بناء على املر�سوم االحتادي رقم (  )63ل�سنة  2014بدعوة املجل�س الوطني االحتادي لالنعقاد يف دوره غري العادي،
و�إعماال لن�ص املادتني (  78و  ) 79من الد�ستور ،عقد املجل�س جل�سته غري العادية م�ساء يوم الإثنني  23رم�ضان �سنة
1435هـ املوافق  21يوليو �سنة 2014م ملناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “مكافحة اجلرائم الإرهابية ” .
وكانت جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية قد عقدت عدد ( ) 6اجتماعات لدرا�سة هذا امل�شروع يف جل�سة �سرية� ،إعماال
لن�ص املادتني (  63و  ) 64من الالئحة الداخلية للمجل�س ،وذلك بناء على طلب احلكومة وا�ستغرق املجل�س يف مناق�شة
هذا امل�شروع ما يقرب من ثالث �ساعات ون�صف ال�ساعة ،وافق بعدها على م�شروع هذا القانون بعد �إدخال بع�ض التعديالت
عليه ومت رفعه �إىل جمل�س الوزراء متهيدا ال�ست�صداره والعمل به .
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ت�صدير
تواكب ًا مع تطوير م�ستهدفات العمل الربملاين مبا يحقق القدرة على ن�شر الثقافة الربملانية ،وتعميق املعرفة ب�أن�شطة املجل�س
الوطني االحتادي �سواء الت�شريعية� ،أو الرقابية� ،أو ال�سيا�سية ت�صدر الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحتادي تقريرها ال�سنوي
الأول “ح�صاد املجل�س” لدور االنعقاد العادي الثالث ودور االنعقاد غري العادي من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر .ويهدف
هذا التقرير ب�صفة عامة �إىل الإملام ب�إجنازات و�أن�شطة املجل�س من خالل الرتكيز على مفهوم «الإدارة بالنتائج» ،فاملجل�س
عندما تدار �أعمال جلانه التي تتنوع فيما بني حت�ضري و�إعداد فني ولوج�ستي الجتماعات اللجان ثم مناق�شات متعمقة ،يعقبها
فح�ص ومتحي�ص جلوانب م�شروع القانون� ،أو املو�ضوع حمل الدرا�سة ،ثم التحاور واال�ستماع ،وتبادل الر�أي مع ممثلي احلكومة،
واجلهات املعنية� ،أو اخلرباء ف�إن كل هذه العمليات تدار بغية حتقيق نتائج حمددة ت�ستهدف �صالح العمل الوطني .كذلك ف�إن
اجلل�سة العامة للمجل�س َ
تتوخى حتقيق نتائج ملمو�سة على امل�ستوى الوطني مبا ي�سهم يف حتقيق �أهداف ومتطلبات التنمية،
والنماء ،والتقدم.
ويعتمد هذا التقرير على «منهاجية الإدارة بالنتائج» ،حتى يتبني �أن �أن�شطة املجل�س و�أعماله تتم يف �إطار توافر عدد من العنا�صر
الأ�سا�سية مثل :عن�صرالتخطيط فالنتائج النهائية التي تعرب عنها قرارات املجل�س الت�شريعية� ،أو الرقابية� ،أو ال�سيا�سية ما هي
�إال انعكا�س لعملية خمططة ت�شتمل على معايري ،و�أهداف ،وبرامج عمل .و�أن هذا التخطيط لدرا�سة م�شروع القانون� ،أو املو�ضوع
العام� ،أو ال�س�ؤال� ،أو امل�شاركة يف �أن�شطة الدبلوما�سية الربملانية يتم ب�إعداد فني ولوج�ستي وم�ؤ�شرات تقي�س نوعية الن�شاط
وخمرجاته.
كذلك ف�إن �أن�شطة املجل�س تت�ضمن مراعاة  :عن�صر التنظيم املو�ضوعي� :أي التنفيذ الدقيق ،واملو�ضوعية املجردة لأن�شطة
و�أعمال املجل�س ،بالإ�ضافة �إىل حتديد امل�س�ؤوليات واملهام لكل جهاز من �أجهزة املجل�س ،والعالقات بني هذه الأجهزة وبع�ضها
البع�ض .فاللجان تنتظم يف عالقة الئحية وقانونية مع جل�سة املجل�س العامة �سواء يف عملها الت�شريعي �أو الرقابي .و�أن هذا
االنتظام تعرب عنه يف خمرجاته النهائية من خالل «تقارير اللجان» التي متثل خال�صة ما انتهت �إليه اللجان من درا�سة و�آراء
فنية .كما �أن ع�ضو املجل�س ينتظم داخل اجلل�سة العامة بعالقات الئحية وقانونية �سواء ب�ش�أن ا�شرتاكه يف مناق�شات املجل�س،
�أو يف عالقته بغريه من الأع�ضاء� ،أو يف توجيه الكالم �إىل ممثلي احلكومة .كما �أن رئي�س املجل�س ينتظم يف �إطار ذات العالقة
الالئحية وهو ب�صدد قيادة �أعمال اجلل�سة.
فالتخطيط والتنظيم املو�ضوعي وجهان لعملة واحدة ،تعرب عن النتيجة التي تهدف اجلل�سة الربملانية �إىل حتقيقها ،وهذا
الهدف يتم قيا�سه بالأثر الذي ميكن �أن ينتج عن اجلل�سة الربملانية.
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وملا كان هذا التقرير ميثل باكورة �إ�صدارات الأمانة العامة للمجل�س يف هذا ال�ش�أن فقد راعينا ا�ستخدام «املنهاجية الو�صفية»
دون «املنهاجية الو�صفية التحليلية» التي تعنى بتحليل النتائج ،وتقدير �آثارها وذلك بهدف ن�شر املعرفة الربملانية املجردة
العاك�سة لأن�شطة املجل�س ،وفق تفاعالت �أع�ضاء املجل�س مع ق�ضايا الوطن ،واحتياجاته التنموية والتطويرية.
وتدور فل�سفة التقرير ب�صفة �أ�سا�سية على �إبراز �أن نتائج �أعمال املجل�س �سواء يف تعديالته مل�شروعات القوانني� ،أو تو�صياته يف
املو�ضوعات العامة� ،أو الأ�سئلة� ،أو مقرتحاته يف الدبلوما�سية الربملانية �إمنا هي تعبري حقيقي ،و�إدراك متنامي ب�أهمية التكامل
والتعاون مع احلكومة ومبا يتواكب مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة «حفظه اهلل» يف �أن يكون املجل�س
داعم ًا لأعمال احلكومة ،ومبا يحقق مفهوم ال�شورى والدميوقراطية النيابية التي �أكدت عليها ديباجة د�ستور الدولة.
ويالحظ يف هذا التقرير �أن نتائج �أعمال املجل�س ارتبطت ارتباط ًا وثيق ًا باحتياجات�،إما �أن تكون احتياجات جمتمعية �أ�سا�سية،
�أي �أنها ذات �أهمية و�ضرورة ق�صوى ال�ستمرار م�سرية التنمية والعطاء� ،أو احتياجات جمتمعية حت�سينية� ،أي �إزالة عقبات
و�إ�شكاالت تعرت�ض بع�ض جماالت العمل الوطني العام حتى ت�ستمر يف �أدائها الأف�ضل ،ومبا حتقق النتائج املرجوة.
�أو �أن هذه النتائج تعك�س التعبري عن احتياجات جمتمعية تطويرية؛ �أي تطوير ما هو قائم ليتواكب مع �أحدث املعايري واملتطلبات
العاملية ،خا�صة بعد النجاح الهائل الذي حققته الدولة يف تقارير التنمية العاملية.
ن�أمل �أن ميثل هذا التقرير نافذة حقيقية للإملام بنتائج �أعمال و�أن�شطة املجل�س ،ومبا يعك�س زيادة املعرفة بدور املجل�س وت�أثريه
يف العمل الوطني العام.

د .حممد �سامل املزروعي
الأمني العام للمجل�س الوطني االحتادي
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املقدمة
يعر�ض التقرير ح�صادا عاما لن�شاط املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر،
وي�ستعر�ض التقرير ن�شاط املجل�س الوطني االحتادي يف اجلوانب الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية.
وقد بد�أ دور االنعقاد العادي الثالث يوم االثنني املوافق احلادي ع�شر من �شهر نوفمرب  2013م ،وخالل هذه الفرتة عقد املجل�س ()17
جل�سة ،فيما عقدت جلانه ( )122اجتماعا ،وحقق على مدى انعقاد هذا الدور العديد من الإجنازات يف �إطار اخت�صا�صاته الد�ستورية على
ال�صعيدين الت�شريعي والرقابي وعلى �صعيد �أن�شطة ال�شعبة الربملانية.
و�شهد املجل�س خالل جل�ساته نقا�شات معمقة وحوار ًا هادفا ،الأمر الذي مكنه من التو�صل �إىل �أن�سب القرارات ب�ش�أن كل ما مت طرحه على
جداول �أعماله.
فعلى ال�صعيد الت�شريعي ورد للمجل�س من احلكومة ( )24م�شروع قانون منها ( )6م�شروعات قوانني كانت متبقية من دور االنعقاد العادي
الثاين و( )18م�شروع قانون ورد يف دور االنعقاد العادي الثالث ،وقد ناق�ش املجل�س و�أقر ( )15م�شروع قانون وم�شروع ًا �آخر يف دور االنعقاد
غري العادي ،وانتهت اللجان من درا�سة ( )3م�شروعات قوانني �أخرى ،وهي جاهزة للعر�ض على املجل�س وبقيت ( )4م�شروعات قوانني ال تزال
قيد الدرا�سة �أمام اللجان.
وعلى ال�صعيد الرقابي ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر عدد ()6
مو�ضوعات عامة تناولت التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص ،و�سيا�سات كل من :وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث
العلمي ،وهيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة ،والهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،والهيئة العامة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية ،ووزارة الداخلية و�أقر و�أ�صدر املجل�س ب�ش�أنها ( )64تو�صية مت رفعها للحكومة.
ووجه عدد (� )79س�ؤا ًال حول ق�ضايا خمتلفة ،تتعلق ب�أعمال جهات حكومية متعددة ،وا�ستغرقت مناق�شات املجل�س للأ�سئلة (� )5ساعات و()7
دقائق و( )65ثانية ،وقد مت الإجابة على (� )23س�ؤا ًال ب�شكل كتابي ،فيما مت الإجابة على (� )56س�ؤا ًال ب�شكل �شخ�صي ،وقد �أ�صدر املجل�س
يف �ش�أنها ( )16تو�صية.
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كما انتهت جلان املجل�س من درا�سة ومناق�شة �سبعة مو�ضوعات عامة ،وهي جاهزة لطرحها على املجل�س ملناق�شتها وتتناول �سيا�سة كل من:
م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي ،و�سيا�سة احلكومة لتعزيز مكانة اللغة العربية ،واملجل�س االحتادي للرتكيبة ال�سكانية ،واحلكومة يف
زيادة �أعداد املواطنني ،ووزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني ،ووزارة الرتبية والتعليم يف �ش�أن املعلمني ،ووزارة العمل يف �ضبط �سوق العمل ،وال
يزال ( )19مو�ضوعا عاما منظورا �أمام اللجان وتتناول �سيا�سات احلكومة يف خمتلف املجاالت.
كما قامت وفود ال�شعبة الربملانية التي مثلت املجل�س يف خمتلف الفعاليات واالجتماعات وامل�ؤمترات واللقاءات والزيارات الربملانية بن�شاط
فاعل ،وقد عملت من خالل ممار�ستها لأرقى معايري الدبلوما�سية الربملانية يف م�شاركاتها مبختلف الفعاليات واملحافل الربملانية اخلليجية
والعربية والإ�سالمية والدولية ،التي بلغ عددها ( )34م�شاركة وزيارة برملانية على �إبراز وجه الإمارات احل�ضاري ،و�أكد املجل�س خاللها على
مواقف دولة الإمارات العربية املتحدة والتفاعل املثمر مع خمتلف الق�ضايا الوطنية والإقليمية والدولية ،وعلى ر�أ�س �أولوياتها الت�أكيد على حق
دولة الإمارات يف ا�ستعادة �سيادتها على جزرها “طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى».

دور االنعقاد العادي الثالث والدور الغري عادي -الف�صل الت�شريعي 15

7

8

تقرير ح�صاد املجل�س الوطني االحتادي

الف�صل الأول
اجلانب الت�شريعي
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1.1م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية:
�أحاله املجل�س بتاريخ  2013/6/4م �إىل جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع وا�ستغرقت يف درا�سته عدد َا من االجتماعات بلغت( )3اجتماعات وبلغت عدد �ساعات مناق�شته ( )104دقائق و( )8ثوان ،كما ا�ستطلعت اللجان �آراء عدد من اجلهات بلغت
( )6وهي:
1.1احتاد الإمارات لكرة القدم.
2.2اللجنة الأوملبية الوطنية.
3.3جلنة دوري املحرتفني.
4.4جمل�س دبي الريا�ضي.
5.5جمل�س ال�شارقة الريا�ضي.
6.6نادي دبي للمعاقني.

ومن �أبرز التعديالت التي انتهت �إليها اللجنة يف درا�ستها مل�شروع القانون و�أقرها املجل�س بجل�سته الثالثة ع�شرة
بتاريخ 2014/05/06م:
�1.1أنه نظر ًا لأن القانون جاء حلفظ �أمن املن�ش�آت الريا�ضية فقد مت بحث مفهوم املن�ش�أة الريا�ضية ،والذي يعني املباين التي يتم
ا�ستخدامها يف �إدارة وتنفيذ الفعاليات الريا�ضية �سواء كانت حكومية �أم خا�صة ،والرتباط الفعالية الريا�ضية باملن�ش�أة ،حيث �إن
الفعاليات تقام يف نطاقها ،فقد ارت�أى التعديل – �أي�ض ًا – �إ�ضافة مفهوم الفعاليات الريا�ضية ،وهي كل ن�شاط �أو حدث ريا�ضي يقام
يف من�ش�أة ريا�ضية �أو مكان يعد لإقامة مثل هذه الأن�شطة والأحداث؛ لذلك ارت�أى التعديل �إ�ضافة هذا املفهوم للقانون.
 2.مبا �أن املن�ش�أة حتتاج حلفظ �أمنها والفعالية الريا�ضية املقامة فيها فقد تقرر و�ضع �أ�شخا�ص حلمايتها ،لذلك مت حتديد اخت�صا�ص
كل من �ضابط �أمن املن�ش�أة والذي �سيكون ب�شكل دائم يف املن�ش�أة وم�س�ؤول عنها ،و�أي�ضا �ضابط �أمن الفعالية والذي �سيتواجد �أثناء
حدوث احلدث ويكون دوره م�ؤقت.
3.3لتحقيق ال�سالمة والت�أمني واحلماية لذلك يجب التمييز بني معنيني رئي�سيني� ،أولهما :حميط امللعب ،وثانيهما :ميدان امللعب ،حيث �إن
حميط امللعب ي�شمل املباين واملقار واملرتادين ،يف حني �أن ميدان امللعب يتعلق بامللعب وما يحيطه مبا�شرة (�أر�ض الن�شاط الريا�ضي)
وما يتلوها مبا�شرة ،ومت حتديد املعنيني لتحديد اخت�صا�ص كل من �ضابط �أمن املن�ش�أة و�ضابط �أمن الفعالية .
�4.4أن غاية القانون الأ�سا�سية حتقيق �أمن و�سالمة املن�ش�آت الريا�ضية ،لذلك يجب و�ضع التزامات لهذه املن�ش�آت لتحقيق هذا الغر�ض،
ف�إنه قد ارت�أى التعديل �ضرورة حتديد التزامات للمن�ش�آت الريا�ضية ،مبا يحقق متطلبات الأمن وال�سالمة وحماية اجلمهور الريا�ضي
حيث �إن هذه املتطلبات ت�صبح �أ�سا�سية وجوهرية ،وال ميكن جتاهلها �أو تغافلها ،لذلك مت ا�ستحداث مادة تن�ص على مهام املن�ش�آت
الريا�ضية ،ومادة �أخرى على التزامات اجلمهور الريا�ضي.
5.5لوجود العديد من املخالفات التي حتدث يف �أر�ض امللعب �أثناء قيام الفعالية وا�ستحداثها من فرتة �إىل �أخرى ول�ضبط عملية الأمن،
فقد مت تعديل مواد العقوبات بحيث تطبق العقوبات على املخالفات اجلديدة ،ومنها ال�شروع يف �أعمال العنف وعدم الرمي ب�أية مواد
�أو �سوائل وعدم التلفظ ب�ألفاظ بذيئة �أو كتابتها �أو �أية �إمياءات وعدم ا�ستغالل اللعب لأغرا�ض �سيا�سية.
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وقد �أدخل املجل�س عدد ()3تعديالت مع الأخذ بجميع تعديالت اللجنة  ،حيث وافق على جميع تعديالت اللجنة ،وكانت الإ�ضافات التي
�أ�ضافها تخت�ص بو�ضع مدة ووقت لإ�صدار اللوائح التنفيذية اخلا�صة بالقانون لتو�ضيح بع�ض الإجراءات التف�صيلية التي �ستتم حلفظ
�أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية ،و�أن تقوم ال�سلطات املخت�صة يف كل �إمارة ،والتي توكل �إليها م�س�ؤولية حفظ �أمن املن�ش�آت والفعاليات
الريا�ضية بالقيام بالإ�شراف على توحيد اال�شرتاطات الفنية للمن�ش�آت ،والتي يجب �أن تكون واحدة على م�ستوى الدولة.
ر�سم بياين يو�ضح �إجمايل التعديالت التي �أدخلت على م�شروع قانون يف �ش�أن �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية :
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إضافات اللجنة
إجمالي التعديالت التي أقرها المجلس ()33

2.2م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل والفرو�سية:
 �أحاله املجل�س بتاريخ 2014/1/21م �إىل جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعية والرثوة ال�سمكيةوعقدت لدرا�سته عدد َا من االجتماعات بلغت ( )7اجتماعات ،كما ا�ستطلعت اللجان �آراء عدد من اجلهات بلغت ( )6وهي:
1.1وزارة البيئة واملياه.
2.2هيئة الإمارات ل�سباق اخليل.
3.3ديوان احلاكم يف دبي.
4.4اللجنة الوطنية ملكافحة املن�شطات.
5.5الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة.
6.6بلدية دبي.
وناق�شه املجل�س ووافق عليه بجل�سته ال�ساد�سة ع�شرة بتاريخ 2014/06/17م ،وقد وا�ستغرقت مناق�شته ( )172دقيقة و( )10ثوان.
ودارت �أهداف امل�شروع حول مكافحة ا�ستخدام املواد املحظورة يف �سباقات اخليل والفرو�سية واملحافظة على املناف�سة امل�شروعة لتعزيز
مبد�أ الروح الريا�ضية والق�ضاء على الغ�ش وت�شجيع البحوث الرامية �إىل تطوير عمليات الك�شف عن تداول وا�ستخدام تلك املواد ،وت�أمني
�أق�صى قدر ممكن من الفعالية لال�سرتاتيجيات الوقائية والتثقيف امل�ستمر للمالكني واملخت�صني.
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ومن �أبرز التعديالت التي انتهت �إليها اللجنة يف درا�ستها مل�شروع القانون و�أقرها املجل�س:
�1.1أن القانون جاء ليكافح املن�شطات واملواد املحظورة لذلك توجب �إن�شاء جهة تر�صد وحت�صر �أنواع العقاقري واملواد املحظورة وما ي�ستجد منها

ب�شكل م�ستمر ،لذلك ارت�أى املجل�س ا�ستحداث بند لإن�شاء برنامج وطني لر�صد العقاقري واملواد املحظورة و�أي�ضا لأن دولة االمارات
ع�ضو يف هيئة �سباقات اخليل ،والتي تتطلب من الدول الأع�ضاء �إن�شاء جهات للر�صد لتواكب التطورات العاملية يف جماالت اخليل
والفرو�سية.
2.2الحرتام حريات الأ�شخا�ص وحقهم يف �سرية املعلومات اخلا�صة بهم ،فقد ارت�أى التعديل حظر �إف�شاء �أ�سرار بيانات العينات
واملعلومات ال�شخ�صية بالن�سبة خليل قبل و�أثناء بدء ال�سباقات ،لذلك متت �إ�ضافة بند بهذا ال�ش�أن.
3.3و�أي�ضا للحفاظ على �سرية البيانات املتعلقة بالعينات واملعلومات اخلا�صة باخليل وعدم �إف�شائها �أو ا�ستخدامها ك�أداة للت�شهري
باخل�صوم والنيل منهم ،فقد ارت�أى التعديل �إ�ضافة بند م�ستحدث للحفاظ على بيانات العينات وكذلك كل ما يتعلق باملعلومات
اخلا�صة باخليول ،وذلك للمحافظة على املناف�سة امل�شروعة ودعم الروح الريا�ضية.
�4.4أن هناك مواد ًا و�أدوية ممنوعة اال�ستخدام يف �سباقات اخليل والفرو�سية،ولكن �أحيان ًا قد حتتوي على مواد ممنوعة وهذه الأدوية
ت�ستخدم �أ�ص ًال يف عالج اخليول لذلك ف�إن القانون �أتاح ت�شكيل جلان فنية تقرر مدى حاجة اخليل لأخذ مثل هذه الأدوية والتي
حتتوي على مواد ممنوعة لتمنح الإعفاءات للأغرا�ض العالجية والبحثية للخيل ،ولكن �أي�ض ًا و�ضعت ا�شرتاطات لإلغاء هذه املوافقات
وحتديد مدتها حتى ال تكون مطلقة وي�ساء ا�ستخدامها.
�5.5أن هناك منظمة دولية ت�صدر �سنويا قوائم باملواد املحظورة واملواد املقيدة يف �سباقات اخليل ويجب على دولة الإمارات االلتزام بها
لأنها ع�ضو يف هذه املنظمة ،لذلك ارت�أى القانون �إ�ضافة مادة م�ستحدثه لت�ضع الالئحة التنفيذية لهذه القوائم.

وقد وافق املجل�س على جميع التعديالت ال�سابقة و�أ�ضاف تعديالت �أخرى منها:
�1.1أن هناك اتفاقيات دولية خا�صة ب�سباقات اخليل ومن �أحد متطلباتها وجود جلان فنية ملنح تراخي�ص ال�ستخدام املواد املحظورة
للأغرا�ض العالجية ،فقد ارت�أى املجل�س �أن تكون وزارة البيئة واملياه هي اجلهة املخت�صة بذلك من خالل الإدارات املوجودة فيها
للقيام بهذا العمل.
ر�سم بياين يو�ضح �إجمايل التعديالت التي �أدخلت على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضيات �سباقات
اخليل والفرو�سية
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3.3م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم مدققي احل�سابات:
 �أحاله املجل�س بتاريخ � 2013/11/11إىل جلنة جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية وا�ستغرقت يف درا�سته عدد َا مناالجتماعات بلغت ( )6اجتماعات ،كما ا�ستطلعت اللجان �آراء عدد من اجلهات بلغت ( )3وهي:
1.1جمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات.
�2.2شركة كي بي �إم جي لورا جلف ليمتد.
3.3وزارة االقت�صاد.
وناق�شه املجل�س بجل�سته ال�سابعة ع�شرة بتاريخ 2014/07/24م وا�ستغرقت مناق�شته ( )157دقيقة و( )17ثانية.وقد دارت �أهداف امل�شروع حول االرتقاء مبهنة مدققي احل�سابات عن طريق التعليم املهني امل�ستمر ،والتطوير العلمي للمهنة ملواكبة
التطور العاملي وزيادة الثقة يف املهنة من قبل اجلمهور وامل�ستثمرين مبا ينعك�س �إيجابيا على اقت�صاد الدولة.

ومن �أبرز التعديالت التي انتهت �إليها اللجنة يف درا�ستها مل�شروع القانون و�أقرها املجل�س:
1.1ال�سماح ملجل�س الوزراء بزيادة ن�سبة امل�شاركة الوطنية يف �شركات مزاولة املهنة يف الدولة ملا هو �أكرث من الن�سبة املقررة يف م�شروع
مدققي احل�سابات وهي  ، % 25حت�سبا ملا قد ت�سمح به الظروف م�ستقبال من زيادة امل�شاركة الوطنية لتحقيق زيادة ن�سب التوطني
يف جمال مهنة مدققي احل�سابات.
2.2لت�سريع حاالت االقت�ضاء عند احلاجة فقد مت تعديل املادة (  ) 27لإعطاء مرونة للمادة ،وذلك ب�إعطاء ال�صالحية للوزير �أو ملن
يفو�ضه بتوفري املعلومات عن ال�شركات التي يقوم بتدقيق ح�ساباتها.
�3.3أورد امل�شروع ف�صال احتوى على الغرامات الإدارية دون �أن يرد نظاما للت�صالح عليها وهو الأمر الالزم وفق د�ستور الدولة ،حيث �إن
الإدارة تت�صالح على املخالفة ولكنها ال تفر�ضها ،لأن الغرامة امل�سماه �إدارية ق�صد بها الزجر ومن ثم فهي عقوبة جنائية ال توقعها
الإدارة ،و�إمنا حتتاج �إىل املحكمة اجلنائية حيث �إن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته ،لذلك مت تعديل املادة ب�إ�ضافة نظام الت�صالح على
الغرامة الإدارية مراعاة لالعتبارات الد�ستورية ،بحيث ت�صبح العقوبات الواردة بها توقعها املحاكم.

وقد وافق املجل�س على جميع التعديالت ال�سابقة و�أ�ضاف �إليها تعديالت �أخرى منها:
�1.1أن مدققي احل�سابات من غري مواطني الدولة ي�شرتط لعملهم �أن يكونوا �شركاء لأحد مدققي احل�سابات املواطنني املقيدين يف �سجل
مدققي احل�سابات املزاولني للمهنة ،فقد �أ�ضاف املجل�س �إمكانية ت�سجيله يف حال �أنه عامل لدى �شركة �أو مكتب مدقق ح�سابات مقيد
يف �سجل مزاويل املهنة �أو عامل لدى فرع �شركة تدقيق �أجنبية مقيدة يف �سجل مدققي احل�سابات.
�2.2أن الوزارة تخطر طالب القيد بقرارها� ،سواء من خالل قبوله �أو رف�ضه بعدة و�سائل منها عن طريق الت�سليم املبا�شر �أو �إحدى و�سائل
االت�صال احلديثة ،وقد �أ�ضاف املجل�س �أن الو�سائل احلديثة التي يخطر بها مقدم الطلب حتدد من قبل الوزير ،وذلك ب�سبب كرثة
هذه الو�سائل فيجب اعتماد عدد معني منها.
�3.3أ�ضاف املجل�س �إمكانية قيام مدقق احل�سابات الذي مت قيده يف �سجل مدققي احل�سابات املزاولني للمهنة �أن يتقدم لل�سلطة املخت�صة
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بطلب الرتخي�ص له بفتح �شركة ،دون االقت�صار للعمل يف مكتب �أو فرع يف �أية �إمارة ملزاولة املهنة.
�4.4أن القانون ال�سابق فر�ض على مدقق احل�سابات �أخذ �إذن ق�ضائي قبل تقدمي املعلومات للوزير ،ولتحقيق املرونة وال�سرعة حلاالت
االقت�ضاء ،فقد ر�أى املجل�س �أن يقوم مدقق احل�سابات دون احل�صول على �إذن ق�ضائي بتقدمي املعلومات للوزير �أو من يفو�ضه.
5.5مت ا�ستبدال لفظة تنبيه مدقق احل�سابات يف حال ارتكاب �أية خمالفة ين�ص عليها القانون بالإنذار الكتابي وذلك ليكون �أكرث دقه
من لفظة تنبيه.

ر�سم بياين يو�ضح �إجمايل التعديالت التي �أدخلت على م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم مدققي احل�سابات
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4.4م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية:
�أحال املجل�س م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية بتاريخ 2014/5/14م �إىل جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية ،وا�ستغرقت يف درا�سته عدد َا من االجتماعات بلغت ( )6اجتماعات ،كما ا�ستطلعت اللجان �آراء عدد من اجلهات بلغت ()6
وهي:
(هيئة ال�صحة � -أبوظبي ،هيئة ال�صحة  -دبي ،وزارة الداخلية ،الدكتور �أحمد دميا�س ال�سويدي – م�ساعد العميد ل�ش�ؤون الطلبة – كلية
الطب والعلوم ال�صحية  -جامعة الإمارات ،الدكتور حمد جبار عبدالهادي – ا�ست�شاري الأمرا�ض املعدية والوبائيات  -م�ست�شفى اجلامعة
ال�شارقة ،وزارة ال�صحة)
وناق�ش املجل�س امل�شروع بجل�سته اخلام�سة ع�شرة بتاريخ 2014/06/03م وا�ستغرقت مناق�شته ( )119دقيقة و( )28ثانية ،ودارت
�أهداف امل�شروع حول مكافحة الأمرا�ض ال�سارية التي قد تودي بحياة الكثري من الب�شر ،والتي تنجم عن انتقال عامل ممر�ض �أو منتجاته
ال�سمية �أو �إفرازاته ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل الغري و�إ�صابته باملر�ض� ،أما يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سات الفنية مل�شروع قانون
احتادي ل�سنة  2014يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية جند �أن اللجنة انتهت يف درا�ستها للمو�ضوع ب�أخذ ( )17تعدي ًال مقرتح ًا من
الدرا�سات الفنية (االجتماعية – القانونية) و�أ�ضافت ( )3تعديالت �أخرى بن�سبة ( ،)% 91واملجل�س �أقر ( )20تعدي ًال جوهري ًا �أدخل
على م�شروع القانون.

ومن �أبرز التعديالت التي انتهت �إليها اللجنة يف درا�ستها مل�شروع القانون و�أقرها املجل�س ما يلي:
1.1ر�أت اللجنة �أنه من ال�ضروري �إ�ضافة قطاع مزاويل املهن الطبية من غري الأطباء وال�صيادلة يف القطاع احلكومي واخلا�ص �إىل
املكلفني ،بتبليغ اجلهة التي يتبعونها حال العلم �أو اال�شتباه يف �إ�صابة �أي �شخ�ص ب�أي من الأمرا�ض ال�سارية املدرجة ،نظر ًا خلطورته
ولتو�سيع نطاق امللتزمني بالتبليغ ،ولأن القطاع اخلا�ص ال يتبع �أي جهة معينة ويتعني �شموله يف القانون ،وبذلك �سيتم �ضمان حماية
ال�صحة العامة من جهة وحماية الأفراد الذين يتلقون العالج يف هذا القطاع من جهة �أخرى.
2.2نظر ًا لتنامي ال�سياحة بالدولة وكرثة الوفود ال�سياحية القادمة ،بالإ�ضافة �إىل تعدد اجلن�سيات املقيمة ،والتي تعمل يف الإمارات خا�صة
�أن �شريحة كبرية منها تنحدر من دول فقرية تنت�شر بها الأمرا�ض املعدية ،فقد ارت�أت اللجنة �ضرورة و�ضع التزام على مدير املن�ش�أة
العقابية �أو الفندق �أو املع�سكر �أو امللج�أ �أو �أية جتمعات �سياحية �أو جتمعات �أخرى بالإبالغ عن �إ�صابة �أي �شخ�ص �أو وفاته ب�سبب
الأمرا�ض ال�سارية يتواجد فيها املري�ض �أو امل�شتبه ب�إ�صابته ،بغية �ضمان حماية املجتمع و�سالمته من �أي �أمرا�ض معدية.
3.3يف ما يخ�ص التبليغ عن الأمرا�ض ال�سارية ر�أت اللجنة �أن اجلهة البيطرية هي الأجدر ب�إبالغ الإدارة املعنية ب�شكل فوري عن �أي مر�ض
�سار قد ي�صيب احليوان وينتقل للإن�سان ،فالإدارة املعنية هي املخت�صة �أ�سا�سا بالأمر وهذا التخ�صي�ص من �ش�أنه �أن يزيل الغمو�ض
بالن�سبة للإبالغ ،وبالتايل �ضمان منع انت�شار املر�ض على نطاق وا�سع حال �أن وجد.
4.4لأهمية دور اجلهات املخت�صة وذات العالقة يف �إجراءات مكافحة الأمرا�ض ال�سارية (كالتطهري وغريه) ،ر�أت اللجنة �أنه من ال�ضروري
تن�سيق الوزارة واجلهات ال�صحية �إجراءاتها مع اجلهات ذات العالقة ،ملنع انت�شار املر�ض وعالج املر�ضى.
5.5حتى ال يقف العائق املادي حائال ً دون حت�صني املواليد ر�أت اللجنة �أنه من ال�ضروري الن�ص على جمانية التطعيم واخلدمات املقدمة
ب�ش�أنه ،لذلك �أدخلت اللجنة تعدي ًال يف املادة (  ) 19ي�ضمن جمانية التطعيم وفق البنود التالية (يجب حت�صني املواليد �ضد الأمرا�ض
ال�سارية امل�ستهدفة وفق الربنامج الوطني للتح�صني الذي ت�ضعه الوزارة ،على �أن يح�صل امل�شمولون بربنامج التح�صني الوطني
على التح�صني واخلدمات املقدمة ب�ش�أنه جمان ًا) ،و(ي�صدر الوزير القرارات واجلداول املنظمة للتح�صني املجاين �ضد الأمرا�ض
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امل�ستهدفة �ضمن الربنامج الوطني للتح�صني) ،فتح�صني املواليد حماية للمجتمع ككل ،والوقاية من الأوبئة ال تتحقق �إال بالتح�صني.
6.6لعدم توفر �أماكن للعزل ت�ضمن العالج من الأمرا�ض ال�سارية يف كثري من من�ش�آت الدولة ر�أت اللجنة ا�ستحداث بند ي�ضمن (توفري
�أماكن للعزل وفق املوا�صفات واملقايي�س املعتمدة التي حتددها الالئحة التنفيذية للقانون) ،فالعزل �أحد املقت�ضيات الأ�سا�سية لعالج
الأمرا�ض ال�سارية ،وي�ضمن عدم انت�شار املر�ض بني بقية املر�ضى والزوار واملراجعني.
7.7لأهمية قواعد البيانات املتخ�ص�صة اقرتحت اللجنة ا�ستحداث مادة حول �إن�شاء �سج ًال وطني ًا لر�صد وح�صر الأمرا�ض ال�سارية و�أية
�أنظمة �أخرى ذات �صلة ،وذلك لأهميتها يف الدرا�سات االجتماعية ،فالبيانات الإح�صائية للأمرا�ض ال�سارية داخل الدولة �سيرتتب
عليها نتائج �إيجابية ب�ش�أن ال�صحة العامة.

وقد وافق املجل�س على جميع التعديالت ال�سابقة و�أ�ضاف تعديالت �أخرى منها:
�1.1إ�ضافة (اجلهة البيطرية احلكومية) بالن�سبة للبند الثالث الوارد �ضمن تعديالت اللجنة املو�ضحة �أعاله ،فاجلهة احلكومية البيطرية
هي الأجدر بالإبالغ حيث �أنها لها ات�صال مع باقي اجلهات احلكومية ،كما مت �إ�ضافة «�أو انتقاله �إىل الإن�سان» ،وكذلك مت فر�ض التزام
على اجلهة البيطرية احلكومية ب�أن تبلغ فورا الإدارة املعنية بذلك.
ر�سم بياين يو�ضح �إجمايل التعديالت التي �أدخلت على م�شروع قانون يف �ش�أن مكافحة الأمرا�ض ال�سارية
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5.5م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن قانون ودمية:
�أحال املجل�س م�شروع قانون احتادي ل�سنة  2013ب�ش�أن قانون ودمية بتاريخ 2013/1/3م �إىل جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية ،وا�ستغرقت يف درا�سته عدد َا من االجتماعات بلغت (  ) 8اجتماعات ،وا�ستطلعت اللجان �آراء عدد من اجلهات بلغت ()9
جهات وهي:
(وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة الداخلية ،وزارة العدل ،الهيئة العامة لل�شئون اال�سالمية والأوقاف ،م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال،
مكتب �ش�ؤون املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة ،دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة ،م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ب�أبوظبي ،ممثلي
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية) .

دور االنعقاد العادي الثالث والدور الغري عادي -الف�صل الت�شريعي 15

17

•وناق�ش املجل�س م�شروع القانون بجل�ستيه (  3و  ) 6بتاريخي (  )2014/1/21 ، 2013/12/11وقد وا�ستغرقت مناق�شته ()542
دقيقة و( )25ثانية ،ودارت �أهداف امل�شروع حول تنظيم حقوق الطفل و�آليات توفري احلياة الآمنة وامل�ستقرة له ،ومعاقبة كل من يرتكب
�أي فعل قد ي�ؤثر على توازن الطفل العاطفي والنف�سي واجل�سدي والأخالقي واالجتماعي.
•�أما يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه درا�سة اللجنة مل�شروع قانون ودمية جند �أن املجل�س قد �أقر ( )68تعدي ًال منها ( )62تعدي ًال من اللجنة ،و
�أ�ضاف املجل�س (  ) 6تعديالت.

ومن �أبرز التعديالت التي انتهت �إليها اللجنة يف درا�ستها مل�شروع القانون و�أقرها املجل�س:
1.1ر�أت اللجنة �أن م�شروع القانون �أغفل مفاهيم رئي�سة (ك�سوء معاملة الأطفال� ،إهمال الطفل ،والعنف �ضد الطفل) وعدم حتديد
هذه املفاهيم بدقة قد يثري اللب�س جتاه معانيها ،وقد ين�صرف تف�سريها �إىل ما كان يتخوف منه املجتمع من �أن امل�شروع قد يحد من
�سلطات الوالدين ومن يف حكمهم كحقهم يف ت�أديب �أبنائهم ،ف�أدخل تعريفات لهذه املفاهيم ،ل�ضرورتها فهي تكمل مفهوم حقوق
الطفل كما �أن هذه التعريفات �ستكون مرتبطة بالعقوبات ،و�ستعالج ما كان يتخوف منه املجتمع.
2.2وملا كانت هناك تخوفات جمتمعية مرافقة للقانون من حيث �أنها قد حتد من �سلطة الآباء يف ت�أديب �أبنائهم ،ارت�أت اللجنة حتديد
العنف والرتكيز على العنف الذي يتجاوز املتعارف عليه �شرع ًا وقانون ًا ،وا�ستحدثت بذلك مادة ت�ضمن (حماية الطفل من كل مظاهر
الإهمال واال�ستغالل و�سوء املعاملة ومن �أي عنف بدين ونف�سي يتجاوز املتعارف عليه �شرع ًا وقانون ًا كحق للوالدين ومن يف حكمهم)،
ومت الن�ص على عدم الإخالل بحق الوالدين يف تربية �أبنائهم حلفظ حقوق الوالدين ومن يف حكمهم يف ت�أديب الأبناء.
3.3ر�أت اللجنة �ضرورة امل�ساواة بني الأطفال وعدم التمييز بينهم ب�سبب اجلن�س �أو الإعاقة باعتبارهما من العنا�صر املتعارف عليها يف
املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان والطفل ،ف�أ�ضافت اللجنة �أن يكفل القانون متتع الطفل بجميع احلقوق املقررة مبوجبه والت�شريعات
الأخرى ال�سارية يف الدولة وحمايته دون متييز ب�سبب �أ�صله �أو جن�سه �أو موطنه �أو عقيدته الدينية �أو مركزه االجتماعي �أو �إعاقته.
كاف حيث
4.4ملا كانت م�صالح الطفل الف�ضلى تتحقق من خالل ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية فقد تبني للجنة �أن ذلك وحده غري ٍ
�إن حتقيق غاية القانون يف تقدمي م�صالح الطفل الف�ضلى تتطلب التزام الأ�سرة وتكاتفها مع تلك اجلهات لتحقيق ذلك ،بالإ�ضافة
�إىل �أهمية االلتزام بتوفري الأ�سرة البديلة كم�صلحة ف�ضلى يف حالة عدم توفر الأ�سرة الطبيعية ،لذلك ارت�أى املجل�س �إدخال التعديل
التايل (الأ�سرة الطبيعية هي البيئة الأوىل الف�ضلى لتن�شئة الطفل وتكفل الدولة وجودها و�صونها وحمايتها ورعايتها مبا يحقق حقوق
الطفل وم�صاحله الف�ضلى وي�ستعا�ض عنها عند االقت�ضاء بالأ�سرة البديلة).
5.5راعت اللجنة م�س�ألة اجلانب النف�سي للطفل يف الظروف العادية وعند جمع اال�ستدالالت ،كما �أن مراعاة �أولوية م�صلحة الطفل وعدم
الإ�ضرار النف�سي به يف كافة مراحل اال�ستدالالت والتحقيق واملحاكمة مهمة ،وبذلك ا�ستحدثت البند التايل (عدم الإ�ضرار النف�سي
بالطفل يف كافة مراحل جمع اال�ستدالالت والتحقيق واملحاكمة �سواء �أكان �أحد �أطراف الق�ضية �أو �شاهد ًا فيها) ،فاجلانب النف�سي
ال يقل �أهمية عن الرتبية البدنية �أو ال�صحية ،بل على العك�س هو جانب جوهري و�أ�سا�سي خا�صة يف ال�سنوات الأوىل من عمر الطفل.
6.6تبني للجنة وجود حاالت اجتماعية �أ�سفر عنها معاناة بع�ض الأطفال من تراخي �آبائهم يف ت�سجيلهم وا�ستخراج الأوراق الثبوتية لهم،
مما �أ�ضر مب�صاحلهم يف العالج والتعليم وغريه ،وات�ضح �أن هذه اجلزئية مل يعاجلها قانون الأحوال ال�شخ�صية �أو قانون اجلن�سية
والإقامة فا�ستحدثت البند التايل (للطفل احلق يف الن�سب �إىل والديه ال�شرعيني طبق ًا للقوانني ال�سارية يف الدولة) ،كما �ألزم (كل
من والدي الطفل �أو من له �سلطة عليه قانون ًا با�ستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميالده وجن�سيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى
اخلا�صة به طبق ًا للقوانني ال�سارية يف الدولة) ،مما �سينتج عنه حتقيق م�صالح الأطفال يف العالج والتعليم وغريه من املجاالت.
7.7تبني للجنة �أن عمالة الأطفال وت�شغيلهم ارتبطت بالكثري من اجلدل القانوين الدويل ،خا�صة فيما يتعلق مبوقف الدولة منها،
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بالإ�ضافة �إىل ما �أقدمت عليه الدولة يف تنفيذ العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املعنية بحقوق الإن�سان ،لذلك ر�أت �إنه
من الأوفق و�ضع تف�صيل لهذه االلتزامات مبا يتفق مع االلتزامات الدولية املقررة ،وبذلك حظرت (ت�شغيل الأطفال قبل بلوغهم
�سن اخلام�سة ع�شرة) ،كما حظرت(اال�ستغالل االقت�صادي والت�شغيل يف �أية �أعمال تعر�ض الأطفال للخطر� ،سواء بحكم طبيعتها �أو
لظروف القيام بها) ،وبذلك �سرياعي القانون امل�ستجدات الدولية املعا�صرة وما تنادي به منظمات حقوق الإن�سان الدولية.
8.8ر�أت اللجنة �أن من حقوق الطفل الأ�سرية احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة وحماية نف�س الطفل وعر�ضه ودينه وماله ،وذلك يتنا�سب
مع ما ورد من حقوق يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،عالوة على �أنها من ال�ضرورات اخلم�س املفرو�ضة يف الإ�سالم واحلقوق املكفولة
للطفل ،لذلك مت �إ�ضافة مادة تت�ضمن حق الطفل يف (احل�ضانة والر�ضاعة والنفقة وحماية نف�سه وعر�ضه ودينه وماله وفقا للقـوانني
املعمول بها يف الدولة) ،مما ينتج عنه تلبية كافة احلقوق املتعلقة بالطفل.
9.9ملا كان الإعالم ال�صحي واحد ًا من جماالت الإعالم الأ�سا�سية التي �أ�صبح لها فرع متخ�ص�ص يف جماالت الإعالم ،ووفق املواثيق
الدولية التي �أكدت على �أهمية هذا املجال و�ضرورة االهتمام به؛ ارت�أت اللجنة �ضرورة �أن يت�ضمن امل�شروع �سيا�سات وبرامج خا�صة
بالإعالم ال�صحي ،وحتديد ًا التوعية يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�صحي ،فيما يتعلق مبجاالت �صحة الطفل وتغذيته ومزايا الر�ضاعة
الطبيعية والوقاية من الأمرا�ض واحلوادث وم�ضار التدخني وو�ضع ال�سيا�سات والربامج الالزمة للنهو�ض بالإعالم ال�صحي يف هذا
ال�ش�أن؛ للحفاظ على �صحة الطفل.
1010ملا كانت املواد املخدرة ذات الت�أثري على العقل ذائعة ال�صيت واالنت�شار ،و�أنها تفوق يف خطرها الكثري من �أوجه الأعمال الأخرى؛
ارت�أت اللجنة �أنه من الأوفق ا�ستحداث بند تقوم من خالله ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية على اتخاذ التدابري الالزمة لوقاية
وحماية الأطفال من ا�ستخدام املواد املخدرة وامل�سكرة واملن�شطة ،وكافة �أنواع املواد امل�ؤثرة على العقل �أو امل�ساهمة يف �إنتاجها �أو
االجتار بها �أو ترويجها) ،فذلك �سيلزم �سلطات الدولة باتخاذ التدابري الالزمة حلماية الأطفال من ت�أثريات هذه املواد.
�1111إن طبيعة الربامج ال�صحية خا�صة يف جمال الوقاية والإر�شاد ال�صحي وما يتعلق بالإعالم ال�صحي حتتاج �إىل تدريب نوعي متميز
خا�صة يف �إطار التعامل مع الطفل ،لذلك ر�أت اللجنة �إنه من الأوفق ت�ضمني القانون ما ي�ؤكد على قيام ال�سلطات املخت�صة واجلهات
املعنية باتخاذ التدابري املمكنة لإعداد برامج التدريب ،فتم ا�ستحداث بند حول (و�ضع الربامج اخلا�صة بتدريب العاملني يف قطاع
�صحة الطفل والأم و�إعدادهم لتحقيق �أهداف هذا القانون) ،مما ي�ضمن تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف القطاع ال�صحي بالدولة.
1212ر�أت اللجنة �أن مفهوم الرعاية النف�سية الزال قا�صر ًا يف املجتمع ويحتاج �إىل تو�ضيح ودعم بقانون؛ لأن الكثري من الأطفال يف
الدولة يف �سن الثالث واخلم�س �سنوات وحتى يف �سن متقدم لديهم حاالت نف�سية ال ي�ستطيع �أولياء الأمور التعامل معها ،والتوجد
هناك مراجع طبية �أو �صحية تقوم مبتابعتها ،لذلك ا�ستحدثت بند ي�شري �إىل (الرعاية النف�سية ل�ضمان منو الطفل عقلي ًا ووجداني ًا
واجتماعي ًا ولغوي ًا) ،فمن املهم الإ�شارة للرعاية النف�سية ك�أ�سا�س من �أ�سا�سيات الرعاية ال�صحية كون هذه الرعاية ت�ضمن منو الطفل
العقلي والوجداين واالجتماعي واللغوي.
1313ر�أت اللجنة �أن الطفل له احلق يف احل�صول على احلقوق االجتماعية� ،سواء كان حتت مظلة ال�ضمان االجتماعي �أو �أية قوانني �أخرى،
ف�أ�ضافت �أن (للأطفال الذين لي�س لديهم عائل مقتدر �أو م�صدر دخل ،احلق يف احل�صول على م�ساعدة الدولة وفق ًا للقوانني املعمول
بها) ،فهناك قانونان جديدان فيهما م�ساعدات اجتماعية ،فبالتايل لن يتم حرمان الأطفال حقهم يف امل�ساعدات االجتماعية
باختالفها� ،سواء يف هذه القوانني �أو من الدولة.
1414بينت الدرا�سات التي �أجريت �أن �أكرث من ( )10.000طالب وطالبة يف املرحلة الثانوية من �أ�صل ( )120.000م�سجلني يف هذه
املرحلة يت�سربون من املدار�س احلكومية بالدولة ،فارت�أت حذف لفظة “املبكر” من املادة (( )32احلقوق التعليمية) ،والتي
تعنى بالتدابري التي تتخذها الدولة متنع ت�سرب الأطفال املبكر من املدار�س ،وبذلك �سيتم اتخاذ تدابري متنع ت�سرب الأطفال حتى
�سن الـ (� )18سنة؛ �أي �أن التدابري �ست�شمل كذلك املراحل املت�أخرة من التعليم.
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1515تبني للجنة �أن املرحلة العمرية املمتدة من ( � 4إىل � ) 6سنوات متثل مرحلة هامة يف ت�شكيل وعي ووجدان الطفل و�أن احلفاظ على
حقوقه يف �إطار هذا القانون واخلا�صة بالتنمية يف املجاالت املختلفة ،كان البد من الت�أكيد عليها يف هذا املو�ضع ،لذلك ا�ستحدثت
مادة حول (تطوير نظام التعليم ومبا ي�شمل ريا�ض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل يف املجاالت العقلية والبدنية والوجدانية
واالجتماعية واخللقية) ،لأهمية التطوير والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة فهي تنمي الطفل يف كل املجاالت.
1616ملا كان خطف الأطفال يهدد كافة �أوجه ال�سالمة البدنية والنف�سية للطفل ر�أت اللجنة �ضرورة ا�ستحداث بند ي�ضمن حماية الطفل
من كل ما يهدد �سالمته حيث خ�ص حماية( :تعر�ض الطفل للخطف �أو البيع �أو االجتار به لأي غر�ض �أو ا�ستغالله ب�أي �شكل من
الأ�شكال) ،كما ر�أت �أن الإعاقة العقلية �أو النف�سية �أو �أية �إعاقة ت�ؤثر يف قدرة الإدراك تهدد �أوجه ال�سالمة ب�أنواعها املختلفة ،مما
يتطلب لها نوع ًا من احلماية اخلا�صة ،فا�ستحدثت بند ب�ش�أن (�إ�صابة الطفل ب�إعاقة عقلية �أو نف�سية ت�ؤثر يف قدرته على الإدراك)،
وبت�ضمني القانون هذه البنود �سيتم ا�ستيفاء عدة �أوجه تعنى بحماية الطفل من كل ما يهدد �سالمته البدنية �أو النف�سية �أو الأخالقية
�أو العقلية.
1717ات�ضح للجنة �أن �إن�شاء وحدات حماية الطفل من الأحكام اجلديدة التي �أ�ضافها م�شروع القانون غري �أن القانون مل يحدد لهذه
الوحدات �أهداف ًا ،فكان من ال�ضرورة حتديد �أهداف للوحدات يتم ا�ستقا�ؤها من �أغرا�ض القانون ،ف�أ�ضافت (تعمل ال�سلطات
املخت�صة واجلهات املعنية بالتن�سيق مع الوزارة على �إن�شاء وحدات حلماية الطفل تهدف �إىل و�ضع وتنفيذ �آليات وتدابري حماية
الطفل املن�صو�ص عليها يف هذا القانون) ،على �أن حتدد الالئحة التنفيذية (اخت�صا�صات وحدات حماية الطفل و�آليات عملها) و
(ال�شروط الالزم توافرها يف اخت�صا�صي حماية الطفل).
1818ملا ا�ستدعت احلاجة توفري احلماية لل�شهود لوجود مطالب من ال�شهود والأطباء بتوفري احلماية لهم �إىل ما بعد الدعوى الق�ضائية
كونهم يتعر�ضون لتهديد يطال حتى حياتهم ،ارت�أت اللجنة �ضرورة ا�ستحداث التايل (ال يجوز الإف�صاح عن هوية من قام بالإبالغ �إال
بر�ضاه ويحظر الك�شف عن هوية كافة �أطراف الواقعة وال�شهود يف ق�ضايا االعتداء على الطفل �أو �سوء معاملته ،وذلك عند ا�ستخدام
املعلومات يف التحليالت �أو التقارير الإعالمية �أو ن�شر كل ما ميكن من التعرف على �شخ�صيته) وا�ستحدثت (على اجلهات املعنية
واملخت�صة توفري احلماية لل�شهود يف جميع مراحل الدعوى اجلزائية) ،مما ي�ضمن حماية ال�شهود.
1919لوجود حاالت انتهاكات جتاه الأطفال كان من ال�ضروري ا�ستحداث مادة حول (�إن�شاء �سجل تقيد فيه حاالت �سوء معاملة الأطفال
مبجملها) ،لي�شمل جميع البيانات والبالغات املتعلقة باالنتهاكات �ضد الأطفال ،فال�سجالت ت�ساعد الأبحاث االجتماعية للو�صول
�إىل تقدير حقيقة و�ضع الطفل.
2020مراعاة للم�ستجدات الدولية احلديثة يف جمال حقوق الطفل ووفق ًا لاللتزامات التي رتبتها منظمة اليوني�سيف التابعة للأمم املتحدة
ب�ش�أن مبادئ ومعايري الأعمال التجارية وت�أثريها على حقوق الطفل فقد ا�ستحدثت اللجنة مادة ت�ضمن (�سالمة املنتجات مبا ال يهدد
حقوق الطفل الواردة يف هذا القانون وو�ضع �ضوابط الإعالنات الت�سويقية التي تتفق مع حق الطفل يف ال�صحة والبقاء والنماء)
و(مراقبة الأن�شطة التجارية مبا يكفل عدم تعري�ض الأطفال لأية خماطر �أو �أ�ضرار بيئية) ،وبالتايل �سي�ضمن القانون حق الطفل
يف البقاء والنماء.
2121نظر ًا خلطر الدراجات النارية وارتفاع ن�سبة ال�ضحايا من الأطفال الذين ي�ستخدمون هذه الدرجات �أ�ضافت اللجنة مادة حول (و�ضع
�ضوابط يف �ش�أن ا�ستخدام الأطفال للدراجات الرتفيهية) ،وذلك �سي�ضمن �سالمة الأطفال من خماطر الدراجات.
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تقرير ح�صاد املجل�س الوطني االحتادي

وقد وافق املجل�س على جميع التعديالت ال�سابقة و�أ�ضاف �إليها تعديالت �أخرى منها:
1.1ر�أى املجل�س �أن اتفاقية حقوق الطفل قامت على مبادئ �أ�سا�سية منها مبد�أ امل�صالح الف�ضلى للطفل باعتبارها حق ًا مقدم ًا والزم ًا
للقوانني الوطنية ،لذلك ا�ستحدث تعريف «امل�صلحة الف�ضلى للطفل» وهي (جعل م�صلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات �أولوية و�أف�ضلية
يف جميع الظروف ،ومهما كانت م�صالح الأطراف الأخرى) ،وبتحديد املفهوم �سيتم الإملام بكافة احلاالت التي تتطلب مراعاة تلك
امل�صالح الف�ضلى.
2.2كما راعى جانب احلقوق ال�صحية للطفل ،و�أكد �أن رعاية الأمهات قبل وبعد الوالدة مطلب مهم ،كون الرعاية ال�صحية الأولية للطفل
تبد�أ قبل والدته ،لذلك ال بد من �شمل جمال الرعاية والتدابري يف هذا املجال لت�شمل رعاية الأم قبل وبعد الوالدة ،كما �أن خف�ض
وفيات الر�ضع والأمهات من امل�ؤ�شرات الدولية املهمة لتقدم �أي دولة ،فا�ستحدث مادة حول (توفري الرعاية ال�صحية املنا�سبة للأمهات
قبل وبعد الوالدة)؛ لأن هناك عالقة مبا�شرة بني �صحة الأم قبل وبعد الوالدة وبني �صحة الطفل ،وبهذا التعديل الذي �أدخله املجل�س
يكون بذلك قد �شمل جمال الرعاية وكافة التدابري يف هذا املجال ،فالدولة يف �أجندتها الوطنية ويف ا�سرتاتيجياتها وتوجهها العام
ووزاراتها تقدم �أف�ضل اخلدمات ال�صحية ،وهذا ي�أتي متا�شيا مع روح الدولة ،كما �أنه وت�أكيد ًا على التزام الدولة بتوفري الرعاية
ال�صحية ملواطنيها و�أهمهم الطفل.
3.3وملا كانت هناك تخوفات لدى بع�ض �أولياء الأمور فيما يخ�ص قدرتهم على رعاية �أطفالهم بت�أمني ظروف املعي�شة الالزمة لنمو الطفل،
ارت�أى املجل�س �إ�ضافة التزام على القائم على رعاية الطفل بت�أمني ظروف املعي�شة الالزمة لنمو الطفل يف حدود �إمكانياته ،ف�أحيانا من
املمكن �أن يقدم للطفل تعليم يف مدار�س خا�صة مب�ستويات عالية لكن لي�ست يف حدود �إمكانياته ،وبالتايل ال ميكن لوم الوالدين على
عدم تقدمي مثل هذه الظروف لأبنائهم ،وهذه الإ�ضافة �ستويف الطرفني حقهما؛ �أي طرف الطفل يف حتمل الوالدين والقائمني على
رعايته وم�س�ؤولياتهم جتاهه وت�أمني ظروف املعي�شة املنا�سبة والالزمة لنموه ،وكذلك يف حدود �إمكانياتهم املالية وقدراتهم.
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6.6م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية:
�أحاله املجل�س بتاريخ � 2014/2/23إىل جلنة ال�ش�ؤون الداخلية والدفاع وقد عقدت اللجنة لهذا الغر�ض اجتماعني بتاريخي2014/3/16
و  ،2014 /5/19وبلغت عدد �ساعات مناق�شته ( � ) 6ساعات و(  ) 15دقيقة  ،كما ا�ستطلعت اللجنة �آراء جهة واحدة وهي (القوات
امل�سلحة ) .وناق�شه املجل�س بجل�سته العا�شرة بتاريخ  ،2014/3/26-25وا�ستغرقت مناق�شته (� )9ساعات و( )57دقيقة و( )23ثانية.
ودارت الأهداف التي من �أجلها مت و�ضع هذا القانون حول ت�شكيل قوة دفاع وطني �إ�ضافية من �شباب الوطن ،بهدف حماية الوطن وحفظ
حدوده وحماية مقدراته ومكت�سباته ،فاخلدمة الوطنية ت�شكل رافد ًا معزز ًا لقدرة وكفاءة القوات امل�سلحة ،كما تك�سب الأجيال اجلديدة خربات
متنوعة تفيدهم يف حياتهم اليومية وتغري من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الوالء وامل�شاركة ،و كذلك هي و�سيلة للتح�صيل الفكري وتعزيز
الروح الوطنية لدى �شباب الوطن ،ومما ال�شك فيه �أن تطبيق قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية �سي�سهم يف �ضبط ال�سلوك ال�سوي لدى معظم
ال�شباب من خالل التدريب الع�سكري� ،إذ �إن التحاقهم بالقطاعات الع�سكرية �سي�ساعد يف تخريج جيل من ال�شباب ملتزم يف عمله و�سلوكياته
ومطيع لر�ؤ�سائه ،كما �أنها تغر�س فيهم الثقة وحب الوطن واحرتام الوقت مع اكت�ساب مهارات تهيئ ال�شباب لالعتماد على النف�س والقدرة
على حتديد خياراتهم امل�ستقبلية ،بناء على التجربة التي م ّروا بها يف فرتة التدريب ،و�ست�شمل اخلدمة الوطنية جميع املواطنني الذكور ممن
�أمتوا �سن الثامنة ع�شرة �أو الثانوية العامة ومل يتجاوزوا �سن الثالثني ،و�ستكون اختيارية للإناث ،و�ست�شمل متارين ع�سكرية و�أمنية للمجندين
يف القوات امل�سلحة ترتاوح بني (� )9أ�شهر خلريجي الثانوية و�سنتني للم�ؤهالت الأقل من الثانوية العامة ،كما و�سيتم ت�شكيل قوات االحتياط
للدولة من املجندين الذين �أنهوا اخلدمة الوطنية ،ومن الع�سكريني الذين انتهت خدمتهم يف القوات امل�سلحة.
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه درا�سة اللجنة مل�شروع قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية جند �أن املجل�س قد �أقر ( )20تعدي ًال منها ( )11تعدي ًال
من اللجنة و�أ�ضاف املجل�س ( )9تعديالت.

فقد انتهت اللجنة باقرتاح تعديالت على مواد امل�شروع ومبا يت�ضمن مالحظات ال�صياغة القانونية ومنها:
�1.1إ�ضافة ديباجة �إىل م�شروع القانون االحتادي رقم ( )17ل�سنة : 2006يف �ش�أن �إن�شاء املجل�س الأعلى للأمن الوطني ،واملر�سوم
بقانون احتادي رقم ( )2ل�سنة  2004ب�إن�شاء هيئة الإمارات للهوية �إدراك ًا للدور الفاعل امل�سند بامل�شروع لكل من املجل�س والهيئة
امل�شار �إليهما .
�2.2إ�ضافة مدة ثالثني يوما للتقدم للجهات املخت�صة للتجنيد وهو الأمر الذي �سيفيد كذلك يف �ضبط تاريخ وقوع جرمية التخلف عن
التجنيد.
3.3ا�ستحداث مادة تلزم هيئة الإمارات للهوية مبوافاة اجلهات املخت�صة بالتجنيد ب�أ�سماء املكلفني بالتجنيد دوري ًا.
4.4و�ضع �ضوابط �أكرث و�ضوح ًا للإعفاء امل�ؤقت من اخلدمة الوطنية لأبناء و�إخوة املفقود ب�سبب العمليات احلربية ،لغمو�ض ن�ص امل�شروع،
حيث مت �إعادة تنظيم الأمر ب�إعفاء �أكرب امل�ستحقني من الأبنا،ء ف�إن مل يوجد �أبناء م�ستحقني ف�أكرب امل�ستحقني من الإخوة .
5.5تخفي�ض درجة الثانوية العامة التي تعطى للحا�صل عليها �أحقية ا�ستكمال درا�سته وت�أجيل جتنيده حتى االنتهاء من تلك الدرا�سة وذلك
من (� )% 90إىل ( )% 80لتوفري التوازن املنا�سب بني احلق يف التعليم واحلق يف التجنيد .
6.6ا�ستحداث بند بتحمل القوات امل�سلحة تكاليف �ضم اخلدمة للمجند الذي يتم تعيينه �أثناء مدة خدمته الوطنية بالوزارات والدوائر
احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص ،واملجند الذي يتم تعيينه بعد انق�ضاء اخلدمة الوطنية لدى
الوزارات والدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص .
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7.7ا�ستحداث بند حلاالت انتهاء اخلدمة االحتياطية وهو االنتماء �إىل تنظيم �أو جمعية حمظورة .
8.8لتحقيق الفعالية يف تنفيذ القانون مت ت�شديد العقوبة على التخلف دون عذر م�شروع عن التقدم للجهات املخت�صة للتجنيد ،برفع احلد
الأق�صى من �سنة لثالث �سنوات مع حذف عبارة “ حتى جاوز عمره التا�سعة والع�شرين ”  ،لأنها ت�ؤدي ملنع وقوع اجلرمية حتى الو�صول
لهذه ال�سن وهو �أمر يفرغ القانون من فعاليته .
9.9مت الت�شديد على التخلف عن اال�ستدعاء لالحتياط بجعل احلد الأق�صى ثالث �سنوات بد ًال من �سنة بالن�سبة للتخلف يف حاالته العادية،
و خم�سة ع�شر �سنة بد ًال من ع�شر �سنوات بالن�سبة للتخلف يف �أهم حاالته ،وهي تلك التي ت�ستدعي تدخل املجل�س الأعلى للأمن الوطني .

ومن �أبرز التعديالت التي انتهت �إليها اللجنة يف درا�ستها مل�شروع القانون و�أقرها املجل�س ( 20تعدي ً
ال) منها:
�1.1أنه باعتبار �أن اخلدمة الوطنية ك�أنها خدمة فعلية يف جهة العمل يرتتب عليها تكاليف ل�ضم هذه اخلدمة ،وحيث �أنه مل يو�ضح من هي
اجلهة املعنية التي تتحمل �ضم اخلدمة الوطنية للمجند الذي يتم تعيينه �أثناء مدة اخلدمة الوطنية يف القطاع احلكومي �أو القطاع
اخلا�ص بعد انق�ضاء اخلدمة الوطنية ،فقد ارت�أى املجل�س ا�ستحداث بند بتحميل القوات امل�سلحة تكاليف �ضم اخلدمة للمجند الذي
يتم تعيينه �أثناء مدة خدمته الوطنية بالوزارات والدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص.
 2.2للمحافظة على ال�شريعة الإ�سالمية والأعراف والعادات والتقاليد وخ�صو�صية الأ�سرة الإماراتية واملجتمعية يف حالة عدم ر�ضى ويل
الأمر عند التحاق الن�ساء باخلدمة والوطنية ،فقد ر�أى املجل�س ب�ضرورة و�ضع ال�ضوابط يف �شروط التحاق الن�ساء باخلدمة الوطنية
واالحتياطية ،وهو �أن يكون التحاق الإناث بهذه اخلدمة اختياريا ب�شرط موافقة ويل الأمر.
3.3ت�سهيل احل�صول على املعلومات الالزمة ودعم اجلهات املخت�صة بالتجنيد وذلك بتوفري �أ�سماء املكلفني دوريا ،تكون مهمة هيئة الإمارات
للهوية بتزويد اجلهات املخت�صة بالتجنيد ب�أ�سماء املواطنني الذين �أمتوا الثامنة ع�شرة من �أعمارهم ،فقد ر�أى املجل�س ا�ستحداث مادة
تلزم هيئة الإمارات للهوية مبوافاة اجلهات املخت�صة بالتجنيد ب�أ�سماء املكلفني بالتجنيد دوري ًا .
�4.4أن مفهوم اخلدمة الوطنية ين�صرف �إىل اخلدمة يف كل املجاالت التنموية مثل ال�صحة والزراعة وال�صناعة ،فهو �أداء عمل يقوم به
املواطن يف الأغرا�ض ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو االجتماعية �أو الثقافية والع�سكرية ،وبالتايل ال ن�ستطيع �أن نفرق بني الوظائف التي
يقوم بها املواطن يف الدولة وغريها كلها �سواء ،وقد ر�أى املجل�س يف حذف املادة املتعلقة بالأولوية التي متنح للمجندين مزايا يف التعيني
وغريها ،كاحل�صول على منحة الزواج و�أولوية الرتقية ومنح الأرا�ضي ال�سكنية بالدولة واالبتعاث للدرا�سات العليا ،وذلك مراعاة ملبد�أ
امل�ساواة الذي ين�ص عليه الد�ستور.
5.5وات�ساقا مع االتفاقات الدولية مبنع تعري�ض الطفل للنزاعات امل�سلحة وات�ساقا كذلك مع م�شروع قانون حماية الطفل الذي �أقره املجل�س
�سابقا ،فقد �ألغي البند ( )2من املادة ( ( ) 3ويجوز ملن �أمت ال�سابعة ع�شرة من عمره و�أنهى الثانوية العامة االلتحاق باخلدمة الوطنية
بناء على اختياره وموافقة ويل �أمره) ،فيما ر�أى املجل�س ب�إ�ضافة هذه املادة �ضمن �شروط االلتحاق باخلدمة الوطنية وهي ترتبط
بتحديد ال�سن �أن يكون قد �أمت الثامنة ع�شرة من عمره وال يجاوز عمره ثالثني عاما.
6.6حظر الرتخي�ص بال�سفر ملن مت الإعالن عن ا�سمه ،وذلك حل�صر منع مغادرة البالد على من يتم الإعالن عن ا�سمه فقط ،عو�ضا عن
ترك الأ�سماء مفتوحة جلميع من ينطبق عليهم �شرط ال�سن؛ �سواء �أكانوا ممن مت الإعالن عن ا�سمهم �أم مل يتم الإعالن عن ا�سمهم .
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ر�سم بياين يو�ضح �إجمايل التعديالت التي �أدخلت على م�شروع قانون اخلدمة الوطنية االحتياطية
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إضافات المجلس

0
إضافات اللجنة

إجمالي التعديالت التي أقرها المجلس ()20

7.7م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992م ب�إ�صدار قانون الإجراءات املدنية:
�أحاله املجل�س بتاريخ � 2013/11/11إىل جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وا�ستغرقت يف درا�سته عدد ًا من االجتماعات بلغت
(  ) 12اجتماعا بتواريخ 2014/1/13م 2014/1/27 -م2014/2/10 -م– 2014/2/24م2014/3/10 -م-
2014/3/17م2014/3/24 -م2014/3/31 -م2014/4/14 -م– 2014/4/16م2014/4/23 -م-
. 2014/5/12وبلغت عدد �ساعات مناق�شته ( � ) 27ساعة و (  ) 36دقيقة ،كما ا�ستطلعت اللجان �آراء عدد من اجلهات ،والتي
بلغت جهة واحدة وهي وزارة العدل.
وقد ناق�ش املجل�س بجل�سته الـ (  ) 14بتاريخ 2014/05/20م وا�ستغرقت مناق�شته �ساعتني و 28دقيقة و 28ثانية ،ويهدف م�شروع
القانون �إىل حتديث وتطوير النظام الق�ضائي يف دولة الإمارات ،مبا يتنا�سب مع امل�ستجدات اجلديدة ،خا�صة يف جمال التناف�سية العاملية
املتعلقة باملجال التجاري واالقت�صادي ،بحيث يعك�س النظام الإجرائي يف املحاكم مدى قدرة الدول على التناف�س ،وهو ما ي�ؤثر مبا�شرة
يف مكانة الدولة يف هذا املجال ،ونظر ًا مل�ضي ما يقرب من خم�س �سنوات على �إجراء �آخر تعديل للقانون ،فقد برزت خاللها العديد من
امل�ستجدات والتطورات على �صعيد العمل الق�ضائي ،ما دعا احلكومة لإعادة النظر يف بع�ض �أحكامه واقرتاح �أحكام جديدة ،تتوافق مع
�أف�ضل املمار�سات الدولية واملقارنات املعيارية وحتقق التنا�سق بني مواده وت�سهم يف تقليل الوقت الالزم للف�صل يف الق�ضايا ،وهو ما
�سي�ؤثر �إيجابا على م�ؤ�شرات الأداء الوطنية املرتبطة بعمل وزارة العدل ،خ�صو�صا م�ؤ�شر كفاءة النظام الق�ضائي واملرتبط مب�ؤ�شرات
فرعية متعلقة بالوقت والتكلفة والإجراءات.
يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سات الفنية مل�شروع القانون ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  1992ب�إ�صدار
قانون الإجراءات املدنية جند �أن املجل�س قد �أقر( )23تعدي ًال منها ( )21تعدي ًال من اللجنة و�أ�ضاف املجل�س تعديلني.
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وقد انتهت اللجنة يف هذا امل�شروع و�أبدت مالحظاتها الأ�سا�سية على امل�شروع يف �إطار الآتي:
�1.1ضرورة �إ�ضافة قانوين تنظيم مهنة املحاماة ومهنة الرتجمة �إىل ديباجة امل�شروع الرتباطهما به.
�2.2إلزام مكتب �إدارة الدعوى بتلك املحكمة ب�إر�سال ملف الطعن خالل الع�شرة �أيام الواردة بالن�ص الأ�صلي من تاريخ الإيداع.
3.3الت�سهيل من �أمر التغيري يف الإعالن باملادة (  ) 5باالكتفاء بعر�ض الأمر على رئي�س الدائرة بدال من املحكمة جمتمعة ،وهو ذات الأمر
الذي طبق ب�ش�أن �أحوال ال�ضرورة التي جتيز �إجراء الإعالن يف غري املواعيد املعتادة باملادة ( . ) 6
�4.4إ�ضافة املوطن املختار �إىل بيانات ورقة الإعالن كبديل عن املوطن ،وهو ذلك املوطن الذى يتفق عليه كتابة لتنفيذ عمل قانوين معني
واعتباره حمال للمرا�سالت والإعالنات الق�ضائية املتعلقة بالعمل املتفق عليه ،ويكون قا�صرا على هذا العمل دون غريه.
�5.5إ�ضافة حالة االمتناع عن اال�ستالم من �ضمن احلاالت التي تنظمها املادة  1/8والتي ت�سوغ ملكتب �إدارة الدعوى الإعالن بالو�سائل غري
التقليدية الواردة بها ،ومت �إ�ضافة عبارة (ب�شكل وا�ضح ) �إىل ل�صق الإعالن على باب �آخر مكان كان يقيم فيه املعلن �إليه ،وذلك باملادة
 4/8ليتحقق الهدف من الإعالن وهو التبليغ مع ت�أكيد الإلزام بالإعالن يف �صحيفة �أجنبية �إذا اقت�ضى الأمر ذلك� ،إذا كان املطلوب
�إعالنه �أجنبيا ليتحقق الهدف من الإعالن وهو التبليغ ،مع ا�ستحداث بند (  ) 5باملادة املذكورة لين�ص على �ضرورة �إرفاق �أ�صل ورقة
الإعالن مبلف الدعوى ملنع االدعاء ببطالن الإعالن وت�سريع الف�صل يف الدعوى.
6.6الت�شدد يف الإعالن باخلارج� ،سواء باملادة  7/ 9بحذف جواز الإعالن بالفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو الربيد امل�سجل ،حتوطا ل�ضمان
و�صول الإعالن للمعلن �إليه باخلارج� ،أو باملادة  2/10باعتبار الإعالن منتجا �آثاره با�شرتاط ورود كتاب وزارة اخلارجية �أو البعثة
الدبلوما�سية ،مبا يفيد ا�ستالم املعلن �إليه �صورة الإعالن �أو امتناعه عن ا�ستالمه.
7.7الت�أكيد على �ضرورة �أن تكون امل�ستندات املرتجمة املقدمة للمحكمة معتمدة طبقا للقانون ات�ساقا مع م�شروع قانون تنظيم مهنة الرتجمة
رقم  6ل�سنة . 2012
8.8الت�أكيد على �أن يرفق امل�ست�أنف بكل �صورة امل�ستندات امل�ؤيدة لال�ستئناف ،حتى يطلع كل م�ست�أنف على �صحيفة اال�ستئناف وم�ستنداتها
فيت�ساوى مركز امل�ست�أنف عليهم يف هذا الأمر .
9.9ا�ستبدال قيمة احلد الأق�صى حلكم امل�صادقة �أو البطالن على حكم املحكم الغري قابل لال�ستئناف من خم�سني �ألف درهم �إىل ع�شرين
�ألف درهم ،متا�شيا مع حدود الن�صاب االنتهائي ملحكمة �أول درجة.
1010الن�ص على �أن البينة الطبية يجب �أن تكون معتمدة ملنع �أو ت�أجيل �أمر احلب�س حتى يعتد بالبينة الر�سمية.
�1111إ�ضافة �أجرة العمل �إىل اال�ستثناء الوارد على الديون املنفذ بها التي تقل عن ع�شرة �آالف درهم ،ليحب�س املدين ب�سببها ل�ضمان حقوق
العمال بالن�سبة للمبالغ الب�سيطة.
1212تعديل مادة العمل بالقانون ليكون بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�شره لتوفري الفر�صة الكافية لال�ستعداد لتطبيق هذا التعديل من قبل
املحاكم ،ولإ�صدار القرار اخلا�ص مبكتب �إدارة الدعوى وتدريب املوظفني به .

وافق املجل�س على تعديالت اللجنة التي جاءت كالتايل:
1.1نتيجة للتطورات الكبرية يف خدمة املعلنني التي تقدمها دائرة الق�ضاء للمتقا�ضني وتوفري �أف�ضل جماالت التقا�ضي وال�سرعة يف
الدعاوى ،فقد ارت�أى املجل�س �أن الأمر ال يحتاج الرجوع للمحكمة �إذا تعذر الإعالن من قبل القائم يف الإعالن ،واقرتح عر�ض الأمر على
مكتب �إدارة الدعوة �أو القا�ضي املخت�ص �أو رئي�س الدائرة بح�سب الأحوال للأمر بالتغيري املنا�سب يف طريقة الإعالن.
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2.2تعاين املحاكم االحتادية العديد من ال�صعوبات �أثناء القيام بتبليغ الإعالنات ،منها :االمتناع عن ا�ستالم الإعالن �أو عدم توفر تفا�صيل
وا�ضحة للمناطق خا�صة النائية ،وقد توجد حاالت التحايل من �أجل م�صاحلهم اخلا�صة للح�صول على حكم غيابي� ،أو ب�سبب تغري
العناوين� ،أو فيما �إذا كانت العناوين جمهولة وغري وا�ضحة ،مما قد ي�ؤثر على البطئ يف الق�ضايا و�إجراءات التقا�ضي ،لذا فقد ر�أى
املجل�س �إعادة ترتيب الأولويات بحيث �أ�صبح الربيد امل�سجل بعلم الأ�صول ي�أتي باملرتبة الأوىل �أو بالفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو ما
يقوم مقامها من و�سائل التقنية احلديثة التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العدل� ،أو ب�أية و�سيلة يتفق عليها الطرفان.
3.3يوجد بع�ض الإعالنات التجارية �أو الإعالنات الأخرى مل�صقة على الباب ،مما تثري اللب�س واالختالف يف �ش�أن العلم بالإعالن وهو
التبليغ من املحاكم ،لذلك البد من �أن يكون الإعالن وا�ضح ًا لت�أدية الغر�ض من �إجراءات الدعوى و�سرعة الف�صل فيها ،لذا فقد ر�أى
املجل�س �إ�ضافة عبارة “بالل�صق ب�شكل وا�ضح للإعالن” للمادة (.)8
 4.4لكي يتم الت�أكد من ا�ستالم وزارة اخلارجية �أو البعثات الدبلوما�سية للإعالن ،وال يكون هناك خلل يف حالة اال�ستالم ،فقد ر�أى املجل�س
�إ�ضافة عبارة “ من تاريخ ورود كتاب وزارة اخلارجية �أو البعثة الدبلوما�سية مبا يفيد ا�ستالم املعلن �إليه �صورة الإعالن” ،وقد مت الت�شدد
يف الإعالن باخلارج بحذف جواز الإعالن بالفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين �أو الربيد امل�سجل حتوطا ل�ضمان و�صول الإعالن للمعلن �إليه
باخلارج .
�5.5إت�ساقا مع قانون تنظيم مهنة الرتجمة الذي �أكد على �أن تكون الرتجمة معتمدة من خالل مرتجم مقيد يف �سجل املرتجمني وي�سجل يف
مكتب معتمد للرتجمة ،لذلك ر�أى املجل�س الت�أكيد على �ضرورة �أن تكون امل�ستندات املرتجمة املقدمة للمحكمة معتمدة طبقا للقانون
وذلك ات�ساقا مع م�شروع قانون الرتجمة رقم  6ل�سنة . 2012
6.6مت �إ�ضافة عبارة (با�ستثناء املنازعات التي يكون االحتاد طرف ًا فيها حيث تخت�ص بنظرها املحاكم االحتادية) لذيل املادة ( )25وذلك
للت�أكيد على �ضرورة احرتام ما ورد بن�ص املادة  1 /102من الد�ستور والتي تقت�صر على الق�ضاء االحتادي النظر يف املنازعات املدنية
والتجارية والإدارية بني االحتاد والأفراد �سواء كان االحتاد مدعي ًا �أو مدعي عليه فيها.
 7.7الت�أكيد على �أن يرفق امل�ست�أنف بكل �صورة من �صحيفة اال�ستئناف امل�ستندات امل�ؤيدة لال�ستئناف؛ حتى يطلع كل م�ست�أنف على �صحيفة
اال�ستئناف وم�ستنداتها ،فيت�ساوى مركز امل�ست�أنف عليهم يف هذا الأمر .
8.8ا�ستبدال قيمة احلد الأق�صى حلكم امل�صادقة �أو البطالن على حكم املحكم الغري قابل لال�ستئناف من خم�سني �ألف درهم �إىل ع�شرين
�ألف درهم ،متا�شيا مع حدود الن�صاب االنتهائي ملحكمة �أول درجة .
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8.8م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري:
�أحاله املجل�س بتاريخ � 2014/3/4إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية وا�ستغرقت يف درا�سته عدد َا من االجتماعات بلغت
( )8اجتماعات ،كما ا�ستطلعت اللجان �آراء عدد من اجلهات بلغت ( )8جهات وهي:
(جمارك دبي ،دائرة التنمية االقت�صادية (�أبوظبي +دبي +ال�شارقة) ،وزارة ال�صحة ،وزارة االقت�صاد ،جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية ،جمل�س
�أبوظبي للجودة واملطابقة).
وقد ناق�ش املجل�س امل�شروع بجل�سته الثامنة بتاريخ 2014/03/04م وا�ستغرقت مناق�شته (� ) 4ساعات و(  ) 30دقيقة و( )44ثانية،
ودارت �أهداف امل�شروع حول حتديث قانون الغ�ش التجاري مبا يتنا�سب مع النمو االقت�صادي لدولة الإمارات ،ومبا يتوافق مع �أف�ضل الأنظمة
واملعايري الدولية ،حيث يندرج م�شروع القانون �ضمن منظومة من الت�شريعات االقت�صادية التي تعمل الدولة على حتديثها مبا يتالءم مع املكانة
التي حتتلها دولة الإمارات عاملي ًا.
�أما يف �ضوء ما �أ�سفرت عنه درا�سة اللجنة مل�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري فنجد �أن املجل�س قد �أقر( )33تعدي ًال
منها (  ) 29تعدي ًال من اللجنة و�أ�ضاف املجل�س (  ) 4تعديالت.

ومن �أبرز التعديالت التي انتهت �إليها اللجنة يف درا�ستها مل�شروع القانون و�أقرها املجل�س:
�1.1أنه ملا كانت اخلدمات ذات �أهمية يف �سوق الدولة كما ن�شرت �إح�صاءات �صندوق النقد العربي ،والتي بينت �أن الإمارات حتتل املرتبة
الثانية بعد ال�سعودية يف قطاعات التجارة واخلدمات ،بالإ�ضافة �إىل �أن الإمارات �أ�صبحت اليوم �إحدى الأ�سواق العاملية يف تقدمي
خدمات حيوية مثل النقل اجلوي والبحري وال�سياحة ،بالإ�ضافة �إىل اخلدمات املالية ،فقد ر�أت اللجنة �ضرورة التو�سع يف مفهوم
الغ�ش التجاري و�ضم الغ�ش يف اخلدمات للقانون ،فالغ�ش التجاري ح�سب م�شروع القانون يقف عند الغ�ش يف ال�سلع وال ي�شمل الغ�ش يف
اخلدمات ،ومبا �أن اخلدمات متثل جزءا �أ�صيال من التجارة فكان البد من الإ�شارة �إىل الغ�ش يف اخلدمات باعتبار �أن هذا الغ�ش �أ�صبح
وارد ًا وبقوة يف ظل معطيات االقت�صاد الإماراتي.
2.2العتبارات تتعلق بتطور و�سائل البيع وعدم اقت�صارها على منافذ البيع التقليدية ودخول التجارة الإلكرتونية التي تتم عرب املواقع
الإلكرتونية ،ر�أت اللجنة �ضرورة تو�سيع مفهوم الغ�ش التجاري لي�شمل خداع �أحد املتعاملني ب�أية و�سيلة كانت.
3.3مبا �أن ال�سلع الفا�سدة قد ت�ؤدي �إىل �ضرر مبا�شر ب�صحة الإن�سان �أو �إىل الوفاة ر�أت اللجنة �ضرورة تعديل تعريف ال�سلع الفا�سدة كون
ال�سلع الفا�سدة تختلف عن ال�سلع املغ�شو�شة ،والتعريف الوارد يف م�شروع القانون ين�صرف �إىل مفهوم ال�سلع املغ�شو�شة �أكرث من ال�سلع
الفا�سدة ،لذا وجب تعديل تعريف ال�سلع الفا�سدة ليكون املفهوم وا�ضحا ومعرب ًا عن املق�صود بهذه ال�سلع ،وبالتايل تاليف �أي �أ�ضرار على
�صحة الإن�سان.
4.4ر�أت اللجنة �ضرورة تعديل تعريف ال�سلع املقلدة لأن تعريفه ين�صرف �إىل مفهوم التزوير �أكرث من التقليد ،وليتوافق امل�شروع مع قانون
العالمات التجارية ،لذا ر�أت �ضرورة �إ�ضافة ما ي�ؤكد �أن الإعادة �إىل امل�صدر يكون لل�سلع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة �أما ال�سلع املقلدة فتتلف،
و�أن كل ذلك ال ينال من امل�س�ؤولية اجلنائية ملقرتف املخالفة.
5.5ر�أت اللجنة �ضرورة التعديل يف اخت�صا�صات اللجنة العليا ملكافحة الغ�ش التجاري لتكون �أ�سا�س ًا جلن ًة القرتاح اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات ملكافحة الغ�ش التجاري ودرا�سة املعوقات �أكرث من كونها جلنة تنفيذية.
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6.6خلطورة الإفراج عن ال�سلع امل�ضبوطة ارت�أت اللجنة �إلغاء الإفراج عن ال�سلع امل�ضبوطة بقوة القانون مل�ضي املدة وترك الأمر يف جميع
الأحوال للمحكمة املخت�صة.
7.7ارت�أت اللجنة �أن الت�صرف يف ال�سلع املخالفة واملتحفظ عليها �سواء كانت �أغذية للإن�سان �أو احليوان �أو عقاقري الطبية �أو حا�صالت
زراعية �أو منتجات طبيعية لها ت�أثريات ج�سيمة على ال�صحة ،فكان من ال�ضروري و�ضع عقوبة مغلظة على كل من يت�صرف بها.

وقد وافق املجل�س على جميع التعديالت ال�سابقة و�أ�ضاف �إليها تعديالت �أخرى منها:
� 1.1إ�ضافة قانونني �ضمن ديباجة القانون ب�ش�أن (احلجر البيطري  +قانون املبيدات).
2.2تعديل ال�صياغة يف بع�ض املواد.
�3.3إ�ضافة مادة تلزم ال�سلطة املخت�صة كل يف جمال اخت�صا�صه بتطبيق �أحكام الغ�ش يف اخلدمة ،وفق ال�ضوابط التي يحددها جمل�س
الوزراء.
4.4تعديل مدة �إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون.
35
30
25
20
15
10
5
0

ر�سم بياين يو�ضح �إجمايل التعديالت التي �أدخلت على م�شروع قانون ب�ش�أن مكافحة الغ�ش التجاري
29

4
إضافات المجلس

إضافات اللجنة

إجمالي التعديالت التي أقرها المجلس ()33

9.9م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن مكافحة جرائم غ�سل الأموال:
الذي �أحاله املجل�س بتاريخ � 2014/4/8إىل جلنة ال�ش�ؤون املالية واالقت�صادية وال�صناعية وقد عقدت اللجنة لهذا الغر�ض اجتماعني  ،و بلغ
عدد �ساعات مناق�شة م�شروع القانون � 7ساعات و  43دقيقة ،كما ا�ستطلعت اللجان �آراء عدد من اجلهات بلغت ( )3وهي  :معهد دبي الق�ضائي
ودائرة الق�ضاء ب�أبوظبي والنيابة العامة ووزارة املالية وامل�صرف املركزي .و ناق�شه املجل�س بجل�سته رقم (  ) 12بتاريخ 2014/04/29م
وا�ستغرقت مناق�شته (� )3ساعات و(  )8دقائق و( )39ثانية.
وقد دارت فل�سفة هذا امل�شروع حول معاجلة بع�ض �أوجه الق�صور الأ�سا�سية املثارة من ِقبل خرباء �صندوق النقد الدويل يف تقرير تقييم
نظام مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب لدولة الإمارات ،ومن �أجل جتنب الدولة لإجراءات املتابعة املعززة (Enhanced
 )Follow upوالتي ت�شمل ن�شر عدم التزام الدول بتو�صيات جمموعة العمل املايل الدولية ( ،)FATFوتعليق ع�ضوية الدول يف جمموعة
العمل املايل الدولية �أو املجموعات الإقليمية التابعة لها ،كما يهدف �إىل دعم عملية حتديث منظومة مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل
الإرهاب يف الدولة وااللتزام باملعايري الدولية من خالل ا�ستيفاء متطلبات تو�صيات جمموعة العمل املايل وتطبيق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه درا�سة اللجنة مل�شروع القانون االحتادي ب�ش�أن قانون مكافحة جرائم غ�سل الأموال جند �أن املجل�س قد �أقر ( ) 18
تعدي ًال منها (  ) 17تعدي َال من اللجنة و �أ�ضاف املجل�س تعديال واحدا .
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ومن �أبرز التعديالت التي انتهت �إليها اللجنة يف درا�ستها مل�شروع القانون والتي �أقرها املجل�س:
1.1مبا �أن الطريقة الأكرث �شيوعا يف جرائم غ�سل الأموال هي ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت من خالل الإيداع الإلكرتوين والتجارة الإلكرتونية،
وال�شراء الإلكرتوين ،وال�سحب الإلكرتوين  ،فقد ر�أى املجل�س ب�إ�ضافة ال�شكل الإلكرتوين والرقمي على مفهوم (الأموال ) ،لت�صبح هي
الأ�صول �أيا كان نوعها مادية �أو معنوية ،منقولة �أو ثابتة مبا فيها العملة الوطنية والعمالت الأجنبية وامل�ستندات �أو ال�صكوك التي تثبت
متلك تلك الأ�صول �أو �أي حق متعلق بها� ،أي ًا كان �شكلها ،مبا يف ذلك ال�شكل الإلكرتوين �أو الرقمي ،وذلك ي�شري �إىل �أن العملة تكون حمل
الغالب للجرمية .
2.2نظر ًا لأن العملة هي الأداة الرتكاب اجلرمية ول�شيوع غ�سل الأموال با�ستخدام الو�سائل الإلكرتونية ،ر�أى املجل�س �ضرورة تعديل تعريف
الأموال يف م�شروع القانون ب�إ�ضافة العمالت الوطنية والأجنبية ،وال�شكل الرقمي والإلكرتوين للتعامل ،لي�صبح التعريف كالتايل
«الأموال :الأ�صول �أيا كان نوعها مادية �أو معنوية ،منقولة �أو ثابتة مبا فيها العملة الوطنية والعمالت الأجنبية والأوراق املالية والتجارية،
وامل�ستندات �أو ال�صكوك التي تثبت متلك تلك الأ�صول �أو �أي حق متعلق بها �أي ًا كان �شكلها مبا يف ذلك ال�شكل الإلكرتوين �أو الرقمي»،
بحيث ت�شمل جميع �أ�شكال العملة.
3.3باعتبار �أن جرمية غ�سل الأموال تتم �أحيانا بحفظ الأموال؛ �أي �صيانتها من تتبع الأجهزة الأمنية و�إظهارها يف الوقت املالئم ،وقد
يرتتب عليها ال�ضياع �أو التلف ،ووفق ما جاء عند درا�سة امل�ؤ�شرات واملعايري الدولية ،فقد مت �إ�ضافة «ا�ستثمر» باعتباره �أحد الأفعال
الرئي�سية جلرمية غ�سل الأموال ،فاجلناة ينتقلون ب�أموالهم املغ�سولة لال�ستثمار املبا�شر �أو غري املبا�شر بني الدول� ،أو املناطق التي تعطي
ميزات ن�سبية لزيادة �أموالهم املغ�سولة ،كما يعد اال�ستثمار �أكرث الو�سائل �أمنا حلماية الأموال املغ�سولة ،لذلك ر�أى املجل�س �إ�ضافة بند
(حول �أو نقل �أو �أودع �أو حفظ �أو ا�ستثمر �أو ا�ستبدل املتح�صالت �أو قام ب�إدارتها بق�صد �إخفاء �أو متويه م�صدرها غري امل�شروع).
4.4لكي يتوافق امل�شروع مع االعتبارات الدولية عالوة على معايري �صندوق النقد الدويل املقررة ب�ش�أن وحدة املعامالت املالية البد من �أن
يكون للدولة �سجل معلومات �أو قاعدة بيانات عن كل العمليات املالية ،التي ي�شتبه يف �أنها ذات �صلة بعمليات غ�سل الأموال ،كما �إن �إن�شاء
هذه القاعدة �أو ال�سجل يعد �ضروري ًا لتي�سري مهام العمل يف الوحدة باعتبار �أن جرائم غ�سل الأموال من اجلرائم التي ت�ستلزم التتبع
والتحري والفح�ص والتدقيق ،مما قد ي�ستغرق مدة زمنية طويلة حتى يتم الك�شف عن كل عنا�صرها املرتبطة بها ،ومثل هذا النوع من
العمليات القانونية ال تتم دون اال�ستناد �إىل قاعدة بيانات و�سجالت وم�ستندات تتيح حتليل املعلومات وفح�صها ،لذا فقد ارت�أى املجل�س
�إ�ضافة الن�ص على (�إن�شاء الوحدة قاعدة بيانات �أو �سجل خا�ص ملا يتوافر لديها من معلومات ،على �أن يتم حتديثه دوري ًا).
5.5من الأهمية �أن يكون تبادل املعلومات بني الدولة وغريها من الدول الأجنبية مرتبط ًا بق�صد جنائي حمدد ،هو مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب و�أن ال يتم ا�ستخدام هذه املعلومات يف �أية �أغرا�ض �سيا�سية �أو �أغرا�ض تنتهك خ�صو�صية الإن�سان ،مما يتعار�ض مع
املبادئ الد�ستورية املقررة ومبد�أ ال�سرية الذي �أقره م�شروع القانون.
6.6ملا كانت اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات غري الهادفة للربح قد تكون م�صدرا لتمويل جماعات �إرهابية �أو تنظيمات غري م�شروعة ،فقد ر�أى
املجل�س ال�سماح للوحدة بطلب معلومات �أو بيانات �أو تقارير من �أي جمعية �أو م�ؤ�س�سة غري هادفة للربح ،ويرتكز ن�شاطها يف جمع الأموال
�أو تلقيها �أو منحها يف حال اال�شتباه بغ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب �أو متويل التنظيمات غري امل�شروعة� ،أو ورود بالغات �أو معلومات عن
هذه اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات ،وخا�صة يف ظل التطورات الإقليمية املعا�صرة.
7.7لتمثيل الدولة يف املحافل الدولية املتعلقة مبواجهة غ�سل الأموال ،وللأمور الأخرى التي حتال �إليها من قبل اجلهات املخت�صة بالدولة،
ر�أى املجل�س بزيادة اخت�صا�صات جلنة مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ،مبا يتنا�سب مع الدور الهام امل�سند لها.
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8.8لت�أكيد �ضبط الغ�سل يف مرحلة ال�شروع ال بعد من متام اجلرمية ،وليتنا�سب مع م�سمى القانون ،وهو مواجهة غ�سل الأموال �أي فعل الغ�سل
ولي�س نتيجته وهو الغ�سيل� ،أ�ضاف املجل�س ما ي�ؤكد جترمي ال�شروع يف غ�سل الأموال بذات عقوبة اجلرمية الأ�صلية مراعاة ،لأن غ�سل
الأموال جنحة ال عقاب على ال�شروع فيها بغري ن�ص يجرمه.
وقد وافق املجل�س على جميع التعديالت ال�سابقة ,و�أ�ضاف تعدي ً
ال واحداً بحذف املرا�سيم االحتادية الواردة يف ديباجة امل�شروع لأن مل يجر
العرف على �إدراجها يف ديباجة القوانني عالوة على �أن املهم هو ت�ضمني الأحكام الواردة يف االتفاقيات .
ر�سم بياين يو�ضح �إجمايل التعديالت التي �أدخلت على م�شروع قانون غ�سل الأموال
18
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2
0

17

1
إضافات المجلس

إضافات اللجنة

إجمالي التعديالت التي أقرها المجلس ()18
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الف�صل الثاين
اجلانب الرقابي
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اجلانب الرقابي
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد الثالث للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ،يف اجلانب الرقابي عدد ( )6مو�ضوعات عامة
وعدد (� )79س�ؤا ًال� ،شملت خمتلف اجلوانب االقت�صادية ،والأمنية واالجتماعية ،كما يلي :

 .1املو�ضوعات العامة
 .2الأ�سئلة
�أوال  :املو�ضوعات العامة
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر عدد ( )6مو�ضوعات عامة حول ق�ضايا متعددة:

13

13

13

11

11

10

9

14
12
8

7

7

8

4
3

3

6
3

4
1

وزارة الداخلية

الهيئة العامة للمعاشات
والتأمينات االجتماعية

عدد التوصيات
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الهيئة العامة للشؤون
االسالمية واألوقاف

10

هيئة اإلمارات للمواصفات
والمقاييس في شأن
الصحة والسالمة

ساعات مناقشة الموضوع في المجلس

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي في مجال
البحث العلمي

عدد اجتماعات اللجان

2
0

�أهم الق�ضايا التي ناق�شها املجل�س

10%
ق�ضية التوطني

10%

ق�ضايا املتقاعدين
ق�ضايا ال�سالمة املرورية

50%

10%

دور الإعالم يف التوعية
ق�ضايا البحث العلمي

10%

الوقف اخلريي

10%

مو�ضوع « �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف» :
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي مو�ضوع “�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف” على مدار عدد ( )7اجتماعات يف اللجنة
املخت�صة ،وقد ا�ستغرقت مناق�شاته يف املجل�س عدد � 3ساعات و 35دقيقة و 48ثانية.
�أكرث املحاور تركيزاً يف مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف

23%

8%

مشكلة التوطين
مشكلة الوقف
أخرى

69%
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حيث انتهى املجل�س يف مناق�شة ملو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف» �إىل عدد  13تو�صية منها :

التو�صية

1

2

3

4

املربر

تنفيذ التوجيهات ال�صادرة ب�ش�أن رفع ن�سب التوطني يف ولعل �أحد �أ�سباب هذه التو�صية هو انخفا�ض ن�سب التوطني يف الهيئة يف وظائف
الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،عرب الربامج (الأئمة وامل�ؤذنني والوعاظ واخلطباء واملفتني)  ،التي بلغت ( )% 9فقط يف
املعتمدة يف الدولة بالتعاون مع اجلهات االحتادية واملحلية عام  .2012يف حني مل تتجاوز ن�سبة التوطني ( )% 4للعاملني بامل�ساجد من
املخت�صة بالتوطني.
الأئمة وامل�ؤذنني يف عام .2013
توحيد مرجعية الإف��ت��اء الر�سمي يف ال��دول��ة ل��دى جميع
وهذا ت�أكيد لبذل جهد �أكرب من ِقبل الهيئة لتطوير مرجعية الإفتاء الر�سمي
مراكز الإف��ت��اء االحت��ادي��ة واملحلية ،والعمل على تطوير
بالدولة خ�صو�صا مع التنوع الثقايف فيها.
مرجعية الإفتاء الر�سمي.
و�ضع درا�سة بالتعاون مع اجلهات املخت�صة لتو�ضيح �أهمية
لعل �أحد امل�بررات هو غياب الأط��ر القانونية واللوائح والقرارات التي تنظم
تنظيم وتقنني ورق��اب��ة وج��ود املعالج ال�شرعي وف��ق �أطر
�أعمال العالج بالرقية ال�شرعية �أ�سوة ببع�ض دول جمل�س التعاون اخلليجي،
ونظم حتددها الهيئة مبا ال تتعار�ض مع القوانني ال�سارية،
والتي �أثبتت جدواها يف الإ�شراف والرقابة على �أعمال الرقية ال�شرعية.
والأخذ بتجارب الدول اخلليجية يف هذا ال�ش�أن.
تبني للمجل�س توا�ضع الدور القيادي للهيئة يف تنظيم برامج تثقيفية موجهة
درا���س��ة تنظيم وتوحيد �أ�س�س العمل يف م��راك��ز رعاية
للفئات الغري م�سلمة يف جمتمع دول��ة الإم���ارات لتعريفهم ب�سماحة الإ�سالم
امل�سلمني اجلدد يف الدولة حتت مظلة الهيئة ،ال�ستيعاب
واعتداله ،بالإ�ضافة �إىل �ضعف جدوى املبادرات �أو ال�شراكات �أو االتفاقيات التي
�أع��داده��م وتنوع خلفياتهم الثقافية ،مبا ال تتعار�ض مع
عقدتها الهيئة مع اجلهات املحلية واالحتادية املعنية لن�شر الثقافة الإ�سالمية
مبادئ الإ�سالم املعتدل الذي تتبناه الدولة.
املعتدلة وتنمية الوعي الديني.
لعل �أح��د الأ�سباب هي عدم و�ضوح جهود الهيئة يف ن�شر ثقافة الوقف على
م�ستوى الأفراد واملجتمع ،حيث مل يتبني للمجل�س فعالية برامج الهيئة يف ن�شر
ثقافة الوقف� ،سواء من خالل و�سائل الإعالم� ،أو املناهج الدرا�سية� ،أو التوا�صل
�أ�ضاف املجل�س تو�صيات خا�صة بالوقف وهي كالتايل :مع رجال الأعمال ،وفئات املجتمع الأخرى.
•مواكبة تنمية وا�ستثمار و�إدارة �أم���وال ال��وق��ف مع وب�سبب ع��دم وج��ود جهود �أو م��ب��ادرات حم��ددة للهيئة جت��اه القطاع اخلا�ص
التوجهات الإ�سالمية املعا�صرة ،خا�صة يف تو�سيع حل ّثه وت�شجيعه على امل�ساهمة يف �أموال الوقف ،يف حني �أن الدول الإ�سالمية
واخلليجية حتديد ًا يلعب فيها القطاع اخلا�ص دورا م�ؤثرا ب�ش�أن �أموال الوقف.
جماالت امل�صارف الوقفية.

5

ب�سبب توا�ضع خمرجات التن�سيق والتوا�صل بني الهيئة واجلهات املحلية املعنية
• ن�شر ثقافة الوقف على م�ستوى الأف��راد واملجتمع،
بال�ش�ؤون الوقفية.
والتعاون مع القطاع اخلا�ص يف هذا ال�ش�أن.
ب�سبب افتقار الهيئة للكوادر املتخ�ص�صة ذات الكفاءة العالية يف �إدارة وا�ستثمار
•تفعيل برامج التن�سيق والتوا�صل بني الهيئة واجلهات الوقف  ،مما �أدى �إىل �ضعف الهيئة يف �إدارة ممتلكات الوقف.
العاملة يف ال�ش�ؤون الوقفية املحلية  ،مبا ي�ضمن وجود
ب�سبب عدم قيام الهيئة بتطوير م�صارف الوقف ،بحيث يتم تو�سيع جماالت
قاعدة بيانات موحدة للأ�صول الوقفية املوجودة يف
امل�����ص��ارف الوقفية ع�بر فتح م�صارف ج��دي��دة ،وه��ذا م��ا ات�ضح م��ن خالل
خمتلف �إمارات الدولة.
الدرا�سات الفقهية املتخ�ص�صة ،والتي �أو�ضحت ب�أن هناك م�صارف �أخرى
•توحيد وحتديث قاعدة البيانات التي تربط بني جميع للوقف جائزة �شرعا بح�سب الدرا�سة.
اجلهات املعنية بالوقف يف الدولة  ،وت�سهيل احل�صول تبني من خالل املعلومات ال��واردة عدم قيام الهيئة ب�إعداد درا�سات جدوى
على هذه املعلومات للأفراد واجلهات البحثية.
وحتليل املخاطر امل�ستقبلية ،التي حتدد الأوجه املثلى لال�ستثمار يف الوقف.
ب�سبب قيام الهيئة باالحتفاظ بن�صيبها ال�شرعي من �إي���رادات الوقف يف
ح�سابات خم�ص�صة مل�صروفات النظارة للت�صرف بها بدون قيود  ،مما يتعار�ض
مع الالئحة املالية اخلا�صة بالهيئة وال�صادرة بقرار وزاري رقم ( )20ل�سنة
.2002
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التو�صية

6

املربر

�أح��د م�بررات �إ�ضافة هذه التو�صية من خالل اخل�برة املقارنة يف بع�ض دول
جمل�س التعاون هي وجود نظام �آيل لتفعيل �أعمال املراقبني امليدانيني املكلفني
مبتابعة امل�ساجد ،حيث يتم تزويدهم ب�أجهزة خا�صة مرتبطة بنظام �آيل
رفع �أعداد مفت�شي امل�ساجد وت�أهيلهم ،وو�ضع معايري حتدد
حا�سوبي ي�ستغنى به عن الر�صد الورقي التقليدي ،وال��ذي يهدف �إىل �ضبط
احلد الأق�صى من امل�ساجد التي ي�شرف عليها كل مفت�ش.
عملية الرقابة على امل�ساجد والنقلة النوعية يف �أ�سلوبها لتكون مر�صودة �آليا،
وت�صل �إىل امل�س�ؤولني وقت ر�صدها مبا ي���ؤدي �إىل اتخاذ القرار ال�صحيح يف
الوقت املنا�سب .

مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الداخلية» :
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي مو�ضوع «�سيا�سة وزارة الداخلية» على مدار عدد  9اجتماعات يف اللجنة املخت�صة ،وقد ا�ستغرق مناق�شاته يف
املجل�س عدد (� )3ساعات و 14دقيقة و 59ثانية.
�أكرث املحاور تركيزاً يف مو�ضوع �سيا�سة وزارة الداخلية

دور االعالم في الثقافة المرورية

25%
50%

السالمة المرورية

دور الشرطة المجتمعية

25%
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وانتهى املجل�س يف مناق�شة مو�ضوع « �سيا�سة وزارة الداخلية» �إىل عدد ( )7تو�صيات من �أهمها:
التو�صية

املربر

من �أهم تو�صيات املجل�س هي:
 - 1و�ضع خطط ا�سرتاتيجية لتعزيز الثقافة املرورية يف املجتمع ،لعل �أه��م الأ�سباب وراء هذه التو�صية هي زي��ادة عدد املخالفات
مع �ضرورة الأخذ يف االعتبار املحددات التالية عند �إعداد الأن�شطة املرورية يف الدولة ب�شكل �سنوي  .ويرى املجل�س ب�أن هذه الزيادة تعود
�إىل العديد من الإ�شكاليات مثل:
واملبادرات و�آليات تنفيذها وم�ؤ�شرات الأداء اال�سرتاتيجية:
.أربط مدخالت وخمرجات خطط التوعية مع م�ؤ�شرات ال�سالمة 1.1زي��ادة الأعباء واملهام امللقاة على دوري��ات الطرق اخلارجية
واجلهات املعنية بالإ�سعاف والإن��ق��اذ� ،سواء من حيث نق�ص
املرورية  ،كاملخالفات املرورية (ال�سرعة ،ربط حزام الأمان) .
�أعداد الكوادر الب�شرية الالزمة والبنية التحتية املنا�سبة.
.بامل�ستهدفون من حمالت التوعية و مدى مواءمة الر�سالة التوعوية.
2.2ع��دم جن��اح جهود التوعية امل��روري��ة يف ���ش���أن تعزيز الثقافة
.ت�أدوات االت�صال والتوا�صل مع خمتلف الفئات امل�ستهدفة ،ومدى
املرورية للمجتمع يف الدولة.
مواءمة هذه الأدوات مع هذه الفئات.
�3.3ضعف التعاون بني امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية واخلا�صة مع
.ثمدى اال�ستفادة من جهود خمتلف امل�ؤ�س�سات يف دعم وتعزيز
وزارة الداخلية يف جهود التوعية املرورية.
جهود التوعية املرورية.
4.4عدم وج��ود درا�سات علمية متخ�ص�صة يف التوعية املرورية
.جمدى االعتماد على نتائج الدرا�سات والبحوث املتخ�ص�صة يف
لبحث نتائج و�آثار ال�سلوك املروري .
جمال الإعالم املروري.
5.5اختالف وتباين حجم الدعم املوجه لقطاع التوعية املرورية بني
.حاال�ستفادة من �أف�ضل املمار�سات العاملية يف �ش�أن التوعية املرورية.
�إدارات ال�شرطة يف الدولة� ،سواء من حيث مدى توفري الكوادر
الب�شرية املتخ�ص�صة �أو من حيث تقدير النتائج املرتتبة على
.خال�شراكة مع هيئة الإم��ارات واملوا�صفات لو�ضع موا�صفة خا�صة
التوعية.
عن ال�سالمة املرورية للمدار�س واجلامعات ،الأندية ،الكليات،
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة.
 - 2و�ضع خطة ا�سرتاتيجية م�شرتكة بني الوزارة وم�ؤ�س�سات التعليم
ال��ع��ايل لتطوير ق��ط��اع ال��درا���س��ات والأب��ح��اث امل��روري��ة وف��ق �أف�ضل
املمار�سات العاملية.
 - 3العمل من خالل �آليات تنفيذ وا�ضحة على ت�أهيل الكوادر الب�شرية
املواطنة �سواء العاملني يف قطاع املرور �أو امللتحقني مبختلف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف الدولة ،وذلك ك�أحد اخلطوات املعنية بتطوير قطاع
الدرا�سات والأبحاث املرورية يف الدولة.
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قد يرجع �إ�ضافة هذ التو�صية �إىل �أن جامعات الدولة حتى الآن
لي�ست لديها املقررات العلمية املتطورة يف علم النف�س الإعالمي
وعلم االجتماع الإعالمي ،وهي علوم حديثة ت�ستهدف الت�أثري والفهم
لل�سلوك املروري يف املجتمع وتفاعل املواطنني واملقيمني معه.
من �أهم �أ�سباب �إ�ضافة التو�صية هو �ضعف الدرا�سات املوجه خلدمة
تطوير قطاع امل���رور وع��دم تطبيق تقنيات ال�ضبط امل���روري وفق
تقنياتها احلديثة يف الدولة.

التو�صية

� - 4إعادة النظر وتعديل الت�شريعات املتعلقة بال�سالمة املرورية ،
خا�صة يف �إطار الإ�شكاليات والتحديات التالية:

املربر

.أاحلوادث املرورية الناجمة عن ا�ستخدام الدراجات ذات الدفع
الرباعي و �ضرورة و�ضع �ضوابط تتعلق بالت�أهيل و التنظيم و
الرقابة.
.بوفيات و�إ���ص��اب��ات الأط��ف��ال الناجمة عن احل���وادث امل��روري��ة - ،وقد يرجع �سبب �إ�ضافة هذه التو�صية �إىل :
وظواهر الده�س الناجمة عن احلافالت املدر�سية ،ومبد�أ ت�شديد �-ضعف خدمات الإ�سعاف والإنقاذ على الطرق اخلارجية من
العقوبة على ال�سلوكيات التي تتعر�ض لها فئات ،كالأطفال
حيث عدم توفر الكوادر والبنية التحتية ،مبا يتوافق مع �أف�ضل
واملعاقني �أثناء ارتكاب املخالفة املرورية.
املمار�سات املطبقة خا�صة يف �ش�أن خدمات الإ�سعاف والإنقاذ.
.تخطورة احلافالت ال�صغرية ومدى مواءمة ال�ضوابط واملعايري -زيادة عدد الدوريات مبا يتواءم مع ارتفاع كثافة املركبات ،على
احلالية .
الرغم من التو�سع العمراين امل�ستمر على م�ستوى الدولة.
�سالمة الطرق اخلارجية من الآث��ار ال�سلبية الناجمة عن احلمولة -زي��ادة احل��وادث امل��روري��ة لفئة ال�سائقني ذوي اخل�برة (�سنة
الزائدة للمركبات الثقيلة  ،ومدى وجود مناطق جتمع خا�صة لهذه
ف�أقل) حيث بلغت  % 31.3من �إجمايل احل��وادث املرورية
املركبات ومدى االلتزام بالقانون االحتادي رقم ( )8ل�سنة 1986
وفق بيانات �شرطة دبي.
يف �ش�أن حتديد احلمولة املحورية للمركبات.
.ثتوحيد معايري و�أنظمة و�إجراءات ت�سجيل املركبات يف الدولة يف
ظل �أولويات حتقيق ال�سالمة املرورية.
.جف�صل �ضوابط و�شروط الت�أهيل والتدريب عن �شروط االختبار
للح�صول على رخ�صة القيادة.
 - 5قيام �إدارة ال�شرطة املجتمعية ب��وزارة الداخلية بو�ضع خطة
ا�سرتاتيجية ،لتعزيز تطبيق مفهوم ال�شرطة املجتمعية وتعميمها على
كافة �إدارات ال�شرطة يف الدولة.
 - 6زيادة الدعم املوجه لإدارات ال�شرطة املجتمعية يف الدولة ،وو�ضع
خطط �شراكة بني �إدارات ال�شرطة املجتمعية والإدارات املعنية بالدعم
االجتماعي والتنمية االجتماعية.

لعل �أحد مربرات هذه التو�صية هو عدم وجود ا�سرتاتيجيات عمل
م�شرتكة ووا�ضحة بني القائمني على ال�شرطة املجتمعية و القائمني
على مفهوم الدعم والتنمية االجتماعية .
قد يعزى �سبب �إ�ضافة هذا املربر �إىل �أنه رغم �أن ال�شرطة املجتمعية
تقوم بحل امل�شكالت االجتماعية يف املناطق ال�سكنية بالطرق الودية
�إال �أن معدل الق�ضايا الأ�سرية املحالة �إىل املحاكم ال زالت مرتفعة.
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مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية» :
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية» على مدار عدد  13اجتماعا يف اللجنة
املخت�صة ،وقد ا�ستغرق مناق�شاته يف املجل�س عدد �أربع �ساعات و 36دقيقة .
�أكرث املحاور تركيزاً يف مو�ضوع �سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية

28%

رفع نسبة التوطين

مشكلة المتقاعدين

72%

وانتهى املجل�س يف مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية» �إىل عدد ( )11تو�صية من
�أهمها:
التو�صية

املربر
لعل �أحد املربرات التالية �أدت اىل هذه التو�صية ومنها:

انخفا�ض ن�سب التوطني يف الوظائف التخ�ص�صية والفنية مقارنة بن�سب
التوطني يف الفئات التنفيذية و الإ�شرافية والقيادية ،حيث حققت ن�سبة
التوطني يف الوظائف الفنية يف عام 2011م بن�سبة ( ،)% 27ف�ضال عن
انخفا�ض معدل ال�ساعات التدريبية للموظفني يف الفئة التخ�ص�صية والفنية
 - 1تو�صية خا�صة بتنفيذ متطلبات اخلطة اال�سرتاتيجية بن�سبة ( ،)% 23مقابل ارتفاع ن�سب املتدربني يف تلك الفئة �إىل (.)% 76
للهيئة يف �ش�أن رفع ن�سبة التوطني يف الوظائف التخ�ص�صية
والفنية ،ومتابعة تنفيذ ذلك من خالل اجلهات املعنية تبني وبح�سب اخلطة اال�سرتاتيجية ( )2016-2014انخفا�ض ن�سب
املتدربني يف الفئة التخ�ص�صية /الفنية �إىل ( )% 74مقابل انخفا�ض
بالهيئة.
معدل ال�ساعات التدريبية لكل موظف �إىل (.)11

 - 2تو�صية ب�ش�أن منح املتقاعدين امتيازات خا�صة ت�سمح
لهم احل�صول على الإعفاءات واخل�صومات املالية يف
مرافق وخدمات الدولة �أ�سوة بفئات �أخرى ( كامل�سنني وذوي
االحتياجات اخلا�صة) ،بالإ�ضافة لتمكينهم للح�صول على
مزايا عينية.
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.أ�ضعف مردود حتقيق مبادرة “تفعيل برامج لرفع الكفاءة الوظيفية
املواطنة” ،حيث اكتفت الهيئة مب�ؤ�شر قيا�س متثل يف �إتاحة فر�ص التعليم
اجلامعي خلم�سة مواطنني م�ستفيدين من برامج التعليم اجلامعي ،مما
ال يعك�س ب�صورة �صحيحة مدى حتقيق الهيئة للهدف.
جاءت هذه التو�صية من �إميان املجل�س مب�ساعدة فئة املتقاعدين ،لعدم قدرة
املواطن املتقاعد من �إيفاء وت�أمني احتياجاته املعي�شية والتزاماته ال�صحية
والتعليمية ؛ نتيجة لعدم تالزم املعا�ش مع ظروف والتزامات هذه الفئات
كاالحتياجات الأ�سا�سية مثل (املواد الغذائية -املالب�س...الخ)و�أ�سعار الطاقة
والغاز والكهرباء واملاء.

لعل �أحد املربرات التي �أدت لإ�ضافة هذه التو�صية هي اقت�صار اخلدمات
 - 3تو�صية ب�ش�أن �ضرورة توفري الت�أمني ال�صحي للمتقاعدين
واملنافع واملزايا الت�أمينية املقدمة للمتقاعدين يف �صورة رواتب وخم�ص�صات
ولأ�سرهم.
للتقاعد ،وحمالت الإقرار ال�سنوية.
من �أهم مربرات املجل�س هي :
 - 4تو�صية ب�ش�أن النظر يف �صرف عالوة لأبناء املتقاعدين
املولودين بعد ا�ستحقاق املعا�ش.

عدم كفاية مبلغ العالوة املقدمة للأبناء ( 600درهم) خا�صة يف ظلالظروف املعي�شية للمتقاعدين.
حرمان الأبناء الالحقني بعد تقاعد امل�ؤمن عليه ،وذلك يف ظل انخفا�ضراتب املواطن بعد الإحالة �إىل التقاعد وارتفاع تكاليف املعي�شة.
انقطاع عالوة �أبناء املتقاعدين ببلوغهم �سن احلادية والع�شرينللذكور.
�أحد �أ�سباب املجل�س لإ�ضافة التو�صية هو :

 عدم تطبيق الهيئة قيد املبالغ املوقوفة امل�ستحقة لبع�ض املتقاعدين غريامل�ستجيبني لتقدمي الإقرار ال�سنوي خالل عام 2011م،ب�سبب عدم وجود
�آليات ملتابعة بيانات امل�ؤمن عليهم و�أ�صحاب العمل وحت�صيل اال�شرتاكات،
 - 5تو�صية ب�ش�أن الإ�سراع يف حتديث بيانات املتقاعدين ،مما �أدى �إىل اتخاذ الهيئة �إجراء �إيقاف �صرف املعا�شات التقاعدية  ،وما
ومتابعة حت�صيل اال�شرتاكات بني الهيئة العامة للمعا�شات �سببه من عدم االهتمام بالعن�صر الب�شري النا�شط يف جمال الت�أمينات
والت�أمينات االجتماعية و امل�ؤ�س�سات احلكومية املعنية ببيانات االجتماعية.
امل�ؤمن عليهم ،من خالل نظام �إلكرتوين موحد ومتكامل.
 عدم وجود مراكز �أو فروع تابعة للهيئة العامة للمعا�شات والت�أميناتاالجتماعية يف الإمارات ال�شمالية قريبة من مقر املتقاعدين وامل�ستحقني
للمعا�شات لت�سهيل عملية حتديث املعلومات ،واقت�صار توزيع مقار الهيئة
على �إمارتي �أبوظبي ودبي ،والذي يكون معظمهم من كبار ال�سن والأرامل
واملر�ضى واملعاقني.
 - 6تو�صية ب�ش�أن تعديل قانون املعا�شات والت�أمينات من �أهم مربرات املجل�س هي :
االجتماعية رقم ( )7ل�سنة 1999م وتعديالته ،خا�صة
انخفا�ض �سقف راتب اال�شرتاك وعدم م�ساواته بالقطاع اخلا�ص �إىلفيما يتعلق بالأمور الآتية-:
( 50.000درهم) يف حني �أن يف القطاع احلكومي ي�صل ال�سقف �إىل
رفع �سقف راتب اال�شرتاك يف القطاع اخلا�ص ليكون ( 300.000درهم).مت�ساوي ًا مع القطاع احلكومي.
 احت�ساب متو�سط راتب ح�ساب اال�شرتاك يف القطاع اخلا�ص عن اخلم�س�سنوات الأخرية يف حني �أن القطاع العام يحت�سبه على �آخر ثالث �سنوات.
اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�ص.عدم ربط التقاعد ببلوغ ال�سن و�سنوات اخلدمة للمر�أة  -تعذر اجلمع بني املعا�شني يف القطاع اخلا�ص يف حني �أن القطاع العام يفحال اجلمع ي�شرتط �أن ال يقل الراتب عن ( 10.000درهم).
املواطنة.
-عدم الربط بني املكاف�أة واملعا�ش التقاعدي.

 انخفا�ض �أعداد املتقاعدين يف القطاع اخلا�ص بن�سبة  % 2ومبجموع( )305متقاعد مقارنة ب�إجمايل �أعداد املتقاعدين ( )14732يف عام
2011م يف الوزارات االحتادية واحلكومات املحلية والقطاع اخلا�ص .
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مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي»:
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي مو�ضوع « �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي» على مدار عدد ( )8اجتماعات
يف اللجنة املخت�صة ،وقد ا�ستغرق مناق�شاته يف املجل�س عدد �ساعة و  38دقيقة ( )54ثانية �ساعة .
�أكرث املحاور تركيزاً يف مو�ضوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف جمال البحث العلمي

البحث العلمي

90%

وانتهى املجل�س يف مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي» يف جمال البحث العلمي �إىل عدد ( )13تو�صية
من �أهمها :
التو�صية

لعل �أحد الأ�سباب هي :

املربر

�ضعف دور الهيئة الوطنية للبحث العلمي يف التعاون مع اجلامعات يفتوجيه جم��االت البحث العلمي �إىل املجاالت التطبيقية ذات الت�أثري
تو�صية ب�ش�أن ف�صل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها م�ستقلة وتكون
املبا�شر يف تطور وتنمية املجتمع.
مبثابة املرجعية العلمية والإداري��ة واللوج�ستية للبحث العلمي ،بحيث
حتكم وتنظم عملية البحث العلمي يف الدولة.
�ضعف دور الوزارة والهيئة يف تبني �سيا�سات وخطط حول �إن�شاء كوادروطنية مدربة وقادرة على دفع البحوث العلمية ،خا�صة فيما يتعلق بتبني
نهج البحوث اجلماعية ،واالنتهاء تدريجيا من الأداء البحثي الفردي.
لعل �أحد املربرات هي:
ت��دين ن�سبة الإن��ف��اق احلكومي على البحث العلمي ،وانخفا�ض ن�سبةما تخ�ص�صه ال���وزارة من ميزانيتها لدعم البحث العلمي يعيق �أي
ا�سرتاتيجيات عمل �أو خطط �أو م�شاريع للهيئة الوطنية للبحث العلمي
مما �سي�ؤثر �سلبا على متطلبات ر�ؤية الإمارات ( )2021ب�ش�أن اقت�صاد
تو�صية ب�ش�أن �إن�شاء �صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة ت�سهم فيه
املعرفة.
امل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�صة العاملة يف ال��دول��ة ،وتخ�ص�ص له
اعتمادات مالية حكومية يف موازنة الدولة.
حمدودية م�صادر التمويل البديلة للبحوث العلمية يعزو ب�صفة �أ�سا�سية�إىل �ضعف دور الوزارة �أو الهيئة يف ت�سويق امل�شروعات البحثية خا�صة
ذات الأهمية ،وذات الأولوية يف الدولة ،بالإ�ضافة �إىل عدم جناح الهيئة
الوطنية للبحث العلمي يف ا�ستك�شاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل
البحوث العلمية على الرغم من �أن ذلك ميثل واح��دا من مبادراتها
املهمة.

42

تقرير ح�صاد املجل�س الوطني االحتادي

التو�صية
تو�صية ب�ش�أن �إعداد خطة �سنوية للبحث العلمي والإ�شراف على تنفيذها
من خ�لال برامج و�شراكات واتفاقيات بني الهيئة الوطنية للبحث
العلمي ،واجلامعات والكليات ومراكز البحوث يف الدولة.
تو�صية ب�ش�أن زي��ادة خم�ص�صات موازنة اجلامعات لتح�سني البنية
التحتية للبحث والتطوير مثل (دع��م املختربات وجتهيزات ومرافق
البحث العلمي يف جامعات الدولة).

تو�صية ب�ش�أن زيادة ن�سبة ما تخ�ص�صه ال��وزارة للهيئة من ميزانيات
خا�صة للبحث العلمي لتمكني الهيئة من تنفيذ ا�سرتاتيجياتها وخطط
عملها وم�شاريعها.

املربر

ب�سبب �ضعف االهتمام بالبحث العلمي يف جامعات الدولة مثل جامعة الإمارات
العربية املتحدة وجامعة زايد ،حيث مل يتجاوز دعمهما للبحث العلمي
( )% 1كذلك ف�إن كليات التقنية العليا خ�ص�صت �أقل من ( )% 1مليزانيتها
لهذا الغر�ض.
�أحد املربرات هي عدم توفري االعتمادات املالية الالزمة �أثر �سلبا على متويل
امل�شاريع البحثية يف جامعات الدولة لعام 2012م حيث �إن الهيئة مل تتمكن
من متويل �إال ( )10م�شاريع بحثية من ( )100مقرتح بحثي مت تقييمه
من �أ�صل ( )757على �أنها م�شاريع بحث تناف�سية وبع�ضها عايل التناف�سية.
لعل �أحد �أ�سباب هذه التو�صية هو �أنه على الرغم من �صدور القرار الوزاري
رقم ( )41ل�سنة 2008م يف املادة الثالثة رقم ( )4ب�أن «يتم تخ�صي�ص
امليزانيات واملوارد املالية املتاحة للبحث العلمي� »...إال �أنه مل يتم تخ�صي�ص
االعتمادات املالية الالزمة وفق مطالبها واملقدرة ب ( 100مليون درهم) يف
عام 2008م ،على الرغم من �أن الهيئة قدمت برامج تف�صيلية ب�أن�شطتها
البحثية مقارنة باملبالغ املالية املر�صودة لها والتي كان من بينها �إن�شاء ودعم
�أربعة مراكز للتميز البحثي يف جامعة الإمارات وجامعة زايد.

�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن اال�ستفادة من اخلربات الدولية املقارنة
يف توفري م�صادر التمويل البديلة للبحوث العلمية ،وا�ستك�شاف طرق
جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خا�صة جتارب الدول الأوروبية
وال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،و�إع��داد درا�سات يف هذا ال�ش�أن على
�أن يعقبها حلقات نقا�شية مع اخلرباء واملخت�صني للتو�صل �إىل نتائج
حمددة يف هذا ال�صدد.

جاءت هذه التو�صية تبع ًا ملا جاء يف اخلربة املقارنة ب�سبب حمدودية م�صادر
التمويل البديلة للبحوث العلمية يف اجلامعات ،وعدم اال�ستفادة من املمار�سات
العاملية يف هذا ال�ش�أن ،والتي تتم يف �إط��ار قيام ال��وزارة بدورها يف ت�سويق
امل�شروعات البحثية ،خا�صة ذات الأهمية وذات الأولوية للدولة ،بالإ�ضافة �إىل
غياب التفاعل ما بني م�ؤ�س�سات املعرفة العلمية وجمتمع الأعمال.

�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن ب�ضرورة تخ�صي�ص ن�سبة ( )% 5من
بند امليزانية املخ�ص�ص لكل وزارة احتادية لأجور اخلرباء وامل�ست�شارين
و�إيداعها يف الهيئة الوطنية للبحث العلمي �ضمن بنود ميزانية كافة
الوزارات االحتادية يف الدولة ،مما �سي�ساعد يف متويل البحوث العلمية يف
اجلامعات ،و متكني الوزارات االحتادية من تقليل االعتماد على اخلرباء
وامل�ست�شارين.

من �أه��م �أ�سباب التو�صية انخفا�ض م�ؤ�شر التعاون بني اجلامعات وقطاع
ال�صناعة يف جم��االت البحث والتطوير �إىل ( )% 38ع��ام 2012م ،
بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض م�ستوى �إنفاق ال�شركات على البحث والتطوير يف
الدولة �إىل ( ،)% 29وذلك وفق م�ؤ�شرات منتدى االقت�صاد العاملي يف عام
2012م.

�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن �إع��داد خطط وبرامج عمل وا�ضحة� ،ضعف املخرجات البحثية يعزو �أ�سا�سا �إىل الإ�صرار على تبني مفهوم «التعليم»
لتحقيق التكامل واالرتباط بني املقرتحات البحثية ،وتنفيذها يف �إطار بدال من «التعلم» ،حيث �إن الثاين يعنى البحث املعريف والعلمي يف حني �أن
م�شروعات بحثية كربى تتعلق باجلانب التطبيقي ذو الأثر املبا�شر على الأول التلقني واحلفظ املدر�سي.
تنمية جوانب املعرفة والتنمية بالدولة.
غياب التعاون بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل «اجلامعات» و الهيئة الوطنية
�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن تبني خطط عمل م�شرتكة بني الهيئة
للبحث العلمي فقد تبني �أن طبيعة العالقة بني جامعة الإم���ارات العربية
الوطنية للبحث العلمي واجلامعات حيال توجيه جماالت البحث العلمي،
املتحدة والهيئة الوطنية للبحث العلمي فيما يتعلق بالبحوث هو جانب تقييمي
وحتديد �أولوياته ،وم�ستهدفاته ،و�أغرا�ضه.
فقط للمقرتحات وامل�شروعات البحثية املقدمة من قبل اجلامعة.
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مو�ضوع «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة» :
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي مو�ضوع «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة» على مدار عدد ()11
اجتماع ًا يف اللجنة املخت�صة ،وقد ا�ستغرقت �ساعات مناق�شاته يف املجل�س عدد � 3ساعات ( )4دقيقة و( )13ثانية .

�أكرث الق�ضايا تركيزاً يف مو�ضوع �سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات
واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة

توطين الوظائف التخصصية

50%

50%

دور اإلعالم في توعية المستهلكين

وانتهى املجل�س يف مناق�شة مو�ضوع «�سيا�سة هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف �ش�أن ال�صحة وال�سالمة» �إىل ( )10تو�صيات
من �أهمها:
التو�صية
�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن اعتماد خطة زمنية وا�ضحة لإ�صدار وتبني
وتوحيد املوا�صفات واملعايري واملقايي�س اخلا�صة بكافة ال�سلع واملنتجات
واخلدمات يف الدولة ،بالتعاون مع اجلهات املعنية يف احلكومات املحلية
والقطاع اخلا�ص.

�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن �إيجاد قاعدة بيانات مركزية موحدة
ومعتمدة وحمدثة ت�ساعد الهيئة يف تعميم قوائم بال�سلع واملنتجات
امل�سموحة واملحظور دخولها ،وتطبيق هذه القوائم يف جميع منافذ
الدول .
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تقرير ح�صاد املجل�س الوطني االحتادي

املربر
لعل �أحد املربرات هي عدم حتديد الهيئة املوا�صفات املطلوبة للحد من
الت�أثريات ال�ضارة للملوثات ب�شكل عام ،والتي ت�ؤثر على �صحة الإن�سان
ب�شكل مبا�شر .بالإ�ضافة اىل �أن التداخل بني اخت�صا�صات الهيئة
ووزارتي ال�صحة والبيئة �أدى اىل غياب تطبيق املعايري واملوا�صفات
ال�صحية العاملية يف العديد من امل�ؤ�س�سات ال�صحية واخلدمية الأخرى.
لعل �أحد الأ�سباب �أن هناك الكثري من ال�شكاوى وحاالت املخالفة لعمليات
بيع الذهب املغ�شو�ش والتباين بني القطع وامل�شغوالت الذهبية الأ�صلية
واملغ�شو�شة .وقد �سجلت �إحدى امارات الدولة يف عام ()2012
�أكرث من ( )60خمالفة بالإ�ضافة الكت�شاف ع�شرات املحالت غري
املرخ�صة ،والتي تروج مل�شغوالت ذهبية مغ�شو�شة ،وذلك على الرغم من
�أهمية جتارة الإمارات من الذهب والأملا�س واملعادن الثمينة ،والتي تقدر
ب�أكرث من ( )70مليار دوالر يف عام .2013

�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن تطوير املختربات وجتهيزها علمي ًا وتقني ًا
وب�شري ًا والتعاون مع املختربات املتخ�ص�صة يف اجلهات احلكومية
املحلية واخلا�صة  ،حتى تتمكن من تطبيق املمار�سات الدولية احلديثة
التي وقعت عليها الدولة.

�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن رفع الوعي الثقايف باملوا�صفات ال�صحية
للمواد الغذائية عرب برامج ور�سائل �إعالمية لتوعية امل�ستهلكني ب�أ�ضرار
و�أخطار التعامل مع ال�سلع واملنتجات املغ�شو�شة واملقلدة ،بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات االعالمية املتخ�ص�صة.

لعل �أحد املربرات هي على الرغم من �أن القانون االحتادي رقم
 2001/28كفل للهيئة �صالحية �إن�شاء وت�شغيل واعتماد املختربات
التخ�ص�صية �إال �أن املجل�س الحظت افتقار الهيئة �إىل املختربات
التخ�ص�صية الالزمة لإجراء الفحو�صات وخمتربات التحاليل والبحوث
اخلا�صة باملوا�صفات واملقايي�س ،مما يتعذر معه �إمكانية جناح الهيئة يف
تطبيق نظم املعايري الدولية كما جاء يف خطتها اال�سرتاتيجية ،ولذلك
ف�إن املوا�صفات الإلزامية املعتمدة حاليا هي �أقل من ( )% 1من
�إجمايل املوا�صفات املعتمدة لدى الهيئة.
�أهم الأ�سباب هي �أهمية الهدف اال�سرتاتيجي الثاين املتعلق بـن�شر
الوعي بدور �أن�شطة التقيي�س و�أهميتها� ،إال �أن املجل�س الحظ ب�أن الهيئة
لي�ست لديها برامج عملية حمددة يف هذا ال�ش�أن ،و�أن الوعي بخطورة
ال�سلع غري اخلا�ضعة للموا�صفات واملقايي�س تت�ضاءل �أهميتها �أو التعرف
على �آثارها ،حيث �إنه وفق درا�سة معدة من �أحد مراكز البحوث الأمنية
بالدولة ف�إن ( )% 62من �أفراد عينة الدرا�سة �أ ّيد وجود ب�ضائع
مقلدة يف �أ�سواق الدولة ،وعزا �أفراد العينة ذلك �إىل انخفا�ض �أ�سعارها
بالإ�ضافة �إىل �أنهم ر�أوا �أن بيعها ال ميثل خمالفة لقوانني الدولة.
لعل �أهم املربرات هي:

عدم كفاية وت�أهيل الكادر الفني والإداري املتخ�ص�ص املقدرعددهم بـ ( )65موظف.
�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن تطوير العمل بالهيئة مبا يتواكب مع
االخت�صا�صات املن�صو�ص عليها يف قانون ان�شائها لتمكينها من �-ضعف املوارد املالية لدى الهيئة ،مما ترتب عليه �صعوبة تنفيذ
ا�ستقطاب وت�أهيل الكفاءات للقيام ب�أعمال املقايي�س واملعايرة والتعاون
براجمها يف ا�ستقطاب وتبني الكفاءات لتدريبهم على جماالت
مع اجلهات املعنية االحتادية واملحلية.
املقايي�س واملعايرة.
ازدواجية بع�ض اخت�صا�صات الهيئة مع اجلهات املحلية املخت�صةبالرقابة والتقيي�س وحت�صيل املخالفات.

�أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن توطني الوظائف الفنية التخ�ص�صية عرب -عدم كفاية وت�أهيل الكادر الفني واالداري املتخ�ص�ص املقدر
برامج ال�ستقطاب وت�أهيل املواطنني للعمل �ضمن طاقم الهيئة عرب
عددهم بـ ( )65موظف.
الآتي:
�ضعف املوارد املالية لدى الهيئة ،مما ترتب عليه �صعوبة تنفيذأ-أالتعاون مع اجلامعات الوطنية لطرح الربامج الدرا�سية
براجمها يف ا�ستقطاب وتبني الكفاءات لتدريبهم على جماالت
وبرامج التدريب اخلا�صة بتبني وت�أهيل و�صقل املتخ�ص�صني
املقايي�س واملعايرة.
بالقيا�س واملعايرة ،وفق متطلبات الهيئة احلالية وامل�ستقبلية.
ازدواجية بع�ض اخت�صا�صات الهيئة مع اجلهات املحلية املخت�صةب-بالتعاون مع اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية املتخ�ص�صة
بالرقابة والتقيي�س وحت�صيل املخالفات.
يف التوظيف ،ال�ستقطاب املواطنني من غري حملة الثانوية
العامة واجلامعيني لت�أهيلهم يف املجاالت املطلوبة لدى الهيئة.
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مو�ضوع «التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص» :
ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي مو�ضوع «�سيا�سة التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص» على مدار عدد  11اجتماع ًا يف اللجنة املخت�صة ،وقد
ا�ستغرقت مناق�شاته يف املجل�س عدد (� )5ساعات و( )32دقيقة و( )46ثانية .
�أكرث املحاور تركيزاً يف مو�ضوع التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص

التوطين

50%
الفروقات بين القطاع الخاص والحكومي
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50%

وانتهى املجل�س يف مناق�شة مو�ضوع « التوطني يف القطاع احلكومي واخلا�ص » �إىل ( )10تو�صيات من �أهمها:
التو�صية

لعل �أهم الأ�سباب هي :

املربر

 حمدودية الدور الت�شريعي والتنظيمي لدعم �سيا�سة التوطني.� - 1أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن تفعيل قانون تنظيم عالقات -غياب جهاز مركزي يعمل على توحيد اخلطط واال�سرتاتيجيات بني
العمل االحت��ادي ال�صادر يف عام  ،1980مبا يحقق متطلبات جميع اجلهات املعنية بتوظيف وتدريب الباحثني عن العمل ،بالإ�ضافة
خطط عمل التوطني وبراجمه و�ضبط �سيا�سات اال�ستقدام من �إىل وجود هيئة يف كل �إمارة تعمل مبعزل عن الهيئات الأخرى.
اخلارج ،والأجور ،و�إ�صدار ت�صاريح العمل.
 غياب الربط بني �سيا�سات وخطط التعليم والتوطني ،حيث �إنخمرجات التعليم ال تلبي احتياجات �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل تكد�س
االخت�صا�صات النظرية ،ونق�ص يف التخ�ص�صات التطبيقية.
من مربرات هذه التو�صية:
الفوارق الكبرية يف االمتيازات الوظيفية بني القطاعني العام واخلا�ص� - 2أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن تعديل �أحكام قانون تنظيم
من حيث (الأجور و�ساعات العمل والتقاعد).
عالقات العمل اخلا�صة ب�ساعات العمل و�أيام الراحة الأ�سبوعية
والإجازات ال�سنوية ،مبا يق َل�ص الفروقات بني القطاع احلكومي -الإ�سهام املتوا�ضع للقطاع اخلا�ص يف عملية التوطني ،حيث �إن ن�سبة
والقطاع اخلا�ص املتعلقة بظروف العمل.
املواطنني املوظفني يف القطاع اخلا�ص ال يتجاوز ( %)0.5يف عام
 2010يف حني �أن قواها العاملة ت�شكل  % 74من �إجمايل �سوق
العمل.
� - 3أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن تعديل القانون االحتادي رقم -ب�سبب وجود �شريحة �أخرى من العاملني يف ال��وزارات واجلهات
( )8ل�سنة  2008يف �ش�أن املناطق احلرة مبا ي�ضمن خ�ضوع
االحتادية تعمل بعقود الأجر اليومي.
هذه املناطق ل�سيا�سات وخطط التوطني ،وتقدمي حوافز ت�شجيعية
املناطق احلرة والتي �أ�صبحت منت�شرة يف كل مكان .ملن�ش�آت املناطق احلرة امللتزمة بتوطني اقت�صاد املعرفة.
� - 4أ���ض��اف املجل�س تو�صية ب�ش�أن ���ص��دور ق��رار م��ن املجل�س
�سبب �إ�ضافة هذه التو�صية هو انخفا�ض ن�سب التوطني يف بع�ض الوزارات
ال��وزاري بتوجيه اجلهات احلكومية االحتادية امل�ستهدفة �ضمن
و الهيئات االحتادية» التي بحاجة �إىل وظائف تخ�ص�صية» ،وخا�صة يف
امل�سار طويل امل��دى ل�ل�إح�لال بالتعاون م��ع الهيئة وموافاتها
وزارة ال�صحة ووزارة الرتبية والتعليم والهيئة االحتادية للكهرباء ويف
بالبيانات اخلا�صة بالتوطني وم�ستهدفات الإحالل ،وفق الإطار
م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
الزمني الذي حتدده الهيئة.
�سبب �إ�ضافة هذه التو�صية هو عدم تعاون بع�ض اجلهات امل�ستقلة بتزويد
� - 5أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن �إل��زام ربط معلومات جميع
الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية مبعلومات لإدراجها يف نظام بياناتي
اجلهات احلكومية االحتادية بنظام “بياناتي” اخلا�ص بالهيئة
املطبق يف الهيئة منذ عام  ، 2012مثل وزارة املالية وال�صحة وكليات
االحتادية للموارد الب�شرية.
التقنية العليا.
� - 6أ�ضاف املجل�س تو�صية ب�ش�أن ا�ستحداث نظام ت�أمني �ضد
�سبب �إ�ضافة التو�صية ه��ذه هو ع��دم تطوير قاعدة بيانات موحدة
التعطل يعالج فجوة الأم��ن الوظيفي بني القطاعني احلكومي
للباحثني عن فر�ص عمل ،مع بيان الكفاءات ال�سلوكية والفنية لهم من
واخلا�ص ،ويحفز املواطنني على االنتقال من من�ش�أة �إىل �أخرى؛
قبل اجلهات املخت�صة.
�سعي ًا �إىل التطوير الذاتي واكت�ساب امل�ؤهالت.
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ثانيا  :الأ�سئلة
فعلى ال�صعيد الرقابي وجه املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر (� )79س�ؤاال حول
ق�ضايا خمتلفة ،تتعلق ب�أعمال جهات حكومية متعددة ،وا�ستغرقت مناق�شات املجل�س للأ�سئلة (� )5ساعات و( )7دقائق و( )65ثانية ،وقد
�أ�صدر املجل�س ( )16تو�صية ،ومت الإجابة على (� )23س�ؤالا ب�شكل كتابي من احلكومة ،فيما مت الإجابة على (� )56س�ؤاال ب�شكل �شخ�صي،
وذلك بح�ضور الوزير املخت�ص.

�شكل بياين يو�ضح طريقة �إجابة احلكومة على الأ�سئلة املوجه من املجل�س
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وقد وجه املجل�س �أكرب عدد من الأ�سئلة يف القطاع االجتماعي بعدد (� )28س�ؤاال وبن�سبة ( )% 36من جمموع الأ�سئلة التي طرحت ،يليه
القطاع االقت�صادي بعدد (� )13س�ؤاال وبن�سبة ( )% 18من جمموع الأ�سئلة ،فيما جاء القطاعان الأمني واخلدمي يف املرتبة الثالثة بعدد
(� )8أ�سئلة وبن�سبة ( )% 10.3من جمموع الأ�سئلة.

�شكل بياين يو�ضح توزيع الأ�سئلة بناء على نوع القطاعات
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جدول الأ�سئلة ومربراتها
عنوان ال�س�ؤال

مربرات طرح ال�س�ؤال

بالرغم من تبو�ؤ املر�أة الإماراتية املكانة البارزة يف جمال العمل� ،إال �أنه يالحظ �أن بع�ض
ظروف العمل تقف عائق ًا يف عطائها خلدمة وطنها وجمتمعها ،ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي
جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يطرحون هذا ال�س�ؤال هو:

o oالتعديالت التي مت �إجرا�ؤها يف عام (2007م ) يف �ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
والتي �أ�صبحت ال جتيز �صرف املعا�ش التقاعدي للم�ؤمن عليهم املنتهية خدماتهم باال�ستقالة،
�إال �إذا كانت مدة خدمتهم ( )20عام ًا على الأقل وكانوا قد بلغوا �سن اخلم�سني ،بهدف
هل هناك توجه لإعادة النظر يف نظام
احلفاظ على اخلربات الوظيفية املواطنة من اجلن�سني.
1
التقاعد املبكر احلايل للمر�أة؟
o oغياب املر�أة العاملة ل�سنوات �أطول يف العمل بعيد ًا عن �أ�سرتها و�أطفالها نتيجة لرفع �سن
التقاعد للمر�أة ،مما كان �سبب ًا يف حدوث جرائم ترتكب يف حق الأطفال من قبل بع�ض
اخلادمات اللآتي يعملن على رعاية الأطفال عند خروج الأم للعمل.
o oارتفاع اخلالفات الأ�سرية الناجتة عن عمل املر�أة الذي ي�ؤدي �إىل ارتفاع ن�سبة الطالق
يف املجتمع ،والذي يتطلب �إعادة النظر يف التقاعد املبكر لها ،كي تتمكن املر�أة من القيام
بدورها ك�أم وامر�أة عاملة على الوجه الأمثل.
�أ�صدرت احلكومة الر�شيدة برفع احلد الأدنى لرواتب املتقاعدين من القوات امل�سلحة
واحلكومة االحتادية �إىل (� )10آالف درهم �شهري ًا وذلك اعتبار ًا من يناير 2012م ،من
�أجل تلبية متطلبات والتزامات احلياة املعي�شية للمتقاعدين� ،إال �أن معا�شات بع�ض املتقاعدين
مل تعد تلبي متطلبات احلياة الكرمية ،مما ا�ستدعى من �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
ب�أن يطرحوا هذا ال�س�ؤال ولعل �أحد �أهم املربرات التي ا�ستدعتهم لطرحه هي:
o oعدم متتع املتقاعدين الع�سكريني �أو املدنيني مبزايا متيزهم عن العاملني من �أجل مواجهة
غالء املعي�شة ،مثل منح املتقاعد بطاقة بها جميع املواد التموينية يت�سلمها كل �شهر � ،أو
تخفي�ض ر�سوم اخلدمات التي يتلقاها من اجلهات احلكومية ،وهو نظام معمول به يف
الدول املتقدمة.

ملاذا ال يتم ال�سماح للمواطنني
 2املتقاعدين بالعمل ومبجموع راتب o oمعا�شات بع�ض املتقاعدين مل تعد تلبي متطلبات احلياة الكرمية بعد االرتفاعات املتتالية
يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،والتي ترتب عليها ت�آكل القوة ال�شرائية لدخولهم ،حيث ارتفع
ومعا�ش �أكرث من ( )9000درهم؟
معدل الت�ضخم يف يوليو2011م بن�سبة ( )% 1.28مقارنة بنف�س الفرتة يف عام
2010م  ،وتالي ًا �صعوبة احل�صول على احتياجاتهم وال�سيما املتقاعدين الذين يعتمدون
على م�صدر دخل واحد هو املعا�ش التقاعدي.

o oعدم قدرة املتقاعد الذي �أتيحت له فر�صة عمل لتعديل دخله بالعمل يف القطاع اخلا�ص �أو
القطاعات الأخرى ،حيث �إن احلد الأدنى للمعا�ش قد زاد حالي ًا �إىل ( )10000درهم
بينما تن�ص املادة ( )36من القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2007م بتعديل بع�ض
�أحكام القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماعية ،على �أنه يجوز اجلمع بني معا�شني �أو بني املعا�ش والراتب �إذا كان جمموع
املعا�شني �أو املعا�ش والراتب الذي يتقا�ضاه �صاحب املعا�ش ال يزيد على ( )9000درهم.
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تعد وظيفة وكيل وزارة من الوظائف احل�سا�سة يف كل وزارة حيث يتوىل وكيل الوزارة يف
معظم الوزارات العديد من املهام منها الإ�شراف املبا�شر على القطاع الذي ير�أ�سه ،ولعل
�أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي لطرح هذا ال�س�ؤال اخلا�ص
يف �ش�أن وكيل وزارة هو:
o oعدم قدرة الوزارة على حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية يف حال وجود �شاغر لوظيفة وكيل
الوزارة ،كونه يعترب املحرك الرئي�سي لأداء عمل الوزارة و�أق�سامها ومنفذ ال�سيا�سة العامة
للوزارة التي و�ضعها الوزير.

ماهي الأ�سباب يف عدم وجود �شاغر
 3لوظيفة وكيل وزارة يف بع�ض الوزارات o oعجز بع�ض الوزارات على اختيار وتر�شيح مواطن ل�شغل من�صب وكيل وزارة ،على �سبيل
املثال مل يتم �شغل وظيفة وكيل وزارة يف وزارة البيئة واملياه منذ عام 2005م ،لعجز
االحتادية؟
الوزارة على تعيني �شخ�ص م�ؤهل للمن�صب على الرغم من وجود العديد من الكوادر
املواطنة التي ح�صلت على درجات علمية يف خمتلف التخ�ص�صات مبا فيها التخ�ص�صات
البيئية من �أعرق اجلامعات.
o oتراجع وانح�سار دور وكيل الوزارة يف الوزارات االحتادية وتوزيع بع�ض اخت�صا�صاته على
ر�ؤ�ساء القطاعات من وكالء م�ساعدين ،واالكتفاء بتعيني وكيل وزارة بالإنابة فقط لت�سيري
بع�ض الأمور،مثل وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية حيث يوجد بها وكيل وزارة بالإنابة وكذلك
بع�ض الوزارات االحتادية الأخرى.
هناك فوائد كثرية جدا خا�صة اجلمعيات املهنية يف جماالت الطب والهند�سة وغري ذلك من
املمكن �أن ي�ستفيد منها املواطنون وكذلك املقيمون يف الدولة ،ولعل �أحد �أهم املربرات التي
جعلت الأع�ضاء يطرحون هذا ال�س�ؤال:

ملاذا ال يتم �إ�صدار قانون لتنظيم عمل
4
o oالكثري من هذه اجلمعيات متار�س ن�شاطها يف الدولة ،ولكن ب�أ�ساليب غري �صحيحة حيث
املنظمات املهنية الدولية داخل الدولة؟
ي�أخذون رخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية �أو من املناطق احلرة.
o oبع�ض هذه اجلمعيات لها فروع يف الدولة ،ولكن ميلكون رخ�ص جتارية فقط من قبل الدوائر
االقت�صادية ،فيالحظ �ضعف الن�شاطات والندوات وامل�ؤمترات املقامة من قبلهم.
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o oيفرت�ض �أن تن�شيط وترويج وتنمية ال�سياحة داخلي ًا وخارجي ًا من �أهم االخت�صا�صات التي
ي�سعى املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار �إىل حتقيقها منذ �إن�شائه مبوجب القانون االحتادي
رقم ( )6ل�سنة (2008م) ،ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي ا�ستدعت لطرح هذا ال�س�ؤال هو:
o oعدم ا�ستطاعة عدد كبري من املواطنني ال�سفر �إىل بع�ض البلدان العربية التي كانت
وجهات مف�ضلة لهم خالل الأعوام املا�ضية ،نتيجة اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي ت�شهدها
تلك البلدان ،حيث �أفاد �أحد مدراء املبيعات ل�شركات ال�سياحة من خالل و�سائل الإعالم
ب�أن ن�سبة منو ال�سياحة يف الإمارات و�صلت( )% 30من جانب الإماراتيني واخلليجيني
واملقيمني العرب لعدم ا�ستطاعة عدد كبري منهم ال�سفر لبع�ض البلدان العربية التي ت�شهد
ا�ضطرابات �سيا�سية.
o oارتفاع تكاليف الإقامة الفندقية و�أ�سعار الغرف مقارنة بال�سياح الأجانب الذين ي�أتون
من خارج الدولة ،حيث تعد �أ�سعار الغرف الفندقية منخف�ضة للغاية بالن�سبة لهم مقارنة
ما هي املبادرات والأن�شطة التي يقوم
بالأ�سعار التي يح�صل عليها ال�سياح والداخليون عند احلجز بفنادق الدولة ،وهو ما ي�ؤدي يف
 5بها املجل�س من �أجل ت�شجيع املواطنني
النهاية �إىل تراجع كبري لل�سياحة الداخلية حيث ت�شري بع�ض الأرقام �إىل �أن ح�صة ال�سياحة
على ال�سياحة داخلي ًا ؟
الداخلية ال تتعدى يف الغالب ن�سبة ( )% 10من �إجمايل الإ�شغال.
o oعدم متتع املواطنني ب�أ�سعار تف�ضيلية ت�شجيع ًا لل�سياحة الداخلية� ،أ�سوة بدول �أخرى متنح
مواطنيها خ�صومات �سعرية طوال العام  ،حيث ا�شتكى مواطنون يف و�سائل الإعالم من
قيمة �أ�سعار الغرف الفندقية يف فنادق حملية ،مو�ضحني �أن الأ�سعار التي متنح لهم مرتفعة
مقارنة بالأ�سعار التي متنح للأجانب ،فيما �أقر م�صدر فندقي ب�صحة ال�شكوى التي �أرجعها
لأ�سباب العرو�ض اخلارجية.
o oتركيز الفنادق ووكاالت ال�سياحة على ال�سوق اخلارجية بالدرجة الأوىل ،وغياب الت�سويق
اجليد للمنتجات لل�سياحية داخلي ًا ،وذلك ح�سب ما ذكره خرباء يف م�ؤ�س�سات لل�ضيافة
�أثناء م�شاركتهم يف معر�ض �سوق ال�سفر العربي (امللتقى  )2012لإحدى و�سائل الإعالم
املحلية.
متت زيادة رواتب كافة املوظفني املدنيني يف احلكومة االحتادية مبكرمة من قيادة الدولة يف
بداية عام 2008م� ،إال �أن املوظفني الذين تقاعدوا قبل تاريخ 2008/1/1م مل ت�شملهم
الزيادة �أ�سوة بغريهم ممن تقاعدوا بعد هذا التاريخ ،وميكن تلخي�ص �أهم الأ�سباب التي قد
ا�ستدعت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي لطرح هذا ال�س�ؤال هو:
o oتراجع الظروف املعي�شية للمتقاعدين الذين يعتمدون على م�صدر دخل واحد هو املعا�ش
التقاعدي ،حيث ك�شفت �أول درا�سة ميدانية بالدولة حول املتقاعدين �أن �أكرث من ثلثي
ملاذا ال يتم زيادة يف معا�شات وكالء
املتقاعدين ال يعملون وبن�سبة قدرها ( ،)% 86و�أن ( )% 14فقط من �أفراد العينة
الوزارات واملدراء واملوظفني املدنيني
يعملون بعد �إحالتهم على التقاعد.
6
الذين متت �إحالتهم �إىل التقاعد قبل
تاريخ 2008/1/1م �أ�سوة بغريهم؟ o oت�أثري مبا�شر على العائالت وخا�صة املتقاعدين من ذوي الدخل املحدود ،مما �سي�ؤدي �إىل
معاناة الأ�سر و�إثقال كاهلها بامل�صاريف ب�سبب عدم القدرة على الإيفاء مبتطلبات احلياة
الكرمية  ،فقد �أكدت درا�سة حديثة قامت بها وزارة االقت�صاد �أن ن�سبة �إنفاق الأ�سرة املقيمة
يف الدولة على الغذاء ارتفع لي�صل �إىل ( )% 32من �إجمايل الدخل ال�شهري للأ�سر
بنهاية العام  ،2011مقابل ( )% 61.6مت �إنفاقها على الغذاء من دخل الأ�سرة خالل
العام  ،2010حيث تركزت �أهم ال�سلع الغذائية التي تنفق عليها الأ�سرة يف دولة الإمارات،
 بح�سب الدرا�سة  -يف اخل�ضروات والفواكه واللحوم والأ�سماك ،ف�ض ًال عن زيوت الطعامواملعلبات بكل �أنواعها.
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يحر�ص بريد الإمارات على تقدمي �أف�ضل اخلدمات للعمالء �ضمن خطته اال�سرتاتيجية
الرامية لتو�سيع وتطوير �سل�سلة املكاتب الربيدية املنت�شرة يف جميع �أرجاء الدولة ،ولعل �أحد
�أهم الأ�سباب التي ا�ستدعت لطرح هذا ال�س�ؤال هو:
متى �سيتم فتح مكتب لربيد الإمارات يف o oحاجة �أهايل منطقة مليحة �إىل مكتب بريد الإمارات لال�ستفادة من اخلدمات العديدة
واملختلفة التي يتم تقدميها ،يف ظل وجود العديد من املباين احلكومية يف منطقة مليحة،
منطقة مليحة التابعة لإمارة ال�شارقة
7
مما يتطلب تواجد مكتب لربيد الإمارات لتكامل اخلدمات املقدمة لهم وتوفريا للوقت
لتقدمي خدماته للمواطنني واملقيمني
واجلهد واملال على �أهايل املنطقة ،نظر ًا لأن �أقرب مكتب لربيد الإمارات يبعد عن مليحة
بها؟
حوايل  30كيلو مرت ًا تقريب ًا.
o oحتقيق ر�ؤية وا�سرتاتيجية بريد الإمارت يف تكثيف تو�سعته وانت�شاره يف خمتلف مناطق
الدولة من خالل خطة �شاملة ،لتقدمي حزمة وا�سعة من اخلدمات املنوعة للعمالء من خالل
مكتب الربيد وحتت �سقف واحد.
تقوم اجلهات املخت�صة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�إبعاد العمالة املنزلية التي تتورط
يف ق�ضايا جنائية عن �أرا�ضيها بعد مقا�ضاتها� ،إال �أن بع�ض ه�ؤالء املبعدين يعودون �إىل الدول
اخلليجية غري التي �أبعدوا عنها بت�أ�شريات جديدة ،نظر ًا لعدم وجود قاعدة بيانات خليجية
موحدة يف �ش�أن ه�ؤالء ،ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي ا�ستدعت الأع�ضاء للت�سا�ؤل يف �ش�أن
ا�ستحداث قاعدة بيانات هي:
o oارتكاب اخلادمات جرائم خطرة عدة تنوعت ما بني ترويج خمدرات ،وخمور ،و�سرقة،
ون�صب ،واحتيال ،بل و�صلت �إىل حد القتل �أي�ض ًا ،على �سبيل املثال قتلت خادمة قبل
�أكرث من عامني يف �إمارة ر�أ�س اخليمة ربة منزل تعمل لديها ب ( )70طعنة ،و�أ�ضرمت
هل هناك توجه ال�ستحداث قاعدة
النار يف ال�شقة ،فيما لقيت طفلة ال�ضحية التي تبلغ من العمر عامني حتفها يف اجلرمية
 8بيانات خليجية يف �ش�أن العمالة املبعدة
اختناق ًا ،رغم �أن اخلادمة مل متكث عند �صاحبة املنزل �سوى � 10أيام.
عن الدولة؟
�o oإمكانية دخول العديد من العمالة املنزلية املبعدة م�سبق ًا من الدول اخلليجية بعد تنفيذ
العقوبة عليها لتورطها يف جرائم جنائية ،نتيجة لعدم وجود قاعدة بيانات موحدة لدى
ال�سلطات املعنية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،متنع دخول اخلادمات �إىل الدول
اخلليجية بعد �إبعادهن ب�أي ق�ضية جنائية.
o oا�ضطرار بع�ض الأ�سر حمدودة �أو متو�سطة الدخل �إىل خمالفة القانون وت�شغيل خادمات
هاربات �أو خمالفات،وذلك ب�سبب رفع تكاليف جلب العمالة املنزلية حيث تتقا�ضى
مكاتب جلب العمالة املنزلية من املواطنني واملقيمني مبالغ ترتاوح بني ()6000
و( )7000درهم عن كل خادمة ،بالإ�ضافة �إىل ر�سوم �إدارة الإقامة و�ش�ؤون الأجانب.
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ناق�ش املجل�س الوطني االحتادي يف جل�سته الرابعة من دور االنعقاد العادي الأول يف الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر املعقودة بتاريخ 2012/1/17م �س�ؤاال حول �إ�صدار قانون
احتادي لتنظيم الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني ،وقد وافق على رفع تو�صية �إىل جمل�س
الوزراء ب�ضرورة الإ�سراع يف اتخاذ الإجراءات الالزمة لإ�صدار قانون احتادي يف �ش�أن تنظيم
الت�أمني ال�صحي ال�شامل للمواطنني� ،إال �أنه مل يتم تفعيله بعد ،وقد يكون ت�سا�ؤل الأع�ضاء
ب�ش�أن �إجراءات التفعيل نابع ًا من عدة �أ�سباب مثل:
التفاوت الظاهر يف م�ستوى اخلدمات ال�صحية املقدمة بني امل�ست�شفيات التابعة لوزارة
ال�صحة وبني م�ست�شفيات �إمارتي �أبوظبي ودبي ،التي تدار من قبل الهيئات ال�صحية التابعة
للحكومات املحلية التي �أ�سندت �إدارتها �إىل �شركات عاملية يف جمال ال�صحة؛ فمثال” مدينة
ال�شيخ خليفة الطبية يقوم على �إدارتها وت�شغيلها م�ست�شفى“كليفالند كلينك” يف الواليات
املتحدة الأمريكية  ،كما عينت هيئة ال�صحة يف دبي يف عام 2008م �شركة “نك�ست كري”
ما هي الإجراءات التي مت القيام بها
العاملية املتخ�ص�صة لإدارة م�شروع الرعاية ال�صحية يف �إمارة دبي ،يف حني �أن وزارة ال�صحة
لتفعيل تو�صية املجل�س يف �ش�أن �إ�صدار
9
هي امل�س�ؤولة عن تقدمي اخلدمات ال�صحية للمواطنني يف بقية الإمارات ،مما نتج عنه االجتاه
قانون احتادي لتنظيم الت�أمني ال�صحي
�إىل القطاع الطبي اخلا�ص يف بع�ض الأحيان ،حيث توجد بها التجهيزات الطبية املتطورة،
ال�شامل للمواطنني؟
واخلدمات املتميزة،وذلك لت�شجيع الدولة على اال�ستثمار يف هذا القطاع ،حيث قدرت خالل
عام 2012م ب( )12مليار درهم وفق ًا لإح�صائيات منظمة ال�صحة العاملية.
تدين اخلدمات ال�صحية املقدمة يف امل�ست�شفيات التابعة لوزارة ال�صحة يرجع �إىل نق�ص
الكوادر الطبية العاملة يف هذه امل�ست�شفيات ،نتيجة لكرثة اال�ستقاالت التي واجهتها الوزارة
خالل الفرتة املا�ضية من قبل الأطباء واملمر�ضني ،فعلى �سبيل املثال ال احل�صر حيث ت�سرب
من م�ست�شفى الفجرية وحده من عام (2007م) �إىل عام ( 2010م ) ( )31طبيب ًا
وا�ست�شاري ًا و( )68فني ًا وممر�ض ًا ،جميعهم ا�ستقالوا وذهبوا للعمل يف امل�ست�شفيات اخلا�صة
داخل الدولة وخارجها،وذلك ب�سبب العرو�ض املغرية يف الرواتب التي تدفع اال�ست�شاريني
والأطباء ،وحتى الفنيني يف جميع التخ�ص�صات �إىل �أن يقوموا مبا ي�شبه الت�سرب �أو الهجرة
اجلماعية من م�ست�شفيات ومراكز وزارة ال�صحة �إىل م�ست�شفيات هيئات ال�صحة املحلية يف
�أبوظبي ودبي �أو القطاع اخلا�ص.
�أقر املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار امل�سودة النهائية مل�شروع قانون حماية الآثار منذ �أكرث
من عامني ،على �أن يتم رفعه �إىل جمل�س الوزراء التخاذ الإجراءات الد�ستورية الالزمة
ال�ست�صداره ،ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي ا�ستدعت الأع�ضاء للت�سا�ؤل ب�ش�أن ت�أخري ال�سري
يف تلك الإجراءات هي:
عدم قيام املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار ب�إجراء امل�سح امليداين و�أعمال التنقيب على
املواقع الأثرية بالدولة واتخاذ التدابري الالزمة حلمايتها واملحافظة عليها ،حيث مت الك�شف
عن منطقة �سيح اجلرف يف ر�أ�س اخليمة ،التي يعود تاريخها �إىل �أكرث من ( ) 4000عام،
وتقع �ضمن م�شروع الطريق الدائري امتداد ًا من �شارع ال�شيخ حممد بن زايد  ،مما ي�ؤدي
وقوع تلك املواقع �ضمن اخلطط التطويرية.
ما هي �أ�سباب ت�أخر �إ�صدار قانون حماية
10
الآثار؟
قيام بع�ض اجلهات والبعثات بعمليات تنقيب غري منظمة دون احل�صول على ت�صريح ر�سمي
من اجلهات وال�سلطات املخت�صة ،مما �سمح بتجاوزات كثرية يف ظل تو�سع البناء والت�شييد يف
بع�ض �أماكن املواقع الأثرية ،مثل حتويل ح�صن وادي احللو املعروف ب(ح�صن بن عي�سى)
الأثري يف ال�شارقة الذي يعود تاريخ بنائه �إىل القرن (� )19إىل �أرا�ض ٍ زراعية ق�سمت
ووزعت على املواطنني.
o oعدم وجود مبادرة بني املجل�س الوطني للآثار واجلهات املحلية املعنية  ،ب�إجراء درا�سات
على املواقع الأثرية وو�ضع خطط م�ستقبلية عن الآثار يف �إمارات الدولة ال�سبع ،لتاليف
الو�ضع احلايل الذي يختلف به االهتمام بق�ضايا الآثار والتنقيب عنها وحمايتها من �إمارة
�إىل �أخرى.
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ي�شارك عدد من الالعبني الأجانب يف الوقت احلايل كمحرتفني يف بع�ض الألعاب اجلماعية
مثل(:كرة اليد ،وكرة ال�سلة وكرة الطائرة) ،ولذلك جاء ت�سا�ؤل الأع�ضاء ب�ش�أن ما �إذا قامت
الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�ضة بعمل درا�سة متكاملة ملعرفة مدى اال�ستفادة الفنية
واملادية من م�شاركة ه�ؤالء الالعبني على الالعب املواطن واللعبة عموم ًا ،ولعل �أحد �أهم
الأ�سباب التي ا�ستدعت لطرح هذا الت�سا�ؤل هو:
o oالتكلفة العالية وامليزانيات ال�ضخمة التي تدفعها الأندية ،جللب الالعبني الأجانب بني
الراتب وال�سيارة وال�سكن والأثاث وتذاكر الطريان واملكاف�آت ومدير الأعمال ور�سوم
اال�ستغناء من االحتادات الأهلية.
ما مدى اال�ستفادة من الالعبني الأجانب o oتوا�ضع نتائج الأندية املحلية على �صعيد املناف�سات اخلارجية يف الوقت احلايل ،يف حني �أن
11
جميع هذه الألعاب اجلماعية �سطرت نتائجها الذهبية على امل�ستويني الإقليمي والآ�سيوي،
يف الألعاب اجلماعية؟
يف حقبة عدم وجود الالعب الأجنبي ،ولو �أخذنا على �سبيل املثال لعبة كرة اليد ،لوجدنا
�أن نتائج منتخباتنا الوطنية مل�سابقات كرة اليد قبل �سبع �سنوات كانت �أف�ضل بكثري عما
هي عليه يف وقتنا هذا.
�o oأدت التجربة �إىل تقلي�ص عدد الالعبني املواطنني يف املراكز احل�سا�سة يف كل الأندية ،
وتركيز �أغلب الفرق على الالعبني املحرتفني الذين مت جلبهم يف �أغلب املباريات ،ما يقلل
اجلهد املبذول من قبل الالعب املواطن ودائما ما يكون املردود �سلبي على الالعب املواطن
واملنتخب الوطني.

54

تقرير ح�صاد املجل�س الوطني االحتادي

تعترب املحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها من �أهم الأهداف اال�سرتاتيجية التي
ت�سعى «وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع» لتحقيقها ،وميثل الزي الوطني للدولة �إحدى
ركائز هويتنا التي يجب التوعية ب�أهمية االلتزام بها يف ع�صر االنفتاح وت�أثر ال�شباب بعادات
وتقاليد ال�شعوب الأخرى ،ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي ا�ستدعت الأع�ضاء للت�سا�ؤل ب�ش�أن دور
الوزارة بهذا ال�ش�أن ،هي:
o oتعدد ثقافات اجلن�سيات املختلفة يف الدولة حيث بلغ عدد اجلن�سيات املوجودة بالدولة
( )202جن�سية ،وي�شكل الأجانب غري العرب ما ن�سبته  % 56من جمموع �سكان الإمارات،
ولكل جن�سية عادات وتقاليد معينة ،مما له �أثر كبري يف ذوبان العادات والتقاليد يف املجتمع
الإماراتي ،الأمر الذي ي�ؤثر �سلب ًا على الهوية الوطنية.
o oانت�شار القنوات الف�ضائية وما تبثه من برامج هابطة ،وكذلك ر�سائل ( )smsالق�صرية
التي تبثها بع�ض الف�ضائيات وحتتوي على عبارات خملة بالآداب ،وبتقاليد املجتمع والدين
الإ�سالمي وا�ستقطابها لأعداد كبرية من فئة ال�شباب ،فقد �أو�ضحت الدرا�سات العديدة
ما هي خطط وبرامج تعزيز الهوية
12
التي �أجريت يف هذا املجال �أن ( )% 89من عينة الدرا�سة تتابع الأفالم وامل�سل�سالت غري
الوطنية؟
الهادفة ،مما جعلها ت�ؤثر �سلب ًا على الهوية الوطنية وعلى املوروث االجتماعي من العادات
والتقاليد ال�سائدة يف املجتمع.
o oوجود �أكرث من ( )473مدر�سة خا�صة تدر�س �أكرث من (� )500ألف طالب ،و()50%
من ه�ؤالء الطلبة من املواطنني يدر�سون مناهج �أجنبية �أ�سا�سية ،ومواد اللغة العربية والرتبية
الإ�سالمية والرتبية الوطنية تعترب عنا�صر ثانوية يف هذه املدار�س ،مما �أثر على عاداتهم
وتقاليدهم واكت�سابهم عادات خمالفة للمجتمع الإماراتي منها الزي وغريها مما ي�ؤثر على
الهوية الوطنية.
o oا�ستقدام اخلادمات الأجنبيات وقيامهن بدور املر�أة يف الأ�سرة ف�أ�صبح البع�ض منهن مربيات
للأطفال ،رغم �أن الأغلبية منهن ال يتكلمن العربية ويتبعن يف بع�ض الأحيان غري ديننا
الإ�سالمي ،مما �أثر على �سلوك الأطفال وهويتهم الوطنية ،حيث بلغت �أعداد هذه الفئة وفق ًا
لآخر �إح�صائية يف عام ( 2010م) (� )540ألف و( )289عام ًال.
ت�سببت الأمطار التي هطلت على الدولة يف الفرتة املا�ضية �إىل حدوث �أ�ضرار ج�سيمة يف
�شارع «�شمل الق�صيدات» ب�إمارة ر�أ�س اخليمة ،ولذلك ت�ساءل الأع�ضاء عن هذه امل�شكلة ،ولعل
�أحد املربرات التي ا�ستدعت من الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال هو:
o oتعر�ض جزء من اجلانب الأمين لطريق �شارع “ �شمل  -الق�صيدات ” باجتاه مدينة
الرم�س النهيار وت�شقق بع�ض �أطرافه ،بعد �سقوط الأمطار يف نهاية �شهر نوفمرب 2013م
وجريان ال�سيول التي جاءت من وادي حقيل ،حيث جرفت جزء ًا من الطريق اجلديد الذي
ما �أ�سباب حدوث �أ�ضرار ب�شارع �شمل
13
اليزال قيد الإن�شاء.
الق�صيدات رغم حداثته؟
o oازدياد عدد م�ستخدمي �شارع “ �شمل  -الق�صيدات ” الذي ميتد ()9كيلو مرت ات و يربط
العديد من املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،وكذلك امل�شروعات ال�صناعية الكربى،
وب�سبب ال�ضغط ال�شديد عليه بات يف الآونة الأخرية ي�شكل م�صدر متاعب لكل م�ستخدميه،
خ�صو�ص ًا عند املنطقة الواقعة بعد حمطة وقود ال�سيارات (�إيبكو) قرب مدينة الرم�س� ،إذ
حتول الطريق هناك �إىل �أر�ض مملوءة بالت�شققات ،وتنت�شر احلفر يف كل خطوة ،مما يجعل
حركة ال�سيارات �شديدة ال�صعوبة.
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على الرغم من تزايد �أعداد املواطنني الذين يعانون من حاالت الإعاقة ال�شديدة ومر�ض
التوحد� ،إال �أنه يالحظ عدم توفر مراكز حكومية احتادية قادرة على ا�ستيعاب مثل هذه
احلاالت وعالجها ،وجاء ت�سا�ؤل الأع�ضاء ب�ش�أن الت�أخر يف �إن�شاء مثل هذه املراكز ولعل �أحد
�أهم الأ�سباب التي جعلتهم يطرحون هذا ال�س�ؤال هو:
o oزيادة تكاليف العالج والت�أهيل والعناية بذوي الإعاقة ،خ�صو�ص ًا �أن بع�ض الأ�سر غري قادرة
على توفري جميع متطلبات طفلها املعاق جراء اكتظاظ املراكز احلكومية و�ضعف قدرتها
ملاذا ال يتم �إن�شاء مراكز حكومية لعالج
اال�ستيعابية ،لوجود نق�ص يف مراكز ت�أهيل ورعاية املعاقني وخا�صة يف الإمارات ال�شمالية.
 14وت�أهيل حاالت الإعاقة ال�شديدة ومر�ضى
o oبرامج الدمج الرتبوي ،التي تقدمها مراكز خدمات ذوي الإعاقة ،متقطعة ،وتخ�ضع
التوحد من املواطنني؟
للتجارب ،وتقدم لفئات معينة من الإعاقة دون فئات �أخرى وغري معتمدة من وزارة الرتبية
والتعليم ،الأمر الذي مينع هذه الفئة من موا�صلة تعليمها ،وااللتحاق بربامج تدريبية
متكنها من ممار�سة الوظائف التي تتنا�سب ونوع ودرجة الإعاقة.
o oازدياد معدالت �إجناب �أطفال م�صابني “مبتالزمة داون” يف الدولة تفوق املعدالت العاملي.
o oارتفاع ن�سبة مر�ضى التوحد يف الدولة بني الأطفال حديثي الوالدة.
o oن�صت املادة ( )23من القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 2012م يف �ش�أن رعاية الأطفال
جمهويل الن�سب على �أن ي�صدر الوزير بالتن�سيق مع وزارة الداخلية الالئحة التنفيذية
والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون يف خالل �سنة من تاريخ نفاذه ،فجاء ت�سا�ؤل
الأع�ضاء عن �سبب الت�أخر يف �إ�صدار الالئحة التنفيذية ،ولعل �أحد املربرات التي ا�ستدعت
من الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال هو:
o oعدم توافر �أي �إطار قانوين يحدّد حقوق وواجبات اجلهة املعنية بالرعاية ،على الرغم
من ان�ضمام الدولة �إىل اتفاقية حقوق الطفل التي حددت احلقوق الأ�سا�سية التي يجب �أن
يتمتع بها الأطفال يف � ّأي مكان ،ودون متييز ،خ�صو�ص ًا ما يتعلق ب�ضرورة �أن يتمتع الطفل
ما هي �أ�سباب الت�أخر يف �إ�صدار الالئحة
املحروم ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة من وجود بيئة عائلية له.
 15التنفيذية لقانون رعاية الأطفال
جمهويل الن�سب؟
o oعدم وجود م�أوى خا�ص ملجهويل الن�سب تابع للحكومة االحتادية ،حيث يوزعون على
امل�ست�شفيات احلكومية �أو على الأ�سر الكافلة و�أن هناك نحو ( )7م�ست�شفيات داخل الدولة
حتتوي على عدد كبري من جمهويل الن�سب الذين ال يحتاجون �إىل رعاية طبية ،بل �إىل
رعاية و�إعادة ت�أهيل للتعاي�ش مع املجتمع.
o oعدم وجود جهة احتادية تنظيمية لرعاية وت�أهيل جمهويل الن�سب يف الدولة ،حيث يتم
رعايتهم وت�أهيلهم من قبل بع�ض اجلهات املحلية التي ت�ضع �شروطا ومعايري خا�صة
لرعايتهم فعلى �سبيل املثال تتم رعايتهم ومتابعة الأ�سر احلا�ضنة لهم يف �إمارة دبي عن
طريق هيئة تنمية املجتمع و كذلك الأمر يف بع�ض اجلهات املحلية الأخرى يف الإمارات.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
o oانت�شار حاالت الهجر الزوجي يف املجتمع �أدى �إىل ارتفاع قيمة امل�ساعدات االجتماعية
املقدمة من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ،حيث ارتفعت بن�سبة ( )% 17يف عام 2012م
لتبلغ مليارين و( )725مليونا و(� )423ألف درهم ،مقارنة مبليارين و( )330مليونا
ما هو دور وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
و(� )82ألف درهم يف عام 2011م.
يف م�ساعدة فئة الن�ساء املهجورات يف
ً
امل�ساواة بينها وبني فئة املطلقات يف o oارتفاع الأ�سعار والظروف االقت�صادية واملالية ال�صعبة التي �أثرت �سلبا يف قدرة الأزواج
16
على الإنفاق على �أ�سرهم ،مما يزيد حاالت الهجر الزوجي يف املجتمع .
قيمة امل�ساعدة ودورها يف الق�ضاء على
هذه الظاهرة حلفظ املجتمع ب�شكل عام
o oيجب زيادة ن�شر الوعي للنهو�ض بحقوق هذه الفئة من خالل حمالت توعية للحفاظ على
والأ�سر ب�شكل خا�ص ؟
احلياة الزوجية من ت�أثري هذه الظاهرة وعواقبها الوخيمة على املجتمع  ،حيث تن�ص املادة
( )15على �أن “ الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن ،ويكفل القانون
كيانها ،وي�صونها ويحميها من االنحراف”.
o oاال�ستف�سار عن الأ�سباب التي قامت على �أ�سا�سها الوزارة ب�إ�ضافة فئة الن�ساء املهجورات
�إىل الفئات امل�ستفيدة من ال�ضمان االجتماعي.
على الرغم من ارتفاع ن�سبة الن�ساء العامالت �،إال �أن هناك بع�ض العوائق التي قد تقف �أمام
اال�ستقرار الوظيفي لهن ،ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
يقومون بطرح هذا ال�س�ؤال :
o oارتفاع ن�سبة الن�ساء العامالت يف الدولة حيث ذكرت الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية
احلكومية �أن املر�أة الإماراتية باتت ت�شغل (� )16ألف و ( )943من وظائف الوزارات
وامل�ؤ�س�سات االحتادية دون وزارة الداخلية والكادر الق�ضائي والدبلوما�سي ،يف ظل وجود
( )42ح�ضانة يف القطاع احلكومي ت�ضم نحو (� )19ألف و( )736طفل على م�ستوى
الدولة موزعة يف �أبوظبي ودبي وال�شارقة ،يوجد منها واحدة فقط يف عجمان ،بينما ال توجد
ح�ضانة مفتوحة يف مقر اجلهات احلكومية يف �أم القيوين ور�أ�س اخليمة والفجرية.
o oاملحافظة على اال�ستقرار الوظيفي للأمهات العامالت ،حيث �أجرت الوزارة درا�سة ميدانية
على عينة من الأمهات العامالت بامل�ؤ�س�سات احلكومية �أثبتت �أن وجود دور للح�ضانة يف
جهات العمل �أدى �إىل انخفا�ض ن�سبة الإجازات التي تطلبها الأم العاملة بن�سبة (،%)94.4
هل هناك خطط لدى وزارة ال�ش�ؤون
وانخف�ضت ن�سبة اال�ستقاالت عند الأم العاملة مع وجود دور احل�ضانات يف مقر عملها بن�سبة
االجتماعية لزيادة عدد احل�ضانات يف
17
بلغت(  ،)% 88.9و( )% 100بلغت ن�سبة االن�ضباطية يف احل�ضور �إىل العمل.
الدولة وتخفيف ال�صعوبات التي تعاين
منها الأمهات العامالت؟
o oغياب املر�أة العاملة ل�ساعات طويلة عن املنزل نتيجة لرفع �سن التقاعد للمر�أة من (�15إىل
� 20سنة) وربطه ببلوغ �سن اخلم�سني بعد تعديل القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م
الذي كان ين�ص على “�إنهاء خدمة املوظف متى بلغت مدة ا�شرتاكه يف الت�أمني (� )15سنة
على الأقل ،فتم رفع مدة اال�شرتاك يف الت�أمني �إىل (� )20سنة يف �سنة 2007م وبلوغ
عمره ( )50عام ًا.
o oتعر�ض الأطفال لالعتداء من قبل بع�ض اخلادمات اللآتي يعملن على رعاية الأطفال عند
خروج املر�أة للعمل.
o oالت�أثري على �سلوك الطفل الذي ترافقه اخلادمة يف طفولته املبكرة حيث تزرع به مبادئها
وقيمها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر وخا�صة يف حالة غياب الأم عنه للعمل يف الفرتة
العمرية احلرجة من عمره �أي من بداية والدته �إىل عمر (� )4سنوات.
o oاال�ستف�سار عن خطة الوزارة يف زيادة عدد هذه احل�ضانات احلكومية.
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على الرغم من اهتمام الدولة بالتعليم� ،إال �أنه ات�ضح وجود م�شكالت لدى طالب الثانوية
عند دخول اجلامعات،ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي
يقومون بطرح هذا ال�س�ؤال :
o oا�ستحوذ قطاع التعليم على ( )% 22من �إجمايل خم�ص�صات امليزانية العامة لالحتاد لعام
2013م  ،حيث قدرت ميزانية التعليم العايل واجلامعي مببلغ ( )3مليارات و()900
مليون درهم.
�o oأكد تربويون �أن ( )% 95من خريجي الثانوية العامة غري م�ؤهلني لدخول اجلامعات �إال بعد
احل�صول على ال�سنة الت�أ�سي�سية ،ل�ضعف امل�ضامني و�أ�ساليب التدري�س و�ضعف اللغتني العربية
ما هي �أ�سباب ا�شرتاط وزارة التعليم
والإجنليزية لدى الطلبة.
 18العايل والبحث العلمي ال�سنة الت�أ�سي�سية
o oتنفق الدولة ( )% 30من موازنات م�ؤ�س�سات التعليم العايل لت�أهيل الطالب ومتكينهم من
يف التعليم اجلامعي؟
االندماج يف نظام التعليم اجلامعي ،فيما ( )% 5فقط منهم يدخلون اجلامعات من دون
احلاجة للح�صول على هذه ال�سنة الت�أ�سي�سية.
o oيتطلب و�ضع خطة �شاملة لإعادة تطوير املناهج يف التعليم الثانوي و�إعادة النظر يف نظام
التعليم ،من �أجل حت�سني خمرجاته لت�أهيل الطالب لاللتحاق بالتعليم العايل ،من دون
احلاجة �إىل ال�سنة الت�أ�سي�سية والتعرف �إىل التحديات التي تواجه الطلبة يف العملية
التعليمية.
o oاملطالبة بوجود خطة عمل م�شرتكة بني وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم لتطوير
�أداء املدار�س وحتقيق التال�ؤم بني خمرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم العايل .
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o oولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
o oطالب مواطنون ومقيمون داخل الدولة بتدخل اجلهات الر�سمية امل�س�ؤولة لإلزام وكاالت
الت�شغيل ومكاتب جلب العمالة املنزلية بو�ضع حد �أق�صى لقيمة العموالت التي حت�صل
عليها مقابل عملية ت�شغيل وجلب العمالة املنزلية من البلدان امل�صدرة للعمالة.
o oقيام مكاتب ووكاالت ت�شغيل العمالة املنزلية برفع �أ�سعار خدماتها ب�صورة مبالغ فيها من
دون مربرات مقبولة خ�صو�ص ًا يف �أوقات معينة من العام ،حيث �إن كلفة ا�ستقدام خادمة
�أ�صبح يرتاوح بني� 10آالف و� 12ألف درهم .
o oتبلغ تكاليف الت�أ�شرية وا�ستخراج بطاقة الهوية والفح�ص الطبي الذي ي�صل �إىل نحو
 2000درهم.
o oمعظم املكاتب املحلية رفعت قيمة عمولتها مقابل جلب خادمة من اجلن�سية الإندوني�سية
من � 13ألف ًا �إىل � 15ألف درهم ،علم ًا ب�أن هذه التكاليف خالل الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي مل تكن تتجاوز � 10آالف درهم ،ويف العام ال�سابق عليه كانت  8500درهم .
o oارتفاع تكاليف جلب اخلادمة الفلبينية �إىل  9000درهم بزيادة  2000درهم عن العام
املا�ضي ،و�أن راتب اخلادمة الفلبينية ال يقل حالي ًا عن  1500درهم �شهري ًا .
ما هي الإجراءات التي �ستقوم بها وزارة
 19االقت�صاد يف �ش�أن مو�ضوع ارتفاع �أ�سعار o oوكاالت جلب العمالة املنزلية جمرد و�سيط ال تتجاوز عمولتهم  % 10-5من �إجمايل
جلب العمالة املنزلية؟
ر�سوم جلب العمالة ،التي يتم حت�صيلها من الكفيل ،و�أن الوكاالت املوجودة يف دول
الت�صدير هي من تتحكم يف الأ�سعار.
o oالوكاالت املوجودة يف دول الت�صدير هي من تتحكم يف الأ�سعار �إذ �إنها حت�صل على اجلزء
الأكرب من قيمة العمولة� ،إ�ضافة �إىل تذكرة �سفر اخلادمة واقتطاع جهات معينة مبالغ
كبرية حل�ضور اخلادمة �إىل الدولة ،مثل �سفارة البلد الأم ،ومكتب القوى العاملة يف دولة
اخلادمة.
o oت�شهد الفرتة احلالية مكاتب جلب العمالة املنزلية نق�ص ًا �شديد ًا يف طلبات الت�شغيل
وال�سري الذاتية التي يقدمها الباحثون عن عمل �أو الوكاالت اخلارجية .
o oحظر ت�شغيل جن�سيات معينة يف بع�ض الدول اخلليجية �أدى �إىل زيادة الطلب على جن�سيات
�أخرى واملناف�سة على ا�ستقدام العمالة املاهرة خ�صو�ص ًا «الفلبينية» ،مما �أدى �إىل زيادة
تكاليف اال�ستقدام بن�سب متفاوتة ،وكذلك زيادة رواتب بع�ض فئات العمالة املنزلية.
o oعدم توافر جهة رقابية على املكاتب يت�سبب يف ارتفاع الفت يف الأ�سعار .
o oي�ستوجب من وزارة االقت�صاد كونها اجلهة امل�س�ؤولة عن حماية امل�ستهلك بالعمل على
ت�شديد الرقابة على مكاتب جلب العمالة املنزلية ،ومراقبة حركة الأ�سعار والعمل على
احلد من ارتفاعها.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال هو:
o oاملطالبة ب�إن�شاء هيئة احتادية لتنمية ال�صادرات الإماراتية وتذليل جميع العقبات التي
تواجه تنميتها ،من خالل تقدمي الت�سهيالت املنا�سبة لها.
ما هي جهود وزارة االقت�صاد لتطوير o oعدم وجود تن�سيق بني وزارة االقت�صاد ووزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
20
لال�ستفادة من عالقات املجل�س الربملانية يف عقد االتفاقيات التجارية العاملية.
وتنمية ال�صادرات الإماراتية؟
o oاملطالبة با�ستحداث تطبيقات �إلكرتونية ت�ساعد �أ�صحاب الأعمال التجارية على معرفة
احلقوق وااللتزامات يف االتفاقيات الدولية مع منظمة التجارة العاملية.
o oاالقرتاح بن�شر الثقافة املجتمعية اخلا�صة بالت�صدير وجميع الإجراءات التجارية املتعلقة
بها.
ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
�o oأن امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة تعد بالن�سبة القت�صاد الإمارات ذات �أهمية كبرية� ،إذ
متثل  % 92من �إجمايل ال�شركات العاملة يف الدولة  ،وت�سهم بن�سبة  % 40من �إجمايل
الناجت املحلي .
�o oأن امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ت�شكل م�صدر دخل جيد لأ�سر مواطنة عدة ،بالإ�ضافة
�إىل �أنها ت�سهم يف ارتفاع ن�سبة التوطني يف القطاع اخلا�ص وتخفيف ال�ضغط على الوظائف
احلكومية ،و توظف ما يزيد على % 86من الأيدي العاملة يف الدولة .
�o oأن امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة حتتل يف الإمارات املرتبة الثانية ك�أكرث الأعمال ثقة
بهذا ال�ش�أن عاملي ًا ،والتي يزيد عددها على (� )300ألف �شركة .
o oمواجهة امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ملعوقات عدة حتد من تطورها ،مما يحرم
االقت�صاد الوطني من االنتفاع بعوائدها ب�شكل �سليم ،ومن �أبرز املع ّوقات توفري االحتياجات
ما هي خطة وزارة االقت�صاد لتوفري
التمويلية الالزمة للم�شروعات ال�صغرية ،حيث �أن ح�صة قطاع امل�شروعات ال�صغرية
الفر�ص اال�ستثمارية لأ�صحاب امل�شاريع
21
واملتو�سطة من التمويالت امل�صرفية التزال حمدودة ومتوا�ضعة .
ال�صغرية واملتو�سطة بالدولة يف “�إك�سبو
2020م”؟
o oرف�ض البنوك العاملة يف الدولة ( )% 95من طلبات القرو�ض التي تقدمها ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة ،و�أن متو�سط ح�صة امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة من القرو�ض
امل�صرفية يف الدولة بلغت ( )% 4من �إجمايل القرو�ض امل�صرفية .
o oمواجهة امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ل�صعوبات يف احل�صول على عقود يف جمايل
النفط والغاز ،باعتبارهما جمالني رئي�سني ت�سيطر عليهما ال�شركات الكبرية .
o oفوز دبي بتنظيم معر�ض «�إك�سبو الدويل � »2020سيوفر فر�ص ًا كبرية �أمام ال�شركات
ال�صغرية واملتو�سطة يف جماالت العقارات والت�شييد والبناء وجتارة التجزئة واخلدمات
واملواد الغذائية وتكنولوجيا املعلومات .
o oاملتوقع �أن ت�ستقطب الإمارات نحو  25مليون زائر يف معر�ض �إك�سبو ،الذي �سيوفر نحو
� 277ألف فر�صة عمل خالل الفرتة من  2013حتى 2020م .
o oتخ�صي�ص ن�سبة معينة من امل�شاريع واخلدمات املرتبطة بتنظيم وت�شغيل املعر�ض التجاري
الدويل “�إك�سبو ”2020لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة اململوكة للمواطنني.
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لعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
�o oأن وزارة االقت�صاد تواجه �صعوبات ب�ش�أن الرقابة على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة،
حيث �إن غالبية هذه املناطق ال تتواجد بها نظم قانونية �أو رقابية �صارمة حتول دون دخول
ال�سلع املغ�شو�شة واملقلدة .
�o oأنه ال يوجد تن�سيق وتعاون قوي بني الأجهزة املعنية بال�سلع املغ�شو�شة بحيث يتم و�ضع
ا�سرتاتيجية احتادية للرقابة على الأن�شطة التجارية يف املناطق احلرة ،وخا�صة الب�ضائع
املقلدة ،والتي تت�ضمن خماطر �صحية .
o oيتواجد يف الإمارات العربية املتحدة �أكرب عدد من املناطق احلرة يف املنطقة ،حيث �إن
هناك ما يقارب ( )40منطقة حرة منها ( )10حتت الإن�شاء .
�o oأن املناطق احلرة متتاز مبمار�سة الأعمال التجارية ،على �سبيل املثال ممار�سة الأعمال
التجارية يف املنطقة احلرة جلبل علي توفر العديد من االمتيازات منها� :إمكانية متلك
الأجانب بن�سبة (� ،)% 100إمكانية ترحيل ر�ؤو�س الأموال والأرباح �إىل اخلارج بن�سبة
( ،)% 100ال�ضرائب على ال�شركات ملدة ( )50عام ًا  ،وال قيود على العمالت ،وال
�ضريبة على الدخل ال�شخ�صي .
ما هو دور وزارة االقت�صاد يف الرقابة �o oأكدت درا�سة �إح�صائية للهيئة االحتادية للجمارك حول جتارة املناطق احلرة،
بالدولة �أن قيمة واردات املناطق احلرة� ،شهدت منو ًا يف عام  2012لرتتفع
 22على �أن�شطة ال�شركات يف املناطق احلرة
�إىل ( )192. 6مليار درهم مقابل()165. 5مليار درهم يف عام 2011م،
بالدولة؟
بينما حققت قيمة ال�صادرات( )12. 6مليار درهم خالل عام 2012م.
o oقيام وزارة االقت�صاد بالرقابة على الأن�شطة التجارية يف املناطق احلرة من �أجل الق�ضاء
على ظاهرة ال�سلع املغ�شو�شة واملقلدة يف املناطق احلرة واحلفاظ على املكانة االقت�صادية
للدولة ،وخا�صة �أن املناطق احلرة �ساهمت بنحو ( )% 30من التجارة اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة يف عام 2012م .
o oاملحافظة على النمو االقت�صادي والتجاري يف الدولة من خالل الرقابة على جودة
ال�شركات العاملة يف املناطق احلرة.
�o oأهمية دور املناطق احلرة يف دبي البالغ عددها ()22منطقة حرة يف تن�شيط حركة
املوانئ ،حيث �ساهمت هذه املناطق يف عام  2012بن�سبة ( )% 75من �إجمايل
�صادرات الإمارة ،وجناحها يف ا�ستقطاب (� )19ألف �شركة ت�ؤمن (� )226ألف وظيفة،
وت�ساهم هذه املناطق بـ ( )% 25من الناجت املحلي لإمارة دبي ،كما ت�ساهم بـ ()% 75
من �إجمايل �صادرات الإمارة  .
o oعدم وجود قانون احتادي مينح ال�ضبطية الق�ضائية لوزارة االقت�صاد للرقابة على الأن�شطة
التجارية لل�شركات التي تعمل داخل املناطق احلرة التابعة للإمارات.
o oغياب الرقابة على املناطق احلرة من �ش�أنه الت�أثري على ال�سالمة وال�صحة العامة وخا�صة
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا ال�س�ؤال
:
�o oأن املعدل العاملي لن�سبة �إ�سهام ال�سياحة يف الناجت املحلي يرتاوح بني ( )% 3و ()% 5
�سنوي ًا ،يف حني ت�صل هذه الن�سبة �إىل ( )% 7يف الإمارات.
�o oأن قطاع ال�سياحة يعاين من عزوف املواطنني عن العمل يف القطاع ،حيث �إن حجم العمالة
املواطنة يف ال�سوق ال�سياحية ال يتجاوز ( )% 1من �إجمايل العاملني.
�o oضعف احلوافز املالية التي ال تتنا�سب مع احتياجات املواطنني وال تلبي طموحاتهم� ،إ�ضافة
�إىل نظام العمل اليومي «املناوبات» و�ساعات الدوام� ،إذ يق�سم الدوام �إىل فرتتني ،و�أحيان ًا
ثالث فرتات ،مما يع ّد عامل طرد للعمالة املواطنة� ،إ�ضافة �إىل النظرة ال�سلبية من جانب
الأهل لهذه املهن.
o oيتطلب و�ضع ت�شريعات وتقدمي حوافز للمواطنني لالنخراط يف تلك املهنة ،فعلى �سبيل
املثال �ألزمت اململكة العربية ال�سعودية الفنادق العاملة فيها بتخ�صي�ص ( )% 50من
الوظائف فيها للمواطنني ال�سعوديني.
�o oأن ن�سبة الذين يحملون �شهادة الثانوية العامة من الباحثني عن العمل من املواطنني نحو
(� )21ألف و( )145طالب ًا وطالبة ،و( )3429مواطن ًا ومواطنة م�ؤهلني ب�شهادات
جامعية ودبلوم و�أغلبية املواطنني الباحثني عن عمل الذين ا�ستكملوا تعليمهم ملا بعد
الثانوية هم يف الأ�سا�س من خريجي العلوم الإن�سانية والآداب.
�o oإطالق القيادة احلكيمة مبادرة �أب�شر التي تهدف �إىل توطني (� )20ألف مواطن ،خالل
ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،ومبادرة جعل عام 2013م عام ًا للتوطني.
ً
ما هي املبادرات والربامج التي يقوم �o oإحتكار العمالة الوافدة جميع الوظائف يف القطاع ال�سياحي  ،وفقا لإح�صائية جمل�س
بها املجل�س الوطني لل�سياحة والآثار من
ال�سفر وال�سياحة العاملي ،فقد بلغ عدد الوظائف التي وفرها �أو دعمها القطاع يف دولة
ً
الإمارات (� )383ألفا و( )500وظيفة خالل عام 2012م  ،يف حني حجم العمالة
� 23أجل توطني قطاع ال�سياحة يف الدولة ؟
املواطنة يف ال�سوق ال�سياحية ال يتجاوز ( )% 1من �إجمايل العاملني .
�o oإرتفاع �أعداد البطالة بني املواطنني مع الزيادة يف العمالة الوافدة للدولة ،و�أثرها ال�سلبي
على تقلي�ص الفر�ص �أمام املواطنني ،الذي �سي�ؤثر على النمو االقت�صادي للدولة ،وخا�صة
يف ظل زيادة ن�سبة البطالة بني املواطنني وقد بلغت يف عام (2011م) ( ،)% 15وهذه
الن�سبة قابلة للزيادة بزيادة �أعداد اخلريجني الباحثني عن عمل �سنوي ًا .
o oا�ستقالة ( )% 60من املواطنني العاملني يف القطاع ال�سياحي لأ�سباب عدة؛ منها معاملة
زمالء لهم يف العمل ،ونتيجة عراقيل ي�ضعها مديرون مبا�شرون� ،إ�ضافة �إىل �أ�سباب �أخرى
تتعلق بالعالوة ومكاف�آت الأداء التي كانت �سبب ًا يف ا�ستقالة ( )% 25منهم ،بالإ�ضافة
�إىل اعتذار بع�ض الفنادق توظيف الإماراتيني فيها ،وذلك وفق ًا لت�صريح رئي�سة العالقات
اخلارجية يف برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية لإحدى و�سائل الإعالم املحلية.
�o oإن املواطن هو �أكرث قدرة على تعريف ال�سائح بالبلد ،ب�أ�سلوب يختلف كثري ًا عن �أ�سلوب
املر�شد ال�سياحي من جن�سية �أخرى ،والذي يعتمد على جمموعة من املعلومات التي اطلع
عليها وحفظها ،دون �أن يعاي�شها �أو يختربها عن قرب ويعرف تفا�صيلها.
o oاال�ستف�سارعن �أبرز مهام املجل�س على ال�صعيد ال�سياحي
o oاال�ستف�سارعن �أهداف �إن�شاء املجل�س.
o oاال�ستف�سارعن اخت�صا�صات املجل�س.
o oاال�ستف�سارعن وجود تعاون بني املجل�س والهيئات ال�سياحية املحلية.
o oاال�ستف�سارعن ن�سبة م�ساهمة القطاع ال�سياحي يف الناجت املحلي.
o oاال�ستف�سارعن وجود م�شاركات للمجل�س يف اخلارج لرتويج ال�سياحة يف الدولة.
o oاال�ستف�سارعن املبادرات والربامج التي يقوم بها املجل�س من �أجل توطني القطاع ال�سياحي.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
�o oأن هناك مطالبات حاليا من قبل االحتاد الأوروبي ب�ضرورة تقنني ا�ستهالك الأطعمة
املعدلة وراثيا �أو منعها من الدخول �إىل الأ�سواق الأوروبية  ،خا�صة بعد �أن خل�صت درا�سة
قام بها باحثون من جامعة كاين الفرن�سية �إىل �أنها قد ت�سبب �أمرا�ضا �سرطانية متعددة.
o oتعد الأغذية املعدلة وراثي ًا من املو�ضوعات ال�شائكة ما بني معار�ض وم�ؤيد ،وقد غطت
الأخبار ال�صحفية والعلمية يف الآونة الأخرية ،وهناك �أبحاث ودرا�سات حديثة كانت �أي�ض ًا
حمل خالف وجدل تركزت كلها حول ت�أثريات وعواقب الهند�سة الوراثية على الأغذية،
و�أثار ذلك اجلدل ال�شكوك حول هذا النوع من الأغذية.
o oعدم وجود قانون غذائي موحد على م�ستوى الدولة ،وعدم وجود ت�شريعات حملية متنع
تداول �أو بيع املنتجات املحتوية على عنا�صر معدلة غذائي ًا ،الأمر الذي ي�ستوجب اعتماد
ما هي الإجراءات التي تقوم بها هيئة
�شروط خا�صة لتداول تلك الأغذية تخ�ضع لأحكام وت�شريعات دولية.
الإمارات للموا�صفات واملقايي�س ملراقبة
 24الأغذية املعدلة وراثي ًا املوجودة يف o oل�ضمان �سالمة املنتجات الغذائية يجب التن�سيق مع اجلهات الرقابية يف الدولة وجهات
التقيي�س يف دول اخلليج ،وتطبيق �أهم اال�شرتاطات التي تن�ص على احرتام حق امل�ستهلك
الأ�سواق املحلية؟
يف �أخذ قرار �شراء املنتجات الغذائية املعدلة �أو التقليدية ،و�إلزام اجلهات املعنية يف الدولة
لل�شركات املوردة للمنتجات الغذائية املحتوية على مكونات حمورة وراثي ًا ،وتو�ضيح ذلك
على بطاقة املعلومات الغذائية� ،إذا كانت ن�سبة التحوير الوراثي تتجاوز  ،% 0.9ح�سب
ت�شريعات االحتاد الأوروبي ،وذلك بالإ�شارة ب�شكل وا�ضح اىل احتواء املنتج الغذائي على
�أي مكونات معدلة وراثي ًا.
o oاال�ستف�سار عن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة ملراقبة الأغذية املعدلة وراثي ًا املوجودة يف
الأ�سواق املحلية.
o oاال�ستف�سار عن ال�شروط التي تطبقها الهيئة على الأغذية املهند�سة وراثي ًا امل�سموح بتداولها
وبيعها يف �أ�سواق الدولة.
o oاال�ستف�سار عن توافر خمتربات خمت�صة يف الدولة قادرة على الك�شف عن املكونات املعدلة
وراثي ًا.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال هو:
o oحمدودية الدعم املقدم �إىل ال�صيادين وجمعيات ال�صيادين ،وعدم مراعاة الدعم
احلكومي االحتياجات الفعلية لهم واقت�صاره على جوانب حمدودة ،كدعم حمركات
قوارب ال�صيد بن�صف القيمة لل�صيادين.
o oتعد مهنة ال�صيد �أحد مقومات الأمن الغذائي للدولة  ،فمعدل ا�ستهالك الفرد من
الأ�سماك حملي ًا يبلغ ( )33كيلو غرام ًا �سنوي ًا  ،مبا يعد الأعلى على امل�ستوى اخلليجي ،يف
حني مت االعتماد على �أكرث من  % 70 – 50من �أ�سماكنا يف الأ�سواق على اال�سترياد.
o oتزايد ملوحة املياه و�شحها ،وهو ما �ساهم يف انح�سار وانخفا�ض م�ساحة املحا�صيل
الزراعية ،وازدياد الزحف العمراين وال�صناعي الذي ق�ضم م�ساحات كبرية من الأرا�ضي
الزراعية ،وت�سبب يف انخفا�ض م�ساحات الزراعة وموت �أ�شجار النخيل واقفة ب�سبب غزو
�أنواع جديدة من احل�شرات والديدان عليها ،فقد ك�شفت الإح�صائيات انخفا�ض امل�ساحات
املزروعة و�صاحبها انخفا�ض الإنتاج الزراعي بن�سبة تزيد عن .% 60
o oجفاف  2240مزرعة يف مدينة الذيد التابعة لإمارة ال�شارقة من  3200مزرعة
موجودة يف املدينة ،بن�سبة ت�شكل نحو  % 70من �إجمايل عدد املزارع ،الأمر الذي جعل
ما هو دور وزارة البيئة يف حماية
مالك املزارع يعملون على حتويلها �إىل خمازن مفتوحة ووحدات �سكنية لت�أجريها للعمالة.
املواطنني العاملني يف مهنتي �صيد
o oعزوف املواطنني عن مهنة ال�صيد ،وذلك الرتفاع تكاليف رحلة ال�صيد حيث ت�ستحوذ
 25الأ�سماك والزراعة؟
املحروقات مبفردها على ( )% 70من رحلة ال�صيد الواحدة ،في�ضطر ال�صياد يف
ال�سواحل ال�شرقية �إىل دخول البحر يف حدود ( )50مي ًال بحري ًا فقط  ،مما يعني ارتفاع
التكاليف ،وبالتايل ف�إننا نعتمد على �أكرث من  % 70 – 50من �أ�سماكنا يف الأ�سواق
على اال�سترياد.
�o oسيطرة املجموعات الآ�سيوية على القطاع ال�سمكي الذي يعد اقت�صاد ًا حيوي ًا �إذ تبلغ حجم
جتارة الأ�سماك يف الدولة مليار درهم �سنوي ًا ،والذي ال يتجاوز ن�صيب احلكومات املحلية
وال�صيادين املواطنني منها �سوى (.)% 10
o oت�ستورد الإمارات نحو  % 86من احتياجاتها من ال�سلع الغذائية وكذلك �أغلبية �أعالف
املا�شية مبا فيها الأعالف املدعومة ( 1.2مليون طن يف ال�سنة) ،نتيجة حمدودية املوارد
الطبيعية وارتفاع ُكلفة �إنتاج ال�سلع الغذائية حملي ًا� ،إ�ضافة �إىل الظروف البيئة ال�صعبة.
o oاال�ستف�سار عن اخلدمات التي تقدمها وزارة البيئة واملياه للمواطنني العاملني يف مهنتي
الزراعة و�صيد الأ�سماك .
o oاال�ستف�سار عن اجلهود التي تبذلها الوزارة يف احلفاظ على مهنتي الزراعة و�صيد
الأ�سماك من ت�سرب املواطنني العاملني منها.
o oاال�ستف�سار عن اخلطط واملبادرات التي �ست�سعى من خاللها وزارة البيئة واملياه لدعم
وتر�سيخ مهنتي ال�صيد والزراعة لدى املواطنني.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
o oاحلاجة �إىل مبنى يتنا�سب مع طبيعة املباين يف الدولة ،ولي�س من �أجل الرفاهية مببنى
�شاهق او املطالبة مببنى �ضخم كاملوجود يف الإمارات الأخرى ،فهذه ال�شركة ي�شارك فيها
�أهل �أم القيوين� ،سواء كانوا متلقني للخدمة �أو �أنهم من امل�ؤ�س�سني فيها.
ملاذا ال يتم �إن�شاء مبنى جديد مل�ؤ�س�سة o oلرد االت�صاالت ،ب�أن هذا ب�سبب تدين املدخول عليهم منها ،و�أن �إمارة �أم القيوين ال
تخف�ض عنها الر�سوم لأنها تعد الإمارة ال�ساد�سة يف امل�ساحة مقارنة مع الإمارات الأخرى.
الإمارات لالت�صاالت «ات�صاالت» ب�إمارة
� 26أم القيوين؟
o oمبنى االت�صاالت املوجود حاليا يف �إمارة �أم القيوين �أن�شئ يف بداية ال�سبعينات وم�ساحته
ال تتعدى ع�شرين مرت ًا مربع ًا  ،وهذا املبنى �صالة واملوظفني والإداريني يجل�سون على �شكل
دائري ولي�س هناك مكان خم�ص�ص �سواء للذكور �أو الإناث  ،فما �أن تدخل الباب حتى جتد
امل�ستخدمني �أو اجلمهور وامل�شرتكني بع�ضهم جلو�س والبع�ض الأكرث وقوفا يف هذا املبنى،
و�إذا جئنا للموظفني ف�إنهم يق�ضون وقتهم من بداية الدوام حتى نهايته على هذه الكرا�سي
الدائرية ،و�إذا دخلت املبنى جتد عندهم فقط حجرة �صغرية وك�أنهم يق�ضون طيلة اليوم
على هذه اجلل�سة ،مع العلم �أن هذا املبنى يخدم �إمارة �أم القيوين من ال�سكان الداخليني
ومنطقة ال�سلمة والراعفة وفلج املعال حتى و�إن قيل �أن بع�ض �سكان فلج املعال يذهبون �إىل
الذيد.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا ال�س�ؤال :
�o oأن الكثري من مزارع املواطنني يف املنطقة ال�شرقية والو�سطى من الدولة �أ�صبحت تعاين
من اجلفاف يف الآونة الأخرية ،ب�سبب �شح الأمطار وجفاف العديد من الآبار االرتوازية �أو
ازدياد ملوحتها ،نتيجة نق�ص التغذية ال�سطحية احلا�صلة جراء تذبذب �سقوط الأمطار.
o oطال اجلفاف ( )2240مزرعة يف مدينة الذيد التابعة لإمارة ال�شارقة من ()3200
مزرعة موجودة يف املدينة ،بن�سبة ت�شكل نحو ( )% 70من �إجمايل عدد املزارع.
o oا�ستغالل مالك الأرا�ضي الزراعية بعد جفاف مزارعهم يف �أغرا�ض جتارية و�صناعية
كبناء وحدات �سكنية فيها وت�أجريها للعمال� ،أو حتويلها �إىل خمازن لل�شركات  ،نتيجة قلة
الدعم املقدم للمزارعني يف ظل غالء املواد الزراعية يف ال�سوق.
o oدولة الإمارات ت�ستورد نحو ( )% 80من احتياجاتها من ال�سلع الغذائية  ،و�أن
( )% 60من �إجمايل الواردات الغذائية ت�أتي من ( )10دول فقط ،فمعدل ا�ستهالك
ما هو الدور الذي تقوم به الوزارة
الفرد من الغذاء يف الإمارات ح�سب �إح�صاءات وزارة االقت�صاد منا بن�سبة ()% 4.9
 27للحفاظ على الأرا�ضي الزراعية؟
خالل عام (2011م)  ،وبالتايل زيادة حجم الطلب على املواد الغذائية بن�سبة ت�صل
�إىل (. )% 30
o oيتطلب �أن تقوم امل�ؤ�س�سات الداعمة مل�شروعات املواطنني ،خ�صو�ص ًا ال�شباب منهم،
وال�صناديق التي تدعم ا�ستثماراتهم ،بتخ�صي�ص جزء من تلك املخ�ص�صات لدعم
امل�شروعات الزراعية لت�شجيع العمل يف الزراعة  ،وتوفري املياه ملزارع املنطقة مبعدل
(� )40ألف غالون يومي ًا.
o oاال�ستف�سار عن الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على الأرا�ضي الزراعية من ا�ستغالل
بع�ض مالكها يف غري الأغرا�ض التي خ�ص�صت لها.
o oاال�ستف�سار عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من ظاهرة ا�ستغالل الأرا�ضي
الزراعية من قبل املالك.
o oاال�ستف�سار عن التن�سيق بني الوزارة واجلهات املعنية من �أجل احلفاظ على الأرا�ضي
الزراعية.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
o oوجود ما يناهز (� )22ألف موظفة مواطنة �ضمن طاقة العمل يف احلكومة االحتادية ،من
�إجمايل عدد املوظفات الذي يبلغ (� )32ألف موظفة من الن�ساء.
o oن�سبة وجود املر�أة الإماراتية يف اجلهاز احلكومي االحتادي ت�صل �إىل نحو (.)% 69
o oمتتلك الدولة حوايل ( )83بعثة دبلوما�سية ،ولها عالقات دبلوما�سية مع ما يزيد على
( )182دولة حول العامل.
ما هي �أ�سباب �إلغاء املادة ( )60من
املر�سوم بقانون احتادي رقم ()11
�o oإلغاء هذه املادة يتعار�ض مع املادة ( )14من د�ستور الدولة والتي تن�ص على �أن “امل�ساواة
 28ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف
والعدالة االجتماعية ،وتوفري الأمن والطم�أنينة ،وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع املواطنني ،من
احلكومة االحتادية وتعديالته؟
دعامات املجتمع ،والتعا�ضد والرتاحم �صلة وثقى بينهم” ،ويتعار�ض �أي�ض ًا مع املادة
( )15من الد�ستور والتي تن�ص على �أن “الأ�سرة �أ�سا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق
وحب الوطن ،ويكفل القانون كيانها ،وي�صونها ويحميها من االنحراف”.
�o oإلغاء �إجازة مرافقة الزوجة لزوجها يف بعثته الدبلوما�سية و�ضع زوجات الدبلوما�سيني يف
حرية بني اال�ستقالة �أو حتمل م�شاق البعد عن رب الأ�سرة وتربية الأبناء وحيدة ،و�أن الأبناء
�سيكونون هم ال�ضحية لغياب الأبوين عنهم.
o oوقد وافق املجل�س على تبني تو�صية ب�ش�أن “�ضرورة �إعادة املادة ( )60من املر�سوم
بقانون احتادي رقم ( )11ل�سنة 2008م ب�ش�أن املوارد الب�شرية يف احلكومة االحتادية
وتعديالته”.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
o oوجود جلنة بوزارة ال�صحة للعالج باخلارج تتكون من (� )8أطباء ا�ست�شاريني من
اخت�صا�صات مر�ضية خمتلفة.
o oتخ�صي�ص ( )40مليون درهم لربنامج العالج باخلارج لعام (2012م)  ،وعلى �إثر
ذلك مت �إر�سال (�150إىل  ) 250مواطن ًا مري�ض ًا للعديد من الدول .
o oقلة املخ�ص�صات املالية للمر�ضى ومرافقيهم الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج مقارنة
بتكاليف املعي�شة اليومية ،حيث ت�صرف الوزارة للمر�ضى يف �أوروبا ( )160يورو يومي ًا
لل�شهر الأول من العالج وبعد �شهر من العالج يتم �إنقا�ص املبلغ �إىل ( )110يورو يوميا.
هل هناك مراجعة دورية للمخ�ص�صات
املالية للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج o oتكفل الوزارة ببع�ض احلاالت بعالج املري�ض من دون ال�سكن واملوا�صالت.
 29يف اخلارج؟
�o oإعادة النظر يف زيادة املخ�ص�صات املالية لتتنا�سب مع امل�ستوى املعي�شي يف الدول التي
ير�سلون لها.
	 oزيادة يف الأعباء امللقاة على ميزانية الدولة  ،فقد قدرت درا�سة �أجرتها باحثة مواطنة
ميزانية عالج املر�ضى املواطنني يف اخلارج بنحو ( )180مليون دوالر �سنوي ًا ،ما يعادل
( )662مليون درهم تقريب ًا.
o oعدم وجود اتفاقيات بني وزارة ال�صحة و م�ؤ�س�سات طبية �أوروبية وعاملية لعالج املر�ضى
املبتعثني للخارج  ،وخا�صة عالج احلاالت النادرة التي ال يتوافر عالج لها داخل الدولة.
وافق املجل�س على رفع تو�صية ب�ش�أن “�ضرورة املراجعة الدورية للمخ�ص�صات املالية التي
ت�صرف للمر�ضى الذين ير�سلون للعالج يف اخلارج مبا يتنا�سب مع تكاليف املعي�شة يف الدول
التي ير�سلون �إليها”.
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ولعل �أحد �أهم الأ�سباب التي جعلت �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي يقومون بطرح هذا
ال�س�ؤال :
�o oإحالل وجتديد عدد من مراكز ال�صحة الأولية يف مناطق خمتلفة وحتديث الأجهزة
الطبية امل�ستخدمة فيها ،ومت تطوير بع�ض املناطق بكلفة �إجمالية ت�صل �إىل  40مليون
درهم ومل يتم ت�شغيلها.
o oقيام وزارة الأ�شغال العامة منذ �أكرث من عام بت�سليم وزارة ال�صحة مركز العكامية
ال�صحي بعد االنتهاء من ت�شييده �إال �أنه مل يتم ت�شغيله.
o oمعاناة �أهايل املناطق البعيدة عن املراكز ال�صحية ،حيث يجربون على نقل مر�ضاهم �إىل
م�ست�شفيات تبعد عنهم م�سافة ال تقل عن  50كيلو مرت ًا.
ما هي �أ�سباب الت�أخر يف افتتاح بع�ض o oحاجة املراكز ال�صحية التي مل يتم افتتاحها �إىل �أكرث من  156وظيفة ،ما بني �أطباء
30
واخت�صا�صيني وممر�ضني وفنيني ،ال �سيما بعد اعتماد �أق�سام للطوارئ يف جميع املراكز
املراكز ال�صحية يف الدولة؟
ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل الكادر الإداري.
�o oضرورة ت�شغيل املراكز ال�صحية التي مت �إن�شا�ؤها ا�ستجابة �إىل ر�ؤية الإمارات 2021
وا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات  ،2013-2011الداعمة �إىل حتقيق �أعلى م�ستوى
ل�صحة الأفراد.
o oعدم توفري املخ�ص�صات الكافية وامل�شجعة للكوادر الطبية املتخ�ص�صة للعمل يف امليدان
الطبي ،وتتمثل هذه املخ�ص�صات يف الرواتب املنا�سبة والعالوات ،واالمتيازات ،وغريها.
o oالت�أخر يف �إ�صدار الرتاخي�ص الطبية التي تتطلب مدة زمنية متتد �إىل �شهور ،وهذا �أحد
�أهم �أ�سباب نق�ص الكوادر الطبية يف املن�ش�آت ال�صحية على حد �سواء.
o oالدولة بحاجة �إىل من � 300إىل  350طبيب ًا �سنوي ًا ملعاجلة م�شكلة نق�ص الكوادر الطبية.
o oحققت دولة الإمارات املركز الأول عامليا يف جمال الكفاءة احلكومية وحتقيقها �أكرب
قفزة بني جميع دول العامل يف جمال التناف�سية بني الدول يف عام  2013لت�صل للمركز
الثامن عامليا ،وحتقق �أي�ضا املركز الرابع عاملي ًا يف جمال الأداء االقت�صادي بح�سب
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملي  ،2013والذي يعد �أحد �أهم التقارير العاملية التي
تقي�س م�ستوى تناف�سية الدول وي�صدر عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية ب�سوي�سرا ،لذلك
الإمارات ملزمة بتحديد العنا�صر التناف�سية لكل وزارة مع م�ؤ�شراتها ،ولعل من بني
املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :
 31ما هي العنا�صر التي مت اعتمادها لكل o oاحلر�ص على حتقيق الر�ؤية اال�سرتاتيجية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
وزارة لتحقيق التناف�سية احلكومية؟
رئي�س الدولة و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،للو�صول باخلطة اال�سرتاتيجية املر�سومة للدولة
�إىل ر�ؤية الإمارات 2021م ،وحتقيق الربط بني هذه امل�ؤ�شرات واخلطة اال�سرتاتيجية.
�o oأهمية �أن تكون امل�ؤ�شرات وا�ضحة ،وال بد �أن يكون هناك ربط بني الأولويات الوطنية
والتقارير العاملية.
o oتعترب امل�ؤ�شرات دليل على ح�سن قيام الوزارات مبمار�سة اخت�صا�صاتها ،ولها دور يف
تقييم كفاءة اخلدمات التي تقدمها للمواطنني .
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كيف يتم تفعيل دور جمل�س الإمارات
 32للتميز احلكومي؟

ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
o oيف �إطار �ضمان ا�ستمرار التناف�سية عاملي ًا ،حيث �إنه مت �إن�شاء جمل�س الإمارات للتمييز
احلكومي يف  ،2013وذلك لي�ضم جميع الربامج املعنية بالتميز على امل�ستوى االحتادي
و�صو ًال لغاية الإمارات يف التميز ،الأمر الذي يتطلب و�ضع خطة عمل ملجل�س الإمارات
للتميز احلكومي والإطار الزمني.
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
�o oشركات حمدودة يف توريد �سلع معينة �ساهمت يف �سهولة فر�ض الزيادات ال�سعرية التي
تطلبها تلك ال�شركات على منتجاتها �سواء عرب فر�ض زيادات �سنوية بن�سب حمدودة� ،أو
تغيري �شكل عبوات منتجاتها باملحتوى نف�سه مع زيادة الأ�سعار.

هل هناك خطط لتحرير التجارة يف
33
الدولة؟
o oعدم وجود حترك جماعي من قبل اجلمعيات التعاونية لال�ستفادة من قرار حترير
الوكاالت التجارية ،حيث �أفاد �أحد مديري اجلمعيات التعاونية لو�سائل الإعالم املحلية
عن ف�شل معظم اجلمعيات يف اال�ستفادة من قرار حترير بع�ض الوكاالت التجارية ال�صادر
يف عام 2005م بحيث مل ي�شعر امل�ستهلك بت�أثري هذا القرار على م�ستويات الأ�سعار
ال�سائدة يف ال�سوق.
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
o oعدم وجود زيادة لبدل هذه الفئة حيث يتم �إ�ضافة زيادة لبدل ال�سكن ملرة واحدة فقط
عند تغري حالته االجتماعية من �أعزب �إىل متزوج ،وذلك وفق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم
هل �سيتم زيادة بدل ال�سكن للموظف
( )23ل�سنة 2012م ب�ش�أن اعتماد جداول الرواتب يف احلكومة االحتادية ،والذي من
 34املواطن الذي يقرتن ب�أكرث من زوجة
خالله حدد لكل وظيفة الدرجة املقررة والعالوات والبدالت املكونة لها.
مواطنة؟
o oهذا القرار �سيكون �أحد احللول التي �ستعدل و�ست�سهم يف حل خلل الرتكيبة ال�سكانية� ،إىل
جانب العنو�سة.
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
o oهناك الكثري من هذه اجلمعيات متار�س ن�شاطها يف الدولة ولكن ب�أ�ساليب غري �صحيحة
متى �سيتم �إ�صدار قانون لتنظيم عمل
حيث ي�أخذون رخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية �أو من املناطق احلرة.
 35املنظمات واجلمعيات املن�ش�أة خارج
الدولة؟
o oوقد �أو�صى املجل�س يف هذا املو�ضوع �أن يكون هذا القانون جاهزا يف عام 2015م  ،حتى
ت�ستطيع هذه اجلمعيات فتح فروع لها للعمل يف الدولة ون�ستفيد منها يف كل هذه املجاالت
املهنية.
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
o oوجود �صعوبات تواجه املتطوعني ترتكز يف �ضعف وعي اجلهات والأفراد بحقوقهم
وواجباتهم ،وانعدام ثقافة التطوع.
ما هي الربامج واخلطط لت�شجيع العمل
 36التطوعي؟
	 oتدين املعرفة ب�أهمية تعزيز دور الأفراد يف التنمية االجتماعية من خالل العمل التطوعي.
o oعدم وجود مرجعية للعمل التطوعي على م�ستوى الدولة ،والذي �ساهم يف عدم م�شاركة
بع�ض املواطنني يف �أي �أعمال تطوعية ،الأمر الذي يتطلب �إيجاد جهة ر�سمية احتادية تعزز
وت�شجع العمل التطوعي وتقدم مزايا وحوافز للمواطنني امل�شاركني يف العمل التطوعي.
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ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
o oعدم وجود ربط �إلكرتوين بني هيئة املعا�شات وهيئة الهوية ووزارة الداخلية واجلهات
املعنية داخل الدولة ،يف حت�صيل البيانات اخلا�صة بامل�سجلني يف الهيئة تلقائي ًا ،حيث يتم
كيف �سيتم الربط الإلكرتوين بني
تقدمي الإقرارات وتعبئة اال�ستمارة املخ�ص�صة لها باليد وخا�صة �أثناء وفاة �صاحب املعا�ش.
 37اجلهات ذات العالقة لت�سجيل حالة وفاة
�صاحب املعا�ش التقاعدي؟
o oمعاناة �أ�صحاب ال�ش�أن يف �إثبات وفاة �صاحب املعا�ش ،حيث يتطلب عليهم مراجعة �أكرث
من جهة حكومية لإ�صدار �شهادة الوفاة من �أجل �إثبات حالة الوفاة ،وهذا املو�ضوع ي�سبب
م�شكلة لأفراد املجتمع .
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
o oقام املجل�س باملطالبة بت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين ،لأن عدم القيام بذلك
ي�ؤدي �إىل االزدحام يف مراكز تقدمي اخلدمة ،و�إدخال البيانات باخلط�أ مما يرتتب عليه
وقف رواتب بع�ض املتقاعدين� ،إذ �شكا متقاعد من عدم نزول الراتب وعند مراجعته
ما هي الإجراءات لت�سهيل �إجراءات
الهيئة مل ي�ستطع احل�صول على �أية �إفادة حول �سبب توقف راتبه� ،إال �أنه بعد الإحلاح على
 38حتديث بيانات املتقاعدين؟
�أحد املوظفني �أخربه ب�أنه �أثناء حتديث البيانات حدث خط�أ يف �إدخال بياناته وهو وراء
ال�سبب يف عدم نزول راتبه.
o oمل يتم توفري خدمة التنقل لكبار ال�سن يف املنازل كما هو معمول به يف هيئة الإمارات
للهوية ،الأمر الذي يرتتب عليه وقف معا�ش بع�ض املتقاعدين وهو م�صدر الدخل الوحيد
للكثري منهم .
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
o oهناك فئات ال ت�ستطيع اال�شرتاك يف الت�أمينات االجتماعية كربات البيوت ،مما �سي�ؤدي
�إىل معاناة الأ�سر و�إثقال كاهلها بامل�صاريف ب�سبب عدم القدرة على الإيفاء مبتطلبات
اال�شرتاك االختياري يف الت�أمينات
احلياة الكرمية يف حال عدم امتالك رب الأ�سرة منزل خا�ص وتوفريه م�سكن للإيجار
 39االجتماعية.
لأ�سرته ،حيث ك�شف تقرير حديث �صادر عن �شركة �أ�ستيكو للخدمات العقارية �أن �أ�سعار
�إيجارات ال�شقق والفلل �سجلت �أداء قوي ًا خالل عام 2013م مرتفعة بن�سبة ()% 23-19
على التوايل يف الربع الثالث من العام مقارنة بالفرتة نف�سها يف .2012
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
كيف يتم ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى o oطرح املجل�س يف �إحدى جل�ساته مو�ضوع ربط الراتب التقاعدي مب�ستوى تكاليف املعي�شة،
وجاءت زيادات ملوظفي احلكومة االحتادية واملتقاعدين بن�سبة ( ،)% 70و قرارات
 40تكاليف املعي�شة؟
الزيادات هذه ت�أتي من منطلق �إ�سهام الدولة يف حت�سني الظروف املعي�شية للمواطنني ،
�إال �أن معا�شات بع�ض املتقاعدين مل تعد تلبي متطلبات احلياة الكرمية بعد االرتفاعات
املتتالية يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،والتي ترتب عليها ت�آكل القوة ال�شرائية لدخولهم،
بالتايل طالب املجل�س بزيادة رواتب بع�ض املتقاعدين الذين مل ت�شملهم الزيادة.
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
ما هي �إجراءات �صرف املعا�ش لورثة o oلتعدد ال�شكاوى من املواطنني يف هذا ال�ش�أن حيث �أنه يتم �إيقاف �صرف املعا�ش التقاعدي
 41املر�أة العاملة املتوفاة؟
للمر�أة عند وفاتها وال يتم �صرفه لورثتها با�ستثناء زوجها� ،إذا كان وقت وفاة زوجته
م�صاب ًا بعجز �صحي مينعه من الك�سب وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية ويكون
التحقق من العجز مرة كل �سنتني مامل تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال �شفائه ،على
خالف الرجل الذي ي�صرف املعا�ش حالة وفاته لورثته.
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ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات o oلأنه مل يتم ت�شكيل جمل�س �إدارة للم�ؤ�س�سة حتى الآن ،حيث �إن امل�ؤ�س�سة �أن�شئت مبوجب
القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2000م بغر�ض �إن�شاء و�إدارة املباين احلكومية ،وقد
 42العقارية؟
ن�صت املادة رقم ( )5من القانون على �أن يتم ت�شكيل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة برئا�سة
وزير املالية وع�ضوية ثمانية �أع�ضاء يعينهم جمل�س الوزراء بناء على اقرتاح معايل الوزير،
بالتايل فقد اقرتح املجل�س يف هذا املو�ضوع التايل :و�ضع حد لهذه امل�ؤ�س�سة �سواء بدجمها
�أو ب�إبقائها وت�شكيل جمل�س �إدارتها.
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
o oاملتقاعدين ال يتمتعون مبزايا متيزهم عن العاملني من �أجل مواجهة غالء املعي�شة ،كمنح
املتقاعد خ�صومات على اخلدمات التي يتلقاها من اجلهات احلكومية كما هو معمول به
هل هناك �إ�ضافة لعالوة الأبناء اجلدد
يف الدول املتقدمة.
� 43إىل معا�شات املتقاعدين؟
o oتزايد �ضغوط احلياة املعي�شية مثل ارتفاع �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ،وعدم تنا�سب املعا�ش
التقاعدي مع م�ستوى املعي�شة ،وخا�صة املتقاعدين الذين ال تزيد معا�شاتهم عن ()10
�آالف درهم �شهري ًا ،حيث �إن هناك درا�سة لوزارة االقت�صاد مت فيها حتديد حمدودي
الدخل يف الدولة وهم الذين ال تتجاوز دخولهم (� )13ألف درهم �شهري ًا ،حيث �أو�صى
املجل�س يف هذا املو�ضوع �أن ت�ستمر زيادة منح بدل الأوالد للمتقاعدين حتى بعد تقاعدهم.
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
هل �سيتم زيادة عالوة �أبناء املواطنني
من (� )600إىل ( )1000درهم؟ o oمطالبة مواطنون اجلهات امل�س�ؤولة داخل الدولة بزيادة عالوة الأبناء من (� )600إىل
44
( )1000درهم ،وذلك يف ظل الغالء الذي طال �أ�سعار ال�سلع واخلدمات كافة ،والتي
�أ�صبحت ترهق كاهل رب الأ�سرة ،مما ي�ؤدي �إىل عزوفه عن الإجناب واالكتفاء بعدد قليل
من الأبناء ،رغم �أننا نعاين من خلل يف الرتكيبة ال�سكانية.
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال:
�o oسعي الدولة من خالل الأجندة الوطنية التي و�ضعتها لل�سنوات ال�سبع القادمة �إىل زيادة
ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل بن�سبة ( ،)% 65فبالتايل يجب حتقيق
التناف�سية من خالل حتقيق مبد�أ اال�ستدامة املرتكز على مقومات الإن�صاف والتمكني،
والعمل على بناء م�ستقبل مزدهر للأجيال القادمة يتم من خالل التخطيط الوا�ضح
هل هناك توجه لزيادة ن�صيب الفرد من
للأهداف والطموحات.
 45الدخل القومي الإجمايل؟
o oبالتايل فمن ال�ضروري تطوير ال�صناعات الوطنية واالرتقاء بها �إىل م�ستوى ال�صناعات
املعرفية ،لتكون �صناعات م�ستقبلية متطورة ت�ساهم يف حتقيق ا�سرتاتيجية الدولة ور�ؤية
الإمارات  2021فيما يتعلق بتحقيق اقت�صاد تناف�سي مبني على املعرفة.
o oوقد �أو�صى املجل�س يف هذا املو�ضوع بالتايل :زيادة رواتب املوظفني احلكوميني فئة
متو�سطي الدخل مبا يتما�شى مع ارتفاع تكاليف املعي�شة وتوفري جودة حياة كرمية لهم.
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o oناق�ش املجل�س �س�ؤاال حول الرقابة على التقييم العقاري ملنح القرو�ض العقارية ،حيث
ت�ساهم البنوك و�شركات التمويل يف تقدمي متويالت وقرو�ض للم�ستثمرين يف القطاع
العقاري ،والذي بدوره �ساهم يف النمو العقاري بالدولة .وقد �أكدت بيانات امل�صرف
املركزي ال�سنوية �أن التمويالت العقارية يف عام 2012م �شكلت ( )% 21.7من
الودائع الإجمالية للبنوك ،بواقع ( )253.8مليار درهم من �إجمايل ودائع حجمها
( )1167.8مليار درهم ،يف حني �أن امل�صرف املركزي ي�سمح للبنوك مبنح متويالت ال
تتجاوز ( )% 20من ودائعها للقطاع العقاري لتوزيع املخاطر ،ولعل من مربرات طرح
ال�س�ؤال:
o oازدياد اال�ستثمار يف القطاع العقاري نظر ًا �إىل الأعداد الكثيفة من امل�ستثمرين املواطنني
واملقيمني والأجانب امل�ستثمرين �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال ،وقد ك�شفت درا�سة �أن م�ساهمة
القطاع العقاري املحلي يف �إجمايل الناجت املحلي للدولة يالم�س( )111.4مليار درهم
بنهاية عام 2013م ،بينما يتوقع �أن ترتفع �إىل ( )118مليار درهم بحلول نهاية عام
2014م.
كيف تتم �آلية الرقابة على التقييم
 46العقاري ملنح القرو�ض العقارية؟
o oاحلفاظ على ا�ستقرار ومنو القطاع العقاري يف الدولة ومواجهة �أي حتديات �أو�أزمات
اقت�صادية كالأزمة العاملية املالية الأخرية ،التي �أدت �إىل تراجع �أ�سعار العقارات بالدولة
بن�سبة بلغت نحو .% 50
o oجتاوز البنوك العاملة يف الدولة ،احل�صة التي حددها امل�صرف املركزي لتمويل القطاع
العقاري بنحو( )20مليار درهم بنهاية عام 2012م ،حيث �أفاد �أحد اخلرباء
امل�صرفيني لو�سائل الإعالم املحلية ب�أن بيانات امل�صرف املركزي ال�سنوية �أكدت �أن
التمويالت العقارية �شكلت ( )% 21.7من الودائع الإجمالية للبنوك ،بواقع ()253.8
مليار درهم ،من �إجمايل ودائع حجمها ( )1167.8مليار درهم.
o oعدم متكن املواطنني من العي�ش العي�شة الكرمية ،كما تهدف �إليها احلكومة االحتادية
من خالل ر�ؤية الإمارات لعام (2021م) ،التي �أعلن عنها من خالل القيادة احلكيمة.
وقد انتهى املجل�س ب�إ�صدار تو�صية حول �ضرورة و�ضع منظومة التقييم العقاري يف الدولة،
واعتماد معايري الإمارات للتقييم العقاري وقواعد مزاولة ن�شاط التقييم العقاري ،و�إلزامية
تطبيقها على جميع امل�ؤ�س�سات املالية يف عمليات التمويل العقاري.
o oناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول �صرف مكاف�آت وميداليات لل�ضباط املتقاعدين ،حيث �صدر
القرار الوزاري رقم ( )2000/418يف �ش�أن منح ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد
املتقاعدين ميدالية اخلدمة الطويلة املمتازة وميدالية دمج قوى ال�شرطة والأمن وميدالية
ملاذا ال يتم �صرف مكاف�آت وميداليات
47
اخلدمة املخل�صة و�صرف املكاف�أة املن�صو�ص عليها يف املواد ( )6–1من القانون رقم
لل�ضباط املتقاعدين؟
( ،)1972/1وقد مت طرح ال�س�ؤال وذلك ل�صدور ك�شوفات من وزارة الداخلية ب�أ�سماء
املتقاعدين من ال�ضباط والقادة ،ل�صرف ميداليات ومكاف�آت لهم ،ومر حوايل  14عاما
�إىل الآن ومل يح�صل �أي من املتقاعدين �إىل الآن على هذه امليداليات واملكاف�آت.
لعل �أحد �أ�سباب طرح هذا ال�س�ؤال:
ملاذا ال يتم م�ساواة معا�شات ال�ضباط o oمتت زيادة رواتب الع�سكريني مبكرمة من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة يف بداية عام
 48املتقاعدين القدامى مبعا�شات ال�ضباط
2008م ،ومل يتم زيادة رواتب الع�سكريني املتقاعدين من وزارتي الداخلية قبل هذا
املتقاعدين حديث ًا؟
العام �أ�سوة بزمالئهم من الع�سكريني ،حيث �إن املوظفني الذين تقاعدوا قبل 2008م
رواتبهم قليلة وهم �أرباب �أ�سر ،وال ي�ستطيعون مواجهة الغالء يف الدولة.
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ناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول �صحة العقود التي فر�ضتها ال�سفارة الفلبينية لرعاياها من عمال
ولعل من مربرات طرح هذا ال�س�ؤال ما يلي:
o oفر�ض �سفارة الفلبني يف الدولة �صيغ عقود و�إ�صدار قرارات وتعليمات ملكاتب جلب العمالة
املنزلية وممار�سة �ضغوط على تلك املكاتب ،وتوجيه �إنذارات بحظر التعامل معهم كليا،
ومنعهم من جلب العمالة املنزلية من الفلبني ،التي تخالف الأحكام التي �أ�صدرتها وهي �أن
تكون �سن العاملة املنزلية من� 18إىل 23عاما ،و�أن يرفع احلد الأدنى للراتب من200
دوالر �إىل 400دوالر �شهريا.
 49ما مدى �صحة العقود التي فر�ضتها o oتكبد بع�ض مكاتب جلب العمالة املنزلية خ�سائر مالية كبرية نتيجة �إيقاف ال�سفارة عقود
ال�سفارة الفلبينية لرعاياها من العمال؟
عمل اخلادمات ،في�ضطر البع�ض منها للتحايل على هذه العقود حتى ت�ستطيع موا�صلة
عملها ،مما يت�سبب يف الكثري من امل�شكالت للكفالء.
o oا�ضطرار بع�ض الأ�سر حمدودة �أو متو�سطة الدخل �إىل خمالفة القانون وت�شغيل خادمات
هاربات �أو خمالفات ،وذلك لرفع تكاليف جلب العمالة املنزلية حيث تتقا�ضى �إدارة
الإقامة و�ش�ؤون الأجانب من املقيمني ( )5000درهم ر�سوم �إقامة �سنوية خلدم املنازل ،
بالإ�ضافة �إىل ر�سوم املعامالت ،والفح�ص الطبي ،يف حني �أن مكاتب جلب العمالة املنزلية
تتقا�ضى من املواطنني واملقيمني مبالغ ترتاوح بني ( )6000و( )7000درهم عن كل
خادمة.
ناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول هروب الفئة امل�ساندة» العمالة املنزلية» ولعل من مربرات طرح هذا
ال�س�ؤال ما يلي:
o oظاهرة هروب اخلدم �أ�صبحت عملية منظمة ،تدار بوا�سطة جمموعات �أو ع�صابات من
جن�سيات خمتلفة ،لديها و�سائلها و�شبكات ات�صاالتها وكوالي�سها التي حتاول من خاللها
الت�سلل �إىل البيوت ،وحتري�ض عامالت اخلدمة فيها على الهروب ،والعديد من هذه
ما هي الإجراءات املتخذة حول هروب
احلاالت ت�سجل با�ستمرار يف قوائم جرائم االجتار يف الب�شر.
 50الفئة امل�ساندة «العمالة املنزلية» وت�ضرر
املواطنني منها؟
o oعدم توافر جهة رقابية على مكاتب جلب العمالة املنزلية ملراقبة حركة الأ�سعار والعمل على
احلد من ارتفاعها ،ف�ض ًال عن عدم �صدور القانون االحتادي لعمال اخلدمة امل�ساعدة حتى
الآن ،والذي �سيلزم املكاتب بفر�ض �أ�سعار معينة و�شروط معينة جللب العمالة املنزلية.

هل يتم فح�ص خدم املنازل مبنافذ
 51دخول الدولة؟

o oال يوجد �إلزام للمكاتب بفرتة �ضمان حمددة �إذ تندرج هذه االتفاقات والعرو�ض حتت بند
املناف�سة بني املكاتب وال�شركات ،كما �أنها تخ�ضع للعر�ض والطلب.
o oناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول �ضرورة فح�ص خدم املنازل مبنافذ دخول الدولة ،فقد لوحظ
�أن هناك تالعب ًا من قبل بع�ض مكاتب ا�ستقدام اخلدم يف �إ�صدار ال�شهادات الطبية التي
ت�صدر من خارج الدولة ،حيث ك�شفت وزارة الداخلية �أن متو�سط ت�أ�شريات العمالة املنزلية
يبلغ نحو (� )100ألف ت�أ�شرية �سنوي ًا ،ولعل من �أ�سباب طرح هذا ال�س�ؤال :
�o oضعف الغرامة املالية املفرو�ضة على مكاتب ا�ستقدام العمالة ب�سبب التالعب يف �إ�صدار
�شهادات الفح�ص اخلا�صة بالعامالت يف املنازل القادمات من بع�ض الدول ،خا�صة فيما
يتعلق بالفح�ص النف�سي ،وعدم مقا�ضاة املراكز ال�صحية التي ت�صدر �شهادات طبية غري
�صحيحة.
o oارتفاع عدد العمالة املنزلية يف الدولة ،حيث ك�شفت وزارة الداخلية �أن متو�سط ت�أ�شريات
العمالة املنزلية يبلغ نحو (� )100ألف ت�أ�شرية �سنوي ًا.
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o oناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول �آلية تنفيذ قرار منح جن�سية الدولة لأبناء املواطنات ،حيث
�أ�صدرت القيادة يف احتفاالت الدولة باليوم الوطني ( )40قرار ًا مبنح �أبناء املواطنات
املتزوجات من �أجانب احلق يف التقدم للح�صول على جن�سية الدولة حال بلوغهم �سن
الثامنة ع�شرة ،ولعل من �أ�سباب طرح هذا ال�س�ؤال :
o oكلفت جلنة تنفيذ توجيهات �صاحب ال�سم ّو رئي�س الدولة ب�ش�أن �أبناء املواطنات وزارة
الداخلية يف عام 2012م بح�صر جميع الفئات امل�ستحقة من �أبناء املواطنات امل�ستوفية
ل�شروط اكت�ساب اجلن�سية ،و�إعداد القوائم النهائية ورفعها �إىل جلنة متابعة تنفيذ
توجيهات �صاحب ال�سم ّو رئي�س الدولة ،ب�ش�أن �أبناء املواطنات ،التي راجعت القوائم قبل
اعتمادها.
ما هي �آلية تنفيذ قرار منح جن�سية
52
الدولة لأبناء املواطنات؟
o oوجود العديد من �أبناء املواطنات املتزوجات من �أجانب ،حيث ك�شفت وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية لإحدى و�سائل الإعالم املحلية �أن ( )2451من املواطنات املتزوجات من
�أجانب يح�صلن على م�ساعدات �شهرية �ضمن الفئات املندرجة حتت مظلة ال�ضمان
االجتماعي ،وذلك من �أجل مواجهة تكاليف غالء املعي�شة والإيفاء مبتطلبات احلياة
الكرمية.

كيف يتم توفري البيانات الإح�صائية
53
الق�ضائية؟

o oانح�سار ن�سبة املواطنني �إىل ( )% 11عام 2010م بالن�سبة لإجمايل ال�سكان ،حيث
بلغ عدد �سكان الدولة نحو ( )8.264ماليني ن�سمة ،بينهم (� )947.9ألف مواطن
و( )7.316ماليني مقيم ،وفق ًا لبيانات �أعلنها املركز الوطني للإح�صاء يف �شهر �إبريل
عام 2011م.
ناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول توفري البيانات الإح�صائية الق�ضائية ،حيث تعاين بع�ض امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف الدولة �إىل افتقار املعلومات الق�ضائية الوا�ضحة حلجم الدعاوى املوجودة وحجم
الق�ضايا ولعل من مربرات طرح ال�س�ؤال:
o oعدم وجود بيانات �إح�صائية وا�ضحة للم�ؤ�س�سات التعليمية وبع�ض طلبة القانون الختيار
التخ�ص�ص املطلوب ،بنا ًء على حجم الق�ضايا املنظورة يف حماكم الدولة.
o oمدى �إمكانية و�ضع البيانات وامل�ؤ�شرات الق�ضائية يف املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل ،لكي
ت�ستطيع كافة فئات املجتمع االطالع عليها.
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ناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري خدمات �أف�ضل للمعاقني ،فقد �صدر
القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 2006م وتعديالته يف �ش�أن حقوق املعاقني ،وهذا
القانون يهدف �إىل �ضمان حقوقهم وتوفري جميع اخلدمات يف حدود قدراتهم و�إمكاناتهم،
كما ن�ص القانون على �أن ت�شكل �أربع جلان متخ�ص�صة يف جمال العمل والتعليم وال�صحة
والريا�ضة والثقافة ،لعل من �أ�سباب طرح هذا ال�س�ؤال ما يلي:
o oت�أخري يف تنفيذ �أحكام القانون فيما يخ�ص ت�شكيل اللجان ،على الرغم من �صدور القانون
يف عام 2006م.
o oتنفيذ �أحكام القانون االحتادي رقم ( )29ل�سنة 2006م وتعديالته ب�ش�أن حقوق
املعاقني بت�شكيل جلان بقرار جمل�س الوزراء متخ�ص�صة لتوفري خدمات �أف�ضل للمعاقني
وهي“اللجنة املتخ�ص�صة للخدمات ال�صحية والت�أهيل للمعاقني” ،و“اللجنة املتخ�ص�صة
ما هي اللجان التي مت ت�شكيلها لتوفري
54
بتعليم املعاقني”“ ،واللجنة املتخ�ص�صة لعمل املعاقني” ،و“اللجنة املتخ�ص�صة بالريا�ضة
خدمات �أف�ضل للمعاقني؟
والرتويج للمعاقني”.
o oوجود نق�ص يف مراكز ت�أهيل ورعاية املعاقني التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وخا�صة يف
الإمارات ال�شمالية ،حيث يبلغ عدد مراكز رعاية وت�أهيل املعاقني يف الدولة ( )42مركز ًا
منها ( )25مركز ًا خا�ص ًا و( )12حكومي ًا حملي ًا و( )5مراكز حكومية احتادية فقط يف
ظل وجود( )4031معاقا م�سجلني يف مراكز الت�أهيل على م�ستوى الدولة.
انتهى املجل�س �إىل تبني تو�صية حول “ت�شكيل جلنة عليا ت�ضم ممثلني عن كافة اجلهات
االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص وممثلني عن املعاقني ،على �أن تر�أ�سها وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية يكون دورها و�ضع ا�سرتاتيجية موحده للدولة فيما يخ�ص حقوق املعاقني ،وتعمل
على التن�سيق بني كافة الأطراف املعنية واملتابعة والإ�شراف على التنفيذ ال�صحيح لكل ما
يتعلق بهذا املو�ضوع”.
o oناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول الن�شيد الوطني للدولة ،حيث تن�ص املادة ( )5من د�ستور
الدولة على �أن يكون لالحتاد علمه و�شعاره ون�شيده الوطني ،وعلى الرغم من مرور ()42
عام ًا على قيام الدولة �إال �أنه غري معرتف به حتى الآن ،وهذا الأمر يعد خمالفة د�ستورية
وا�ضحة ،ولعل من �أ�سباب طرح هذا ال�س�ؤال ما يلي:

 55الن�شيد الوطني للدولة

o oعدم وجود ن�شيد وطني معتمد للدولة بالرغم من مرور ( )42عام ًا على قيامها ميثل
خمالفة د�ستورية ملا ن�صت عليه املادة ( )5من الد�ستور التي تن�ص على �أن “يكون
لالحتاد علمه و�شعاره ون�شيده الوطني ،ويحدد القانون العلم وال�شعار ،وحتتفظ كل �إمارة
بعلمها اخلا�ص ال�ستخدامه داخل �إقليمها”.
o oالن�شيد الوطني الذي �أطلقته وزارة الرتبية والتعليم يف عام 1987م قبل نحو ()27
عام ًا ال زال يردد �أثناء عزف ال�سالم الوطني يف كل املنا�سبات واملحافل ،الأمر الذي دعا
املجل�س �إىل �أن يناق�ش م�س�ألة “اعتماد ن�شيد وطني للدولة” مع احلكومة مرتني �أولهما يف
عام 2001م وثانيهما يف عام 2008م ،حيث طالب املجل�س خالل طرح هذه الأ�سئلة
ب�ضرورة اعتماد ن�شيد وطني للدولة يكون معرب ًا عن هويتها.
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ناق�ش املجل�س �س�ؤال حول التغيري امل�ستمر يف املناهج الدرا�سية يف التعليم اخلا�ص ،حيث �أكد
تربويون على �أن التغيري امل�ستمر يف مناهج التعليم ي�ؤدي �إىل ت�شتت ذهن الطالب واملدر�س
وكذلك هذا الأمر يحد من تنمية تفكريه العلمي ،ولعل من املربرات التي دعت لطرح هذا
ال�س�ؤال ما يلي:
o oتنوع املناهج التي تدر�س يف املدار�س اخلا�صة والتي يبلغ عددها ( )18منهج ًا ،وهي
مناهج م�ستوردة ال تتما�شى مع البيئة املحلية ،وقد �أثبتت بع�ض التجاوزات التي حدثت
ب�سبب �ضعف �آلية الرقابة على هذه املدار�س هذا الأمر ،حيث �شكا بع�ض �أولياء الأمور
من �أن بع�ض مناهج املدار�س اخلا�صة التي تدر�س لأبنائهم حتتوي على حقائق ومفاهيم
ما �أ�سباب التغيري امل�ستمر يف املناهج
56
مت�س الثوابت الدينية والوطنية .
الدرا�سية يف التعليم اخلا�ص؟
o oتزايد عدد املدار�س اخلا�صة بالدولة حيث بلغ عددها ( )489مدر�سة لعام (2013م)،
بالإ�ضافة �إىل تزايد عدد الطلبة فيها حيث و�صل �إىل نحو ( )207118طالب وطالبات
يف �إمارة دبي موزعني على ( )148مدر�سة ،ويف �إمارة �أبوظبي نحو ( )137710طالب ًا
وطالبة موزعني على ( )117مدر�سة.
وانتهى املجل�س �إىل تبني تو�صية يف �ش�أن “�ضرورة مراجعة وتطوير الالئحة التنظيمية
للتعليم اخلا�ص مبا يحقق �أهدافها اال�سرتاتيجية ،وي�ضمن تطبيق املدار�س اخلا�صة للمناهج
الدرا�سية املعتمدة من قبل الوزارة”.
ناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول التوطني يف م�شاريع تطوير البنية التحتية والطرق والإ�شراف على
تنفيذها ،ولعل من الأ�سباب التي دعت لطرح هذا ال�س�ؤال:

ما هي �إجراءات التوطني يف م�شاريع
 57تطوير البنية التحتية والطرق والإ�شراف �o oأهمية مو�ضوع التوطني وخ�صو�ص ًا يف م�شاريع تطوير البنية التحتية والطرق لكونها
م�شاريع تقدر قيمتها مبليارات الدراهم ،حيث يتم دفع جزء من هذه املبالغ ل�شركات
على تنفيذها؟
اال�ست�شارات الهند�سية واملقاوالت الأجنبية امل�شرفة على امل�شاريع ،وبالتايل يتم حتويل
تلك املبالغ للخارج مما له �ضرر على الدولة.
لعل من الأ�سباب التي دعت لطرح ال�س�ؤال:
ما هي نتائج تقارير �أداء الوزارات �o oأهمية تقارير الأداء اخلا�صة باجلهات احلكومية للمجل�س الوطني االحتادي يف الرقابة
للأعوام
االحتادية
 58والهيئات
عليها لربطها بالأداء واملوازنة ،حيث �إن املعايري وامل�ؤ�شرات �أداة �ضرورية لقيا�س نتائج
«2011م2013-م»؟
التنفيذ الفعلي ومقارنتها بامل�ستهدفات وحتديد االنحرافات و�أ�سبابها والبحث عن
عالجها.
ناق�ش املجل�س �س�ؤا ًال حول �إلزامية متثيل العن�صر الن�سائي يف جمال�س �إدارات جميع الهيئات
وال�شركات احلكومية بالدولة ،فقد �أ�صدر جمل�س الوزراء يف الإمارات قرا ًر ًا ب�إلزامية متثيل
العن�صر الن�سائي يف جمال�س �إدارات كل الهيئات وال�شركات احلكومية يف الدولة ،ولعل من
الأ�سباب التي دعت لطرح ال�س�ؤال:
o oانخفا�ض ن�سبة التمثيل الن�سائي يف جمال�س �إدارة اجلهات احلكومية ،حيث ت�ضم جمال�س
�إدارات اجلهات احلكومية� ،سواء االحتادية �أو املحلية % 22 ،فقط عن�ص ًرا ن�سائ ًيا،
وتنخف�ض هذه الن�سبة �إىل نحو  % 1.5يف جمال�س �إدارات ال�شركات املدرجة يف الأ�سواق
�إلزامية متثيل العن�صر الن�سائي
املالية يف الدولة.
 59يف جمال�س �إدارات جميع الهيئات
o oت�شكل املواطنات قوة العمل الرئي�سة ،ويعتربن احللقة الأقوى يف ح�ساب ن�سبة التوطني يف
وال�شركات احلكومية بالدولة؟
القطاع املايل وامل�صريف� ،إذ ي�شكلن  % 69من قوة العمل املواطنة يف القطاع امل�صريف،
كما �أن املر�أة يف الإمارات ت�شغل  % 66من الوظائف احلكومية  % 30منها يف مواقع
اتخاذ القرار ،فالبد �أن يكون لها متثيل يف اتخاذ القرار.
o oن�ص د�ستور الدولة على �أن املر�أة تتمتع بكامل احلقوق التي يتمتع بها الرجل ،كما
ا�شتمل على بنود ت�ؤكد مبد�أ امل�ساواة االجتماعية ،و�أن للمر�أة احلق الكامل يف التعليم
والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل ،فوجود املر�أة يف هذه املجال�س �سيعطي قرارات هذه
امل�ؤ�س�سات وخططها مزيد ًا من التوازن.
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ناق�ش املجل�س �س�ؤال حول تدين م�ستوى اخلدمات ال�صحية يف الإمارات ال�شمالية ،حيث يوجد
ت�أخر يف افتتاح بع�ض امل�ست�شفيات يف الإمارات ال�شمالية منذ �سنوات ،ترتب عليها معاناة
الأهايل يف املناطق النائية ،لعل من الأ�سباب التي دعت لطرح ال�س�ؤال منها:
o oمعاناة �أهايل املناطق النائية ب�سبب ت�أجيل وت�أخري افتتاح امل�ست�شفيات مكتملة البناء
والأجهزة منذ �سنوات يف عملية نقل مر�ضاهم �إىل م�ست�شفيات تبعد عنهم مل�سافة ال تقل
عن (  )50كيلو مرتا ،مما قد يفاقم احلاالت املر�ضية ،ويعر�ض حياتهم للخطر يف
ما هي �أ�سباب تدين م�ستوى اخلدمات
60
احلاالت احلرجة واحلوادث.
ال�صحية يف الإمارات ال�شمالية؟

ماهي خطة الوزارة يف مواجهة فريو�س
61
كورونا وطرق الوقاية منه؟

o oتف�ضيل ن�سبة كبرية من املواطنني العالج يف اخلارج ب�سبب فقدان ثقتهم يف القطاع
ال�صحي احلكومي نتيجة ارتفاع الأخطاء الطبية ،ويرتتب عليها زيادة يف الأعباء امللقاة
على ميزانية الدولة ،فقد قدرت درا�سة �أجرتها باحثة مواطنة ميزانية عالج املر�ضى
املواطنني يف اخلارج بنحو ( )180مليون دوالر �سنوي ًا� ،أي ما يعادل ( )662مليون
درهم تقريب ًا.
	 «oكورونا « هو جمموعة كبرية من الفريو�سات التي ت�صيب الإن�سان واحليوان ب�أمرا�ض
نزالت الربد ،حيث �أعلنت هيئة ال�صحة �أبوظبي ،عن  3حاالت جديدة لفريو�س كورونا
امل�سبب ملتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية ،وذلك من خالل �إجراء الفحو�صات للمخالطني
للمر�ضى امل�صابني ،و�أكدت �أن احلاالت اجلديدة ال تظهر عليها �أية �أعرا�ض ،ولعل من بني
املربرات التي ا�ستدعت من الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :
o oظهور حاالت �إ�صابة بفريو�س كورونا يف الآونة الأخرية يف الدولة وبع�ض الدول املجاورة .
o oعدم وجود �إجراءات احرتازية او عالجات قوية كم�ضادات تعطى للم�صابني بفريو�س
كورونا حتى الآن.
o oعدم معرفة الأ�سباب الرئي�سية وامل�سببة للمر�ض ،رغم �أن هناك بع�ض ال�شكوك ب�أن يكون
هناك ارتباطا بني فريو�س كورونا وحلم وحليب الإبل.
ناق�ش املجل�س يف �إحدى جل�ساته مو�ضوع �صندوق الزواج الذي يعترب مهم ويخ�ص م�ستقبل
ال�شباب الإماراتي ،حيث كانت هناك عدة �شروط ومعايري و�ضعها �صندوق الزواج ،ولعل من
بني املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :

o oا�شرتاط �أن ال يتجاوز �سقف الراتب ( )20الف درهم �شرط مل�ستحقي املنحة ،وهذا
ال�شرط ي�ستثني �أعدادا كبرية من ال�شباب املواطنني الذين ي�ستحقون احل�صول على
ملاذا ال يتم �إلغاء �شرط حتديد �سقف
املنحة ،نتيجة ارتفاع معدالت الرواتب على امل�ستوى االحتادي بالدولة.
 62الدخل ال�شهري اخلا�ص باحل�صول على
o oمغاالة الكثري من �أولياء الأمور يف طلب املهور حيث يبلغ متو�سط زفاف ال�شباب املواطن
منحة �صندوق الزواج؟
(� )500ألف درهم.
o oغياب مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص جتاه املجتمع واالعتماد
الأ�سا�سي على الدعم احلكومي ،والذي ميثل املورد الرئي�سي لتمويل نفقات ال�صندوق .
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لعل من �أهم املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :

الطلبات التي �ست�شملها الزيادة يف قيمة
امل�ساعدة املالية بربنامج ال�شيخ زايد o oعدم كفاية مبلغ القر�ض املقدم من برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان.
للإ�سكان) ،هل �ست�شمل هذه الزيادة
( 63من  500اىل  800الف ) الطلبات o oارتفاع كلفة �إن�شاء امل�ساكن التي �ست�شهد زيادة خالل الفرتة القادمة �أي�ضا كما �أ�شار
املحللون االقت�صاديون بن�سبة ( ،)% 5مما �سي�ؤدي �إىل عدم متكن املواطنني من العي�ش
التي مل يتم �صرف امل�ساعدة املالية لها
العي�شة الكرمية التي تهدف �إليها احلكومة االحتادية من خالل الوثيقة الوطنية لعام
لربنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ؟
(2021م) .
ولعل من بني املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :
ملاذا ال يتم و�ضع نظام دائم لتوحيد o oاختالف مواعيد فرتة الإجازات بني املدار�س واجلامعات ب�شقيها احلكومية واخلا�صة.
64
الإجازات بني اجلامعات واملدار�س ؟
o oاختالف النظام الدرا�سي يف العديد من اجلامعات والكليات احلكومية واخلا�صة
الختالف النظام والقوانني الإدارية التي تخ�ضع لها .
يعترب القطاع اجلنوبي من �أكرب قطاعات مدينة العني من حيث امل�ساحة و�أكرثها حيوية
،حيث يغطي م�ساحة كبرية من مدينة العني ت�شمل اجلزء املمتد من نهاية منطقة العني
الفائ�ضة جنوبا وينتهي باحلدود الدولية للمملكة العربية ال�سعودية عند منطقة �أم الزمول
مرور ًا باحلدود الدولية ل�سلطنة عمان من جهة ال�شرق ،حيث يتم تقدمي العديد من اخلدمات
الرئي�سية التي يحتاجها الأهايل والتي توفر عليهم عناء ال�سفر ملدينة العني ،ولكن ال يوجد
�أفرع مل�ؤ�س�سات التعليم العايل هناك ،ولعل من بني املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح
ملاذا ال يتم فتح �أفرع مل�ؤ�س�سات التعليم
هذا ال�س�ؤال :
 65العايل احلكومية يف املناطق اجلنوبية
من مدينة العني؟
o oبعد امل�سافة التي يعاين منها �سكان القطاع اجلنوبي من مدينة العني الوقن والقوع
واملناطق املجاورة ،وحاجتهم املا�سة لتوفري احلرم اجلامعي يف املنطقة ،حيث �إنهم
يبعدون عن املدينة �أكرث من  100كم وهي م�سافه بعيده على الطلبة .
o oعدم توفري و�سيلة موا�صالت لطلبة كليات التقنية العليا يف تلك املناطق وخ�صو�ص ًا يف
الفرتة امل�سائية.
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م�شاكل حمطات املعاجلة على م�ستوى الدولة ت�شهد تفاوت ًا وا�ضحا يف اجلودة بني �إمارة
و�أخرى  ،ويف الوقت الذي ت�شهد فيه عدد من �إمارات الدولة ا�ستخدام معايري املعاجلة
الرباعية ،وهي �أف�ضل �أنواع املعاجلة وفق املعايري العاملية� ،إال �أن �إمارات �أخرى ما زالت
تعمل حمطاتها وفق معايري و�أنظمة املعاجلة الثنائية ،ولعل من بني املربرات التي ا�ستدعت
الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :
�o oإن�شاء حمطات مياه ال�صرف ال�صحي يف معظم �إمارات الدولة لإعادة معاجلة املياه
العادمة وتخ�ضع للحكومات املحلية يف الرقابة ويتم ا�ستخدام جزء منها يف الزراعة.
o oالتزايد امل�ستمر يف �أعداد �سكان الدولة ،والذي �سي�ؤثر بدوره على ارتفاع ن�سبة ا�ستهالك
املياه يف الدولة.
ماهي �إجراءات وزارة البيئة واملياه o oا�ستنزاف املخزون اجلويف للمياه .
 66للرقابة على حمطات معاجلة مياه
o oاحلد من ظاهرة التخل�ص غري القانوين للمياه العادمة يف ال�صحراء .
ال�صرف ال�صحي؟
o oالتنويه �إىل عدم وجود ت�شريع قانوين مينح وزارة البيئة واملياه �صالحية الرقابة والإ�شراف
على حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ومنح الت�صاريح البيئية لتلك املحطات.
o oالإ�شارة �إىل قيام بع�ض اجلهات احلكومية املحلية بالإ�شراف والرقابة على حمطات
معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي ،نظر ًا لغياب دور وزارة البيئة واملياه يف الرقابة عليها.
o oالتنويه �إىل ارتكاب بع�ض حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي التابعة لل�شركات
اخلا�صة خمالفات ت�ؤثر على البيئة دون وجود �أي جهة رقابية عليها.
o oاملطالبة بتقدمي دعم احتادي ملحطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف خمتلف �أنحاء
�إمارات الدولة.
نظرا حلر�ص الدولة والقيادة الر�شيدة على توفري جميع �سبل الراحة للمواطن وتلبية كافة
ما هو دور برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان
احتياجاته ناق�ش املجل�س مو�ضوع برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ،والذي يعترب من �أولويات
يف التن�سيق مع اجلهات املحلية لت�سهيل
احلكومة واملواطن ،ولعل �أحد املربرات التي ا�ستدعت من الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال هو:
67
�إجراءات ح�صول املواطنني على هذه
o oالت�أخري يف ح�صول بع�ض املواطنني على �أرا�ضيهم ال�سكنية ،فما هو دور الربنامج يف
الأرا�ضي؟
التن�سيق مع اجلهات املحلية لت�سهيل �إجراءات احل�صول عليها.
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان ي�سعى من خالل املخاطبات والتعاون والتن�سيق القائم مع
الدواوين بتخ�صي�ص �أرا�ض لبناء جممعات �سكنية ملواطني الإمارات املختلفة ،لتحقيق
ما هي �أ�سباب الت�أخر يف �إن�شاء ()40
�أهدافه من خالل تلبية االحتياجات ال�سكنية للمواطنني يف الدولة ،و�إن�شاء وتطوير م�شاريع
�ألف وحدة �سكنية للمواطنني ،مت يف
املجمعات والأحياء ال�سكنية وفق �أف�ضل املوا�صفات واملعايري العاملية ،ولعل �أحد املربرات التي
 68عام (2008م) �إ�صدار قرار ب�إن�شاء
ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال هو:
(� )40ألف وحدة �سكنية للمواطنني يف
خمتلف �إمارات الدولة؟
o oالت�أخري يف تنفيذ بع�ض قرارات احلكومة وهذا املربر الذي من �أجله طرح املجل�س ال�س�ؤال
على احلكومة ملعرفة ماهي �أ�سباب هذا الت�أخري.
تعترب الهيئة االحتادية للرقابة النووية م�ؤ�س�سة جديدة  ،وبطبيعة احلال امل�ؤ�س�سات اجلديدة
حتتاج لفرتة حتى يكون فيها نوع من اال�ستقرار يف بيئة العمل  ،وهذا غري عن امل�ؤ�س�سة
التي م�ضى على وجودها كذا �سنة ،ولعل من بني املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا
ماهي الآلية املتبعة يف منح املكاف�آت
ال�س�ؤال هو:
ال�سنوية للموظفني املواطنني من الهيئة
 69االحتادية للرقابة النووية؟ وماهي
o oتقدمي العديد من املوظفني ا�ستقاالتهم من الهيئة رغم املكاف�آت ال�سنوية (البون�س)
�أ�سباب ا�ستقاالتهم يف عام  2013يف
وغريها.
الهيئة االحتادية للرقابة النووية ؟
o oاحتمالية وجود خلل يف بيئة العمل �أو �سري عمل الإدارة مما حدا به�ؤالء املوظفني ترك
وظيفتهم والبحث عن مكان عمل �آخر ،ويف جميع الأحوال مل يتم حتديد �سبب معني .
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�أكدت اللجنة امل�ؤقتة للتوطني يف املجل�س الوطني االحتادي �أن عدد العاملني يف القطاع اخلا�ص
داخل الدولة يبلغ نحو �أربعة ماليني �شخ�ص ،بينهم نحو  3.2ماليني من العمالة الهام�شية،
ونحو � 800ألف وظيفة ميكن توطينها ،نظر ًا لكونها يف امل�ستوى الوظيفي الأول الذي ميكن
�أن يتنا�سب مع املواطن من حيث امل�ؤهالت واحلوافز ،الفتة �إىل �أن عدد املواطنني يف القطاع
اخلا�ص حالي ًا يرتاوح بني  20و� 30ألف مواطن ،ولعل �أحد املربرات التي ا�ستدعت من
ملاذا ال يتم جعل التوطني �أحد معايري
الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال هو:
 70تر�سية املناق�صات احلكومية على
o oالنق�ص الكبري يف عدد املواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص على رغم اعتبار م�ضاعفة
ال�شركات اخلا�صة ؟
ن�سبة التوطني يف القطاع اخلا�ص (� )10أ�ضعاف �إحدى �أهداف الأجندة الوطنية التي
�أطلقها جمل�س الوزراء لل�سنوات ال�سبع القادمة ،حيث يرتاوح عدد املواطنني العاملني يف
القطاع اخلا�ص حالي ًا بني  20و� 30ألف مواطن� ،إذن هناك نق�ص يف عدد املواطنني يف
القطاع اخلا�ص ،لذلك يجب �أن تتعاون احلكومة مع �شركات القطاع اخلا�ص لزيادة عدد
التوطني يف القطاع اخلا�ص.
ن�صت املادة الأوىل من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )14ل�سنة 2004م وتعديالته على �أن
ين�ش�أ يف وزارة االقت�صاد �سجل جتاري موحد تدون فيه بيانات ال�سجل التجاري لدى كافة
الإمارات الأع�ضاء يف االحتاد .لذلك يجب �إن�شا�ؤه وفقا للمادة املذكورة  ،ولعل �أحد املربرات
ما هي م�ستجدات �إن�شاء ال�سجل التجاري
71
التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :
املوحد ،وم�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة به؟
o oتعزيز م�ستوى اخلدمات الإلكرتونية ،التي تعك�س اهتمام احلكومة االحتادية املتوا�صل
باال�ستثمار يف جمال التقنيات احلديثة .
من خالل االح�صائيات والدرا�سات التي �أعدت ل�صالح التوطني يف قطاع التامني ات�ضح �أن
املواطنني العاملني ب�شركات ت�أمني حملية لديهم �أ�سباب معينة متنعهم من اال�ستمرار يف هذا
املجال ،ولعل من بني املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :
ماهي الإجراءات التي قامت بها هيئة o oقلة عدد الإماراتيني العاملني يف قطاع الت�أمني ،حيث ت�صل ن�سبة التوطني �إىل ،% 7.7
وفق ًا لهيئة الت�أمني ،فيما ت�ستهدف الهيئة الو�صول �إىل  % 15خالل ال�سنوات الثالث
 72التامني لزيادة ن�سبة التوطني بهذا
املقبلة.
القطاع االقت�صادي الهام ؟
o oالرواتب املتدنية للمواطنني يف قطاع الت�أمني ،حيث تبلغ معدالت رواتب املواطنني يف
�شركات الت�أمني بني  8000و 9000درهم خلريجي الثانوية العامة ،وت�صل �إىل ما
يراوح بني  13و� 14ألف درهم خلريجي اجلامعات .
لعل من بني املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :
ماهي الإجراءات التي قامت بها وزارة �o oأهمية املناطق احلرة يف تن�شيط التبادالت التجارية بني الدول وامل�ساعدة على اال�ستثمار
وانتقال الأيدي العاملة فيما بينها نتيجة للتطورات العاملية الهائلة يف االت�صاالت والنقل
االقت�صاد لتطبيق التو�صية ب�ش�أن �إن�شاء
وتكنولوجيا املعلومات واخلدمات امل�صرفية .
 73هيئة عليا للمناطق احلرة ،التي وافق
عليها جمل�س الوزراء يف منت�صف عام
o oزيادة فر�ص ال�صناعة على نطاق وا�سع ،مما �ساعد على زيادة ن�سب اال�ستثمار و�إىل
2008؟
حترير القيود على التجارة العاملية ،من خالل منظمة التجارة العاملية لذلك من
ال�ضروري �إن�شاء هيئة عليا تنظم عمل املناطق احلرة.
لعل �أحد املربرات التي ا�ستدعت الأع�ضاء طرح هذا ال�س�ؤال :
 74ملاذا ال يتم تعديل املعا�شات التقاعدية o oتدين املعا�ش التقاعدي لأع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي الذي يرتاوح بني ( 21اىل
لأع�ضاء املجل�س الوطني ال�سابقني ؟
31الف درهم ) ،بحيث ال يتنا�سب مع متطلبات احلياة و اخلدمات اجلليلة التي قدمها
الأع�ضاء ال�سابقني للوطن �أثناء الع�ضوية يف املجل�س.
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لعل من الأ�سباب التي دعت لطرح ال�س�ؤال منها:
�o oأن احل�صول على الراتب التقاعدي ميثل احلد الأدنى من حقوق املتقاعد ،الذي �أفنى عمره
يف خدمة وطنه.

ما هي �أ�سباب ت�أخر �صرف معا�شات
75
املتقاعدين؟
�o oأن م�س�ؤوليات املتقاعد ت�ستمر بعد التقاعد ،وتزيد لأن �أ�سرته تكرب ،ومتطلباتها تت�ضاعف
يف ظل ارتفاع معدالت الت�ضخم ،ويف ظل الغالء امل�ستمر التي ال ي�ستطيع املتقاعد حتملها،
من دون �أن ت�شمل هذه الزيادة معا�شات املتقاعدين التي ال تزيد ،يف الوقت الذي تتزايد فيه
الرواتب لفئات �أخرى.
لعل من الأ�سباب التي دعت لطرح ال�س�ؤال:
o oلوجود �شكاوى وتذمر من قبل الكثري من عمالء الربيد من عدم قيام بريد الإمارات بتطوير
�أدائه ودعم خدمة العمالء ،يف حني �أن غالبية الوزارات قامت بو�ضع ميثاق خدمة املتعاملني
على موقعها الإلكرتوين ،وو�ضع هذه الآلية ي�ؤكد التزام امل�ؤ�س�سة بتقدمي �أف�ضل خدمة
ما هي �إجراءات تطوير اخلدمات
76
للجمهور.
الربيدية للمتعاملني مع بريد الإمارات؟
o oل�ضرورة قيام بريد الإمارات بتطوير خدماتها وتفعيل �أنظمة جديدة لإدارة خدمات
املتعاملني من خالل ا�ستحداث بريد �إلكرتوين مبتكر مل�ساعدة امل�شرتكني على التوا�صل
معها ،وتطوير املوقع الإلكرتوين ،وتطوير �آلية خدمة الربيد امل�سجل.
لعل من الأ�سباب التي دعت لطرح ال�س�ؤال :
o oالتغريات احلادة واملفاجئة يف �أ�سعار �أ�سهم عدد من ال�شركات امل�ساهمة العامة خالل
هذه الفرتة ،والتحقق من الإجراءات املتخذة من قبل هيئة الأوراق املالية وال�سلع لتعزيز
ما هي الإجراءات املتخذة من قبل هيئة
ال�شفافية وحما�سبة امل�س�ؤولني بتلك ال�شركات عند حدوث جتاوزات ت�ضر بامل�ساهمني ،
الأوراق املالية وال�سلع لتعزيز ال�شفافية
77
وتفعيل دور هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف حماية امل�ستثمرين وحتقيق ال�شفافية يف الأ�سواق
وحما�سبة امل�س�ؤولني بتلك ال�شركات عند
املالية يف الدولة.
حدوث جتاوزات ت�ضر بامل�ساهمني؟
o oتعزيز ثقة امل�ستثمرين املحليني والأجانب يف ال�سوق وفتح املجال �أمام اال�ستثمار الأجنبي،
واحلد من امل�ضاربات التي حتدث يف الأ�سواق ،وحماية �صغار امل�ستثمرين من كبار
امل�ستثمرين و�أع�ضاء جمال�س الإدارات الذين ميلكون ح�ص�صا كبرية.
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اجلانب ال�سيا�سي
ملخ ــ�ص تنفيـ ــذي:
�ساهمت ال�شعبة الربملانية يف املجل�س الوطني االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة يف العديد من الفعاليات الربملانية خالل دور االنعقاد
العادي الثالث للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر ،وذلك على م�ستوى االحتادات ( االحتاد الربملاين الدويل – االحتاد الربملاين العربي –احتاد
جمال�س الدول الأع�ضاء مبنظمة التعاون الإ�سالمي – الربملان العربي  -االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية)  ،والتي تتمثل يف عدد ( )15م�شاركة وحقق ــت �أوراق وم�شروع ــات ال�شعب ــة الربملاني ــة الفعالي ــة
الالزمة يف �أغلب امل�شروعات والدرا�سات التي قدمتها ال�شعبة يف االحتادات  ( -امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها الرئي�سية
وت�ضمينها يف القرارات ال�صادرة من خمتلف االحتادات الربملانية )  -حيث يعزى متيز ن�شاط ال�شعبة الربملانية وزيادة فعاليتها �إىل عدة عوامل
رئي�سيــة  -منها :
�أو ًال :اعتماد ال�شعبة الربملانية على منهجيات علمية معا�صرة يف الدبلوما�سية الربملانية ،والتي اعتمدت على مناهج التحليل ال�سيا�سي الربملاين
واملناهج اال�ستقرائية التحليلية وغريها من املناهج العلمية والتي �ساهمت يف حتقيق الأهداف والنتائج املرجوة منها.
ثانياً :الإ�صرار �أن يكون لكل فعالية برملانية �أهداف و�أغرا�ض وا�ضحة وحمددة ،يتم حتقيقها من خالل املجموعات الربملانية القادرة على تنفيذ
هذه اخلطط والأهداف.
ثالثاً :وجود نظام فعال يف ال�شعبة الربملانية ينظم عمل املجموعات الربملانية من خالل التن�سيق امل�سبق مع هذه املجموعات ،من خالل عقد
عدة اجتماعات حت�ضريية يتم من خاللها حتديد الأهداف املتوخاة من امل�شاركات الربملانية ،وتوزيع الأدوار بني �أع�ضاء املجموعة ،مما ي�سهم
يف تقدمي ر�ؤية وا�ضحة لأهداف امل�شاركة الربملانية والتفاعل املدرو�س واملخطط ملختلف الق�ضايا واملو�ضوعات املدرجة على جداول �أعمال
الفعاليات الربملانية ،والذي من �ش�أنه حتقيق ال�شعبة الربملانية لأهدافها .
رابعاً :ال�سمعة الربملانية الدولية والإقليمية اجليدة التي اكت�سبتها ال�شعبة الربملانية من خالل �أوراق العمل وم�شروعاتها الفنية ،والتي �ساهمت
ب�شكل ملحوظ يف تطوير �أعمال االحتادات الربملانية على مدار الف�صول الت�شريعية ال�سابقة .
انعك�ست هذه الفعالية يف العديد من م�شروعات العمل الفنية التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية يف خمتلف الفعاليات الربملانية – ومنها :
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مقرتح درا�سة مو�ضوع “ القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وحقوق الإن�سان ” يف اللجنة
الدائمة الثالثة لالحتاد الربملاين الدويل  ،الذي يهدف �إىل كيفية حتقيق ال�سلم والأمن الدوليني ،من خالل ا�ستقرار العالقات الدولية حيال
اخللط الذي يحدث بني التزام الدول مبعايري حقوق الإن�سان وبني مفهوم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وال�سيادة الوطنية ،والذي ركز يف
م�سودته الأولية على �أفكار �أ�سا�سية مثل نظرية االعتماد الدويل املتبادل  ،ومفهوم التدخل الإن�ساين الدويل وتطور مفهوم ال�سيادة و�ضعف دور
الأمم املتحدة يف حل النزاعات الدولية واقرتحت ال�شعبة الربملانية تدوين مبادئ وقواعد القانون الدويل  ،وتطوير اتفاقات التعاون بني الأمم
املتحدة واالحتاد الربملانني الدويل ،و�إ�صالح نظام الأمم املتحدة و�إ�صدار �إعالن برملاين دويل حول تعزيز ال�سلم والأمن الدوليني من خالل
احرتام مبادئ ال�سيادة ،وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإن�سان .
مقرتح « م�شروع الإعالن الربملاين الإ�سالمي» والذي حظي باملوافقة عليه يف الدورة التا�سعة مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف
منظمة التعاون الإ�سالمي ،وهو ما يتوافق مع �أهداف ال�شعبة الربملانية ب�ش�أن الت�أكيد على تعزيز دور االحتادات الربملانية باعتبار �أن هذا
امل�شروع هو غاية ال تبتغي من ورائه ال�شعبة �سوى حتقيق م�صلحة �ضرورية وملحة لأن يكون للربملانيني الإ�سالميني جهاز برملاين يعزز �أدوارهم
الربملانية ،يت�شاركون فيه بالر�أي والت�أثري يف مواجهة التحديات التي تواجه ال�شعوب الإ�سالمية .
مقرتح «م�شروع التعديالت على الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العربي» يف االحتاد الربملاين العربي ،الذي يهدف �إىل
تطوير وحتفيز العاملني يف املجال الربملاين �سواء من �أع�ضاء �أو من موظفي الربملانات ،وذلك لغر�ض تطوير املمار�سات الربملانية العربية لدعم
الأدوار الت�شريعية والرقابية والدبلوما�سية الربملانية ،والذي حظي باملوافقة على املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية بهذا ال�ش�أن.
مقرتح “ م�شروع الهيكل التنظيمي للعاملني يف االحتاد الربملاين العربي” ،الذي يهدف �إىل تطوير العمل من خالل تخ�صي�ص وحدات

بحثية مثل “وحدة البحوث والدرا�سات” و “الوحدة القانونية” ،ولكن مت دمج تلك الوحدات لت�صبح “وحدة البحوث والدرا�سات
القانونية” ،بالإ�ضافة �إىل حتديد مهام واخت�صا�صات كل �إدارة ووافقت اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي التي عقدت يف مراك�ش
على الهيكل التنظيمي املقرتح من ال�شعبة مع �إدخال بع�ض التعديالت عليه.
مقرتح «جائزة و�سام الربملان العربي» ،التي تهدف �إىل الت�شجيع وامل�ساهمة يف �إجناح م�سرية العمل الربملاين امل�شرتك ،من خالل تقدمي
م�ساهمـ ــات برملانية جادة و�أعمال ودرا�سات ميكن �أن ت�ساهم يف حتقيق غايات الربملان العربي من خالل حتفيز �أع�ضاء الربملان العربي
و�أع�ضاء الربملانات العربية بعمومهم والأمانات العامة للربملانات العربية على االلتزام بالأعمال واملمار�سات والأدوار الربملانية ،التي ت�سهم يف
تطوير العمل الربملاين العربي والذي وافق عليه الربملان العربي يف جل�سته ال�ساد�سة وال�سبعني املنعقدة يف القاهرة .
مقرتح التعديل على « م�شروع نظام جمموعات التعاون وال�صداقة الربملانية» يف الربملان العربي يهدف �إىل تعزيز التعاون والتن�سيق مع
الربملانات الوطنية العربية ،والتن�سيق مع الربملانات الإقليمية ب�ش�أن الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وتنظيم متثيل الربملان يف االجتماعات
وامل�ؤمترات الربملانية الدولية والإقليمية ،وهذا ما يتوافق مع خطة املوجهات ال�سيا�سية ب�ش�أن تعزيز التعاون والتن�سيق مع الربملانية العربية والذي
حظي باملوافقة على �أغلب املقرتحات التي قدمتها ال�شعبة الربملانية بهذا ال�ش�أن .
مقرتح « تعديل النظام الداخلي للربملان العربي» ،الذي يهدف �إىل تطوير �أعم ــال الربملـ ــان من خالل �أدوات رقابيـ ــة و�إجراءات عمل
جدي ــدة ،والذي خال منه النظام الداخلي ومت تعديل النظام من خالل بناء �أهداف م�ستوح ــاة مبا�ش ــرة من النظام الأ�س ــا�سي والبناء عليها يف
حتديد االخت�ص ــا�ص ــات الواردة يف النظام ،حيث وافق الربملان العربي على املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية بهذا ال�ش�أن على �أن يتم
رفع تقرير ب�ش�أنه �إىل اجلل�سة القادمة للربملان العربي .
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مقرتح “التعليق على م�شروع النظام الأ�سا�سي للمحكمة العربية حلقوق الإن�سان ” حيث طرحت ال�شعبة الربملانية بع�ض التعديالت
على امل�شروع ،واقرتحت �أن يت�ضمن م�شروع النظام الأ�سا�سي على الهدف الرئي�سي للمحكمة حول “تعزيز رغبة الدول الأطراف يف تنفيذ
التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان وحريات ـ ــه يف كفالة احرتام هذه احلقوق واحلريات” وذلك لتعزيز رغبة الدول يف تنفيذ التزاماتها
باعتبار �أن املحكمة �ستطبق قواعد العدالة والق�ضاء يف امل�سائل املثارة �أمامها ب�ش�أن ق�ضايا حقوق الإن�سان� ،سواء مت ذلك من خالل الأطراف
ال�شاكية �أو من خالل تطبيق القواعد الدولية املقررة يف هذا ال�ش�أن ،وكذلك اقرتحت ال�شعبة الربملانية �إىل �ضرورة �إن�شاء �أمانة عامة للمحكمة
تنظم ت�شكيلها واخت�صا�صاتها وطريقة العمل بها نظام تعتمده اجلمعية ،القت املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية ا�ستح�سانا من جلنة
ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�سان ،على �أن ترفع اللجنة مقرتحاتها �إىل جلنة رفيعة امل�ستوى بجامعة الدول العربية .

مقرتح “ التعديل على االخت�صا�صات الواردة يف القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والقواعد التنظيمية للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية ” ،والذي يهدف �إىل تفعيل
االخت�صا�صات الواردة يف القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والقواعد
التنظيمية للجنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية ،باعتبار �أن بع�ض االخت�صا�صات مل يتم تنفيذها عملي ًا وو�ضع �آلية عمل لبع�ض مواد
نظام عمل االجتماعات التن�سيقية للمجال�س الت�شريعية يف املحافل الدولية والإقليمية  ،وقدمت ال�شعبة الربملانية العديد من املقرتحات ب�ش�أنها
 وعليه  ،ف�إنه مت الأخذ بجميع املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�شان مو�ضوع التعديالت يف القواعد التنظيمية لعمل جلنةالتن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية� ،سواء مت �أخذ املقرتح ب�أكمله �أو ب�أخذ م�ضمون املقرتح .
مقرتح تعديل “ م�شروع الالئحة التنظيمية للمجموعات الربملانية اخلليجية التخ�ص�صية يف املجالني الت�شريعي واالقت�صادي ”،
الذي ي�سعى �إىل حتقيق التكامل والرتابط بني الدول يف جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث قدمت ال�شعبة الربملانية العديد من املقرتحات بعد ما
تالحظ عدم التوافق بني االخت�صا�صات الواردة يف الئحة االخت�صا�صات و�آلية عمل املجموعات الربملانية اخلليجية التخ�ص�صية يف املجالني
الت�شريعي واالقت�صادي ،واخت�صا�ص االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،حيث �أكدت
ال�شعبة الربملانية على �ضرورة درا�سة م�شروع الالئحة يف االجتماع القادم حتى يعرب عن اجلوهر ،الذي ي�سعى �إىل حتقيق التكامل والرتابط بني
الدول يف جمل�س التعاون اخلليجي.

كما �ساهمت ال�شعبة الربملانية يف املجل�س الوطني االحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة يف العديد من الأن�شطة الربملانية خالل دور االنعقاد
العادي الثالث للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر على م�ستوى االحتادات الربملانية.
وفيما يلي تفا�صيل امل�ساهمات الربملانية يف االحتادات الربملانية خالل دور االنعقاد الثالث للف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر:

االحتـ ــادات الربملانيـ ــة :
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف ( )15م�شاركــة برمل ــانية على م�ستــوى االحتادات  ،حيث �ش ــاركت بعدد ( ) 3فعاليات يف االحتاد الربملاين
الدويل  ،و�شاركت يف االحتاد الربملاين العربي بعدد ( ) 3فعالي ٍة برملانية ،كما �شاركت بعدد ( )3م�شاركات يف م�ؤمتر واحتاد جمال�س الدول
فعاليات برملانية  ،وبعدد (  ) 1يف االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س
الأع�ضاء مبنظمة التعاون الإ�سالمي ،ويف الربملـ ــان العربـ ــي ب ـ ( ) 5
ٍ
ال�شورى والنواب والوطني والأمة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وبلغ جمم ــوع �أوراق العم ــل والدرا�س ــات الفني ــة التي تقدمت بها ال�شعب ــة الربملانيــة يف هذه الفعالي ــات حــوايل (  ) 60ورقة عمل ودرا�سة
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فنية ،يف حني بلغ عدد امل�شروعات القانونية والفنية املقدمة من ال�شعبة الربملانية خالل دور االنعقاد الثالث حوايل (  ) 9م�شروعات قانونية
وفنية .
وحققت م�شروعات ال�شعبة الربملانية والأوراق والدرا�سات الفنية – ن�سبة فعالية عالية ( -امل�شروعات التي مت املوافقة عليها �أو الأخذ ب�أفكارها
الرئي�سية )  -بلغت ن�سبتها حوايل  ،% 91.8وتعد هذه الن�سبة من �أعلى الن�سب املمكنة يف ن�شاطات ال�شعبة الربملانية ،وفق تقديرات
الدبلوما�سية الربملانية .

ويف�صل هذا التقرير ن�شاط ال�شعبة الربملانية على النحو التايل :
�أو ًال :االحتاد الربملاين الدويل :
تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من امل�شروعات واملقرتحات والدرا�سات و�أوراق العمل الفنية يف �أعمال اجلمعية الـ ( )130لالحتاد الربملاين
الدويل والتي انعقدت يف جنيف � /سوي�سرا  -ومن �أه ــم هذه الإجنازات :

 - 1توقيع اتفاقية �شراكة مع االحتاد الربملاين الدويل :
وقع املجل�س الوطني االحتادي و االحتاد الربملاين الدويل اتفاقية تعاون و�شراكة ،وهي �أول اتفاقية تربمها هذه املنظمة التي ميتد عمرها �إىل
 125عام ًا مع �أحد برملانات العامل ،واتفق االحتاد واملجل�س على جت�سيد تعاونهما امل�شرتك يف اتفاق �شراكة يهدف �إىل تعزيز عالقات التعاون
الربملاين الدويل الفعال ،من خالل ممار�سة �أن�شطة برملانية م�شرتكة ،ومع طرف ثالث ،وذلك با�ستثمار الإمكانات واملعرفة والقدرات املتوافرة
لدى كل من االحتاد واملجل�س لن�شر الثقافة الربملانية ،وخالل التزام املجل�س بامل�شاركة بفعالية يف �أن�شطة وفعاليات االحتاد ،وتقدمي كل �أوجه
الدعم الالزمة واملمكنة لتي�سري �أن�شطة االحتاد وفعالياته ،وبراجمه املختلفة ،وم�شاركة االحتاد بالفعالية الالزمة واملمكنة فيما يتفق عليه من
برامج لن�شر الثقافة الربملانية ،وتطوير �آليات العمل الربملاين ،وم�شاركة املجل�س بالفعالية الالزمة واملمكنة فيما يتفق عليه من بعثات االحتاد،
وجلان تق�صي حقائقه� ،أو جلان عمله حول خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات يف خمتلف مناطق العامل ،ودعم تنفيذ االلتزامات املرتتبة على
قرارات االحتاد ،وفعالياته ،وبراجمه ،وبنا ًء على اتفاقية ال�شراكة يلتزم اجلانبان بالتايل:
o oالت�شاور وتبادل الر�أي ب�صفة دورية يف �شتى امل�سائل ذات الأهمية املتبادلة بني اجلانبني.
o oاالحرتام املتبادل خل�صو�صية كل طرف.
o oتبادل امل�ؤلفات ،واملن�شورات ،واملطبوعات التي ت�صدر عن كل منهما.

 - 2االحتاد الربملاين الدويل يتبنى مقرتحاً �إماراتياً حول مفهوم ال�سيادة وحقوق الإن�سان:
تبنى االحتاد الربملاين الدويل مقرتح ال�شعبة الربملانية االماراتية والذي جاء حتت عنوان “القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية وعدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وحقوق الإن�سان” لي�صبح مو�ضوع النقا�ش يف اللجنة الدائمة الثالثة ( جلنة الدميقراطية وحقوق
الإن�سان) ،وقدمت ال�شعبة الربملانية مربراتها الأ�سا�سية لطرح هذا املو�ضوع وهو كيفية حتقيق ال�سلم والأمن الدوليني ،من خالل ا�ستقرار
العالقات الدولية حيال اخللط الذي يحدث بني التزام الدول مبعايري حقوق الإن�سان ،وبني مفهوم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وال�سيادة
الوطنية ،وطرحت عدة �أفكار �أ�سا�سية تعلقت بالدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وقد عرب �أع�ضاء اللجنة عن ترحيبهم وموافقتهم على مربرات
ال�شعبة يف هذا ال�ش�أن ،وا�ستكما ًال لذلك فقد �أعدت ال�شعبة �إطار ًا فكريا ملو�ضوعها املقرتح بالإ�ضافة �إىل م�سودة �أولية للم�شروع  ،وركز على
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�أفكار �أ�سا�سية مثل نظرية االعتماد الدويل املتبادل  ،ومفهوم التدخل الإن�ساين الدويل وتطور مفهوم ال�سيادة و�ضعف دور الأمم املتحدة يف حل
النزاعات الدولية.
ويف �إطار م�سودة م�شروع القرار مت اقرتاح تدوين مبادئ وقواعد القانون الدويل ،وتطوير اتفاقات التعاون بني الأمم املتحدة واالحتاد الربملاين
الدويل ،و�إ�صالح نظام الأمم املتحدة و�إ�صدار �إعالن برملاين دويل حول تعزيز ال�سلم والأمن الدوليني ،من خالل احرتام مبادئ ال�سيادة ،وعدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإن�سان  .ومت عر�ض م�سودة م�شروع القرار يف اجتماع مقرري اللجنة الدائمة الثالثة
الذي انعقد يف جنيف خالل  7 – 6يونيو  ، 2014والذي مت التوافق ب�صفة �أ�سا�سية على الإطار الفكري وم�سودة م�شروع القرار  .ومما يجد
ذكره �أن املقرتح الإماراتي �سوف يكلل مب�شروع قرار �صادر عن االحتاد الربملاين الدويل يف �إجناز �أول لل�شعبة الربملانية االماراتية.

 - 3ال�شعبة الربملانية تدعم �أهداف معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية:
�أولت ال�شعبة الربملانية اهتماما ب�ش�أن دعم �أهداف معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية و�إخالء منطقة ال�شرق الأو�سط من هذه الأ�سلحة
مبا يحقق الأمن وال�سلم الإقليميني يف هذه املنطقة  ،ولهذا الغر�ض فقد تقدمت ال�شعبة الربملانية بالعديد من املقرتحات والأفكار ب�ش�أن
االلتزام ملنع انت�شار الأ�سلحة النووية وفق االتفاقيات واملواثيق الدولية للحفاظ على الأمن الإقليمي والعاملي يف اللجنة الدائمة الرابعة
املعنية ب�ش�ؤون الأمم املتحدة كان من �أهمها ت�شجيع ا�ستمرار املفاو�ضات ال�سلمية النووية والعمل على �سيادة مبد�أ ال�شفافية يف �أية
ا�ستخدامات تتعلق بالأ�سلحة النووية ،والت�أكيد على دور منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،و�ضرورة ان�ضمام جميع دول املنطقة بدون
ا�ستثناء �إىل معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،ويف ذات الإطار فقد مت عقد عدة لقاءات مع وفود دولية �أهمها الوفد الربملاين لكوريا
اجلنوبية ،والتي مت الت�أكيد فيها على �أهمية االلتزام مبعاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،ومت الت�أكيد على ذلك �أي�ض ًا يف اجتماعات
جلنة �ش�ؤون الأمم املتحدة يف االحتاد الربملاين الدويل .
وجنحت ال�شعبة الربملانية يف �أن ي�ؤكد القرار ال�صادر عن امل�ؤمتر على املقرتحات التي تقدمت بها ال�شعبة الربملانية ،والتي كان �أهمها �إن�شاء
رابطة تعاون بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة ب�إن�شاء عامل خال من الأ�سلحة النووية و�إعداد ا�سرتاتيجية خم�سية �أو ع�شرية ،يتم من
خاللها حتديد برامج وخطة عمل تعنى بتخلي�ص العامل من املخزونات القائمة من الأ�سلحة النووية  ،وتعزيز دور الربملانات الت�شريعي والرقابي
فيما يتعلق مبحا�سبة احلكومات حول ق�ضايا �أ�سلحة الدمار ال�شامل  ،كما �أكدت ال�شعبة الربملانية يف �أفكارها التي مت ت�ضمينها يف القرار ال�صادر
عن االحتاد �إيجاد �سقف دويل ملزم لل�ضمانات الأمنية حلماية الدول غري احلائزة على الأ�سلحة النووية  ،وبناء على ذلك ف�إن الن�شاط الذي
قامت به ال�شعبة الربملانية يف هذه الفعالية ا�ستطاعت �أن حتقق الأهداف الأ�سا�سية ب�ش�أن هذا البند.

 - 4االحتاد الربملاين الدويل يبد�أ بتنفيذ مقرتح ال�شعبة الربملانية االماراتية فيما يتعلق ب�إن�شاء منتدى لل�شباب الربملانيني:
تبنى االحتاد الربملاين الدويل خالل هذا العام تنفيذ مقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية حول �إن�شاء منتدى لل�شباب الربملانيني واعتباره �أحد
اللجان الدائمة يف االحتاد ،والذي يهدف �إىل ت�شجيع امل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب الربملانيني حتى ميكنهم من التعبري عن �أنف�سهم وم�صاحلهم.
يذكر �أن مقرتح ال�شعبة الربملانية االماراتية قدم يف �أعمال اجلمعية  122لالحتاد الربملاين الدويل الذي مت عقده يف بانكوك  ،2010وذلك
تنفيذ ًا لقرارات م�ؤمتر بانكوك يف ت�شجيع ال�شباب يف العملية الدميقراطية.
اجلدير بالذكر �أنه �سوف ينعقد خالل �أكتوبرمن العام اجلاري (� )2014أول م�ؤمتر لل�شباب الربملانيني حول العامل تتويجا – �أي�ض ًا – ملقرتح
ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف تفعيل دور منتدى ال�شباب الربملاين.
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 - 5ال�شعبة الربملانية االماراتية ت�شارك بفعالية يف االجتماعات الداعمة لتمكني الن�ساء الربملانيات:
�شاركت ال�شعبة الربملانية االماراتية بفاعلية يف االجتماعات الن�سائية الربملانية الدولية � ،سواء م�شاركتها يف �أعمال اجتماع الن�ساء
الربملانيات يف االحتاد الربملاين الدويل� ،أو من خالل م�شاركتها يف املنتدى العاملي للن�ساء الربملانيات ،وقدمت ع�ضوات املجل�س االحتادي
�صورة م�شرفة يف هذه االجتماعات ،والتي توجت بح�صول دولة الإمارات على «جائزة اجلهود املبذولة يف �سد الفجوة بني اجلن�سني يف
الوطن العربي» ،والتي تعك�س التتويج املقدر لدولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال متكني املر�أة و�إجنازات امل�ساواة بني اجلن�سني التي
�أهلت املر�أة الإماراتية لأن تكون يف ال�صدارة يف العديد من مواقع العمل ال�سيا�سية  .وقد قدمت ال�شعبة الربملانية االماراتية من خالل
م�شاركاتها يف االجتماعات الن�سائية الربملانية مقرتحات عدة يف جمال تفعيل دور املر�أة خا�صة يف املجال ال�سيا�سي ومنها مايلي :
تبني الدول �سيا�سات وا�ضحة نحو املر�أة من �أجل �سد الفجوة النوعية وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني.
�أن تتبنى املنظمات الدولية املعنية باملر�أة خا�صة منظمات الأمم املتحدة مثل اليوني�سيف التح�ضري لعقد اجتماع دويل ت�شارك فيه املجال�س
الوطنية للمر�أة ،وكذلك الهيئات احلكومية لبحث دور املر�أة يف عملية م�شاركتها يف ق�ضايا التنمية ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية،
و�سبل التغلب على التحديات التي تواجهها يف �سبيل تقلدها للمنا�صب القيادية .
تبني نهج متكامل للإ�صالح القانوين والت�شريعي يحقق تكامل القوانني ب�ش�أن تكري�س حقوق املر�أة ال�سيا�سية  ،واالجتماعية ،والثقافية
واالقت�صادية  .لأن حقوق املر�أة ال يتم �إقرارها من خالل قانون واحد ،و�إمنا ينبغي �أن ي�ضمن النظام القانوين برمته يف داخل الدولة
حقوق املر�أة.
دعوة الأحزاب ال�سيا�سية وكذلك الربملانات �إىل تبني �سيا�سات ت�شريعية ت�ضمن م�شاركة املر�أة بفعالية يف املنا�صب ال�سيا�سية والتنموية.

 - 6ع�ضوية اللجنة التنفيذية يف االحتاد الربملاين الدويل:
حققت ال�شعبة الربملانية الإماراتية �إجنازات ،عدة من خالل ع�ضويتها يف اللجنة التنفيذية يف االحتاد الربملاين الدويل خالل دور االنعقاد
العادي الثالث ،والذي من خالله ا�ستطاعت ال�شعبة متثيل املجموعة العربية ( الربملانات العربية) يف االحتاد الربملاين الدويل ،ومن �أهم
املوا�ضيع التي ناق�شها ممثل املجموعة العربية يف االحتاد الربملاين الدويل خالل العام اجلاري م�شروع عمل حول ال�شراكة بني االحتاد
الربملاين الدويل والأمم املتحدة الذي تقدمت به ال�شعبة الربملانية ،وذلك لأهمية تطوير التعاون بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم
املتحدة باعتبار �أن املع�ضلة احلقيقية تكمن يف كيفية التوفيق بني �أن يتعاون االحتاد مع الأمم املتحدة تعاونا فعاال وا�سرتاتيجيا وحمققا
لأ�س�س ال�شراكة الكاملة  ،وبني املحافظة على ا�ستقالله وا�ستقالل قراراته وخمرجاته  ،وت�ضمن امل�شروع عدة نقاط �أ�سا�سية :
تو�ضيح التحديات والفر�ص لكل اخليارات املطروحة ب�ش�أن التغلب على الإ�شكاليات التي تواجه االحتاد ،حيث كانت اخليارات املطروحة
هي:
_اخليار الأول  :حتويل االحتاد الربملاين الدويل �إىل منظمة �أو برنامج تابع للأمم املتحدة.
_اخليار الثاين  :االحتفاظ باتفاقية التعاون احلالية وعقد اتفاقية ( اتفاقيات ) تكميلية.
_اخليار الثالث  :حتويل االحتاد الربملاين الدويل �إىل منظمة حكومية دولية .
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الت�أكيد على �إمكانية تطوير اخليار الثاين املتعلق باالتفاقيات التكميلية بحيث ال يقت�صر الأمر على جمرد عقد اتفاقيات خا�صة باالمتيازات
واملنح واال�ستثناءات والت�سهيالت ،ولكن – �أي�ضا – عقد اتفاق �شراكة ا�سرتاتيجية متكافئة ومتوازنة بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم
املتحدة ،خا�صة �أن اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أكدت على مثل هذا التوجه يف قراراتها ال�سابقة.
كما �أنه ميكن م�ستقبال تطوير اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية بحيث ميكن لالحتاد �أن ين�شئ وحدة �أخرى تابعة له متثل اجلهاز الت�شريعي
للأمم املتحدة  ،والذي ميكن �أن يكون من خالل رعاية االحتاد الربملاين الدويل ،وذلك بني كل الربملانات الإقليمية يف العامل لبحث ر�ؤية
م�ستقبلية عن كيفية حتقيق االرتباط والتكامل بني هذه الربملانات الإقليمية لت�شكل نواة ملا ميكن �أن نطلق عليه الربملان العاملي .
ولهذا الغر�ض فقد طرح امل�شروع يف اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد ومت عر�ض املذكرة الأ�سا�سية للم�شروع ،والتي القت ا�ستح�سانا من
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية ومت املوافقة عليه مبدئيا حيث مازال املقرتح الإماراتي يت�أرجح مع مقرتح �آخر ب�ش�أن حتويل االحتاد الربملاين
الدويل �إىل منظمة حكومية دولية .وتعار�ض ال�شعبة االقرتاح الثاين نظرا لأنه قد يرتتب عليه فقدان االحتاد ال�ستقالليته وتدخل احلكومات
يف �أعماله .
كما ناق�ش ممثل املجموعة العربية يف االحتاد الربملاين الدويل ا�سرتاتيجية االحتاد الربملاين الدويل بني عامي  2012و  ،2017والذي مت
الت�أكيد فيها على �ضرورة �أن حتظى الربملانات الوطنية مبفهوم التطوير الذاتي ،من خالل قدرة الربملان بالت�أثري والتوجيه لقرارات ال�سيا�سة
العامة للدولة ،كما �أنه البد �أن يكون التطوير الربملاين مرتبطا بالطبيعة ال�سيا�سية للدول.

 - 7امل�شاركة يف �أعمال اللجان الدائمة يف االحتاد الربملاين الدويل:
قدمت ال�شعبة الربملانية االماراتية العديد من املقرتحات يف �أعمال اللجان الدائمة الأربعة� ،سواء من خالل �أوراق العمل �أو من خالل
تقدمي املالحظات يف م�شروعات القرارات ال�صادرة عن اللجان ،وجاءت م�شاركة ال�شعبة الربملانية يف �أعمال اللجان كالتايل:
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ن�سبة الأفكار التي مت الأخذ بها
اللجنة ومو�ضوعها من مقرتحات ال�شعبة الربملانية
االماراتية

اللجنة الدائمة الأوىل :بتدار�س م�سودة قرار اللجنة الدائمة
اللجنة الدائمة ب�شان ب�ش�أن ال�سلم والأمن الدويل مبو�ضوع
ال�سلم والأمن الدويل «نحو عامل خال من الأ�سلحة النووية»،
فقد مت الأخذ بغالبية االفكار املقدمة
“نحو عامل خال من من ال�شعبة الربملانية الإماراتية مبا
الأ�سلحة النووية”
يقرب من  % 85من املقرتحات
املقدمة.

�أهم الأفكار التي قدمتها ال�شعبة الربملانية االماراتية
�ضرورة �أن يكون للربملانات دورها على ال�صعيد العاملي يف �إن�شاءعامل خال من الأ�سلحة النووية ،من خالل التعاون مع الأمم املتحدة
عرب �إن�شاء رابطة تعاون بني االحتاد الربملاين الدويل والأمم
املتحدة ب�إن�شاء عامل خال من الأ�سلحة النووية ،و�أن متثل هذه
الرابطة برملانات من خمتلف دول العامل يقابلهم ممثلني حكوميني
من الأمم املتحدة و�أن تكون �إحدى املهام الأ�سا�سية للرابطة هي :
�إعداد ا�سرتاتيجية ( خم�سية �أو ع�شرية ) �أي ملدة خم�س �أو ع�شر
�سنوات قادمة ،يتم من خاللها حتديد برامج وخطط عمل تعنى
بتخلي�ص العامل من املخزونات القائمة للأ�سلحة النووية ،على �أن
ين�ضم �إىل هذه الرابطة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
دعوة الربملانات �إىل حث حكوماتها بعدم تقلي�ص دور الربملاناتيف هذا ال�ش�أن ،حيث �إن هناك حتديات تواجه الربملانيني يف
تطوير وتعزيز اخت�صا�صاتهم الت�شريعية والرقابية املتعلقة
بعدم ال�شفافية حول ق�ضايا �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،ومن هذه
التحديات  :تقلي�ص دور الربملان بتحديد �أوجه ال�سيا�سة النووية
،وعدم ال�سماح للربملانات بالتعر�ض للم�سائل النووية بتات ًا ،كما
حتد من حركتها بقوانني ال�سرية يف ال�ش�ؤون النووية  ،مما �أدى
�إىل حمدودية خربة الربملانات يف ال�ش�ؤون النووية مقارنة بخربتها
وفعاليتها يف جماالت �أخرى .
ميكن للربملانات �أن تلعب دورا يف عملية نزع ال�سالح ،منخالل حث حكوماتها على الت�صديق على املعاهدات وا�ستخدام
الربملانات الخت�صا�صاتها الت�شريعية والرقابية ل�ضمان التنفيذ
الكامل اللتزامات حكوماتها يف املعاهدات والربتوكوالت املتعلقة
بنزع ال�سالح ومراجعة االلتزامات احلكومية يف هذا ال�ش�أن.
دعوة الربملانات �إىل حث حكوماتها �إىل اتخاذ الإجراءاتاملنا�سبة لإعالن منطقة ال�شرق الأو�سط منطقة خالية من كافة
�أ�سلحة الدمار ال�شامل  ،تنفيذا لقرار م�ؤمتر مراجعة معاهدة
حظر االنت�شار النووي لعام  ، 1995وي�ؤكد على �ضرورة ان�ضمام
�إ�سرائيل �إىل معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،و�إخ�ضاع كافة
ُمن�ش�آتها النووية للتفتي�ش الدويل التابع للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،حيث يعترب ذلك �أحد املطالب الرئي�سية لتحقيق الأمن
وال�سالم يف منطقة ال�شرق الأو�سط .
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�أن ت�ضع الربملانات يف �أولويات عملها الوطني �أثناء مراجعة �أوتقييم �سيا�سات الدولة الوطنية اخلطط وامل�شروعات الوطنية
اخلا�صة بالإ�سكان والبنى التحتية والتمويل اال�سكاين ،و�أن يتم
ر�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة لذلك يف �إطار موازنات الدول.
فقد �أكد م�شروع القرار يف عدة نقاط على �ضرورة �أن تقوم
الربملانات ب�إجراءات ملراجعة ال�سيا�سات والأنظمة الوطنية التي
حتد من خماطر الكوارث.

اللجنة الدائمة الثانية:
(التوجه نحو القدرة على
مواجهة املخاطر  :الأخذ
يف االعتبار التوجهات
الدميغرافية والقيود
الطبيعية)

اللجنة الدائمة الثالثة:
حول
“دور الربملانات يف
حماية حقوق الأطفال،
الأطفال
وخا�صة
املهاجرين دون �صحبة
�أهاليهم وحمايتهم من
اال�ستغالل يف احلروب
والأزمات”

حث احلكومات على دمج العامل ال�سكاين بخطط التنميةوبراجمها ،وعدم ال�شروع بتحقيق �أي هدف دميوغرايف مبعزل عن
تدار�ست ال�شعبة الربملانية للمجل�س
الهدف التنموي.
الوطني االحتادي م�شروع م�سودة قرار
اللجنة الدائمة الثانية “التوجه نحو -حث البلدان املانحة �إىل تعزيز فعالية امل�ساعدات ،من خالل زيادة
القدرة على مواجهة املخاطر :الأخذ
التن�سيق بني املانحني والتفاعل مع الأمم املتحدة مل�ساعدة الدول
يف االعتبار التوجهات الدميغرافية
التي تعي�ش وط�أة املجاعات واجلفاف .وتوفري امل�ساعدات الإن�سانية
والقيود الطبيعية” ،وقد مت الأخذ
وفق ًا ملبادئ احلياد ،مع االحرتام الكامل ل�سيادة الدول ووحدتها
بغالبية املقرتحات التي قدمتها ال�شعبة
الوطنية.
الربملانية االماراتية� ،سواء ب�شكل كامل
�أو من خالل الأخذ مب�ضمون الأفكار -القيام مبراجعة برملانية دولية من خالل االحتاد الربملاين الدويل
لربنامج عمل بكني وامل�ؤمتر الدويل للتنمية وال�سكان الذي انعقد
بن�سبة تراوحت . % 80
يف القاهرة العام  ، 1994خا�صة فيما يتعلق بال�صحة الإجنابية
 ،ومبا يتعلق بحقوق املر�أة العتبار �أن ذلك �آلية هامة للحد من
حتديات التنمية امل�ستدامة البيئية وال�سكانية .ونرى �أن �أمانة
االحتاد ميكن �أن تعد م�سح ًا ميداني ًا يف هذا ال�ش�أن ثم ت�ستطلع ر�أي
برملانات العامل ب�ش�أنه.
دعوة الربملانات كل يف حدود اخت�صا�صاته �إىل ال�ضغط علىحكوماتها فيما يتعلق باالتفاقيات واملعاهدات الدولية من �أجل
االن�ضمام �إىل مثل هذه االتفاقيات  ،خا�صة اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية املتعلقة بتغري املناخ و بروتوكول كيوتو لعام .1997
�ضرورة حث الربملانات على مراجعة املبادئ القانونية حلمايةالأطفال املهاجرين بدون �صحبة �أهاليهم وخا�صة يف البنود التي
وردت يف اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية حلماية حقوق
جميع العمال املهاجرين .بالإ�ضافة �إىل دعوة الربملانات �إىل
مراجعة ت�شريعاتها الوطنية يف حماية حقوق الأطفال ،مبا يت�ضمن
حماية الأطفال املهاجرين دون �صحبة �أهاليهم.
تقدمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية
مبقرتحات حول مو�ضوع اللجنة الدائمة
الثالثة «دور الربملانات يف حماية حقوق
االطفال ،وخا�صة الأطفال املهاجرين
دون �صحبة �أهاليهم وحمايتهم من
اال�ستغالل يف احلروب والأزمات».
وبعد درا�سة امل�سودة الأوىل للقرار،
تبني �أنه مت �أخذ  % 80من مقرتحات � -أهمية �إن�شاء هيئات حملية ومراكز �أمنية اجتماعية تهدف �إىل
مكافحة ظاهرة الأطفال امل�شردين وحماية حقوقهم و�ضمان عدم
ال�شعبة الربملانية الإماراتية.
ا�ستغاللهم يف احلروب والنزاعات �أو حتى املظاهرات ال�سيا�سية.
حث الربملانات على العمل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية املحلية علىو�ضع برامج �إعادة ت�أهيل و�إعادة �إدماج الأطفال املهاجرين دون
�صحبة �أهاليهم ،بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص برامج توعية من خالل
و�سائل الإعالم ومنظمات املجتمع املدين حل�شد الت�أييد الالزم
حلماية حقوق الأطفال املهاجرين .بالإ�ضافة �إىل عقد ور�ش عمل
وحلقات نقا�ش وندوات بهذا ال�ش�أن .

حث الربملانات على زيادة التعاون مع املنظمات الدولية خا�صةمع هيئات الأمم املتحدة واالحتاد الربملاين الدويل واملنظمات
احلكومية ملواجهة ظاهرة الأطفال امل�شردين دون �صحبة �أهاليهم.
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-8التعبري عن وجهة نظر الإمارات �إزاء ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث يف االحتاد الربملاين الدويل:
كان مل�شاركة ال�شعبة الربملانية الإماراتية الأثر الكبري يف ك�سب الدعم الربملاين الدويل لق�ضية اجلزر الإماراتية التي حتتلها �إيران وهي
(�أبو مو�سى وطنب الكربى وطنب ال�صغرى) ،حيث جنحت ال�شعبة يف طرح هذا املو�ضوع على الر�أي العام الدويل ،و جنحت ال�شعبة
الربملانية للمجل�س يف دعم موقف الإمارات و�سيادتها على جزرها الثالث� ،سواء من خالل املقابالت الثنائية التي يعقدها �أع�ضاء املجل�س
مع الوفود الربملانية الع�ضوة يف االحتاد الربملاين الدويل � ،أو من خالل املداخالت و الكلمات التي ت�ؤكد على دعم ال�سيا�سية اخلارجية
الر�سمية للدولة يف هذا املو�ضوع.

ثانيا  -جمل�س وم�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي :
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف عدة اجتماعات الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي كاالجتماع الثاين والثالثني للجنة
التنفيذية والدورة التا�سعة مل�ؤمتر االحتاد ،والذي انعقدت يف طهران خالل الفرتة  19-14فرباير  2014وكذلك االجتماع الثالثني للجنة
التنفيذية خالل الفرتة  20 – 19يونيو  2013املنعقد يف �أذربيجان  /باكو  ،وكذلك االجتماع الرابع للجنة الدائمة ل�ش�ؤون فل�سطني،

و�ساهمت ال�شعبة الربملانية يف هذه االجتماعات بالعديد من �أوراق العمل الفنية منها  :مذكرة ا�ستق�صاء حتليلي يف �ش�أن « الرد على تقرير
الأمني العام الحتــاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي حول الإعالن الربملاين الإ�سالمي»  ،حيث �أكدت �أن طرح
ال�شعبة الربملانية مل�شروعها حول « الإعالن الربملاين الإ�سالمي» هو غاية ال تبتغي من ورائه ال�شعبة �سوى حتقيق م�صلحة �ضرورية وملحة لأن
يكون للربملانيني الإ�سالميني م�شروعا م�ستقبليا يتكاتفون حوله لتعزيز �أدوارهم الربملانية ،وذلك من خالل �صياغة ر�ؤية برملانية يت�شارك فيها
الربملانيون بالر�أي والت�أثري يف مواجهة التحديات التي تواجه ال�شعوب الإ�سالمية خا�صة �أنهم ممثلو هذه ال�شعوب ،و�أكدت ال�شعبة يف مذكرتها
�أن الإ�شكالية احلقيقية التي تواجه متطلبات التطوير تتعلق ب�أبعاد العالقة التنظيمية الر�سمية بني االحتاد ومنظمة التعاون الإ�سالمي ،و�أن
غياب هذا البعد التنظيمي الر�سمي هو امل�س�ؤول ب�صفة �أ�سا�سية عن عدم مقدرة االحتاد على تنفيذ قراراته وتطلعاته داخل الدول الإ�سالمية،
ولذلك در�ست ال�شعبة التقرير املقدم من الأمني العام الحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي ب�أبعاده ال�سيا�سية والقانونية،
بغر�ض ت�أ�صيل ماهية الربملان الإ�سالمي يف �إطار علمي حم�ض يحقق الغاية من مقرتح ال�شعبة يف هذا ال�ش�أن ،حيث حظي املقرتح باملوافقة يف
الدورة التا�سعة مل�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي املنعقد يف طهران خالل الفرتة  19-14فرباير . 2014
واجلدير بالذكر �أن ال�شعبة الربملانية تبنت « م�شروع الإع ــالن الربملاين الإ�س ــالمي» يف الدورة ال�سابعـ ــة مل�ؤمتر احت ــاد جمــال�س الدول
الأع�ض ــاء مبنظمة التعاون الإ�س ــالمي – املنعقد باملبانغ– �أندوني�سي ــا املوافق  24يناير  2012وقدمته من �أجل تطوير �أعمال االحتاد على
النحو الذي يكفل الربط مع منظمة التعاون الإ�سالمي  ،واقرتحت يف هذا ال�ش�أن �إن�شاء برملان �إ�سالمي ميثل الذراع الربملاين ملنظمة التعاون
الإ�سالمي  ،وقد ت�ضمن م�شروع ال�شعبة �إطارين رئي�سيني:
�أولهما  :حول مبادئ �أ�سا�سية للإعالن والذي ميثل �أركان مبدئية وجوهرية للتعامل بني الربملانات الإ�سالمية.
ثانيهما  :خطة عمل لتطوير �أعمال االحتاد وتقويته وتعزيزه خالل اخلم�س ال�سنوات املقبلة وحتويله �إىل برملان �إ�سالمي.
وا�ستكماال لهذا الغر�ض ،فقد انعقد اجتماع جلنة اخلرباء بناء على قرار اللجنة التنفيذية التي انعقدت يف �أندوني�سيــا ،ومثل م�شروع ال�شعبة
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الربملانية الإماراتيـ ــة ورقة العمل الأ�سا�سيـ ــة ،حيث مت �إقرار املبادئ التي اقرتحها امل�شــروع الإماراتي ،كما وافق اخلرباء �آنذاك على خط ــة
العمل اخلم�سية املعدة يف امل�شروع (على الرغم من حتفظ بع�ض الدول « �إيران – تركيا – �أندوني�سيا » )  ،والذي على �إثرها وافقت
اللجنة على �أن ترفع تو�صية �إىل اللجنة التنفيذية بهذا ال�ش�أن – وبناء على ذلك  -انعقد االجتم ــاع الثامن والع�شرون للجنة التنفيذي ــة يف مدينة
�أ�صفهان – �إيران يف � 29سبتمرب  –2012والذي وافق على امل�شروع كــفكرة مبدئية على �أن يقدم �أع�ضاء الربملانات يف االحتاد مقرتح ــاتهم
ومالحظ ــاتهم حول امل�ش ــروع �إىل الأمانة العامة لدرا�ستهــا ومن ثم تقدميها �إىل جلنـ ــة اخلرباء ،التي ُ�شكلت بناء على قرار اللجنة التنفيذية
التي انعقدت يف باملبانغ – يف �أندوني�سيا ومن ثم عر�ضها على اللجنة التنفيذية لالحتاد.
بالإ�ضافة �إىل ذلك  -ف�إن ال�شعبــة الربملانية �أبدت مالحظاتها على الردود املقدمة من الدول الأع�ضاء يف االحتاد حول م�شروعها  ،حيث
�أبدت موافقتها على بع�ض املقرتحات املقدمة من بع�ض الدول كتغيري ا�سم املقرتح من ( م�شروع الإعالن الربملاين الإ�سالمي ) �إىل ( م�شروع
الربوتوكول امل�ؤ�س�س لقيام برملان �إ�سالمي ) ،وكذلك تو�سيع ع�ضوية جلنة اخلرباء و�إعادة هيكلتها لت�صبح �آلية تنفيذية ملتابعة قيام الربملان
الإ�سالمي ،و�أن ت�ضم هذه اللجنة ممثلني عن كل برملان ع�ضو يف االحتاد �شريطة �أن تلتزم الدول بت�شكيل ي�ضم ع�ضو برملاين واحد والآخر خبري
د�ستوري  ،وكذلك �أكدت ال�شعبة الربملانية من خالل مالحظاتها على �ضرورة و�ضع �سقف زمني لدرا�سة فكرة الربملان الإ�سالمي ،على �أن يكون
ال�سقف خم�س �سنوات  ،قابلة للتجديد �سنتني يف حال عدم االنتهاء من الرتتيبات الالزمة والدرا�سات الفنية الكاملة؛ لأن ترك الأمور بدون
�سقف زمني �سيع�صف بالفكرة من �أ�سا�سها .
تقدمت ال�شعبة – بالإ�ضافة �إىل ما ذكر �سلف ًا – مبذكرة تف�سريية حول متابعة تنفيذ قرار امل�ؤمتر اال�ستثنائي الثاين لالحتاد الذي انعقد يف
�أبوظبي يناير  2011ب�ش�أن �إ�صدار الإعالن الربملاين الإ�سالمي و�أ�شارت ال�شعبة الربملانية ،من خالل مذكرتها ب�أن مقرتح ال�شعبة مل يكن
دافعا �إال لتطوير العمل الربملاين الإ�سالمي امل�شرتك ،وفق جمريات التطورات والأحداث الإقليمية والدولية والتي ثبت �أهمية �إعادة النظر يف
م�ؤ�س�سات العمل الإ�سالمي امل�شرتك؛ حتى يزداد ت�أثريها وفعاليتها ملختلف الق�ضايا الإقليمية والدولية  ،و�أن هذه الفكرة ال تعني �إلغاء اخلربة
التاريخية التي مت تقدميها من الربملانيني الإ�سالميني ،من خالل االحتاد بل �إن الربملان الإ�سالمي امل�شرتك قد يزيد من قوة منظمة التعاون
الإ�سالمي ،على غرار ما قامت به العديد من الربملانات الإقليمية والدولية يف الت�أثري على الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،والت�أكيد على عدم
�إبطاء التعامل مع املقرتحات الداعية �إىل تطوير م�ؤ�س�سات العمل الإ�سالمي امل�شرتك خا�صة �أن منظمة التعاون الإ�سالمي عملت على تطوير
�أجهزتها وكل ما يتعلق ب�أعمالها يف ال�سنوات املا�ضية� ،إال �أنه ظلت هناك �إ�شكالية تتعلق بفعالية القرارات املتخذة من االحتاد ،مما ي�ستوجب
�ضرورة �إعادة النظر يف خمرجاته .
تقدمت مبقرتحها حول “ متابعـ ــة تنفيذ القرارات ال�صادرة عن االحت ــاد ” بهدف تفعيل القرارات ال�صادرة من االحتاد باعتبار �أن
�أغلب القرارات مل مي تنفيذها فعليا  ،لذا ف�إن ال�شعبة الربملانية �أكدت من خالل مقرتحها على �ضرورة ت�شكي ــل جلنة معنية مبتابعة تنفيذ
القرارات ال�ص ــادرة عن االحتـ ــاد على �أن تتوىل هذه اللجنـ ــة تقدمي تقرير دوري �إىل اللجنة التنفيذيـ ــة لالحتـ ــاد ،وعر�ضه على امل�ؤمتر
ب�ش�أن مدى التزام الدول يف تطبي ــق قرارات االحتـ ــاد ،وكذلك �أهمي ــة �أن يكون لرئي�س االحتـ ــاد دور حمدد يف متابعـ ــة هذا التنفيذ ،وذلك
من �أجل الت�أكد من فعاليـ ــة القرارات .

ثالثا  -االحتاد الربملاين العربي :
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف م�ؤمترين لالحتاد الربملاين العربي حيث عقدت الدورة الع�شرون مل�ؤمتر االحتاد الربملاين العربي يف الفرتة ما
بني  20-18يناير 2014م  ،كما �شاركت ال�شعبة يف االجتماع الثاين ع�شر والثالث ع�شر للجنة التنفيذية .كما �شاركت ال�شعبة الربملاني ــة
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الإماراتية يف االجتماع احلادي ع�شر للجنة التنفيذية لالحتاد املنعقد يف الرباط -املغرب -بتاريخ  5فرباير  2013حيث �ساهمت ال�شعبة
الربملانية الإماراتية يف العديد من املوا�ضيع التي طرحت على جداول �أعمال االحتاد الربملاين العربي؛ مثل “معايري و�آليات �إعفاء بع�ض ال�شعب
الربملانية من هذه الديون املرتتبة و�أن يكون الإعفاء بناء على تو�صية من اللجنة التنفيذية وقرار من االحتاد ،بناء على طلب ال�شعبة الربملانية
على �أن يكون الإعفاء م�سببا ً ومت الأخذ باملقرتح من قبل اللجنة امل�صغرة واللجنة التنفيذية لالحتاد.
كما ناق�شت ال�شعبة يف اجتماعاتها يف االحتاد الربملاين العربي “�شروط وم�ؤهالت تر�شيح الأمني العام اجلديد لالحتاد” وتقدمت بعدة
مقرتحات مت الأخذ بها ،ومنها �أن يكون املر�شح ملما ً بعمل امل�ؤ�س�سات الربملانية الوطنية ،والإقليمية ،والدولية ،وكذلك خ�صائ�ص هذه الأعمال،
واملبادئ الأ�سا�سية التي حتكم عمل هذه الربملانات واالحتادات الربملانية ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة �أن يكون الأمني العام حمايدا ً يف �أداء عمله
بغ�ض النظر عن جن�سيته الوطنية ،ومبا يعزز ويطور �آليات التعاون الربملاين العربي امل�شرتك.
كما كان لل�شعبة الربملانية م�ساهمة فعالة يف �ش�أن مقرتح تعديل هيكل العاملني يف االحتاد الربملاين العربي ،حيث بعد تدار�س الهيكل الوارد من
الأمانة العامة لالحتاد اقرتحت ال�شعبة هيكل تنظيمي جديد مبني على املربرات التالية:
•�أن الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي قد تواجه الهيكل التنظيمي املقرتح هي ذات اال�شكاالت التي واجهت االحتاد يف ال�سنوات املا�ضية ،حيث �إن
الهيكل التنظيمي املقرتح ركز على اجلانب الإداري دون االهتمام باجلانب الفني .
•خال الهيكل التنظيمي من �أي �إ�شارة �إىل �إدارات بحثية �أو فنية تتوىل التح�ضري والإعداد امل�سبق مل�ؤمترات وقرارات االحتاد ،واكتفى الهيكل
ب�أن ين�شئ وحدة للعالقات الربملانية العربية ووحدة العالقات الربملانية الأجنبية� ،إال �أن هذه الوحدات �سرتكز يف �أعمالها على اجلانب
اللوج�ستي ،مما يعني �ضرورة �أن تتكامل مع �إدارات فنية وبحثية حتى تقدم لها الر�ؤى واملقرتحات الفنية الالزمة لتطوير �أعمال االحتاد.
•خال الهيكل التنظيمي من �أي ا�شارة �إىل وحدة تتعلق باخلدمات والدار�سات القانونية والت�شريعية� ،إال �أن هناك جزءا رئي�سيا من �أعمال
االحتاد �سواء ذلك املتعلق بالنظام الأ�سا�سي ،ونظم عمله� ،أو التعاون مع املنظمات الربملانية الأخرى  ،وما يتطلبه من مذكرات تفاهم
وتعاون قانوين �أو �صياغة متطلبات قانونية متعددة ،مما ميثل نق�صا يف الهيكل التنظيمي املقرتح.
•تالحظ – �أي�ضا – غياب الوحدة القادرة على متابعة تنفيذ قرارات االحتاد ونتائج �أعماله  ،وهي ذات الإ�شكالية التي عانى منها االحتاد
على مدار �سنواته املا�ضية من حيث �إن هناك الكثري من القرارات والبيانات اخلتامية التي ال يتم تنفيذها �أو حتقيق التعاون الالزم ب�ش�أن
تنفيذ متطلباتها  ،ونرى �أن تلك الوحدة من �أهم الوحدات الأ�سا�سية و الالزمة التي ينبغي �أن تكون يف الهيكل التنظيمي املقرتح لالحتاد .
لذلك ،اقرتحت ال�شعبة �أن يتم �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة للعالقات بني االحتاد  ،واملنظمات الربملانية الدولية واالقليمية  ،و�إن�شاء وحدة التخطيط
اال�سرتاتيجي ،خا�صة �أن هذه الوحدة مهمة وترتبط بالإعداد امل�سبق مل�ؤمترات االحتاد الربملاين العربي  ،وفعالياته املختلفة التي هي حمددة
�سنويا ،كما �أن هذه الوحدة �ستعمل على حتقيق الأهداف املتعلقة بامل�شاركة يف كل فعالية ،وحتديد الأهداف اال�سرتاتيجية املتعلقة بامل�ؤمترات
الربملانية لالحتاد .بالإ�ضافة �إىل حتديد الأهداف اال�سرتاتيجية املتعلقة بالتعاون مع املنظمات الربملانية الدولية واالقليمية وكذلك الربملانات
الأجنبية.
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و تعود زيادة فعالية ال�شعبة الربملاني ــة يف االحت ــاد الربملاين العربي ب�شكــل �أ�سا�سي �إىل امل�شروعات الفنية التي تقدمت بها
ال�شعب ــة منها :
“م�شروع التعديالت على الالئحة التنظيمية جلائزة التميز الربملاين العربي” ،الذي طرحته ال�شعبة بهدف تطوير وحتفيز
العاملني يف املجال الربملاين �سواء من �أع�ضاء �أو من موظفي الربملانات ،وذلك لغر�ض تطوير املمار�سات الربملانية العربية لدعم الأدوار
الت�شريعية والرقابية والدبلوما�سية الربملانية ،والذي مت اعتماد املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية بهذا ال�ش�أن يف اجتماع اللجنة
التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي يف مراك�ش يف الفرتة  6-4يونيو .2014
“م�شروع الهيكل التنظيمي للعاملني يف االحتاد الربملاين العربي” ،الذي يهدف �إىل تطوير العمل يف االحتاد من خالل تخ�صي�ص
وحدات بحثية مثل «وحدة البحوث والدرا�سات» و «الوحدة القانونية» ،ودمج تلك الوحدات لت�صبح «وحدة البحوث والدرا�سات القانونية
بالإ�ضافة �إىل حتديد مهام واخت�صا�صات كل �إدارة والذي مت اعتماده يف اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد الربملاين العربي يف مراك�ش يف
الفرتة  6-4يونيو  2014مع �إدخال بع�ض التعديالت عليه.

رابعا -الب ــرمل ــان العـ ـ ــربي :
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف اجتماعات اللجنة الفرعية املنبثقة من جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�سان بدبي يف الفرتة
 29-28نوفمرب  ،2014بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها يف  4جل�سات للربملان يف دور االنعقاد الثاين من الف�صل الت�شريعي الأول كاجلل�سة
الثانية بعمان يف الفرتة  19-15دي�سمرب  ،2013واجلل�سة الثالثة بالقاهرة يف الفرتة  6-2مار�س ،2014و اجلل�سة الرابعة
بالقاهرة يف الفرتة � 22 - 19أبريل  ،2014و اجلل�سة اخلام�سة بالقاهرة يف الفرتة  16-13يونيو  .2014و�ساهمت ال�شعبة يف تلك
االجتماعات بفعالية من خالل طرح العديد من الأوراق وامل�شاريع الفنية مثل:
جائزة « و�سام الربملان العربي» ،التي تهدف �إىل الت�شجيع وامل�ساهمة يف �إجناح م�سرية العمل الربملاين امل�شرتك من خالل تقدمي
م�ساهمـ ــات برملانية جادة و�أعمال ودرا�سات ميكن �أن ت�ساهم يف حتقيق غايات الربملان العربي ،من خالل حتفيز �أع�ضاء الربملان العربي
و�أع�ضاء الربملانات العربية بعمومهم والأمانات العامة للربملانات العربية على االلتزام بالأعمال واملمار�سات والأدوار الربملانية التي ت�سهم
يف تطوير العمل الربملاين العربي ،بالإ�ضافة �إىل �إذكاء روح التناف�س يف جمال الأعمال واملقرتحات والدرا�سات الربملانية املتميزة ،والتي
ميكن �أن متثل لبنة يف تطوير �أدوار الربملان العربي وم�س�ؤولياته .ومن هنا ت�أتي �أهمية طرح هذا املقرتح حيث �إن تطوير العمل الربملاين
العربي و�آلياته املرتبطة بالتن�سيق امل�شرتك وتبادل التجارب الربملانية �سي�سهم يف زيادة التعاون الربملاين العربي ،والذي وافق عليه
الربملان العربي يف جل�سته ال�ساد�سة وال�سبعني املنعقدة يف القاهرة .
م�شروع « التعديل على نظام جمموعات التعاون وال�صداقة الربملانية» يهدف �إىل تعزيز التعاون والتن�سيق مع الربملانات الوطنية
العربية ،والتن�سيق مع الربملانات الإقليمية ب�ش�أن الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وتنظيم متثيل الربملان يف االجتماعات وامل�ؤمترات
الربملانية الدولية والإقليمية ،والذي حظي باملوافقة على �أغلب املقرتحات التي قدمتها ال�شعبة الربملانية بهذا ال�ش�أن .
م�شروع « التعديل على النظام الداخلي للربملان العربي» ،والذي هدف �إىل تطوير �أعم ــال الربملـ ــان من خالل �أدوات رقابيـ ــة
و�إجراءات عمل جدي ــدة ،والذي خال منه النظام الداخلي ومت تعديل النظام من خالل بناء �أهداف م�ستوح ــاة مبا�ش ــرة من النظام
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الأ�س ــا�سي ،والبناء عليها يف حتديد االخت�ص ــا�ص ــات الواردة يف النظام  ،و�أبدت ال�شعبة الربملانية تعليقــاتها على النظام الداخلي للربملان
العربي حيث �أكدت على �أن النظام مل يراع االلتزام ب�أ�س�س معينة وفق منهاجية « البنية املو�ضوعية « عند و�ضع القوانني الإجرائية كتف�صيل
�إجراءات العمل يف كل ف�صل داخل النظام �أو الالئح ــة ،و�أن كل �إجراء يجب �أن يقابله عدة اختي ــارات ،فمث ًال يف حال املوافق ــة على قرار
ما�س ،فما هو احلل يف حالة الرف�ض؟ وما هو م�صري املمتنعني عن الت�صويت؟ ،ويف �أحيان �أخرى مل ينظم النظام �إجراءات لأفعال �أخرى
مثل �إ�سقاط الع�ضوية التي وردت يف �صلب النظام الأ�سا�سي ،وكذلك كيفية النظر والدرا�سة مل�شروعات القوانني واالتفاقيات العربية
اجلماعية املحالة من اجلامعة العربية� ،أو كيفية عمل جلان اال�ستماع ،وكذلك ف�إن النظام قل�ص من اخت�صا�ص رقابي وا�سع كفله النظام
الأ�سا�سي للربملان العربي وهو حق ال�س�ؤال ،حيث اعتمد على الإجابات الكتابية للأ�سئلة دون الإجابات ال�شفهية؛ �أي �أن النظام و�ضع قيودا ً
مل يتم و�ضعها يف النظام الأ�سا�سي وغريها من التعليقات واملقرتحات التي �ساهمت يف �إثراء النظام الداخلي يف تفعيل �إجراءات عمله مبا
يتنا�سب مع االخت�صا�صات الواردة يف النظام الأ�سا�سي للربملــان ،وهذا ما يتوافق مع �أهداف خطة املوجهات ال�سيا�سية لل�شعبة الربملانية،
فالعديد من هذه املناق�شات واملقرتحات جاءت بغية تطوير �أعمال الربملان العربي ،وقد وافق الربملان العربي على هذه املقرتحات ،على �أن
يتم رفع تقرير ب�ش�أنه �إىل اجلل�سة القادمة للربملان العربي .
 “التعليق على م�شروع النظام الأ�سا�سي للمحكمة العربية حلقوق الإن�سان” ،الذي هدف �إىل �إ�ضفاء بع�ض التعديالت على م�شروع
عمل املحكمة العربية حلقوق الإن�سان واقرتحت �أن يت�ضمن م�شروع النظام الأ�سا�سي على الهدف الرئي�سي للمحكمة والذي ن�ص على «
تعزيز رغبة الدول الأطراف يف تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان وحريات ـ ــه يف كفالة احرتام هذه احلقوق واحلريات « وذلك
لتعزيز رغبة الدول يف تنفيذ التزاماتها باعتبار �أن املحكمة �ستطبق قواعد العدالة والق�ضاء يف امل�سائل املثارة �أمامها ب�ش�أن ق�ضايا حقوق
الإن�سان� ،سواء مت ذلك من خالل الأطراف ال�شاكية �أو من خالل تطبيق القواعد الدولية املقررة يف هذا ال�ش�أن ،وقد اقرتحت ال�شعبة
الربملانية– كذلك – �ضرورة �إن�شاء �أمانـ ـ ــة عام ـ ـ ــة للمحكمة تنظم ت�شكيلها واخت�صا�صاتها وطريقة العمل بها ،نظام تعتمده اجلمعية ،
وقد القت املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية ا�ستح�سانا من جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�سان يف الربملان العربي،
على �أن ترفع اللجنة مقرتحاتها �إىل جلنة رفيعة امل�ستوى بجامعة الدول العربية .

كما �شاركت ال�شعبة الربملانية يف الور�شة الرابعة مل�ؤمتر ق�ضايا املر�أة وحتديات الع�صر «حقوق م�شروعة و�ضمانات غائبة :نحو
وثيقة عربية حلقوق املر�أة» ،والتي عقدت حتت رعاية الربملان العربي بتاريخ � 23أبريل  2014مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
حيث ر�أ�ست اجلل�سة الأوىل �سعادة د� .شيخة العري .كما �شاركت ال�شعبة الربملانية الإماراتية ممثلة ب�سعادة د .عبدالرحيم ال�شاهني
و�سعادة عائ�شة اليماحي يف ور�ش العمل  .وكان ل�سعادة د .عبدالرحيم ال�شاهني مداخلة حول املو�ضوع� ،أكد فيها على �أن احلقوق ال�صحية
واالجتماعية للمر�أة ال ترتبط فقط مبجرد قرارات �أو قوانني �أو �سيا�سات ،و�إمنا ترتبط ببيئة اجتماعية معينة ،وبيئة �سيا�سية واقت�صادية
حمددة ،حيث �إن البيئات الثالث هي احلا�ضنة ملثل هذه احلقوق ،وهي من خاللها �إما ان تتقدم �أو تتعرث يف حتقيق احلد الأدنى من
متطلبات حقوقها الطبيعية .ومت ت�ضمني هذه املقرتحات يف التو�صيات الأخرية للور�شة.
بالإ�ضافة �إىل م�شاركة �سعادة الدكتورة � /شيخة عي�سى العري يف �أعمال ندوة “ �آفاق ت�شغيل املر�أة العربية ودورها يف حتقيق التنمية”،
والتي عقدت يف الفرتة من  17 - 15ابريل  2014يف جمهورية م�صر العربية – �شرم ال�شيخ بتنظيم من �إدارة احلماية االجتماعية
يف منظمة العمل العربية واملعهد العربي لل�صحة وال�سالمة املهنية .وتهدف م�شاركة الدكتورة العري �إىل �إبراز اجلهود الإماراتية يف جمال
دعم حقوق املر�أة ،حيث �أ�شارت �إىل �أن القرار ال�سيا�سي له القدرة الفاعلة يف دعم حقوق املر�أة يف املنطقة العربية ،ومن دونه لن ت�ستطيع
املر�أة حتقيق �أي م�شاركة فعالة على امل�ستويات كافة� ،سواء االجتماعية �أو االقت�صادية �أو التنموية ،الفتة �إىل �أنه ال بد من �أن يكون للمر�أة
دور �أكرب من ذلك ،وخا�صة فيما يتعلق بالإعالم والرتبية وال�صحة وبقدراتها يف حتقيق التناف�سية يف هذه الدول .وذكرت الدكتورة العري
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�أن املر�أة يف دولة الإمارات تلعب دور ًا مهم ًا يف املجاالت كافة ،ويتجلى ذلك من خالل و�صولها �إىل العديد من املنا�صب القيادية بدولة
الإمارات.

خام�ساً  -جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية واالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء جمال�س ال�شورى والنواب والوطني والأمة يف
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية :
�شاركت ال�شعبة الربملانية يف عدة اجتماعات يف جلنة التن�سيق الربملاين واالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية  ،وقدمت من خالل م�شاركاتها العديد من امل�ساهمات والتي تتمثل يف الآتي :
يف �إطار تعزيز التكامل الت�شريعي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي لتعزيز العمل اخلليجي امل�شرتك يف خمتلف املجاالت  ،ف�إن ال�شعبة
الربملانية �أولت اهتماما ب�ش�أن م�شروع �شبكة معلوماتية برملانية خليجية التي اقرتحتها ال�شعبة الربملانية منذ عام  ، 2011والتي متحورت
فكرته حول �إن�شاء �شبكة معلوماتية برملانية خليجية ت�ساند عمل املجال�س الت�شريعية اخلليجية ،وتعمل على �أ�سا�س تبادل اخلربات بني
املجال�س  ،وتعد م�صدرا للأبحاث واملعلومات الربملانية اخلليجية ،وذلك لأهمية وجود هذه ال�شبكة بني املجال�س الت�شريعية اخلليجية يف
ظل عدم وجود التقنيات املعلوماتية احلديثة وزيادة عدد �شبكات تبادل املعلومات وال�شبكات الربملانية الدولية والإقليمية ،والتي انتهى
يف االجتماع ال�ساد�س للجنة التن�سيق الربملاين املنعقد يف نوفمرب  2013يف الكويت �إىل رفع تو�صية �إىل �أ�صحاب املعايل ر�ؤ�ساء املجال�س
الت�شريعية باعتماد امل�شروع مع �أخذ الأنظمة املعمول بها يف املجال�س الت�شريعية اخلليجية بعني االعتبار عند تطبيق امل�شروع ،وعلى �إثرها
متت املوافقة على قيام املجل�س الوطني االحتادي – مقرتح امل�شروع  -مبتابعة مراحل تنفيذ ال�شبكة ،وذلك بالتن�سيق مع فريق العمل
امل�شار �إليه يف امل�شروع على �أن يتم عقد عدة اجتماعات خالل الفرتة القادمة للعمل على �إجناز امل�شروع لعر�ضه يف االجتماع القادم ،والذي
�سينعقد يف �أغ�سط�س العام اجلاري .
 مقرتح حول « تفعيل االخت�صا�ص ــات الواردة يف القواعد التنظيمية لالجتمـ ــاع الدوري لر�ؤ�ساء املجال ــ�س الت�شريعي ــة بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية والقواعد التنظيمية للجنة التن�سيق الربملاين والعالقـ ــات اخلارجي ــة « ،باعتبار �أن بع�ض االخت�صا�صات مل
يتم تنفيذها عملي ًا  ،واقرتحت ال�شعبة مقرتحات عديدة لتفعيل هذه االخت�صا�صات ،كا�ستحداث مواد جديدة يف القواعد التنظيمية لعمل
جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية ،وذلك لتفعيل بع�ض االخت�صا�صات ،وكذلك حذف املادة الرابعة من القواعد التنظيمية
للجنة التن�سيق الربملاين يف جمال العالقات اخلارجية – وتفعيل نظام عمل االجتماعات التن�سيقية للمجال�س الت�شريعية لدول جمل�س
التعاون يف املحافل الربملانية – بو�ضع �آلية عمل لبع�ض مواد نظام عمل االجتماعات التن�سيقية ،وذلك من خالل عقد وفود املجال�س
الت�شريعية اخلليجية بدول جمل�س التعاون اجتماعا تن�سيقيا قبل �أية م�شاركة يف امل�ؤمترات واالحتادات الربملانية بوقت كاف ،و�أن يتم
�إحاطة املجال�س الت�شريعية بجدول �أعمال االجتماع التن�سيقي لإبداء ر�أيها  ،و�إعداد �أوراق العمل امل�شرتكة حول الق�ضايا واملو�ضوعات
التي �سيتم مناق�شتها يف االحت ــادات الربملانية ،وتكوين ر�ؤى م�شرتكة حيال تلك الق�ضايا واملو�ضوعات  ،وكذلك التن�سيق بتوزيع الأدوار
بني الربملانات اخلليجية لإثارة �أو مناق�شة الق�ضايا املعرو�ضة على جداول �أعمال االحتادات الربملانية ،مبا يخدم م�صالح جميع املجال�س
الت�شريعية  ،وبناء على ذلك ف�إنه مت الأخذ بجميع املقرتحات املقدمة من ال�شعبة الربملانية الإماراتية ب�ش�أن مو�ضوع التعديالت يف القواعد
التنظيمية لعمل جلنة التن�سيق الربملاين والعالقات اخلارجية� ،سواء مت �أخذ املقرتح ب�أكمله �أو ب�أخذ م�ضمون املقرتح الذي تقدمت به
ال�شعبة الربملانية.
ا�ستكماال لذات الإطار ب�ش�أن تعزيز التكامل الت�شريعي بني دول جمل�س التعاون ف�إن ال�شعبة الربملانية لتعزيز التن�سيق بني الدول الأع�ضاء
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اقرتحت العديد من املقرتحات يف مذكرتها ب�ش�أن مقرتح جمل�س ال�شورى العماين حول « م�شروع الالئحة التنظيمية للمجموعات الربملانية
اخلليجية التخ�ص�صية يف املجالني الت�شريعي واالقت�صادي « ،والتي �أكدت فيها �أن الالئحة التنظيمية حتتاج �إىل مزيد من الدرا�سة
والتدقيق ،حتى يعرب عن اجلوهر الذي ي�سعى �إىل حتقيق التكامل والرتابط بني الدول يف جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث لوحظ يف الالئحة
عدم التوافق بني االخت�صا�صات الواردة يف الئحة االخت�صا�صات و�آلية عمل املجموعات الربملانية اخلليجية التخ�ص�صية يف املجالني
الت�شريعي واالقت�صادي ،وبني اخت�صا�ص االجتماع الدوري باعتبار �أن نظام العمل يف املنظمة الأم ال يتحمل االخت�صا�صات الواردة يف
م�شروع الالئحة ،خا�صة �أنه ال توجد يف القواعد املنظمة للأجهزة الأخرى مواد تو�ضح العالقة بني املجموعات الربملانية (الت�شريعية
واالقت�صادية) ،وبني الأجهزة الربملانية الأخرى ( االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية ،والأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،واملجل�س الأعلى ) ،مما ا�ستدعى ال�شعبة الربملانية �أن تقرتح تعديل الأنظمة الأخرى ،حتى تتوافق مع ما هو مطروح على
الئحة اخت�صا�صات املجموعات الربملانية اخلليجية يف املجالني الت�شريعي واالقت�صادي ،كما و�أكدت ال�شعبة الربملانية على �ضرورة مراجعة
القواعد التنظيمية لالجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية اخلليجية ،بحيث �إن هناك مواد يف االخت�صا�صات الواردة يف الئحة عمل
املجموعات الربملانية التخ�ص�صية تقرتب من القواعد التنظيمية للجان ،وهناك اختالف كبري بني اخت�صا�صات اللجان وبني اخت�صا�صات
املجموعات الربملانية ،وعليه فقد اقرتحت ال�شعبة �أن تكون منهجية االخت�صا�صات وا�ضحة ومعربة عن الدور الرئي�سي للمنظمة الأم؛ حتى
ال تكون هذه املجموعات التخ�ص�صية عبئا م�ضافا لأع�ضاء املجال�س الت�شريعية اخلليجية .

�ساد�ساً – الزيارات الربملانية :
زيارة جمهورية �إيران الإ�سالمية:
�ساهمت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بفعالية على م�ستوى الزيارات حيث قام معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي بزيارة �إىل جمهورية
�إيران الإ�سالمية بتاريخ  21-20فرباير  2014تهدف �إىل تعزيز العالقات الإماراتية الإيرانية .و�أعدت ال�شعبة الربملانية عدد من
الأوراق مثل الورقة التعريفية عن اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ،والورقة التو�صيفية للعالقات الإماراتية-الإيرانية .بالإ�ضافة �إىل �إعداد
ال�شعبة لورقة حول �أبرز الق�ضايا التي ت�شغل الر�أي العام يف �إيران ،وذلك للتعريف عن �أهم الق�ضايا الداخلية وانعكا�سها على ال�سيا�سة
اخلارجية الإيرانية .كما �أعدت ال�شعبة الورقة الآنية التي ت�ضمنت �أبرز الق�ضايا الآنية على ال�صعيد ال�سيا�سي واالقت�صادي وارتباطها بتلك
الق�ضايا بالأحداث العاملية ،بالإ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز الق�ضايا التي تناق�ش يف جمل�س ال�شورى الإيراين.

زيارة �سلطنة عمان:
كما قام معايل رئي�س املجل�س بزيارة �إىل �سلطنة عمان بتاريخ  4 - 3مايو  ،2014وكان الهدف منها تعزيز �أطر التعاون بني البلدين،
وتفعيل �أوجه التعاون والتن�سيق يف كافة املجاالت االقت�صادية واالجتماعية مبا يخدم امل�صالح بني البلدين .وقد �أعدت ال�شعبة الربملانية
لهذه الزيارة العديد من الأوراق الداعمة لوفد ال�شعبة منها الورقة التعريفية التي تناولت اجلانب االقت�صادي ،واجلغرايف ،واالجتماعي
لل�سلطنة .وورقة مقارنة بني املجال�س الت�شريعية بال�سلطنة العمانية ،والورقة التو�ضيحية للعالقات الإماراتية العمانية ،وورقة حول
العالقات االقت�صادية الإماراتية ،وورقة حول مواقف مع �سلطنة عمان و�أبرز الق�ضايا العربية الدولية ،وورقة �آنية يف �ش�أن التطورات
الربملانية وال�سيا�سية والثقافية يف �سلطنة عمان .بالإ�ضافة �إىل �إعداد ال�شعبة لنقاط مقرتحة للمباحثات مع رئي�س جمل�س ال�شورى العماين
تطرقت فيها ل�سبل تعزيز التعاون الثنائي ،وال�سيا�سي واالقت�صادي والربملاين والثقايف بني البلدين.
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زيارة الربملان الأوروبي:
قامت ال�شعبة الربملانية الإماراتية بتفعيل عالقتها الدبلوما�سية مع اجلانب الأوربي من خالل زيارة قام بها رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �إىل
الربملان الأوروبي ،الذي قام بدوره بنقل �صورة وا�ضحة عن طبيعة عمل املجل�س الوطني االحتادي  .كما قدم رئي�س املجل�س الوطني االحتادي
�صورة عن الأهمية التي يحظى بها ملف حقوق الإن�سان يف الدولة  ،والتي من خالله �أحرزت الدولة مراتب متقدمة يف هذا ال�ش�أن .وقدمت
ال�شعبة الربملانية الإماراتية العديد من الأوراق وامللفات الفنية فيما يتعلق بالزيارة مثل ملفات تعريفية عن الربملان الأوروبي ،وكذلك الورقة
الآنية ب�أهم و�أبرز الأحداث التي تدور يف �أروقة الربملان ،و�أهم �أجندات و�أعمال اللجان التابعة للربملان الأوروبي  ،و�آخر التطورات االقت�صادية
التي ي�شهدها االحتاد الأوروبي.

الأهــداف املتحققة يف الفعاليــات الربملاني ــة :
جنحت ال�شعبة الربملانية من خالل ر�صد م�شارك ــاتها يف االحت ــادات الربمل ــانية يف حتقيق العديد من الأهــداف املخططة لها ،وهي كالتايل:
•ك�سب الدعم الربملاين العربي والإقليمي والدويل لق�ضية اجلزر الإماراتية التي حتتلها �إيران وهي (�أبو مو�سى وطنب الكربى وطنب
ال�صغرى) من خالل طرح الق�ضية يف االحتادات والربملانات االقليمية والدولية  ،وذلك عن طريق حث ايران �إىل اللجوء �إىل الأمم املتحدة
باعتبارها امل�ؤ�س�سة الدولية التي �أجاز ميثاقها للجمعية العامة �أن تناق�ش �أية م�س�ألة تكون لها �صلة بحفظ الأمن وال�سلم الدوليني ومن بينها
ت�سوية املنازعات الدولية �سلميا .ف�ضال عن اخت�صا�ص جمل�س الأمن يف هذا ال�ش�أن حيث ميكن لهذه املنظمة �أن تلعب دورا مهما حلل النزاع
�سلميا يف �إطار الدبلوما�سية اجلماعية �أو امل�ساعي احلميدة �أو الو�ساطة �أو التوفيق �أو التحقيق� ،أو التحكيم� ،أو عن طريق حمكمة العدل الدولية
باعتبارها الأداة الق�ضائية الرئي�سية لها .ومطالبة �إيران بحل النزاع بالطرق ال�سلمية عرب الدخول مع دولة الإمارات يف مفاو�ضات ثنائية
مبا�شرة وجادة  ،وفق جدول زمني حمدد لإيجاد حل �سلمي للق�ضية .
•التعبري عن التزام دولة الإمارات باحلفاظ على الأمن العاملي والإقليمي من خالل منع انت�شار الأ�سلحة النووية �أو التهديد بها  ،وكذلك
دعم �أهداف معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية.
•التعبري عن التزام دولة الإمارات بتعزيز �أهداف الأمم املتحدة الإمنائية واجلهود الدولية  ،ولذلك تعمل على توفري ما يلزم وفق طاقاتها
مل�ساندة الدول للحد من الفقر وتنمية اقت�صاديات دول اجلنوب.
•التعبري عن التزام الدولة بكافة احلقوق الأ�سا�سية اخلا�صة بحقوق الإن�سان فيما يتعلق بالكرامة الإن�سانية واحلقوق املتعددة املكفولة وفق
املواثيق الدولية.
•تعزيز جهود الدولة ب�ش�أن االلتزام باالتفاقيات الرامية �إىل احرتام ورعاية احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة.
•حماولة �إيجاد �صياغة ور�ؤية برملانية يت�شارك فيه الربملانيون حتت مظلة احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي
بالر�أي والت�أثري يف مواجهة التحديات التي تواجه ال�شعوب الإ�سالمية خا�صة �أنهم ممثلو هذه ال�شعوب  ،وذلك من خالل طرح مقرتح
الإمارات « الإعالن الربملاين الإ�سالمي».
•امل�ساهمة يف تطوير العمل الربملاين العربي و وتبادل التجارب الربملانية التي ت�سهم يف زيادة التعاون العربي ،حيث مت ذلك من خالل طرح
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م�شروع «جائزة و�سام الربملان العربي» ،حيث هدف امل�شروع �إىل �إذكاء روح التناف�س يف جمال الأعمال واملقرتحات والدرا�سات الربملانية

املتميزة ،والتي ميكن �أن متثل لبنة يف تطوير �أدوار الربملان العربي وم�س�ؤولياته .وعليه ف�إن جن ــاح ال�شعبـ ــة الربملانيـ ــة يعــود �إىل :
�1.1إعداد ال�شعب ــة الربملاني ــة امل�شروعات الفنية يف االحتادات الربملانية وفق منهجي ــات علمي ــة ،والتي تعتمد على مناهج التحليل ال�سيا�س ــي
واملناهج الو�صفي ــة القانونية لقوانني املنظم ــات الدولية واملناهج اال�ستقرائي ــة التحليلي ــة وغريها من املناهج العلمي ــة ،والتي ت�ؤدي �إىل
حتقي ــق النتائج والأه ــداف املخططـ ــة لها وفق �أ�س�س علمي ــة ممنهجـ ــة .
2.2بالرغم من ال�صعوب ــات التي تواجهها ال�شعبة الربملاني ــة يف التن�سيق مع املجموع ــة العربية يف االحتادات الربملانية� ،إال �أن ال�شعبة
الربملانية تقوم بالتن�سيق بوقت كاف مع املجموعة العربية حيال امل�شروعات �أو الق�ضايا �أو املو�ضوعات ،التي تقدمها يف االحتادات الربملانية
للح�ص ــول على الدعم والت�أييد الالزم لها .
3.3التن�سيق مع املجموع ــات اجليو�سيا�سي ــة فيما يتعلق بطرحها لدرا�سة مو�ضوعات يف اللجان الدائمة ،وذلك من خالل �إحاطة املجموعات
اجليو�سيا�سيــة مبذكرات تو�ضيحية و�شارحة حيال املو�ضوعات التي تقدمها ال�شعبة الربملانية �أو عقد لقاءات ثنائية مع تلك املجموعات
لك�سب الت�أييـ ــد الالزم لها .
4.4طرح ال�شعبة الربملانية م�شروعاتهــا و�أوراقها الفني ــة مبا يتنا�سب مع جمريات وتطورات الق�ض ــايا الإقليمي ــة والدولي ــة ،والتي تثبت �أهمية
النظر فيها وزيــادة فعاليتها وت�أثريها يف خمتلف املحافل الدولي ــة ،والتي ال تبتغي من ورائها �سوى حتقيق م�صلحــة �ضرورية؛ مما تك�سـب
ثق ــة ممثلي برملان ــات الدول الأخرى يف احل�صول على الدعم واملوافق ــة على تلك امل�شروع ــات .
5.5تن�سيق وتكام ــل جهود املجل�س الوطني االحت ــادي من خالل �شعبته الربملاني ــة مع جهود الدبلوما�سي ــة الر�سمية ( وزارة اخلارجي ــة ) بكل
ما يتعلق ب�سيا�س ــة دولة الإمارات حيال الق�ض ــايا واملو�ضوع ــات التي ميكن �أن ت�ساهم ال�شعبة الربملانية من خالل دبلوما�سيتها الربملانيــة
يف الت�أكيد على مواقفهــا وم�شروعاتها الفني ــة يف املحافل الربملاني ــة الإقليمي ــة والدولي ــة.
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نتائج تقرير احل�صاد
 .1توجهات املجل�س يف اجلانب الت�شريعي:
مبراجعة م�شروعات القوانني التي ناق�شها املجل�س خالل دور االنعقاد الثالث من الفـ�صل التـ�شـريعـي اخلام�س عـ�شـر يت�ضح �أن م�شروعات
القوانني قد راعت م�صالح معتربه �شكلت �سيا�سة عامة �أو توجه عام للت�شريع ميكن �إيجازه يف التايل:

�أو ً
ال :تكري�س �أمن و�سالمة الوطن :فبا�ستقراء مفهوم تكري�س الأمن يت�ضح �أنه مفهوم يركز على واجب املواطن جتاه الوطن ،مبا ي�ؤدي
�إىل اال�ستعداد الدائم للدفاع عن �أرا�ضيه وحدوده وموارده و�إمكاناته ،ويعنى برت�سيخ ال�شعور بالوطنية من خالل الربط بني م�صري الفرد
وم�صلحته وبني ا�ستقرار املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل بناء القدرة الذاتية للمواطنني ملواجهة �أية خماطر حمتملة �أو تهديدات لأمن الوطن ،وب�شكل
عام ف�إن مفهوم الأمن يتناول جانب �سيا�سي واجتماعي وقومي واقت�صادي.
ومن التعديالت التي �أجراها املجل�س على م�شروعات القوانني التي ناق�شها ووافق عليها ،وجاءت لت�صب يف جانب الأمن االجتماعي ،والذي
يق�صد بها احلر�ص على ا�ستغالل كل الطرق والو�سائل وال�سبل املمكنة للمجتمع من �أجل ت�أمني اال�ستقرار فيه بهدف حماية مكت�سباته املادية
واملعنوية ف�إنه يالحظ:
•�أن املجل�س راعى عند تعديله « مل�شروع قانون ودمية » اجلانب النف�سي للطفل وجعله �أولوية� ،سواء كان يف احلاالت الطبيعية للطفل يف
حميطة الأ�سري �أو عند خ�ضوعه لأي مرحله من مراحل اال�ستدالل والتحقيق واملحاكمة� ،سواء كان طرفا يف الق�ضية �أو �شاهدا فيها ويعود
ذلك �إىل مدى الت�أثري العميق الذي حتدثه الأ�ضرار النف�سية يف تكوين �شخ�صية الطفل وا�ستقراره النف�سي ،والذي ينعك�س على تفاعله يف
املجتمع يف كافة مراحل حياته ،وراعى املجل�س م�س�ألة الرعاية النف�سية كون مفهوم الرعاية النف�سية مازال قا�صر ًا يف املجتمع ويحتاج �إىل
تو�ضيح ودعم ،فالكثري من الأطفال يف الدولة وحتى يف �سن متقدم ويف �سن الثالث واخلم�س �سنوات لديهم حاالت نف�سية ال ي�ستطيع �أولياء
الأمور التعامل معها ولي�ست هناك مراجع طبية �أو �صحية تقوم مبتابعتها ،وكان من املهم الإ�شارة للرعاية النف�سية ك�أ�سا�س من �أ�سا�سيات
الرعاية ال�صحية كون هذه الرعاية ت�ضمن النمو العقلي والوجداين واالجتماعي واللغوي للطفل.
_�أن املجل�س �ضمن يف تعديالته مل�شروع قانون ودميه حق الطفل يف احل�صول على احلقوق االجتماعية� ،سواء كان حتت مظلة ال�ضمان
االجتماعي �أو �أية قوانني �أخرى ،حيث ات�ضح وجود قانونني جديدين فيهما م�ساعدات اجتماعية ،فبالتايل لن يتم حرمان الأطفال حقهم
يف امل�ساعدات االجتماعية باختالفها �سواء يف هذين القانونني �أو من جانب الدولة.
_�أدخل املجل�س تعديالت يف ذات م�شروع القانون من �ش�أنها �أن متنع ت�سرب الأطفال حتى �سن الثامنة ع�شرة ،ملا للت�سرب من ت�أثري على �أمن
و�سالمة املجتمع بالن�سبة للجرائم واالنحراف ،كما �أن هذا التعديل �سي�ضمن م�شاركة الأطفال يف بناء اقت�صاد الدولة نتيجة لعدم ت�سربهم
من الدرا�سة مما ي�سهم يف االقت�صاد املعريف.
_ن�ص تعديله يف ذات م�شروع قانون ودميه على و�ضع �أهداف للوحدات التي تعنى بحماية الطفل مبا ي�ضمن حماية الطفل ،وهو يف ذات
االجتاه الذي يكر�س �أمن املجتمع وحمايته باعتبار �أن الأطفال هم جيل امل�ستقبل الذي تهتم الدولة ببنائه نف�سي ًا ومعرفي ًا وتوفري الرعاية
للمعنفني منهم ،وا�ستتبعها املجل�س ب�إن�شاء �سجل تقيد فيه حاالت �سوء معاملة الأطفال مبجملها ليتم معرفة احلجم احلقيقي للظاهرة
عند و�ضع احللول واملقرتحات حلد منها.
_ا�ستحدث املجل�س عددا من املفاهيم الرئي�سية يف م�شروع قانون ودمية مثل مفهوم �سوء معاملة الأطفال و�إهمال الطفل والعنف �ضد الطفل
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والذي كان �سي�ؤدي عدم حتديد تلك املفاهيم يف القانون �إىل اللب�س جتاه معانيه ،وهو ما قد ين�صرف يف تف�سريه �إىل ما كان يتخوف منه
املجتمع وهو احلد من �سلطات الوالدين ومن يف حكمهما يف الت�أديب ،ولذلك جاءت �إ�ضافة املجل�س ك�ضرورة لإكمال مفهوم حقوق الطفل
ف�أدخل القانون على �سبيل املثال معيارا على تعريف العنف ب�أنه فعل ما يتجاوز املتعارف عليه �شرعا وقانونا.
_راعى املجل�س يف تعديالته وجود حاالت ت�سفر عنها معاناة بع�ض الأطفال من تراخي �آبائهم من ت�سجيلهم وا�ستخراج الأوراق الثبوتية لهم،
مما ي�ضر مب�صاحلهم يف العالج والتعليم وغريه وي�ؤدي �إىل ظهور جيل غري متمتع �أو حمروم من حقوق �أ�سا�سية ،جتعل منه قنبلة موقوته
يف املجتمع تكون عر�ضة لالنفجار يف �أي وقت و�أن ي�شكلوا م�صدر تهديد لأمن املجتمع ،مما حدا باملجل�س �إىل الن�ص على �إلزام الوالدين
�أو من له �سلطه عليه قانونا با�ستخراج الأوراق الثبوتية ون�سبه �إىل والديه ال�شرعيني.
_ن�ص تعديل املجل�س على ا�ستحداث بند تقوم من خالله ال�سلطات املخت�صة واجلهات املعنية على اتخاذ التدابري الالزمة لوقاية وحماية
الأطفال من ا�ستخدام املواد املخدرة وامل�سكرة واملن�شطة وكافة املواد امل�ؤثرة على العقل �أو امل�ساهمة يف انتاجها �أو ترويجها ،وا�ست�شعر
املجل�س خالل ذلك التعديل اخلطر املحدق بالأطفال من املواد املخدرة باعتبارهم الفئة الأكرث ا�ستهدافا من قبل جتار هذه ال�سموم
ولت�أثريها البالغ يف خلخلة �أمن واطمئنان املجتمع� ،سواء على ال�صعيد االجتماعي �أو الأمني.
_عدل املجل�س يف ذات م�شروع القانون مبا يتفق مع االلتزامات الواردة يف اتفاقية العمل الدولية املعنية بحقوق الإن�سان فحظر ت�شغيل
الأطفال قبل بلوغهم �سن اخلام�سة ع�شرة وحظر اال�ستغالل االقت�صادي والت�شغيل يف �أية �أعمال تعر�ض الأطفال للخطر� ،سواء بحكم
طبيعتها �أو بظروف القيام بها ويكت�سب هذا التعديل �أهمية بالغة يف املجتمع الدويل الذي تعاين الكثري من دوله انتهاكات يف هذا املجال،
وعلى الرغم من حمدودية عمالة الأطفال يف جمتمع الإمارات� ،إال �أن املجل�س بو�ضعه هذه ال�ضوابط ف�إنه يراعي طبيعة املجتمع التي ت�شكل
العمالة الوافدة فيه ما يجاوز .% 80
_�أن املجل�س مراعا ًة للم�ستجدات الدولية احلديثة يف جمال حقوق الطفل ووفق ًا لاللتزامات التي رتبتها منظمة اليوني�سيف التابعة للأمم
املتحدة ب�ش�أن مبادئ ومعايري الأعمال التجارية وت�أثريها على حقوق الطفل ،فقد ا�ستحدث املجل�س مادة ت�ضمن �سالمة املنتجات مبا ال
يهدد حقوق الطفل الواردة يف م�شروع القانون وو�ضع �ضوابط الإعالنات الت�سويقية التي تتفق مع حق الطفل يف ال�صحة والبقاء والنماء،
بالإ�ضافة �إىل مراقبة الأن�شطة التجارية مبا يكفل عدم تعري�ض الأطفال لأية خماطر �أو �أ�ضرار بيئية.
•ويف « م�شروع مكافحة الغ�ش التجاري » فقد و�ضع املجل�س عقوبة مغلظة على كل من يت�صرف يف ال�سلع املخالفة واملتحفظ عليها ك�أغذية
االن�سان �أو احليوان �أو العقاقري الطبية �أو احلا�صالت الزراعية �أو املنتجات الطبيعية؛ ملا لها من ت�أثريات ج�سيمة على ال�صحة العامة.
_كما ر�أى املجل�س يف م�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري� ،ضرورة تعديل مفهوم ال�سلع الفا�سدة ليكون املفهوم وا�ضح ًا ومعرب ًا عن
املق�صود بهذه ال�سلع ،فال�سلع الفا�سدة قد ت�ؤدي �إىل �ضرر مبا�شر ب�صحة الإن�سان �أو �إىل الوفاة.
•ويت�ضح تركيز املجل�س على تكري�س الأمن االجتماعي من خالل تعزيزه فكرة امل�صلحة املعتربة للمجتمع يف ال�ش�أن ال�صحي وجودة اخلدمات
ال�صحية وتطوير �أ�ساليب ذات معايري عاملية يف جمال مكافحة الأمرا�ض ،والذي يظهر من خالل التعديالت التي �أ�ضافها املجل�س يف
“م�شروع قانون الأمرا�ض ال�سارية”.
•ويالحظ �أن “م�شروع قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية ” جاء بغر�ض ت�شكيل قوة دفاع وطني �إ�ضافية من �شباب الوطن ،حلماية
الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكت�سباته ،فاخلدمة الوطنية ت�شكل رافد ًا معزز ًا لقدرة وكفاءة القوات امل�سلحة ،كما تك�سب
الأجيال اجلديدة خربات متنوعة تفييدهم يف حياتهم اليومية وتغري من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الوالء وامل�شاركة ،وتعديالت
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املجل�س ب�شكل عام كانت ت�صب يف نف�س االجتاه ،غري �أن املجل�س ا�ستحدث يف م�شروع القانون بند ًا حلاالت انتهاء اخلدمة االحتياطية
وهو االنتماء �إىل تنظيم �أو جمعية حمظورة ،ولتحقيق الفعالية يف تنفيذ القانون غلظ العقوبة على التخلف دون عذر م�شروع عن التقدم
للجهات املخت�صة للتجنيد برفع احلد الأق�صى من �سنة لثالث ،مع حذف عبارة «حتى جاوز عمره التا�سعة والع�شرين» ،لأنها ت�ؤدي ملنع
وقوع اجلرمية حتى الو�صول لهذه ال�سن ،كما غلظ عقوبة التخلف ال�ستدعاء االحتياط بجعل احلد الأق�صى ثالث �سنوات بد ًال من �سنة
بالن�سبة للتخلف يف حاالته العادية وخم�سة ع�شر �سنة بد ًال من ع�شر �سنوات بالن�سبة للتخلف يف �أهم حاالته ،وهي تلك التي ت�ستدعي تدخل
املجل�س الأعلى للأمن الوطني.
_ومن �ضمن التعديالت التي �أدخلها املجل�س على م�شروع قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية ا�ستحداث بند يحمل القوات امل�سلحة تكاليف
�ضم اخلدمة للمجند الذي يتم تعيينه �أثناء مدة خدمته الوطنية بالوزارات والدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة االحتادية
واملحلية والقطاع اخلا�ص ،واملجند الذي يتم تعيينه بعد انق�ضاء اخلدمة الوطنية لدى الوزارات والدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة االحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ص.

وب�شكل عام ف�إن توجهات املجل�س يف تكري�س �أمن و�سالمة الوطن جاءت موائمة مع ر�ؤية الإمارات  ،2021والتي �أكدت على تكري�س الأمن
و�سالمة الوطن من خالل ا�ستمرار حكومة الإمارات بت�أدية دورها يف حماية �أمن و�سالمة الوطن ،وت�أمني مناعة االقت�صاد وا�ستقراره ،واحلفاظ
على العدالة والإن�صاف ،وتوفري نظام رفاه اجتماعي متقدم يمُ ِّكن جميع املواطنني من مواجهة �صعوبات احلياة وامل�شاركة الإيجابية يف املجتمع،
بالإ�ضافة �إىل اال�سرتاتيجيات احلكومية التي تدعم هذا التوجه يف الدولة.

ثانياً :تكري�س دور الأجهزة االحتادية:
ويربز هذا التوجه من خالل جملة القوانني التالية:
•من خالل �إعطاء ال�صالحية لل�سلطة االحتادية يف « م�شروع قانون �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية» �إىل توحيد اال�شرتاطات ،من
خالل �إلزام ال�سلطات املخت�صة العمل مب�ستوى فني و�أمني واحد.
•كما يت�ضح هذا التوجه من خالل التعديل الذي �أدخله املجل�س يف “ م�شروع قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية” ،با�ستحداث
مادة تلزم هيئة الإمارات للهوية مبوافاة اجلهات املخت�صة بالتجنيد ب�أ�سماء املكلفني بالتجنيد دوري ًا ،باعتبارها اجلهة التي ميكن
�أن متد باملعلومات اخلا�صة ب�أ�سماء املواطنني ،مما يفعل من تكاتف الأجهزة االحتادية ودورها يف التكامل لتحقيق �أغرا�ض امل�شروع.
•كما �أن مد مظلة �إ�شراف الأجهزة االحتادية يف “م�شروع قانون مكافحة الغ�ش التجاري” لت�شمل املناطق احلرة ومد �أحكام
امل�شروع لتطبق داخل نطاق املنطقة احلرة مبا يدل على وجود هذه ال�سيا�سة.
ويالحظ �أن تعديالت املجل�س ت�صب يف ذات التوجه الذي متيزت به م�سرية الدولة االحتادية على مدى �أكرث من �أربعة عقود بالتناغم واالن�سجام
و�إجماع الر�أي ،والتي �أ�سهمت يف تعزيز امل�سرية االحتادية والعمل الوطني ،وحتقيق االزدهار للوطن والرفاه والتقدم ل�شعب الإمارات.
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ثالثاً :تطوير الت�شريعات لتحقيق اقت�صاد (معريف تناف�سي):
ويقوم مفهوم االقت�صاد املعريف التناف�سي على توظيف وا�ستخدام التكنولوجيا ،والرتكيز على ر�أ�س املال املعريف الذي يركز على املوارد الب�شرية
ذات املهارات العالية �أو ر�أ�س املال الب�شري ،وهي �أكرث الأ�صول قيمة يف االقت�صاد اجلديد ،وهذا ما يت�ضح من خالل جملة القوانني التالية:
•يف «م�شروع قانون مدققي احل�سابات» والتي ركز املجل�س يف تعديالته فيه على ق�ضية التدريب والت�أهيل امل�ستمر ملهنة مدققي احل�سابات
باعتبارها �أمر ًا �ضروري ًا لالرتقاء باملهنة وتطويرها� ،إ�ضافة �إىل مراعاة امل�ستجدات على ال�صعيد الدويل ،والتي ت�ؤكد يف جملتها على
التعليم املهني امل�ستمر ملهنة مدققي احل�سابات.
•كما �أتاح يف «م�شروع قانون مدققي احل�سابات» ومبا يحقق رقمنة االت�صال وت�سهيله� ،إخطار الوزارة قرارها جتاه القيد يف �سجل
املحا�سبني لطالب القيد بعدة و�سائل منها �إحدى و�سائل االت�صال احلديثة التي حتدد من قبل الوزير.
•كما ات�ضح من «م�شروع قانون الإجراءات املدنية» �أن الهدف منه حتديث وتطوير النظام الق�ضائي يف دولة الإمارات ،مبا يتنا�سب
مع امل�ستجدات اجلديدة خ�صو�صا يف جمال التناف�سية العاملية املتعلقة باملجال التجاري واالقت�صادي ،بحيث يعك�س النظام الإجرائي يف
املحاكم مدى تقدم الدولة يف م�ؤ�شر التناف�سية العاملي ،فاالقت�صاد املعريف القائم على ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف الإعالن والذي
ي�سهم يف �سرعة الف�صل يف الدعاوى ،مما يعد عام ًال جاذب ًا لال�ستثمارات الأجنبية وحمرك ًا لالقت�صاد وداعم ًا للثقة يف البيئة اال�ستثمارية.
•ويف «م�شروع قانون مكافحة غ�سل الأموال» عدل املجل�س تعريف الأموال لأن اقت�صادنا معريف يقوم على رقمنة التعامالت ،فكان البد من
حماية هذه التعامالت عرب ت�شريع يعرف الأموال ويجعل ال�شكل الرقمي والإلكرتوين للتعامل �ضمن تعريفات الأموال.
وهذه التعديالت مبجملها تعرب عن جماراة املجل�س الوطني االحتادي لر�ؤية الإمارات  ، 2021من حيث �إر�ساء اقت�صاد م�ستدام مبني على
املعرفة ي�ساهم فيه كل مواطن �إماراتي عن طريق بناء معارفه وا�ستثمار مواهبه يف االبتكار والريادة .كما �أن التعديالت التي �أقرها املجل�س
جاءت متما�شية مع ا�سرتاتيجية احلكومة االحتادية وا�سرتاتيجية وزارة االقت�صاد يف بناء اقت�صاد معريف تناف�سي ومنيع ،وي�ؤكد هذا التوجه ما
ي�شهده قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من تطورات �سريعة ومتالحقة يف دولة االمارات ،وهو ي�ؤهلها بقوة لولوج مرحلة اقت�صاد املعرفة،
خ�صو�صا و�أن الدولة حتر�ص كل احلر�ص على ت�شجيع ثقافة االبتكار واالبداع وا�ستعمال التكنولوجيا املتقدمة لت�سريع وترية االنتقال �إىل ع�صر
ما بعد ال�صناعة.

رابعاً :زيادة الثقة يف االقت�صاد الوطني وجاذبية اال�ستثمارات اخلارجية املبا�شرة:
حيث حر�ص املجل�س على تكري�س ر�ؤية احلكومة لزيادة جاذبية اال�ستثمارات اخلارجية املبا�شرة وراعى هذه امل�صلحة ،خا�صة و�أن الدولة قد
تبو�أت ح�سب تقرير الأونتكاد  2012املرتبة العا�شرة عاملي ًا بني الوجهات الواعدة للم�ستثمرين والثانية عربي ًا يف ا�ستقطاب اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة ،ويت�ضح ذلك يف عدد من التعديالت التي �أجراها على م�شروعات القوانني مثل:
•تعديله مل�شروع «قانون مدققي احل�سابات» من خالل �إعطاء ال�صالحية ملدققي احل�سابات بتقدمي معلومات للوزير �أو من يفو�ضه
دون احل�صول على �إذن ق�ضائي يف حاالت االقت�ضاء ،مراعاة لأهمية هذه املهنة ودورها يف اقت�صاديات الدول وناجتها املحلي االجمايل
باعتبارها اجلهة التي تقوم بح�ساب ميزانيات ال�شركات التي متثل الناجت املحلي الإجمايل.
و يت�ضح يف ذات امل�شروع �أن املجل�س من خالل تعديالته �سمح ملدققي احل�سابات بتقدمي معلومات للوزير �أو من يفو�ضه دون احل�صول على�إذن ق�ضائي يف حاالت االقت�ضاء ،لتحقيق املرونة وال�سرعة التي ت�شعر امل�ستثمر بالثقة يف مهنة مدققي احل�سابات وحفظ احلقوق.
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•ويف ذات االجتاه كر�ست التعديالت التي �أدخلها املجل�س على «م�شروع قانون الإجراءات املدنية» من زيادة الثقة يف النظام الق�ضائي،
من خالل ت�سريع �إجراءات التقا�ضي واخت�صار الإجراءات واخلطوات املتبعة باعتبارها من �أهم مقومات بيئة اجلذب لال�ستثمار الأجنبي،
ويتبدى ذلك من خالل �إعادة ترتيب املجل�س لو�سائل �إي�صال الإعالن بحيث ي�أتي الربيد امل�سجل بعلم الو�صول يف املرتبة الأوىل ثم الفاك�س
ثم الربيد الإلكرتوين �أو ما يقوم مقامها من و�سائل التقنية احلديثة ،التي ي�صدر بتحديدها قرار من وزير العدل� ،أو ب�أية و�سيلة يتفق عليها
وي�أتي هذا التعديل �إثر معاناة واقع املحاكم االحتادية من ال�صعوبات �أثناء القيام بتبليغ الإعالنات ،منها االمتناع عن ا�ستالم الإعالن
�أو عدم وجود تفا�صيل وا�ضحة للمناطق منها املناطق النائية ،وقد توجد حاالت التحايل من �أجل امل�صالح اخلا�صة للح�صول على حكم
غيابي� ،أو تغري العناوين بحيث تكون جمهولة �أو غري وا�ضحة ،مما يبطئ عملية الف�صل يف الق�ضايا و�إجراءات التقا�ضي.
كما �سهل من �أمر التغيري يف االعالن باالكتفاء بعر�ض الأمر على رئي�س الدائرة بد ًال من املحكمة جمتمعة وطبق ذات الأمر ب�ش�أن �أحوالال�ضرورة التي جتيز �إجراء الإعالن يف غري املواعيد املعتادة.
•كما ات�ضح من «م�شروع قانون �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية» ،والتي تعد جما ًال وا�سع ًا لال�ستثمار من خالل رعاية الأحداث
والفعاليات الريا�ضية وهو ما �سعى م�شروع القانون لتكري�سه من خالل ال�سماح للقطاع اخلا�ص ب�إدارة الفعاليات والأحداث الريا�ضية
وتنفيذها ،و�ضبط عمليات الأمن من خالل تق�سيم امللعب اىل حميط معلب وميدان ملعب وغلظ العقوبات ل�ضبط عملية الأمن.
وهذه التعديالت مبجملها تتما�شى مع ر�ؤية الإمارات  2021عرب جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،لي�صبح اقت�صادنا منوذج ًا للنمو
امل�ستدام وامل�س�ؤول ،مبا ي�ضمن ازدهار ًا بعيد املدى للإماراتيني .بالإ�ضافة �إىل متا�شيه مع ر�سالة وزارة االقت�صاد �ضمن اال�سرتاتيجية احلكومية
( ،)2016-2014والتي تتمحور حول تنمية االقت�صاد الوطني ،وتهيئة بيئة م�شجعة ملمار�سة الأعمال االقت�صادية ،مبا ي�ساهم يف حتقيق
التنمية املتوازنة وامل�ستدامة للدولة.

خام�ساً :تطوير اخلدمات والأجهزة وفق �أف�ضل املوا�صفات واملمار�سات العاملية  :ويت�ضح ذلك من خالل جملة القوانني
التالية:
و�ضع املجل�س التزامات يف «م�شروع قانون �أمن املن�ش�آت والفعاليات الريا�ضية» ،ل�ضمان حتقيق الأمن وال�سالمة ،من خالل ا�ستحداثمادة تن�ص على مهام املن�ش�آت الريا�ضية ومادة �أخرى تن�ص على التزامات اجلمهور الريا�ضي ،كالدخول �إىل النطاق املكاين للفعالية،
وحيازة املمنوعات ،وال�شروع يف �أعمال العنف.
مراعاة املجل�س يف ذات القانون �إيجاد بنية �أ�سا�سية حديثة ومتطورة تكفل تقدمي خدمات �آمنة و وفق �أحدث املعايري العاملية ،وهو ما يت�ضحمن خالل الن�ص على وجود من�ش�آت ريا�ضية تراعي املوا�صفات العاملية �سواء يف املن�ش�آت �أو يف �إقامة احلدث الريا�ضي.
ويت�ضح ذات التوجه يف التعديالت التي اقرتحها املجل�س على «م�شروع قانون مكافحة املواد املحظورة يف جمال ريا�ضات اخليل»،والذي دارت جملة �أهدافها حول تكري�س مكانة الدولة يف جمال ريا�ضات �سباقات اخليل ،و�إعطاء الثقة للم�شاركني من خالل �إن�شاء
جهة لر�صد وح�صر �أنواع العقاقري واملواد املحظورة ،و�إن�شاء برنامج وطني لر�صدها ،وحتقيق متطلبات الهيئات الدولية العاملية املتعلقة
باحرتام حريات الأ�شخا�ص وحقهم يف �سرية املعلومات و�إدخال املواد املمنوعة باعتبارها حتمل ذات الأثر الذي حتدثه الأدوية وت�ؤثر يف
نزاهة نتيجة ال�سباق.
-وبالن�سبة لتطوير �أجهزة الرقابة والتفتي�ش �أجرى املجل�س عدة تعديالت على «م�شروع قانون مكافحة جرائم غ�سل الأموال» ،ك�إن�شاء
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قاعدة بيانات �أو �سجل خا�ص لدى وحدة املعلومات املالية املن�ش�أة يف امل�صرف املركزي على �أن حتدث هذه املعلومات دوري ًا ،بالإ�ضافة
�إىل الن�ص على عدم ا�ستخدام املعلومات �إال يف �إطار حمدد ويحظر ا�ستخدامها يف �أية �أغرا�ض �سيا�سية �أو �أية �أغرا�ض تنتهك خ�صو�صية
الإن�سان ،كما زاد املجل�س االخت�صا�صات املوكلة للجنة مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.
ور�أى املجل�س من خالل تعديالته يف ذات القانون ال�سماح لوحدة املعلومات املالية طلب �أي بيانات �أو تقارير من �أي جمعية �أو م�ؤ�س�سة غريهادفة للربح ،ويرتكز ن�شاطها يف جمع الأموال �أو تلقيها �أو منحها يف حال اال�شتباه بغ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب �أو متويل التنظيمات
غري امل�شروعة �أو ورود بالغات �أو معلومات عن هذه اجلمعيات �أو امل�ؤ�س�سات ،وخا�صة يف ظل التطورات الإقليمية املعا�صرة.
فتعديالت املجل�س جاءت معربة لتوجهات احلكومة التي ت�سعى �إىل تطوير البنية التحتية والأجهزة وفق �أف�ضل املوا�صفات واملمار�سات العاملية،
يف �شتى القطاعات االقت�صادية وال�سياحية والعقارية واجلامعات والكليات واملدار�س وامل�ست�شفيات واملن�ش�آت ال�صحية والريا�ضية والثقافية.
�ساد�ساً :املحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقومتها وزيادة م�ساهمة العن�صر املواطن ،فمفهوم الهوية الوطنية يق�صد به
املوروث الثقايف امل�شرتك كاللغة والدين والعادات وتعميق ال�شعور باالنتماء الوطني ،ويت�ضح هذا من خالل جملة القوانني التالية:
يالحظ �أن املجل�س عند تعديله مل�شروع «قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية» راعى م�س�ألة تعزيز الروح الوطنية لدى �شباب الوطن،مبا ي�سهم يف �ضبط ال�سلوك ال�سوي لدى معظم ال�شباب من خالل التدريب الع�سكري� ،إذ �أن التحاقهم بالقطاعات الع�سكرية �سي�ساعد
يف تخريج جيل من ال�شباب ملتزم يف عمله و�سلوكياته ومطيع لر�ؤ�سائه ،كما يغر�س فيهم الثقة وحب الوطن واحرتام الوقت مع اكت�ساب
مهارات تهيئ ال�شباب لالعتماد على النف�س والقدرة على حتديد خياراتهم امل�ستقبلية ،بناء على التجربة التي م ّروا بها يف فرتة التدريب.
وبالن�سبة لزيادة م�ساهمة العن�صر املوطن ف�إن املجل�س �أخذ بذلك يف «م�شروع قانون تنظيم مدققي احل�سابات» من خالل ال�سماحملجل�س الوزراء بزيادة ن�سبة امل�شاركة الوطنية يف �شركات مزاولة املهنة بالدولة ،ملا هو �أكرث من الن�سبة املقررة يف امل�شروع حت�سب ًا ملا قد
ت�سمح به الظروف م�ستقبال تتالءم مع حتقيق هذه الزيادة.
كما �أن املجل�س قد حاول يف ذات م�شروع القانون احلد من دور غري املواطنني من مدققي احل�سابات ليتنا�سب مع امل�ساحة التي �أف�سحهاللمدقق املواطن وهي ( )% 25وميكن زيادتها فا�شرتط لعملهم �أن يكونوا �أحد �شركاء مدققي احل�سابات املواطنني املقيدين يف �سجل
مدققي احل�سابات املزاولني للمهنة ،كما �أ�ضاف املجل�س �إمكانية ت�سجيله يف حال �أنه كان عام ًال لدى �شركة تدقيق ح�سابات لفرع �شركة
�أجنبية مقيدة يف �سجل مدققي احل�سابات.
فهذه التعديالت التي �أجراها املجل�س على م�شروعات القوانني الواردة �إليه تعك�س ا�سرتاتيجيات احلكومة يف تر�سيخ قيم الهوية الوطنية
واملواطنة ،كما �أن التعديالت تعرب عن جماراة املجل�س الوطني االحتادي لتوجه احلكومة ب�ش�أن رفع ن�سب التوطني يف جميع قطاعات العمل وفق
ر�ؤية الإمارات 2021م  ،والتي بينت �أن دخول الإماراتيني �سوق العمل خطوة �أوىل نحو حتقيق الذات والتمكني االقت�صادي ،و�أكدت �أنه البد من
منحهم الثقة لإدارة عملية التنمية االقت�صادية مبا ي�ضمن االزدهار بعيد املدى لدولة الإمارات.
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 .2توجهات املجل�س يف اجلانب الرقابي:
�أ .رفع كفاءة الرعاية ال�صحية يف الدولة:
طرح املجل�س الوطني االحتادي خالل الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر من خالل دور االنعقاد العادي الثالث العديد من الأ�سئلة ،واملو�ضوعات
العامة التي ت�ساهم يف رفع كفاءة الرعاية ال�صحية يف جميع �أرجاء الدولة ،و�أوىل املجل�س الوطني االحتادي اهتمامه ب�ش�ؤون الرعاية ال�صحية
وجتلى هذا االهتمام يف طرح (� )4أ�سئلة ،باال�ضافة �إىل املقرتحات العامة التي �أ�صدرها يف نهاية الدور ،حيث ات�ضح للمجل�س ب�أن هناك بع�ض
امل�شاكل التي تواجهها وزارة ال�صحة ،مما �أثرت على امل�ستفيدين من اخلدمات ال�صحية ،حيث تبني ب�أن الوزارة ت�أخرت يف ا�صدار بطاقات
الت�أمني ،حيث قامت كل من �إمارة �أبوظبي ودبي ب�إ�صدار بطاقات للت�أمني ال�صحي ملواطني الإمارة واملقيمني فيها مع حرمان مواطنني الإمارات
الأخرى الذين ال يعملون �أو يقيمون يف هذه الإمارات من هذا الت�أمني ال�صحي� ،أما بالن�سبة للخدمات العالجية فتعاين امل�ست�شفيات واملراكز
ال�صحية يف بع�ض املناطق مثل دبا الفجرية وخور فكان �سوء يف اخلدمات العالجية وهذا نتيجة �سوء املباين ،بالإ�ضافة �إىل قدم الأجهزة الطبية
املوجودة مثل �أجهزة الأ�شعة املقطعية و�أجهزة وحدات العناية املركزة ،كما اهتم املجل�س مبناق�شة �أية موا�ضيع �صحية طارئة يف املجتمع املحلي
مثل انت�شار فريو�س كورونا ،حيث �شهدت الدولة وجود حاالت �إ�صابات بفريو�س كورونا يف الآونة الأخرية.
وهذا يدل على اهتمام املجل�س الوطني االحتادي واحلكومة ب�شكل خا�ص يف تعزيز �سالمة و�صحة املواطنني واملقيمني والزوار ،وتوفري و�ضمان
خدمات �صحية عاملية امل�ستوى ،فتبع ًا مل�ؤ�شرات منظمة ال�صحة العاملية و�ضعت دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة  27عاملي ًا يف �أداء النظم
ال�صحية ،وت�ضمن وزارة ال�صحة يف الدولة �أن تقدم امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة يف الدولة ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية والعيادات
ووحدات الأمومة والطفولة ،خدمات �صحية عالية لكافة املواطنني واملقيمني والزائرين.
حيث يالحظ ب�أن من �أولويات ا�سرتاتيجية دولة الإمارات العربية املتحدة ( )2013-2011تطبيق نظام �صحي مبعايري عاملية ،بالإ�ضافة
�إىل ال�سعي بربامج ا�سرتاتيجية ملكافحة الأمرا�ض املزمنة وال�سارية ورعاية الطفولة والأمومة ،للتكافل مع اللوائح ال�صحية الدولية التي �ألزمتها
منظمة ال�صحة العاملية يف ( )2005ودخلت حيز التنفيذ يف مايو  2007يف دولة الإمارات وكافة الدول ،ل�ضمان الأمن ال�صحي العاملي من
خالل ك�شف التهديدات امل�ستجدة يف ال�صحة والت�صدي لها على وجه ال�سرعة ،واحلد من تعاطي التبغ وتعزيز النظم ال�صحية والن�شاط البدين،
وتعزيز اجلهود املبذولة من �أجل بلوغ املرامي الإمنائية يف مكافحة الإيدز والعدوى والفريو�سات وال�سل واملالريا ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني �صحة
وتغذية الأطفال والن�ساء ،وحت�سني الرعاية ال�صحية وزيادة العدالة يف احل�صول عليها ،مما ي�سهم يف رفع قدراتها للت�أهب واال�ستعداد للتدخل
فور حدوث �أي م�شكلة �صحية طارئة تهدد الأمن ال�صحي العاملي.

ب .م�شاركة الكوادر الوطنية يف �سوق القوى العاملة:
طرح املجل�س الوطني االحتادي خالل الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر من خالل الدور العادي الثالث العديد من الأ�سئلة ،واملو�ضوعات العامة
التي ت�ساهم يف رفع ن�سب التوطني �سواء يف القطاع العام �أو اخلا�ص ،حيث ات�ضح ب�أن املجل�س طرح (� 6أ�سئلة) ومو�ضوع عام واحد وعدة
مقرتحات بهذا ال�ش�أن ،وك�شف م�سح �أجرته الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ،للعاملني يف احلكومة االحتادية يف عام 2013م،
و�أن ن�سبة التوطني يف الهيئات االحتادية امل�ستقلة ال تتجاوز � ،% 25.5إذ يبلغ عدد املواطنني فيها  7961موظف ًا ،من �إجمايل عدد املوظفني
البالغ عددهم � 31ألفا و 144موظفا .فيما بلغت ن�سبة توطني الوظائف يف احلكومة ب�شكل عام نحو  % 53ب�إجمايل � 44ألف ًا و 181موظف ًا
مواطنا من � 83ألفا و 245موظفا ،ويف الوزارات االحتادية بلغت ن�سبة التوطني  ،% 69.5ب�إجمايل � 36ألفا و 220موظف ًا مواطنا من عدد
املوظفني ،البالغ عددهم � 52ألفا  101موظف ،وات�ضح  -كذلك  -للمجل�س الوطني ب�أنه البد من تفعيل قانون تنظيم عالقات العمل االحتادي
ال�صادر يف عام  1980مبا يحقق متطلبات خطط عمل التوطني وبراجمه و�ضبط �سيا�سات اال�ستقدام من اخلارج ،وذلك ب�سبب غياب الربط
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بني �سيا�سات وخطط التعليم والتوطني حيث �إن خمرجات التعليم ال تلبي احتياجات �سوق العمل ،بالإ�ضافة �إىل تكد�س االخت�صا�صات النظرية،
ونق�ص يف التخ�ص�صات التطبيقية.
وهذا يعرب عن جماراة املجل�س الوطني االحتادي لتوجه احلكومة الر�شيدة ب�ش�أن رفع ن�سب التوطني يف جميع قطاعات العمل ،حيث �أطلق
جمل�س �أبوظبي للتوطني ،مبادرة «�أب�شر» لتعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية ،تنفيذا للتوجيهات ال�سامية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان -رئي�س الدولة( -حفظه اهلل) ،بو�ضع �إطار ا�سرتاتيجي �شامل لتوظيف املواطنني وفق ر�ؤية متكاملة ووا�ضحة تدعم مبادئ ر�ؤية
الإمارات 2021م ،وت�ؤدي �إىل رفع م�ستوى م�شاركة الكوادر الوطنية يف �سوق القوى العاملة ،وخلق فر�ص عمل للمواطنني على م�ستوى الدولة،
وحتقيق ميزة تناف�سية لالقت�صاد الوطني ،مما يرتتب عليه حتقيق اال�ستقرار الأ�سري واالجتماعي للمواطنني ،وتنويع جماالت العمل �أمامهم،
وقد ارتكزت املبادرة على �أربعة حماور ا�سرتاتيجية تخدم حتقيق الأهداف املرجوة من املبادرة ،وهي خلق فر�ص عمل للمواطنني ،والتدريب
والتطوير ،والإر�شاد والتوجيه املهني ،وت�شجيع املواطنني على االلتحاق بالعمل يف القطاع اخلا�ص.
وكذلك مت تطبيق برنامج «م�سار» املعني بخريجي الثانوية العامة ،وا�ستقطاب املواطنني يف التخ�ص�صات الفنية ،والتن�سيق مع هيئة تنمية وتوظيف
املوارد الب�شرية الوطنية ل�شغل الوظائف ال�شاغرة لديها ،والتن�سيق مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتلبية احتياجات اجلهات من التخ�ص�صات.

ج .حتقيق الأمن الأ�سري للأ�سرة االماراتية (العمالة املنزلية):
�أوىل املجل�س الوطني االحتادي اهتمام ًا كبري ًا ب�ش�ؤون العمالة املنزلية وجتلى هذا االهتمام يف طرحه (� 5أ�سئلة) ،باال�ضافة اىل املقرتحات
التي �أ�صدرها يف ختام مناق�شاته ،وكان اهتمام املجل�س يف �ش�ؤون العمالة املنزلية يف عدة موا�ضيع ،فعلى �سبيل املثال مت التطرق �إىل فئة العمالة
املنزلية ملا لها من �صلة قريبة ووثيقة بالأ�سرة االمارتية وملا لها من دور كبري وبارز يف املجتمع االماراتي واخلليجي ككل ،فقد تطرق الأع�ضاء يف
�أ�سئلتهم �إىل عدة جوانب خمتلفة ،وذلك لت�أمني الأ�سرة الإماراتية وحفاظ ًا حلقوق املواطنني ،حيث �أفادت م�صادر يف الإدارة العامة للجن�سية
والإقامة ب�أن هناك ع�شرات البالغات تقدم يومي ًا ب�ش�أن هروب خادمات �أو �شكاوى من خادمات يرغنب يف املغادرة وترك العمل ،كما يالحظ ب�أن
هناك بع�ض ال�سفارات بالدولة تتمادى يف فر�ض عقود عمل تخالف القوانني والإجراءات الر�سمية املعمول بها ،لهذا ف�إنها ت�سهم يف ا�ست�شراء
هذه الظاهرة ،وتنامي تلك ال�شريحة املخالفة للقانون ،وبينت الإح�صائيات ارتفاع يف ن�سبة جرائم اخلدم بلغت  % 17.1بواقع  1010بالغ
مقابل  862جرمية خالل عام  ، 2011وكانت ن�سبة  % 50من �إجمايل تلك البالغات تتعلق بالعمل لدى غري الكفيل بواقع  506بالغ ،
و�شكلت اجلرائم الأخرى مثل هتك العر�ض وخيانة الأمانة الن�سبة املتبقية  ،وترجع تلك اجلرائم يف معظمها �إىل اجلهل وعدم التوعية بعادات
وتقاليد البالد.
وقد جند �أن ما مت عر�ضه من خالل هذه الأ�سئلة املطروحة ،والتي مت اال�ستجابة ال�ستف�ساراتها �سواء برد كتابي �أو ح�ضوري من قبل الوزراء
املعنيني ما هو �إال توافق مع االلتزامات الدولية� ،سواء يف منظمة العمل الدولية �أو برامج الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،بالإ�ضافة �إىل جهود
الدولة لتعزيز دور الأ�سرة الإماراتية وحتقيق الأمن الأ�سري لها ،و�ضمان ًا حلقوق املواطنني باعتبارها عن�صرا �أ�سا�سيا من عنا�صر ر�ؤية الإمارات
 ،2021حيث ركزت الر�ؤية على حتقيق �أعلى م�ستويات اجلودة ملواطنيها.
كما �إن الدولة منظمة �إىل �ست من �أ�صل ثمان اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية املعنية بحقوق الإن�سان وهى :االتفاقيتان ( )105 ،29املعنيتان
بالق�ضاء على ال�سخرة والعمل الإجباري (عامي  ،)2000 ،1982واالتفاقيتان ( )111 ،100للق�ضاء على التمييز يف �شغل الوظائف
وامل�ساواة يف الأجور (عامي  ،)2001 ،1997واالتفاقيتان ( 182و  )183ملنع ا�ستخدام الأطفال القا�صرين (عامي .)2001 ،1998
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د .االهتمام ب�ش�ؤون املر�أة االماراتية:
�أوىل املجل�س الوطني االحتادي �أهمية حول ق�ضايا املر�أة الإماراتية يف دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر عدة
موا�ضيع بهذا ال�ش�أن ،وجتلى هذا االهتمام يف طرحه (� 6أ�سئلة) ،باال�ضافة �إىل املقرتحات التي �أ�صدرها يف ختام هذا الدور ،وكان اهتمام
املجل�س ب�ش�ؤون املر�أة الإماراتية متمث ًال يف �أهمية النظر لنظام التقاعد املبكر للمر�أة الإماراتية ،باعتباره م�شكلة �أ�سا�سية حيث �إنه ات�ضح غياب
املر�أة العاملة ل�ساعات طويلة عن �أ�سرتها ،نتيجة لرفع �سن التقاعد للمر�أة من (�15إىل � 20سنة وربطه ببلوغ �سن اخلم�سني) ،وذلك بعد تعديل
القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة (1999م) الذي كان ين�ص على «�إنهاء خدمة املوظف متى بلغت مدة ا�شرتاكه يف الت�أمني (� )15سنة على
الأقل برفع مدة اال�شرتاك يف الت�أمني �إىل (� )20سنة يف �سنة (2007م ) وبلغ عمره � 55سنة « فقد ك�شفت درا�سة �أجرتها الهيئة االحتادية
للموارد الب�شرية احلكومية �أن حوايل ( )% 60من الن�ساء �أبدين عدم موافقتهن عن مالءمة �ساعات العمل مع املهام الوظيفية وامل�س�ؤوليات
الأ�سرية ،حيث ت�ضطر املر�أة �إىل اال�ستعانة باملربيات الأجنبيات مما يرتك �آثار ًا �سلبية �شديدة على الطفل ،كما اهتم املجل�س بتحديد منح
جن�سية �أبناء املواطنات ،حيث ات�ضح عدم متتع �أبناء املواطنات باالمتيازات التي متنحها الدولة للمواطنني ،بالرغم �أنهم ترعرعوا على �أر�ض
الدولة وتوثقت روابطهم بها ومل يعرف معظمهم غريها فتوفر لديهم االنتماء وال�سعي لرد اجلميل لها ،ولكنهم حمرومون من االمتيازات التي
متنحها الدولة للمواطنني من تعليم وتوفري م�سكن مالئم وغريها من متطلبات املعي�شة.
كما اهتم املجل�س الوطني االحتادي �أي�ض ًا ب�ش�ؤون �إلزامية متثيل العن�صر الن�سائي يف جمال�س �إدارات جميع الهيئات وال�شركات احلكومية
بالدولة ،حيث ات�ضح �أن  % 22فقط من جمال�س �إدارات اجلهات احلكومية �سواء االحتادية �أو املحلية ت�ضم عن�ص ًرا ن�سائ ًيا ،وتنخف�ض هذه
الن�سبة �إىل نحو  % 1.5يف جمال�س �إدارات ال�شركات املدرجة يف الأ�سواق املالية يف الدولة ،بالرغم من �أن املواطنات يعتربن قوة العمل
الرئي�سة ،ويعتربن احللقة الأقوى يف ح�ساب ن�سبة التوطني يف القطاع املايل وامل�صريف� ،إذ ي�شكلن  % 69من قوة العمل املواطنة يف القطاع
امل�صريف ،كما �أن املر�أة يف الإمارات ت�شغل  % 66من الوظائف احلكومية  % 30من بينها يف مواقع اتخاذ القرار ،فالبد �أن يكون لها متثيل
يف اتخاذ القرار.
وما مت التعبري عنه يف املجل�س ما هو �إال تزامن ًا مع توجه الدولة لتحقيق اال�ستقرار الأ�سري من ناحية وت�سهيل �ش�ؤون املر�أة االمارتية يف العمل
من ناحية �أخرى ،مما يحقق التوافق لها بني امل�س�ؤولية االجتماعية وامل�س�ؤولية املهنية .وهذا ما قد ي�سهم يف حتقيق العن�صر الذي ركزت عليها
ر�ؤية االمارات � ، 2021أال وهو الأ�سرة املتما�سكة ،حيث �إن الأ�سر املتما�سكة واملزدهرة ت�شكل نواة املجتمع ،والتي تتبنى القيم العائلية الأ�صيلة
للزواج ،وحتافظ على �صالت رحم قوية ،وال�سيما اهتمام الدولة يف ر�ؤيتها يف متكني املر�أة الإماراتية للم�شاركة يف املجاالت كافة ،كما ت�سنح
فر�ص �أكرب للمر�أة لتجمع بني امل�شاركة الن�شطة يف احلياة العملية ونعمة الأمومة ،وبهدف حتقيق هذه الأهداف ال�سامية يجب �أن تتم حماية
املر�أة من �أ�شكال التمييز يف العمل واملجتمع.

ه .توفري احلياة الكرمية للمتقاعدين:
طرح املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر العديد من الأ�سئلة ،واملو�ضوعات العامة
اخلا�صة بتح�سني �أو�ضاع املتقاعدين �سواء املدنيني �أو الع�سكريني ،حيث ات�ضح اهتمام املجل�س الوطني بهذا ال�ش�أن من خالل طرحه (� 9أ�سئلة)
ومقرتحات عامة بهذا ال�ش�أن ،وكان حمور هذا االهتمام مركز ًا على مناق�شة رواتب املتقاعدين حيث �إنه يف ظل ما ت�شهده دولة االمارات من
غالء املعي�شة وارتفاع الأ�سعار والتي �أ�صبحت ترهق رواتبهم ومل تعد تلبي متطلبات احلياة الكرمية بعد االرتفاعات املتتالية يف �أ�سعار ال�سلع
واخلدمات ،والتي ترتب عليها ت�آكل القوة ال�شرائية لدخولهم ،حيث ارتفع معدل الت�ضخم يف يوليو2011م بن�سبة ( )% 1.28مقارنة بنف�س
الفرتة يف عام 2010م ،وتالي ًا �صعوبة احل�صول على احتياجاتهم وال�سيما املتقاعدين الذين يعتمدون على م�صدر دخل واحد هو املعا�ش
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التقاعد ،وعلى الرغم من �أن احلكومة قامت برفع احلد الأدنى لرواتب املتقاعدين من القوات امل�سلحة واحلكومة االحتادية �إىل (� )10آالف
درهم �شهري ًا  ،وخا�صة يف ظل �أن م�س�ؤوليات املتقاعد ت�ستمر بعد التقاعد ،وتزيد لأن �أ�سرته تكرب ،ومتطلباتها تت�ضاعف يف ظل ارتفاع معدالت
الت�ضخم ،ويف ظل الغالء امل�ستمر التي ال ي�ستطيع املتقاعد حتملها ،من دون �أن ت�شمل هذه الزيادة معا�شات املتقاعدين التي ال تزيد ،يف الوقت
الذي تتزايد فيه الرواتب لفئات �أخرى.
و�أي�ضا عدم قدرة املتقاعد الذي �أتيحت له فر�صة عمل لتعديل دخله بالعمل يف القطاع اخلا�ص �أو القطاعات الأخرى ،حيث �إن احلد الأدنى
للمعا�ش قد زاد حالي ًا �إىل ( )10000درهم بينما تن�ص املادة ( )36من القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2007م بتعديل بع�ض �أحكام
القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 1999م ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية ،على �أنه يجوز اجلمع بني معا�شني �أو بني املعا�ش
والراتب �إذا كان جمموع املعا�شني �أو املعا�ش والراتب الذي يتقا�ضاه �صاحب املعا�ش ال يزيد على ( )9000درهم.
و�أي�ضا تناول املجل�س ت�سهيل �إجراءات حتديث بيانات املتقاعدين ،حيث �إن املتقاعد �أو �أفراد �أ�سرته يف حال وفاته يعانون من تعدد اجلهات
لتجديد البيانات اخلا�صة بهم ،حيث �إنه ال يوجد ربط بني هيئة املعا�شات وهيئة الهوية ووزارة الداخلية واجلهات املعنية ،وهذا املو�ضوع ي�سبب
م�شكلة لأفراد املجتمع وت�أخر رواتب املتقاعدين.
وهذا يعرب عن جماراة املجل�س الوطني االحتادي لتوجه احلكومة الر�شيدة يف توفري احلياة الكرمية ملواطنيها وحتقيق اال�ستقرار الأ�سري،
حيث �أمر �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة يف بداية عام 2008م ،بزيادة رواتب الع�سكريني مبكرمة من �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة يف بداية عام
2008م ،و�أي�ضا زيادة موظفي احلكومة االحتادية واملتقاعدين بن�سبة ( ،)% 70وقرارات الزيادات هذه ت�أتي من منطلق �إ�سهام الدولة يف
حت�سني الظروف املعي�شية للمواطنني ،و�أي�ضا قام برنامج ال�شيخ زايد لال�سكان برفع �سقف املنحة ال�سكنية للمتقاعدين من � 10إىل � 11ألف
درهم ،وذلك بهدف م�ساعدة من تتجاوز رواتبهم الـ� 10آالف درهم مببالغ ب�سيطة يف احل�صول على املنحة ال�سكنية عو�ض ًا عن القر�ض ال�سكني.

و .تنويع م�صادر الدخل:
طرح املجل�س الوطني االحتادي خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الف�صل الت�شريعي اخلام�س ع�شر عددا من الأ�سئلة (� 3أ�سئلة) باال�ضافة
للمقرتحات النهائية التي تو�صل لها الأع�ضاء من خالل مناق�شاتهم ،واملو�ضوعات العامة والتي تناولت تنويع م�صادر دخل الدولة ومنها تنمية
ال�صادرات الإمارتية ،و توفري الفر�ص اال�ستثمارية لأ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة بالدولة يف «�إك�سبو 2020م» ،حيث تعد امل�شروعات
ال�صغرية واملتو�سطة بالن�سبة القت�صاد الإمارات ذات �أهمية كبرية� ،إذ متثل  % 92من �إجمايل ال�شركات العاملة يف الدولة  ،وت�سهم بن�سبة
 % 40من �إجمايل الناجت املحلي .
بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة املناطق احلرة يف واردات الدولة حيث يتواجد يف الإمارات العربية املتحدة �أكرب عدد من املناطق احلرة يف املنطقة،
حيث �إن هناك يقرب من ( )40منطقة حرة منها ( )10حتت الإن�شاء ،وقد �أكدت درا�سة �إح�صائية للهيئة االحتادية للجمارك حول جتارة
املناطق احلرة بالدولة �أن قيمة واردات املناطق احلرة �شهدت منو ًا يف عام  2012لرتتفع �إىل ( )192. 6مليار درهم مقابل()165. 5
مليار درهم يف عام 2011م ،بينما حققت قيمة ال�صادرات ( )12. 6مليار درهم خالل عام 2012م ،ولكن تعاين هذه املناطق من عدم
وجود تن�سيق بني الأجهزة املعنية بال�سلع املغ�شو�شة ووزارة االقت�صاد لتن�سيق العمل الرقابي على هذه املناطق ،والتي ت�ؤدي بدورها �إىل دخول
الب�ضائع املقلدة والتي تت�ضمن خماطر �صحية.
وهذا يعرب عن جماراة املجل�س الوطني االحتادي لتوجه احلكومة الر�شيدة حيث تتبنى ر�ؤية الإمارات  2021اقت�صاد تناف�سي بقيادة �إمارتيني
يتميزون باملعرفة والإبداع ،لذا ت�سعى الدولة لت�شجيع امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية من خالل �إن�شاء �صندوق خليفة لدعم وتطوير امل�شاريع
املتو�سطة وال�صغرية وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب.
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 .3توجهات املجل�س يف جانب الدبلوما�سية الربملانية:
تبنت ال�شعبة الربملانية توجهات عديدة يف الفعاليات الربملانية الذي تفعل دور الدبلوما�سية الربملانية ،ومبا يتوافق مع ال�سيا�سة اخلارجية
للدولة ،حيث ميثل تعزيز العالقات وتقويتها مع دول العامل ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية لل�سيا�سة اخلارجية للدولة والذي يعزز من بعدها العربي
والإقليمي والدويل خا�صة يف ظل الأزمات الدولية الراهنة ،وعليه ف�إن ال�شعبة الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي اتخذت خالل الف�صل
الت�شريعي اخلام�س ع�شر يف الدور الثالث مبادئ وتوجهات م�شرتكة يف طرحها لأوراق ومقرتحات ال�شعبة الربملانية يف املحافل الربملانية ،مبا
ي�ؤدي �إىل احلفاظ على امل�صالح الأ�سا�سية للدولة من خالل الدبلوما�سية الربملانية – وذلك وفق ًا للآتي:
التوجه الأول :االلتزام باالتفاقيات الرامية �إىل احرتام ورعاية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية والق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري �ضد
املر�أة وحماية حقوق الطفل وااللتزام بالأهداف الإمنائية الألفية باعتبارها �سبيال لتعزيز حقوق الإن�سان يف العامل ،وكذلك ف�إن الدبلوما�سية
الربملانية ت�ؤكد على رف�ض التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول ب�أي �شكل من الأ�شكال بذريعة منع انتهاك حقوق الإن�سان يف الدولة ،وهذا ما �أكده
مقرتح ال�شعبة الربملانية يف اللجنة الدائمة الثالثة يف االحتاد الربملاين الدويل حول «القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية لل�سيادة وعدم التدخل
يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وحقوق الإن�سان» الذي �أكدت من خالل هذا املقرتح على كيفية حتقيق ال�سلم والأمن الدوليني من خالل ا�ستقرار
العالقات الدولية حيال اخللط الذي يحدث بني التزام الدول مبعايري حقوق الإن�سان وبني مفهوم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول وال�سيادة
الوطنية ،والذي ركزت ال�شعبة الربملانية من خالل مقرتحها على �أفكار �أ�سا�سية مثل نظرية االعتماد الدويل املتبادل ،ومفهوم التدخل الإن�ساين
الدويل ،وتطور مفهوم ال�سيادة و�ضعف دور الأمم املتحدة يف حل النزاعات الدولية ،وجاء هذا املقرتح بعد �أن �أ�صدر الربملان الأوروبي قرار ًا
ب�ش�أن «حالة حقوق الإن�سان يف دولة الإمارات» ،والذي يتنافى مع واقع حقوق الإن�سان يف الدولة باعتبار �أن دولة الإمارات حققت العديد من
الإجنازات والتي كفلتها القوانني والت�شريعات ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف الدولة ،وللت�أكيد للمجتمع الدويل واملنظمات الدولية ب�أن دولة الإمارات
ملتزمة بكافة احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان واملكفولة �ضمن االتفاقيات واملواثيق الدولية التي ان�ضمت �إليها الدولة.
ويف ذات الإطار ،ف�إن ال�شعبة الربملانية حفاظا على رعاية حقوق ال�شباب و�ضمان م�شاركتهم ال�سيا�سية ودجمهم يف املجتمعات ،فقد اقرتحت
�إن�شاء منتدى لل�شباب الربملانيني وذلك لت�شجيع امل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب يف العملية الدميقراطية حتى ميكنهم من التعبري عن �أنف�سهم
والذي مت تبنيه يف �أعمال اجلمعية  122لالحتاد الربملاين الدويل الذي مت عقده يف بانكوك  ،2010واجلدير بالذكر �أنه �سوف ينعقد خالل
�أكتوبر من العام اجلاري (� )2014أول م�ؤمتر لل�شباب الربملانيني حول العامل تتويجا �أي�ض ًا ملقرتح ال�شعبة الربملانية الإماراتية يف تفعيل دور
منتدى ال�شباب الربملاين.
وكذلك ف�إن ال�شعبة الربملانية يف �إطار حر�صها على حماية حقوق املر�أة والطفل وذلك وفقا ملا �أقرته املواثيق واالتفاقيات الدولية ووفقا للقوانني
والت�شريعات املكفولة بها داخل الدولة ،ف�إن الدبلوما�سية الربملانية �سعت �إىل طرح �أفكار ومقرتحات داعمة لتمكني املر�أة وتعزيز م�شاركتها
ال�سيا�سية من خالل م�شاركتها يف اجتماع الن�ساء الربملانيات يف االحتاد الربملاين الدويل ،والتي كان �أهمها تفعيل االتقافيات الرامية �إىل
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وحتقيق الأهداف الإمنائية الألفية ،كما �أبدت ال�شعبة اهتماما ب�ش�أن حماية حقوق الأطفال
املهاجرين من غري �صحبة �أهاليهم ،وقدمت عدد ًا من الأفكار تتعلق ب�إعادة ت�أهيلهم و�إعادة دمج ه�ؤالء الأطفال يف جمتمعاتهم  -خا�صة  -من
خالل و�سائل الإعالم ومنظمات املجتمع املدين ،وكذلك م�شاركتها يف املنتدى العاملي للن�ساء الربملانيات والتي توجت بح�صول دولة الإمارات
على “جائزة اجلهود املبذولة يف �سد الفجوة بني اجلن�سني يف الوطن العربي” ،وذلك ال�ست�شعار املجتمع الدويل بالتزام دولة الإمارات بحقوق
املر�أة وذلك من خالل برامج التمكني ال�سيا�سي للمر�أة و�إطالق ا�سرتاتيجيات وطنية للنهو�ض باملر�أة.
ويف ذات الإطار – ف�إن الدبلوما�سية الربملانية �سعت �إىل تعزيز هذا التوجه يف الربملانات العربية و�إعطاء دور حيوي للمر�أة العربية يف امل�شاركة
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ال�سيا�سية ،من خالل م�شاركتها يف ور�ش العمل التي عقدها الربملان العربي ،والذي تهدف من خاللها لو�ضع وثيقة موحدة حلقوق املر�أة العربية
الذي �أكدت من خاللها ال�شعبة الربملانية على �إ�صدار مثل هذه الوثيقة لأهميتها يف متكني املر�أة يف الدول العربية بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها يف
�أعمال ندوة “ �آفاق ت�شغيل املر�أة العربية ودورها يف حتقيق التنمية” التي �أبرزت الدبلوما�سية الربملانية الإماراتية اجلهود الإماراتية يف جمال
دعم حقوق املر�أة والت�أكيد على �أن القرار ال�سيا�سي له القدرة الفاعلة يف دعم حقوق املر�أة يف املنطقة العربية.
التوجه الثاين :احلفاظ على ال�سيادة الوطنية لدولة الإمارات وذلك وفق مبادئ ال�سيادة التي كفلته املواثيق الدولية خا�صة ميثاق الأمم
املتحدة  ،و�أن الدولة تتخذ كل ال�سيا�سات والإجراءات الالزمة للحفاظ على �أمنها الوطني من التهديدات اخلارجية ،حيث �إن احلفاظ على
ا�ستقرار و�سالمة �أمنها وحل ال�صراعات واخلالفات بالطرق ال�سلمية متثل ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية لل�سيا�سة اخلارجية للدولة.
وقد جتلى ذلك يف الكلمة التي �ألقاها رئي�س املجل�س الوطني االحتادي يف م�ؤمتر احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي
ب�ش�أن الزيارة الأخرية للرئي�س الإيراين للجزر الإماراتية الثالث ،والتي �أكدت على احرتام ال�سيادة الوطنية للدول و�إنهاء �أية �إجراءات تكر�س
االحتالل الإيراين للجزر الإماراتية �أو �أي مظهر من مظاهر تر�سيخ ال�سيادة الإيرانية ،مثل بناء من�ش�آت ع�سكرية �أو تغيري املعامل اجلغرافية
والعمرانية �أو �إحداث اختالل بالرتكيبة ال�سكانية �أو زيارة م�سئولني �إيرانيني للجزر الإماراتية بهدف فر�ض الأمر الواقع.
وكذلك ف�إن ال�شعبة الربملانية �أكدت يف �إطار حر�صها على احلل ال�سلمي لق�ضية االحتالل الإيراين للجزر الإماراتية ،وذلك من خالل الدبلوما�سية
الربملانية وحتقيق ال�سلم والأمن الدوليني يف العامل الإ�سالمي ،وحل اخلالفات وال�صراعات بني الدول الإ�سالمية بالطرق ال�سلمية والودية ،فقد
اقرتحت ( الإعالن الربملاين الإ�سالمي ) والذي ي�ؤكد على �أن هذا امل�شروع هو غاية ال تبتغي من ورائه ال�شعبة �سوى حتقيق م�صلحة �ضرورية
وملحة وذلك ملواجهة التحديات التي تواجه ال�شعوب الإ�سالمية والعربية وامل�صلحة الإماراتية يف كل ما يتعلق بق�ضاياها وخا�صة ق�ضية االحتالل
الإيراين للجزر الإماراتية .بالإ�ضافة �إىل الكلمة الرئي�سية التي �ألقاها معايل رئي�س املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،والذي �أكد من خاللها على �أن
الإعالن الربملاين الإ�سالمي ينبغي �أن يحتوي على كل ما يتعلق بالعالقات بني الدول الإ�سالمية وبع�ضها وهذا لن يت�أ�س�س �إال على مبادئ حمددة
يقرها اجلميع ،مثل عدم التدخل يف ال�شئون الداخلية ،وحل اخلالفات بالطرق الودية ،وعدم التهديد با�ستخدام القوة ،واحرتام ال�سيادة
الوطنية وذلك يف �إطار ميثاق منظمة التعاون الإ�سالمي� ،أو نظام احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي �أو مبادئ الأمم
املتحدة ،وغريها من مواثيق التعاون الدولية.
كما �أن هذا التوجه مت ا�ستي�ضاحه كذلك يف املذكرات التف�سريية الداعية �إىل �ضرورة متابعة القرارات ال�صادرة من احتاد جمال�س الدول
الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي ملا لهذه القرارات من دور فاعل بكل ما يتعلق بال�ش�أن الإماراتي ،خا�صة ما يتعلق منها بق�ضية االحتالل
الإيراين للجزر الإماراتية باعتبار �أن �أغلب القرارات مل يتم تنفيذها فعليا والذي قد ي�ؤثر على م�صالح الدولة اال�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة �إىل
�أن الدبلوما�سية الربملانية ا�ستطاعت الت�أكيد على هذا التوجه من خالل ال�شعبة يف �أعمال جلان وجل�سات الربملان العربي ،وذلك من خالل
�إ�صرارها على مطالبة �إيران بحل ق�ضية اجلزر الإماراتية الثالث بالطرق ال�سلمية عرب الدخول مع دولة الإمارات يف مفاو�ضات ثنائية مبا�شرة
وجادة ،وفق جدول زمني حمدد لإيجاد حل �سلمي للق�ضية �أو اللجوء �إىل الأمم املتحدة باعتبارها امل�ؤ�س�سة الدولية التي �أجاز ميثاقها للجمعية
العامة �أن تناق�ش �أية م�س�ألة تكون لها �صلة بحفظ الأمن وال�سلم الدوليني ومن بينها ت�سوية املنازعات الدولية �سلميا ،ف�ضال عن اخت�صا�ص
جمل�س الأمن يف هذا ال�ش�أن حيث ميكن لهذه املنظمة �أن تلعب دورا هاما حلل النزاع �سلميا يف �إطار الدبلوما�سية اجلماعية �أو امل�ساعي احلميدة
�أو الو�ساطة �أو التوفيق �أو التحقيق �أو عن طريق حمكمة العدل الدولية باعتبارها الأداة الق�ضائية الرئي�سية لها.
كماعملت ال�شعبة الربملانية الإماراتية على الت�أكيد على موقفها يف ق�ضية االحتالل الإيراين للجزر الإماراتية الثالث ،والذي ي�ؤثر على �أمن
اخلليج حيث مت الت�أكيد عليها يف االجتماع الدوري لر�ؤ�ساء املجال�س الت�شريعية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والذي مت الت�أكيد على
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ال�سيادة الإماراتية للجزر الثالث باعتبارها جزء ًا ال يتجز�أ من �أر�ض الإمارات واحتفاظها بكامل حقوقها فيها ،ومطالبة �إيران ب�إنهاء احتالها
للجزر ،وهذه الدعوة تتفق مع الدبلوما�سية الر�سمية لدولة الإمارات التي طاملا دعت �إيران �إىل حل ق�ضية اجلزر الثالث من خالل احلوار
ال�سلمي مع �إيران .والتي – كذلك � -أكدت من خالل مناق�شاتها ومداخالتها على تعزيز �أمن منطقة اخلليج وتعزيز التعاون يف منظومة دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والذي من �ش�أنه �أن يعزز املواقف اخلليجية امل�شرتكة جتاه الق�ضايا التي تهدد امل�صالح امل�شرتكة وذات
االهتمام يف دول اخلليج.
والغر�ض من هذا التوجه هو الت�أكيد على مبادئ القانون الدويل ب�ش�أن مبد�أ عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية ،للدول باعتبار �أن �أي تدخل يف
�ش�ؤون الدولة امل�ستقلة ذات ال�سيادة يعد انتهاكا ل�سيادتها ،وعليه ف�إن دولة الإمارات ال تقبل �أن تتدخل يف �ش�ؤون �أية دولة ،ويف املقابل ت�ؤكد على
عدم القبول بالتدخل يف كل ما مي�س �أمنها و�سيادتها الوطنية وا�ست�شعار املجتمع الدويل ب�أن احلفاظ على ا�ستقرار و�سالمة منطقة اخلليج
العربي ميثل ا�سرتاتيجية �أ�سا�سية يف الدبلوما�سية الربملانية والدبلوما�سية الر�سمية لدولة الإمارات.
التوجه الثالث :التزام الدبلوما�سية الربملانية ومبا يتوافق مع الدبلوما�سية الر�سمية مبعاهدة منع انت�شار الأ�سلحة النووية وفق االتفاقيات
واملواثيق الدولية ،وذلك للحفاظ على الأمن الإقليمي والعاملي من خالل منع انت�شار الأ�سلحة النووية �أو التهديد بها ،بالإ�ضافة �إىل دعم �أهداف
معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،وعدم ا�ستثناء �أي طرف من هذه املعاهدة لأن ذلك ي�ضر مب�صداقية املعاهدة الدولية و�إخالء منطقة
ال�شرق الأو�سط من كافة الأ�سلحة النووية وفق مبد�أ م�شرتك ال ي�ستثنى �أي من �أطرافه للحيلولة دون ت�شجيع دول �أخرى بامتالك ال�سالح النووي.
وقد جتلى ذلك يف العديد من املقرتحات والأفكار للحد من االنت�شار النووي يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل وكان �أهمها ت�شجيع ا�ستمرار
املفاو�ضات ال�سلمية النووية والعمل على �سيادة مبد�أ ال�شفافية يف �أية ا�ستخدامات تتعلق بالأ�سلحة النووية ،والت�أكيد على دور منظمة الوكالة
الدولية للطاقة الذرية و�ضرورة ان�ضمام جميع دول املنطقة بدون ا�ستثناء �إىل معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية .ويف ذات الإطار فقد مت
عقد عدة لقاءات مع وفود دولية ومت الت�أكيد فيها على �أهمية االلتزام مبعاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،ومت الت�أكيد ذلك – �أي�ضا – يف
اجتماعات جلنة �ش�ؤون الأمم املتحدة يف االحتاد الربملاين الدويل حول �أهمية هذا التوجه .
وقد جاء هذا التوجه ال�ست�شعار املجتمع الدويل بالتزام دولة الإمارات بدعم �أهداف معاهدة عدم انت�شار الأ�سلحة النووية ،وذلك وفق االتفاقيات
واملعاهدات الدولية املعنية باحلد من االنت�شار النووي ،والتزامها يف تطبيق املعايري الدولية يف تنفيذ برناجمها النووي ال�سلمي وهي املعايري التي
حدّدتها بو�ضوح يف وثيقة “ ال�سيا�سة العامة لدولة الإمارات يف تطوير برامج للطاقة النووية ال�سلمية ” ،والتي �صدرت يف �أبريل من العام
 2008حيث �إن دولة الإمارات ا�ست�ضافت املقر الرئي�سي للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�أيرين ــا”.
التوجه الرابع :التزام الدبلوما�سية الربملانية – ومبا يتوافق مع الدبلوما�سية الر�سمية – مببد�أ الأمن امل�شرتك �سواء على ال�صعيد الإقليمي
يف �إطار جمل�س التعاون اخلليجي �أو يف �إطار التعاون مع اجلامعة العربية� ،أو يف �إطار التعاون مع الأمم املتحدة وفق املواثيق الدولية التي تراعي
مبادئ الأمن اجلماعي الدويل امل�شرتك .وقد جتلى ذلك من خالل اهتمام الدبلوما�سية الربملانية بعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،حيث �إنها
�شاركت يف االجتماع الرابع للجنة الدائمة ل�ش�ؤون فل�سطني ،وطرحت عدد من املقرتحات منها اتخاذ موقف برملاين �إ�سالمي م�شرتك ب�ش�أن
و�ضع تدابري لت�أمني امل�ساعدات وحماية حقوق ال�شعب الفل�سطيني يف اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل ،وذلك من خالل التحرك الدبلوما�سي
للمجموعات العربية والآ�سيوية والإفريقية ،من �أجل ال�ضغط على �إ�سرائيل يف حتمل م�س�ؤولية وقف انتهاكاتها جتاه ال�شعب الفل�سطيني وفق
املبادئ الدولية املتعارف عليها وحتميل �إ�سرائيل امل�س�ؤولية القانونية والدولية عما ارتكبته وترتكبه من جرائم تنتهك مبادئ القانون الدويل
والإن�ساين ،خا�صة مبا يتعلق مبعامل املدينة املقد�سة وتوجيه ر�سائل عاجلة من رئي�س احتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون الإ�سالمي
�إىل ر�ؤ�ساء الربملانات الإقليمية ،خا�صة رئي�س كل من الربملان الأوروبي والالتيني والإفريقي حلثهم على الت�ضامن الفعال مع ال�شعوب العربية
للدفاع عن فل�سطني .
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ويف ذات الإطار – فقد اقرتح رئيـ�س املجل�س الوطني االحتادي يف كلمة �ألقاها ب�ش�أن الأحداث الأخرية يف غزة يف االجتماع الطارئ املنعقد يف
االحتاد الربملاين العربي على اتخاذ جمموعة من التدابري العملية التي ميكن �أن ت�ساهم يف توفري احلماية الدولية للأرا�ضي وال�شعب الفل�سطيني،
من خالل االتفاق على طرح بند عربي واحد طارئ على �أعمال امل�ؤمتر الربملاين الدويل القادم حول الدور الربملاين يف توفري احلماية الدولية
للأرا�ضي وال�شعب الفل�سطيني ،بحيث تكون هناك قوات دولية متعددة اجلن�سيات تتوىل حماية هذه الأرا�ضي ،وعزل املدنيني حلني �إنهاء كل
مظاهر االحتالل الإ�سرائيلي على الأرا�ضي الفل�سطينية اىل جانب الدعوة �إىل عقد م�ؤمتر برملاين دويل يف هذا ال�ش ـ�أن .ودعا كذلك �إىل
�إ�صدار نداء وبيان عاجل �إىل الكونغر�س الأمريكي والربملان الأوروبي وبرملانات الدول الأوروبية لل�ضغط على حكوماتهم للموافقة على الطلب
الفل�سطيني يف الأمم املتحدة لتوفري هذه احلماية الدولية بالإ�ضافة �إىل توجيه ر�سالة عاجلة �إىل رئي�س الربملان ال�سوي�سري ومنا�شدته الربملان
ال�سوي�سري اتخاذ الإجراءات الالزمة ملطالبة حكومته بالتحقق من تطبيق �إ�سرائيل التفاقيات جنيف وانتهاكاتها يف الأرا�ضي الفل�سطينية
خا�صة فيما يتعلق بالعدوان الإ�سرائيلي الأخري.
كما دعا الربملانات العربية �إىل العمل وفق ما يتيحه د�ستور كل دولة يف التعاون مع احلكومات وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وجمعيات رجال الأعمال
وامل�ستثمرين لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية العاجلة خا�صة فيما يتعلق باملواد الطبية والغذائية منعا لوقوع كوارث �إن�سانية يف غزة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الدبلوما�سية الربملانية �سعت �إىل الت�أكيد على �ضرورة بناء خطة عمل للتحرك �إزاء الربملانات الدولية واالحتادات
الربملانية الأخرى ،للتنويه بخطورة الأو�ضاع املرتتبة على ا�ستمرار ال�سيا�سات الإ�سرائيلية يف مدينة القد�س ،وذلك يف م�ؤمتر «الطريق �إىل
القد�س» املنعقد يف القاهرة واقرتحت �إبرام مذكرة تفاهم وتعاون بني الربملان العربي واحتاد جمال�س الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
الإ�سالمي ،باعتبار �أن الق�ضية ال تخ�ص العامل العربي فح�سب و�إمنا الدول الإ�سالمية كذلك ،وتهدف هذه املذكرة �إىل بناء خطط عمل وحترك
م�شرتكة بني املجموعتني العربية والإ�سالمية لإبراز ق�ضية القد�س وخطورة الآثار املرتتبة على الإجراءات الإ�سرائيلية ،وال�سعي لدى االحتاد
الربملاين الدويل لإبراز الدور ال�سلبي للكني�ست الإ�سرائيلي يف عدم تنفيذ القرارات الدولية املتعلقة بق�ضية القد�س ،ومنها ما �صدر من االحتاد
الربملاين الدويل ذاته .وما يرتتب على ذلك من و�ضع اجلزاءات الالزمة �ضد الكني�ست الإ�سرائيلي وتعليق ع�ضويته يف االحتاد الربملاين الدويل،
وال�سعي لدى الربملان الأوروبي لإبراز االنتهاكات الإ�سرائيلية ودورها يف زعزعة اال�ستقرار والأمن يف ال�شرق الأو�سط ،ومن ثم تهديد الأمن
وال�سلم الدوليني واملطالبة بتجميد العالقات االقت�صادية بني االحتاد الأوروبي و�إ�سرائيل نظر ًا لتجاوزها القرارات الدولية.
ويف �إطار حر�ص الدبلوما�سية الربملانية على حق ال�شعوب العربية يف اختيار م�صريها ،والدعوة �إىل حل اال�ضطرابات والنزاعات من خالل
احلوار ال�سلمي ،وجتنب العنف والتوافق لبناء وحدة وطنية حتقق التنمية واال�ستقرار.
وت�أكيدا على هذا التوجه ف�إن معايل رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �أكد من خالل كلمته التي �ألقاها يف م�ؤمتر االحتاد الربملاين العربي على
�ضرورة العمل نحو حل �سلمي للق�ضية ال�سورية ووقف العنف ،وجتنيب �سوريا التدخالت الإقليمية والدولية التي �أثرت �سلبا على مقدرات ال�شعب
ال�سوري ،حيث تتفق هذه الدعوة مع الدبلوما�سية الربملانية التي طاملا دعت �إىل حل الأزمة ال�سورية ،من خالل احلوار ال�سلمي وعدم متكني
القوة الع�سكرية من كال اجلانبني من اال�ستمرار يف القتال.
وقد جاء هذا التوجه للت�أكيد للمجتمع الدويل ب�أن دولة الإمارات ملتزمة مببادئ القانون الدويل ب�ش�أن عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول
حتت �أية ذريعة كانت ،والذي يعترب انتهاك ل�سيادة الدول ذات ال�سيادة وذلك للحفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني � -إال يف احلاالت الذي
يتطلب فيها التدخل الإن�ساين الدويل كتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة واملواد الطبية والغذائية يف حاالت الكوارث وال�صراعات واملنازعات
واحلروب الأهلية.
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بناء على املر�سوم االحتادي رقم (  )63ل�سنة  2014بدعوة املجل�س الوطني االحتادي لالنعقاد يف دوره غري العادي،
و�إعماال لن�ص املادتني (  78و  ) 79من الد�ستور ،عقد املجل�س جل�سته غري العادية م�ساء يوم الإثنني  23رم�ضان �سنة
1435هـ املوافق  21يوليو �سنة 2014م ملناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �ش�أن “مكافحة اجلرائم الإرهابية ” .
وكانت جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية قد عقدت عدد ( ) 6اجتماعات لدرا�سة هذا امل�شروع يف جل�سة �سرية� ،إعماال
لن�ص املادتني (  63و  ) 64من الالئحة الداخلية للمجل�س ،وذلك بناء على طلب احلكومة وا�ستغرق املجل�س يف مناق�شة
هذا امل�شروع ما يقرب من ثالث �ساعات ون�صف ال�ساعة ،وافق بعدها على م�شروع هذا القانون بعد �إدخال بع�ض التعديالت
عليه ومت رفعه �إىل جمل�س الوزراء متهيدا ال�ست�صداره والعمل به .
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