

الوطنــي االتحادي يــوم األحــد 26 أكتوبر 2014، 

ســعادة بارك جانك بونــغ األمني العــام للجمعية 

الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية.

وجرى خالل اللقاء بحث ســبل تعزيز العالقات 

الربملانية بــني املجلس الوطني االتحادي والجمعية 

الوطنية لجمهورية كوريــا الجنوبية، والتأكيد عىل 

أهمية تبادل الزيارات والخربات الربملانية.

وأكد العامري خــالل اللقاء عىل متانة العالقات 

القامئــة بــني دولــة اإلمــارات وجمهوريــة كوريا 

الجنوبية يف شتى املجاالت، وأهمية تفعيل عالقات 

التعاون الربملاين بني املجلسني يف مختلف الفعاليات 

واألنشطة الربملانية الدولية.

من جانبه اســتعرض رئيس الجمعيــة الوطنية، 

آليــة العمل الربملاين للجمعية، مؤكداً أهمية تعزيز 

العالقــات الثنائيــة التــي تجمع بــني البلدين يف 

مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية، 

والحرص عىل تطويرها مبا يخدم املصالح املشــرتكة 

للشعبني.
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اجمللس يشارك يف احتفالية رفع العلـم يف الذكرى 
العاشرة لتسلم رئيس الدولة سلطاته

أنشطة وأخبار

شارك املجلس الوطني االتحادي يوم االثنني 3 نوفمرب 

2014م، يف احتفــاالت الدولة بـ »يــوم العلم« الذي 

يصادف الثالــث من نوفمرب، مبناســبة تويل صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

ييحفظه الله، سلطاته الدستورية.

وتم يف باحة املجلس الوطني االتحادي يف أبوظبي 

ومقــر األمانة العامــة للمجلــس يف ديب، رفع العلم 

خفاقاً، وذلك اســتجابة لتوجيهات صاحب الســمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، للجهات 

والدوائر والوزارات االتحادية برفع العلم .

وشــارك يف رفع العلــم معايل محمــد أحمد املر 

رئيس املجلس الوطني االتحادي، وعدد من اصحاب 

الســعادة أعضــاء املجلــس، والدكتور محمد ســامل 

املزروعــي األمني العــام للمجلس، واألمنــاء العامني 

املســاعدين، وعدد من مديــري اإلدارات وموظفي 

األمانة.

وأكــد معــايل محمد أحمــد املر رئيــس املجلس 

الوطنــي االتحادي أن اعتامد »يوم العلم« يف الثالث 

مــن نوفمرب، مناســبة وطنية ســنوية يحتفــل فيها 

بالتزامن مع تويل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيــان رئيس الدولة، يحفظــه الله، مقاليد 

الحكــم، وهــو تجســيد حقيقــي للعالقــة الطيبة 

والفريدة التي تربط الشعب والقيادة والوطن، وهي 

مناســبة وطنية غالية نرى فيها العلم خفاقاً يف سامء 

إماراتنا العزيزة وطيلة أيام العام، ليبقى عنوان وطن 

وشــعب وقصة والء وانتــامء لدولة االتحــاد، ورمزاً 

للهويــة الوطنية يروي حكاية وطن وانتامء شــعب 

وتطور دولة، مشــرياً إىل أن شعار هذا العام »ارفعه 

عاليــاً ليبقى شــامخاً«، يجســد العديد مــن املعاين 

والقيــم الوطنية والحضاريــة، ويعكس مدى التقدم 

والتطور الذي تشهده دولتنا ومتيزها سواء يف الحرص 

عىل مناقشــة القضايا التي تخــص الوطن واملواطن، 

أو الســمعة العاملية التي تحظى بهــا الدولة.  وقال 

إن املجلــس يرفع إىل مقام صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة، يحفظه 

اللــه، أصدق مشــاعر التهنئــة والتقديــر والعرفان 

والوالء مبناســبة تســلم سموه ســلطاته الدستورية 

االتحادية، مضيفاً ان ســموه هو راعي مسرية متكني 

املجلس، إذ شــهد العمل الربملاين والسيايس منذ بدء 

عهد ســموه امليمون، نقلة يشهد لها القايص والداين، 

وضعت دولــة اإلمارات يف مصاف الــدول املتقدمة 

من حيث مشاركة أبناء الوطن يف عملية صنع القرار 

ويف املســاهمة يف ملحمة البنــاء، ومن حيث وجود 

ترشيعات تعترب متقدمــة تحفظ وتصون ما وصلت 

إليه الدولة من تقدم وازدهار يف جميع املجاالت.

وأضاف ان دولة اإلمــارات برؤية وقيادة صاحب 

الســمو رئيس الدولــة، يحفظــه الله، باتــت تتبوأ 

مكانة حضاريــة رفيعة عىل املســتوى الدويل، تضع 

املواطن عىل ســلم أولوياتها ومحور وجوهر عمليتها 

التنمويــة، ومحركها الرئييس يف وطن يحفظ ويصون 

كرامة أبنائه، ويوفر لهم سبل العيش الكريم، مؤكداً 

أن عمليــة التمكــني التــي يقودها صاحب الســمو 

رئيــس الدولــة، يحفظه الله، تســتهدف املواطن يف 

شــتى مواقع العمل لتمكينه مــن القيام بدوره عىل 

أفضل وجه، يف خدمة مسرية التنمية والبناء يف دولة 

اإلمــارات. وقــال إن اإلمارات منذ تأسيســها حباها 

اللــه بقيادة وضعت نصب أعينها بنــاء دولة قانون 

ومؤسسات، وتعزيز مشــاركة املواطنني واملواطنات، 

ومتكينهم من املساهمة يف مسرية البناء، حتى غدت 

دولــة اإلمارات محــط إعجاب واهتــامم العامل من 

حيــث توفر بيئة آمنه جاذبة ملختلف االســتثامرات 

وكربى املشــاريع. وأكــد أن صاحب الســمو رئيس 

الدولة راعي مسرية متكني املجلس الوطني االتحادي، 

يواصل هذا النهج منذ تســلمه سلطاته الدستورية، 

مبينــاً أن العمل الربملاين شــهد يف عهد ســموه نقلة 

مهمة ترجمة للربنامج الســيايس الذي أطلقه سموه 

عام 2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف 

أعضــاء املجلــس عامــي 2006م و2011م، وتعديل 

دســتوري رقــم 1 لســنة 2009م، ومشــاركة املرأة 

ناخبة وعضوة، وتوســيع القاعدة االنتخابية لتمكني 

املواطنني من املشاركة يف عملية صنع القرار. 
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أمانة الوطني االحتادي حتتفل باليوم الوطني الـ43

نظمت األمانة العامة للمجلــس الوطني االتحادي 

احتفــاالً يف باحة املجلس بأبوظبي، مبناســبة اليوم 

الوطنــي الثالث واألربعني لدولــة اإلمارات العربية 

املتحــدة، بحضــور ســعادة الدكتور محمد ســامل 

املزروعي األمني العام للمجلــس ومديري اإلدارات 

وموظفــي األمانة. رفع ســعادة الدكتــور املزروعي 

يف كلمة له، أصدق مشــاعر التهنئة والتربيكات إىل 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 

رئيــس الدولــة، يحفظــه اللــه، ولصاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 

وإلخوانهام أصحاب السمو حكام اإلمارات، وللفريق 

أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

ولشــعب اإلمــارات واملقيمــني عىل أرضهــا، بهذه 

املناســبة الوطنية العزيزة املتجــددة، وقد حققت 

الدولة املزيد مــن التقدم واالزدهار محلياً وإقليمياً 

ودولياً، مضيفاً أن اإلنجاز األكرب واألعظم الذي تفخر 

به دولة اإلمارات، هو االســتثامر يف العنرص البرشي 

وبناء إنســان اإلمــارات وإعــداده وتأهيله ليحتل 

مكانة مرموقة، ويُسهم يف بناء وحامية وطنه.

وأشــار إىل أن ما تحقق مــن إنجازات عىل مدى 

أكرث من أربعة عقود يف شتى القطاعات واملجاالت، 

والتي سبقت فيها الدولة الكثري من دول العامل، عزز 

من رضا الشــعب عــن دولته وتالحمــه مع قيادته 

ومجتمعه، مؤكداً أن تحقيق ســعادة املواطنني كان 

نهج املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان 

آل نهيان، طيب الله ثراه، واآلباء املؤسســني، حيث 

جاءت اإلمــارات يف مؤرشات الســعادة والرضا بني 

الشــعوب، يف املركز األول عربياً، والسابع عرش عىل 

مستوى شعوب العامل.

ولفت إىل مســألة عدم اكتفــاء األمانات العامة 

بالــدور اإلداري الذي ميكن أن يقوم به كل من هم 

خارج العمل الربملاين، إذ إن نجاح العمل املتخصص 

الفني والبحثــي الداعم لعمل املجالــس الربملانية، 

يحتاج إىل تراكــم الخربات واالطــالع عىل التجارب 

الناجحــة، مضيفــاً أن األمانة العامــة تنبهت مبكراً 

إىل رضورة مواكبــة التطورات يف املجــاالت التقنية 

والبحثيــة والفنيــة، األمــر الذي نتج عنــه نجاحها 

يف تقديــم العديد مــن املشــاريع التطويرية خالل 

مشاركة املجلس يف مختلف الفعاليات الربملانية.

وأعرب عــن تقديره ملعــايل محمــد أحمد املر، 

رئيس املجلــس الوطني االتحادي، عىل الدعم الذي 

يقدمه لألمانة، كام قدم الشــكر إىل موظفي األمانة 

عىل الجهود التي يقومــون بها يف مختلف مجاالت 

عملهم، وإىل اللجنة املنظمــة لحفل اليوم الوطني، 

وجميع من شارك يف ترتيب هذه الفعالية.

وكان الحفل الذي نظــم يف خيمة خاصة نصبت 

يف باحــة األمانة العامــة للمجلس للتعبري عن تراث 

الدولة األصيل، قد بدأ بالســالم الوطني، وشارك فيه 

طلبة املدارس بأداء فقرة شعبية، وتنظيم مسابقات 

فنية تراثية متنوعة، والســحب عــىل جوائز عينية، 

وتم توزيع هدايا تذكارية وشــعارات خاصة باليوم 

الوطني الـ43 عىل جميع الحضور.
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أنشطة وأخبار

تكرمي الفائزين بجائزة اجمللس السنوية
 املر يثمن دعم األمانة ويؤكد أهميـــــــــــــــــــــــــــة العمل اجلماعي

كــرم معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، يوم الخميس املوافق 18 ديسمرب 2014م، 

الفائزين يف جائزة املجلس الوطني االتحادي السنوية 

لتكريم املتميزين من كوادر األمانة العامة عن فئات 

أفضل: »مقرتح، وموظــف، وفريق عمل، ومرشوع، 

وإدارة«، وذلك لدورهم اإليجايب يف تحقيق األهداف 

االســرتاتيجية لألمانة، وتنفيذ الخطــط والربامج مبا 

يسهم يف تقديم أفضل أشكال الدعم ألجهزة املجلس 

ملامرسة اختصاصاته الدستورية.

حــرض التكريــم ســعادة الدكتور محمد ســامل 

املزروعي األمني العام للمجلس، و سعادة عبدالعزيز 

بن درويش األمني العام املساعد للجلسات واللجان، 

وعــدد مــن مديــري اإلدارات ورؤســاء األقســام 

واملوظفني.

وشــملت الفئات الفائزة: فئــة املوظف اإلداري، 

الخدمــة  وفئــة ذوي  الباحــث،  املوظــف  وفئــة 

الطويلــة، وفئــة لجنة/فريق العمل التي شــملت: 

لجنة املناقصات واملامرســات، وفريق عمل الشبكة 

الربملانيــة الخليجيــة، وفريــق عمل تطويــر مبنى 

املجلس واألمانــة العامة يف أبوظبــي وديب، وفريق 

عمل منتــدى اإلعالم الربملاين، وفريــق تطوير قاعة 

زايــد، وفريق عمــل منتدى البحــث العلمي، وفئة 

اإلدارة: إدارة االتصال واإلعالم. 

وأعرب معايل رئيس املجلــس عن تقديره للدور 

الــذي تؤديــه األمانة العامــة للمجلس، ملامرســة 

اختصاصاتــه الدســتورية، مؤكــداً أن األمانة لديها 

من الخــربات الفنية والقانونيــة واإلدارية والتقنية 

والبحثية ذات الكفاءة العالية، التي تســهم يف دعم 

وإنجــاح أعــامل املجلس عــىل صعيــد اجتامعات 

اللجان والجلســات، ومشــاركاته عرب الدبلوماســية 

الربملانيــة للشــعبة الربملانية اإلماراتيــة، األمر الذي 

أسهم يف تطوير العمل الربملاين، وانعكس إيجاباً عىل 

مشــاركات املجلس يف املحافــل الربملانية، وتحقيقها 

لنتائج متميزة.

وشــدد عىل أهميــة العمل الجامعي املؤســيس 

عىل شــكل فرق عمل، األمر الذي يســهم يف إنجاز 

املطلوب وفق أفضل املعايري، وهو أحد أسباب تطور 

األمم والشعوب، مضيفاً: إن من ضمن املشاريع التي 

فازت وتم تكريم الكوادر التي عملت عىل إنجازها، 

مرشوع الشبكة املعلوماتية الربملانية الخليجية، وهو 

مقرتح مقدم من الشعبة الربملانية اإلماراتية، بهدف 

تعزيز عمليــة تبادل املعلومــات والخربات لتطوير 

العمــل الربملاين الخليجي، وتم إطالقه رســمياً خالل 

االجتامع الدوري الثامن لرؤســاء الربملانات يف دول 

الخليج العريب يف قطر، مضيفاً إن هذا املرشوع يدلل 

عىل مدى كفاءة القــدرات الفنية التي عملت عىل 

إنجــازه، وعىل مدى مواكبة األمانــة العامة ألحدث 

التطــورات وأفضــل املامرســات يف العمــل الفني 

رئيس اجمللس يؤكد 
أهمية العمل اجلماعي 
املؤسسي على شكل 

فرق عمل مبا يسهم يف 
إجناز املطلوب وفق أفضل 

املعايري

اجلائزة تأتي يف إطار إتاحة 
الفرصة للكفاءات العاملة 
يف األمانة العامة للحصول 
على أفضل مستويات األداء
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تكرمي الفائزين بجائزة اجمللس السنوية
 املر يثمن دعم األمانة ويؤكد أهميـــــــــــــــــــــــــــة العمل اجلماعي

املتنوع.

وقال: إن دولة اإلمــارات بتوجيهات من صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 

الدولة، يحفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، تتبنى العمل الجامعي 

وتواصل تحقيق التقدم والتطور يف مســرية التنمية 

الشاملة، ويف مؤرشات األداء عىل املستوى العاملي.

وأكــد أن منتــدى اإلعــالم الربملاين الــذي نظمه 

املجلــس عىل مدى عامني حقــق نجاحاً، األمر الذي 

يؤكد حــرص املجلس عــىل أهمية التعــاون ودور 

اإلعالم الربملاين يف عكس إنجازاته ونشاطه ومناقشاته 

ملختلف القضايا الوطنية، مضيفاً: إن منتدى الباحثني 

يؤكــد الحــرص عىل أهميــة البحــوث، وأن األمانة 

العامة لديها تجربة رائدة عىل املســتوى العاملي يف 

إعداد البحوث الربملانية وفق أفضل املناهج، متمنياً 

لكوادر األمانــة العامة التوفيــق والتقدم، ألن ذلك 

ينعكس إيجاباً عىل تطور املؤسسة.

بــدوره أكد الدكتور محمد ســامل املزروعي دعم 

معايل رئيس املجلس للمشــاريع التي تتبناها األمانة 

العامة، وهي مشــاريع متجددة ومتطورة وشاملة، 

تؤكد الحرص عىل التحديث وتطوير آليات وطبيعة 

العمل، مبا متتلكه من رؤى وتصورات جديدة تتناسب 

مع متطلبات املرحلة، ضمن إطار اسرتاتيجي متميز 

يتــالءم مع طبيعة نشــاطات واختصاصات املجلس 

وتحقيق إنجازات نوعية.

وقال: إن املجلس يستحق بذل املزيد من الجهد، 

ونحــن حريصون عــىل أن تكون األمانــة العامة يف 

أرقى وأفضل مســتويات العمل، مؤكداً أن املجلس 

كســب ســمعة وخربة دولية طيبة، كمؤسسة قادرة 

وفاعلة عىل صعيد الدبلوماسية الربملانية، ملا يقدمه 

مــن مشــاريع ومقرتحــات يف الفعاليــات الربملانية 

الخليجيــة والعربيــة واإلســالمية والدوليــة، التي 

تلقى القبول واإلشــادة، وتتكامل مع توجهات دولة 

اإلمارات وسياستها واهتامماتها.

وأكــد الســعي إىل التطويــر للوصــول إىل أرقى 

معايري األداء، وأن األمانة العامة لديها كوادر مواطنة 

مؤهلــة، ولديهــا كفــاءة يف األداء ويف تنفيذ العمل 

الفني املتخصــص، مثل البحــوث الربملانية واإلعالم 

وتقنية املعلومات والجلســات واللجان، مضيفاً: إن 

الجائزة تأيت يف إطار إتاحة الفرصة للكفاءات العاملة 

يف األمانــة العامــة للحصول عىل أفضل مســتويات 

األداء، وإن األمانــة العامة تعمل ضمن رؤية قوامها 

توجــه عاملي أثبت نجاحــه يف العديد من التجارب 

الربملانيــة الحديثــة، ألن دور األمانات العامة أصبح 

محورياً يف عمل املجالس، مبا تستطيع أن توفره من 

إمكانيات لدعم عمل أجهزة املجالس.

املزروعي يؤكد دعم رئيس 
اجمللس للمشاريع التي 

تتبناها األمانة العامة 
وهي مشاريع متجددة 

ومتطورة وشاملة

لدى األمانة خربات فنية 
وقانونية وإدارية وتقنية 
وبحثية ذات كفاءة عالية 

تسهم يف دعم وإجناح 
أعمال اجمللس
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أنشطة وأخبار

وفد منظمة الشباب العاملية يزور اجمللس الوطني 

زار وفد يضم 62 شــاباً من منظمة الشباب العاملية 

فــرع الدمنــارك، يــوم 10 نوفمــرب 2014، املجلس 

الوطنــي االتحــادي يف أبوظبي، واطلــع عىل تطور 

مسرية الحياة الربملانية يف الدولة.

وكان يف اســتقبال الوفد ســعادة كل من: فيصل 

عبدالله الطنيجي رئيس منتدى الشــباب الربملانيني 

العاملــي، وأحمد عبيد املنصوري، وعفراء البســطي 

أعضاء املجلس الوطني االتحــادي، كام رافق الوفد 

ســعادة باول هوينيس ســفري مملكة الدمنارك لدى 

الدولة. ورحب أعضاء املجلس بالوفد، واســتعرضوا 

اختصاصــات املجلــس ونشــاطاته ومشــاركاته يف 

الفعاليات الربملانية املختلفة، مؤكدين حرص املجلس 

عىل مناقشــة مختلــف القضايا الوطنيــة، خصوصاً 

تلــك التي لهــا عالقة بقطــاع الشــباب، واالهتامم 

بهــم، وتنميتهــم، وتعزيز مشــاركتهم الفاعلة، وأن 

دولــة اإلمــارات تويل أهميــة كبرية لدور الشــباب 

وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل املسؤولية ورعاية 

إبداعاتهــم وابتكاراتهــم ليكونــوا رشكاء فاعلني يف 

مســرية التنمية من خالل سياسات وخطط واقعية، 

والتي لها عالقة باملرأة وبأهمية دورها يف املجتمع.

وقال سعادة الطنيجي إن اهتامم املجلس بقطاع 

الشباب، انعكس خالل مشــاركات الشعبة الربملانية 

اإلماراتية يف الفعاليات الربملانية، الســيام عىل صعيد 

االتحاد الربملاين الدويل، حيث فازت خالل مشاركتها 

يف اجتامعات الجمعية 131 لالتحاد الربملاين الدويل، 

والــدورة 195 للمجلــس الحاكم لالتحــاد، واللجنة 

التنفيذيــة التي عقدت يف شــهر أكتوبــر املايض يف 

جنيف برئاسة منتدى الشباب الربملانيني.

وأشــار إىل أن املنتدى هو أحد مقرتحات الشعبة 

الربملانيــة اإلماراتية التي وافق عليها االتحاد، بهدف 

تشــجيع مشــاركة الربملانيــني الشــباب وإمدادهم 

بالخربات السياســية الالزمة، للقيــام بأدوار متميزة 

داخــل أوطانهــم، إضافــة إىل اعتبــار املنتدى أحد 

اللجان الدامئة يف االتحاد. 

وتركزت أسئلة الوفد الشــبايب، عىل القضايا التي 

ناقشــها املجلس، ولهــا عالقة بالشــباب من خالل 

مامرســة اختصاصاتــه الترشيعيــة والرقابية، ودور 

املــرأة يف مســرية الحيــاة الربملانية، والدبلوماســية 

الربملانية، وانتخابات املجلس عامي 2006 و2011.

الدكتور املزروعي يلتقي رئيس جملس إدارة 
جمعية اإلمارات للصم

التقى ســعادة الدكتور محمد سامل املزروعي، األمني 

العــام للمجلس الوطني االتحــادي، يوم االثنني 27 

أكتوبر 2014م، يف مقر األمانة العامة للمجلس بديب، 

حمد هــزاع الدرميك، رئيس مجلــس إدارة جمعية 

اإلمارات للصم.

وتطرق اللقاء الذي حرضه سعادة عبدالعزيز بن 

درويش، األمني العام املســاعد للجلســات واللجان، 

إىل أهداف الجمعية واحتياجات فئة الصم املختلفة 

التــي لها عالقــة بعدد مــن القطاعــات التعليمية 

والصحية وغريها، إضافة إىل املشــكالت والتحديات 

التي تواجه الجمعية.

وأكد الدكتور املزروعي أن املجلس يحرص ضمن 

مامرسة اختصاصاته الدستورية الترشيعية والرقابية، 

عىل مناقشــة وتناول قضايا مختلف فئات املجتمع، 

مشــرياً إىل أهمية توفري إحصاءات حول هذه الفئة 

عىل مستوى الدولة.

واســتعرض الدرميك أهم احتياجــات فئة الصم 

املتعلقــة بالجانــب الصحــي واألرسي ويف املدارس 

والجامعات، مشيداً بدور املجلس الوطني االتحادي 

يف طرح ومناقشــة مختلف القضايا الوطنية، مشرياً 

إىل أهمية تبني ومناقشة احتياجات هذه الفئة.
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 اجمللس يشارك  يف معرضي الشارقة للكتاب
 و»جيتكس« للتقنية

شارك املجلس الوطني االتحادي يف فعاليات الدورة 

33 ملعرض الشــارقة الدويل للكتــاب 2014، والذي 

عقــد تحت رعاية صاحب الســمو الشــيخ الدكتور 

ســلطان بن محمد القاســمي، عضو املجلس األعىل 

حاكم الشــارقة. وتأيت مشــاركة املجلس بهدف نرش 

الثقافــة الربملانيــة، وتعزيز الوعي مبســرية املجلس 

واختصاصاتــه ودوره ونشــاطاته عــىل الصعيدين 

املحيل والخارجي.

وزار صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، جنــاح 

املجلس الوطني االتحادي، وأشــاد مبــا يعرضه من 

إصــدارات توثق مســرية الحيــاة الربملانية وتعكس 

إنجازات املجلس.

ودرجت األمانة العامة للمجلس عىل املشاركة يف 

هذا املعرض الذي يشهد منذ انطالق دورته األوىل، 

منواً مطــرداً يف حجم ونــوع املشــاركات املحلية 

والعربية والدولية، ويجسد املكانة املرموقة لدولة 

اإلمارات وإمارة الشــارقة يف دعم الثقافة ونرشها، 

والــذي يعكــس التطــور والتقدم الــذي وصلت 

إليــه دولة اإلمارات يف جميــع املجاالت، خصوصاً 

الثقافية والعلمية والسياحية واالقتصادية.

ويعترب معــرض الكتاب نافذة مهمة بالنســبة 

للمجلــس، لعكــس الصــورة الحقيقيــة لطبيعة 

وتطــور الحياة الربملانيــة يف الدولة، الســيام وأن 

األمانة العامة أعدت برنامجاً حافالً للمشــاركة يف 

فعاليــات هذه الــدورة من خالل عــرض وتوزيع 

اإلصدارات التي تعكس مســرية عمل املجلس منذ 

عقد أول جلسة عام 1972م، ومشاركته يف عملية 

البناء والتطور التي تشــهدها الدولــة، فضالً عن 

وجود كوادر األمانة طيلة أيام املعرض، الســتقبال 

الزوار الذيــن ميثلون مختلــف فعاليات املجتمع 

ومؤسساته.

ويعد توثيق نشاطات املجلس املختلفة ولجانه 

وهيئة املكتب والشــعبة الربملانيــة، من أولويات 

عمــل األمانــة العامة، لوضعها بــني يدي كل من 

يبحث عنها، وعن معرفة مدى الدور الذي يضطلع 

به املجلس خصوصاً الترشيعي والرقايب، وإنجازاته 

ودوره الحيوي يف مالمسة جميع القضايا التي تهم 

الوطن واملواطنني.

معرض جيتكس 
كام شاركت األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي 

يف فعاليات الــدورة 34 ملعرض »جيتكــس« للتقنية 

2014، والذي عقد خالل الفرتة من 16-12 أكتوبر، يف 

مركــز ديب التجاري العاملي، بهدف التعريف بالربامج 

والنظــم اإللكرتونيــة املطبقــة يف املجلــس، لتعزيز 

التواصل مع جميــع رشائح املجتمــع، ونرش الثقافة 

الربملانية، وتقديم أفضل دعم ألجهزة املجلس. 

وتحــرص األمانة العامة عىل املشــاركة يف معرض 

أســبوع »جيتكس« للتقنية، ملــا يوفره من فرصة 

للتعريــف مبا لديها من خطــط وبرامج تطويرية 

ألنظمتهــا اإللكرتونيــة، الهادفــة إىل إنجاز جميع 

مــا يتعلــق بعمــل املجلــس إلكرتونيــاً، لتعزيز 

تواصل املجلس مع الجمهــور والربملانات األخرى 

واملؤسســات املختلفة يف الدولة، وتسهيل عملية 

تواصل األعضاء مــع األمانة العامة، ومع الجمهور 

وتســعى األمانة إىل توظيف التكنولوجيات الحديثة 

التي تدعم االتصاالت التفاعلية وتسهل التواصل مع 

مختلف فعاليات املجتمع، وتشــجع املواطنني عىل 

التعبري عن وجهات نظرهم حول أعامل ونشاطات 

املجلس وإرشاكهم يف العملية الترشيعية من خالل 

تلقي مالحظاتهــم وآرائهم املختلفــة، باعتبارهم 

مصــدراً مهامً للمعلومات التــي من خاللها ميكن 

تكوين رؤية شــاملة تدعم عمل املجلس.  وتعمل 

األمانة العامة وفق رؤية مؤسسية بهدف الوصول 

إىل الربملــان اإللكــرتوين من خــالل تنفيذ الخطط 

إىل واقــع إلكرتوين، حيث روعي يف تصميم املوقع 

اإللكــرتوين للمجلــس، التوافــق مــع متطلبــات 

الجمهــور وااللتزام مببدأ الشــفافية والحرص عىل 

تحويل أية رسالة ترد إىل موقع املجلس إىل األجهزة 

املعنية.

شــهاديت  عــىل  العامــة  األمانــة  وحصلــت 

»أيزو27001« ألمن املعلومات الصادرة من منظمة 

املعايري الدولية، بعد أن طبقت وتبنت منهجية نظام 

إدارة أمــن املعلومات بخطواتــه األربع: التخطيط، 

والتنفيذ، واملراجعة، والتحسني.
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حتت القبة      

رئيس الدولة يؤكد أهمية تناول قضــــــــــــــــــــــــــــايانا الوطنية بأمانة ومسؤولية

نيابة عن صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 

آل نهيان رئيــس الدولة يحفظه الله، افتتح صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب رعاه الله، 

يوم األحد 26 أكتوبــر 2014م، أعامل دور االنعقاد 

العــادي الرابع مــن الفصــل الترشيعــي الخامس 

عرش للمجلس الوطنــي االتحادي، بحضور أصحاب 

السمو الشــيوخ أولياء العهود ونواب الحكام، وكبار 

مســؤويل الدولة مــن مدنيني وعســكريني وأعضاء 

الســلك الدبلومايس. بدأت مراسم االفتتاح بوصول 

صاحب الســمو نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 

الوزراء حاكــم ديب، حيث كان يف االســتقبال معايل 

محمد أحمد املــر رئيس املجلس الوطني االتحادي، 

وعزفت املوسيقى الســالم الوطني لدولة اإلمارات، 

ثم استعرض سموه ثلة من حرس الرشف، ثم صافح 

اللجنة التي شكلها املجلس الستقبال سموه.

بعد ذلك انتقل ســموه وأصحاب الســمو أولياء 

العهــود ونــواب الحــكام إىل قاعــة زايــد يف مبنى 

املجلس، حيث اســتهل الحفل بتــالوة آيات عطرة 

من الذكر الحكيم، بعد ذلك تفضل صاحب الســمو 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 

ديب، بافتتاح دور االنعقاد العادي الرابع من الفصل 

الترشيعــي الخامس عــرش، وألقى ســموه خطاب 

االفتتاح.

خليفة: نســأل املــوىل التوفيق يف إســعاد شــعبنا 

وحامية دولتنا

وفيام يــيل نص خطــاب االفتتاح لصاحب الســمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه 

الله، يف افتتاح دور االنعقاد الرابع للفصل الترشيعي 

الخامس عرش للمجلس الوطني االتحادي:

إخــواين أصحاب الســمو أولياء العهــود، إخواين 

أصحاب الســمو واملعايل الوزراء، أصحاب السعادة 

أعضاء املجلس الوطني، الســادة الحضور، الســالم 

عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بســم الله وتوفيقــه نفتتح اليــوم دور االنعقاد 

العادي الرابع مــن الفصل الترشيعي الخامس عرش 

ملجلســكم املوقــر، راجني لكــم التوفيــق يف تناول 

قضايا الوطن واملواطن بكل أمانة ومســؤولية، صوناً 

للتجربــة االتحادية التي أرىس دعامئهــا املغفور له  

باذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 

ثراه وإخوانه اآلباء املؤسســون؛ وشارك فيها بالعمل 

املخلــص والجهد الصادق جميع أبناء وبنات الوطن 

يف مواقع العمل ومســتوياته املختلفة.. نسأل املوىل 

عــز وجل أن يســدد خطانا، وأن يوفقنا يف إســعاد 

شــعبنا، وحامية دولتنا، والحفاظ عىل مكتســباتها. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعدها تيل مرســوم صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، بدعوة 

رئيس اجمللس يعرب 
عن عميق التقدير لدعم 
اجمللس لتمكينه بروح 

تستجيب ملتطلبات 
ومستجدات النهضة 

الشاملة التي يشهدها 
وطننا العزيز  

خليفة:  نسأل املوىل عز 
وجل أن يسدد خطانا وأن 
يوفقنا يف إسعاد شعبنا 
وحماية دولتنا واحلفاظ 

على مكتسباتها
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رئيس الدولة يؤكد أهمية تناول قضــــــــــــــــــــــــــــايانا الوطنية بأمانة ومسؤولية

املجلــس الوطني لالنعقاد، ونصــه: »يدعى املجلس 

الوطني االتحادي إىل االنعقاد يف دوره العادي الرابع 

مــن الفصــل الترشيعي الخامس عــرش، صباح يوم 

األحد املوافق 26 أكتوبر 2014م. ينفذ هذا املرسوم، 

وينرش يف الجريدة الرسمية«.

مســريتنا الربملانية واملشــاركة السياســية تشهدان 
تطوراً ملحوظاً

وألقــى معــايل محمد أحمــد املر رئيــس املجلس 

كلمــة قال فيهــا: يطيُب يل أْن أرحــَب بكْم جميعاً 

يف افتتــاح دور االنعقــاد العادي الرابــع للمجلس، 

وال يســعنا يف هذه املناســبة إال أن نرفــع إىل مقام 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

رئيس الدولة  يحفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو 

الشــيوخ أعضــاء املجلــس األعىل حــكام اإلمارات، 

عميق تقديرنا وعرفانِنــا للدعم املتواصل للمجلس، 

والحرص الدائم عىل رعاية مســريته، ومتكينه بروح 

تســتجيب ملتطلبات ومســتجدات النهضة الشاملة 

التي يشهدها وطننا العزيز.  

وأضــاف: تشــهد مســريتنا الربملانية واملشــاركة 

السياســية تطوراً ملحوظــاً، وتزداد ُعمقــاً ونُضوجاً 

بامليض قُدماً بكل العزم والتصميم عىل تنفيذ برنامج 

»التمكني الســيايس«، كام اعتمدته قيادتنا الرشيدة، 

وصوالً إىل آفاقه املنشــودة، تلبيــًة لطموحات أبناء 

شــعبنا وبناته يف وطن يتشاركون يف بنائه ويصونون 

مكتســباته، مدركني خصوصيتــه وهويته الحضارية 

والثقافيــة، وتقاليده العريقــة. وقال إن ما تنعم به 

بالدنا من أمن وأمان واستقرار عىل كافة املستويات، 

كان عامــالً أساســياً يف تطورها املســتمر، وتحقيق 

املنجــزات الالفتة يف البناء واألمــن ومتكني املواطن، 

والنهضة املشــهودة يف مختلــف امليادين،  واملكانة 

الرفيعة، والســجل املتميز واملــرشف، وإن تحقيقها 

للمراكــز املتقدمــة عامليــاً يف كافة املجــاالت، ألمر 

يؤكد أن دولــة اإلمارات ماضية يف مواصلة جهودها 

للحفاظ عىل مكانتها يف مصاف الدول األكرث تطوراً.

وتابع: »ليس مبســتغرب أن تتبوأ دولة اإلمارات 

هــذه املكانــة الرفيعــة ُمتوجــًة بهــذه اإلنجازات 

الوطنية، العاملية املعايري، والتي تأيت كنتيجة طبيعية 

لنهج الدولــة الســليم، القائم عىل رؤيــة واضحة، 

وأســس قوية من العمل والجهد والتخطيط، وقبل 

كل ذلك رعايــة وتوجيهات قيادتنا الرشــيدة، التي 

متتلــك رؤيــة وإرادة التفوق يف تحقيــق طموحاتنا 

التنمويــة، من خالل توفري البيئة املناســبة املحفزة 

للتميز واإلبداع، والحــرص عىل بلوغ أعىل معدالت 

الرفاهيــة للمواطنني يف مختلــف املجاالت الحيوية 

للحياة الكرمية، التــي يُقابلها أبناء اإلمارات األوفياء 

بالتقدير والحــب والوالء للقيادة، والتفاين يف خدمة 

الوطن والحفاظ عىل منجزاته«.

التطور يف مسرية العمل 
السياسي الربملاين وضع 
اجمللس أمام حتديات 

على رأسها االرتقاء بأدائه 
العام يف إطار اختصاصاته 

الدستورية التشريعية 
والرقابية

ما تنعم به بالدنا من 
أمن وأمان واستقرار 
كان عامالً أساسيًا يف 

تطورها املستمر وحتقيق 
املنجزات الالفتة يف البناء 
واألمن ومتكني املواطن
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اجمللس يواصل دوره 
يف التعبري عن حاجات 

وقضايا وهموم الوطن 
واملواطنني عرب ما يتبناه 
ويناقشه من موضوعات 

عامة وما يتم توجيهه من 
أسئلة ملمثلي احلكومة

حتت القبة

املجلــس يــؤدي دوره ليكــون داعــامً لالســتقرار 

والتنمية املستدامة

وقال معايل املر: إن املجلس يؤدي دوره الدستوري، 

ليكــون عــىل الــدوام داعــامً لالســتقرار والتنمية 

املستدامة، لتحقيق كافة مقومات ومتطلبات مسرية 

النهضة الشاملة، وصوالً إىل استحقاق أهداف ورؤية 

اإلمارات االســرتاتيجية املتكاملة 2021،  يف أن تكون 

إحدى أفضل الدول يف مختلف املجاالت، وقد وضع 

التطور يف مسرية العمل السيايس الربملاين يف الدولة، 

املجلــس أمام تحديات عىل رأســها االرتقــاء بأدائه 

العام يف إطــار اختصاصاته الدســتورية الترشيعية 

والرقابية، فجــاءت أدوار انعقــاده العادية الثالثة، 

ودور االنعقــاد غري العادي املنقضية، ثرية باألعامل 

واإلنجــازات، حيــث أحالت الحكومــة إىل املجلس 

الكثري مــن مرشوعاِت القواننِي التــي أقرها بعد أن 

تدارســها بعنايــة، وتناولهــا مبــداوالٍت ومحاورات 

معمقة مع كل الجهات املعنية، لتُواكب املستجدات 

يف إطار العمل املتواصــل لتحديث منظومة الدولة 

الترشيعية يف مختلف امليادين. 

وأضاف: بعني املتابع عن قرب واملراقب عن كثب، 

واصل املجلــس دوره يف التعبري عن حاجات وقضايا 

وهموم الوطن واملواطنني، عرب ما تبناه وناقشــه من 

موضوعات عامة، وما تم توجيهه من أسئلة ألصحاب 

املعايل الــوزراء، وما وصل إىل املجلس من املواطنني 

من شــكاوى، وقدم توصياته املناسبة البناءة بشأنها 

للحكومة. واســتجابًة لتوجيهــات القيادة الحكيمة، 

فــإن املجلس اعتمد أســلوب االرتقــاء يف أدائه عرب 

التحديث املتواصــل آلليات عمله والتفاعل املبارش، 

وعرب كافة القنوات املتاحة مع املواطنني، للتعبري عن 

تطلعاتهم وهمومهم وقضاياهم.

وأكــد أن لجــان املجلِس تحرص دامئــاً عىل عقد 

الحلقــات النقاشــية، والقيــام بالزيــارات امليدانيْة 

كركائــز أساســية للتواصل، للوقــوف عن قرب عىل 

حقيقة القضايا وتفحص املشكالِت، واالستامع بعناية 

لكل آراِء ومقرتحات وأفكار املواطنني، وذوي الخربة 

واالختصاص، واالستعانة بالدراسات العلمية والفنية، 

بشأن كل ما يتدارسه املجلس من مرشوعات قوانني 

وموضوعات عامة. 

نشــاط دؤوب عرب مشــاركات املجلــس يف املحافل 

الربملانية

وقــال: إضافــًة إىل تفاعــل املجلــس اإليجــايب مع 

األحداث والقضايا عــىل الصعيد املحيل، فقد واصل 

نشــاطه الدؤوب عرب مشاركاته الخارجية يف املحافل 

ما نشهده حتت قبة 
اجمللس من مداوالت 

وحوارات ونقاشات شفافة 
وبناءة يعكس التطور 

النوعي الذي حتقق يف أداء 
اجمللس ونُضج جتربتنا 

الربملانية
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تأكيد عملية تكامل األدوار 
املنوطة باجمللس 

واحلكومة مبوجب الدستور 
والتي  تُشكل السند 

األساسي للمجلس للوفاء 
مبسؤولياِتِه الوطنية

الربملانيــة اإلقليمية والدولية، وتراكمت لديه تجربة 

وخربة برملانية واسعة، أثبتت جدارتها عىل املستويني 

اإلقليمــي والدويل، وتســتعني بها برملانــات الدول 

األخرى، ومتيزت الشــعبة الربملانية اإلماراتية بعطاء 

وافــر ومتجدد حقق العديد مــن النتائج اإليجابية، 

حيث نجحــت عرب حضورها النشــط يف أن تعكس 

الصورة الحضارية للدولة، وخدمة مصالحها والتعبري 

عن مواقفها إزاء مختلف األحداث والقضايا الوطنية 

واإلقليميــة والدوليــة، ويف مقدمتها كســب الدعم 

والتأييد ملوقفها النابع مــن مبادئ الرشعية الدولية 

تجاه اســتعادة الســيادة عىل جزرنا الثالث »طنب 

الكربى وطنــب الصغرى وأبو مــوىس« التي تحتلها 

إيــران، والعمــل عىل بنــاء رشاكة دوليــة، وتفعيل 

دور الربملانيــني يف مكافحة اإلرهــاب، والقضاء عىل 

التطرف، ونرش التســامح بني شعوب العامل كأساس 

للســلم واألمن الدوليني، إىل جانب دورها الفاعل يف 

خدمة ونرصة القضايا العربية واإلسالمية. 

وقــال إن ما نشــهده تحــت قبــة املجلس من 

مداوالت وحوارات ونقاشات شفافة وبناءة، يعكس 

مدى التطور النوعي الــذي تحقق يف أداء املجلس، 

ونُضــج تجربتنا الربملانية، ويُؤكــد أن عملية تكامل 

األدوار املنوطة باملجلس والحكومة مبوجب الدستور، 

تُشكل السند األســايس للمجلس للوفاء مبسؤولياتِِه 

الوطنية. وأضاف إن املجلــس إذ يُثمن عالياً تعاون 

سموكم وأعضاء حكومتكم، املتمثل بحضور أصحاب 

الســمو واملعايل الوزراء الجلســات، عند مناقشــة 

مرشوعــات القوانني واملوضوعات العامة، والرد عىل 

أســئلة األعضاء بشــأن مختلف القضايا، واالهتامم 

بتوصيات املجلس وإقرارها ووضعها موضع التنفيذ 

ملعالجة القضايا التي تتضمنها، ويف مقدمتها ما يُلبي 

احتياجــات املواطنني، فإنه يعمــل ويتطلع دامئاً إىل 

تطوير هــذا التعاون البناء بــني املجلس والحكومة 

إلثراء مســريتنا، وتحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز 

من تقدم وازدهار يف امليادين كافة.  

واختتم كلمته قائالً: كعادتَِنا مع قيادتنا الحكيمة، 

ومن هذا املنرب نجدد العهد لصاحب الســمو الشيخ 

خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة يحفظه 

الله، ولســموكم رعاكــم اللــه، وإخوانكم أصحاب 

السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 

اإلمارات، ولشــعبنا العزيز، بأن نكــون دامئاً - بإذن 

اللــه عز وجل - عىل قــدر املســؤولية والثقة التي 

أوليتمونا إِيّاها، ونســأل الله العيل القدير أن يُوفقنا 

جميعــاً ملا فيه خري الوطن واملواطنني إنه نِعم املوىل 

ونِعم النصري.

جلاُن اجمللِس حترص 
دائمًا على عقد احللقات 

النقاشية والقيام بالزياراِت 
امليدانيْة كركائز أساسية 

للتواصل
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رئيس اجمللس: ما ينتظرنا من مســـــــــــــــــــــــؤوليات يتطلُب استثمار كل
 حلظة يف خدمة الوطن واملواطنني

حتت القبة

عقد املجلــس الوطني االتحادي جلســته األوىل من 

دور انعقــاده العــادي الرابــع للفصــل الترشيعــي 

الخامس عرش يوم األحد 26 أكتوبر 2014 م، برئاســة 

معايل محمــد أحمد املر رئيس املجلس، وتم انتخاب 

مراقبــي املجلس، وإعادة تشــكيل اللجــان الدامئة، 

ولجنة الرد عىل خطاب االفتتاح، ووافق املجلس عىل 

إحالة ثالثة مرشوعات قوانني واردة من الحكومة إىل 

اللجان املعنية.

وألقى معايل رئيس املجلس كلمة قال فيها: ترشف 

املجلس اليوم، وبتكليف من صاحب الســمو الشيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، 

بافتتاح صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكــم ديب، رعاه الله، لدور االنعقــاد العادي الرابع 

للمجلس، يف مشهٍد وطني يزيدنا حرصاً وإرصاراً عىل 

أن نكون عىل الدوام عند ُحسن ظِن قيادتنا الرشيدة 

وشــعبنا العزيز، مضيفاً: إنني إذ أتوجــه بالتهنئة لنا 

جميعــاً بهــذا االفتتاح املبــارك، فإننا عــىل ثقة بأننا 

سنواصل عملنا كفريق واحد، تجمعنا الرغبة األكيدة، 

والعزمية الصادقة، يف إطــار من الحوار البناء، وصوالً 

إىل القرار األنسب حول كل ما يتصدى له املجلس يف 

جلساته ولجانه، ويقع ضمن اختصاصاته الدستورية.

وتابع: ما ينتظرنا من مهام ومســؤوليات، يتطلُب 

منــا جميعــاً اســتثامر كل لحظــة لخدمــة وطننا، 

وكعهــدي بكم جميعاً، ومبا شــهدناه مــن عطائكم 

املتواصــل واملتجدد، بأنكم لن تُوفروا عزمية أو جهداً 

الستكامل ما بدأناه، فاملجلس ولجانه املتعددة وهيئة 

مكتبه، بحاجــة إىل كل خرباتكم الرتاكمية واملتنوعة، 

التي نتطلــع جميعاً إىل أن تكون مصــدر إثراء ألداء 

املجلــس يف جميع مجــاالت عمله، ويــأيت عىل رأس 

أولويــات عمل املجلس دامئاً، طرح ومناقشــة هموم 

وقضايــا الوطــن واملواطنني، عــرب التواصــل الفعال 

مع شــعبنا يف جميــع أرجــاء وطننا العزيــز، وهنا، 

أدعــو أخوايت وإخواين أعضــاء املجلس، لتكريس كل 

جهودنــا وطاقاتنا والعمل يف هــذا االتجاه، لتحقيق 

آمــال مواطنينا وتطلعاتهــم، والتفاعل عن قرب مع 

قضاياهم، بكفاءة واقتدار، ومع مســتجدات املرحلة 

املقبلة. 

وأضاف: إننا عىل يقني بعون الله عز وجل، وبدعم 

القيــادة وتوجيهاتهــا الســديدة، وتضافــر ُجهودنا، 

والتعاون املتبادل بني املجلــس والحكومة، وتواصلنا 

الدائم مع شــعبنا العزيز، قادرون عىل أن نكون عىل 

مستوى املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا، وبلوغ املقاصد 

واألهداف النبيلة التي نصبو إليها جميعاً، يف تحقيق 

آمال وطموحات الوطن وتطلعات املواطنني.

انتخاب مراقبني للمجلس وتشكيل اللجان

بدأت أعامل الجلســة األوىل بتالوة ســعادة الدكتور 
محمد ســامل املزروعي األمني العام للمجلس الوطني 

االتحادي، جدول أعامل الجلســة، بعد ذلك انتخب 

أعضــاء املجلس مراقبي املجلس، هام: ســعادة عيل 

عيىس النعيمي، وســعادة فيصل عبد الله الطنيجي، 

وتم تشــكيل لجان املجلس الدامئــة، وانتخاب لجنة 

الــرد عىل خطــاب االفتتــاح. ووافــق املجلس عىل 

إحالــة ثالثة مرشوعات قوانــني واردة من الحكومة 

إىل لجانــه، وهي: مــرشوع قانون اتحــادي بتعديل 

القانــون االتحــادي رقــم )23( لســنة 1999 م، يف 

شأن اســتغالل وحامية وتنمية الرثوات املائية الحية 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة، إىل لجنة الشــؤون 

الخارجيــة والتخطيــط والبــرتول والــرثوة املعدنية 

والزراعة والرثوة الســمكية، ومرشوع قانون اتحادي 

يف شأن حامية اآلثار إىل لجنة شؤون الرتبية والتعليم 

اجمللس يواصل العمل 
كفريق واحد يف إطار من 

احلوار البناء وصوالً إىل القرار 
األنسب حول كل ما يتصدى 

له
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رئيس اجمللس: ما ينتظرنا من مســـــــــــــــــــــــؤوليات يتطلُب استثمار كل
 حلظة يف خدمة الوطن واملواطنني

والشــباب واإلعالم والثقافة، ومرشوع قانون اتحادي 

يف شأن تقرير اعتامد إضايف للميزانية العامة لالتحاد، 

وميزانيــات الجهــات املســتقلة امللحقة عن الســنة 

املالية 2014 م، إىل لجنة الشؤون املالية واالقتصادية 

والصناعية.

الجلسة األوىل للجمعية العمومية للشعبة الربملانية 

بعد ذلك عقــد املجلس، الجلســة األوىل للجمعية 

العمومية للشعبة الربملانية من الدور الرابع للفصل 

الترشيعــي الخامس عرش، برئاســة معــايل محمد 

أحمــد املر رئيس املجلس رئيس الشــعبة الربملانية، 

وصــادق عىل مضبطة الجلســة الرابعــة املعقودة 

بتاريــخ 24 /6/ 2014 يف دور االنعقــاد العــادي 

الثالث من الفصل الترشيعي الخامس عرش.

وتوجه معايل رئيس املجلس، بالشــكر الجزيل إىل 

جميع أعضاء وأجهزة الشعبة الربملانية للمجلس، عىل 

األداء املتميز خالل مشاركاتها يف مختلف االجتامعات 

واملؤمترات واللقاءات والزيارات والفعاليات الربملانية 

اإلقليميــة والدولية، وقال: لقد كانت وفود الشــعبة 

الربملانيــة حــارضة بإيجابيــة، خاصــة عــرب دورهــا 

الدبلومايس، ومبادراتهــا النوعية املتجددة، وتفاعلها 

املؤثر، حتى أصبح يُعّول عىل مســاهامتها القوية يف 

األداء الربملاين الدويل، ســواء مــن أجل تطوير العمل 

الربملاين، أو تفعيل دور الربملانيني عىل صعيد مختلف 

القضايــا املطروحة عىل الســاحة الربملانيــة إقليمياً 

ودوليــاً. وأشــاد بالــدور املؤثر الذي أصبح ميارســه 

املجلس من خالل شــعبته الربملانية، األمر الذي يؤكد 

بوضوح أن الدبلوماسية الربملانية قد أصبحت إضافة 

ثرية إىل السياسة الخارجية اإلماراتية لخدمة مصالح 

الــد    ولة، وعــرض مواقفها تجاه مختلــف القضايا 

الوطنية واإلقليمية والدولية، وحشــد الدعم والتأييد 

لها يف جميع املحافل والفعاليات الربملانية.

وجرى إعادة انتخاب أعضاء مجموعات الشــعبة 

الربملانية، وانتخاب عضوين للجنة التنســيق الربملاين 

والعالقــات الخارجية املنبثقة عــن االجتامع الدوري 

لرؤســاء مجالس الشــورى والنواب والوطني واألمة 

بــدول مجلس التعــاون لدول الخليــج العربية، وتم 

انتخاب أعضاء لجان الصداقة الربملانية.

رئيس اجمللس: قادرون 
على أن نكون على مستوى 

املسؤولية امللقاة على 
عاتقنا وبلوغ املقاصد 

واألهداف النبيلة التي نصبو 
إليها جميعًا
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أحكام هذا القانون تسري 
على جميع املنشآت 
الصحية اخلاصة التي 

تعمل يف الدولة

حتت القبة

مناقشة وإقرار قانون املنشآت الصحــــــــــــــــــية اخلاصة مبا يضمن 
تقدمي أفضل اخلدمات

يهدف مرشوع القانون االتحادي بشــأن املنشــآت 

الصحية الخاصــة، الذي وافق عليه املجلس الوطني 

االتحادي يف جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي 

الرابع التي عقدها يوم 11 نوفمرب 2014م، إىل وضع 

قواعــد وضوابط منظمة إلنشــاء وإدارة وتشــغيل 

املنشــآت الصحية الخاصة عىل مســتوى الدولة، مبا 

يضمــن تقديم الخدمــات الصحية وفقــاً للمعايري 

العاملية.

وشــدد املجلــس عــىل أهمية أن تــري أحكام 

هذا القانون عىل جميع املنشــآت الصحية الخاصة 

التــي تعمل يف الدولــة مبا يف ذلــك املناطق الحرة، 

حيــث عرف مــرشوع القانــون »املنشــأة الصحية 

الخاصــة« بأنهــا منشــأة خاصــة تقــدم الخدمات 

الصحية لألشخاص وتشمل: مجاالت الوقاية والعالج 

والنقاهة، ســواء كان مــن ميلكها أو يتــوىل إدارتها 

شخص طبيعي أو شخص اعتباري.

وحظــر مرشوع القانون عىل أي شــخص طبيعي 

أو اعتباري إنشــاء أو تشــغيل أو إدارة أية منشــأة 

صحيــة خاصة داخل الدولــة، إال بعد الحصول عىل 

ترخيــص بذلك من الجهة الصحية وفقاً ألحكام هذا 

القانون والئحتــه التنفيذية، مع التأكيد عىل رضورة 

أن تلتزم املنشــآت الصحية الخاصة باملعايري الدولية 

التي تحددها الجهــة الصحية، ووضع آليات تطوير 

وتقييم ما تقدمه من خدمات صحية.

وبالنســبة لالشرتاطات الواجب عىل املنشأة الصحية 

الخاصة االلتزام بها، فقد شــدد املجلس عىل تعديل 

هذه املادة، مبا يضمن متكني املرىض من االطالع عىل 

أســعار الخدمات الصحية وأســعار اإلقامة بها قبل 

تزويدهم بالخدمة، وتم إضافة عبارة »قبل تزويدهم 

بالخدمة« باعتبارها وسيلة لتمكني املرء من االطالع 

عىل أســعار الخدمات، وهي من املعايري األساســية 

عىل املســتوى الدويل، ملراعاة حاجة املجتمع املحيل 

يف ظــل الدور املتنامــي للقطاع الخــاص يف تقديم 

الخدمات الصحية، ومنعاً لتفاوت األسعار.

كام شــدد املجلس عىل رضورة أن تلتزم املنشآت 

الصحيــة الخاصة بحقوق املرىض الــواردة يف قوانني 

وأنظمــة الدولــة، ويجب عــىل املنشــآت الصحية 

الخاصة إبرام عقود تأمني ضد األخطار الناجمة عن 

مباين وتجهيزات املنشــأة، تشمل املرىض واألشخاص 

املرافقني لهم والعاملني لديها. واســتحدث املجلس 

مــادة تنص عــىل ما يــيل: »عىل الجهــات الصحية 

التأكد من استمرار توافر الرشوط الالزمة يف املنشأة 

الصحية واملقررة طبقاً ألحكام هذا القانون واللوائح 

والقرارات الصادرة تنفيذاً له بصفة دورية«.

يحظر على أي شخص 
طبيعي أو اعتباري إنشاء 

أو تشغيل أو إدارة أية 
منشأة صحية خاصة داخل 
الدولة إال بعد احلصول على 

ترخيص
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مناقشة وإقرار قانون املنشآت الصحــــــــــــــــــية اخلاصة مبا يضمن 
تقدمي أفضل اخلدمات

وجاءت تعديالت املجلس منســجمة مع الهدف 

العــام ملرشوع القانون والدور الهــام الذي تقوم به 

الهيئات الصحية املحلية، خاصة يف الرتخيص والرقابة 

واإلرشاف عــىل املنشــآت الصحيــة الخاصة كل يف 

حدود اختصاصه، ومع أهداف اسرتاتيجية الحكومة 

االتحاديــة الراميــة لالرتقــاء مبســتوى الخدمــات 

التــي تقدم ألفــراد املجتمع؛ ومن بينهــا الخدمات 

الصحيــة، مــن خــالل التأكيــد عىل أهميــة وضع 

القواعد والضوابط املنظمة إلنشــاء وإدارة وتشغيل 

املنشــآت الصحية الخاصة عىل مســتوى الدولة، مبا 

يضمن الحد من أية تجاوزات ميكن أن ترتكبها هذه 

املنشــآت من خالل النصوص العقابية التي تضمنها 

مرشوع القانون. 

وشــدد املجلس خالل مناقشــة مرشوع القانون 

عىل رضورة أن تحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون، 

قواعــد ورشوط متلــك املنشــآت الصحيــة الخاصة 

واإلجراءات الالزمة لذلك، حيث إن مرشوع القانون 

قــد أحال إىل الالئحة التنفيذيــة كافة االختصاصات 

املتعلقة بالرتخيص.

6 حاالت يعترب فيها الرتخيص منتهياً

وحــدد مرشوع القانــون 6 حاالت يعتــرب الرتخيص 

بتشــغيل املنشأة الصحية الخاصة منتهياً وهي: بقاء 

املنشــأة الصحية الخاصة مغلقة ملدة تزيد عىل ستة 

أشهر متتالية بغري عذر  تقبله الجهة الصحية املانحة 

للرتخيص، وعدم تشــغيل املنشــأة الصحية الخاصة 

ملدة تزيد عىل ستة أشــهر من تاريخ الرتخيص بغري 

عذر تقبله الجهــة الصحية املانحة للرتخيص، وعدم 

تجديد الرتخيص خالل ستة أشهر من تاريخ انتهائه، 

وإغــالق املنشــأة الصحية الخاصة بنــاء عىل طلب 

مالكها، وإغالق املنشأة نهائياً بقرار تأديبي، وإغالق 

املنشأة نهائياً بحكم قضايئ.

وبنّي مــرشوع القانون أنه ويف حالــة وفاة مالك 

املنشــأة الصحية الخاصة، يتعــني عىل الورثة تقديم 

مســتندات نقل ملكية املنشــأة الصحية خالل مدة 

ال تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الوفاة قابلة للتمديد 

بقــرار من الوزيــر أو من رئيس الجهــة الصحية أو 

مــن يفوضه، وإال ُعّد الرتخيص منتهياً بقوة القانون، 

وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة الــرشوط واإلجراءات 

الالزمة يف هذا الشــأن، ويحظر عىل مالك املنشــأة 

الصحية الخاصة إغالقهــا قبل الحصول عىل موافقة 

الجهة الصحية مانحة الرتخيص.

وحدد مــرشوع القانون الجزاءات التأديبية، وبنّي 

أن اللجنة التي تشــكل لــدى الجهة الصحية وتتوىل 

النظــر يف املخالفــات الخاصــة باملنشــآت الصحية 

والعاملني بها، تختص بالنظر يف الوقائع التي تشكل 

مخالفــة ألحكام هــذا القانون والقــرارات الصادرة 

تنفيــذاً له، وعىل اللجنة إخطار املخالف خالل ثالثة 

أيام ســواء كان مالكاً للمنشــأة الصحية الخاصة أو 

مديراً لها أو مســؤوالً عن تشغيلها أو إدارتها أو أحد 

العاملني فيها للحضور أمامها يف املوعد الذي تحدده. 

للجهة  يجــوز  ووفقا ملرشوع القانون 

الصحية أن توقع عىل مدير املنشأة الصحية الخاصة 

أو املســؤول عن تشــغيلها أو أحــد العاملني فيها، 

أحد الجــزاءات التأديبية اآلتية: اإلنــذار، واإليقاف 

عن العمل ملدة ال تزيد عىل ســتة أشهر، واملنع من 

العمل نهائياً، كام يجوز للجهة الصحية أن توقع عىل 

املنشــأة الصحية الخاصة أحد الجــزاءات التأديبية 

اآلتيــة: اإلنــذار، واإلغالق املؤقت للمنشــأة كلياً أو 

جزئياً مدة ال تزيد عىل ســتة أشهر، واإلغالق النهايئ 

للمنشأة كلياً أو جزئياً.

عقوبات مالية تصل إىل مليون درهم 
ويف مــادة العقوبــات، أكــد مــرشوع القانون أنه 

ومــع عدم اإلخــالل بأية عقوبة أشــد ينص عليها 

أي قانــون آخر، يعاقب بالحبــس مدة ال تقل عن 

ســتة أشــهر وبالغرامة التي ال تقل عن 100 ألف 

درهم  وال تتجــاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني 

العقوبتني كل من قام بإنشــاء أو تشــغيل منشأة 

صحية خاصة دون الحصول عىل ترخيص بذلك من 

الجهة الصحية، وبتشــغيل منشــأة  صحية خاصة 

صدر حكم قضايئ أو قرار بإغالقها نهائياً أو إغالقها 

مؤقتــاً قبــل زوال أســباب اإلغالق وصــدور قرار 

بإعادة تشــغيلها، وقدم وثائق أو أدىل ببيانات غري 

صحيحة أو اســتخدم أساليب غري مرشوعة بهدف 

الحصول عىل ترخيص بإنشــاء أو تشغيل أو إدارة 

منشأة صحية خاصة.

ويجــوز للمحكمة أن تقيض فضــالً عن العقوبة 

األصلية، بإغالق املنشــأة أو بإلغاء الرتخيص بحسب 

األحــوال، وال يعفي الحصول عىل الرتخيص بإنشــاء 

أو تشــغيل أو إدارة املنشــأة الصحية الخاصة وفق 

أحــكام هذا القانــون من الحصول عــىل الرتاخيص 

األخرى التي تســتلزمها القوانني واللوائح والقرارات 

االتحاديــة واملحليــة املعمول بها، ويعــد يف الجهة 

الصحية سجل خاص لقيد املنشآت الصحية الخاصة، 

ويصــدر بتنظيمه وتحديد البيانــات التي يتضمنها 

قرار مــن الوزير أو مدير الجهة الصحية - حســب 

األحوال.

اجمللس يشدد على 
أهمية متكني املرضى 
من االطالع على أسعار 

اخلدمات الصحية وأسعار 
اإلقامة بها قبل تزويدهم 

بها

التأكيد على ضرورة أن 
تلتزم املنشآت الصحية 
اخلاصة بحقوق املرضى 

الواردة يف القوانني 
واألنظمة الدولة

حتديد عدد من اجلزاءات 
التأديبية التي يجوز للجهة 
الصحية أن توقعها على 
مدير املنشأة الصحية 

اخلاصة أو املسؤول عن 
تشغيلها أو أحد العاملني 

فيها
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حتت القبة

مطالبة بإصدار تشريع حلماية »العــــــــــــــــــــــــــــــربية« واعتبارها لغة 
التدريس األوىل يف التعليم العايل

طالب املجلس الوطني االتحادي يف جلســته الثالثة 

من دور االنعقاد العــادي الرابع للفصل الترشيعي 

الخامس عرش، التــي عقدها يوم الثالثاء 25 نوفمرب 

2014م، وناقــش خاللها موضوع »سياســة مجلس 

الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية«، بإصدار قانون 

اتحادي لحامية اللغــة العربية، وتعزيز مكانتها من 

خالل إلزام جميــع املؤسســات االتحادية واملحلية 

والخاصة باستعاملها تحدثاً وكتابة.

وأكــد املجلس يف توصياته التي وافق عليها خالل 

مناقشة هذا املوضوع، أهمية وضع اسرتاتيجية عمل 

موحدة للدولة، لتوحيد الجهود واملبادرات املختلفة 

بشــأن حاميــة اللغــة العربيــة، وأن ترتبــط هذه 

االســرتاتيجية بخطط وبرامج عمل محــددة زمنياً، 

مشــدداً عىل االلتزام بتفعيل النصوص الدســتورية 

والقرارات الوزارية ذات الصلة بشــأن اعتامد اللغة 

العربية يف كل األنشــطة واملعامــالت، وعىل زيادة 

الدعــم املايل الحكومي لكل املؤسســات وجمعيات 

النفع العام واملبادرات الوطنية يف شأن تعزيز الدور 

بحاميــة اللغة العربيــة باعتبارها العمــود الفقري 

للهوية الوطنية، وتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس 

أوىل يف جميع مؤسســات التعليــم العايل يف الدولة، 

ودعــم وتنميــة املبادرات الخاصــة التي تتوىل نرش 

التوعية بأهمية اللغة العربيــة واملحافظة عليها يف 

مواقع وشــبكات التواصل االجتامعي، ويف مقدمتها 

»فيســبوك« و»تويرت«، لنرش التوعيــة حول أهمية 

اللغة العربية.

وقرر املجلس خالل الجلسة التي عقدت بحضور 

معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة 

والشــباب وتنمية املجتمــع، ومعــايل الدكتور أنور 

محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون املجلس الوطنِي 

االتحادي، إعادة التوصيات إىل لجنة شــؤون الرتبية 

والتعليم والشباب واإلعالم والثقافة إلعادة صياغتها 

ورفعها للمجلس.

ال يوجد ترشيع لحامية اللغة العربية

وتركزت مناقشــات الســادة أعضــاء املجلس، عىل 

عــدم وجود ترشيع يف دولة اإلمــارات يحمي اللغة 

العربية، عىل الرغم مام نص عليه الدســتور بأن لغة 

االتحاد الرســمية هي اللغة العربية، وأن التدريس 

يف الجامعــات ال يتــم باللغة العربيــة إال يف بعض 

املســاقات، وعىل األســباب الرئيســية لعدم إصدار 

ترشيــع يحمي اللغــة العربية، والجهــود التي تتم 

لحامية اللغة العربية لحني إصدار الترشيع، وكفاءة 

مدريس اللغة العربية.

وتســاءلوا عن دور املجلس االستشــاري لحامية 

اللغــة العربيــة يف التعامل مع مختلــف الجهات، 

والنتائج التي قامت بها الدولة يف هذا الشــأن، وعن 

مدى تطبيق وتنفيذ املعايري واملبادرات، وعالقة اللغة 

اجمللس يؤكد االلتزام 
بتفعيل النصوص 

الدستورية والقرارات 
الوزارية ذات الصلة يف شأن 

اعتماد اللغة العربية يف كل 
األنشطة واملعامالت

مطالبة بوضع اسرتاتيجية 
عمل موحدة للدولة 

لتوحيد اجلهود واملبادرات 
اخملتلفة حلماية اللغة 
العربية مرتبطة بخطط 

وبرامج عمل حمددة زمنيًا
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مطالبة بإصدار تشريع حلماية »العــــــــــــــــــــــــــــــربية« واعتبارها لغة 
التدريس األوىل يف التعليم العايل

بالهوية مبفهومها الشامل، ولغة املحتوى اإلعالمي يف 

مختلف مواقع التواصل اإللكرتوين ويف شتى الفنون، 

ودور مختلف فئات املجتمع يف املحافظة عىل اللغة 

العربية، مؤكدين أهميــة الرعة يف تنفيذ الخطط 

اللغة  واالســرتاتيجيات والترشيعات للحفــاظ عىل 

العربيــة، يف ظل ما نشــهده من تطــور يف مختلف 

الجهات، وعامد هذا التطور اللغات األجنبية.

وتطرقوا إىل دور املجلس االستشاري للغة العربية 

وما يقوم به من تنســيق مــع مختلف الجهات، وما 

مــدى اســتجابة هذه الجهــات معــه والصعوبات 

التــي تواجه املجلس بشــأن التنســيق مع مختلف 

املؤسســات املحلية واالتحادية، وإىل تأسيس الطلبة 

عىل مختلف فنون اللغــة العربية، مؤكدين أهمية 

تضمــني الترشيعــات مــواد تنــص عــىل االهتامم 

بخريجي اللغة العربية من أجل املحافظة عىل اللغة 

العربية.

وتناولــوا توصيات املجلس التــي رفعها يف عامي 

2003 و2006، بــرضورة إصدار قانون لحامية اللغة 

العربيــة، وبعدها تم إطالق ما يقــارب 25 مبادرة 

لحاميــة اللغــة العربيــة، مؤكدين أهميــة صياغة 

سياســة واضحــة لتكامــل جميع الجهــود لتحقيق 

الهدف املنشود وحامية اللغة العربية، متسائلني عن 

دور الوزارة وأهدافهــا والتحديات التي تواجهها يف 

تنفيذ خططها، وهل ما تم وضعه من اســرتاتيجيات 

وأهداف قابل للتنفيذ.

تثمــني توصيــات املجلــس ودوره يف الحفاظ عىل 

اللغة العربية

 وأكــد معايل الشــيخ نهيــان بن مبــارك آل نهيان، 

أن سياســية الدولة يف تعزيز مكانــة اللغة العربية 

تهتدي بتوجيهات صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولــة، يحفظه الله، بأن يتم 

العمل بكل جد للحفاظ عىل اللغة العربية ومكانتها 

الرئيسية واملرموقة داخل الدولة، مستذكراً مبادرات 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعــاه الله، يف دعم اللغــة العربية وتخصيص جائزة 

عاملية.

وقال معاليه: لقــد اطلعت عىل توصيات اللجنة 

بشأن وضع اسرتاتيجية شاملة من أجل حامية اللغة 

العربية، وأشــكر الســادة يف اللجنة رئيســاً وأعضاء 

عىل عملهم املتميز للمحافظــة عىل اللغة العربية، 

وأضــاف: نرحب بتوصيــات اللجنة وســيتم العمل 

عىل تنفيذها، مؤكداً أهميتها يف الحفاظ عىل مكانة 

اللغة العربية.

وأكد ســيادة اللغــة العربية وترســيخ أدوارها، 

وشــدد عىل مســؤوليات الجميع مؤسسات وأفراداً 

ونوادي ومراكز شــبابية، ومؤسسات عامة وخاصة، 

وبنيــة املجتمع كله، يف أن تظل اللغة العربية تحتل 

مكانة مرموقة، وقال: لدينا يف اإلمارات وعياً سامعياً 

مبكانة اللغة العربية.

دعم وتنمية املبادرات 
اخلاصة التي تتوىل نشر 
التوعية بأهمية اللغة 
العربية واحملافظة 

عليها يف مواقع الشبكات 
االجتماعية

التأكيد على أهمية تضمني 
التشريعات مواد تنص 
على االهتمام بخريجي 
اللغة العربية من أجل 

احملافظة عليها 
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وزير الثقافة يرحب 
بتوصيات اجمللس ويؤكد 
أهمية تنفيذها يف تعزيز 

مكانة اللغة العربية

تأكيد أهمية إعادة صياغة 
تدريس اللغة العربية 
يف خمتلف املدارس 
احلكومية واخلاصة 

حتت القبة

التحديات التي تواجه »العربية« 

وأشــار معايل الشــيخ نهيان إىل أن هناك عدداً من 

التحديات التي تواجه اللغة العربية، من أبرزها إبعاد 

اللغة العربية عن واقعها يف املدارس والجامعات ويف 

العمل ووســائل اإلعالم، وتنشــئة األجيال الجديدة 

عــىل لغات أجنبية دون وعي بأهمية اللغة العربية 

يف الحياة، وعدم استخدامها بشكٍل كاٍف يف مجاالت 

العلوم الحديثة والرتجمة والنرش، والفوىض يف أسامء 

املحــالت واملالبــس ووســائل االتصــال املجتمعي، 

وغياب الدراســات والبحوث، والحاجــة امللحة إىل 

إعــداد املعلمــني القادرين عىل التعامــل مع اللغة 

العربية ووسائل تدريسها، وعدم وجود إطار واضح 

لتحديد مســؤوليات املجتمع املختلفة، لدعم مكانة 

اللغــة العربية يف كل مناحي الحيــاة، وعدم وجود 

إطار واضح للتعاون اإليجايب والبناء مع املؤسســات 

والجهات العربية والدوليــة التي تهتم مبكانة اللغة 

العربية، ومع وبني مجامع اللغة العربية.

واقرتح معاليه ملواجهة هــذه التحديات، العمل 

عــىل عدد مــن املحاور مــن أهمهــا: التواصل مع 

مجالــس التعليم ووســائل اإلعالم ورصــد الجوائز 

وإجراء الدراســات والبحوث، وتنظيــم االختبارات 

اللغوية والدراســية، والتوســع يف أنشــطة الرتجمة 

والنــرش، مبيناً أن املجلس الــوزاري للخدمات وافق 

عىل إنشــاء مركز اإلمــارات للغة العربيــة يف وزارة 

الثقافــة، ويتابع تنفيــذ القرارات يف شــأن تحقيق 

خطط وأنشــطة لحامية اللغــة العربية، وبدأ املركز 

عمله بالفعل وأطلق فعالياته ضمن معرض الشارقة 

للنرش، ويقوم بإعداد برامج لتدريس اللغة العربية، 

وطــرح برامج متطورة لتنفيذهــا يف املراكز الثقافية 

التابعة للوزارة.

وأضــاف إن املركــز يعــد حالياً خططاً رئيســية 

لحاميــة اللغة العربيــة، ومن املتوقــع أن تتضمن 

الخطــط تنفيــذ الغالبيــة العظمى مــن توصيات 

املجلــس، خاصة تنفيذ االســرتاتيجية. وأدعو أعضاء 

اللجنة لالجتــامع مع ممثيل املركز، وإننا عىل قناعة 

تامــة بأننا قادرون عــىل أن نكون منوذجاً وقدوة يف 

العامل كله لالهتامم باللغة األم.

الدولة ستكون مركزاً عاملياً لتطوير اللغة العربية 
ورّد معايل وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، 

عىل مالحظات وأســئلة الســادة أعضــاء املجلس 

قائالً: ســنناقش توصيات املجلس وســتُنفذ بإذن 

الله لحاميــة اللغة العربية، مؤكــداً أهمية إعادة 

صياغــة تدريس اللغة العربية يف مختلف املدارس 

الحكومية والخاصة، ورضورة التواصل مع املعنيني 

يف اإلعــالم ومواقــع التواصل االجتامعــي، بهدف 

التعامل مع اللغة العربيــة يف ظل الرثوة املعرفية 

التي نعيشــها والتي تتجدد كل لحظة، مشــرياً إىل 

أهمية زيادة اســتعامل مواقع التواصل االجتامعي 

للغة العربية.

وأكــد أن املجلــس االستشــاري للغــة العربية، 

يحــرص عــىل التواصل مــع مختلف املؤسســات، 

لتعزيز مكانة اللغة العربية، واملجلس يف تشــكيلته 

الجديدة ســيحقق العديد من اإلنجازات وســيتابع 

تنفيــذ خططــه واســرتاتيجياته، مضيفــاً إنه يوجد 

تواصل مــع وزارة الرتبية بشــأن أســاليب تدريس 

اللغة العربية، واالهتامم باملدرســني ووضع مناهج 

تواكــب التطورات الحديثة يف طرق التعلم. وشــدد 

عىل أهميــة وضع إطار متكامــل لجميع املبادرات 

لالســتفادة منها، ليعرف املجتمــع من خالل وجود 

هذه املبادرات واالســتفادة منهــا، عىل وضع مظلة 

وإطار عام للغة العربية، والتعامل معها يف مختلف 

املرافق، وهذا ســيكون جزءاً من االســرتاتيجية التي 

ســيضعها املجلس االستشاري لحامية اللغة العربية. 

وقال: قادرون ليس فقط عىل وضع القوانني يف دولة 

اإلمــارات، بل بأن نكون مركزاً عامليــاً لتطوير اللغة 

العربية، والتعامل معها ملواكبة التطورات املتالحقة 

يف العامل.
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اₗ⁑ₚₖ اℇ⁵℃ₖ اℾ⁄⁔‶دي ℅℃اℒₗ₁ ₒ₇ ⁐⁙وℂ⁄‶ₗ⁐ ⁃ₖ و℃ₙ℃₁‶ت اₑₖ‶ش

وافق املجلس الوطني االتحادي يف جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي الرابع للفصل الترشيعي الخامس عرش، التي عقدها يوم الثالثاء 11 نوفمرب 
2014م، عىل جدولة أولوية املوضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة ملناقشة أكرب قدر 

من املوضوعات املتعلقة بشؤون الوطن واملواطن¦.

⁐ₗ‶ت ₙ ⁃℆ₑ※⁅ₙ اₖ⁙ور اₖا‹₃
 ⁃ₙ‶₁ ₁‶ت℃℃ₙ 8 د‶ₚ⁅₁ا

• الجلسة السابعة بتاريخ 7 يناير 2015م.

• الجلسة الثامنة بتاريخ 20 يناير2015م.

• الجلسة التاسعة بتاريخ 3 فرباير 2015م.

• الجلسة العارشة بتاريخ 17 فرباير2015م.

• الجلسة الحادية عرشة بتاريخ 3 مارس 2015م.

• الجلسة الثانية عرشة بتاريخ 17 مارس 2015م.

• الجلسة الثالثة عرشة بتاريخ 31 مارس 2015م.

• الجلسة الرابعة عرشة بتاريخ 14 أبريل 2015م.

• الجلسة الخامسة عرشة بتاريخ 28 أبريل 2015م.

• الجلسة السادسة عرشة بتاريخ 12 مايو 2015م.

• الجلسة السابعة عرشة بتاريخ 26 مايو 2015م.

• الجلسة الثامنة عرشة بتاريخ 9 يونيو 2015م.

• الجلسة التاسعة عرشة بتاريخ 23 يونيو 2015م.

• سياسة املجلس االتحادي للرتكيبة السكانية.

• سياسة مرصف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.

• سياسة وزارة الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي.

• سياسة وزارة العمل يف ضبط سوق العمل.

• سياسة وزارة الشؤون االجتامعية يف شأن الجمعيات التعاونية.

• سياسة هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع.

• سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة يف تطوير األندية الرياضية ومراكز الشباب.

℃ₙ 8℃₁‶ت ₙ‶₁⁃ ‹⁰⁙د اₚ⁅₁‶د ⁄ₑ‶ر℅℀‶
• سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة يف تطوير األندية الرياضية ومراكز الشباب.

• سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت.

• حامية املواطنني العاملني يف مهنتي صيد األسامك والزراعة.

• سياسة الحكومة يف شأن مكافحة العنف األرسي ضد النساء واألطفال.

• سياسة وزارة الصحة.

• حامية املجتمع من املواد املخدرة.

• رؤية اإلمارات 2021.

• سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع يف شأن تنمية الثقافة.
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اجمللس يطالب بإعادة النظر يف الكـــــــــــــــــــــــــــــــادر التعليمي واملايل 
ودراسة التقاعد املبكر للمعلمات

طالب املجلس الوطني االتحادي يف جلســته الرابعة 

من دور االنعقاد العــادي الرابع للفصل الترشيعي 

الخامس عرش التي عقدها يوم 9 ديســمرب 2014م، 

بإعــادة النظر والدراســة للكادر املــايل للمعلمني، 

والعمل عــىل أن يتضمن هذا الــكادر حوافز مالية 

ومعنويــة متميــزة، تعــادل الحوافــز يف هيئــات 

ومؤسســات الدولة األخــرى، باإلضافــة إىل حوافز 

تشــجيعية إضافية للمعلمني املتميزين، كام طالب 

بدراسة منح املعلمة التقاعد املبكر، خاصة لألمهات 

اللوايت لديهن أطفال تحت سن العارشة.

ورأى املجلــس يف توصياتــه التــي تبناهــا خالل 

مناقشــة موضوع »سياســة وزارة الرتبيــة والتعليم 

يف شــأن املعلمني«، إعادة النظر والدراســة آلليات 

وخطــط وزارة الرتبية والتعليم، بشــأن اســتقطاب 

الكــوادر الوطنية ورفع نســبة التوطني، عىل أن يتم 

تضمــني هــذه اآلليات يف خطــط مرحليــة قصرية 

ومتوسطة وطويلة املدى.

وقرر املجلس خالل الجلســة التي حرضها معايل 

حســني إبراهيم الحــامدي وزير الرتبيــة والتعليم، 

إعــادة التوصيات إىل لجنة شــؤون الرتبية والتعليم 

والشــباب واإلعــالم والثقافة، إلعــادة صياغتها قبل 

رفعها للحكومة.

وأكــد املجلــس أهمية إعــادة تقييــم عمليات 

اإلرشــاد والتوجيــه يف الــوزارة، خاصــة يف الربامج 

املتعلقة بالنمو املهنــي للمعلمني وتطوير قدراتهم، 

ومهاراتهــم مبــا يتالءم مــع خطط تطويــر التعليم 

وإعادة النظــر يف دور التوجيه بصفة عامة، وزيادة 

تعيينات الكــوادر اإلدارية، ووضــع خطط وبرامج 

لالستفادة من مساعدي املعلمني يف األعباء اإلدارية 

والعملية التعليمية، وإعــادة النظر والتقييم لنظام 

النجاح اآليل مبا يضمن إجــراء اختبارات للتأكد من 

حصول الطلبة عــىل املهارات األساســية يف القراءة 

والكتابة. وشدد املجلس عىل رضورة االلتزام بتطبيق 

اللوائح املنظمة لعمل أعضاء الهيئة التدريســية، مبا 

يضمن االلتزام بالرتتيــب الوارد يف الئحة اإلجراءات 

الجزائية، وما أكدت عليه هذه اللوائح يف شأن النقل 

واإلجازات، وإعــادة النظر والتقييم يف معايري تقييم 

الــكادر التعليمــي، وما ورد يف منــوذج وثيقة األداء 

السنوي بشأن معايري قياس الفجوة بني واقع العملية 

التعليمية واملســتهدف منهــا، أو معايري ومؤرشات 

قياس األهداف الواردة يف منــوذج الوثيقة، وإرشاك 

املعلمني يف السياســات والخطــط املقرتحة لتطوير 

العمليــة التعليمية ودور املعلمــني فيها، من خالل 

اســتطالعات الرأي والتعامل بجدية مع مقرتحاتهم، 

أو شــكواهم، وتوفري الوســائل واألدوات التعليمية 

الالزمة لبيئة التدريس، وتحقيق االســتفادة الفعلية 

من املبالغ املالية املرصــودة يف ميزانية الوزارة لهذا 

الجانب. وأكــدت توصيات املجلــس رضورة إعداد 

برامــج تدريبية تتفــق مع التوجهــات املعارصة يف 

امليدان الرتبــوي، والتنســيق والتعاون مــع الهيئة 

الوطنيــة للمؤهالت وقطاعــات التدريب املختلفة، 

لتاليف إشكاليات التدريب القامئة حالياً، والرتكيز عىل 

مطالبة بإعادة النظر 
والدراسة آلليات وخطط 
وزارة الرتبية والتعليم 

بشأن استقطاب الكوادر 
الوطنية ورفع نسبة 

التوطني

تأكيد أهمية إعادة تقييم 
عمليات اإلرشاد والتوجيه 
يف الوزارة خاصة يف الربامج 

املتعلقة بالتطور املهني 
للمعلمني 

حتت القبة
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اجمللس يطالب بإعادة النظر يف الكـــــــــــــــــــــــــــــــادر التعليمي واملايل 
ودراسة التقاعد املبكر للمعلمات

الجوانب التطبيقية يف الربامــج التدريبية، باإلضافة 

إىل وضع مؤرشات واضحة لقياس مدى تأثري الربامج 

التدريبيــة عــىل تطوير أداء املعلم وزيــادة قدراته 

املهنية، وإعــادة دور التوجيه بحيث ال يقترص عىل 

زيــارات فقــط، وإمنا يكــون بنظام املوجــه املقيم 

باملدرسة.

تقاعد املعلمني وتطوير قدراتهم

وتركــزت مناقشــات الســادة أعضــاء املجلس عىل 

خطــة الــوزارة واملرتكــزات التي وضعتهــا، والتي 

مــن أهمها اللغــة العربية واســتخدامها وتطويرها 

وزيادة ساعاتها، وموضوع تقاعد املعلمني وساعات 

العمل والوضــع املادي واالجتامعي، وخطط الوزارة 

لتعزيــز مكانــة املعلــم يف املجتمع ودعــم دوره، 

وعدم تبني الــوزارة عقوبات رادعــة بحق الطلبة، 

والتعليــم اإللكــرتوين، والتوطني وتخصيــص موازنة 

لرتقيــة املعلمــني، والتنمية واالســتثامر يف التعليم، 

وتطوير برامــج املعلمني لتتفق مع امليدان الرتبوي، 

واملعلمــون يف املدارس الخاصــة خصوصاً األجانب، 

ملعرفــة خصوصيــة مجتمــع اإلمــارات، واألعبــاء 

التــي يعاين منها املعلمــون، والتقاعــد املبكر لدى 

املعلــامت وزيادة نصاب املعلــم، وتطبيق مؤرشات 

األداء الســنوي، وتعزيز الهويــة الوطنية لدى الطلبة 

واملشــاركة املجتمعية، واملعلمــني الذكور يف املدارس 

الحكوميــة، ففي إمــارة ديب 30 معلــامً مواطناً، ويف 

الشــارقة 20 معلــامً، ويف عجــامن 12 معلامً، ويف أم 

القيوين 4 معلمني مواطنني فقط.

وتساءلوا عن نظام الرتقيات، وعن املواد الجديدة 

التــي تم إضافتها وتنمية الســلوك املرتبط بالعادات 

والتقاليــد، مؤكديــن أهمية وجود كليــات لتخريج 

معلمــني متخصصني عــىل غــرار كليــات التمريض 

ومعاهد البرتول، وتدريب املعلمني وتأهيلهم ملنحهم 

املهارات الالزمة التي متكنهم من أداء رسالتهم بأكمل 

وجه، خصوصاً ونحن يف عام االبتكار، ومشاركة امليدان 

يف القرارات التي تتخذها الوزارة، ووضع اســرتاتيجية 

لضامن شمولية مســتوى التعليم بني إمارات الدولة، 

وضامن شــمولية واســتدامة التعليــم، وأن يتحقق 

التكامــل بني النظام التعليمــي والنظام الخاص، وأن 

تعــزز الوزارة دورهــا يف زرع القيم املتعلقة بتحقيق 

األهداف املوضوعة، واالســرتاتيجية التعليمية يف بناء 

الثقافة والهوية وتشجيع جميع الطلبة، متسائلني عن 

صالحيات مديــري املدارس يف وضــع التكلفة إلدارة 

املدرســة وصيانتها، مشددين عىل أهمية وضع خطة 

لتطوير الــكادر التعليمي، وإنشــاء مجلس اتحادي 

أعىل للتعليم، وعىل تعزيز الدور الرقايب عىل املدارس 

الخاصة، وعودة الرتبية الرياضية للمدارس.

 60% نسبة التوطني يف الهيئة التعليمية 

وأكد معايل حســني الحامدي وزيــر الرتبية والتعليم، 

أن املعلــم هــو العنرص الذي تعول عليــه الوزارة يف 

بناء الطالب واالســتثامر فيه، وقطعت الوزارة شوطاً 

يف استقطاب املعلمني خاصة املواطنني، وبلغت نسبة 

التوطــني يف الهيئة التعليمية 60%، ونســبة التوطني 

يف الهيئــة التعليمية للمعلــامت 80%، والذكور %9، 

مضيفاً إن الفرتة املقبلة سرتكز عىل تطوير واستخدام 

أســاليب حديثــة يف تدريس اللغــة العربية، وهناك 

تكامــل بني اللغــة العربية والدراســات اإلســالمية، 

وجميع املواد تســاهم يف تطوير اللغة العربية للرقي 

مبســتوى الطالب، والوزارة عليها واجب وطني لرفد 

الدولة بالتخصصات حسب اســرتاتيجياتها التنموية، 

وتوطــني قطــاع التعليم جــزء من هــذه املنظومة 

الشاملة، وذلك ســيتم بالتنســيق بني وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي ملناقشة التخصصات املطلوبة.

وقال: بعد عقــد اجتامعات مع وزارة التعليم العايل، 

توصلنا إىل أنــه ال توجد منظومــة تعليمية لتخريج 

مدرســني للحلقة الثانية والثالثة، والرتكيز عىل تطوير 

مخرجات الثانوية العامة لنمكن الطالب من الدخول 

يف تخصصــات الدولة بحاجة ماســة إليهــا، وقد تم 

عقــد اجتامع مــع جامعة اإلمــارات لطــرح برنامج 

جديد للحلقة الثانية والثالثة، سيتم تطبيقه يف العام 
املقبل.

التقييم ونظام األداء والرقابة عىل املدارس الخاصة

وأضــاف: الوزارة تركز عــىل الخدمة املجتمعية 

واملشــاركة يف املجتمع، بهــدف الوصول إىل 20 

ســاعة للعمل التطوعــي للطلبة، ويتــم حالياً 

إعادة أســلوب التقييــم ونظام األداء، وســيتم 

عرضه عــىل املجلــس، ويوجد برنامج مســار، 

وهنــاك راتب مقــداره أربعــة آالف، لاللتحاق 

بهذا املسار، وتجري دراسة رفع هذا املبلغ، لكن 

هنــاك صعوبة يف تقبل املواطنــني واملواطنات، 

لهذه املهنة وهذه الربامج، مشــرياً إىل أن هناك 

توجهــاً إلجبار املــدارس الخاصــة عىل تدريس 

اللغــة العربية والرتبية اإلســالمية، وهذا يدفع 

القطاع الخاص إىل توطني هذه املواد، وبالنسبة 

للرقابــة عىل املــدارس الخاصة ســتطبق العام 

املقبــل، املعايــري املطبقة عىل جميــع املدارس 

الحكومية. 

قال معــايل وزير الرتبية والتعليــم: لقد انتهينا من 

زيارة امليدان الرتبوي، ودراسة الواقع، وسيتم إنشاء 

لجنة خاصة للنظر يف الرتقيات والتنســيق مع هيئة 

املوارد البرشية، للتأكد من وجود الرتقيات يف الوقت 

املناســب، ووجود وفر مايل، مؤكــداً أهمية رخصة 

املعلم التي ســتنقل املهنة إىل مهنة حرفية، مشــرياً 

إىل أن الرواتــب وحدها ال تضمن جــودة التعليم، 

وهــي عامل من عوامل عــدة، تؤثر عىل التعليم يف 

ظل عدم توفر املعلم املؤهل، وهناك دراسة للنظر 

يف رواتب املعلمني، ورفع مقرتحات، وسنبدأ بدراسة 

جديدة لقياس املهارات والكفاءات واملزايا للمعلم، 

ويجب أن يرتبط الراتب بعدد الساعات التي يقوم 

بتدريســها ومهاراته، وخالل األشــهر املقبلة سيتم 

إعادة هيكلة املدارس وتفريغ املعلم فقط للعملية 

التعلمية، وخلق نائب مدير إداري وعودة املوجهني 

للميدان، بهــدف خلق بيئة مشــجعة تكن املعلم 

من اإلبــداع واالبتكار، وســيتم االحتفال باملعلمني 

املواطنني وتكرميهم سنوياً.

وقال: هناك تطوير شامل لالئحة السلوكية للطلبة، 

لتمكــني املعلم من إدارة الصف، والربط اإللكرتوين 

ســيتم لجميع املدارس، ويتــم الرجوع إىل املعلمني 

يف أي قرار، وتم إنشــاء مجلس تشاوري مكون من 

املعلمــني، والوزارة تطّبق الجيــل الثاين من التعليم 

الــذيك والتحــول إىل الوزارة الذكية الشــاملة كبيئة 

كاملة تشــمل املعلــم والطالب واملنهــاج، وهناك 

توجــه إلنشــاء رشكات وطنيــة إلنتــاج مخرجات 

تعلميــة، وتقــدم الوزارة تســهيالت ملــن يريد أن 

يلتحق باملاجســتري والدكتــوراه، والعام املايض كان 

هناك 30 معلامً يواصلون دراستهم. 

واســتطرد معايل وزير الرتبية: من املمكن دراســة 

التقاعــد املبكــر للمعلامت، مشــرياً إىل أن نســبة 

التوطــني يف معلــامت الحلقــة األوىل وصلــت إىل 

%90، ويف خطــة 2015 – 2020 ال يوجــد أعبــاء 

عــىل املعلمني، مؤكداً أن الوزارة حددت 40 ســاعة 

تدريــب، وتم وضــع خطة تدريب أولية ســتتطور 

للوصول إىل 100 ســاعة تدريب سنوياً، دون زيادة 

أعباء إضافية عىل املعلم.

وأشــار إىل أنــه يتم التعامل مع الرتقيات بشــكل 

عادي وحسب الشاغر، أما يف املكرمة؛ فتتم 
الرتقية لكل موظف دون النظر إىل سنوات 
الخربة، وهنــاك قرار لدمــج ذوي اإلعاقة، 
وتم االستعانة ببيت خربة لتدريب مواطنني 

يف هذا املجال.

رخصة املعلم
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حتت القبة

اجمللس يطالب بتوطني قيادات »الـــــــــــــــــــــــــــتعاونيات« وتعديل
 قانونها ملواكبة التطورات االقتصادية

طالب املجلس الوطني االتحادي يف جلسته الخامسة 

من دور االنعقاد العــادي الرابع للفصل الترشيعي 

الخامس عرش، التي عقدها يوم 16 ديسمرب 2014م، 

بوضع خطــط وبرامج محــددة لتأهيــل وتدريب 

وتوطــني القيــادات التعاونية املواطنــة، وتزويدها 

بالخربات واملهــارات الالزمة إلدارة وتســيري العمل 

التعــاوين، وتخصيص نســبة من أربــاح الجمعيات 

التعاونيــة ألنشــطة التدريب والتثقيــف التعاوين، 

وإصــدار ترشيع مينع تأجــري األرفف، أو يعمل عىل 

تنظيمها، بحيث ال يتم اســتغاللها من قبل املوردين 

وأصحاب الرشكات.

وأكد املجلس خالل مناقشــة موضوع »سياســة 

وزارة الشــؤون االجتامعيــة يف شــأن الجمعيــات 

التعاونيــة«، أهمية تعديل القانــون االتحادي رقم 

)13( لسنة 1976، مبا يواكب التطورات والسياسات 

االقتصادية للدولة، مع السامح للجمعيات التعاونية 

االســتهالكية، بفتــح أفرع لها يف اإلمــارات األخرى. 

كام يجب أن يراعى التعديــل وتحقيق العدالة بني 

املســاهمني من خالل التصويت حســب مساهمة 

كل عضــو، مع إصــدار ترشيع ملراعــاة الجمعيات 

التعاونية، وحصولها عىل أســعار تفضيلية بالنســبة 

للكهرباء واملــاء، وعدم معاملتها كــرشكات القطاع 

الخــاص، كذلــك حصولها عــىل معاملــة تفضيلية 

بالنسبة لرسوم وزارة العمل.

تنظيم الرقابة عىل الجمعيات التعاونية

وطالبــت التوصيات بالعمل عىل تنظيم الرقابة عىل 

الجمعيــات التعاونية، بحيث تتــوىل وزارة االقتصاد 

الرقابة عىل الجمعيات التعاونية االســتهالكية وذلك 

لطبيعتها االقتصادية، ومن جهة أخرى مراقبة وزارة 

الشؤون االجتامعية لجمعيات النفع العام، مبا يحقق 

أهداف تلك الجمعيــات االجتامعية أو االقتصادية، 

بوضع خطة ســنوية لنرش الوعي التعاوين من خالل 

التنســيق مع وزارة الرتبية والتعليم، ووسائل اإلعالم 

لوضــع برامــج تثقيفيــة وتربوية وتنمويــة ومواد 

دراســية، لبث الوعي التعاوين يف املجتمع، باإلضافة 

إىل تبنــي مفهوم اإلعالم التعــاوين الذي يعتمد عىل 

أسس حديثة لنرش املعرفة والوعي التعاوين، والعمل 

عىل دعم دور االتحاد التعاوين االســتهاليك، وزيادة 

التنسيق واالجتامعات الدورية بني الوزارة واالتحاد، 

ومتكني االتحاد من القيام بدور رئييس يف اســترياد أو 

توريد الســلع التي تتعامل بها الجمعيات، مبا يؤدي 

إىل خفض األســعار والحد من ارتفاع أســعار بعض 

الســلع األخرى، وكذلك قيامهم مبساعدة الجمعيات 

يف بنــاء مســتودعات للتخزيــن ملواجهــة األزمات 

والكوارث.

القطاع التعاوين والتنمية االقتصادية
وناقــش املجلس هذا املوضوع من محاور: القانون 

شــأن  يف  1976م  لســنة   »13« رقــم  االتحــادي 

الجمعيات التعاونية، ودور وزارة االقتصاد يف الرقابة 

والتفتيش عىل نشــاط الجمعيــات التعاونية مبا يف 

ذلك أســعارها وأعاملها وحسابتها، ودور الوزارة يف 

نــرش الوعي التعاوين والنهــوض بالحركة التعاونية 

ودعمها، واملزايا والتســهيالت املقدمة للجمعيات 

التعاونية.وأكــد أعضاء املجلس أهمية دور القطاع 

التعاوين الفعال يف التنمية االقتصادية واالجتامعية 

واملســاهمة يف تخفيــف األعبــاء االقتصادية التي 

تحدث عادة بسبب االستغالل واالحتكار، مشددين 

عــىل رضورة أن تواكب الترشيعــات املتعلقة بهذا 

القطــاع املتغــريات االقتصاديــة، وطريقــة إدارة 

االقتصاد، والسياسات واالســرتاتيجيات االقتصادية 

التي تشــهد تطــوراً ملحوظــاً، لتقــدم الجمعيات 

التعاونيــة خدماتها املتطــورة للجامهري، ولتنافس 

املؤسســات االقتصادية األخرى التي تطورت بفعل 

ترشيعــات جديدة صــدرت بشــأنها، راعت أبعاد 

التنمية والتقدم االقتصادي الذي تشهده الدولة.

وأشــاروا إىل عدم مواكبة القانون رقم 13 لسنة 

1976 مع التطورات والسياسات االقتصادية للدولة، 

كونــه خال من األهداف التي يســعى إىل تحقيقها 

من خــالل التعاونيــات، وكيفية اســتخدام العمل 

التعــاوين، وترســيخ الهويــة التعاونية ومســاهمة 

العضــو االقتصادية يف رأس مال الجمعية التعاونية 

واإلدارة الذاتية باملجتمع.

القانون وعقد تأسيس الجمعيات

وخــال القانــون من بنود رئيســية يف عقد تأســيس 

الجمعيــات التعاونيــة، مثــل التزامــات األعضــاء، 

واالشرتاك يف اإلدارة، وقرارات الجمعية، ومدة العقد، 

ووفاة املساهم صاحب السهم، أو ما يتعلق بتعريف 

الســهم ذاتــه، ومل يتضمن القانون زيادة املشــاركة 

املجتمعية يف التنمية الشاملة، وذلك بإرشاك الفئات 

مــن أصحــاب الدخــول املنخفضة واملحــدودة، يف 

العمل يف هذه الجمعيات ليك يزداد دخلهم، وعدم 

وضوح آلية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

وأشــار أعضاء املجلــس إىل أن التوزيع الجغرايف 

للجمعيات، أثّر عىل مكانــة الجمعيات وموقعها يف 

الســوق التجاري، وذلك يعود لعدم سامح القانون 

 مطالبة بإصدار تشريع 
مينع تأجري األرفف أو 

ينظمها بحيث ال تستغل 
من قبل املوردين وأصحاب 

الشركات

 اجمللس يؤكد أهمية 
تعديل القانون االحتادي 
رقم 13 لسنة 1976 مبا 
يتماشى مع التطورات 
والسياسات االقتصادية 

للدولة

 تبني مفهوم اإلعالم 
التعاوين الذي يعتمد 

على أسس حديثة لنشر 
املعرفة والوعي التعاوين
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اجمللس يطالب بتوطني قيادات »الـــــــــــــــــــــــــــتعاونيات« وتعديل
 قانونها ملواكبة التطورات االقتصادية

للجمعيــات التعاونية بفتح أفرع لها يف إمارة أخرى 

إال بوجود اســتثناء من الوزيــر، ما ترتب عليه عدم 

مقــدرة التعاونيــات عــىل تحقيق هدفهــا املتمثل 

يف توفــري التنميــة املناســبة ملجتمعاتهــا من خالل 

السياســات التــي يوافــق عليها األعضــاء، إذ تقوم 

الجمعيات بتوزيع 10% من صايف األرباح، لتحســني 

أوضــاع املنطقــة التي تقــام بها الجمعيــة، وذلك 

بحســب القانون.وقــال األعضــاء: عــىل الرغم من 

وجود االتحــاد التعاوين االســتهاليك، والذي يختص 

بتنظيم الحركة التعاونية االســتهالكية والتنسيق بني 

نشاطات الجمعيات، وتحقيق االنسجام يف ما بينها، 

إال أن هناك ضعفاً يف أوجه التنســيق والتعاون بني 

الجمعيات يف مجــال تبادل املعلومــات، والرتويج، 

والدعايــة واإلعــالن، باإلضافة إىل مجــال التخزين 

والتوزيع والكفاءة يف استغالل املخزون.

وتناولوا الواقع الفعيل للجمعيات، الذي يشري إىل 

أنها رشكات لديها رخص تجارية، ولها ثقل اقتصادي 

عــاٍل جداً، وتوزع أرباحهــا، ودور الوزارة يف مراقبة 

األنشطة التي متارسها الجمعيات، ومنحها العمل يف 

قطاعات اقتصادية أخرى، نظراً لوجود فوائض مالية، 

وإفالس بعض الجمعيات وخطط الوزارة لرفع كفاءة 

الجمعيات، واألمــن الغذايئ ودعــم املنتج الوطني 

ومؤرش لقياس رضا املساهمني عن أداء الجمعيات.

 مسودة قانون الجمعيات ومعهد لتدريب وتخريج 

الكوادر التعاونية

وأكــدت معايل مريم محمد خلفــان الرومي وزيرة 

الشــؤون االجتامعية، أنه تم االنتهاء من املسودة 

األوليــة من مرشوع القانون الخــاص بالجمعيات 

التعاونية، وسنوايف بها جميع الجمعيات التعاونية 

ملناقشــته وأخذ مالحظاتهم، وقمنا بدراسة قوانني 

ثالث دول، من أفضل القوانني الخاصة بالجمعيات 

التعاونية عىل مســتوى العــامل، والجمعيات لها 

دور كبــري يف تطور قطاع التجزئــة يف اإلمارات، 

والعضوية مفتوحة اختيارياً، وغالبية الجمعيات 

تفتح العضويــة فيها مفتوح، وعــدد منها أرجأ 

هذا املوضوع، ويف حالة وجود مخالفات ننســق 

مع دواوين الحكام، ألن الحكومات املحلية هي 

التي تتعامل مع الجمعيات، والجنسية موجودة 

يف جمعية واحدة من مجموع 38 جمعية.

يف  قليلــة  الوطنيــة  الكــوادر  إن  وقالــت 

التعاونيات، وهي مؤسســات أهلية ال نستطيع 

وضــع سياســة مــن قبل الــوزارة يف مــا يخص 

التوطــني، ولكــن تقــوم وزارة العمــل بإلــزام 

الجمعيات بنســبة يف التوطني، وهو موضوع تم 

تبنيــه يف القانون الجديد لتشــجيع الجمعيات 

عــىل التوطــني، ومــا يطمــن أن إدارات جميع 

الجمعيــات مــن املواطنني، ولدينــا فكرة، نأمل 

أن تكــون ضمن الخطــة االســرتاتيجية للوزارة 

عام 2016، وهي إنشــاء معهد لتدرب وتخريج 

الكــوادر التعاونية، والوزارة توافق عىل األنظمة 

لدى الجمعيات والتعاونيــات، ومن املمكن أن 

تعمل يف أي مجال، وهي تريد إخراج التعاونيات 

من اإلطار االستهاليك.

العائد على التوزيعات

أشــارت معايل  وزيرة الشــؤون االجتامعية، 
إىل العائــد عىل التوزيعات الذي ال يزيد عىل 
%10 من مشــرتيات العضو مــن الجمعيات 
التعاونيــة، وهذا هــو األســاس لتعزيز والء 
العضو للجمعية. وقالت: بالنسبة لفتح فروع 
فاملجــال مفتــوح للجميع من قبــل الوزارة، 
ولكن الحكومات املحلية ترفض بهدف تقوية 
كيــان الجمعيــات املوجودة لديهــا، وهناك 
جمعيات تعرثت عىل مدى 20 سنة، وواحدة 
من الجمعيات ُرفضت بعد إعطائها مهلة عىل 
مدى 15 ســنة من توقيع القرار عىل تصفيتها 
حتى تصلح أحوالها، وبعد أن فقدت ما يقارب 
من %70 من رأس مالها تم ذلك، وال نلجأ إىل 
التصفية إال كآخر الحلول، والقانون ينص عىل 
تصفيــة الجمعية إذا فقــدت %50 من رأس 
مالها، وبالنسبة لرسوم الكهرباء واملاء، سعينا  
مــع  الهيئــة االتحادية للكهربــاء واملاء، ألن 
الجهات املحلية هي رشكات وتشرتط تحصيل 
الرســوم، لكننا مل نســتطع تحقيق أي نتيجة، 
ومــن املمكن أن يكون ذلك من خالل ترشيع 
جديــد يراعي الجمعيات التــي تؤدي دورها 

االقتصادي والوطني يف بعض اإلعفاءات.
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مطالبة بتخصيص موارد 
مالية لتأهيل املواطنني 
وتدريبهم ومراعاة التطور 

الذي يطرأ على تقدمي 
اخلدمات والفئات اجلديدة 

التي تستجد يف الربامج 
اإلسكانية

اجمللس يقر مشروع قانون ميزانيـــــــــــــــــــــــــــــة 2015 بـ 49 مليار درهم 
والرتكيز على التنمية واخلدمات

أكــد املجلــس الوطنــي االتحــادي أهميــة أن تركز 

امليزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات املستقبلة 

امللحقــة عن الســنة املاليــة 2015 م، عــىل التنمية 

املســتدامة الشاملة، ودراسة اســرتاتيجيات وأهداف 

وخطــط الوزارات الخدميــة، ذات العالقة بقطاعات 

رئيســة، مثل: التعليم والصحة واإلســكان والشؤون 

االجتامعيــة، والضامن االجتامعــي والتأمني الصحي، 

وتخصيــص موارد مالية لتأهيــل املواطنني وتدريبهم 

ومراعاة التطــور الذي يطرأ عــىل تقديم الخدمات، 

والفئات الجديدة التي تســتجد يف الربامج اإلسكانية، 

واالهتــامم بالشــؤون االجتامعية، ورصــد ميزانيات 

للربامج التي تخدم قطاع الشباب، واالهتامم بالربامج 

الثقافية، ودعم البحث العلمي، باعتباره رافداً أساسياً 

يف دعــم مســرية التنمية.جــاء ذلك خالل الجلســة 

السادســة مــن دور االنعقاد العــادي الرابع للفصل 

الترشيعــي الخامس عرش للمجلس، التي عقدها يوم 

23 ديســمرب 2014 م، وأقر خاللها مرشوعي قانونني 

اتحاديني بشــأن تقرير اعتامد إضايف للميزانية العامة 

لالتحــاد وامليزانيات املســتقلة امللحقة عن الســنة 

املالية 2014 م، وبشــأن ربط امليزانية العامة لالتحاد 

وميزانيــات الجهــات املســتقلة امللحقة عن الســنة 

املالية 2015 م.
وأكد أعضاء املجلس خالل مناقشــة مرشوع قانون 

اتحادي بشأن ربط امليزانية العامة لالتحاد وميزانيات 

الجهات املستقلة امللحقة عن السنة املالية 2015م، 

رضورة أن تنعكــس امليزانيــة عىل الكــوادر املالية 

الخاصــة باملواطنني العاملــني يف مختلف الوزارات، 

وعــىل مختلــف الربامج املتصلــة بالخدمات، وعىل 

أهمية تخصيص اعتــامدات مالية لبعض مرصوفات 

الخطــة التشــغيلية بشــأن أهــداف وزارة الرتبية 

والتعليم املعنية بضامن أن جميع الخدمات اإلدارية 

تؤدى بجودة عالية وكفاءة وشــفافية، وأن يتم رصد 

مبالغ مالية للمناطــق التعليمية يف بند مرصوفات، 

وأن يتم تنفيذ مبادرات تشجع املواطنني الذكور عىل 

التدريس، وإعداد وتنفيذ برنامج للتوطني، واالهتامم 

بالتعليــم املهني، يف ظــل تزايد احتياجــات الدولة 

للكوادر البرشية املواطنة املؤهلة.

وأشــاروا إىل أهمية تضمني املطالبات املجتمعية 

يف األهداف التشــغيلية لوزارة الشؤون االجتامعية، 

مــن خالل إدخال فئــات جديــدة، مؤكدين أهمية 

وضع خطط وبرامج لدعم الحاالت املعرضة للعنف 

األرسي، والتنبــه ملخاطــر تلك املامرســات، وزيادة 

االهتــامم بفئة املعاقــني، وتطوير سياســة الضامن 

االجتامعي من خــالل ضم فئات جديــدة للضامن 

االجتامعي.

تحفيز االقتصاد وتطوير النظام الصحي وقطاع الرياضة

وأكدوا أهمية أن يتــم رصد املبالغ املالية لعدد من 

اجمللس يؤكد ضرورة 
االهتمام بالشؤون 

االجتماعية ورصد ميزانيات 
للربامج التي تخدم قطاع 

الشباب واالهتمام بالربامج 
الثقافية ودعم البحث 

العلمي

حتت القبة
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اجمللس يقر مشروع قانون ميزانيـــــــــــــــــــــــــــــة 2015 بـ 49 مليار درهم 
والرتكيز على التنمية واخلدمات

األهداف االســرتاتيجية لــوزارة الصحة، يف ما يتعلق 

بتعزيز أمناط الحياة الصحية ملجتمع اإلمارات للحد 

مــن األمراض املرتبطة بها، وتطويــر النظام الصحي 

لوقايــة مجتمــع اإلمارات مــن األمــراض، وتطوير 

السياســات والترشيعات الصحية يف دولة اإلمارات 

وإنفاذها، وتساءلوا عن مدى مساهمة كل إمارة يف 

ميزانية الدولة.

وأشــاروا إىل أهمية رصد مبالــغ مالية لألهداف 

االسرتاتيجية لتطوير القطاع الريايض، وتنفيذ برامج 

لتعزيز مختلف أنواع الرياضات والفئات، واستحداث 

رياضات جديدة لفئة ذوي اإلعاقة، وتعزيز االهتامم 

بهم، وتساءلوا عن آلية تحصيل املبالغ غري املحصلة، 

ومــدى تأثريها يف اإليرادات، واإلجراءات املالية التي 

يتــم اتخاذها من قبــل وزارة املاليــة لزيادة عالوة 

أبنــاء املواطنني والزيادات املقرتحــة بها، وإجراءات 

الحكومة يف تحفيز االقتصــاد، ورصد مبالغ للتغلب 

عىل النتائج الســلبية ملختلف الظواهر السلبية عىل 

االقتصاد الوطني، ومبالغ للضامن الصحي املوحد.

واستعرض معايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة 

للشــؤون املاليــة، اإلجــراءات التي متــت يف إعداد 

امليزانيــة، وآلية تقديم مختلف الجهــات بإيراداتها 

لتحديــث مــرشوع ميزانية الســنة املاليــة 2015، 

والهياكل وحســاب كل خدمــة وبرنامج والخدمات 

الفرعيــة والتكميليــة، وكيفيــة تطور اإليــرادات، 

مؤكداً أن امليزانية زادت الضعف خالل 10 سنوات، 

والربامــج التنموية التي تتضمنهــا امليزانية، وكيفية 

توزيــع املرصوفات، وفقاً ملتطلبــات الجهات، وهي 

موزعة حسب القطاعات، وجميعها تقارن بالسنوات 

املاضية، لنعرف ما هــي املتطلبات القادمة، مقارنة 

مع الــدول املتقدمة ومنظمة التعــاون االجتامعي 

واالقتصادي التي تندرج تحتها 35 دولة.

توقــع منو االقتصــاد الوطني بــني 4 و4.5 % العام 

الجاري

وأكــد أن الحكومــة تعاملت مع األزمــة املالية عام 

2008، بإجــراءات عدة، منها دعــم املصارف، وقام 

املــرصف املركزي بإجــراءات حول هــذا املوضوع، 

وبدأنــا نجنــي مثــار تلــك الخطــوات، والحكومة 

االتحادية ال تتدخل يف ما يجري يف األســواق املالية، 

وهي حرة، وهناك مؤسسات رقابية عليها، وهذا من 

اختصاص الجهات املعنية، ونحن يف وضع اقتصادي 

نتوقع منواً الســنة الحالية بني 4 إىل 4.5 %، وحسب 

توقعات صندوق النقد الدويل، ســنحقق منواً العام 

املقبل بنحو 4.5 %، وتقلبات سعر النفط مل تؤثر يف 

الدولة وال يف امليزانية، ويف عام 2009، وصل سعرها 

إىل 35 دوالراً، واليوم ميزانية الحكومة االتحادية غري 

مرتبطة بسعر النفط.

وقال: بالنسبة لتحصيل املبالغ غري املحصلة، هناك 

مبالغ يتــم تحصيلها عىل دفعات، ونضــع امليزانية 

عىل اإليرادات التي نضمن تحصيلها بالتنســيق مع 

الجهات املعنية، وبالنسبة ملرصف اإلمارات، فقد تم 

تحويل وديعة كجزء من رأسامله، وتم استالم طلب 

بتاريــخ 25 أكتوبر من مرصف اإلمارات، الســتكامل 

رأس املــال املدفوع، وبالنســبة لزيــادة عالوة أبناء 

املواطنــني، ال ميكــن أخذها خــارج الراتب، وتوجد 

توجيهات حولها.

وأضــاف أن الــوزارة والحكومــة تتبــع أفضــل 

املامرســات العاملية يف إعــداد امليزانيــة، والجهات 

االتحاديــة تتوىل إعداد ميزانيات بنــاء عىل الربامج 

واألهداف، ويتم كل ســتة أشــهر تحديــد التنبؤات 

املالية، وهي تعد حســب النظــام اآليل املرتبط مع 

كل وزارة وجهــة، والقانــون واملرّشع حرص عىل أن 

تكون امليزانية متوازنــة، والتخطيط لوضع امليزانية 

ســليم جداً، وكل الهيئــات االســرتاتيجية تعمل مبا 

يحقق رؤية 2021، وجميع األهداف وضعت لتخدم 

هذه الرؤية.

مخصصات الشواغر االتحادية لرواتب املواطنني

واســتطرد معايل عبيد حميد الطاير: بالنسبة لتعيني 

املواطنني، فجميع الشــواغر يف الجهــات االتحادية 

مخصصاتها لرواتب املواطنني، وكل جهة اتحادية لها 

مــؤرشات عىل جميع الفئات لثالث ســنوات قادمة 

بالنســبة للتوطني يف مختلــف الوظائف، وعىل كل 

جهة تطبيق وتحقيق املستهدف، وجميع الوظائف 

املســتحدثة ســيتم تعيني مواطنني فيها. وبالنســبة 

الســتقطاب املعلمني يف قطاع التعليم، فاألمر راجع 

للجهــة املعنية، ونظراً لألهداف االســرتاتيجية، فقد 

تم زيادة رواتب 8 آالف معلم ومعلمة، واإلداريون 

واملعلمــون يف وزارة الرتبية يصلون إىل نحو 17 ألفاً، 

وبالنســبة للضامن الصحي، فإن الخدمات الصحية 

تقدم للمواطنني مجاناً، ومرشوع القانون الخاص به 

يناقش مع الجهات املعنية، والقضية تتعلق بالتأمني، 

خاصة أن العالج مفتوح للمواطنني اآلن، ويتم بحث 

آلية انتقالهم إىل الضامن الصحي، وهناك دراســات 

متــت وتكاليــف وضعــت وتصــورات، والنقاش ال 

يزال جارياً عىل هذا األســاس، حــول كيفية املرحلة 

االنتقالية.

ووفقاً ملــواد مرشوع القانــون، تُفّوض وزارة 
املاليــة بإجــراء املناقــالت املاليــة الالزمــة 
التالية، وذلك من االعتامدات املالية املدرجة 
ضمــن مجموعة املصاريف األخــرى: تغطية 
املرصوفــات الفعليــة إللغــاء التشــعيب يف 
املدارس الحكومية يف وزارة الرتبية والتعليم، 
ودعم مبادرات الجهــات االتحادية الصادرة 
من مجلــس الــوزراء، وتغطيــة املرصوفات 
الفعلية ملقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، 
وتغطية املرصوفات الفعليــة لفروق تحويل 
العملــة »رواتــب - مخصصــات الطلبة« يف 
وزارة التعليــم العايل والبحــث العلمي. و ال 
يجــوز ألي وزارة أو جهــة اتحاديــة، التقدم 
بطلــب اعتامدات إضافية لربامجها الحالية أو 
املقرتحة خالل الســنة املالية، إال بعد تحديد 
نــوع ومصادر تقديــرات اإليــرادات الالزمة 

لتمويل هذه االعتامدات.

طلب اعتماد مايل
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تأكيد على أهمية التخطيط 
املسبق للربامج واألهداف  

للتطوير وتعزيز األداء 
بناء على املؤشرات التي 

حققتها احلكومة وحتديد 
اإليرادات والنفقات

اجمللس يؤكد أهمية 
تقدير املصروفات بهدف 
تنفيذ األهداف املرجوة 
ولتفادي عملية طلب 

اعتمادات إضافية

اعتماد إضايف لسنة 2014 بقيمة ملـــــــــــــــــــــــــــيار و747 مليون درهم

وافــق املجلس الوطنــي االتحــادي، عىل مرشوع 

قانون اتحادي بشأن تقرير اعتامد إضايف للميزانية 

العامة لالتحاد، وامليزانيات املســتقلة امللحقة عن 

الســنة املالية 2014 م، بقيمــة مليار و747 مليوناً 

و37 ألــف درهم، مخصصة لعدد من املؤسســات 

والــوزارات والهيئــات، كــام ييل: رشكــة االتحاد 

للقطــارات، ووزارة الداخليــة، ووزارة الخارجيــة، 

ومرصوفــات اتحادية لــوزارة املاليــة، واعتامدات 

مالية لتمويــل الجامعات، وملكتــب وزير الدولة، 

ووزارة التنميــة والتعاون الــدويل، ووزارة العدل، 

ووزارة العمــل، والهيئــة العامة لرعاية الشــباب 

والرياضــة، والهيئــة الوطنية للمؤهــالت، واملركز 

الوطنــي لإلحصاء، ووزارة االقتصاد، ووزارة الثقافة 

والشباب وتنمية املجتمع.

وكانت الحكومة قد وافقت عىل مرشوع قانون 

اتحــادي، يف شــأن تقرير اعتامد إضــايف للميزانية 

العامــة لالتحــاد، وميزانيــات الجهات املســتقلة 

امللحقة عن الســنة املالية 2014، وقدر مببلغ 851 

مليوناً و537 ألف درهم.

ونظــراً ملوافقــة الحكومــة عىل اعتــامد إضايف 

آخــر للميزانية العامة لالتحــاد، وميزانية الجهات 

املستقلة مببلغ 895 مليوناً و500 ألف درهم، بناء 

عــىل الطلبات التــي قدمــت إىل وزارة املالية من 

جهات عدة، بطلب اعتــامدات مالية إضافية عىل 

ميزانية السنة املالية 2014، فقد تم دمج مرشوعي 

القانونني بشــأن اعتــامد إضايف للميزانيــة العامة 

لالتحاد للسنة املالية 2014، املشار إليهام أعاله يف 

قانون واحد، ولذا، فقد قُدرت مرصوفات امليزانية 

العامة لالتحاد عن السنة املالية 2014، مببلغ مليار 

و747 مليوناً و37 ألفاً.

وتضمن املــرشوع 8 مواد، حيــث كانت املادة 

األوىل من القانون االتحادي رقم )3( لسنة 2014، 

وقد قُّدرت مرصوفات امليزانية العامة لالتحاد عن 

الســنة املالية 2014 مببلغ 46 ملياراً و180 مليون 

درهم، ثم جاء مرشوع القانون الحايل وزاد يف مادته 

األوىل تقديــر تلــك املرصوفات عن الســنة املالية 

2014 م مببلغ مليار و747 مليوناً و37 ألف درهم، 

وزاد مــن تقدير إيرادات امليزانيــة العامة لالتحاد 

عن ذات الســنة املالية مببلــغ 208 ماليني درهم، 

عــىل أن ميّول الفرق البالغ مليار و539 مليوناً و37 

ألف درهم من االحتياطي العام للدولة.

 التخطيــط املســبق للربامج واألهــداف وتقدير 

املرصوفات

وأكــد أعضاء املجلــس، أهمية التخطيط املســبق 

للربامــج واألهــداف والخطط، بقصــد التطوير يف 

كل مرحلــة، وتعزيــز األداء بنــاء عــىل املؤرشات 

التي حققتهــا الحكومة، وأهمية تحديد اإليرادات 

والنفقــات، وأن تكــون واضحة، وأن يتــم تقدير 

املرصوفــات ســعياً إىل تنفيــذ األهــداف املرجوة 

عمليــة طلــب  لتفــادي  املرصوفــات،  لتغطيــة 

اعتامدات إضافية يف امليزانية، ال ســيام أن امليزانية 

صفرية، وهــو مبدأ مايل متعــارف عليه، وأن يتم 

إعــداد امليزانيــة بناء عــىل األهــداف والخدمات 

واألنشــطة، وأن تتــم جميــع اإلجراءات حســب 

متطلبات الحكومة.

حتت القبة
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 هل تتفق االعتمادات التي 
أقرت مع املادة 131 من 
الدستور التي تنص على 
أن يتم صرف االعتمادات 

املالية وفقًا لقانون يتم 
عرضه على اجمللس

التأكيد على أهمية تطوير 
قواعد إعداد امليزانية 

وأن تكون برامج خمتلف 
اجلهات واضحة وأال يكون 

هناك عجز يف ميزانياتها

اعتماد إضايف لسنة 2014 بقيمة ملـــــــــــــــــــــــــــيار و747 مليون درهم

وقالــوا: النقــاش يدور حول نقطتني رئيســتني، 

املوازنة الصفرية، بأن تكــون اإليرادات والنفقات 

خالل السنة املالية متساوية، واملامرسة تتناقض مع 

هذا املبدأ، واالعتامدات التي أقرت، هل تتفق مع 

املــادة 131 من الدســتور التي تنــص عىل أن يتم 

رصف االعتامدات املالية وفقــاً لقانون يتم عرضه 

عىل املجلس الوطني االتحادي.

وأكدوا أهمية تطوير قواعد إعداد امليزانية، ومن 

املفــرتض أن تكون برامج بعــض الجهات واضحة، 

وأال يكون هناك عجز يف ميزانياتها، مشريين إىل أن 

االعتــامد اإلضايف فيه فائدة للمجتمع، ويأملون أن 

يكون ضمن اإلطار الدســتوري والقانوين، وعندما 

جــاء االعتامد اإلضايف األول، كانــت ظروف معايل 

الوزير ال تسمح قبل شهور للمناقشة.

طلب االعتامدات اإلضافية يخضع لعدد من األمور

ردَّ معــايل عبيــد حميــد الطايــر وزيــر الدولــة 

للشــؤون املاليــة، قائــاًل: يتم تغطيــة املصاريف، 

إما مــن االحتياطي أو من قبل اإليــرادات املتفق 

عليها، وتغطى يف املســتقبل من إيــرادات أخرى، 

ويتــم التعديل عليها مــن اســتثامرات الحكومة 

يف حقــوق االمتياز وأرباحهــا يف الرشكات، مضيفاً: 

ال يوجــد  أي مغالطــات يف إعــداد امليزانية، وتم 

تطبيق جميع األمور وفقاً للقانون، وما يدفع بعض 

الجهات لطلــب اعتامدات إضافية، يخضع للعديد 

من األمــور، مثل مســاهامت بعض الــوزارات يف 

املؤسســات الدولية، خاصة أن الدولة تُعطى فرتة 

30 يوماً لتقديم مساهامتها يف هذه املؤسسات ويف 

مختلف األنشــطة، وهناك وزارة يتم نقل أنشطة 

محــددة لها، لذلك تطلــب إيــرادات، ألنها تقوم 

بالرصف، حيث إن هذا النشــاط انتقــل بإيراداته 

ورصفه إىل الجهة الجديدة.

وقــال: هناك توجيهات مبا يخــدم رعايا الدولة، 

وهــذه أمور ال ميكــن التنبؤ بهــا، وبالتــايل، يتم 

تخصيص موارد مالية إضافية، وكلها متر عىل اللجنة 

املالية واالقتصادية، ويوافق عليها مجلس الوزراء، 

وهناك أمور تتطلب االستعجال يف الرصف، مضيفاً 

أن امليزانية ترد متوازنة بني اإليرادات واملرصوفات، 

وامليزانيــة الصفريــة هي احتســاب مــن الصفر، 

واعتبار كل خدمة ونشاط مصدر تكلفة.

وأوضح أن ما تم التوصــل إليه هو الرتكيز عىل 

هيــكل الربامــج يف إعــداد امليزانية، وهــذا األمر 

ســاعدنا عىل االنتقال إىل الحكومة الذكية، ولدينا 

خطط لتطوير إعداد امليزانيــة، واإلمارات، ممثلة 

يف الحكومــة، حققت املركز األول عاملياً يف حســن 

إدارة األموال العامة، ما يؤكد حســن إدارة األمور، 

وتطبيق الشفافية التامة.

وأكد أن اإلجراءات الخاصــة باالعتامد اإلضايف، 

متــت بشــكل قانــوين، فهنــاك برامج تُســتحدث 

وتتطلــب اعتامداً إضافيــاً، والحكومة تحرص عىل 

أال يتــم الرصف إال وفق القوانــني والنظم، ونتيجة 

العصــف الذهنــي للــوزراء يف العام املــايض، تم 

التوجيــه للرصف عــىل وزارة الصحــة، والحكومة 

تحرص عىل االســتجابة ملتطلبــات الوزارات، وهي 

مســتجدات بعد إعــداد امليزانيــة، وال نخرج عن 

اإلطار القانوين.
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ومناقشة قطاعات حيوية أخرى

طالــب أعضاء املجلــس الوطني االتحــادي، تعقيباً 

عىل 27 ســؤاالً تــم توجيهها إىل ممثــيل الحكومة 

تناولت عــدداً من القطاعات املهمــة، عىل مدى 5 

جلســات عقدها من تاريخ 11 نوفمــرب ولغاية 23 

ديســمرب 2014م، بإنشــاء ســجل اتحــادي بحرص 

مالك العقــارات يف الدولة، وتوحيد إجراءات إصدار 

شــهادات الخلو من األمراض للوافدين عىل مستوى 

إمارات الدولــة، وتعزيز اســرتاتيجية التغذية التي 

أطلقتهــا وزارة الصحــة ملــدة 5 ســنوات 2010 – 

2015، لنــرش الوعي بأســاليب التغذيــة الصحيحة 

بني كافة الفئات العمرية يف املجتمع، وبوضع خطة 

اسرتاتيجية وتطوير وتدريب الكوادر املواطنية يف ما 

يخص الصحة النفسية، ودراسة آلية تعزيز البعثات 

الدراسية لبعض الطلبة الدارسني يف الخارج، وإنشاء 

أندية للسيدات يف بعض مناطق إمارة رأس الخيمة، 

ودور وزارة الثقافــة والشــباب وتنميــة املجتمــع 

يف تعزيــز قيم الــوالء واالنتامء بني أفــراد املجتمع، 

وبتوطــني الوظائف اإلدارية والفنيــة واإلعالمية يف 

جميع الجهات العاملة يف مجال الشــباب والرياضة 

يف الدولة.

وتناولت األسئلة منع الصيادين املواطنني املرصح 

لهم الصيد بواسطة الشباك باستخدام طريقة الصيد 

بواســطة القراقري، وحظر تركيب الرافعات البحرية 

»األوناش«، وجهــود وزارة الرتبية والتعليم يف رعاية 

الطلبــة املتفوقني، وتأهيــل طلبة الثانويــة العامة 

الجتيــاز االختبــارات الدولية يف اللغــة اإلنجليزية، 

وخلو الالئحــة التنظيمية للتعليم الخاص رقم )29( 

لســنة 2008م وعــدم تضمنهــا حــداً أدىن لألجور، 

وخطط وبرامج صندوق الزواج يف تنفيذ السياســة 

االجتامعية للدولة، وتقوية التامســك األرسي، وذلك 

من خــالل الحد من الطــالق، وتطبيق قرار مجلس 

الوزراء لســنة 2013م بشــأن الئحة املوارد البرشية 

يف الجهــات االتحادية املســتقلة، عــىل العاملني يف 

مجموعة بريد اإلمارات.

استخراج شهادات خلو من األمراض للوافدين

وأكــد معــايل عبدالرحمــن محمد العويــس وزير 

الصحة، رداً عىل سؤال موجه من سعادة عيل عيىس 

النعيمي حــول »مبــادرات وزارة الصحــة لتطوير 

اإلجراءات املتبعة عند استخراج شهادات الخلو من 

األمراض للوافدين«، أن الوزارة تنســق مع مختلف 

الهيئــات لتوحيد إجراءات فحــص العاملة الوافدة، 

ويتــم تطوير نظام فحص العاملــة اإللكرتوين، وبدأ 

تطبيــق مرشوع فحص العاملة الوافدة يف بلدانها يف 

رسيالنكا وماليزيا، مشرياً إىل أن هناك تعاونا بني دول 

مجلــس التعاون لفحص العاملــة الوافدة من خالل 

إنشاء مكاتب يف بلدانها، وإىل وجود مقرتح بإدخال 

القطــاع الخاص لزيادة عــدد املراكز وتقديم خدمة 

متميــزة، ويوجــد اتفاقيات مع العديــد من الدول 

مثل الفلبني ومرص وإثيوبيا والهند وبنغالديش فيام 

يخص فحص العاملة.

ولفت ســعادة النعيمــي يف تعقيبــه إىل وجود 

التأكيد على أهمية إعداد 
دراسة لوضع احللول 

املناسبة للتعامل مع 
بعثات الطلبة املواطنني 

يف اخلارج للتوصل إىل أفضل 
النتائج

حتت القبة

تأكيد أهمية موضوع 
املشاركة اجملتمعية 
واألسرة كونها أساس 

اجملتمع.. وتدعيم 
أركان الهوية الوطنية 

كافة أولوية على 
خمتلف اجلهات وجلميع 

املستويات
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إشــكالية بعدم توحيد اإلجراءات يف بعض اإلمارات، 

معرباً عن شكره لتطبيق الوزارة نظام فحص العاملة 

يف الخارج، وتساءل: هل قامت الوزارة بإجراء دراسة 

تحليليــة لتبيان أســباب توافد املراجعــني، وتكرار 

الزيــارات والعمــل عىل تقليل هــذه الزيارات قدر 

اإلمكان، وما هي آخر أخبار لجان العمل املشــرتكة 

مع الطــب الوقايئ واإلدارة العامة لإلقامة وشــؤون 

األجانــب لدعم مرشوع الربــط اإللكرتوين، وما هي 

آخــر التطورات يف ما يخص برنامــج فحص العاملة 

الوافــدة يف الخــارج، خاصــة وأنه يطبــق فقط يف 

دولتني.

مطالبة بإنشاء هيئة اتحادية للغذاء والدواء

وقــال معــايل وزير الصحة يف رد عىل ســؤال موجه 

من ســعادة عيل عيىس النعيمي حول »اسرتاتيجية 

وزارة الصحــة للتغذيــة 2010 – 2015م«: إن مــن 

أهــم التحديات يف اإلمارات ارتفاع معدالت اإلصابة 

بالســمنة، واألمراض السارية وقصور يف الترشيعات 

املتعلقة بحامية املســتهلك، مضيفاً أن وزارة الصحة 

ارتــأت رضورة وضع وتطويــر اســرتاتيجية وطنية 

بالتعاون مع الــرشكاء خالل األعوام 2010 – 2015، 

مبشــاركة خرباء منظمة الصحة العاملية واألكادمييني 

يف الدولــة، وجميع الجهات املعنيــة، لوضع خارطة 

طريــق لالرتقاء بوضع التغذية يف الدولة، وتحســني 

الوضع الصحي للسكان من جميع الفئات العمرية.

وعّقب سعادة النعيمي متســائالً عن التحديات 

التــي تواجه الصحة يف ما يخــص وجود العديد من 

األمراض التــي ترجع إىل األمناط املختلفة بالنســبة 

للتعامل مــع األغذيــة، وأن تكون جميــع األغذية 

صحيــة، وباتت الدولــة تحتل املرتبــة 13 عاملياً يف 

نســبة اإلصابة بالسكري، باإلضافة إىل ما يتم إنفاقه 

ملعالجة املرىض، متسائالً عن مدى قيام وزارة الصحة 

بالتنســيق مــع وزارة الرتبية والتعليــم، لضامن أن 

تكون جميع األغذية صحيــة يف املدارس، وهل يتم 

تثقيف الطلبة بالعادات الغذائية اإليجابية.

تطوير الكوادر املواطنة وتدريبها يف الصحة النفسية 

وقال معايل وزير الصحة رداً عىل ســؤال موجه من 

ســعادة الدكتــورة منى البحر حــول »خطة الوزارة 

يف تأهيــل وتطويــر املستشــفيات الخاصة بالصحة 

النفســية«: البعــد النفــيس أخذ منحــًى متصاعداً، 

وهذا يؤرق ليس فقــط العاملني يف القطاع الصحي 

يف الدولة، بل عىل مســتوى العامل، والصحة النفسية 

هــي حجر أســاس يف الصحــة العامــة، وتؤثر عىل 

املجتمع، واالســتثامر يف الصحة النفســية من أهم 

عنارص االســتثامر يف اإلنسان، مســتعرضاً الخدمات 

التي تقدم يف مختلف املستشــفيات والعيادات عىل 

مســتوى الدولة، وأضاف: هناك عيادات يف العديد 

مــن املستشــفيات يف الدولة، إضافــة إىل 14 مركزاً 

صحياً يف مختلف مناطــق الدولة، مضيفاً أنه يوجد 

مرشوع طبي بإنشــاء مستشفى األمل الجديد، ومن 

املتوقع أن ينتهي العمل به يف منتصف 2016م. 

تم الــرد كتابياً عىل األســئلة التاليــة، وطالب 
مقدموها بحضور ممثيل الحكومية وهي: سؤال 
موجه إىل معايل وزير شؤون مجلس الوزراء عن 
»إنشاء سجل اتحادي بحرص مالك العقارات يف 
الدولة«، وســؤال موجه إىل معاليه عن »إسناد 
مجالس إدارات الهيئات واملؤسسات االتحادية 
للكفــاءات الوطنية من غري الوزراء«، وســؤال 
موجــه إىل معــايل وزير االقتصاد عــن »تنظيم 
الوكاالت التجارية«، وســؤال موجــه إىل وزير 
الصحة عن »وســائل التعقيم املتبعة واملتوفرة 
يف املستشــفيات ومدى فاعلية عملها«، وسؤال 
موجــه إىل وزيــر البيئــة واملياه عن »خســائر 
املزارعــني املواطنــني يف اإلمارات الشــاملية«، 
وســؤال موجــه إىل معاليــه عن »مــرض اإلبل 
ونفوقها يف املنطقة الوســطى«، وســؤال موجه 
إىل وزير األشــغال العامة رئيــس مجلس إدارة 
الهيئة الوطنية للمواصالت عن »رشوط تسجيل 
قوارب وسفن النزهة يف الدولة«، وإقرار إجازة 
موظفي الحكومــة االتحادية يف العرش األواخر 

من شهر رمضان املبارك.
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وأشــار إىل أنه تم إعــداد وتطوير وتأهيل املوارد 

البرشية املعنية بهــذا القطاع، حيث يوجد نقص يف 

هــذا القطاع الذي يحتاج إىل االرتقاء باملهارات، عن 

طريــق عقد رشاكات مع عدد من الجهات، والوزارة 

حريصــة عىل تطبيق نظــام االعتامد الــدويل، وقد 

جــرى تأهيل ما يقارب ألف فرد وكادر طبي يف هذا 

القطاع.

وعّقبــت ســعادة الدكتــورة البحــر قائلــة: إن 

مستشــفى األمل من أقدم املستشــفيات والوحيد 

عــىل املســتوى االتحــادي، يقدم هــذه الخدمات، 

وهنــاك نقــص حــاد يف الكــوادر الطبيــة البرشية 

املتخصصة، وال يوجد طالب واحد يدرس عىل نفقة 

وزارة الصحة يف الخارج، ويوجد طبيب نفيس واحد 

يف بعض اإلمارات، يســتقبل نحو 30 حالة، مشــرية 

إىل أنــه يف بعض اإلمــارات ال يوجد أطباء مختصون 

بهــذا املرض، وال يوجد أخصائيون اجتامعيون لدعم 

الطبيب النفيس، يف ظل وجود تزايد يف األعداد، ويف 

عام 2013 تردد عىل العيادات املعنية ما يقارب 33 

ألف شخص.

مل يكن هناك إلغاء بعثات للدراسني يف الخارج

وقال معايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير 

التعليــم العــايل والبحث العلمــي، يف رد كتايب عىل 

ســؤال موجه من ســعادة الدكتور محمد مسلم بن 

حــم املوجه حول »إلغاء البعثات الدراســية لبعض 

الطلبة الدارسني يف الخارج «: مل تعلن الوزارة مؤخراً 

عن إلغاء البعثات الدراســية لبعض الطلبة الدارسني 

يف الخــارج، وإمنا جــاء ذلك ضمن دراســة تحليلية 

قامت بها، عن وضــع البعثات يف األعوام من 2005 

ولغاية 2013م، وذلك بهدف تحسني وتطوير عملية 

االبتعاث وفقاً السرتاتيجية ورؤية دولة اإلمارات.

وأكــد أن هنــاك قوانــني ولوائح تنظــم عملية 

االبتعــاث، وهناك ميزانيــة محــددة للبعثات يتم 

اســتغاللها بالشــكل األمثل، مشــرياً إىل أن القانون 

االتحــادي رقم 4 لســنة 1984م، يف شــأن البعثات 

واملســاعدات الدراسية نص يف املادتني 19 و20 عىل 

أســباب إلغاء وإنهاء البعثة واملســاعدة الدراسية، 

باإلضافة إىل ما تم وضعه من لوائح منظمة للبعثات 

الدراسية.

وعقب سعادة بن حم قائالً: أكتفي بالرد وأتقدم 

بالشكر ملعايل الوزير، ومثن هذه الدراسة التي قامت 

بهــا الوزارة، لوضع الحلول املناســبة تجاه البعثات، 

مشــرياً إىل أن الدراســة أوضحت أن ما يقارب %56 

من البعثات ألغيت، ولها أسباب تم الرجوع إليها يف 

حالة اإللغاء، مؤكداً أهمية استفادة أبنائنا من هذه 

الدراسة يف التوصل إىل أفضل النتائج.

تفعيل دور األرسة واملشاركة املجتمعية

وقال معايل الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

الثقافة والشــباب وتنمية املجتمع، يف رد عىل سؤال 

موجه من سعادة أحمد عبدالله األعامش عن »دور 

الــوزارة يف تعزيــز قيم الــوالء واالنتامء بــني أفراد 

املجتمــع«: إن الــوزارة حريصــة متاماً عــىل تعزيز 

الهوية الوطنية وتأكيد قيم الوالء واالنتامء لإلمارات 

وقيادتها وقيمها وتراثها، مشــرياً إىل أن لدى الوزارة 

العديــد مــن املبادرات مــن أبرزها مــؤرش الهوية 

الوطنية الذي يتم القيام به كل ســنيتني، ويشــمل 

القيم واملعتقدات والرموز الوطنية، وتشمل العديد 

من الوزارات واملؤسسات والهدف الوصول إىل نسبة 

100% يف عام 2020م يف الوالء، واســتعرض العديد 

من املبادرات التي تقوم بها الوزارة والتي تهدف إىل 

حامية الرتاث والسلوكيات األصيلة لدى أبناء وبنات 

الوطن.

وأضــاف: لدينــا خطــط كاملة لتشــغيل املراكز 

الشــبابية والرتاثية يف اإلمــارات، لتعزيــز التواصل 

والتالحم، ولدينا اســرتاتيجية للشباب لدراسة طرق 

وسبل حث الشباب عىل التواصل لنصل إىل املجتمع 

اإلمارايت الذي نريده جميعاً، وســيتم تنفيذ دراســة 

خالل األشــهر املقبلة ونقوم اآلن بوضعها وسيكون 

مردودها عىل املجتمع.

 وعقب ســعادة األعامش مؤكداً أهمية موضوع 

املشــاركة املجتمعية واألرسة، كونها أساس املجتمع، 

إذ إن تدعيم أركان الهوية الوطنية كافة، أولوية عىل 

مختلف الجهات ويف جميع املســتويات، مشــرياً إىل 

تخصيص صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان رئيس الدولة ،يحفظه اللــه، عام 2008 عاماً 

للهويــة الوطنية، وتشــكيل اللجنــة الوزارية العليا 

لتنفيــذ املبــادرات املعنية بالهويــة الوطنية، وقال: 

تحددت قيم يقاس عليها الوالء واالنتامء لدى األرسة 

واملجتمــع بفضل مــا تتميز به القيــادة من حكمة 

وحرص عىل االهتامم باملجتمــع وعاداته وتقاليده، 

متسائالً عن نسبة تنفيذ خطة التشغيل لدى الوزارة 

حول هذا الهدف فقط وما قياس أدائه؟ 

وأكــد الحرص عــىل دور األرسة ألنها البذرة التي 

تنشــئ املواطن، مشــرياً إىل أن األرسة بــدأت تفقد 

دورها كقاعدة ترســخ عراقة الهويــة والثقافة، ألنه 

توفرت مصادر جديدة للقيم، وتناقص دور األرسة يف 

التأثري عىل سلوك األبناء، وأصبح االبن يف املنزل أقل 

تأثرياً بقيم املجتمع واألرسة، وهذا جعل الفرد خارج 

منظومــة األرسة واملجتمــع، وأصبح الحــق الفردي 

مقدماً عىل الواجب تجاه األرسة واملجتمع والوطن، 

مؤكداً أن الشباب من الجنسني هم الرثوة الحقيقية، 

ألن ازدهــار الوطن يعتمد عليهــم، والقاعدة: حب 

الوطن واملجتمع والقيادة.

توطني القطاع الريايض والشبايب 

وأشــار معايل الشــيخ نهيــان بن مبــارك آل نهيان 

وزيــر الثقافــة والشــباب وتنمية املجتمــع رئيس 

الهيئــة العامة لرعاية الشــباب والرياضــة، رداً عىل 

سؤال موجه من ســعادة عيل عيىس النعيمي حول  

»التوطني يف مجال الشباب والرياضة«، إىل أن نسبة 

التوطني يف القطاع الريايض والشبايب عموماً منخفضة 

قرار وزارة البيئة واملياه 
أّثر سلبًا يف استنزاف أكرث 

للمخزون السمكي وهناك 
طرق كثرية لتخفيض قوة 

جهد الصيد

نسبة التوطني يف القطاع 
الرياضي والشبابي عمومًا 
منخفضة للغاية وتكاد ال 

تزيد قليالً على %5

قالــت معايل مريــم محمد خلفــان الرومي 
وزيرة الشــؤون االجتامعية، يف رد عىل سؤال 
موجه من ســعادة عيل عيــى النعيمي عن 
»تقوية التامســك األرسي من خالل الحد من 
الطالق«: من املبادرات التي قامت بها الوزارة 
للحد مــن الطالق، عقد رشاكات مع أقســام 
اإلصالح والرتشــيد األرسي يف جميع املحاكم، 
عىل أن ال يتم البــت يف أي قضية طالق قبل 
إحالة الزوجني إىل املختص االجتامعي، ولدينا 
مبــادرة مجالــس األحياء »الفريــج« لتعزيز 
التواصل بني الجــريان، وتدرس الوزارة تطوير 
هــذه املبادرة وإطالق فكــرة مجلس حكامء 
املجتمع، ليكونــوا مرجعية لألرسة التي تعاين 

من املشاكل.
وقالــت: ال توجــد أرقــام دقيقة حــول عدد 
حاالت الطالق، وهناك طريقة معينة لحساب 
مســألة الطــالق، ومــؤرش الطــالق ليس هو 
املقيــاس للهــدف، وقــد ُعرض عــىل املصلح 
االجتامعي يف املحاكم العام املايض ما يقارب 
4 آالف حالــة، وبلغــت نســبة الصلح %46 

وهي نسبة تفاؤلية.
وعقب ســعادة النعيمي قائــالً: إن موضوع 
الطالق مشكلة اجتامعية، وهناك إحصائيات 
تشــري إىل وقــوع 13 حالــة طــالق يومياً يف 
الدولة، ويف ســنة 2012 كانت حاالت الطالق 
تزيــد عــىل 2300 حالــة، عــىل الرغــم من 
املبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة، ومل 

تنخفض نسبة الطالق والزالت يف تزايد.

التماسك االسري

حتت القبة
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للغايــة وتــكاد ال تزيد قليالً عــىل 5%، حيث يرتكز 

املواطنون يف الوظائف اإلرشافية العليا، أما الوظائف 

التخصصية والفنية فهي مشغولة من غري املواطنني، 

ويعود الســبب لعدم توافر امليزانيات مبا يتناســب 

مع التوقعات الوظيفية للمواطنني، فضالً عن ارتفاع 

الرواتب يف املؤسســات األخرى، ووجــود امتيازات 

متعــددة تجذبهم إليها، أفضل من القطاع الشــبايب 

والريــايض، مؤكــداً أن توطني الوظائف لــه أولوية 

قصــوى، وقامت الهيئــة بإعداد الخطــط وتحديد 

األهداف، وسيتم تنفيذ هذه الخطط واألهداف إذا 

ما توفرت امليزانيات.

وعقب سعادة النعيمي قائالً: هذا موضوع هام، 

وهناك معلومات تشري إىل أنه ال يوجد جهود للوزارة 

والهيئة يف التوطني، والنسبة متدنية وال تتجاوز %6، 

وهذا القطاع غري مشجع الستقطاب املواطنني يف ظل 

عدم وجود ميــزات للمواطنني، والتوطني يحتاج إىل 

35 مليون درهم سنوياً ملدة خمسة أعوام، للوصول 

إىل نســبة توطني 80%، مشرياً إىل أن مجلس الوزراء 

وافق عــىل توصية للمجلس تتضمــن توفري الكادر 

املايل املناســب، متســائالً عن مربرات عدم مطالبة 

الهيئــة بتخصيص مبلغ 35 مليون درهم حتى تبارش 

جهودها يف التوطني يف قطاع الرياضة.

الصياد املواطن يدخل البحر لساعات وليس أليام 

وقــال معــايل الدكتور راشــد أحمد بــن فهد وزير 

البيئة واملياه، يف رد عىل ســؤال موجه من ســعادة 

حمــد أحمد الرحومي عن: منــع الصيادين املرصح 

لهــم الصيد بواســطة الشــباك باســتخدام طريقة 

الصيــد بواســطة القراقري وحظر تركيــب الرافعات 

البحريــة »األوناش«: ارتفع عــدد الصيادين إىل أكرث 

مــن 25 ألف صيــاد، وارتفــع عدد قــوارب الصيد 

العاملة، وترتب عىل ذلك استنزاف الرثوة الطبيعية، 

واســتنزاف كبري ملخزون بعض األنواع من األســامك 

يف الخليــج وبحر عامن، وهــذا انعكس يف تصنيف 

الدولة يف املؤرشات الدولية التي بينت انحداراً كبرياً 

وتراجعــاً يف منــو الدولة يف التصنيــف نتيجة الصيد 

الجائر، مؤكداً أن اتحاد الصيادين يدعم قرار الوزارة، 

ألنــه ينظم الصيد يف املوســم وال مينعــه، ويخفف 

الضغط عىل البيئة البحرية.

وأوضــح أن قــرار عــام 2003، بالفعــل أوقــف 

التســجيل وأعطى استثناًء لبعض الفئات من ضمنها 

العجزة والورثة والبيع، والعام املايض تم صدور قرار 

لوقف االســتثناء، مضيفاً أنه يوجــد ما يقارب 700 

لنــش، وهي تصيد يف املناطق البعيدة ونحو 5 آالف 

طراد، وقال: ألول مــرة يصدر مجلس الوزراء الئحة 

بالعقوبــات اإلدارية، واآلن هناك تنظيم لألوضاع يف 

الساحل الرشقي ويف رأس الخيمة، وتم تقنني أطوال 

الشــباك، مضيفاً أن العاملة هي مــن يتحكم بهذه 

املهنة ويجب وقف االستنزاف.

وعقب ســعادة الرحومي قائــالً: أتفق مع معايل 

الوزيــر بأن هذه ثروة وطنية يجب املحافظة عليها، 

مشــرياً إىل أنــه يتحدث عن وســائل الصيــد، وتم 

تخفيــض العدد من أكرث مــن أربعة آالف إىل 2800 

وسيلة، والخالف يف الطريقة واألولوية، مبيناً أن قرار 

الوزارة ســبب يف اســتنزاف أكرث للمخزون السميك، 

وهنــاك طرق كثــرية لتخفيــض قوة جهــد الصيد، 

وهناك رخص تجارية بأسامء مواطنني، ولكن ليسوا 

صيادين، ونحــن نتحدث عن الصيــاد الذي يدخل 

البحر لعدة ساعات فهو يصيد كميات قليلة، وهناك 

من يدخل لعــدة أيام ولديه جهد صيــد كبري جداً، 

ونتحــدث عن الصيد بـــ »الليخ«، فهناك األســامك 

القاعيــة والســطحية املهاجــرة، وهي أســامك غري 

مستقرة بل عابرة، وعدم صيدها خسارة للصياد وال 

تؤثر عىل املخزون السميك.

وتســاءل: ملاذا منعت الوزارة الصيد بالليخ؟ ويف 

حالــة زيادة عدد الصيادين يعنــي أن الصيد يتوزع 

عليهــم. ويوجد من يقوم بالصيد ملدة خمســة أيام 

أو عرشة أيام، ولديه جهد صيد عاٍل جداً، ويستنزف 

توجه إلصدار قانون  لرعاية 
املوهوبني يف دولة اإلمارات 

وهو يف طور اإلعداد

الكثري من الطلبة 
املواطنني بعد تخرجهم 

من الثانوية يتعرضون 
لالستغالل من مراكز 

تعليم اللغة اإلجنليزية 
ويدفعون الكثري من 

األموال الجتياز امتحانات 
الـ»توفل«

35 الوطني االحتادي  |  العدد الثامن  |  يناير 2015

isssu88 .indd   35 1/11/15   4:58 PM



األســامك القاعية، متســائالً: أين القيمــة الغذائية 

ألسامك مىض عىل صيدها مدة عرشة أيام؟

توجه إلصدار قانون لرعاية املوهوبني يف اإلمارات

وأكد معايل حســني إبراهيم الحــامدي وزير الرتبية 

والتعليم يف رد عىل ســؤال موجه من ســعادة عيل 

عيىس النعيمي حــول »جهود الوزارة لرعاية الطلبة 

املتفوقــني«، أن الــوزارة بصدد إعداد دراســة حول 

املتفوقني، والنظــام الحايل يتم من خالله إخضاعهم 

لبعض األنشــطة يف اليوم الدرايس، يتم حالياً دراسة 

خياريــن: تخصيــص صفوف للطلبــة املتفوقني يتم 

اختيارهم من الصف الثامن، بالتعاون مع الجامعات 

الوطنيــة، التي تكــون الحاضنة لهــم، أو باالبتعاث 

خــارج الدولة، وتوجــه آخر بإضافة مواد دراســية، 

وهذان خياران تحت الدراسة.

وقــال إن القانون الجديد لتنظيم التعليم الخاص 

يف اإلمارات، سيعالج جميع القضايا املتعلقة بالقطاع 

الخــاص، وحالياً يتم عمل إرشــاد مهنــي للطلبة يف 

املــدارس الحكوميــة، ويوجد توجه إلصــدار قانون 

بتوجيهات من مجلــس الوزراء لرعاية املوهوبني يف 

دولة اإلمارات، وهو يف طور اإلعداد، واملســار العام 

يحفــز الطلبة املتفوقني واملوهوبني يف الحصول عىل 

جائزة بعد التخرج مــن الثانوية العامة، والوزارة يف 

املرحلة النهائية الجديــدة من إجراء امتحان وطني 

شــامل لقيــاس الكفــاءات، وتم إخضاع مــا يقارب 

خمســة آالف طالــب له، ومنذ العامل املقبل ســيتم 

تطبيــق هذه النوعية مــن االمتحانات عىل صفوف 

محــددة، وإذا متكــن الطالــب مــن الحصول عىل 

عالمات معينية، يحق له دخول نظام التريع.

وعقب ســعادة النعيمي قائالً: السؤال يركز عىل 

الطلبة املتفوقــني وليس املوهوبني، ولــدى الوزارة 

آلية عمل يتم تنفيذها، وهي خطة طموحة، وأمتنى 

أن تحقــق الــوزارة األهداف التي وضعتهــا، مؤكداً 

أهميــة أن يتــم الرتكيز عىل اســتقطاب فئة الطلبة 

املتوفقــني، وحصولهــم عــىل منح دراســة ملواصلة 

تعليمهم الجامعي داخل الدولة وخارجها، مشرياً إىل 

أن لدى الوزارة مبادرتني قد تؤثران بصورة ســلبية، 

خاصة يف ظل إضافة مواد تعلمية إىل فئة املتفوقني، 

وقد يحدث تراجع لدى املتفوق، متسائالً: هل هذه 

أفضل املامرســات لالهتامم باملتفوقني، كام تســاءل 

عن الطلبــة املواطنــني يف املــدارس الخاصة، وهل 

يوجد لــدى الوزارة آلية لالهتــامم بهم، وتوجيههم 

للجامعات املناسبة.

تأهيل طلبة الثانوية الجتياز االختبارات الدولية 

وقال معايل وزيــر الرتبية والتعليم رداً عىل ســؤال 

موجه من ســعادة عيل عيىس النعيمي عن »جهود 

الــوزارة الجتياز طلبة الثانوية االختبارات الدولية يف 

اللغــة االنجليزية والتي تعترب من متطلبات التعليم 

الجامعي«: املشــكلة يف اللغــة العربية واإلنجليزية 

والرياضيــات، وقدمت الوزارة برامج مكثفة لتطوير 

الطلبــة فيها، وهــذا حل مؤقت، أما الحل فســيتم 

مع النظــام الجديد الذي ســيتم تطبيقــه يف نظام 

املســارات، وكل عام سريتفع مســتوى الطلبة، وتم 

التنسيق مع التعليم العايل، وسيكون هناك تدريب 

للمعلمــني لتطوير مهاراتهم ومتكينهم من التدريس 

يف هذه املواد الثالث.

وأشار إىل أنه يف املستقبل سيكون قبول الجامعات 

مبنياً عىل نتائج االمتحانات الوطنية، والسنة الحالية 

هي يف مرحلة التجربة، والعام املقبل ستكون اآللية 

شــاملة لجميع الطلبة، وهناك تنســيق مع التعليم 

العايل ملعرفة قبول كل تخصص ونســبة القبول، أما 

املراكــز فهي عبــارة عن معاهد خاصــة منترشة يف 

الدولة، والهيئة الوطنيــة للمؤهالت بدأت يف وضع 

معايــري العتامدها بطريقــة علمية صحيحة، تضمن 

مخرجات التعليم يف هذه الدورات.

وعقب ســعادة النعيمي قائالً: ســؤايل بالتحديد 

حــول االختبارات الدولية يف اللغــة اإلنجليزية، ألن 

الالئحة التنظيمية للتعليم 
اخلاص ال تتضمن حداً أدنى 
لألجور وال حتاسب املدرسة 

اخلاصة إذا أخلت بالشروط

 اجمللس يتبنى توصية 
تطالب بتشكيل جلنة عليا 
لتشجيع زواج املواطنني 

من املواطنات وإزالة 
العقبات التي تواجه 
ذلك لتنفيذ السياسة 

االجتماعية للدولة

حتت القبة
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الكثــري من الطلبــة املواطنــني بعــد تخرجهم من 

الثانوية يتعرضون لالســتغالل من املراكز التي تعلم 

اللغــة اإلنجليزيــة، ويدفعــون الكثري مــن األموال 

الجتيــاز امتحانات »التوفل« وغريهــا، وهي مراكز 

تفكر بطريقة ربحية، وتحاول التكســب بأكرث قدر 

ممكن، متســائالً عن رقابة الوزارة عىل هذه املراكز 

للتحقق من عدم اســتغالل الطلبة املواطنني، وملاذا 

ال تقــوم الــوزارة بإطــالق مراكز خاصة بهــا للغة 

اإلنجليزية وتكون مخصصة للطلبة املواطنني؟

اللوائح ال تنص عىل محاسبة املدارس الخاصة

وقال معــايل وزير الرتبية والتعليم رداً عىل ســؤال 

موجه من ســعادة ســلطان جمعة الشــاميس عن 

»خلو الالئحــة التنظيمية للتعليم الخاص رقم )29( 

لســنة 2008م وعــدم تضمنها حــداً أدىن لألجور«: 

يوجد يف التعليم الخاص رشيحة كبرية من املواطنني 

وهــم يتأثــرون، وهناك توجــه مبراعــاة الرتخيص، 

وهناك تنســيق مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة 

املعرفة يف ديب، حول العديد من القضايا املتعلقة به 

ومنها الرواتب، مشــرياً إىل أن قانون التعليم الخاص 

سينظم هذه العملية، ويغطي الكثري من الجوانب، 

ومنها الرواتب يف املدارس الخاصة.

وأضــاف: قبل ترخيــص أي مدرســة يتم تحديد 

الرواتب من الوزارة أو املنطقــة التعليمية، وهناك 

رشوط ملؤهالت املعلم، وما يطور هذه العملية هي 

رخصة املعلم التي ســتكون عبــارة عن نظام جديد 

يف الدولــة يحكم هذه العمليــة ويحولها إىل حرفة 

بدالً من وظيفة.

وعقب سعادة الشاميس قائالً: الالئحة التنفيذية 

للقانــون االتحادي بخصــوص مؤسســات التعليم 

الخاص جاءت لتحدد الراتب األســايس الشهري عىل 

أن ال يقل عــن 2000 درهم، مع عــدم اإلخالل مبا 

ينص عليه عقد العمل من امتيازات أخرى، مشــرياً 

إىل أن بعض املدارس الخاصة مازال يلتزم بهذا املبلغ 

منذ عام 1999م، مضيفــاً أن الالئحة الجديدة التي 

صدرت حددت الحد األدىن من املؤهالت والخربات 

لالرتقــاء بالتعليم، وقال: نزلت إىل امليدان واطلعت 

عىل وضــع مدارس تعطــي رواتــب 1800 درهم، 

مؤكــداً أن الالئحة الجديدة ال تنص عىل محاســبة 

هذه املدارس. وقال: أنا أتحدث عن الرواتب وليس 

املؤهالت، والتعليم الخاص غري مســؤول، وهو بني 

املدرسة واملعلم مبوجب عقد العمل، وتدين الرواتب 

يؤدي إىل استقطاب معلمني غري مؤهلني ويؤثر عىل 

الطلبة، وطالب بأن يتم تحديد رواتب املعلم خالل 

إعــداد الالئحــة التنفيذية لقانــون التعليم الخاص 

الجديد.

توصية بتشكيل لجنة عليا لتشجيع زواج املواطنني 

من املواطنات 

وتبنى املجلس توصية بنــاء عىل رد معايل الدكتورة 

ميثاء سامل الشاميس وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة 

صندوق الزواج، عىل سؤال موجه من سعادة أحمد 

عبداللــه األعامش عــن »خطط وبرامــج صندوق 

الــزواج يف تنفيــذ السياســة االجتامعيــة للدولة«، 

تطالب »بتشكيل لجنة عليا تشجيع زواج املواطنني 

من املواطنــات وإزالة العقبات التــي تواجه ذلك، 

لتنفيذ السياسة االجتامعية للدولة«.

واستعرضت معاليها يف ردها عىل السؤال، الربامج 

التــي يقــوم بها الصنــدوق ومنها تنظيــم األعراس 

الجامعية واملكافآت املالية للمســاهمة فيها، مشرية 

إىل أن املنحــة تقدم اآلن كل شــهر، وكانت ســابقاً 

تقدم يف أشــهر معينية، إضافة إىل الخطط والربامج 

التي ينظمها الصنــدوق ومن أهمها: برنامج إعداد، 

وهنــاك حمالت اجتامعيــة وصحية تهدف إىل نرش 

الثقافة األرسية بني أفراد املجتمع، تنفذ عىل مستوى 

الدولــة بالتعــاون مع مؤسســات القطاعــني العام 

والخاص، وتم تنفيــذ رشاكات مع مختلف الجهات 

لتقديم الدعم املادي لربامج الصندوق وخدماته. 
وعقب ســعادة األعامش قائالً: إن املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 

أرىس دعائم الصندوق، ومــن أبرز أهداف الصندوق 

تشــجيع زواج املواطنني من مواطنــات والعمل عىل 

إزالــة العقبــات وإعانــة ذوي االمكانيــات املاديــة 

املقبلني عــىل الزواج، مؤكداً أهميــة أن تبقى األرسة 

نــواة املجتمع اإلمــارايت وحصنه الحصني، مشــرياً إىل 

أن مهام الصندوق هي تقديــم املنحة للمقبلني عىل 

الزواج، وبعد عقد القران ينتهي دوره بعد اســتكامل 

الدفعة الثانية، وهذه ليست مرحلة تكوين أرسة رغم 

أهيمتها يف إزالــة العقبات، ولكن املرحلة املهمة هي 

قبل وبعد عقد القران والزواج.وقال: ما أشــارت إليه 

معايل الوزيرة، مرحلة أولية ال تؤسس ألرسة متامسكة، 

وهي ما قبل الزواج، وفيها دفع املنحة، وبرامج تقليل 

تكاليف الــزواج فقط، وينتج عن هذا ارتفاع نســبة 

العنوســة والطالق ونقــص اإلنجــاب، وهناك 3000 

مواطن ومواطنة تزوجوا من غري مواطنني.

قال معــايل عبيد حميد الطايــر وزير الدولة 
للشــؤون املالية رئيس مجلس إدارة مجموعة 
بريــد اإلمــارات، رداً عىل ســؤال موجه من 
ســعادة حمد أحمد الرحومي عــن »تطبيق 
قرار مجلس الوزراء لسنة 2013م بشأن الئحة 
املوارد البرشية يف الجهات االتحادية املستقلة 
عىل العاملــني يف مجموعة بريــد اإلمارات«: 
كانــت تطبق عــىل املجموعة عندمــا كانت 
مؤسســة اتحادية، القوانــني االتحادية وهي 
واجبة التنفيذ ألن القاعدة القانونية الخاصة 
تقيــد القاعدة القانونيــة العامة، ومن مل يرد 
بشــأنه رد خاص تنظم بشــأنه قوانني ولوائح 
املــوارد البرشيــة، وإن قرار مجلــس الوزراء 
لســنة 2013 ليس له أن يعــدل أو يعطل أو 
يلغــي األحــكام املنصوص عليهــا يف القانون 

االتحادي للموارد البرشية لسنة 2008.
وعقب سعادة الرحومي قائالً: مجرد أن صدر 
قرار مجلــس الــوزراء، يجــب املفاضلة ألن 
قراراته مستمدة من قوانني صادره، وقد صدر 
هذا القــرار لوجود العديد من اإلشــكاليات، 
وهناك قضايا مرفوعة عىل هذه املؤسســات 
ولديها إشكاليات، حيث إن النظام الخاص بها 
قريب جداً يف الرواتــب واملزايا بني املواطنني 
واألجانــب، وال يوجد تشــجيع عىل التوطني، 
وذلــك موضــوع تهتم بــه جميــع قطاعات 
الدولة، مطالباً بتطبيق الالئحة لوجود العديد 
من املميزات، وتعزيز التوطني من خالل توفري 
بيئــة العمل بتطبيق هذه الالئحة، معرباً عن 

تنياته أن ترتفع نسبة التوطني.

املوارد البشرية 
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نظمــت اللجنة املؤقتة ملناقشــة موضوع سياســة 

الهيئــة العامة لرعاية الشــباب والرياضة يف تطوير 

األندية الرياضية ومراكز الشــباب للمجلس الوطني 

االتحــادي، زيــارات ميدانيــة لعــدد مــن األندية 

الرياضية ومراكز الشــباب يف الدولة، ونظمت حلقة 

نقاشــية، وذلــك ضمن خطة عمل اللجنة ملناقشــة 

هــذا املوضوع مــن محاور تجهيز البيئــة الرياضية 

لالحرتاف، وإعــداد الكوادر الرياضيــة من املدربني 

والرياضيني واإلداريــني وتأهيلهم، ورعاية املوهوبني 

وبرامج اســتقطابهم، وتنمية املــوارد املالية لألندية 

واملراكز الشبابية.

احتياجات الكوادر الرياضية يف نادي أم القيوين 

واطلعت اللجنة خالل زيارتها يوم األحد 12 أكتوبر 

2014م إىل النادي العريب الثقايف الريايض يف إمارة أم 

القيوين، عىل أهم احتياجات الكوادر الرياضية من 

مدربني ورياضيني وإداريني. 

وكان يف اســتقبال أعضاء اللجنة املؤقتة ســعادة 

نارص ســعيد التالي رئيس مجلس إدارة نادي العريب 

الثقــايف، وعدد من مســؤويل إدارة النــادي. وتركز 

النقاش عىل أهمية البيئة االحرتافية واملطالبة مبزيد 

من الجهود لتجهيز البيئة الرياضية ملامرسة الشباب 

ألنشــطتهم الرياضيــة املختلفــة، وتضافــر الجهود 

وتوفري امليزانيات للوصول إىل أفضل النتائج.

وأكد أعضاء اللجنة أهميــة تفعيل الدور الثقايف 

للنــادي مــن خالل مخاطبــة العديد مــن الجهات 

لتشــغيل النــادي، وهــي جهود حثيثة ويشــكرون 

عليها، وسيتم تضمني جميع املالحظات واملقرتحات 

يف تقريــر اللجنــة الذي ســيتم رفعــه إىل املجلس 

ملناقشته، مشددين عىل أن األولوية هي الرتكيز عىل 

الشباب املواطن، بحيث يســتفيد من هذه األندية 

بأكرب قدر ممكن، الفتني إىل بعض األنشطة الرياضية 

يف النادي مل تؤِد الهدف املنشود منها، بل أثرت سلباً 

عىل الكفاءات الرياضية.

وأشاروا إىل أن اللجنة تشكلت للنظر يف املعوقات 

التي تعــاين منها األندية الرياضية مع إيجاد الحلول 

البديلــة، ورفع املقرتحات إىل الجهــات املعنية بعد 

دراســتها ومناقشــتها يف املجلــس، واملوافقة عليها 

كتوصيــات يتــم رفعهــا إىل الحكومــة، خاصة وأن 

املســؤولية مشــرتكة عىل الجميع بــني الحكومات 

املحليــة والهيئة واتحاد الكرة، وجــزء منها تتحمله 

األنديــة فمن الرضوري حل اإلشــكاليات، والتعاون 

ملا لــه مصلحة الشــباب يف اســتقطابهم إىل البيئة 

الرياضية.

وأكــدوا عىل رضورة دعم النــادي الريايض كونه 

الوحيــد يف إمــارة أم القيويــن وأغلــب ألعابه غري 

مفعلة، الفتني إىل أن قرار حل الفريق األول يف إمارة 

يوجد فيهــا ناٍد واحد، قرار ســلبي والبد من إعادة 

النظر فيــه، وامليزانية املرصودة للنادي العريب قليلة 

وال تفي بالغرض.

وقدم رئيــس وأعضاء إدارة النــادي خالل اللقاء 

الــذي عقد يف غرفة أم القيويــن، عرضاً تضمن أهم 

االحتياجــات واإلشــكاليات وامليزانيــة املخصصــة، 

وقــال رئيس إدارة النادي ســعادة نــارص التالي إن 

أهــم اإلشــكاليات التــي يعــاين منها النــادي، هي 

املخصصات املالية، مطالباً بزيادة الدعم املقدم من 

الهيئة العامة للشباب والرياضة، واستكامل وتطوير 

املنشآت الرياضية لألندية.

زيــارة نــادي الرمس والجزيــرة الحمــراء يف رأس 

الخيمة

وخالل زيارة نادي الجزيرة الحمراء الثقايف الريايض 

ونادي الرمس يف رأس الخيمة يوم األثنني املوافق 13 

أكتوبر، اطلــع أعضاء اللجنة عىل احتياجات األندية 

الرياضية، وأهم الصعوبــات التي تواجهها، وكان يف 

استقبالهم سعادة عيل أحمد الرشيف رئيس مجلس 

إدارة نادي الجزيرة الحمراء.

وأشــار أعضاء اللجنة إىل أن الهــدف من الزيارة 

هو مناقشــة احتياجات األندية الشــبابية، لتضمني 

مختلــف املالحظــات يف تقرير اللجنة الذي ســيتم 

رفعه للمجلس، وحرص جميع اإلشكاليات واملطالبات 

بعــد االلتقــاء باملعنيني يف الشــأن الريايض وممثيل 

مختلــف الجهــات، والتعرف عىل أهــم احتياجات 

الكوادر الرياضية لتطوير املراكز الشبابية يف الدولة، 

ومن ثم ســيتم تضمينها يف تقرير اللجنة، مشــريين 

إىل أن املجلــس ليس جهة تنفيذيــة والدور املتبقي 

هنــا يقع عىل اإلعالم لنقل هموم النادي وتســليط 

الضوء عليها.

وأكــدت اللجنــة أهمية توفــري امليزانيــة لتلبية 

االحتياجات الفعليــة ورضورة توفري املقومات التي 

تتناسب مع األنشطة الرياضية والثقافية، لتسخريها 
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لألجيال القادمة ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم من 

خالل هذه األندية. 

وتطرق مســؤولو النــادي إىل أهــم االحتياجات 

واملعوقات التي تواجه النادي، وأبرزها: املخصصات 

املالية التي تحول دون متابعة األنشــطة الرياضية، 

وعــدم وجود سياســة واضحة مع الجهــات املعنية 

لتطوير املنشآت الرياضية، ومنها بناء مسبح ملامرسة 

األلعاب املائية ومالعب مكشوفة وتوفري وسائل نقل 

للنادي بدالً من القدمية. 

وطالبت إدارة النادي بإعفــاء األندية من فواتري 

الكهرباء واملــاء، أو تخفيضها باعتبارها مؤسســات 

ذات نفــع عام، باإلضافــة إىل طلب زيــادة الدعم 

الحكومــي املخصص للنــادي، مع دعــم اتحاد كرة 

القدم لنشــاط أندية الهواة، مبا يغطي نفقات فرق 

املراحل السنية.

والتقــى أعضاء اللجنة مســؤويل نــادي الرمس 

برأس الخيمة وكان يف اســتقبالهم ســعادة سليامن 

أحمد الطنيجي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء 

مجلــس اإلدارة الذيــن رحبوا بهم، مشــيدين بدور 

املجلــس يف االهتامم مبختلــف القضايا وتبنيه ألهم 

املواضيع من خالل نقاشها تحت القبة. 

وأشــار أعضاء اللجنة إىل رضورة تفعيل األنشطة 

ومامرســتها، تلبيــة الحتياجات الشــباب، مؤكدين 

أهمية وجود خطة شــاملة وناجحة ودقيقة، ووضع 

اسرتاتيجية واضحة لتقديم الدعم املادي الذي يلبي 

احتياجات الشباب. 

وأشــار رئيــس النــادي إىل أن الجــزء األكرب من 

املرصوفات يدفع للفريق األول، األمر الذي يستنزف 

امليزانيــة، وهو ما دعــا اإلدارة إىل اتخــاذ قرار حل 

الفريق، الفتاً إىل أن اتخاذ أي قرار يف النادي يأيت بعد 

دراسته ووضع خطط اسرتاتيجية تبنى عليها الرؤية 

والتطلعــات لتحقيــق األهــداف، وعــدم االهتامم 

باملراحل السنية شّكل فجوة كبرية يف الفريق األول، 

والدليل عىل ذلك اســتقطاب العبني جدد من خارج 

النادي.

 تفقد نادي مصفوت الثقايف الريايض يف عجامن

وزار أعضــاء اللجنــة يوم الثالثــاء 14 أكتوبر، نادي 

مصفــوت الثقــايف الريــايض يف عجــامن، وتفقدوا 

مرافق النادي والنشــاطات التــي يقدمها، واطلعوا 

عىل األوضاع واإلشــكاليات التي يعاين منها النادي، 

وعىل أهم احتياجات الكوادر الرياضية من مدربني 

ورياضيني وإداريني، والتحديات التي تواجه النادي، 

إذ كان يف اســتقبال أعضــاء اللجنة، ســعادة أحمد 

ســعيد الزحمي رئيس مجلــس إدارة النادي. وأكد 

أعضاء اللجنة، أنه ســيتم حرص جميع اإلشــكاليات 

واالحتياجات بعد االلتقاء باملعنيني بالشأن الريايض 

وممثيل مختلف الجهات، يف ختام الزيارة التي قاموا 

بها، وشــملت عدداً من األندية عىل مدى ثالثة أيام 

متواصلة، مشــريين إىل أن النــادي يحتاج إىل دعم 

مادي وتعــاون وتنســيق الجهــات الخدمية، وإىل 

أهمية تطبيق نظام فاعل بالنسبة ملوضوع مرصوف 

الكهرباء واملاء لألندية، مضيفني إن متطلبات النادي 

كثــرية منها املرافق واملنشــآت، ألن عــدم وجودها 

باملواصفــات املعتمــدة يعيق مامرســة األنشــطة 

املختلفة. 

االطالع عىل احتياجات بيت الشباب يف الفجرية

وأكد أعضاء اللجنة أنهم اختتمــوا برنامج زياراتهم 

امليدانية لألندية الرياضية ومراكز الشباب يف الدولة، 

بزيارة مقر بيت الشــباب التابــع لجمعية اإلمارات 

بإمارة الفجرية.

وأشــاروا إىل أن اللجنة قامــت بزياراتها امليدانية 

لتعزيــز التواصل مع مســؤويل األندية يف الســاحل 

الرشقي مــن الدولة، وتــم تغطية جميــع املناطق 

واالطالع عىل العقبــات واالحتياجات والتي تركزت 

عــىل التكلفة التشــغيلية والبنية التحتيــة للنادي، 

مشددين عىل أن الحكومة تهتم بالرياضة وبالشباب 

وتســتمع إىل متطلبات األندية، كونها حقاً مرشوعاً 

لهــم، وتعتمــد الدولــة يف نهجها الخــاص بالتنمية 

املســتدامة، عىل الشــباب كعمود فقري، لذلك فإن 

األندية هي األساس، والرياضة تنمي العقل والجسم 

وتحمي من البدانة، الفتني إىل أن الرياضة مهمة وال 

ميكن القبول برتاجع مستواها، وأن االهتامم بالطلبة 

وتنمية مواهبهم الرياضية، يحميهم بالدرجة األوىل 

من مخاطــر األمراض املنترشة كالســكري، آملني يف 

وجــود خطة واضحــة وتنفيذية مــن الهيئة العامة 

لتطويــر األندية. وشــددوا عىل أن هــذه الزيارات 

مهمة، وموضوع الرياضة والزيارات امليدانية لألندية 

يف مختلف إمارات الدولــة، يطرح للمرة األوىل من 

قبــل أعضــاء اللجنة املؤقتــة يف املجلــس الوطني 

االتحــادي، مضيفــني إن الرياضــة رضوريــة لحياة 

اإلنسان، صغرياً كان أم كبرياً، وكلام زاد عدد النوادي 

الرياضية، انخفض بناء املستشفيات، فاللجنة هدفها 

االهتامم بالنشء ونرش الثقافة الرياضية.

توفري بنية تحتية وصاالت رياضية لنادي دبا الفجرية

وخالل زيارة أعضاء اللجنة لنادي دبا الفجرية، أعرب 

السيد راشــد بن عبود أمني الر العام للنادي، عن 

شــكره للجنة املؤقتة يف املجلس الوطني االتحادي، 

عــىل اهتاممهــا وتبنيها موضــوع مناقشــة تطوير 

األندية، مشــرياً إىل أن موضوع الكهرباء يشكل عبئاً 

عىل النادي، باإلضافــة إىل االحتياجات األخرى التي 

تعد أكــرث أهمية، وهي توفري بنيــة تحتية وصاالت 

رياضيــة وأماكــن ملختلــف األلعــاب التــي تلبي 

احتياجات الشباب.
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جلان    اجمللس

حلقة نقاشية تطالب بزيادة ميزانيـــــــــــــــــــــــــــــــــات االحتادات الرياضية 
حدد املشــاركون يف حلقة نقاشية عن »واقع تطوير 

األندية الرياضيــة ومراكز الشــباب«، التي نظمتها 

اللجنة املؤقتة ملناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة 

لرعاية الشباب والرياضة يف تطوير األندية الرياضية 

ومراكز الشباب، للمجلس الوطني االتحادي، بتاريخ 

10 ديسمرب 2014 يف مقر األمانة العامة للمجلس يف 

ديب، عدداً من املطالب لرفع املستوى العام للرياضة 

اإلماراتية، واالرتقاء بها يف املحافل اإلقليمية والدولية 

واألوملبيــة، من أبرزها: تحقيق مبدأ التكافؤ بالدعم 

املادي املقــدم من قبــل الهيئة، وزيادتــه ليواكب 

التطورات الحالية يف الساحة العاملية، التي ميكن من 

خاللها تحقيق مزيد من اإلنجازات.

وقررت اللجنة ضمن خطــة عملها، تنظيم هذه 

الحلقــة مبشــاركة ممثــيل االتحــادات الرياضية يف 

الدولة، ملناقشــتهم حول اسرتاتيجية وسياسة الهيئة 

العامة لرعاية الشــباب والرياضة يف موضوع تطوير 

األندية الرياضية ومراكز الشباب، وخطط االتحادات 

االسرتاتيجية ومدى ترابطها مع خطة الهيئة.

وتركزت معظم مداخالت ممثيل )اتحاد كرة اليد، 

واتحــاد كرة القدم، واتحاد اإلمــارات لكرة الطائرة، 

واتحاد الرشطــة الريايض، واتحاد املبــارزة، واتحاد 

التايكوانــدو والكاراتيــه، واتحــاد التنــس، واتحاد 

الدراجات، واتحــاد ألعاب القوى، واتحــاد الرماية، 

واتحــاد الشــطرنج، واتحاد الرجبــي(، عىل الخطط 

االســرتاتيجية ومرشوعات االتحادات، وترابطها مع 

اســرتاتيجية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، 

وتنميــة املــوارد املاليــة لالتحــادات، وبرنامج عام 

الســتقطاب ورعايــة املوهوبــني وإعــداد الكوادر 

الرياضية، وتأهيل املدربني والرياضيني واإلداريني.

تأمني االستقرار الريايض لجميع االتحادات

وطالب ممثلو اتحــادات رياضية، بتخفيض ميزانية 

اتحــاد كرة القدم إىل النصــف، لرفع الدعم يف بقية 

االتحــادات، بدالً من الرتكيز عىل لعبة واحدة فقط، 

كام اقرتحوا ترشيع قانون للرياضة يتناسب مع واقع 

ومكانة الرياضة اإلماراتيــة، ويتامىش مع التطورات 

يف مختلف دول العامل، ويســهم يف تأمني االســتقرار 

الريايض لجميــع االتحادات والرياضيني. واعتربوا أن 

القانــون الحــايل قديم كونه يختــص يف االنتخابات 

والجمعيــات العموميــة، وال يواكــب التطور الذي 

يشــهده قطاع الرياضة يف الدولــة، مطالبني بتفعيل 

قانــون تفريــغ الالعبني للمشــاركة مــع املنتخبات 

الوطنية بشــكل أفضــل. وكشــفوا أن مجلس إدارة 

الهيئة العامــة لرعاية الشــباب والرياضة، اطلع يف 

اجتامعــه األخري عىل مذكــرة أمانة الهيئــة العامة 

بشــأن مبــادرة تنظيم »يــوم وطنــي للرياضة«، يف 

إطــار الحرص عىل نرش الثقافة الرياضية املجتمعية، 

باعتبارها أســلوب حياة ال بد من تطبيقه، من خالل 

إرشاك أكرب عدد ممكن من مختلف رشائح املجتمع، 

ومبساهمة من كل مؤسسات الدولة لتوسيع قاعدة 

املامرسني للرياضة.

مطالبة باسرتاتيجية موحدة وتخصيص أراٍض 

ودعا املشــاركون يف الحلقة النقاشــية، إىل تخفيض 

ميزانيــة اتحاد كرة القدم بنســبة 50 %، ال ســيام 

أن للعبــة كــرة القــدم ميزانية كبرية، قياســاً إىل ما 

تتلقــاه األلعــاب األخرى مــن دعم مــايل، يكاد ال 

يســد االحتياجات األساسية التحادات تلك األلعاب، 

وبوضع اسرتاتيجية موحدة لكل االتحادات الرياضية، 

بالتوافق التام مع اسرتاتيجية الهيئة العامة للرياضة 

والشــباب، األمر الذي من شــأنه أن يقود إىل عمل 

أكــرث تنظيامً وإنتاجاً. وطالبوا بــرضورة رفع توصية 

بتأمني قطعة أرض خاصــة، متنح لكل اتحاد ريايض، 

وأشــاروا إىل حاجة االتحادات إىل قطعة أرض يُبنى 

عليهــا مقر لالتحــاد، يضم مكاتــب وقاعة رياضية، 

واألهم من ذلك، اســتثامر بعض مرافقه مع القطاع 

الخــاص، مبا يوفر عوائد ماليــة لالتحاد من مختلف 

الجوانــب، وأن تخصص الهيئة جائــزة ألفضل جهة 

راعية لالتحادات الرياضية، لتشجيع القطاع الخاص 

عــىل دعم البطوالت التي تنظم يف الدولة، أو ســفر 

البعثــات اإلماراتيــة، مؤكديــن أن تقديــم الدعم 

اإلعالمي للرعاة مل يعد كافياً، وهو غري مشجع للكثري 

منهــا، وأن تخصيص جائزة ميكن أن يعيد الرعاة إىل 

مطالبة بربنامج عام 
الستقطاب ورعاية 

املوهوبني وإعداد الكوادر 
الرياضية وتأهيل املدربني 

والرياضيني واإلداريني

ممثلو االحتادات الرياضية 
يطالبون برفع املستوى 
العام للرياضة اإلماراتية 
من خالل الدعم املايل 

وحتديث التشريعات
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القانون احلايل قدمي 
كونه يختص يف االنتخابات 
واجلمعيات العمومية وال 

يواكب التطور الذي يشهده 
القطاع الرياضي يف الدولة

التأكيد على ضرورة 
تخصيص قطع أراض لكل 

احتاد رياضي واستثمار 
بعض املرافق بالتعاون 

مع القطاع اخلاص

حلقة نقاشية تطالب بزيادة ميزانيـــــــــــــــــــــــــــــــــات االحتادات الرياضية 

الســاحة الرياضية. وعــن نوع الجائــزة، أكدوا أنها 

ليســت مادية، بقــدر كونها جائــزة ترشيفية، وأن 

إشــهار الجائزة ســيقود أيضاً إىل تكافــؤ فرص نيل 

الرعاية للجميع، ويعزز العالقات العامة التي تربط 

االتحــادات ببعض الرعاة، ألن مــن ال ميلك عالقات 

وأصدقاء يف وسط الرشكات، ال يتمكن من نيل دعم 

الرعاة، ورمبا ســتقود هذه الجائــزة إىل إعادة روح 

التكافــؤ بني الراعــي والجهة الرياضيــة. كام طالبوا 

بفــرض مخالفات قانونية عــىل الجهات التي ترفض 

تفريــغ الالعبني والرياضيني، ألن ذلك ميكن أن يعود 

بالفائدة عىل الرياضة اإلماراتية. وقالوا إن مشكالت 

عدة تواجه االتحادات بخصوص تفريغ الالعبني من 

أعاملهم خالل املحافل الدولية، ما يتســبب لهم يف 

مشكالت ويحرم املنتخبات من جهودهم.

الحلقة النقاشية تحقق النتائج املرجوة

 وأجمــع أعضاء اللجنــة عىل أن الحلقة النقاشــية 

حققت النتائج املرجوة منها، ال سيام بعد التعرف إىل 

أهم املعوقات التي تواجــه االتحادات، خصوصاً ما 

يتعلق بالوضع املايل وعدم كفاية امليزانيات السنوية 

املقدمة لالتحادات، وحتميــة زيادتها، واالفتقاد إىل 

بيئة ترشيعية واســرتاتيجيات واضحــة، ما ينعكس 

ســلباً عــىل إدارات االتحادات يف تحقيــق أهدافها 

املرســومة، مشــددين عىل أن ذلك لــن يتحقق إال 

بالتخطيط املناســب بني االتحادات والهيئة العامة، 

مطالبــني برضورة إعادة توزيع امليزانية ومناقشــتها 

مع رؤساء االتحادات بااللتفات إىل أهم االحتياجات 

واملتطلبات الخاصة بها.

وأكــد أعضاء اللجنــة أن أبــرز احتياجات وأهم 

متطلبــات األندية، تعتمد عــىل توفري الدعم املادي 

والخطــط  واملشــاريع  االســرتاتيجيات  وتفعيــل 

والسياسات، مضيفني أن أكرب أزمة تواجه االتحادات 

تتمثل يف نســبة املواطنني، إذ أثبتت الدراســات أن 

3 % مــن كوادر االتحادات مواطنون، وتلك نســبة 

قليلة مقارنة بنســبة القيادات مــن املواطنني التي 

تبلغ 100 %.

وأكــدوا أن الحلقة النقاشــية مبشــاركة وحضور 

رؤساء االتحادات، حققت النتائج املرجوة، وتم طرح 

أهم املعوقات التــي تواجه االتحادات، منها الوضع 

املــادي لالتحادات وعدم كفايــة امليزانية، واالفتقاد 

إىل بيئة ترشيعية واسرتاتيجيات واضحة، ما ينعكس 

سلباً عىل إدارات االتحاد يف تحقيق أهدافها، مشريين 

إىل أن ذلــك لن يتحقق إال بالتخطيط املناســب بني 

االتحادات والهيئة، وطالبــوا بإعادة توزيع امليزانية 

ومناقشتها مع رؤساء االتحادات، بااللتفات إىل أهم 

االحتياجات واملتطلبات الخاصة بهم.

واعتمــدت اللجنــة خطــة عمل ملناقشــة هذا 

املوضــوع، ركزت خاللها عــىل التواصل مع مختلف 

رشائــح املجتمــع واملعنيــني، ومبختلــف الوســائل 

إلعداد تقريرها الذي سيناقشــه املجلس، وتضمينه 

املالحظــات واآلراء التــي تســتهدف تطويــر عمل 

الهيئة، إضافة إىل التوصيات التي سرتفع إىل الجلسة.

41 الوطني االحتادي  |  العدد الثامن  |  يناير 2015

isssu88 .indd   41 1/11/15   4:58 PM



اجتماع رؤساء الربملانات اخلليجية
 إطالق الشبكة املعلوماتية الربملانيـــــــــــــــــــــــة وتنسيق السياسات اإلعالمية 

وافــق أصحاب املعــايل رؤســاء مجالس الشــورى 

والنــواب والوطني واألمــة يف دول مجلس التعاون 

لدول الخليــج العربية، يف ختــام اجتامعهم الثامن 

الــذي عقد مبشــاركة الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية 

للمجلس الوطنــي االتحادي برئاســة معايل محمد 

أحمد املر رئيس املجلس، واستضافه مجلس الشورى 

القطــري خالل الفرتة من 30 نوفمرب حتى األول من 

ديســمرب 2014م يف العاصمة القطرية الدوحة، عىل 

اطالق املوقع اإللكرتوين للشبكة املعلوماتية الربملانية 

الخليجية، أحد مقرتحات  الشــعبة اإلماراتية، والتي 

تهدف إىل إيجاد بيئــة معلوماتية ومعرفية تفاعلية 

تســاعد عىل تبادل املعلومات والخربات للمساهمة 

يف تطوير العمل الربملاين الخليجي، وتسهيل التواصل 

والتفاعــل املبارش بني املجالس والرؤســاء واألعضاء 

واألمناء العامني والخرباء العاملني يف هذا املجال.

وضم وفد املجلس سعادة كل من: سامل بالركاض 

العامــري، وســعيد نــارص الخاطــري، وعبدالعزيز 

عبداللــه الزعايب، وعائشــة أحمــد اليامحي أعضاء 

املجلس، والدكتور محمد سامل املزروعي األمني العام 

للمجلس.

اجتامع الرؤســاء يناقــش ما أكدت عليه الشــعبة 

اإلماراتية

وأكد معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس، أهمية 

االجتامعات الدورية لرؤســاء املجالــس الترشيعية 

الخليجيــة، لبحث ســبل تفعيل العمــل والتعاون 

الخليجي املشــرتك، حيث تعقد هــذه االجتامعات 

قبيل اجتامع القمة الـ 35 لقادة دول مجلس التعاون 

لــدول الخليج العربيــة املقرر عقدهــا يف الدوحة 

أواخر ديسمرب، مضيفاً إن الشعبة الربملانية اإلماراتية 

حرصــت يف جميع االجتامعــات الدورية لرؤســاء 

املجالــس الترشيعية عــىل القيام بــدور فاعل، من 

خالل طرح العديد من املبادرات والدراسات الهادفة 

إىل تعزيز روافد العمل الخليجي املشــرتك، ومحاولة 

بلورة آلية عمل برملانية خليجية مشرتكة تساهم يف 

تعزيز حارض ومســتقبل التعاون الخليجي الربملاين.  

وأشــار إىل أن اجتامع الرؤساء ناقش ما أكدت عليه 

الشعبة الربملانية اإلماراتية، بشأن أهمية إقامة عالقة 

رشاكة وتعاون مع الربملان األورويب، حيث تم اعتامد 

تشــكيل لجنة برملانية خليجية مشرتكة من املجالس 

الترشيعيــة يف دول مجلس التعــاون، تُعنى بتعزيز 

العالقات مع الربملان األورويب، ملا لهذه العالقات من 

فوائــد عىل مصالح املنطقة الخليجية، مؤكداً أهمية 

املوضوعــات التي نوقشــت حول أهم املشــكالت 

الخليجية االجتامعية املشــرتكة، ومــن أبرزها األمن 

الخليجي املقــرتح من املجلس الوطنــي االتحادي، 

إضافــة إىل موضوع العاملة الوافدة يف دول املجلس 

وتأثرياتهــا، مبا يف ذلــك اختالل الرتكيبة الســكانية، 

وموضوع وضع اســرتاتيجية شاملة ملواجهة األزمات 

االقتصادية العاملية للحد من آثارها عىل اقتصاديات 

دول املجلس، مشــرياً إىل أن التعــاون الربملاين حول 

هــذه القضايا ميكن أن يــؤدي إىل التوصل إىل نتائج 

مشــرتكة مع األخذ يف االعتبار خصوصية وسياسات 

كل دولة.

الشبكة املعلوماتية الربملانية مقرتح إمارايت

وأعرب رؤســاء املجالس الترشيعيــة الخليجية، عن 

بالغ شــكرهم وامتنانهم للمجلس الوطني االتحادي 

عىل جهوده الستكامل »مرشوع الشبكة املعلوماتية 

الربملانيــة الخليجيــة«، ومتابعــة مراحــل تنفيذه، 

وتدريب موظفي األمانات العامة للمجالس الربملانية 

الخليجية عــىل آلية تفعيله وإنجازه يف وقت قيايس 

منــذ موافقة رؤســاء املجالس عــىل تنفيذ املرشوع 

خالل شهر نوفمرب 2013م، بناء عىل الدراسة الفنية 

املقدمة من املجلس الوطني.

وأعرب ســعادة الشــيخ خالد بن هــالل املعويل 

رئيس مجلس الشورى يف ســلطنة عامن، يف كلمته، 

عن شــكره وتقديره ألصحاب الجاللة والسمو قادة 

دول مجلــس التعــاون، عــىل رعايتهــم ومؤازرتهم 

للجهــود التي تقوم بها املجالس الربملانية الخليجية، 

وعــىل اهتاممهــم امللمــوس يف مباركــة املقرتحات 

والتوصيات التي تصدر عن االجتامعات الدورية. 

وقــال إن هذه املقرتحات والتوصيات تأيت تعزيزاً 

للجهود الكبرية واإلنجــازات املتتالية التي يقوم بها 

ويقدمهــا أصحاب الجاللة والســمو، ملا فيه مصالح 

شعوبهم، وملا يؤدي إىل تعميق الروابط األخوية بني 

الشعوب الخليجية، مشيداً باملساعي الحميدة التي 

بذلوها لرتســيخ روح التعاون واالستجابة لتطلعات 

أبناء الدول الخليجية يف تعزيز اللحمة وتوثيق عرى 

العمل املشرتك بني دول املجلس.

مــن جانبهم أعــرب أصحاب املعايل والســعادة 

رؤســاء املجالس الترشيعية يف بيانهم الختامي، عن 

شــكرهم ملعايل مرزوق الغانــم رئيس مجلس األمة 

الكويتي، عىل ما بذله من جهود وإســهامات قيمة 

خالل فرتة توليه رئاسة االجتامع الدوري السابع.

واطلــع أصحاب املعــايل والســعادة عىل املوجز 

اعتماد الشبكة 
املعلوماتية الربملانية 
اخلليجية أحد مقرتحات 
الشعبة اإلماراتية بهدف 
إيجاد بيئة معلوماتية 

ومعرفية تفاعلية تساعد 
يف تبادل املعلومات

رؤساء اجملالس 
التشريعية اخلليجية 

يعربون عن بالغ شكرهم 
وامتنانهم للمجلس 
الوطني االحتادي على 

جهوده الستكمال مشروع 
الشبكة املعلوماتية 

الربملانية

  دبلوماسية   برملانية
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اجتماع رؤساء الربملانات اخلليجية
 إطالق الشبكة املعلوماتية الربملانيـــــــــــــــــــــــة وتنسيق السياسات اإلعالمية 

املقــدم مــن األمانة العامــة ملجلس التعــاون، عن 

مســرية العمــل الخليجي املشــرتك لعــام 2014م، 

مؤكدين حرصهم عىل دعم مسرية التعاون بني الدول 

األعضاء، ليك تتحقق األهداف والغايات املنشودة.

واتخــذ رؤســاء املجالــس الترشيعية عــدداً من 

القرارات بشأن املواضيع املدرجة عىل جدول أعامل 

اجتامعهــم الثامن مــن أبرزها: اعتــامد التوصيات 

الــواردة يف التصــور املقــدم من الشــعبة الربملانية 

ململكة البحرين، حول تنســيق السياســة اإلعالمية 

الخارجيــة للمجالــس الترشيعيــة يف دول مجلس 

التعــاون، وتقوية العالقات مع املنظامت الحقوقية، 

مع مراعاة الخصوصية الوطنية لكل مجلس.

واعتمــد الرؤســاء الالئحــة التنظيميــة للجنــة 

الربملانيــة الخليجية يف املجــال الترشيعي، وتكليف 

اللجنــة الربملانيــة الخليجيــة يف املجــال الترشيعي 

بالتنســيق مــع األمانــة العامة، إلعــداد آلية متكن 

اللجنــة مــن مامرســة اختصاصاتها بشــكل واضح 

ومحدد، من خالل إيجاد مسار قانوين خاص باللجنة 

ضمــن منظومة الترشيــع املتبعة إلصــدار القوانني 

الخليجيــة املوحدة، ورفع ما يتــم التوصل إليه من 

آلية، إىل االجتامع القادم ألصحاب املعايل والسعادة 

رؤساء املجالس الترشيعية.

لجنة لتعزيز عالقات التعاون مع الربملان األورويب

ووافق رؤســاء املجالــس الترشيعيــة الخليجية، 

عىل تشــكيل لجنة برملانية خليجية مشــرتكة من 

املجالــس الترشيعيــة يف دول مجلــس التعاون، 

تُعنى بتعزيز العالقات مع الربملان األورويب، وتأيت 

تنفيذاً ملا تم إقراره ســابقاً يف االجتامع الســادس 

لرؤساء املجالس بشأن تخصيص موضوع معني يف 

كل اجتامع دوري يناقش فيه شأن خليجي مشرتك 

يالمس هموم املواطــن الخليجي، وتكليف لجنة 

التنســيق الربملاين والعالقات الخارجيــة، باقرتاح 

ثالثة موضوعات ورفعها الجتامع الرؤساء الدوري، 

فقد تم اختيار موضــوع التكامل االقتصادي عىل 

أن يتــم عقد ندوة حوله يف شــهر يناير املقبل يف 

الدوحة.

ويف ختام االجتامع رفع أصحاب املعايل والسعادة 

برقية شكر وتقدير إىل الشيخ متيم ين حمد آل ثاين 

أمري دولة قطر، الستضافة قطر هذا االجتامع، وعىل 

ما أحيطــوا به من حفاوة االســتقبال وكرم الضيافة 

وطيب اإلقامة وحسن اإلعداد والتنظيم، مام ساهم 

يف تأمــني نجاح االجتامع وخروجــه بقرارات ونتائج 

إيجابية تعــزز آفاق التعاون املشــرتك بني املجالس 

الترشيعيــة يف الدول األعضاء، وعربوا عن شــكرهم 

وامتنانهم ملجلس الشــورى القطري برئاسة سعادة 

محمد مبــارك الخليفي، عىل كرم الضيافة وحســن 

االستقبال اللذين قوبل بهام رؤساء الوفود املشاركة، 

مــام كان لــه أطيب األثــر عىل نجــاح أعامل هذه 

الدورة.

رئيس اجمللس يؤكد 
أهمية االجتماعات 

الدورية لرؤساء اجملالس 
التشريعية اخلليجية 

لبحث سبل تفعيل العمل 
والتعاون اخلليجي 

املشرتك

رؤساء اجملالس 
التشريعية يعتمدون 

التوصيات الواردة يف التصور 
املقدم من الشعبة 

الربملانية ململكة البحرين 
حول تنسيق السياسة 

اإلعالمية اخلارجية 
للمجالس التشريعية 

اخلليجية
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  دبلوماسية   برملانية

خالل اجتماعات االحتاد الربملاين الــــــــــــــــــــــــــــــــدويل.. الشعبة اإلماراتية تفوز 
برئاسة منتدى الشباب الربملانيني وتــــــــــــــــــــــــنجح يف إصدار بيان دويل يدين اإلرهاب

حققــت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة العديد من 

اإلنجــازات خالل مشــاركتها يف اجتامعات الجمعية 

الـــ131 لالتحــاد الربملــاين الــدويل، والــدورة 195 

للمجلس الحاكم لالتحاد واللجنة التنفيذية، واملؤمتر 

األول للشباب الربملانيني، واجتامع النساء الربملانيات، 

التــي عقدت خالل الفــرتة مــن  12 إىل 16 أكتوبر 

2014م يف مدينة جنيف يف ســويرا، متثلت بإنجاز 

مهم عىل املســتوى العاملي بفوزها برئاســة منتدى 

الشــباب الربملانيني، ورئاســة أعــامل الجمعية 131 

لالتحــاد بطلب من معــايل رئيس االتحــاد الربملاين 

الــدويل، والنجاح يف حث االتحاد عــىل إصدار بيان 

يدين اإلرهاب، وتقدمت ببنــد طارئ لالتحاد حول 

»دور الربملانيــني يف مكافحة اإلرهــاب وبناء رشاكة 

دوليــة من خالل األمم املتحــدة واملنظامت الدولية 

األخرى للقضاء عىل التطرف ونرش التعاون والتسامح 

بني حضارات العامل وشــعوبه كأساس للسلم واألمن 

الدوليني«، اســتناداً إىل قرارات األمم املتحدة بشــأن 

مكافحــة اإلرهــاب، خاصــة قرارات مجلــس األمن 

والبيانات الرئاسية يف شأن مكافحة اإلرهاب الدويل.

وضم وفد الشعبة الربملانية برئاسة معايل الدكتورة 

أمــل القبييس النائب األول لرئيــس املجلس، أعضاء 

املجلــس أعضاء مجموعــة االتحاد الربملــاين الدويل 

ســعادة كل من: راشد محمد الرشيقي، وعيل جاسم 

أحمد، وعيل عيىس النعيمي، وأحمد عبيد املنصوري، 

وفيصل عبدالله الطنيجي، وسلطان سيف السامحي.

اإلمــارات تتبنــى مواقــف ثابتــة وواضحة بشــأن 

مكافحة اإلرهاب 

تقدمــت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة ببند طارئ 

خالل مشاركتها يف اجتامعات الجمعية 131 لالتحاد 

الربملاين الــدويل يف جنيف حــول »دور الربملانيني يف 

مكافحــة اإلرهــاب والجامعات اإلرهابيــة، وجرائم 

العنف ضــد املدنيني وبناء رشاكــة دولية من خالل 

األمم املتحــدة واملنظامت الدولية األخرى كأســاس 

للسلم واألمن الدوليني«.

وأكــدت معــايل الدكتــورة أمل القبيــيس أهمية 

التعاون الربملاين الدويل بشأن مواجهة اإلرهاب، وهو 

مــا يتفق مع توجهــات دولة اإلمــارات التي تتبنى 

مواقف ثابتة وواضحة بشأن مكافحة اإلرهاب، ونبذ 

التطــرف والعنف بكافة أشــكاله وصــوره، وأياً كان 

مصــدره، وتؤكــد دولتنا أن التســامح والتعايش بني 

األمم والشــعوب من أهم ركائز سياســتها الداخلية 

والخارجية، مشــددة عىل أهميــة دور الربملانيني يف 

مكافحة اإلرهاب، عرب التعاون والتنســيق الدويل مع 

جميع األطراف واملؤسســات واملنظــامت اإلقليمية 

والدولية ملكافحــة خطر اإلرهابيــني، ونبذ التطرف 

والعنف وتعزيز روح التعايش بني األديان والثقافات، 

والعمل عىل إيجاد آلية واســرتاتيجية واضحة املعامل، 

تساهم يف مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت 

تزعزع السالم واألمن الدوليني.

وأشــارت إىل أن توجــه دولة اإلمــارات الجاد يف 

هذا الشــأن، يعكس اعتامد قانون مكافحة الجرائم 

اإلرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، رقم 7 

لســنة 2014، بعد مناقشات مســتفيضة يف املجلس 

الوطني االتحــادي يف دور انعقاد غري عادي، إضافة 

إىل اســتضافة مركز التميز الــدويل ملكافحة التطرف 

العنيــف »هدايــة« يف أبوظبي، بهــدف نرش ثقافة 

االعتدال والتســامح ونبــذ العنف وبنــاء القدرات، 

وتبادل أفضل املامرســات ملواجهة التطرف العنيف 

بكافة أشــكاله، والتصدي لخطــر التطرف واإلرهاب 

والجامعات اإلرهابية.

 الشعبة اإلماراتية تتقدم 
ببند طارئ حول دور 

الربملانيني يف مكافحة 
اإلرهاب واجلماعات 

اإلرهابية وجرائم العنف ضد 
املدنيني

أشــادت اللجنة الفرعية للشؤون املالية لالتحاد 
الربملاين الدويل، بدور املجلس الوطني االتحادي 
يف دعــم برامج وفعاليات االتحــاد، معربة عن 
شكرها وتقديرها ملواقف املجلس الداعمة التي 
لها دور يف تحقيق أهداف االتحاد، وتعزيز فرص 
االستفادة للمجلس واالتحاد والدول األعضاء يف 
مختلــف املجــاالت.  مبا يســهم يف تفعيل دور 
الربملانيني عىل مســتوى املنطقة العربية والعامل 
ككل، وذلك من خالل اتفاقية التعاون والرشاكة 
التي وقعت أمانتا الوطنــي االتحادي واالتحاد 
اتفــاق البدء يف تنفيذها من خالل االتفاق عىل 
خمســة بنود مهمة.  جاء ذلــك خالل اجتامع 
اللجنة  مبشاركة ســعادة راشد محمد الرشيقي 
ممثــل املجموعة العربيــة يف اللجنة التنفيذية 
لالتحاد الربملــاين الدويل، يف اجتامع اللجنة التي 
ناقشت ميزانية االتحاد لعام 2015م، والتمويل 

الطوعي لالتحاد والوضع املايل واإليرادات .

إشادة بدور اجمللس
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خالل اجتماعات االحتاد الربملاين الــــــــــــــــــــــــــــــــدويل.. الشعبة اإلماراتية تفوز 
برئاسة منتدى الشباب الربملانيني وتــــــــــــــــــــــــنجح يف إصدار بيان دويل يدين اإلرهاب

وقالــت إن اقــرتاح الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية 

بإدراج هذا املوضوع كبند طارئ جاء انعكاساً لحرص 

املجلس الوطني االتحادي، عىل مامرسة الدبلوماسية 

الربملانية يداً بيد مع الدبلوماسية اإلماراتية الخارجية، 

لتتــامىش مع توجهــات الدولة ومواقفهــا الواضحة 

تجــاه التهديد الذي يشــكله اإلرهــاب واملنظامت 

والجامعــات اإلرهابيــة، عــىل شــعوب وحضارات 

العــامل وأمن واســتقرار شــعوبه، خاصة مــع زيادة 

القدرات التمويلية والتسليحية للجامعات اإلرهابية 

واملنظامت املتطرفة التي باتت تهدد ســيادة الدول 

وتنتهك حدودها.

وحظــي مقرتح البنــد الطارئ للشــعبة الربملانية 

اإلماراتيــة، بدعــم وموافقــة كثــري مــن الربملانات 

الدولية املشــاركة، نظراً ملا تحظى به دولة اإلمارات 

من مصداقية وســمعة عاملية طيبة يف تطبيق منهج 

التســامح والحوار. ومثنــت الربملانــات اختيار هذا 

املوضوع الذي ميس أمن واستقرار الكثري من مناطق 

ودول العامل، إال أنــه تم اختيار البند الطارئ الخاص 

مبكافحة مرض »إيبوال« ملا يشــكله هــذا الوباء من 

قلــق وهاجس كبــري يف الوقت الحــايل للعديد من 

الدول املشاركة.

تأكيد أهمية منع وسائل اإلرهاب اإللكرتوين

نبهت الشــعبة الربملانية اإلماراتيــة إىل أن اإلرهاب 

اإللكرتوين ازداد مع التطور التكنولوجي الذي يشهده 

العامل، إذ إن هــذا اإلرهاب اإللكرتوين مرتبط ارتباطاً 

وثيقاً باألمن والســلم الدوليــني، ويقوم عىل اخرتاق 

الشــبكات لدولة أخرى أو يف الدولة نفســها، بهدف 

تحقيق أرضار بالغــة أو تعطيل األنظمة اإللكرتونية 

املتعلقة بالبنية التحتية كمحطات املاء والكهرباء أو 

املنشآت العسكرية، التي ميكن لإلرهابيني الولوج إىل 

املعلومات الخاصة املتعلقة بالجيوش، والتي قد تؤثر 

سلباً عىل األمن والسلم الدوليني. 

وشــارك سعادة ســلطان سيف الســامحي عضو 

املجلــس الوطني االتحادي عضــو مجموعة االتحاد 

الربملاين الدويل يف اجتامع اللجنة الدامئة األوىل »لجنة 

األمن والســلم الدوليني« يف االتحاد. ودعت الشعبة 

إىل رضورة العمل عــىل وضع إطار قانوين دويل مثل 

اتفاقيــة دولية أو ترشيــع دويل منوذجي، يجرم مثل 

هذا النــوع من العمليــات اإللكرتونيــة، ألنها متثل 

انتهاكاً لسيادة الدول، ألن الحرب اإللكرتونية تحدث 

تطوراً خطرياً يف العالقات الدولية.

حث الربملان الدويل عىل إصدار بيان يدين اإلرهاب

نجحت الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتحادي، يف حث االتحاد الربملاين الدويل عىل إصدار 

بيان يدين اإلرهاب، وذلك خالل مشــاركة ســعادة 

راشــد الرشيقي ممثل املجموعة العربية يف اجتامع 

اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل.

وأصــدر معايل عبدالواحد الــرايض رئيس االتحاد 

الربملاين الدويل خالل الــدورة 131 لجمعية االتحاد، 

بيانــاً أدان فيه اإلرهاب، وحــّث برملانات العامل عىل 

بــذل قصــارى جهدهم ملكافحــة انتشــار اإلرهاب 

والتطــرف، وحاميــة حقوق اإلنســان بشــكل عام، 

وحقوق املرأة عىل وجه الخصوص.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء انتشار اإلرهاب 

يف العامل، وأدان جميع أشــكال العنف واإلرهاب وما 

يتبعها من حاالت عدم استقرار سيايس ودمار، وناشد 

البيان أعضاء االتحاد الربملــاين الدويل بوصفهم قادة 

الرأي العام بأداء دور فعال يف تبديد األســاطري التي 

تحيــط بالعقائد املتطرفة التي قــد تؤدي إىل أعامل 

إرهابية، واإلشــارة إىل جهــود االتحاد الربملاين الدويل 

 الشعبة الربملانية 
اإلماراتية تنبه إىل أن اإلرهاب 
اإللكرتوين ازداد مع التطور 
التكنولوجي الذي يشهده 

العامل

دعت الشعبة الربملانية اإلماراتية إىل إصدار إعالن 
برملاين دويل حول »تعزيز الســلم واألمن الدوليني 
من خالل احرتام مبادئ السيادة وعدم التدخل يف 
الشــؤون الداخلية للدول األخرى وحامية حقوق 
اإلنســان« عىل أن يتم تشــكيل لجنة يف االتحاد 
الربملــاين الدويل إلعــداد هذا اإلعــالن. جاء ذلك 
خالل مشــاركة سعادة عيل جاســم مقرر اللجنة 
الدامئــة الثالثة »الدميقراطية وحقوق اإلنســان«، 
حيث أكدت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية أن من 
شــأن هذا اإلعالن أن يســاهم يف إزالة تعقيدات 
العالقــات الدوليــة، والتأكيــد عــىل أهمية منع 
التضارب بني مفاهيم الســيادة الوطنية. وأشارت 
إىل أن االتحــاد الربملاين الــدويل، أصدر قبل ذلك، 
اإلعــالن العاملي حــول الدميقراطيــة، الذي مثل 
بصمة واضحة يف عمل االتحــاد ومرجعاً دولياً يف 
العديد من القــرارات الدولية الصادرة من األمم 

املتحدة وغريها من املؤسسات األخرى.

 تعزيز السلم واألمن 
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الراميــة إىل تعزيــز الدميقراطية وحقوق اإلنســان 

والســالم واألمن الدويل، واستنكر تشــكيل وانتشار 

الجامعــات والتنظيامت اإلرهابيــة وما يتبع أعاملها 

من عواقب وخيمة يف بلدان ومناطق بأكملها.

مطالبــة باالتفاق عىل خطط دولية واضحة ملكافحة 

اإلرهاب

أكدت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية خالل مناقشــة 

اللجنة الدامئة األوىل املعنية باألمن والسلم الدوليني، 

متابعــة تنفيذ قرار حــول »دور الربملانات يف إيجاد 

التوازن بني األمن الوطني واألمن اإلنساين والحريات 

الشــخصية وعدم املســاس بالدميقراطيــة«، الصادر 

عــام 2008م، عىل أهميــة الدور الــذي تضطلع به 

الربملانــات للحد من اســتخدام القــوة يف العالقات 

الدوليــة، مشــرية إىل رضورة تنفيذ هــذا الدور من 

قبــل الربملانات من خالل تفعيل دور الدبلوماســية 

الربملانيــة وأدواتهــا ولجان الصداقــة للتخفيف من 

حــدة التوتــرات والرصاعات بني الدول.  وشــارك يف 

االجتامع سعادة سيف ســلطان السامحي، وسعادة 

عيل عيىس النعيمي عضوا املجلس الوطني االتحادي.

وشددت الشــعبة عىل رضورة إنشاء لجنة فرعية 

منبثقــة من لجنة الســلم واألمــن الدوليني لالتحاد، 

ملتابعــة التزام الدول األعضاء يف مــا يتعلق بتحقيق 

مكتسبات األمن الوطني والبرشي والحريات وحقوق 

اإلنســان، وتشــكيل برامــج تدريبية لبنــاء قدرات 

الربملانيني، وتلك من أهم الخطوات نحو الوصول إىل 

برملانات فعالة تستطيع القيام بأدوارها.

إنجاز برملاين دويل برئاســة اإلمارات ملنتدى الشباب 

الربملانيني

حققت الشــعبة الربملانية اإلماراتية خالل مشاركتها 

يف اجتامعــات الجمعية 131 لالتحاد الربملاين الدويل، 

والــدورة 195 للمجلــس الحاكم لالتحــاد واللجنة 

التنفيذيــة التي عقدت خالل الفــرتة من 12 إىل 16 

أكتوبــر 2014 يف جنيف، إنجازاً مهامً عىل املســتوى 

العاملي بفوزها برئاســة منتدى الشــباب الربملانيني، 

حيــث انتخب أعضــاء املنتدى ســعادة فيصل عبد 

الله الطنيجــي عضو املجلس عضو مجموعة االتحاد 

الربملاين الدويل، رئيساً للمنتدى ملدى عامني.

واملنتــدى هو أحــد مقرتحات الشــعبة الربملانية 

اإلماراتية الذي وافق عليه االتحاد يف أعامل الجمعية 

122 الــذي عقد يف بانكوك 2010م، بهدف تشــجيع 

مشــاركة الربملانيني الشــباب، وإمدادهــم بالخربات 

السياســية الالزمــة للقيــام بــأدوار متميــزة داخل 

أوطانهــم، إضافــة إىل اعتبــار املنتدى أحــد اللجان 

الدامئة يف االتحاد.وأكدت الشعبة الربملانية اإلماراتية 

أن دولــة اإلمارات تويل أهمية كبرية لدور الشــباب 

وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل املسؤولية ورعاية 

إبداعاتهــم وابتكاراتهــم ليكونــوا رشكاء فاعلــني يف 

عملية التنمية من خالل سياسات وخطط واقعية.

جاء ذلك خالل اجتامع املنتدى مبشــاركة سعادة 

فيصل الطنيجي، وســعادة ســلطان السامحي عضوا 

املجلس.

الشعبة اإلماراتية ترتأس اجتامعات الجمعية 131 

بطلــب من معايل عبدالواحد الــرايض رئيس االتحاد 

الربملاين الدويل، ترأست معايل الدكتورة أمل عبدالله 

القبيــيس النائــب األول لرئيــس املجلــس رئيســة 

مجموعة الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة يف االتحاد، 

أعــامل الجمعية 131 لالتحــاد الربملاين الدويل خالل 

اجتامعها بتاريخ 15 أكتوبر 2014 يف جنيف.

وقالــت إن هذه الثقــة نابعة مــن العمل الجاد 

الذي تقوم به الشعبة اإلماراتية يف جميع اجتامعات 

وأنشــطة االتحاد، ومشــاركته الفاعلــة يف مختلف 

اللجان، ومساهامتها الواضحة يف تقديم الدعم الفني 

الالزم يف أعامل االتحاد التي تصب نتائجها يف خدمة 

األهداف االســرتاتيجية الرئيســية للربملــان الدويل، 

وتتسق مع أهداف جميع الربملانات األعضاء، وتدعو 

إىل تعزيز الدميقراطية واألمن والسلم الدوليني.

تيز املرأة اإلماراتية وإنجازاتها   

قدمت معايل الدكتورة أمل عبدالله القبييس النائب 

 ابنة اإلمارات حازت 
على دورها الطبيعي يف 

املشاركة يف عملية البناء 
والتنمية وتبوأت أعلى 

املناصب يف اجملاالت كافة

 منتدى الشباب الربملانيني 
أحد مقرتحات الشعبة 

الربملانية اإلماراتية الذي 
وافق عليه االحتاد يف أعمال 
اجلمعية 122 الذي عقد يف 

بانكوك 2010م
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األول لرئيــس املجلــس الوطنــي االتحــادي، خالل 

مشاركتها يف االجتامع الـ20 للجنة التنسيقية للنساء 

الربملانيــات يف االتحــاد الربملــان الــدويل، مقرتحات 

الشــعبة الربملانية اإلماراتية لزيادة فاعلية مشــاركة 

املــرأة يف الربملان، ومن أبرزهــا: التخلص من القيود 

واملوروثات االجتامعية والثقافية السائدة، التي تحد 

من مشــاركة املــرأة يف عملية صنع القــرار وفعالية 

مشــاركتها السياسية يف القضايا املجتمعية من خالل 

برامــج تربوية وإعالمية تهــدف إىل تقديم املرأة يف 

صورة جديدة كمشاركة وقائدة.

وقالت خالل مشاركتها يف االجتامع الذي شارك فيه 

ســعادة عيل جاسم عضو املجلس الوطني االتحادي، 

إن ابنــة اإلمارات حــازت عىل دورهــا الطبيعي يف 

املشــاركة يف عملية البنــاء والتنميــة، وتبوأت أعىل 

املناصب يف املجاالت كافة، بفضل السياسات الواعية 

التــي انتهجها قيادة الدولــة ورؤيتها الحكيمة، التي 

وفرت الحامية الدســتورية والقانونية، وأرست مبدأ 

املســاواة وعدم التمييــز وتكافؤ الفــرص بني املرأة 

والرجــل، وهــو متيز أصبــح القاعــدة الثابتة وليس 

االســتثناء يف دولــة اإلمارات.  وأضافــت يف مداخلة 

لهــا يف محور »تأثري عمل املــرأة يف الربملانات«: لقد 

كان لإلمارات السبق يف املنطقة يف ما يتعلق بتمكني 

املرأة سياســيا خالل األعوام القليلة املاضية، وبدأت 

النساء يف الظهور بشكل أكرب عىل الساحة السياسية، 

ويشــاركن بنشــاط وفاعلية من خالل عملها كعضو 

يف املجلس الوطني االتحادي، ويف جميع مناقشــاته 

ولجانه ووفوده املشاركة يف مختلف الفعاليات.

وحثــت االتحاد الربملــاين الدويل عــىل تبني مثل 

هذه الربامــج، خاصة يف الدول النامية، وإقامة ورش 

تدريبية للنساء املنتسبات للربملانات الوطنية، بهدف 

رفع مستوى الثقافة الربملانية لديهن، ورفع قدراتهن 

يف ما يتعلق مبتطلبات الوظيفة الترشيعية والرقابية 

والدبلوماسية الربملانية. 

مطالبة بتعزيز دور الربملانيني يف موضوع تغري املناخ

أكد وفد الشــعبة الربملانية اإلماراتية خالل مشاركته 

يف اجتــامع اللجنة الدامئــة الثانية لالتحــاد الربملاين 

والتمويــل  املســتدامة  التنميــة  »لجنــة  الــدويل 

والتجــارة«، أهميــة أن يكون للربملانيــني دور مؤثر 

يف الوثيقــة العاملية التي ســيتم التوصل إليها خالل 

اجتامع حكومات دول العامل الذي سيعقد يف باريس 

خالل ديســمرب 2014م، لبحث موضوع تغري املناخ، 

الــذي ميس مصالح الشــعوب يف املقام األول خاصة 

أنهم يؤدون دور املرشع يف البلدان.

وشارك ســعادة فيصل الطنيجي وســعادة راشد 

الرشيقي، عضوي الشــعبة يف اجتــامع اللجنة الذي 

ناقــش موضوع املســاهامت الربملانية يف مؤمتر تغري 

املناخ 2014 املتوقع عقده يف ليام بتاريخ 8 ديسمرب 

2014، بالتزامــن مع املؤمتر الــذي تعقده حكومات 

الدول يف باريس يف نهاية هذا العام، حول قضية تغري 

املناخ إلصدار وثيقة عاملية حول املوضوع. 

واقرتحــت الشــعبة الربملانية اإلماراتيــة أن تبدأ 

الربملانات بوضع اسرتاتيجيات مساندة للحكومات يف 

ما يتعلق بالتغري املناخي ووســائل مواجهته، والتأثري 

عىل السياســات واإلنفاق الوطنــي من خالل األدوار 

اإلرشاقية للربملانيني عىل موازنات حكوماتهم.

الدولة حريصة عىل االهتامم بالتنمية الشاملة 

أكدت الشــعبة الربملانية اإلماراتيــة أن إرشاك أفراد 

املجتمــع دون تفرقة يف مختلف الربامــج التنموية، 

للقيام بدورهم مبا يســاهم يف تحقيق الصالح العام، 

ويضمن تحقيق العدالــة االجتامعية، ومنها تتحقق 

الدميقراطيــة واألمــن، مضيفة إن العدالــة والتنمية 

املســتدامة عوامــل متكاملــة تتحقق مــن خاللها 

الدميقراطية وتعزيز املشــاركة السياسية، وتوجد يف 

الدولة برامج مختلفة تطبقها عىل الدوام لتعزيز هذا 

النهج املتكامل مبا يتناسب مع خصوصيتها.

جــاء ذلك خالل مشــاركة ســعادة أحمــد عبيد 

املنصــوري عضــو الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة يف 

اجتامع اللجنة الرابعة املعنية بشؤون األمم املتحدة 

يف اجتامعــات االتحــاد الربملاين الــدويل يف جنيف، 

حــول موضوع »كيفيــة حامية وتعزيــز نظام دويل 

دميقراطي«.

التأكيد على دور الربملانيني 
يف الوثيقة العاملية التي 
ستبحثها حكومات دول 

العامل يف ديسمرب 2014م 
لبحث موضوع تغري املناخ

الشعبة الربملانية 
اإلماراتية تؤكد أن إشراك 

أفراد اجملتمع يف خمتلف 
الربامج التنموية يساهم 
يف حتقيق الصالح العام 
ويضمن حتقيق العدالة 

االجتماعية

ناقشت اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل 
يف اجتامعهــا الـ 270 للجنــة يف جنيف بتاريخ 
11 أكتوبر 2014م، برئاســة معــايل عبدالواحد 
الرايض رئيس الربملان الدويل، ومبشــاركة سعادة 
راشد محمد الرشيقي ممثل املجموعة العربية 
عضو الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة، عدداً من 
البنــود اإلجرائيــة واملوضوعية تهيــداً لعرضها 
ومناقشــتها يف اجتامعات الجمعيــة العمومية 

واملجلس الحاكم.
وتم االطالع عــىل تقرير األمني العام حول أهم 
األنشــطة والربامج التي قام بها االتحاد الربملاين 

الدويل منذ الدورة 194 للمجلس الحاكم.

اللجنة التنفيذية
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اجمللس يوقع اتفاقية تعاون مع مــــــــــــــــــــــــــــجموعة أمريكـا الالتينية والكاريبي 

وقع املجلــس الوطني االتحــادي ومجموعة أمريكا 

الالتينية والكاريبي »غــروالك«، اتفاقية تعاون عىل 

هامش اجتامعات االتحاد الربملاين الدويل يف جنيف، 

وهــي أول اتفاقية تربمها املجموعــة التي تضم 21 

دولة مع إحدى دول الوطن العريب، يف بادرة تعكس 

حرص املجلس عىل تعزيز التعاون الربملاين الدويل مبا 

يتفق مع توجهات القيادة الحكيمة.

وقــع االتفاقيــة معــايل الدكتورة أمــل عبد الله 

القبيــيس النائــب األول لرئيــس املجلــس الوطني 

االتحــادي، ومعــايل روبرتو ليون رئيــس مجموعة 

أمريكا الالتينية والكاريبي، بحضور ســعادة كل من: 

راشــد الرشيقي، وعيل النعيمي، وفيصل الطنيجي، 

وسلطان الســامحي، وأحمد عبيد املنصوري، أعضاء 

مجموعــة االتحاد الربملاين الدويل للشــعبة الربملانية 

اإلماراتية، إضافة إىل عدد من نواب املجموعة. 

وأشــادت معــايل الدكتــورة القبيــيس يف كلمــة 

للمجلس بعد توقيع االتفاقية، بالدور الربملاين املهم 

ملجموعة دول أمــريكا الالتينية والكاريبي، ونجاحها 

يف أن تكون من الروافد املهمة للدبلوماسية الربملانية 

عىل الصعيد الدويل، من أجل إرســاء السالم واألمن 

والتعاون الدويل، مؤكدة أن هذا التعاون جاء بلورة 

لقناعة املجلس بالــدور املهم الذي تؤديه مجموعة 

»غروالك« يف أعامل االتحاد الربملاين الدويل.

  دبلوماسية   برملانية

وقالت إن هذه االتفاقية ســتتيح للطرفني املزيد 

مــن التعاون املثمر والتشــاور وتبــادل الرأي حيال 

القضايا واملوضوعات املطروحة، يف مؤمترات االتحاد 

الربملاين الدويل ونحن يف حاجة أكيدة إىل ذلك، نظراً 

لزيــادة أوارص الصداقــة والتعاون املتبــادل بينهام 

وخدمــة املصالــح املتبادلة والعالقــات االقتصادية 

املشرتكة.

وأشارت إىل أن الشعبة الربملانية للمجلس الوطني 

االتحادي، تتابع باهتامم أنشــطة املجموعة وفعالية 

دورهــا يف أجهــزة االتحاد الربملاين الــدويل، مضيفة 

إن الشــعبة تأمل يف أن يكون هــذا االتفاق إضافة 

حقيقيــة لجهود مشــرتكة يف تأكيد احــرتام حقوق 

اإلنســان، وإعالء مبــادئ وأهداف األمــم املتحدة 

والقانون الدويل، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 

للدول األخرى. 

وأكــدت أن هذا االتفاق ســيتيح تبادل الخربات 

والقيــام بربامج وفعاليات مشــرتكة تحقــق تعزيز 

العمل الربملاين، ليس فقط عىل صعيد الدبلوماســية 

الربملانيــة، ولكــن أيضاً يف مجاالت العمــل الربملاين، 

وقالت إن هذا االتفاق ســيعزز من الرغبة املتبادلة 

واملشرتكة يف إشاعة السلم واألمن الدوليني الذي بات 

مهدداً بفعل العديد من األزمات الدولية واإلقليمية 

والتغــريات الريعــة واملتالحقــة عــىل الصعيدين 

االتفاقية ستعزز الرغبة 
املتبادلة يف إشاعة السلم 
واألمن الدوليني الذي بات 
مهدداً بفعل العديد من 
األزمات الدولية واإلقليمية 
والتغريات املتالحقة على 

الصعيدين االقتصادي 
واالجتماعي
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اجمللس يوقع اتفاقية تعاون مع مــــــــــــــــــــــــــــجموعة أمريكـا الالتينية والكاريبي 
االقتصــادي واالجتامعــي، باإلضافــة إىل ما يكتنف 

العالقــات الدوليــة من توترات وعــدم تفاهم، مام 

ينذر بتهديد االستقرار الدويل، فام يشهده عامل اليوم 

مــن أزمات يدعو إىل املزيد مــن التفاهم والتعاون 

والتنسيق بني مجموعات الدول املتامثلة يف مبادئها 

وأهداف سياساتها الخارجية. 

ووجهت معايل القبييس دعوة لربملانات املجموعة 

لزيارة دولة اإلمارات، واالطالع عىل خطوات التنمية 

يف جميع القطاعات، وبحث سبل االستفادة منها. 

بــدوره عرب رئيــس املجموعة معــايل ليون، عن 

فخره بتوقيع اتفاقية التعــاون مع املجلس الوطني 

االتحــادي، وهــي ثــاين اتفاقيــة للمجموعــة بعد 

اتفاقيتهــا مع الصني، مؤكــداً أن هذه االتفاقية هي 

بوابة التعاون ليس مع دولة اإلمارات فحســب، بل 

مع دول الخليــج العربية واملنطقــة العربية ككل، 

وهذه االتفاقية من شــأنها أن تســاعد الطرفني عىل 

توحيــد اآلراء واملواقــف يف املشــاركات الربملانيــة 

وتعزيز التعاون وتبادل الخربات. 

وقال إنه واستشــعاراً للمصالح املتنامية بني دولة 

اإلمارات ومجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي، قدرت 

املجموعة أهميــة عقد مذكرة التعاون والتفاهم، ال 

ســيام أن هناك مبادئ مشرتكة وأسســاً ميكن البناء 

عليها، مثل إشــاعة الســالم واألمن والتعاون الدويل 

وتأكيد احرتام حقوق اإلنسان وإعالء مبادئ وأهداف 

األمم املتحــدة والقانون الدويل، وعــدم التدخل يف 

الشؤون الداخلية للدول األخرى والسيادة الوطنية. 

وحســب مــا نصــت عليــه االتفاقيــة فإنه ويف 

ضــوء االحــرتام املتبادل ملبــادئ ودســاتري كل من 

دولة اإلمــارات العربية املتحــدة، والبلدان األعضاء 

يف مجموعــة أمــريكا الالتينية والكاريبــي، واحرتاماً 

ملبــادئ األمم املتحدة وأهدافهــا، ومبادئ وأهداف 

االتحــاد الربملــاين الــدويل واملنظــامت اإلقليميــة 

الربملانية والعربية والالتينية، خاصة ما تســعى من 

خالله إىل إشــاعة الســالم والتعاون الدويل وحقوق 

اإلنســان، واســتذكاراً بأن االتحاد الربملــاين الدويل، 

هو منتــدى الحــوار الربملاين الســيايس الهادف إىل 

إشــاعة السالم وتوطيد األمن والتعاون بني الشعوب 

ونــرش الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنســان ضمن 

املجموعــات الجيوسياســية املمثلة فيــه، وانطالقاً 

مــن احرتامهــام للمبــادئ التي قامــت عليها هذه 

املنظمة، كالدفاع عن السلم والتعاون بني الشعوب 

وتدعيم ركائز املؤسســات التمثيلية، وإدراكاً منهام 

ألهميــة التعاون القائم بني االتحــاد الربملاين الدويل 

واألمم املتحدة من خالل نشاطهام املشرتك ملعالجة 

القضايــا الدولية املهمــة، وإذ يأخــذان يف االعتبار 

احرتام الطرفني ألحــكام القانون الدويل العام وعدم 

التدخل يف الشــؤون الداخلية للدول األعضاء وصون 

سيادتها ووحدة أراضيها، يشــدد الطرفان عىل دور 

الدبلوماســية الربملانية كظهري للدبلوماسية الرسمية 

للــدول، وعىل ما يعقد عليها مــن آمال يف التصدي 

مللفات أساسية يف عرص العوملة املتنامية.

وإذ يؤكــد الطرفــان أهميــة التعــاون والحوار 

الســيايس ملعالجــة القضايا الدوليــة ذات االهتامم 

املشــرتك، وإذ يحرصان عىل مواصلــة تعزيز أوارص 

الصداقة، وعىل تبادل املعلومات يف ميادين القانون 

والعلــوم والرتبية والصحــة والعلــوم التكنولوجية 

املتطــورة والتنمية املســتدامة والتعــاون، من أجل 

التنمية وتبادل الخربات يف مجال األعامل وتحســني 

التعاون االســرتاتيجي يف مختلــف القضايا العربية 

واألمريكيــة الالتينية والدوليــة، وانطالقاً من وعيهام 

لحاجــة توفــري أســس مشــرتكة من أجــل تقريب 

املواقف وتوفري الثقــة املتبادلة بني مجموعة أمريكا 

الالتينية والكاريبي واإلمارات العربية املتحدة، فقد 

اتفــق املجلس الوطني االتحــادي ومجموعة أمريكا 

الالتينيــة والكاريبي »غروالك« عىل إبــرام اتفاقية 

ضمن االتحاد الربملاين الدويل.

وتهدف هذه االتفاقية إىل توطيد أوارص الصداقة 

من أجل تحقيق االســتقرار واالستمرارية والتعددية 

يف العالقات املشــرتكة، وتوفري آلية للتعاون املشرتك 

وتبــادل املعلومــات وزيــارات الوفــود الربملانيــة 

والخــربات من خالل الحفاظ عــىل عالقات التعاون 

الثنائيــة وتوطيدهــا وتعزيز التواصــل يف مجاالت 

الحوار الســيايس واألمــن والســلم الدوليني، ونرش 

الدميقراطيــة والرتبية والطاقة واملــوارد املائية وأي 

مجاالت أخــرى تهــم الطرفني، والســعي من أجل 

تحســني فرص العمل وزيادة االستثامر املتبادل من 

خالل فتح أســواق جديدة وتوسيع آفاق التفاوض، 

انطالقــاً مــن اجتامعات يــروج لهــا الربملانيون من 

الطرفني لتعزيز التنمية التجارية، وإنشــاء مجموعة 

مشــرتكة للتعــاون الربملاين بــني املجلــس الوطني 

االتحــادي ومجموعة أمريكا الالتينيــة والكاريبي، ال 

يزيد عدد أعضائها من كل طرف عن سبعة نواب .

ووفقــاً لالتفاقية يعقد الطرفــان اجتامعاً واحداً 

عىل األقل يف كل عام عىل هامش اجتامعات االتحاد 

الربملــاين الــدويل، أو اجتامعات أخــرى متبادلة بني 

الدولــة ودول أمريكا الالتينيــة، وأن تكون مجموعة 

أمــريكا الالتينيــة والكاريبي ممثلــة بأعضاء مجلس 

إدارتهــا، وأن تكون اإلمارات العربية املتحدة ممثلة 

بالشــعبة الربملانية للمجلس الوطنــي االتحادي يف 

االتحاد الربملاين الدويل.

وفقًا لالتفاقية يعقد 
الطرفان اجتماعًا واحداً 

على األقل يف كل عام على 
هامش اجتماعات االحتاد 

الربملاين الدويل أو اجتماعات 
أخرى متبادلة بني الدولة 

ودول اجملموعة

  تبادل اخلربات والقيام 
بربامج وفعاليات مشرتكة 
حتقق تعزيز العمل  على 

صعيد الدبلوماسية 
الربملانية

 االتفاقية تهدف إىل توطيد 
أواصر الصداقة والعالقات 

املشرتكة وتوفري آلية 
للتعاون  

49 الوطني االحتادي  |  العدد الثامن  |  يناير 2015

isssu88 .indd   49 1/11/15   4:58 PM



  دبلوماسية   برملانية

إعادة انتخاب اجلروان رئيسًا للربملـــــــــــــــــــــــــــــان العربي بالتزكية

أعاد الربملــان العريب خــالل الجلســة اإلجرائية التي 

عقدهــا يف مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، 

يوم 6 ديســمرب 2014، مبشاركة وفد الشعبة الربملانية 

اإلماراتيــة، انتخــاب رئيســه ســعادة أحمــد محمد 

الجروان عضــو املجلس الوطني االتحادي رئيســاً له 

بالتزكية. وكان النائب التونــيس أحمد املرشقي أعلن 

انسحابه من الرتّشح.

وأكد الجروان أن الــدورة الجديدة للربملان العريب 

ســتناقش عدداً من قضايا العمل العريب املشرتك ويف 

مقدمتهــا: القضيــة الفلســطينية وتطوراتها والحراك 

الربملاين والشــعبي العريب لدعم القضية الفلسطينية، 

وحــّث الربملانــات األوروبية عــىل االعــرتاف بدولة 

فلسطني، إضافة إىل مناقشة تطورات األوضاع يف عدد 

مــن الدول العربية، فضالً عن القضايا املتعلقة باألمن 

القومي وقضايا املرأة.

وضم وفد الشعبة الربملانية أعضاء املجلس الوطني 

االتحادي ســعادة كل مــن: مصبح بالعجيــد الكتبي 

عضو لجنة الشــؤون الترشيعيــة والقانونية وحقوق 

اإلنســان، وســامل بن محمد بن هويــدن عضو لجنة 

الشــؤون االقتصادية واملالية، والدكتورة شيخة عيىس 

العــري عضــو لجنة الشــؤون االجتامعيــة والثقافية 

واملرأة والشباب.

وشهدت الجلســة اإلجرائية انتخاب نواب الرئيس 

األربعة .

وكان وفــد الشــعبة الربملانية للمجلــس الوطني 

االتحادي قد شــارك يف االجتامعــات التحضريية لدور 

االنعقاد الثالث للفصل الترشيعي األول للربملان. 

وعقدت اللجنة الفرعية املعنية بصياغة التوصيات 

الصادرة عن لجنــة األمن القومي العريب التي عقدت 

بالقاهــرة يف الفــرتة مــن 28 إىل 30 أكتوبــر املايض، 

اجتامعاً ملناقشــة هــذه التوصيــات متهيــداً لرفعها 

للربملــان، إلقرارها ورفعها إىل القمــة العربية املقبلة، 

واجتمعت اللجنة املعنية مبناقشــة مــرشوع ميزانية 

الربملان العريب للعام املقبل ملناقشــة مختلف القضايا 

التي ســتعرض عىل الــدورة، ومتابعــة تنفيذ قرارات 

الدورة السابقة.

دعوة إيران لالســتجابة ملطالب اإلمارات بحل قضية 

الجزر املحتلة الثالث

شــارك وفد الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة للمجلس 

الوطني االتحادي يف الجلســة الثانيــة لدور االنعقاد 

الثالث من الفصــل الترشيعــي األول، والتي عقدت 

يــوم الثالثاء 9 ديســمرب 2014، يف مقر األمانة العامة 

للجامعة العربية برئاسة سعادة أحمد الجروان.

وجــدد الربملــان العــريب يف بيــان صــدر يف ختام 

الجلســة الثانية، دعوة إيران إىل التجاوب مع مطلب 

دولــة اإلمارات يف حل قضية الجــزر اإلماراتية الثالث 

املحتلة: »طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس«، 

بالتفــاوض املبــارش أو اللجــوء إىل محكمــة العدل 

الدوليــة، مطالبــاً املجتمع الــدويل واألمــم املتحدة 

الربملان العربي يؤكد 
طرح العديد من القضايا 

االسرتاتيجية املهمة 
يف ظرف تاريخي غاية يف 

الدقة ومنها قضية األمن 
القومي العربي

انتخاب الشعبة الربملانية 
اإلماراتية رئيسًا للربملان 

العربي يعكس مدى 
التقدير الذي حتظى به 

دولة اإلمارات

ندوة االمن القومي

شــاركت الشــعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس 
الوطني االتحادي ندوة »األمن العريب القومي« 
التــي عقدت يف القاهرة خالل  أكتوبر 2014  . 
وأكد املشاركون يف الندوة يف توصياتهم، رضورة 
مراجعة العالقــات العربية العربيــة واالرتقاء 
بها، مبا يخدم العالقات البينية ويعزز االندماج 
العريب، وصوالً إىل تحقيق الوحدة العربية كقوة 
يف مواجهة العامل الخارجي، وحذروا من املخاطر 
والتحديات التي تواجــه األمن القومي العريب، 
مع التأكيد عــىل رضورة العمل من أجل إيجاد 
رؤيــة عربية جديدة، والتعامــل بآليات ورؤى 
تراعــي ما تم االتفاق عليه خالل قرارات القمم 
العربية حول األمن القومي العريب ومستجداته 
الطارئــة. وشــددوا عىل رضورة تعــاون الدول 
العربية ملواجهة وحل مشاكلها الداخلية، والتي 
نتجت عــن تدخــالت خارجيــة، والعمل عىل 
االهتامم بالتنمية املســتدامة الشاملة يف الدول 
العربيــة، ال ســيام التنمية البرشيــة، وتطوير 
التعليميــة والعدالــة االجتامعيــة  املنظومــة 

والحفاظ عىل البيئة. 
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إعادة انتخاب اجلروان رئيسًا للربملـــــــــــــــــــــــــــــان العربي بالتزكية

ومنظــامت حقــوق اإلنســان، بالعمل عــىل الوقف 

الفــوري لالنتهاكات »اإلرسائيلية« املتكررة للمســجد 

األقىص، وردع »اإلرسائيليني« عن أي محاولة للمساس 

باملقدســات اإلسالمية واملسيحية يف القدس الرشيف، 

والعمل عىل متكني الشــعب الفلسطيني من حقوقه 

الوطنيــة، وأهمهــا بنــاء دولته املســتقلة وعاصمتها 

القدس الرشيف.

وناقشت لجنة الشــؤون االقتصادية واملالية، رؤية 

الربملان لتطوير البعد الشعبي يف إطار منظومة العمل 

العريب املشــرتك، ومرشوع موازنة الربملان العريب لعام 

2015. واطلعــت عىل مذكرات األمانة العامة بشــأن 

موضوع البعد الشعبي يف إطار منظومة العمل العريب 

املشرتك، وبشأن إنشاء مركز البحوث والدراسات، بعد 

أن أضافــت عليها الكلفة التقديريــة خالل اجتامعها 

السابق، وبشأن الرد عىل مالحظات املراقب الخارجي 

للحســاب الختامي لعــام 2012، وبشــأن مقرتحات 

أعضاء اللجنة حول موضوعي العملة العربية املوحدة 

وصنــدوق النقد العريب، وبشــأن التكامل االقتصادي 

والتنمية العربية املستدامة.

واطلعــت لجنة الشــؤون الترشيعيــة والقانونية 

وحقوق اإلنســان، عىل تقرير اللجنة املصغرة املنبثقة 

عنها، املعنية مبناقشة رؤى أعضاء الربملان العريب حول 

تعديالت بعض مواد النظــام الداخيل للربملان العريب 

واملحــال إليها يف الجلســة الســابعة للربملــان، وعىل 

مذكرة األمانة العامة حول مستجدات موضوع البعد 

الشعبي يف إطار منظومة العمل العريب املشرتك.

كام اطلعت لجنة الشــؤون الخارجية والسياســية 

واألمن القومي، عىل مستجدات القضية الفلسطينية، 

والجوالن العريب الســوري املحتــل، والجزر اإلماراتية 

الثالثــة املحتلــة »طنب الكربى، طنــب الصغرى، أبو 

مــوىس«، وعــىل التوصيات الصادرة عــن ندوة األمن 

القومي العريب التي عقدت يف أكتوبر املايض، وتقرير 

لجنة الشــؤون الترشيعية والقانونية وحقوق اإلنسان 

حــول »رؤية الربملان لتطوير البعد الشــعبي يف إطار 

منظومة العمل العريب املشــرتك«، املحال من الربملان 

يف جلسته العامة السادسة من دور االنعقاد الثاين.

وناقشــت اللجنة املكلفة باإلعــداد ملؤمتر »املرأة 

العربية وتحديــات العرص: نحو وثيقة عربية لحقوق 

املرأة«، مســودة مرشوع الوثيقة التــي أعدتها لجنة 

الخــرباء يف أكتوبر املايض، واطلعــت عىل مالحظات 

أعضاء الربملان العريب عليها.

شــاركت الشــعبة الربملانية اإلماراتيــة للمجلس 
الوطنــي االتحادي، يف أعــامل اجتامعات اللجنة 
املصغرة املعنية بدراســة النظام الداخيل للربملان 

العريب التي عقدت يف القاهرة بجمهورية مرص .
وقــال ســعادة مصبــح بالعجيــد الكتبــي عضو 
مجموعــة الربملــان العــريب، إن اللجنــة املصغرة 
املنبثقة عن لجنة الشــؤون الترشيعية والقانونية 
وحقوق اإلنســان يف الربملان العريب، ناقشت عىل 
مدى أربعة أيام تعديالت النظام الداخيل للربملان 
العريب، حيث استكملت مناقشة املواد التي أبدى 
األعضــاء مالحظاتهم حولها خالل مناقشــة مواد 
النظام يف أكتوبر املايض. و تقدمت الشعبة بعدد 
من املقرتحات، وأخــذت اللجنة بعض املقرتحات 
وبعــض املواد املقرتحة من أعضــاء الربملانات من 
الــدول األخــرى. . وقد أحيل املوضــوع إىل لجنة 
الشــؤون الترشيعية والقانونية وحقوق اإلنسان، 
بناًء عىل قرار الربملان العريب يف جلســته السابعة 
لدور االنعقاد الثاين من الفصل الترشيعي األول .

نظام الربملان العربي
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  دبلوماسية   برملانية

مشاركة يف تنفيذة االحتاد الربملاين العربي ومؤمتر
 دويل للنساء الربملانيات 

شــاركت الشــعبة الربملانية اإلماراتيــة للمجلس 

الوطني االتحادي، يف اجتامعات اللجنة التنفيذية 

لالتحاد الربملاين العريب يف دورتها الخامسة عرشة، 

ويف اجتامعات اللجنة املصغرة املنبثقة عنها التي 

عقدت يف األردن خالل الفرتة من 13-11 نوفمرب 

.2014

ومثل الشــعبة اإلماراتية يف االجتامعني سعادة 

الشــاهني،  عبداللطيــف  عبدالرحيــم  الدكتــور 

وسعادة أحمد محمد الشاميس عضوا املجلس.

اللجنــة  اجتــامع  أعــامل  جــدول  وتضمــن 

التنفيذيــة، دراســة وإقرار تقريــري االجتامعني 

الثالــث والرابع للجنة املصغــرة اللذين عقدا يف 

بــريوت وعامن، والوضــع املايل لالتحــاد الربملاين 

العــريب مــن حيث: بيــان موجز عــن اإليرادات 

واملصاريــف لغايــة 31 /10 /2014م، ومتابعــة 

تنفيــذ قرارات املؤمتر الـ20 لالتحاد الذي عقد يف 

الكويــت بتاريــخ 19/01/2014م، وتقرير األمني 

العام حــول تنفيذه وبرمجة بقية قرارات املؤمتر، 

وأوضــاع األمانــة العامة لالتحــاد الربملاين العريب 

املتعلقة باملقر واملوظفني، وتحديد مكان وتاريخ 

الدورة السادســة عرشة للجنة التنفيذية لالتحاد 

مع مرشوع جدول أعاملها، وتحديد مكان وتاريخ 

املؤمتــر الثــاين والعرشيــن لالتحاد مــع مرشوع 

جدول أعاملها.

وقد وافقت اللجنة عىل تشــكيل لجنة جائزة 

التميز الربملاين العريب لتصبح عىل الشــكل التايل: 

رئيس االتحاد الربملاين العريب أو من ينوبه، وأربعة 

مسرية عمل االحتاد 
الربملاين العربي املتميزة 
واحلافلة باإلجنازات حتتم 
التطلع دائمًا إىل العمل 

على إعالء مكانته

البد من تفعيل مساعي 
االحتاد وجهوده من خالل 
تطوير نظمه ولوائحه مبا 
يتيح مساحة أكرب لإلنتاج 

والبناء

أعضاء مــن اللجنــة التنفيذية لالتحــاد الربملاين 

وهم ممثلو: الجزائر، وســلطنة عامن، وفلسطني، 

ولبنان، كام تشــكلت اللجنة من ثالثة أعضاء من 

الخــرباء الربملانيني تــم تعيينهم مــن قبل رئيس 

االتحاد، ورئيس جمعية األمناء العامني للربملانات 

واملجالــس العربية، واألمني العام لالتحاد الربملاين 

العريب.

شاركت سعادة الدكتورة منى جمعة البحر عضو 

املجلــس الوطنــي االتحــادي، يف مؤمتر النســاء 

الربملانيات الذي متحور حول عنوان »قفزة للنساء 

إىل األمــام«، والذي عقــد يف العاصمة البلجيكية 

بروكســل، بتنظيم املــرشوع اإلقليمي املشــرتك 

للمفوضيــة األوروبيــة، وهيئــة األمــم املتحدة 

للمســاواة بني الجنســني، ومتكني املــرأة ملنطقة 

جنوب البحر األبيض املتوسط، بدعم من االتحاد 

األورويب. 

وأوضحت الدكتورة منى البحر، أن املؤمتر الذي 

نظم بالتعــاون مع هيئة األمــم املتحدة للمرأة، 

يهدف إىل متكني املرأة سياسياً واقتصادياً، والعمل 

للسالم والرفاه العاملي، إذ تم عقد ثالث جلسات، 

مبشــاركة مجموعة مــن الربملانيــات العربيات، 

وبرملانيــات مــن مختلف دول العــامل. وأضافت 

أن املؤمتر تنــاول مواضيع عــدة، وقضايا تتعلق 

بفرص املشــاركة السياسية للمرأة، وتعميم النوع 

االجتامعي يف الترشيعــات الوطنية، باإلضافة إىل 

محور رعايــة التحالفات مع النســاء املرشعات، 

واإلعالم ومنظامت املجتمع املدين.
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الشعبة اإلماراتية تؤكد أهمية تكامل األدوار بني 
الربملانات واألمم املتحدة

شــاركت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة للمجلس 

الوطنــي االتحــادي يف فعاليات االتحــاد الربملاين 

الدويل، حيث تم عقــد اجتامع اللجنة التحضريية 

لالجتامع الدويل الرابع لرؤساء الربملانات، والجلسة 

املشــرتكة بــني اللجنــة الفرعية لدراســة االتفاق 

الجديد بني االتحاد الربملاين الدويل واألمم املتحدة، 

واللجنة الدامئــة الرابعة املعنيــة باألمم املتحدة، 

وذلك يف املقــر الرئييس لألمم املتحدة يف نيويورك 

يف الواليات املتحدة األمريكية.

وضم وفد الشــعبة الربملانية ســعادة كل من: 

راشد محمد الرشيقي ممثل املجموعة العربية يف 

اللجنة التنفيذية لالتحــاد الربملاين الدويل، وأحمد 

عبيــد املنصوري عضوا مجموعــة االتحاد الربملاين 

الدويل عضوا املجلس الوطني.

وتم خالل اجتــامع اللجنة التحضريية لالجتامع 

الــدويل الرابــع لرؤســاء الربملانات التــي عقدت 

برئاسة معايل صابر شودري رئيس االتحاد الربملاين 

الدويل، ومبشاركة ســعادة راشد محمد الرشيقي، 

االطالع عىل اإلجــراءات املتخــذة لتنفيذ قرارات 

االجتــامع األول للجنــة الذي عقد يف شــهر يناير 

املايض، وناقشــت اللجنــة تقرير األمانــة العامة 

لالتحاد حول تنفيذ التوصيات الرئيســية الصادرة 

من رؤســاء الربملانــات والتي ركزت عــىل أربعة 

محاور حول العالقــة مع األمم املتحدة، والتعاون 

مع املؤسســات الربملانيــة اإلقليميــة، والربملانات 

والدميقراطية، وتقليــص الفجوة الدميقراطية عىل 

املستوى الدويل.

وأكد سعادة راشد محمد الرشيقي يف مداخالته، 

أهمية تكامل األدوار بني الربملانات واألمم املتحدة 

يف مجال ســيادة القانــون والدميقراطيــة واألمن 

الــدويل لعــدة أســباب، منهــا زيــادة التحديات 

واألزمــات التــي يشــهدها العامل اليوم يف شــتى 

املجــاالت السياســية واالقتصاديــة والعســكرية 

واالجتامعيــة والتهديدات األمنيــة، إضافة إىل أن 

طبيعة هذه األزمات تتميــز برتابط وتداخل كبري 

يف عنارصها، مبعنى أن املشــكالت السياســية قد 

تكون لها أبعاد اقتصادية أو اجتامعية، أو مشكلة 

اقتصادية لهــا أبعاد سياســية واجتامعية، ويعود 

ذلك إىل ما أحدثته الثورات املعرفية يف املعلومات 

واالتصــاالت والتكنولوجيــا والعلــوم، من حركة 

جديدة تقلصــت فيها املســاحات الجغرافية بني 

قــارات ودول العامل، مــا أدى إىل عدم قدرة دولة 

أو منظمة وحدها، عىل قيادة العامل للحد من آثار 

أزماته املتصاعدة، والتــي تتطلب رضورة القيادة 

والفكر الجامعي عىل صعيد العالقات الدولية.

وأوضــح الرشيقــي مثاالً حول األمــم املتحدة، 

حيث أشــار إىل أنها املنظمــة الدولية األم املعنية 

بتحقيق الســلم واألمــن الدوليني وفــق ميثاقها 

املنشــأ عام 1945، ونجحت خالل العقود املاضية 

يف حل الكثري من اإلشكاالت واألزمات الدولية، إال 

أنــه يف العقد األخري فإن دور األمم املتحدة أصبح 

عىل املحك وتقلصت قدراته التأثريية يف الكثري من 

األحداث واألزمات الدولية، ومل يعد مجلس األمن 

معرباً عــن القــوى الدولية الفاعلــة القادرة عىل 

ضامن استتباب الســلم واألمن الدوليني بل أصبح 

أداة للتجاذبات والتناقضات السياســية، وهذا ما 

ظهر بوضــوح يف كل األزمات الدوليــة التي عاىن 

منها العامل أخرياً.

وأشــار ســعادة راشــد الرشيقــي إىل أن أحد 

أسباب ضعف دور األمم املتحدة، هو اإلرصار عىل 

أن تكــون مبفردهــا يف الســاحة الدولية كمنظمة 

معنيــة بالســلم واألمن الدوليــني، متجاهلة تأثري 

ودور الربملانــات عىل الســاحة الداخليــة للدول 

األعضاء، والتطورات العامليــة املعارصة أكدت أن 

العــرص الحايل هو عرص الشــعوب ومن ثم عرص 

الربملانــات، حيث يزداد فيها قوة ورســوخاً الرأي 

العام ودوره يف صناعة وإقرار وتعديل السياســات 

العامــة الحكومية، فلم تعــد الحكومات وحدها 

هي املهيمنة عىل صناعة القرار السيايس يف دولها، 

بــل أصبحت تشــاركها الربملانــات بفعالية نتيجة 

إلحساس الرأي العام بتعاظم مسؤولياته ودوره يف 

العملية السياسية والتنمية املجتمعية.

وبشــأن التعــاون مــع املؤسســات الربملانيــة 

اإلقليمية، أشــار سعادة الرشيقي إىل أن الربملانات 

ال ميكــن أن تعمــل مبعــزل عــن التعــاون مــع 

الحكومــات أو املنظــامت الحكوميــة اإلقليمية 

والدولية، وأن أحد أســباب عــدم فعالية التعاون 

الربملاين ســواء عىل الصعيد اإلقليمي أو الدويل هو 

انفصالهــا عن العالقات التنظيمية مع الحكومات، 

كام أن تحقيق الفعالية واملزيد من التأثري للتعاون 

الربملاين يرتبط يف كيفية تحقيق التكامل والتعاون 

بــني الربملانات اإلقليميــة التي أصبحــت ظاهرة 

مهمــة يف التعاون الربملاين، حيث إن مناطق العامل 

املختلفة توجد فيها برملانات إقليمية مثل الربملان 

العــريب واألورويب واإلفريقي ويف أمــريكا الالتينية، 

وغريها من هــذه الربملانات التي ترتبط مبنظامت 

حكوميــة إقليمية مثل االتحــاد األورويب واالتحاد 

اإلفريقي والجامعة العربية.

وتطــرق ســعادة الرشيقي إىل كيفيــة تحقيق 

التعاون بني هــذه الربملانــات اإلقليمية وبعضها، 

بهدف تكامل أدوارها ومنــو تأثريها من اإلقليمي 

إىل الدويل.

اللجنة الفرعية تشكلت 
بعد أن تقدم 19 عضواً 

لتعديل النظام الداخلي 
يف جلسة يونيو املاضي يف 
نهاية الدور العادي الثاين 
من الفصل التشريعي 
األول للربملان العربي

اللجنة املصغرة املنبثقة 
عن جلنة الشؤون 

التشريعية والقانونية 
وحقوق اإلنسان يف الربملان 
العربي تناقش على مدى 

4 أيام تعديالت النظام 
الداخلي للربملان العربي

 تم عقد جلســة مشــرتكة بني اللجنة الفرعية 
لدراســة االتفاق الجديد بــني االتحاد الربملاين 
الــدويل واألمــم املتحــدة، واللجنــة الدامئة 
الرابعــة املعنيــة باألمــم املتحدة مبشــاركة 
ســعادة راشــد الرشيقي وأحمــد املنصوري 
عضوي املجلــس، أكد خاللهــا رئيس االتحاد 
الربملاين الدويل أهمية اإلرساع يف عملية إعداد 
االتفاقية الجديــدة مع األمم املتحدة، واعترب 
أن العام املقبل هو األنسب لتوقيع االتفاقية 
مــع احتفال األمــم املتحدة مبــرور 70 عاماً 
عىل تأسيســها، وقبل انتهاء والية األمني العام 

الحايل لألمم املتحدة.
واســتعرضت األمانة العامــة لالتحاد الربملاين 
الدويل مقرتحــات األعضاء بشــأن االتفاقية، 
ومنها رأي الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية التي 
قدمت يف مارس 2014، وأكد األعضاء أهمية 
املحافظــة عــىل الوضع الحــايل لالتحاد دون 
تغيري هويتــه، وأال يكون جهــازاً تابعاً لألمم 
املتحدة، وضامن الحقوق والتعاون املشــرتك 

بني الطرفني.

جلسة مشرتكة
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مطالبة بسياسات وآليات دولية تتصل بالنظم التعليمية 
لتعزيز قيم التسامح

الوطنــي  للمجلــس  الربملانيــة  الشــعبة  شــاركت 

االتحادي، يف ندوة نظمتها الجمعية الربملانية لحلف 

شــامل األطلــيس، بالتعاون مــع الربملــان اإليطايل، 

عقــدت يف مدينة كاتانيا يومــي 2 و3 أكتوبر 2014 

م، عن التطورات الراهنة يف منطقتي شــامل أفريقيا 

والرشق األوسط.

ضم وفــد الشــعبة الربملانية اإلماراتية، ســعادة 

حميد محمد بن سامل، وسعادة محمد سعيد الرقباين 

عضوي املجلس الوطني االتحادي.

املوضوعــات،  مــن  عــدداً  النــدوة  وناقشــت 

أبرزهــا: ترســيخ الدولــة الليبية، وتطــور األحداث 

يف منطقة الرشق األوســط، وتحديــات الهجرة عرب 

البحر األبيض املتوســط، والرصاعات الجيوسياســية 

العراقيــة، و»الالجئــون واملــرشدون يف  الســورية 

الداخل والخــارج.. عواقب وطنية وإقليمية للحرب 

السورية«، واملقاتلون األجانب يف سوريا.

وأكــد عضوا املجلس يف مداخــالت لهام، أن عىل 

برملانات العامل حث املجتمع الدويل لدعوة مختلف 

األطــراف يف ليبيا، مبوجب القانــون الدويل لحقوق 

اإلنسان، للتوقف عن كافة األعامل املعرقلة لعملية 

التحــول الدميقراطــي، مع اإلشــادة بجهــود األمم 

املتحدة الرامية إىل عقد حوار سيايس.

كام أكدا أن عىل الربملانات العاملية دعوة املجتمع 

الــدويل واملنظــامت الدوليــة للتعــاون، للتصــدي 

للجامعات اإلرهابية، واتخاذ كافة التدابري الشــاملة 

ملحاربتها من خالل اســرتاتيجيات واضحة وموحدة، 

وأال تقترص هذه الجهود عىل منطقة الرشق األوسط، 

وبنــاء رشاكة دوليــة ومســؤولية عامليــة ملكافحة 

اإلرهــاب، ترتكــز عىل أقــىص مســتويات التعاون 

والتنســيق بني الدول، والتبادل الفوري للمعلومات 

والبيانات بني األجهزة ذات العالقة، وعىل الربملانيني 

دعــوة املجتمع الدويل لالتفاق عىل تعريف شــامل 

لإلرهاب، يكون مقبوالً لدى جميع الدول.

وأشارا إىل رضورة وضع سياســات وآليات دولية 

مشرتكة لوضع أسس ومبادئ للنظم التعليمية، بغية 

تعزيز قيم التســامح والتعددية والتعايش اإلنساين، 

وتوفري املعارف األساســية للحضــارات واألديان من 

أجل تعزيز الحوار.

وأكــدا أهمية وضع حد فــوري من قبل املجتمع 

الــدويل، لحــل األزمة الســورية وقضيــة الالجئني، 

وإيصال املســاعدات اإلنســانية إىل داخل ســوريا، 

وضامن وصول اإلمدادات الغذائية والرعاية الصحية 

الالزمة.

  دبلوماسية   برملانية

الندوة تناقش تطور 
األحداث يف منطقة الشرق 
األوسط وحتديات الهجرة 
عرب البحر األبيض املتوسط

مطالبة بوضع سياسات 
وآليات دولية مشرتكة  
للنظم التعليمية بغية 

تعزيز قيم التسامح 
والتعددية والتعايش 

اإلنساين
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الشعبة اإلماراتية تشارك يف ندوة برملانية 
دولية عن اتفاقية جتارة األسلحة

شــاركت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة للمجلس 

الوطنــي االتحادي، يف النــدوة الربملانيــة الدولية 

عن اتفاقية تجارة األســلحة، التي نظمتها الشــعبة 

الربملانيــة الربيطانيــة، أعضــاء الربملــان الدويل يف 

العاصمــة الربيطانية لندن خالل الفرتة 5-3 نوفمرب 

2014. وأكد ســعادة أحمد عبيــد املنصوري عضو 

املجلــس الوطنــي االتحــادي، خالل مشــاركته يف 

الندوة، أن دولة اإلمــارات من الدول املوقعة عىل 

هــذه االتفاقيــة، ملا تشــكله من أهميــة يف منع 

االتجار غري املرشوع باألسلحة التقليدية، وتسهم يف 

تحقيق السلم واألمن الدوليني، والحد من النزاعات 

املســلحة التي تعاين منها البرشية، كام أنها تحظر 

األســلحة التي ميكن اســتخدامها الرتكاب اإلبادة 

الجامعية، وجرائم ضد اإلنســانية، وجرائم الحرب، 

واإلرهــاب، وتؤكــد رضورة منع وصول األســلحة 

التقليدية إىل السوق السوداء.

وأشــار إىل أن هناك قوانــني تنظم عملية تجارة 

األســلحة يف الدولــة، مؤكــداً أن اتفاقيــة تجــارة 

األســلحة، تعترب انطالقــة تاريخيــة لحامية أرواح 

البرش من القتل، وأن هنــاك دوراً مهامً وكبرياً يقع 

عىل عاتق الربملانيني، يف حــث حكوماتهم ملراجعة 

الترشيعــات الخاصة بتجارة األســلحة، بحيث يتم 

تجريم حيازة األســلحة واالتجــار بها أو نقلها دون 

تراخيــص، مع التوجه إىل زيادة الرصف عىل عملية 

التنميــة، والعمــل عىل زيــادة التوعيــة يف الدول 

التي تزداد فيها النزاعات الداخلية يف شــأن انتشار 

األســلحة، ووضع الربامج واآلليات للحد من انتشار 

األسلحة.

وشــدد عىل أهمية ضامن احــرتام حقوق املرأة 

واألطفال، وحقوق اإلنسان وحامية املدنيني األبرياء 

يف النزاعــات، خاصــة أن غالبية الــدول كانت قد 

وقعــت وصادقت عــىل االتفاقيــات الدولية التي 

تصــب يف صالح حقــوق املدنيني أثنــاء النزاعات 

املسلحة.

ونبه إىل أن خطورة انتشــار األســلحة، تكمن يف 

وصولهــا إىل أيــدي الجامعات اإلرهابية، ال ســيام 
أن هناك عالقة طردية بني انتشــار األســلحة وعدم 

االســتقرار وزعزعة األمن يف الدول، وأن عدم استقرار 

أي دولة يؤثر يف الدول املجاورة لها.

وأكد أهميــة وجود قوانني صارمــة لضبط تجارة 

وحمــل األســلحة، ورضورة وجــود وســائل عملية 

للوصــول إىل حل، وأهمية وجود أنظمة قوية جداً يف 

بعــض الدول للحد من وصولها إىل منظامت إرهابية، 

موضحاً أهميــة تعزيز مســؤولية الحامية للمدنيني 

أثناء النزاعات  املســلحة، من خــالل التزام املجتمع 

الدويل مبســاعدة الدول عندما تعجز بشــكل واضح 

عن حامية شــعبها، ومن خالل االلتــزام عىل أن يتم 

ذلك يف إطار مبادئ القانون الدويل اإلنساين وحقوق 

اإلنســان، ومبادئ وأهــداف األمم املتحــدة، وكافة 

املواثيق الدولية.

التأكيد على أهمية ضمان 
احرتام حقوق املرأة 

واألطفال وحقوق اإلنسان 
وحماية املدنيني األبرياء يف 

النزاعات

اخلطورة يف انتشار األسلحة 
تكمن يف وصولها إىل أيدي 

اجلماعات اإلرهابية ال سيما 
أن هناك عالقة طردية 

بني انتشار األسلحة وعدم 
االستقرار
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ثمار التنمية حتقيق 
العدالة االجتماعية واحرتام 
الكرامة اإلنسانية واحلرية 

واملساواة

د. حممد مسلم بن حم
عضو اجمللس الوطني االحتادي

الشورى يف اإلمارات.. من »جمالس زمان« إىل قبة الربملان

مثة عالقة وثيقة بــني الدميقراطية والتنمية، فبدون 

التنميــة تبقــى الدميقراطية بــال معنــى. وكام أّن 

الدميقراطية توفر اإلطار املحفز للتنمية املســتدامة، 

كذلك فــإّن التنمية تخلق القاعــدة املادية واملناخ 

املالئم لتطور الدميوقراطية، فتقدم مســرية التنمية 

من شــأنه أن يؤدي إىل توطيد االســتقرار السيايس 

واالجتامعــي، وترســيخ التجربــة الدميقراطيــة، يف 

الوقت الذي ال غنى فيه للتنمية، عن هذا االستقرار، 

وبدونه يتعذر تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. كام 

أن مفهوم التنمية مكمل ملوضوع الحرية.  ومن مثار 

التنمية تحقيق العدالة االجتامعية، واحرتام الكرامة 

اإلنســانية. والحرية والعدالة االجتامعية واملساواة، 

هي من القيم العليا التي تصبو الدميقراطية للوصول 

إليها، وتشــكل القواعد التي يقــوم عليها جوهرها، 

وقد سبق اإلسالم الدميقراطية بتقرير هذه القواعد، 

فجعل الشورى من أهم أسباب صالح املجتمع، ومن 

أهم أسس الحضارة، وهي طريق التنمية الحضارية، 

إذ يعد نهج الشــورى من ركائز االســتقرار السيايس 

والتنمية االقتصادية. 

متثل الشــورى قيمة اســرتاتيجية ثابتة، وتوجيهاً 

ربانيــاً، والطريق إىل تحقيقها اجتهاد برشي مفتوح، 

وتشــكل الدميقراطية نهجاً لتحقيق مبدأ الشــورى، 
فيــام تظــل الشــورى هــي روح الدميقراطيــة، 

فالدميقراطيــة يف الحقيقــة هــي آليــة تهدف يف 

األســاس إىل الوصــول لتطبيق صحيح للشــورى، 

ولذلك هي يف تغرّي وتطور مستمر حسب اختالف 

الظروف، وتطور مستوى املجتمع، وقضايا الحياة، 

لــذا فهي ال تُفرض من الخــارج، كام أنها ال تُصدر 

وال تُســتورد، بل ال بد أن تنمو وتتطور يف الداخل، 

مرتبطــة بالتطــورات والخصوصيــات االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية للدول واملجتمعات. يف هذا 

اإلطــار، فإن لكل دولة ترغب يف تعزيز املشــاركة 

السياسية أو تتجه نحو أي من مراحل االنتقال إىل 

الدميقراطيــة، أن تطور صيغاً مؤسســية وإجرائية 

لنظام يجســد القيــم العليا للشــورى من ناحية، 

ويتوافق مــع ظروفها وخصوصياتهــا االجتامعية 

والحضاريــة والثقافيــة مــن ناحية أخــرى، مام 

يجعل صيغ وأشــكال النظم الدميقراطية متعددة، 

ومختلفة مــن دولة إىل أخرى ســواء من الناحية 

املؤسسية أو اإلجرائية.

وألن مبــدأ الشــورى يف رشعــة الله يناســب 

الخلــق يف كل زمــان ومــكان، ووفــق الظــروف 

املعاشــة واالحتياجات القامئة لــكل مجتمع، فقد 

اســتفادت القيادة يف اإلمارات مــن هذه املرونة 

والتســهيل الرباين، فاتبعت وســائل حافظت عىل 

الشــورى نهجاً موصوالً للحكم يف تاريخ اإلمارات، 

يتســم ببنائه املتني القائم عىل مكونات املجتمع 

ومقوماته التاريخية والحضارية، ابتداء من مجتمع 

القبيلة وانتهــاء باملجتمع املتحرض يف مدن فاقت 
عرصيتهــا مــدن الدميقراطيات العريقــة يف العامل، 

كام يتســم النهــج مبواكبته متطلبــات كل مرحلة، 

ونجاحــه يف تحقيقها، ما ميَّز هــذا النهج التطبيقي 

للشــورى يف العرص الحديث، وألبسه ثوباً إماراتياً 

بحتــاً، وجعله تجربة منوذجيــة جديدة يف مفهوم 

الدميقراطيــة، فصار محــط أنظار العــامل، ومثار 

اهتامم الدارســني والباحثني، وموضوع العديد من 

املعنيني واملختصني يف ندوات ومؤمترات احتضنتها 

مؤسســات علميــة وأكادميية، ومراكــز بحثية، يف 

مــدن عدة توزعت، عرب عقود، عىل دول مختلفة. 

لقد التزمــت القيادة يف اإلمــارات يف حكمها، مبا 

جاء يف القــرآن الكريم والســنة النبوية الرشيفة، 

وفهمت بوعي عميق ما يف اإلســالم من ســامحة 

وير ومواءمة لحياة البرش يف كل عرص، وســارت 

بنموذجها الخــاص يف الحكم متدرجة يف آلياتها مبا 

يحافــظ عىل التزامها برىض الخالق تعاىل، ومبا يكفل 

رعاية مصالــح مواطنيها بأمانة، وتحقيق الخري لهم، 

وتعميق الثقة بها.

وقد أرســت القيادة عرب تاريخها الطويل، دعائم 

راســخة إلرشاك املواطنني يف برامــج العمل الوطني، 

تكريســاً إلميانها بأهمية اضطالع شعبها باملسؤولية، 

ومشــاركته يف تعزيز املسرية السياســية، وتعاضده 

لغرس قيــم التعــاون والتضامن بني أبنــاء الوطن، 

والتكامــل بــني مؤسســاته، وبســط قيــم العدالة 

والشــفافية وتكافؤ الفــرص، ما جعل الشــورى يف 

اإلمارات نهجاً للحكم الرشــيد. وقد أراحت القيادة 

مواطنهــا عناء النضــال من أجل توفــري حياة حرة 

كرميــة، فوفرتهــا له كاملة غــري منقوصــة قبل أن 

يطلبها، وكانت تــرى بحكمتها ورؤيتها أن الدولة ال 

بد أن تواكب يوماً احتياجات التنمية السياســية، يك 

يقاســمها املواطن املســؤولية، وجاء إعالن صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 

الدولة، يحفظه الله، الربنامج السيايس عام 2005م، 

وما تضمنــه من تنظيــم انتخابات لنصــف أعضاء 

املجلس ومشــاركة املــرأة ناخبة وعضوة، وتوســيع 

القاعدة االنتخابية لتمكني املواطنني من املشاركة يف 

عملية صنــع القرار، وليأخذ دوراً أكرب يف املشــاركة 

يف التخطيط ملســتقبله، ويعــزز مجتمعه املدين من 

تفاعله مع مبادئ االستدامة يف سياسات الدولة التي 
باتت تشملها محاور اسرتاتيجيتها »رؤية اإلمارات 

2021« الرامية إىل تحقيق التنمية املســتدامة يف 

شتى املجاالت، و»الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 

2030«، فاسترشفت القيادة مبكراً متطلبات ذلك، 

ووضعت اســرتاتيجية تخدم تلك املرحلة، يك يأيت 

التطور الســيايس يف أوانه، ويف املوعد الذي يكون 

تنفيذه أضحى أساســاً للتنمية السياسية، ورضورة 

الكتامل مقومات التنمية الشــاملة، حيث ال تزال 
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تلك املرحلة هي من مراحل املستقبل القادم، األمر 

الذي جعلت فيه القيــادة املرحلة الحالية مرحلة 

تهيئة واســتعداد ملرحلة متكــني، تقود بدورها إىل 

إحداث تطور يف وسائل املشاركة السياسية والتعبري 

عن الرأي، حيث تكون املشــاركة الشــعبية حينها 

قــد أصبحت من رضورات ذلــك التطور. ونرى يف 

التجربة اإلماراتية االلتزام بالشــورى نهجاً للحكم، 

وأسلوباً للحياة منذ القدم، وفيه إبراز للخصوصية 

التي تعاملــت بها القيادة يف اإلمــارات بحكمتها 

ونقاء بصريتها، مع الشــورى مبرونتها وشــموليتها، 

وتوظيف هذا النهج توظيفاً سليامً ودقيقاً، فخلق 

تآلفاً وتالحامً وطنياً عز نظريه، دعَّم ركائز حكمها، 

وجنبهــا الكثري من األزمات التي هزت دول العامل. 

ورعت القيادة هذا النهج، وطورت تطبيقاته حتى 

ناســب كل املراحل، وكان آخرهــا مرحلة التمكني 

التي تعيشها البالد حالياً.

متثل الشورى قيمة 
اسرتاتيجية ثابتة وتوجيهًا 

ربانيًا، والطريق إىل 
حتقيقها اجتهاد بشري 

مفتوح

 أرست القيادة  دعائم 
راسخة إلشراك املواطنني 
يف برامج العمل الوطني 

تكريسًا إلميانها 
بأهمية اضطالع شعبها 

باملسؤولية

يف التجربة اإلماراتية االلتزام 
بالشورى نهجًا للحكم 

وأسلوبًا للحياة منذ القدم
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 اجملالس الربملانية هي 
أكرث املؤسسات تشابكًا مع 

خمتلف شرائح وقطاعات 
اجملتمع

إطالق جائزة اإلعالم 
الربملاين التي تهدف إىل 

تطوير منظومة أداء اإلعالم 
الربملاين بشكل عام

انعقاد مثل هذه 
املنتديات يُعترب تواصالً من 

نوع آخر بني الربملانيني 
واإلعالميني

اجمللس الربملانية منابر 
تُعرب عن آمال وطموحات 
وقضايا اجملتمع وهموم 
املواطنني ومشاكلهم يف 

خمتلف مناحي احلياة

يف افتتاح منتدى اإلعالم الربملاين الثاين
 رئيس اجمللس يؤكد أهميته يف بلــــــــــــــــــــــــــــــــــورة آفاق جديدة

يعد منتدى اإلعــالم الربملاين الثــاين الذي نظمه 

املجلس الوطني االتحادي يوم 24 نوفمرب 2014 

، بعنــوان: »آفاق اإلعالم الربملاين ودوره يف تعزيز 

الثقافة الربملانية واملشــاركة السياسية«، مبشاركة 

نخبة من األســاتذة والخــرباء يف اإلعالم الربملاين 

من اإلمارات والدول العربية الشــقيقة واالتحاد 

الربملاين الدويل والربملــان األورويب، أحد مبادرات 

املجلــس الرائــدة لتســليط الضوء عــىل الدور 

املهــم والحيوي لإلعالم الربملــاين يف تنمية الوعي 

الثقافــة والحيــاة الربملانية،  الســيايس، وتعزيز 

والتفاعل مع املؤسســات الربملانيــة، ومع الدور 

الذي تضطلع به كمؤسســات ترشيعية ورقابية 

وسياسية.

وهذا العــام تم اختيار آفــاق اإلعالم الربملاين 

ودوره يف تعزيــز الثقافــة الربملانية واملشــاركة 

السياســية عنوانــاً للمنتدى، انطالقــاً من إميان 

املجلــس بأهميــة اإلعــالم ومســؤوليته الكبرية 

كرشيك اسرتاتيجي يف إثراء الحياة الربملانية، ويف 

تنمية الوعي الربملاين، ال سيام يف ضوء التطورات 

التي تشهدها الحياة الربملانية يف الدولة.

اإلعالم وتعزيز الثقافة والحياة الربملانية  

معــايل محمــد أحمد املــر رئيس املجلــس، أكد يف 

كلمــة افتتح بها املنتدى، أن اإلعالم الربملاين املتفاعل 

عــن قرب وبعمق مــع معطيــات مختلف جوانب 

العمل الربملــاين بكافة أبعــاده الترشيعية والرقابية 

والسياســية، يضطلــع بدور مهــم يف تعزيز وتنمية 

الوعــي الربملاين مبعناه األشــمل، ويســهم يف تعزيز 

الثقافة والحيــاة الربملانية والتواصــل بني الربملانيني 

والجمهــور، وتفعيل املشــاركة السياســية ملختلف 

قطاعات ورشائح املجتمع، ال سيام يف ضوء تطورات 

الحياة الربملانية يف دولة اإلمارات.

حــرض حفل االفتتاح ســعادة مارتن تشــونغونغ 

األمــني العــام لالتحــاد الربملــاين الدويل، وســعادة 

عبــد الرحمن ســامل عبيد الهاجــري رئيس املجلس 

االستشــاري إلمــارة الشــارقة، وعدد من الســادة 

أعضاء املجلس الوطنــي االتحادي، وأعضاء املجلس 

االستشاري إلمارة الشارقة، وعدد من رؤساء ومديري 

التحريــر يف الصحف املحلية، ومديــري االتصال يف 

املؤسســات الحكومية واإلعالميني، وطلبة اإلعالم يف 

مختلف الجامعات.

وقال معايل رئيــس املجلس: يطيب يل أن أرحب 

بكم جميعاً، وأن أتوجه بجزيل الشــكر والتقدير إىل 

سعادة مارتن تشونغونغ األمني العام لالتحاد الربملاين 

الــدويل، عىل املشــاركة يف هــذا املنتــدى الحيوي، 

والتعــاون الدائم بــني املجلس الوطنــي االتحادي، 

واالتحاد الربملــاين الدويل يف مختلف مجاالت العمل 

الربملاين، والشكر والتقدير موصول لألساتذة والخرباء 

واملشاركني، الذين يُســهمون يف تقديم أوراق عمل، 

ومناقشة وإثراء مختلف محاور املنتدى املطروحة. 

وأضــاف: لقد بــادر املجلس الوطنــي االتحادي 

لتنظيم وعقد هذا املنتدى حول اإلعالم الربملاين، وهو 

الثاين من نوعه الذي يُعقد يف دولة اإلمارات العربية 

املتحــدة، إمياناً منه بــأن هذا التخصــص اإلعالمي 

املميــز، بكافة فنونه ووســائله التقليدية والحديثة، 

هو العنرص الرئيس املكمل للحياة الربملانية، ســواء 

مــن حيــث دوره يف التعبري عن الرأي العام بشــأن 

مجريــات العمل الربملاين وأداء ممثيل الشــعب، أو 

من حيث مسؤوليته يف نقل أعامل الربملان، ورشحها 

والتعليق عليها، مؤكــداً أن اإلعالم الربملاين املتفاعل 

عــن قرب وبعمق مــع معطيــات مختلف جوانب 

العمــل الربملاين، بكافة أبعــاده الترشيعية والرقابية 

والسياســية، يضطلع بــدور هام يف تعزيــز وتنمية 

الوعــي الربملاين مبعناه األشــمل، واإلســهام الفاعل 

يف تعزيــز الثقافة والحياة الربملانيــة، والتواصل بني 

الربملانيني والجمهور، وتفعيل املشــاركة السياســية 

ملختلف قطاعات ورشائح املجتمع، ال ســيام يف ضوء 

تطورات الحياة الربملانيــة يف دولة اإلمارات العربية 

املتحــدة، والتي ستشــهد العام املقبل، بــإذن الله 

عز وجل، العملية االنتخابيــة الثالثة الختيار نصف 

أعضاء املجلس الوطني االتحادي، لفصله الترشيعي 

السادس عرش.

املجالــس الربملانيــة وآمــال وطموحــات وقضايــا 

املجتمع 

وأضــاف أن املجالس الربملانية هي أكرث املؤسســات 

تشــابكاً مع مختلف رشائــح وقطاعــات املجتمع، 

وبصفتها مُتثل الشــعوب، ومبا تضطلع به من أدوار، 

فهي املنابر التــي تُعرب عن آمال وطموحات وقضايا 

املجتمع، وهموم املواطنني ومشــاكلهم يف مختلف 

مناحــي الحيــاة، إذ إن اإلعالم، وبحكم مســؤوليته 

االجتامعية، وبانفتاحه عىل كل الناس وكل القضايا، 

يســتطيع أن يُســلط الضوء، وينقــل ويطرح هذه 

القضايــا واملشــكالت طرحــاً موضوعياً باملشــاركة 

والنقاش والحوار مع مختلف املؤسسات الحكومية 

واألهلية وقادة الرأي العام، بل ويســتطيع أيضاً أن 

يُقــدم املالحظــات واآلراء واألفكار، ورمبــا الحلول 

واملقرتحات املناسبة، ملعالجة هذه القضايا، ويضعها 
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يف افتتاح منتدى اإلعالم الربملاين الثاين
 رئيس اجمللس يؤكد أهميته يف بلــــــــــــــــــــــــــــــــــورة آفاق جديدة

أمام ممثيل الشــعب، وبذلك يُسهم بشكل فاعل يف 

إثراء معلوماتهم وتعزيز دورهم وأدائهم عىل الوجه 

األفضل مــن ناحية، ويعمــل عىل تعزيــز التفاعل 

واملشــاركة املجتمعية يف الحياة الربملانية من ناحية 

أخرى. 

وقــال إن انعقــاد مثل هــذه املنتديــات يُعترب 

تواصالً مــن نوع آخر بــني الربملانيــني واإلعالميني، 

وإن هــذا املنتــدى، ومبا يُســلط الضــوء عليه من 

جوانــب مهنيــة مهمة يف موضوع اإلعــالم الربملاين، 

وخاصة من حيث االســتفادة مــن تجارب مختلف 

الــدول، ملواكبة التطــورات الحديثة يف عامل االتصال 

واإلعــالم الســتثامرها عىل الوجه األفضــل يف اإلطار 

الربملاين، ومبشــاركة نخبة من الربملانيني واألكادمييني 

واإلعالميني والخرباء ومختلف مؤسســات ووســائل 

اإلعالم يف أعامله، قادر بعــون الله تعاىل عىل بلورة 

آفاق جديدة لتطوير اإلعالم الربملاين وآلياته وأدواته، 

ودوره يف التعريف بأهمية الربملان وأعامله وأنشطته، 

وتحليل القضايا واملوضوعات الربملانية، وتنوير الرأي 

العام، وتعزيز مشــاركته الفاعلــة يف العمل الربملاين.   

وقــال: نأمل يف أن تكــون أوراق العمل املعدة لهذا 

املنتــدى، التي تتناول محــاور مهنيــة مختلفة، يف 

موضــوع اإلعالم الربملــاين واملناقشــات حولها، عوناً 

لجميع املشــاركني، للخروج بتوصيات، نعمل جميعاً 

برملانيني وإعالميني ووســائل إعالم عىل تبنيها عملياً 

لتطوير دور وأداء اإلعــالم الربملاين من كافة جوانبه 

املهنية، ليُشكل رافداً ثرياً للحياة الربملانية.  

وأضاف أن املجلــس الوطني االتحــادي، وإمياناً 

منه بالــدور الحيــوي لإلعالم الربملــاين، قرر إطالق 

جائزة اإلعالم الربملاين التي تهدف أساســاً، إىل تطوير 

منظومــة أداء اإلعالم الربملاين بشــكل عــام، وحول 

املجلــس الوطنــي االتحادي عىل وجــه الخصوص. 

وقال: يطيب يل يف هــذا املقام، التوجه بالدعوة إىل 

جميــع املعنيني واملهتمني من مؤسســات ووســائل 

إعالمية، ســواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية 

أو إلكرتونية، للمشاركة والتقدم لهذه الجائزة، وفق 

أحكامها املقررة. 

واختتم كلمته: ال يســعني إال أن أتقدم بالشــكر 

الجزيل لجميع املشــاركني يف هــذا املنتدى، ومتنيايت 

بأن تتكلل جهودكم ومناقشاتكم بالتوفيق والنجاح 

يف تحقيق أهدافه املنشودة.

املنتدى أحد مبادرات 
اجمللس الرائدة لتسليط 
الضوء على الدور املهم 

واحليوي لإلعالم الربملاين يف 
تنمية الوعي السياسي

اإلعالم الربملاين املتفاعل 
يسهم يف تعزيز الثقافة 

واحلياة الربملانية 
والتواصل بني الربملانيني 

واجلمهور
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أكد ســعادة مارتن تشــونغونغ األمني العــام لالتحاد 

الربملاين الــدويل، يف كلمة له يف حفــل افتتاح منتدى 

اإلعــالم الربملاين الثاين، أن املنتــدى مهد الطريق أمام 

الربملانــات يف املنطقة للمشــاركة يف اإلعالم، عىل نحو 

يتسم مبزيد من الشمولية وتضافر الجهود، مضيفاً أنه 

يشــكل حدثاً خاصاً، إذ يركز عــىل جزء متخصص من 

اإلعــالم، هو اإلعالم الربملــاين، ويتمحور هدف اإلعالم 

الربملــاين حول النائب الربملاين ومــا يدور داخل أروقة 

الربملــان، حيث يقوم بنقل مــا يقوم به الربملاين داخل 

الربملان، وما يقولــه وما الذي يعنيه هذا لكل مواطن 

يف الدولــة. وقال: لقد وقفــت يف مكاين هذا منذ عام 

تقريباً، عندما عقد املجلس الوطني االتحادي املنتدى 

اإلعالمــي األول، وأمتنــى نجاحاً موفقاً لهــذا املنتدى 

اإلعالمــي الربملــاين، واليوم منــيض خطــوة لألمام يف 

طريقنا الذي بدأناه قبل عام، إننا جميعاً ندرك أهمية 

اإلعالم والدور الهام الذي يؤديه يف الحياة العامة، فهو 

الوسيلة التي نلجأ إليها كل يوم، ألنها ما زالت بالفعل 

تشكل أهم وسائل التواصل مع جميع الرشائح بوجه 

عام، ومع انتشــار العديد من وسائل اإلعالم املختلفة، 

أصبحــت عملية التواصل يف قوتهــا وفاعليتها، مبثابة 

ركيزة أساســية يف أي مجتمع دميقراطي. ولفت إىل أن 

غياب اإلعالم والشــفافية واملحاسبة الجامهريية عام 

يحــدث داخل أروقة الربملان، يجعل العملية الربملانية 

يف حالة ســكون وانفصام عن املجتمــع. وإننا جميعاً 

عىل دراية مبا يقوم به اإلعالم يف تشكيل الوعي العام، 

ويف الرد عىل التطورات والقضايا السياسية التي متس 

صميم وجودنا اليوم.

أعامل الربملان غالباً ما تتوارى وتختفي عن األخبار 

ونبه إىل أننــا جميعاً ندرك أن وســائل اإلعالم تركز 

كثرياً عىل السياســات الحزبية، وعىل الشــخصيات 

السياســية الفردية، مثل القــادة وأعضاء الحكومة، 

وكذلك عىل الخالفات السياســية، ولهذا، فإن أعامل 

الربملــان والربملانيــني غالباً ما تتــوارى وتختفي عن 

األخبــار الصحافية، مقدمــاً مثال اململكــة املتحدة 

وفرنســا، فقــد شــكلت خــالل الســنوات الثالث 

املاضية، تغطية أعمــال الربملان عىل قنوات التلفاز 

الوطنية ما نسبته 25-16 % من األخبار السياسية 

املتداولة، بينام كانت النسبة املتبقية لصالح أخبار 

الحكومة.

وقــال ســعادة مارتن إن هــذا األمــر مألوف 

بالنسبة لألخبار السياسية التي تبث يف كل مكان، 

كام أنه صحيح أيضاً أن صوت األغلبية السياســية، 

هو الصوت الذي غالباً ما يشاهد ويسمع ويدوي 

يف وسائل اإلعالم، ولكن الدميقراطية تعني التنوع 

وتعمــل عىل دعم مبدأ املشــاركة، لهذا، فإن عدم 

وجود تنوع يف الرأي أو املحتوى الذي تبثه وسائل 

اإلعالم، يتمخض عــن نتيجة نهائية تكون محددة 

بالفعل مســبقاً. وأشار إىل أن الجمهور العام لديه 

صورة سلبية ونظرة أحادية عن السياسة، وهو ما 

يجعلهم يبتعدون عنها، مبيناً أن جميع التحليالت 

الواردة من جميع أرجاء العامل، تشري إىل أن وسائل 

اإلعــالم تتنــاول أعــامل الربملان، وخصوصــاً أثناء 

االنتخابات الربملانية، من خالل الرتكيز بشــدة عىل 

السباق االنتخايب، ومع ذلك، فإن تلك الفرتة تعترب 

الفــرتة التي يرغب فيها الجمهــور العام يف اتخاذ 

قراره االنتخايب، استناداً إىل القضايا املطروحة. 

وقــال: عىل العمــوم، فالناس ليســوا عىل دراية 

بالكثــري مــن املبــادرات التــي تتخذهــا الربملانات 

والنواب املوجودون فيهــا من أجل تثقيف وإرشاك 

غياب اإلعالم والشفافية 
واحملاسبة اجلماهريية 
عما يحدث داخل أروقة 

الربملان يجعل العملية 
الربملانية يف حالة سكون 

وانفصام عن اجملتمع

هدف اإلعالم الربملاين 
يتمحور حول النائب 

الربملاين وما يدور داخل 
أروقة الربملان لنقله 

للمواطنني
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الجمهور، ســواء يف ما يتعلق مبؤسسة الربملان ذاتها 

وما يدور فيهــا، أو بخصوص القــرارات الترشيعية 

التي يتم اتخاذها، الفتاً إىل أن ابتعاد الجمهور العام 

عن السياســية وإصابته باإلحباط منها، يعد مشكلة 

يف غاية الخطورة يف عامل اليوم، إنها تشــري إىل تزايد 

الالمباالة الجامهريية تجاه السياســة، وإىل انخفاض 

أرقام املشــاركة يف االنتخابات. وتساءل: كيف نحول 

هــذا املســار إىل االتجاه الصحيح؟ كيــف نتأكد أن 

الجمهور ليــس لديه املعلومــات الكافية والعميقة 

فحســب، بل يقــوم باملشــاركة الفاعلــة يف عملية 

صنع القرار الســيايس؟ وقال: هنا يأيت دور الصحافة 

الربملانيــة يف القيــام بذلك، ونحن نصبــو إىل وجود 

إعالم برملاين قوي ومســؤول لديــة املعرفة الكافية، 

ليلقي الضوء عىل ما يدور داخل أروقة الربملان، وإن 

اإلعالمي القادر عىل القيام بهذا الدور، والوصول إىل 

الشخص العادي، هو إعالمي ال يقدر بثمن.

واســتطرد: ملــاذا أقول هــذا الــكالم، ألنه إذا 

كانت التغطيــة اإلعالمية يف هذا املجال أقل تأثراً 

بالشخصيات والنزاعات السياسية، إذا كان الرتكيز 

عىل القضايا بشــكل عام، وكانــت التغطية تويل 

العناية الواجبة لنوعيــة املعلومات، وتتبنى نهجاً 

بناًء يعمل عىل إرشاك الجمهور، فإن الرسالة حتامً 

ســتصل إىل الجمهور.  وأضــاف: يف هذه الحالة، 

ســيكون لدى الجمهــور العام وعــي وفهم أكرث 

بالربملان وعملــه وكيفية تأثريه يف الجمهور العام، 

الفتاً إىل أن الجمهور لديه الرغبة يف املشــاركة يف 

عمليــة صنع القــرار خارج الصنــدوق االنتخايب، 

ونحــن ندرك هــذا، حيــث إنه مــن الواضح أن 

الناس غالباً يرغبون بأن يكون لهم رأي يف صناعة 

القرارات يف املســائل التي متــس حياتهم مبارشة، 

والكثري يجد طرقاً مختلفة غري الصندوق االنتخايب 

للتعبري عن آرائهم ووجهات نظرهم. 

اإلعالم وتعزيز العقد السيايس بني الدولة واملواطن

وأوضــح أن اإلعــالم الربملــاين الذي يعكــس التنوع 

الســيايس، والذي يقوم بالــدور املنوط به، هو ذلك 

اإلعالم الذي يؤكد فعالية وصالحية العقد الســيايس 

املربم بــني الدولة واملواطن، فالحكومة تشــكل من 

الشــعب عن طريق أفراد الشــعب لتحقيق مصالح 

الشعب، مشــرياً إىل أن بعض املنابر اإلعالمية بدأت 

تدرك أثر التغطية السياسية التقليدية، وبدأت تتخذ 

اإلجــراءات الصائبــة يف هذا الصدد. وأكد ســعادة 

األمني العــام لالتحاد الربملاين الدويل، أن مســؤولية 

التواصل مــع الجمهور العام بفعاليــة، ال تقع عىل 

عاتــق اإلعالم الربملاين فقــط، بل إنها مشــاركة بني 

الربملان والربملانيني، مشــرياً إىل أن التجول بني وسائل 

اإلعالم الحديثة ملدة 24 ساعة، ليس باملهمة السهلة، 

متســائالً كيف ميكن إلقاء كلمــة موجزة مدتها 20 

ثانيــة دون التأثري يف املحتوى؟ وما الفرق بني الحوار 

اإلذاعــي والتلفزيــوين الجيد؟ وهــل ينبغي أن يتم 

التواصل عىل منصــات التواصــل االجتامعي، مثل: 

»تويرت وانستغرام وفيس بوك«؟ إذا كان األمر كذلك، 

ما الذي ســتقوله يف 140 حرفاً؟ وماذا عن املنصات 

األخرى، مثل »يوتيوب« أو القناة الربملانية املخصصة 

لتلــك الجامهري التي ترغب يف مشــاهدة من ميثلها 

وهــو يحرض املناظــرات ويقوم باملحــاورة والرد… 

إلخ؟ مثة الكثري من وســائل التواصل، من شــأنه أن 

يجعل هذه العملية صعبة وشــاقة، ولكنها تســمح 

لنــا أيضاً يف الوقت ذاتــه بالقيام بالكثري مام مل يكن 

بوسعنا القيام به قبل 15 سنة.

نسعى إىل وجود إعالم 
برملاين قوي ومسؤول لديه 

املعرفة الكافية ويلقي 
الضوء عما يدور داخل 

أروقة الربملان

اإلعالم الربملاين الذي 
يعكس التنوع يؤكد فعالية 
وصالحية العقد السياسي 

املربم بني الدولة 
واملواطن
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ناقــش منتدى اإلعــالم الربملاين الثاين خالل جلســة 

العمــل األوىل التي عقدت بإدارة ســعادة الدكتورة 

منــى البحر عضو املجلس الوطنــي االتحادي، ثالث 

أوراق عمل، األوىل قدمها الســيد بــول ماك جراث 

عضو ســابق يف الربملان اإليرلندي بعنــوان »تجربة 

اإلعــالم الربملاين لالتحــاد الربملاين الــدويل«، والثانية 

قدمتهــا الســيدة ميلنــي جاوجيــربات املتحــدث 

الرســمي لقطــاع الصحافة مديــر إدارة االتصال يف 

الربملان األورويب بعنوان »تجــارب من إنتاج اإلعالم 

الربملــاين األورويب«، والثالثة قدمها ســعادة الدكتور 

محمد سامل املزروعي األمني العام للمجلس الوطني 

االتحادي بعنوان »تجربة املجلس الوطني االتحادي 

يف إطار منهج ومنظومة اإلعالم الربملاين«.

تجربة اإلعالم الربملاين لالتحاد الربملاين الدويل

واســتعرض الســيد بول ماك وهو عضــو يف الربملان 

ملدة 18 عاماً وكان مدرســاً ملــدة 20 عاماً ومتحدثاً 

رسمياً يف املجلس ورئيساً للجنة املجتمع ملدة أربعة 

أعــوام، طبيعة عمل أعضاء الربملان اإليرلندي، ودور 

الحكومة ورئيس مجلس الــوزراء الذي يتم انتخابه 

من الشــعب، ونظام التصويــت املختلف عن نظام 

االنتخاب يف بريطانيا، وهو ما يســمى بـ »النســب 

التمثيلية«، حيث يتم التصويت عرب قوائم األفضلية، 

مشرياً إىل تجربته يف خوض االنتخابات ملرات عدة.

ولفت إىل أن التمثيل الجزيئ يف االنتخابات يعطي 

متثيــاًل أكرث عــدالً يف بالده، وقد يكــون هناك بعض 

األحــزاب الصغرية التي تتمثــل يف األفراد يف عضوية 

الربملان، وهذا يشــكل تعدداً لــدى ممثيل الربملان، 

وميكــن أن تشــعر بأن لديك شــخصاً مــا ميثلك يف 

الربملان، وقال: لدى إيرلندا تعدد يف األحزاب، مشرياً 

إىل االنتخابــات التــي جرت يف بــالده العام املايض 

مبشاركة مختلف األحزاب فيها، وقال إن اإلعالم لديه 

دوراً كبرياً يف كل هــذا ويف حدوث األفعال املتعلقة 

بها.

وأضاف: قد تشــكل الحكومة من ائتالف، ولدينا 

حالياً حزبان يشكالن الحكومة، واالنتخابات القادمة 

ســتكون عــام 2016م، ولدينــا نظــام دميقراطــي، 

والدميقراطية مفهوم حســاس جــداً، وميكن تغيريه 

ويتطور بشــكل كبري، وهناك العديد من األشــكال 

الدميقراطيــة تنمــو وتتطــور، وتتفــاوت أفضليــة 

النامذج يف الدميقراطية، وأنا أرحب بجميع العائالت 

الدميقراطية وهي تنترش عرب العامل.

دور اإلعالم الربملاين يف تحفيز األشخاص

وقال: كيف يؤثر اإلعالم يف الدولة واألشخاص، والكل 
يتابع بشــكل معني اإلعالم وهو يقوم بإلقاء النظرة 

عــىل ما يحــدث يف الربملان؟ واإلعالم هو الســلطة 

الرابعة ويذكّر الربملانيني مبسؤولياتهم، ولدى اإلعالم 

دور كبــري يف تحفيز األشــخاص وإطالعهم عىل ما 

يحدث ســواء يف الربملان أو الحكومــة، ولدينا بثان 

مبــارشان يف إيرلندا، بــث دويل وهناك بث يعتمد 

عىل الحكومة، وبث مســتقل متامــاً عن الحكومة، 

وهم يتابعون أعامل ونشاطات املجلس.

واســتعرض كيفية تعامل اإلعالم مع الحكومات، 

وقــدم عدداً مــن األمثلة حــول تغطيــة القنوات 

املختلفــة، وقال: هنــاك برامج مبــارشة تتوىل بث 

مناقشــة امليزانية واســتجواب أعضــاء الحكومة، 

وهنــاك قنوات تبحث عن قصــص مثرية، وهو أمر 

هناك اختالف بني الربملان 
األوروبي والربملانات األخرى 

فاألول يعد من أكرب 
التجمعات الربملانية على 

مستوى العامل

الربملان األوروبي مظلة 
لسبع جمموعات سياسية 
وهو ميثل 28 دولة ويضم 

22 جلنة

من أهم املنتجات 
اإلعالمية للربملان األوروبي 
تقدمي بعض الفيديوهات 
التي تالقي استجابة من 

اإلعالم االجتماعي

اإلعالم الربملاينمنتدى
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غري مستحســن، ولدينــا محطات إذاعيــة وطنية 

تقوم بالعمــل من خالل الرخصــة، وهناك محطة 

إذاعية رئيسية مملوكة للدولة، وقد تشكل الربامج 

املختلفة واملتنوعة قوة، ولديها شعبية لدى الناس، 

وأضاف: لدينا دولة صغــرية من املحطات اإلذاعية 

املحليــة يصــل عددها إىل 43 محطــة وهي تقوم 

بتغطية أعامل الربملان وتتلقى النقد ولها تأثري كبري.

وأوضــح أن ملحطــات اإلذاعــة دوراً كبرياً وهي 

تبث مبــارشة مناقشــات الربملان، خاصــة القضايا 

التي تحظى باهتامم من قبل الشعب، ولدينا ثالث 

صحف تغطي أعامل الربملان.

تجارب من إنتاج اإلعالم الربملاين األورويب

واســتعرضت الســيدة ميلنــي يف ورقتهــا؛ كيفية 

تعامل الربملان األورويب مع مختلف وسائل اإلعالم، 

واملبــادرات التــي يتبناها يف التعامــل مع اإلعالم، 

مشرية إىل أن هناك اختالفاً كبرياً بني الربملان األورويب 

والربملانــات األخرى، فهو يعــد من أكرب التجمعات 

الربملانية عىل مســتوى العامل، وتحت مظلته ســبع 

مجموعات سياســية وميثل 28 دولة، وقالت: لدينا 

22 لجنة وهناك احتياجات أساسية وأمور نقوم بها 

يف الترشيعات التي يهتم بها مواطنو الدول األعضاء 

يف االتحاد األورويب.

كــام اســتعرضت دور الربملان األورويب يف ســن 

الترشيعات، فهو يقوم بصياغة الترشيعات الخاصة 

يف االتحــاد األورويب، وأعضــاء الربملــان يقومــون 

بتعديــل وتغيــري الترشيعــات، األمر الــذي يضع 

مســؤولية كبرية عىل اإلعالم يف إطــالع الرأي العام 

عىل هذه التعديالت التي تطال قطاعات مهمة.

وأضافــت: هناك لجنــة يتم مــن خاللها تلقي 

آراء الناس حــول الترشيعات التي يتم مناقشــتها 

يف الربملان األورويب، وهي لجنة محددة وبوســعها 

حجب الكثري من الترشيعات، وقالت: للربملان رأيه 

يف امليزانيــات ولدينا مســؤولية يف رشح ما يحدث 

للمواطنــني داخل الربملــان، ألن اللجــان الربملانية 

لها تأثري عىل املواطنني، مشــرية  إىل أن مناقشــات 
الربملان يتم التعامل معها إعالمياً من خالل 24 لغة 

يتحدثها األعضاء.

وتطرقت ميلنــي إىل موضوع التواصل يف الربملان 

األورويب وهو يســتهدف األعضاء وهم أساســيون، 

والرئيس واملجموعات السياســية التي تريد الرتكيز 

عىل األحزاب السياســية، ولدينا يف الربملان األورويب 

متثيل من جميع األحزاب التي لها متثيل يف دولها.

وقالــت إن الغــرض مــن التواصــل هــو إرشاك 

املواطنني، ويتم بث كل املناقشات مبختلف اللغات 

عىل املواقــع اإللكرتونيــة لرفع الوعي مبا يناقشــه 

الربملان من خالل تغطية جميع األنشطة، واملساعدة 

يف بنــاء منصة للمواطنــني ليتمكنوا من إرســال ما 

يريدون إىل الربملان.

وتطرقــت إىل القيــم التي يتــم االســتناد إليها، 

والتــي من أبرزها الشــفافية، فــكل يشء متاح عىل 

اإلنرتنــت، وهذه الشــبكة متاحة للجميــع، ونحن 

نرشــد الصحفيني للحصول عىل الوقائع والحقائق، 

ونركز عىل تغطية الدور املؤسيس ألنشطة األعضاء، 

واملساعدة يف التواصل مع وسائل اإلعالم من خالل 

عقــد املؤمترات الصحفية، وكل ذلك يتم من خالل 

الربملان بشكل كبري من خالل القدرات املؤسسية.

وأكدت أهمية الحياديــة واملوضوعية، وقالت: 

لدينا جزء كبري من التواصل عرب مختلف وســائل 

التواصل، ولدينا حمــالت توعية حول االنتخابات 

وكيــف مُتــّول، مشــرية إىل أنه نحو 500 شــخص 

يعملون يف التواصل لتغطية جميع اللغات.

وقالــت: لدينــا نحــو 1000 صحفــي معتمد 

داخــل بروكســل، ليــس لتغطية الربملــان فقط، 

ولكنهــم يغطون اجتامعات املفوضيــة األوروبية 

وكل منهــم يغطي بلغته، ولدينــا خدمة االتصال، 

ونحن نتعامل مع الجلسات واستجوابات األعضاء 

وامليزانيات، ويتم الحديث عن املشــاريع بأكملها 

داخــل الربملــان، ونحــاول تصحيــح املعلومــات 

واملشــاريع الخاطئة، ونقوم بتدريب الصحفيني يف 

بروكســل ملعرفة كيفية يعمــل الربملان، وال بد أن 

يحصلوا عىل املعلومات.

واســتعرضت الســيدة ميلني الخدمــات التي 

تقدم للصحافة، إذ يتم عقد ما يقارب 450 مؤمتراً 

صحفيــاً يف العام، وهناك جلســات كبرية يهتم فيها 

عدد كبري من الصحفيني، ونتعامل مع األعضاء بشكل 

فردي، ونحدد األولويات بشكل دقيق، بسبب النظر 

إىل ما يهم املجتمع األورويب، األعضاء يف االتحاد.

وقالــت إن اإلعــالم املريئ هو من أهم الوســائل 

يف توصيل الرســائل للجمهور، ونحن نقوم بتدريب 

األعــضاء عىل كيفية التحــدث إىل اإلعالم، إليصال 

الرســائل بطريقــة ســليمة. وركــزت ميلني عىل 

املنتجات اإلعالميــة للربملــان األورويب، والتي من 

أهمهــا تقديــم بعــض الفيديوهات التــي تلقى 

اســتجابة من اإلعــالم االجتامعي، مشــرية إىل أنه 

يتــم خلق نوع من التفاعل واملحادثات بني أعضاء 

الربملان واملشرتكني عىل مواقع التواصل االجتامعي، 

ليكون الناس عىل وعي مبا يقوم به الربملان.

اإلعالم يذّكر الربملانيني 
مبسؤولياتهم ويحفز 

األشخاص ويطلعهم على 
ما يحدث سواء يف الربملان 

أو يف احلكومة

يتم خلق نوع من التفاعل 
واحملادثات بني أعضاء 
الربملان ومشرتكي  

مواقع التواصل االجتماعي 
ليكون الناس على وعي 

مبا يقوم به الربملان

الغرض من التواصل 
هو إشراك املواطنني 
يف مناقشات الربملان 

ومعرفة اجنازاته
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املزروعي: حريصون على التطوير الـــــــــــــــــــــــــــمستمر لإلعالم الربملاين 
على أسس منهجية وعلمية

قال سعادة الدكتور محمد سامل املزروعي األمني العام 

للمجلس الوطني االتحادي، يف ورقته، إن املؤسسات 

الربملانية تختلف عن غريها من املؤسســات األخرى 

يف أي دولة، من حيث طريقة تشــكيلها، وهي دامئاً 

تتم عن طريق االنتخاب، واختصاصاتها تختلف عن 

أية مؤسســة موجودة يف النظم السياسية، وطريقة 

اتخاذ القرار الذي يتم من خالل األغلبية، واملفردات 

التــي يُعنى بها الربملــان متخصصة جــداً، ويعرفها 

العاملــون يف هذه املؤسســات وهي أمــور خاصة 

بالربملــان، وهــذه الخصوصية تعطي للمؤسســات 

الربملانية خصوصية يف تعامل اإلعالم معها.

وأضاف: مع تأســيس املجلس الوطني االتحادي 

يف الثــاين عرش من فرباير عــام 1972، دأبت األمانة 

العامة للمجلــس عىل تقديم الدعم الفني واإلداري 

للمجلس، وتطوير التواصل مع رشكائه االسرتاتيجيني، 

ومن بينهم مختلف وسائل اإلعالم املتواجدة آنذاك، 

وكانــت التغطية الصحافية لجلســات املجلس هي 

ما يغلب عىل التغطية اإلعالمية ألنشــطة وفعاليات 

املجلــس، ومع تطــور الحيــاة الربملانيــة يف الدولة 

وإطالق صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان رئيس الدولة، يحفظه اللــه، برنامج التمكني 

الســيايس عــام 2005، وملواكبة املســتجدات التي 

ترتبت عىل مرحلة التمكني، بادرت األمانة العامة إىل 

تطوير دورها مــن مختلف الجوانب، وأدركت نظراً 

للطبيعة الخاصة للمؤسسة الربملانية، رضورة تطوير 

تواصل مجتمعي وإعالم برملاين متخصص حول هذه 

املؤسسة الربملانية، ووضعته كأحد األهداف الرئيسة 

يف إطــار اســرتاتيجياتها العامــة لتطوير األنشــطة 

الداعمة للمجلس يف مختلف مجاالت عمله.

إدارة االتصال واإلعالم تعنى بالتطوير املستمر 

وأشار إىل أنه ولتحقيق هذا الهدف تم تأسيس إدارة 

لالتصــال واإلعالم يف األمانة العامــة تعنى بالتطوير 

املستمر لإلعالم الربملاين عىل أسس منهجية وعلمية، 

وتكريــس مفاهيمه لــدى فريق عمــل اإلدارة، مبا 

يُســهم يف إعالم املجلس عن نفسه بكفاءة وفاعلية 

لدى اإلعالميني واملؤسســات اإلعالمية، خصوصاً من 

حيــث التعاون والرشاكة يف نــرش املعرفة الربملانية، 

وتعزيــز الوعي لــدى الــرأي العام حــول املجلس 

الوطني االتحادي من مختلف الجوانب، ودور هذه 

املؤسسة الربملانية الحيوية يف الحياة العامة ملجتمع 

اإلمارات.

وأضــاف أنه تم يف إطار هذه اإلدارة اســتحداث 

قســم لإلعالم وقســم للبحــوث اإلعالمية وقســم 

الرشاكات االسرتاتيجية، مبيناً أن قسم اإلعالم يهدف 

إىل التطوير املســتمر لألنشطة اإلعالمية ذات الصلة 

بأنشطة وفعاليات املجلس يف مامرسته الختصاصاته 

الدستورية ومختلف مجاالت عمل أجهزته الربملانية، 

إلثــراء الثقافة الربملانية، وتعزيــز الوعي لدى الرأي 

العــام بدوره، فيام يهدف قســم البحوث إىل إعداد 

البحوث والدراســات اإلعالمية الربملانية الهادفة إىل 

إجراء تحليالت منهجية معمقة لكل أنشطة املجلس 

ومخرجاته يف جميع مجاالت عمله، ويهدف قســم 

الرشاكات االســرتاتيجية إىل بناء عالقات مع مختلف 

املؤسســات املجتمعيــة، بهــدف زيــادة التعــاون 

والتفاعل بينها وبني املجلس.

األمانة العامة تدرك ضرورة 
تطوير تواصل جمتمعي 
وإعالم برملاين متخصص 

ملواكبة املستجدات التي 
ترتبت على مرحلة التمكني

األمانة تسعى إىل التعاون 
امللتزم واملستمر بكل 

صوره وأشكاله بني 
اجمللس وخمتلف وسائل 

اإلعالم
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املزروعي: حريصون على التطوير الـــــــــــــــــــــــــــمستمر لإلعالم الربملاين 
على أسس منهجية وعلمية

وقال ســعادة الدكتور املزروعــي: ألن العمل يف 

مجال اإلعالم الربملاين له خصوصيته ويتطلب تأهيالً 

خاصاً، ولــرضورات بناء القــدرات املواطنة الذاتية 

إلدارة االتصال واإلعالم، فقد تم وضع وتنفيذ برامج 

وورش عمل تدريبية متعددة ومتنوعة لفريق العمل 

يف اإلدارة عىل مختلف األنشطة اإلعالمية املطلوبة، 

واملوصوفــة ضمن رؤية اإلدارة ورســالتها وأهدافها 

وخططها، إذ إن تدريب وصقل املهارات هي عملية 

مستمرة لجميع العاملني يف األمانة العامة.

اإلطــار العــام ملنهج ومنظــور ومرتكــزات اإلعالم 

الربملاين

واســتعرض األمني العام للمجلس الوطني االتحادي، 

اإلطــار العام ملنهــج ومنظــور ومرتكــزات اإلعالم 

الربملــاين للمجلس، مضيقــاً: يقوم باإلعــالم الربملاين 

للمجلس طرفان أساســيان هــام: إعالم املجلس عن 

نفسه الذي تقوم به إدارة االتصال واإلعالم يف األمانة 

العامــة للمجلس، واإلعــالم الذي تؤديــه مختلف 

وسائل اإلعالم حول املجلس عرب مندوبيها ومراسليها 

الذين توفدهم ملتابعة جلســات املجلس وأنشطته 

وفعالياته. 

وقــال الدكتور املزروعــي: ليك تكتمــل الصورة 

ويتبلور إعــالم برملاين فاعل، ســعت األمانة العامة 

إىل التعاون امللتزم واملســتمر بكل صوره وأشــكاله 

بــني املجلــس ومختلف وســائل اإلعــالم، يف إطار 

رشاكة اسرتاتيجية حقيقية، وفاًء للدور املتوقع لكل 

منهام، مشــرياً إىل أن البنية الهيكلية لإلعالم الربملاين 

يف املجلس، تتألــف من األطــراف التالية: اإلعالمي 

الربملــاين ومعرفته بأهمية دوره بشــكل عام، وعىل 

وجه الخصــوص معرفتــه املهنية والربملانيــة مباذا، 

وكيف، وملن يقول أو يكتب، حول ما يتصل مبختلف 

الشؤون الربملانية، وأعضاء املجلس ودورهم الربملاين 

مــن حيث أنهــم الجهة املعلم عنها ومــادة اإلعالم 

الربملاين، مبــا يتوافق وطبيعة دور املجلس ومجاالت 

عملــه وأنشــطته، وتحفيــز انفتاحهــم وتواصلهم 

وتعاملهــم مــع مختلف وســائل اإلعــالم، لتعزيز 

التفاعــل والتواصل النوعــي والكمي للمجلس، مبن 

فيه رئيس املجلس ورؤســاء وأعضاء اللجان واألمني 

العام، مع املواطنني وصانعي القرار واإلعالميني.

الرشكاء االسرتاتيجيون للمجلس

وأكــد أن الطرف الثالث يف معادلــة اإلعالم الربملاين 

هو الرشكاء االســرتاتيجيون للمجلس، وكل ما يجب 

أن يعرفوه، ومــا يحفزهم للتعــاون والتفاعل معه 

لتحقيق مبدأ الرشاكة والتعاون والتنسيق عىل وجه 

الخصــوص بني املجلــس ومختلف وســائل اإلعالم، 

واعتامد مبدأ الشــفافية يف جميع أوجه العالقة مع 

املجلس، انطالقاً من مسؤولية وسائل اإلعالم ودورها 

املركــزي املهــم يف تعزيز وإثــراء الثقافــة والحياة 

الربملانية، ويف توصيل رسالة املجلس.

وأكــد أن األمانة العامة للمجلس تعمل بشــكل 

عام وفق منهج ومنظور اإلعالم الربملاين التايل: إعالم 

الربملان عن نفســه حــول املجريات عىل الســاحة 

الربملانيــة يف إطار مامرســة املجلــس الختصاصاته 

مبقتىض الدستور، وبالشكل واملضمون الذي يعكس 

للرأي العام بشفافية، حقيقة أداء املجلس واألعضاء 

الطرف الثالث يف معادلة 
اإلعالم الربملاين هو الشركاء 

االسرتاتيجيون للمجلس 
وكل ما يجب أن يعرفوه 

ويحفزهم للتعاون 
والتفاعل معه 

 العمل على زيادة اخملزون 
املعريف واملعلوماتي 

للجمهور املستهدف حول 
اجمللس لرفع درجة الوعي 

بدور اجمللس وطبيعة 
عمله
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ملهامهــم التمثيليــة للمواطنــني عــرب مامرســتهم 

الختصاصات املجلس الدســتورية، وتبنيهم للقضايا 

واملوضوعات ذات الصلة مبختلف شــؤون حياتهم، 

وتحويل ما يُنتجه ويُناقشــه املجلس من ترشيعات 

وقضايــا وموضوعات ومعلومات إىل معرفة برملانية، 

وتقدميها يف ســياق من الرشح والتحليــل واملقارنة 

والربط..الخ، بأوضاع املجتمع.

وقــال: كام تعمل األمانة وفــق منهج يأخذ بعني 

االعتبار، التعامل مع مؤسســة دستورية لها وضعها 

الخــاص، والعمــل عــىل زيــادة املخــزون املعريف 

واملعلومــايت للجمهور املســتهدف حــول املجلس، 

لرفــع درجة الوعي بدور املجلس وطبيعة عمله من 

خالل تزويد كل الرشكاء االســرتاتيجيني بشكل عام، 

واملواطنني عىل وجه الخصوص باملعلومات واملعرفة 

الوافية حــول املجلــس ودوره يف مجتمع اإلمارات 

املعارص.

إعداد وتقديم مخرجات إعالمية شاملة

ويتضمــن املنهج إعداد وتقديــم مخرجات إعالمية 

شــاملة مبحتوى يســاعد عىل إثراء الثقافة الربملانية 

املجتمعية، ورفع مســتوى الوعي مبفهوم املامرســة 

النيابية، واملشــاركة كأحد مقومات الحياة السياسية 

يف املجتمعــات الحديثة، وتحفيــز أبناء الوطن عىل 

مســاندة املجلــس يف تحقيــق رســالته الوطنيــة، 

وتوفــري مرجعية معلوماتية متجددة حول أنشــطة 

املجلــس وفعالياته وإنجازاته لالطالع عليها من قبل 

املواطنــني، وللرجوع إليها من قبــل أعضاء املجلس 

واإلعالميني والباحثني، والعمل عىل تحقيق مشــاركة 

مجتمعية، وتعاون ملموس بني املجلس ومؤسسات 

املجتمع الحكومية واألهلية واملؤسســات اإلعالمية 

واالجتامعيــة والرتبوية والثقافيــة وجمعيات النفع 

العام، لــيك تكون مصدر دعم ومســاندة للمجلس 

لتعزيز التفاعل مع أنشطته وفعالياته، واستثامر كل 

قنوات االتصال املتاحة املقروءة واملسموعة واملرئية 

واإللكرتونيــة، إليصــال وتعميم الخطــاب اإلعالمي 

للمجلس، والتعامل مع اإلعالم الربملاين عىل أســاس 

أنه إعالم متخصص يتطلب مهــارات خاصة وثقافة 

برملانية وسياســية، وإعالماً مفتوحاً عىل كل القضايا 

وموجهاً لكل الناس، للتأسيس لثقافة برملانية واسعة 

بكل أبعادها.

واســتعرض الدكتور املزروعي، املحاور والخطوط 

العريضــة للخطــاب اإلعالمــي للمجلــس الوطني 

االتحــادي، مبينــاً أن اإلعــالم الربملــاين دور داعــم 

للمجلس يف إنتاج وإعــداد مخرجاته اإلعالمية التي 

يرتجمهــا يف مبادراتــه وتنفيذ برامجه بشــكل عام، 

اســتناداً إىل خطــة منهجيــة اعتمدت عــىل نتائج 

الدراســة املسبقة املوســعة لكل األطراف والجهات 

املعنية باإلعالم الربملاين، ســواء من حيث املشــاركني 

يف صناعــه هــذا اإلعــالم أو مــن حيــث الجامهري 

املستهدفة به. 

كام يســعى إىل حصول كل الرشكاء االسرتاتيجيني 

للمجلس بشكل عام واملواطنني عىل وجه الخصوص 

عــىل حقهــم يف املعرفــة حــول املجلــس الوطني 

االتحــادي ودوره من خالل تزويدهــم باملعلومات 

واملعرفــة الوافية حــول دوره يف مجتمــع اإلمارات 

املعارص، وخاصة من حيث اختصاصاته الدستورية، 

والالئحــة التــي تُنظــم عملــه، وتحقيــق تدفــق 

معلومــايت ُمتجدد وُمتبــادل بني املجلــس وجميع 

رشكائــه االســرتاتيجيني لزيــادة منســوب املخزون 

املعــريف واملعلومايت حول املجلــس وأدائه يف جميع 

مجاالت عملــه واختصاصاته، ولرفــع درجة الوعي 

بدوره، وذلك ملركزية هــذا التوجه اإلعالمي يف بناء 

اتجاهــات إيجابية نحو هذه املؤسســة الوطنية يف 

أوســاط املجتمع والجمهور املســتهدف، وما يدور 

يف املجلس من أنشــطة وفعاليات يف جميع مجاالت 

عمله واختصاصاتــه الدســتورية، ومعرفة ما يدور 

اإلعالم الربملاين  يتطلب 
مهارات خاصة وثقافة 
برملانية وسياسية بكل 

القضايا 

تعمل أمانة الوطني 
االحتادي وفق منهج يأخذ 
بعني االعتبار التعامل مع 

مؤسسة دستورية لها 
وضعها اخلاص
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حولهم ومــا يُحرّض لهم من قوانــني تُنظم حياتهم، 

إىل كل ما يهتم به كل رشيك اســرتاتيجي للمجلس، 

وإطالق الحوار الواسع بني أعضاء املجلس والرشكاء 

االسرتاتيجيني بشــكل عام، واملواطنني بشكل خاص، 

حول كل القضايا الوطنية املطروحة، وتقديم الرؤى 

النقدية مبا يُعزز الوعي وثقافة الشفافية واملشاركة، 

والحيــاة الربملانية مــن خالل كل قنــوات التواصل 

املتاحة، لتقريب املؤسســة الربملانيــة من املواطن، 

وتعزيــز دوره يف النقاش العام باألمــور الترشيعية 

والرقابية.

أهم محاور محتوى الخطاب اإلعالمي 

وقــال الدكتــور محمد ســامل املزروعــي: من أهم 

محاور محتوى الخطاب اإلعالمي والرسائل اإلعالمية 

للمجلــس أن املجلــس الوطني االتحــادي هو أحد 

األركان األساســية للنظام السيايس االتحادي والحياة 

السياسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ويُشكل 

املجلس الوطني االتحادي، التعبري املؤسيس لتجسيد 

الشــورى واملشــاركة السياسية الشــعبية يف صناعة 

القــرارات، وتوجيــه سياســات الدولــة يف مختلف 

املجــاالت، ومرحلــة جديــدة من مســرية املجلس 

تضعه أمــام مســؤوليات كبرية يف جميــع مجاالت 

عملــه للنهــوض بالوطــن وتعزيــز منــوه وتطوره، 

والــدور املركــزي للمجلس الوطنــي االتحادي عىل 

الصعيديــن الترشيعــي والرقايب يف الحيــاة العامة 

ومجتمــع اإلمارات املعــارص، والتكامــل بني عمل 

املجلــس وأعامل الســلطات االتحاديــة األخرى يف 

الدولــة، والتعاون مــع املجلس الوطنــي االتحادي 

يف صياغة السياســات العامــة والترشيعات، وذلك 

أمر جوهري لخدمة مســرية املجتمــع نحو التطور 

والتنمية املستدامة، فيام التفاعل والتواصل املستمر 

بني املجلس واألعضاء وجميع الرشكاء االسرتاتيجيني، 

وكل قطاعــات املجتمع بشــكل عام، وبــني أعضاء 

املجلــس واملواطنني عىل وجه الخصوص، أمر حيوي 

لتمكني املجلس من أداء دوره عىل أفضل وجه.

وأضاف: يعمل فريــق العمل اإلعالمي يف األمانة 

العامــة عىل ترجمــة الخطاب اإلعالمــي للمجلس 

بشكل عام عرب ما ييل: حزمة من املبادرات والربامج 

وإنتاج وإعداد مخرجات إعالمية متعددة ومتنوعة 

للتعريف باملجلس وأدائه يف مختلف مجاالت عمله 

واختصاصاته الدســتورية، وباختصــار إطالع الرأي 

العام بشــفافية عرب هذه املخرجــات اإلعالمية عىل 

ما يبذلــه املجلس من جهود ملموســة فاعلة، تؤثر 

يف حيــاة األفراد والجامعات واملؤسســات واملجتمع 

بشــكل عام، وبقــدر ما يكــون املجلــس فاعالً يف 

هذا االتجاه عرب مامرســته الختصاصاته الدستورية 

ومســؤوليته التمثيلية، يكون إعالمــه الربملاين فاعالً 

ومؤثراً يف الرأي العام.

التغطية اإلعالمية تتضمن مجاالت متعددة

وقــال: اســتناداً إىل ذلــك، فقد تضمنــت التغطية 

اإلعالمية املقروءة واملســموعة واملرئية واإللكرتونية 

بشــكل عام مجــاالت متعــددة، كأنشــطة الرئيس 

واألعضاء واللجان والجلســات ومشــاركات املجلس 

الخارجيــة، وزيــارات الوفود الداخليــة والخارجية 

للمجلس، وأنشــطة األمانة العامة، واألنشطة خالل 

العطــالت الربملانيــة وغريها من أنشــطة وفعاليات 

املجلــس، مشــرياً إىل أنه تم وضع خطــط تفصيلية 

لتغطية هذه املجاالت بشــكل عام، يف إطار ملامرسة 

املجلس الختصاصاته الترشيعية والرقابية، ويف إطار 

مشاركات املجلس الخارجية والدبلوماسية الربملانية 

عىل وجه الخصوص، نظــراً لطبيعتها وتعدد مراحل 

تعامــل املجلــس معهــا، وبني أنه تــم وضع خطط 

لإلعالم الربملاين الصادر عن املجلس.

 تزويد كل الشركاء 
االسرتاتيجيني بشكل عام 

واملواطنني على وجه 
اخلصوص باملعلومات 
واملعرفة الوافية حول 

اجمللس ودوره يف جمتمع 
اإلمارات املعاصر
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اجللسة الثانية.. لوتاه دور اإلعالم الربملاين يف 
العملية االنتخابية وتثقيف وتنوير الرأي العام

ناقشــت جلســة العمل الثانية ملنتــدى اإلعالم 

الربملاين الثاين، التــي أدارتها الدكتورة حصة لوتاه 

اســتاذة جامعية يف اإلعالم، ورقتــي عمل؛ األوىل 

قدمها ســعادة طــارق لوتاه وكيــل وزارة الدولة 

لشــؤون املجلس الوطني االتحادي بعنوان »دور 

اإلعــالم الربملاين يف العمليــة االنتخابية للربملان«، 

والثانيــة قدمهــا الدكتــور محمد حجــاج خبري 

يف مجــال التواصــل االجتامعي بعنــوان »اإلعالم 

الربملاين تثقيف وتنوير للرأي العام وتعزيز الثقافة 

الربملانية«.

وتناول سعادة لوتاه يف ورقته، تجربة انتخابات 

املجلس الوطني االتحادي، ودور اإلعالم يف العمل 

الربملاين والتوعيــة بالعمليــة االنتخابية، وتعزيز 

الوعي الســيايس وثقافة املشــاركة السياسة لدى 

املجتمع.  

وتطــرق إىل تجربة اللجنة الوطنية لالنتخابات 

يف االســتفادة من اإلعــالم لتنميــة الوعي بدور 

املجلــس الوطنــي االتحــادي، ودفــع الناخــب 

للمشاركة اإليجابية يف العملية االنتخابية.

التخصص يف العمل اإلعالمي الربملاين مطلوب

وأكــد أن اإلعالم الربملاين ســيايس ويغطي أعامل 

الربملان، وهــو متخصص ويعرض ويناقش ويحلل 

كل مــا يــدور تحت قبــة املجلس، مــن قرارات 

ومناقشات لتعزيز ثقافة املشاركة الشعبية، وهذا 

يقودنا إىل تعريف من هو اإلعالمي الربملاين الذي 

يجــب أن يلم بجميع أعامل الربملان لنقل الصورة 

الحقيقية بشكل سهل وواضح.

وقــال إن التخصص يف العمل اإلعالمي الربملاين 

مطلوب، ألنه قد يرســل رسالة غري صحيحة وقد 

ال يفهــم العمل املضني الذي تقــوم به املجالس 

الربملانيــة، مؤكــداً أهمية نقل إنجــازات الربملان 

بطريقــة متميزة، ويجــب أن ال تقترص التغطية 

عىل نشــاطات املجالس الربملانيــة، بل يجب أن 

تنقــل إىل املواطن إنجازات املجالــس واألعضاء، 

ويجب أن يتم إبــراز إنجازات املجالس ألهميتها 

يف تعزيز املشاركة يف العملية االنتخابية.

وأكد أن املطلوب هــو تعزيز التواصل يف نرش 

العمــل الربملاين، ومتابعة وانتقاء ما يتم نقله، ألن 

أعامل املجالس متشــعبة وهي مادة جيدة لدى 

مختلف وســائل اإلعــالم، مســتعرضاً دور وزارة 

الدولة لشــؤون املجلس الوطنــي االتحادي منذ 

تأسيســها عام 2006م واختصاصاتهــا، مؤكداً أن 

الوزارة استشــعرت أهمية اإلعالم الربملاين لتأهيل 

اإلعالميني لإلملام بكافة الجوانب املتعلقة بالعمل 

وزارة الدولة لشؤون 
اجمللس الوطني االحتادي 
استشعرت أهمية اإلعالم 

الربملاين لتأهيل اإلعالميني 
لإلملام بكافة اجلوانب 

املتعلقة بالعمل الربملاين

تأكيد ضرورة أن يعرف 
املواطنون إجنازات 

اجمللس باعتبار ذلك دافعًا 
لهم للمشاركة يف العملية 

االنتخابية

 املطلوب هو تعزيز 
التواصل يف نشر العمل 

الربملاين ومتابعة وانتقاء 
ما يتم نقله ألن أعمال 

اجملالس متشعبة

الربملاين، من قوانني ودســتور ولوائح، بحيث ينقل 

املعلومة بشــكل صحيح، مشــرياً إىل أنه تم وضع 

هدف أســايس وهو تعزيز املشــاركة السياســية، 

وتــم تنفيذ برامــج مختلفة، وتحقيــق نجاحات 

يف مجــاالت عدة، ولدينا منشــورات ومحارضات 

ومنتدى الوعي الســيايس، وتم تنفيذ برنامج مع 

جامعة الشــارقة لتدريب اإلعالميــني الذين يتم 

ترشيحهم من قبل الوزارة.

جهد إعالمي كبري يف سنوات االنتخابات 

وقال: يف ســنوات االنتخابات، هناك جهد إعالمي 

كبــري، والعمــل مشــرتك بــني مختلــف الجهات 

لالستفادة من املكتسبات التي تم تحقيقها والبناء 

عليها، مشــرياً إىل أن نسبة املشاركة تعكس مدى 

نجــاح االنتخابات، وأضاف إن هناك عمالً وجهداً 

مــن اإلعالم خــالل فرتة بني ســنوات االنتخابات، 

مشــرياً إىل خصوصية اإلمارات يف اإلعالم الربملاين، 

فهو يبدأ وينتهي مــن العملية االنتخابية، مؤكداً 

أهمية إطــالع املواطنني عىل نشــاطات املجلس 

ومامرســته الختصاصاتــه الترشيعيــة والرقابية، 

ويجب أن يعــرف املواطنــون إنجازاته، ألن هذا 

دافع لهم للمشاركة يف العملية االنتخابية.

واستعرض التجربة االنتخابية عام 2006، وقال: 

كانت أول تجربة والتحديات كانت كبرية، السيام 

يف كيفيــة إيصال الرســالة والتوضيح للرأي العام، 

واآللية التي تم اتخاذها لــدى الهيئة االنتخابية، 

وكيفية مشــاركته يف االنتخابات، إذ تم تشــكيل 

لجنــة إعالميــة لالنتخابات، كانت لها مســؤولية 

كبــرية، ومــن أهدافها رفــع الوعــي الثقايف لدى 

املواطنني والتعاون مع املؤسسات اإلعالمية.

وأشــار إىل أن اإلعــالن ركز عــىل جوانب عدة 

إليضاح األمور للناخبــني، من خالل طرح العديد 

من األســئلة يف التجربــة األوىل، مضيفاً أن هناك 

حاجــة لالســتمرار والرتكيز عــىل النجاحات التي 

تحققــت، وقــال: العــام القــادم ســيتم تنظيم 

التجربــة االنتخابية الثالثة يف دولة اإلمارات، وقد 

تم االســتعداد لها، ونحن نحــاول أن تكون املدة 

الزمنية التي سيتم التواصل فيها مع املجتمع أكرب، 

لتحقيق نسبة مشــاركة عالية، مؤكداً أن التحدي 

يكمن يف إقناع الناخب بإنجازات املجلس الوطني 

االتحادي.

اإلعالم الربملاينمنتدى
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مناقشات احلضور.. ضرورة تأهيل صحفيني 
متخصصني يف اإلعالم الربملاين

ركــزت مداخالت الســادة الحضور خالل الجلســة 

األوىل عــىل اإلعالم الربملاين يف الدولة وأن يتم تأهيل 

صحفيني متخصصني كام هــو يف القطاعات األخرى 

لــدى مختلــف املؤسســات اإلعالميــة يف الدولة، 

وأشــاروا إىل التغطية التلفزيونية ألنشطة املجلس 

الوطني االتحادي واالتصال بالبث املبارش لسهولته، 

والخطوات التي سيؤسس لها املجلس إلعالم برملاين، 

والوصــول إىل معرفــة بأهميــة الربملــان والثقافة 

الربملانية، وتأهيل وســائل اإلعالم إلعالميني بهدف 

ترســيخ الثقافــة الربملانية لدى مجتمــع اإلمارات، 

وإرشاك فئة الشباب يف اإلعالم الربملاين الوطني.

وتطرقــوا إىل توصيات املنتدى اإلعــالم الربملاين 

األول وأهمية تأســيس عالقة بني املجلس واإلعالم 

اإلمارايت والرأي العــام واملواطنني، وأفضل القنوات 

للتواصــل مــع املواطنــني، واهتاممــات البحوث 

الربملانية يف األمانة العامة، والتنســيق بني املجلس 

والجهــات املختلفــة يف الجامعــات الســتحداث 

مســاقات حــول اإلعــالم الربملــاين والتعــاون مع 

الجامعات. 

كام ركزت األســئلة عىل كيفية تعريف االتصال 

الصحفي يف الربملــان األورويب والعاملني يف الربملان 

األورويب، وهــل توجد دائرة تلفزيونية مغلقة لدى 

الربملان األورويب، وهل يتم البث مبارشة ملناقشات 

الربملــان األورويب، وعىل معايري الربملان الناجح لدى 

الربملان اإليرلندي.

وأكد ســعادة الدكتــور املزروعــي يف رده عىل 

األســئلة، أن األمانة العامة تواصلت مع الكثري من 

املؤسســات اإلعالمية، وهــي يف طور عقد رشاكات 

مــع عدد منها، وقد زرنا مؤسســة أبوظبي لإلعالم، 

واملجلس يحتــاج إىل تواصل مختلف املؤسســات 

اإلعالمية، مؤكداً أهمية أن يحظى املجلس باهتامم 

مختلف وســائل اإلعالم مبناقشاته، مشــرياً إىل أنه 

ال يوجــد مندوبون لوســائل اإلعالم متفرغون لدى 

املجلــس، وقال: هــل يعقل أن يغطي نشــاطات 
املجلس مندوب واحد خاصة وأن جلسات املجلس 

قد تســتمر إىل ساعات طويلة؟ مشــرياً إىل أن أهم 

نشــاط للمجلس هو الجلســة، وهي تُعقد بشــكل 

علنــي وتناقش مختلــف القضايا الوطنيــة، مضيفاً 

أن املجلــس منفتح عــىل جميع قطاعــات ورشائح 

املجتمع، ونحن نقوم بتدريب طلبة جامعة اإلمارات 

خاصة يف تخصص العلوم السياسية واإلعالم.

وأشــار إىل دور مختلــف الجهات يف رفع نســبة 

املشــاركة الشــعبية، مؤكداً أن الربملان ال يحتاج إىل 

تعريف، وهو أشــهر من أي مســمى آخــر، مؤكداً 

أن لــدى األمانة العامة تجربــة متميزة يف البحوث 

الربملانية، وفق أفضل املناهج املتبعة عىل مســتوى 

العــامل، والقامئون عــىل البحث الربملــاين يف األمانة 

العامــة، جميعهــم مــن املواطنــني، تــم تدريــب 

واالهتامم بهم، وتلك أحــد أبرز اهتاممات املجلس 

واألمانة العامة.

األمانة العامة تواصلت 
مع الكثري من املؤسسات 
اإلعالمية وهي يف طور عقد 

شراكات مع عدد منها

التأكيد على أهمية أن 
يحظى اجمللس باهتمام 

خمتلف وسائل اإلعالم 
السيما اجللسة التي تعقد 

بشكل علني وتناقش 
خمتلف القضايا الوطنية
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د. حجاج: الرسالة اإلعالمية للربملـــــــــــــــــــــــــــــــان ركن أساسي يف العملية االتصالية
أشــار الدكتــور محمد حجــاج خبري يف مجــال التواصل 

االجتامعــي، يف ورقتــه التــي حملــت عنــوان »اإلعالم 

الربملــاين تثقيف وتنويــر الرأي العــام وتعزيــز الثقافة 

الربملانية«، إىل أن الرسالة اإلعالمية للربملان تتخطى مجرد 

تقديم عــرض للمداوالت العامــة والتصويت عند انتهاء 

الجلســات، إىل رضورة إظهار حــراك دميقراطي متكامل 

األركان للمجتمــع املحيل والدويل، والعمــل الدائم عىل 

تحســني الصورة الذهنية للســلطة الترشيعية للمجتمع 

بكامله، حيث تعد الرســالة اإلعالمية للربملان ركناً رئيســاً 

يف العمليــة االتصالية، وأداة وصــل مهمة يف العالقة بني 

الربملان والجمهــور، باعتبارها تربط الحقائق بواقع الفرد 

ومصالحه املبارشة، وتعرب عن األهداف التي يريد الربملان 

تحقيقهــا بطريقة واضحة وســهلة، وتصــل إىل الجمهور 

املستهدف بكل ســهولة وير، وتؤثر بالصورة املنشودة.

وأكد حجاج أن الرســائل اإلعالمية تسعى إىل تحقيق أكرب 

أثــر لها يف الجمهور املســتهدف، والوصول إىل أكرب رقعة 

جغرافيــة ممكنة يف املنطقة التي تنشــط فيها، إلحداث 

التغيري والتوجيه والتثقيف املنشود لدى املوجودين فيها، 

واإلفادة من العلوم اإلنسانية األخرى ملعرفة السبل املثىل 

للوصول إىل األهداف املنشودة منها، مشرياً إىل أن الجهاز 

اإلعالمــي يف الربملان يؤدي دوراً مهامً يف إيصال الرســالة 

وإقناع الجمهور، والتواصل مع الفئات املستهدفة، وكتابة 

وتحرير املواد الخربية، واملســاهمة يف تخطيط وتصميم 

وتنفيذ الرسائل اإلعالمية وعنارصها ومراحلها املختلفة.

دراســات دقيقــة ومعمقــة ملعرفــة مضمون الرســائل 

اإلعالمية

ولفت إىل أن القامئني عىل وســائل اإلعالم العامة، يُجرون 

دراسات دقيقة ومعمقة ملعرفة املضمون املتميز للرسائل 

اإلعالمية، وما يجب أن تحتوي عليه من بيانات وأشــكال 

ومعلومات ورموز ورســوم، وما يجب أن تســتخدمه من 

أســاليب إعالميــة مهنيــة، وخصائــص تكنولوجية فنية 

يف ســبيل ذلــك، إضافــة إىل إيالء شــكل هذه الرســائل 

عنايــة خاصة واهتامماً بالغــاً، ليتواكب املضمون املتميز 

مع الشــكل املالئم، ومن ثــّم تحظى الرســائل باملتابعة 

واالهتامم، وتحقق األهداف املنشودة.

وقال إن الربملان ووســائل اإلعــالم يحتاجان لبعضهام 

البعض، وليس من مســؤولية وســائل اإلعالم، أن تجعل 

الربملان أو نــواب الربملان يبُدون جيداً يف عيون الجمهور، 

فمســؤولية الربملــان اتخاذ قــرارات تتعلق بالسياســات 

العامــة التــي تســتجيب الحتياجات ومصالــح ورغبات 

املواطنــني، وتكمن مســؤولية وســائل اإلعــالم يف إطالع 

الجمهور، وعىل نحو دقيق.

أركان السمعة املؤسسية للربملان وانطباعات املجتمع

وأشــار الدكتور محمد حجاج، إىل أن السمعة املؤسسية 

للربملــان تتعلق باالنطباعات التــي يكونها املجتمع عن 

الصورة الذهنية للربملان وتاريخه وسياســاته واتجاهاته 

نحو الشــعب، حيــث يحتفــظ كل برملــان يف التاريخ 

الحديث بســمعة تظــل عالقة به، وتحفظها ســجالت 

التاريخ لكل األجيال، مبيناً أن أركان الســمعة املؤسسية 

للربملان هــي: رئيس الربملان وطريقة إدارته للجلســات 

والتصويت عــىل الترشيعات والقرارات، وأعضاء الربملان 

ومناقشــاتهم وخالفاتهم التي قد تظل ســنني طويلة يف 

ذاكرة الجامهري، وجلسات الربملان ومدى جديتها، وهل 

هي مفيدة أم مجرد ديكور لتمرير القوانني والترشيعات 

والقوانني الجديدة، والشــفافية يف التعامل مع وســائل 

اإلعالم، واملناخ الدميقراطي داخل الربملان.

وبالنسبة ملنهجية توظيف اإلعالم الربملاين يف التواصل 

مع الجمهور وتعزيز املشــاركة السياسية، أكد أن اإلعالم 

ســالح ذو حدين، وهذا العامل ليــس مثالياً خيالياً يعمه 

الســالم والعدالــة واملحبــة، بــل إن تضــارب املصالح 

واختالفها وتضادها، يجعل من التضليل اإلعالمي سالحاً 

فعــاالً يف الرصاعات، ولكن يتم ذلك عرب أســلوب القوة 

الناعمة التي تؤثــر ببطء، وعىل املدى الطويل، دون أن 

يالحظها الكثريون.

ولفت إىل أنه ميكن بلــورة منهجية لتوظيف اإلعالم 

الربملــاين يف التواصــل مــع الجمهور، وتعزيز املشــاركة 

السياســية من خالل 6 مراحل، هي: االستامع، واالتصال، 

والبناء، واإلدارة، واملحتوى، والقياس.

وبــني أن أي عمليــة اتصــال ناجحة تبدأ باالســتامع 

الجيــد، وتعترب مرحلة االســتامع األوىل يف عملية االتصال 

الجامهــريي، للتعــرف إىل كل كبــرية وصغــرية تتداولها 

القنــوات اإلعالمية وشــبكات التواصــل االجتامعي بني 

الجامهــري، وقــال، هنا نتســاءل: ملــن نســتمع، ونؤكد 

أن االســتامع بالنســبة للربملــان ملعرفة الرؤية والرســالة 

اإلعالميــة والربامــج الخاصة به، واهتامماتــه واملبادرات 

الحالية، والتيار السائد داخل الربملان، والنواب واألشخاص 

املؤثرين.

القاعدة الجامهريية من املتابعني

وقــال الدكتور حجــاج: بعد تحديد املواضيــع التي تهم 

الجمهور، وتحديــد القنوات املالمئة لالتصال الجامهريي، 

تــأيت مرحلــة االتصال، وهنــا، يجب األخذ يف الحســبان 

النقــاط التالية عنــد تصميم الرســالة اإلعالمية: العنوان 

الصحايف، وهو عامل الجذب األول عىل شبكات اإلنرتنت، 

واللغة البسيطة، والتوظيف الجيد للصور والفيديوهات، 

والدعــوة للمشــاركة، والرد عــىل الردود الســلبية قبل 

اإليجابيــة، وبناء صــوت قوي يوضح شــخصية برملانك، 

والحرص عــىل العاملية، والبحث عن التأييد واملســاندة، 

والحــرص عــىل الصــورة الذهنية التــي تريــد إيصالها 

للجمهور، والحذر من التضليل.

الرسائل اإلعالمية تسعى 
إىل حتقيق أكرب أثر لها 

يف اجلمهور املستهدف 
للوصول إىل أكرب رقعة 

جغرافية ممكنة

الربملان ووسائل اإلعالم 
يحتاجان بعضهم البعض 

وليس من مسؤولية 
وسائل اإلعالم أن جتّمل 
صورة الربملان أو نواب 

الربملان يف عيون اجلمهور

اإلعالم الربملاينمنتدى
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د. حجاج: الرسالة اإلعالمية للربملـــــــــــــــــــــــــــــــان ركن أساسي يف العملية االتصالية

وبني أنه يف مرحلة البناء، يتم بناء القاعدة الجامهريية 

مــن املتابعــني، وتحديــد قامئــة باملواصفــات املطلوبة 

للقنوات اإلعالمية املستخدمة من قبل الربملان، من حيث 

عدد املشــاهدين، وقوة الرسالة، وجودة وصول املحتوى 

للجمهور، وحجم التفاعل. 

وأشــار الخبري يف مجال التواصــل االجتامعي، إىل أنه 

ينتــج عن املراحل الثالث الســابقة، عــدد ال بأس به من 

املشــاهدين واملتابعني للقنوات اإلعالمية للربملان، وهنا، 

تظهــر أهمية دور اإلدارة وتوزيــع االختصاصات، مؤكداً 

أن مرحلــة املحتوى تقوم عىل وضــع معايري ثابتة للنرش 

والتواصل الجامهريي، مــن أجل بناء الثقة مع الجمهور، 

وضــامن مســتوى ثابت من جــودة األخبــار واملواضيع 

املطروحــة للجمهور، لتعزيز املشــاركة والحــوار وتنوير 

الرأي العــام.ويف مرحلة القياس النهائيــة، تظهر العديد 

من األســئلة، مثل: ما نتائج عمل القســم اإلعالمي، وهل 

نسري يف الطريق الصحيح، وما العائد عىل استثامراتنا، وما 

أفضــل قناة يجب الرتكيز عليهــا »إذاعة، تلفاز، إنرتنت«، 

وما مدى فعالية التواصل، وما مدى التحســن يف الصورة 

الذهنية للربملان، وما مقدار الزيادة املتوقعة يف املشاركة 

السياســية؟ مؤكداً أنه يجب وضــع العديد من مؤرشات 

قيــاس األداء للمراحل الخمس الســابقة، حتى نتأكد من 

وصول الرسالة اإلعالمية للربملان للجمهور.

وأوضــح أنه يجب الرتكيز عــىل تحقيق ثالث وظائف 

رئيســة للتواصــل الجامهــريي للربملانات، هــي: تدوير 

البيانات ونرش املعلومات من قبيل الحقائق واإلحصاءات 

واألرقام التي تتعلق بحجم املامرسة الرقابية أو املبادرات 

الترشيعية لألعضاء، أو نتائج االنتخابات الربملانية املحلية 

والعامليــة، أو القــرارات والتوصيــات التــي صدرت عن 

املحافــل الربملانيــة اإلقليمية والدوليــة، أو حتى مواعيد 

جلســات الربملان ولجانه، فيام يشــبه النرشة املرئية التي 

يتم تحديثها باستمرار، أما املقصود باملعلومات، فهي تلك 

املعارف والبيانات ذات الداللــة والتأثري املبارش املحتمل 

يف ســلوك الفرد، ال ســيام يف ما يتعلق باملامرسة النيابية 

والحياة الدميقراطية.

وبــني أن الوظيفة الثانية، هي تطوير الســلوك النيايب 

لألعضاء، ألنه ما من شــك أن االتجاهات السلوكية للفرد 

بوجــه عــام، تتأثــر بعوامل عــدة، من أهمهــا املعارف 

واملعلومــات املتاحة له، والتي يتعــرض لها، وكلام كانت 

هذه املعــارف واملعلومات متجانســة وهادفة ومرتبطة 

بإطار ثقايف مالئم للبيئة املجتمعية، كانت وسيلة لتنمية 

وتطوير الســلوك االجتامعي للفرد، ومن هنا، تأيت دواعي 

وأهمية التأثري الهادف يف السلوك النيايب ألعضاء املجالس 

النيابية.

وبالنســبة للوظيفــة الثالثــة، وهــي دعــم القــرار 

الترشيعــي، أشــار الدكتور محمد حجــاج، إىل أن أهمية 

دور اإلعــالم الربملــاين، تربز كمصدر لدعــم القرار، حيث 

تفتــح النقاش، مبــا يتيح تبــادل اآلراء والخــربات حول 

املســائل املثارة أمام الربملان قبل اتخاذ القرار، واإلشــارة 

إىل االحتامالت الحارضة واملستقبلية للبدائل املختلفة ملا 

يتخذ من قرارات.

يجب وضع العديد من 
مؤشرات قياس األداء حتى 
نتأكد من وصول الرسالة 

اإلعالمية للربملان إىل 
اجلمهور

دور اإلعالم الربملاين يربز 
كمصدر لدعم القرار وفتح 

النقاش وتبادل اآلراء 
واخلربات حول املسائل 

املثارة أمام الربملان
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جائزة اإلعالم الربملاين لرفع معايري اجلودة املهنية
أطلــق املجلــس الوطنــي االتحادي، عــىل هامش 

منتدى اإلعالم الربملاين الثــاين الذي عقد يوم االثنني 

املوافــق 24 نوفمــرب يف فندق »رافلــز ديب«، جائزة 

املجلــس الوطني االتحــادي لإلعالم الربملــاين التي 

تشــمل أربعة فروع رئيســية هي: املريئ واملسموع 

واملقــروء واإللكــرتوين، بهدف رفع معايــري الجودة 

املهنيــة لإلعالم الربملاين، وتعزيــز التواصل والتعاون 

بني املجلس الوطني االتحادي، واملؤسسات اإلعالمية 

واإلعالميني والربامج الوطنية، واالســتفادة املتبادلة 

من أفضل املامرسات اإلعالمية يف هذا املجال. 

وأكــد معايل محمــد أحمد املــر، رئيس املجلس 

الوطني االتحــادي، أن املجلس حــرص عىل إطالق 

هذه الجائــزة ملا لها من أهميــة يف تعزيز وتفعيل 

مشــاركة اإلعالميني واملؤسســات والربامج اإلعالمية 

الوطنية، وتعاونهم مع املجلس ونشاطاته ومامرسته 

الختصاصاته الدســتورية، مضيفاً أن الجائزة تجسد 

مدى تقدير املجلس ألعاملهم وفق معايري قياســية، 

إضافة إىل تكرميهم من قبــل املجلس الذي ميثل يف 

أعاملــه وقراراتــه، مواطني دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة، كام تهدف إىل التشجيع والتكريم لإلعالميني 

الذين كانــت لهم بصامت وجهود يف االرتقاء مبجال 

اإلعالم الربملاين.
وشــدد معــايل رئيــس املجلس عــىل أن اإلعالم 

الربملــاين هو أحد مجــاالت اإلعــالم الوطني الذي 

تــزداد أهميته يف ظل ثورة اإلعــالم، وما أدت إليه 

من تأثريات جوهرية يف بناء وتشــكيل الرأي العام، 

مضيفــاً أن اإلعــالم الربملاين يعد مــن أكرث مجاالت 

اإلعــالم التصاقــاً بقضايــا املواطنــني والتعبري عن 

اهتامماتهــم وأولوياتهم، باعتبــار أن املجلس ميثل 

شــعب اإلمــارات يف مجموعه، ويكــرس يف أعامله 

مصلحة االتحاد العليا يف إطار من التوافق والتكامل 

مع متطلبات واحتياجات املواطنني.

وقــال إن اإلعالم الربملاين ال يقــدم فقط األخبار 

واملعلومــات عــن املجلس الوطنــي إىل املواطنني، 

بــل يســاعد عــىل أداء املواطن لــدوره يف متابعة 

ممثليــه الذين يتفاعلــون مع خطــط ومتطلبات 

التنميــة الشــاملة التي تشــهدها الدولــة، بقيادة 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، يحفظــه الله، يف مختلف القطاعات 

ضمن اختصاصــات املجلس الترشيعيــة والرقابية 

والسياســية، موضحاً أن إبراز دور املجلس الوطني 

ومســؤولياته املجتمعية فإن ذلك يعد مكوناً أصيالً 

يف العمل اإلعالمي.

بــدوره، أكــد ســعادة الدكتــور محمــد ســامل 

املزروعــي األمني العام للمجلس الوطني االتحادي، 

أن الجائــزة تأيت ضمن الجهــود الرامية إىل تطوير 

الرشاكة االســرتاتيجية وتعزيز التواصل بني املجلس 

اإلعالم الربملاينمنتدى

اجلائزة تشمل أربعة 
فروع رئيسية هي املرئي 

واملسموع واملقروء 
واإللكرتوين

تأكيد أهمية تكرمي 
اإلعالميني أصحاب البصمات 

جلهودهم يف االرتقاء 
مبجال اإلعالم الربملاين

إبراز دور اجمللس الوطني 
االحتادي ومسؤولياته 

اجملتمعية مكّون أصيل يف 
العمل اإلعالمي

واملؤسسات اإلعالمية واإلعالميني والربامج الوطنية، 

وتقديــر الــدور املنــوط بهــم يف خدمــة القضايا 

الوطنيــة، الســيام وأن املجلس هو أحد الســلطات 

الدســتورية الخمس التي نص عليها دستور الدولة، 

وميارس اختصاصاته الترشيعية والرقابية والسياسية 

ملناقشــة مختلــف القضايــا ذات العالقــة بالوطن 

واملواطــن، مضيفــاً أن الجائــزة تهــدف إىل تقدير 

الجهود واملســاهامت اإلعالمية الفعالة عن املجلس 

وأنشــطته، وإذكاء روح التنافس بــني اإلعالميني يف 

هذا املجال.

وأشــار إىل أنه توجد ضوابط للرتشيح وإجراءات 

ســيتم اعتامدها، معربــاً عن أملــه أن تكون هذه 

الجائــزة إضافة نوعيــة يواكب مــن خاللها اإلعالم 

الربملاين مســرية الحياة الربملانية يف الدولة، ويعكس 

مــدى الدور الــذي يضطلع بــه املجلــس الوطني 

االتحادي وأجهزته.

مجاالت الجائزة

قال ســعادة الدكتــور محمد ســامل املزروعي إن 

للجائــزة أربعة مجــاالت، األول: جائــزة املجلس 

الوطنــي االتحادي لإلعالم الربملــاين املريئ، وتعنى 

بتكريم وتقدير اإلعالميني الذين كان إلسهاماتهم 

وأعاملهــم دور مؤثر يف تعريف الرأي العام بدور 

املجلــس وأعامله مــن خالل الربامــج، والتقارير، 

والحوارات التلفزيونية.

والثــاين: جائــزة املجلــس الوطنــي االتحادي 

لإلعالم الربملاين املســموع، وتعنى بتكريم وتقدير 

اإلعالميني الذين كان إلســهاماتهم وأعاملهم دور 

مؤثــر يف بناء الثقة بني املجلــس والرأي العام، يف 

دور املجلس وأنشطته يف الحياة السياسية للدولة 

من خالل الربامج والتقارير والحوارات اإلذاعية.

والفــرع الثالــث: جائــزة املجلــس الوطنــي 

االتحادي لإلعــالم الربملاين املقروء، وتعنى بتكريم 

وتقديــر اإلعالميــني املتابعــني واملهتمني بشــأن 

املجلس وأنشــطته، مــا أدى إىل نجــاح أعاملهم 

يف التأثــري يف تكويــن رأي عــام مســتنري بأدوار 

واختصاصات املجلس، وذلك من خالل الحوارات 

والتقاريــر واملقــاالت والتحقيقــات يف الصحف 

واملجــالت، إضافة إىل املؤلفــات والكتب يف هذا 

الشأن.

والفــرع الرابــع: جائــزة املجلــس الوطنــي 

االتحــادي لإلعالم الربملاين اإللكــرتوين التي تعنى 

بتكريــم وتقديــر املتعاملني مع اإلعــالم الجديد 

بتطبيقاته عىل شبكة اإلنرتنت واألجهزة املحمولة، 

خاصة ما يتعلق منها بواقع الشبكات االجتامعية، 

بحيــث أدى ذلك التعامــل إىل التأثري وبناء الثقة 

بني املجلس والرأي العام.

تعكس مشاركة اإلعالميني واملؤسسات والربامج 
اإلعالمية الوطنيــة يف الجائزة مدى رغبتهم يف 
تقدير أعاملهم وفق معايري قياسية، إضافة إىل 
التعــاون مع املجلس الوطنــي االتحادي الذي 
ميثل يف أعامله وقراراته، مواطني دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة، كام أن هذه املشــاركة تثل 
فرصة إيجابية لالســتفادة املتبادلة من أفضل 
املامرسات اإلعالمية يف مجال اإلعالم الربملاين. 

وهــذا املجال هو أحد مجاالت اإلعالم الوطني 
الــذي تزداد أهميته يف ظل ثــورة اإلعالم، وما 
أدت إليــه مــن تأثــريات جوهرية عــىل بناء 
وتشــكيل الرأي العام، ويعد اإلعــالم الربملاين 
أكرث مجاالت اإلعالم التصاقاً بقضايا املواطنني، 
والتعبري عن اهتامماتهــم وأولوياتهم، باعتبار 
أن املجلــس الوطنــي االتحادي ميثل شــعب 
اإلمــارات يف مجموعــه، ويكــرس يف أعاملــه 
مصلحــة االتحــاد العليا يف إطار مــن التوافق 
والتكامــل مع متطلبــات واحتياجات مواطن 

الدولة.

مزايا املشاركة
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⁃℆⁵℃ₖا ⁒ₙا※ₖت وا‶℄ₚₖوا ℆℆ₙ⅂₁⅄ₖ ℅⁙ₑ⁄ ..ℇₜ‶ₚₖ※ₖة ا⅀₁⅂م اℓ‶⁐
تجسد جائزة املجلس الوطني االتحادي لإلعالم الربملا ، مدى تقدير املجلس ألع�ل اإلعالمي� واملؤسسات والربامج اإلعالمية الوطنية وفق 

معاي¥ قياسية، وتهدف إىل تشجيع وتكريم اإلعالمي� الذين كانت لهم بص�ت وجهود يف االرتقاء �جال اإلعالم الربملا .

ℾ‶⁑ₙت اℓ‶⁑ₖة 

₂ₙ 14℆‶رًا ₈ₖوع اℓ‶⁑ₖة:

1
تعنى بتكريم وتقدير اإلعالمي� الذي كان إلسهاماتهم وأع�لهم 

حضور مؤثر يف تعريف الرأي العام، بدور املجلس وأع�له من 
خالل الربامج والتقارير والحوارات التلفزيونية.

جائزة املجلس الوطني 
االتحادي لإلعالم 

الربملا� املر�

3
تعنى بتكريم وتقدير اإلعالمي� املتابع� واملهتم� بشأن 

املجلس وأنشطته، م� أدى إىل نجاح أع�لهم يف التأث¥ عىل 
تكوين رأي عام مستن¥ بأدوار واختصاصات املجلس، وذلك                     

من خالل الحوارات والتقارير واملقاالت     
     والتحقيقات يف الصحف واملجالت، باإلضافة            

             إىل املؤلفات والكتب يف هذا الشأن.

جائزة املجلس الوطني 
االتحادي لإلعالم 

الربملا  املقروء

2
تعنى بتكريم وتقدير اإلعالمي� الذي كان إلسهاماتهم وأع�لهم 
دور مؤثر يف بناء الثقة ب� املجلس والرأي العام، بدور املجلس 

وأنشطته يف الحياة السياسية للدولة، من خالل الربامج والتقارير 
والحوارات اإلذاعية.

جائزة املجلس الوطني 
االتحادي لإلعالم 
الربملا  املسموع

4
تعنى بتكريم وتقدير املتعامل� مع اإلعالم الجديد بتطبيقاته، 
عىل شبكة اإلنرتنت واألجهزة املحمولة ـ خاصة ما يتعلق منها 

�واقع الشبكات االجت�عية، بحيث يؤدي ذلك التعامل إىل 
التأث¥ وبناء الثقة ب� املجلس والرأي العام.

جائزة املجلس الوطني 
االتحادي لإلعالم 
الربملا  اإللكرتو 

الدقة يف البيانات 
واملعلومات 

أسلوب التناول 

الشمولية واإلحاطة 

الجهد الوثائقي 

الجهد التحلييل 

القدرة عىل اإلقناع 

سالمة اللغة العربية 

وضوح الفكرة 

االبتكار يف الرؤية 
والتناول 

أهمية املوضوع 

املوضوعية 

حداثة األفكار 

التأث¥ يف الرأي العام 

الثقافة املرجعية

صحافيونإعالميون

كتاب

ون
لف

مؤ

مؤسسات إعالمية 

برامج إعالمية

الفئات املرشحة 
للجائزة:

- توجيه خطاب إىل أم� عام الجائزة إلبداء الرغبة يف الرتشح.
- تقديم نسخت� من األع�ل املؤهلة للرتشح مرفقاً بها الس¥ة 

الذاتية.
- املستندات واملرفقات املرسلة ستكون حق األمانة العامة 

للجائزة.
- Ïنح الفائز وساماً أو درعاً تقديرية عليه اسم الجائزة 

وشعارها وشهادة تقديرية «براءة» مكتوبة بخط معتمد 
ومكافأة نقدية، يحددها مجلس أمناء الجائزة. 

- ملجلس أمناء الجائزة أن يحجب منح الجائزة إذا Ó تنطبق 
رشوط منحها.

- الجائزة محايدة وال تخضع ألي توجهات فكرية أو سياسية.
- منح الجائزة سيكون خالل احتفال رسمي يرعاه املجلس 

الوطني االتحادي.

⁅ₖإ⁐اءات ا⁕ وₙ‶℀℆⁃ اℓ‶⁑ₖة:
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أحمد عبيد املنصوري
عضو اجمللس الوطني االحتادي

مقومات الفوز يف االنتخابات
الربنامج االنتخايب أم الحملة االنتخابية: أيهام يسبق 

اآلخر؟ وأيهام أهم؟.

»لســان الحال أبلغ من لســان املقــال » مقولة 

عربيــة ترقــى يف معناها إىل بيت أيب متام الشــهري: 

ــيُْف أَْصَدُق إِنْبَــاًء ِمَن الُكتُــِب، يف حدِه الحدُّ  »السَّ

بنَي الجدِّ واللَّعــِب«، كناية عن أن العربة يف األفعال 

ال األقوال، وأن »الفعل يكــون دامئاً أصــدُق إنبــاء 

مــن الُخطَــِب«. إن املرء يعــرف بأفعالــه. وبالتايل 

يتوجب عىل املرشح أن يرصح ويعلن ويبني حملته 

االنتخابيــة بناًء عىل ما يســتطيع تقدميه فعالً دون 

مبالغة. 

إن »لسان الحال« قد يجعل الشخص أهالً للثقة، 

جديراً باالحرتام والتقدير، حرياً باإلشادة، كام يعكس 

رس نجاح الشــخص يف املســاهمة يف خدمة الوطن، 

نتيجــة التحــيل باإلخالص وبأعــىل أخالقيات املهنة 

واالحــرتاف، وهكذا، وليك يســطر التاريخ إنجازات 

املرء فعــالً، ال بــد أن تتوافق األفعال مــع األقوال، 

أوليس املرء »قول وفعل«؟.

ويف واقــع األمــر فإن هــذا هو متاماً ما جســده 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

رئيــس الدولة ،يحفظه الله، يف خطاب افتتاح الدور 

األول مــن الفصل الترشيعي الرابع عرش بقوله: »إن 

قمة ما نسعى له من املرشوع النهضوي الذي نأمله 

لدولتنا، هو تحويل الرؤية التطويرية مبا تتضمنه من 

معاٍن ومبادئ ومفاهيم إىل اسرتاتيجيات عمل، وقيم 

سلوكية ميارســها املواطن يف حياته اليومية، وينترص 

لها، ويدافع عنها، ويصون مكتســباتها، وهذه غاية 

التمكني، وهي قمة املسؤولية والوالء«.
يف عجالــة الصفــات التــي ينبغــي أن يتحــىل بها 

املرشحون، والتي سنعود إليها بيشء من التفصيل الحقاً:

الشــخصية القيادية الفذة ذات الحنكة والقدرة 	 

العالية عىل التواصل وعىل اتخاذ القرار؛ فضالً عن 

اإلحساس بقضايا الشعب؛ ناهيك عن القدرة عىل 

تويل زمام األمور دون استثارة العواطف.

التمسك بقيم الهوية الوطنية اإلماراتية.	 

املعرفــة واإلملام بالدســتور واللوائــح والقوانني 	 

واإلملام بالصالحيــات )لتفادي الوعــود املثالية( 

ومعرفة احتياجات وتوقعات املواطنني.

ينبغــي أن يكــون املرشــح قــدوة يف األخــالق 	 

والتعامل واألســلوب والصدق واألمانة والنزاهة 

والتمســك بالقيم والعــادات والتقاليد، وينبغي 

أن يكون ملامً بالثقافة العامة والثقافة السياسية 

السائدة منها والوطنية. 

أن يتحــىل بالبداهــة والفطنة واإلبــداع، والقيم 	 

اإليجابية بحيث يكون باســتطاعته تقييم األمور 

بإيجابية وأن يســاهم يف الحلول بدالً من تعميق 

املشــاكل والقضايا، وأن ميتلك الحنكة السياسية، 

وأن يتمتع باإلدراك والفهم السيايس الواسع، وأن 

يكــون عىل اطالع عىل سياســة الدولة، فضالً عن 

املعرفة بالعالقات الدوليــة. ومن األهمية مبكان 

أن يكون املرشــح مترشبــاً للسياســات املحلية، 

مستوعباً لكل مجرياتها. 

يعــد الســمو والرتفع عــن الصغائــر، والرد عىل 	 

االنتقــادات وتقبل الــرأي اآلخر واحــرتام تعدد 

اآلراء، مــن صميم صفــات القائــد الناجح، وأن 

يكون املرشــح متجاوباً، ملامً مبفهــوم ديناميكية 

الحوار مع األطراف األخرى دومنا تحسس، وعليه 

أن يتصف بالحلم والحكمة، وأن يكون قادراً عىل 

الخوض يف التفاصيل متى ما تطلب األمر.

 التفكري االسرتاتيجي )خاصة وأن املجلس الوطني 	 

االتحــادي يتطلــب التفكري عىل مســتوى البنى 

التحتيــة والقطاعات.. إلخ(، إن تحويل الشــؤون 

املحلية إىل شأن اتحادي يعمم الخري عىل الجميع.

 التنسيق مع الزمالء األعضاء، والتنسيق والتواصل 	 

مع الجهات الحكومية.

إن األنــاة والتحمــل وعدم الشــعور باإلحباط ، 	 

وتحمل النتائج وتقبلها مهام كانت النتيجة، تعترب 

أموراً جيدة تســاعد املرشــح عــىل تحمل املهام 

امللقاة عىل عاتقه. وعىل املرشح أن يعتاد العطاء 

دون توقــع املقابل، وعليه أن يتحمل مســؤولية 

أخطائه وأن يبتعد عن إلقاء اللوم عىل اآلخرين.

القيام بدراســات واقعية مع تلمس االحتياجات 	 

والتوقعات، واستقصاء الواقع واملستقبل.

يستطيع السياســيون ترك بصامتهم الواضحة إذا 	 

تحلوا باألخالقيات والقيم املثىل، بيد أن األهم هو 

ترجمــة هذه القيم واألخالقيات العليا، إىل أفعال 

من خالل القيــام بدورهــم وواجباتهم املرجوة. 

ولذلــك يتوجــب عىل املرشــح أن يبنــي حملته 

االنتخابية عىل إمكانياته الفعلية يف اإلنجاز.

األشياء التي ينبغي عىل املرشح تجنبها: 

الطعن يف اآلخرين.	 

 الوصولية واالنتهازية.	 

الوعود دون القدرة عىل التنفيذ.	 

املبالغة يف الحمــالت االنتخابية والتي ال تتوافق 	 

مع اختصاصات املجلس وصالحياته.

الرتكيــز عــىل القضايا املحليــة دون التفكري عىل 	 

املســتوى االتحادي، أو عىل شــؤون واهتاممات 

اإلمــارات األخــرى، وبحســب املــادة )77( من 

الفصل الرابع من دســتور الدولة )أحكام عامة(، 

فإن عضــو املجلس االتحادي ينوب عن شــعب 

االتحــاد جميعــه، وليس فقط عن اإلمــارة التي 

ميثلها داخل املجلس.

تعد الحمالت اإلعالمية وســيلة هامة من وسائل 
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مقومات الفوز يف االنتخابات

االتصال مع الناخبني، غري أن دورها وأثرها يدوم لفرتة 

قصــرية، وهذا يدفع املرشــحني يف كثري من األحيان، 

إىل تســخري الكثري من املوارد، خاصــة املوارد املالية 

إلنجــاح حمالتهم. بيد أن الوضــع يختلف متاماً، إذا 

كان الناخب ميتلك برنامجاً انتخابياً متكامالً يتضمن 

املحــاور والخطــط واألهــداف واآلليــات الكفيلة 

لتحقيق هــذه األهداف. إن قليالً مــن املال حينئٍذ 

كفيل بإرســال رسالة للشعب، تحقق نتائج انتخابية 

أفضل مام تحققه الحملة اإلعالمية الباهظة، التي ال 

تعتمد عىل الربنامج االنتخايب املتكامل.

الشــاهد أن كثــرياً مــن األفــكار الســلبية التي 

تكونت عن السياســيني، والتــي أدت إىل عدم الثقة 

بهــم، جاءت نتيجة تركيزهــم يف الغالب األعم عىل 

الحمــالت االنتخابيــة الرباقــة التي تعكــس النوايا 

الحســنة والطموحــات املثاليــة، دون القدرة عىل 

التنفيذ وترجمة األقوال إىل أفعال عىل أرض الواقع. 

يعتــرب التقييــم واإلدراك واملعرفة، من أهم الوســائل 

لتحقيق أنجع النتائج، كام أن التواصل املستمر والتفاعل 

مــع املواطنني، للتعــرف عىل توقعاتهــم واحتياجاتهم 

واقرتاحاتهم ال يقل أهمية. إن اإلجابة عن السؤال: ملاذا 

أرغب أن أكون يف املجلس الوطني االتحادي؟ األســباب 

والدوافع؟ وماذا أرغب أن أقدم للوطن واملواطنني؟ وما 

هي رؤيتي لتحقيق توقعات القيادة الرشــيدة؟ تجعل 

املــرء مهيأ لوضع برنامجه االنتخــايب الفعال. أضف إىل 

ذلــك، ينبغي تقوية بعض املهارات ليك يتأهل املرشــح 

للقيام بدوره عىل أكمل وجه.

محددات الفوز يف االنتخابات:

مع اقــرتاب نهاية الفصل الترشيعــي الخامس عرش 

للمجلس الوطني االتحادي، سيبدأ البعض يف التحضري 

للرتشــح لخدمة الوطن من خــالل عضوية املجلس. 

وبالتايل ســتبدأ الرشكات اإلعالمية يف عرض خدماتها 

ملن يرغب للرتشح، وحسب الســيناريوهات العامة، 

فإن نســبة قليلة فقط من املرشحني هي من ستفوز 

مبقاعد املجلس.  وكام أسلفنا، فإن األهم هو الربنامج 

االنتخايب الذي يســبق الحملة االنتخابية. الذي يجب 

أن يعكــس الحملــة االنتخابيــة، ويكــون معرباً عن 

»هوية املرشــح االنتخابيــة«، وعن فكــره ومواقفه 

الوطنيــة، وتطلعاته للوطن وللمواطنني، ومدى عمق 

فكره وتقييمه ألهم قضايا الوطن، وارتباطه بالقضايا 

االتحاديــة واملحلية. بيد أن التحدي األكرب هو كيفية 

التفكــري عىل املســتوى االتحادي، وليــس فقط عىل 

املســتوى املحيل؛ حيث إن العضو ميثل الشعب كله، 

وليس الدائرة االنتخابية التي منحته أصواتها. 

إن عضويتك يف املجلس الوطني االتحادي، ســواء 

كنت عضواً معيناً أو منتخباً، إمنا هي تكليف لخدمة 

البالد والشــعب. وسيكون أفضل ترشيف لك حينام 

تقوم مبهامتك عىل أكمل وجه.
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حتقيق

أجمــع عدد مــن املســؤولني واملواطنــني، عىل أن 

الجمعيــات التعاونية ال تتواىن عن تحقيق أهدافها 

املرســومة لخدمة املجتمع، عرب مختلف الخدمات 

واملبــادرات التي تصب يف هــذا االتجاه، منها: بيع 

السلع بأسعار مناســبة، وتوفري الشواغر للمواطنني 

واملقيمــني، فضالً عــن كونها مركــزاً متكامالً يضم 

مجموعــة مــن الخدمــات املرصفيــة والحكومية 

وســواها، مبا يخدم املســتهلكني عــىل نحو أفضل، 

ويعزز عالقة الجمعيات التعاونية باملجتمع.

خدمة املتعاملني

ســهيل البســتيك مدير إدارة االتصــال يف جمعية 

االتحــاد التعاونية، قــال إن دور خدمة املتعاملني 

يف الجمعيــة، ال يقترص عىل كســب رضا املتعاملني 

وحســب، إمنــا إبهارهــم بخدمات جديــدة دامئاً، 

مثل اســتخدام أحدث التقنيات، وتوفري الخدمات 

واملنتجات االســتهالكية بأســعار منافســة وجودة 

عالية، واالســتامع إىل آرائهم، وأخذ املناسب منها، 

بهــدف تطوير العمل واســتدامة النجــاح، مؤكداً 

إعارة املســؤولية االجتامعية اهتاممــاً خاصاً، نابعاً 

من قوانني التعاونية ونظامها الداخيل، بزيادة نسبة 

مســاهامتهم املجتمعية ســنوياً يف شتى املجاالت، 

إميانــاً برضورة تبني دور حيــوي يف املجتمع الذي 

نعمل ونعيش ونتفاعل فيه.

وأضاف: انطالقاً من مسؤوليتنا املجتمعية، نحن 

نســعى بصورة حثيثة إىل تطويــر تعاملنا وأعاملنا 

قدر املســتطاع لنواكب املفهوم العاملي لالستدامة، 

من خالل عمليات الرتشــيد املختلفة يف اســتغالل 

املــوارد، واملحافظة عىل التــوازن البيئي الطبيعي، 

خدمــة ملجتمعنــا وألجيالنــا القادمــة، ونتحمــل 

مسؤولية قراراتنا، ونلتزم باتفاقاتنا، ومنتثل للقوانني 

النافــذة، ونصدق مــع املتعاملني، ونكــرم ونحرتم 

رؤســائنا يف العمــل، ونثق يف مرؤوســينا، ونتعامل 

بإنصــاف وحيادية مع الجميــع، ونعمل عىل توفري 

بيئة عمــل صحية مبنية عىل الثقــة املتبادلة، من 

أجل الوصول إىل إنجازات غري مسبوقة ومبتكرة.

الشفافية والصدق

ولفت إىل تبنيهم مبدأ الشــفافية والصدق واألمانة 

يف عالقاتهــم وتعامالتهــم مع جمهــور املتعاملني، 

لتحقيق جملة من األهداف تتمثل يف زيادة األرباح 

والعائد لدى املســاهمني، وزيادة مستوى املبيعات 

واإليرادات، ومراقبة التكاليف بعناية لنحقق النمو 

املســتمر يف األرباح، وتطوير خدماتنــا التي تعزز 

التواصل وتعود بالفائدة عىل زبائننا، وتنفيذ برامج 

تســوق جاذبة وذات قيمة عاليــة للزبائن، تنمي 

وتزيــد من والئهــم، إىل جانب العمــل عىل جعل 

منتجات »االتحاد« ذات سمعة تنافسية من حيث 

الجودة والسعر.

وأوضــح أن أهــداف الجمعية تركــز أيضاً عىل 

اجلمعيات التعاونية.. حمل ثقة اجملــــــــــــــــــــــتمع وحمط األنظار نحو املزيددائمًا

سهيل البستكي: نتطلع 
للوصول إىل 35% توطني 

خالل 2015

»االحتاد التعاونية« تدعم 
مؤسسات اجملتمع بأكرث 

من 3 ماليني درهم 

عبدالله املطريي 
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والتطويــر  التوســع  يف  االســتمرار  إىل  الســعي 

واالبتــكار، مع األخذ يف االعتبار التوازن بني مصادر 

واستخدامات األموال، وتطبيق واستخدام األنظمة 

والتقنيــات الحديثة، وتطوير اإلجــراءات القامئة، 

ودعم املجتمع مبا يخدم أهداف الدولة االقتصادية 

واالجتامعيــة، ودعــم وتوظيف الكــوادر البرشية 

املواطنة، وتوفري الكفاءات من املوظفني وتدريبهم 

واملحافظــة عليهم كقيمة مضافــة، وتوفري بيانات 

عن أنشــطة الجمعية تتسم بالشــفافية والكفاءة 

واملهنية.

اسرتاتيجية التوطني

وأوضح أن اســرتاتيجية جمعية االتحــاد التعاونية 

تهــدف إىل دعــم وتوظيــف الكــوادر البرشيــة 

املواطنة، وتوفري الكفاءات من املوظفني وتدريبهم، 

واملحافظــة عليهــم كقيمــة مضافة، وهــي تعول 

عليهــم يف تحقيق األهــداف واألغــراض املرجوة، 

وعــىل غرار ذلــك تحــرص إدارة املــوارد البرشية 

عىل توظيف الكوادر املواطنة وتطويرهم بشــكل 

مســتمر، وتطويــر وتحفيــز املوظفــني املواطنني 

من خــالل تأهيليهــم وتقديم التدريــب والدعم 

الالزم لهم، وإتاحة فــرص التطور الوظيفي لهم يف 

املؤسسة.

وأكد أن سياســة الجمعية واضحة ومستمرة يف 

قضيــة التوطني، إذ تســعى إدارة املــوارد البرشية 

إىل زيادة عدد املوظفــني املواطنني ليصل إىل 405 

موظفــني مواطنني مع نهاية 2014، بنســبة توطني 

تصل إىل 33% يف الوظائف القابلة للتوطني، والتي 

تعد من أعىل نســب التوطــني يف القطاع الخاص، 

وتشــكل نسبة التوطني يف الوظائف القيادية العليا 

81%، وتصــل إىل 42% يف الوظائــف الوســطى 

و31% يف الوظائف الخدمية، وتهدف إدارة جمعية 

االتحاد التعاونية إىل زيادة عدد املوظفني املواطنني 

عــام 2015 ليتجــاوز 450 موظفاً مواطناً بنســبة 

توطني تصل إىل %35.

مناصب قيادية

كذلك وفرت الجمعيــة دورات وبرامج ركزت عىل 

تقديــم التدريب إىل املوظفني املواطنني، وتأهليهم 

لتقلد مناصب قيادية يف جمعية االتحاد التعاونية، 

ومثــة العديد من الربامــج التدريبية يف عام 2014 

منها: برامج متنوعة عن إدارة املشــاريع، وتخطيط 

األعــامل، وتقنيــات الـــ»Six Sigma«، ومهارات 

وأساســيات التســويق، وإدارة الوقــت، ومهارات 

التفاوض وغريها من الربامج التدريبية، ومتوســط 

عدد ســاعات التدريب للمواطنــني يتجاوز 5000 

ســاعة تدريب مبعدل 12 ساعة تدريب للموظف 

الواحد.

وأوضح البســتيك أن الجمعيــة أطلقت برنامج 

»مــدراء الغد« لدعم وتطويــر الكفاءات الوطنية، 

اجلمعيات التعاونية.. حمل ثقة اجملــــــــــــــــــــــتمع وحمط األنظار نحو املزيددائمًا

ماجد اجلنيد: نعرض 
منتجات األسر املواطنة يف 

اجلمعية جمانًا

تطلعات املستهلكني 
تتجه نحو احلصول على 

املزيد من اخلدمات 

سعيد بن عمرو

77 الوطني االحتادي  |  العدد الثامن  |  يناير 2015

isssu88 .indd   77 1/11/15   4:59 PM



سعيد مبارك: »التعاونيات« 
من أفضل النظم 

االقتصادية الداعمة 
للتنمية

أسعار اجلمعيات التعاونية 
التنافسية طّوقت جشع 

التجار يف السوق

والحتواء عدد من طــالب الجامعات لتدريبهم ثم 

تأهيلهــم يف برنامــج مخصص لهــم، يتضمن إدارة 

الفــروع واإلرشاف عليها، إضافة إىل الفرص املتاحة 

لهــم يف اإلدارات األخــرى، وتم تعيــني 6 مواطنني 

منهم كموظفني دامئني يف جمعية االتحاد التعاونية.

ولخص البســتيك مســاهامت جمعيــة االتحاد 

التعاونية خالل عــام 2014، يف عدد من املبادرات 

املجتمعيــة املتامشــية مــع اســرتاتيجية جمعية 

االتحــاد التعاونية والتميــز يف الخدمة االجتامعية 

التي تنتهجها إمارة ديب، حيث تم دعم مســاهمي 

الجمعية من خالل الربامــج التالية: »مري االتحاد« 

لعدد 1920 مســاهامً، برنامج »عيالنا« لعدد 860 

طفالً، وبرنامج »رحمة« لـ232 مستحقاً يف الربنامج، 

وبرنامج »مودة« لعدد 244 يتيامً.

دعم القطاعات

كام ساهمت »تعاونية االتحاد« يف دعم القطاعات 

الحيويــة يف إمارة ديب املتمثلة يف وســائل التعليم 

والصحــة والقطــاع االجتامعي والعمل اإلنســاين 

والخــريي ومراكــز تحفيظ القــرآن الكريم وجائزة 

القــرآن الكريــم، وكذلــك الرشاكة مع الــوزارات 

واملؤسســات الحكومية والخاصة، وأفاد البســتيك 

بأن الجمعية دعمــت القطاع التعليمي مببلغ 825 

ألــف درهم، بينام قدمت دعامً للقطاع االجتامعي 

والعمل اإلنســاين والخريي ومراكــز تحفيظ القرآن 

الكريــم مببلغ 120 ألف درهم، أما القطاع الصحي 

فنال مبلغ 210 آالف درهم.

وذكــر أن املؤسســات وجمعيات النفــع العام 

والدوائــر املحليــة، حصلــت عــىل دعــم مببلــغ 

الحمــالت  حصلــت  فيــام  درهــم،   3.391.500

الرمضانيــة عــىل دعــم مببلــغ 104.750 درهامً. 

كذلــك أبرمت الجمعية مذكــرات تفاهم مع عدد 

من الجهات املحليــة يف اإلمارة مببلغ 13.217.644 

درهــامً، ومن أبرزها رشاء أرسّة الطبية ملستشــفى 

الرباحة مببلغ 1.190.000 درهم، وتأثيث مســاجد 

عن طريق دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

مببلغ 820.000 درهم.

وتســهم الجمعية يف نرش التوعيــة االجتامعية 

يف املجتمــع، من خــالل نــرش الثقافــة اإليجابية 

لدعم البناء االجتامعي املتامســك، ورفع املســتوى 

الثقايف، حيث تدعم الجمعية الحمالت التســويقية 

والتوعوية الخاصة بالوزارات واملؤسسات الحكومية 

والخاصة، من خالل طباعة شعار الحمالت التوعوية 

عىل أكياس التســوق أو من خالل عرض شــعارها 

عىل شاشات نقاط البيع يف فروع الجمعية، وعرض 

 »Hyper Media«شــعار الحمالت عىل شاشات الـ

يف املراكز التجارية مثل اتحاد مول والربشــاء مول، 

ومــن أبرزها حمــالت بلدية ديب، وحمــالت دائرة 

التنمية االقتصادية، والعديد من الحمالت األخرى.

التوطني والتوظيف

مــن جانبه، أكــد ماجد الجنيد مديــر عام جمعية 

الشــارقة التعاونيــة، أن الجمعية تعتــرب التوطني 

جــزءاً ال يتجــزأ مــن منظومتها اإلداريــة وخطتها 

االســرتاتيجية، حيــث وصلــت نســبة املوظفــني 

املواطنــني يف الجمعيــة إىل أكــرث مــن 10%، وقد 

وضعت عــىل رأس أولوياتها زيادة النســبة خالل 

الســنوات القليلة املقبلة، كــام خصصت ملواطني 

الدولــة تويل جميــع املناصب اإلداريــة والقيادية 

فيها، مشــدداً عىل حرص الجمعية عىل املشاركة يف 

معــارض التوظيف الخاصة باملواطنني التي تنظمها 

الهيئــات والجامعات عــىل مســتوى الدولة، مثل 

معــارض التوظيف يف الجامعة األمريكية بالشــارقة 

وجامعة الشارقة.

ولفت إىل أن الجمعية تعــرض امتيازات العمل 

للمواطنــني يف مؤسســات التعليــم العــايل مثــل 

الرواتب واملكافآت الســنوية وبدالت املعيشة التي 

تقدمها ملن يرغــب يف االنضامم إىل كادر الجمعية 

الوظيفــي، إضافــة إىل تنظيــم دورات تأهيليــة 

للطلبــة املواطنني الراغبــني يف االلتحاق بالجمعية، 

لتأهيلهم وتعريفهم عىل القوانني واألنظمة الخاصة 

بالبيع بالتجزئة، منوهاً بــدور الجمعية يف تدريب 

املواطنني من طلبــة الجامعات واملعاهد والكليات 

عىل مدار العام، كام تعرض عليهم الوظائف املالمئة 

لتخصصاتهم بعد التخرج.

األرس املنتجة

وأضــاف الجنيــد: إن الجمعية ســاهمت والتزال 

تســهم بشــكل كبري وفعال يف دعم منتجات األرس 

املواطنــة املنتجة، مــن خالل الســامح لها بعرض 

منتجاتهــا عىل أرفف فروع الجمعيــة دون مقابل 

مادي، فهي توفر لهم مســاحة لعــرض منتجاتهم 

ســواء كانت مشــغوالت يدوية أو أغذية يف فروع 

الجمعية، وتسهم يف الرتويج لهذه املنتجات. كذلك 

تقدم الجمعية الدعم املادي للمؤسسات والهيئات 

حتقيق

أولوية خاصة ملنتجات 
املزارعني يف الدولة 

تشجيعًا للمنتج الوطني

سهيل البستيك 
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اجلمعيات واالحتادات 
التعاونية تؤهل 

املواطنني وتروج لألسر 
املنتجة

الحكومية التي تشــجع األرس املنتجة وتســاعدها 

عىل تســويق منتجاتها للعمل عىل رفع مســتواها 

املــادي، وتحقيــق الرتابط االجتامعــي بينها كأرس 

إماراتية.

واستطرد قائالً: ال يقترص نشاط وعمل الجمعية 

عــىل جانب الربــح فقط، إمنــا تســهم يف خدمة 

املجتمع عــرب التعــاون والتفاعل مع املؤسســات 

املجتمعية املختلفة. وقد وزعت الجمعية زكاة مال 

يف الخمس سنوات املاضية مببلغ 50 مليون درهم، 

كــام ترصد الجمعية ســنوياً، مبلغــاً يصل إىل أكرث 

من مليون درهم، ألغراض تحســني شؤون املنطقة، 

يوزع عىل املدارس والجامعات والهيئات الحكومية 

واملستشفيات وتنظيم الفعاليات املختلفة، وتقدم 

الجمعيــة الدعــم لجميــع الفعاليــات الرياضيــة 

واالجتامعيــة والدينيــة، من خــالل تقديم جوائز 

قيمة وقسائم مشــرتيات، وتسهم يف الرتويج لهذه 

الفعاليات عن طريق طباعتها عىل أكياس الجمعية، 

ووضع امللصقات اإلعالنية يف فروع الجمعية.

رضا املتسوقني

وأكــد أن الجمعيــة تضــع ثقة املتســوقني ضمن 

أولوياتها، وتســعى دامئاً لكســب رضاهم، وتضمن 

ذلك من خالل اســتبيانات دوريــة يقوم بها فريق 

عمل متخصص ومدرب يوجــد يف فروع الجمعية، 

وإىل جانب ذلك، توجه أســئلة مبارشة للمساهمني 

واملتســوقني ملعرفــة آرائهــم ويتــم توثيــق هذه 

اللقاءات، للخروج بنتائج تساعد عىل تحسني جودة 

الخدمــات املقدمــة، األمر الذي يــؤدي إىل ارتفاع 

نسبة املبيعات مبعدل 10% سنوياً، الفتاً إىل إطالق 

الجمعية خدماتها عرب وســائل التواصل االجتامعي 

الخاصــة بها، من أجل فتح املجال أمام املتســوقني 

إلبــداء وجهات نظرهم يف كل مــا يُعرض لهم من 

خدمات ومنتجات.

وأضاف مديــر عام جمعية الشــارقة التعاونية، 

إنهــم يضعــون عــىل رأس أولوياتهم دعــم املنتج 

الوطنــي، خاصة ما يتعلق بالخــرضاوات والفواكه، 

إذ تعطــي الجمعيــة األولويــة للمــزارع اململوكة 

للمواطنــني يف جميع إمارات الدولة، إمياناً منها بأن 

املنتج الوطني دامئاً ما يحظى باهتامم املتســوقني، 

كام أنها تهدف من خالل هذا التوجه، إىل تشــجيع 

املزارعني من أبناء الدولــة، لزيادة اإلنتاج الزراعي 

لديهــم، مبــا يؤدي إىل زيــادة الرقعــة الزراعية يف 

الدولة وتأمني االكتفاء الغذايئ.

االتحاد التعاوين االستهاليك

بدوره؛ أوضح ســعيد مبارك بن عمرو، نائب مدير 

إدارة التعاونيــات يف وزارة الشــؤون االجتامعيــة، 

أن »التعاونيــات« مــن أفضل النظــم االقتصادية 

الداعمة للتنمية وتحقيــق األمن الغذايئ، واالتحاد 

التعاوين االستهاليك يؤدي جهداً كبرياً لدعم الحركة 

التعاونية، ومساعدة الجمعيات حتى املتعرثة منها، 

عىل تجاوز العقبات التي تواجهها. وإن الجمعيات 

التعاونية واالتحــادات التعاونية، تنفذان مبادرات 

وبرامج لتدريب وتأهيل الكــوادر الوطنية للعمل 

التعــاوين، وقــد الحظنا يف الســنوات األخرية تزايد 

عــدد املواطنــني يف اإلدارات التنفيذية للجمعيات، 

إضافة لذلك تقوم الوزارة بالرتويج وتشــجيع األداء 

لدى أصحاب املشاريع الصغرية، مثل األرس املنتجة 

لتأسيس الجمعية لهم، مشــدداً عىل رضورة وضع 

ضوابط تحد من تأجري األرفف.

وذكر أنــه ضمن أهداف الــوزارة، هناك هدف 

االرتقاء بالعمل التعاوين وتوسيع مجاالته من خالل 

عقد امللتقيات وإطالق مبادرات عدة، أهمها أجيال 

تعاونية ترســخ املبــدأ التعاوين، وطــالب املدارس 

من خالل مامرســة عملية، وهذا الــدور بالدرجة 

األوىل يرجــع إىل االتحاد التعاوين حســب القانون، 

ونحن نؤكد أن االتحاد التعاوين االستهاليك، واتحاد 

التعاوين لجمعيات صيادي األســامك، يؤديان جهداً 

جيــداً يف تعزيــز املبــادئ التعاونية، وقد درســت 

وزارة الشــؤون االجتامعية، القانون الســنغافوري 

والربيطاين واألمرييك والكندي، إلجراء مقارنة ألفضل 

املامرســات يف املجال التعاوين، وتــم صياغة بعض 

بنــود القانون مبا يعزز ذلك، مــع األخذ بتوصيات 

األمم املتحدة يف ما يخص التعاونيات.

خدمة املجتمع

وأضاف ســعيد بن عمرو: إن الجمعيات التعاونية 

أبدت استعدادها لتقديم الدعم يف خدمة املجتمع 

يف أي مجال وقطاع، ويبقى عىل الجهات املستفيدة 

التواصــل مــع الجمعيــات للحصول عــىل الدعم 

والرعاية ألنشــطتها وخدماتها، إذ تبادر الجمعيات 

ســنوياً بتنظيــم مهرجانــات للتســوق، إضافة إىل 

الرتويج للكثري من السلع من خالل حمالت إعالمية، 

وال ننىس هنا أن االتحاد االســتهاليك لديه منتجات 

وطنيــة »التعــاون« متوافر يف جميــع الجمعيات 

املواطنون القوة الشرائية 
األكرب.. واملنتجات الوطنية 

يف صدارة الدعم

عبداهلل املطريي: 
اجلمعيات التعاونية وفرت 

اجلهد والوقت واملال

ماجد الجنيد
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التعاونيــة، إضافة إىل وجــود منتجات خاصة لكل 

جمعية، إضافة إىل تخفيض األسعار والرتويج الكبري 

يف املناســبات الوطنية والدينيــة واألعياد والعودة 

للمدارس.

وأثنى عىل بعض الجمعيات التعاونية باتخاذها 

قــرارات للحيلولــة دون ارتفــاع األســعار، وذلك 

بتحديد ســقف أعىل للعائد عىل املشــرتيات، ومثة 

جمعيــات تعاونيــة متنوعــة يف دولــة اإلمارات، 

منها الجمعيات االســتهالكية، وجمعية الصيادين، 

والزراعية، وجمعيــة األرس املنتجة، وجمعية تأجري 

املركبــات، واإلســكان والخدمات، والبــاب مفتوح 

ألي نوع من النشــاط التعاوين، مؤكــداً أن الوزارة 

لديهــا خطة اســرتاتيجية ومــؤرشات أداء للربامج 

واملبادرات يف مــا يخص العمل التعاوين، وهناك يف 

كل خطة اسرتاتيجية مبادرة، مثل »أجيال تعاونية« 

التي انطلقت عام 2008 لها شــقان: األول تأسيس 

قاعــدة متطوعني لنــرش الوعي التعــاوين، والثاين 

إنشــاء وتأســيس جمعيات تعاونيــة يف املدارس، 

إضافــة إىل إطــالق جائــزة لهذا الغــرض، وتنظيم 

ملتقيات تعاونية، ومحارضات وورش عمل متنوعة 

للجمهور، عالوة عىل إعداد دراسة استطالعية آمنة 

عــن مدى وعي الجمهور مبفهــوم العمل التعاوين، 

يجري تنفيذها حالياً.

الرقابة والتفتيش

ولفــت نائــب مديــر إدارة التعاونيــات يف وزارة 

الشــؤون االجتامعية، إىل أن الــوزارة تقوم بدورها 

يف الرقابــة والتفتيش من خــالل الزيارات امليدانية 

الدورية، إضافة إىل حضــور اجتامعات الجمعيات 

العمومية، وكذلــك لالطالع عىل قــرارات مجالس 

إدارة التعاونيات والقرارات جمعيات التعاونية لها، 

ومراجعة وفحص الحسابات الختامية للتعاونيات، 

حتقيق

رغم تحقيق  الجمعيات التعاونية  الكثري من 
الخدمــات للمجتمع، إال أن املســتهلك دامئاً 
يتطلــع إىل الحصــول عىل املزيد مــام توفره 
الجمعيات التعاونيــة، وقد نجحت جمعيات 
تعاونيــة يف توفري خدمــات حكومية متميزة 
تحــت مظلتها، منها مثالً فتــح مراكز لفحص 
الســيارات، توفر كافة الخدمات املرورية، مبا 
يف ذلك تســجيل املركبات وتجديدها، منوهاً 
برضورة التوســع لتقــدم الجمعيــات نطاقاً 

أوسع من الخدمات الحكومية.

خدمات
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وكذلك التدقيق عىل الســجالت املاليــة واإلدارية 

للتعاونيات، والبت يف الشــكاوى عنــد تلقيها من 

خــالل لجنة متخصصــة يف الــوزارة، مؤكــداً أداء 

الجمعيات دورها املجتمعي من خالل رعاية الكثري 

من األنشــطة والفعاليــات لكثري من املؤسســات 

املجتمعية.

كام أن الوزارة تقوم بدورها يف الرقابة والتفتيش 

بشــكل مســتمر مبا يســمح لها القانون، أما يف ما 

يخص املشكالت التي استعرضها تقرير اللجنة، فقد 

صدر قرار مجلس الوزارة بتحديد الســلع الرئيسية 

واملهمــة، لذلــك أكــدت الــوزارة أهميــة التكتل 

االقتصــادي للتعاونيــات، وأهمية الــرشاء املبارش 

املوحد والتخزين املوحد، مبا يخفض كلفة الســلع، 

وبالتــايل ال تكون هناك زيادة يف األســعار »الرشاء 

املبارش وليــس املورديــن«، وهناك قانــون الغش 

التجاري الذي مينع مثل هذه املامرسات.

إقبال املواطنني

وأكد ســعيد مبــارك بن عمرو اإلقبــال الالفت من 

املواطنني بشــكل خــاص، لالســتفادة من خدمات 

وأنشــطة التعاونيات، وهم ميتلكون القوة الرشائية 

األكــرب، فالجمعيات مازالــت تفتح فروعــاً لها يف 

مناطق ســكنية مختلفــة، نتيجة اإلقبال الشــديد 

عليها، والدليل عىل ذلك ازدياد مبيعات الجمعيات، 

إذ كانت عــام 2012، نحو 6 مليــارات، ويف 2013 

ارتفعت إىل 7 مليارات. 

الكيان التعاوين

وبحســب بن عمرو، يقــوم الكيــان التعاوين عىل 

االعتبار الشــخيص وبالتايل يســعى إىل املساواة يف 

التصويــت، حيث إن الهدف مــن الكيان التعاوين، 

تلبية احتياجات األعضاء من الســلع بسعر الكلفة 

أو مــا يقاربها، لذا وجب منــح التصويت ألصحاب 

االحتياجات بالتســاوي، حتى يقــرروا احتياجاتهم 

ومطالبهم، بينام يرتكز الكيان التجاري عىل االعتقاد 

املايل، وبالتايل يتوجب منح القوة والنفوذ ألصحاب 

رأس املــال، لذا نرى يف قوانني الــرشكات التجارية، 

أن التصويــت قائــم عىل مــا ميلــك، أو عىل أعىل 

عدد أســهم املساهمة، حيث إن الرشكات التجارية 

تهدف إىل تنمية أموال املســاهمني وتحقيق أعىل 

ربــح. ويرتكز مبــدأ التعاون عىل املســاواة وليس 

العدالــة، وبالتايل فإنه العضو له صوت واحد بغض 

النظر عام ميلك من أسهم.

مظلة واحدة
من وجهة نظر املواطن عبدالله جاســم املطريي، 

فــإن الجمعيات التعاونية وفرت الكثري من الجهد 

والوقت واملال، عىل مختلف رشائح املجتمع، ألنها 

قدمت كافة احتياجات الفرد تحت مظلة واحدة، 

مبا يف ذلــك الطعام والرشب واملالبــس واألدوات 

املنزلية وخالفها من الســلع التي تلبي احتياجات 

املجتمع، مشــرياً إىل أن األســعار تبدو مناسبة يف 

الجمعيات التعاونية عموماً، وقد ساهمت يف كبح 

جامح أسعار منافذ البيع التجارية األخرى، بفرضها 

أســعاراً منافسة، لتحد من جشــع التجار وارتفاع 

األسعار بطريقة غري مربرة كانت يف السابق.

وأثنى املطريي عىل نشاط الجمعيات التعاونية 

يف قضية تحقيق األرباح للمستهلكني واملساهمني 

عــن طريق جمــع النقــاط وتحويلهــا إىل رصيد 

يف عمليــة الرشاء، مــا عزز ثقــة املتعاملني تجاه 

الجمعيات التعاونية، ومّد املســتهلكني بشــعور 

الرضا بارتباط حجم اإلنفــاق بالهوامش الربحية، 

مؤكــداً أن الجمعيــات التعاونية شــهدت أخرياً، 

تطوراً ملموســاً يف قضية التوطني، إذ يعمل الكثري 

مــن املواطنــني واملواطنــات اليــوم، يف وظائف 

مختلفــة يف الجمعيــات التعاونيــة يف مقدمتهــا 

»الكاشــري«، فضالً عن الوظائــف األخرى اإلدارية 

والقيادية.

أوضح ســعيد بن عمــرو أن هنــاك اختصاصاً 
أصيــالً لالتحــادات التعاونيــة، وفقــاً للقانون 
االتحــادي، وأنظمتها األساســية، وهــو توعية 
وتثقيــف املجتمــع، وإبرام اتفاقيــات تعاونية 
مــع الجمعيات التعاونية لنــرش الوعي ورعاية 
الجمعيــات الطالبيــة، مبديــاً تفاؤلــه حيــال 
تدشــني جمعيــة تعاونيــة لــألرس املنتجــة يف 
بدايــة العام الحايل، إذ بــادرت الوزارة بدعمها 
مادياً وفنياً. وقد ســعت الــوزارة لدى دواوين 
املحاكم والحكام، ملنحهم أرايض كافية، وقامت 
الدواوين مبنح األرايض، وكل ذلك أصول تضاف 
لدعم وتقوية مكانة الجمعيات مالياً واقتصادياً. 

اختصاص
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مناسبة

متكني اجمللس ليكون 
أكرب قدرة وفاعلية 

والتصاقًا بقضايا الوطن 
وهموم املواطنني ترتّسخ 
من خالله قيم املشاركة 

احلقة ونهج الشورى 
والدميقراطية

اجمللس يحظى بدعم 
ورعاية وتوجيه من قبل 
رئيس الدولة منذ تسلم 

سموه سلطاته الدستورية 
االحتادية رئيسًا للدولة يف 
الثالث من نوفمرب 2004

 

اإلمارات دخلت بفضل دعم 
القيادة وحكمتها مع بدء 
أعمال الفصل التشريعي 

اخلامس عشر مرحلة 
جديدة يف مسرية العمل 
الوطني بتوسيع قاعدة 

املشاركة الشعبية

يف الذكرى العاشرة لتسلم رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة سلطاته الدستورية.. املسرية 
الربملانية تستمر بدعم القيادة لتمكـــــــــــــــــــــــــــــــني املواطنني

يحظى املجلس الوطني االتحادي كأحد الســلطات 

الدســتورية الخمس، بدعم ورعاية وتوجيه من قبل 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 

يحفظه الله، منذ تسلم ســموه سلطاته الدستورية 

االتحاديــة رئيســاً للدولــة يف الثالث مــن نوفمرب 

2004، خلفــاً لوالــده املغفور له بإذن الله الشــيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه، تفعيالً 

لدوره ومتكينه من مامرســة اختصاصاته الدستورية 

الترشيعية والرقابية والدبلوماســية الربملانية، ليكون 

أكرب قدرة وفاعليــة والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم 

املواطنني، ترتّســخ مــن خالله قيم املشــاركة الحقة 

ونهج الشورى والدميقراطية. 

وجسدت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، 

يحفظه الله، فلســفة مؤســس الدولة وباين نهضتها 

الحديثة املغفور له الشــيخ زايد، رحمه الله، والتي 

تقــوم عىل الرتيــث وعدم فرض صيغ قــد ال تتوافر 

أمامها معطيــات كافية للنجاح، حيــث تقوم رؤية 

سموه عىل أن التحول عندما يكون جوهرياً وهيكلياً 

ومرتبطاً مبصري أمة ومســتقبل دولة، فهو ال يحتمل 

التــرع أو حرق املراحل، وال بــد أن يجري ـ مثلام 

هي ســمة الحياة ـ مدروساً ومتدرجاً ومنسجامً مع 

طبيعــة املجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته 

للمستقبل وواقع تركيبته السكانية.

مسرية العمل الربملاين ومشاركة املواطنني
وشــهدت مســرية العمل الربملاين يف عهد صاحب 

الســمو رئيس الدولــة، يحفظه اللــه، نقلة كبرية، 

ترجمة للربنامج الســيايس الذي أعلنه ســموه عام 

2005، ومــا تضمنه من تنظيــم انتخابات لنصف 

أعضــاء املجلــس عامــي 2006 و2011، وتعديل 

دســتوري رقــم 1 لســنة 2009، ومشــاركة املرأة 

ناخبة وعضوة منــذ الفصل الترشيعي الرابع عرش 

الذي بدأ بتاريخ 2007 / 2/ 12، وتوســيع القاعدة 

االنتخابية لتمكني املواطنني من املشاركة يف عملية 

صنع القرار.

عــام 2006 صدر قرار صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، يحفظه 

الله، رقم 3، لتحديد طريقة اختيار أعضاء املجلس 

الوطني االتحادي، بحيــث يتم اختيار نصف عدد 

األعضاء مــن قبل هيئات انتخابية تشــكل يف كل 

إمارة، ويتم تســمية النصف اآلخر من قبل حاكم 

اإلمارة، وتشكل بواقع 100 مضاعف لعدد املقاعد 

املخصصــة لإلمــارة يف املجلــس، وفقاً للدســتور 

كحــد أدىن، وجســدت أول انتخابــات أجريت يف 

ديســمرب عام 2006، تحت إرشاف اللجنة الوطنية 

لالنتخابــات، أول تجربة للمشــاركة الشــعبية يف 

اختيار نصف أعضاء املجلس، وشهدت فوز إحدى 

العضــوات باالنتخاب، فيام تم تعيني مثاين أخريات 

يف عضويــة املجلــس، ليصل عــدد املقاعــد التي 

شــغلتها املــرأة يف املجلس يف فصلــه الرابع عرش، 

تسعة مقاعد، بنســبة بلغت 22.3% من مجموع 

املقاعــد البالغ عددها 40 مقعــداً.  وقال صاحب 

الســمو رئيس الدولة، يحفظه الله، يف كلمة له يف 

20 ديسمرب 2006 مبناسبة إعالن نتائج أول تجربة 

انتخابيــة: »إن هذا التدرج يف املامرســة الربملانية 

سيســاهم يف بناء تجربة برملانية ناجحة تتوفر لها 

املقومات التي متكنها من القيام بدورها الدستوري 

عىل الصعيدين الترشيعي والرقايب«.

تكني املجلس من مامرسة اختصاصاته الدستورية 

ومشاركة املرأة

وبدأ املجلس فصلــه الترشيعي الرابع عرش يف 12 

فربايــر 2007، بعــد أول تجربــة انتخابية، نقلت 

العمــل الربملــاين يف الدولة إىل محطــات متقدمة 

من الشــورى والدميقراطية، مبشــاركة أبناء وبنات 

الوطن، متحملني مسؤولية األمانة التي منحها لهم 

قيادة وشــعب اإلمارات، وهو ما جســده صاحب 

الســمو رئيــس الدولــة، يحفظه اللــه، يف خطاب 

افتتــاح الدور األول من الفصــل الترشيعي الرابع 

عــرش، بقوله: »إن قمة ما نســعى له من املرشوع 

النهضــوي الذي نأمله لدولتنــا، هو تحويل الرؤية 

التطويرية مبا تتضمنه من معاٍن ومبادئ ومفاهيم 

إىل اســرتاتيجيات عمــل، وقيم ســلوكية ميارســها 
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يف الذكرى العاشرة لتسلم رئيس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة سلطاته الدستورية.. املسرية 
الربملانية تستمر بدعم القيادة لتمكـــــــــــــــــــــــــــــــني املواطنني

املواطــن يف حياته اليومية، وينتــرص لها، ويدافع 

عنها، ويصون مكتســباتها. وهــذه غاية التمكني، 

وهي قمة املسؤولية والوالء«.

وأضــاف ســموه: »إن ما مييز مجلســكم اليوم 

هــو التواجد القــوي للمرأة، األمــر الذي يعكس 

الثقة الالمحدودة بقدراتها، ودورها، ومساهامتها 

الفاعلة يف دفع مســرية العمل الوطني نحو آفاق 

أرحب، ومامرسة العمل التنفيذي والترشيعي بكل 

اقتــدار«. وحرصت القيــادة الحكيمة عىل ترجمة 

رؤيتهــا لتمكني املجلس من مامرســة اختصاصاته 

الدســتورية عىل تعديل رقم 1 لســنة 2009، عرب 

إدخال تعديالت عىل املواد )72، 78، 85، 91( من 

دســتور الدولة، حيث أكد صاحب الســمو رئيس 

الدولــة يحفظه الله، أن »هــذه التعديالت تدخل 

يف إطار رؤية شاملة لتطوير وتفعيل دور املجلس 

الوطني االتحادي، وفق خطوات مدروسة تأخذ يف 

االعتبــار طبيعة املرحلة التي متــر بها، والتطورات 

التي تشهدها بالدنا عىل مختلف الصعد«.

توسيع قاعدة مشاركة املواطنني 

ودخلت دولــة اإلمــارات بفضل دعــم القيادة 

وحكمتها، مع بدء أعامل الفصل الترشيعي الخامس 

عــرش، الذي عقــد أول جلســة مــن دور انعقاده 

العــادي األول بتاريــخ 15 / 11 /2011، مرحلــة 

جديدة يف مســرية العمل الوطني، بتوســيع قاعدة 

املشــاركة الشــعبية يف االنتخابات الترشيعية التي 

أجريت يف الـ 24 من ســبتمرب 2011، الختيار نصف 

أعضــاء املجلس، حيث شــهدت نقلة يف زيادة عدد 

أعضــاء الهيئة االنتخابيــة، ليصبح 300 ضعف عدد 

املقاعــد املخصصة لكل إمارة يف املجلس كحد أدىن، 

بعد أن كان هــذا العدد 100 ضعف يف أول تجربة 

انتخابية عام 2006.

ومتيزت مســرية التمكني مبشاركة املرأة اإلماراتية 

يف املجلس بفوز امرأة واحدة باالنتخاب التي جرت 

عــام 2011، وتعيــني 6 عضوات أخريــات، ليكون 

عددهــن يف الفصل الخامس عــرش 7 عضوات، وما 

وصلت لــه أيضــاً بانتخابها ملنصــب النائب األول 

لرئيــس املجلس يعكس الثقة الالمحدودة بقدراتها، 

ودورها ومســاهامتها الفاعلة يف دفع مسرية العمل 

الوطني نحو آفاق أرحب ومامرســة العمل الربملاين 

بكل اقتــدار. ويحرص املجلس من خالل مامرســة 

اختصاصاته الدستورية كســلطة ترشيعية مساندة 

ومرشدة للســلطة التنفيذية، عىل ترجمة توجيهات 

القيادة الحكيمة ومواكبة التطورات التي تشــهدها 

الدولــة يف جميع املجــاالت ومختلــف القطاعات، 

وهو ما جســده املجلس منذ تأسيســه، وعقد أوىل 

جلساته بتاريخ 12 /2 /1972، وما أنجزه عىل مدى 

10 ســنوات يف عهد صاحب الســمو رئيس الدولة، 

يحفظــه الله، وما يتطلــع إىل تحقيقه خالل الفصل 

الترشيعــي الخامــس عرش، ليضــاف إىل اإلنجازات 

التــي حققها عىل صعيد نشــاطه الترشيعي بهدف 

تطويــر املنظومة الترشيعيــة يف الدولــة، والرقايب 

مبناقشــة مختلف القضايا وتوجيه األســئلة ملمثيل 

الحكومة، وتبنــي العديد من التوصيات حولها، وما 

أنجزه من خالل الدبلوماسية الربملانية التي تتكامل 

مع السياسة الخارجية لدولة اإلمارات. 

ينطلــق املجلــس يف عمله مــن الحرص عىل 
إىل  الراميــة  الدولــة  جهــود  يف  املســاهمة 
تعزيز وتكــني املواطنني يف العمــل الوطني، 
وبناء اإلنسان واالســتثامر فيه، باعتباره أهم 
مرتكزات التنمية الشاملة، من خالل االرتقاء 
بقدراتــه ومهاراته املختلفة، ليكون قادراً عىل 
املشــاركة يف مختلف مواقــع العمل الوطني، 
وهــذا ما عــرب عنه صاحــب الســمو رئيس 
الدولــة، يحفظه الله، يف خطــاب افتتاح دور 
االنعقاد العــادي الثالث للفصــل الترشيعي 
الخامــس عرش يوم 11 نوفمــرب 2013، الذي 
ألقــاه بتكليف من ســموه صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 
الله، حيث أكد ســموه أهمية مشــاركة أبناء 

وبنات الوطن يف بناء الدولة العرصية.
وتنطلــق فلســفة التمكني من رؤيــة عميقة 
تستهدف تهيئة البيئة املبدعة الالزمة لتمكني 
الفــرد املواطــن من عنــارص القــوة الالزمة، 
ليصبح أكــرث إســهاماً ومشــاركة يف مختلف 
مجريــات الحيــاة االجتامعيــة والسياســية 

واإلنتاجية واملعرفية.

 متكني املواطنني 
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جلسات خارج العاصمة..وحضور احلكـــــــــــــــــــــــــــــــــام وأعضاء احلكومة

وافق املجلــس الوطنــي االتحادي يف جلســــــة 

1 /3 /1972، عــىل اقرتاح بعقد إحدى الجلســات 

الشــهرية يف ديب، وذلك تخفيفــاً عىل األعضاء من 

عناء السفر وتكاليف االنتقال واإلقامة، ويف جلسة 

22 /3 /1972، عــدل املجلس عن هذا القرار، رغم 

موافقة الحكومة عىل عقد إحدى جلساته يف ديب، 

وذلــك بعد أن أعلن رئيس املجلــس عدم موافقة 

صاحب الســمو رئيس الدولة عىل عقد الجلســة 

خارج عاصمة االتحاد، أياً كانت التكلفة.

وبالنســبة لحضــور ممثــيل الحكومة جلســات 

املجلس، فهذه املســألة تتعلق بها موضوعات عدة، 

مر بهــا املجلس الوطنــي االتحادي خــالل فصوله 

الترشيعية املتعاقبة، وقد كانــت للمجلس الوطني 

سوابق، اتخذ يف شأنها بعض القرارات، ونعرض لهذه 

املوضوعات، وأهمها: حضور صاحب الســمو رئيس 

الدولة بعض جلســات املجلس، وحضــور أصحاب 

السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد بعض جلسات 

املجلس، وقرار املجلس يف شأن عدم متثيل الحكومة 

يف جلســات مدرج عىل جــدول أعاملها مرشوعات 

قوانني أو موضوعات عامة، وقرار املجلس يف شــأن 

مخاطبــة صاحبي الســمو رئيــس الدولــة ورئيس 

مجلــس الــوزراء، بخصــوص تخلــف الــوزراء عن 

حضور جلســات املجلــس، وقرار املجلس يف شــأن 

عدم اســتكامل مناقشــة بعض بنود جدول األعامل 

لتخلف ممثــل الحكومة عن حضور جدول األعامل 

»عدم حضوره بداية الجلسة، خروجه أثناء الجلسة، 

خروجه قبل انتهاء الجلسة«، وقرار املجلس يف شأن 

طلب اجتامع مشــرتك مــع مجلس الــوزراء، وقرار 

املجلس يف شــأن طلب عدم اشرتاك أعضاء املجلس 

يف لجــان حكومية اتحادية، وقرار املجلس يف شــأن 

جلسات يحرضها وكالء وزارة دون حضور وزرائهم، 

ونعرض لهــذه الســوابق والقرارات التــي اتخذها 

املجلس يف شأنها:

حضور رئيس الدولة بعض جلسات املجلس 

حدث ذلك يف جلستني، األوىل كانت جلسة 29 أبريل 

1975، وألقى فيها سموه خطاباً عىل أعضاء املجلس، 

والجلســة الثانية كانت جلســة رسية، ومل يحرر لها 

للمجلس سوابق اتخذ 
يف شأنها بعض القرارات 

أهمها حضور صاحب 
السمو رئيس الدولة 

وأعضاء اجمللس األعلى 
لالحتاد بعض جلسات 

اجمللس

يف جلسات عديدة ناقش 
اجمللس جدول أعماله 

دون حضور ممثل 
احلكومة طوال اجللسة

من الذاكرة

السوابق الربملانية هي مواقف اتخذها املجلس الوطني االتحادي، وهو ميارس عمله، توافقت 
مع املواد الدســتورية والالئحة الداخلية للمجلس، وحــادت عنها تارة أخرى، تكررت أحياناً 
ومل يكــن لها نصيب من التكــرار أحياناً أخرى، ولكنها يف النهاية كانــت مجاالً للرأي والرأي 
اآلخر، واجتهادات يف عمل املجلس، أخذ منها كتاب »الســوابق الربملانية يف املجلس الوطني 

االتحادي )1972 - 2005( مسامه، تسجيالً للواقع وتعميامً للفائدة.
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جلسات خارج العاصمة..وحضور احلكـــــــــــــــــــــــــــــــــام وأعضاء احلكومة
مضبطة، ويف ما يخص حضور أصحاب السمو أعضاء 

املجلــس األعىل لالتحــاد بعض جلســات املجلس، 

حدث كذلك أن حرض بعض أصحاب الســمو أعضاء 

املجلــس األعىل لالتحــاد، بعض جلســات املجلس، 

وذلك يف جلســة 21 /6 /1977، حيث حرض جلسة 

املجلس الوطني االتحادي صاحب الســمو الشــيخ 

الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس 

األعىل حاكم الشارقة، ودارت مناقشات املجلس بني 

سموه وبني أعضاء املجلس. 

ووفقــاً لنــص الفقرة األوىل من املــادة )93( من 

الدســتور، فإنه ميثــل حكومة االتحاد يف جلســات 

املجلس الوطنــي االتحادي، رئيــس مجلس الوزراء 

أو نائبــه أو أحد أعضاء الوزارة االتحادية عىل األقل، 

وقــد حدث يف جلســات عــدة أن ناقــش املجلس 

الوطني جــدول أعامله دون حضور ممثل الحكومة 

طــوال الجلســة، وكان مدرجاً عىل جــدول أعامله 

مرشوعــات قوانــني، ويف بعضها موضوعــات عامة، 

بــل إنه عرض يف إحداها تعديالً للدســتور، ونعرض 

لهذه املبادئ كام ييل: يف جلسة 1 /3 /1972، ناقش 

املجلس مرشوع الرد عىل خطــاب االفتتاح، وكذلك 

مرشوع الالئحة الداخلية للمجلس، ويف جلســة 22 

/3 /1972، ناقــش املجلس مرشوع قانون يف شــأن 

جوازات السفر والجنســية، ومرشوع قانون آخر يف 

شــأن الهجرة، ويف جلســة 12 /4 /1972، مناقشــة 

املجلــس ملرشوع قانون ميزانيــة الدولة لعام 1972 

واملوافقة عليه، وكذلك مرشوع قانون يف شــأن علم 

الدولة وخامتها الرســمي، ويف جلســة 3 /5 /1972 

مناقشــة املجلس ملرشوع قانون الجنسية وجوازات 
السفر، والذي متت املوافقة عىل مناقشته يف جلسة 

رسية، باإلضافة إىل بنــود أخرى يف جدول األعامل، 

ويف جلســة 24 /5 /1972 التي ناقش املجلس فيها 

مــرشوع قانون عن الخدمــات الربيدية يف الدولة، 

ومــرشوع قانــون آخر عــن املــدارس الخاصة يف 

الدولــة ووافق عليهام، ويف جلســة 15 /3 و14 /5 

/1972 ناقــش املجلس مرشوعــات قوانني تتعلق 

بدخول وإقامــة األجانب، واإلعانــات االجتامعية، 

ووافق عىل تعديل املادة )121( من الدســتور، ويف 

جلسة 6 /12 /1972، ناقش املجلس مرشوع قانون 

خاص باألجهزة واالتصاالت الالســلكية، وأحاله مرة 

أخــرى إىل اللجنــة، ويف جلســة 19 /12 /1972 م، 

ناقــش املجلس مرشوع قانــون وموضوعات عدة، 

ويف جلســة 7 /3 /1973، ناقش املجلس مرشوع 

قانون يف شــأن تنظيــم القضاء االتحــادي، ويف 

جلســة 1 /7 /1975 م، ناقــش املجلس جدول 

األعامل، ومن ضمن بنوده موضوع عام يف شأن 

املرشوعات التي تتوالها وزارة األشــغال وإسكان 

موظفي الدولة من املواطنني بالعاصمة، ويف جلسة 

9/12/1975 م، ناقــش املجلــس مــرشوع الالئحة 

الداخلية للشعبة الربملانية.

مناقشة مرشوعات القوانني واملوضوعاتة

خالل الجلســات التي مل متثل الحكومة فيها، والتي 

سبق رسدها، وقبل أن يعدل املجلس عام استقر عليه 

ويرفض مناقشــة مرشوعات القوانني أو املوضوعات 

العامــة إال بحضور ممثل الحكومة، فإنه خالل هذه 

الجلسات قد تحرك إيجابياً بإصدار بيان، ومبخاطبة 

صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك صاحب السمو 

رئيس مجلس الوزراء، يف شــأن عدم حضور الوزراء 

الجلســات، وقــد حــدث ذلك يف جلســة 14 – 15 

/3 /1972 م، ونظــراً لعــدم حضور ممثل الحكومة، 

وافق املجلس عىل إصــدار بيان إىل مجلس الوزراء، 

ويف جلســة 30 /5 /1973 م، رفض املجلس مناقشة 

املوضوعــات العامــة املدرجة عىل جــدول أعامله 

لحضــور وكالء الــوزارات دون الــوزراء املختصــني، 

ووافق عــىل إصدار قــرار إىل ســمو رئيس مجلس 

الوزراء بتأجيل جلســاته بســبب تغيب الوزراء عن 

حضور جلســات املجلس، ويف جلسة 13 /6 /1973 

م، وردت للمجلس وتُليت يف ذات الجلســة، رسالة 

صاحب الســمو رئيــس الدولة، حــول عدم حضور 

أعضــاء الحكومة لجلســات املجلــس، والطلب من 

ســمو رئيس مجلس الوزراء، برضورة حرص الوزراء 

عىل حضور جلسات املجلس الوطني، وكذلك رسالة 

ســمو وزير الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء حول 

هذا املوضــوع، والتعهد بتاليف ذلك مســتقبالً، ويف 

جلســة 27 /2 /1974 م، وجهت رسالة من املجلس 

الوطنــي إىل مجلس الــوزراء يف شــأن عدم حضور 

الوزراء جلسات املجلس، ويف جلسة 5 /1 /1975 م، 

وجه املجلس رسالتني للحكومة، األوىل خاصة بعدم 

حضــور الوزراء جلســات املجلــس، والثانية تتعلق 

برضورة وجــود وزير بالنيابة عــن الوزير املختص، 

وذلــك يف حالــة غيابه، ويف جلســة 3 /2 /1976 م، 

وافــق املجلس عــىل توجيه رســالة لرئيس مجلس 

الوزراء يف شأن عدم حضور الوزراء الجلسات.

عدم استكامل مناقشة بعض بنود جدول األعامل 
لوحــظ كذلــك أن املجلــس الوطنــي، وخــالل 

جلساته التي حرضها ممثل الحكومة، قد استقر 

عىل عدم اســتكامل مناقشــة بعض بنود جدول 

األعــامل التي تتعلــق مبمثل الحكومــة الذي مل 

يحــرض، أو انرصافه قبل نهاية الجلســة، وحدث 

ذلك يف جلسة 19 /11 /1977 م، إذ وافق املجلس 

عىل عدم مناقشــة بعض املوضوعات العامة التي 

تتعلــق بالصناعــة الوطنيــة والرتبيــة والتعليم، 

وكذلك التخطيط لعدم حضور الوزراء املختصني. 

حدث أن طلــب املجلس مــن الحكومة، عدم 
إرشاك أعضــاء املجلس يف أي لجــان حكومية، 
وذلــك حفاظاً عىل تفرغ عضو املجلس لألعامل 
املنوطة به، وقد حدث ذلك يف جلسات عديدة، 
يف جلســة 6 /1 /1976 م، قــرر املجلــس عدم 
موافقته عىل اشــرتاك أعضاء املجلس يف اللجان 
الحكومية، وســحب موافقاته السابقة بالنسبة 
لألعضــاء الذين انضمــوا إىل لجــان قامئة، ويف 
جلســة 20 /1 /1976 م، قرر املجلس اســتثناًء 
من قــراره الســابق، حظر اشــرتاك األعضاء يف 
اللجــان الحكوميــة املوافقة عىل االشــرتاك يف 
لجنة الجنســية، بســبب أهميتها الوطنية، ويف 
جلســة 22 /3 /1977 م، وافــق املجلــس عىل 
عدم اشــرتاك عضو املجلس يف أي لجان إدارية 
للوزارات أو املؤسســات العامة االتحادية التي 

تتبعها أو تتصل بأي عمل من أعاملها.
وكان املجلــس يف بدايات انعقاده األوىل خاصة 
يف الفصــل الترشيعــي األول، قــد عقــد بعض 
جلســاته يف حضور وكالء الوزارة املختصني دون 
الوزراء، وناقش جدول أعامله رغم ذلك، ثم ما 
لبث أن عدل عن هذه السابقة، ومن الجلسات 
التــي عقدت يف حضور وكالء الوزارة املختصني، 
جلســة 6 /12 /1972 م، ولعدم حضور الوزير 
املختص، وجه املجلس رسالة إىل مجلس الوزراء 
يف شأن مستوى تثيل مجلس الوزراء يف املجلس 
الوطني، إعامالً للامدة )93( من الدســتور، ويف 
جلســة 30 /5 /1973 م، رفض املجلس مناقشة 
املوضوعات العامة املدرجة عىل جدول أعامله، 
لعدم حضور الوزير املختص، وقرر فيها مخاطبة 
مجلس الوزراء، وإرسال صورة من ذات الرسالة 
لصاحب الســمو رئيس الدولة، يف شــأن تثيل 

الحكومة يف جلسات املجلس الوطني.

إشراك
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االنتخابات وجدت لتكون 
احملور الرئيسي لعملية 

اجتماعية تعرب عن 
تضحيات اآلباء املؤسسني 

من أجل بناء الدول

االنتخابات وظيفة وطنية 
تؤدي إىل غرض التشريعات 
والسياسات التي يجب أن 

تكون عليها الدولة

االنتخابات إحدى العمليات 
السياسية املهمة التي 

تعرب عن سيادة دولة 
االحتاد

وصل     حديثًا

يف أحدث اإلصدارات يف اإلمارات: انتخاب الـــــــــــــــــــــــــــــمرشح يف املؤسسة التشريعية
 تعبري عن االنتماء والهوية

يعد كتــاب »التجربة االنتخابيــة يف دولة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة لعامــي 2006 و2011م الواقــع 

والدالالت« لســعادة الدكتور محمد سامل املزروعي 

األمــني العام للمجلــس الوطني االتحــادي، أحدث 

اإلصدارات التي تطرقت بأسلوب بحثي علمي دقيق، 

ومنهجية واضحة ورؤية شاملة، وقدم مادة واضحة 

وموثقــة باألرقــام واإلحصاءات والتحليــل، لجميع 

جوانب العمليــة االنتخابية التي جــرت يف الدولة، 

إضافــة إىل اســتفادة املؤلف من التجربــة العملية 

االنتخابيــة واســترشافه للمســتقبل، للوقوف عىل 

أهم اإلنجازات، وتوضيح بعض مجاالت التحســني، 

وأهم الطرق والوسائل ملعالجتها، واعتامده أسلوب 

الدراسات املقارنة مع النظم االنتخابية األخرى.

بدأ الكتــاب بتمهيد ملعايل الدكتــور أنور محمد 

قرقــاش وزيــر الدولــة لشــؤون املجلــس الوطني 

االتحــادي، حيث أكد بصفته رئيســاً للجنة الوطنية 

لالنتخابــات، أن هذا العمل الطيــب إضافة علمية 

ســتزخر بها مكتبات مؤسســات الدولة التعليمية، 

وسيكون مرجعاً أكادميياً مهامً لكل باحث يف شؤون 

املجلس الوطني االتحــادي، مضيفاً إن الكتاب يعد 

تأصيالً ملسرية العملية االنتخابية بأسلوب موفق.

أهمية نظام االنتخابات يف اإلمارات

وأكد ســعادة الدكتــور املزروعــي أن أهمية نظام 

االنتخابات يف اإلمارات ترجع إىل اعتبارات أساســية 

عدة أبرزها: تعزيز سلطات دولة االتحاد، فالناخبون 

مــن مختلف إمارات الدولة امتزجوا يف دولة واحدة 

وكيان سيايس واحد وإرادة سياسية واحدة، تعرب عن 

مصالح جميــع اإلمارات من خــالل املجلس األعىل 

لالتحــاد، مشــرياً إىل أن برنامــج التمكني الســيايس 

الذي أعلن عنه صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله عام 2006، 

جــاء ليضيف بعداً آخر يف االمتزاج الســيايس داخل 

الدولــة، وهــو االمتزاج الشــعبي الــذي من خالله 

يعرب الناخبــون عن آرائهــم وطموحاتهم يف اختيار 

مرشــحيهم لعضوية املجلــس الوطنــي االتحادي، 

ويعلو هذا االمتزاج الشــعبي »االنتخابات« عىل أي 

انتــامءات محلية أو قبلية، فاملرشــح ينتخب ليمثل 

شعب اإلمارات، وهذا ما قرره الدستور يف مادته 77 

بأن عضو املجلس الوطني ينوب عن شعب اإلمارات 

جميعه. 

وقال: إذا كانت دولة اإلمارات شــأنها شــأن كل 

الدول االتحادية تتقاســم فيها السلطات االتحادية 

والســلطات املحليــة االختصاصات واملســؤوليات، 

ما يــؤدي أحياناً إىل التشــابك والتداخل بني ما هو 

اختصــاص اتحــادي أو محــيل، عىل الرغــم من أن 

الدســتور وضع الخطــوط الفاصلة يف هذا الشــأن، 

إال أن الدولــة كانت يف حاجــة إىل عملية اجتامعية 

يتشــارك فيها املواطنون ليقرروا بأنفسهم مستقبل 

دولــة االتحاد، فجــاءت االنتخابات لتكــون املحور 

الرئييس لعمليــة اجتامعية تعرب عن تضحيات اآلباء 

املؤسســني من أجــل بنــاء الدولــة، وإرصار حكام 

اإلمارات عىل نهج طريق االتحاد.

العملية االنتخابية مامرسة وطنية يف املقام األول

وأضــاف إن العملية االنتخابية هــي عملية وطنية 

يف املقــام األول، ألنهــا تجعــل من االتحــاد يعيش 

يف ذاكــرة كل مواطــن، فاالنتامء الوطنــي والهوية 

الوطنيــة يتم التعبــري عنهام عملياً بــإدالء الناخب 

بصوته الختيار مرشحه يف املؤسسة الترشيعية، فهو 

يف هذه اللحظة يؤدي واجبــاً وطنياً لدولة االتحاد، 

ولذلك فــإن االنتخابات وظيفة وطنية تؤدي لغرض 

الترشيعات والسياســات التي يجب أن تكون عليها 

دولــة االتحاد، ولذلــك يطلق فقهاء علم السياســة 

عىل أيــام االنتخابات بأنها الذاكــرة الوطنية لألمم، 

ففي األعياد الوطنيــة للدولة، يكون املواطن مطالباً 

بــأداء أي واجب تجاه الدولة، ويف االنتخابات يؤدي 

املواطن واجباً وطنيــاً تجاه الدولة من خالل اإلدالء 

بصوته، فاالعتــزاز بالهوية اإلماراتية، واالنتامء لهذه 

الدولــة ال يكون فقط بحقــوق تكفلها لنا الدولة يف 

مختلف املجاالت، وإمنا واجبات يؤديها أبناء الوطن، 

فالدول كيان يســمو مبســؤولية مشرتكة بني القيادة 

والشعب. 

وقال إن االنتخابات هي أحد العمليات السياسية 

املهمة املعربة عن ســيادة دولة االتحاد، فإذا كانت 

ســيادة األمة غري قابلــة للتجزئة وال يجــوز التنازل 

عنها، وأن هذه الســيادة ملك لدولــة االتحاد، فإن 

التطبيــق العميل ملفهوم الســيادة، وآليــة تنفيذه 

الواقعيــة، تتحقق عندما يذهــب كل مواطن الذي 

هو يف األســاس جزء من هذه السيادة، إىل صناديق 

االقــرتاع لــإلدالء بصوته، مؤكــداً أن املواطن ســيد 

قراراتــه واختياراتــه، وهــي اختيــارات ال تعرب عن 

انتامئه إلمارته أو قبيلته، إمنا عن انتامء لسيادة دولة 

االتحاد وملصلحته الوطنية، ومع ذلك ال ميكن القول 

إن املواطن هو مصدر سيادة دولة االتحاد، وإمنا هو 

املعرب عنها باعتباره أحد أجزاء هذه السيادة.

وأضاف ســعادة الدكتور املزروعي: إننا عىل يقني 

بأن هذه التجربة االنتخابية يف دولة اإلمارات، تجربة 
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يف أحدث اإلصدارات يف اإلمارات: انتخاب الـــــــــــــــــــــــــــــمرشح يف املؤسسة التشريعية
 تعبري عن االنتماء والهوية

وليدة وتحتــاج إىل رعاية، وأن الســلبيات ميكن أن 

تــربز لوجود عوامل عدة، لكون االنتخابات ما زالت 

يف أطوارهــا األوىل، ومن ثم فإنــه ال ميكن املطالبة 

مبثاليــة العملية االنتخابيــة يف الدولة، ألنه حتى يف 

أعرق الــدول التي عرفت االنتخابات، مثل: فرنســا 

وأملانيا وإســبانيا وإنجلرتا، ما زال يشــوب العملية 

االنتخابية فيها الكثري من السلبيات، وعدم التطبيق 

الصحيح للقواعد واملبادئ املثالية لالنتخابات.

وأكــد أن العمليــة االنتخابية تعــد رضورية ألي 

مجتمع ســيايس، ألنها اآللية الوحيدة التي تعارفت 

عليها الدول لتجديــد الحياة يف أجهزتها الترشيعية، 

وهي القــادرة عىل ضبــط العالقة بني السياســات 

الحكوميــة، وإرضــاء الرأي العام، ومــن خاللها يتم 

تصحيح أية مسارات سياسية واقتصادية واجتامعية 

وثقافية تواجهها الشــعوب، بينام يعد التصويت يف 

االنتخابــات ســلوكاً دميوقراطياً وجــزءاً من انخراط 

املواطــن يف الحيــاة السياســية العامــة واالهتامم 

بشؤون املجتمع.

ويف الفصل الخامس دالالت ونتائج، أكد ســعادة 

الدكتور املزروعي أن التســاؤل الــذي يطرحه هذا 

الفصل من الكتــاب محاوالً اإلجابــة عنه هو: ملاذا 

كانت نسبة املشــاركة يف التصويت خالل انتخابات 

عام 2011 ضعيفة باملقارنة مع املشاركة بالتصويت 

عــام 2006م، حيــث جاء التصويــت يف االنتخابات 

األخــرية دون املتوقع بدرجة كبرية، خاصة مع زيادة 

عدد أعضــاء الهيئات االنتخابيــة مبضاعفات كبرية، 

وتنوع الرشائح العمرية واالجتامعية املشاركة فيها.

وقال إن هذا التساؤل املطروح ال ينبغي أن تكون 

اإلجابــة عنه جاهزة ومحــددة، وتنطلق من فرضية 

معينــة، ال تأخذ يف االعتبار أن هناك معطيات كثرية 

أدت إىل هــذه النتيجــة، وعليه فإن البحث يف هذه 

األســباب وإجالئها، ميّكن متخذ القرار يف أية عملية 

انتخابية مســتقبلية، من تجاوز ما آلت إليه نســبة 

املشــاركة يف انتخابات عام 2011، ومعالجة األسباب 

التــي أدت إىل هــذه النتيجة، وهــذه النتيجة التي 

أفرزتها االنتخابات البــد وأن يُنظر إليها بالكثري من 

الجديــة واالهتامم، وأن يتم التعرف عىل األســباب 

الحقيقيــة التي أدت إليهــا، ومعالجة أوجه القصور 

التي حدثت وما أفضت إليه من نتائج.

وأشار إىل أن هذا الفصل سيحاول تحديد العوامل 

التــي أثــرت يف االنتخابات، وأدت بهــا للوصول إىل 

هــذه النتيجــة املتواضعــة، فاالنتخابــات التي تم 

إجراؤها عىل مســتوى الدولة عام 2006، كانت أول 

انتخابات يف تاريخ املجلس الوطني االتحادي.

العملية االنتخابية ضرورية 
ألي جمتمع ألنها اآللية 

الوحيدة لتجديد احلياة يف 
أجهزتها التشريعية

ما تفسري ضعف املشاركة 
يف التصويت خالل انتخابات 

2011 مقارنة مع عام 
2006م
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اإلمارات منضمة إىل 
اجمللس العربي 

لالختصاصات الصحية الذي 
أصدر اسرتاتيجية  للرعاية 
الصحية األولية يف الدول 

العربية

دراسات     برملانية

دراسة برملانية: نظام صحي مبعايري عـــــــــــــــــــــــــاملية من أولويات اسرتاتيجية اإلمارات
أكدت دراســة برملانية عن مرشوع قانون املنشــآت 

الصحيــة والخاصة الذي ناقشــه املجلــس الوطني 

االتحادي وأقره يف جلســته الثانية املعقودة بتاريخ 

11 نوفمرب 2014م، أنه ومن خالل دراســة األوضاع 

الدوليــة املرتبطة مبــرشوع القانــون، اتضح أن من 

أولويات اسرتاتيجية دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

تكوين نظام صحي مبعايري عاملية، من خالل تطبيق 

معايري اللجنة الدولية املشــرتكة التــي تأيت يف إطار 

»بيئة آمنة للهيئة العاملة، ورعاية إكلينيكية للمرىض، 

وتحسني الجودة والسالمة، وقوة عمل مؤهلة تتمتع 

بالكفاءة، وعملية يف الريادة واملســؤولية«، وتنفيذ 

برامج اسرتاتيجية ملكافحة األمراض املزمنة والسارية 

ورعايــة الطفولــة واألمومــة، للتكافل مــع اللوائح 

الصحية الدولية التي أعلنتها منظمة الصحة العاملية 

عــام 2005، وطبقتها اإلمارات عــام 2007م وكافة 

الدول.

وبينــت الدراســة التي أعدتهــا األمانــة العامة 

للمجلس الوطني االتحادي، أن لوائح منظمة الصحة 

العامليــة تهدف إىل ضــامن األمن الصحــي العاملي 

من خالل كشــف التهديدات املســتجدة يف الصحة 

والتصدي لها عىل وجــه الرعة، والحد من تعاطي 

التبغ وتعزيز النظم الصحية والنشاط البدين، وتعزيز 

الجهود املبذولة من أجــل بلوغ املرامي اإلمنائية يف 

مكافحــة االيدز والعدوى بفريويس الســل واملالريا، 

باإلضافة إىل تحسني صحة وتغذية األطفال والنساء، 

وتحسني الرعاية الصحية وزيادة العدالة يف الحصول 

عليها، مام يسهم يف رفع قدراتها للتأهب واالستعداد 

للتدخل فور حدوث أي مشكلة صحية طارئة تهدد 

األمن الصحي العاملي.

خدمات طبية وفقاً ملعايري عاملية

وخلصت الدراســة إىل أنه ورغم أن مرشوع القانون 

يهدف إىل تقديم خدمات طبية وفقاً ملعايري عاملية، 

ويحــد من أي تجاوزات قد ترتكبها هذه املنشــآت 

وذلك من خــالل النصوص العقابية، فقد تم تحديد 

الضوابــط والقواعد للحصول عىل ترخيص إلنشــاء 

وتشــغيل وإدارة منشــأة صحية خاصــة كام أجاز 

املــرشوع التظلم من قــرار رفض طلــب الرتخيص، 

وحــدد الحاالت التــي يعترب فيها الرتخيــص منتهياً 

مثل: بقاء املنشــأة الصحية مغلقة  أو عدم تشغيلها 

ملدة تزيد عىل ســتة أشهر، وعدم تجديد الرخص يف 

املوعد املحدد، وغلق املنشأة بناء عىل طلب مالكها، 

وغلقها املنشــأة نهائياً بقرار تأديبي أو حكم قضايئ. 

بينام مل يجــز املرشع تغيري مكان املنشــأة الصحية 

الخاصة أو نقل ملكيتها أو تغيري نشــاطها أو تعديل 

رشوطهــا الفنية التي صدر الرتخيــص بناء عليها، إال 

بعد الحصول عىل املوافقة.

وبينت الدراسة أنه عىل الصعيد اإلقليمي؛ فدولة 

اإلمارات منضمة إىل املجلــس العريب لالختصاصات 

الصحية الذي أصــدر اســرتاتيجية للرعاية الصحية 

األولية يف الدول العربية، لتحســني وتطوير الرعاية 

الصحية األوليــة، وتطبيق منوذج طب األرسة، حيث 

تم اعتامد االســرتاتيجية العربية للفرتة من 2011 – 

2016، والتي نصت عىل التقليل من عبء األمراض 

عــىل املجتمــع، وتحســني نوعية حيــاة األفراد عن 

طريق توفري الخدمات الصحية التعزيزية، والوقائية، 

والعالجية، والتأهيلية، لجميع الفئات العمرية طوال 

حياتهم يف إطــار مفاهيم الرعايــة الصحية األولية، 

وتســهيل وصول املجتمع بكافة فئاته إىل الخدمات 

الصحية الشاملة ومبا يتناسب مع احتياجاتهم.

وضع نظام للجودة

كــام نصت االســرتاتيجية العربية عــىل تعزيز بيئة 

الجــودة، عن طريــق وضع نظام للجــودة وتقديم 

خدمات صحية مرتكزة حول متلقي الخدمة، تتطابق 

مع مبادئ املامرســة املهنية والسلوك األخالقي عىل 

أســاس حقوق اإلنســان واملســاواة يف النــوع، مع 

االهتامم بتحسني الحالة الصحية للمجتمع، وتقوية 

خدمــات الرعاية الصحية األوليــة عن طريق تنمية 

رشاكات منتجــة ومســتمرة مــع الجهــات املعنية 

وتحقيق نتائج صحية أفضل، وتيسري اتخاذ القرارات 

والتخطيــط عن طريــق توفري املعلومــات الصحية 

لجميع العاملني الصحيــني وبصورة واضحة ودقيقة 
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دراسة برملانية: نظام صحي مبعايري عـــــــــــــــــــــــــاملية من أولويات اسرتاتيجية اإلمارات

وصحيحــة ويف الوقــت املناســب، وإعــداد هيكل 

تنظيمــي داعم، مع مطالبــة كل دولة بوضع خطة 

عمــل تتضمــن مــؤرشات األداء مبا يؤمــن تحقيق 

االسرتاتيجية.

ويؤكد املجلس عىل تطبيق نظام طب األرسة مع 

تبادل الخــربات بني الدول العربيــة يف هذا املجال، 

وتخصيص ميزانية ســنوية لتوفري املــوارد املطلوبة 

لتنفيــذ االســرتاتيجية وفقــاً لإلمكانيــات املتاحــة 

واألولويــات لكل دولــة، واالهتامم بنظــم الجودة 

نظراً ملردودها عىل خدمات الرعاية الصحية األولية، 

كام يدعو إىل رشاكة فاعلــة بني القطاع العام وكافة 

قطاعات املجتمع األخرى، وتكريس الخطوات التي 

من شــأنها دعم تنفيذ االســرتاتيجية العربية بشكل 

عام، وطب األرسة بشكل خاص.

40 مليار درهم يف 2015

وحسب الدراســة فقد حرصت اإلمارات عىل توفري 

أفضل الخدمات الصحية، وتقديم رعاية نوعية عالية 

املستوى يف الخدمات العالجية والوقائية، حيث بلغ 

حجم اإلنفــاق عىل الرعايــة الصحيــة يف اإلمارات 

خالل العام 2011 نحو 36 مليار درهم، موزعة عىل 

امليزانيات الكبرية لــوزارة الصحة، وهيئة الصحة يف 

أبوظبي، وهيئة الصحة يف ديب، واالستثامرات الكبرية 

للقطاع الخاص.

ويتوقــع أن يصل اإلنفــاق إىل 40 مليــار درهم 

يف العــام 2015، وقــد وصل عدد املستشــفيات يف 

الدولــة إىل 92 مستشــفى، وأكــرث مــن 246 مركزاً 

للرعايــة الصحيــة األولية، من بينها 15 مستشــفى 

تابعة لوزارة الصحة، و67 مركزاً عاماً، إضافة إىل 11 

مركزاً رئيســياً للصحة املدرســية، و10 مراكز لرعاية 

األمومة والطفولة، و110 وحدات متخصصة لألمومة 

والطفولة داخل مراكز الرعاية األولية واملستشفيات، 

إىل جانــب ألــف و162 من املستشــفيات واملراكز 

املتخصصة والعيادات الطبية الخاصة، وذلك مقارنة 

مع 7 مستشــفيات و12 مركزاً صحياً فقط عند قيام 

االتحاد عام 1971.

وأشــارت الدراســة إىل أن الدولة تعتــرب القطاع 

الخــاص رشيكاً لهــا يف تقديــم الخدمــات الطبية 

والرعايــة الطبيــة، حيث أصبح ينهــض بـ75% من 

الطاقــة االســتيعابية للرعاية الصحيــة، بعد إدخال 

نظام التأمني الصحي، مام يستدعي قواعد وضوابط 

منظمــة للمنشــآت الصحية الخاصة مبــا يضمن ما 

تحرص عليه الدولة من مستوى صحي آمن عاملي.

مشكلة نقص الكوادر الطبية

ووفقاً للدراسة، يعود السبب يف تفاقم مشكلة نقص 

الكــوادر الطبية التي تعانيها املستشــفيات واملراكز 

الصحية، إىل أن 95% من العاملني يف املجال الطبي، 

هم من خارج دولة اإلمارات، و40% من جنســيات 

آســيوية، و6% فقط هم من مواطني الدولة، األمر 

الذي يكســب األطباء طابع الطبيــب املهاجر الذي 

يبحث دامئاً عــن الوظيفة األفضــل والراتب األعىل 

حتى لو كانت خارج الدولة.

وشكلت نســبة الكوادر التمريضية من املواطنني 

العاملــني يف القطــاع الصحــي 1%، باإلضافــة إىل 

عدم توفري املخصصات الكافية واملشــجعة للكوادر 

الطبية املتخصصة للعمل يف امليدان الطبي، وتتمثل 

هــذه املخصصات يف الرواتب املناســبة والعالوات، 

واالمتيــازات، كــام يعــد عامــل التأخــر يف إصدار 

الرتاخيص الطبية الــذي يتطلب مدة زمنية متتد إىل 

شــهور، أحد أهم أســباب نقص الكــوادر الطبية يف 

املنشآت الصحية عىل حد سواء.

وبينت الدراســة أن من الحلول املقرتحة تشجيع 

وتحفيــز الطلبة املواطنني لدراســة املجــال الطبي، 

مــع زيادة املخصصــات  للكوادر الطبيــة »رواتب، 

امتيــازات، عــالوات«، باإلضافــة إىل تبنــي برامج 

جديدة تســهل إصــدار الرتاخيــص، وتكون رسيعة 

وتلقائية دقيقة ومناســبة. كام أكدت أهمية وجود 

بروتوكوالت عالجية تنظم العالقة بشكل أفضل، بني 

جميــع أطراف عملية الرعايــة والخدمات الصحية، 

خاصــة بــني رشكات التأمــني ومقدمــي الخدمات 

»املستشفيات«، مام يؤدي إىل  تقديم خدمة مميزة 

للمريض وبتكلفة مناسبة.

تشجيع الطلبة املواطنني 
وحتفيزهم لدراسة 

اجملال الطبي مع زيادة 
اخملصصات  للكوادر الطبية
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األمانة   العامة 

نتائج قياس الرضا الوظيفي باألمانة العامة: 
حرص على الصورة املشرفة وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس واعتزاز بالعمل

 وضع خطة حتسني 
مقرتحة للعبارات التي 

حصلت على مستوى رضا 
أقل من 75 ٪

 مصطلح االنتماء املهني 
يعكس شعوراً لدى الفرد 

باالندماج واالنسجام يف 
النشاط الذي يشرتك فيه 

مع آخرين لتحقيق مصالح 
وأهداف مشرتكة

خلص قياس الرضــا الوظيفي ملوظفــي األمانة العامة 

للمجلــس الوطني االتحــادي، إىل أن 93 ٪ من الذين 

اســتجابوا لالســتبيان الذي تم توزيعه، حريصون عىل 

أن تظهــر األمانــة العامــة بصورة مرشفــة، وأن 85 ٪ 

متحمســون جداً للعمل يف األمانــة العامة، وأكد 89.4 

٪ أنهم يشــعرون بالرضا العــام واالعتزاز بوجودهم يف 

األمانة العامة، وأشــار 90 ٪ إىل أنهم ينزعجون من أي 

انتقاد يوجه إىل األمانة العامة.

وتم الحــرص من خالل هذا القيــاس، عىل التعرف 

عىل املســتوى الحايل للرضا الوظيفــي ملوظفي األمانة 

العامــة، وتحديــد العوامل أو املتغــريات التي تحدث 

تأثــرياً إيجابياً يف حالة الرضــا الوظيفي لديهم، وبالتايل 

تســهم يف االرتقاء باملعــدل الكيل للرضــا، وتلك التي 

تحدث تأثرياً ضعيفاً يف حالة الرضا، ومن ثم تساهم يف 

انخفاض معدله الكيل.

ويعــرب الرضا الوظيفي عن الحالة التي يتكامل فيها 

الفــرد مــع الوظيفة التــي يعمل بها واملؤسســة التي 

ينتمي إليها، فيصبح ارتباطه املعنوي بكل من الوظيفة 

واملؤسســة كبرياً، ويتفاعل معهام مــن خالل طموحه 

الوظيفي، ورغبته يف النمــو والتقدم، وتحقيق أهدافه 

االجتامعية والوظيفية والشخصية.

وتم تطوير االســتبيان الذي يتم مــن خالله قياس 

معدل الرضــا الوظيفي لدى موظفــي األمانة العامة، 

حيــث تضمن 10 متغريات رئيســية من بني املتغريات 

املســببة للرضــا الوظيفــي، وتم ترجمــة كل متغري يف 

عدد من العبارات التي تســهم يف الحكم عليه وتحليل 

اســتجابات املوظفــني ورؤيتهــم لكل عبــارة منها، مبا 

يســهم يف تحديد املعدل الكيل للرضا، ومن ثم حساب 

املعدل الكيل للرضا الوظيفي ملوظفي األمانة العامة.

وشملت املتغريات الخاضعة للقياس ما ييل: االنتامء 

النفيس، واالنتــامء املهني، وتنظيــم العمل والعالقات 

الوظيفية، والعالقات مع الزمالء والرؤساء واملرؤوسني، 

وبيئــة العمل اإلبداعيــة، والرضا عــن األداء وتقييمه، 

وبيئة العمل املادية، وسياســات املوارد البرشية، ونظم 

التحفيز، والتواصل الداخيل.

ارتفاع املعدل الكيل للرضا الوظيفي

حســب نتائج القياس فقد بلغ املتوســط العام للرضا 

الوظيفــي 76.5 ٪، مقارنة بالعام املــايض التي بلغت 

72 ٪، األمــر الذي يبني ارتفاعــاً يف املعدل الكيل للرضا 

الوظيفي، ونســبة االنتامء النفــيس 89.5 ٪، واالنتامء 

املهنــي 85.7 ٪، والعالقــات مــع الزمــالء والرؤســاء 

واملرؤوســني 82.3 ٪، وبيئــة العمــل املاديــة 77.7 ٪، 

وتنظيم العمل والعالقات الوظيفية 75.2 ٪، والرضا عن 

األداء وتقييمه 73.4 ٪، وسياسات املوارد البرشية 72.5 

٪، وبيئة العمــل اإلبداعية 71.3 ٪، والتواصل الداخيل 

70.9 ٪، ونظم التحفيز 66.9 ٪.

ويعــد مفهوم االنتــامء النفيس من أهــم املفاهيم 

الســيكولوجية الحيوية التي تحدد طبيعة عالقة الفرد 

بذاتــه وبالجامعــة يف كل زمان ومــكان، ويقابله من 

الجهــة األخرى مفهــوم االغرتاب الــذي يعني االبتعاد 

النفــيس للفرد عــن ذاته وعــن الجامعــة، فيام يعرب 

االنتــامء التنظيمي عن االســتثامر املتبــادل بني الفرد 

واملنظمة باســتمرار العالقة التعاقديــة، ويرتتب عليه 
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نتائج قياس الرضا الوظيفي باألمانة العامة: 
حرص على الصورة املشرفة وحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس واعتزاز بالعمل

مت تطوير االستبيان 
لقياس معدل الرضا 

الوظيفي لدى موظفي 
األمانة العامة ليتضمن 10 

متغريات رئيسية

 حمور العالقات مع الزمالء 
والرؤساء واملرؤوسني 

يعكس مدى التفاعل بني 
موظفي األمانة العامة

أن يسلك الفرد ســلوكاً يفوق السلوك الرسمي املتوقع 

منــه واملرغوب فيه من جانب املنظمــة، ورغبة الفرد 

يف إعطــاء جزء من نفســه من أجل اإلســهام يف نجاح 

واســتمرارية املنظمة كاالســتعداد لبــذل مجهود أكرب 

والقيام بأعامل تطوعية وتحمل مسؤوليات إضافية.

93 ٪ حريصون عىل أن تظهر األمانة بصورة مرشفة

ويركز املتغري الخاص باالنتامء النفيس عىل قياس مكانة 

األمانة العامة لدى املوظــف، وقد جاءت نتائج تحليل 

إجابــات موظفي األمانة العامة عــىل العبارات املكونة 

لهذا املتغــري عىل النحو الذي يربزه الجــدول التايل: أنا 

متحمس جداً لعميل الحايل باألمانة العامة بنســبة 85 

٪، وأشــعر برضا عام واالعتزاز عن وجــودي يف األمانة 

العامة للمجلس الوطني بنســبة 89.4 ٪، والحرص عىل 

أن تظهر األمانة العامة بصورة مرشقة بنســبة 93.2 ٪، 

وأنزعــج من أي انتقــاد يوجه لألمانــة العامة 90.4 ٪، 

فيام بلغت نسبة املتوسط العام للرضا عن املتغري 89.5 

٪.ويعكــس مصطلح االنتامء املهني شــعوراً لدى الفرد 

باالندماج واالنســجام يف النشــاط الذي يشرتك فيه مع 

آخرين لتحقيق مصالح وأهداف مشرتكة، وهو انعكاس 

لألفكار والقيــم واملبادئ العامة والخاصة التي ينتهجها 

املرء يف حياته، فمن خالل انتامء الشــخص ملجموعة ما 

تســتطيع أن تحدد – بشــكل محدود – أفكاره وقيمه 

ومواقفه تجاه األحداث.

ومــن أهــم العوامــل التي تقــوي عنــرص االنتامء 

لدى الفــرد أن يجد الفرصة التي متكنه من املشــاركة، 

واإلحســاس بأنه جزء مهم يف العمل مهام كان مستواه 

العلمي أو الوظيفي أو طبيعة عمله، وعندما يتحقق له 

ذلك فسوف يكون عىل اطالع مبا يجري داخل التنظيم، 

وبالتايل فإنه عندما يوجه له ســؤال ليس من اختصاص 

اإلدارة التي يعمل فيها سوف لن يتهرب من اإلجابة.

89.4 ٪ متحمسون للتطور والنمو داخل األمانة 

وجــاءت نتائج تحليل إجابــات موظفي األمانة العامة 

عىل العبارات املكونة لهذا املتغري كام ييل: أنا متحمس 

للتطور والنمو داخل األمانة بنسبة 89.4 ٪، وأشعر أن 

عميل يناســب مؤهاليت العلمية بنسبة 82.2 ٪، وأشعر 

أن عميل ســبب تطور قدرايت الشخصية 84 ٪، وأهتم 

بتطوير عميل من أجل الرتقية املهنية بنســبة 87.8 ٪، 

وأعترب عميل مصدر ثقة شــخصية يل 86.2 ٪، وأشــعر 

بالرضــا عن عميل األســايس 84.4 ٪، واملتوســط العام 

للرضا عن املتغري 85.7 ٪. ويقيس محور تنظيم العمل 

والعالقات الوظيفية طبيعة العالقة الوظيفية املرتبطة 

مبهام عمــل املوظف واختصاصاتــه الوظيفية، وما إذا 

كان هناك وضوح وتحديد لها بالشــكل الذي ينعكس 

إيجابياً عىل مستوى رضاه الوظيفي، ومن أهم العوامل 

املؤثــرة عــىل ذلك، مدى إملــام الرئيس املبــارش مبهام 

عمل املوظف، وكذلك كيفية توزيع األعامل بالتساوي 

والتوافق فيام بينهم. وقد جاءت نتائج تحليل اإلجابات 

حــول العبارات املكونــة لهذا املتغري كام ييل: أشــعر 

بحرية يف إبداء رأيي حول أدواري ومســؤوليايت بنسبة 

79 ٪، ومهــام عميل محددة وواضحة بنســبة 74.2 ٪، 

ولدي قدر معقول مــن الصالحيات يف اتخاذ القرارات 

بنســبة 70.8 ٪، وال أشــعر بتضــارب يف االختصاصات 
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األمانة   العامة 

واملهــام الوظيفية مــع زماليئ يف العمل بنســبة 69.4 

٪، والعالقــات الوظيفيــة باألمانة العامة »الرؤســاء- 

الزمالء« تتســم باإليجابيــة والفاعلية 79.2 ٪، وأنظمة 

وأدلة العمل متوفرة بشكل يساعد عىل إنجاز األعامل 

بنسبة 78.8 ٪، واملتوسط العام للرضا عن املتغري 75.2 

٪.  ويعكــس محــور العالقــات مع الزمالء والرؤســاء 

واملرؤوســني مدى التفاعل بــني موظفي األمانة العامة 

سوءاً كانوا زمالء أو مرؤوسني أو رؤساء، وما يرتتب عىل 

تلــك العالقة من تعاون إيجايب بني كل موظفي األمانة 

العامة، وتساهم العالقات بني املوظفني بشكل كبري يف 

بنــاء حالة من الثقة والتفاعل اإليجايب األمر الذي يؤثر 

بشــكل مبارش يف الحالة املعنوية الشخصية للموظف 

كإنســان، ومــن ثم بناء مواقــف ســلوكية إيجابية أو 

سلبية عن العمل والوظيفة، والتي تؤسس لحالة الرضا 

الوظيفي لدى املوظف.

88.6 ٪ عالقتهم بزمالء العمل جيدة مبدأها   

وجاءت نتائج تحليل إجابات موظفي األمانة العامة عىل 

العبــارات املكونــة لهذا املتغري كام يــيل: عالقايت بزمالء 

العمل جيــدة وتقوم عــىل التعاون واالحــرتام املتبادل 

بنسبة 88.6 ٪، وتعامل الرؤساء يسوده التقدير واالحرتام 

بنســبة 87 ٪، والعمل يتيح يل فرصة لتكوين الصداقات 

81.2 ٪، وتربطني بزماليئ عالقات الود والتفاهم وال أجد 

صعوبة يف التكيف معهم بنسبة 87.8 ٪، وهناك تشجيع 

كبري للعمل الجامعي باألمانة بنســبة 78.6 ٪، وال توجد 

نزاعات أو رصاعات شــخصية بني موظفي األمانة العامة 

بنســبة 70.8 ٪، وبلغ املتوسط العام للرضا عن املتغري ما 

نسبته 82.3 ٪.

وأكد قياس الرضــا الوظيفي أن بيئة العمل اإلبداعية 

تعــزز التفكري اإلبداعي وهو أســاس التطور واالبتكار يف 

الوقــت الحايل، ويك تكون من ضمن املؤسســات الرائدة 

يجــب أن تطور بيئــة العمل لدى األفــراد لتتامىش مع 

متطلبات العرص، ويتم هذا التطوير من خالل تشــجيع 

وتحفيــز املوظفني لتقديم األفكار التي تصب يف مصلحة 

ذاته وعمله.وجاءت نتائج تحليل اإلجابات عىل العبارات 

املكونــة لهذا املتغري كام ييل: بيئة العمل باألمانة جاذبة 

وداعمــة للمبدعني واملتميزين بنســبة 72.8 ٪، ووجود 

تشــجيع للموظــف الذي يتقــدم بأفــكار أو حلول غري 

تقليدية ملشكالت العمل بنسبة 71.2 ٪، وتشجع األمانة 

عىل التنمية الذاتية وال توجد عقبات تؤثر عىل استكاميل 

الدراسة بنسبة 68.2 ٪، وترحيب اإلدارة بآراء ومقرتحات 

املوظفــني وفقاً ملنهجية معتمدة بنســبة 73 ٪، وبلغت 

نسبة املتوسط العام للرضا عن املتغري 71.3 ٪.
يعد نظام إدارة األداء وتقييمه من أساسيات العمل 

يف األمانــة العامة حيث إنه يقــوم بتوزيع العمل بني 

املوظفــني، ويوضح املســار الذي يجــب عىل املوظف 

السري عليه خالل السنة وكذلك تقييم املوظفني بشكل 

موضوعــي، ولذلك يجب مراجعته ســنوياً وتجنب أي 

مشــكالت، وجــاءت نتائــج تحليل إجابــات موظفي 

األمانــة العامة عىل العبــارات املكونة لهذا املتغري كام 

يــيل: يتم مناقشــتي يف بطاقــة أدايئ واألخــذ بوجهة 

نظــري قبل اعتامد بطاقة األداء بنســبة 76.2 ٪، ويتم 

تقييم أدايئ بطريقة موضوعية وعادلة بنســبة 73.6 ٪، 

ومعايري التقييم الوظيفــي موضوعية وعادلة وتعتمد 

عىل بطاقة أداء املوظف بنسبة 71.6 ٪، ويقوم مديري 

بتوجيهي بعد الجلوس معــه يف مرحلة مالحظة األداء 

بنســبة 72.6 ٪، ويقــوم مديــري مبناقشــتي يف نتائج 

التقييم قبل اعتامدها بنســبة 75.2 ٪، ويحرص مديري 

عىل وضــع خطة لتطوير أدايئ الفــردي يف ضوء نتائج 

التقييم بنســبة 71.2 ٪، وبلغت نســبة املتوسط العام 

للرضــا عن املتغــري 73.4 ٪. وتعد بيئــة العمل املادية 

مــن العوامل املســاعدة عىل إنجاز األعــامل بالجودة 

والرعــة املطلوبة، حيث إن عــدم توافرها قد يؤدي 

إىل تأثري ســلبي عىل نفســية املوظف وبالتايل التقليل 

مــن إنتاجيته، ومن هــذا املنطلق يأيت حــرص األمانة 

عىل توفر جو مثايل ألداء األعامل مع مراعاة خصوصية 

املوظف، وجاءت نتائج تحليل إجابات موظفي األمانة 

العامــة عىل العبــارات املكونة لهــذا املتغري كام ييل: 

شكل املكاتب وتجهيزاتها وتوزيعها مريح بنسبة 75.2 

٪، ويتوفر يل أدوات ومعدات متكنني من تحقيق أعىل 

مستويات األداء بنسبة 80 ٪، وجميع املرافق يف األمانة 

العامة تتميز بنظافتهــا وكفايتها وجودة تهويتها 78.8 

٪، وتوزيــع املكاتب باألمانة العامــة يراعي خصوصية 

املوظف 76.6 ٪، وبلغت نســبة املتوســط العام للرضا 

عن املتغري 77.7 ٪. وينظر إىل سياسات املوارد البرشية 

بأنها النهج الذي يسري عليه كل موظف سواء من ناحية 

الحضــور واالنرصاف، أو تعامله مع رؤســائه وزمالئه، 

وحقوقــه وواجباته بشــكل عــام يف األمانــة العامة، 

وجــاءت نتائج تحليل إجابــات موظفي األمانة العامة 

عــىل العبارات املكونة لهذا املتغري كام ييل: أشــعر أن 

نظــم املــوارد البرشيــة واضحة وتطبق عــىل الجميع 

74.4 ٪، وتوجــد سياســات واضحة للرتقيــة ومعروفة 

للجميع بنســبة 68.6 ٪، وأشــعر بالرضا عن سياسات 

الرتقية باألمانة العامة بنســبة 69 ٪، وأشعر بالرضا عن 

الجهــود املبذولة يف تدريب املوظفني وتطوير قدراتهم 

الوظيفيــة بنســبة 73.6 ٪، وأشــعر بالرضــا عن نظام 

متابعة الحضور وااللتزام بالدوام الرسمي بنسبة 74.8 

٪، وتطبيق الجزاءات املرتتبة عىل االلتزام الوظيفي عىل 

الجميع بشــكل عادل 74.4 ٪، وبلغت نسبة املتوسط 

العام للرضــا عن املتغري 72.5 ٪. وتعــد نظم التحفيز 

عامالً أساسياً لزيادة اإلنتاجية وتحسني جودتها ولذلك 

تســتخدم معظــم الجهات هذا النظــام للحصول عىل 

أفضل إنتاجية، ووجود أي خلل يف النظام ســيؤثر سلباً 

عىل جــودة وإنتاجية املوظف، وجــاءت نتائج تحليل 

إجابات موظفي األمانــة العامة عىل العبارات املكونة 

لهذا املتغري كام ييل: أشعر بوجود نظم للتحفيز املادي 

واملعنــوي باألمانــة العامة بنســبة 65 ٪، ويتم تكريم 

وتحفيز املوظفني املتميزين 67.8 ٪، وتوجد منهجيات 

معروفة للجميع ومنشورة حول آليات تحفيز املوظفني 

بنســبة 63.8 ٪، وتحــرص األمانة العامــة عىل تقديم 

برامج ترفيهية وخدمية لرعاية املوظفني بنســبة 67.6 

٪، وبلغ املتوسط العام للرضا عن املتغري 66.9 ٪.

 بيئة العمل املادية من 
العوامل املساعدة على 

إجناز األعمال باجلودة 
والسرعة املطلوبة

 سياسات املوارد البشرية 
َتعدُّ النهج الذي يسري عليه 

كل موظف سواًء من 
ناحية احلضور واالنصراف 

أو تعامله مع رؤسائه 
وزمالئه

توجد منهجيات معروفة 
للجميع ومنشورة حول 
آليات حتفيز املوظفني 

بنسبة 63.8 ٪
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 د. حممد سامل املزروعي
األمني العام للمجلس الوطني 

االحتادي

الربملان وفاعلية الدور
املجتمعات اإلنســانية يف تطورهــا، انتقلت إىل إيجاد 

بنــى متكنها من تحقيق متطلبــات أفضل لحياتها، لذا 

نجــد أن التطــور البرشي راكم خربات من مامرســاته 

الســابقة، وهــي وإن تعــددت اتجاهاتهــا، وما آلت 

إليــه مــن نتائج، لكــن جميعهــا كان الهــدف الذي 

تصبــو إليه ســعادة اإلنســان ورفاهيته واســتقراره، 

عىل املدى القصري والطويل، وىف ســبيل تحقيق ذلك، 

أوجد اإلنســان بنى إدارية وسياســية تنظم العالقات 

ســواء بني املؤسســات بعضها البعض، أو بني املواطن 

ومؤسســات الدولة »حتى يف بداياتهــا األوىل«. هذه 

البنى هدفها تقليل االحتــكاكات املتولدة من التنازع 

يف األدوار، مــع محاولة إيجاد الوســائل والطرق التي 

تجعل الحــوار البناء الهــادف، الســبيل الوحيد لحل 

هذه االختالفات، فأوجدت السلطات العامة وحددت 

أدوارها، وأنشأت املؤسسات املكلفة بالعمل، وجعلت 

من الدســتور أو القانون األعىل، املرجعية الحاكمة يف 

هذه االختصاصات.

والربملان مبســمياته املختلفة، أحد هذه السلطات، 

ولــه صالحيــات ودور، لكن التســاؤل الــذي نود أن 

نطرحه هــو: متى يكون الربملان فاعــالً يف أداء دوره، 

ومامرســة اختصاصاته؟ فالربملان كسلطة، أو مؤسسة 

تكمــن فعاليتها يف حســن اســتخدامها الختصاصاتها 

وأدواتهــا الترشيعية والرقابية والسياســية، وهنا ال بد 

مــن التفريق بني مــا ميلكه الربملان مــن اختصاصات، 

وبني األمــاين وتطلعات األفراد منه، وبني ذلك كله وما 

ميارســه الربملان من اختصاصاتــه، فالربملان الذي ميلك 

اختصاصــات ال ميارســها، أو ميارســها بطريقة خاطئة 

أو منقوصــة، يصل إىل النتيجة نفســها يف الحياد عن 

دوره املرســوم، لكــن االســتخدام الحســن والفّعــال 

لهــذه االختصاصات ال يعنــي أنه يســتخدمها بعيداً 

عــن قراءة الواقــع والظروف السياســية واالجتامعية 

التي متــر بها البلد، والتي قد تختلــف بني فرتة زمنية 

وأخــرى، فهنــاك معطيــات ومواقف لقوى سياســية 

واقتصاديــة واجتامعية، تحتم عىل الربملان أن يأخذها 

يف االعتبــار عند مامرســته ملهامــه، وأداء دوره، هذه 

القوى املجتمعية ال ميكن تجاهل مطالبها واتجاهاتها، 

وحتى مصالحها، ألن يف هذا التجاهل مدعاة إىل تأزيم 

الحياة السياسية، وانســداد األفق السيايس يف العديد 

من االتجاهــات الحالية واملســتقبلية، وبالتايل جمود 

املواقف، وتعرث خطى التنمية وتزعزع االســتقرار. كل 

هذه املواقف يجب أن يعيها الربملان يف تحركه، فالبيئة 

الداخليــة مبعطياتها املختلفة قد تدفــع إىل األمام يف 

بعــض األوقات، وقــد تكون معيقــة يف أحيان أخرى، 

لحركة املجتمع والدولة نحو املستقبل.

وكام يقــدم لنــا التاريخ من شــواهد عــىل ذلك، 

توقفــت فيها عجلة التنمية، وتأجج الرصاع الســيايس 

لينتقــل يف مرحلــة أخــرى إىل رصاع اجتامعــي ذي 

اتجاهات خطرية، قسمت املجتمع إىل فئات، وجعلت 

مــن قواه السياســية واالجتامعية يف حالــة رصاع، قد 

ال يكــون ذا أبعاد عســكرية، ولكنه أخطر عىل صعيد 

االســتقرار، ومن ثم عىل التنمية، فعوضاً عن أن يكون 

الربملان املكان والوسيلة التي تدار من خاللها السياسة، 

وتحــل القوى السياســية اختالفاتها بالحــوار الهادف 

املبني عىل مصالح الوطــن العليا، تصبح قاعة الربملان 

مكاناً لتغذية الخالفات، وإذكاء روح العصبية واملصالح 

الفئوية واملناطقيــة والحزبية، وتذيك من رصاع القوى 

يف الربملــان، والذي يفرتض أنه مكان للنقاش وصوالً إىل 

حلول لقضايــا املجتمع، وليس معــوالً للهدم، وإعاقة 

طموح املجتمع املتطلع إىل املستقبل، ويف مقابل ذلك، 

هنــاك أمثلة تحمــل اإليجابية لــدور الربملان وتجعله 

قاطرة لالستقرار والتنمية.

إذاً؛ فالربملــان يرصد حركة املجتمــع ويؤطرها، بل 

يعترب واجهة هذه الحركة ومحركها، لكن عندما يختل 

هذا امليزان، فــإن الربملان قد يوجه هــذه الحركة إىل 

اتجاهــات ســلبية ضارة وخطــرية، ال يعنــي ذلك أن 

الربملان مصدر الرشور، لكنه ســاحة لكشفها وإفرازها، 

ورمبــا تضخيمها، وهو يف املقابــل ميكن أن يكون أداة 

إلدارة الرصاع، وإيجاد األرضية املناسبة لحل الخالفات 

حول املصالح وإعادة توزيعها بشكل أفضل.

عندما يكون الربملان فاعالً، فإنه يطّوع اختصاصاته 

وأدواته للســري يف املجتمع نحو غايات أسمى، محققاً 

أهــداف املجتمع يف االســتقرار، ومســاهامً يف تنميته 

وصــوالً إىل رفاهية أبنائــه، فلم يضع املرشع يف هدفه 

عنــد تســطري االختصاصــات للمؤسســات املختلفة 

يف الدولــة، إيجــاد بيئة رصاع بني الســلطات والقوى 

املجتمعيــة، لكنه أوجد لكل ســلطة من الســلطات، 

اختصاصــات إليجــاد التوازن املطلوب مــع الضوابط 

التي تحفظ وتصون املجتمع عن االنخراط يف رصاعات 

كســب املصالح من خالل تعظيم الدور غري املســتند 

إىل القانون.

إن مسؤولية حل هذه املعضلة، تكمن يف التعريف 

بــدور املؤسســات، واختصاصاتهــا، والتخلــص مــن 

املأزومني أو تحجيم دورهم، والتعاون بني الســلطات 

وفقاً للترشيعات الحاكمة، مع رقابة واعية من وسائل 

إعالم مسؤولة، تضع املصلحة الوطنية العليا يف أولوية 

اهتامماتها.

عندما يكون الربملان فاعالً، 
فإنه يطّوع اختصاصاته 

وأدواته للسري يف اجملتمع 
نحو غايات أسمى

املؤسسات   الربملانية
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انتخاب رئيس جملس النواب املغربي 
رئيسًا لالحتاد الربملاين اإلفريقي

دعا االتحاد الربملــاين اإلفريقي، دول القارة إىل إنهاء 

النزاعات السياســية، والرقي بالدميقراطية، والتداول 

السلمي للسلطة، وتعزيز الحكامة وحقوق اإلنسان، 

ومكافحــة التمييــز االجتامعي واإلقصاء الســيايس، 

كتدابــري رضوريــة مــن أجل القضــاء عــىل البيئة 

الحاضنة لإلرهاب.

وأوىص االتحــاد بعد انتهاء اجتامعات الدورة 37 

ملؤمتر االتحــاد، والدورة 65 للجنــة التنفيذية التي 

عقدهــا يف شــهر نوفمرب يف الربــاط، الحكومات يف 

البلــدان التــي تواجه نزاعات مســلحة داخلية، إىل 

اتخــاذ »جميع التدابــري السياســية والقانونية التي 

يقتضيهــا الوضع، من أجل وقف العنف واســتعادة 

التامسك االجتامعي وتعزيز السلم واملصالحة«.

ودعا الدول اإلفريقية إىل تطوير مناطق التعاون 

االقتصــادي يف أفــق تشــجيع التكامــل اإلقليمــي 

والجهــوي بني هذه البلدان، وتحديد تعريف واضح 

املعــامل لإلرهاب، بغية تجنــب أي التباس بينه وبني 

الكفــاح الرشعي مــن أجل التحرر. وحــث االتحاد 

الربملاين اإلفريقي، الدول اإلفريقية عىل أن تجعل من 

التوقيع عىل املواثيــق الدولية ذات الصلة مبكافحة 

اإلرهاب والتصديق عليهــا، وأن يكون تطبيقها من 

بــني األولويــات، إضافــة إىل وضع برامــج تدريبية 

لفائــدة القوات املســلحة الوطنية يف هــذا املجال، 

باالعتامد عىل التعاون اإلقليمي والدويل. 

وكان االتحــاد قد انتخب رئيــس مجلس النواب 

املغريب رشــيد الطالبــي العلمي، رئيســاً له بإجامع 

البلدان املشــاركة، وقال الطالبــي العلمي: إن الثقة 

التي حظي بها من لدن الدول األعضاء بصفته رئيساً 

ملجلس النواب، والتي وضعت يف الشــخص املعنوي 

لربملان اململكة املغربية، هي ثقة يف الجهد الجامعي 

الــذي يبذلــه املغــرب من أجــل القــارة اإلفريقية 

وقضاياهــا وآفاقها.وأعرب الطالبــي عن تطلعه إىل 

املــيض باالتحــاد الربملــاين اإلفريقــي إىل مزيد من 

الحضور الفعيل القوي املؤثــر يف املنتديات الدولية 

ذات االهتامم املشــرتك، خصوصاً عىل مستوى األمم 

املتحدة ومنظامتها ومكوناتهــا املختلفة، مؤكداً أنه 

ســيعمل إىل جانب أعضاء االتحاد عــىل التفكري يف 

صيغ لالرتقاء باألداء الربملاين اإلفريقي.

أكرث من 51 % نسبة املشاركة يف االنتخابات الربملانية يف البحرين
أعلن الشــيخ خالد بن عــيل آل خليفة وزير العدل 

والشــؤون اإلســالمية واألوقاف رئيس اللجنة العليا 

لإلرشاف عىل سالمة العملية االنتخابية يف البحرين، 

أن نســبة التصويــت يف االنتخابــات النيابية بلغت 

حــوايل %51.5، فيام بلغــت يف االنتخابات البلدية 

%53.7. وكان امللــك حمــد بــن عيــىس آل خليفة 

عاهــل مملكــة البحرين، قــد أعرب خــالل زيارة 

لــه إىل جامعــة البحرين، عن اعتــزازه البالغ بوعي 

الشــعب البحرينــي وتقديره للمشــاركة الشــعبية 

الواســعة يف االنتخابــات النيابيــة والبلديــة، التي 

عكســت وعي الناخبني البحرينيني رجاالً ونســاء يف 

اختيار ممثليهــم بكل حرية ومســؤولية والنهوض 

بواجبهم الوطني الســامي، خدمة للوطن ومسريته 

الدميقراطيــة والحضارية املباركــة، وهذا أكرب دليل 

عــىل محبة أهل البحريــن لوطنهــم، وانتامئهم له 

وسعيهم دامئاً، لتعزيز مكانته ورفع شأنه يف مختلف 

امليادين واملجاالت. وأكد أن املرحلة املقبلة تتطلب 

املزيــد من الجهد والعمــل املثمر لتحقيق تطلعات 

شــعب البحرين، وإنجاز أهداف التنمية واالستمرار 

يف املــرشوع اإلصالحــي لرفعــة البحريــن وتقدمها 

والحفاظ عىل املنجزات الوطنية وتطويرها ومواصلة 

مسرية البناء والتقدم وتعزيز النهج الدميقراطي.

كام أكد أن نهج الشــورى والدميقراطية، سيبقى 

بإذن اللــه نهج حياة وعمل للبحريــن وأهلها، وأن 

املسرية مستمرة ومتواصلة بإذن الله بعزمية صادقة 

وإرادة راســخة لتحقيق كل األهداف الخرية املباركة 

وبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة.

وأشــاد بالجهود املثمرة التي تبذلها اللجنة العليا 

لالنتخابــات واللجــان الفرعيــة املســاندة وجميع 

العاملــني والعامالت يف مراكز االقرتاع والفرز، الذين 

أكــدوا الصورة املرشفة واملســتوى الحضاري الراقي 

لشعب البحرين.

وصديقةجمالس  شقيقة

 الرتكمانية لغة رسمية 
يف شمال العراق    

وافق برملان إقليم شــامل العراق عىل مسودة قرار 

حول إقــرار اللغــة الرتكامنية »من لهجــات اللغة 

الرتكية«، لغة رســمية يف املناطق التي يبلغ نســبة 

الرتكامن فيها 20%.

وقــال النائب عــن الجبهة الرتكامنيــة يف برملان 

إقليــم شــامل العــراق أيــدن معــروف، إن اللغة 

الرتكامنية باتت اآلن لغة رســمية إىل جانب اللغتني 

الكردية والعربية يف إقليم كردســتان، وســتطبق يف 

املؤسسات الحكومية، واملدارس، واملحاكم، وسيكون 

القرار نافذاً عىل املناطق التي تبلغ نســبة الرتكامن 

فيهــا أكرث من ٪20، الفتــاً إىل أن هذا »مبثابة تطور 

مهم للرتكامن«.

ولفت معروف إىل وجود كوادر برشية يف اإلقليم 

قــادرة عــىل تطبيق إقــرار اللغــة الرتكامنية كلغة 

رســمية يف اإلقليم، كاشــفاً عن وجود 13 مدرســة 

يف مدينــة أربيل، و3 يف الســليامنية تــدرس اللغة 

الرتكامنية منذ عام 1993، باإلضافة إىل تخرُّج اآلالف 

من الطلبة من قسم اللغة الرتكية، واألدب الرتيك يف 

جامعة صالح الدين.
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فــاز الجمهوريون يف االنتخابــات النصفية األمريكية 

التــي جرت نوفمرب املايض، وانتزعوا الســيطرة عىل 

مجلس الشيوخ، ورسخوا غالبيتهم يف مجلس النواب، 

واقتنصوا واليات مهمة عىل املستوى السيايس منها: 

فلوريدا وميشغان وويسكونسون.

وقــال مســؤول يف البيــت األبيــض: إن الرئيس 

األمرييك باراك أوباما، دعا زعامء الحزبني الجمهوري 

والدميقراطــي يف مجلــيس الشــيوخ والنــواب، إىل 

اجتــامع يف البيــت األبيــض، وذلك بعــد أن يلقي 

كلمة إىل الشــعب األمرييك لتقييــم الوضع الجديد 

واســترشاف العمل يف املرحلة املقبلــة بعد اختالل 

الســلطات. وجاءت االنتخابات مبثابة تحذير وجهه 

األمريكيون الذين سئموا الرصاع الربملاين املستمر منذ 

أربع سنوات بني الجمهوريني والدميقراطيني، والذي 

منع الكونغرس املنقسم من إقرار أي إصالح كبري، ال 

ســيام يف موضوع الهجرة التي تبقى ملفاً ساخناً مع 

وصول عدد املهاجرين املقيمني بصفة غري رشعية يف 

الواليات املتحدة إىل أكرث من 11 مليوناً.

وكان الجمهوريــون أعلنوا قبــل االنتخابات، أن 

أولوياتهم ســتكون اقتصادية، وقــد جهزوا عرشات 

القوانــني »املراعيــة للنمــو« للســامح ببنــاء خط 

أنابيب النفط »كيســتون إكس إل« بني كندا وخليج 

املكســيك، وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي، ومساعدة 

الرشكات الصغرى، والحد من القوانني والتنظيامت.

وبعدمــا اســتعادوا مجلس النواب عــام 2010، 

متكن الجمهوريون من العودة إىل السلطة يف مجلس 

الشيوخ أيضاً، حيث زادوا عدد مقاعدهم من 45 إىل 

51 مقعداً من أصل 100 بحسب توقعات الشبكات 

التلفزيونية األمريكية.

وينعقــد الكونغــرس األمرييك بتشــكيله الجديد 

يف يناير 2015م، وستجرب ســيطرة الجمهوريني عىل 

مجلــس الشــيوخ، أوباما عــىل تقليــص طموحاته 

وحرصهــا باملواضيــع التي ميكنه أن يصدر بشــأنها 

قــرارات تنفيذيــة، ال تتطلب موافقــة املرشعني، أو 

بتلــك التي رمبا تفــوز بدعم ممثــيل الحزبني عىل 

الســواء مثــل االتفاقــات التجاريــة واإلصالحــات 

الرضيبية.

الربملان الكندي يوحد 4 جهات أمنية مسؤولة عن حمايته
قال مسؤولون إن الربملان الكندي مبجلسيه، سيوحد 

الجهات األمنية املســؤولة عن حاميته بعد الهجوم 

الذي نفذه مسلح، يف خطوة تهدف إىل عالج مشكلة 

قدمية للتنســيق بني األجهزة، خصوصاً وأنه تتحمل 

أربــع جهات أمنيــة مختلفة، مســؤولية تأمني مقر 

الربملان، ويف عام 2012 دعا املراقب العام، وهو أرفع 

جهة رقابية يف البالد إىل تشــكيل قوة واحدة تفادياً 

لاللتبــاس حــول االختصاصات، ولــكل من مجلس 

العموم ومجلس الشــيوخ قوة أمنية خاصة ســيتم 

الدمج بينها اآلن.

وقال رئيس مجلس العموم، أندرو شــري، يف بيان: 

تــم االتفاق عىل توحيد القوات، وتلك خطوة مهمة 

لتحقيق التحسينات املطلوبة من أجل برملان مفتوح 

ومؤمن. 

وإىل جانب قوات األمن الخاصة مبجليس الربملان، 

تشــارك الرشطة الكنديــة امللكيــة الراكبة ورشطة 

أوتــاوا، يف عمليــات تأمني مقر الربملــان. وال تعمل 

الجهات األمنية األربع عىل تردد السليك واحد.

وجاءت هــذه الخطوة بعد قتــل مايكل زيهاف 

بيبــو، جندياً كنديــاً، قبل أن يقتحم مقــر الربملان، 

ومتكنــت قــوات األمن مــن قتله بالرصــاص، لكن 

الهجوم أثار تســاؤالت عن كيفيــة وصوله إىل هذا 

املدى وهو يحمل بندقية.

اجلمهوريون ينتزعون السيطرة على جملسي 
النواب والكونغرس األمريكي
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حممد املر.. األديب املثقف والسياسي الهادئ

األخرية

 معــايل محمد أحمد املــر الرئيس الثامــن والحايل 

للمجلس الوطني االتحادي، انتخب رئيساً للمجلس 

للفصــل الترشيعــي الخامــس عرش، الــذي بدأ يف 

.15/11/2011

تعلــق محمد املر منــذ طفولته بالقــراءة، وكان 

صديقــاً للمكتبات العامــة يف ديب، وقرأ فيها أمهات 

الكتــب يف مختلف املجــاالت، والقصص الشــعبية 

والــرتاث واألدب العــريب والغريب، وكــّون من خالل 

هذه القراءات، مخزوناً فكرياً ومعرفياً، أثرى مخيلته 

وكتاباتــه وأدبــه. أنهى املر درجــة البكالوريوس يف 

العلوم السياسية واإلدارة من جامعة »سرياكيوز« يف 

والية نيويورك األمريكية، وشــغل مناصب يف العمل 

املرصيف واإلعالمي يف الثامنينيات، وســاهم شغفه يف 

األدب والكتابــة، يف انخراطــه يف العمل اإلعالمي يف 

الصحف املحلية اإلماراتية، إذ ترأس تحرير صحيفة 

الخليــج تاميز، وشــغل منصــب الرئيــس التنفيذي 

لتحرير صحيفة البيان، وكانــت له مقاالت عديدة، 

وقصص قصرية يف هذه الصحف، وساهم يف تأسيس 

ندوة الثقافة والعلوم، وشــغل منصب الرئيس فيها، 

لتكون رصحاً ثقافياً وعلمياً يف إمارة ديب.

وشــارك املر يف العديد من الندوات واملحارضات 

الثقافيــة واألدبية والفكرية واالســرتاتيجية، وحصل 

عــىل العديد مــن الجوائــز الثقافيــة واألدبية، من 

أبرزهــا جائزة دولــة اإلمــارات التقديريــة للفرع 

األديب، وأصــدر 13 مجموعــة قصصيــة، وخمســة 

كتب، ولديه اهتاممات بالفن التشكييل واملوسيقى 

واملرح والخط العريب. اســتند املر يف عمله الربملاين 

الداخــيل والخارجي، عىل غزارة فكره املعريف الثقايف 

واألديب، واملــزج بني فــن اإلدارة والسياســة، فعىل 

الصعيد الداخيل، حرص عىل مناقشة قضايا وهموم 

وتطلعــات الوطــن واملواطنني تحت قبــة املجلس، 

ومواكبــة املرحلة الجديــدة من عمر اتحــاد دولة 

اإلمارات، التي تجســد رؤية قيادتنا الرشيدة ملرحلة 

التمكني السيايس، وترسيخ مفهوم املشاركة والرشاكة 

الوطنية واملجتمعية، وتعميق معاين الوالء واالنتامء 

للوطن وللقيادة الرشيدة.

وشــهدت فــرتة رئاســة املــر، تعاوناً وثيقــاً مع 

الحكومة، لبحــث املوضوعات والقضايــا التي تهم 

املواطنني، حيث حرص عدد من الوزراء عىل حضور 

اجتامعــات اللجان، فضالً عــن حرصهم عىل حضور 

جلســات املجلــس ملناقشــة مرشوعــات القوانني 

واألســئلة واملوضوعــات العامــة. وتعزيــزاً لــدور 

املجلس والتعــاون مع الحكومة، وافق املجلس عىل 

جدولة جلســات املجلس بتحديد تواريخ انعقادها، 

ومرشوعــات القوانــني أو املوضوعات التي ســيتم 

مناقشتها خاللها.

وعىل الصعيد الخارجي، فقد ســاهم املر بفعالية 

يف إغنــاء الــدور الدبلومــايس للشــعبة الربملانيــة 

اإلماراتيــة، كام برز إعجــاب الوفود الدبلوماســية 

الزائرة للمجلــس، بغزارة ثقافة معــايل محمد املر، 

إذ مكنه التعمق يف مختلف املوضوعات واملجاالت، 

من طرح األفكار واملقرتحات ومناقشة قضايا ممثيل 

الــدول الزائــرة، أو التعبري عن إعجابــه بحضارتهم 

وإرثهــم الثقايف والفكري، فضالً عن مناقشــة قضايا 

العامل العريب واإلسالمي والعامل أجمع.

وشــهدت مســرية العمل الربملاين يف عهد رئاسته 

الحالية للمجلــس، زخامً وســوابق برملانية عديدة، 

فقــد عقد منذ بداية الفصل الترشيعي الـ 15، ثالثة 

أدوار انعقاد عاديــة، ودور انعقاد رابع، بدأ بتاريخ 

26/10/2014، ودور انعقــاد عــادي غــري عــادي، 

وعقدت خــالل أدواره العادية الثالثــة والدور غري 

العادي، 49 جلسة، ناقش ووافق خاللها عىل تعديل 

دســتوري واحد، و40 مرشوع قانون، و15 موضوعاً 

عاماً، ووجه 170 سؤاالً ملمثيل الحكومة، وأصدر 46 

توصية و10 بيانات.

ومتت خالل رئاســة املــر ســوابق برملانية عدة، 

متثلت يف حصول املــرأة اإلماراتية للمرة األوىل عىل 

منصب النائــب األول لرئيس املجلس وترؤس بعض 

جلســاته، وعقــد أطول جلســة يف تاريــخ املجلس 

امتدت أربعة أيام، إضافة إىل إنشاء املجلس لجنتني 

دامئتني تفعيالً لصالحياته الواردة يف الدستور، حيث 

شــكل لجنتني باســم لجنة رؤســاء اللجــان، ولجنة 

حقوق اإلنسان، عالوة عىل فوز سعادة أحمد محمد 

الجــروان عضو املجلس الوطني االتحادي، برئاســة 

الربملان العريب لدورتني متتاليتني.

وعــىل صعيــد نشــاط الشــعبة الربملانيــة، فقد 

شــارك املجلس الوطنــي يف العديد من االجتامعات 

واملؤمترات الربملانية الخليجية والعربية واإلســالمية 

والدوليــة، وحرص عىل تبــادل الزيــارات الربملانية 

مــع مختلف الدول، بهــدف تعزيز دور السياســة 

الخارجيــة للدولــة، فعىل املســتوى الــدويل، وقع 

املجلس الوطنــي االتحادي اتفاقيــة تعاون االتحاد 

الربملاين الــدويل، وهي أول اتفاقيــة يوقعها االتحاد 

مــع أي من برملانات العامل، إضافة إىل توقيع اتفاقية 

تعاون مــع مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي التي 

تضم 21 دولة. وعىل املســتوى اإلســالمي، تم خالل 

اجتامعــات اتحاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون اإلسالمي، املوافقة عىل مقرتح الشعبة حول 

مرشوع اإلعالن الربملاين اإلســالمي، أما عىل املستوى 
العريب، فقد ســاهم املجلس يف تطوير النظم واللوائح 

الداخلية للربملان العــريب، وطرح عدداً من املقرتحات 

التي تم إقرارها، منها جائزة وسام الربملان العريب.

وعىل املستوى الخليجي، عمل املجلس عىل اقرتاح 

وتنفيذ مرشوع الشبكة املعلوماتية الربملانية الخليجية، 

الــذي أُطلــق مبباركــة رؤســاء املجالــس الترشيعية 

الخليجيــة، ويهــدف إىل إيجــاد منصــة معلوماتيــة 

ومعرفيــة تفاعليــة، تســاعد عىل تبــادل املعلومات 

والخربات وتطوير العمل الربملاين الخليجي.
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