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 »مد املر
رئيس اجمللس الوطني االحتادي

احتفل املجلس الوطني االتحادي بالذكرى الثالثة واألربع� إلنشائه يف الثا� عرش 
من شهر فرباير عام 1972 م  كإحدى السلطات الدستورية االتحادية الخمس التي 

تأسس عليها اتحادنا املجيد. 

الداخيل  الصعيدين  عىل  متميز  بدور  يقوم  االتحادي  الوطني  واملجلس  تأسيسه،  ومنذ 
والخارجي، ويُساهم عرب م°رسته الختصاصاته الترشيعية والرقابية والسياسية يف تأسيس 
عالقة متميزة ب� السلطات االتحادية، وتحديث املنظومة الترشيعية، وتعزيز فاعلية األجهزة 
التنفيذية، وتشجيع االستث°ر يف مجاالت التنمية البرشية والبنية التحتية، ومناقشاته لقضايا 
الربملانية،  املحافل  مختلف  يف  الوطنية  القضايا  وتبني  واحتياجاتهم،  وهمومهم  املواطن� 

وطرح املبادرات الهادفة إىل دعم العمل الربملا� الخليجي والعر½ واإلسالمي والدويل.

وقد حرص املجلس عرب مسÃته املمتدة عىل تطوير آليات عمله وأدائه وخاصة عىل صعيد 
األمانة  طورت  حيث  الربملانية،  والدبلوماسية  والرقابية  الترشيعية  الختصاصاته  م°رسته 
والبحثي  والتقني  واإلداري  الفني  الدعم  أشكال  جميع  تقديم  يف  دورها  للمجلس  العامة 

ملواكبة التطورات الجوهرية يف الحياة الربملانية يف وطننا العزيز.

وانطالقاً من إÈان املجلس بأهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة حتى يتسنى له مناقشة 
مختلف القضايا التي تهم الوطن واملواطن� عىل أفضل وجه، فقد بادر املجلس إىل بلورة 
آلية واضحة لجدولة وتنظيم عقد جلساته وأولوية مرشوعات القوان� والقضايا واملوضوعات 
يف  وإنجازاته  املجلس  أداء  عىل  إيجابياً  انعكس  الذي  األمر  الحكومة،  مع  سيناقشها  التي 

جميع مجاالت عمله واختصاصاته الدستورية.

وبهذه املناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل الفخر واالعتزاز جهود مؤسس الدولة، وبا� 
اإلمارات  نهيان، وإخوانه حكام  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور  نهضتها، 
اعتاد  الذي  الحكم،   يف  الشورى  مبدأ  وتكريس  االتحاد،  دعائم  إرساء  يف  الله،  يرحمهم 
قبل  منذ عقود طويلة  واملواطن�،  الحاكم  ب�  للعالقة  أصيل  كنهج  اإلمارات،  عليه شعب 
قيام االتحاد. وتُواصل قيادتنا الحكيمة،  ِبخطى حثيثة، تعزيز وتفعيل املشاركة السياسية 
الذي طرحه صاحب  السيايس  الربنامج  وفق  متدرج  مسار  عرب  الوطن،  بناء  يف  للمواطن� 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «يحفظه الله» عام 2005، و×ا يتناسب 
وطبيعة وظروف مجتمعنا وخصوصيته. ك° ال بد لنا يف هذه املناسبة املجيدة إال أن نثمن 
جهود رؤساء وأعضاء املجلس الوطني االتحادي عىل مدى فصوله الترشيعية، وكافة رشكائه 
االسرتاتيجي�، ومساه°تهم البناءة، وإنجازاتهم التي أثرت مسÃة املجلس وعطائه املتواصل  

يف خدمة وطننا العزيز.

وكعهده داàاً، سيواصل املجلس الوطني االتحادي بإذن الله، معززاً بدعم قيادتنا الرشيدة 
الالمحدود لتعزيز اختصاصاته وتطوير دوره يف حياتنا الوطنية، القيام بالواجبات الدستورية 
امللقاة عىل عاتقه عىل أفضل وجه، ووفق رؤية عميقة ومتوازنة ألولويات العمل الوطني، 
يف  الدولة  توّجهات  تنفيذ  عىل  يُساعد  و×ا  والخارجي،  الداخيل  املستوي�  عىل  وتوّجهاته 
ومؤسسات  الدولة،  سلطات  كل  مع  وتكاملها  الجهود،  تضافر  خالل  من  امليادين،  جميع 
املجتمع، و×ا يؤكد الدور املنتظر منه يف تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وآمال وطموحات 

الشعب.

اجمللس الوطني.. 43 عامًا من العطاء
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أنشطة وأخبار

رئيس اجمللس يلتقي رؤساء برملـــــــــــــــــــــــــــــــــــانات البحرين والعراق 
وتركيا وبنغالديش وغينيا بيساو

بحث معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، عــىل هامش مشــاركته يف أع±ل الدورة 

العــارشة ملؤôر اتحــاد مجالس الــدول األعضاء يف 

منظمة التعاون اإلسالمي، والتي عقدت يف اسطنبول 

خالل  الفــرتة من 17 إىل 21 يناير 2015م، مع عدد 

من رؤســاء برملانات الدول املشــاركة، ســبل تعزيز 

عالقات التعاون الربملانية ب¬ اإلمارات ودولهم.

وجاءت لقاءات وفد الشعبة  يف إطار االجت±عات 

التنســيقية التــي يعقدهــا  مع الوفود املشــاركة يف 

املؤôر، لتعزيز التنســيق بشأن القضايا التي ستطرح 

خاللــه، ومنها املقــرتح املقدم من الشــعبة الربملانية 

 ºاإلماراتيــة حــول مــرشوع ميثــاق العمــل الربملا

اإلسالمي يف مكافحة اإلرهاب والتطرف.

توحيد املواقف الخليجية والعربية

فقد التقــى معايل محمد أحمد املــر رئيس املجلس 

الوطني االتحادي، معايل أحمد بن إبراهيم املال رئيس 

مجلس النــواب البحريني، وهنأه بنجــاح انتخابات 

مجلس النواب البحريني، وأكد أهمية تعزيز اللحمة 

الوطنية يف مملكة البحرين، لتمك¬ ودعم االســتقرار 

الرســمي والشــعبي فيها، ودفع عمليات التنمية إىل 

مزيد من التقدم واالزدهار. 

وجرى خالل االجت±ع الذي حرضه ســعادة ســلطان 

الشــاميس عضو املجلــس الوطني، بحــث العالقات 

الثنائية ب¬ الربملان¬، وسبل توحيد املواقف وتنسيقها 

يف مختلــف الفعاليات الربملانيــة اإلقليمية والدولية. 

وأكد الجانبان أهمية تشــكيل تكتــل برملاº خليجي 

عرý يتوافق مع املصالح املشــرتكة للــدول العربية. 

وبحــث معــايل محمــد أحمــد املر رئيــس املجلس 

الوطني االتحادي، مع معايل ســليم الجبوري رئيس 

الربملــان العراقــي، عــدداً مــن املوضوعــات ذات 

االهت±م املشرتك، عىل رأســها القضايا اإلسالمية إىل 

جانــب العالقات الثنائية التي تجمع البلدين. وأكد 

معايل رئيس املجلس، أن توجيهات قيادتنا الرشيدة 

تقــيض بتلبية نــداء الواجب اإلنســاº، وتقديم يد 

العون واملســاعدة لــكل محتاج، خصوصاً األشــقاء 

يف العراق، مشــ{اً إىل أن توجيهــات القيادة تحث 

باســتمرار عىل تعزيز جهود الهالل األحمر الخ{ي 

واإلنســاº، وتوف{ االحتياجات الالزمة للمترضرين. 

من جهته، }ّن معايل ســليم الجبوري رئيس الربملان 

العراقي، الجهود اإلنســانية لدولة اإلمارات العربية 

املتحــدة، وقيادتهــا الرشــيدة وشــعبها املخلــص، 

لدعمهم اإلنساº املتواصل لكل مكروب ومحتاج يف 

جميع أنحاء العا\.

رئيس برملان غينيا بيساو يشيد بجهود املجلس

وبحث معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، مع معايل ســيربييا نوفسساما رئيس برملان 

غينيــا بيســاو،  العالقات الثنائية ب¬ الربملان¬ وســبل 
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رئيس اجمللس يلتقي رؤساء برملـــــــــــــــــــــــــــــــــــانات البحرين والعراق 
وتركيا وبنغالديش وغينيا بيساو

تعزيزهــا، وآلية تبادل الخربات بينهــ±، وأكدا أهمية 

تفعيل التعــاون ب¬ الربملان¬ يف املشــاركات الربملانية 

اإلسالمية والدولية. 

وأشــاد معايل نوفسســاما بالخربات الربملانية التي 

يتمتــع بهــا املجلس الوطني ونشــاطاته وإســهاماته 

ومقرتحاته يف اتحاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة 

التعاون اإلســالمي، مؤكداً أهمية االســتفادة من هذه 

الخــربات، وتبادلها بهدف تطويــر العمل الربملاº. ويف 

ختام اللقاء دعا نوفسســاما معــايل محمد املر، لزيارة 

.Åالربملان الغيني بهدف تعزيز التعاون الثنا

التعاون الربملا� مع تركيا وبنغالديش

أكد معــايل محمد أحمد املر رئيــس املجلس الوطني 

االتحــادي والوفــد املرافق له، ومعــايل جميل جيجك 

رئيــس الربملــان الرت_ الكبــ{،  أهمية تعزيــز الحوار 

املشــرتك بــ¬ برملانــات مختلــف الدول اإلســالمية، 

للخــروج بصيغ توافقيــة تضمن دعم اســتقرار وأمن 

املنطقة. وأشار معايل املر إىل أهمية اللقاءات الربملانية 

اإلســالمية، ودورهــا يف تقريب وجهــات النظر حيال 

القضايا التــي تعاº منها األمة اإلســالمية، خاصة وأن 

العا\ اإلســالمي @ر ¶رحلة شــديدة الحرج، تطل من 

خاللها خالفات جوهرية يف التعامل مع ملفات مهمة، 

يأµ عىل رأسها ملف اإلرهاب.

وبحث معــايل محمــد أحمد املر رئيــس املجلس 

الوطنــي االتحادي، مع ســعادة فاضل راý مياه نائب 

رئيــس الربملان يف بنغالديش والوفــد املرافق له، عدداً 

من املوضوعات ذات االهت±م املشــرتك وعىل رأســها 

القضايا اإلســالمية، إىل جانب العالقــات الثنائية التي 

تجمــع ب¬ البلديــن وأهم التطورات عىل الســاحت¬ 

اإلقليمية والدولية وموقف البلدين منها.
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أنشطة وأخبار

رئيس اجمللس يشيد بحملة «وثق» حلفظ ذاكرة الوطن
أشاد معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي بحملة «وثــق» التي أطلقها األرشــيف 

الوطنــي، ألهميتهــا كمــرشوع وطنــي يف توثيــق 

الــرتاث واإلبداع اإلماراµ، الذي يعد من أهم املوارد 

املعلوماتية واملعرفية لثقافة مجتمع اإلمارات حارضاً 

 µومســتقبالً، ويعكس مدى تقــدم املجتمع اإلمارا

ومحافظتــه عىل مختلف جوانــب نتاجه اإلبداعي، 

سواء األدý أو السيايس أو االقتصادي.

جــاء ذلك خــالل تســلم معايل رئيــس املجلس 

الوطنــي االتحادي، وســعادة الدكتور محمد ســا\ 

املزروعــي األم¬ العام للمجلــس، صندوق الحملة 

من الدكتور عبدالله الريس املدير العام لألرشــيف 

الوطني.

وأكــد معــايل املــر أهمية هــذه الحملــة التي 

تستهدف بالدرجة األوىل رشيحة األرس املواطنة ألنها 

املكــون الرئيس للمجتمع اإلمــاراµ يف حفظ ذاكرة 

الوطن، وهي مســؤولية ومصلحة وطنية، مشــدداً 

عىل رضورة دعم الحمالت الوطنية واملشــاركة فيها 

لخدمــة دولــة اإلمارات التــي ôلك تاريخــاً حافالً 

بحضــارة عريقــة، وتاريخ أفىض إىل ما نشــهده من 

تقدم وازدهار. وأضــاف معاليه: إن املوروث املادي 

والثقايف ألي بلد يعرب عن هويته الوطنية واإلنسانية، 

وال بد مــن نقله والحفاظ عليــه وإحيائه وح±يته 

واالســتفادة منه، ليبقى حياً عــرب العصور واألزمنة، 

تتوارثه األجيال ل{بط املايض والحارض واملســتقبل، 

موضحاً أن املوروثات أياً كان نوعها عىل مر العصور، 

لهــا أهمية إنســانية واجت±عيــة، وال بد من إطالع 

أفراد املجتمع عليها، السي± الجيل الجديد، للتعرف 

عىل موروثات بلدهم واملســاهمة يف تعزيز الهوية 

الوطنية، وتحفيز قدراتهم اإلبداعية باالســتفادة من 

الخربات السابقة لآلباء واألجداد، والحفاظ عىل قيم 

املجتمع وعاداته وتقاليده. وأشــاد ســعادة الدكتور 

املزروعي ¶ا يقوم به األرشيف الوطني من دور رائد 

ومتميز يف حفظ تاريخ اإلمــارات، وبالحمالت التي 

ينظمهــا ومنها حملة «وثــق»، التي تهدف إىل نرش 

الوعــي حول أهمية الحفاظ عىل الوثائق الحكومية 

والسجالت الشــخصية لألرس اإلماراتية والشخصيات 

العامة، خاصــة وأن الكث{ من األرس اإلماراتية لديها 

إرث ال يســتهان بــه مــن ماضينا العريــق. وأعرب 

الدكتور عبدالله الريس أن حملة «وثق» هي مبادرة 

وطــن، تهدف إىل بث املزيد مــن روح املواطنة ب¬ 

اإلماراتيــ¬، ومظهر من مظاهر وحدتهم وتالحمهم 

الوطنــي واالجت±عــي وانت±ئهم لبلدهم، ورســالة 

وطنيــة تدعــو إىل الحفاظ عــىل الــرتاث الوثائقي 

واملحافظــة عىل مســ{ة البنــاء التي بدأهــا اآلباء 

املؤسســون، والتعب{ عــن الحب والــوالء لقيادتنا 

الرشيدة التي تس{ عىل نفس الخطى والنهج.

بحث عالقات التعاون ال�ملانية بني ا�مارات ومونتينيغرو
التقى معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي بتاريــخ 11 /1 /2015 يف مقــر األمانــة 

العامة للمجلس يف دý، سعادة رانكو كريفوكابيتش 

رئيس الربملان املونتينيغري والوفد املرافق له.

حرض اللقاء سعادة كل من: الدكتور محمد سا\ 

املزروعــي األم¬ العام للمجلس الوطني االتحادي، 

وعبدالرحمــن الشــاميس األمــ¬ العام املســاعد 

للشــؤون الترشيعية والربملانيــة، وحفصة العل±ء 

سف{ة دولة اإلمارات يف جمهورية مونتينيغرو. 

وأكد رئيــس املجلس عىل قوة عالقــة الصداقة 

والرشاكة والتعاون ب¬ دولــة اإلمارات وجمهورية 

مونتينيغــرو يف مختلــف املجــاالت، حيــث أكــد 

الجانبــان أهمية تعزيز عالقــات الرشاكة والتعاون 

ب¬ البلدين، واستغالل الفرص املتاحة لديه±.

بدوره اشــاد ســعادة رئيس برملان مونتينيغرو،  

بالتطــور الواضــح الذي تشــهده دولــة اإلمارات 

كنمــوذج يحتذى بهــا يف املنطقة، وتتوفــر لديها 

كافــة اإلمكانــات واملقومــات التي تســاعدها يف 

ترســيخ مكانتها يف مختلف القطاعات السياســية 

واالقتصادية والثقافية.
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املر يتلقى رسالة من رئيس برملان صربيا
Íلتعزيز التعاون ال�ملا 

تلقى معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، رســالة خطية مــن نظ{ه معــايل ماجا 

جوجكوفيك رئيس برملــان جمهورية رصبيا، تتعلق 

بتعزيز العالقات الثنائية ب¬ الربملان¬، ودعوة لزيارة 

رصبيا لتفعيل التعاون الربملاº املشرتك.

جاء ذلك خالل اســتقبال معاليــه يف مقر األمانة 

العامــة للمجلس بدý، ســعادة ميلوش ب{شــيتش 

القائم بأع±ل ســفارة جمهوريــة رصبيا لدى دولة 

اإلمارات. وأشــار معايل املر، خــالل اللقاء، إىل تطور 

عالقــات الصداقــة والرشاكــة والتعاون بــ¬ دولة 

اإلمــارات وجمهوريــة رصبيا يف الســنوات األخ{ة. 

وôثلت قوة العالقات ب¬ البلدين، يف إنشاء عدد من 

املشــاريع االستث±رية يف رصبيا، والتنسيق والتعاون 

السيايس بينه±، فضالً عن التعاون الثناÅ يف مختلف 

املجاالت االقتصاديــة والثقافية والصحية والزراعية، 

مؤكــداً أهمية تعزيز العالقات الربملانية ب¬ املجلس 

الوطنــي االتحــادي، والجمعية الوطنيــة الربملانية 

الرصبيــة، ¶ــا يخــدم املصالــح املشــرتكة للبلدين 

والشعب¬ الصديق¬، ورضورة تفعيل لجان الصداقة 

بــ¬ الربملان¬، والتنســيق والتعــاون يف اجت±عات 

االتحاد الربملان الدويل.

بدوره، أكد ب{شيتش، حرص جمهورية رصبيا عىل 

تعزيــز عالقتها بدولة اإلمارات يف مختلف املجاالت، 

وقــد ôثَّل هذا الحرص، من خــالل توقيع عدد من 

الثنائيــة، وتوفــ{ جميع التســهيالت  االتفاقيــات 

الالزمة، ســواء كانت للمســتثمرين أو الســياح من 

املواطن¬، مشــ{اً إىل سهولة منح التأش{ات، ومرونة 

األنظمة والترشيعات التي أقرتها رصبيا للمساهمة 

يف تفعيل التعاون.

رئيس اجمللس الوطني يلتقي السفÀ الصيني

اســتقبل معايل محمــد أحمد املر رئيــس املجلس 

الوطنــي االتحادي، يــوم 15 - 1 - 2015 يف مكتبه 

¶قر األمانة العامة للمجلس يف دý، ســعادة تشانغ 

هوا ســف{ فوق العادة ومفــوض لجمهورية الص¬ 

الشعبية لدى الدولة، بحضور سعادة الدكتور محمد 

سا\ املزروعي األم¬ العام للمجلس.

وجرى بحث عالقات التعاون والصداقة الربملانية ب¬ 

املجلس الوطني االتحادي، ومجلس نواب الشــعب 

الصينــي، التي تعززت من خالل الزيارات الرســمية 

ب¬ الربملان¬، فضالً عن التنســيق والتعاون املشرتك 

يف املحافل الربملانية.

وأشاد ســعادة الســف{ الصيني بالتطور االجت±عي 

واالقتصــادي والثقــايف والعمــراº الــذي تشــهده  

اإلمــارات، مؤكداً ســعي بــالده إىل تعزيــز عالقتها 

باإلمارات يف جميع املجاالت.

7 الوطني االحتادي  |  العدد التاسع  |  أبريل 2015

isssu 9 .indd   7 4/15/15   5:34 PM



أنشطة وأخبار

بحث عالقات التعاون ال�ملانية بني االمارات وفرنسا
اســتقبلت معايل الدكتــورة أمل القبيــيس، النائب 

األول لرئيــس املجلس الوطني االتحادي، بتاريخ 17 

فرباير 2015، ســعادة رشــيدة داµ، عضوة الربملان 

الفرنــيس، عضوة اللجنة املعنيــة بالعالقات العربية 

يف الربملان األوروý. وجرى خالل اللقاء بحث ســبل 

تعزيز عالقات التعاون الربملانية ب¬ املجلس الوطني 

االتحــادي والربملان الفرنــيس والربملان األوروý، من 

خالل تعزيز الزيــارات الربملانية وتبادل الخربات ¶ا 

يخدم مصلحة البلدين والشعب¬ الصديق¬.

وجــرى خالل اللقــاء تأكيد أهمية تبــادل اآلراء 

بــ¬ ممثيل الربملانات يف البلدين خالل املشــاركة يف 

الفعاليــات الربملانية الدولية، يف ظــل ما يحظى به 

البلــدان من دور مهم عىل صعيــد املنطقة والدول 

األوروبية، وتعزيــز دور مجموعة الصداقة الربملانية 

بــ¬ دولة اإلمارات وفرنســا، ك± تــم تأكيد أهمية 

تعزيز التعاون بينه± عىل صعيد املشاركة يف االتحاد 

الربملاº الــدويل. بدورهــا، أعربت عضــوة الربملان 

الفرنيس عن فخرها بوجود فرع لجامعة الســوربون 

ومتحف اللوفر يف دولة اإلمارات التي تعترب 0وذجاً 

يحتذى به ب¬ جميع دول العا\، وتعد مثاالً يحتذى 

.ýيستمر ذكره يف الربملان األورو

 Îأمني عام اجمللس يلتقي وفد
Ïكويتي Ïطالبي

التقى ســعادة الدكتور محمد سا\ املزروعي األم¬ 

العــام للمجلــس الوطني االتحــادي يف مقر األمانة 

العامــة للمجلس بأبوظبــي، وفداً مــن طلبة كلية 

العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة يف جامعة 

الكويت. واستعرض سعادة الدكتور املزروعي خالل 

اللقــاء، مســ{ة تطور الحيــاة الربملانيــة يف الدولة، 

وطبيعــة اختصاصــات املجلس الوطنــي االتحادي 

كســلطة ترشيعية، ôثل شــعب اإلمارات وم±رسة 

الترشيعيــة والرقابية والدبلوماســية  اختصاصاتــه 

لطبيعــة  ونظــراً  املجلــس  إن  وقــال:  الربملانيــة، 

اختصاصاتــه، فإنه يحظى بدعم القيادة و¶شــاركة 

املواطنــ¬ يف عضويتــه من جميع إمــارات الدولة، 

وإن توزيع االختصاصات وفق الدستور ب¬ الجانب 

االتحادي واملحيل، أثبت فاعلية بشكل كب{ يف دعم 

مســ{ة التنمية. وقدم سعادة األم¬ العام للمجلس 

خالل اللقاء نبذة عن التجربة البحثية لألمانة العامة، 

وكونها جهاز داعم لعمل أجهزة املجلس، وقال: نحن 

نؤمــن أن األمانة يجب أن تكون بيت خربة، مشــ{اً 

إىل أن العمــل البحثي يف األمانة تأســس بســواعد 

مواطنة وكفاءة موظفي البحوث البالغ عددهم 45 

باحثــاً، عىل اعتبــار أن كل معلومة يقدمها الباحث 

قد تســاهم يف تعديل أو  تغي{ قانون، وبالتايل فإن 

نتائجها تصب يف خدمة املجتمع.

وقــال: ينطلــق املجلــس يف عمله مــن الحرص 

عىل املســاهمة يف جهود الدولــة الرامية إىل تعزيز 

وôك¬ املواطن¬ يف العمل الوطني، وبناء اإلنســان 

واالســتث±ر فيه، باعتبــاره أهم مرتكــزات التنمية 

الشــاملة، من خــالل االرتقــاء بقدراتــه ومهاراته 

املختلفــة، ليكون قــادراً عىل املشــاركة يف مختلف 

مواقع العمل الوطني.
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زيارة ناجحة لوفد أمانة الشورى السعودي إÐ أمانة الوطني 
االحتادي وإشادة مبستوى التعاون 

عكست زيارة معايل الدكتور محمد بن عبد الله 

آل عمرو األم¬ العام ملجلس الشــورى الســعودي، 

الذي زار عىل رأس وفد من أمانة مجلس الشــورى 

العامــة للمجلــس الوطنــي  الســعودي، األمانــة 

االتحــادي، خالل الفرتة من 16 إىل 19 مارس 2015، 

مســتوى التنســيق القائم ب¬ األمانتــ¬، من خالل 

مناقشــة وجهات النظــر حيال املواقف املشــرتكة 

عىل املســتوى الربملاº العرý واإلســالمي والدويل، 

مع التأكيد عىل الســعي إىل تطوير الربامج املشرتكة 

بشكل أفضل، لتقديم تجربة عربية خليجية ناجحة، 

قادرة عىل املنافســة، ال ســي± أن األمانت¬ ôتلكان 

اإلمكانات والقدرات والرغبة الحقيقية يف التطوير.

والتقــى الوفد خالل الزيــارة، ســعادة الدكتور 

محمد سا\ املزروعي األم¬ العام للمجلس الوطني 

االتحادي، بحضور ســعادة عبد الرحمن الشــاميس 

األم¬ العام املساعد للشؤون الترشيعية والربملانية، 

وســعادة عبــد العزيــز بــن درويش األمــ¬ العام 

املساعد للجلسات واللجان.

وضم وفــد أمانة مجلس الشــورى الســعودي، 

ســعادة كل من: محمد بن عبــد الرحمن العجالن 

مدير عام اإلدارة العامة للمستشــارين، وصالح بن 

عبد العزيز الغدير مدير عام اإلدارة العامة لشؤون 

للجان، وإبراهيم بن قبالن القبالن باحث يف الشعبة 

الربملانيــة، وعبــد العزيز بن محمــد العجال¬ أم¬ 

مراسم، وخالد بن عبد العزيز املبارك سكرت{ معايل 

األم¬. واســتمع الوفــد، خالل زيــارة مقر املجلس 

الوطني االتحادي يف أبوظبــي، ومقر األمانة العامة 

يف دý، إىل رشح مفصــل مــن مديــري اإلدارات، 

حول طبيعــة عملهم املتخصــص يف تقديم الدعم، 

ال ســي± الفني والبحثي واإلعالمي، ويف الجلســات 

.ºوالدبلوماسية الربملانية وشؤون األعضاء واإللكرتو

املزروعي يؤكد أن الزيارة فرصة لتبادل الخربات

وأكد ســعادة الدكتــور املزروعي، خــالل اللقاء، 

أهميــة الزيارة التي تعترب فرصة لتبادل الخربات ب¬ 

أمانتي املجلس¬ الشقيق¬، واالطالع عىل اإلنجازات 

التي تتحقق لديه± يف مختلف املجاالت، ¶ا يســهم 

يف نقل املعرفة وتطوير األداء وامل±رسات يف الجهاز 

الفني واإلداري لألمانات العامة.

ولفت إىل مســألة عدم اكتفــاء األمانات العامة 

بالــدور اإلداري، الذي @كن أن يقوم به كل من هم 

خارج العمل الربملاº، ولكن نجاح العمل املتخصص 

الفني والبحثــي الداعم لعمل املجالــس الربملانية، 

يحتاج إىل تراكــم الخربات واالطــالع عىل التجارب 

الناجحــة، مضيفــاً أن األمانة العامــة تنبهت مبكراً 

إىل رضورة مواكبــة التطورات يف املجــاالت التقنية 

والبحثيــة والفنية، األمر الذي نتــج عنه نجاحها يف 

تقديــم العديــد من املشــاريع التطويريــة، خالل 

مشاركة املجلس يف مختلف الفعاليات الربملانية.

وأشار إىل مرشوع الشــبكة الربملانية املعلوماتية 

الخليجية املشــرتك، أحد مقرتحات الشعبة الربملانية 

اإلماراتيــة، حيث أطلق أصحاب املعايل والســعادة 

رؤســاء مجالس الشــورى والنواب والوطني واألمة 

بدول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية، خالل 

اجت±عهــم الــدوري يف الدوحــة، املوقع الرســمي 

اإللكرتوº له. وهو يهدف إىل إيجاد بيئة معلوماتية 

ومعرفيــة تفاعلية، تســاعد عىل تبــادل املعلومات 

 ºوالخــربات للمســاهمة يف تطويــر العمــل الربملا

الخليجــي، وتعمل عىل تســهيل التواصل والتفاعل 

املبــارش ب¬ املجالس والرؤســاء واألعضــاء واألمناء 

العامــ¬ والخرباء العامل¬ يف هذا املجال، مضيفاً أن 

هذه الشــبكة تجربة فريدة عىل املستوى الخليجي 

والعــرý، مــع التأكيد عــىل رضورة وجود شــبكة 

إلكرتونية حكومية مشرتكة لدول مجلس التعاون.

زيارة ناجحة وتجربة رائدة

بدوره، أعــرب معايل الدكتور محمد بن عبد الله 

آل عمرو األم¬ العام ملجلس الشــورى الســعودي، 

عن شــكره وتقديره لســعادة األم¬ العام للمجلس 

الوطنــي االتحــادي، عىل حفــاوة االســتقبال وكرم 

الضيافة، مؤكــداً أهمية الدعم الــذي تقدمه أمانة 

الوطني االتحادي للمجلس، وأن الوفد اســتفاد من 

العــروض التي تقدم بها موظــف األمانة، وأكد أنها 

تجارب }ينــة، ونحرص عىل نقلها إىل األمانة العامة 

ملجلس الشورى السعودي، مضيفاً أن الزيارة كانت 

مفيــدة، واطلعنا خاللها عىل العديــد من التجارب 

والخربات الرائدة، والتي ستفيدنا يف تطوير العمل.

وقــال إن ســعادة أم¬ عــام املجلــس الوطني 

االتحادي، يعترب رائد التقنية لكل املجالس الربملانية، 

وقد امتد عمل أمانــة الوطني االتحادي إىل االتحاد 

الربملان الــدويل، من خالل توقيــع اتفاقية التعاون 

بينهــ±، ال ســي± صفحــة معّربــة ملوقــع االتحاد 

.ºاإللكرتو

وأشــاد بتجربة األمانة العامــة للمجلس الوطني 

االتحادي يف تقديم الدعــم لألعضاء، من أجل دعم 

م±رســة املجلس الختصاصاته، ¶ــا يحقق املصلحة 

العليا للدولــة، وإن تطور العمــل فيها يعد مصدر 

فخر لنا كأمانة عامة ملجلس الشورى السعودي.
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 ºاحتفــل املجلــس الوطنــي االتحــادي، يف الثا

عرش من شــهر فرباير 2015م، بالذكــرى الثالثة 

واألربع¬ لتأسيســه، وهو يواكب ويســاهم يف 

مســ{ة التنمية املســتدامة الشــاملة يف الدولة، 

يف ظــل دعم وتوجيــه متميز من قبــل القيادة 

الحكيمة، و¶شــاركة املواطنــ¬ يف عملية صنع 

القــرار، لتمكينــه مــن م±رســة اختصاصاتــه 

الترشيعية والرقابية والدبلوماســية الربملانية، يف 

مناقشــة مختلف القضايا الوطنية، والتي يتبنى 

توصياتــه بشــأنها، ويف دعــم توجهــات الدولة 

وسياستها الخارجية، خالل مشاركاته يف مختلف 

الفعاليات الربملانية.

وتزامــن تأســيس املجلــس الــذي عقد أول 

جلساته يف 12 فرباير 1972م كإحدى السلطات 

الدســتورية االتحادية الخمــس التي نص عليها 

الدســتور، مع انطالق تجربة االتحاد عىل أيدي 

مؤسســ¬، قدموا من وقتهــم وجهدهم الكث{ 

إلنجاح هــذه التجربة، وســاهموا يف تأســيس 

عالقة متميزة ب¬ مختلف السلطات الدستورية، 

ما مّكن املجلس أن يكــون إحدى دعائم البناء 

األساســية، من خالل إطالق الطاقــات الخالقة 

ألبناء وبنات اإلمارات، وتحقيق التنمية الشاملة 

لجميــع فئات املجتمــع، وتطويــر الترشيعات 

والقوانــ¬ التــي تعــزز فاعلية عمــل مختلف 

مؤسســات الدولة، ليؤكد املجلس أن إنشــاءه 

جاء وفق قرار ســيايس حكيم، ليبقى وليســتمر 

وليتطور مع تطور مؤسسات الدولة االتحادية. 

ويرافــق مســ{ة البنــاء والتنميــة، مرتج±ً 

بذلــك رؤية املغفور له بإذن الله، الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، رحمه اللــه، الذي صاغ 

بحكمته وبعد نظره، أولويات الدولة االتحادية.

مساهمة يف جميع مراحل التأسيس والبناء والتطور 

وجســد املجلس خالل مســ{ته عىل مدى 15 فصالً 

ترشيعيــاً رافقــت جميــع التطورات التي عاشــتها 

دولــة اإلمارات، من خالل 530 جلســة عقدها منذ 

تأسيسه ولغاية الجلســة التاسعة من دور االنعقاد 

العــادي الرابع للفصــل الترشيعــي الخامس عرش 

التــي عقدها بتاريخ 3 فرباير 2015، عرب م±رســته 

الختصاصاته الدســتورية، اهت±مه ¶ناقشة مختلف 

القضايــا الوطنيــة، وإقــرار الترشيعــات وتحديثها 

وتطويرهــا ¶ا يواكب التقدم الذي تشــهده الدولة 

يف مختلــف القطاعــات، وإصــدار التوصيات خالل 

مناقشة املوضوعات العامة، وتوجيه األسئلة ملمثيل 

الحكومة، إضافة إىل تعزيز املشــاركة السياسية لدى 

املواطن¬ وôكينهم من املشــاركة يف مســ{ة التطور 

التي تشهدها الدولة.

وأحيــط املجلــس علــ±ً بـــ 704 معاهدات 

واتفاقيات أبرمتها الحكومة، وأقر املجلس ووافق 

عىل 549 مرشوع قانــون، وناقش 299 موضوعاً 

عامــاً حول مختلــف القضايا التــي تهم الوطن 

واملواطن¬، ووجه أعضاء املجلس 657 سؤاالً إىل 

ممثيل الحكومة، وأصدر توصياته حول مختلف 

القضايا التي ناقشها، وهذا يعكس مدى مشاركة 

املجلس بالتعاون مع الحكومة يف مســ{ة البناء 

والتقــدم، وحرصه عــىل تحقيق رؤيــة القيادة 

الحكيمــة التــي تتبنــى برنامجاً شــامالً للعمل 

الوطنــي، وخطة اســرتاتيجية متكاملة للحكومة 

االتحادية لدولة اإلمارات.

املجلس وبناء دولة االتحاد ومسÃة التنمية

وôثــل التجربــة السياســية يف الدولــة، ¶ضامينها 

وآلياتهــا والرؤيــة التــي توجهها، 0وذجــاً يف دعم 

ذكرى تأسيس   اجمللس 

  تستهدف عملية التمكني 
التي اطلقها رئيس الدولة 
«يحفظه اÖ » املواطن 

Ø شتى مواقع العمل 
لتمكينه من القيام بدوره 
على أفضل وجه Ø خدمة 

مسÀة التنمية

  تقوم املرأة ا�ماراتية 
 Ø من خالل عضويتها
اجمللس بدور متميز 

على الصعيدين الداخلي 
واخلارجي مبشاركتها 
Ø جميع املناقشات 

حتت القبة وØ الفعاليات 
ال�ملانية اخملتلفة
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القيادة ومشــاركة املواطن¬، منــذ أن حدد املغفور 

له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 

الله ثــراه، يف خطاب افتتــاح دور االنعقاد العادي 

األول مــن الفصــل الترشيعــي األول للمجلــس يف 

12 فربايــر 1972، مهام املجلــس ودوره بقوله: «إن 

ج±ه{ الشعب يف كل موقع تشارك يف صنع الحياة 

عىل تراب هذه األرض الطيبة، وتتطلع إىل مجلسكم 

املوقر لتحقق ما تصبو إليه من مشــاركتكم يف بناء 

مستقبل باهر ومرشق وزاهر لنا ولألجيال الصاعدة 

من أبنائنا وأحفادنا، وإن مجلسكم املوقر قادر عىل 

أن يؤدي دوراً مه±ً يف تحقيق آمال الشعب الكربى 

نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية».

وتحقيقــاً لهذا الحلم، آمــن املغفور له بإذن 

الله، الشــيخ زايد، بأن بنــاء الدولة ال يتحقق إال 

¶شــاركة املواطنــ¬ يف صنع القــرار، فتم إعالن 

الدســتور املؤقت للدولة الذي نص يف مادته 45 

عىل أن املجلس الوطني االتحادي، هو الســلطة 

االتحاديــة الرابعــة من حيث الرتتيب يف ســلم 

الســلطات االتحادية الخمس املنصوص عليها يف 

الدســتور، وهي: «املجلس األعىل لالتحاد، رئيس 

االتحــاد ونائبه، مجلــس وزراء االتحاد، املجلس 

الوطني االتحادي، القضاء االتحادي».

وكان للدعم الالمحدود الذي أواله املغفور له 

بإذن الله، الشــيخ زايد وإخوانه الحكام ألع±ل 

املجلس، وحرصهم عىل عقد أوىل جلســاته بعد 

فــرتة وجيزة من إعالن قيام دولة اإلمارات، األثر 

الكبــ{ يف ôكــ¬ املجلس من أن يكــون إحدى 

الدعائم األساســية للتجربة االتحادية اإلماراتية 

يف املشــاركة والتنمية، فضالً عــن حرصهم عىل 

حضور افتتــاح الفصــول الترشيعيــة املتعاقبة 

منذ أول جلســة للمجلس يف 12 فرباير 1972م، 

لدعم أركان االتحاد وتقويته وتحقيق املكاســب 

الفريدة للشــعب، ورفع اســم دولــة اإلمارات 

شامخاً عالياً، عربياً ودولياً.

الشيخ خليفة يواصل مسÃة ùك� املجلس 

ويواصل املجلــس الوطني االتحادي مســ{ة الخ{ 

والعطاء والجهد البناء، ك± أراد له اآلباء املؤسسون، 

وأراد له صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولــة، يحفظه الله، يف عملية ôكينه 

وتفعيــل دوره وتكامــل اختصاصاتــه الدســتورية 

وتجســيده للثوابت والروح االتحادية، التي يستمد 

منهــا وعيــه بالقضايــا الوطنية، وزخــم جهوده يف 

التعامل مع تحديات الحارض واسترشاف مقتضيات 

املســتقبل املرشق ¶ســؤولية وطنية، ع±دها قيم 

الوالء واالنت±ء، وتالحم القيادة والحكومة واملجلس 

والشــعب، والتعاون والتكامل ب¬ أجهزة السلطات 

االتحاديــة واملحلية، لتحقيق ما يصبــو إليه وطننا 

العزيز وشــعبنا الكريم من تقــدم وازدهار بقيادة 

سموه الحكيمة.

وتســتهدف عمليــة التمكــ¬ التــي أطلقها 

صاحــب الســمو رئيــس الدولة، يحفظــه الله، 

املواطــن يف شــتى مواقع العمــل، لتمكينه من 

القيام بدوره عىل أفضل وجه، يف خدمة مســ{ة 

التنمية الشاملة يف اإلمارات، حيث حظي العمل 

الربملاº يف عهد ســموه برعاية واهت±م وتوجيه، 

ترجمًة للربنامج السيايس الذي أعلنه سموه عام 

2005م، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف 

أعضاء املجلس عامي 2006م و2011م، وتعديل 

دســتوري رقم 1 لســنة 2009م، ومشاركة املرأة 

ناخبــة وعضوة، عــىل مدى فصلــ¬ ترشيعي¬ 

«الرابع عرش، والخامس عرش الحايل»، وتوســيع 

دخلت ا�مارات مع بدء 
أعمال الفصل التشريعي 

اخلامس عشر مرحلة 
جديدة Ø مسÀة العمل 
الوطني بتوسيع قاعدة 
 Ø املشاركة الشعبية
االنتخابات التشريعية

 Íوضع تطور العمل ال�ملا
اجمللس الوطني أمام 

حتديات على رأسها 
االرتقاء بأدائه العام Ø إطار 

اختصاصاته الدستورية 
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القاعدة االنتخابية لتمك¬ املواطن¬ من املشاركة 

يف عملية صنع القرار.

التجربة أبرزت úوذجاً خاصاً يف املشاركة 

وتعد موافقة املجلس األعىل لالتحاد خالل اجت±عه 

يف الثاº من ديســمرب عام 2008م، برئاســة صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 

الدولة، يحفظه الله، عــىل إجراء تعديالت يف بعض 

مواد الدســتور بشــأن املجلس الوطنــي االتحادي، 

خطــوة متقدمــة مــن الربنامج الســيايس لصاحب 

السمو رئيس الدولة، يف ôك¬ املجلس وتعزيز دوره 

وتعزيز الحياة الد@قراطية واملشاركة السياسية.

واســتطاعت هذه التجربة أن تعطي 0وذجاً 

خاصــاً يف امل±رســة الد@قراطيــة، حيث ôيزت 

مس{ة املشــاركة والعمل الربملاº بالوعي، كونها 

نابعــة مــن خصوصيــة وظــروف واحتياجات 

اإلمارات، األمر الذي تجسد بوضوح، ¶دى حجم 

اإلنجاز الذي تحقق عىل صعيد م±رسة املجلس 

لصالحياته واختصاصاته، فكان الفصل الترشيعي 

الرابــع عــرش، أول مجلس يأµ نصــف أعضاؤه 

باالنتخاب، و¶شاركة املرأة عضوة وناخبة.

واكتسبت الجلسة الخامسة للمجلس الوطني 

االتحــادي من دور انعقاده العــادي الثالث من 

الفصــل الترشيعي الرابع عــرش، أهمية خاصة، 

وهي التــي عقدهــا بتاريخ 27 ينايــر 2009م، 

حيث وافق املجلس فيهــا عىل مرشوع التعديل 

الدســتوري رقم 1 لعــام 2009م، الذي يتضمن 

عدداً من املــواد الخاصة باملجلس، والتي جاءت 

لرتسيخ وتطوير الحياة العامة والحياة الربملانية يف 

اإلمارات، حيث تم تعديل املادت¬ 72 و78 اللت¬ 

أتاحتا ôديد مدة عضوية املجلس من سنت¬ إىل 

أربعة أعــوام، وôديد دور االنعقــاد العادي إىل 

مدة ال تقل عن ســبعة أشــهر، وذلك ابتداء من 

األسبوع الثالث من أكتوبر من كل عام.

ودخلــت اإلمــارات مــع بدء أعــ±ل الفصل 

الترشيعــي الخامس عــرش، مرحلــة جديدة يف 

مســ{ة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة املشاركة 

الشــعبية يف االنتخابات الترشيعية التي أجريت 

يف 24 من سبتمرب 2011م، الختيار نصف أعضاء 

املجلــس، حيث جرى زيادة عــدد أعضاء الهيئة 

االنتخابيــة، ليصبــح 300 ضعف عــدد املقاعد 

املخصصــة لكل إمارة يف املجلس كحد أد7، بعد 

أن كان هــذا العدد 100 ضعــف يف أول تجربة 

انتخابية عام 2006.

دور رائد للمرأة

وحــازت ابنة اإلمــارات عــىل دورهــا الطبيعي يف 

املشــاركة يف عملية البنــاء والتنمية، منذ تأســيس 

الدولة، حيث آمن املغفور له بإذن الله، الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، بقدرات املرأة وأهمية دورها 

كرشيكــة للرجل يف بنــاء الوطن، فقــدم لها الدعم 

منذ البداية، وتعــددت إنجازاتها، وتقلدت حقائب 

وزاريــة، وحصلت عــىل عضوية املجلــس الوطني 

االتحــادي، ومثلت بالدها كســف{ة يف الخارج، ك± 

ســجلت حضورها يف السلك القضاÅ، وساهمت مع 

الرجل يف مس{ة البناء يف مختلف مجاالت الحياة.

ويف خطــوة عــززت مــن موقع اإلمــارات يف 

مصــاف الدول املتقدمة يف دعم مشــاركة املرأة 

يف الحيــاة السياســية والعمل الربملــاº، تضمن 

مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم 6 لسنة 

2007 بتشكيل املجلس الوطني االتحادي يف دور 

انعقــاد الفصل الترشيعــي الرابع عرش، تعي¬ 8 

نســاء، وكان قد تم انتخاب مرشــحة واحدة يف 

انتخابات عام 2006 لعضوية املجلس يف التجربة 

االنتخابية األوىل التي شــهدتها الدولة، لتشــكل 

نسبة النساء يف املجلس الوطني 22.2 .

  تواصل الشعبة ال�ملانية 
ا�ماراتية دورها الرائد 

بتعزيز  مشاركتها 
Þ Øتلف الفعاليات 
ال�ملانية اخلليجية 
والعربية وا�سالمية 

والدولية

    تعززت عالقة اجمللس 
مع االحتاد ال�ملاÍ الدو½ 

بتوقيع اتفاقية تعاون 
 Ðوßوشراكة فنية تعد ا

على مستوى العا« 
يوقعها االحتاد مع برملان 

منذ تأسيسه قبل ما 
يقارب « 126» عاما

ذكرى تأسيس   اجمللس 
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وتضمن تشــكيل املجلس يف فصله الترشيعي 

الخامــس عــرش، الذي بــدأ بتاريــخ 15 نوفمرب 

فــازت  منهــن  واحــدة  عضــوات،   7 2011م، 

باالنتخابــات، كــ± حصلت املــرأة عىل منصب 

النائب األول لرئيس املجلس. 

وتؤدي املــرأة اإلماراتية من خــالل عضويتها 

يف املجلس الوطني االتحــادي، دوراً متميزاً عىل 

الصعيد الداخيل، ¶شــاركتها يف جميع مناقشات 

املجلس، بطرح األســئلة عىل ممثــيل الحكومة، 

ومناقشــة املوضوعــات العامــة، وحــازت عىل 

منصب النائب األول لرئيس املجلس، وترأســت 

عــدداً من اللجان الدا8ة واملؤقتة، وكان لها دور 

فاعل من خالل مشاركتها يف املؤôرات الخارجية 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

توسيع املشاركة الشعبية توجه وطني ثابت

ويعد التطور الســيايس واملؤّســيس يف الدولة، أحد 

الجوانــب املهّمــة يف مســ{ة نجاح تجربــة اتحاد 

اإلمــارات، وأن أهم مــا @يّز تجربة اإلمــارات بهذا 

الخصوص أنها تتبّنى نهجــاً متوازناً ومتدرجاً، آخذة 

يف االعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية 

للمجتمــع اإلمــاراµ، األمر الــذي يــؤّدي دا8اً إىل 

استقرار الدولة سياسياً واقتصادياً واجت±عياً.

وجاءت انتخابــات املجلس الوطني االتحادي 

عام 2011م، شــاهداً تاريخيــاً عىل درجة الوعي 

واإلحساس باملســؤولية اللذين يتحىل به± أبناء 

الوطــن، وهــم عىل عتبــة مرحلــة جديدة من 

االنطالق نحو اســتك±ل البنــاء والتطوير، وهذا 

يؤكد أن اإلمارات ôيض يف مســ{تها نحو ترسيخ 

تجربتها السياسية بخطى مدروسة وراسخة.

وأكد صاحب الســمو رئيــس الدولة، يحفظه 

الله، يف كلمته ¶ناسبة اليوم الوطني يف الثاº من 

ديســمرب 2011م، أن توسيَع املشــاركة الشعبية، 

توّجه وطني ثابت، وخياٌر ال رجوع عنه، اتخذناه 

بكامل اإلرادة، وســنميض يف تطويره تدرجاً بعزم 

وثبــات، تلبيًة لطموحات أبناء شــعبنا، يف وطن 

يتشــاركون يف خدمته وتطويــر مجتمعه. ولقد 

أنجزنــا بنجاح املرحلة الثانية يف املســار املتدرج 

الذي اتخذناه منهجاً، لتوســيع قاعدة املشــاركة 

الشــعبية يف االنتخابات، وتفعيــل دور املجلس 

الوطنــي االتحادي وتوســيع صالحياتــه وتعزيز 

دوره، وتوّجت املرحلــة بانتخاب مجلس وطني 

جديــد، بدأ أع±له وهو أكB تعبــ{اً عن اإلرادة 

الوطنية، نأمل أن يــؤدي دوره يف تعاون تام مع 

الجهاز التنفيذي؛ تداوالً مســؤوالً لقضايا الوطن، 

وتأث{اً إيجابياً يف عملية صنع القرار.

مناقشة احتياجات املواطن� 

ودأب املجلــس عىل تلمــس احتياجــات املواطن¬ 

وطرح ومناقشــة جميــع القضايا التي لها مســاس 

مبارش بحياتهم واالهت±م بها، بالتعاون مع السلطات 

األخــرى يف الدولــة، ويحــرص عــىل تنفيــذ رؤية 

وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان رئيس الدولة، يحفظه الله، ملا ســيكون عليه 

الدور املنوط بالســادة أعضائه، حيث قال ســموه: 

«إن عضويــة املجلس الوطني االتحادي، عىل رشفها 

وسمو مكانتها، إال أنها ما كانت يوماً مجرد ترشيف، 

وإ0ا هي تكليف، ومسؤولية، وبذل، وعطاء، وعمل 

مســتمر، يقود املجتمع نحو التقدم، ويحرك مكامن 

القوة فيه، استك±الً للمس{ة، وتأسيساً لنهضة تطلق 

العنان لطاقات املجتمع، وتحفزه لعمل خالٍق مبدٍع. 

فليكن قيامكم بالواجب بحجم تطلعات الوطن».

ودخلــت دولة اإلمارات بفضــل دعم القيادة 

الرشــيدة وحكمتهــا مــع بــدء أعــ±ل الفصل 

الترشيعــي الخامس عــرش، مرحلــة جديدة يف 

مســ{ة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة املشاركة 

الشــعبية يف االنتخابات الترشيعية التي أجريت 

يف الـ 24 من شهر سبتمرب 2011م، الختيار نصف 

أعضاء املجلس، حيث شهدت نقلة يف زيادة عدد 

أعضاء الهيئة االنتخابية، ليصبح 300 ضعف عدد 

املقاعــد املخصصة لكل إمــارة يف املجلس، كحد 

أد7، بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف يف أول 

تجربة انتخابية عام 2006م.

وتؤكد مس{ة التمك¬ يف مرحلتها الثانية، إ@ان 

القيــادة بدور املرأة اإلماراتية، حيث تم تعي¬ 6 

عضوات، وذلك بعد فوز امرأة واحدة باالنتخاب، 

فضــالً عن حصولهــا عىل منصــب النائب األول 

لرئيس املجلس.

ووضع تطور العمل الربملاº، املجلس الوطني 

أمام تحديات عىل رأســها االرتقــاء بأدائه العام 

يف إطــار اختصاصاتــه الدســتورية الترشيعيــة 

والرقابية، فجــاءت أدوار االنعقــاد الثالثة ثرية 

بأع±له± غنية بإنجازاتها، فقد أحالت الحكومة 

إىل املجلــس، عــدداً مــن مرشوعــات القوان¬، 

فأقرها املجلس بعد أن تدارسها بعناية، وتناولها 

¶داوالت ومحــاورات معمقة مــع كل الجهات 

املعنيــة، لتواكب املســتجدات، يف إطــار العمل 

املتواصــل لتحديــث بنية الدولــة الترشيعية يف 

مختلف امليادين.

وخــالل الفصــل الترشيعــي الخامــس عرش 

الــذي بدأ بتاريــخ 15 / 11 /2011م وعىل مدى 

57 جلســة، أقر املجلس ووافق عىل 44 مرشوع 

قانون، وذلك لغاية الجلســة التاســعة من دور 

االنعقــاد العادي الرابع، التــي عقدها بتاريخ 3 

فرباير 2015م، بعد أن ناقش وعدل واســتحدث 

عدداً من موادهــا وبنودها، والتي تناولت عدداً 

مــن القطاعــات، وذلك بهدف تطويــر املنظمة 

الترشيعية ملواكبة التطور الذي تشهده اإلمارات 

يف مختلــف املجــاالت، ك± ناقــش 20 موضوعاً 

عاماً تبنى توصياته بشأنها، ووجه أعضاء املجلس 

178 ســؤاالً إىل ممثيل الحكومة تبنى بشأنها 38 

توصية.

تواصل الشــعبة الربملانية اإلماراتية نشاطها الرائد 
بتعزيز مشــاركتها يف مختلف الفعاليات الربملانية 
الخليجيــة والعربيــة واإلســالمية والدولية، عرب 
م°رســتها ألرقى معايÃ الدبلوماســية الربملانية، 
بهــدف حمــل القضايا الوطنيــة والدفــاع عنها 
والتأكيــد عــىل مواقــف الدولــة إزاء مختلــف 
القضايا عىل الساحت� اإلقليمية والدولية، وطرح 
مبــادرات عديدة القــت ترحيباً برملانياً واســعاً، 
وحققت فيها الشعبة الربملانية العديد من النتائج 
اإليجابية التي أســهمت إســهاماً نوعياً يف تفعيل 
أجهزة املؤسســات الربملانيــة يف مختلف مجاالت 
عملهــا، ومعالجة مختلف القضايــا التي ُطرحت 

عىل جداول أع°لها.
وتعززت العالقــة ب� املجلس واالتحــاد الربملا� 
الدويل، بتوقيع اتفاقيــة التعاون والرشاكة الفنية 
يف مــارس 2014م التي تعد األوىل عىل مســتوى 
العاþ التي يوقعها االتحاد مع برملان منذ تأسيسه 
قبل ما يقــارب 125 عاماً، وســيتم تنفيذها من 
خالل اتفاق املشــاركة الفنية الــذي وقعته أمانتا 
املجلــس واالتحاد من خــالل تفعيل بعض البنود 
الرئيســية، ×ا يخــدم الدول األعضــاء يف االتحاد 
خاصــة الــدول العربية وهــي: تعريــب املوقع 
املعلوما} اإللكرتو� لالتحاد بإنشاء صفحة باللغة 
العربيــة، وتعزيز التعاون الربملا� اإلقليمي بدعم 
برامج االتحاد التي يتفق عليها بالنسبة للربملانات 
العربية التي ستبدأ بتقديم الدعم الفني لتطوير 
الجانــب التكنولوجــي والتقني لألمانــة العامة 
للربملــان املرصي، واملســاهمة يف برامج التدريب 
املتعلقــة بالصياغة الترشيعيــة للقوان� ومجال 

البحوث الربملانية.
ونجحــت الشــعبة الربملانية اإلماراتية يف كســب 
الدعــم الربملا� الــدويل لقضية الجــزر اإلماراتية 
«أبو مــوىس وطنــب الكربى وطنــب الصغرى» 
التــي تحتلها إيران، من خالل طرح هذا املوضوع 
عىل الــرأي العــام الدويل خــالل مشــاركاتها يف 
مختلف الفعاليات، ويف تقديم مقرتح «الشــبكة 
املعلوماتية الربملانيــة الخليجية»، وتقديم مقرتح 
حول عالقة االتحاد الربملا� الدويل واألمم املتحدة 
الــذي وافقــت عليه اللجنــة التنفيذيــة لالتحاد 
الربملا� العر½، وجائزة وسام الربملان العر½ التي 
وافــق عليها الربملان العــر½ باإلج°ع، إضافة إىل 

حصولها عىل رئاسة الربملان العر½ لفرتة ثانية.
واعتمــد املؤùر التاســع التحاد مجالــس الدول 
األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســالمي خالل 
اجت°عــه يف العاصمة اإليرانية طهــران يف فرباير 
2014، املقــرتح اإلمــارا} باإلعــالن عن إنشــاء 

الربملان اإلسالمي. 

دبلوماسية برملانية
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‶ ℃ ₗ ‶ ₜ
حقق املجلس الوطني االتحادي عام 2014م، إنجازات عدة عىل الصعيدين املحيل والدويل، يف إطار م�رسة اختصاصاته الترشيعية والرقابية والدبلوماسية الربملانية، 
والتي عكست توجه الدولة الرامي إىل تحديث البيئة الترشيعية وتطويرها، ومناقشة القضايا ذات الصلة املبارشة بشؤون الوطن واملواطن�، عرب م�رسة دبلوماسية 

برملانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها. وقد عقد املجلس خالل عام 2014م، 20 جلسة.

℃ₜ‶ ₙ
ناقش املجلس وأقر 15 مرشوع قانون بعد أن استحدث وعدل عدداً من موادها 

وبنودها وهي:
- حقوق الطفل.

- مكافحة الغش التجاري.
- الخدمة الوطنية واالحتياطية.

- تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 4 لسنة 2002م يف شأن مكافحة 
جرائم غسل األموال.

- أمن املنشآت والفعاليات الرياضية.
- تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 11 لسنة 1992م بإصدار قانون 

اإلجراءات املدنية.
- مكافحة األمراض السارية.

- تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصالت.
- تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 8 لسنة 2009م بشأن األوسمة 

وامليداليات والشارات العسكرية.
- مكافحة املواد املحظورة يف مجال رياضات الخيل والفروسية.

- تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
- مكافحة الجرائم اإلرهابية.

- املنشآت الصحية الخاصة.
- اعت�د إضايف للميزانية العامة لالتحاد وامليزانيات 

املستقلة امللحقة عن السنة املالية 2014م.
- ربط امليزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات 

املستقلة امللحقة عن السنة املالية 2015م.

⁃℆ ℃
وجه أعضاء املجلس إىل ممثيل الحكومة 115 سؤاالً تبنى بشأنها 

16 توصية، أبرزها: 
- توصية تطالب برضورة التنسيق ب� وزارة االقتصاد والجهات 

املعنية املحلية، يف شأن وضع آلية تفتيش عىل الرشكات العاملة يف 
املناطق الحرة، لض�ن الرقابة عىل أنشطة هذه الرشكات.

- رضورة الحد من ارتفاع أسعار جلب الع�لة املنزلية، من خالل عقد 
اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب الع�لة منها، عىل أن تحدد يف 

االتفاقيات أسعار استقدام الع�لة ح�ية لحقوق املستهلك�.
- املراجعة الدورية للمخصصات املالية التي ترصف للمرىض الذين 

يرسلون للعالج يف الخارج، Þا يتناسب مع تكاليف املعيشة يف 
الدول التي يُرسلون إليها.

- مطالبة بإلغاء رشط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص 
بالحصول عىل منحة صندوق الزواج ورفع قيمة املنحة املقدمة.

- مطالبة بإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة يف الدولة، لض�ن 
التنسيق ب� املستوي� االتحادي واملحيل يف هذا الشأن.

- مطالبة بتعديل أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم 11 
لسنة 2008م، يف شأن املوارد البرشية يف الحكومة 
االتحادية وتعديالته، Þا يسمح Þنح املوظف 

املواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقرتن 
بها، لض�ن سعادة األرسة وتوفæ العيش 

الكريم لها.

⁃ₙ‶ ‶ ℃ ℃ₙ
⁃℆ ℃

ناقش املجلس 8 موضوعات عامة، وتبنى 
بشأنها 75 توصية واملوضوعات هي: 

- سياسة وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي يف مجال البحث العلمي.

- سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات 
واملقاييس يف شأن الصحة والسالمة.

- سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
واألوقاف.

- سياسة الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجت�عية.

- سياسة وزارة الداخلية.
- سياسة وزارة الرتبية والتعليم يف شأن 

املعلم�.
- سياسة وزارة الشؤون االجت�عية 
يف شأن الجمعيات التعاونية.
- سياسة مجلس الوزراء 

لتعزيز مكانة اللغة 
العربية.

⁃ ‶ₜ ⁃℆ₜ‶ ⁃℆ ‶ₙ℃ₗ
حظيت الدبلوماسية الربملانية اإلماراتية بنجاحات حرصية خالل 

العام املايض 2014م، من أبرزها:

- رؤساء الربملانات الخليجية يطلقون الشبكة املعلوماتية الربملانية، وهي 
.ëمقرتح إمارا

- الفوز برئاسة الربملان العرî لفرتة ثانية.
- املؤïر التاسع التحاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي، يوافق عىل املقرتح اإلماراë باإلعالن عن إنشاء الربملان 

اإلسالمي.
- كسب الدعم الربملاò الدويل لقضية الجزر اإلماراتية «أبو موىس وطنب 

الكربى وطنب الصغرى» التي تحتلها إيران.
- توقيع اتفاقية مع االتحاد الربملاò الدويل، هي األوىل التي يوقعها 

االتحاد مع برملان منذ تأسيسه قبل ما يقارب 125 عاماً.
- اإلمارات أول رئيس ملنتدى الشباب العاملي للربملاني�.

- التأكيد عىل أهمية دور الربملاني� يف مكافحة اإلرهاب 
وبناء رشاكة دولية. 

- نجاح الشعبة يف تقديم مقرتح حول املفاهيم 
الوطنية للسيادة وعدم التدخل يف الشؤون 

الداخلية للدول وحقوق اإلنسان.
- اتفاقية تعاون مع مجموعة أمæكا 

الالتينية والكاريبي األوىل عربياً. 

⁃ ₜ
ₗ

- تنظيم املنتدى الوطني 
األول لباحثي دولة اإلمارات. 

- تأكيد أهمية اإلعالم 
ومسؤوليته الكبæة كرشيك 

اسرتاتيجي يف إثراء الحياة 
الربملانية.

.òإطالق جائزة اإلعالم الربملا -
- إطالق مسابقة الصورة 

الفوتوغرافية.
- أمانة الوطني االتحادي 
تحصل عىل شهادة أيزو 

27001 ألمن املعلومات. 
- أمانة الوطني االتحادي 

تحصل عىل شهادة 9001 
للجودة العاملية.

برملانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها. وقد عقد املجلس خالل عام 2014م، 20 جلسة.

التنسيق ب� املستوي� االتحادي واملحيل يف هذا الشأن.
- مطالبة بتعديل أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم 11 
لسنة 2008م، يف شأن املوارد البرشية يف الحكومة 
االتحادية وتعديالته، Þا يسمح Þنح املوظف 

املواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقرتن 
بها، لض�ن سعادة األرسة وتوفæ العيش 

الكريم لها.

برملانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها. وقد عقد املجلس خالل عام 2014م، 20 جلسة.

- مكافحة املواد املحظورة يف مجال رياضات الخيل والفروسية.
- تنظيم مهنة مدققي الحسابات.

- مكافحة الجرائم اإلرهابية.
- املنشآت الصحية الخاصة.

- اعت�د إضايف للميزانية العامة لالتحاد وامليزانيات 
املستقلة امللحقة عن السنة املالية 2014م.

- ربط امليزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات 
املستقلة امللحقة عن السنة املالية 2015م.
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‶ ℃ ₗ ‶ ₜ
حقق املجلس الوطني االتحادي عام 2014م، إنجازات عدة عىل الصعيدين املحيل والدويل، يف إطار م�رسة اختصاصاته الترشيعية والرقابية والدبلوماسية الربملانية، 
والتي عكست توجه الدولة الرامي إىل تحديث البيئة الترشيعية وتطويرها، ومناقشة القضايا ذات الصلة املبارشة بشؤون الوطن واملواطن�، عرب م�رسة دبلوماسية 

برملانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة وتوجهاتها بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها. وقد عقد املجلس خالل عام 2014م، 20 جلسة.

℃ₜ‶ ₙ
ناقش املجلس وأقر 15 مرشوع قانون بعد أن استحدث وعدل عدداً من موادها 

وبنودها وهي:
- حقوق الطفل.

- مكافحة الغش التجاري.
- الخدمة الوطنية واالحتياطية.

- تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 4 لسنة 2002م يف شأن مكافحة 
جرائم غسل األموال.

- أمن املنشآت والفعاليات الرياضية.
- تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 11 لسنة 1992م بإصدار قانون 

اإلجراءات املدنية.
- مكافحة األمراض السارية.

- تعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصالت.
- تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 8 لسنة 2009م بشأن األوسمة 

وامليداليات والشارات العسكرية.
- مكافحة املواد املحظورة يف مجال رياضات الخيل والفروسية.

- تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
- مكافحة الجرائم اإلرهابية.

- املنشآت الصحية الخاصة.
- اعت�د إضايف للميزانية العامة لالتحاد وامليزانيات 

املستقلة امللحقة عن السنة املالية 2014م.
- ربط امليزانية العامة لالتحاد وميزانيات الجهات 

املستقلة امللحقة عن السنة املالية 2015م.

⁃℆ ℃
وجه أعضاء املجلس إىل ممثيل الحكومة 115 سؤاالً تبنى بشأنها 

16 توصية، أبرزها: 
- توصية تطالب برضورة التنسيق ب� وزارة االقتصاد والجهات 

املعنية املحلية، يف شأن وضع آلية تفتيش عىل الرشكات العاملة يف 
املناطق الحرة، لض�ن الرقابة عىل أنشطة هذه الرشكات.

- رضورة الحد من ارتفاع أسعار جلب الع�لة املنزلية، من خالل عقد 
اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب الع�لة منها، عىل أن تحدد يف 

االتفاقيات أسعار استقدام الع�لة ح�ية لحقوق املستهلك�.
- املراجعة الدورية للمخصصات املالية التي ترصف للمرىض الذين 

يرسلون للعالج يف الخارج، Þا يتناسب مع تكاليف املعيشة يف 
الدول التي يُرسلون إليها.

- مطالبة بإلغاء رشط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص 
بالحصول عىل منحة صندوق الزواج ورفع قيمة املنحة املقدمة.

- مطالبة بإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة يف الدولة، لض�ن 
التنسيق ب� املستوي� االتحادي واملحيل يف هذا الشأن.

- مطالبة بتعديل أحكام املرسوم بقانون اتحادي رقم 11 
لسنة 2008م، يف شأن املوارد البرشية يف الحكومة 
االتحادية وتعديالته، Þا يسمح Þنح املوظف 

املواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقرتن 
بها، لض�ن سعادة األرسة وتوفæ العيش 

الكريم لها.

⁃ₙ‶ ‶ ℃ ℃ₙ
⁃℆ ℃

ناقش املجلس 8 موضوعات عامة، وتبنى 
بشأنها 75 توصية واملوضوعات هي: 

- سياسة وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي يف مجال البحث العلمي.

- سياسة هيئة اإلمارات للمواصفات 
واملقاييس يف شأن الصحة والسالمة.

- سياسة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية 
واألوقاف.

- سياسة الهيئة العامة للمعاشات 
والتأمينات االجت�عية.

- سياسة وزارة الداخلية.
- سياسة وزارة الرتبية والتعليم يف شأن 

املعلم�.
- سياسة وزارة الشؤون االجت�عية 
يف شأن الجمعيات التعاونية.
- سياسة مجلس الوزراء 

لتعزيز مكانة اللغة 
العربية.

⁃ ‶ₜ ⁃℆ₜ‶ ⁃℆ ‶ₙ℃ₗ
حظيت الدبلوماسية الربملانية اإلماراتية بنجاحات حرصية خالل 

العام املايض 2014م، من أبرزها:

- رؤساء الربملانات الخليجية يطلقون الشبكة املعلوماتية الربملانية، وهي 
.ëمقرتح إمارا

- الفوز برئاسة الربملان العرî لفرتة ثانية.
- املؤïر التاسع التحاد مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
اإلسالمي، يوافق عىل املقرتح اإلماراë باإلعالن عن إنشاء الربملان 

اإلسالمي.
- كسب الدعم الربملاò الدويل لقضية الجزر اإلماراتية «أبو موىس وطنب 

الكربى وطنب الصغرى» التي تحتلها إيران.
- توقيع اتفاقية مع االتحاد الربملاò الدويل، هي األوىل التي يوقعها 

االتحاد مع برملان منذ تأسيسه قبل ما يقارب 125 عاماً.
- اإلمارات أول رئيس ملنتدى الشباب العاملي للربملاني�.

- التأكيد عىل أهمية دور الربملاني� يف مكافحة اإلرهاب 
وبناء رشاكة دولية. 

- نجاح الشعبة يف تقديم مقرتح حول املفاهيم 
الوطنية للسيادة وعدم التدخل يف الشؤون 

الداخلية للدول وحقوق اإلنسان.
- اتفاقية تعاون مع مجموعة أمæكا 

الالتينية والكاريبي األوىل عربياً. 

⁃ ₜ
ₗ

- تنظيم املنتدى الوطني 
األول لباحثي دولة اإلمارات. 

- تأكيد أهمية اإلعالم 
ومسؤوليته الكبæة كرشيك 

اسرتاتيجي يف إثراء الحياة 
الربملانية.

.òإطالق جائزة اإلعالم الربملا -
- إطالق مسابقة الصورة 

الفوتوغرافية.
- أمانة الوطني االتحادي 
تحصل عىل شهادة أيزو 

27001 ألمن املعلومات. 
- أمانة الوطني االتحادي 

تحصل عىل شهادة 9001 
للجودة العاملية.

االتحاد مع برملان منذ تأسيسه قبل ما يقارب 125 عاما
- اإلمارات أول رئيس ملنتدى الشباب العاملي للربملاني�.

- التأكيد عىل أهمية دور الربملاني� يف مكافحة اإلرهاب 
وبناء رشاكة دولية. 

- نجاح الشعبة يف تقديم مقرتح حول املفاهيم 
الوطنية للسيادة وعدم التدخل يف الشؤون 

الداخلية للدول وحقوق اإلنسان.
- اتفاقية تعاون مع مجموعة أمæكا 

الالتينية والكاريبي األوىل عربيا

تحصل عىل شهادة 9001 تحصل عىل شهادة 9001 
للجودة العاملية.للجودة العاملية.

تحصل عىل شهادة 9001 
للجودة العاملية.

املعلم�.
- سياسة وزارة الشؤون االجت�عية - سياسة وزارة الشؤون االجت�عية 
يف شأن الجمعيات التعاونية.

املعلم�.
- سياسة وزارة الشؤون االجت�عية 
يف شأن الجمعيات التعاونية.
- سياسة مجلس الوزراء 

لتعزيز مكانة اللغة 
العربية.
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التاريخ ا�ماراتي سُيسّجل 
Ø أنصع صفحاته ملحمة 
الوفاء للوطن والقيادة 
والروح الوطنية العالية 

التي جّسدها شعب 
ا�مارات ب�حيبه العميق 
بقانون اخلدمة الوطنية 

واالحتياطية

اجمللس يُقر مشروع الرد على خطـــــــــــــــــــــــــــــــــاب افتتاح الدور الرابع.. مطالب لتعزيز 
حضارة وتقدم الوطن وإسـعاد املواطنني

وافق املجلس الوطني االتحادي يف جلسته السابعة 

من دور االنعقاد العــادي الرابع للفصل الترشيعي 

الخامس عرش، التــي عقدها بتاريخ 7 يناير2015م، 

عىل مرشوع الرد عىل خطاب افتتاح صاحب السمو 

الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 

يحفظــه الله، للدور الرابع، الــذي افتتحه نيابة عن 

ســموه بتاريخ 24 أكتوبر 2014م، صاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دý، رعاه الله.

وأكد املجلس يف مرشوع الرد عىل خطاب االفتتاح، 

تطلعــه عــرب م±رســته الختصاصاته الدســتورية، 

وبالتكامل والتنسيق والتعاون املتبادل مع الحكومة 

يف إطار من الشــفافية وتحمل املســؤولية يف اتخاذ 

القرار، أهمية تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة 

وتقــدم الوطــن، انطالقاً من إ@ان صاحب الســمو 

رئيس الدولة يحفظه الله، العميق بدور املجلس يف 

املشــاركة الفاعلة يف صناعة القرار، وترســيخ جذور 

ôكينــه املتواصل.وجــاء يف الرد: «حــرضة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يحفظه الله 

ورعاه، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، السالم 

عليكــم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يترشف املجلس 

الوطني االتحادي بأن يرفع إىل مقام سموكم الكريم، 

رده عــىل خطابكــم املوقر يف افتتــاح دور االنعقاد 

العادي الرابع مــن الفصل الترشيعي الخامس عرش 

للمجلس، الذي ألقاه بتكليف من ســموكم، صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دý، رعاه الله، 

يوم األحد الثاº من محرم 1436هـ املوافق السادس 

والعرشيــن من أكتوبــر 2014م، بحضــور أصحاب 

السمو أولياء العهود ونواب حكام اإلمارات». 

املجلس يتلقى باهت°م ما تضمنه خطاب االفتتاح 

تلقــى املجلس الوطني االتحــادي باهت±م بالغ، ما 

تضمنــه خطاب ســموكم من تطلعــات وتوجيهات 

سامية يف افتتاح دور انعقاده العادي الرابع للفصل 

الترشيعــي الخامــس عــرش، تنطلق مــن الثوابت 

الدستورية التحادنا املجيد، وتعزيز مس{تنا الوطنية 

يف إطار من الشورى واملشــاركة، التي أرىس دعا8ها 

املغفــور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيــان طيب الله ثــراه، وإخوانه اآلباء املؤسســون 

رحمهم الله، وتستمد قوتها وتوسيع نطاقها من نهج 

ســموكم، يف مواصلة تعزيزهــا وتعميقها يف حياتنا 

الوطنية، لدفع عجلة التنمية الشــاملة املستدامة يف 

جميع أرجاء وطننا العزيز، ¶شاركة فاعلة من أبنائه 

وبناته لتحقيق عزته ورفعته، ليظل الوطن شــامخاً 

¶كانته الراسخة ب¬ األمم.

حتت القبة      

اجمللس يؤكد  أهمية 
حتقيق كل ما من شأنه 

تعزيز حضارة وتقدم 
الوطن
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مطالبة بأن تو½ احلكومة 
مزيداً من االهتمام لتهيئة 

البيئة املناسبة وتقدمي 
احلوافز املادية واملعنوية 

املشجعة اللتحاق 
املواطنني مبهنة التعليم 
والطب والتمريض وا�عالم 

والسياحة 

اجمللس يتطلع إÐ أن 
تضع احلكومة التشريعات 
املناسبة ملعاجلة اخللل 

Ø ال�كيبة السكانية وإنشاء 
çلس احتادي أعلى 

للتوطني

اجمللس يُقر مشروع الرد على خطـــــــــــــــــــــــــــــــــاب افتتاح الدور الرابع.. مطالب لتعزيز 
حضارة وتقدم الوطن وإسـعاد املواطنني

ويتطلع املجلس الوطني االتحادي عرب م±رســته 

الختصاصاتــه الدســتورية، وبالتكامــل والتنســيق 

والتعــاون املتبادل ب¬ املجلــس والحكومة يف إطار 

من الشفافية وتحمل املسؤولية يف اتخاذ القرار، إىل 

تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن، 

انطالقاً من إ@انكم العميق بدوره للمشاركة الفاعلة 

يف صناعة القرار، وترســيخ جــذور ôكينه املتواصل، 

فمعا\ مس{تنا للوصول بالتجربة الربملانية واملشاركة 

السياســية إىل مقاصدها ك± جســدôوها يا صاحب 

الســمو، واضحة وôيض بخطوات واثقة عرب مسارها 

املتــدرج، والنهج التكاميل، بحيــث تتحقق مختلف 

جوانب التنمية والتقدم االقتصادي والثقايف، جنباً إىل 

جنب مع خطط التمك¬ الســيايس، غايتها اإلنســان 

وتنميــة القدرات البرشية، والتعاون والتنســيق ب¬ 

كل ما هو اتحــادي ومحيل، وتحديــث آليات ُصنع 

القــرار ورفع كفاءة املؤسســات واألجهزة الحكومية 

وفاعليتهــا، وتقوية أطرهــا الترشيعيــة والقانونية 

والتنظيميــة، إلبراز دولتنا كنمــوذج ملجتمع عرصي 

متطــور ومنفتح، يســتمد مرجعيته مــن معتقداتنا 

وقيم شعبنا، وخصوصية مجتمعنا وإرث آبائنا. 

سيســجل التاريخ اإلمــاراµ يف أنصــع صفحاته، 

ملحمة الوفاء للوطن والقيادة والروح الوطنية العالية 

التي جســدها شعبنا العزيز برتحيبه العميق بقانون 

الخدمــة الوطنيــة واالحتياطية وتفاعــل املواطن¬ 

واملواطنات مــع أداء هذا الواجــب الوطني، للذود 

عن الوطن وح±ية مكتسباته وإنجازاته، وهي القيم 

التي تُعززها وتُؤكدها قيادتكم الرشيدة، وتُعمق من 

حضورها يف عقول اإلماراتي¬ وقلوبهم، لتنمية الوعي 

السيايس، خاصة لجيل الشباب اإلماراµ، ص±م األمان 

يف املجتمــع، وأمله يف املســتقبل، وأداته يف مواجهة 

التحديات أياً كانت طبيعتها.

الرتكيبة السكانية وتعزيز الهوية والتوط� 

إن املجلس الوطنــي االتحادي وهو يُتابع عن كثب 

مســ{ة الخــ{ والبنــاء يف وطننا العزيــز عرب دوره 

الدســتوري يف تحديث البنية الترشيعية، من خالل 

ما يتلقــاه من الحكومــة من مرشوعــات القوان¬ 

لتدارســها، وعــرب متابعتــه قضايا الوطــن وهموم 

واحتياجــات املواطنــ¬ عن قرب، ملناقشــتها تحت 

القبــة، يؤكــد حرصه عىل بــذل املزيد مــن الجهد 

والزخم يف العطاء، ألن يكون السند واملرشد، والداعم 

للحكومة يف سعيها الحثيث لتحقيق أهداف ورؤية 

اإلمارات االســرتاتيجية املتكاملة 2021، يف أن تكون 

إحدى أفضل دول العا\ يف مختلف املجاالت. 

لقــد كانت وال تــزال، قضايا الرتكيبة الســكانية، 

وتعزيز الهويــة الوطنية، والتوط¬، تتصدر أولوياتنا 
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التــي البد مــن تكثيــف وتعاضد جهــود الجميع، 

للتعجيــل يف مواجهــة تحدياتها العديــدة، تحقيقاً 

ملصالح الوطن العليا، ويف هذا اإلطار يتطلع املجلس 

إىل أن تعمــل الحكومــة، ألن تضــع الترشيعــات 

املناسبة ملعالجة الخلل يف الرتكيبة السكانية، وإنشاء 

مجلس اتحادي أعىل للتوط¬، يكون املرجع األسايس 

لهــذا املرشوع الوطني الطمــوح، ويعمل عىل تبني 

اســرتاتيجية توط¬ بعيــدة املدى وعميقــة الرؤية 

والغايــات وتحويلهــا إىل واقع ملمــوس. ك± يأمل 

املجلس أن تُويل الحكومة مزيداً من االهت±م لتهيئة 

البيئة املناســبة، وتقديم الحوافــز املادية واملعنوية 

املشــجعة اللتحاق املواطن¬ ¶هنة التعليم والطب 

والتمريــض، باإلضافــة إىل املهــن يف قطاعي اإلعالم 

والســياحة، وغ{هــا من املهــن التي تُعــزز الهوية 

الوطنيــة. ويف هذا الســياق أيضــاً، يتطلع املجلس 

إىل أن تعمل الحكومة عــىل إدماج الثقافة الوطنية 

بكل مكوناتها، يف مناهج الرتبية وسياســات اإلعالم 

وبرامج التنشئة األرسية واالجت±عية، وإصدار قانون 

اتحادي لح±ية اللغة العربية.

نظام متكامل للض°ن االجت°عي ومظلة للتأم� الصحي 

لقــد حققت دولــة اإلمارات إنجازات مشــهودة يف 

توف{ املقومات الرضورية لتأهيل األجيال الجديدة، 

يف إطــار حرصها عــىل إيجاد قاعــدة صلبة ملجتمع 

واقتصاد مبني عىل املعرفة، ويف إطار رؤية ســموكم 

بأن التعليم املتطور ركيزة أساسية لتأهيل قوة عمل 

قــادرة عــىل ح±ية مؤسســات االتحــاد، ومواصلة 

مس{ة التنمية بكفاءة واقتدار، ويتطلع املجلس إىل 

أن تُويل الحكومــة مزيداً من االهت±م بتطوير واقع 

ومنظومة التعليم وجودته، بكل مراحله ومستوياته 

بشــكل عام، ووضع الضوابــط الكفيلة ¶نع ترسب 

الطلبة من مقاعد الدراسة قبل إôام املرحلة الثانوية 

أو مــا يُعادلها، ومعالجة الخلل القائم ب¬ مخرجات 

التعليــم واملتطلبــات املســتجدة لســوق العمل، 

ومواكبة حاجات التنميــة املتغ{ة، وذلك من خالل 

إنشــاء مجلس اتحادي للتعليم، يعنى باالسرتاتيجية 

التعليمية.

كــ± يتطلع املجلــس، يا صاحب الســمو إىل أن 

تعمــل الحكومة عىل وضع نظــام متكامل للض±ن 

االجت±عي، ومظلة شــاملة للتأمــ¬ الصحي املوحد 

للمواطن¬، تحقيقاً لشــعار الصحة للجميع، وتعزيزاً 

ملقومــات الحياة الكر@ة لشــعبنا العزيــز، حارضاً 

ومســتقبالً، وتحســ¬ مســتوى ونوعيــة الخدمات 

وجميــع  املواطنــ¬  األطبــاء  وأوضــاع  الصحيــة 

املتقاعديــن ســابقاً، ¶ن فيهم الذيــن تقاعدوا قبل 

2008/1/1، ومســاواتهم بنظــام التقاعــد الجديد 

يف الدولــة، وربط معاشــاتهم ¶ــؤرشات ومعدالت 

التضخــم، وتقديــم الدعم لهم من خــالل مختلف 

الخدمــات الحكوميــة املقدمــة للمواطنــ¬، نظراً 

ملــا قدموه مــن جهود وخدمات جليلــة. ك± يدعو 

املجلــس الحكومة، إىل العمل عىل إجــراء التعديل 

املناسب لقانون املعاشــات والتأمينات االجت±عية، 

للســ±ح للمواطن¬ املتقاعدين بالعمل والجمع ب¬ 

الراتــب واملعاش أياً كانت قيمــة أي منه±، وتوف{ 

التســهيالت الالزمة لتشــجيع املواطن¬ عىل اإلقدام 

عىل املشــاريع املتوســطة والصغ{ة، كتوجه تنموي 

يســتهدف ôكينهم من االنخــراط بفاعلية يف مجال 

األع±ل، وإن من شأن ذلك كله زيادة توجه املواطن 

للعمل يف القطاع الخاص، وتوف{ فرص عمل جديدة 

للمواطنــ¬، عالوة عىل تأثــ{ه اإليجاý يف الحد من 

الخلــل يف الرتكيبــة الســكانية.  ك± يأمــل املجلس 

مــن الحكومة إعادة النظر يف نظــام التقاعد املبكر 

للمرأة وعدم ربطه بالســن، لتاليف تأث{اته الســلبية 

عــىل الجوانب االجت±عية واألرسة املواطنة، ك± هو 

معمول به عىل املســتوى املحيل لبعــض اإلمارات. 

إن املجلــس إذ يثمــن جهود الدولــة للحفاظ عىل 

البيئــة وتنميتها وح±يــة املــوارد الطبيعية وعدم 

اســتنزافها، فإنه يدعو الحكومة ألن تُويل املزيد من 

االهت±م لح±ية البيئة وتنميتها من اآلثار الســلبية، 

التي تُســببها بعض األنشطة التي تجري يف املناطق 

الحرة والصناعية، املنترشة يف مختلف أنحاء الدولة، 

باإلضافــة إىل تنميــة الــBوة الحيوانية والســمكية 

واإلنتــاج الزراعي وتقديم الدعم الالزم لذلك. يثمن 

املجلس الوطني االتحادي إنجازات الدولة امللموسة، 

وريادتها يف ح±ية حقوق اإلنســان، واملســاواة ب¬ 

الجنس¬ وôك¬ املرأة يف املجاالت واملستويات كافة، 
ويف صون ورعاية حقــوق الع±لة الوافدة، ومحاربة 

جرائم االتجار بالبرش لكونها جرائم تتناىف مع تعاليم 

الدين اإلســالمي الحنيف، والتقاليد والقيم اإلماراتية 

األصيلــة، وألن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

بقيادتكــم الحكيمة، عودتنا عىل أن تظل عىل العهد 

ســباقة من ب¬ بلدان العا\ يف سن الترشيعات التي 

تعترب اإلنســان بــرصف النظر عن الديــن والجنس 

واللغــة واملنطقــة واللون، فقــد غلَّظــت القوان¬ 

اإلماراتيــة العقوبات عــىل مرتكبي جرائــم االتجار 

بالبرش، وتم إنشاء مؤسسات ومراكز الرعاية واإليواء، 

لتقديم برامج الدعم والعالج والتأهيل لضحايا هذه 

الجرائــم، إىل جانــب إعطــاء أهمية قصــوى لدمج 

الفئات األكB عرضة لها، كاملــرأة واألطفال، ك± أنها 

تدعم الخطة العاملية لألمم املتحدة ملكافحة االتجار 

بالبــرش، يف إطار التوجه اإلمــاراµ للقضاء عىل هذه 

الجر@ة، ليس فقط عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي، 

ولكن عىل املستوى الدويل أيضاً.

إشادة برؤية الدولة يف مكافحة ونبذ اإلرهاب

يشــيد املجلــس الوطني االتحــادي برؤيــة الدولة 

وجهودها يف مكافحة ونبذ اإلرهاب والتطرف بكافة 

صــوره ودواعيه، وأيــاً كان مصدره، كونه ال دين وال 

جنســية له، ويتناىف كلياً مع مبادئ ديننا اإلســالمي 

الحنيف ووســطيته واعتداله، وقيمنــا األصيلة التي 

كرســت موقع الدولة كواحة للتعايش والســالم يف 

املنطقة، يُقيم عىل أرضها يف تناغم وســالم أكB من 

االهتمام بتطوير واقع 
ومنظومة التعليم 

وجودته بكل مراحله 
ومستوياته بشكل عام 
من خالل إنشاء çلس 

احتادي للتعليم

معاجلة اخللل القائم 
بني Þرجات التعليم 

واملتطلبات املستجدة 
لسوق العمل 

وضع نظام متكامل 
للضمان االجتماعي 

ومظلة شاملة للتأمني 
الصحي املوحد للمواطنني 

حتقيقًا لشعار الصحة 
للجميع 

حتت القبة      
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200 جنســية، األمــر الذي أهلهــا ألن تحتل املرتبة 

األوىل عاملياً يف التعايش الســلمي ب¬ بني اإلنسان، 

وفقاً للتقرير السنوي 2014 للمنظمة العاملية للسلم 

والرعاية واإلغاثة التابعة لألمم املتحدة. 

ويُثمــن املجلس دعــوة الدولــة املجتمع الدويل 

إىل تبني اســرتاتيجية موحدة واضحــة املعا\، وإىل 

املزيد من التضامن والتعاون والتنســيق ب¬ أطراف 

األرسة الدوليــة للتصدي للتحديات اإلرهابية، وôُثّل 

اســتضافة مركــز التميز الــدويل ملكافحــة التطرف 

العنيــف «هدايــة» يف أبوظبــي، وقانــون مكافحة 

الجرائم اإلرهابية الذي أصدرôوه يا صاحب السمو، 

برقم 7 لسنة 2014، بعد مناقشات املجلس الوطني 

االتحادي املســتفيضة، تجســيداً عملياً السرتاتيجية 

الدولة يف االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان والحفاظ 

عىل حرياته األساســية، وض±ن التنميــة والبناء يف 

بيئــة خالية مــن اإلرهاب بكافة أشــكاله. لقد جاء 

هذا القانون الذي يتسم بالشمولية والدقة والرؤية 

اإلنسانية العميقة، يف توقيته ليُجسد الحرص الكب{ 

من جانب قيادتكم الرشــيدة عىل كل ما من شــأنه 

توفــ{ ســبل األمن واألمــان والرفاهية واملســتقبل 

الزاهر ليس لشعبنا العزيز وألجياله املقبلة فحسب، 

بل وألمتنا العربية واإلسالمية واإلنسانية جمعاء. 

الجزر اإلماراتية املحتلة عىل قمة أولويات املجلس

إن املجلــس الوطنــي االتحــادي إذ يؤكد عــىل حقنا 

املرشوع يف استعادة ســيادتنا عىل جزرنا الثالث طنب 

الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس، والتأكيد عىل عدم 

رشعية كافة اإلجراءات التي تقوم بها السلطات اإليرانية 

يف الجزر، فإنه وبــكل اإلرصار واإل@ان العميق بعدالة 

هــذه القضية الوطنية، يضعها دا8اً عىل قمة أولوياته، 

ومحــط االهت±م الرئيس لدبلوماســيته الربملانية، وقد 

حقــق املجلس نجاحات كب{ة عــرب حضوره الفاعل يف 

املحافــل الربملانيــة اإلقليمية والدوليــة، يف وضع هذه 

القضيــة الوطنية بشــكل دائم عىل أجندتها، وحشــد 

الدعــم والتأييــد ملوقف الدولــة املســتند إىل مبادئ 

الرشعية الدولية. 

وذلك باســتجابة جمهورية إيران اإلســالمية لدعوات 

اإلمارات واألشــقاء واألصدقاء املستمرة ملحاكاة موقف 

اإلمارات الحضاري ونهجها السلمي، لحل هذه القضية 

عرب التفــاوض الجاد املبارش، أو ارتضاء التحكيم الدويل 

عرب اللجــوء إىل محكمة العدل الدوليــة للفصل فيها، 

األمر الذي يُعــزز الحرص عىل عالقات حســن الجوار 

يف املنطقــة، ويُعــزز بنــاء خطــوات الثقــة املتبادلة، 

وإنهاء التوتر ب¬ دولها، ويُســهم يف الحفاظ عىل أمنها 

واســتقرارها. نشــكر الله ونحمده عىل الحياة الكر@ة 

اآلمنة املستقرة التي يعيشها وطننا العزيز، وسط إقليم 

مشتعل غ{ مستقر، وعىل املكانة الرفيعة التي حققتها 

الدولة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، وما كان ذلك 

ليتحقق لوال الرؤية الحضارية واإلنســانية التي تتبناها 

الدولــة يف توجهاتهــا وركائز سياســتها الخارجية التي 

تنطلــق من ميثاق األمم املتحــدة وثوابتنا القا8ة عىل 

االنفتاح واالعتدال والعدل واملحبة والتسامح والسالم، 

واتبــاع الطرق الســلمية لحــل النزاعــات والخالفات، 

وتجنيب العا\ مخاطر االنتشــار النووي لألغراض غ{ 

الســلمية، وإخالء منطقة الرشق األوســط من أسلحة 

الدمار الشــامل، واحرتام ســيادة الدول وعدم التدخل 

 ،ºيف شــؤونها الداخليــة، وتأكيــد قيم اإلخاء اإلنســا

بتخفيف معاناة الشــعوب والدول الشقيقة والصديقة 

عىل اختالف أوجهها، ¶د العون التنموي واإلنســاº لها 

بكافة أشكاله وصوره. 

يُثمن املجلس سياسة الدولة وجهودها يف دعم 
مسÃة العمل الخليجي املشرتك، وسعيها الدائم 
لتعزيــز التعاون والتشــاور بــ� دول مجلس 
التعاون لدول الخليــج العربية، لتوحيد الرؤى 
حيال مختلــف التحديات والقضايــا اإلقليمية 
والدولية، وتعزيز التنسيق والتكامل والتقارب، 
وكل ما من شأنه خدمة املصالح العليا املشرتكة 
ملنطقتنــا وشــعوبها، وتكريس صــورة الدولة 
باعتبارها رمزاً لألخوة العربية األصيلة، وصاحبة 
املبادرات الفاعلة لرتسيخ ودعم مبادئ التكافل 
والتضامــن والعمل العر½ املشــرتك يف مختلف 
امليادين، وتأييد كافة الجهود وتفاعلها اإليجا½ 
لحل مختلــف القضايا العربية، ونرصة قضاياها 
العادلة ويف طليعتها القضية الفلسطينية، وبأن 
السالم العادل والشامل لن يتحقق إال بانسحاب 
إرسائيــل الكامل مــن األرايض العربية املحتلة، 
والتزامهــا بقــرارات الرشعيــة الدوليــة، وحق 
الشــعب الفلســطيني يف إقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الرشيف.
ويشــيد املجلس بجهــود الدولــة لتعزيز أمنها 
ومواقفهــا  وبسياســتها  الوطنيــة  ومصالحهــا 
وجهودهــا، إزاء مــا تشــهده منطقتنــا مــن 
تطورات، وإســهاماتها يف حل ما تواجهه بعض 
الدول العربية الشقيقة، ومساعدتها عىل تجاوز 
التحديــات الصعبة التــي تُواجههــا، وتَفاعلها 
اإليجــا½ النابــع مــن إÈانها العميــق باحرتام 
خيارات شعوبها، وحقها يف الحياة الحرة الكرÈة. 
ولــن يألو املجلس الوطني االتحــادي جهداً، يا 
صاحب الســمو يف هذا اإلطار، للعمل الدؤوب، 
وعــرب حضوره الفاعــل يف املؤùــرات واملحافل 
اإلقليميــة والدولية، ودبلوماســيته  الربملانيــة 
الربملانيــة، لتكريس الصــورة الحضارية لدولتنا 
وحشــد الدعــم والتأييد ملواقــف الدولة تجاه 
مختلــف قضايانــا الوطنيــة، ونــرصة القضايا 
العربية واإلســالمية، واإلســهام الفاعل يف حل 
القضايا الدولية. وختاماً فــإن املجلس الوطني 
االتحــادي عــىل عهــده الدائم لســموكم، بأن 
يواصل مســÃة الخــÃ والعطاء والجهــد البناء، 
ك° أراد له اآلباء املؤسسون، وأردتم له سموكم 
يف عمليــة ùكينــه، وتفعيــل دوره، وتكامــل 
اختصاصاتــه الدســتورية، وتجســيده للثوابت 
والــروح االتحاديــة التي يســتمد منهــا وعيه 
بقضايانــا الوطنية، وزخم جهــوده يف التعامل 
مــع تحديات الحــارض واســترشاف مقتضيات 
املســتقبل املرشق ×ســؤولية وطنيــة، ع°دها 
قيم الوالء واالنت°ء، وتالحم القيادة والحكومة 
واملجلــس والشــعب، والتعــاون والتكامل ب� 

أجهزة السلطات االتحادية واملحلية.

تثمني وإشادة
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تأكيد أهمية وضع 
اخلطط والسياسات 

وال�امج الالزمة لتشجيع 
إطالق احملافظ املالية 
والصناديق االستثمارية 

احمللية

 Ø اجمللس يطالب با�سراع
تعديل القوانني مبا يضمن 
تنظيم العالقة بني اجلهات 
املعنية بقطاع اخلدمات 

املالية Ø الدولة

حتت القبة     موضوعات عامة

اجمللس يطالب بتشجيع إطالق احملــــــــــــــــــــــــــافظ والصناديق االستثمارية 
و بتشديدالعقوبات على  اخملالفات والـــــــــــــــــــــــــمضاربات املالية

تبنــى املجلــس الوطنــي االتحادي خالل مناقشــة 

موضوع «سياســة هيئة وســوق اإلمــارات لألوراق 

املاليــة والســلع»، يف جلســته الســابعة مــن دور 

االنعقاد العادي الرابــع للفصل الترشيعي الخامس 

عــرش، التي عقدها يــوم 7 ينايــر2015م، نحو 12 

توصية طالب فيها بــاإلرساع يف تعديل قانون هيئة 

وســوق اإلمارات لألوراق املالية والســلع الحايل، ¶ا 

يضمن تنظيــم العالقة ب¬ الجهــات املعنية بقطاع 

الخدمــات املالية يف الدولة، وتحديد املســؤوليات، 

وتوحيد الجهــات الرقابية، إضافة إىل أهمية مواكبة 

هذه التعديالت لتطورات األســواق املالية العاملية، 

وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات عىل املخالفات 

واملضاربــات املالية التي @كن أن تهدد االســتقرار 

املايل واالقتصادي يف السوق.

تشجيع إطالق املحافظ والصناديق االستث°رية 

أهميــة وضع الخطط والسياســات والربامج الالزمة 

والصناديــق  املاليــة  املحافــظ  إطــالق  لتشــجيع 

االستث±رية املحلية، وزيادة نسب تداولها، ¶ا يؤدي 

إىل معالجة الخلل القائم ب¬ اســتث±رات الصناديق 

االســتث±رية واســتث±رات املســتثمرين األفراد يف 

األســواق املالية والســلع، ووضع الخطــط والربامج 

الالزمة لتاليف الســلبيات والعوائق التي أشــار إليها 

التقرير الصادر عن البنك الدويل لعام 2014م، بشأن 

تراجع اســتث±رات املؤسســات األجنبيــة التي كان 

من أهمها، مؤرشات ح±ية املســتثمرين، ومؤرشات 

اإلفصــاح املــايل للمســتثمرين، ودراســة تعديــل 

سياســات اإلفصاح املطبقة حاليــاً، ليكون اإلفصاح 

الخــاص بنســب امللكية التي تتجاوز 5 %، بشــكل 

يومي بدالً من أسبوعي، أسوًة بأفضل امل±رسات يف 

األسواق املالية املجاورة. 

وشــددت التوصيات عــىل رضورة العمل إلنهاء 

اإلشكاليات األساسية التي أدت إىل تأخر دمج سوقي 

أبوظبــي لألوراق املالية ودý املــايل، ووضع برنامج 
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اجمللس يطالب بتشجيع إطالق احملــــــــــــــــــــــــــافظ والصناديق االستثمارية 
و بتشديدالعقوبات على  اخملالفات والـــــــــــــــــــــــــمضاربات املالية

زمنــي لتحقيق عمليــة الدمج، ووضع اســرتاتيجية 

وطنيــة عليا لض±ن عــدم تأث{ سياســات املناطق 

الحرة عىل أنشطة األسواق املالية املحلية، والتنسيق 

بشأن عمل األسواق املالية يف املناطق الحرة، بشكل 

@ثل تكامل مع األســواق املالية املحلية، و¶ا يخدم 

مصلحة االقتصاد الوطني، وفقــاً لتوجيهات قيادتنا 

الرشيدة، ومراجعة الهيئة لنظام إدارة االستث±ر، وما 

يتعلــق بخدمة التداول يف الهامــش، و¶ا يؤدي إىل 

وقف تجاوز الرشكات للتعلي±ت الصادرة عن هيئة 

األوراق املاليــة، وتبني نظــم الحوكمة بهذا املجال، 

وفقاً ألفضل امل±رسات العاملية.

مطالبة بوضع الحوافز التشجيعية لجذب املواطن� 

وأكــدت التوصيــات أهمية تبني خطــط وبرامج 

لوضع الحوافز التشجيعية الالزمة لجذب املواطن¬ 

للعمل يف مجال األســواق املالية، كــ± هي الحال 

يف الكث{ من األســواق املالية الدوليــة، واملراجعة 

الدورية لنظام حوكمة الــرشكات وتطبيقه بصورة 

فعالة وفقاً ألفضل امل±رســات العاملية يف أســواق 

املــال، ووضع الجــزاءات املناســبة عنــد اإلخالل 

¶تطلبات اإلفصاح التي توجبها القوان¬ أو األنظمة 

أو القرارات الصادرة ¶قتضاها، وإلزام الرشكات أن 

تفصح وتحدد السياسة املحاسبية التي اتبعتها عند 

إعدادها القوائم املالية، والتنسيق مع وزارة العدل 

إلنشــاء محكمة متخصصــة للقطاع املــايل، لفض 

النزاعــات والحد من املخالفات املالية يف األســواق 

املاليــة، وأن تقــوم الهيئــة بالرقابــة الفعالة عىل 

رشكات الوســاطة، للتحقق مــن التزامها بالقوان¬ 

واألنظمــة واإلجــراءات ملكافحــة غســل األموال 

ومكافحة ôويل اإلرهاب، وتطبيق معاي{ الحوكمة 

لض±ن أفضل امل±رســات، وأن تطبق ميثاق خدمة 

املتعامل¬، ووضع خط مجاº لإلبالغ عن الشكاوى 

واملقرتحات.

تعديل سياسات اإلفصاح وتذبذب  األسواق املالية 

وأشــار الســادة أعضاء املجلس خالل مناقشاتهم، 

إىل أن القانــون االتحــادي رقــم 4 لســنة 2000م 

وتعديالته يف شأن هيئة وســوق اإلمارات لألوراق 

املاليــة والســلع، نص عىل أن أهم أهداف إنشــاء 

الهيئة، إتاحة الفرصة الســتث±ر املدخرات واألموال 

يف األوراق املاليــة والســلع، ¶ــا يخــدم مصلحــة 

االقتصاد الوطني ويكفل ســالمة املعامالت ودقتها، 

باإلضافــة إىل تنمية الوعي االســتث±ري عن طريق 

إجراء الدراسات وتقديم التوصيات، وكذلك العمل 

عىل ض±ن االســتقرار املايل واالقتصادي، من خالل 

الرقابــة عــىل مكاتب الوســاطة والهيئــات املالية 

املستقلة.

ك± أشــاروا إىل وجود تذبذب يف حركة األسواق 

املالية، ما أدى إىل هبوط قيمة األسهم إىل نسب أثّرت 

بشكل سلبي عىل صغار املســتثمرين واملدخرين، 

وقلة وتراجع عدد الصناديق االســتث±رية املحلية، 

مــا انعكس عىل نســبة التداول بهــا، حيث قدرت 

اإلحصائيــات الصــادرة من الهيئــة بانخفاض عدد 

الصناديــق االســتث±رية املحليــة ألســباب تتعلق 

بتأخر صدور قانون الصناديق االستث±رية، وتراجع 

استث±ر املؤسســات األجنبية يف عام 2014م، وقد 

انعكس ذلك عىل ضخ السيولة يف األسواق املحلية، 

وتباطؤ عملية النمــو يف املؤرشات الخاصة بح±ية 

املســتثمرين، ومؤرش اإلفصاح املايل للمستثمرين، 

م± يعكــس غياب الشــفافية يف التقاريــر املالية 

الصــادرة عن الرشكات يف األســواق املالية، وغياب 

وضع اخلطط وال�امج 
لتالØ السلبيات والعوائق  
بشأن تراجع استثمارات 

املؤسسات اßجنبية

مطالبة مبعاجلة اخللل 
القائم بني استثمارات 
الصناديق االستثمارية 

ونظÀتها للمستثمرين 
اßفراد Ø اßسواق املالية 

والسلع
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وضع اس�اتيجية وطنية 
 Àعليا لضمان عدم تأث

سياسات املناطق احلرة 
على أنشطة اßسواق 

املالية احمللية والتنسيق 
والتكامل

دراسة تعديل سياسات 
ا�فصاح املطبقة حاليًا 
ليكون ا�فصاح اخلاص 

بنسب امللكية التي تتجاوز 
5 % بشكل يومي بدالً من 

أسبوعي

دور الهيئة يف شــأن الوعي االســتث±ري يف ســوق 

رأس املــال، وخاصــة يف مجال اســتث±ر املدخرات 

واألموال، وضعف الوعي االستث±ري والقانوº لدى 

املستثمرين املواطن¬.

وتطرقــوا إىل تعدد األســواق املاليــة يف الدولة، 

األمــر الذي ترتب عليه وجــود بعض التباينات ب¬ 

اسرتاتيجية الهيئة وبعض األسواق يف شأن أولويات 

صدور بعض األنظمة والترشيعات املالية، أو تنظيم 

إجراءات العمل، ووجود تداخل يف الصالحيات ب¬ 

هيئة األوراق املالية والســلع واملناطق الحرة التي 

يتم فيها تأسيس الرشكات بأنظمة خاضعة لقوان¬ 

املناطق الحرة.

الوعي االستث°ري والقانو� والثقافة االستث°رية 

رد معــايل املهندس ســلطان ســعيد املنصوري وزير 

االقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة وســوق اإلمارات 

لألوراق املالية والســلع، موضحــاً أن التوعية مهمة 

جــداً، والهيئة تحــاول إيصــال رســالة التوعية إىل 

جميع من يتداول يف األســواق من خــالل الحلقات 

املتلفزة، وإصدار املجالت والتقارير السنوية، وموقع 

الهيئة الغنــي بالكث{ من املعلومات، مضيفاً إنه من 

الصعوبــة ¶كان وضــع معيار معــ¬ لقياس مؤرش 

األداء للثقافة االســتث±رية. وقال: بعض املؤسســ¬ 

يستمرون لسنت¬، ثم يبيعون مساه±تهم، والقانون 

أتاح هذا األمر، وذلك ال @نع من أن ندقق عىل بعض 

األشــخاص الذين يتولون إنشاء رشكات لفرتة معينة، 

ومــن ثم يلجــؤون للبيــع، وحاولنا الحــد من هذا 

الترصف، وتم وضع بعض األمور التي تحد من ملكية 

الشــخص لنســب يف رشكات عدة، مبيناً أن التداول 

يف الهامش تقوم به رشكات وســاطة بتمويل نســبة 

من القيمة الســوقية لألوراق املالية، أو أية ض±نات 

أخرى، وال بد أن يفرق الوســيط ب¬ حساب التداول 

بالهامش. وأضاف: ما يتم اآلن هو ôلك نســبة 5 %، 

واإلفصاح عنها بشــكل يومي يف األسواق، وهناك 45 

نظاماً موجوداً يف الهيئة، تكشف الكث{ من التالعبات 

يف األســواق، وهناك مراقبة ملا يتم يف األسواق، ويتم 

تحليل أي جزئية بشــكل كامل واألنظمة ساعدت يف 

كشف الكث{ من الترصفات التي تحدث يف األسواق.

انخفاض أداء الرشكات يف األسواق

وأشــار إىل العديــد مــن املبــادرات حــول كيفية 

اســتفادة املواطن¬ من أصحاب املشاريع الصغ{ة 

واملتوســطة، الذين ال بد من تأهيلهم، وهم تحت 

مظلة مجلس املشاريع الصغ{ة واملتوسطة، ويجب 

النظر إىل مســببات أداء الرشكات يف السوق ملعرفة 

ســبب االنخفاض، وهناك قطاعات تتأثر ¶ا يحصل 

يف العــا\ خاصة بأســعار البرتول وغ{هــا، وهناك 

رشكات انخفــض أداؤها بنســب متفاوتة، وهناك 

أســباب مختلفة النخفــاض أداء الــرشكات، وعام 

2013 كان األداء ممتازاً، إذ بلغ يف ســوق دý فوق 

100 %، ويف أبوظبي تجاوز 60 %.

وبــ¬ أن نظام الوســاطة لــألوراق املالية، منح 

فرصة يف العديد من القضايا التي تتعلق بالوسطاء، 

ومنح قوة للعملية الرقابية بالنســبة للهيئة، مش{اً 

إىل أن الوســطاء مع نظام الض±ن، والهدف من كل 

هذا، دعم مكاتب الوســاطة التي تستطيع أن تقوم 

بعملها بناًء عىل هــذا النظام، خاصة وأنه يوجد يف 

اإلمــارات 49 رشكة وســاطة، وهي نســبة مرتفعة 

مقارنة مــع دول الخليــج، مضيفاً إنــه منذ 2005 

ولغاية 2014، بلغ إج±يل املخالفات أكB من 1346 

مخالفــة، تضمنت إنــذارات وتنبيهــاً وإيقافاً عن 

التداول وحفظاً، ويف هذا النظام سيتم الكشف عن 

املخالفات بشكل أفضل.

وقال معاليه إن قضيــة التوط¬ مهمة، ووصلت 

النسبة يف رشكات الوساطة إىل 22 %، وهناك معهد 

متخصص موجود يف الهيئة، وأيضاً بعثات لل±جست{ 

يف جامعات محلية وأجنبية، وأحد أهم املعاي{، أن 

يكون هناك مسعى لتوط¬ هذا القطاع.

القوان� والقرارات تحتاج إىل إعادة النظر 

وأكد أن الجزاءات ما زالت وفق قانون الهيئة لعام 

2000، الذي حدد فرض غرامة مالية ¶ا ال يزيد عىل 

100 ألــف، واقرتحنا أن ترتفــع إىل أقىص حد «10 

مالي¬ درهم»، وحبس لثالث سنوات، مش{اً إىل أن 

القانون الجديد للتنظيم املايل يف الدولة، سيشــمل 

جميع هذه األمور، وهناك قوان¬ أخرى من ضمنها 

قانــون املــرصف املركــزي الجديد. ولفــت إىل أن 

موضوع البيع عىل املكشــوف، نظام موجود، وقد 

أعطــي لجهة واحدة، \ ôارس هذه العملية، وهي 

بنك أبوظبي الوطني، وكل من باع عىل املكشــوف 

فهــو مخالف، ونتمنى أن يتم تقديم شــكاوى من 

الرشكات التي تتأثر بالبيع عىل املكشوف.

أنشطة املناطق املالية الحرة وتأثÃها عىل أسواق 

ك± رد معايل الوزير قائالً: نحن يف حالة ماسة جداً 

إلصــدار القانون الذي ســيعزز اختصاصات الهيئة، 

و@كنها من ردع امل±رســات غــ{ الصحيحة، مبيناً 

أنه شــكلت لجنة عــام 2010 لإلرشاف عىل تطوير 

القوان¬ املالية يف الدولة، بهدف إيجاد ما يســمى 

بــاإلرشاف املزدوج بــ¬ املرصف املركــزي والهيئة، 

وأضــاف: توجد مراجعــة لبعض أنظمــة املناطق 

الحرة، إلدخــال بعض التعديــالت، وعمل املناطق 

الحــرة املالية تكاميل وليس تنافســياً، والتعديالت 

تصب يف مصلحة االقتصاد الوطني.

نظام التحكيم يف الهيئة وإنشاء محاكم متخصصة

وأكــد معايل الوزيــر أهمية االختصــاص يف قضية 

النظــر يف األمور املاليــة، ويف كل الترشيعات التي 

تحكم التعامل مع األســواق املاليــة، فمن املمكن 

النظــر إىل مــا طرحه ســعادة العضــو يف القانون 

الجديــد، مضيفــاً إن املرجعية يف جميــع القوان¬، 

للجنة الوزارية للترشيعات ووزارة العدل.

ضرورة العمل على إنهاء 
ا�شكاليات اßساسية التي 

أدت إÐ تأخر دمج سوق 
أبوظبي لìوراق املالية 

وسوق دبي املا½

حتت القبة      موضوعات عامة
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تعديل قانوÍ يسمح ملواطني دول اخلليج مبمارسة 
جتارتي التجزئة واجلملة Ø ا�مارات

وافق املجلس الوطني االتحادي يف جلســته السابعة 

مــن دور االنعقاد العــادي الرابع للفصل الترشيعي 

الخامــس عرش التــي عقدها يوم األربعــاء 7 يناير 

2015م ¶قر املجلس بأبوظبي برئاســة معايل محمد 

أحمــد املر رئيــس املجلــس، عىل مــرشوع قانون 

اتحــادي بتعديل القانــون االتحادي رقم 2 لســنة 

1989 يف شأن الس±ح ملواطني دول مجلس التعاون 

¶±رسة تجارµ التجزئة والجملة يف الدولة.

وجــاء تعديل القانون انطالقاً من توجه الحكومة 

نحــو  بناء اقتصاد موحد بــ¬ دول مجلس التعاون 

لدول الخليــج العربية، وتدعيم القــرارات الصادرة 

عنه وإزالة أية تناقضــات قد توجد ب¬ الترشيعات 

االتحادية وقرارات املجلــس األعىل ملجلس التعاون 

لدول الخليج العربية يف هذا الشــأن، وبالنظر لكون 

القواعد املنظمة لنشــاط تجــارµ التجزئة والجملة 

من القواعد املتغ{ة من ح¬ آلخر م± يتطلب عدم 

إدراجها ضمن القانون وترك اقرارها وتعديلها ملجلس 

الــوزراء. املجلــس يؤكد أهمية التنســيق ب¬ وزارة 

االقتصــاد ونظ{اتها وأكد املجلس رضورة التنســيق 

بــ¬ وزارة االقتصاد والوزارات األخرى امل±ثلة لدول 

مجلس التعاون الخليجي، لتســهيل مبارشة مواطني 

الدولــة  للتجــارة والحصول عىل الرخــص التجارية 

بــدول مجلس التعاون الخليجي مع مراعاة املعاملة 

باملثل.  وحســب مرشوع القانون يســمح ملواطني 

دول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية من 

 µاألشــخاص الطبيعي¬ أو االعتباري¬ ¶±رسة تجار

التجزئــة والجملة يف الدولة وفقاً للقواعد والضوابط 

التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ونصــت املادة الثانية من مــرشوع  القانون عىل 

ما ييل: «تُلغى املادة 2 من القانون االتحادي رقم 2 

لسنة 1989، يف شــأن الس±ح ملواطني دول مجلس 

التعاون ¶±رســة تجارµ التجزئة والجملة يف الدولة 

املشــار إليه، ك± يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض 

مع أحكام هذا القانون».

وتــم حذف املادة التي تنص عــىل ما ييل: «عىل 

وزيــر االقتصاد والتجارة بالتنســيق مع الســلطات 

املختصة يف اإلمارات إصــدار اللوائح الالزمة لتنفيذ 

هذا القانون».

ويُنرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية، ويعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ نرشه.

ويهــدف مرشوع القانون إىل إزالة التعارض الذي 

يوجد بــ¬ الرشط¬ الوارديــن يف القانون االتحادي 

لســنة 1989م يف املادة الثانية، واملســتجدات التي 

أقرهــا املجلس األعــىل ملجلس التعــاون الخليجي 

يف دورته الـــ28 لســنة 2007 يف الدوحة، والخاصة 

بتحقيق املســاواة التامة يف املعاملــة ب¬ املواطن¬ 

يف املجلــس يف املجاالت املنصــوص عليها يف اتفاقية 

2003م، واملتعلقة بتداول األســهم وôلك الرشكات، 

ويف م±رســة املهن والحرف واالنشطة االستث±رية، 

األمر الذي تطلب تعديــل القانون االتحادي بحيث 

يتم حذف رشط اإلقامة الذي كان يشكل عائقا أمام 

م±رسة النشــاط، والغاء النسبة املنصوص عليها يف 

حالة مشاركة النشاط من قبل شخص اعتباري والتي 

ôثل 50 % وفق نص القانون.

حتت القبة      مشروعات قوانني
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اجمللس يطالب بحماية 
 Ø املواطنني العاملني
مهنتي صيد اßسماك 

والزراعة وبوضع واعتماد 
سياسة توطني خاصة 

تتعلق مبهنة وسطاء بيع 
وشراء اßسماك

اجمللس يطالب بالتوطني ودفع رواتـــــــــــــــــــــب للعاملني Ø صيد اßسماك والزراعة

طالــب املجلــس الوطنــي االتحــادي يف جلســته 

العــارشة مــن دور االنعقاد العــادي الرابع للفصل 

الترشيعي الخامس عرش، التــي عقدها يوم الثالثاء 

17 فربايــر 2015 م، وناقــش خاللهــا موضوعاً عاماً 

حــول «ح±ية املواطنــ¬ العاملــ¬ يف مهنتي صيد 

األســ±ك والزراعة»، بوضع واعت±د سياســة توط¬ 

ملهنتي صيد األســ±ك والزراعة، تشمل برامج عمل 

ومؤرشات قيــاس محددة ملبادرات تؤدي إىل توط¬ 

املهنة، خاصة يف ما يتعلق بتوط¬ مهنة وسطاء بيع 

ورشاء األســ±ك (الداللة)، وإجراء دراسات وبحوث 

ميدانية حول االحتياجات واإلشكاالت امليدانية التي 

تواجــه العامل¬ يف مهنتي صيد األســ±ك والزراعة، 

وبإعــادة النظر يف قــرار وزارة املالية، القايض بإلغاء 

دعم جمعيــات الصيادين واملزارع¬ التعاونية، نظراً 

لإلمكانــات الضعيفة لهــذه الجمعيات، وعدم توفر 

بنيــة تحتية مال8ة ôكنها مــن تحقيق عوائد مالية، 

ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة يف تسويق 

اإلنتاج الزراعي والســمO، و¶ا يضمن عدم سيطرة 

األجانب عىل أسعار هذه املنتجات.

وأكد املجلس يف توصياتــه، التي قرر إعادتها إىل 

اللجنة املؤقتة ملناقشــة موضــوع ح±ية املواطن¬ 

العاملــ¬ يف مهنتي صيد األســ±ك والزراعة إلعادة 

صياغتها، عىل أهمية العمل عىل إصدار قرار اتحادي، 

ملنع التداخل ب¬ االختصاصات واملهام لعدة وزارات 

ومؤسســات حكومية ومحلية، بشــأن اإلرشاف عىل 

الBوة الســمكية، ووضع مؤرشات محددة، وبرامج 

عمل تعنى بــدور قطاعي اإلنتــاج الزراعي والBوة 

الســمكية يف اســرتاتيجية األمن الغذاÅ، و¶ا يحقق 

التوسع يف االستزراع السمO واالعت±د عىل تقنيات 

الزراعة الحديثة وتنظيم اإلنتاج، وتداول واســت{اد 

الشــتالت الزراعية والبــذور، ووضع مؤرشات قياس 

لخطــط عمل الوزارة يف شــأن تطوير البنية التحتية 

ملوانــئ الصيــد، وفــق مبــادرات صاحب الســمو 

الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 

يحفظه الله، والفريق أول صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب 

القائــد األعىل للقوات املســلحة، وإعــادة النظر يف 

األهداف االسرتاتيجية لوزارة البيئة واملياه بالظروف 

واالعتبارات امليدانية ملشــكالت العامل¬ يف قطاعي 

الزراعة وصيد األســ±ك، ¶ا يفيــد يف تقدير وتقييم 

متطلباتهم، وتشــجيعهم عىل االستمرار يف م±رسة 

املهنة، وإعادة ترتيب أولويات االســتث±ر باستخدام 

التكنولوجيا املال8ة للزراعــة، مع األخذ ¶بدأ امليزة 

النســبية لتشــجيع الصادرات، من خالل التوسع يف 

الزراعات املتطورة، التي تستخدم كميات منخفضة 

مــن املياه، مقابل واردات املحاصيــل الزراعية التي 

تستخدم كميات كب{ة من املياه.

دعم الزراعة العضوية

وشددت التوصيات عىل رضورة مراعاة وزارة البيئة 

واملياه، االختالف الجغرايف ب¬ إمارة وأخرى بالدولة 

عنــد إصدار قرارات يف شــأن مهنة صيد األســ±ك، 

والتــدرج يف العقوبــات الجزائيــة للمخالفــ¬ من 

الصيادين، ومضاعفة دور الــوزارة يف تقديم الدعم 

للصيادين، وذلــك من خالل: زيــادة ميزانية وزارة 

البيئــة وامليــاه لدعم مهنــة الصيد، لتتناســب مع 

االحتياجــات الفعلية للصيادين، وتفي ¶ا يتناســب 

مع األوضاع املتطورة، وعمل اتفاقيات مع الرشكات 

املختلفة لتوف{ احتياجــات الصيادين من محركات 

وقوارب ومعدات الصيد، ¶ا يتناسب مع احتياجات 

 Ø مطالبة بإعادة النظر
قرار وزارة املالية القاضي 

بإلغاء دعم جمعيات 
الصيادين واملزارعني 

التعاونية نظراً لðمكانات 
الضعيفة لهذه اجلمعيات 

وعدم توفر بنية حتتية 
مالئمة

حتت القبة      موضوعات عامة
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اجمللس يطالب بالتوطني ودفع رواتـــــــــــــــــــــب للعاملني Ø صيد اßسماك والزراعة
الصياديــن عىل مدار العام، ورصف رواتب شــهرية 

للصياديــن املتفرغــ¬ ملهنة الصيد، أســوة بصيادي 

إمارة دý، ودعم أســعار الوقــود للصيادين، حيث 

يشــكل الوقود أكB مــن 70  % مــن تكلفة رحلة 

الصيــد، ونقــل إدارة ملفات الصياديــن وجمعيات 

الصياديــن مــن وزارة العمــل إىل وزارة الداخلية، 

وتفويض لجــان الصيد املحلية بتنظيم تداول رخص 

الصيد، ¶ا يحقق املصلحة العامة، حسب اإلجراءات 

املحلية لكل إمارة.

وطالب املجلس يف توصياته، بزيادة التنسيق ب¬ 

الــوزارة والجمعيات التعاونيــة للمزارع¬ وصيادي 

األســ±ك، ¶ــا يضمن الوصــول إىل أفضــل الحلول 

وامل±رســات، وبإجراء دراســات مشــرتكة ب¬ وزارة 

البيئــة وامليــاه ووزارة االقتصــاد، يف شــأن الحفاظ 

عىل املخزون الســمO واســتدامة البيئــة البحرية 

والزراعيــة، مؤكداً أهمية التنســيق مع الســلطات 

املختصة لتقديم املزيد من الدعم للمزارع¬، وذلك 

مــن خالل: األخذ بامل±رســات املعمول بها يف إمارة 

أبوظبــي وتعميمها عىل اإلمــارات األخرى، وتقديم 

دعم مادي للمزارع¬، كرواتب شــهرية، واســتمرار 

رصف البيــوت املحميــة، ودعم الزراعــة العضوية، 

وتكثيف برامج اإلرشــاد والتوجيه للمزارع¬، ودعم 

الــوزارة للزراعــة املائية الرتفــاع تكلفتهــا كبديل 

اسرتاتيجي لعدم توفر املياه.

اسرتاتيجية التوط� واملستقبل الوظيفي 

وناقش املجلس، موضوع «ح±ية املواطن¬ العامل¬ 

يف مهنتــي صيد األســ±ك والزراعة»، مــن محاور: 

اســرتاتيجية توط¬ مهنتي صيد األســ±ك والزراعة، 

وتأمــ¬ املســتقبل الوظيفــي للمواطنــ¬ العامل¬ 

يف هاتــ¬ املهنتــ¬، والخطــط والسياســات التــي 

تدعــم املواطن¬ العامل¬ يف مهنتي صيد األســ±ك 

والزراعــة، بهدف تعميــق الشــعور باالنت±ء لهذه 

املهــن، والحفاظ عليها كBوة وطنية تؤصل املوروث 

التاريخي لآلبــاء واألجداد، والربامج واملبادرات التي 

سرتفع من مساهمة قطاعي صيد األس±ك والزراعة 

يف تحقيق األمــن الغذاÅ للدولــة، وخطط التنمية 

االقتصاديــة واالجت±عية ملواجهــة التحديات التي 

يتعرض لهــا املواطنــون العاملــون يف مهنتي صيد 

األس±ك والزراعة وأرسهم.

وتركــزت مناقشــات الســادة أعضــاء املجلس، 

عــىل غيــاب املــؤرشات وأدوات القيــاس الفعلية 

عــن اســرتاتيجية وزارة البيئــة وامليــاه، يف شــأن 

توط¬ مهنتي صيد األســ±ك والزراعــة، ما أدى إىل 

تواضع النتائج املتحققــة، وتناقص أعداد الصيادين 

املواطن¬، وعدم القيام بإجراءات حاسمة للحد من 

تفاقم مشــكلة الصيد الجائر، ما أدى إىل اســتنزاف 

80  % مــن الــBوة الســمكية بالبــالد، والتهديــد 

بنضوب هذه الBوة يف خالل العرشين عاماً القادمة، 

وصعوبة ضبط أسعار األس±ك بالدولة، والتالعب بها 

بسبب ســيطرة الجاليات األجنبية عىل مهنة وسطاء 

رشاء وبيع األس±ك (الداللة)، وتداخل االختصاصات، 

وتعدد املهام ب¬ عدة جهات اتحادية ومحلية، يؤدي 

عملياً إىل زيادة إشــكاالت وعوائق التوط¬ يف مهنة 

صيد األســ±ك، وضعف الخطط والسياسات الالزمة 

لدعــم الصيادين بــأدوات ومعــدات الصيد، وعدم 

تنويــع املســاعدات الحكوميــة للصيادين، وضعف 

االعت±دات املالية املقررة يف هذا الشأن، ما أثر سلباً 

يف مواجهة متطلبات وإشكاالت مهنة الصيد وح±ية 

العامل¬ بها.

كــ± تركــزت مناقشــات الســادة األعضــاء عىل 

ضعف مــؤرشات الخطط التشــغيلية، وقياس األثر 

املتعلق بتنمية قطاعي الزراعة واألســ±ك يف تحقيق 

األمن الغــذاÅ، وغياب مراكز البحوث والدراســات 

الزراعية املعنية بتنمية الBوة الســمكية، والتي تعد 

املرتكــز الرئيس يف بنــاء الخطــط والربامج القص{ة 

واملتوســطة وطويلــة األجــل يف تحقيق سياســات 

األمــن الغــذاÅ، وعدم وجود مــؤرشات أداء لقياس 

األهداف االســرتاتيجية للوزارة املتعلقة بسياســات 

األمن الغذاÅ، ما أدى إىل انخفاض هائل يف املخزون 

.Oالسم

قوان� جديدة وبرامج دعم املزارع�

وقــال معــايل الدكتور راشــد أحمد بن فهــد وزير 

البيئة واملياه، إن االســرتاتيجية الجديدة تعتمد عىل 

الزراعات ذات القيمة واألفضلية التي تتناســب مع 

ظروف ومناخ الدولة، ونســعى إىل تعزيز اســتدامة 

التقنيــات الحيويــة والوصول  النخيل، واســتخدام 

إىل منتجــات زراعية بعائد أكــرب عىل املزارع، ودون 

اســتنزاف املوارد املائيــة بالدولة، مضيفــاً أن لدى 

الــوزارة برامــج لدعــم الزراعــة املائيــة ألهميتها، 

ونسعى مع املزارع¬ إلنشــاء تكتالت تسهل عليهم 

دخول الســوق، ونحن نســعى إىل أن ينظر املزارع 

إىل مزرعتــه عىل أن لها مردوداً اقتصادياً، للمحافظة 

عليها وتشجيعه واستمراره.

وأضاف أنه يتــم العمل حالياً عىل مرشوع قانون 

جديــد إلحــكام الرقابة عىل اســتخدام امليــاه، وتم 

إعداد دراسة وتوزيعها عن استخدامات الرتبة، وهي 

خريطة الرتبة يف الدولة، وهي لدى املحليات، وال بد 

أن يتــم وضع ضوابط للمحافظة عــىل هذه الBوة، 

ومن خالل مركز الشيخ خليفة للهندسة الوراثية، يتم 

إجــراء بحوث حول زراعات وأصناف أكB اســتدامة 

يف الدولة، واملحافظــة عىل هذه الBوة ككل، ولدينا 

منتج وطني عضوي لتعزيز العائد عىل املزارع¬.

توصية بدعم إنشاء 
مؤسسات وطنية 

متخصصة Ø تسويق 
ا�نتاج الزراعي والسمكي 
ومبا يضمن عدم سيطرة 
اßجانب على أسعار هذه 

املنتجات

 تأكيد أهمية العمل على 
إصدار قرار احتادي ملنع 

التداخل بني االختصاصات 
واملهام لعدة وزارات 
ومؤسسات حكومية 

و»لية بشأن ا�شراف 
على الòوة السمكية

مطالبة بوضع مؤشرات 
»ددة وبرامج عمل 

تعنى بدور قطاعي ا�نتاج 
 Ø وة السمكيةòالزراعي وال
اس�اتيجية اßمن الغذائي 

 Ø ومبا يحقق التوسع
االستزراع السمكي
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اجمللس يناقش سياسة وزارة العمــــــــــــــــــــــــــــل بشأن سوق العمل.. ويطالب 
بزيادة التوطني Ø القطاع اخلاص وامـــــــــــــــــــــــتيازات للجهات امللتزمة

ركّز الســادة أعضاء املجلس الوطنــي االتحادي يف 

الجلســة التاســعة من دور االنعقاد العادي الرابع 

للفصــل الترشيعــي الخامس عــرش  املعقودة يف 

تاريخ 3 فرباير 2015 برئاسة معايل د. امل القبييس 

النائــب األول لرئيس املجلس الوطني والتي ناقش 

خاللهــا موضــوع «سياســة وزارة العمل يف شــأن 

ضبط ســوق العمل»، عىل العديد من القضايا التي 

لها عالقــة مبارشة بتمكــ¬ املواطن¬ مــن العمل 

يف القطــاع الخاص، والتي من أبرزهــا الرتكيز عىل 

املادة 14 من قانون العمل وتعديالته، والتي تش{ 

إىل عدم جواز اســتقطاب كفــاءات أجنبية إال بعد 

التأكد مــن عدم وجود كفاءات مواطنة قادرة عىل 

شــغل تلك الوظائف، وطالبوا بتعديل هذه املادة 

للمســاهمة يف زيادة أعــداد املواطن¬ العامل¬ يف 

القطاع الخاص.

وطالــب املجلس يف توصياته التي تبناها يف ختام 

مناقشــة هذا املوضوع، بأن تتخذ الوزارة اإلجراءات 

الالزمة بالتنســيق مع كافــة الجهات املعنية، لوضع 

ضوابط وآليات لزيادة نســب التوط¬ يف املنشــآت 

الخاصــة، وأن تتبنــى خططــاً وبرامــج تعمل عىل 

تضييق الفــوارق ب¬ القطاعــ¬ الحكومي والخاص 

يف االمتيــازات الوظيفيــة واألجــور، وتوفــ{ نظام 

يؤمن دخــل العامل يف حالة تعطلــه عن العمل يف 

القطاع الخاص، مشــدداً عىل أهمية اقتصار العقود 

واملناقصــات االتحاديــة واملحليــة عــىل الرشكات 

واملؤسسات الخاصة امللتزمة بسياسة التوط¬.

نظام تعدد الثقافات وإلغاء نظام الض°ن املرصيف

وأكــد املجلــس يف توصياتــه التي قــرر إعادتها إىل 

لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجت±عية 

إلعــادة صياغتهــا، رضورة إخضــاع كافة املنشــآت 

االقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرســوم 

املقــررة، حســب ما هــو متبع بــوزارة العمل مثل 

املناطق الحرة واملناطق االستث±رية وغ{ها، وتفعيل 

املادة رقــم 14 من القانون االتحادي رقم 8 لســنة 

1980م بشأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته لعدم 

اســتخدام غ{ املواطن¬ يف أعــ±ل أو وظائف @كن 

أن يقوم بها مواطنون، وإلغاء نظام الض±ن املرصيف 

للقطاعات الخدميــة واالكتفاء بنظام ح±ية األجور 

لتشجيع قطاع الخدمات والتطور يف سوق العمل. 

وطالــب بإعداد دراســات ووضــع خطط عمل 

للربــط ب¬ مخرجــات العمليــة التعليمية وخطط 

التنمية االقتصادية واالجت±عية، باعتبار ذلك متطلباً 

رضورياً لضبط سوق العمل وعالج اختالالته، خاصة 

يف مــا يتعلق بتخفيض نســب البطالــة، وأن تضع 

وزارة العمــل الخطط واإلجراءات والضوابط الالزمة 

بالتنســيق مع الجهات املعنية األخرى بشأن الرقابة 

واملتابعة املســتمرة للمنشــآت والع±لــة املخالفة، 

خاصــة يف مــا يتعلــق بالحد مــن انتشــار الع±لة 

الســائبة، وأن تعمــل عــىل متابعة وحــث وكاالت 

اجمللس يطالب بتبني 
خطط وبرامج لتضييق 
الفوارق بني القطاعني 
 Ø احلكومي واخلاص
االمتيازات الوظيفية 

واßجور

مطالبة بإلغاء نظام 
الضمان املصرØ للقطاعات 
اخلدمية واالكتفاء بنظام 

حماية اßجور لتشجيع 
 Ø قطاع اخلدمات والتطور

سوق العمل
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اجمللس يناقش سياسة وزارة العمــــــــــــــــــــــــــــل بشأن سوق العمل.. ويطالب 
بزيادة التوطني Ø القطاع اخلاص وامـــــــــــــــــــــــتيازات للجهات امللتزمة

التوسط للع±لة عىل توفيق أوضاعها يف أرسع وقت 

ممكن، وتحصيل رسوم التجديد والتأخ{ املستحقة، 

واتخاذ اإلجراءات القانونيــة حيال الوكاالت التي ال 

تلتزم بتجديد تراخيصها يف املواعيد املقررة قانوناً.

وشــدد عىل رضورة قيام وزارة العمل بالتنســيق 

مع وزارة العدل لإلرساع يف الفصل بالقضايا الع±لية، 

وإعــادة النظر يف املادة الرابعة مــن القرار الوزاري 

رقم 757 لســنة 2006م، بشأن نظام بطاقة املنشأة، 

بحيث ال يتحمل وكيل الخدمات املواطن، املسؤولية 

القانونية واملالية واالكتفاء بالض±نات املرصفية، وأن 

تعمل وزارة العمل عىل دعم مكاتب «تســهيل» يف 

توف{ الخدمات الشــاملة لتســهيل إنجاز املعامالت 

مثــل خدمات شــؤون اإلقامــة واألجانــب والربيد 

الرسيع «إمبوست» وهيئة الكهرباء واملياه.

الض°ن البن. واملهارة املطلوبة يف سوق العمل

وتركزت مناقشــات الســادة أعضــاء املجلس، عىل 

زيادة األعباء املالية عىل أصحاب املنشــآت الخاصة، 

نتيجة إلزامهــم بدفع مبلغ الضــ±ن البنO، وعدم 

التزام العديد من املنشــآت الخاصة ¶ستوى املهارة 

املطلوب يف سوق العمل بالدولة، ما أدى إىل إغراق 

ســوق العمــل بالع±لــة األجنبية متدنيــة املهارة، 

وعدم تقيد بعض املنشــآت ¶عيــار تعدد الثقافات 

يف تصنيف املنشــآت، ما ترتب عليه سيطرة جاليات 

أجنبيــة بعينهــا عىل أســواق العمل، مــا يؤدي إىل 

مخاطر أمنية واقتصادية واجت±عية. 

وتطرقــوا إىل عــدم التــزام وزارة العمل بتطبيق 

املادة رقــم 14 من القانون االتحادي رقم 8 لســنة 

1980، يف شــأن تنظيم عالقات العمــل وتعديالته، 

يف شــأن عدم اســتخدام غ{ املواطن¬ يف أع±ل أو 

وظائــف @كن أن يقوم بها مواطنون، ما ترتب عليه 

زيادة معدالت البطالة ب¬ املواطن¬ بنســبة 15 % 

عام 2011م، وعــدم الربط ب¬ العمليــة التعليمية 

وخطــط التنمية االقتصاديــة واالجت±عية، ما أفىض 

إىل إغراق ســوق العمــل بالكث{ مــن التخصصات 

العلميــة غــ{ املطلوبة، إضافة إىل نقص شــديد يف 

بعض التخصصات األخرى التي يتطلبها الســوق يف 

الدولة، وعدم وجود جهة تنسيقية عليا ب¬ الجهات 

االتحادية واملحلية والقطاع الخاص، ما أدى إىل عدم 

وجود سياســة موحدة للعمل بالدولــة، وأن هناك 

أســواقاً عدة للعمل، تختلــف يف طبيعتها ورشوطها 

من إمارة إىل أخرى. 

وتســاءلوا عن نقل اختصــاص وزارة العمل من 

اإلرشاف عىل مؤسســات التدريــب املهني إىل هيئة 

تنميــة وتوظيف املوارد البرشيــة الوطنية، ¶وجب 

القانون االتحادي رقم 27 لعام 1999م، بإنشاء هيئة 

تنمية وتوظيف املوارد البرشية الوطنية، وغياب دور 

الوزارة يف وضع سياسات وطنية للتدريب والتوجيه 

املهني وخاصة يف املنشآت متعددة الجنسيات.

ك± تساءلوا عن  تفاقم يف انتشار الع±لة السائبة 

مطالبة باقتصار العقود 
واملناقصات االحتادية 

واحمللية على الشركات 
واملؤسسات اخلاصة 

امللتزمة بسياسة 
التوطني

ضرورة قيام وزارة العمل 
بالتنسيق مع وزارة العدل 
لðسراع Ø الفصل بالقضايا 

العمالية
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األجنبية يف األماكن العامة ووســط األحياء السكنية، 

وذلك بسبب عدم قيام وزارة العمل برقابة ومتابعة 

العــ±ل واملنشــآت املخالفــة والحــد من سياســة 

االســتقدام املفتوح، مــا ترتب عليه زيــادة هروب 

الع±لة أو العمل بشكل غ{ قانوº، وانتقال الع±لة 

األجنبية من منشــأة إىل أخرى منافســة، بعد انتهاء 

مدة عقــد العمل، مــا ترتب عليه تــرضر أصحاب 

املنشــآت وضياع حقوقهم، وتحمل وكيل الخدمات 

املواطن بســداد االلتزامات املالية عــىل الرغم من 

عدم امتالكه وإدارته للمنشأة، وضعف التنسيق ب¬ 

وزارة العمل والجهات املعنية لوضع ضوابط وآليات 

محددة ملتابعة املنشأة املخالفة والع±ل املخالف¬.

نوعية األنشطة تحدد الطلب يف سوق العمل

وقــال معايل وزير العمــل صقر غبــاش، إن نوعية 

األنشــطة االقتصادية التــي تعتمدهــا الحكومات 

املحلية بحكم كونها صاحبة االختصاص الدســتوري 

يف ذلك الشــأن، هــي التي تحدد الطلب يف ســوق 

العمــل، ¶ا يفــرزه القطاع الخاص يف هذا الســوق، 

وهنــاك عوامل عدة تحدد العرض يف هذا الســوق، 

منها السياســات وبرامج التعليــم والتكوين املهني، 

إىل جانــب الخصائص الد@وغرافيــة، و0ط التوزيع 

السكاº، ومازال االلتقاء ب¬ الطلب والعرض بعيداً، 

ما يستلزم معالجات شاملة عىل قاعدة تكامل أدوار 

الجهات الحكومية املعنية اتحادياً ومحلياً، والرشاكة 

مع القطاع الخاص لتحقيق التطور املطلوب يف سوق 

العمل، مؤكداً أن الوزارة حرصت عىل وضع سياسات 

لتحس¬ مؤرشات ســوق العمل عرب آليات تنفيذية 

ورقابيــة منها تصنيف املنشــآت، وهيكلة الرســوم 

وضوابط االنتقال يف ســوق العمل وتفعيل التفتيش 

الع±يل، إضافــة إىل النواحــي الترشيعية كمرشوع 

تعديل قانون العمل. وقال: ك± تعلمون فإن الكث{ 

من سياســات وزارة العمل تحتــاج قبل إقرارها إىل 

قدر كب{ من املناقشة والتداول، مع جهات عدة لها 

تأث{هــا يف ض±ن أكرب قدر من املوافقة عليها أو من 

التوافق حولها، لحكم ما لها من سياسات يف الغالب 

األعم، ومن تأث{ات اقتصادية واجت±عية وسياسية، 

كــ± تحتاج بعــد إقراراها إىل قدر كبــ{ من الدعم 

لض±ن تنفيذها تنفيذاً كامالً.

رسم سياسات التوط�

وأضــاف: يف ما يتعلق بالتوطــ¬ الذي نوليه جميعاً 

االهتــ±م الــذي يليق به، فنحن نــدرك بالتأكيد أن 

الجهــة االتحاديــة املختصة برســم سياســاته، هي 

هيئــة تنميــة، بوصفها الجهة االتحاديــة املناط بها 

ك± جاء يف قانون إنشــائها، تنمية وتطوير القدرات 

واإلمكانيــات العمليــة للقــوى العاملــة الوطنية، 

والقيــام بالتوظيف الكامل لهذه القــوى، أما وزارة 

العمل فدورها يرتكز يف اســتحداث وتنفيذ منظومة 

من اآلليــات واإلجــراءات التي تســّ{ إلحاق هذه 

القوى العاملــة بالقطاع الخاص، وبالتايل فقد أصبح 

التوط¬ القاســم املشــرتك يف الكث{ من سياســات 

الوزارة، كنظام تصنيف املنشــآت وهيكلة الرســوم، 

ويف ضوابــط االنتقال، كــ± أن وزارة العمل حريصة 

عىل املشــاركة الفعالة يف تنفيذ مبادرة «أبرش» التي 

أطلقها صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان، رئيس الدولة، يحفظــه الله، لتوط¬ وôك¬ 

الكوادر الوطنية يف سوق العمل.

واســتعرض بعــض البيانات واإلحصائيــات التي 

تعكس ســوق العمل يف الدولــة، وتناولت الع±لة 

املســجلة يف الدولــة مــن عــام 2005 إىل 2014، 

وتوزيعهــا عىل مســتوى الدولة حســب النشــاط 

االقتصادي، مبيناً أن مجمــل الع±لة يف الدولة كان 

مليون¬ و200 ألف، ووصل إىل 4 مالي¬ عام 2009، 

وهبط خالل سنوات 2010 و2011م، وقال: لو نقف 

عند قطاع التشــييد والبناء والذي مثل نسبة 41 % 

عام 2005، ويف عام 2014 مثل قطاع التشييد والبناء 

ما نســبته 33 % من إج±يل القــوى العاملة، وهذا 

يظهر مدى ما وصل إليه ســوق العمل، ويدلل عىل 

وجود صعود يف كافة القطاعات األخرى.

ترحيب بتوصيات املجلس حول تنظيم  العمل

وقال: ترحب الوزارة بحرص املجلس عىل املساهمة 

يف إيجــاد الحلول لتحديات التوطــ¬ عرب توصيتهم 

حول هــذا املوضوع، بتفعيل املــادة 14 من قانون 

تنظيم عالقات العمل، وترحب الوزارة بهذه التوصية 

ضمــن توصيــات املجلس حول هــذا املوضوع، مع 

التأكيد مجدداً عىل أن ما يرتتب عن الحقبة املاضية 

من وجود ســوق¬ متوازي¬ للعمل «سوق العمل يف 

القطاع الحكومي وسوق العمل يف القطاع الخاص»، 

مــع ما ينفرد بــه كل منه± مــن خصائص تختلف 

اختالفاً جذرياً من حيث مســتويات األجور، واملزايا 

وظروف ورشوط العمل يف ظل تشــبع سوق القطاع 

الحكومــي، وتنامــي أعداد املواطنــ¬ الباحث¬ عن 

عمل، كل ذلك يفرض علينا الوقوف جدياً أمام هذه 

الفوارق، والعمــل عىل تضييقها، وذلك بالتزامن مع 

تفعيل املادة 14 من القانون، حتى يأµ هذا التفعيل 

بالنتائج املرجوة.

وبالنســبة لتوحيد الرســوم املتحصلة يف الدولة، 

قال إن كافة الرشكات املسجلة لدى الوزارة رسومها 

واضحة ومحددة وبالتســاوي، وال يوجد تفريق بناء 

عىل التصنيف املوجود، وقال: من الناحية القانونية 

الرصفــة هناك ثالث مواد نحتــاج إليها للوصول إىل 

احتساب نهاية الخدمة، والتي تتعلق باألجر واألجر 

األســايس يف احتســاب نهاية الخدمة، وهناك حاجة 

إىل إصدار قــرار توضيحي أو تفســ{ دقيق للمواد 

التي تتطرق الحتســاب نهاية الخدمة، تســهل عىل 

القانوني¬ كيفية احتســاب نهاية الخدمة، مبيناً أن 

هناك مــواد تتطرق إىل احتســاب نهاية الخدمة يف 

حالة النــزاع، وهي مواد مهمة، والتي تب¬ ســلطة 

الــوزارة يف حل النزاع وديــاً، وإذا \ يقبل أحد طريف 

النزاع، فحقه مكفول باللجوء إىل القضاء.

ضرورة إخضاع كافة 
املنشآت االقتصادية 
بالدولة لنظام تعدد 

الثقافات والرسوم املقررة 
حسب ما هو متبع بوزارة 

العمل مثل املناطق احلرة 
واملناطق االستثمارية

اجمللس يطالب بإعداد 
دراسات ووضع خطط 

عمل للربط بني Þرجات 
العملية التعليمية وخطط 

التنمية االقتصادية 
واالجتماعية لضبط سوق 

العمل وعالج اختالالته 
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 اßمانة التاريخية تتطلب 
أن ينظر الباحث إÐ أسس 

تسمية اخلليج بشكل 
موضوعي وذلك من باب 

حتري الدقة التاريخية

سعادة أحمد عبيد املنصوري 
عضو اجمللس الوطني االحتادي

ال شك أن التاريخ والجغرافيا كانا دا8اً من أدوات 

السياســة املهمة، ويف منطقتنــا العربية التي عانت 

من احتــالل قوى كربى، فإن الحدود الجغرافية هي 

إىل حد كب{ قرارات سياســية قبــل أن تكون نتيجة 

لتضاريــس طبيعية، ولعل الســجال حول مســمى 

الخليــج العــرý هو أحــد نتائج امتــزاج الجغرافيا 

بالسياســة، حيث ال تزال إيران ترص عىل أن الخليج 

املــاÅ الفاصل ب¬ إيران وب¬ دول الخليج العرý يف 

الجنــوب هو «خليج فاريس» وتســعى إىل محو أي 

هوية عربية للخليج.

وقضية الخالف حول االسم ســتبقى سياسية لن 

تغــ{ فيهــا الدالئل والرباهــ¬ شــيئاً، إال أن األمانة 

التاريخية تتطلب أن ينظر الباحث إىل أسس تسمية 

الخليــج بشــكل موضوعي، وذلك مــن باب تحري 

الدقة التاريخية.

هنــاك العديد من الدالئــل التاريخية التي تؤكد 

أن تســمية الخليج العرý تســبق إىل خمســينيات 

القــرن العرشين، حســب± زعم الخــرباء اإليرانيون. 

وقد أحىص صاحب السمو الشــيخ الدكتور سلطان 

بــن محمد القاســمي عضو املجلــس األعىل حاكم 

الشــارقة، يحفظــه اللــه، يف كتابــه «رصاع القوى 

والتجارة يف الخليج»، 12 اس±ً للخليج أولها وأبرزها 

كان بحــر القطيف. أما املؤلــف قدري قلعجي فقد 

أشــار يف كتابه «الخليج العرý بحر األساط{» إىل أن 

االسم الذي أطلق عىل الخليج العرý حسب النقوش 

األكاديــة هو «البحر األد7» أو «البحر املر» ويقابله 

«البحر األعىل» وهو البحر املتوسط.

ك± تشــ{ الوثائق التاريخية إىل أن وصف خليج 

العــرب Sinus Arabicus قــد اســتخدمه املؤرخ 

بلينيوس األكرب (كايدس بلينيوس ســكندوس) الذي 

ذكــر الخليــج العــرý يف وصفــه ملدينــة خاراكس 

(املحمــرة) يف البحريــن وذلــك يف كتابــه الشــه{ 

«التاريــخ الطبيعي» والذي كتبه ب¬ عامي 77 - 79 

قبل امليالد.

من الناحية الجغرافية البحتة، فإن طول الساحل 

العرý عىل الخليج العرý يبلغ 3490 كيلومرتاً، وهو 

أطــول من الســاحل اإليراº، إذ ôلك إيران شــاطئاً 

يبلــغ 2440 كيلومرتاً عىل الخليج العرý، وبهذا فإن 

الســاحل العرý أطول بحــوايل 1050 كيلومرتاً من 

.ºالساحل اإليرا

أما من الناحيــة التاريخية فإن الرحالة الدا0ار_ 

 Travels Wrough Arabiaنيبــور يقول يف كتابــه

عام 1762 «مــن املضحك أن يصور جغرافيونا جزءاً 

مــن بالد العرب كأنه خاضع لحكم ملوك الفرس، يف 

ح¬ أن هــؤالء امللوك \ يتمكنوا قط من أن يكونوا 

أســياد ســاحل البحــر يف بالدهم الخاصــة، لكنهم 

تحملوا صابرين عىل مضض، أن يبقى هذا الســاحل 

ملكاً للعرب». وتشــ{ تلك املالحظة إىل أن السيطرة 

الفعلية عىل الخليج كانت للبحارة العرب، وأن تلك 

املعابر املائية \ تكن تحت سيطرة الدولة الفارسية.

ك± أن الرحالة جيمس را@وند ولستد، وهو مالزم 

بحــار، وضع يف مجلدين عنوان «أســفار يف املنطقة 

العربيــة» Travels in Arabia  يف عام 1838، وكان 

قد أوضح يف املجلد الثاº الذي يؤرخ زيارته لسواحل 

الخليــج «لقد أخطأ جغرافيونا عــىل ما أعتقد ح¬ 

صوروا لنا جزءاً مــن الجزيرة العربية خاضعاً لحكم 

الفرس، ألن العرب هــم الذين @تلكون خالفاً لذلك 

جميع الســواحل البحريــة لإلمرباطورية الفارســية 

مــن مصب الفرات إىل مصب نهر الســند عىل وجه 

التقريب»، غــ{ أن التاريخ \ يكــن وحده من أقر 

بعروبة الخليج، فالعديد من كبار راســمي الخرائط 

قــد أشــاروا إىل الخليــج العــرý عىل أنــه «خليج 

.ýالقطيف» أو الخليج العر

ومن أبــرز راســمي الخرائط الذين اســتخدموا 

اســم الخليج الفــاريس، كان البلجيO األصل ج{ارد 

م{كاتــور الــذي كان أول من وضع أطلســاً حديثاً 

للعــا\. واســتخدم م{كاتور اســم الخليج العرý يف 

 PERSICI VEL SOPHORUMرســمه لخريطة

REGNI TYPUS ، التي نرشت عام 1587 لتوضح 

حدود مملكة فارس.

وقد اســتخدم طابع الخرائط الشــه{ جودكوس 

هونديــوس الوصف نفســه يف أطلــس العا\ الذي 

طبعه عــام 1607 يف خريطة بالد فارس. ك± ظهرت 

أيضاً يف خارطة تصور اإلمرباطورية العث±نية بأكملها 

يف بدايــات القــرن الســابع عرش تظهــر يف الزاوية 

اليرسى السفىل للخارطة الدمغة املزخرفة لإلمرباطور 

العث±º السلطان محمد إضافة إىل صورته.

وقد اســتخدم راســم الخرائط اإلنجليزي الشه{ 

جون ســبيد تلك التســمية يف رســمه لإلمرباطورية 

العث±نيــة يف العام 1626، حيث ظهر اســم الخليج 

العــرý واضحــاً يف أهم أطلس رســم يف تلك الفرتة 

وôيــز بضم حقائق عــن املناطق والشــعوب التي 

ســكنت تلك املناطق كجزء من اهت±م جون سبيد 

بالتاريخ قبل اهت±مه بالجغرافيا الحديثة، وســمعة 

جون ســبيد الكب{ة كأحــد أهم راســمي الخرائط 

الربيطانيــ¬ واهت±مــه بالدقــة يف الرســم، حيث 

إنه من ضمــن األوائل الذين وفــروا خرائط دقيقة 

لجميــع املدن الربيطانية واهتم بالجانب الســيايس 

والتاريخــي واالجت±عي للمناطق التي رســمها، ما 

يعطي اســتخدامه للفظ الخليج العــرý مصداقية 

إضافيــة. وال شــك أن أعــ±ل كل مــن م{كاتــور 

وهونديوس وسبيد، تظل من األع±ل األساسية التي 

اعتمد عليها العديد من رسامي الخرائط الكبار، مثل 

بطرس ب{تيــوس وبيرت فان در ك{ وياس يانســون، 

وكلود جوليان الفرنيس الذي ساهم نحته لصحائف 

الطباعة يف نرش تلك الخرائط بشكل كب{. 

عروبة اخلليج بني التاريخ والسياسة

مقال 
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افتقار اßندية Ø املناطق 
 Ðة إÀواملدن الصغ

مبادرات وأنشطة الهيئة 
الثقافية والرياضية

غياب اßطر االقتصادية 
الالزمة لتطبيق مفهوم 
االح�اف مبا يتفق مع 

التطورات الدولية

اجمللس يناقش املشكالت املاليــــــــــــــــــــــة والتشريعية لìندية واالحتادات الرياضية

عكســت التوصيــات التي تبناهــا املجلس الوطني 

االتحادي خالل مناقشــة موضوع «سياســة الهيئة 

العامة لرعاية الشــباب والرياضة يف تطوير األندية 

الرياضيــة ومراكز الشــباب»، يف جلســته الحادية 

عــرشة مــن دور االنعقاد العــادي الرابــع للفصل 

الترشيعي الخامس عرش التي عقدها يوم 10 مارس 

2015م، مــدى الحرص عىل النهــوض بهذا القطاع 

املهــم، وجاءت يف إطــار املصلحة العامــة لتطوير 

الحركة الرياضية والشبابية، خاصة ما يتعلق بزيادة 

االعت±دات املاليــة املخصصة للهيئة، لض±ن تنفيذ 

أشــمل للخطة االســرتاتيجية، وتوف{ البنية التحتية 

الرياضية لالتحــادات واألندية ورعايــة املوهوب¬، 

وتوفــ{ متطلبــات االتحــادات الرياضية من خالل 

تفعيــل دور الجهــات الرياضية، ال ســي± املجالس 

الرياضية، وإعداد الكوادر الرياضية املواطنة وزيادة 

املخصصــات املاليــة والرواتب واألجــور، وضمهم 

يف قانــون الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينات 

االجت±عية.

املناطق النائية واملدن الصغÃة ولوائح االحرتاف

وتركزت مناقشــات الســادة أعضاء املجلس عىل ما 

ييل: مقاييس األداء التشــغيلية للخطة االسرتاتيجية 

مــن  محــدودة  بأعــداد  ارتبطــت   ،2014-2016

الفعاليات واملســابقات والربامج واملحارضات فقط، 

و\ يتضــح أي مــؤرشات أداء أو معاي{ مســتهدفة 

@كــن االســتفادة منها لقيــاس مدى قــدرة هذه 

األنشــطة عىل تحقيق مســتهدفات املبادرة، وعدم 

تحديد النتائج املتوقعة من مبادرة تعزيز م±رســة 

األرسة للرياضة يف عــام 2014م، و\ تحدد الجهات 

املتعاونة معها لتنفيذ هــذه املبادرة، وعدم توحيد 

قاعدة البيانات الخاصة برياضة املعاق¬ يف الدولة.

كــ± ركــزت عــىل افتقــار األنديــة يف املناطق 

واملدن الصغ{ة، ملبادرات وأنشــطة الهيئة الثقافية 

والرياضية والفنية واملرسحية واملوســيقية والبيئية 

والتقنيــة والرتويحيــة التــي وردت ضمــن مبادرة 

رعاية الشــباب من الفئة العمرية 25-14 يف الخطة 

االسرتاتيجية، وعدم اســتك±ل الهيئة إلصدار لوائح 

االحــرتاف الخاصــة بلعبة كــرة القــدم املتضمنة 

تنظيم عمليــة االحرتاف بجميــع جوانبه، وضعف 

املخصصات واالعت±دات املالية الالزمة الســتك±ل 

اللوائــح املنظمــة لالحــرتاف يف باقــي األلعــاب 

الرياضية، وغياب األطر الترشيعية الشاملة املنظمة 

لعمليــة االحرتاف بجميــع جوانبــه، وغياب األطر 

االقتصاديــة الالزمــة لتطبيق مفهــوم االحرتاف ¶ا 

يتفق مع التطورات الدولية، وتأكيد املتخصص¬ أن 

ثقافة االحرتاف هي ثقافــة متكاملة ال تقترص عىل 

رياضــة واحدة بعينها، وتداخــل االختصاصات ب¬ 

الهيئة واملجالس الرياضية املحلية التي تنفذ الكث{ 

مــن الربامج واألنشــطة املحلية الخاصة بالشــباب 

والرياضة يف ظل غياب كامل لدور الهيئة.

وأكــد أعضــاء املجلس أن ذلك ال يتســق مع ما 

أكده املرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2009، 

يف شــأن الهيئة العامــة لرعاية الشــباب والرياضة 

والجهــات العاملــة، بأن الهيئة هــي الجهاز األعىل 

املختــص برعاية الشــباب والرياضة، وأشــاروا إىل 

غيــاب الخطــط اإلعالمية املدروســة واملرشوعات 

حتت القبة       موضوعات عامة
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تداخل االختصاصات بني 
الهيئة واجملالس الرياضية 
 Àاحمللية التي تنفذ الكث

من ال�امج واßنشطة 
احمللية اخلاصة بالشباب 
والرياضة Ø ظل غياب دور 

الهيئة

عدم وجود برنامج »دد 
مبؤشرات أداء ميكن 
قياسها بشأن رعاية 

 Ø املوهوبني الرياضيني
الدولة

اجمللس يناقش املشكالت املاليــــــــــــــــــــــة والتشريعية لìندية واالحتادات الرياضية

املعنية بالتســويق لألنشــطة الرياضية، إضافة إىل 

الغيــاب امللحوظ للتســويق اإلعالمــي للرياضات 

الج±عيــة والفردية األخرى غ{ كــرة القدم، وعدم 

قــدرة الهيئة عىل تحويل نظام االحرتاف من النظام 

الرعــوي املعتمد عــىل رعاية الحكومــة إىل النظام 

االقتصــادي الحر الذي يعتمد عىل الرعاية التجارية 

والدعايــة واإلعالن، وعــدم وجود تقييــم لتجربة 

احرتاف الالعب األجنبي يف األلعاب الج±عية «كرة 

الطائرة، كرة اليد، كرة الســلة»، خاصة يف ما يتعلق 

بــدور هــؤالء الالعب¬ األجانــب يف تطوير مهارات 

اللعبة. 

تجهيز املنشآت والرياضة النسائية

وقالــوا: عىل الرغــم من إصدار القانــون االتحادي 

املنشــآت  أمــن  شــأن  لســنة 2014، يف   8 رقــم 

والفعاليــات الرياضية الذي يهــدف إىل رفع كفاءة 

وتجهيز املنشــآت الرياضية، فإنــه تب¬ عدم وجود 

معايــ{ موحــدة ومعتمــدة، تحــدد االحتياجات 

األساســية لتجهيز املنشــآت الرياضيــة، وأن 90 % 

من االتحــادات ال ôتلك مرافق ومنشــآت رياضية 

متكاملة، وتأخــر تنفيذ املرافــق الرياضية لألندية 

التي ôت املوافقة عليها مــن الهيئة العامة لرعاية 

الشباب والرياضة ووزارة األشغال العامة، الفت¬ إىل 

قلة األماكن املخصصة للرياضة النسائية عىل الرغم 

م± تضمنته اللوائح املحلية بفصل أماكن م±رســة 

نشــاط الســيدات عن الرجــال، وغيــاب البيانات 

الدقيقة حول املتطلبــات املادية والكوادر البرشية 

الالزمة الســتك±ل إنشاء وتطوير املنشآت الرياضية 

املدرسية.

وأكــدوا عدم وجود خطة وطنية محددة بشــأن 

تأهيــل وإعــداد الكــوادر الرياضيــة، والقيــادات 

الرياضيــة املواطنــة، وأن وجــود مجموعــة مــن 

القيادات الرياضية املواطنة يف املؤسسات اإلقليمية 

والدوليــة، إ0ا يعــرب عن جهود فرديــة لالتحادات 

الرياضيــة، وعدم التزام الهيئة ¶ســتهدفات برامج 

توطــ¬ الوظائف اإلدارية والفنية يف مهن التدريب 

واإلدارة الرياضية، وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء 

رقم 20 لســنة 2007 بشأن إجازات التفرغ الريايض 

ومــا يف حكمها، وضعف برنامــج الرواتب واألجور 

املخصصة لدعــم تعي¬ املدربــ¬ املواطن¬، وعدم 

وجود برنامج محدد، و¶ؤرشات أداء @كن قياســها 

بشأن رعاية املوهوب¬ الرياضي¬ يف الدولة، مش{ين 

إىل أن الهيئة تغلق األندية بعد االنتهاء من موســم 

املســابقات الرياضيــة، يف فرتة تصــادف اإلجازات 

املدرســية والجامعيــة للطلبــة، مــا أدى إىل عدم 

ôك¬ الطلبة والشــباب من قضــاء أوقات فراغهم 

يف هذه األندية، وأن قيمــة الدعم املقدمة لألندية 

\ تــزد منــذ عــام 2009م، وال تغطــي مرصوفاتها 

الشــهرية األساســية، ما نتج عنه عجــز يف ميزانية 

األنديــة اضطرها إىل القيام ببعض امل±رســات غ{ 

املناســبة لتغطية العجز يف امليزانية، مثل: انسحاب 

أربعــة أندية رياضية، وتقســيم املرافق الخاصة يف 

بعض األنديــة كالصاالت الرياضية، إىل اســرتاحات 

لالعب¬ ومســاكن للمدرب¬، توفــ{اً لقيمة اإليجار، 

وعدم تأهيل وتدريب العامل¬ ¶راكز الشــباب من 

اإلداري¬ واملرشف¬ واملتخصص¬ وقلة أعدادهم. 
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اجمللس يطالب بإنشاء صندوق ما½ وقانون 
وخطة للرياضة وضم ا�داريني للمعاشات

اجمللس يطالب بإصدار 
قانون الرياضة الستكمال 

املنظومة التشريعية 
الالزمة لتنظيم Þتلف 

أنواع الرياضات

تبنــى املجلــس الوطني االتحــادي عدداً من 
التوصيات يف ختام مناقشــة هــذا املوضوع، 
طالبت بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل 
عىل تنمية املوارد املالية لزيادة الدعم املقرر 
لألنديــة الرياضيــة، وإعــداد خطــة وطنية 
محددة بربامج وأنشطة ومؤرشات علمية، يف 
شأن إعداد الكوادر الرياضية املواطنة وتوط� 
الوظائــف اإلدارية والفنيــة يف مختلف أنواع 
الرياضات، مع تأكيد زيادة املخصصات املالية 
والرواتــب واألجور، وضمهــا يف قانون الهيئة 

العامة للمعاشات والتأمينات االجت°عية.
ك° طالــب املجلــس يف توصياتــه التي قرر 
إعادتهــا إىل اللجنة املؤقتة ملناقشــة موضوع 
«سياســة الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب 
والرياضة يف تطوير األندية ومراكز الشباب»، 
بزيــادة االعت°دات املاليــة املخصصة للهيئة 
لضــ°ن تنفيذ أشــمل للخطة االســرتاتيجية، 
خاصــة يف ما يتعلــق بتوفÃ البنيــة التحتية 
ورعايــة  واألنديــة  لالتحــادات  الرياضيــة 
املوهوبــ�، وبإجــراء تقييــم دوري لتجربة 
االحــرتاف يف مختلف أنواع الرياضات، وتبني 
برامج محددة لنرش ثقافة االحرتاف الريايض، 
×ا يضمن امتدادهــا إىل كل أنواع الرياضات 
الج°عيــة والفردية، وتقييــم تجربة احرتاف 
الالعب� األجانب يف مختلف أنواع الرياضات.

قانون للرياضة

تبنى املجلس الوطني االتحادي عدداً من التوصيات 

يف ختام مناقشــة موضــوع «سياســة الهيئة العامة 

لرعاية الشباب والرياضة يف تطوير األندية الرياضية 

ومراكز الشــباب»، طالبت بإنشاء صندوق الرياضة 

الذي يشتمل عىل تنمية املوارد املالية لزيادة الدعم 

املقــرر لألنديــة الرياضيــة، وإعداد خطــة وطنية 

محددة بربامج وأنشــطة ومؤرشات علمية يف شــأن 

إعداد الكــوادر الرياضية املواطنة وتوط¬ الوظائف 

اإلداريــة والفنيــة يف مختلف أنــواع الرياضات، مع 

تأكيــد زيادة املخصصات املاليــة والرواتب واألجور 

وضمها يف قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

االجت±عية.

بزيــادة  توصياتــه،  يف  املجلــس  طالــب  كــ± 

االعت±دات املالية املخصصــة للهيئة، لض±ن تنفيذ 

أشــمل للخطة االســرتاتيجية، خاصة يف مــا يتعلق 

بتوف{ البنية التحتيــة الرياضية لالتحادات واألندية 

ورعايــة املوهوبــ¬، وبإجراء تقييــم دوري لتجربة 

االحرتاف يف مختلــف أنواع الرياضات، وتبني برامج 

محــددة لنرش ثقافة االحرتاف الريــايض، ¶ا يضمن 

امتدادها إىل كل أنواع الرياضات الج±عية والفردية، 

وتقييــم تجربة احرتاف الالعب¬ األجانب يف مختلف 

أنواع الرياضات.

تنفيذ مرشوعات الهيئة وقانون الرياضة 

الرياضــة»  «قانــون  بإصــدار  املجلــس  وطالــب 

الســتك±ل املنظومــة الترشيعيــة الالزمــة لتنظيم 

مختلف أنــواع الرياضــات، خاصة مــا يتعلق منها 

بلوائح تنظيــم االحرتاف والعمــل اإلداري الريايض 

والعالقــة ب¬ الهيئــة واملجالس الرياضيــة املحلية، 

وتنظيــم عمــل األكاد@يــات الرياضيــة بالدولــة 

وعالقاتهــا باالتحــادات املعنية، وكذلــك ما يتعلق 

بلوائح قانون املنشــآت الرياضية والتفرغ الريايض، 

ودراســة إعادة توزيع املخصصــات املالية الخاصة 

باتحاد كرة القدم لســد احتياجات بقية االتحادات، 

لوجود مــوارد أخرى أســهمت يف زيــادة إيراداته، 

وإنشــاء صندوق للرياضة يشتمل عىل تنمية املوارد 

املالية لزيادة الدعم املقــرر لألندية الرياضية، مثل: 

وقف الرياضــة، درهم الرياضة، ونســبة من عقود 

الالعب¬ واملدربــ¬ األجانب، وتبنــي خطط لتنمية 

املوارد املالية لهــذه األندية، خاصة ما يتعلق بدعم 

جهود التســويق الريــايض، واعت±د إعــداد تطبيق 

مؤرشات أداء مجالــس إدارات االتحادات، وتطبيق 

أفضل امل±رســات الدولية يف إدارة وتســويق برامج 

االتحــادات الرياضيــة، وتكامل الجهود والتنســيق 

الشــامل ب¬ الهيئة وكل من: اللجنة األوملبية ووزارة 

حتت القبة       موضوعات عامة

الرتبيــة والتعليم، والتعليم العايل، واملجالس املحلية 

الرياضية، بشأن استقطاب ورعاية املوهوب¬ رياضياً، 

وصقل مواهبهم يف إطار مرشوع «البطل األوملبي»، 

ودعم رياضة املعاقــ¬، ¶ا يضمن توف{ بنية تحتية 

مناسبة وقاعدة بيانات شاملة، وإنجاز مرشوع املركز 

اإلقليمي لتأهيل وإعداد الكوادر الرياضية للمعاق¬، 

وإعادة دراســة احتياجات األنديــة من مخصصات 

اســتهالك الكهرباء واملاء لألندية الرياضية، ورضورة 

مســاواتهم بالتعرفة املخصصة للمواطن¬، ومبارشة 

وزارة األشغال العامة يف تنفيذ املرشوعات املعتمدة 

مــن الهيئة العامة لرعاية الشــباب والرياضة، حتى 

تتمكــن مــن تنفيذ أنشــطتها الشــبابية يف مناطق 

الدولة، وتنفيذ الهدف االســرتاتيجي الخاص باملركز 

الطبي الريايض، وإعداد جدول زمني لالنتهاء منه.

نهيان يؤكد أهمية تطوير البيئة الرياضية

وأكد معايل الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير 

الثقافــة والشــباب وتنمية املتجمع، رئيــس الهيئة 

العامــة لرعاية الشــباب والرياضــة، أهمية تطوير 

البيئــة الرياضية وتوف{ الدعم املــايل الالزم، وتوف{ 

الرشوط إلعداد املنتخبات التي تتنافس عاملياً باسم 

الدولة، والتوســع يف إنشــاء مراكز الشــباب، مؤكداً 

معاليه أهمية توف{ جميع الرشوط الالزمة لتحقيق 

مــا هو مطلوب، مضيفاً: ســيتم االنتهــاء قريباً من 

اســرتاتيجية شــاملة لالســتفادة القصوى من مراكز 

الشــباب واملراكز الثقافية يف جميع مناطق الدولة، 

من خالل أنشــطة مســتمرة الســتقطاب الشباب، 

وإتاحــة الفرصة لهم ومختلف القطاعات من كتاب 

ومرسحي¬ ومثقف¬، وقال: ستحتضن الوزارة هؤالء 

املوهوب¬، وسنقدم لهم كل اإلمكانات.

وأضاف معاليه: قمنا ¶سح كامل للمراكز الغربية 

يف اإلمــارات، وتــم حــرص املطلــوب، وإذا أردنا أن 

نحدث نقلة نوعية، يجب عدم االعت±د عىل املواسم 

واملناســبات الخاصة، معرباً عن شكره لسمو الشيخ 

منصــور بــن زايد آل نهيــان، نائــب رئيس مجلس 

الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، عىل ما قدمه من دعم.

ويف مــا يتعلق بإنجــاز املنشــآت الرياضية، أكد 

معاليه أن الهيئة عىل تواصل دائم مع وزارة األشغال، 

لتأكيد أهمية إنجاز املنشــآت املعتمدة، مشــ{اً إىل 

وجود منشــآت ¶ستويات عاملية يف مختلف مناطق 

الدولة.
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طرح حتت قبة ال�ملان 
العربي العديد من الهموم 

العربية ومن ضمنها 
معوقات عدم وجود توحيد 

للتشريعات العربية على 
كافة املستويات

سعادة سا« »مد بن هويدن
عضو اجمللس الوطني االحتادي

دور الشعبة ال�ملانية Ø ال�ملان العربي
أنشــئ الربملان العــرý بقرار من قمــة الجزائر عام 

2005، عىل مســتوى القادة العــرب، بصفة انتقالية 

ملدة خمس سنوات يتم التمديد له ملدة سنت¬، ويف 

 ýعــام 2012 يف قمة بغداد، تم إقــرار الربملان العر

بالصفــة الدا8ة وانتهاء الصفــة االنتقالية عنه، وقد 

ترأس الربملان العرý يف أول فصل ترشيعي من عمر 

الربملــان، دولة اإلمارات العربيــة املتحدة من خالل 

سعادة األخ أحمد محمد راشد الجروان ملدة سنت¬، 

كــ± تم انتخابه بالتزكية رئيســاً للربملان العرý ملدة 

ثانية.

وقــد كان للشــعبة الربملانيــة اإلماراتية ممثلة 

يف أعضائها، الحضور الفاعل واملشــاركات النشطة 

سابقاً خالل الفرتة االنتقالية للربملان العرý أو من 

خالل الوجود والتمثيل للشــعبة يف الفرتة التي تم 

انتقال الربملــان العرý من االنتقاليــة إىل الدائم، 

حيــث كان ألعضاء الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية 

 ،ýحضور مميز من خــالل مجموعة الربملان العر

وذلك من خالل رئاســة اللجنة السياسية يف الفرتة 

االنتقاليــة، وطــرح العديد مــن االقرتاحات التي 

تصــب يف مصلحــة الدولة ¶ا ال يــرض بالغ{، ك± 

تم طرح العديد من املشــاريع التي تخدم شعوب 

الوطــن العرý، وحينــ± جاءت رئاســة اإلمارات 

للربملــان العــرý، فقد ُولــد هذا الربملــان حقيقة 

وأصبح قيمة عــىل أرض الواقــع، فللوهلة األوىل 

 ýالدائم ومجموعــة الربملان العر ýللربملــان العر

اإلماراتية، وهي تعمل بكل جهد وإخالص إلثبات 

ôيز أبناء اإلمارات وأبنــاء زايد يف العمل القيادي 

ووســطية التوجه الســيايس وحب الســالم وأمن 

الشــعوب، بفضل من الله، ثــم بفضل توجيهات 

قيادتنا الرشــيدة والجهــود الحثيثــة والتحديات 

الصعبــة لــكل املعوقــات السياســية واملاديــة 

والفكرية لفكرة وجود برملان عرý @ثل الشــعب 

العرý بأرسه من املحيــط إىل الخليج، فقد أ}رت 

تلك الجهود بوجود هذا الصدى للربملان العرý يف 

املحافل الدولية واإلقليمية وتواجد عىل مســتوى 

القمة والعديد من املجالس الوزارية.

 وقد طرح تحت قبة الربملان العرý العديد من 

الهمــوم العربية ومن ضمنها معوقات عدم وجود 

توحيد للترشيعات العربية عىل كافة املستويات، 

ك± تم طــرح معوقــات التنمية يف كافــة أقطار 

الوطــن العرý؛ ما التحديات التي يواجهها الوطن 

العرý حاليــاً، وما التي قد يواجهها مســتقبالً إن 

\ يتــم وضع مــا @كن من خالله تفــادي العديد 

مــن هذه التحديات واألخطار العاملية، ومن هذه 

التحديــات اإلرهــاب وتفيش هــذا الوباء يف عدد 

مــن أقطار الوطــن العرý وغ{هــا. ولقد قدمت 

الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية ممثلــة يف مجموعة 

الربملــان العــرý ومن خالل تواجــد أربعة أعضاء 

يف كل مــن اللجنــة السياســية والخارجية واألمن 

القومــي واللجنة الترشيعيــة والقانونية وحقوق 

اإلنســان، واللجنــة االقتصادية واملاليــة، واللجنة 

الثقافيــة والشــباب واملرأة والطفــل. فمن خالل 

هــذا التواجد اإلمــاراµ يف هذه اللجــان األربع، 

تقدم األعضاء ¶شــاريع ومقرتحــات عديدة بدية 

يف تطوير وتنظيم أجهزة الربملان العرý، ثم النظر 

ودراســة آلية توحيــد وجمع شــمل دول الوطن 

العرý، وربطها ¶صــ{ وهدف وآمال واحدة لكل 

مكونات الشعب العرý يف جميع أقطارنا املتفرقة 

من املحيط إىل الخليج.

وكان للربملــان العــرý حضور كبــ{ يف جميع 

امللتقيات العاملية، فقد فتح البوابة إليصال صوت 

املواطــن العرý، وحمل الهم والقضايا العربية إىل 

 ýالســاحة الدولية بصوت من @ثل الشعب العر

مــن خالل ما اعتــاده العا\ الخارجــي، بأن تنقل 

هموم الوطن العرý بواســطة القيادات السياسية 

أو من يوكل لهم بذلك. 

ومــن القضايا الحــارضة دا8اً وأبــداً من خالل 

تواجــد وحضــور الربملــان العرý يف مثــل هذه 

املؤôــرات وامللتقيــات، الطــرح الدائــم لقضية 

فلســط¬ ومعانات الشــعب العرý الفلسطيني 

من االحتالل ألكB من خمســ¬ سنة احتالل وذبح 

وســجن وترشيــد، وأيضــاً قضية جــزر اإلمارات 

العربيــة املتحــدة املحتلة من قبل إيــران، فمثل 

هذه القضايــا وغ{ها الكثــ{، كاألحداث يف عدد 

من األقطــار العربية وما يجري بها من قهر وذبح 

وتهج{ وسجن، بفعل التناحر الداخيل أو التدخل 

اإلقليمي أو الدويل، ما يجعل تلك الدول ال يستقر 

لهــا حال، ويقايس شــعبها ويالت هــذه الحروب 

واألوضاع األمنية الســيئة، ف± ôــر به تلك الدول 

من هموم وأحزان تدمي القلب، وهنا يكون لزاماً 

عىل الربملان العرý طرح هذه القضايا وباستمرار، 

عىل الســاحت¬ اإلقليمية والدوليــة إليجاد حلول 

لتلك املصائب واألحداث الدامية.

كــ± أن للربملان العــرý دوراً مه±ً وحساســاً 

 ،ýيف تقــارب الفرقاء من اإلخــوة يف الوطن العر

فال بــد من تلمس ما هي معوقات نبذ املشــاكل 

واملعضالت وحلها بالطرق املمكنة لصالح شــعب 

الوطــن العرý، ومــن جانب آخر يتــوىل الربملان 

العــرý إقامــة العديــد مــن النــدوات يف كافة 

املســتويات، لتطوير العمل العرý املشرتك وصوالً 

لوحــدة وكيــان عــرý يؤهله و@كنــه من حفظ 

ح±ية الشعب العرý ويجعله قوة يعمل لها الغ{ 

ألف حساب، وعدم خضوعنا للتدخل الخارجي يف 

أي وقت، وذلك ملطامعهم يف نهب خ{ات الشعب 

العرý، ك± كان للربملان العرý دور كب{ يف تفعيل 

.ýنظامه األسايس يف دوره الرقا

عضو çموعة ال�ملان العربي

مقال 
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شــدد املجلــس الوطني االتحادي، خالل مناقشــة 

وإقرار مرشوع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام 

القانون االتحادي رقم 24 لســنة 1999م، يف شــأن 

ح±ية البيئة وتنميتها، يف الجلســة الثامنة من دور 

انعقــاده العادي الرابع التــي عقدها يوم 13 يناير 

2015م، عىل أهمية ح±ية املجتمع وصحة اإلنسان 

والكائنــات الحيــة األخــرى من جميع األنشــطة 

واألفعــال املرضة بيئيــاً، أو التي تعيق االســتخدام 

املرشوع للوسط البيئي، ومكافحة التلوث بأشكاله 

املختلفــة وتجنب أية أرضار أو آثار ســلبية فورية 

أو بعيــدة املدى، نتيجــة خطط وبرامــج التنمية 

االقتصادية أو الزراعيــة أو الصناعية أو العمرانية، 

أو غ{ها من برامج التنمية التي تهدف إىل تحس¬ 

مســتوى الحياة، وأن تــرسي أحكامه عــىل إقليم 

الدولة ¶ا فيها املناطق الحرة.

االلتــزام ×تطلبات وزارة البيئــة يف إنتاج وتصنيع 

اإلسمنت

وحسب مرشوع القانون الذي وافق عليه املجلس، 

يُراعى يف عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات 

املحاجر والكسارات واملقالع واإلسمنت، ¶ا يف ذلك 

«الكلنكر» تحقيق املتطلبــات التي تصدرها وزارة 

البيئــة واملياه يف هذا الشــأن، بهدف الحفاظ عىل 

املوارد الطبيعيــة، وتجنب التدهور البيئي، وتقليل 

التأث{ عىل الصحة العامة وح±ية البيئة من أنشطة 

املحاجــر املخالفة. وتحدد الالئحــة التنفيذية لهذا 

القانون الضوابط والرشوط املتعلقة بتصنيع وإنتاج 

وتصديــر منتجات املحاجر واإلســمنت ¶ا يف ذلك 

«الكلنكــر»، والرخــص الالزمــة للتصدير وحصصه 

وحاالت وقفــه أو منعه والخطــط الالزمة لتقرير 

ذلك.

ويحــدد مجلس الــوزراء بناًء عــىل عرض وزارة 

البيئة واملياه – بعد تنسيقها مع السلطة املختصة - 

االجــراءات واملدد الالزمة لتقليص حجم الصادرات 

السنوية لجميع منتجات املحاجر واالسمنت ¶ا يف 

ذلك «الكلنكــر» أو منعها. وملجلــس الوزراء منح 

رخصــة تصدير اســتثنائية يف بعــض الحاالت التي 

تقتضيها املصلحة العامــة للدولة، وبناًء عىل عرض 

الوزارة بعد التنســيق مع السلطة املختصة والجهة 

املعنية.

وتقوم السلطة املختصة بالتعاون والتنسيق مع 

وزارة البيئة وامليــاه والجهات املعنية، بالعمل عىل 

تنمية وتطوير مــوارد البيئة الصحراوية، واالهت±م 

بالتنــوع البيولوجــي وزيــادة الرقعــة الخــرضاء، 

باستخدام األساليب والتقنيات الحديثة، واالستفادة 

مــن التكنولوجيــا املتقدمة التي تحمــي املناطق 

الزراعيــة وتنميها. ويحظر مبارشة أي نشــاط من 

شــأنه أن يــرض بكمية أو نوعية الغطــاء النباµ يف 

أيــة منطقة، ما يؤدي إىل التصحر أو تشــوه البيئة 

الطبيعية، ويحظــر قطع أو اقتالع أو إلحاق الرضر 

بأية شــجرة أو شــج{ة أو أعشاب، إال بترصيح من 

الســلطة املختصة بالتنســيق مع الوزارة. ويحظر 

استخدام املتفجرات بكافة أنواعها، وإجراء عمليات 
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اßخذ بعني االعتبار 
العوامل واملعايÀ البيئية 

التي حتددها الوزارة 
عند إعداد وتنفيذ خطط 

استخدامات اßراضي 
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التفجــ{ بكافــة طرقهــا، دون الحصول املســبق 

عىل املوافقــات والتصاريح الالزمــة وفق القوان¬ 

واألنظمــة واللوائح النافذة، مع وجوب اتخاذ كافة 

االحتياطات الالزمة.

حظر أية أع°ل يرتتب عليها رضر البيئة

ويُحظــر عىل أي شــخص أو منشــأة القيــام بأية 

أعــ±ل يرتتب عليهــا أو يكون من شــأنها إحداث 

أرضار بالبيئة، بأي شــكل من األشــكال، ¶ا يف ذلك 

اســتغالل وجرف األرايض والوديان. وجاء التعديل 

ليشــمل الحظر جميع األشخاص، سواء كان شخصاً 

طبيعيا أو اعتبارياً، وال يبقى مقترصاً عىل املنشــأة. 

وتلتزم املنشــآت باإلقالل مــن مخلفاتها والتخلص 

منها بشــكل آمن، باستخدام أفضل الوسائل الفنية 

املتاحة يف األماكن التي تحددها السلطة املختصة، 

عــىل أن تحدد الالئحــة التنفيذية طــرق التخلص 

منهــا. وهــدف املجلس مــن التعديــل إىل ضبط 

عموميــة النص، وتحديد آليات التطبيق، من خالل 

اجمللس يضيف تعديالً 
يتضمن أن تسري أحكام 

القانون على إقليم الدولة 
مبا فيها املناطق احلرة
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 وزير البيئة يشيد  بحرص 
اجمللس على أن يشمل 

القانون إقليم الدولة 
مبا فيها املناطق احلرة 

و هذا التوجه هو أحد 
توصيات اجمللس التي 
تعت� موجهًا خلطط 

وعمل Þتلف املؤسسات 
احلكومية

استخدام أفضل الوسائل الفنية املتاحة. 

وحســب مواد مرشوع القانون «تقــوم الوزارة 

بتقييم كفاءة تطبيق الترشيعات البيئية االتحادية 

عىل املســتوى املحيل وفقــاً لنظــام املتابعة الذي 

تحدده الالئحة التنفيذية».

وعدل املجلس املادة 96 التي تنص عىل ما ييل: 

يصدر وزيــر البيئة واملياه لوائــح لتنظيم مختلف 

األنشــطة الصناعية والتنموية والخدمات واألع±ل 

يف الدولــة لتطبيق مقاييــس ومعاي{ ح±ية البيئة 

بالتنسيق مع الســلطات املختصة والجهة املعنية، 

وللوزير حظر است{اد املواد التي تسبب أرضاراً بيئية 

تؤثر عىل ح±ية البيئة أو تنميتها، ويســتمر العمل 

باللوائح واألنظمة والقــرارات الصادرة قبل العمل 

بأحكام هذا القانون، ¶ا ال يتعارض مع أحكامه، إىل 

حــ¬ صدور اللوائح واألنظمة والقرارات التي تحل 

محلها.وتــم التعديل نظــراً ألن املعاي{ واملقاييس 

عبارة عن ضوابط @كن قياســها بعكس املتطلبات، 

وتــم إضافة لفظــة «التخي{» حتــى تتحقق غاية 

املعني¬ اللذين قصده± املرشع.

وزير البيئة واملياه يشيد بحرص املجلس وتوصياته 

ناقش املجلــس مــرشوع القانون بحضــور معايل 

الدكتور راشــد أحمد بن فهد وزيــر البيئة واملياه، 

وجّســدت مناقشــات الســادة أعضــاء املجلــس 

ملــواد مرشوع القانون، مــدى التوافق ب¬ املجلس 

والحكومة، عىل أهميــة مرشوع القانون يف ح±ية 

البيئة وتنميتها، ¶ا يواكب التطورات التي تطرأ عىل 

البيئــة لتوف{ جودة حياة عاليــة، يف بيئة معطاءة 

مستدامة، توفر حياة صحية مديدة، تحقيقاً لرؤية 

اإلمــارات 2021م، ويف تعزيز الجهــود الرامية إىل 

ح±يــة البيئة الطبيعيــة، التي تعد مــن أولويات 

اإلمــارات التي أصدرت أول قوانــ¬ لتنظيم الصيد 

وح±ية الحياة الربية والفطرية قبل حوايل 30 عاماً.

وأشــاد معايل وزير البيئة واملياه خالل الجلسة، 

بحــرص املجلس الوطني االتحادي عىل أن يشــمل 

القانون إقليم الدولة، ¶ا فيها املناطق الحرة، وقال 

معاليه إن هذا التوجــه هو أحد توصيات املجلس 

التي تعترب موجهاً لخطط وعمل مختلف املؤسسات 

الحكومية، وتوضع يف خططها وبرامجها، ملا لها من 

أهمية تتعلق بقضايا تخص الوطن واملواطن¬. 

دراسات لألمانة العامة.. وحقائق مهمة

بّ¬ امللــف الترشيعي ملرشوع القانون الذي أعدته 

األمانــة العامــة للمجلس، وتضــم أوراق الجانب¬ 
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االجت±عي والقانوº، أن هناك عدداً من األســباب 

التي دعت إىل التعديل عىل مرشوع القانون، ومن 

أبرزهــا: وجود العديد من املشــكالت التي نتجت 

عن امل±رســات القا8ة للقانــون، مثل التصحر وما 

يصاحبــه من تلــوث امليــاه الجوفيــة، والنفايات 

الشخصية والتجارية، وتلوث البيئة البحرية وغرق 

السفن، وترصيف الزيوت الصناعية واملياه العادمة 

يف الوديان، والتخلص من ملوثات الســفن يف مياه 

البحر، واالستغالل الجائر للBوة املهددة باالنقراض، 

وما نتــج عنه من قلــة أعداد األســ±ك، والتجارة 

بالطيــور والحيوانات املهددة باالنقــراض، وتلوث 

الهواء وأســبابه، مثل الكسارات واملبيدات، وتلوث 

مياه الرشب.

وأشــار امللــف إىل تــدº نســبة إعــادة تدوير 

النفايات، وتكرار حوادث غرق السفن غ{ املطابقة 

ملواصفــات املالحة البحرية والتي، ال تلتزم برشوط 

الســالمة واألمان املتعلق باملالحة البحرية، وهناك 

انخفاض يف عدد األســ±ك التجارية، وكم كب{ من 

مجموع الصيد السمO، يتم عىل أنواع تشهد صيداً 

جائراً، ويتجاوز مستويات االستدامة، ك± أن أعداد 

الضبطيات للطيــور والحيوانات املهددة باالنقراض 

بلغت عــام 2011م، نحو 476 عينــة، وعام 2012 

ارتفعت إىل 1376 عينة. 

وتكمن مشــكلة تلوث الهــواء بارتباطها ببعض 

األمــراض التنفســية، خاصــة اإلصابــة بالربو ب¬ 

األطفال، نتيجة اســتخدام املتفجــرات يف املناطق 

الجبليــة، إضافة إىل أع±ل الكســارات عن طريق 

نســبة األتربــة املستنشــقة، خصوصاً الكســارات 

القريبة من املناطق السكنية.

وأظهــر امللف أنه بالنســبة لالنبعاثــات الضارة 

من اإلســمنت، فإن املشكلة تكمن يف تلوث الهواء، 

إذ تعترب مصانع اإلســمنت والكســارات، أحد أبرز 

الصناعــات امللوثــة للهــواء، وقد ثبــت علمياً أن 

إنتــاج 1 طن من اإلســمنت يصاحبــه انبعاث 1.1 

طــن تقريباً من غاز ثاº أكســيد الكربون، ويؤدي 

إىل انبعــاث 164 كغــم مــن الغبار، مــا يؤدي إىل 

زيادة األرضار البيئية، وزيادة نســبة أمراض الجهاز 

التنفيس، وغ{ها من األمراض الخط{ة عىل اإلنسان.

ووفقاً للملف؛ فإن هذه املشكالت ترفع نفقات 

الصحة العامة ونفقــات النظافة العامة يف الدولة، 

وتســتنزف املوارد الطبيعية عند إصابتها بالتلوث، 

فتلوث الرتبة أو مياه البحر، يؤثر ســلباً يف ســالمة 

مياه الــرشب، ونوعية الغذاء، مــا يزيد من تكلفة 

تأهيل البيئة الطبيعية.

يُحظر على أي شخص أو 
منشأة القيام بأية أعمال 
ي�تب عليها أو يكون من 
شأنها إحداث أضرار بالبيئة 

بأي شكل من اßشكال 
مبا Ø ذلك استغالل وجرف 

اßراضي والوديان
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تعديالت اجمللس تنسجم مع الهـــــــــــــــــــــــــــــدف من التعديل  حلماية البيئة 
واحلفاظ على توازنها الطبيعي

أظهرت مناقشات أعضاء املجلس الوطني االتحادي 

للمواد التي سيتم تعديلها من القانون االتحادي رقم 

24 لسنة 1999م، بشأن ح±ية البيئة وتنميتها خالل 

الجلســة الثامنة مــن دور االنعقاد العــادي الرابع، 

يــوم 13 يناير 2015م، مــدى التوافق مع الحكومة 

عىل رضورة تقديم جميع الســبل واإلمكانات لتوف{ 

جودة حياة عالية يف بيئة معطاءة ومســتدامة توفر 

حيــاة صحيــة مديدة لألجيــال الحاليــة والقادمة، 

والذي اتضح جلياً بإشادة معايل الدكتور راشد أحمد 

بن فهد وزير البيئــة واملياه بحرص املجلس عىل أن 

ترسي أحكام هذا القانون عىل إقليم الدولة ¶ا فيها 

املناطق الحرة.

وجاءت تعديالت املجلس منســجمة مع الهدف 

واألســس العامة للقانون، والتي تؤكد أهمية ح±ية 

البيئــة والحفاظ عــىل نوعيتها وتوازنهــا الطبيعي، 

ومكافحــة التلوث بأشــكاله املختلفــة وتجنب أية 

أرضار أو آثار ســلبية فوريــة أو بعيدة املدى نتيجة 

لخطــط وبرامج التنمية االقتصاديــة أو الزراعية أو 

الصناعيــة أو العمرانية، أو غ{ها من برامج التنمية 

التي تهدف إىل تحســ¬ مســتوى الحياة والتنسيق 

في± ب¬ الوزارة وب¬ الســلطات املختصة والجهات 

املعنيــة يف ح±يــة البيئــة والحفاظ عــىل نوعيتها 

وتوازنها الطبيعي، وترســيخ الوعــي البيئي ومبادئ 

مكافحة التلــوث، وتنمية املوارد الطبيعية والحفاظ 

عىل التنــوع الحيــوي يف إقليم الدولة واســتغالله 

االستغالل األمثل ملصلحة األجيال الحارضة والقادمة، 

وح±يــة املجتمع وصحة اإلنســان والكائنات الحية 

األخرى من جميع األنشــطة واألفعــال املرضة بيئياً، 

أو التي تعيق االســتخدام املرشوع للوســط البيئي، 

وح±ية البيئة يف الدولة من التأث{ الضار لألنشــطة 

التي تتم خارج إقليم الدولة، وتنفيذ االلتزامات التي 

تنظمها االتفاقيــات الدوليــة أو اإلقليمية املتعلقة 

بح±يــة البيئــة ومكافحة التلــوث واملحافظة عىل 

املوارد الطبيعية التي تصــادق عليها أو تنضم إليها 

الدولة.

وشــدد املجلس عىل أهمية األخــذ بع¬ االعتبار 

العوامــل واملعايــ{ البيئيــة التي تحددهــا الوزارة 

بالتنســيق مع الســلطة املختصة والجهات املعنية، 

عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات األرايض التي 

يتحــدد يف ظلها املناطق املخصصــة للبناء واملناطق 

الزراعية والصناعية واملناطق املحمية وغ{ها، واتخاذ 

جميــع االحتياطات الالزمة لض±ن عدم حدوث أية 

اتخاذ االحتياطات الالزمة 
لضمان عدم حدوث أية 

أضرار بالبيئة عند إنتاج أو 
تداول أو معاجلة املواد 

اخلطرة

مناقشات أعضاء اجمللس 
ملشروع قانون حماية 

البيئة تُجّسد مدى التوافق 
بني اجمللس واحلكومة 
على أهمية حماية البيئة 

حتت القبة      مشروعات قوانني
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أرضار بالبيئــة لدى إنتاج أو تداول أو معالجة املواد 

الخطرة، سواء كانت يف حالتها الغازية أو السائلة أو 

الصلبة، وتحديد قواعد ســالمة خزانات وتوصيالت 

مياه الرشب وصالحيتها لالســتع±ل اآلدمي، ووضع 

الضوابط والحدود املســموح بها من بقايا املبيدات 

عىل األغذية املنتجة محلياً أو املستوردة.

وشــدد املجلس عىل أهمية أن تتوىل وزارة البيئة 

واملياه بالتنســيق والتشــاور مع الســلطة املختصة 

والجهــات املعنية، إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير 

وتحديث مقاييس ومعاي{ الح±ية البيئية، وشــدد 

عىل أنــه يجوز يف الحــاالت الطارئــة القهرية عدم 

التقييــد باملقاييس واملعاي{ التي تصــدر بالتطبيق 

ألحــكام هذا القانــون إذا كان الهــدف هو ح±ية 

األرواح، أو ض±ن تأم¬ ســالمة املنشــأة أو منطقة 

العمل، مع رضورة إخطار الوزارة.

وأكد املجلس أن عىل مراكز البحوث واملؤسسات 

ذات  األخــرى  والجهــات  والجامعــات  العلميــة 

االختصاص بالتنســيق مع الوزارة، االهت±م ¶وضوع 

التنــوع البيولوجــي واملحافظــة عىل أصــل األنواع 

وإجــراء الدراســات واألبحــاث واقــرتاح الضوابط 

واألســاليب الواجب األخذ بهــا للمحافظة عىل تلك 

األنواع، وســبل استث±رها ¶ا @نع استنزافها ويحفظ 

للدولة حقوقها املرشوعة أدبياً واجت±عياً واقتصادياً.

وأفرد القانون عقوبات تــرتاوح ب¬ الحبس ملدة 

قد تصل إىل ســنة، والغرامة املالية التي قد تصل إىل 

مليوº درهم، ومنح املرشوعات واملنشــآت القا8ة، 

عنــد العمل بهــذا القانون، مهلــة لتوفيق أوضاعها 

طبقــاً ألحكامه وأحكام الالئحة التنفيذية خالل فرتة 

ال تجاوز سنة من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية.

اإلبالغ عن حوادث ترسب الزيت يف البيئة البحرية

وشــدد املجلــس عــىل رضورة أن تضــع الــوزارة 

بالتنســيق مع الســلطة املختصة والجهات املعنية 

نظاماً وطنياً للرصد البيئي، وتتوىل السلطة املختصة 

إنشــاء وتشــغيل شــبكات الرصد البيئي واإلرشاف 

عليها، ويجب عىل هذه الشبكات اإلبالغ بأي تجاوز 

للحدود املسموح بها مللوثات البيئة وبتقديم تقارير 

دورية عــن نتائج أع±لهــا وذلك وفقــاً ملا تحدده 

الالئحــة التنفيذيــة، وأن تضع بالتنســيق والتعاون 

والتشــاور مع الجهــات املعنية يف الدولــة، خططًا 

ملواجهة الطوارئ والكوارث البيئية.

وعىل مالــك الوســيلة البحريــة أو ربانها أو أي 

شــخص مسؤول عنها، وعىل املســؤول¬ عن وسائل 

نقــل الزيت الواقعة داخل املوانئ أو البيئة البحرية 

للدولــة، وكذلك املســؤول¬ يف الجهــات العاملة يف 

اســتخراج الزيت، أن يبادروا فوراً وطبقاً لإلجراءات 

املنصــوص عليهــا يف الالئحــة التنفيذيــة، إىل إبالغ 

هيئــات املوانئ وجهــاز ح±ية املنشــآت الحيوية 

والســواحل وغ{ها من الســلطات املختصة عن كل 

حادث تــرسب للزيت فور حدوثه، مع بيان ظروف 

الحــادث ونوع املــادة املترسبة واإلجــراءات التي 

اتخذت إليقــاف الترسب أو الحــد منه، ويف جميع 

األحوال، يجب عــىل هيئات املوانئ وحرس الحدود 

والســواحل إبالغ الوزارة والجهــات املعنية بجميع 

املعلومــات عن الحادث املشــار إليه فــور حدوثه، 

ويحظــر عىل الوســائل البحرية التــي تحمل املواد 

الضــارة، إغراق النفايات الخطــرة واملواد امللوثة يف 

البيئة البحرية. 

ح°ية مياه الرشب

وشــملت التعديالت املــواد املتعلقــة بح±ية مياه 
الــرشب، وشــدد املجلــس عــىل رضورة أن تقوم 

الجهات املعنية بالتشــاور والتنســيق مع الوزارة 

والسلطة املختصة يف جميع األمور املتعلقة باملياه 

الجوفية ومياه الرشب، ¶ــا يف ذلك املحافظة عىل 

مصادر موارد املياه وتنميتها، عىل أن تتوىل السلطة 

املختصة بالتنســيق مع الــوزارة، تحديــد قواعد 

سالمة خزانات وتوصيالت مياه الرشب، وصالحيتها 

لالســتع±ل اآلدمي، طبقاً للمعايــ{ التي تحددها 

الالئحــة التنفيذيــة، والتــي يجب عــىل أصحاب 

املباº واملنشــآت االلتــزام بها، ك± تتــوىل بإجراء 

فحص دوري عىل محطات تحلية املياه وشــبكات 

وخزانــات وتوصيــالت امليــاه لضــ±ن صالحيتها 

لالســتع±ل اآلدمــي، طبقــاً للمقاييــس واملعاي{ 

واملواصفات التــي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون، ك± تعمل عىل تنمية وتطوير موارد البيئة 

الصحراوية واالهتــ±م بالتنوع البيولوجي، وزيادة 

الرقعة الخرضاء باســتخدام األســاليب والتقنيات 

الحديثة، واالستفادة من التكنولوجيا املتقدمة التي 

تحمي املناطق الزراعية، وتنميتها.

ح°ية الرتبة والغطاء النبا}

عــىل الســلطة املختصــة أن تأخذ بعــ¬ االعتبار 

العوامــل واملعايــ{ البيئية التي تحددهــا الوزارة 

بالتنسيق مع السلطات املختصة والجهات املعنية، 

عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات األرايض التي 

تتحــدد يف ظلها املناطق املخصصة للبناء واملناطق 

الزراعيــة والصناعيــة واملناطق املحميــة وغ{ها، 

تعديالت اجمللس جاءت 
منسجمة مع الهدف 

واßسس العامة للقانون 
التي تؤكد أهمية حماية 

البيئة واحلفاظ على 
نوعيتها وتوازنها الطبيعي

توافق مع احلكومة على 
ضرورة تقدمي جميع 

 Àالسبل وا�مكانات لتوف
جودة حياة عالية Ø بيئة 

معطاءة ومستدامة توفر 
حياة صحية
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االهتمام بالتنوع البيولوجي 
واحملافظة على أصل 
اßنواع وإجراء الدراسات 

واßبحاث واق�اح الضوابط 
واßساليب للمحافظة على 

تلك اßنواع

ويحظر مبارشة أي نشاط من شأنه أن يرض بكمية 

أو نوعية الغطاء النباµ يف أية منطقة، ما يؤدي إىل 

التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية، ويحظر قطع أو 

اقتالع أو إرضار أية شــجرة أو شــج{ة أو أعشاب، 

إال بترصيح من الســلطة املختصة بالتنســيق مع 

الوزارة.

وطالــت تعديالت القانــون التي وافــق عليها 

املجلــس بعــد أن اســتحدث وعــدل عــدداً من 

مواده، التعريفات وعددهــا 58 تعريفاً، وأهداف 

القانون واألسس العامة، والتأث{ البيئي للمنشآت، 

ومســؤولية وزارة البيئــة وامليــاه بالتنســيق مع 

الســلطة املختصة والجهــات املعنيــة األخرى يف 

تقييم التأث{ البيئي للمرشوع، واملنشــأة املطلوب 

الرتخيص بهــا، وإجــراء تحليــل دوري للنفايات، 

ورصد مواصفات الترصيف وامللوثات الناتجة عن 

هذه املرشوعــات، واألع±ل التي يحظر القيام بها، 

وخطط الطوارئ ملواجهة الكوارث البيئية، وحوادث 

ترسب الزيت يف البيئة البحريــة، والتداب{ الوقائية  

واإلجــراءات الالزمة للح±ية من آثار التلوث، وأخذ 

عينات من النفايات السائلة املعالجة، وح±ية مياه 

الرشب واملياه الجوفية، وح±يــة  الرتبة، وإنتاج أو 

تداول أو معالجة املواد الخطرة، واألع±ل واألنشطة 

والترصفات املحظورة يف املناطق املحمية، واملسؤولية 

والتعويــض عن األرضار البيئيــة، والعقوبات. وكون 

الجرائــم البيئية أكB خطــورة، والرضر البيئي أصبح 

أحد أخطر أنواع الجرائم التي انترشت مؤخراً، فذلك 

يتطلب املعاقبة عىل الرشوع فيها.

جودة حياة عالية يف بيئة معطاءة ومستدامة

وأكــد املجلس الوطنــي االتحــادي أهمية مرشوع 

القانــون يف ح±يــة البيئــة وتنميتهــا  ¶ــا يواكب 

التطورات التي تطرأ عــىل البيئة لتوف{ جودة حياة 

عالية يف بيئة معطاءة ومستدامة، توفر حياة صحية 

مديدة تحقيقــاً لرؤيــة اإلمــارات 2021م، وتعزيز 

الجهــود الراميــة إىل ح±يــة البيئــة الطبيعية التي 

تعد مــن أولويات اإلمارات التي أصدرت أول قوان¬ 

لتنظيم الصيد وح±ية الحيــاة الربية والفطرية قبل 

نحــو 30 عامــاً. ك± أكد أهمية مــرشوع القانون يف 

تفعيــل ح±يــة الطبيعة، والحــد من تأثــ{ التغ{ 

املناخي يف املحيط الحــرضي والنظام البيئي والبيئة 

املســتدامة، ويف تطوير املنظومة الترشيعية، السي± 

وأن اإلمــارات صادقت عىل االتفاقيــة الدولية ملنع 

التلوث من الســفن ¶وجب املرســوم االتحادي رقم 

(74) لسنة 2006، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً 

من 14 إبريل عام 2007، نظراً للوضع الخاص ملنطقة 

الخليج والطلــب العاملي املتزايد عىل النفط، والنمو 

العمراº الهائل عىل ســواحل الدولة، بقصد الحفاظ 

عىل نظافة مياه وشواطئ الدولة. وأشاد معايل وزير 

البيئة واملياه بحرص املجلس الوطني االتحادي، عىل 

أن يشــمل القانون إقليــم الدولة ¶ا فيهــا املناطق 

الحرة، وقال معاليه إن هذا التوجه هو أحد توصيات 

املجلــس التي تعترب موجهاً لخطــط وعمل مختلف 

املؤسسات الحكومية وتوضع يف خططها وبرامجها.

 املجلس يستحدث تعريف الرضر البيئي

واســتحدث املجلس تعريف «الــرضر البيئي، وهو: 

أي تأث{ ســلبي عىل البيئة ســواء كانت آثاره نوعية 

أو كمية دا8ــة أو مؤقته»، ألن الــرضر البيئي أحد 

املفاهيم األساســية يف مرشوع القانون وينسجم مع 

االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية «ريو» وغ{ها، التي 

أكــدت أهمية تحديــد معنى الــرضر البيئي الذي 

يختلــف يف معناه عــن تلوث البيئــة أو تدهورها، 

و@ثل مرحلة أوىل من الرضر أي «التأث{ات السلبية 

عىل البيئة».

حظــر صيد أو قتل أو إمســاك الطيور والحيوانات 

الربية والبحرية

وحظــر مــرشوع القانــون القيام بأي مــن األع±ل 

التالية: صيد أو قتل أو إمســاك الطيور والحيوانات 

الربية والبحرية، أو جمع بيوض أي منها، أو الرشوع 

يف ذلــك، والتي تحدد أنواعهــا يف الالئحة التنفيذية 

لهــذا القانون، وحيازة هذه الطيــور والحيوانات أو 

حتت القبة      مشروعات قوانني
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على املعنيني إبالغ 
هيئات املوانئ وجهاز 

حماية املنشآت احليوية 
والسواحل وغÀها من 
السلطات اخملتصة عن 

كل حادث تسرب للزيت فور 
حدوثه

نقلهــا أو تصديرها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها 

للبيع حيًة أو ميتًة، إالّ بعد الحصول عىل ترخيص من 

الســلطات املختصة، وإتالف أوكار الطيور املذكورة 

أو الزواحــف، أو العبث بأماكــن تكاثرها، أو إعدام 

بيضها أو الرشوع يف ذلك، وحيازة الحيوانات الخطرة 

أو املفرتســة يف املنازل أو املزارع أي كان الغرض من 

حيازتهــا، وتحدد الالئحــة التنفيذية لهــذا القانون 

ضوابط تنفيذ أحكام هذه املادة.

معالجة املواد الخطرة 

وخالل مناقشــة املادة التي تنــص عىل ما ييل: عىل 

القا8ــ¬ عىل إنتــاج أو تــداول أو معالجــة املواد 

الخطرة، ســواء كانت يف حالتها الغازية أو الســائلة 

أو الصلبــة، أن يتخذوا جميــع االحتياطات الالزمة 

لض±ن عدم حدوث أية أرضار بالبيئة، وتب¬ الالئحة 

التنفيذيــة تلك االحتياطات. وعىل صاحب املنشــأة 

التي ينتج عن نشــاطها نفايات خطرة طبقاً ألحكام 

هــذا القانــون، االحتفاظ بســجل لهــذه النفايات 

وكيفية التخلص منها، وكذلك الجهات املتعاقد معها 

لتتســلم هذه النفايــات. وتب¬ الالئحــة التنفيذية 

بيانات هذا السجل والجهة املختصة ¶تابعته للتأكد 

مــن مطابقة البيانات للواقــع. وحرص املجلس عىل 

إضافــة املعالجــة، حيــث انها تختلف عــن اإلنتاج 

والتــداول كونها تهــدف إىل تحويل املــواد الخطرة 

إىل مــواد غ{ ضارة أو أقل خطورة، ك± تهدف أيضاً 

إىل تحويل خواصها الطبيعيــة والفيزيائية من أجل 
تســهيل عملية ترصيفــها أو التخلــص منها. وحرص 

املجلس عىل اســتحداث بند ينص عىل ما ييل: «يتع¬ 

عىل وزارة البيئة واملياه ابالغ السلطة األمنية املختصة 

بأي ترصيــح ôنحه التخاذ اإلجــراءات الالزمة لتأم¬ 

مرور هذه الوسائل داخل إقليم الدولة»، وذلك خالل 

مناقشــة املــادة التي تحظــر عىل أية جهــة عامة أو 

خاصة، أو أي شــخص طبيعي أو اعتباري، اســت{اد أو 

جلــب نفايات خطرة أو دفنهــا أو إغراقها أو تخزينها 

أو التخلص منها، بأي شــكل يف بيئــة الدولة، ويحظر 

عىل تلك الجهات واألشــخاص است{اد أو جلب املواد 

أو النفايــات النووية أو دفنهــا أو إغراقها أو تخزينها 

أو التخلص منها، بأي شكل يف بيئة الدولة، ك± يحظر 

بغ{ ترصيح كتاý من الوزارة، الس±ح ¶رور الوسائل 

البحريــة أو الجويــة أو الربية التي تحمــل النفايات 

الخطــرة أو النووية يف البيئة البحريــة أو الجوية أو 

الربية.
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حتت القبة      أسئلة

مطالبة  بنشر الوعي بأساليب التغذيــــــــــــــــــــــــــــــــة الصحيحة وبكوادر 
مواطنة للصحة النفسية

تناولــت األســئلة املوجهــة إىل معــايل عبدالرحمن 

العويــس وزير الصحة، إجراءات الــوزارة يف إصدار 

شــهادات الخلو من األمراض للوافدين، واسرتاتيجية 

الوزارة للتغذية التي أطلقتها ملدة 5 سنوات (2010 

– 2015) بهــدف نــرش الوعــي بأســاليب التغذية 

الصحيحــة ب¬ كافــة الفئات العمريــة يف املجتمع، 

وتطويــر وتدريب الكــوادر املواطنيــة في± يخص 

الصحة النفسية. 

وقال سعادة عيل عيىس النعيمي يف سؤال موجه 

إىل معــايل وزير الصحة: تتوىل الوزارة مهمة الفحص 

الطبي للوافدين من أجل إصدار شهادات الخلو من 

األمراض، بناء عىل قرار مجلس الوزراء رقم 7 لســنة 

2008 يف شــأن الفحص الطبــي للوافدين إىل الدولة 

للعمل واإلقامــة وتعديالته، إال أنه يالحظ أن هناك 

صعوبات يف اإلجراءات املتبعة عند اســتخراج هذه 

الشهادات، متسائالً: ما هي مبادرات الوزارة لتطوير 

إجراءاتها بشأن إصدار شهادات الخلو من األمراض.

وقال: توجد إشــكالية بعدم توحيد اإلجراءات يف 

بعض اإلمــارات، معرباً عن شــكره لتطبيق الوزارة 

نظام فحــص الع±لــة يف الخارج، مشــ{اً إىل تزايد 

أعــداد الع±لة إىل اإلمارات، م± يتســبب يف وجود 

طواب{ يف مراكز الطب الوقــاÅ، ور¶ا يتم املراجعة 

أكــB من مرة إلكــ±ل اإلجــراءات، مؤكــداً أهمية 

تصنيف املراكــز املعنية بنظام النجــوم، وأن تعمم 

عىل املراكز يف جميع اإلمارات.

ورد معايل وزير الصحة قائالً: الوزارة تنســق مع 

مختلــف الهيئات لتوحيد إجــراءات فحص الع±لة 

 ºالوافدة، ويتم تطوير نظام فحص الع±لة اإللكرتو

مطالبة بتوحيد إجراءات 
وزارة الصحة بشأن إصدار 

شهادات خلو من اßمراض 
للوافدين
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مطالبة  بنشر الوعي بأساليب التغذيــــــــــــــــــــــــــــــــة الصحيحة وبكوادر 
مواطنة للصحة النفسية

لربطه مع مختلف الجهات، ويتم الرتتيب مع وزارة 

الداخليــة إلبعاد الحاالت خارج الدولة، وبدأ تطبيق 

مرشوع فحص الع±لة الوافدة يف بلدانها يف رسيالنكا 

وماليزيا، مش{اً إىل أن هناك تعاوناً ب¬ دول مجلس 

التعــاون لفحــص الع±لة الوافدة من خالل إنشــاء 

مكاتب يف بلدانها.

مطالبة بإنشاء هيئة اتحادية للغذاء والدواء

ك± تســاءل ســعادة عيل عيىس النعيمي عن جهود 

الــوزارة يف تحقيق أهداف ونتائج أول اســرتاتيجية 

للتغذيــة أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة 

الصحــة العاملية ملــدة 5 ســنوات (2010 – 2015) 

بهدف نرش الوعي بأســاليب التغذية الصحيحة ب¬ 

كافة الفئات العمرية يف املجتمع.

وتناول التحديات التي تواجه الصحة يف ما يخص 

وجــود العديد من األمراض التــي ترجع إىل األ0اط 

املختلفة بالنســبة للتعامل مــع األغذية، وأن تكون 

جميع األغذية صحية، وباتت الدولة تحتل املرتبة 13 

عاملياً يف نسبة اإلصابة بالسكري، باإلضافة إىل ما يتم 

إنفاقه ملعالجة املرىض، متســائالً: ما مدى قيام وزارة 

الصحة بالتنسيق مع وزارة الرتبية والتعليم، لض±ن 

أن تكون جميع األغذية صحية يف املدارس، وهل يتم 

تثقيف الطلبة بالعادات الغذائية اإليجابية.

ورد معــايل وزير الصحــة قائالً: شــهدت الدولة 

تحوالً واضحــاً يف األ0اط الغذائيــة، نتج عنه الكث{ 

من املشــاكل مثل األمــراض املزمنة وزيــادة الوزن 

لــدى األطفــال، مشــ{اً إىل أن من أهــم التحديات 

يف اإلمــارات، ارتفــاع معــدالت اإلصابة بالســمنة 

واألمراض الســارية، وقصور يف الترشيعات املتعلقة 

بح±ية املســتهلك، مضيفــاً أن وزارة الصحة ارتأت 

رضورة وضــع وتطوير اســرتاتيجية وطنية بالتعاون 

مــع الرشكاء خالل األعوام 2010 – 2015، ¶شــاركة 

خــرباء منظمة الصحة العاملية واألكاد@ي¬ يف الدولة 

وجميع الجهات املعنية، بهدف وضع خارطة طريق 

لالرتقاء بالوضع الغذاÅ يف الدولة، وتحســ¬ الوضع 

الصحي للســكان من جميع الفئات العمرية، وبعد 

اعت±د االسرتاتيجية، نفذت الوزارة عام 2010 العديد 

من األنشــطة، من أهمها تطويــر الكوادر وتدريب 

املعني¬ واملســاعدة يف مراقبة املقاصف املدرســية 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، ونفذت الوزارة 

العديد من الدراسات والبحوث التي تتعلق بالنساء 

الحوامــل، وطلبة املدارس، ك± نفذت 4 مســوحات 

طبيــة لألعــوام 2013-2010، وســاهمت يف تطوير 

الترشيعات املعنية بالتعاون مــع الجهات الصحية، 

وإطالق حملة وطنية ملكافحة السمنة لدى األطفال.

 تدريب الكوادر املواطنة لـ «الصحة النفسية» 

وقالت سعادة الدكتورة منى البحر يف سؤال لها: عىل 

الرغــم من القفزات التطويريــة التي مر بها القطاع 

الصحي يف الدولة، إال أن الطب النفيس مازال يســ{ 

ببــطء، و\ يواكب التطور االقتصــادي واالجت±عي 

اللذين نتج عنه± الكث{ من األمراض النفســية التي 

\ تكن معروفة من قبل، متســائلة عن خطة الوزارة 

يف تأهيــل وتطوير املستشــفيات الخاصــة بالصحة 

النفسية.

وقالــت: وجود مستشــفى واحد عىل املســتوى 

االتحــادي غ{ كاٍف  يف ظــل الرتكيز عىل هذا املرض 

عامليــاً، مطالبة بأهميــة بناء بنيــة تحتية وتدريب 

مــوارد برشية ملواجهــة التكلفة غ{ املبــارشة التي 

تؤثر عىل االقتصــاد الوطني، وال يوجــد أخصائيون 

اجت±عيــون لدعــم الطبيــب النفــيس، ويف بعــض 

اإلمارات يضطر املواطن ألن يأµ إىل مستشفى األمل 

الذي تم تشــييده عام 1971م، ويف عام 2013 تردد 

عىل العيادات املعنية ما يقارب 33 ألف شخص.

ورد معــايل وزير الصحة قائالً: البعد النفيس أخذ 

منحــى متصاعداً، وهذا يؤرق ليس فقط العامل¬ يف 

القطاع الصحــي يف الدولة بل عىل مســتوى العا\، 

والصحة النفسية هي حجر أساس يف الصحة العامة، 

وتؤثر عىل املجتمع، واالســتث±ر يف الصحة النفسية 

من أهم عنارص االســتث±ر يف اإلنســان، مســتعرضاً 

الخدمــات التــي تقــدم يف مختلف املستشــفيات 

والعيادات عىل مستوى الدولة، وقال: هناك عيادات 

يف العديد من املستشفيات يف الدولة، إضافة إىل 14 

مركزاً صحياً يف مختلف مناطق الدولة، والوزارة أولت 

اهت±مها بهــذا القطاع، وتم إطالق الربنامج الوطني 

للصحة النفســية عام 2010، وهو برنامج مســتمر 

ويهدف إىل توف{ خدمات الصحة النفســية ¶عاي{ 

عاملية لكافة قطاعات املجتمع، مستعرضاً املبادرات 

التي يقوم عليها الربنامــج والتي من أبرزها االرتقاء 

بخدمات الصحة النفسية والتمك¬ االجت±عي.

وقال: عمليــة التطوير جزء مهم يف اســرتاتيجية 

الوزارة، ويوجد مرشوع طبي بإنشاء مستشفى األمل 

الجديد، ومن املتوقــع أن ينتهي العمل به منتصف 

عــام 2016، ويتم تطوير عدد من املرافق املعنية يف 

الدولة، من خــالل زيادة عــدد األرسّة، ويتم إعداد 

مرافق تأهيلية يف مستشفى األمل، ونحن حريصون 

عىل تطويره، وتم افتتاح قســم للصحة النفســية يف 

العديد من املستشفيات عىل مستوى اإلمارات.

حتديد دور وزارة الصحة 
Ø مواجهة العديد من 
 Ðمراض التي ترجع إßا

اßمناط اخملتلفة بالنسبة 
للتعامل مع اßغذية
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توصية بتحديث املسميات الوظيفية Ø التأشÀات 
ومراعاة املواطنني العاملني Ø «تسهيل»

تبنــى املجلس الوطني االتحادي توصية بناء عىل رد 

معايل صقر غباش وزير العمل عىل الســؤال املوجه 

من ســعادة أحمد عبيد املنصوري، تطالب برضورة 

اعتــ±د آليــات لتحديث دليــل التصنيــف املهني 

اســتناداً عىل أســس ومعاي{ تواكب رؤية اإلمارات 

2020م2021-م و¶ــا يتوافق مع خصوصية مجتمع 

دولة اإلمارات.

وقال ســعادة املنصوري: منظمــة العمل الدولية 

حددت املسميات، ومن املهم أن نأخذ بهذا التوجه 

كون اقتصاد الدولة متطوراً ويشــهد 0واً يف مختلف 

القطاعــات، وهناك أخطاء يف الرتجمــة لدى القيام 

برتجمة مســميات العمل، وهناك مهن يتم ترجمتها 

وهــي غــ{ موجودة لدينــا يف الدولــة، ونتمنى أن 

يتم ســحب الدليل املطبق اآلن لح¬ صدور الدليل 

الجديــد لوجود أخطاء كثــ{ة فيه، مؤكــداً أهمية 

الخروج بتوصية لوضع اســرتاتيجية للقيام ¶راجعة 

دوريــة يف موضــوع تصنيف املســميات الوظيفية 

الواردة يف تصنيفات العمل.

ورّد معايل الوزير قائالً: مضمون السؤال يف محله، 

واملســميات ال تواكب التطورات يف ســوق العمل، 

وهو موضــوع تم بحثه عىل مســتوى دول مجلس 

التعــاون لدول الخليج العربية، وشــّكل وزراء دول 

مجلس التعاون بناء عىل مقرتح من اإلمارات، لجنة 

فنيــة من الــدول األعضاء، وتــم اإلرشاف عليها من 

قبل أحد الــوزراء، واللجنة أنجزت املرشوع، وعرض 

عــىل وزراء العمل يف االجتــ±ع األخ{ الذي عقد يف 

الكويــت نهاية عــام 2014م، وتم اعتــ±ده بصورة 

أولية عىل أن يخضع للتقييم خالل مدة ســنة، ومن 

ثم يعتمد يف صورته النهائيــة، ويجري اآلن اإلعداد 

وتحديث األنظمة يف الوزارة لبدء العمل به، واعتمد 

التصنيف عىل مــا يتفق مع منظمة العمل الدولية، 

وخالل هذه السنة سنبدأ تجريب التصنيف الجديد.

مراعاة املواطن� الذين يعملون يف مراكز «تسهيل» 

وقال سعادة مصبح سعيد الكتبي يف سؤال موجه إىل 

معايل وزير العمل: أصدرت الــوزارة قراراً بتصنيف 

مراكز «تســهيل» إىل ثالث فئات مع تحديد ســقف 

رأس مــال وعدد موظف¬ لكل صنف، وخفض ســن 

مــن يحق لــه افتتاح مثل هذه املراكز إىل ســن 21 

عاماً، متسائالً: ملاذا أصدرت الوزارة مثل هذا القرار.

وأضاف: تم طرح السؤال نتيجة ورود استفسارات 

مــن املواطن¬ حــول تصنيف مراكز تســهيل وفتح 

مراكز جديــدة، مبيناً أن هذا قــد يؤثر عىل املراكز 

القا8ــة، وعىل عملها يف تقليل مداخيلها، األمر الذي 

ينتج عنه عدم االلتزام بالتوط¬، متســائالً: ما مص{ 

املوظف¬ املواطنــ¬ إذا تم االلتزام بعدد 15 مواطناً 

داخل كل مركز؛ أين ســيذهبون، وقال فوجئنا بهذا 

القرار، وهناك مؤسســات كانت لديها نســب عالية 

جداً يف التوط¬، وفجأة تدنت هذه النسب.

ورد معــايل الوزير فيــ± يتعلق ¶راكز تســهيل 

أشــ{ إىل أن تجربة إنشاء هذه املراكز انطلقت قبل 

سبع سنوات تجســيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلــس الوزراء حاكم دý، رعاه الله، لتحويل بعض 

الخدمات إىل القطاع الخاص ¶ا يضمن تقديم خدمة 

متميــزة إىل املتعامل¬ من قبل كوادر وطنية برشية 

مؤهلة، وتــم وضع معاي{ لعمل هذه املراكز حرصاً 

عــىل تحقيق تعزيــز تواجد املواطنــ¬ واملواطنات 

يف القطــاع الخــاص، حيــث نجحنــا يف الرتخيص لـ 

40 مركــزاً، وتم توف{ فــرص وظيفية ألكB من 900 

مواطن ومواطنة يعملون يف هذه املراكز.

 االستفادة من مبالغ الض°ن املرصيف

وأشار سعادة مصبح ســعيد الكتبي يف سؤال موجه 

إىل معايل وزير العمل، إىل أن الوزارة تســتويف مبلغ 

3 آالف درهــم كض±ن مرصيف الســتقدام كل عامل 

للعمل داخل الدولة، وتعد هذه املبالغ سيولة راكدة 

ال تستفيد منها الوزارة، فل±ذا ال يتم استث±ر مبالغ 

الض±ن املرصيف.

ورّد معايل وزير العمل قائالً: الســؤال ينطلق من 

أن الضــ±ن املرصيف هو مبلغ مايل يودع ويســتثمر 

بشــكل أو بآخــر، ولكن الض±ن هــو ورقة يقدمها 

البنــك نيابة عن العميل، يضمــن ¶وجبها الوفاء ¶ا 

حتت القبة      أسئلة

ورد يف العقد وليس مبلغاً مالياً، والقانون اشرتط أن 

يكون ض±ناً مرصفياً.

وقــال: أرادت الــوزارة يف مرحلة ما أن تســتفيد 

 ،ºمن هــذا األمر، ولكن توقفت عنــد النص القانو

وجــاء النص من الفتوى والترشيع، أي أنه ال اجتهاد 

مــع وجود نــص، وال تســتطيع أن تطالب أصحاب 

العمــل إال بوجود الض±ن املرصيف، وتم اقرتاح مادة 

ســيتم معالجتهــا يف التعديالت القادمــة يف قانون 

عالقات العمــل، بأن يلتزم كل صاحب عمل للوزارة 

بالتأمينــات أو الض±نات، أحدهــ± أو كاله± التي 

تحــدد من قبــل مجلس الــوزراء، ونحــن يف إطار 

مناقشة تعديالت القانون.

حظر تشغيل النساء يف املقاهي ليالً

وقال سعادة سلطان جمعة الشاميس يف سؤال موجه 

إىل معــايل وزير العمل: حظر القانون االتحادي رقم 

(8) لســنة 1980 وتعديالته، يف شأن تنظيم عالقات 

العمل، تشــغيل النســاء ليالً ووضع استثناءات عىل 

ذلــك، متســائالً عن الــدور الذي تقوم بــه الوزارة 

للتثبت من عدم مخالفة ذلك الحظر. 

ورد معــايل وزيــر العمل قائالً: نصــوص القانون 

وردت عــىل مســتوي¬؛ األول عــدم جواز تشــغيل 

النســاء ليالً بدءاً من الســاعة العارشة، واملســتوى 

الثاº أجاز االســتثناء، وقد صدر قرار ســمح للنساء 

العمل ليالً يف الفنادق واملطاعم وغ{ها من الجهات 

امل±ثلــة، أي عــدم الجواز أعطى يف الوقت نفســه 

سلطة استثنائية يف هذا الشأن، وحدد الجهات التي 

تستثنى من هذا الحظر.

الوطني االحتادي  |  العدد التاسع  |  أبريل 442015

isssu 9 .indd   44 4/15/15   5:35 PM



اجمللس يوصي بتسجيل املواقع الطبيعية 
للدولة بالئحة ال�اث العاملي

تبنى املجلس توصية تطالب «بالســعي يف تسجيل 

بعــض املواقع الطبيعيــة يف الدولــة بالئحة الرتاث 

العاملي لدى منظمة اليونســكو»، وذلــك بناًء عىل 

رد معــايل الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان وزير 

الثقافــة والشــباب وتنمية املجتمــع رئيس مجلس 

إدارة املجلس الوطني للسياحة واآلثار، عىل السؤال 

املوجه من سعادة رشاد بوخش.

وقال ســعادة بوخش: تزخــر الدولة بالعديد من 

املواقع واملحميات الطبيعية، فل±ذا ال يتم تســجيل 

بعــض هذه املواقع واملحميــات الطبيعية يف الئحة 

الرتاث العاملي لدى منظمة اليونســكو، واســتعرض 

أهمية التســجيل يف الرتاث العاملــي للحفاظ عليها 

عاملياً ورفع مســتوى الدولة يف التنافســية العاملية، 

وتطوير الســياحة البينية يف الدولة والقيام بأبحاث 

والدراسات، مش{اً إىل أنه لدى الدولة سبعة مواقع، 

وموقع واحد مســجل وهــو مدينة العــ¬.  وقال: 

لدينا خور دý، وجزيرة أم النار وجزيرة ص{ بونع{ 

يف الشــارقة، وموقع الــدور األثــري يف أم القيوين، 

وقريــة البدية يف الفج{ة، ولدينا حــوايل 60 موقعاً 

يف الدولة أهمها ســبخة مطــي يف أبوظبي وجزيرة 

بوطينة، والرشوط متوفــرة فيها بالكامل و@كن أن 

تسجل. ورّد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

قائالً: هذا الســؤال مهم للغاية وطلبت من املجلس 

الوطني للســياحة واآلثار تقديــم رد مكتوب حوله، 

وهو يوضح الرشوط التي وضعتها منظمة اليونسكو 

لرتشــيح املواقــع واملحميــات الطبيعيــة والثقافية 

للتسجيل واالنض±م للقا8ة العاملية، وقد تم ترشيح 

عدد من املواقع، وقد تم إعداد قا8ة تضم 6 مواقع 

يجري العمل عىل تســجيلها، وســيتم عقد وتنظيم 

ندوات وورش العمل حول هذا املوضوع يف الدولة.

مساه°ت الدولة التاريخية يف اإلرث والحضارة  

وأشار سعادة أحمد عبيد املنصوري يف سؤال موجه 

إىل معــايل الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان وزير 

الثقافــة والشــباب وتنمية املجتمــع رئيس مجلس 

إدارة املجلــس الوطنــي للســياحة واآلثــار، إىل أن 

للدولة مكتســبات ومســاه±ت تاريخية يف اإلرث 

والحضارة اإلنسانية يتع¬ إظهارها، متسائالً: ملاذا ال 

تقام ندوات ومعارض عىل املستوى املحيل والعاملي 

للتعريف بهذا األمر، و¶ا يشمل عرض آثار الدولة.

النــدوات  إقامــة  قائــالً:  الوزيــر  معــايل  ورد 

واملحارضات جزء أسايس للخطة االسرتاتيجية للوزارة، 

واالهت±م بإســهامات الدولة يف الحضارة اإلنســانية 

والتي تعقد عىل أرض الدولة بشكل مستمر، وهناك 

أنشطة مرتبطة بجائزة الربدة والخط العرý وأنشطة 

فردية واحتفــاالت وفعاليات مكثفــة خاصة خالل 

مناســبة اليــوم الوطني كل عام، وهــذا يعم جميع 

مناطق الدولة، ولدينا مشــاركات دورية وإسهامات 

ومؤôــرات دوليــة عن حــوار األديــان والثقافات، 

وأسابيع ثقافية عاملية. أما موضوع عرض آثار الدولة 

يف الخارج فهو بحاجة إىل إجراءات ض±ناً لح±يتها، 

وهذا يحتاج إىل بنية أساسية.

مطالبة بإنشاء متحف تاريخي وطني للدولة

وطالب ســعادة أحمــد عبيد املنصوري يف ســؤال 

موجــه إىل معايل وزيــر الثقافة والشــباب وتنمية 

املجتمع، بإنشــاء متحــف تاريخي وطنــي للدولة 

 ºحفاظاً عــىل املوروث الثقايف والتاريخي واإلنســا

للدولــة، ولتعريف أجيال املســتقبل والقاطن¬ عىل 

أرض الدولة بهذا املوروث.

ورد معايل الوزير قائالً: ال شك أن إنشاء املتاحف 

الوطنيــة هــو جــزء مهم لجمــع الــرتاث وتوثيقه 

وعرضه، ليكون متاحــاً أمام الجميع، ولدينا ما يزيد 

عــىل 15 متحفاً تنترش يف جميع أنحاء الدولة، تحت 

إرشاف الهيئات املحلية للرتاث، وبعضها لدى األفراد، 

وهذا @ثل ميزة طيبة يف تشــجيع السياحة إىل هذه 

املناطق، ويجري العمل يف إمارة أبوظبي عىل إنجاز 

متحــف زايد الوطني والذي ســيتم إنجازه يف العام 

املقبل، وهو متحف عاملي يوثق مســ{ة املغفور له 

الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 

ويربز مكانة الدولة ب¬ دول العا\، ويضم مقتنيات 

تعكس مســ{ة الدولــة إضافة، إىل ما نشــهده من 

حرص اإلمارات األخرى عىل نرش تاريخها.

مطالبة بإنشاء متحف 
تاريخي وطني للدولة 
حفاظًا على املوروث 

 Íوالتاريخي وا�نسا Øالثقا

يجري العمل على إجناز 
متحف زايد الوطني وهو 

متحف عاملي يوثق 
مسÀة املغفور له الشيخ 

زايد وي�ز مكانة الدولة 
عامليًا
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توصيتان بشأن املتقاعدين.. تعديــــــــــــــــــــــــــــــل قانون املعاشات 
وعدم املساس باملكتسبات

تبنــى املجلس الوطني االتحادي توصية بناء عىل رد 

معايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون املالية 

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشــات 

والتأمينــات االجت±عيــة، عىل الســؤال املوجه من 

ســعادة أحمد عبيد املنصوري، طالب فيها «اإلرساع 

يف تعديــل القانون االتحادي رقم 7 لســنة 1999م 

بإصدار قانون املعاشــات والتأمينــات االجت±عية، 

مع األخذ يف االعتبــار توصيات املجلس وطموحات 

املشمول¬ به، وعدم املساس بحقوقهم املكتسبة يف 

القانون الحايل، عىل أن يتــم عرض مرشوع القانون 

بعد االنتهــاء منه عىل املجلــس الوطني االتحادي، 

وأهمية الشــفافية عند تناولــه لكونه @س مصالح 

املواطن¬».

وقــال ســعادة املنصــوري: لقد أصــدر املجلس 

توصياتــه بشــأن موضوع «سياســة الهيئــة العامة 

للمعاشــات والتأمينــات االجت±عيــة» يف جلســته 

املعقــودة بتاريــخ 2014/5/20م، متســائالً: مــاذا 

تم بشــأن توصية املجلس الخاصــة بتعديل قانون 

املعاشــات والتأمينــات االجت±عية رقم (7) لســنة 

1999م، مشــ{اً إىل أن القانون تأخر و\ يتم مشاركة 

املجتمــع فيه خالل تعديلــه، و\ يؤخذ بالتوصيات 

التــي تبناهــا املجلس ، ورد معايل الوزيــر قائالً: تم 

الرد كتابياً عىل الســؤال، وهناك مرشوعان لتعديل 

القانــون االتحادي رقم 7 لســنة 1999، وكذلك تم 

النظر يف تعديل القانون رقم 6 لســنة 1999، وأنجز 

مجلس اإلدارة القانون¬، وبالنســبة لقانون إنشــاء 

الهيئة رقم 6 تتم اآلن مناقشــته مــع إدارة الفتوى 

والترشيع، ليتم إحالته إىل اللجنة الفنية للترشيعات، 

أما بشــأن قانون رقــم 7 لســنة 1999، فقد انتهى 

مجلــس اإلدارة من وضع مقرتحات التعديل ورفعها 

إىل الجهــات املعنية ولجميع الجهات التي لها عالقة 

باملوضــوع، ويتــم التشــاور وأخذ وجهــات النظر 

ليتســنى لنا أخذ اإلجراء الترشيعي، وهو إحالته إىل 

إدارة الفتوى والترشيع واللجنة الفنية للترشيعات.

توصية ×نح املتقاعدين مزايا مالية 

وطالــب املجلــس يف توصيــة تبناها بنــاء عىل رد 

معــايل وزيــر الدولة للشــؤون املاليــة نائب رئيس 

مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشــات والتأمينات 

االجت±عية، عىل الســؤال املوجه من سعادة مروان 

بن غليطة «باســتحداث مادة يف قانون املعاشــات 

والتأمينات االجت±عية يف شأن منح املتقاعدين مزايا 

مالية بنــاًء عىل توصية املجلــس املوافق عليها من 

قبل مجلس الوزراء املوقر».
وقــال ســعادة بــن غليطــة: ناقــش املجلس 

الهيئــة العامة للمعاشــات  موضــوع «سياســة 

والتأمينــات االجت±عية» يف الجلســة الثانية من 

دور االنعقاد العادي الثاº من الفصل الترشيعي 

الرابع عرش املعقودة بتاريخ 2007/12/5م، ورفع 

عــىل إثر هذه املناقشــة توصيــات إىل الحكومة 

من ضمنهــا: دعم الخدمــات الحكومية املقدمة 

للمتقاعدين ¶نحهم بطاقات لخفض رسوم بعض 

الخدمــات العامة والرســوم الحكومية أو اإلعفاء 

لبعــض الحــاالت، وتقديــم بطاقة دعم للســلع 

الغذائيــة، وقد جاء رد مجلس الــوزراء باملوافقة 

عىل هذه التوصيــة وفقاً للكتاب الوارد منه برقم 

أ/2008/999/1/9 بتاريــخ 2008/9/23م متضمناً 

الرد عىل توصيات املجلس، متســائالً عن اآلليات 

تعديل قانون املعاشات 
والتأمينات االجتماعية رقم 
7 لسنة 1999م تأخر و« 

يتم مشاركة اجملتمع 
خالل تعديله و« يؤخذ 
بالتوصيات التي تبناها 

اجمللس

توصية  باستحداث مادة 
Ø قانون املعاشات 

والتأمينات االجتماعية  
ملنح املتقاعدين مزايا 
مالية بناًء على توصية 

اجمللس املوافق عليها 
من قبل çلس الوزراء 

املوقر

حتت القبة      أسئلة
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توصيتان بشأن املتقاعدين.. تعديــــــــــــــــــــــــــــــل قانون املعاشات 
وعدم املساس باملكتسبات

التي تم القيام بها لتطبيق هذه التوصية.

 وتســاءل هل عندما يوافق مجلس الوزراء عىل 

توصية تهم الشعب هل هي بحاجة إىل برنامج عمل 

للتنفيذ، خصوصاً أنه مضت 6 سنوات عىل التوصية، 

وهذه توصية بســيطة أن يكون هناك نظام أســوة 

بالدول األخرى، مطالباً بأن يتم وضع املتقاعدين من 

خالل هذه الخدمة يف التعديالت عىل القانون، وأن 

تفصل وتدرج بــأن يحصل املتقاعد عىل مزايا مالية 

¶وجب القانون، وأن يتم وضع جدول زمني لتنفيذ 

هذه التوصية وخطة واضحة.

ورد معــايل الوزيــر قائــالً: الهيئة قامــت بعدة 

محــاوالت مع جمعيات تعاونية ووكالء ســفر حول 

هذا املوضوع، ولكن يف النهائية تجد أنه وبعد إبرام 

اتفاقات يجد املتقاعد أن هناك عروضاً أفضل، وهي 

عملية موسمية ال @كن ربطها، وهذا موضوع أرجو 

أن تتبنــاه جمعية املتقاعدين، ألنــه ليس يف قانون 

إنشــاء الهيئة أن تقوم بــأي عملية خارج ما تضمنه 

القانون، وقد حاول الكادر اإلداري يف الهيئة التواصل 

مع املؤسســات األخرى لهذا الغــرض، وهم لديهم 

عمل محــدد، وأôنى أن تتــوىل جمعية املتقاعدين 

هــذه املســؤولية. أما بالنســبة لرســوم الخدمات 

فهي حسب الدســتور مقابل خدمة وهي اتحادية 

ومحلية، وال @كن أن تغ{ الرسوم بإجراءات ملعرفة 

أن الشخص متقاعد.

 الدرجات من العارشة إىل الرابعة عرشة

وقال سعادة سلطان جمعة الشاميس يف سؤال موجه 

إىل معايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشــؤون 

املاليــة: يبلغ الراتب اإلجــ±يل للموظف¬ املواطن¬ 

العامل¬ يف الحكومة االتحادية بالدرجة العارشة فئة 

متزوج مبلغ وقدره 7976 دره±ً شهرياً، قبل خصم 

االشرتاك يف هيئة املعاشــات والتأمينات االجت±عية 

بحيث يصبح الراتب بعد االســتقطاع 7500 درهم 

تقريبــاً، عل±ً بأن رواتــب العامل¬ يف الدرجات من 

الحادية عرشة إىل الرابعة عرشة تقل عن هذا املبلغ، 

فلــ±ذا ال تتم إعــادة النظر يف تحديــد الحد األد7 

لرواتب من يشغلون هذه الدرجات ¶ا يتناسب مع 

احتياجات الفرد املواطن يف الوقت الحايل؟

وطالــب بتوضيح غــالء املعيشــة، خصوصاً أنه 

تــرصف ما بــ¬ 250 درهــ±ً و500 درهــم، وغالء 

املعيشــة يشــمل الجميــع، وبــدل الســكن أيضاً 

 ºمنخفــض، ويجــب النظــر إىل الوضــع اإلنســا

واالجت±عــي للمواطن¬ ضمن هــذه الفئة، ويجب 

وضع حلــول لهذه الفئــات، مشــ{اً إىل أن التعي¬ 

عــىل هذه الدرجة ملن هــم دون الثانوية لكون أن 

الرواتب غــ{ مجزية واملبلغ الذي يحصلون عليه ال 

يكفي، مطالباً بتعديل جدول الرواتب والرتكيز عىل 

املواطن¬ وأن يتم زيادة عالوة املواطن وأن تعدل.

ورّد معــايل الوزير قائــالً: ك± ذكرت ســابقاً تم 

إضافــة زيــادة قدرهــا 45 % يف جــدول الرواتب 

¶كرمة من صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، منذ عام 2012 

من الراتب األســايس، ويتمتــع املواطنون عىل هذه 

الدرجات بعــالوة األوالد التي تبلغ 600 درهم لكل 

ولد، وعالوة دورية ســنوية 125 دره±ً عىل الراتب 

األسايس، ويجيز قانون املوارد البرشية ترقية شاغيل 

هذه الدرجات حســب أداء املوظــف وفق الجهة 

التي يعمل بها.

 التأكيد على أهمية أن 
تخدم التعديالت التي 
ستضاف إÐ القانون 

املواطنني وتعود بالفائدة 
عليهم وأن يتفق القانون 

مع توجهات الدولة ورؤيتها 
2021

مطالبة بدعم اخلدمات 
احلكومية املقدمة 

للمتقاعدين مبنحهم 
بطاقات خلفض رسوم 

بعض اخلدمات والرسوم 
احلكومية أو ا�عفاء لبعض 

احلاالت وتقدمي بطاقة 
دعم للسلع الغذائية
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جسدت األسئلة التي وجهها السادة أعضاء املجلس 

إىل معايل الدكتور راشــد أحمد بن فهد، وزير البيئة 

واملياه، مــدى االهت±م بعدد مــن القضايا التي لها 

عالقة بقطــاع البيئة، والتي من بينهــا نفوق الكث{ 

من اإلبل يف املنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، ومنع 

الصياديــن املرصح لهم بالصيد بوســاطة الشــباك 

باســتخدام طريقة الصيد بوساطة القراق{، وإضافة 

إىل االهت±م ¶وارد املياه يف الدولة.

ورداً عىل ســؤال ســعادة مصبح ســعيد الكتبي 

املوجه إىل معايل الدكتور راشــد أحمد بن فهد وزير 

البيئة واملياه، تبنى املجلس توصية تطالب «بإنشــاء 

مخترب متكامل يف املنطقة الوسطى لفحص وتحص¬ 

وعالج الBوة الحيوانية يف املنطقة».

وقال ســعادة الكتبي: يعاº املواطنون من مالك 

اإلبل يف املنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، من نفوق 

الكث{ من اإلبل بســبب إصابتها ¶رض غ{ معروف، 

ما عرضهم لخسائر مادية ونقص يف الBوة الحيوانية، 

متســائالً عن دور الــوزارة يف مكافحــة هذا املرض 

والوقايــة منه، وعرض مادة فلمية قــّدم فيها مالك 

عدد من اإلبل، العديد من الشــكاوى، وطالبوا بحل 

هــذه القضية ومعرفة نتيجة املــرض، داع¬ الوزارة 

إىل تخصيص دوريات أسبوعية وإجراء كشوف طبية 

عىل العزب للعناية املسبقة باإلبل.

ورد معايل الوزير قائالً: الوزارة ترشف عىل الصحة 

الحيوانية يف اإلمارات الش±لية، وما يتعلق ¶كافحة 

األمراض الرئيســة وتقديم الدعــم للمرب¬ وتطبيق 

إجراءات الحجر الحيواº، مش{اً إىل أنه منذ النصف 

األول مــن العــام الجــاري، \ يتم رصــد أي حاالت 

نفوق كب{ة أكB من املعتاد، وال توجد حاالت نفوق 

غ{ طبيعيــة، و\ يرد للوزارة أي بالغ بوجود حاالت 

نفوق غ{ طبيعية.

مطالبــة باالهتــ°م بالصياد املواطــن الذي يدخل 

البحر لساعات 

وقال ســعادة حمــد الرحومي يف ســؤال موجه إىل 

معايل وزيــر البيئة وامليــاه: أصدرت الــوزارة قراراً 

¶نع الصيادين املرصح لهم الصيد بواســطة الشباك 

باســتخدام طريقة الصيد بوســاطة القراق{، وحظر 

تركيب الرافعــات البحرية «األوناش» عىل قواربهم، 

متســائالً عن دوافع الوزارة يف إصــدار هذا القرار، 

مش{اً إىل أنه يتحدث عن وسائل الصيد، وتم خفض 

العدد مــن أكB من أربعة آالف إىل 2800 وســيلة، 

مضيفــاً إن الخالف يف الطريقــة واألولوية، مبيناً أن 

قــرار الوزارة تســبب يف اســتنزاف أكــB للمخزون 

الســمO، وهناك طــرق كث{ة لتخفيــض قوة جهد 

الصيد، وهناك رخص تجارية بأس±ء مواطن¬، ولكن 

ليســوا صياديــن، ونحن نتحدث عــن الصياد الذي 

يدخل البحر لعدة ساعات، فهو يصيد كميات قليلة، 

وهناك من يدخــل لعدة أيام ولديه جهد صيد كب{ 

جداً.

وأشــار إىل أن الوزارة أصدرت يف عام 2003، قراراً 

بوقف تسجيل قوارب جديدة، ويف ذلك الوقت كان 

األمر طبيعيــاً، واآلن الوزارة بعد هذا القرار؛ فتحت 

التســجيل وأدخلت أناســاً جدداً إىل هــذا العمل، 

متســائالً هــل خرجت دراســة بأن الوضــع أفضل 

ويســمح بالتسجيل م± كان عليه عام 2003، مش{اً 

إىل أنــه يف عام 2013 صدر نفس قــرار عام 2003، 

بوقف الرتاخيص، مســتغرباً ملاذا هذا القرار وجهد 

الصيد عاٍل.

ورّد معايل الوزير قائالً: قطاع الصيد البحري شهد 

0ــواً كب{اً خالل أكــB من أربعة عقــود، وزاد عدد 

الصيادين إىل أكB مــن 25 ألف صياد، وارتفع عدد 

قــوارب الصيد العاملة، وهذا ترتب عليه اســتنزاف 

الBوة الطبيعية، ووضع تحديات بيئية نتيجة للنمو 

الرسيع، وال يخفى موضوع املياه والBوات الطبيعية 

األخرى، ومنها الBوات املائية الحية، مشــيداً بجهود 

املجلــس وتبنيه ملوضوع الBوة الســمكية ومجتمع 

الصياديــن ورفع توصيات عدة والتــي اعتمدها يف 

جلســته عام 2012، ومنها 26 توصية بشــأن توف{ 

املواطنون من مالك ا�بل 
Ø املنطقة الوسطى 

بإمارة الشارقة يعانون  
نفوق الكثÀ من ا�بل 

 Àبسبب إصابتها مبرض غ
معروف

قطاع الصيد البحري شهد 
منواً كبÀاً خالل أكò من 

أربعة عقود، وزاد عدد 
الصيادين إÐ أكò من 25 

ألف صياد
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.Åاألمن الغذا

وقال: قــرار عام 2003 بالفعل أوقف التســجيل 

وأعطى اســتثناًء لبعض الفئات، من ضمنها العجزة 

والورثــة والبيــع، والعــام املــايض تم إصــدار قرار 

لوقف االســتثناء، مضيفاً أنه يوجــد ما يقارب 700 

لنش، وهــي تصيد يف املناطق البعيــدة وما يقارب  

خمســة آالف طراد، وقال: نحن ماضون يف العملية 

التنظيمية، وســنوياً يتم إلغاء ما يقارب 200 رخصة 

صيد \ يتم استخدامها.

تثقيــف الع°لة يف املزارع لرتشــيد املياه والحفاظ 

عليها 

ونص سؤال ســعادة عيل عيىس النعيمي املوجه إىل 

معايل وزير البيئة واملياه عىل: وافق مجلس الوزراء 

املوقــر عىل كل توصيات املجلس يف شــأن موضوع 

«موارد املياه يف الدولة» منذ 5 ســنوات تقريباً، ف± 

اآلليات التي تم تطبيقها لتفعيل هذه التوصيات؟

ورد معــايل الوزيــر مؤكــداً أن توصيات املجلس 

الوطني االتحادي، تعترب أحــد مدخالت وموجهات 

العمــل يف الحكومــة، وتــدرج يف برامــج العمل يف 

املؤسســات الحكومية، وهناك الكث{ من التوصيات 

التي أحدثت نقلة نوعية يف العمل الوطني، مشــ{اً 

إىل أن املجلس خالل مناقشــة موضوع موارد املياه 

يف الدولــة، رفع 11 توصية تــم العمل عىل تنفيذها 

ويجــري العمــل أيضاً، مبينــاً أن التوصيــة الخاصة 

بتفعيل القانون تم تفعيلها من خالل إنشــاء الوزارة 

وتعديــل عدد مــن الترشيعات املتعلقــة باملياه يف 

الدولة، وتم إعداد مرشوعات قوان¬ تتعلق بالطاقة 

واملياه ونظام الرقابة عىل األدوات الخاصة باملياه.

وعّقب ســعادة النعيمي معرباً عن شــكره عىل 

مبادرة الوزارة لتطبيق التوصيات التي تخدم الوطن 

واملواطن¬ وموارد املياه يف الدولة.

ترخيص قوارب وسفن النزهة

وجــه ســعادة حمــد أحمــد الرحومي ســؤاالً إىل 

معــايل الدكتــور عبداللــه بلحيف النعيمــي وزير 

األشــغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية 

للمواصالت، أشــار فيــه إىل قوارب وســفن النزهة 

بالدولــة التي تبحر تبعاً الشــرتاطات محددة الزمة 

لصــدور الرتخيص من الهيئة الوطنيــة للمواصالت، 

متســائالً هل هذه االشــرتاطات كافيــة من الناحية 

األمنية والبيئية؟

ورد معــايل الوزير قائالً: هذا ســؤال مهم وحتى 

نســتطيع تقييم الــرشوط التــي وضعهــا القانون 

لتســجيل قوارب النزهة يف الدولة وألن الرشوط غ{ 

كافيــة، يتم العمــل يف الهيئة الوطنيــة للنقل الربي 

والبحري عىل إيجاد سبل، من خاللها يتم تعزيز أمن 

وبيئــة اإلمارات، بإضافات نوعيــة من خالل العمل 

عىل الوحدة، أي السفينة وقائدها سواء كان القارب 

شــخصياً أو تجارياً، وبالنسبة للتجاري؛ هناك رخص 

محددة دولياً ونحن جزء منها.

وعّقب سعادة الرحومي قائالً:أنا أتكلم عن قوارب 

النزهة التي يســتخدمها غ{ املواطن¬، وال يعقل أن 

يســتخدمها أشــخاص من ذوي الدخل املحدود من 

غــ{ املواطن¬، وهم قــد @تلكون قاربــاً من خالل 

التشــارك ب¬ مجموعة ويشرتون قارب صيد وحيداً، 

و@ارسون عملية الصيد يف البحر ويبيعون األس±ك، 

وتوجد رقابة لكن غ{ كافية، متسائالً: وفقاً للرشوط 

هل نسمح بالرتخيص أم ال، وسؤايل يتعلق بالرشيحة 

العظمى من أصحاب القوارب من غ{ املواطن¬ من 

الذين تعــد رواتبهم قليلة، مؤكــداً أهمية تصنيف 

التصاريــح، وأن توضع مواصفــات ورشوط لتنظيم 

وتحديــد نســب الصيد بحجــم وعــدد مع¬ من 

األســ±ك. وطالب بتحديث القانون وتنظيم األمور 

ب¬ االتحادي واملحيل، ألن الرخص تختلف من إمارة 

إىل أخرى، وقد تكون غ{ موجودة، متسائالً هل هذا 

يحتاج إىل تعديل القانون؟ وقال: البحر ليس للصيد 

أو النزهة.

ما هي اÃليات التي مت 
تطبيقها لتفعيل توصيات 
اجمللس الوطني االحتادي 

Ø شأن موضوع موارد 
املياه Ø الدولة منذ 5 

سنوات والتي وافق عليها 
çلس الوزراء

سؤال عن دوافع وزارة 
البيئة واملياه �صدار قرار 
مبنع الصيادين املصرح 

لهم الصيد بوساطة الشباك 
باستخدام طريقة الصيد 
بواسطة القراقÀ وحظر 
تركيب الرافعات البحرية 
«اßوناش» على قواربهم
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مطالبة بتطوير آليات 
ا�رشاد اßكادميي 

لتوجيه الطلبة الختيار 
التخصص الذي يتناسب مع 

مؤهالتهم وقدراتهم

حتت القبة      أسئلة

طالب الســادة أعضاء املجلس الوطني االتحادي، يف 

أســئلة موجهة إىل معايل الشــيخ حمدان بن مبارك 

آل نهيــان وزير التعليــم العايل والبحــث العلمي، 

وإىل معايل حســ¬ الح±دي وزير الرتبية والتعليم، 

بتطبيق اإلرشــاد األكاد@ي عىل كافــة التخصصات 

الجامعيــة، وتطبيق أفضــل امل±رســات الدولية يف 

هذا املجــال، وفتح كليات لتخصص الرتبية الرياضية 

يف الجامعــات الحكوميــة، من أجــل تخريج كوادر 

مواطنــة تلبي الحاجــة املتزايدة لهــذا القطاع من 

املدرســ¬ واملدرب¬، وبأن يستفيد الطبلة املبتعثون 

من الدراســات التــي تجريهــا وزارة التعليم العايل، 

وتســتهدف تطوير عملية االبتعاث، وبإصدار قانون 

لرعاية املوهوب¬ يف دولة اإلمارات، وبتعديل الالئحة 

التنفيذيــة الجديــدة لقانون التعليــم الخاص التي 

ال تنــص عىل محاســبة املدارس الخاصــة إذا أخلت 

بالرشوط.

وقال سعادة عيل عيىس النعيمي، يف سؤال موجه 

إىل معــايل وزيــر التعليــم العايل والبحــث العلمي 

الرئيــس األعىل لجامعــة اإلمارات: يهدف اإلرشــاد 

األكاد@ــي إىل توجيه الطلبة الختيار التخصص الذي 

يتناســب مــع مؤهالتهــم وقدراتهم، متســائالً، ما 

هــي جهود جامعة اإلمارات لتطوير آليات اإلرشــاد 

األكاد@ي للطلبة؟.

وقال: هناك بعــض التحديات التي تواجه الطلبة 

وأولياء األمور، خاصة لدى تســجيلهم يف الجامعات، 

وجامعة اإلمارات لديها مبــادرة ومركز، إال أنه، ك± 

ذكــر يل بعض أولياء األمور، يتــم تغي{ التخصصات 

لدى أبنائهم بعد أن يكونوا قطعوا شوطاً يف الدراسة، 

وهــذا يؤخــر تخرجهم، ومــرده موضوع اإلرشــاد 

األكاد@ــي، الذي يجب أن يرافــق الطلبة مع بداية 

تسجيلهم، حتى ال يتم تغي{ التخصصات الحقاً.

وقال معايل الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، يف 

رد كتاý: ينظم مركز القبــول املوحد بوزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي بشكل سنوي، برنامج اإلرشاد 

األكاد@ــي لطلبــة الثانويــة، والذي يشــمل جميع 

مدارس الدولة الحكومية والخاصة واملعاهد الفنية، 

مضيفاً أن الوزارة نّســقت بشكل مبكر لهذا الحدث 

مع وزارة الرتبيــة والتعليم واملناطــق التعليمية يف 

الدولــة، وإطالعهم عىل خطة الربنامــج لهذا العام، 

والتي تحتوي الجدول الزمني لهذه الزيارات وأماكن 

انعقادها.

وأشــار إىل أنه يتم تنفيذ الربنامج ¶شاركة ممثل¬ 

من مؤسســات التعليــم العايل املتمثلــة يف جامعة 

مطالب بتخصصات رياضية وحد أدنـــــــــــــــــــــــــــــــى لìجور Ø املدارس  اخلاصة 
وبقانون لرعاية املوهوبني

اإلمــارات العربيــة املتحدة، وكليــات التقنية العليا 

وجامعــة زايــد والكليــات التابعة ملركــز أبوظبي 

للتعليــم والتدريب املهني التقنــي وكلية اإلمارات 

للتطويــر الرتبوي وجامعة خليفــة، وذلك للرد عىل 

استفسارات الطلبة التي قد ترد خالل الزيارة.

 الدولــة بحاجــة إىل 9 آالف متخصــص يف الرتبيــة 

وقالت سعادة الدكتورة منى البحر، يف سؤال موجه 

إىل معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي: عىل 

الرغــم من 0و القطــاع الريايض العــام والخاص يف 

الدولة بصورة رسيعــة، إال أنه ال يزال هناك اعت±د 

عىل الكــوادر األجنبية لشــغل الشــواغر الوظيفية 

املختلفة يف هذا القطاع، متســائلة: ملاذا ال يتم فتح 

كليات لتخصــص الرتبيــة الرياضيــة يف الجامعات 

الحكوميــة، من أجــل تخريج كــوادر مواطنة تلبي 

الحاجة املتزايدة لهذا القطاع من املدرس¬ واملدرب¬.

وقالت: إن حاجة الدولــة التقريبية من خريجي 

الرتبية الرياضية للعمل،..

وقال معايل الشــيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، 

يف رد كتاý: سبق وتم طرح هذا التخصص يف جامعة 

اإلمــارات، والذي تخــرج فيه 220 خريجــاً مواطناً 

يعملــون يف قطاعــات مختلفة ذات صلــة بالرتبية 

البدنيــة والرياضية، وقد تــم تجميد هذا التخصص 

بعــد تراجــع اإلقبال عليــه عــام 2000 م، وما زال 

الربنامج مغلقاً إىل هذه اللحظة، ونحن بصدد إعادة 

فتح الربنامج مرة أخرى، مع إحداث بعض التغي{ات 

عليــه، ويســتهدف الربنامج الجديــد، تنمية جانب 

الصحة، باإلضافــة إىل الرتبية البدنية، وســوف يتم 

طرح الربنامج مع بداية العام الجامعي 2016/2015 

م، مؤكــداً أن الوزارة تعتزم تشــجيع وتوعية الطلبة 

لهذا الربنامج، من خالل اإلرشاد األكاد@ي.

 أسباب إلغاء البعثات الدراسية لبعض الطلبة 

وأشــار ســعادة الدكتور محمد مســلم بن حم، يف 

ســؤال موجه إىل معايل وزير التعليم العايل والبحث 

العلمــي: أعلنــت وزارة التعليــم العــايل والبحث 

العلمي مؤخراً، عن إلغاء البعثات الدراســية لبعض 

الطلبــة املبتعث¬ إىل الخــارج للحصول عىل درجتي 

البكالوريــوس واملاجســت{، متســائالً عن أســباب 

اإللغاء.

وقال معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

يف رد كتــاý، إن الــوزارة \ تعلن مؤخــراً عن إلغاء 

البعثات الدراسية لبعض الطلبة الدارس¬ يف الخارج، 

متوسط حاجة الدولة من 
خريجي ال�بية الرياضية 
للعمل Ø املدارس أو 
الفنادق أو Ø القطاع 

الرياضي عمومًا نحو 9 آالف 
شخص
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مطالب بتخصصات رياضية وحد أدنـــــــــــــــــــــــــــــــى لìجور Ø املدارس  اخلاصة 
وبقانون لرعاية املوهوبني

وإ0ــا جاء ذلك ضمن دراســة تحليليــة، قامت بها 

لوضــع البعثات عن األعوام من 2005 ولغاية 2013 

م، وذلك بهدف تحســ¬ وتطويــر عملية االبتعاث، 

وفقاً الســرتاتيجية ورؤية دولة اإلمــارات، مؤكداً أن 

هناك قوانــ¬ ولوائح تنظم عملية االبتعاث، وهناك 

ميزانية محددة للبعثات، يتم اســتغاللها بالشــكل 

األمثل.

وعقب سعادة بن حم قائالً: أكتفي بالرد، وأتقدم 

بالشكر ملعايل الوزير، وأقدر عالياً هذه الدراسة التي 

قامت بهــا الوزارة، يف وضع الحلول املناســبة تجاه 

البعثات، مش{اً إىل أن الدراسة أوضحت أن ما يقارب 

56  % من البعثات ألغيت، ولها أســباب تم الرجوع 

إليها يف حالة اإللغاء، مؤكداً أهمية اســتفادة أبنائنا 

من هذه الدراسة يف التوصل إىل أفضل النتائج.

توجه إلصدار قانون لرعاية املوهوب� يف اإلمارات 

وأكد ســعادة عيل عيىس النعيمي، يف ســؤال موجه 

إىل معــايل حســ¬ إبراهيم الح±دي وزيــر الرتبية 

والتعليــم، أن الطلبــة املتفوقــ¬ يعتــربوا طاقات 

وطنية يجب رعايتها وتنمية قدراتها ملواكبة التقدم 

وتحقيــق اإلنجازات للوطن واملجتمع، متســائالً: ما 

هــي جهود الوزارة يف رعاية هــذه الفئة من الطلبة 

املتفوق¬؟.

وقال: الســؤال يركز عىل الطلبة املتفوق¬، وليس 

املوهوب¬، ولــدى الوزارة آلية عمــل يتم تنفيذها، 

وهي خطة طموحة، وأôنى أن تقوم الوزارة بتحقيق 

األهــداف التــي وضعتها، مؤكــداً أهميــة تحويل 

املتفوق¬ إىل طلبــة موهوب¬، وزيادة االهت±م بهم 

بعد تخرجهــم من املرحلة املتوســطة، عىل أن يتم 

الرتكيز الســتقطاب فئة الطلبة املتوفق¬ وحصولهم 

عىل منح دراســية ملواصلة تعليمهم الجامعي داخل 

الدولة وخارجها، وحسب حاجة الدولة.

ورد معايل وزير الرتبية والتعليم قائالً، إن الوزارة 

بصدد إعداد دراســة حول املتفوق¬، وخالل النظام 

الحايل، يتــم إخضاعهــم لبعض األنشــطة يف اليوم 

الدرايس، وقال: مع توجه الدولة لالبتكار، وبالتعاون 

مع الجامعات، يتم حالياً دراســة خيارين: تخصيص 

صفوف للطلبــة املتفوق¬ يتم اختيارهم من الصف 

الثامــن، بالتعــاون مع الجامعــات الوطنيــة التي 

تكــون الحاضنة لهــم، أو االبتعاث خــارج الدولة، 

وهنــاك توجه آخر بتوف{ مواد إضافية لهم، وهذان 

الخياران تحت الدراسة، ويوجد توجه إلصدار قانون 

بتوجيهات من مجلــس الوزراء لرعاية املوهوب¬ يف 

دولة اإلمارات، وهو يف طور اإلعداد.

مطالبة بوضع حد أد& لألجور يف املدارس الخاصة 

ولفت ســعادة سلطان جمعة الشــاميس، يف سؤال 

موجــه إىل معــايل وزير الرتبيــة والتعليــم، إىل أن 

الالئحــة التنظيمية للتعليم الخاص رقم 29 لســنة 

2008 م، خلت من وضع حد أد7 لألجور، األمر الذي 

ترتب عليه حصول بعض العامل¬ بالهيئة التعليمية 

واإلداريــة باملدارس الخاصة، عــىل رواتب ضعيفة، 

ال تكفي لســد احتياجاته األساســية، وهــو ما يؤثر 

يف ســالمة العملية التعليميــة، فل±ذا ال يتم تعديل 

الالئحة، ووضع حد أد7 مناســب لظروف املعيشة؟ 

وعقب ســعادة الشــاميس قائالً: الالئحة التنفيذية 

للقانــون االتحادي بخصــوص مؤسســات التعليم 

الخاص، جاءت لتحدد الراتب األسايس الشهري عىل 

أال يقــل عن 2000 درهم، مع عدم اإلخالل ¶ا ينص 

عليــه عقد العمل مــن امتيازات أخرى، مشــ{اً إىل 

أن بعــض املدارس الخاصة مــا زال يلتزم بهذا املبلغ 

منذ عــام 1999 م، مضيفاً أن الالئحة الجديدة التي 

صدرت، حددت الحد األد7 من املؤهالت والخربات 

لالرتقاء بالتعليم، مؤكداً أن الالئحة الجديدة ال تنص 

عىل محاسبة هذه املدارس، مطالباً بدراسة ميدانية 

لتحديد وضع الرواتب، خاصة يف املناطق الش±لية.

ورد معايل وزير الرتبيــة والتعليم قائالً: توجد يف 

التعليــم الخاص رشيحة كب{ة مــن املواطن¬، وهم 

يتأثــرون، وهنــاك توجه ¶راعــاة الرتخيص، وهناك 

تنســيق مع مجلس تعليم أبوظبــي وهيئة املعرفة 

بــدý، حول العديد من القضايــا املتعلقة به، ومنها 

الرواتب.

الطلبة املتفوقون طاقات 
وطنية يجب رعايتها 

وتنمية قدراتها ملواكبة 
التقدم وحتقيق ا�جنازات 

للوطن واجملتمع

الالئحة التنفيذية للقانون 
االحتادي بخصوص 

مؤسسات التعليم اخلاص 
حتدد الراتب اßساسي 

الشهري على أال يقل عن 
2000 درهم
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ثالث توصيات للمجلس حول حترير الـــــــــــــــــــــــــسلع وسجل احتادي ملالك العقارات 
ورئاسة çالس إدارات املؤسسات 

تبنى املجلس الوطني االتحادي عدداً من التوصيات، 

بناء عىل رد معايل ســلطان املنصوري وزير االقتصاد، 

ومعايل محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس 

الوزراء، ومعايل الدكتورة ميثاء ســا\ الشاميس وزيرة 

دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، عىل أسئلة 

موجهة من أعضــاء املجلس، تتعلق بتحرير التجارة، 

وبرئاسة الكوادر الوطنية ملجالس إدارات املؤسسات 

الحكومية، وبإنشاء ســجل اتحادي ملالك العقارات، 

وبتشــكيل لجنــة عليا لتشــجيع زواج املواطن¬ من 

املواطنات.

وطالــب املجلــس يف توصية تبناهــا بناء عىل رد 

معايل وزير االقتصاد عىل السؤال املوجه من سعادة 

عبــد العزيز الزعــاý، برضورة االســتمرار يف تحرير 

التجــارة، بحيث تشــمل املرحلة القادمــة، املالبس 

والعطور، واملرحلة التي تليها القرطاســية واألدوات 

املكتبية واملســتلزمات الطبية، للوصــول إىل تحرير 

كافة السلع التجارية.

وقال ســعادة الزعاý: @لك مجلس الوزراء سلطة 

تحرير التجــارة، تبعاً لل±دة 32 من القانون رقم 18 

لســنة 1987 م وتعديالته، بشــأن تنظيــم الوكاالت 

التجاريــة، وهــو ما يرتتــب عليه شــطب الوكاالت 

التجارية بشــأن املواد املحرر التجارة فيها، متسائالً، 

ملاذا ال يتم التوســع يف هذا األمر، تعزيزاً للمنافســة 

وخفضاً لألسعار وتنشيطاً للتجارة؟

ورّد معايل وزير االقتصــاد قائالً: اعتمدت الوزارة 

عىل نقطة مهمة، وهي التوازن يف األســعار، للوصول 

إىل منظومــة متكاملــة، وتــم وضــع مجموعة من 

اآلليات لتحديد السلع، وقامت الوزارة بتبني سياسة 

ثابتة الســتقرار األســعار، وتم اعت±د مجموعة من 

املعاي{ لكيفية تحديد الســلع التي سيتم تحريرها، 

ومنهــا الفئــات املجتمعيــة وتوفرها يف األســواق، 

وخدمات مــا بعد البيع للســلع وأهميتها من نواٍح 

غذائية وطبيعتها وأثرها يف األنشــطة، وتم الرتكيز يف 

البداية عىل األرز منذ عام 1991 م. 

توصية بإنشاء سجل اتحادي بحرص مالك العقارات 

ووافق املجلس عىل تبني توصية، بناء عىل رد معايل 

وزير االقتصاد عىل السؤال املوجه من سعادة مروان 

بن غليطة، تطالب بدراســة إنشــاء ســجل اتحادي 

بحرص مالك العقارات يف الدولة.

 ºوقال ســعادة بن غليطة، يف ضوء التطور العمرا

الكب{ الذي تشــهده الدولة، إن الحاجة تبدو ماســة 

إلنشــاء ســجل اتحادي بحــرص مالك العقــارات يف 

الدولة، وتساءل، ملاذا ال يتم هذا األمر؟.

ورد معايل وزير االقتصــاد قائالً: تنظيم العقارات 

شــأن محيل يخص كل إمــارة، مؤكــداً أهمية توف{ 

بيانات خاصة، ونحــن مطالبون من منظ±ت دولية 

بتطبيــق الشــفافية يف تقديــم األرقــام، وأن تقوم 

الجهات املعنية ¶ناقشــة هــذا املوضوع يف ما بينها، 

ورفع مقرتح عرب مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بحيث 

يتم دراســته، وقد يتــم تحديد جهــة معينة تكون 

مسؤولة عن السجل العقاري.

توصيــة بإســناد رئاســة مجالــس إدارات الهيئات 

واملؤسسات الحكومية للكفاءات الوطنية

ووافق املجلــس عىل تبني توصية بناء عىل ســؤال 

ســعادة عبد العزيز عبــد الله الزعــاý، املوجه إىل 

معــايل وزير شــؤون مجلــس الــوزراء، طالب فيها 

«بتعديل القوان¬ املعمول بها حالياً، بحيث تســمح 

بإسناد رئاســة مجالس إدارات الهيئات واملؤسسات 

الحكومية للكفاءات الوطنية من غ{ الوزراء».

وقــال ســعادة الزعاý: يــرأس مجالــس إدارات 

الهيئات واملؤسســات االتحادية، الكثــ{ من الوزراء 

يف الوقت الحايل، متســائالً، ملاذا ال يتم إسناد رئاسة 

مجالــس إدارات اإلدارات للكفاءات الوطنية من غ{ 

الوزراء؟.

ورد معــايل القرقــاوي مؤكــداً أن توجــه مجلس 

الوزراء يكمن يف زيادة عدد األعضاء من غ{ الوزراء 

لرئاســة املؤسســات والهيئات الحكومية، وإسنادها 

إىل كفــاءات وطنية متخصصة، بحيث يتم اإلســناد 

إىل الكفاءات من خارج مجلس الوزراء، وهي نســبة 

زادت من 8  % عام 2011 إىل 38  %.

وطالب املجلــس، يف توصية تبناهــا بناء عىل رد 

حتت القبة      أسئلة

 Ø توصية بضرورة االستمرار
حترير التجارة لتشمل كافة 

السلع التجارية

اجمللس يتبنى توصية 
تطالب بدراسة إنشاء 

سجل احتادي بحصر مالك 
العقارات Ø الدولة
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ثالث توصيات للمجلس حول حترير الـــــــــــــــــــــــــسلع وسجل احتادي ملالك العقارات 
ورئاسة çالس إدارات املؤسسات 

معــايل الدكتورة ميثاء ســا\ الشــاميس وزيرة دولة 

رئيس مجلــس إدارة صنــدوق الزواج، عىل ســؤال 

موجه من سعادة أحمد عبد الله األع±ش، بتشكيل 

لجنة عليا لتشــجيع زواج املواطنــ¬ من املواطنات، 

وإزالــة العقبات التي تواجه ذلك، لتنفيذ السياســة 

االجت±عية للدولة.

وقال ســعادة األعــ±ش: يتوىل صنــدوق الزواج، 

تنفيذ السياســة االجت±عيــة للدولة، ف± هي خطط 

وبرامــج الصنــدوق لتنفيذ تلــك السياســة، مؤكداً 

 µأهميــة أن تبقــى األرسة نــواة املجتمــع اإلمــارا

وحصنــه الحص¬ الواقــي للمجتمع، مشــ{اً إىل أن 

مهام الصنــدوق، تقديم املنحة للمقبل¬ عىل الزواج 

بعد عقد قران الزواج، وينتهي دوره بعد اســتك±ل 

الدفعة الثانية.

توصيات املجلس الخاصة بتوط� قطاع الطÃان  

وقال ســعادة عيل عيىس النعيمي، يف ســؤال موجه 

إىل معايل وزيــر االقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للط{ان املدº، وافــق مجلس الوزراء املوقر 

عىل كل توصيات املجلس الوطني االتحادي يف شأن 

موضوع سياســة الهيئة العامة للطــ{ان املدº منذ 

أكB من ثالث سنوات، متسائالً عن اآلليات التي تم 

تطبيقها لتفعيل هذه التوصيات. 

ورد معايل سلطان املنصوري وزير االقتصاد قائالً: 

تم تنفيذ توصيات املجلس، مبيناً أنه بالنسبة ملتابعة 

املســتجدات حول التوصيات، فقد كلفت الحكومة 

الهيئة العامة للط{ان املــدº ¶ؤرش جديد، وهو أن 

تكون اإلمــارات األوىل يف مؤرش البنيــة التحتية عام 

2021، وسنكون قبل هذا الزمن. .

أهمية شمول إمارة رأس الخيمة ×راكز للفتيات

وأكدت ســعادة الدكتورة شــيخة عيــىس العري، يف 

ســؤال موجه إىل معايل الشــيخ نهيان بن مبارك آل 

نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس 

الهيئــة العامة لرعاية الشــباب والرياضــة، أنه تم 

تأســيس مركــز للفتيات يف إمــارة رأس الخيمة عام 

2012 م، ويغطي جميع مناطق اإلمارة، امتداداً من 

الظيت الجنــوý إىل الرمس، متســائلة، ملاذا ال يتم 

التوســع يف إنشــاء مراكز أخرى جديدة للفتيات يف 

اإلمارة؟. 

وقــال معايل الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان: 

هناك مقرتح شــامل لتوزيع هذه املراكز عىل مناطق 

الدولة املختلفة، وبنموذج مالئم، وهي أمور ســوف 

تتحــدد يف االســرتاتيجية الوطنية لتمك¬ الشــباب 

بالدولة، حيث يتم اآلن تقديم اقرتاحات حول كيفية 

التوسع يف كافة اإلمارات، وسيتم عرضها عىل مجلس 

الوزراء، وبالنســبة إلمــارة رأس الخيمة، يوجد مركز 

للفتيات يخدم عدداً من املناطق.

التعامل مع انخفاض أسعار النفط عاملياً ً 

وقال ســعادة حمــد الرحومي يف ســؤال موجه إىل 

معايل ســهيل محمد املزروعي وزير الطاقة، انخفض 

ســعر الوقود الخام يف األسواق العاملية ملا يقارب 50  

%، وأدى ذلك إىل انخفاض أسعار املشتقات يف دول 

العا\، متســائالً عن اإلجراءات التي ستتخذها وزارة 

الطاقة بشــأن أســعار الوقود املحلية بعد انخفاض 

أسعار خام النفط العاملية.

ورد معايل وزير الطاقة قائالً: هذا صحيح، انخفض 

ســعر خام النفط بعد صيف عام 2014 إىل أن وصل 

إىل أسعاره الحالية، وبالنظر إىل العام املايض بالنسبة 

للرشكات املوجودة لدينا، بحثنا واطلعنا عىل األرباح 

والخســائر، ووجدنا أن جميعها حقق خســائر، كون 

متوســط ســعر النفط كان نحو 98 دوالراً، والدولة 

تدعم خام وقود السيارات، ومجموع خسائر رشكات 

البــرتول الوطنية يف 10 ســنوات كان نحو 38 مليار 

درهــم، ويف عام 2014 فقط، خرست رشكة أدنوك يف 

بيع الجازول¬ ما يزيد عىل 6.4 مليارات درهم.

وقــال: تقــوم وزارة الطاقة، بالتعــاون مع وزارة 

املالية، بإعداد دراســة، و\ ننته منها، وســوف تضع 

خيــارات أمــام الحكومــة لتمكــن املســتهلك من 

االســتفادة مــن االنخفاض، وســيتم دراســة الدعم 

املقــدم يف الدولة، من يســتفيد منه، وســوف نقدم 

مقرتحاً بهذا الصدد قريباً.

توصية بتعديل القوانني 
املعمول بها حاليًا بحيث 

تسمح بإسناد رئاسة 
çالس إدارات الهيئات 
واملؤسسات احلكومية 

 Àللكفاءات الوطنية من غ
الوزراء

اجمللس يتبنى توصية 
بتشكيل جلنة عليا 

لتشجيع زواج املواطنني 
من املواطنات وإزالة 
العقبات التي تواجه 
ذلك لتنفيذ السياسة 

االجتماعية للدولة
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  جلان    زيارات ميدانية

جلنة الشؤون الصحية.. خمس زيـــــــــــــــــــــــــــــــــارات ميدانية لالطالع على خدمات 
الطب النفسي والوقائي وكبار السن

بهدف تقييــم خدمات الرعايــة الصحية، والوقوف 

عىل جودة الخدمات الطبية املقدمة يف مستشفيات 

الدولة، عــىل صعيد ثالثــة قطاعات رئيســة، هي: 

الطب النفيس، والطــب الوقاÅ، والخدمات املقدمة 

إىل كبار السن، قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل 

والشــؤون االجت±عية للمجلــس الوطني االتحادي، 

بخمــس زيــارات ميدانية، ونظمت حلقة نقاشــية 

ضمن الخطة التي وضعتها ملناقشة موضوع «سياسة 

وزارة الصحة»، ما مكن اللجنة من لقاء أكرب عدد من 

املواطن¬ والكوادر الطبية الذين تقدموا ¶الحظاتهم 

وآرائهم التي ســيتم تضمينها يف تقرير اللجنة، الذي 

سرتفعه إىل املجلس ملناقشته يف إحدى جلساته.

وقبــل رشوع اللجنة يف خطة عملها، اطلعت عىل 

ورقة تحليلية معدة من قبل األمانة العامة للوطني 

االتحادي، تطرقــت إىل أهم العوائق واإلشــكاليات 

والنتائــج واملقرتحات املتعلقــة باملوضوع، وحددت 

مواعيــد زياراتهــا امليدانية الخمس إىل 7 منشــآت 

صحيــة، هــي: مستشــفى خليفــة يف أم القيوين، 

والطــب الوقاÅ يف عج±ن، ودار رعاية املســن¬ يف 

الشــارقة، ومستشفى الذيد يف مدينة الذيد، والطب 

الوقاÅ ومستشفى الع¬ يف مدينة الع¬، ومستشفى 

عبيد الله يف رأس الخيمة.

وتضم اللجنة يف عضويتها، ســعادة كل من: سا\ 

بالــركاض العامري رئيس اللجنة، وســا\ بن هويدن 

مقــرر اللجنــة، وأحمد محمــد بالحطــم العامري، 

والدكتورة شيخة عيىس العري، والدكتورة شيخة عيل 

العويس، وسلطان سيف الس±حي، وعبيد حسن بن 

ركاض. 

وأكدت اللجنة أهمية إنشــاء نظام صحي متميز، 

يضمن الشــمولية والفاعلية لتحقيق أعىل مســتوى 

لصحــة األفــراد، ôاشــياً مــع توجهــات الحكومة 

االتحاديــة نحو الرتكيــز عىل قطــاع الصحة، حيث 

تناقــش اللجنة املوضوع من محــاور دور الوزارة يف 

الوقاية مــن األمراض والتوعيــة الصحية، ويف توف{ 

الرعاية الصحية للمسن¬، ويف شأن األمراض النفسية.

وقال سعادة سا\ بالركاض العامري رئيس اللجنة، 

إن هذه الزيارات هدفت إىل لقاء املهتم¬ والعامل¬ 

يف القطاعات الطبية ذات الصلة، والوقوف عىل رأي 

وزارة الصحــة يف ما يخص مالحظــات اللجنة، قبل 

إعداد تقرير نهاÅ، يشمل توصيات اللجنة وجوانب 

النقص والقصور يف الخدمات، ôهيداً لعرض املوضوع 

يف جلسة عامة يف املجلس.

وأكد أعضاء اللجنة، ضعف الرعاية الطبية املقدمة 

للمرىض النفسي¬ عىل مستوى الدولة، ووجود نقص 

حاد يف الكوادر الطبية البرشية املتخصصة، مشددين 

عىل أهمية تأهيل املواطن¬ يف هذا املجال، ملا له من 

عالقة مهمة باملجتمع وخصوصيته وقيمه، مشــ{ين 

إىل أن تكلفة عــالج املريض الواحد قد تصل إىل 20 

ألف درهم.

 زيارة دار رعاية املسن� ومستشفى الذيد 

واطلــع أعضاء اللجنة خالل زيارة مستشــفى  الذيد 

ودار  رعايــة  املســن¬  يف  الشــارقة، عــىل الخدمات 

والرعايــة الصحيــة املقدمــة للمــرىض واملســن¬، 

اللجنة تؤكد أهمية إنشاء 
نظام صحي متميز يضمن 

الشمولية والفاعلية 
لتحقيق أعلى مستوى 
لصحة اßفراد متاشيًا 

مع توجهات احلكومة 
االحتادية نحو ال�كيز على 

قطاع الصحة
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جلنة الشؤون الصحية.. خمس زيـــــــــــــــــــــــــــــــــارات ميدانية لالطالع على خدمات 
الطب النفسي والوقائي وكبار السن

مؤكدين أنها جيدة، ولكن بحاجة إىل تطوير لالرتقاء 

باملستوى الصحي.

ك± اطلعوا خالل زيارة دار رعاية املسن¬ التابعة 

لدائرة الخدمات االجت±عية بالشــارقة، عىل أهداف 

الدار وأقســامها وأعداد املســن¬، وأبــرز الخدمات 

االجت±عية واملعيشــية والصحيــة والرعاية الطبية 

التــي توفرها للمســن¬، وأنواع الفحــوص والربامج 

االجت±عية واألنشــطة، خاصة أن عدد املســن¬ يف 

الدار 38 شــخصاً. إذ تهدف الدار إىل إيواء املواطن¬ 

كبــار الســن من الجنســ¬ املحروم¬ مــن الرعاية 

االجت±عية والنفسية والصحية. 

وخالل زيارة مستشــفى الذيــد، اطلعت اللجنة 

عىل أهم األقســام يف املستشــفى، كأقسام الطوارئ 

والــوالدة والباطنيــة والكىل واملواعيــد. وأكد مدير 

املنطقة الطبية يف الشارقة، أن لدى املستشفى 328 

موظفاً ب¬ إداري¬ وأطباء، يقدمون أفضل اإلمكانات 

والخدمات املطلوبة للمرىض، ك± يشارك املستشفى 

يف نرش الثقافة الصحية.

االطالع عىل الخدمات املقدمة إىل كبار السن 

زارت لجنــة الشــؤون الصحية والعمل والشــؤون 

االجت±عية مستشــفى عبيد اللــه يف رأس الخيمة، 

وعقدت خــالل الزيارة اجت±عاً مــع الكادر الطبي 

واملســؤول¬ يف املستشفى، واطلعت عىل التحديات 

التي تواجههــم يف التثقيف الصحي للمجتمع ونرش 

التوعيــة للوقاية من األمراض، وعــىل جهودهم يف 

الحد من انتشــار األوبئة واألمراض املزمنة والتقليل 

من أرضارها، واســتفرس أعضاء اللجنة عن البحوث 

واملســوحات الدوريــة املعــدة من قبــل املناطق، 

واالســتطالعات لرصد األمــراض، وعــن اإلجراءات 

للوقاية منها.

وركزوا يف استفساراتهم التي وجهت إىل اإلداري¬ 

واألطبــاء املعني¬، عىل الخدمات التــي تقدم لفئة 

املسن¬ داخل املستشــفى وخدمة الرعاية املنزلية، 

واإلجراءات التي يتخذها املستشفى يف مجال توعية 

األرس الحتضان ذويهم من كبار الســن، وسبل توف{ 

الرعاية الصحية واالجت±عية والنفسية لهم.

واستمعت اللجنة من املعني¬ يف املستشفى، إىل 

رشح حــول خدمات الصحة النفســية التي يقدمها 

املستشفى، ومدى توفرها وجودتها، وعن دور قسم 

التوعية والتثقيف الصحي يف املستشفى، وما يقدمه 

مــن خدمــات لتوعيــة املجتمع ¶خاطــر األمراض 

املزمنــة، مثــل: الســكر والقلب والســمنة، وطرق 

الوقايــة منها، وحمــالت التوعية التــي تم تقد@ها 

لألطفال املصاب¬ ¶رض السكري، وحملة الوقاية من 

رسطان الثدي، وتطعيم شلل األطفال.

وتفقــدت اللجنة أثناء الزيارة، القســم املخصص 

لكبار الســن، واطلعت عىل الخدمات املقدمة لهم، 

وأقســام العالج الطبيعي وقســم األشــعة ووحدة 

العناية املركــزة. وأكد أعضاء اللجنة، أهمية تدريب 

الكــوادر الطبيــة والفنية يف قطاع الصحــة ملواكبة 

املســتجدات، وتخصيــص ميزانيــة لذلــك، وتقليل 

مالحظــات تأخر مواعيد املراجعــة الطبية، وتعزيز 

دور املنطقــة الطبية يف الوقاية مــن األوبئة، وعىل 

مناقشة  املوضوع من 
»اور دور وزارة الصحة 
Ø الوقاية من اßمراض 

 Àوالتوعية الصحية وتوف
الرعاية الصحية للمسنني 
وØ شأن اßمراض النفسية
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رضورة وجود قسم مختص لتقييم الحاالت النفسية 

للمرىض، وإخضاع الطبيب العام لدورات تدريبية يف 

ذلك.  وشددوا عىل أهمية توف{ الرعاية االجت±عية 

والنفســية والصحية للمســن¬، والتنسيق ب¬ أرسة 

املسن وأعضاء الفريق الطبي، وتوعية األرس بكيفية 

احتضان كبار السن ورعايتهم بشكل طبي سليم، من 

خالل محارضات وندوات يتم فيها جمع مقرتحاتهم 

واستبيان آرائهم، مؤكدين أن الرعاية النفسية عالج 

أســايس ومكمل لشــفاء املــرىض، باعتبــاره املخرج 

الرئيس لرفع معنويات كبار الســن، خاصة للمرىض 

الذين يعانون من مرض نفيس أو اكتئاب.

توفÃ الرعاية الصحية املنزلية للمسن�

اطلــع أعضــاء اللجنة خالل زيارة مستشــفى الع¬ 

والطــب الوقــاÅ يف مدينــة العــ¬، عىل مســتوى 

الخدمات الصحية، ومدى تطورها، وما تقدمه هذه 

املنشــآت من خدمات تثقيف وتوعيــة، ك± قابلوا 

املختصــ¬ واألطبــاء واملســتفيدين مــن الخدمات 

الصحية.

واســتمعوا خــالل الزيــارة إىل رشح تنــاول دور 

املنشــآت الصحية يف الوقاية من األمراض والتوعية 

الصحية، وتوف{ الرعاية الصحية املنزلية للمســن¬، 

إضافة إىل الخدمات املقدمة بشأن األمراض النفسية، 

والخطط املســتقبلية للخدمات الصحية ملستشفى 

الع¬ واملبنى الجديد الذي يتسع لحوايل 700 رسير.

وأشــاد أعضاء اللجنة بتطــور الخدمات الصحية 

التــي تقدمهــا رشكة «صحــة»، ممثلة ¶ستشــفى 

العــ¬، إضافــة إىل اســتخدام املستشــفى ألحدث 

األجهــزة الطبيــة، وتوفــ{ العيــادات التخصصية، 

واستقطاب مستشــارين وأطباء ذوي كفاءات طبية 

عالية، مشــ{ين إىل أن هذه الزيــارة الثانية للجنة 

إىل مستشــفى الع¬، والتي تعتــرب حافزاً كب{اً لبذل 

املزيد من الجهــد، لخدمة مرضانا، والرقي بخدماتنا 

الصحية.

خالل زيارة مستشــفى خليفة بأم القيوين.. تأكيد 

أهمية التثقيف والتوعية الصحية

أكد أعضاء لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون 

االجت±عية، خالل زيارتهم ملستشــفى الشيخ خليفة 

يف إمــارة أم القيويــن، ومركــز الطــب الوقــاÅ يف 

إمارة عجــ±ن، أهمية التوعيــة والتثقيف والوقاية 

الصحيــة ألفــراد املجتمع، من خــالل تضافر جهود 

جميــع الــوزارات والجهــات الحكوميــة والخاصة 

يف الدولــة، لنــرش املفاهيــم الصحية الســليمة يف 

املجتمع، وتعريــف أفراد املجتمع بأخطار األمراض، 

عىل مختلــف ثقافاتهم وأع±رهم الســنية ودرجة 

تعليمهــم.  وكان يف اســتقبال أعضــاء اللجنــة يف 

مستشفى الشــيخ خليفة العام، الشيخة بدور بنت 

عبد الله بن أحمد املعال مديرة العالقات الحكومية 

باملستشــفى، وســعادة الدكتور حســ¬ الرند وكيل 

الوزارة املساعد لقطاع املراكز الصحية والعيادات يف 

وزارة الصحة، والدكتورة عائشــة سهيل مدير إدارة 

الرعايــة الصحية األولية بوزارة الصحــة، والدكتورة 

 Åمنــى املرزوقي مدير إدارة خدمــات الطب الوقا

يف وزارة الصحة، وعبد العزيز الوحيدي نائب مدير 

منطقة عج±ن الطبية، والدكتور حســن عبد املنعم 

مدير الطب الوقاÅ يف عج±ن. 

ولفــت أعضــاء اللجنة، إىل أن الســنوات األخ{ة 

شــهدت تغــ{اً يف أنــواع األمــراض وانتشــارها ب¬ 

فئــات املجتمع، ســواء كانت األمــراض املعدية أو 

املزمنة، ال ســي± األمراض املرتبطة بأ0اط املعيشة، 

كالضغط والقلب والسكري، وكث{ من هذه األمراض 

@كن تجنبها يف حال وجود تثقيف صحي للســلوك 

الخاطئ الذي قد يسلكه األفراد، مؤكدين أن الثقافة 

الصحية هــي حجر الزاوية يف تعزيز الصحة العامة، 

عرب نــرش املعلومــة الصحيحة حــول حقيقة هذه 

األمراض ومسبباتها. 

وطالبوا بوضع اســرتاتيجيات واضحة، وتخصيص 

ميزانيــة للتوعيــة الصحية، تشــمل جميــع فئات 

املجتمع الصغار والكبار والرجال والنســاء عىل حد 

سواء، حيث سيؤدي ذلك حت±ً إىل انخفاض معدالت 

األمراض، وتكاليــف الرعاية الصحية الالزمة للعالج، 

ومــن خالل نرش الثقافة، ســيتم ترســيخ الســلوك 

الصحي الســليم، وتنويع وســائل وتقنيــات النرش 

والتثقيــف الصحي باســتخدام الوســائل التفاعلية 

الحديثة ملخاطبة فئات األطفال والشباب. 

واطلع أعضــاء اللجنة خالل زيارتهم امليدانية إىل 

مستشفى الشيخ خليفة، عىل الخدمات الطبية التي 

يقدمها، حيث قدمت الشــيخة بــدور املعال، نبذة 

عن عمل املستشــفى الذي أنشئ ¶بادرة كر@ة من 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

رئيــس الدولة، يحفظــه الله، لتوفــ{ أفضل رعاية 

صحية للمواطن واملقيم عىل أرض الدولة، إىل جانب 

استخدام املستشفى ألحدث األجهزة الطبية، وتوف{ 

أقســام العالج املتخصصة، واســتقطاب مستشارين 

وكفاءات طبية متخصصة من مختلف دول العا\. 

كــ± اطلعت اللجنة خــالل زيــارة إدارة الطبي 

 ،Åبعج±ن، عىل الخطة السنوية للطب الوقا Åالوقا

 ،Åالتي تشــمل األمــراض املعديــة والتقــّيص الوبا

واألمــراض غ{ املعدية والتطعيــ±ت، وأبرز الربامج 

الوطنيــة، وهي: برنامج القضاء عىل شــلل األطفال 

الذي تــم تنفيــذه، وبرنامج القضاء عــىل الحصبة 

املتوقــع تنفيذه يف بداية 2016 م، إضافة إىل برنامج 

مكافحة السكري، وعوز اليود والدرن الرئوي. 

وجــرى االطالع أيضــاً خالل الزيــارة عىل خطط 

وبرامج التثقيف الصحي، التي تقوم بها مراكز الطب 

الوقاÅ، ¶شــاركة وزارة الصحة، وآلية التســجيالت 

الحيويــة والبحــوث والدراســات والتعليــم الطبي 

املســتمر، واإلحصــاءات والتقاريــر الدورية، حيث 

تم االســت±ع إىل الصعوبات والتحديات التي تواجه 

قطاع الصحة واملقرتحات الالزمة للتغلب عليها. 

 Ðالزيارات امليدانية تهدف إ
لقاء املهتمني والعاملني 

Ø القطاعات الطبية ذات 
الصلة والوقوف على رأي 
وزارة الصحة Ø ما يخص 

مالحظات اللجنة

مطالبة بتوفÀ الرعاية 
االجتماعية والنفسية 

والصحية للمسنني 
والتنسيق بني أسرة 

املسن وأعضاء الفريق 
الطبي وتوعية اßسر 

بكيفية احتضان كبار السن 

مطالبة بضرورة إعداد 
اس�اتيجيات وخطط 

وطنية  للرعاية الصحية 
الفعالة للمسنني 

مبشاركة اجلهات احمللية 
واالحتادية اخملتصة 
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جلنة الشؤون الصحية تستمع إÐ مطالب 
املواطنني ع� ندوة نقاشية

طرح املشــاركون يف الندوة النقاشــية التي نظمتها 

لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون االجت±عية 

للمجلس الوطني االتحــادي، يف املركز الثقايف برأس 

الخيمــة، بعنوان «صحة ووقايــة املجتمع أولوية»، 

ضمن خطة عملها ملناقشــة موضوع «سياسة وزارة 

الصحة»، عــدداً مــن القضايا املهمة، مــن أبرزها: 

اســتقطاب األطباء حديثي التخرج وتشجيع األطباء 

املواطن¬ للعمل يف مجال العالج الطبيعي والنفيس، 

والعوائــق والتحديــات التي تواجه قطــاع الصحة 

واملستشفيات الخاصة، والض±ن الصحي للمواطن¬ 

واملقيم¬، وخطط الدولة يف حاالت الطوارئ وإدارة 

األزمات. 

وشــارك يف النــدوة أعضــاء اللجنة، ســعادة كل 

من: ســا\ بالــركاض العامري رئيس اللجنة، وســا\ 

بن هويدن مقرر اللجنة، والدكتورة شــيخة العري، 

وســلطان ســيف الســ±حي، ومديرو املؤسســات 

الصحية يف رأس الخيمة، وأعضاء سابقون يف املجلس 

الوطنــي وعدد مــن املختص¬ واملعنيــ¬ بالقطاع 

الصحي.

وتركــزت النقاشــات عــىل دور وزارة الصحة يف 

الوقايــة مــن األمــراض، والتوعية الصحيــة وتوف{ 

الرعاية الصحية للمســن¬، واســرتاتيجية الوزارة يف 

شــأن األمراض النفســية، وتراخيــص مزاولة املهن 

واألنشطة الطبية يف الدولة.

كــ± تركــزت املالحظات التي تلقتهــا عىل توف{ 

األدويــة الخاصة باألمراض املزمنــة املتعلقة ¶ريض 

الســكري وضغط الــدم، والتي أشــار الجمهور إىل 

تأخــر رصفها أو عدم وجودها، ورصف أدوية أخرى 

بالخصائــص نفســها، وحــول نقص بعــض األجهزة 

الطبية يف عدد من املنشــآت الصحيــة، بالرغم من 

وجودها يف املخازن، وأن بعض املستشــفيات ôتلك 

األجهزة الطبية، ولكنها تحجبها عن الخدمة.

وطالب املشاركون يف الندوة بتوف{ نوعية مقننة 

وجودة عالية من الخدمات، الفت¬ إىل العدد الكب{ 

من املنشــآت الطبيــة الخاصة والحكوميــة، لكنها 

ليســت بالجودة املطلوبــة، وال تتوفر بهــا املعاي{ 

الطبية العاملية، مش{ين إىل أن أكB مشكلة يعانون 

منها، التأخر يف مواعيــد مقابلة األطباء، خصوصاً يف 

األســنان، التي قد ôتد ألكB من شــهر، األمر الذي 

يؤرق املراجع، ويدفعه للبحث عن الخدمة الصحية 

يف القطاع الخاص، بالرغم من أحقية الحصول عليها 

بشــكل مجاº، مؤكدين أنه لوحــظ تأخر يف افتتاح 

املنشآت الطبية.

وأكــد أعضاء اللجنة، خالل النــدوة، أن الزيارات 

امليدانية التي قاموا بها إىل العديد من املؤسســات 

الصحيــة يف مختلــف مناطق الدولــة، مكنتهم من 

االطــالع عىل الصعوبــات والتحديــات التي تواجه 

القطــاع الصحي، كــ± أن اللجنة تعتمــد مختلف 

الوسائل لدراسة املوضوع من جميع جوانبه.

وأشــاروا إىل أن أي مالحظــة أو شــكوى مــن 

الجمهــور، تؤخذ بعــ¬ االعتبــار، وتــدرس، ويتم 

البحث فيهــا وإيجاد الحلول لهــا، مؤكدين رضورة 

بحــث قضيــة زيــادة توجــه املواطنــ¬ للعالج يف 

القطــاع الخاص، يف ظل االزدحــام وبعد املواعيد يف 

املستشفيات واملنشــآت الصحية الحكومية، وتبادل 

موســع للزيارات بــ¬ الطواقم الطبيــة العاملة يف 

مستشفيات الدولة، وتعزيز برنامج األطباء الزائرين 

مــن خارج الدولة، عرب اســتقطاب أفضل الكفاءات 

الطبيــة، لرفد خــربات العاملــ¬ يف القطاع الصحي 

وتقديــم خدمات صحية متقدمــة للمرىض، يف ظل 

وجــود عجــز يف الــكادر الطبي يف بعض املنشــآت 

الصحية.

وأشــار عــدد من املواطنــ¬، إىل تأخــر املواعيد 

الطبيــة يف مستشــفيات رأس الخيمة، ونقص بعض 

األدوية، وهو ما رد عليــه املختصون بأن ما يحدث 

هو تغي{ يف املســمى التجاري لبعــض األدوية، لها 

الفعالية ذاتها، في± أشــار الحضــور إىل قدم بعض 

أجهزة غســيل الــكىل حتى اآلن، يف انتظــار افتتاح 

املركــز الجديــد واملتكامــل لعالج مــرىض الكىل يف 

اإلمارة، والتأخ{ يف مرشوع بناء مستشــفى النســاء 

والوالدة.

وأكد سعادة سا\ بالركاض العامري رئيس اللجنة، 

أن الندوة النقاشــية، تأµ يف إطار خطة عمل اللجنة 

لبحث ومناقشة سياسة وزارة الصحة، وبحث قضايا 

وأوضاع القطــاع الصحي، مــع املجتمع واملختص¬ 

يف هذا القطاع يف الدولة، ومناقشــة مطالب املرىض 

والعاملــ¬ فيــه، والعمــل عــىل توف{هــا، لتطوير 

الخدمات الصحية يف جميع إمارات الدولة، وتقديم 

أفضلها لصالــح املرىض واملراجع¬، ومن ثم، تضم¬ 

حصيلة تلك املطالب واملالحظات يف تقرير سرتفعه 

اللجنــة إىل املجلــس الوطني ملناقشــته تحت قبة 

املجلس، ôهيداً لرفع توصيات بشــأن تطوير القطاع 

الصحي يف الدولة إىل مجلس الوزراء.

  جلان   اجمللس  حلقة نقاشية
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  جلان   اجمللس

زيارات ميدانية للجنة الداخلية  ملتابعـــــــــــــــــــــــة اجلهود املبذولة
 حملاربة املواد اخملدرة

بادرت لجنــة الداخلية والدفــاع للمجلس الوطني 

االتحــادي، ضمــن خطــة عملها ملناقشــة موضوع 

«ح±يــة املجتمع من املــواد املخــدرة»، إىل القيام 

بعــدد من الزيارات امليدانية إىل مقر القيادة العامة 

لرشطــة دý، ومركــز التأهيل الخــاص التابع إلدارة 

الرشطــة املجتمعية يف الشــارقة، واملركــز الوطني 

للتأهيل يف أبوظبــي، لالطالع عن قرب عىل الجهود 

املبذولــة من مختلــف الجهات يف الدولــة ملحاربة 

هذه اآلفة، واالطــالع عىل الدور التأهييل والعالجي 

املقــدم للمدمن¬، بهــدف تفعيل العمــل، وتعزيز 

الجهــود ب¬ املجلــس الوطني االتحــادي ومختلف 

فعاليــات املجتمع ومؤسســاته، للوصول إىل أفضل 

النتائــج والتوصيات التي ســيتم تضمينها يف تقرير 

اللجنة ملناقشته تحت قبة املجلس.

وأكد ســعادة الدكتور يعقــوب النقبي رئيس 

اللجنــة، أن اللجنــة قــررت القيــام بعــدد من 

الزيارات امليدانية للجهات ذات العالقة ¶وضوع 

«ح±يــة املجتمع من املواد املخدرة»، مضيفاً أن 

هــذه الزيارات تهدف إىل االطالع عن قرب، عىل 

الجهود املبذولــة من مختلف الجهات يف الدولة 

ملحاربة هذه اآلفة، واالطالع عىل الدور التأهييل 

والعالجي املقدم للمدمن¬، وللعمل عىل تكاتف 

الجهود ب¬ املجلس الوطني االتحادي واملجتمع 

ومؤسساته.

وأثنى سعادة الدكتور النقبي، عىل دور وزارة 

الداخليــة ومختلف الجهات املعنية يف الدولة يف 

مكافحة املخدرات، ونــرش الوعي ب¬ الجمهور، 

من خــالل برنامــج وملتقى «ح±يــة» الدويل، 

وبرنامــج خليفــة لتمكــ¬ الطــالب، ومرشوع 

التوعية الذكية يف املدارس، إضافة إىل املحارضات 

التي يتم تنظيمها ملنتسبي الخدمة الوطنية حول 

خطورة تعاطي املخدرات.

وتضــم اللجنة يف عضويتها، ســعادة كل من: 

الدكتــور يعقوب النقبي رئيــس اللجنة، ومعايل 

الدكتورة أمل القبييس، وعبيد حســن بن ركاض، 

وخليفة نارص الســويدي، وسعد نارص الخطري، 

والدكتور عبد الله حمد الشاميس، ورشاد محمد 

بوخش.

 االطالع عىل برنامج «ح°ية» يف رشطة د½

خالل زيارة أعضــاء اللجنة القيــادة العامة لرشطة 

دý، كان يف اســتقبالهم اللــواء خبــ{ خميس مطر 

املزينــة القائد العام لرشطة دý رئيس اللجنة العليا 

لربنامــج «ح±ية» الدويل، والعقيد محمد ثاº مدير 

اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات، والعقيد الدكتور 

إبراهيم محمد الدبل املنســق العــام للربنامج، وقد 

اطلعــوا عىل برنامج «ح±ية» الــدويل، وعىل أعداد 

ونســب املدمنــ¬ مــن متعاطــي املــواد املخدرة 

واملؤثــرات العقلية، واألســباب الرئيســة للتعاطي، 

وأوجــه التنســيق بــ¬ وزارة الداخليــة والوزارات 

األخــرى يف الدولة، وأكدوا أهمية تضافر الجهود ب¬ 

وزارµ الصحة والشــؤون االجت±عية لعالج مشكلة 

املخــدرات، بإنشــاء مؤسســات اتحاديــة عالجية 

وتأهيلية الســتيعاب أعــداد املدمنــ¬ يف مختلف 

إمارات الدولة.

زيارة مركز التأهيل الخاص يف الشارقة

وزار أعضــاء اللجنة مركــز التأهيل الخــاص التابع 

إلدارة الرشطــة املجتمعيــة يف الشــارقة، واجتمعوا 

مع مســؤويل املركز، وقدمــوا استفســاراتهم حول 

أعضاء اللجنة يؤكدون 
أهمية تضافر اجلهود بني 
وزارتي الصحة والشؤون 

االجتماعية لعالج مشكلة 
اخملدرات

مطالبة بإنشاء مؤسسات 
احتادية عالجية وتأهيلية 
الستيعاب أعداد املدمنني 

Þ Øتلف إمارات الدولة

الوطني االحتادي  |  العدد التاسع  |  أبريل 582015

isssu 9 .indd   58 4/15/15   5:36 PM



زيارات ميدانية للجنة الداخلية  ملتابعـــــــــــــــــــــــة اجلهود املبذولة
 حملاربة املواد اخملدرة

الخدمات التي يقدمها، وتم االســتيضاح عن الربامج 

املقدمة للمدمن¬. 

وأكد الســادة أعضاء اللجنة، أن اللجنة قررت 

القيــام بعدد من الزيــارات امليدانيــة للجهات 

ذات الصلة بدراســة ومناقشــة هــذا املوضوع، 

بهــدف الحصول عــىل معلومات مــن امليدان، 

وإعــداد تقرير مســتند إىل حقائق واقعية حول 

املوضوع، من خالل التواصل املبارش مع مختلف 

املؤسسات املعنية يف إمارات الدولة. 

وأثنــوا عــىل دور املركــز يف التأهيــل، وعىل 

ســعيهم يف تحقيق األهــداف التي أنشــئ من 

أجلها. وركزت استفســارات أعضــاء اللجنة عىل 

جهود املركز يف الحد من انتشــار املواد املخدرة 

واملؤثرات العقلية يف املجتمع، واألسباب الرئيسة 

للتعاطي، وأوجه التنســيق بــ¬ املركز والجهات 

األخرى، واإلجراءات املتبعة يف املركز يف استقبال 

وعــالج املدمن¬، والدور التأهييل الذي يقوم به، 

وأعــداد املراكز التأهيليــة يف الدولة، وإجراءات 

متابعة املدمن¬ أثناء وبعد فرتة العالج. 

وبــ¬ مســؤولو املركز، أن الهدف من إنشــاء 

املركز، الوقاية من اإلدمان، وعالج وتأهيل مدمني 

املواد املخدرة واملســكرة، واملواد األخرى الضارة 

بالعقــل، والتوعية الصحية بأخطــار املخدرات، 

مشــ{اً إىل أن الربنامج التأهييل للمركز، يشــمل 

التأهيل الدينــي واملعريف والريايض، ومشــاركة 

األرسة يف عالج النزيل، والتوجيهات واإلرشاد. 

ويحرص املجلس الوطني االتحادي، عىل تعزيز 

التواصل مع جميع فعاليات املجتمع ومؤسساته، 

مــن خــالل قيــام أعضائــه بزيــارات ميدانية 

ملختلــف املؤسســات العامة والخاصــة، وعقد 

الحلقــات النقاشــية وورش العمل، واســتضافة 

ممثيل فعاليات املجتمع، خالل عقد الجلســات 

واجت±عات اللجان، والتواصل اإللكرتوº بوسائله 

املختلفــة، وذلــك لالســت±ع إىل آراء املواطنــ¬ 

ومقرتحاتهم، لإلفادة منها خالل مناقشة املجلس 

ملختلف القضايا التي تهم الوطن واملواطن¬.

االطالع عىل دور وبرامج املركز الوطني للتأهيل 

زار أعضاء لجنة الشــؤون الداخليــة والدفاع، املركز 

الوطنــي للتأهيل يف أبوظبــي، واطلعوا من الدكتور 

حمد بــن عبد اللــه الغافري املدير العــام للمركز، 

عىل أهداف املركز وبرامجه واســرتاتيجيته وخططه 

املستقبلية، والخدمات التي يقدمها للوقاية والعالج 

من اإلدمان، إضافة إىل تأهيل املدمن¬. 

واســتفرس أعضــاء اللجنــة عــن الخدمــات 

التــي يقدمها املركز للمرىض املدمن¬، وأســباب 

التعاطــي، وفرتة العــالج، والتنســيق ب¬ املركز 

والجهــات األخــرى، وجهود املركــز يف الحد من 

انتشــار املــواد املخــدرة واملؤثــرات العقلية يف 

املجتمع. 

وأشار مدير املركز الوطني للتأهيل، إىل الدعم 

الــذي يحظى به املركز من قبــل القيادة، مؤكداً 

أنه يضم كوادر مواطنة متخصصة، ويوفر برامج 

تدريبيــة وتأهيلية ذات مســتوى رفيــع، فضالً 

عــن تعاونــه ورشاكته مع عدد من املؤسســات 

والجامعــات املحليــة والعامليــة، مثــل جامعة 

هارفرد. وأضاف أن املركز يختص بعالج اإلدمان، 

ومتابعــة وتأهيل املــرىض بعد الشــفاء، وتأم¬ 

الرعايــة الطبية يف حــاالت املحكــوم عليهم يف 

قضايا الكحول واملخدرات، وفقاً ألنظمة املركز. 

أبرز أسباب ا�دمان 
املشكالت اßسرية التي 

تشكل ß %  95سباب حاالت 
ا�دمان يليها حب التجربة 

والتقليد والفضول

خدمات العالج والتأهيل 
تقدم اليوم ملن هم 

أقل من 18سنة وهناك 
استهداف لفئات عمرية 

ملن دون 13 سنة
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هدفــت لجنة حقوق اإلنســان للمجلــس الوطني 

االتحــادي، من خالل زياراتهــا امليدانية التي قامت 

بهــا إىل وزارµ الخارجيــة والشــؤون االجت±عيــة، 

ومؤسســة دý لرعايــة النســاء واألطفــال، ونيابة 

أبوظبي الكلية «نيابة األرسة»، ومركز إيواء النســاء 

واألطفــال يف أبوظبي، ضمن خطة عملها ملناقشــة 

موضوع «العنف األرسي»، إىل إعداد دراسة وقاعدة 

معلومات حــول العنف األرسي وأســبابه، والفئات 

املتــرضرة، وآليات الحد من هذه الظاهرة، واالطالع 

عىل الربامج التي تســتهدف املجتمــع للوصول إىل 

أفضــل التوصيات، وتضمينها يف تقرير اللجنة لرفعه 

إىل املجلس.

وقال سعادة عيل جاسم رئيس اللجنة، إن اللجنة 

تناقــش هذا املوضــوع ضمن محــاور: الترشيعات 

الخاصة يف شأن جرائم العنف األرسي، واختصاصات 

ومهــام دور اإليــواء، وتأهيــل املعنفــ¬ ومرتكبي 

العنف األرسي، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر 

العاملة يف مكافحة العنف األرسي، مؤكداً أن اللجنة 

وضعت عىل جدول أع±لها، القيام بزيارات ميدانية 

إىل كل مــن: جمعيــة اإلمــارات لحقوق اإلنســان، 

وجمعية النهضة النســائية بــدý، ودائرة الخدمات 

االجت±عية بالشــارقة، وجمعية االتحاد بالشــارقة، 

ك± ســتزور نيابة األرسة يف أبوظبــي، واللجنة العليا 

لح±يــة الطفل، ولجنــة مكافحة االتجــار بالبرش، 

ومراكــز الدعــم االجت±عــي يف القيــادات العامة 

للرشطة، وإدارة حقوق اإلنسان يف وزارة الخارجية. 

وأضــاف أن هذه الزيــارات، تــأµ ضمن حرص 

املجلس الوطني االتحــادي عىل تعزيز التواصل مع 

جميع فعاليات املجتمع ومؤسساته، من خالل قيام 

أعضائه بزيارات ميدانية ملختلف املؤسسات العامة 

والخاصة، وعقد الحلقات النقاشــية وورش العمل، 

واســتضافة ممثــيل فعاليات املجتمــع، خالل عقد 

 ºالجلســات واجت±عات اللجان، والتواصل اإللكرتو

بوسائله املختلفة، وذلك لالست±ع إىل آراء املواطن¬ 

ومقرتحاتهــم، لإلفادة منها خالل مناقشــة املجلس 

ملختلف القضايا التي تهم الوطن واملواطن¬.

وتضــم اللجنــة يف عضويتهــا، ســعادة كل من: 

عيل جاســم رئيس اللجنة، وعفراء راشــد البسطي، 

والدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشــاه¬، وعبد 

العزيــز عبد الله الزعــاý، وغريب أحمد الرصيدي، 

وعائشة أحمد الي±حي، وأحمد محمد الجروان.

الربامج املجتمعية ودور وزارة الشؤون االجت°عية 

وأكــد أعضــاء اللجنة خــالل زيارة وزارة الشــؤون 

االجت±عية، ومؤسســة دý لرعاية النساء واألطفال، 

أن الزيــارات تهدف إىل االطالع عىل التحديات التي 

تواجه تطبيق الترشيعات للحد من العنف األرسي، 

والتعــرف إىل الربامــج املجتمعيــة ودور الوزارة يف 

معالجة هذه القضايا، بهدف إعداد دراســة شــاملة 

حول املوضوع، وأسبابه وطرق عالجه. 

واطلــع أعضــاء اللجنة، خــالل زيارتهــم لوزارة 

الشــؤون االجت±عية، عىل الربامج املجتمعية، ودور 

 Ðالزيارات امليدانية تهدف إ
االطالع على التحديات التي 
تواجه تطبيق التشريعات 
للحد من العنف اßسري 

والتعرف إÐ ال�امج 
اجملتمعية

 تأكيد ضرورة إجراء دراسات 
حقيقية حول Þتلف 

أنواع العنف بالتعاون مع 
اجلهات املعنية ومتابعة 

هذه احلاالت

  جلان   اجمللس
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الــوزارة يف معالجــة هــذه القضايا، بهــدف إعداد 

دراسة شاملة حول املوضوع وأسبابه وطرق عالجه. 

واســتفرسوا عــن خصوصيــة املجتمع اإلمــاراµ يف 

مثــل هذه القضايــا، ودور الــوزارة يف نرش التوعية 

املجتمعية حــول العنــف األرسي، مؤكدين رضورة 

تطبيــق القوانــ¬ والترشيعــات التــي تعالج هذه 

القضايا، وإصدار ترشيعات شاملة وواضحة، تهدف 

إىل الحد من العنف. 

وأوضحــوا أنــه توجد دراســة صادرة مــن نيابة 

أبوظبي العام املايض، تب¬ أن نسبة حاالت العنف يف 

ارتفاع، مؤكدين رضورة إجراء دراسات حقيقية حول 

مختلف أنواع العنف، بالتعاون مع الجهات املعنية، 

ومتابعة هذه الحاالت، واســتفرسوا عن اإلجراءات 

التــي تقــوم بهــا وزارة الشــؤون االجت±عية تجاه 

التقارير الصادرة من املنظ±ت الدولية حول العنف 

األرسي يف الدولة، وتأثــ{ الجرائم املهاجرة واالتجار 

بالبرش والجاليات األجنبيــة والعادات الدخيلة عىل 

املجتمــع اإلماراµ، إضافة إىل عمــل املرأة يف زيادة 

أنواع العنف، وبخاصة العنف األرسي. 

واطلــع أعضــاء لجنــة حقــوق اإلنســان، خالل 

زيارتهم ملؤسســة دý لرعاية النساء واألطفال، عىل 

آليــة التعامل مع الحــاالت التي تلجأ للمؤسســة، 

ومعاي{ قبولها وإيوائهــا وتأهيلها، والخدمات التي 

توفرهــا املؤسســة للحــاالت، مثل الدعــم األرسي 

 .ºوالنفيس واالجت±عي والصحي والقانو

وأشار ممثلو مؤسسة دý، إىل أن النسب الخاصة 

بالعنف األرسي يف مجتمع اإلمارات، ال تعد مرتفعة، 

باملقارنة بنســبها يف الدول األخرى، وأكدوا أن وجود 

قانــون ملواجهة العنف األرسي، سيســهم يف خفض 

النسبة بشكل أكرب، باإلضافة إىل تشجيع العديد من 

الحاالت التي تتعرض للعنف عىل طلب املســاعدة 

مــن الجهات املعنية.  وبحســب اإلحصــاءات التي 

عرضتها املؤسســة، فإن حــاالت العنف املنزيل التي 

وردت إليهــا بلغت يف العام املــايض 2014 م، 492 

حاالت خارجية، و20 حاالت داخلية.

وكان يف استقبال أعضاء اللجنة من وزارة الشؤون 

االجت±عيــة، ســعادة ناجــي الحاي وكيــل الوزارة 

باإلنابة، وســعادة حســ¬ الشــيخ الوكيل املساعد 

لقطــاع الرعاية، وعدد من املديرين واملســؤول¬ يف 

الوزارة.

زيــارة وزارة الخارجية ونيابــة األرسة ومركز إيواء 

النساء واألطفال 

وخالل زيــارة مقــر وزارة الخارجيــة، اطلع أعضاء 

اللجنــة، عىل الخدمــات التي تقوم بهــا الوزارة يف 

مجــال حقوق اإلنســان، وعىل الجهــود الرامية إىل 

معالجــة قضايا العنــف األرسي، والتي مــن أبرزها 

وضع ترشيعــات تــؤدي إىل التعامــل معها، وعىل 

الربامــج املجتمعية، ودور الــوزارة يف معالجة هذه 

القضايا، وأهمية إعداد دراســة شــاملة حول قضايا 

العنف األرسي وأســبابه وطرق عالجه، واإلجراءات 

التي تقوم بها وزارة الخارجية تجاه التقارير الصادرة 

من املنظ±ت الدولية حول العنف األرسي يف الدولة.

وأشــار أعضاء اللجنــة إىل أهمية وجــود قاعدة 

بيانات ورصد شامل لكل الجهات املختصة يف مجال 

حقوق اإلنسان يف الدولة، وعن وجود تخصصات يف 

الدولة يف مجال حقوق اإلنسان.

واطلع أعضاء اللجنة، خالل لقائهم مع املختص¬ 

يف نيابة األرسة يف دار القضاء بأبوظبي، عىل إحصاءات 

حاالت العنــف األرسي، ودور النيابة يف التعامل مع 

حاالت العنف األرسي الواردة إليها وأســاليب حلها، 

والعقبــات التي تواجه النيابة يف حل بعض القضايا، 

مؤكدين رضورة تطبيــق القوان¬ والترشيعات التي 

تعالج هــذه القضايــا، وإصدار ترشيعات شــاملة، 

تهدف إىل الحد من العنف، ورضورة إجراء دراسات 

حقيقيــة حول مختلف أنــواع العنف، بالتعاون مع 

الجهات املعنية، ومتابعة هذه الحاالت. 

وقدم مســؤولو نيابــة األرسة، دراســة، تضمنت 

اإلشــكاليات واألفكار والربامج والخطط واملستقبلية 

الخاصة بالجرائم التي تقع يف محيط األرسة.

وخــالل زيارتهــم ملركز إيــواء النســاء واألطفال 

بأبوظبــي، اطلعوا عىل عرض تقد@ي، حول نشــأة 

املركز وطبيعة الحاالت التي يســتقبلها املركز، وآلية 

التعامــل مع الحــاالت التي تلجأ للمركــز، ومعاي{ 

قبولهــا وإيوائها وتأهيلها، والخدمــات التي توفرها 

املؤسســة للحاالت، مثــل الدعــم األرسي والنفيس 

.ºواالجت±عي والصحي والقانو

وقــدم مســؤولو املركز عرضــاً، تضمــن األفكار 

والربامج والخطط االســرتاتيجية ملستقبلية الخاصة 

بهم، ك± تم عرض إحصاءات تناولت هذا املوضوع، 

مشــ{ين أن مراكز إيواء لها فروع يف الشارقة ورأس 

الخيمة.

وأكد أعضاء اللجنة، أهميــة الزيارات التي تقوم 

بها اللجنة خالل مناقشــتها موضوع العنف األرسي، 

لالست±ع إىل مالحظات وآراء ممثيل الجهات املعنية 

للوصول إىل أفضل التوصيات التي سيتم تضمينها يف 

تقرير اللجنة، الذي سيتم رفعه للمجلس ملناقشته.

وقالــوا إن اللجنــة تناقــش هــذا املوضوع من 

محــاور الترشيعات الخاصة يف شــأن جرائم العنف 

األرسي، واختصاصــات ومهــام دور اإليواء، وتأهيل 

املعنف¬ ومرتكبي العنف األرسي، وتوصيف وتأهيل 

وتدريب الكوادر العاملة يف مكافحة العنف األرسي، 

ويتم خالل هذه الزيــارات، الوقوف عن قرب، عىل 

حقيقة املوضوعات التي يتم مناقشــتها، واالست±ع 

بعنايــة لــكل آراِء ومقرتحــات وأفــكار املواطنــ¬ 

ومسؤويل الجهات املعنية وذوي الخربة واالختصاص، 

واالستعانة بالدراسات العلمية والفنية.
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ميثاق مكافحة ا�رهاب والتطرف.. مــــــــــــــــــــــــــــق�ح إماراتي يحظى 
مبوافقة ال�ملانات ا�سالمية

 رئيس اجمللس يؤكد 
أن موافقة ال�ملانات  
ا�سالمية على مق�ح 

الشعبة ال�ملانية 
ا�ماراتية يعت� إجنازاً يضاف 

إÐ إجنازاتها التي يحظى 
أغلبها بإجماع وتأييد 

 املق�ح ا�ماراتي يؤكد 
ضرورة التصدي لðرهاب 

وأفكاره  من خالل اعتماد 
اس�اتيجية شاملة فاعلة 

وموحدة وجهد دو½ 
منظم

  دبلوماسية   برملانية

وافق املؤôر العــارش التحاد مجالس الدول األعضاء 

يف منظمــة التعاون اإلســالمي، خــالل اجت±عه يف 

اســطنبول بتاريــخ 22 يناير 2015م، الــذي انعقد 

تحت شعار «دورة التصدي لتحديات القرن الحادي 

والعرشيــن: ترســيخ الســالم والعدالة واالســتقرار 

واألمــن»، عىل املقرتح املقدم من الشــعبة الربملانية 

اإلماراتيــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي، بإعداد 

مرشوع ميثاق العمل الربملاº اإلســالمي يف مكافحة 

اإلرهاب والتطرف، ك± قرر تكليف اللجنة التنفيذية 

بصياغته وعرضه عىل املؤôر املقبل.

ويتضمــن املــرشوع أهــداف امليثــاق املقرتح، 

ومضمون امليثاق، والنتائج املتوقعة من هذا امليثاق، 

وآليات التواصل بشــأنه مع الربملانــات واملنظ±ت 

الربملانيــة الدوليــة واإلقليميــة، ويعكــس املقرتح، 

التوجه الرســمي للدبلوماسية، وهو االهت±م بطرح 

هذه القضية، وتوضيح وجهة النظر اإلمارتية حيالها، 

باعتبار أن الدبلوماســية الربملانية اإلماراتية تتكامل 

مع السياسة الخارجية للدولة.

املقرتح اإلمارا} يؤكد رضورة التصدي لإلرهاب

ويؤكد مقرتح الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية رضورة 

التصــدي لإلرهاب وأفــكاره التكف{يــة، من خالل 

اعت±د اســرتاتيجية شــاملة فاعلة وموحدة، وجهد 

دويل منظــم، يرتكــز عــىل الــدور الريــادي لألمم 

املتحدة، باعتبارها ممثل الرشعية الدولية يف العا\.

وترأس وفد الشــعبة يف االجتــ±ع، معايل محمد 

أحمــد املر رئيس املجلــس الوطني االتحادي، وضم 

يف عضويته ســعادة كل من: أحمد الزعاý، ورشــاد 

بوخش، وســلطان الشــاميس، وغريــب الرصيدي، 

وعفراء البسطي، أعضاء املجلس الوطني االتحادي، 

والدكتور محمد سا\ املزروعي األم¬ العام للمجلس، 

وعبدالرحمن الشاميس األم¬ العام املساعد للشؤون 

الترشيعية والربملانية.  وأكد معايل رئيس املجلس، أن 

موافقة برملانات الدول اإلسالمية عىل مقرتح الشعبة 

الربملانية اإلماراتية، يعترب إنجازاً يُضاف إىل إنجازات 

الشــعبة خــالل مشــاركتها يف مختلــف الفعاليات 

العربية واإلســالمية والدولية، والتــي يحظى أغلبها 

بإج±ع وتأييد الوفود والتكتالت الربملانية، مش{اً إىل 

أن املقرتح اإلمــاراµ يؤكد رضورة التصدي لإلرهاب 

وأفــكاره التكف{ية مــن خالل اعت±د اســرتاتيجية 

شــاملة فاعلة وموحدة، وجهــد دويل منظم، يرتكز 

عىل الدور الريــادي لألمم املتحدة، باعتبارها ممثل 

الرشعية الدولية يف العا\.

وأكد معاليه أن الشــعبة الربملانيــة تويل اهت±ماً 

خاصــاً ملكافحة اإلرهــاب يف ظل دعمها املســتمر 

للسياسية الخارجية الرســمية للدولة، التي أدرجت 

هــذا املوضــوع عىل أولويــات سياســتها الخارجية 

لتفــيش التيــارات اإلرهابية والعنــف والفكر الذي 

يخالف س±حة اإلسالم واعتداله.

املر: دورتنا تنعقد يف ظل مرحلة تاريخية سياسية خطÃة

وأكــد معايل رئيــس املجلــس الوطنــي االتحادي، 

أهميــة الطابع اإلنســاº يف تقديم دولــة االمارات 

للمســاعدات واإلعانــات واملأوى ملالي¬ املســلم¬ 

من ضحايا النزاعات، فهذا هو الدرب الذي تســلكه 

اإلمارات بقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
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ميثاق مكافحة ا�رهاب والتطرف.. مــــــــــــــــــــــــــــق�ح إماراتي يحظى 
مبوافقة ال�ملانات ا�سالمية

 تأكيد أهمية الطابع 
ا�نساÍ للمساعدات 

وا�عانات التي تقدمها 
ا�مارات ملاليني املسلمني 

من ضحايا النزاعات 

مطالبة بتعزيز التعاون 
والتنسيق الفعال بني 

برملانات البلدان ا�سالمية 
الستكشاف السبل 

والوسائل الكفيلة بإشاعة 
التعاليم والقيم ا�سالمية 

الصحيحة

زايد آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، ما جعلها 

تتبوأ مركز الريادة العاملية يف املســاعدات اإل0ائية 

الرسمية لألمم املتحدة.وقال معاليه يف كلمة له أمام 

الدور العــارشة ملؤôر اتحاد مجالس الدول األعضاء 

يف منظمة التعاون اإلســالمي: تنعقــد دورتنا هذه 

يف مرحلة تاريخية سياســية خط{ة، يهدد فيها أمن 

واستقرار شعوبنا اإلسالمية، باإلضافة إىل زيادة فجوة 

التفاهم املتبادل مع حضارات العا\ األخرى، حيث 

تنترش قــوى الظالم واإلرهاب وج±عــات التطرف 

البغيضــة، التي ال @كن االدعاء بانت±ئها لســ±حة 

اإلســالم وقيمه السامية ومبادئه الحنيفة، منبّهاً من 

أن ج±عــات التطــرف ألحقت باإلســالم أكرب رضر 

ممكن، من خالل أع±ل القتــل والترشيد والتدم{ 

والتخريب والعنف، فأمة اإلسالم التي يناهز عددها 

1.5 مليار مســلم، ما زالت تواصل دورها الحضاري 

والتاريخي يف مختلف قارات العا\، رغم أنف هذه 

القلة الباغية املعادية لقيم اإلنسانية واإلسالم.

وأضــاف: نحن أمة نعتها اللــه يف كتابه الكريم، 

بأنهــا خ{ أمــة أخرجت للناس، ولذا نجح إســالمنا 

يف أن يهــدي للعا\ حضارة متوازنــة قوامها الحرية 

والعدالــة والســلم واإلخــاء واملســاواة بــ¬ أبناء 

البرش، مشــ{اً إىل أن جميع الحقوق اإلنسانية التي 

يتعارف عليها عا\ اليوم، مســتمدة بشكل أو بآخر 

من الرشيعة اإلسالمية، فاإلســالم براء من اإلرهاب 

ومرتكبيه.

مطالبة بآلية للحوار الربملا� اإلسالمي الدويل

وطالب معايل املر برضورة تعزيز التعاون والتنسيق 

الفعال ب¬ برملانات البلدان اإلســالمية، الستكشاف 

الســبل والوسائل الكفيلة بإشــاعة التعاليم والقيم 

اإلســالمية الصحيحــة، وح±ية الصــورة الحقيقية 

لإلســالم، والتصدي لحمالت التشويه واالفرتاء، وقد 

يكون أحد الســبل املال8ة لذلك، إنشاء آلية للحوار 

املنتظم والدوري ب¬ اتحادنا الربملاº اإلسالمي، وكل 

مــن: الربملان األوروý وبرملــان دول أم{كا الالتينية 

والكونغــرس األمــ{_، بشــأن مكافحــة اإلرهاب 

والتطرف الفكري، ذلك التطــرف الذي ينترش أيضاً 

ب¬ أتباع الديانات والحضــارات األخرى، و@كن أن 

نطلق عىل هــذه اآللية «الحوار الربملاº اإلســالمي 

الدويل».

وقال معايل رئيس املجلس، إن الشــعبة الربملانية 

اإلماراتيــة، وإدراكاً منها لخطورة املرحلة الراهنة يف 

العالقــات الدولية التي يتهدد فيها الســلم واألمن 

الدوليــان، ووعيــاً منهــا بــرضورة التنــوع الديني 

والثقــايف، كمصدر ثراء لكل حضــارات العا\، فإنها 

تطرح مقرتحها بشــأن إعداد ميثاق برملاº إسالمي 

يف مكافحــة اإلرهاب والتطرف الفكــري، ألننا نرى 

أنه من الرضوري أن يعرب الصوت الج±عي لشعوبنا 

اإلســالمية، واملتمثــل يف اتحادنا، عــن موقف قوي 

تجاه هــذه الظاهــرة، حتى ال تتفاقم امل±رســات 

التمييزية ضد املسلم¬ يف الدول غ{ اإلسالمية.

مطالبــة األمــم املتحدة بإصــدار قرار ملــزم ملنع 

التعصب والتمييز

وأوضــح أن الســلم واألمن الدوليــ¬ يف جوهره± 
الرئيــيس، يعتمــدان عىل تقارب حضــارات العا\، 
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  دبلوماسية   برملانية

 Ðمانة العامة لالحتاد تتوßا
متابعة إجراءات تنفيذ 

ا�عالن ال�ملاÍ ا�سالمي 
ليطرح على قمة منظمة 
التعاون ا�سالمي املقبلة

والتقاء ثقافاته عىل قيم إنســانية مشرتكة، تتخطى 

حدود االختالف والتباغــض، وهذا @ثل أحد قيمنا 

اإلســالمية األصيلــة، فبني البرش عليهم مســؤولية 

التعارف والتفاهم والتبادل لآلراء واألفكار، وتحقيقاً 

لهذه الغاية، فإننا ندعو إىل صدور قرار من مؤôرنا 

هــذا، يدعــو األمم املتحــدة إىل تبني قــرار دويل 

ملزم، ملنع التعصب والتمييــز والتحيز والكراهية، 

عىل أســاس الدين واإلساءة إىل األديان ورموزها، أو 

تشويه معتقداتها، باعتبار أن ذلك @ثل ركناً أساسياً 

يف اســرتاتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحة 

اإلرهاب.

وقــال معاليــه: نأســف لعدم صدور قــرار من 

مجلس األمــن، ينهي االحتــالل اإلرسائييل لألرايض 

الفلســطينية، خالل مدة زمنية محددة، ف± زالت 

بعض هيئــات األمم املتحــدة، تعمــل بازدواجية 

املعايــ{ يف قضية فلســط¬ الواضحــة يف عدالتها 

لكل شــعوب العــا\، مؤكداً أهمية دعــم الجهود 

الفلســطينية من خــالل حث كل برملانــات العا\ 

عىل االعرتاف الرمزي بفلســط¬ كدولة مســتقلة، 

وأن يبادر رئيس دورتنا الحالية، بإرســال خطابات 

إىل رؤســاء برملانات العا\، يحثهم عىل القيام بهذه 

الخطوة، اســتث±راً لالعرتافــات التي حصلت عليها 

الدولة الفلسطينية من برملانات دولية عدة.

دعوة إيران إىل إنهاء احتاللها للجزر اإلماراتية 

وقال معايل املر: إن تبنينا للنهج القائم عىل احرتام 

مبــادئ وقيم اإلســالم الحنيــف، وحســن الجوار 

واملصالح املشــرتكة واالحرتام املتبــادل، يدفعنا إىل 

دعــوة الجمهورية اإلســالمية اإليرانية، إىل رضورة 

حل مشكلة احتاللها للجزر اإلماراتية الثالث، طنب 

الكربى وطنب الصغــرى وأبو موىس، إما من خالل 

اللقاءات املبارشة والتفــاوض، أو تحويل النزاع إىل 

محكمــة العدل الدوليــة، ونؤكد مجــدداً أن هذا 

االحتالل أو أية أع±ل تقوم بها الســلطات اإليرانية 

عــىل هذه الجزر، لن يغ{ مــن الحقائق التاريخية 

والقانونيــة لحق الســيادة اإلماراتيــة عىل جزرها 

الثــالث، ونطلب أن يــدرج البيــان الختامي لهذه 

الدورة دعوتنا تلك وحث إيران عىل القبول بها.

ممثلو الوفــود الخليجية والعربية يرحبون ×قرتح 

اإلمارات

وشارك وفد الشعبة الربملانية اإلماراتية يف االجت±ع 

واالجتــ±ع  الخليجيــة،  للمجموعــة  التنســيقي 

التنسيقي للمجموعة العربية، املشاركت¬ يف الدورة 

العــارشة ملؤôر اتحــاد مجالس الــدول األعضاء يف 

منظمة التعاون اإلسالم.

ورحــب ممثلو املجموعتــ¬ العربية والخليجية 

¶قرتح الشــعبة الربملانية االماراتية حول «مرشوع 

ميثاق العمل الربملاº اإلسالمي يف مكافحة اإلرهاب 

والتطــرف»، متمن¬ أن يخرج املؤôر بنتائج جيدة، 

وأن تكــون الرســالة اإلســالمية واضحــة ومحددة 

وموحدة يف الوقت ذاته.

وزكّت الوفود املشــاركة يف االجت±ع التنســيقي 

العرý، كالً من السعودية ولبنان والجزائر واملغرب 

لعضوية اللجنــة التنفيذية ضمن اللجان الدا8ة يف 

الدورة القادمة ملؤôر االتحاد، واإلمارات وفلسط¬ 

والســودان وموريتانيا، للجنة الشــؤون السياسية 

والعالقات الخارجية.

الشــعبة اإلماراتية تؤكد أهمية الوثيقة اإلســالمية 

لحقوق املرأة 

شاركت الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتحادي، يف أع±ل الدورة الرابعة ملؤôر الربملانيات 

املســل±ت، وهو أحد األجهزة املتفرعــة عن اتحاد 

مجالس الدول األعضاء ¶نظمة التعاون اإلســالمي، 

وينعقد قبيل بدء أع±ل املؤôر العارش لالتحاد.

وناقش املؤôر قدرات النساء عىل حل املشكالت 

والنزاعات املحلية واإلقليمية، وح±ية املرأة املسلمة 

دعوة اجلمهورية ا�سالمية 
ا�يرانية إÐ ضرورة حل 
مشكلة احتاللها للجزر 
ا�ماراتية الثالث طنب 

الك�ى وطنب الصغرى وأبو 
موسى
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متت املوافقة على 
مق�ح الشعبة ا�ماراتية 

حول االع�اف بالدولة 
الفلسطينية

دولة ا�مارات كانت رائدة 
Ø حصول املرأة على 

حقوقها من خالل منحها 
 مكانتها الالئقة 

Ø اجملتمع ومتكينها

والطفــل يف مناطق االحتــالل والنزاعات، خاصة يف 

فلســط¬ والبلدان األخــرى، التي تعــاº النزاعات، 

ومنع حدوث العنف ضد النساء واألطفال يف اإلعالم. 

وأكدت ســعادة عفراء راشــد البســطي عضوة 

املجلس الوطني االتحادي، أهمية الوثيقة اإلسالمية 

لحقوق املــرأة، التي يجرى العمــل عليها اآلن، من 

خــالل االتحــاد، مضيفــة إن دولة اإلمــارات كانت 

رائدة يف حصول املرأة عىل حقوقها من خالل منحها 

مكانتهــا الالئقة يف املجتمع وôكينهــا، وفتح أبواب 

العمل أمامها يف شتى املجاالت، حيث أعطت املرأة 

قــوة ال مثيل لها _ تعمل جنباً اىل جنب مع الرجل 

يف خدمة قضايا التنمية واملجتمع يف اإلمارات.

وأضافــت إن الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية تؤكد 

رضورة متابعة تنفيذ ما جــاء يف الوثيقة، من خالل 

تشــكيل جهاز خــاص للمــرأة، منبثق عــن اتحاد 

مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، 

يضمــن املتابعة الحقيقية والفعليــة، لتنفيذ ما جاء 

يف الوثيقة، ويحفظ أدوار املرأة يف العا\ اإلســالمي، 

و@نــح للربملانيــات املســل±ت الفرصــة لتعزيــز 

مشــاركتهن السياســية يف ضوء العدالــة واإلنصاف 

الــذي يكرم به اإلســالم املــرأة، والذي يتســق مع 

التطورات التي حققتها املرأة يف العا\.

املوافقــة عىل مقــرتح إمــارا} لحث الــدول عىل 

االعرتاف بالدولة الفلسطينية 

شاركت الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتحادي يف االجت±ع الخامس للجنة فلسط¬، الذي 

عقــد ضمن املؤôــر العارش التحــاد مجالس الدول 

األعضاء ¶نظمة التعاون اإلســالمي، ومثّل الشــعبة 

سعادة كل من: سلطان الشاميس، وغريب الرصيدي 

عضوي املجلس الوطني االتحادي.

وôت املوافقة عىل مقرتح الشعبة اإلماراتية حول 

«االعرتاف بالدولــة الفلســطينية»، وبناء عىل ذلك 

تم تشــكيل لجنة من خالل األمانــة العامة لالتحاد، 

لتفعيل دور الربملاني¬ اإلســالمي¬ يف دعم االعرتاف 

الربملاº الدويل بدولة فلســط¬، مــن خالل تفعيل 

التحــرك عىل مختلف الصعــد األوروبية واألفريقية 

واآلســيوية وأم{كا الالتينية، كــ± تم التقدم ¶قرتح 

إعــداد االتحــاد لفيلــم وثائقــي حــول «القضيــة 

الفلسطينية».

وبحثت لجنة فلسط¬ آخر التطورات يف الساحة 

الفلســطينية واالعتداءات الصهيونية عىل املســجد 

األقىص، والجهود املبذولة لح±يته. 

وأكدت الشعبة الربملانية اإلماراتية أهمية توجيه 

رســائل عاجلة مــن رئيــس اتحاد مجالــس الدول 

األعضاء يف منظمة التعاون اإلســالمي، إىل الربملانات 

األوروبيــة واألفريقية وأم{كا الالتينيــة، لحثها عىل 

دعم حكومات بالدها لالعرتاف بالدولة الفلسطينية، 

باعتبــار أن ذلــك يعــزز فــرص الســالم يف الرشق 

األوســط، ويعكــس موقفــاً أخالقياً تجــاه الحقوق 

الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، إضافة إىل حث 

االتحــاد الربملاº الــدويل ومؤôر رؤســاء الربملانات 

العاملية، التخاذ هذه الخطوة.وسيتم تشكيل لجنة 

خاصة لزيارة الربملانات املستهدفة، لض±ن تحقيق 

الخطوات العملية لتحرك الربملانات اإلســالمية عىل 

جميع الصعــد، من أجل تعزيز االعــرتاف بالدولة 

الفلســطينية، ك± تؤكد الشعبة الربملانية اإلماراتية 

أهميــة إدراج موضــوع دور االتحــاد يف تشــجيع 

وتحفيــز الربملانــات العامليــة لالعــرتاف بالدولــة 

الفلسطينية. 

متابعة تنفيذ مرشوع اإلعالن الربملا� اإلسالمي 

وافقــت اللجنــة التنفيذية التحــاد مجالس الدول 

األعضــاء ¶نظمة التعــاون اإلســالمي، عىل مقرتح 

الشــعبة الربملانية اإلماراتية، بإدراج بند عىل جدول 

أع±ل اجت±عها الـــ33 عن «مرشوع ميثاق العمل 

الربملاº اإلسالمي يف مكافحة اإلرهاب والتطرف».

وضم وفد الشعبة يف هذا االجت±ع سعادة رشاد 

بوخــش، وســعادة أحمد الزعاý عضــوي املجلس 

عضــوي اللجنة التنفيذية . وأكد وفد الشــعبة أنه 

تــم طرح بند عىل جدول أعــ±ل اللجنة التنفيذية 

ملتابعة تنفيذ «مرشوع اإلعالن الربملاº اإلســالمي»، 

الذي حظي باملوافقة عليه يف الدورة التاسعة ملؤôر 

اتحــاد مجالس الدول األعضــاء يف منظمة التعاون 

اإلســالمي، الذي عقد يف طهــران، مضيفاً أن تقرير 

األم¬ العام الوارد من االتحاد.
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أمانة الوطني تتقدم مبق�ح النظـــــــــــــــــــــــــــــــام اßساسي جلمعية اßمناء
العامني ل�ملانات الدول ا�سالمية

 قرر أمناء عامون برملانات 20 دولة إســالمية خالل 

اجت±عهم األول الذي عقد يف اسطنبول يوم 20 يناير 

2015م عىل هامش اجت±عات املؤôر العارش التحاد 

مجالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، 

¶شاركة سعادة الدكتور محمد سا\ املزروعي األم¬ 

العام للمجلس الوطنــي االتحادي باإلج±ع اإلعالن 

عــن جمعية األمناء العام¬ لالتحــاد الربملاº للدول 

اإلســالمية، وتزكية أمناء برملانــات اإلمارات واألردن 

واملغرب لتمثيل املجموعة العربية.

وقال ســعادة الدكتور محمد ســا\ املزروعي إن 

أعضاء الجمعيــة العامة وافقوا عــىل اقرتاح األمناء 

العامــ¬ ملجالس الوطنــي والشــورى واألمة لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتشكيل لجنة 

لوضع النظام األسايس مكونة من تسعة أعضاء ثالثة 

ôثل كل من املجموعة العربية واألفريقية واآلسيوية 

إضافة إىل تركيا رئيســة الدورة الحالية، حيث قامت 

املجموعــة العربيــة بتزكية كل مــن األمناء العام¬ 

لربملانات دولة اإلمــارات واألردن واملغرب لتمثيلها، 

في± قرر املجتمعون تزكية كل من األمناء العام¬ يف 

برملانات أوغندا ومايل وتشــاد عن أفريقيا وبرملانات 

أفغانستان وباكستان واندونيسيا عن آسيا.

وأكــد أن األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي 

االتحادي اقرتحت أن يتــم وضع «مرشوع الئحة أو 

نظام أسايس الجت±عات األمناء العام¬ ملجالس دول 

منظمة التعاون اإلسالمي» وأال يتم إجراء مناقشات 

أو مــداوالت حيال أي قضيــة أو موضوع قبل إقرار 

هذه الالئحة من مؤôر االتحاد، مبيناً أنه تم االستناد 

يف تقديــم املقــرتح إىل رضورة االتفاق عىل القواعد 

العامة املجردة التي تنظم اجت±عات األمناء العام¬ 

ودوريتــه واختصاصاته واتخاذ قراراته والعالقة بينه 

وب¬ األجهزة األخرى، إذ أن غياب مثل هذه الالئحة 

أو النظام يعني غياب الســند القانوº املؤهل لرفع 

قرارات وتوصيات هــذا االجت±ع إىل أجهزة االتحاد 

األخرى، ومن ثم ســيؤدي ذلــك إىل أن تكون هذه 

االجت±عات بال نتائج حقيقية وأنها ال تتعدى كونها 

لقــاءات للتواصل وااللتقــاء والتعاون بــ¬ األمناء 

العام¬ لربملانات الدول اإلسالمية.

وقــال ســعادته إن األمانات العامــة يف برملانات 

الــدول اإلســالمية ال يجمعها إقليــم جغرايف محدد 

وإ0ــا تنترش يف عــدد من قارات العــا\ وأن الرابط 

املشــرتك ينحرص يف الهويــة الدينية اإلســالمية مع 

اإلقرار باختالف الثقافات واألفكار والتقاليد وأحياناً 

املصالــح االقتصادية والسياســية م± يقتيض إع±ل 

مبدأ «العدالة التنظيمية» التي تعني عدم اســتئثار 

دولــة أو مجموعــة دول بتوجيــه االجتــ±ع نحو 

وجهــة بعينها، مشــ{اً إىل أن مضمــون املقرتح هو 

أن يتضمن املبــادئ والقواعد املتعلقة بإقرار دورية 

االجت±ع بحيث يكون ســنوياً وأن يكون انعقاده يف 

البلــد املضيف الجت±عات االتحاد وأجهزته وأن يتم 

انتخاب رئيس لجمعية األمناء العام¬ كل 4 سنوات.

ك± يتضمــن أن يكون ضمن أهــداف االجت±ع 

التأكيد عىل أهداف االتحاد وأن يكون هذا االجت±ع 

¶ثابة بيت الخــربة الرئييس الداعــم ألمانة االتحاد 

وأجهزته الرئيســية، مــن حيث اإلعــداد والتحض{ 

الفنــي للموضوعــات قيــد البحــث والدراســة يف 

أجهــزة االتحاد باإلضافة إىل تبادل الخربات والربامج 

أمانة الوطني االحتادي 
اق�حت أن يتم وضع 

مشروع الئحة أو نظام 
أساسي الجتماعات اßمناء 

العامني جملالس دول 
منظمة التعاون ا�سالمي

املزروعي يؤكد أن 
املق�ح يهدف إÐ تطوير 

أمانة احتاد çالس 
الدول اßعضاء Ø منظمة 
التعاون ا�سالمي ورفع 
مستوى فعالية وقدرة 

االحتاد Ø دراسة القضايا 
واملوضوعات ذات اßولوية 
للعمل ا�سالمي املش�ك
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التدريبية املشــرتكة ب¬ أمانات الربملانات اإلسالمية، 

وبناء أطر وخطط للتعاون ب¬ هذه األمانات ككيان 

مشرتك وغ{ها من أمانات الربملانات الدولية األخرى 

فضالً عــن إمكانيــة تقديم مقرتحــات ملوضوعات 

أجهــزة االتحاد وأمانته العامــة إلدراجها يف النقاش 

العام ملؤôرات االتحــاد ومراجعة البيانات الختامية 

املعدة من أمانة االتحاد.

وأضاف ســعادته إن املقرتح يتضمن أيضاً تنظيم 

ورش عمل مشــرتكة حيال موضوعات تعنى بتطوير 

األمانــات العامة وتخصيص ميزانيــة لهذا االجت±ع 

ضمــن امليزانية العامة لالتحــاد وتنظيم حق الكالم 

وإمكانيــة  االجت±عــات  ونقاشــات  مــداوالت  يف 

تشــكيل لجان عمل مصغرة لدراســة بعض القضايا 

واملوضوعــات وتنظيم مبدأ اإلحالة إىل االجت±ع من 

أجهزة االتحاد األخرى وأع±ل رفع نتائج االجت±عات 

ســواء التقارير أو القرارات أو التوصيات إىل أجهزة 

االتحــاد األخرى، وأن يكون األمنــاء العامون أعضاء 

ضمن الوفود الرسمية لربملانات دولهم يف اجت±عات 

االتحاد وغ{ ذلك من القواعد التنظيمية املوضوعية 

يف شأن لوائح االجت±عات الربملانية.

وأكد أن دولة اإلمارات سباقة يف طرح املقرتحات 

عىل جدول أع±ل اجت±عات الربملانات عىل مختلف 

الصعد العربية واإلســالمية والدولية، وهذا املقرتح 

يهــدف إىل تطويــر األمانة العامة التحــاد مجالس 

الــدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلســالمي، ورفع 

مســتوى فعالية وقــدرة االتحاد يف دراســة القضايا 

واملوضوعات ذات األولوية للعمل اإلسالمي املشرتك.

وأشــار إىل أن اللجنة بحثــت آلية عملها وأهمية 

وضع النظام األســايس وســبل تعزيــز التواصل ب¬ 

األمنــاء العام¬ من خالل تأســيس مجموعة الربيد 

اإللكرتوº للتواصل املبارش ب¬ األمناء، مضيفاً أنه تم 

التطرق إىل إنشاء موقع إلكرتوº للجمعية وتأسيس 

نظام لتبــادل املعلومات، بحيث يكون هناك ضابط 

اتصال يف كل برملان يتلقى االستفسارات من برملانات 

الدول األعضاء واإلجابة عنها إضافة إىل تفعيل برنامج 

التبــادل الثناÅ، مؤكــداً أهمية اجت±عــات األمناء 

العامــ¬ لربملانــات دول منظمة التعاون اإلســالمي 

باعتبار أنهم @ثلون الجهاز التنفيذي املســؤول عن 

تنفيــذ قــرارات االتحاد وتوصياتــه واملعني¬ بصفة 

أساســية بالتحضــ{ واإلعــداد الفنــي ملرشوعــات 

القرارات والدراسات الالزمة ألع±ل االتحاد.

وقــال إن هــذا االجت±ع هو باكــورة اجت±عات 

تنظيمية دورية كسائر االتحادات اإلقليمية الربملانية 

والدوليــة األخرى، ليكون هذا الجهــاز رافداً معززاً 

لــدور االتحاد من خالل اإلقرار به كجهاز من أجهزة 

االتحاد.

وأضــاف إن أمانة املجلس الوطني االتحادي ترى 

أن هذا االتحاد قطع شــوطاً كب{اً  يف تنظيم أســس 

التعــاون والتالقــي بــ¬ برملانات الدول اإلســالمية 

واســتطاع بأع±له أن يقر أسساً للتعاون مع منظمة 

التعــاون اإلســالمي املعربة عــن الوجــه الحكومي 

للتعــاون ب¬ الــدول اإلســالمية، إال أن االتحاد عىل 

مــدار عقــوده املاضية \ يســاير تطــور املنظ±ت 

الربملانية الدولية واإلقليمية ..

موافقة على اق�اح أمناء 
عامني برملانات دول 

çلس التعاون اخلليجي 
بتشكيل جلنة لوضع 

النظام اßساسي 

أمانة الوطني االحتادي 
ترى أن االحتاد قطع شوطًا 

كبÀاً Ø تنظيم أسس 
التعاون والتالقي بني 

برملانات الدول ا�سالمية 
ويحتاج إÐ استكمال 

هيكله التنظيمي
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الشعبة ا�ماراتية تطالب بإنشاء جمعــــــــــــــــــــــــية برملانية ملنظمة التجارة العاملية
أكد سعادة فيصل الطنيجي رئيس منتدى الربملاني¬ 

الشــباب يف االتحــاد الربملاº الدويل عضو الشــعبة 

الربملانية للمجلــس الوطني االتحــادي، أن البطالة 

ب¬ الشــباب هي إحدى أبرز التحديات التي تواجه 

الشــباب يف التجــارة العاملية، وهي تعــد من أهم 

املشــكالت التي تعوق تحســ¬ الظروف املعيشية 

ملا يقارب ربع شــباب العا\، وتضعف إ@انهم بدور 

منظمة التجارة الدولية، ¶ــا ينتج عنها من عواقب 

وتبعات تؤثر عىل س{ حياة الشباب يف العا\.

جاء ذلك خالل مشاركة سعادة فيصل الطنيجي، 

يف الحلقة النقاشــية «تعميم منافع منظمة التجارة 

العامليــة لجمهور أوســع وإرشاك الشــباب»، التي 

عقــدت عىل هامــش مشــاركة الشــعبة الربملانية 

 ºر الربملاôاإلماراتية يف الدورة العادية السنوية للمؤ

يف منظمــة التجــارة العاملي، الذي عقــد يف مدينة 

جنيف بســويرسا خــالل الفرتة مــن 17-16 فرباير 

2015م، ¶شاركة ســعادة كل من: فيصل الطنيجي، 

ومحمد ســعيد الرقباº، ومــروان أحمد بن غليطة، 

أعضاء املجلس الوطني االتحادي.

دور املنظمة يف ح±ية املستهلك والشباب

وتهدف الحلقة النقاشية إىل إبراز أهمية منظمة 

التجارة العاملية، كمنظمة عاملية مسؤولة عن تنظيم 

التجــارة يف العا\، وح±يتهــا لحقوق فئات محددة 

مثل املستهلك والشباب.

وقــدم الطنيجــي مقرتحــات الشــعبة الربملانية 

اإلماراتيــة يف هذا الشــأن، وهي إنشــاء «الجمعية 

الربملانية ملنظمة التجارة العاملية»، حتى يتوفر البعد 

الربملاº الالزم لسياســات منظمة التجــارة العاملية، 

و¶ا @ثــل امتداداً حقيقياً لدمج البعد الشــعبي يف 

السياسات الحكومية حتى يتحقق التكامل ب¬ رؤى 

ممثيل الرأي العام وممثيل الحكومات، والعمل عىل 

تطويــر الترشيعات والقوان¬ وامل±رســات الوطنية 

التي تســاعد عىل التطبيق الســليم إلجراء التجارة 

العاملية، وإعطاء دور أكرب للشــباب لO يشــارك يف 

التجارة العاملية، حيث تظل إجراءات التجارة املقررة 

يف املواثيــق الدولية املختلفــة، بحاجة إىل أن يكون 

لهــا انعكاس يف السياســات والربامــج والترشيعات 

الوطنيــة، إضافة إىل العمل عــىل تقوية العالقة ب¬ 

الشــباب والربملان عن طريــق تنظيم برامج زيارات 

للطلبــة والشــباب، إىل الربملــان ملتابعــة العمليــة 

الترشيعية وااللتقاء ¶مثليهم، والتوسع يف نرش برامج 

املنظمة كربنامج ســف{، واقرتحت استخدام منتدى 

الشــباب الربملاني¬، كمنرب ملناقشة مشاركة الشباب 

يف التجــارة الدولية، وكيفية تعزيز هذه املشــاركة، 

وزيــادة توعيــة الشــباب بها من خــالل الربملانات 

الوطنية، وغ{ها من املنظــ±ت الربملانية اإلقليمية 

والدولية. وقال الطنيجي إن منظمة العمل الدولية، 

أشارت يف تقريرها حول البطالة، إىل أنه يوجد 300 

مليون شاب وشابة حول العا\ ترتاوح أع±رهم ب¬ 

15 إىل 24 عامــاً، عاطلــ¬ عن العمــل، في± قدرت 

منظمــة التعاون االقتصادي والتنمية (الوســيد) أن 

عدد الشــباب العاطل¬ عن العمل يف الدول الغنية، 

يقــدر بنحو 26 مليون شــاب، أي أن ما يقارب ربع 

شباب العا\ ال يعمل، م± يشكل خطورة يف تحقيق 

األهداف اإل0ائية واالنتقال إىل التنمية املســتدامة. 

 ،ýوأشــار إىل أن اإلحصائيات الخاصة بالوطن العر

تفيــد بأن عدد الشــباب يف الفئــة العمرية من 15 

إىل 29 عاماً، يبلغ حوايل 100 مليون شــاب وشــابة، 

ونسبة البطالة بينهم تبلغ 25، ما يعني بأن الشباب 

@ثل ثلثي مجموع العاطل¬ عن العمل.

ضعف التوعية لدى الشباب

وقال: عىل الرغم من فوائــد التجارة الحرة املتمثلة 

بتحس¬ مستويات املعيشــة من خالل فتح أسواق 

جديــدة للعمل والتقليل مــن البطالة، إال أن منافع 

التجــارة الدوليــة ال تصــل يف غالــب األحيــان إىل 

الشــباب، نظــراً لوجــود ضعــف يف التوعيــة لدى 

الشباب ¶نافع التجارة الحرة، ودور منظمة التجارة 

الدولية يف تعزيــز التواصل ب¬ الدول، وفتح قنوات 

للمفاوضات حول إجراءات التجارة العاملية.
وأكد أن البطالة أدت إىل نتائج ســلبية وتداعيات 

عديدة عىل مجتمعات العا\، منها الزيادة الســنوية 

يف عــدد العاطل¬ عن العمل، ما يشــكل خطورة يف 

استيعاب سوق العمل لهم، لتوف{ الوظائف املناسبة، 

مطالبة بالعمل على 
تطوير التشريعات 

والقوانني واملمارسات 
الوطنية التي تساعد على 
التطبيق السليم �جراء ات 

التجارة العاملية

 Ø إجراءات التجارة املقررة
املواثيق الدولية اخملتلفة 

بحاجة إÐ أن يكون لها 
انعكاس على السياسات 

وال�امج والتشريعات 
الوطنية
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الشعبة ا�ماراتية تطالب بإنشاء جمعــــــــــــــــــــــــية برملانية ملنظمة التجارة العاملية

وامتــداد فرتة االنتظار للحصول عىل عمل مناســب، 

األمر الذي يؤدي إىل تدº الدخل املادي ألعداد كب{ة 

من الشــباب، حيث أشارت تقارير األمم املتحدة، إىل 

أن العــا\ يحتاج إىل توف{ أكB من 10 مالي¬ وظيفة 

جديدة ســنوياً يف ســوق العمل، لتقليل الفجوة ب¬ 

البطالــة والوظائــف املتوفرة، مشــ{اً إىل أن معدل 

بطالة الشــباب يف عام 2010 بلــغ يف منطقة الرشق 

األوسط 25 % ب¬ الشباب، 39 % ب¬ الشابات، في± 

بلغت نســبته يف ش±ل أفريقيا 23 % ب¬ الشباب، و 

34 % ب¬ الشــابات. وتطــرق الطنيجي يف مداخلته 

إىل ثــورات االتصاالت والعوملــة االقتصادية وتأث{ها 

عىل انتشــار التجارة اإللكرتونية، التي مكنت األفراد 

يف مختلف أنحاء العا\ من طلب الســلع يف منازلهم 

دون عناء، من خالل رشاء وتبادل الســلع عرب شبكة 

اإلنرتنت، مش{اً إىل أن التحديث الذي يواجه الشباب 

يف مشــاركتهم للتجارة الدولية اإللكرتونية، هو عدم 

وجود آلية محددة للتعريفات الجمركية التي تفرض 

دون علم مسبق من املشرتين، بعد رشاء البضائع عرب 

اإلنرتنت. وأوضح الطنيجي أنه توجد تحديات بشأن 

توعية الشباب، وإرشاكهم يف اتخاذ القرارات الخاصة 

بالتجارة الدولية، عىل الرغم من الجهود التي تبذلها 

منظمة التجارة الدولية يف شــأن إرشاك الشباب، مثل 

برنامج سفراء منظمة التجارة الدولية الشباب، الذي 

يهدف إىل إرشاك الشباب يف عمل املنظمة، وتأهيلهم 

ليكونوا قادة املســتقبل، إال أن فئة الشــباب مازالت 

تعاº من ضعف التوعية بدور املنظمة ودور التجارة 

الحرة، يف تحســ¬ مســتويات املعيشــة، وغ{ها من 

املنافع التي ترتتب عــىل التجارة الحرة، وأيضاً برامج 

تسهل عىل الشباب معرفة القواعد التجارية، مشدداً 

عــىل أهمية توف{ برامــج تحدد القواعــد التجارية 

للشباب بطريقة مبسطة، وذلك ألسباب عدة، أهمها 

عدم مشــاركة الدول وبرملاناتهــا يف الرتويج عن مثل 

هذه الربامج.

þالتجارة أداة لتحقيق السالم يف العا

وشــاركت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة للمجلس 

الوطنــي االتحــادي، يف الــدورة العادية الســنوية 

للمؤôر الربملاº يف منظمة التجارة العاملي.

وناقش املؤôر موضوعات: التجارة كأداة لتحقيق 

السالم وتحســ¬ مستويات املعيشــة، كونها أفضل 

وسيلة للتنمية وتحس¬ الظروف املعيشية للناس يف 

جميع أنحاء العا\، وتساعد يف حل النزاعات بالطرق 

الســلمية، ودور صنــاع القــرار، والحــوار مع كبار 

املســؤول¬، وكبار موظفي املنظمة، حــول القوان¬ 

والسياسة والتجارة، وبقاء مفاوضات منظمة التجارة 

العاملية عىل الطريق الصحيح، إضافة إىل عقد جلسة 

حوار مع مدير عام منظمــة التجارة العاملية، حيث 

ســيتحدث عــن الدروس املســتفادة منذ تأســيس 

املنظمة، وعقد حلقة نقاشــية حــول تعميم منافع 

منظمــة التجــارة العاملية لجمهور أوســع، وإرشاك 

الشــباب، وتهدف الورشــة إىل إبراز أهمية املنظمة 

كمنظمــة مســؤولة عن تنظيــم التجــارة يف العا\، 

وح±يتهــا لحقوق فئــات محددة مثل املســتهلك 

والشباب.

مطالبة بالعمل على 
تقوية العالقة بني 

الشباب وال�ملان عن 
طريق تنظيم برامج 

 Ðزيارات للطلبة والشباب إ
ال�ملان ملتابعة العملية 

التشريعية

اق�اح باستخدام منتدى 
الشباب ال�ملانيني كمن� 
ملناقشة مشاركة الشباب 
Ø التجارة الدولية وكيفية 

تعزيز هذه املشاركة
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  دبلوماسية   برملانية

تعديالت إماراتية جوهرية على النظــــــــــــــــــــــــــــــام الداخلي لل�ملان العربي
العربي ووثيقة حقوق املرأة

وافق الربملان العرý خالل الجلست¬ الثالثة والرابعة، 

مــن دور االنعقــاد الثالث للفصــل الترشيعي األول 

ولجانــه، اللت¬ التي عقده± يف مقــر جامعة الدول 

العربيــة يف القاهرة خالل الفرتة من 12 إىل 17 فرباير 

2015، ¶شــاركة وفــد الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية 

للمجلــس الوطنــي االتحادي، عىل النظــام الداخيل 

للربملان العرý، وعىل وثيقة املرأة العربية، بعد األخذ 

¶عظم املقرتحات اإلماراتية عليه±، والتي هدفت إىل 

تنســيق الجهود الربملانية العربية يف مختلف القضايا 

العربيــة املشــرتكة، واتخــاذ التوصيــات والقرارات 

بشــأنها، والعمــل عىل تنســيق الترشيــع يف الدول 

العربيــة، وترســيخ البعد النياý التمثييل للشــعوب 

العربية، ودوره يف قرارات الجامعة العربية، وتدعيم 

حقوق اإلنســان العــرý، وتعميــق املفاهيم والقيم 

الدســتورية العربية، خاصة مبادئ الحرية واملساواة 

والعدالــة، والتعاون مع املنظ±ت الربملانية اإلقليمية 

والدولية، ¶ا يحقق مصالح األمة العربية يف قضاياها 

الوطنية واملص{ية.

وضم وفــد الشــعبة الربملانية، أعضــاء مجموعة 

الربملان العرý، ســعادة كل من: سعادة أحمد محمد 

الجروان، ومصبح بالعجيد الكتبي عضو لجنة الشؤون 

الترشيعيــة والقانونية وحقوق اإلنســان، وســا\ بن 

محمد بــن هويدن عضو لجنة الشــؤون االقتصادية 

واملالية، والدكتورة شــيخة عيــىس العري عضو لجنة 

الشؤون االجت±عية والثقافية واملرأة والشباب.

مناقشة مجمل تطورات األوضاع العربية

من جانبه، أكد ســعادة مصبح بالعجيد الكتبي عضو 

لجنة الشؤون الترشيعية والقانونية وحقوق اإلنسان، 

أهمية جلســة الربملــان، أن اللجنة  ناقشــت الكث{ 

من القضايا امللحة يف الوطــن العرý، بدءاً بتطورات 

القضية الفلســطينية، والوضع املتأزم يف اليمن وليبيا، 

وســبل مكافحــة اإلرهــاب، وصيانة األمــن القومي 

العرý، فضالً عن العمليــات اإلرهابية الخط{ة التي 

ترضب العديد من دول املنطقة، مشدداً عىل رضورة 

أن تتخــذ الدول العربية اإلجــراءات الالزمة ملكافحة 

اإلرهــاب، موضحاً أنــه تقدم ¶قرتح إلعــداد وثيقة 

حول مكافحة اإلرهاب.من جانبه، أكد ســعادة سا\ 

بن محمد بن هويدن عضو لجنة الشؤون االقتصادية 

واملاليــة، أن جدول أع±ل الربملــان العرý تطرق إىل 

مجمل تطــورات األوضاع يف الوطــن العرý، خاصة 

القضية الفلسطينية واالنتهاكات اإلرسائيلية املستمرة، 

فضالً عن مناقشة سبل مكافحة اإلرهاب.

وأكدت سعادة الدكتورة شيخة عيىس العري عضو 

لجنة الشؤون االجت±عية والثقافية واملرأة والشباب، 

 ýعــىل الدعــم الكب{ الــذي يقدمــه الربملــان العر

لقضايا املرأة والشــباب، وليس فقط ملناقشة القضايا 

السياسية امللحة باملنطقة.

املوافقة عىل معظم  التعديالت اإلماراتية

وتقدم وفد الشعبة الربملانية بأكB من 23 تعديالً، تم 

تنسيق اجلهود ال�ملانية 
العربية Þ Øتلف القضايا 
العربية املش�كة واتخاذ 
التوصيات والقرارات بشأنها

دعم حقوق ا�نسان 
وتعميق املفاهيم والقيم 
الدستورية العربية خاصة 
مبادئ احلرية واملساواة 

والعدالة والتعاون مع 
املنظمات ال�ملانية 

ا�قليمية والدولية
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تعديالت إماراتية جوهرية على النظــــــــــــــــــــــــــــــام الداخلي لل�ملان العربي
العربي ووثيقة حقوق املرأة

األخــذ بنحو 18 تعديالً عىل «النظام الداخيل للربملان 

العــرý»، الذي يهدف إىل تطوير أعمـــال الربملــــان 

من خــالل أدوات رقابـية وإجراءات عمل جديـــدة، 

والتي خال منها النظام الداخــيل، وتم تعديل النظام 

من خالل بناء أهداف مســتوحاة مبارشة من النظام 

األسايس والبناء عليها، يف تحديد االختصاصات الواردة 

يف النظــام، حيث وافق الربملان العرý عىل املقرتحات 

املقدمة مــن الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية.ويهدف 

ميثــاق املرأة العربية، إىل وضــع حقوق املرأة ضمن 

االهت±مات الوطنية األساسية، ¶ا @كنها من االرتقاء 

بواقعها نحو األفضل، وفقاً ملا ترتضيه القيم اإلنسانية 

النبيلــة والرشعية الدولية لحقوق اإلنســان، وهدي 

الرشيعــة اإلســالمية الحنيفــة، واألديان الســ±وية 

.ýاألخرى يف عاملنا العر

 اجت°عات لدراسة مؤùر وثيقة حقوق املرأة 

اســتضاف املجلس الوطني االتحادي بتاريخ 11 يناير 

 ،ý2015 م يف مقــر األمانــة العامــة للمجلــس يف د

اجت±ع اللجنة املكلفــة باإلعداد ملؤôر «قضايا املرأة 

وتحديات العرص.. نحو وثيقة عربية لحقوق املرأة»، 

املنبثقة عــن لجنة الشــؤون االجت±عيــة والرتبوية 

.ýوالثقافية واملرأة والشباب يف الربملان العر

وتــرأس االجت±ع ســعادة أحمد محمــد الجروان 

رئيس الربملان العرý عضو املجلس الوطني االتحادي، 

¶شاركة أعضاء لجنة الشــؤون االجت±عية والرتبوية 

والثقافية واملرأة والشــباب يف الربملان العرý، سعادة 

كل من: الدكتورة شيخة العري عضو املجلس الوطني 

االتحادي، وسامية حسن النائب األول لرئيس الربملان 

العــرý، والدكتــورة نــوال الفاعوري رئيــس اللجنة، 

ورحيلــة بنت عامــر، وبهية جواد الجــيش خب{، ك± 

حرض االجت±ع ســعادة الدكتور محمد سا\ املزروعي 

األم¬ العام للمجلس.

تفعيل مواد حقوق املرأة يف الدساتÃ العربية

وتأµ مالحظات األمانــة العامة للمجلس، انطالقاً من 

أهمية الوثيقة العربية لحقوق املرأة، كونها تؤكد عىل 

تفعيل مواد حقوق املرأة الواردة يف معظم الدســات{ 

العربيــة، حيث تبــ¬َّ للجنة عند دراســة الوثيقة، أن 

الكث{ من الدســات{ العربية تتضمــن حقوقاً للمرأة، 

إال أن هــذه الحقــوق \ تُنّفذ لعــدم وجود ض±نات 

لتنفيذها، وكونهــا تتضمن حقوق املــرأة العربية يف 

جميع املجــاالت االقتصادية والسياســية والتعليمية 

واالجت±عيــة والصحيــة، يف ضــوء املعايــ{ الوطنية 

واإلســالمية والدوليــة لتتناســب مع جميــع الدول 

األعضاء.وحســب مســودة مرشوع الوثيقــة العربية 

لحقــوق املرأة، فإنها تؤكد الحــرص عىل تفعيل مبدأ 

املســاواة العادلــة واملنصفــة للمرأة مــع الرجل يف 

الدسات{ الوطنية، وتضمينها يف الترشيعات والقوان¬، 

واتخــاذ التداب{ واإلجــراءات املناســبة لحظر كل ما 

يؤدي لالنتقاص من حقوق املرأة.

العمل على تنسيق 
التشريع Ø الدول العربية 

وترسيخ البعد النيابي 
التمثيلي للشعوب العربية 
ودوره Ø قرارات اجلامعة 

العربية

وثيقة املرأة العربية 
تؤكد أهمية إيجاد حماية 

قانونية للمرأة تراعي تعدد 
أدوارها ا�جنابية وا�نتاجية
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  سوابق   برملانية

سوابق برملانية Ø نظام عمل اجللســـــــــــــــــــــــــات �جناز القضايا
 املدرجة على جداول اßعمال 

«نظــام العمــل يف الجلســات» ورد ضمن نصوص 

متفرقة من الدستور، يف املواد من (78 - 88)، ونص 

عىل أحكامها يف املواد (65 - 78) من الالئحة الداخلية 

للمجلس تحت عنوان «نظام العمل يف الجلسات»، 

وهنــاك موضوعات كثــ{ة ذات عالقــة بالنصوص 

املنظمــة لـ «نظــام العمــل يف الجلســات»، اتخذ 

املجلس يف شــأنها بعض القرارات عىل مدار فصوله 

الترشيعية املتعاقبة، منها عدم اســتك±ل مناقشــة 

بعض البنود املدرجة عىل جدول أع±ل آخر جلســة 

ختامية يف دور االنعقاد، وإمكانية أن ôتد الجلســة 

إىل ح¬ اســتك±ل مناقشــتها، وطرح مسائل يف بند 

ما يســتجد من أع±ل وما أث{ بشــأنها، وتفويضات 

املجلــس للرئيس واألمانة العامة للمجلس، وقرارات 

املجلس بتعليق جلســاته، وقرارات املجلس باعتبار 

جلســاته مفتوحة ومســتمرة، وتأجيل عقد جلسة 

 .ºلعدم اكت±ل النصاب القانو

عدم استك°ل مناقشة بعض البنود 

ر¶ــا يحدث أال ينتهــي املجلس من مناقشــة كافة 

بنــود جــدول األعــ±ل املدرجة يف جــدول أع±ل 

الجلســة الختاميــة يف دور االنعقــاد العـادي، وقد 

اســتقر املجلس عىل اعتبار الجلسة األخ{ة ممتدة، 

إىل حــ¬ االنتهــاء من مناقشــة كافة بنــود جدول 

األعــ±ل املدرجة يف جدول الجلســة املذكورة، وقد 

حدث ذلك يف أكB من جلسة، حيث استقر املجلس 

عىل ما ييل: امتداد جلســة 26 /6 /1990م حتى 30 

/6 /1990م، حيث صدر املرســوم االتحادي رقم 61 

لســنة 1990م بفض دور االنعقاد العادي األول من 

الفصل الترشيعــي الثامن للمجلس بنهاية جلســة 

يوم الثالثاء الســادس والعرشين من يونيو 1990م، 

وقد صدر املرسوم يف 26 /6 /1990م إال أن املجلس 

بدوره \ ينته من مناقشة كافة بنود جدول األع±ل 

املدرجة يف جلســة 1990/6/26م، وعليه فقد وافق 

اجمللس أقر سابقة 
مؤداها إمكانية مد 

اجللسة اßخÀة Ø دور 
االنعقاد العادي ليوم آخر 

طاملا أنه « يتم مناقشة 
كافة بنود جدول أعمال 

اجللسة

الســوابق الربملانية هي مواقف اتخذها املجلس الوطني 
االتحادي، وهو Èارس عمله، توافقت مع املواد الدستورية 
والالئحــة الداخلية للمجلس.  وحــادت عنها تارة أخرى، 
تكررت أحياناً وþ يكن لها نصيب من التكرار أحياناً أخرى، ولكنها 

يف النهايــة كانت مجاالً للرأي والــرأي اآلخر، واجتهادات يف عمل 
املجلس، أخذ منها كتاب «الســوابق الربملانية يف املجلس الوطني 
االتحــادي (1972 - 2005) مســ°ه، تســجيالً للواقــع وتعمي°ً 

للفائدة.
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سوابق برملانية Ø نظام عمل اجللســـــــــــــــــــــــــات �جناز القضايا
 املدرجة على جداول اßعمال 

املجلس اســتك±ل جدول أع±ل هذه الجلســة يوم 

الســبت املوافق 1990/6/30م، ويف نهاية الجلســة 

يوم 1990/6/30م تُيل مرسوم فض الدورة املذكورة. 

وعليه؛ فقد أقر املجلس ســابقة مؤداها إمكانية 

مد الجلســة األخ{ة يف دور االنعقــاد العادي ليوم 

آخر، طاملــا أنه \ يتم مناقشــة كافــة بنود جدول 

األعــ±ل لهذه الجلســة يف الوقت الــذي حرض فيه 

الوزراء املختصــون، وبرشط حضور الــوزراء الذين 

ســيتم مناقشــة كل منهــم يف ما يخصــه يف جدول 

األع±ل يف الجلسة املمتدة. 

ôديــد الجلســة الختامية إلنهاء جــدول أع±لها 

بــرشط أن يكون املجلس قد رشع فعالً يف مناقشــة 

هذه البنود و\ ينته منها، ففي جلسة 1994/6/28م 

وهي الجلســة الختاميــة يف دور االنعقــاد العادي 

الثاº من الفصل الترشيعي التاسع، كان مدرجاً عىل 

جدول أع±ل الجلســة موضــوع «الوظيفة العامة 

والســلم الوظيفــي»، واعتذر وزير الدولة لشــؤون 

مجلــس الوزراء عن الحضور لوجـــوده يف مأمورية 

خــارج الدولة. واســتقر املجلس الوطنــي يف هذه 

الجلسة عىل ما ييل: ال يجوز اعتبار الجلسة  الختامية 

ممتدة ملناقشــة هذا املوضوع حال حضور الوزير، 

ألن املجلــس \ يكن قد رشع يف مناقشــة املوضوع 

بالفعــل، ويجب عــىل املجلس إنهــاء دور االنعقاد 

العــادي، بانتهاء الجلســة، وذلك إع±الً للمرســوم 

االتحــادي الصادر بفض الدورة، ولذلك قرر املجلس 

تأجيل هذا املوضوع إىل الجلسة االفتتاحية من دور 

االنعقاد العادي الثالث يف الفصل الترشيعي ذاته. 

إرجاء مناقشة مرشوع قانون لنهاية الجلسة 

يف جلســة 1995/1/24م كان مدرجــاً عــىل جدول 

أعــ±ل الجلســة الختاميــة يف دور االنعقاد العادي 

الثالث من الفصل الترشيعي التاسع، مرشوع قانون 

اتحادي بشــأن إعفاء الحكومــة االتحادية واملحلية 

والهيئــات العامة واملؤسســات العامة من الرســوم 

القضائية ورســوم الطلبــات والشــهادات والوثائق 

وصور األحكام، و\ يحرض الوزير املختص مناقشات 

املجلس يف شــأن مرشوع القانون املعروض، وانتهى 

املجلــس إىل تأجيــل مــرشوع القانــون املذكور إىل 

ح¬ حضــور الوزير املختص أو من ينوب عنه حتى 

نهاية الجلســة، وإال تنتهي الجلسة بوصفها الجلسة 

الختامية، ويبقى مــرشوع القانون يف املجلس حتى 

فصل ترشيعي قادم، مع العلم أن الفصل الترشيعي 

كان ينتهي يف 1995/2/5م.

بند ما يستجد من أعمال 
هو بند مفتوح ملناقشة 
أية موضوعات أخرى « 
تُدرج Ø جدول اßعمال 
وهذا البند أثار العديد 

من التساؤالت Ø جلسات 
اجمللس
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  سوابق     برملانية

عقد جلسات اجمللس 
تأجل مرات عدة لعدم 

 Íاكتمال النصاب القانو
الالزم لعقد اجتماع 

اجمللس

طرح مسائل يف بند ما يستجد من أع°ل

بند ما يســتجد من أع±ل، وهو بند مفتوح ملناقشة 

أيــة موضوعات أخرى \ تُــدرج يف جدول األع±ل، 

وهذا البند أثار العديد من التســاؤالت يف جلسات 

املجلــس الوطنــي االتحــادي عــىل مــدار فصوله 

الترشيعيــة املتعاقبــة، وقد اتخذ املجلس يف شــأنه 

بعض القرارات، ك± ييل: 

القــرار األول: أي موضــوع يطــرح يف بنــد مــا • 

يســتجد من أعــ±ل، البد مــن تقد@ه مســبقاً 

يف بدايــة الجلســة، فقد قرر رئيــس املجلس يف 

جلســة 1979/1/9م، أن أي موضوع يثار يف بند 

ما يســتجد من أع±ل، البد من تقد@ه مسبقاً يف 

بداية الجلسة عىل أن يوافق املجلس عىل نظره.

القــرار الثا�: إعادة التأكيد عىل ما اســتقر عليه • 

املجلــس من عــدم إدراج موضوعــات يف بند ما 

يســتجد من أع±ل، قبل تقد@ها لرئيس املجلس 

قبل الجلســة: ففي جلســة 1979/11/15 ســأل 

رئيس املجلس األعضاء إن كانت لديهم اقرتاحات 

يرغبون يف طرحها يف بند ما يســتجد من أع±ل، 

وقد رد أحد األعضاء بأن االتفاق املسبق هو عدم 

إدراج أي موضوع يف هذا البند، وذلك قبل إعالم 

الرئيس به أو األمانة العامة. 

القــرار الثالث: عدم مناقشــة أي موضوع يف بند • 

ما يســتجد من أعــ±ل قبل عرضه عــىل رئيس 

املجلــس: يف جلســة 1990/4/10م، رفض رئيس 

املجلــس طــرح - موضــوع مــا- من قبــل أحد 

األعضــاء، طاملا أنه \ يعــرض عىل رئيس املجلس 

قبــل بداية الجلســة، وقد أثــار البعض يف هذه 

الجلســة، أن الســ±ح بطرح مثل هذا املوضوع 

يف بند ما يســتجد من أع±ل، يعنــي الوقوع يف 

مخالفة دستورية.  

القرار الرابــع: اعرتاض األعضاء عىل عدول رئيس • 

املجلس عن قراره السابق يف شأن بند ما يستجد 

مــن أعــ±ل: يف جلســة 1990/5/8م أثار بعض 

األعضــاء االعرتاض عىل رئيس املجلس لســ±حه 

لبعــض األعضاء، الحديث يف بند ما يســتجد من 

أع±ل دون طــرح املوضوعات مســبقاً، ورفضه 

الســ±ح آلخرين بالحديــث يف البند ذاته. القرار 

الخامس: رئيــس املجلس يرفض مناقشــة بعض 

املوضوعــات يف بند ما يســتجد مــن أع±ل عىل 

أســاس عدم ســبق تقد@هــا يف مذكــرة مكتوبة 

لألمانة العامة مســبقاً. يف جلسة 1990/11/21م، 
قرر رئيس املجلس أن أي موضوع يرغب العضو يف 

طرحه يف بند ما يســتجد من أع±ل،  يجب أن يكتبه 

يف رســالة ويقدمهــا إىل األمانة العامــة، والتي عليها 

إدراجه يف هذا البند. 

القــرار الســادس: مراقب املجلس ينبه أحد الســادة • 

األعضاء برضورة طرح أي موضوع يف بند ما يســتجد 

من أعــ±ل، بعد عرضه عىل الرئيس وموافقة الرئيس 

عــىل ذلــك: يف جلســة 1990/12/25م ويف «بند ما 

يســتجد من أعــ±ل»، نبه مراقب املجلــس عىل أنه 

يف شــأن هــذا البند ولطــرح أي موضوع فيــه، فإنه 

يجــب عىل العضو الراغــب يف طرح هذا املوضوع، 

أن يعرضــه أوالً عىل رئيس املجلــس الذي يقرر 

إدراجه للمناقشة من عدمه.

تفويضات املجلس للرئيس واألمانة العامة 

عىل مدار الفصول الترشيعية املتعاقبة، منح املجلس 

بعــض التفويضات لرئيس املجلــس واألمانة العامة 

يف موضوعــات محددة، ونعرض لهــذه التفويضات 

ك± ييل: يف جلســة 1975/7/1، و¶ناســبة الرســالة 

املرسلة من رئيس مجلس الشعب املرصي إىل رئيس 

املجلس، بشــأن توجيه الدعوة لوفــد من املجلس، 

بزيــارة جمهورية مــرص العربية، فــوض املجلس، 

رئيس املجلس، يف الرد عىل هذه الرسالة. ويف جلسة 

1976/1/20، فــوض املجلس الوطني رئيس املجلس 

يف اختيــار األعضــاء املرشــح¬ لالنضــ±م إىل لجنة 

 ºالجنسية واإلقامة، وفوض املجلس املستشار القانو

للمجلس ¶تابعة طلب املجلس بخصوص التفســ{ 

املرفوع إىل املحكمة االتحادية العليا واملقيد برقم «2 

لسنة 4.ق»، يف شأن تفس{ سلطة املجلس يف تعديل 

«مرشوعات القوان¬»، ويف جلسة 1983/3/8 وخالل 

مناقشة املجلس الوطني ملوضوع «سياسة الحكومة 

يف مجال العدل والشؤون اإلسالمية»، وافق املجلس 

عىل عقد اجت±ع مشرتك مع الحكومة، وفوض رئيس 

املجلــس باالتصال والتنســيق مع مجلــس الوزراء 

لتحديد موعد االجت±ع يف جلســة مشرتكة، ويوجد 

11 حالة تم فيها التفويض من قبل املجلس.

قرار املجلس بتعليق جلساته 

يف بعض جلسات املجلس، وافق عىل تعليق جلساته 

إما إرســاًء ملوقــف محدد يف مســألة معينة تتعلق 

بعالقته ¶جلس الوزراء، وإما بســبب انتظاره لنتائج 

تتعلق بظــروف داخلية محــددة، وقد حدث ذلك 

مرتــ¬: يف جلســة 1973/5/30م وافق املجلس عىل 

تأجيل جلســاته ألجل يحدد الحقاً بســبب تخلف 

الحكومــة عن حضور جلســات املجلــس باملخالفة 

لنــص املادت¬ (92، 93) من الدســتور، وكانت هذه 

الجلســة مخصصة ملناقشة سياســة وزارة اإلسكان 

يف شــأن البيوت الشــعبية مع وزير األشغال العامة 

واإلســكان، الــذي اعتذر عن الحضــور، وحرض بدالً 

عنه وكيل الوزارة باإلنابة، ولذلك طلب األعضاء رفع 

الجلسة احتجاجاً عىل عدم التقيد بنصوص الدستور، 

وأنــه يجب رفع األمــر إىل رئيس الدولــة واملجلس 
األعىل، الســي± وأن صاحب الســمو رئيــس الدولة 

شــدد عىل رضورة حضور الحكومة لجلسات املجلس 

الوطنــي، وهكــذا دارت مناقشــات األعضــاء، وقرر 

املجلــس الوطني يف نهاية الجلســة تأجيل جلســاته 

ورفــع األمر إىل ســمو رئيس مجلس الــوزراء، ورفع 

صورة من القرار إىل ســمو رئيس الدولة. أما جلســة 

1979/3/26م فكانت طارئة، وتُيل فيها بيان للمجلس 

أقرته هيئــة املكتب عىل أثر املذكرة املشــرتكة التي 

يحدث أال ينتهي اجمللس 
من مناقشة كافة بنود 
جدول اßعمال املدرجة 
Ø جدول أعمال اجللسة 
اخلتامية Ø دور االنعقاد 

العـادي

على مدار الفصول 
التشريعية املتعاقبة منح 
اجمللس بعض التفويضات 
لرئيس اجمللس واßمانة 

العامة Ø موضوعات 
»ددة

الوطني االحتادي  |  العدد التاسع  |  أبريل 742015

isssu 9 .indd   74 4/15/15   5:36 PM



Ø بعض جلسات اجمللس 
وافق على تعليق جلساته 
إما إرساًء ملوقف »دد 
Ø مسألة معينة تتعلق 
بعالقته مبجلس الوزراء 

وإما بسبب انتظاره لنتائج 
تتعلق بظروف داخلية 

»ددة

قدمها املجلس الوطني مشرتكاً مع مجلس الوزراء إىل 

املجلس األعىل لالتحاد، ودارت مناقشــات األعضاء يف 

اتجاه¬ أحده± يرى اســتمرار املجلس يف جلســاته 

وجدول أع±له العــادي حتى اجت±ع املجلس األعىل 

لالتحــاد، والرأي الثاº يرى تعليق جلســات املجلس 

الوطنــي حتى اجت±ع املجلس األعــىل لالتحاد، وقد 

وافق املجلس الوطني عىل الرأي الثاº وعلق جلساته 

حتى اجت±ع املجلس األعىل لالتحاد.

 قرارات املجلس باعتبار جلساته مفتوحة ومستمرة 

اتخــذ املجلس الوطني االتحادي قراراً هاماً يف بعض 

جلســاته، وهــو اعتبار املجلس يف جلســة مفتوحة 

ومســتمرة، وليس بالرضورة أن تكون هذه الجلسة 

هي الجلسة األخ{ة يف دور االنعقاد، وقد حدث ذلك 

يف جلســة 1985/4/9م، إذ وافــق املجلس بناًء عىل 

طلــب أحد األعضاء ويف بند ما يســتجد من أع±ل، 

عىل اعتبار الجلســة مفتوحة ومســتمرة ملناقشــة 

تقرير اللجنة املشــرتكة لدراسة األوضاع االقتصادية، 

وقد قام رئيس املجلس ¶خاطبة ســمو نائب رئيس 

مجلس الــوزراء، بقرار املجلس بالكتاب الصادر عن 

املجلس الوطني رقم 144/7/5 يف 1985/4/23م. 

وفقــاً لنص املــادة (66) من الالئحــة الداخلية 

للمجلــس الوطنــي، فإنه يعلــن الرئيــس افتتاح 

جلســات املجلس إذا حرض أغلبيــة أعضائه، فإذا 

حل امليعــاد دون أن يكتمل العــدد القانوº، قام 

الرئيــس بتأخ{ افتتاح الجلســة ملدة ســاعة، فإذا 

\ يكتمــل العدد بعد ذلك، أعلــن الرئيس تأجيل 

الجلســة لعدم اكت±ل النصاب، حيــث أن العدد 

الالزم النعقــاد املجلس صحيح وهو 21 عضواً من 

أصل 40 عضواً هــم مجموع أعضاء املجلس، لكن 

هــذه األغلبية ال تصلح إلصــدار قرار من املجلس، 

يشرتط فيه توافر أغلبية خاصة مثل أغلبية الثلث¬.  

وقــد تأجل عقــد جلســات املجلس مــرات عدة 

لعدم اكت±ل النصاب القانوº الالزم لعقد اجت±ع 

املجلــس، وقد حدث هــذا يف الجلســات التالية: 

جلسة 1980/6/24م أجلت لعدم اكت±ل النصاب 

وفقــاً لنص املــادة (66) مــن الالئحــة الداخلية 

للمجلــس، وجلســة 1981/4/23م أجلــت لعدم 

اكت±ل النصاب القانوº وفقاً لنص املادة (66) من 

الالئحــة الداخلية للمجلس، وذلــك بعد أن جرى 

تأجيلها ملدة ســاعة حتى يكتمــل النصاب، وبعد 

انتهاء هذه املدة أعلن عن تأجيل الجلســة ملوعد 

الحق، وجلســة 1984/4/10م أجلت كذلك لعدم 

اكت±ل النصاب القانوº، وفقاً لنص املادة (66) من 

الالئحة الداخلية للمجلس، وجلسة 1985/6/11م 

أجلت لعــدم اكت±ل النصاب القانــوº وفقاً لنص 

املــادة (66) من الئحة املجلس، حيث أعلن رئيس 

املجلس تأجيلها لجلسة 1985/6/25م.
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  اليوم العاملي    للمرأة

رئيس الدولة يقود مسÀة 
متكني املرأة لتتبوأ أعلى 

املناصب Ø اجملاالت 
كافة مستكمالً خطة 

الدولة االس�اتيجية التي 
 Ø استهدفت متكني املرأة

بدايات تأسيس الدولة

املرأة والعمل ال�ملاÍ.. مشاركة فـــــــــــــــــــــــــــــاعلة ناخبة وعضوة
 وحضور خارجي الفت

ســاهم املجلــس الوطنــي االتحادي منــذ عقد 

جلســته األوىل بتاريخ 12 فربايــر 1972 م، يف إقرار 

الترشيعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات 

التــي تعمل عــىل ôك¬ املــرأة للقيــام بدورها يف 

خدمــة املجتمــع، وتكفــل حقوقهــا الدســتورية، 

وتتيح لها فرصة املشــاركة يف املؤسسات الترشيعية 

والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار، ما يؤهلها للنهوض 

¶ســؤولياتها إىل جانب الرجــل، يف مختلف ميادين 

العمــل الوطني، يف إطار الحفاظ عىل هوية مجتمع 

اإلمارات اإلسالمية وتقاليده العربية األصيلة.

وشــاركت دولة اإلمارات األرسة الدولية احتفالها 

باليــوم العاملي للمــرأة الذي يصــادف الثامن من 

مارس كل عــام، وحازت ابنة اإلمــارات عىل دورها 

الطبيعي يف املشــاركة يف عملية البناء والتنمية منذ 

تأســيس الدولة، حيث آمن املغفور لــه بإذن الله، 

الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

بقدرات املــرأة وأهمية دورهــا كرشيكة للرجل يف 

بنــاء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية، وتعددت 

إنجازاتها، وســاهمت يف مســ{ة البنــاء يف مختلف 

مجاالت الحياة.

ùك� املرأة لتتبوأ أعىل املناصب يف املجاالت كافة

ويقود صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، مس{ة ôك¬ املرأة 

لتتبوأ أعــىل املناصب يف املجاالت كافة، مســتكمالً 

خطــة الدولة االســرتاتيجية التي اســتهدفت املرأة 

يف بدايــات تأســيس الدولة، وركــزت يف حينها عىل 

تعليمها وôكينهــا، بوصفها مربية األجيال والرشيك 

الفاعل يف عملية البنــاء والتنمية، وتقلدت حقائب 

وزاريــة وحصلــت عــىل عضوية املجلــس الوطني 

االتحــادي، ومثلت بالدها كســف{ة يف الخارج، ك± 

.Åسجلت حضورها يف السلك القضا

وتســتهدف عملية التمك¬ التي أطلقها صاحب 

الســمو رئيس الدولة، يحفظه الله، املواطن يف شتى 
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املرأة والعمل ال�ملاÍ.. مشاركة فـــــــــــــــــــــــــــــاعلة ناخبة وعضوة
 وحضور خارجي الفت

مواقع العمل، لتمكينه من القيام بدوره عىل أفضل 

وجــه، يف خدمة مســ{ة التنميــة والبنــاء يف دولة 

اإلمارات، حيث حظي العمل الربملاº يف عهد سموه 

برعاية واهت±م وتوجيه، ترجمًة للربنامج الســيايس 

الــذي أعلنه ســموه عام 2005 م، ومــا تضمنه من 

تنظيم انتخابات لنصف أعضاء املجلس عامي 2006 

م و2011 م، وتعديل دســتوري رقم 1 لســنة 2009 

م، ومشــاركة املرأة ناخبة وعضوة، عىل مدى فصل¬ 

ترشيعيــ¬ «الرابع عرش، والخامس عــرش الحايل»، 

وتوســيع القاعدة االنتخابية لتمكــ¬ املواطن¬ من 

املشاركة يف عملية صنع القرار.

ودعم املجلس جهــود الدولة من خالل تحديث 

وتطوير الترشيعات التي تشدد عىل جودة التعليم، 

وتحقيق املســاواة ب¬ الجنســ¬ يف الحقوق املدنية 

والسياســية واالجت±عيــة واالقتصاديــة والرعايــة 

الصحيــة، وحلّت اإلمارات يف املركــز األول عاملياً يف 

مســتوى التحصيل العلمي للمرأة، ويف املرتبة األوىل 

يف ســد الفجــوة ب¬ الجنســ¬ عىل مســتوى دول 

منطقة الرشق األوسط وش±يل أفريقيا، وفقاً للمعاير 

التي اســتند إليها تقرير املنتدى االقتصادي العاملي 

الذي اشتمل عىل دراسة ضمت 133 دولة.

دور مميز للمرأة اإلماراتية يف عضوية املجلس

وتضطلــع املــرأة اإلماراتية من خــالل عضويتها يف 

املجلس الوطني االتحادي، بدور متميز عىل الصعيد 

الداخيل، ¶شــاركتها يف جميع مناقشــات املجلس، 

وطــرح األســئلة عىل ممثــيل الحكومة، ومناقشــة 

املوضوعات العامة. وقد حازت عىل منصب النائب 

األول لرئيس املجلس، وترأســت عــدداً من اللجان 

الدا8ــة واملؤقتــة، وكان لهــا دور فاعــل من خالل 

مشــاركتها يف املؤôــرات الخارجية عــىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل.

ويحــرص املجلــس الوطني االتحــادي الذي أقر 

ووافق عىل 44 مرشوع قانون عىل مدى 58 جلســة 

الشعبة ال�ملانية 
ا�ماراتية تؤكد أهمية 

الوثيقة ا�سالمية حلقوق 
املرأة التي يجرى العمل 

عليها اÃن من خالل احتاد 
 Ø عضاءßالس الدول اç
منظمة التعاون ا�سالمي
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عقدها خالل الفصل الترشيعي الخامس عرش، الذي 

بــدأ بتاريخ 15 نوفمــرب 2011 م، ولغاية الجلســة 

العارشة من دور االنعقاد العادي الرابع التي عقدها 

بتاريــخ 17 فرباير 2015 م، بعد أن ناقشــها وعدل 

واســتحدث عدداً من موادها وبنودها، عىل أهمية 

مراعاة البعد االجت±عي، من خالل تعظيم االهت±م 

باملجتمع ومكوناته، ال سي± األرسة اإلماراتية، والتي 

تشكل املرأة نواتها األهم.

وكان االهتــ±م باملرأة وôكينهــا من أخذ دورها 

الطبيعــي يف املجتمــع، حارضاً يف معظــم توصيات 

املجلس التي تبناها خالل مناقشة 21 موضوعاً عاماً 

خالل الفصل الترشيعي الخامس عرش، والتي تناولت 

مختلف القطاعات املهمة، مثل: املعاشات واإلسكان 

والتوطــ¬ والصحــة والتعليــم والعمــل والزراعة 

واملياه، والعامل¬ يف مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا 

اجت±عيــة واقتصادية وبيئية وإعالمية، والشــؤون 

اإلســالمية واألوقاف وســوق األوراق املالية، وهيئة 

اإلمــارات للمواصفات واملقاييــس وقضايا خدمية، 

والتي تعزز الجهود الرامية إىل دعم مســ{ة التنمية 

الشــاملة يف الدولة، ويف تحقيق أهدافها التنموية يف 

شتى املجاالت.

وحاز موضوع الض±ن االجت±عي للمواطن¬ عىل 

اهتــ±م املجلــس، وطالب خالل مناقشــة موضوع 

«سياســة الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينات 

االجت±عيــة»، بــرضورة توفــ{ التأمــ¬ الصحــي 

للمتقاعديــن وألرسهــم، والنظــر يف رصف عــالوة 

ألبناء املتقاعدين املولودين بعد اســتحقاق املعاش، 

واإلرساع يف تحديــث بيانــات املتقاعدين من خالل 

نظــام إلكــرتوº موحــد ومتكامل ببيانــات املؤمن 

عليهــم ب¬ الهيئــة العامة للمعاشــات، والتأمينات 

االجت±عية واملؤسســات الحكومية املعنية، وتعديل 

قانون املعاشات والتأمينات االجت±عية رقم 7 لسنة 

1999 م وتعديالتــه، خاصــة يف ما يتعلــق باألمور 

اآلتية: رفع سقف راتب االشرتاك يف القطاع الخاص، 

ليكون متســاوياً مع القطاع الحكومي، والجمع ب¬ 

املعاشــ¬ يف القطــاع الخاص، وعدم ربــط التقاعد 

ببلوغ الســن وســنوات الخدمة للمــرأة املواطنة، 

وعدم الربط ب¬ املكافأة واملعاش التقاعدي.

األثــر  دراســة  عمــل  رضورة  املجلــس  وأكــد 

االجت±عي، لربــط مدة الخدمة بالســن التقاعدي 

للمرأة، ورضورة ربط التضخــم باملعاش التقاعدي، 

حتى ال يتأثر صاحب املعاش وأرسته، وإنشاء برنامج 

ادخاري للموظف يتم اســتقطاع نســبة معينة من 

راتبه اختيارياً.

ك± طالب خالل مناقشة موضوع «سياسة وزارة 

الشــؤون االجت±عية يف شــأن الض±ن االجت±عي»، 

بتعديــل القانون االتحادي رقم 2 لســنة 2001، يف 

شــأن الضــ±ن االجت±عــي، بحيث يحقــق إضافة 

حالــة الباحث عن العمل من ضمــن الحاالت التي 

تستحق وجوباً املســاعدة االجت±عية، وليس كحالة 

اســتثنائية، ووضع قواعد رصف املساعدة بالرشاكة 

مع الهيئات واملؤسسات املعنية بتوظيف املواطن¬، 

ومنــح املســاعدة االجت±عية لكل مــن البنت غ{ 

املتزوجة والطالب املتزوج واملطلقة تحت 35 عاماً، 

إذا توافرت رشوط االســتحقاق، وعدم األخذ ¶عيار 

األولويــة يف إصدار قرار املنــح أو التأجيل للطلبات 

املرفوعــة للجنة املســاعدات االجت±عيــة، إ0ا يتم 

االســتناد عــىل معيار البحــث االجت±عــي للحالة، 

وربط املساعدة االجت±عية مع التغ{ات االقتصادية 

والتطــورات االجت±عيــة يف الدولــة، وبتعديل قرار 

مجلس الوزراء رقم 25 لســنة 2009 يف شأن تحديد 

قيمة املساعدة االجت±عية، بحيث يعامل باقي أفراد 

األرسة املعاملة املالية للفرد الثاº دون ôييز.

وطالب املجلس خالل مناقشــة موضوع «سياسة 

وزارة األشــغال العامة يف شأن بناء املساكن الشعبية 

وشق الطرق االتحادية وصيانتها وتحسينها»، بوضع 

معاي{ وخطط زمنية محددة لربامج صيانة املساكن، 

وإعطــاء األولويــة ملســاكن كبــار الســن واألرامل 

واملطلقــات واملعاقــ¬، وزيادة االعتــ±دات املالية 

الالزمــة إلنجاز املشــاريع اإلســكانية، وفق الخطط 

الزمنية املقررة لها، ووضع اآلليات والسياسات التي 

تضمن لكل مواطن ومواطنة، توف{ مسكن حكومي 

مناسب لهم، وعدم ربط ذلك بالزواج.

وطالت األســئلة التي وجههــا أعضاء املجلس إىل 

ممثيل الحكومة، والتي بلغ عددها 220 سؤاالً خالل 

الفصــل الترشيعــي الخامس عرش، وتبنى بشــأنها 

41 توصية، املرأة من خــالل تعظيم دورها وتعزيز 

مكانتهــا يف املجتمع، حيث تبنى املجلس توصية رداً 

عىل ســؤال «التقليل من ســاعات اليوم الدرايس يف 

ابنة ا�مارات حازت على 
 Ø دورها الطبيعي

املشاركة Ø عملية البناء 
والتنمية منذ تأسيس 

الدولة

عضوات اجمللس يشاركن 
من خالل الشعبة 

ال�ملانية Þ Øتلف 
الفعاليات ال�ملانية 
اخلليجية والعربية 

وا�سالمية والدولية 
وضمن الوفود الزائرة

  اليوم العاملي    للمرأة
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املــدارس»، تطالب «برضورة مراجعــة تقويم العام 

الــدرايس وســاعات اليوم الــدرايس، ¶ــا يتالءم مع 

الظروف املناخية واملجتمعية الســائدة يف الدولة»، 

وحول سؤال «تحس¬ بيئة العمل للمرأة العاملة يف 

القطاع الحكومي»، تبنــى املجلس توصية «بتفعيل 

اآللية املتعلقة بالســ±ح ملن يرغب من املواطنات 

العامــالت يف القطــاع الحكومي بالعمــل يف النظام 

الجزÅ أو املــرن، والتأكيد عىل الــوزارات والهيئات 

واملؤسســات االتحادية، بــرضورة توف{ حضانات يف 

مقــار العمــل، والنظر يف زيادة مــدة إجازة الوضع 

أسوة بأفضل امل±رسات العاملية».

ورداً عــىل ســؤال حــول «إعادة النظــر يف نظام 

التقاعــد املبكــر للمــرأة»، أوىص املجلــس «بربط 

الحصول عىل املعاش التقاعدي للمرأة، بانتهاء مدة 

الخدمــة املحــددة يف قانون املعاشــات والتأمينات 

االجت±عية رقم 7 لسنة 1999 م، وعدم ربطه ببلوغ 

سن الخمس¬».

املرأة حارضة يف دبلوماسية املجلس الربملانية 

وتشــارك عضــوات املجلــس الوطنــي االتحــادي، 

مــن خالل الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية يف مختلف 

الفعاليات الربملانية الخليجية والعربية واإلســالمية 

والدولية، وضمن الوفود الزائــرة، وتقوم بدور رائد 

من خالل عضويها يف مختلف اللجان التي تعد أحد 

األجهــزة الرئيســة يف االتحادات الربملانيــة العربية 

واإلسالمية والدولية.

 ºوتعــززت العالقة ب¬ املجلــس واالتحاد الربملا

الدويل، بتوقيع اتفاقيــة التعاون والرشاكة الفنية يف 

شــهر مارس 2014 م، التي تعد األوىل عىل مستوى 

العــا\ التي يوقعها االتحاد مع برملان منذ تأسيســه 

قبــل ما يقــارب 125 عاماً، وســيتم تنفيذ االتفاقية 

من خالل اتفاق املشــاركة الفنية الذي وقعته أمانتا 

املجلــس واالتحاد يــوم 29 ســبتمرب 2014، يف مقر 

األمانــة العامة للمجلس يف دý، مــن خالل تفعيل 

بعض البنود الرئيســة، ¶ا يخدم الــدول األعضاء يف 

االتحاد، وخاصة الدول العربية، ومن ضمنها: تعزيز 

دعم املساواة ب¬ الجنس¬، حيث وافق االتحاد عىل 

طلب املجلــس بإعادة تنظيم مؤôر املرأة الخليجية 

الربملانية، وتطويره ليكون منتدى للتنسيق والتعاون 

عىل املســتوى العــرý، إ@اناً منه± بــدور املرأة يف 

.ºالعمل السيايس والربملا

املساهمة يف إعداد وثيقة عربية لحقوق املرأة

ك± شــاركت الشــعبة الربملانية يف فعاليات الربملان 

العربيــة، ال ســي± التحضــ{ ملؤôــر قضايــا املرأة 

وتحديــات العــرص «حقــوق مرشوعــة وض±نات 

غائبــة.. نحــو وثيقة عربيــة لحقوق املــرأة»، ويف 

أع±ل ندوة «آفاق تشــغيل املــرأة العربية ودورها 

يف تحقيــق التنميــة»، بتنظيــم مــن إدارة الح±ية 

 ýاالجت±عية يف منظمة العمل العربية واملعهد العر

للصحة والسالمة املهنية. 

وتــأµ مســاهمة املجلس يف هــذه االجت±عات، 

انطالقــاً من أهمية الوثيقة العربيــة لحقوق املرأة، 

كونها تؤكد عىل تفعيل مواد حقوق املرأة الواردة يف 

معظم الدسات{ العربية.

الشــعبة اإلماراتية تؤكد أهمية الوثيقة اإلســالمية 

لحقوق املرأة 

وشــاركت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة للمجلس 

الوطني االتحــادي يف أع±ل الــدورة الرابعة ملؤôر 

الربملانيات املسل±ت، الذي عقد يف مدينة إسطنبول 

يف يناير 2015، وهو أحد األجهزة املتفرعة عن اتحاد 

مجالس الدول األعضاء ¶نظمة التعاون اإلســالمي، 

وناقش املؤôر قدرات النســاء عىل حل املشــكالت 

والنزاعات املحلية واإلقليمية، وح±ية املرأة املسلمة 

والطفــل يف مناطق االحتــالل والنزاعات، خاصة يف 

فلســط¬ والبلدان األخــرى، التي تعــاº النزاعات، 

ومنع حدوث العنف ضد النساء واألطفال يف اإلعالم.

وأكدت الشعبة الربملانية اإلماراتية أهمية الوثيقة 

اإلســالمية لحقوق املرأة، التي يجــرى العمل عليها 

اآلن من خــالل االتحاد، مضيفــة أن دولة اإلمارات 

كانت رائدة يف حصول املرأة عىل حقوقها من خالل 

منحها مكانتها الالئقــة يف املجتمع، وôكينها، وفتح 

أبواب العمل أمامها يف شتى املجاالت، حيث قدمت 

املــرأة قوة ال مثيل لها، _ تعمل جنباً إىل جنب، مع 

الرجل يف خدمة قضايا التنمية واملجتمع يف اإلمارات.

االهتمام باملرأة ومتكينها 
من أخذ دورها الطبيعي 

 Ø اجملتمع حاضر Ø
معظم توصيات اجمللس 

التي تبناها Ø مناقشة 
21 موضوعًا عامًا خالل 

الفصل التشريعي 
اخلامس عشر
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  يوم البيئة   الوطني

مبناسبة يوم البيئة الوطني الثامن عـــــــــــــــــــــــشر.. 
اجمللس حامي البيئة تشريعيÏ ورقابـــــــــــــــــــيÏ طوال 4 عقود

شــكل موضوع ح±ية البيئة وتنميتها والحفاظ عىل 

مواردهــا، أحــد أهم اهت±مــات املجلــس الوطني 

االتحــادي منــذ عقد أول جلســة بتاريــخ 12 فرباير 

1972م، ضمــن م±رســته الختصاصاتــه الترشيعية 

والرقابيــة، ومناقشــته مختلف القضايــا التي تتعلق 

بشــؤون الوطن واملواطن¬، وتســهم يف تعزيز مس{ة 

التنمية التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله.

ويؤكــد املجلس الوطنــي االتحادي ¶ناســبة يوم 

البيئة الوطني الثامن عــرش الذي يصادف الرابع من 

فربايــر 2015م، والذي تناول هذا املوضوع عىل مدى 

فصولــه املختلفــة، أن كل مــا يتعلق بح±يــة البيئة 

وتنميتها، هو جزء أســايس ورئييس من األمن الوطني 

واالســتقرار االجت±عي ومســتقبل التنمية يف الدولة، 

وأنه ال تنمية مســتدامة دون بيئة مســتدامة يجب 

الحفاظ عليها متوازنة لألجيال القادمة.

مناسبة هامة لبذل املزيد من جهود ح°ية البيئة

وقال معــايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، إن يوم البيئة الوطني مناسبة هامة لتُجّدد 

فيها جميع الجهات املعنية، العزم عىل بذل املزيد من 

الجهود لح±ية البيئة وتنميتها، لبلوغ أهداف التنمية 

املســتدامة التي ôثل جوهر رؤيــة اإلمارات 2021م، 

مؤكداً أهمية إبراز هذه املناسبة، لرفع مستوى الوعي 

البيئي لدى مختلف أفراد وفئات املجتمع، للمحافظة 

عليها لألجيال القادمة.

وأضاف: لقد برز اهت±م املجلس جلياً ومنذ وقت 

مبكــر جداً، يف مناقشــة وإقرار مرشوعــات القوان¬ 

وإصــدار التوصيات املتعلقــة بهذا املوضــوع، التي 

دعمــت برامج وخطــط التنمية بأبعادهــا املختلفة، 

وعــززت مــن اهتــ±م الدولــة باآلثــار االقتصادية 

إنشــاء  البيئــة، وســاهمت يف  واالجت±عيــة عــىل 

املؤسســات والهيئات الخاصــة إلدارة وح±ية البيئة، 

ورسم االسرتاتيجيات البيئية، وتحديد أولويات العمل 

البيئــي، مثل األمــن الغذاÅ ومكافحة تلــوث الهواء 

واملــاء، ومكافحة التصحر وترشــيد اســتهالك املوارد 

الطبيعية املختلفة، وتشــجيع الزراعة املحلية بشــتى 

أنواعها.

وأشــاد معاليه باختيار شــعار «االقتصاد األخرض.. 

ابتكار واستدامة»، لالحتفال بيوم البيئة الوطني عىل 

مــدى ثالثة أعوام، وبالربامج التي تنفذها 

وزارة البيئــة وامليــاه يف هذا 

يؤكد  الذي  األمر  املجال، 

دور االقتصاد يف تحقيق التنمية املســتدامة باعتباره 

أحد ركائزها.

وطالب املجلس خــالل مناقشــته وموافقته عىل 

مرشوع الرد عىل خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة يحفظه الله، 

للــدور الرابع مــن الفصل الترشيعــي الخامس عرش 

للمجلس، باالهت±م بح±ية البيئة وتنميتها من اآلثار 

الســلبية التي تُسببها بعض األنشــطة التي تجري يف 

املناطق الحرة والصناعيــة املنترشة يف مختلف أنحاء 

الدولــة، إضافــة إىل الحفــاظ عىل الBوة الســمكية 

والحيوانيــة واإلنتاج الزراعي، وتقديــم الدعم الالزم 

لتنميتها.

املجلس يقر تعديالت قانون ح°ية البيئة وتنميتها 

وأكد املجلس الوطني االتحادي خالل مناقشة وإقرار 

مرشوع قانــون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون 

االتحــادي رقــم 24 لســنة 1999م، يف شــأن ح±ية 

البيئة وتنميتهــا، أهمية هذا القانون يف ح±ية البيئة 

وتنميتها، ¶ــا يواكب التطورات التي تطرأ عىل البيئة 

لتوف{ جــودة حياة عالية يف بيئة معطاء مســتدامة، 

توفر حياة صحيــة مديدة، ويف تعزيز الجهود الرامية 

إىل ح±يــة البيئــة الطبيعية التي تعد مــن أولويات 

اإلمــارات التي أصــدرت أول قوانــ¬ لتنظيم الصيد 

وح±ية الحياة الربية والفطرية قبل حوايل 30 عاماً.

كــ± أكد أهمية مرشوع القانون يف تفعيل الجهود 

الراميــة إىل ح±يــة الطبيعة، والحد مــن تأث{ التغ{ 

املناخــي يف املحيط الحرضي والنظــام البيئي والبيئة 

املســتدامة، ويف تطوير املنظومة الترشيعية، الســي± 

وأن اإلمــارات صادقــت عىل االتفاقيــة الدولية ملنع 

التلوث من الســفن، ¶وجب املرســوم االتحادي رقم 

74 لســنة 2006، والتي دخلت حيــز التنفيذ اعتباراً 

من 14 إبريل عام 2007، نظراً للوضع الخاص ملنطقة 

الخليج، والطلــب العاملي املتزايد عىل النفط، والنمو 

العمــراº الهائل عىل ســواحل الدولة، وللحفاظ عىل 

نظافة مياه وشواطئ الدولة.

وشــدد املجلس الوطني االتحادي 

أهميــة  عــىل 

تطبيــق 
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مبناسبة يوم البيئة الوطني الثامن عـــــــــــــــــــــــشر.. 
اجمللس حامي البيئة تشريعيÏ ورقابـــــــــــــــــــيÏ طوال 4 عقود

وتنفيــذ متطلبــات وزارة البيئة وامليــاه يف عمليات 

تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات املحاجر والكسارات 

واملقالع واإلســمنت ¶ا يف ذلــك «الكلنكر»، للحفاظ 

عىل املوارد الطبيعية، وتجنب التدهور البيئي، وعىل 

ح±يــة املجتمع وصحة اإلنســان والكائنــات الحية 

األخرى من جميع األنشــطة واألفعــال املرضة بيئياً، 

أو التي تعيق االســتخدام املرشوع للوســط البيئي، 

ومكافحــة التلوث بأشــكاله املختلفــة، وتجنب أية 

أرضار أو آثار ســلبية فوريــة أو بعيدة املدى، نتيجة 

لخطــط وبرامــج التنمية االقتصاديــة أو الزراعية أو 

الصناعيــة أو العمرانية أو غ{هــا من برامج التنمية، 

التي تهدف إىل تحســ¬ مســتوى الحياة، وأن ترسي 

أحكامه عىل إقليم الدولة ¶ا فيها املناطق الحرة.

األمن الغذا0 واملوارد الوراثية النباتية لألغذية 

ويهدف القانون االتحادي رقم 9 لسنة 2013 يف شأن 

املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، الذي ناقشه 

وأقــره املجلس، إىل ح±يــة وصون املــوارد الوراثية 

النباتيــة لألغذية والزراعة، واســتدامة اســتخدامها 

وتبادلهــا واالســتفادة منهــا، ¶ا يســمح باســتدامة 

اســتخدامها لألغذية والزراعة، ¶ا يحقق اسرتاتيجية 

.Åالدولة يف شأن تعزيز األمن الغذا

وينظــم القانون وفقاً لتعديــالت املجلس واملواد 

التي اســتحدثها، عملية الحصول عىل املوارد الوراثية 

النباتيــة لألغذية والزراعة وتداولها، من أجل الزراعة 

واألمن الغذاÅ، وض±ن اقتســام املنافع الناشــئة عن 

اســتخدام املــوارد الوراثية النباتية عــىل نحو عادل 

ومتكافئ، ومشاركة جميع أصحاب املصلحة يف تنفيذ 

الربامج واألنشــطة املتعلقة بح±يــة وصيانة املوارد 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، وتشــجيع أنشطة 

البحــث العلمي الخاصة باملــوارد الوراثيــة النباتية 

بالتنســيق مــع أصحــاب املصلحة، وحــرص وتوثيق 

وتصنيــف املوارد الوراثية لألغذية والزراعة املوجودة 

يف الدولة.

وتكمن أهمية املــوارد الوراثيــة النباتية لألغذية 

والزراعــة يف الرتكيــز عــىل املحافظة عىل 

الوراثية  الجينات  مخزون 

صيل  للمحا

الزراعيــة وتطويرها، واالقتســام العــادل واملتكافئ 

للمنافع الناشئة عن هذه املوارد.

واســتحدث املجلس ثــالث مواد لتعزيــز جهود 

استكشــاف وحرص وتوثيق وحفظ وتوصيف وتقييم 

األصول الوراثية والســالالت للنباتات واستخداماتها، 

وتســجيل األصول الوراثية والسالالت، وجمع وحفظ 

املجموعة امليكروبية املســتخدمة يف الزراعة املحلية 

من مصادرها املختلفة، ووضع الخطط الالزمة إلكثار 

األصناف املهددة باالنقراض واالندثار، ومنح املوافقة 

املســبقة لجمع أيــة موارد وراثية نباتيــة أو معارف 

أو م±رســات تراثية للمجتمع املحيل، بالتنسيق مع 

اإلدارة املختصــة. وملجلــس الوزراء بنــاًء عىل اقرتاح 

الوزير، إضافــة اختصاصات أخــرى، وتحدد الالئحة 

التنفيذية نظام عمل البنك.  

ك± اســتحدث املجلس مادة تبــ¬ أنواع املوافقة 

املســبقة لترصيح الجمع طبقاً ألحد األغراض التالية: 

ترصيح أكاد@ي للبحوث، وترصيــح أبحاث تجارية، 

وترصيح استغالل تجاري، وأية أغراض أخرى تحددها 

الالئحة التنفيذية، وأكد املجلس أن الالئحة التنفيذية 

تحدد مدة صالحية كل منها.

ك± استحدث مادة تتعلق بضوابط تجميع املوارد 

الوراثية لألغذيــة والزراعة، وعىل وزارة البيئة واملياه 

وضع ضوابط عــىل تجميع املوارد الوراثيــة النباتية 

لألغذية والزراعة أو حظرها.

تشديد الرقابة عىل الكسارات واملحاجر واملقالع 

وأوىص املجلس خالل مناقشــة موضوع «املشــكالت 

البيئيــة يف الدولــة» يف جلســته التاســعة من دور 

االنعقاد العــادي األول للفصــل الترشيعي الخامس 

املعقــودة بتاريــخ 2012/04/10م، بتعديل القانون 

االتحادي رقم 24 لســنة 1999 يف شأن ح±ية البيئة 

وتنميتها واألنظمة التابعة له، ليتواكب مع املتغ{ات 

 :µالبيئيــة التي تشــهدها الدولة خاصــًة يف إطار اآل

التزامــات دولة اإلمارات باالتفاقيات الدولية الخاصة 

بالتصحر والتغ{ املناخي، ودعم إنشــاء مراكز بحثية 

متخصصة وإنشــاء قواعد بيانات موحدة يف الشــأن 

البيئي، ورفــع التقارير الدورية عن الوضع البيئي يف 

دولة اإلمارات إىل الجهات املختصة.

وطالــب بوضع خطــط اســرتاتيجية للتعامل مع 

الكــوارث والحــوادث البيئيــة بجميع مســتوياتها، 

ومــا ينجم عنها مــن تداعيات عــىل البيئة، 

بحيث تتضمن الخطــط اآلتية: أولويات 

التعامــل مــع الحــوادث والكوارث 
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اهتمام اجمللس برز جليًا 
ومنذ وقت مبكر مبناقشة 
وإقرار مشروعات القوانني 

وإصدار التوصيات املتعلقة 
بحماية البيئة وتنميتها 

والتي دعمت برامج وخطط 
التنمية بأبعادها اخملتلفة

تكمن أهمية املوارد 
الوراثية النباتية لìغذية 

والزراعة Ø ال�كيز 
واحملافظة على Þزون 

اجلينات الوراثية للمحاصيل 
الزراعية وتطويرها

اجمللس يطالب بوضع 
خطط اس�اتيجية 

للتعامل مع الكوارث 
واحلوادث البيئية بجميع 
مستوياتها وما ينجم 
عنها من تداعيات على 

البيئة

البحرية، وتأســيس نظــام إلدارة الطــوارئ والكوارث 

البيئية، وآليات التنسيق الالزمة للتعامل مع الحوادث 

والكــوارث البحرية، خاصًة مع الهيئــة الوطنية إلدارة 

الطــوارئ واألزمات والكــوارث، واالعتــ±دات املالية 

واإلمكانيــات التقنيــة الالزمة للتعامل مــع الحوادث 

والكوارث البحرية.

مطالبة بتنفيذ مرشوع إعادة تدوير النفايات

وأكــد رضورة البــدء يف تنفيــذ مرشوع إعــادة تدوير 

النفايــات ،الــذي تدارســته وزارة البيئــة وامليــاه مع 

الجهات االستشــارية املعنية وتدريب الكوادر املواطنة 

يف هذا الشــأن، وذلك ملا ســيحققه املــرشوع من آثار 

إيجابيــة يف التخلص من النفايــات بطريقة علمية، يف 

جانــب تحقيق التنمية املســتدامة، وتشــديد الرقابة 

عىل الكســارات واملحاجــر واملقالــع واملصانع املولدة 

للغبار واالنبعاثات، وإنشــاء قاعدة بيانات ومعلومات 

حول النشــاط البيئي يف الدولة، بحيث تتضمن جميع 

املعلومات واإلحصائيات والدراسات والتقارير السنوية 

الصــادرة من الجهــات الحكومية، والجهــات املحلية 

املعنية بالشــأن البيئي، وإتاحتها لألفراد واملؤسســات 

يف الدولة، وزيادة مخصصات األبحاث العلمية ومراكز 

الدراسات املعنية بالنشاط البيئي، وôك¬ وزارة  البيئة 

من م±رســة اختصاصها عــىل النحو الــذي يكفل لها 

الدور الريــادي يف إدارة الشــؤون البيئيــة يف الدولة، 

مــن خالل إقامة رشاكات ووضــع برامج عمل وخطط 

للتعاون مع الســلطات املحلية، وجمعيات النفع العام 

وأجهزة اإلعالم.

وطالب بوضع نظام عمل اللجنة الوطنية للتنســيق 

 :µالبيئي واللجان املرتبطة بها، بحيث يحدد النظام اآل

آليــة لتوثيق مخرجــات أع±ل اللجنــة، ووضع خطة 

اســرتاتيجية وبرامج عمل ســنوية، وآلية عمل ملتابعة 

القــرارات الصادرة مــن اللجنة ورفــع تقارير دورية، 

وربــط مخرجات اللجنــة مع قاعدة البيانــات البيئية 

املوحدة حــال املوافقة عليها، واعت±د مؤرشات لقياس 

األداء واملخرجات املتوقعة من برامج التوعية والتنسيق 

مــع الربامج املحلية والدوليــة وتحديد مهددات األمن 

البيئي.

تشجيع البحوث وامل°رسات العلمية الحديثة

وتبنــى املجلــس الوطنــي االتحــادي 14 توصية لدى 

مناقشة موضوع «سياســة وزارة البيئة واملياه يف شأن 

ح±يــة الرتبة والغطاء النباµ»، يف جلســته الثامنة من 

دور االنعقاد العادي الثاº للفصل الترشيعي الخامس 

عرش التي عقدها بتاريخ 2013/3/5م.

وطالب املجلــس يف توصياته باســتك±ل املنظومة 

الترشيعيــة الالزمة لتطويــر الرعي ومراقبــة املراعي 

واالحتطــاب، وضبط وتنظيم إدخــال األصناف النباتية 

واملحميات الطبيعية مع األخذ بع¬ االعتبار أن تتواءم 

هذه الترشيعات مع االتفاقيات الدولية التي صادقت 

عليهــا الدولة، وااللتــزام باملعاي{ الدوليــة ومدونات 

السلوك البيئية في± يتعلق باستخدام املواد الكيميائية 

واملبيــدات والرقابــة عليهــا، والتخلص مــن النفايات 

واملخلفات الزراعية، وصــون النظم البيئية واملحميات 

الطبيعة والنباتات املهددة باالنقراض، ووضع آليات يف 

ما يتعلق بإدخال األنــواع واألصناف النباتية الجديدة، 

وتشــجيع البحــوث وامل±رســات العلميــة الحديثة، 

واعتبارها جزءاً رئيسياً ومكوناً يف اسرتاتيجيات وخطط 

العمل البيئي، وإجراء دراســات وبرامــج لتقييم األثر 

البيئي واملخاطر عىل صحة اإلنســان والحيوان، ووضع 

خطــط طوارئ وبرامــج تحتوي عىل إجــراءات لرصد 

واحتواء ومعالجة التلوث الناتج عن استخدام املبيدات 

واألســمدة الكي±وية، وإنشــاء قاعــدة بيانات لألنواع 

النباتيــة املهــددة باالنقــراض، والعمل عــىل تحديثها 

وتصنيفها وتحديــد قيمتها االقتصاديــة واالجت±عية، 

بالتنسيق مع املؤسـسات واملراكز العلمية والبحثية.

كــ± تضمنــت التوصيــات: وضع برامــج وخطط 

العمل الالزمة لدعم الخدمات اإلرشــادية واالستشارية 

للمزارعــ¬، وتطبيق املعاي{ الدولية العلمية املتبعة يف 

هذا الشأن، ووضع نظم منهجية وآليات عمل واضحة، 

تضمن فعالية اللجان املشــكلة لح±ية البيئة وخططاً 

للتعاون والتنســيق ب¬ هذه اللجان يف إطار االستغالل 

األمثل للموارد البيئية، ووضع برامج للتعاون والتنسيق 

مــع مختلف الجهــات الحكوميــة، وغــ{ الحكومية، 

واألكاد@ية واملؤسسات املحلية وجمعيات النفع العام، 

يف شــأن املحافظة عىل املوارد البيئية وتنميتها، وتبادل 

الخربات مع املؤسسات الدولية يف هذا الشأن، وتأهيل 

الكــوادر الوطنيــة املتخصصــة يف العمــل البيئي، من 

خــالل برامج تدريب محلية ودولية، وإدخال املفاهيم 

والحقائق والقوان¬ والنظريات والقضايا البيئية الهادفة 

إىل تنمية مستدامة يف املناهج الدراسية والتعليمية.
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سعادة فيصل الطنيجي 
عضو اجمللس الوطني االحتادي 
رئيس منتدى الشباب ال�ملانيني 

العاملي

الشباب واملشاركة الفاعلة
لدينــا يف دولة اإلمارات، إ@ان عميــق بأهمية دور 

الشــباب وتأث{ه يف صناعة املســتقبل، ولذلك تبنى 

سياســات الدولة عىل أهمية تطوير قدرات الشباب 

وتأهيلهــم لحمــل املســؤولية ورعايــة إبداعاتهم 

وابتكاراتهــم ليكونوا رشكاء فاعل¬ يف عملية التنمية 

من خالل سياسات وخطط واقعية. وقد أوىل صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

يحفظــه الله، اهت±ماً خاصاً بالشــباب فتم إنشــاء 

صندوق خليفة للمشــاريع، وذلك لتعزيز مشــاركة 

الشــباب االقتصاديــة باعتبارها البوابــة الحقيقية 

لتمك¬ الشــباب سياســياً، ك± أن خطوات التطوير 

السيايس التي يقودها سموه باقتدار وحكمة، خاصة 

يف شأن تعزيز دور املجلس الوطني االتحادي، تهدف 

أساســاً إىل االرتقاء بدور الشــباب السيايس وôكينه 

من القيام بدوره يف الحياة السياسية بالدولة، إضافة 

إىل برنامج صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دý، رعاه الله، لدعم برامج الشــباب، وبصفة 

عامة فإن سياسات وخطط الدولة تهدف إىل تعزيز 

ثقافة التطوع للشباب، وإبراز الطاقات الشبابية من 

خالل برامج تســاعد عىل التدريب والتأهيل املهني، 

وبرامــج أخرى تتعلــق بتعزيز التنافســية والقدرة 

العلمية.

وال بد من اإلشــارة إىل مشاركة الشباب العرý يف 

الحياة السياســية، السي± وأن األساس الذي @كن أن 

ننطلق منه يف هذا الشــأن يتعلق ¶فهوم املشــاركة 

الــذي يعني توف{ القدرة والتأهيل الالزم للشــباب 

ليكونــوا جزءاً من صناعة القــرارات يف أوطانهم، إذ 

إن أحد اإلشــكاليات األساســية لنرش هــذا املفهوم 

يف بعــض البلدان العربية يعــود إىل ما يطلق عليه 

«فجوة األجيال»، فأهــل الخربة والحكمة يعتقدون 

أن الشــباب بأفكارهــم وطموحاتهــم ال @كنهم أن 

يعّربوا عن الصالــح العــام، وأن تطلعاتهم الفكرية 

تفــوق إمكانات األوطان، يف ح¬ أن الشــباب يرى 

أن أهــل الخــربة والحكمــة يفتقــدون إىل الجرأة، 

واالبتــكار، والتجديد، ومواكبة تطــورات العرص، يف 

ح¬ أن ثورات العلم واالتصال والتكنولوجيا أتاحت 

رؤى جديدة، ومنطلقات فكريــة مختلفة للتصدي 

ملشــكالت األوطــان، وأعتقد أن هذه اإلشــكالية ال 

تخص فقط شــبابنا يف العــا\ العــرý، وإ0ا يف كل 

مناطق العا\. إن االهت±م بقضايا الشباب ودورهم 

يف مختلــف مجــاالت التقــدم املجتمعــي، أصبح 

رضورة بالغــة يف ظــل قدرتهم عىل إحــداث الكث{ 

من التغ{ات السياســية واالقتصاديــة واالجت±عية، 

للحــرص عىل أن يكونــوا رافداً لالســتقرار والتنمية 

والتقدم يف مجتمعاتهم.

ومن األهمية ¶كان أن نويل فئة الشباب اهت±ماً 

خاصــاً يعكس قدراتهم ونشــاطهم و¶ا @كنهم من 

املســاهمة يف تحقيق التنمية العاملية، وجاء منتدى 

الشــباب الربملانيــ¬ العاملي الذي يعــد أحد أجهزة 

االتحــاد الربملاº الدويل، وتأســس كأحــد مقرتحات 

الشــعبة الربملانية اإلماراتية، مراعياً أهدافاً أساســية 

منهــا: إرشاك الشــباب يف صنــع القــرار الســيايس 

وأهداف التنمية املستدامة، وأن تخصص لهم موارد 

كافية من امليزانيات الوطنية لدعم دورهم يف الرتبية 

والتعليم والتدريب، والتثقيف السيايس خاصة يف ما 

يتعلق بالقيم الد@قراطية ومؤسسات الحوكمة. 

ويشــكل الشــباب ما نســبته 18 % من ســكان 

العــا\، و@ثلــون القــوة الدافعة للتغيــ{ والتقدم 

خاصة يف إطار ثورات املعرفــة والعلوم واالتصاالت 

الحديثة، وســاهموا بالفعــل يف األلفية الجديدة يف 

إحداث الكث{ من التغ{ات السياســية واالقتصادية 

واالجت±عيــة يف مجتمعاتهــم، فكانــوا إمــا رافــداً 

لالســتقرار والتنمية والتقدم، أو أداة حقيقية لعدم 

االســتقرار واالضطراب الســيايس، وعــىل الرغم من 

األهميــة البالغة للربنامــج العاملي للشــباب الذي 

يشمل 15 مجاالً نوعياً، إال أن هذا الربنامج يف حاجة 

إىل مراجعــة لخطــط عمله ومرشوعاتــه ¶ا يتعلق 

بتقييــم املنجز وغ{ املنجــز، يف ظل وجود مؤرشات 

تشــ{ إىل تفاقم األوضاع الســلبية التــي يعاº منها 

الشباب، فهناك ما يقارب 515 مليون شاب يعيشون 

عىل أقــل من دوالرين يف اليــوم الواحد، إضافة إىل 

أن هنــاك 74 مليون شــاب عاطل¬ عــن العمل ¶ا 

يشــكل 13.1 % من معــدل البطالة العاملي، إضافة 

إىل أن هناك 10 % من الشــباب غ{ ملم¬ بالقراءة 

والكتابــة. والتزال نســبة ôثيل الشــباب يف صناعة 

أجهزة القرارات السياســية يف مختلــف دول العا\ 

منخفضة وال تزيــد عىل 2 %، فمثل هذه املؤرشات 

تؤكــد رضورة مراجعــة الخطط العمليــة والفعلية 

ألهميــة تطوير قــدرات الشــباب وتأهيلهم لحمل 

املســؤولية ورعاية إبداعاتهــم وابتكاراتهم، ليكونوا 

رشكاء فاعل¬ يف عملية التنمية من خالل السياسات 

والخطــط الواقعية. أوىل الخطوات الرضورية لذلك، 

أن تخصــص امليزانيات الوطنية مــوارد مالية كافية 

لتطويــر قدرات الشــباب، وأن يتــم اعت±د خطط 

وطنية نوعية يف كل الوزارات والهيئات ومؤسســات 

صنع القرار بشــأن تأهيل وتدريب وتثقيف وإرشاك 

الشــباب يف صناعة القرارات السياسية واالقتصادية 

لدولهم، والرتكيز يف الفرتة املســتقبلية عىل مجاالت 

بعينها يف مــا يخص الشــباب، والتدريب والتأهيل، 

داعياً إىل البحث عن مخارج عملية وسياسات دولية 

ووطنية مشرتكة، من أجل توف{ فرص عمل حقيقية 

للشــباب واالســتفادة من خربات الشباب يف تطوير 

وتنمية مجتمعاتها. 

يستهدف منتدى الشباب 
ال�ملانيني العاملي إشراك 

الشباب Ø صنع القرار 
السياسي وأهداف التمنية 

املستدامة

مقال 
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أمانة الوطني تعكف على تنفيذ أك� عملية أرشفة وتوثيق 
لتاريخ احلياة ال�ملانية Ø الدولة

تعكف األمانة  العامــة للمجلس الوطني االتحادي 

بالتعــاون مــع األرشــيف الوطني عــىل تنفيذ أكرب 

مرشوع أرشــفة لتاريخ ووثائــق وجميع املعلومات 

التي لها عالقة باملجلــس الوطني االتحادي وأمانته 

العامــة منذ عقد أوىل جلســاته بتاريــخ 12 فرباير 

1972م، ملا @تلكه املجلس من وثائق وما يجســده 

كإحدى السلطات الدســتورية الخمس الذي واكب 

وســاهم يف جميع مراحل البناء والتأسيس والتطور 

يف الدولة.

 وتأµ عملية األرشفة التي تقوم بها األمانة العامة 

إىل جانب ما تتضمنه مضابط املجلس من معلومات 

متميزة ونادرة لجميع مناقشاته تحت القبة، بهدف 

حفظ وثائق املجلس وتدوين مس{ة الحياة الربملانية 

يف الدولــة وتطور املجلس وأدائه ونشــاطه،  إضافة 

إىل حفظ ما يتعلق باألمانة العامة باعتبارها الجهاز 

اإلداري والفني تشكلت مع انعقاد املجلس يف تاريخ 

الدولة.

وأكد الدكتور محمد ســا\ املزروعي األم¬ العام 

للمجلس أهمية توثيق تاريخ املجلس وأمانته الذي 

@تلــك وثائق ذات قيمة تاريخيــة ووطنية للرجوع 

إليهــا من املختص¬ واملعنيــ¬ وطلبة العلم، مضيفا 

إن هذا عمل متكامل تقوم به األمانة لحفظ الوثائق 

والصــور واملعلومات، وتوثيق التطور الذي شــهده 

املجلس يف م±رســة اختصاصاته ودعــم القيادة له 

وحرصهــا عىل متابعة نشــاطه ومناقشــاته وافتتاح 

أدوار انعقــاده، منذ افتتــح املغفور له بــإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أول 

دور انعقاد ويواصل صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة «يحفظه الله» هذا 

الدعم حيث شــهدت مســ{ة الحيــاة الربملانية يف 

الدولة يف  عهده نقلــة نوعية لتمك¬ املواطن¬ من 

املشاركة يف صنع القرار.

وقال الدكتــور املزروعي خــالل اجت±ع عقد يف 

مقــر املجلس بأبوظبــي بحضور الدكتورة عائشــة 

بالخــ{ مديــرة إدارة البحوث والخدمــات املعرفية 

يف األرشــيف الوطني، لقــد عملت األمانــة العامة 

عــىل توثيق الكث{ من أعــ±ل املجلس يف الجوانب  

الترشيعية والرقابية وأع±ل الدبلوماســية الربملانية 

وال يزال العمل قا8ا عىل توثيق العديد من الجوانب 

األخــرى، كتجربــة املجلس وأجهزته واســهاماته يف 

مشــاركاته الخارجية، إضافــة إىل التطور الذي مرت 

بــه األمانة خالل الســنوات املاضيــة وتغ{ت معها 

الكثــ{ من األمــور بحكم الزمن وتطــور األحداث، 

مؤكدا أنه يتم التوثيق من خالل تتبع دقيق وشامل 

لجميع أع±ل املجلس واألمانة العامة، وذلك بهدف 

تصنيفهــا وتبويبهــا وحفظهــا بطرق فنيــة حديثة 

لوضعهــا كمرجــع معلوماµ موثوق أمــام الباحث¬ 

واملعني¬ واألجيال القادمة من أبناء اإلمارات.

وأضاف إن عملية األرشفة التي يجري العمل عىل 

تنفيذهــا من قبل كوادر األمانة العامة بالتعاون مع 

األرشــيف الوطني، هي شــاملة وتتناول اإلصدارات 

وامللفــات وقرارات املجلــس ومضبطة املجلس من 

حيث الشكل واملضمون وطريقة إعدادها وطباعتها 

إىل أن وصلت إىل الربنامج الحايل تحويل الصوت إىل 

نصوص، وجداول أع±ل الجلســات وتقارير اللجان 

وتقارير املشــاركات الخارجيــة، وبطاقات الدعوات 

وبطاقــات النطــق الســامي وبطاقــات املوظفــ¬ 

واألثاث.

وقال يتــم توثيق جميع الجوانــب اإلدارية مثل 

تطور األنظمة ســواء النظام املايل أو اإلداري وعدد 

املوظف¬ مــن حيث النوعيــة والجنــس، والهيكل 

التنظيمــي من مختلف جوانبــه املالية بتتبع تطور 

ميزانيــة املجلس مــن حيث اإلعــداد واالعت±دات 

املالية والتــي بدأت ¶ا يقــارب مليون¬ ونصفا مع 

تأســيس املجلس، إضافة إىل ما يتعلق باملباº سواء 

التــي كانت مســتأجره أو الحالية وأيــن كان يعقد 

املجلس جلســاته بدءا من عقدهــا يف مقر املجلس 

االستشــاري يف أبوظبي مرورا بقــرص الخب{ة لغاية 

املقر الحــايل للمجلس الذي انتقل إليه املجلس عام 

1989م.  وأشــار أن األمانة العامة اطلقت مســابقة 

الصــورة الفوتوغرافية يف اطار ســعيها الســتقطاب 

وحفــظ وتوثيــق الصــور ذات الصلــة باملجلس يف 

مختلــف مراحل مســ{ته ملــا تقدمه الصــورة من 

مادة غنيــة وقيمة تاريخية تعكــس أهم األحداث 

واملحطــات واألنشــطة والفعاليات التــي لها عالقة 

باملجلــس. وأشــاد الدكتــور املزروعي ¶ــا يقوم به 

األرشــيف الوطني من دور رائــد ومتميز يف حفظ 

تاريخ اإلمــارات وباملبــادرات التــي ينظمها ومنها 

مبــادرة  «وثق» التي تهدف إىل نــرش الوعي حول 

أهمية الحفاظ عىل الوثائق الحكومية والســجالت 

الشخصية ب¬ األرس اإلماراتية والشخصيات العامة.

أمانة الوطني
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تأهيل موظفي أمانة اجمللس الوطني االحتادي 
 �دارة اخملاطر

نظّمت األمانة العامــة للمجلس الوطني االتحادي، 

ورشــة تدريبية عىل مــدى ثالثة أيام عــن «إعداد 

ســجالت املخاطر»، بهدف إكساب موظفيها الخربة 

الكافية إلدارة املخاطــر، من خالل اإلدراك الصحيح 

للتحديــات الداخلية والخارجيــة املحيطة باألمانة، 

واســتغالل اإلمكانــات املتوفــرة لتجنــب املخاطر، 

وتحســ¬ األداء اإلداري والفني للوصول إىل مستوى 

متميز.

شــارك يف الورشة التي نظمت خالل الفرتة من 8 

إىل 10 فرباير 2015 بدý، ســعادة كل من: الدكتور 

محمد ســا\ املزروعي األم¬ العــام، وعبدالرحمن 

الشاميس األم¬ العام املســاعد للشؤون الترشيعية 

والربملانيــة، وعبدالعزيــز بن درويــش األم¬ العام 

املساعد للجلسات واللجان، وجميع مديري اإلدارات 

ورؤســاء األقســام، وقدمها خبــ{ اإلدارة والجودة 

الكويتي الدكتور يوسف الوتار.

وأكــد ســعادة األم¬ العــام للمجلــس الوطني 

االتحــادي أهميــة دور األمانة العامــة املحوري يف 

تقديم جميع أشكال الدعم ألجهزة املجلس مل±رسة 

اختصاصاتــه الترشيعيــة الرقابيــة والدبلوماســية 

الربملانيــة، من خالل مــا توفره مــن إمكانات فنية 

وإدارية، مشــ{اً إىل أن عمل املجلس الوطني يرتبط 

مع جميع املؤسسات الحكومية االتحادية واملحلية، 

إضافــة إىل القطــاع الخاص، إىل جانــب دوره عىل 

الصعيد الخارجي وعالقاته مع املؤسســات الربملانية 

العربية واإلسالمية والدولية.

وأضــاف ان األمانــة العامة للمجلس اكتســبت 

خالل ســنوات عملها املاضية ثقة املجلس الوطني، 

وأمانــات الربملانــات األخرى، ســواء كان ذلك عىل 

املستوى اإلقليمي أو الدويل، واعتربت 0وذجاً متميزاً 

يف دعــم العمل الربملــاº يف مختلــف التخصصات، 

وعليــه فإنــه مــن الــرضوري الحفاظ عــىل هذه 

املكتســبات وتطويرها، موضحاً أنه برز يف السنوات 

األخــ{ة نهج االرتقــاء والتميز يف العمــل والخدمة 

املؤسســية، ونظراً للتحديات التي قد تواجه تحقيق 

األهداف واملشــاريع االســرتاتيجية، ظهرت الحاجة 

إىل تدريب وتأهيــل املوظف¬ بآلية تحديد املخاطر 

والتحديات، ووضع الحلول املناســبة لض±ن تنفيذ 

الخطط واملشــاريع، وفق أفضل امل±رسات واملوارد 

املتاحة البرشية واملادية، ومن خالل العمل الج±عي 

للمساهمة يف إنجاز املطلوب وفق أفضل املعاي{.

وأكــد الدكتور محمد املزروعي أن دولة اإلمارات 

وبتوجيهات من صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله، وصاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دý، رعاه 

الله، تتبنى نهج التميز واإلبداع واالبتكار يف العمل، 

وتقديــم الخدمات الحكومية، وتســعى إىل تحقيق 

التقدم والتطور يف مختلف القطاعات وفق مؤرشات 

أداء عاملية عالية.

وأعرب ســعادة األمــ¬ العام يف كلمــة له خالل 

الورشة التدريبية عن ôنياته لكفاءات األمانة العامة، 

التوفيق والتقدم، مشدداً عىل أن النجاح واإلنجازات 

التي تحققت يف األمانة العامة هي بجهود موظفيها 

املتميزين، وأنه بعطائهم ســنصل لألفضل، وســيتم 

تحقيق إنجازات نوعية ســتنعكس إيجاباً عىل تطور 

املؤسسة عىل املستوي¬ الداخيل والخارجي.

وقدم الدكتور الوتار خالل الورشــة تعريفاً شامالً 

للمخاطر وأنواعها وآلية تحديدها، ومراحل التعامل 

مع املخاطر، وأشــهر املواصفــات الدولية للمخاطر، 

باإلضافــة إىل دور إدارة املخاطــر يف التحكــم بهــا، 

وتــم تطبيق ورش عمليــة حول التحليــل الرباعي 

وتحليــل الســبب واألثــر، وتصميــم نظــام خطط 

املخاطر، وتوضيح املناهج العملية املعتمدة لتحديد 

األولويات، وآلية تصميم مصفوفة املخاطر، وتحديد 

املسؤوليات واملوارد إلدارة املخاطر ومراقبتها.
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من اßسباب التي دعت 
إÐ تعديل القانون وجود 

العديد من املشكالت 
التي نتجت عن املمارسات 

القائمة للقانون مثل 
التصحر وما يصاحبه من 

تلوث املياه اجلوفية 
والنفايات

دراسات «أمانة الوطني» ترصد أسبــــــــــــــــــــــــــــــاب تعديل قانون حماية البيئة 

أكد امللف الترشيعي ملرشوع قانون اتحادي لســنة 

2014 بشــأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي 

رقم 24 لسنة 1999، بشــأن ح±ية البيئة وتنميتها، 

الــذي أعدتــه األمانة العامــة للمجلــس ويتضمن 

«أوراق الجانب االجت±عــي والجانب القانوº»، أن 

هناك عدداً من األســباب التي دعــت إىل التعديل 

عىل مــرشوع القانون، مــن أبرزها: وجــود العديد 

من املشــكالت التي نتجت عن امل±رســات القا8ة 

للقانــون، مثل التصحر وما يصاحبه من تلوث املياه 

الجوفيــة، والنفايات الشــخصية والتجارية، وتلوث 

البيئة البحريــة، وغرق الســفن، وترصيف الزيوت 

الصناعيــة واملياه العادمــة يف الوديــان، والتخلص 

مــن ملوثات الســفن يف ميــاه البحر، واالســتغالل 

الجائر للBوة املهــددة باالنقراض، وما نتج عنه من 

قلة أعداد األســ±ك، والتجــارة بالطيور والحيوانات 

املهــددة باالنقــراض، وتلوث الهواء وأســبابه، مثل 

الكسارات واملبيدات وتلوث مياه الرشب.

وتتميــز األمانة العامة للمجلــس بتقديم الدعم 

الفنــي لتمك¬ أجهــزة املجلــس مــن أداء العمل 

للوصول إىل أفضل القرارات خالل م±رســة املجلس 

الختصاصاتــه الترشيعيــة والرقابية والدبلوماســية 

الربملانيــة، ويتضمــن امللــف الترشيعي عــدداً من 

األبواب هي: امللخــص التنفيذي للملف الترشيعي، 

وأوراق الجانب االجت±عي، وورقة تحديد املفاهيم 

االجت±عيــة، والبحث االجت±عــي، والخربة املقارنة، 

والخربة الدولية، وأوراق الجانب القانوº، واملعالجة 

القانونية للمشكالت االجت±عية، وخريطة املفاهيم، 

والفقرات العشــوائية، والنصوص واألفكار القانونية، 

ونظرية البناء الوظيفي.

وأشار امللف إىل تدº نسبة إعادة تدوير النفايات 

وتكرار حوادث غرق السفن غ{ املطابقة ملواصفات 

املالحــة البحريــة، والتي ال تلتزم برشوط الســالمة 

واألمان املتعلق باملالحــة البحرية، وهناك انخفاض 

يف عدد األســ±ك التجارية، وهنــاك حجم كب{ من 

مجموع الصيد السمO يتم عىل األنواع التي تشهد 

صيــداً جائراً، ويتجاوز مســتويات االســتدامة، ك± 

أن أعــداد الضبطيات للطيــور والحيوانات املهددة 

باالنقــراض بلغت يف ســنة 2011م، نحو 476 عينة، 

ويف عام 2012 وصلت إىل 1376 عينة. 

وتكمن مشــكلة تلــوث الهــواء بارتباطها ببعض 

األمراض التنفسية، خاصة اإلصابة بالربو ب¬ األطفال 

نتيجة اســتخدام املتفجــرات يف املناطــق الجبلية، 

إضافة إىل أع±ل الكسارات عن طريق نسبة األتربة 

املستنشقة، خصوصاً الكسارات القريبة من املناطق 

السكنية.

وبّ¬ امللف أنه وبالنســبة لالنبعاثات الضارة من 

اإلســمنت، تكمن املشــكلة يف تلــوث الهواء، حيث 

تعتــرب مصانع اإلســمنت والكســارات، أحــد أبرز 

الصناعات امللوثة للهواء، وقد ثبت علمياً أن إنتاج 1 

طن من اإلســمنت يصاحبه انبعاث 1.1 طن تقريباً 

من غاز ثاº أكســيد الكربون، ويــؤدي إىل انبعاث 

164 كيلوغراماً من الغبار، ما يؤدي إىل زيادة األرضار 

البيئية، وارتفاع نسبة أمراض الجهاز التنفيس وغ{ها 

من األمراض الخط{ة عىل صحة اإلنسان.

امللف التشريعي يرصد 
أسباب تعديل القانون 

بتلوث البيئة البحرية وغرق 
السفن وتصريف الزيوت 

الصناعية واملياه العادمة 
Ø الوديان والتخلص من 
ملوثات السفن Ø مياه 
البحر واالستغالل اجلائر 

للòوة املهددة باالنقراض

دراساتأمانة الوطني
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دراسات «أمانة الوطني» ترصد أسبــــــــــــــــــــــــــــــاب تعديل قانون حماية البيئة 
ووفقــاً للملف؛ فــإن هذه املشــكالت ترفع من 

نفقــات الصحــة العامة ونفقــات النظافــة العامة 

بالدولة، وتســتنزف املوارد الطبيعيــة عند إصابتها 

بالتلوث، فتلوث الرتبة أو مياه البحر، يؤثر سلباً عىل 

ســالمة مياه الرشب ونوعية الغــذاء، م± يزيد من 

تكلفة تأهيل البيئة الطبيعية.

الحلول واملقرتحات بعد األخذ بالجانب االجت°عي

وتضمن امللــف العديد من الحلول واملقرتحات بعد 

األخذ بالجانب االجت±عي، من أبرزها: 

 إنشــاء موقــع لألرصــاد البيئة يشــكل حلقة ربط 

للجهات البيئية االتحادية واملحلية، يوفر إحصائيات 

حــوادث التلوث للســنوات الســابقة، ووضع نظام 

آيل لإلنــذار املبكر، يقدم إنــذارات املراقبة والتنبيه 

والتحذيــر من الظواهر البيئية، وأن يضمم محطات 

الرصد اآليل، ووضع آليات تضمن االستفادة من مياه 

األمطار بنســب كب{ة. ك± يقــرتح توعية الحاصل¬ 

عــىل املــزارع بنوعية النباتــات املســتهلكة للمياه 

بنســب كب{ة، وعــدم إدخال أصناف مــن النباتات 

املستهلكة للمياه إىل الدولة إال ¶وافقة وزارة البيئة 

وامليــاه، وإنشــاء رشاكات مع املؤسســات التجارية 

بغية تحقيق األهداف البيئية، والذي تعمل اإلمارات 

 ºمــن خالله عــىل تقديم خدمــات التقييــم املجا

للــرشكات يف ما يتعلــق بالطاقة التي تســتخدمها، 

وامليــاه واملخلفات الصلبة والنقــل وعمليات إعادة 

التدويــر، ومن ثم توفر لها اإلرشــادات حول كيفية 

اســتخدام الطاقة بكفاءة أكرب، واالســتفادة بشكل 

أكرب، م± يســهم يف تقليل النفايــات وتحقيق رؤية 

اإلمــارات حول جودة حياة عاليــة يف بيئة معطاءة 

مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

كــ± اقــرتح أن تخصــص وزارة البيئــة وامليــاه، 

مصاريــف للتوعيــة بح±ية البيئة بطــرق مختلفة 

وبشــكل متواصل، ووضع سياســة موحــدة لإلدارة 

الســليمة للنفايات، وإلعادة تدويرها عىل مســتوى 

الدولة، وتوف{ اإلمكانيات املادية والقدرات البرشية 

والتجهيــزات واملعــدات الالزمــة إلدارة النفايــات 

والتخلــص الســليم منهــا لــدى جميــع البلديات، 

وإنشــاء شــبكة تجارية تتضمن نظاماً للمشــرتين 

لبيع املخلفات املعاد تدويرها، وتحويلها إىل اقتصاد 

إنتاجــي تحت مبــادرة اقتصاد املخلفات، وإنشــاء 

مصنع ألكرب مركز إعادة تدوير، م± يوفر فرص عمل 

ملئات األفراد، وذلــك بتحويل املواد اىل منتجات، يف 

ظل وجود تداب{ وقائية صحية بيئية. 

وحســب امللف؛ فإن مــن أبرز أغــراض تعديل 

القانــون، توجه الحكومة إىل توف{ بيئة مســتدامة 

معطاءة، في± تناولت خريطــة املفاهيم القانونية: 

البيئــة وتنميتهــا، واملســؤولية  مفاهيــم ح±يــة 

والتعويض عن الــرضر البيئي، والحفاظ عىل التنوع 

الحيــوي، والعقوبات، وح±ية البيئــة من التأث{ات 

الناتجة مــن عمليات، وح±ية البيئــة البحرية من 

التلــوث بالوســائل البحرية، وح±يــة مياه الرشب 

والجوفية، ونطاق تطبيق املرشوع، وح±ية الرتبة.

مجموعة بروتوكوالت مؤرش البيئة

وتضمن امللف مجموعة بروتوكــوالت مؤرش البيئة 

وهــي: املــواد املســتخدمة مــن حيث الــوزن أو 

الحجم، ونســبة املواد املستخدمة كمواد يتم إعادة 

تدويرها، واالســتهالك املبارش للطاقــة من املصادر 

الرئيسية، واالستهالك غ{ املبارش للطاقة من املصادر 

الرئيســية، والطاقة التي تم توف{ها نتيجة للرتشــيد 

وتحس¬ الكفاءة، واملبادرات التي تهدف إىل تقديم 

املنتجــات والخدمــات التــي تعتمد عــىل الطاقة 

املتجــددة، والتقليل من متطلبــات الطاقة كنتيجة 

لتلك املبادرات، واملبــادرات التي تهدف إىل خفض 

اســتهالك الطاقة غــ{ املبارشة ونســب االنخفاض 

املحققة، وإج±يل كمية املياه املســحوبة عن طريق 

املصــدر، ومصــادر املياه التــي تتأثر بشــكل بالغ 

بعمليات ســحب املياه، والنسبة والكمية اإلج±لية 

للمياه املعاد تدويرها واستخدامها، وموقع ومساحة 

األرايض اململوكة أو املستأجرة أو املدارة أو املتاخمة 

للمناطــق املحميــة، أو املناطق التــي تتمتع بتنوع 

بيولوجــي مرتفــع القيمة خارج املناطــق املحمية، 

ووصف اآلثار البالغة لألنشطة واملنتجات والخدمات 

عىل التنوع البيولوجي يف املناطق املحمية واملناطق 

ذات التنــوع البيولوجــي املرتفــع والواقعة خارج 

نطاق املناطق املحمية، واملحميات املحافظ عليها أو 

التي تم إعادة تأهيلها، واالســرتاتيجيات واإلجراءات 

الحالية، والخطط املســتقبلية إلدارة اآلثار املتعلقة 

بالتنوع.

كفالة االستدامة البيئية.. أبرز أهداف األلفية 

وتضمن امللــف؛ األهداف األلفيــة التي تتكون من 

}انية أهداف رئيســية، وكل هدف ينبثق عنه عدد 

من األهــداف الفرعية، وكل هــدف فرعي يحتوي 

عىل عدد من املــؤرشات، في± يتعلق يف البيئة، فقد 

نص الهدف الســابع من أهداف األلفية عىل «كفالة 

االستدامة البيئية»، وينقســم هذا الهدف إىل ثالثة 

أهــداف فرعية كل هدف منهــا يتطلب توف{ عدد 

من املؤرشات وهي: إدماج مبادئ التنمية املستدامة 

يف السياســات والربامج القطرية، وانحســار فقدان 

املوارد البيئية.

مطالبة بإنشاء موقع 
لìرصاد البيئية يشكل 

حلقة ربط للجهات البيئية 
االحتادية واحمللية تتضمن 

إحصائيات حوادث التلوث 
للسنوات السابقة

تدÍ نسبة إعادة تدوير 
النفايات وتكرار حوادث 

غرق السفن غÀ املطابقة 
ملواصفات املالحة البحرية 

التي ال تلتزم بشروط 
السالمة واßمان

االستغالل اجلائر للòوة 
املهددة باالنقراض وما 
نتج عنه من قلة أعداد 

اßسماك
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إصداراتأمانة الوطني

أصدرت األمانــة العامة للمجلس الوطني االتحادي، 

العدد األول من سلســلة أوراق برملانية، حرصاً منها 

عىل نرش الثقافة الربملانية، وتعميق املعرفة بأنشطة 

املجلس الوطني االتحادي وم±رســته الختصاصاته 

الترشيعية والرقابية والدبلوماسية الربملانية، وتعزيز 

وتفعيــل قنــوات التواصل مــع مختلــف فعاليات 

املجتمــع وقطاعاته، ومــع املؤسســات الترشيعية 

الخليجية والعربية والدولية.

وجــاء العدد األول مــن سلســلة أوراق برملانية 

بعنــوان «ح±ية حقوق الطفل»، ليوثق الدراســات 

وامللفات الترشيعية، والجهــد والدعم الذي قدمته 

أمانة الوطنــي االتحادي للمجلس، خالل مناقشــة 

مرشوع قانون اتحادي بشأن «حقوق الطفل»، الذي 

وافق عليه املجلس عىل مدى جلســت¬ وثالثة أيام، 

بعد أن اســتحدث وعدل عدداً مــن مواده وبنوده، 

بهــدف ôتع الطفل بكافة حقوقــه، ووضع اآلليات 

املناســبة لح±يتها، وحظر تعريض الطفل ألي إجراء 

تعســفي أو غ{ قانوº، أو املساس برشفه وسمعته، 

أو تشغيله قبل بلوغه سن 15، والتأكيد عىل الحقوق 

األرسية للطفــل، بفرض التزام عــىل والدي الطفل، 

بتوفــ{ متطلبات األمــان األرسي، ووضع التزام عىل 

القائم عىل رعايته بتحمل املســؤوليات والواجبات 

يف تربيته ورعايته، وتوجيهه و0ائه عىل أفضل وجه، 

وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وذات أولوية 

وأفضلية يف جميع الظروف. 

وقــال ســعادة الدكتــور محمد ســا\ املزروعي 

األم¬ العام للمجلس الوطني االتحادي، إن سلســلة 

أوراق برملانية، تســتهدف عكــس إنجازات املجلس 

ومناقشــاته لجميع القضايــا الوطنيــة، والتي هي 

يف األســاس قضايــا مجتمعيــة تهــم املواطن¬، ك± 

تجســد مدى الدعم الــذي تقدمه األمانــة العامة 

ألجهــزة املجلــس يف جميع املجــاالت، مؤكــداً أن 

القرارات التي تصدر عن املجلس، ســواء يف الجانب 

الترشيعــي املتعلــق بالتعديالت عــىل مرشوعات 

القوانــ¬، أو الجانب الرقاý، والتــي يتبنى املجلس 

بشــأنه التوصيات، ال ســي± يف املوضوعات العامة، 

أو الدبلوماســية الربملانية، والتي تتعلق باملقرتحات 

واألفكار واملرشوعات السياسية التي يقدمها املجلس 

يف اتصاالته السياســية الدولية واإلقليمية، ال تأµ إال 

عرب عملية طويلة من الدراســة والبحث والنقاش يف 

اللجان الربملانية وأجهزة املجلس، قبل االتفاق عليها 

نهائياً يف الجلسة العامة للمجلس.

وأضاف: هذه السلســلة التي سيتم إصدار أربعة 

أعداد منهــا كل عام، وكل عــدد ¶وضوع مختلف، 

وتحت مســمى واحد «أوراق برملانية»، تعد نافذة 

مهمة ملتابعة مناقشــات املجلس تحت القبة، والتي 

يؤدي خاللهــا أعضاء املجلس، دوراً مه±ً ¶ناقشــة 

وإقرار مرشوعات القوان¬ التي تســتهدف تحديث 

الترشيعــات اإلماراتية، ¶ا يتفق مــع التطور الذي 

تشهده الدولة، و¶ناقشــة املوضوعات العامة التي 

تتناول مختلــف القطاعات، ويصدر املجلس خاللها 

توصياتــه التي تجســد مدى التعــاون ب¬ املجلس 

والحكومــة يف خدمة الوطن واملواطنــ¬، وبتوجيه 

األســئلة إىل ممثيل الحكومة لالستفســار عن األمور 

الداخلة يف اختصاصهم، أو من خالل تلقي الشكاوى 

التي يتقدم بها املواطنون إىل املجلس.

وأكد أنها تــأµ يف ظل اإلدراك والوعي بأن هناك 

مسؤولية أساسية برضورة تعميق التواصل والتفاعل 

مــع املواطنــ¬ واملتخصصــ¬ واملهتمــ¬ بالشــأن 

العام، وقد وجدت األمانــة العامة أن لديها مخزوناً 

هامــاً من الدراســات واألبحاث التي يتــم إجراؤها 

مــن قبل باحثــي األمانــة العامة، وفــق منهجيات 

وأساليب علمية برملانية متخصصة يف هذه القضايا، 

واملوضوعات التي انتهــى إليها املجلس، من إصدار 

قرارات نهائية بشــأنها، وأن هذه الدراســات تكون 

ثــروة معرفية هامــًة تقدم عىل شــكل مطبوعات 

للرأي العام واملتخصص¬ واملهتم¬، ك± أنها تشــكل 

منهالً @كــن البناء عليه لتطويــر الخطط أو الرؤى 

ذات الصلة بهذه املوضوعات. ك± أن اإلســهام الذي 

@كــن أن تقدمــه هــذه السلســلة ال يتعلق فقط 

بنقل املعرفــة واملعلومة البحثيــة، ولكن من خالل 

نتائج الدراســات والبحوث التي أصبحت ôثل حجر 

الزاويــة الرئيس يف العا\، والتي تنســجم مع البيئة 

املعطــاءة لدولة اإلمارات التــي تعتمد عىل املعرفة 

والعلــم واالبتكار واملعلومات، كعنارص أساســية يف 

بناء نهضتها وتنميتها.

وتضمن هذا اإلصــدار 6 فصول، تناولت: التطور 

التاريخي لحقوق الطفــل يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وهي الحقوق املدنية والصحية والتعليمية 

والثقافية واالجت±عية، والعوائق واإلشــكاليات التي 

تواجه الطفــل يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 

ودور الدولــة يف ح±يــة حقــوق الطفــل، والوضع 

الــدويل لح±يــة حقــوق الطفــل، وقــراءة يف دور 

املجلــس الوطني االتحادي يف ح±ية حقوق الطفل، 

ومستقبل حقوق الطفل. 

وأكد الكتــاب أن اإلمارات انضمــت إىل العديد 

من اإلعالنــات واملواثيق الدوليــة املنظمة لحقوق 

اإلنســان، ومــن أهمهــا اإلعــالن العاملــي لحقوق 

 السلسلة التي سيتم 
إصدار 4 أعداد منها سنويًا 
ومبواضيع Þتلفة تعد 

نافذة مهمة ملتابعة 
مناقشات اجمللس حتت 

القبة

العدد اßول من هذه 
السلسلة يوثق الدراسات 

وامللفات التشريعية 
واجلهد والدعم الذي 

قدمته اßمانة العامة 
خالل مناقشة مشروع 

قانون احتادي بشأن حماية 
حقوق الطفل
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اإلنســان لسنة 1948 م، ويف ما يتعلق بالطفل، فقد 

انضمــت إىل اتفاقية حقوق الطفل يف عام 1997 م، 

من منطلــق اهت±مها بالطفــل، ومحاولتها االرتقاء 

بحقوقــه األساســية، وخاصة االجت±عيــة والصحية 

والتعليميــة والثقافيــة، وللتعبــ{ عن مــدى التزام 

الدولة ومؤسســاتها لها بتنفيــذ هذه الحقوق، التي 

تشــمل حقوق الطفل يف الحيــاة، والهوية، ورعاية 

الوالديــن، والتعليــم والرعاية الصحيــة، والض±ن 

االجت±عي، والحياة الخاصة، والظروف االجت±عية، 

وحريــة التفك{، والتعبــ{، والح±ية مــن العنف، 

واالســتغالل بكل صوره، باإلضافة إىل حقوق الطفل 

املعاق جسدياً وعقلياً.

ومن االتفاقيات التي انضمت إليها دولة اإلمارات 

أيضــاً، يف مــا يخص الطفــل عىل املســتوى الدويل: 

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشــكال التمييز 

العنرصي 1974 م، وإعالن املؤôر اإلســالمي لحقوق 

اإلنســان 1990 م، واتفاقية حقوق الطفل 1997 م، 

واتفاقيــة حقوق األشــخاص ذوي اإلعاقة 2009 م، 

وبروتوكول منع االتجار باألشــخاص، خاصة النســاء 

واألطفال، وقمعــه واملعاقبة عليــه، التابع التفاقية 

األمــم املتحدة ملكافحة الجر@ــة املنظمة 2008 م، 

وامليثاق العرý لحقوق اإلنسان 2008 م.

وجاء مــرشوع قانــون «حقوق الطفــل»، الذي 

ناقشه املجلس خالل جلســت¬، الثالثة التي عقدها 

بتاريخ 11 ديسمرب 2013 م، والسادسة عىل عقدها 

عــىل مــدى يومــي 21 و22 ينايــر 2014 م، ضمن 

جهود دولة اإلمارات الرامية إىل اســتك±ل منظومة 

الترشيعات االجت±عية، التي ترعى حقوق اإلنسان، 

وتصون كرامته وحريتــه، وتأكيداً عىل أن املنظومة 

الترشيعيــة يف الدولة، تصون الحريات وتحافظ عىل 

الحقوق، وحرصاً عىل االهت±م بالطفل، وتذليل كافة 

الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة 

التي تؤهلــه ليكون فرداً صالحاً يف املجتمع، وتعزيز 

الجهود لح±يــة الطفل من جميع أشــكال التمييز 

والعنف، وتوف{ أفضــل اإلمكانات وتهيئة الظروف 

لتنشئته وح±يته من كل أذى أو سوء معاملة.

وشــدد املجلس عــىل تضم¬ مــرشوع القانون 

الحقوق األساسية للطفل والحقوق األرسية والصحية 

والتعليمية والثقافية واالجت±عية، يف كافة املجاالت 

املتعلقــة بالطفــل، وآليــات توفــ{ الحيــاة اآلمنة 

واملســتقرة له، حيث تّضمن عقوبات شديدة تطبق 

عىل كل من تســّول له نفســه ارتكاب أي فعل ضد 

الطفل، يؤثر يف توازنه العاطفي والنفيس والجسدي 

واألخالقي واالجت±عي.

قرارات اجمللس تأتي 
ع� عملية طويلة من 

الدراسة والبحث والنقاش 
Ø اللجان ال�ملانية وأجهزة 

اجمللس قبل االتفاق 
عليها نهائيًا Ø اجللسة 

العامة للمجلس

سلسلة أوراق برملانية 
جتسد حرص أمانة 

الوطني االحتادي على 
نشر الثقافة ال�ملانية 

وتعميق املعرفة بأنشطة 
اجمللس الوطني االحتادي 

وممارسته الختصاصاته 
التشريعية والرقابية 

والدبلوماسية ال�ملانية
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إيداع الصوت Ø الصندوق 
 Àيجب أن يكون بعد تفك

وترٍو وليس çرد حب 
السلطة احلالية أو كرهها 

أو االنتماء لفئة والنفور 
من أخرى

Ïوصل     حديث

العملية االنتخابية تتغÀ باستمرار.. يــــــــــــــــــــــــــجب بناؤها حسب الدستور 
والقانون لتبيان دور اßفراد

خلــص كتاب «أثــر نتائج االنتخابات عىل م±رســة 

الســلطة وحقوق الفــرد»، إىل أن العملية االنتخابية 

بفلســفتها القانونية، تتغ{ باســتمرار حسب املكان 

والزمان، وفقاً لتبني الدولــة والحكومة واألفراد لها، 

ألنهــا ôثل رشعية االختيار، إال أنــه يجب القول بأن 

االنتخابــات إن كانــت حقاً لألفــراد، فهي قد ôارس 

أو ال ôارس، نظراً لكونها حقاً تعطي فرصة لتفســ{ 

األمــر عىل أنه ميــزة يتمتع بها الشــخص، وهذا قد 

يحمــل معنى الرتاخي الذي يعطــل العملية، ويقلل 

من قيمتهــا، وكذلك الج±عــات املحرومة من حق 

التصويــت، إذا أدرجناهــا يف إطــار املوضوع محل 

البحث، فالحق هنا سيستعيص.

وبــّ¬ املؤلف ملاذا يســتعيص الحــق؛ ألن قابلية 

تحمــل األداء ســتحرم طبقات اجت±عيــة عدة من 

حــق التصويت، وتتحول بالعملية من حق ســيايس 

إىل مجــرد وظيفة اجت±عية، نظــراً ألن الحق يتمتع 

به الجميــع، و@ارســه الكافة ومضمون بالدســتور 

والقانــون، أمــا يف حالة عرقلة اســتع±ل هذا الحق 

ب{وقراطياً فســيتحول إىل وظيفــة اجت±عية، وهذه 

الوظيفــة هي تعبــ{ رصيح عن دور مع¬ @ارســه 

الفــرد يف حياتــه السياســية، خاصــة وأن الوظيفة 

االجت±عية جانب اإللزام فيها متوافر، ولكن يف حالة 

الرتاخــي وتردد الفــرد ملزاولة هــذه الوظيفة، فإنه 

سيكون منســلخاً عن مجتمعه، وتعب{ه الوطني غ{ 

كامل يف التمتع ¶±رسة هذه اإلمكانية للتصويت.

وأشــار إىل أنه لــو اعتربنا أن االنتخابات وســيلة، 

أي ال حــق وال وظيفة، فهنا االنتخابات هي وســيلة 

«عالقــة وصــل» لتحقيق غايــة ذات أهمية، وتربير 

لهــا، وهــي اختيار األشــخاص املناســب¬ للمناصب 

واالستقرار السيايس- اإلداري يف البلد، أضف إىل هذا؛ 

إذا كانت هذه الوسيلة متاحة وممكنة ألجل التغي{، 

لكان أداؤها فعاالً يف املجتمع أكرب من الحق، وأفضل 

من الوظيفة للتصويت، كذلك حرية االنتخاب يجب 

أن تجري يف أجواء هادئة قانونياً وسياسياً واجت±عياً، 

أي مســتقرة وتشــكل دافعاً قوياً لتوجه الناخب إىل 

صناديق االقــرتاع، واملقصود أيضاً االســتقرار البيئي 

االقتصــادي الــذي توفــره الحكومة، ليــس ألنها إن 

حققــت ذلك وبجــدارة، ســيكون نجاحهــا متعلقاً 

بنجاحهــا يف املحافظــة عــىل كيان الدولــة من كل 

النواحــي، وإ0ا واجب الســلطة املوجودة يف الحكم 

مقرتن بواجب م±رسة ســلطتها الحالية التي تتمتع 

بها، وهذا يرتبط بعامل معهم آخر، وهو إن استقرار 

الوضع الســيايس واالقتصــادي واالجت±عي واألمني، 

يجب أن ال ينعكس عىل حرية الناخب يف التصويت، 

إ0ا رغبات الناخب الذاتية يجب أن تكون حارضة يف 

العملية، معنى ذلــك أن إيداع الصوت يف الصندوق 

يجب أن يكون بعد تفكــ{ وترٍو، وليس مجرد حب 

الســلطة الحاليــة أو كرهها أو انتــ±ء لفئة والنفور 

من فئة سياســية معينة. وأكــد أهمية تفعيل الدور 

الحقيقــي للمحاكــم ومنظ±ت املجتمــع املدº يف 

التأكيد على أن السلطة 
أمانة ومسؤولية وعلى 
حقوق اßفراد وحرياتهم 

وأن تكون الظروف 
االعتيادية واالستثنائية 

واضحة املعا«
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العملية االنتخابية 
 Àوفلسفتها القانونية تتغ

باستمرار حسب املكان 
والزمان وفقًا لتبني الدولة 

واحلكومة واßفراد لها

حرية االنتخاب يجب أن 
تكون Ø أجواء هادئة 

قانونيًا وسياسيًا 
واجتماعيًا أي مستقرة 

وتشكل دافعًا قويًا لتوجه 
الناخب إÐ صناديق االق�اع

العملية االنتخابية تتغÀ باستمرار.. يــــــــــــــــــــــــــجب بناؤها حسب الدستور 
والقانون لتبيان دور اßفراد

مراقبة االنتخابات، وأن يكون نظام الدولة الســيايس 

ضامنــاً للعمليــة بصــورة محايــدة، ال تث{ شــكوكاً 

حــول جديتها وحقيقتها ونزاهتهــا من تزويرها، مع 

وجوب األخذ بنظر االعتبار أن هناك مســافة فاصلة 

بــ¬ االنتخابات الحقيقية واملــزورة، ألن االنتخابات 

الحقيقية كعا\ موضوعي، @كن أن تؤدي إىل كوارث 

قانونية سياســية أمنية، تغــوص فيها الدولة يف حالة 

التغي{ الحقيقي الفجاÅ للسلطة، خصوصاً إذا كانت 

ال تســتطيع حمل مسؤولية شعب ووطن، ولكن قد 

تؤدي االنتخابات النزيهة إىل اســتقرار يف كل نواحي 

الحياة، ما دامت السلطة املوجودة قادرة عىل حمل 

املســؤولية بجدارة وحكمة ومعرفة نابعة من حكم 

سيايس صحيح، يف ظل استقرار أمني مجتمعي.

اإلطار الدستوري والقانو� لالنتخابات

وأفــرد الكتاب فصــالً بعنــوان «اإلطار الدســتوري 

والقانــوº النتخابات الربملان وأثــر نتائج االنتخابات 

عــىل النظــام الربملاº»، خلــص فيه املؤلــف إىل أن 

الربملان يشــكل أهمية خاصة يف املجال الدســتوري 

القانوº الســيايس لكل دولة يف العــا\، وإذ يضطلع 

باملهام الترشيعية القانونية والرقابية السياسية، وإن 

كيفية تشــكيله وطريقة االنض±م تحــت لوائه، إ0ا 

هي عملية اجت±عية يف الواقع، قبل أن تكون قانونية 

سياسية، ذلك ألن املرشــح لعضويته يجب أن تكون 

له قاعدة شــعبية عريضة تســرتعي انتباه الشعب، 

وتستوعب ليس فقط سكان دائرته االنتخابية، وإ0ا 

جموع الشعب كافة الذين ينتظرون بفارغ الصرب أن 

يكون ôثيله لهم عىل أكمل  وجه.

وتحت عنوان حقوق الفرد وخصائصها وأهميتها، 

بّ¬ املؤلف أن حقوق الفرد وحرياته ôثل منافع ومزايا 

برشية ذات طبيعة حياتيــة، مرتبطة بعنارص املكان 

والزمان والظرف، يســاهم بعضهــا أو كلها يف حالة 

تطبيقه الحقيقي ال الشــكيل، برقي الدولة واملجتمع 

 Oيف ميدان الحياة الداخلية والدولية واإلنسانية، ول

نعرف معنى اســتع±ل هذه الحقوق، البد أن نفرق 

ب¬ االســتع±ل املرشوع املقرتن باملطالب الحقيقية 

ذات األهــداف الحقيقية، ال مجــرد مطالب تحتوى 

عــىل أغــراض خاصــة أو حقــوق وحريــات فارغة 

املعنــى والجوهر، واالســتع±ل غ{ املــرشوع الذي 

يقصــد هدم كيــان الدولة، وتجاوز ســلطتها وهيبة 

مؤسســاتها. ويجــب أن تكون الحقــوق والحريات 

معروفة معرفة دســتورية قانونية ال مبهمة، متمثلة 

بأســ±ئها وخصائصهــا ومضامينها قانونيــاً، وطرق 

اســتع±لها وكيفيــة ح±يتها من التفريط الشــعبي 

وســوء االســتخدام، الذي يحمل عــىل الد@قراطية 

التي تكون شــ±عة تعلق عليها الحقوق والحريات، 

وال أن تســتعمل يف حــدود معينــة دون التمتع بها 

بصــورة صحيحة، والحفاظ عىل وحدة البلد والوطن 

هــو من صميم اختصاص الحكومة وهو ال يتناىف مع 

الد@قراطيــة وال ينعت الدولة بصفــة الدكتاتورية، 

ألن الحقــوق والحريات الشــعبية قد ôثل يف بعض 

األحيان، انقالبــاً عىل الرشعيــة، وخروجاً عىل حكم 

القانون، ما يســتوجب تدخالً صارماً من قبل الدولة. 

وتناول املؤلــف يف كتابه: نتائــج االنتخابات وأثرها 

عىل العالقة ب¬ الســلطة السياســية وحقوق الفرد، 

والعالقة ب¬ الســلطة والفرد يف حالة ثبات السلطة 

بعد االنتخابات، وثبات العالقة القانونية والسياسية 

ب¬ الســلطة والفــرد يف حالة ثبات الســلطة، وتغ{ 

العالقة القانونية والسياســية ب¬ الســلطة والفرد يف 

حالة ثبات السلطة. وبالنسبة إىل دور الربملان كممثل 

للشعب يف تغي{ العالقة مع السلطة، أكد املؤلف أنه 

@ثل متطلبات قواعد دســتورية يف ســلطات الدولة 

العليا، وفقاً لنظرية التمســك باملبادئ الدســتورية 

التي تعطي الربملان قدرة التدقيق واملحاسبة وإقامة 

التــوازن املطلوب للح±ية املؤثرة لحرية الفرد، األمر 

الذي يتطلب  وجود محاكم مســتقلة. وأشار إىل أن 

مواكبــة أحالم وآمال الشــعوب يف التطور واالرتقاء، 

منحرصة ب¬ اإلمكانيات املحلية والدولية وإمكانات 

الحكومــة والربملــان يف تنفيذها عــىل أرض الواقع، 

وجديتها يف تحقيق رغبات الشعوب، وعىل ذلك فإن 

التغيــ{ يف العالقة يجب أن يكــون إيجابياً ذا دوافع 

حقيقيــة وعواقب ممدوحــة ذات أهداف واضحة، 

ووفق اسرتاتيجية معينة يستحسن أن توضع معاملها 

من قبــل الحكومة والربملان مناصفــة من أجل عا\ 

د@قراطي أفضل ومستقبل زاهر وغد مرشق.

وتضمــن الكتاب عدداً من التوصيات توصل إليها 

املؤلف، أكد فيها أهمية أن تكون نصوص الدســات{ 

محتويــة عىل عبارات شــفافة وسلســة تب¬ عملية 

االقــرتاع، من حيث ماهيتها ووصفها بصورة واضحة، 

وبعبارات مخترصة لO يسهل عىل املقرتع واملرشف 

عــىل عملية االقــرتاع الرجــوع إليها، وبيــان النظام 

االنتخــاý املتبع، ووظيفة الناخب هي أن يتوجه إىل 

صناديــق االقرتاع ويديل بصوته مهــ± كانت طبيعة 

عمله، ومعرفة وظيفة النظــام القائم واختصاصاته، 

والفصل ب¬ الســلطات بعد االنتخاب، والتأكيد عىل 

أن السلطة أمانة ومسؤولية، وحق األفراد وحرياتهم، 

وأن تكون الظروف االعتيادية واالســتثنائية واضحة 

املعا\.

االنتخابات احلرة تؤدي 
إÐ استقرار Ø كل نواحي 
احلياة ما دامت السلطة 

املوجودة قادرة على 
حمل املسؤولية بجدارة 

وحكمة ومعرفة

وظيفة الناخب أن يتوجه 
إÐ صناديق االق�اع ويد½ 

بصوته مهما كانت طبيعة 
عمله
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 د. »مد سا« املزروعي
اßمني العام للمجلس الوطني 

االحتادي

Íشركاء الدعم ال�ملا
تتصــف الربملانات كمؤسســات، بالتعقيــد يف أع±لها 

بالنظــر إىل طبيعــة عملهــا السياســية واإلجرائيــة 

واإلداريــة، و@ثل هــذا التعقيد تحدياً كبــ{اً تواجهه 

الربملانــات عند العمل مع رشكائهــا، ك± @ثل التحدي 

نفســه للداعم¬ للربملانات. وتتصف الربملانات كذلك 

بكونهــا أماكن ثرية بالعمل اليومي املكثف، ال ســي± 

عنــد انعقاد جلســاتها، وما يعد لهذه الجلســات من 

أع±ل وتحض{ات.

وإذا كان وجــود الربملانــات كمؤسســات يف النظم 

السياســية املختلفة، أمــرا مه± وحيويــا، ليس فقط 

باعتبارها أحد أركان الدولة، ورضورة دســتوريته، لكن 

أهميتها تعود إىل طبيعة دورها يف الحفاظ عىل السلم 

االجت±عي، وااللتزام بحكــم القانون، ومراعاة حقوق 

اإلنسان، واملساواة ب¬ األفراد يف املجتمع، وأنها املكان 

الــذي ُ@ثل فيه الجميع. لكن للقيام بكل هذه األدوار 

املعقدة واملتشــعبة، يف الجوانب الترشيعية والرقابية، 

وحسن ôثيلها لألفراد، تواجه الربملانات صعوبة نسبية 

واألمر يحتاج للمساهمة يف إنجازه، إىل دعم ومساندة 

مــن جانب العديد من الفاعل¬، أو ما @كن أن نطلق 

عليهم الرشكاء، عىل الصعيدين الداخيل والخارجي.

وتتمثــل رضورة هذا الدعــم وفائدته يف أن أعضاء 

الربملانات باعتبارهم الفاعل¬ الرئيسي¬ والذين @ثلون 

الشــعب، ويدافعون عن قضايــاه، ال @كنهم وحدهم 

القيــام بهــذا الدور الكبــ{، حتى وإن كانــت لديهم 

التخصصات املطلوبــة، والحرص عىل العمل، فالقضايا 

املطروحة أمام الربملانات معقدة يف طابعها، متشــعبة 

يف موضوعاتها، وهي بحاجة إىل دعم لفهمها والتعامل 

معها وصــوالً إىل اتخاذ قرار ســليم بشــأنها. ويكمن 

هذا التحدي أمام الربملانــات وأعضائها، ليس فقط يف 

الحصــول عىل املعلومة، وطرق االســتفادة منها، لكن 

األهم وقبل ذلك، يف تســهيل إجراءات الحصول عليها، 

فإذا كانت أجواء النقاش يف الربملانات، تتســم بتشعب 

اآلراء التي تطــرح أمام كل قضية تناقش، فإن أي رأي 

لO يصمــد يف املحاججة البد أن يســتند إىل معلومة 

صحيحة.

هــذه املعلومــة الصحيحــة واملوضوعيــة، وطرق 

عرضها واالســتفادة منهــا، تتطلب دعــ±ً من جهات 

أخــرى متعــددة، وهذا الدعــم \ يعد عــىل صورته 

البســيطة الســابقة، بل إنه تطور ويتطــور دا8اً، مع 

تطــور القضايــا املجتمعيــة مــن جهة، ومــع إلحاح 

املواطنــ¬ عــىل الربملان للعــب دور أكــرب يف القضايا 

املجتمعيــة التي تهمهم، باإلضافــة إىل تعقيد القضايا 

وتشعبها والتطور الكب{ واملتالحق يف وسائل التواصل 

االجت±عي، ووســائل االتصال، لذا نجد أن هذا الدعم 

أصبح متطوراً ليس يف مضمونه فقط، ولكن يف أسلوبه 

وطــرق تقد@ه، ويف العدد الكبــ{ واملتزايد من الذين 

يتقدمون بشــكل متواصل لتوف{ هذا الدعم، لذا نجد 

أن قا8ة الرشكاء الداعم¬ ألعــ±ل الربملانات، والذين 

بإمكانهم املساهمة معه، تطول وتتنوع نتيجة لتطور 

وتشعب وجود املؤسسات يف املجتمع سواء املحيل أو 

الدويل.

بدايــة البــد أن نعــرتف أن وجــود هــذا الدعــم 

رضوري ومهــم للربملانــات، ألداء أع±لها التي تتصف 

باالستمرارية والBاء، إضافة إىل ôيزها بالكثافة والتنوع 

والتجــدد، ففي الربملانــات؛ هناك دا8ــاً عمل كثيف 

ومتنوع، ويف الوقت نفسه متجدد.

لكن الحصــول عىل هذا الدعم يتطلب من الربملان 

نفســه، أن يكون متواصــالً ومنفتحاً عــىل الجمهور، 

ومشجعاً للمشــاركة يف أع±له، متجاوزاً التعقيد الذي 

تتسم به هذه املؤسســة، ودافعاً لآلخرين للمساهمة 

معــه، فالربملان هــو يف النهايــة األقدر عــىل تحديد 

متطلباتــه املتنوعــة، واملدى الزمني لوصــول الدعم، 

والكيفية التي ســيتم مــن خاللها ذلك، نظــراً لتنوع 

أعضائه، وطرق تفك{هم، وأساليبهم يف العمل.

ومن ب¬ الداعم¬ عىل املستوى الداخيل، األمانات 

العامة للربملانات نفســها، حيــث تعترب املورد الرئييس 

لهذا الدعــم، والتي تتصف باالســتمرارية، ولهذا فإن 

الربملانــات يف حاجــة دا8ــة ألن يكون لــدى أماناتها 

العامة، املوظفــون األكفاء، واملهنيــون الذين @لكون 

التجربــة، ويتمتعــون بالــوالء املؤســيس، وباألخــص 

أصحاب الخربة منهم، الذين @ثلون الذاكرة املؤسسية 

للربملــان، والذين ال تقــدر قيمتهم بثمن، الســي± يف 

املناصــب القيادية. لذا فإن االهت±م باألمانات العامة، 

كبيوت خربة وطنية، واجب ومهم جداً عىل أن يتعدى 

عملها الجانب اللوجســتي واإلداري، إىل العمل الفني 

الــذي تحتاجه الربملانات يف عملها أكB من أي جوانب 

أخرى.

وعىل الصعيد نفســه، فإن السلطة التنفيذية تعترب 

أحد أهم الرشكاء الداعم¬، مع األخذ يف االعتبار مبدأ 

الفصل ب¬ السلطات، لكن هذا الدعم املهم يتجىل يف 

إنجاح جهود التطوير التــي يقوم بها الربملان، وتذليل 

الصعوبات أمامه.

كــ± أن ملنظ±ت املجتمــع املــدº دوراً باعتبارها 

املعــربة عنــه، بحيث @كــن أن تكون داعــ±ً ألع±ل 

الربملانات يف الكث{ من القضايا التي يناقشها ويتصدى 

لها، بأن تكون حارضة يف العديد من االجت±عات التي 

يعقدهــا عىل مســتوى لجانه، وأن ôــده باملعلومات 

الرضوريــة لعملــه يف القضايا التي تعتــرب من صميم 

اهت±ماتها.

إن املجتمــع بــأرسه؛ ¶نظ±ته وأجهزتــه ومراكزه 

البحثية وجامعاته، رشيك فاعل يف أع±ل الربملان، فإذا 

كان عــىل الربملان واجب التصدي للقضايا ومناقشــتها 

واإلســهام يف وضع الحلول لها بالتعاون مع الســلطة 

التنفيذية، فإن هذه األجهزة ¶ختلف أنواعها، مدعوة 

كذلك للمساهمة معه، وتقديم الدعم له، فالنجاح يف 

ذلك والوصول إىل النتائــج املطلوبة، طريق باتجاه¬ 

مقال     املؤسسات ال�ملانية
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أوله±: أن يتوىل املجلس فتــح مجاالت هذا التعاون، 

وتهيئة الســبل له من خالل وســائل متعددة وسهلة 

وقابلة للتنفيذ، مع االســتفادة م± يقدم إليه، وثانيها: 

قيام هــذه األجهزة واملؤسســات واألفراد باملشــاركة 

الفاعلــة، وعــدم االكتفاء بإلقــاء اللوم عــىل الطرف 

اآلخر، ك± أن القطاع الخاص، والذي يلعب اليوم دوراً 

متنامياً، البد وأن يكون داع±ً من خالل الرشكات التي 

تقوم ¶شــاريع للربملانات يف املجاالت املختلفة، السي± 

البحثية واملعلوماتية وغ{ها.

وعىل املســتوى الخارجي، ولكون مؤسسة الربملان 

فريــدة االختصاص وأســلوب العمــل يف بلدها، ألنها 

الوحيــدة التي تقــوم بهذا الدور، فــإن االحتكاك مع 

الربملانــات األخــرى أمــر مهم جــداً، فقــد أصبحت 

الربملانــات داعمــة للربملانــات األخــرى، إذ تتعلــم 

الربملانات من بعضها البعــض، وهنا تحتكر الربملانات 

القد@ة تعليم اآلخرين، فالعديد من الربملانات الناشئة 

لها خصوصية يف عملها، وتجربة @كن االســتفادة منها 

يف مجاالت محددة. 

ولعل التعاون القائم ب¬ هذه املؤسسات الربملانية، 

يتزايد باســتمرار ويحقق العديد مــن النتائج يف نقل 

الخربة، واالســتفادة من امل±رســة، أما طرق ذلك فإنه 

يتحقق من خالل الزيارات املتبادلة سواء عىل مستوى 

أجهزة هذه الربملانات أو موظفيها. 

ولO تحقق أنشطة الدعم الربملاº هدفها النهاÅ يف 

التطوير البد لها من رشوط: 

- أن تكــون اإلدارة الربملانية فاعلــة ومتوافقة مع 

اختصاص الربملان يف هيكلها اإلداري ولتمثيل األنشطة 

التي يقوم بها الربملــان، وتحقيق الفاعلية والتوافق يف 

وجود هياكل ليســت منقولة من أجهزة حكومية لها 

اختصاصات، وأدوار مختلفــة، بل يجب تكييف هذه 

الهياكل لتناسب الطبيعة الخاصة بالربملان.

- مشــاركة األمانة العامة للربملان بفاعلية يف تقديم 

الدعــم الربملــاº، والدعم هنا ال يقتــرص عىل الجانب 

اللوجســتي واإلداري واملــايل رغــم أهميتــه، لكنه ال 

@ثــل االختصاص الفعيل للربملانات، وال يســهم بالتايل 

يف الدفع إلنجاز الربملــان الختصاصاته بفاعلية، بل إن 

الدعــم يجب أن ينصب عىل املجاالت التي تســهم يف 

إثراء النقاش، وتقديم املعلومات الصحيحة الوافية. 

- تنظم أنشــطة الدعم ¶ا يتناســب وكافة الرشكاء 

الداعم¬، و¶ا يســاعد كالً من الربملان والرشكاء، عىل 

أن يحقق هذا الدعم هدفه ومبتغاه بالرسعة املمكنة، 

ويف الوقت املناسب التخاذ القرار. 

 ºالتخطيط بشكل مرن نظراً لطبيعة العمل الربملا -

املتغــ{، والذي ال يعــرف الجمود والرقابــة، فطبيعة 

العمــل تفــرض نوعاً مــن التخطيط يجــب أن يتبناه 

القا8ون عىل الربملان لالســتفادة من الدعم وتوجيهه 

الوجهة املناسبة.

لتحقق أنشطة الدعم البرلماني هدفها النهائي في التطوير البد لها من شروط

أن تكــون اإلدارة الربملانية فاعلة ومتوافقة مع اختصاص الربملان يف هيكلها اإلداري 

ولتمثيــل األنشــطة التي يقوم بها الربملــان، وتحقيق الفاعليــة والتوافق يف وجود 

هياكل ليســت منقولة مــن أجهزة حكومية لها اختصاصــات، وأدوار مختلفة، بل 

يجب تكييف هذه الهياكل لتناسب الطبيعة الخاصة بالربملان.

 مشــاركة األمانة العامة للربملــان بفاعلية يف تقديم الدعم الربملــاº، والدعم هنا 

ال يقتــرص عىل الجانــب اللوجســتي واإلداري واملايل رغم أهميتــه، لكنه ال @ثل 

االختصاص الفعيل للربملانات، وال يسهم بالتايل يف الدفع إلنجاز الربملان الختصاصاته 

بفاعلية، بل إن الدعم يجب أن ينصب عىل املجاالت التي تســهم يف إثراء النقاش، 

وتقديم املعلومات الصحيحة الوافية. 

تنظم أنشطة الدعم ¶ا يتناسب وكافة الرشكاء الداعم¬، و¶ا 

يســاعد كالً من الربملان والرشكاء، عــىل أن يحقق هذا الدعم 

هدفه ومبتغاه بالرسعة املمكنة، ويف الوقت املناســب التخاذ 

القرار.

التخطيط بشــكل مرن نظراً لطبيعة العمل الربملاº املتغ{، والذي ال 

يعــرف الجمود والرقابة، فطبيعة العمــل تفرض نوعاً من التخطيط 

يجب أن يتبناه القا8ون عىل الربملان لالســتفادة من الدعم وتوجيهه 

الوجهة املناسبة.
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برملان بريطانيا يوافق على تبني تقنية 
ا�خصاب الصناعي الثالثي

وافق مجلــس النــواب الربيطاº عىل تبنــي تقنية 

اإلخصاب الصناعي الثالs العالجية، لتصبح بريطانيا 

بذلك أول بلــد يف العا\ يطبق هــذه التقنية، التي 

يقول األطبــاء إنها ســتحول دون تــوارث األمراض 

املســتعصية، في± يقول منتقدوها إنها خطوة نحو 

إنجاب «أطفال حســب الطلب». وكانت جمعيات 

خ{ية وج±عات مؤيدة للتقنيات املســتحدثة، قد 

حثت املرشع¬ الربيطانيــ¬ عىل املوافقة عىل هذه 

التقنيــة العالجيــة، قائلــة: إن االقــرتاع @ثل «أول 

بصيــص أمل» بأن ¶قــدور األرس أن يكون لها طفل 

يعيش دون أ\ ومعاناة.

وقال روبــرت ميدوكروفــت الرئيــس التنفيذي 

لحملــة ضمور األعصــاب عقب االقــرتاع: «توصلنا 

أخ{اً إىل معلم بارز عــىل الطريق، ملنح املرأة خياراً 

ال يقــدر بثمــن، أال وهــو أن تصبــح أمــاً دون أن 

تخــىش أن تظل طوال العمر خائفة من نقل أمراض 

امليتوكوندريا لطفلها».ويف رسالة مفتوحة للمرشع¬ 

الربيطاني¬ قبل االقرتاع الربملاº، وصفت املؤسســة 

املتحــدة للميتوكوندريا، ومقرهــا الواليات املتحدة 

واملؤسسة األسرتالية ألمراض امليتوكوندريا وج±عات 

أخرى من فرنســا وأملانيا وبريطانيا وإسبانيا، أمراض 

امليتوكوندريا بأنها «قاسية عىل نحو يتعذر وصفه».

وكتبــت 11 مــن هــذه املؤسســات تقــول: إن 

هذه األمراض «تســلب من أطفالنــا املهارات التي 

تعلموهــا، وتكبدهم آالماً ال طاقــة لهم بها، وتنهك 

أعضاءهــم واحداً تلو اآلخر، حتى تعجز أجســامهم 

الرقيقة عن العمل في± بعد».

أمــا القوان¬ الجديدة املقرتحــة التي تتيح إجراء 

هذه التقنيات العالجية يف اململكة املتحدة، فال يزال 

 ،ºيتعــ¬ أن يوافق عليها مجلــس اللوردات الربيطا

في± يتوقع املعلقــون أن يصدق املجلس عىل تأييد 

مجلس العموم لها.وتســمى هــذه التقنية «التربع 

 ،«sبامليتوكوندريــا» أو «اإلخصاب الصناعــي الثال

ألن النســل ســيتضمن جينات من األم واألب ومن 

أنثى متربعــة، وامليتوكوندريا أحــد مكونات الخاليا 

وتعمل كبطاريات دقيقــة مولدة للطاقة، والحمض 

النــووي املوجــود يف امليتوكوندريــا مختلــف عن 

الحمض النــووي املوجود يف نــواة الخلية، وال يؤثر 

عىل الصفات البرشية كلون الشعر أو الع¬ واملظهر 

أو الس±ت الشخصية.

وتســاعد هذه التقنيــة األرس التــي تنترش فيها 

أمــراض امليتوكوندريا، وهي حاالت تســتعيص عىل 

العالج، تنقلها األم لألبناء، ويصاب بها طفل من ب¬ 

كل 6500 طفل يف العا\. 

أقر مجلــس األمة الكويتي قانــون التجنيد اإللزامي 

يف مداولتــه الثانية وأحاله إىل الحكومة، عىل أن يتم 

تطبيقه عقب ســنت¬ مــن تاريخ نــرشه  بالجريدة 

الرســمية ¶وافقة 48 عضــواً وعــدم موافقة }انية 

وامتناع عضوين.. وأكــد نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزيــر الدفاع خالد الجراح الصباح يف مداخلته خالل 

الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خالل 

سنت¬ ملا فيه من فوائد للمجتمع الكويتي، معرباً عن 

شــكره ملجلس األمة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع 

الربملانيــة عىل الجهد الذي بذلوه يف وحســب املادة 

األوىل من القانون فإن الخدمة الوطنية العســكرية 

هــي "خدمة واجبة عــىل كل كويتي من الذكور أتم 

الـــ18 من عمره و\ يتجاوز الـــ35 عند العمل بهذا 

القانــون، ويعفى من تجاوز هــذا العمر من أدائها، 

وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية". ونص القانون 

عىل أن مدة الخدمة العاملة 12 شــهراً، تشمل فرتة 

تدريب عســكري وفرتة خدمة، ويف حال عدم اجتياز 

فرتة التدريب العســكري بنجاح تكون مدة الخدمة 

العاملــة 15 شــهراً، عــىل أن يوزع املجنــدون عىل 

الوحدات وفقاً لألوامر التي تصدر عن رئيس األركان 

العامة للجيش وب¬ القانون أن خدمة االحتياط هي 

الخدمة الواجبة عــىل كل من أنهى الخدمة العاملة 

وتكــون مدتها 30 يوماً يف الســنة، ك± نصت املادة 

27 من القانون عىل أن ينقل املجندون إىل االحتياط 

ملدة 10 ســنوات أو حتى بلوغهم ســن الـ45 أيه± 

أقرب بعد انتهاء خدمتهم العاملة، في± نصت املادة 

الثالثــة عىل أن يشــرتط للتعي¬ بأي مــن الوظائف 

الحكومية أو غــ{ الحكومية أو منح ترخيص مزاولة 

مهنــة حرة تقديم شــهادة أداء الخدمــة العاملة أو 

تأجيلها أو االستثناء أو اإلغفاء منها وفقاً ألحكام هذا 

القانــون وتكون األولوية يف التعي¬ ملن أدى الخدمة 

العاملة. واســتثنى القانون يف املــادة الـ11 من أداء 

الخدمة الوطنية العســكرية "املعين¬ أو املتطوع¬ 

يف رتب عســكرية بالجيــش أو الرشطــة أو الحرس 

الوطنــي أو اإلدارة العامة لإلطفاء، عىل أال تقل مدة 

خدمتهم عن خمس ســنوات"، ك± استثنى يف املادة 

ذاتهــا الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء عىل 

عرض وزير الدفاع وفقاً ملقتضيات املصلحة العامة.

وصديقةçالس  شقيقة

ال�ملان اßوروبي 
يتبنى قرار انضمام 

فلسطني لـ «اجلنائية»

تبنى الربملان األوروý قراراً بشــأن التقرير الســنوي 

املقــدم من املمثــل الســامي للسياســة الخارجية 

واألمــن يف االتحــاد األوروý فيدريكا موغ{يني، يف 

جلسته الدورية يف سرتاسبورغ، الذي يتعلق بطلب 

انض±م فلسط¬ للمحكمة الجنائية الدولية.

ويذكّــر القــرار يف الفقــرة 62، بالتــزام االتحاد 

األوروý القوي ¶كافحة اإلفالت من العقاب وتعزيز 

عاملية نظام روما املنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، 

ويرحب بتصديق فلسط¬ عىل نظام روما األسايس.

كــ± تبنى الربملان األوروý، قــراراً حول أولويات 

االتحــاد األوروý ملجلــس حقوق اإلنســان يف عام 

2015 الذي جاء يف الفقــرة رقم 49 فيه، تحت بند 

مكافحة اإلفــالت من العقاب واملحكمــة الجنائية 

الدوليــة مــا ييل: «يف الوقــت الذي يكــرر الربملان 

األوروý دعمــه الكامــل لعمل املحكمــة الجنائية 

الدولية يف دورها إلنهاء اإلفالت من العقاب ملرتكبي 

أشد الجرائم خطورة موضع اهت±م املجتمع الدويل، 

وتوف{ العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد 

اإلنسانية واإلبادة الج±عية، يبقى الحذر قا8اً بشأن 

أي محاوالت لتقويض رشعيتها أو االستقالل».

çلس اßمة الكويتي يقر قانون اخلدمة العسكرية
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أظهرت دراســة جديدة لألمم املتحدة تحت عنوان 

«خريطة العا\ للنســاء يف السياســة 2008»، شغل 

النساء أماكن أكB يف الربملانات والحكومات يف شتى 

أنحاء العا\ خالل الســنوات الثــالث املاضية، ولكن 

مع التشديد عىل أن التقدم بطيء ولن يعجله سوى 

تطبيق نظام الحصص. 

وأشارت الدراسة إىل أن نحو 18  % من النواب يف 

العا\ نساء و16.1 % من املناصب الوزارية تشغلها 

نســاء، و@ثل الرق±ن زيادة بنسبة 2 % عن دراسة 

نرشت عام 2005.

وقال األم¬ العام لالتحاد الربملاº الدويل يف مؤôر 

صحفي «النســاء يواصلن كســب أرض يف السياسة، 

ولكن إذا سألتموº فإنه تقدم بطيء للغاية». 

والتــزال رواندا تتصدر قا8ة التمثيل النســاÅ يف 

الربملــان بنســبة تبلغ 49 % تقريبــاً، وتأµ يف املركز 

الثــاº الســويد بنســبة 47 % ثم فنلنــدا يف املركز 

الثالث بنسبة 41.5 %.

وأشار األم¬ العام إىل أن التجربة أثبتت بوضوح 

أنــه «إذا كان لديك نســاء أكــB يف الربملان تحصل 

عــىل قــرارات أفضل وذلــك يتضمن فهــ±ً وخربة، 

وســيكون من الغباء عدم مراعــاة ذلك، ولهذا نحن 

يف حاجة للنســاء يف الربملان، إضافــة إىل حقيقة أن 

ذلك حقهن».

وشــدد عىل أننــا «بحاجة إىل دعــم من األعىل 

(الســلطة) وإىل تأييد أيضاً من األســفل (الشعب)، 

ونحتاج الكث{ من العناية واملناقشــات العامة حول 

هذه القضية لنوضح للشــعوب ملاذا هي بحاجة إىل 

دعم النساء للقيام بهذه املهمة».

وحول النســاء الربملانيات يف الرشق األوسط قال: 

إن هناك «تزايداً يف الوعي بأننا بحاجة إىل مزيد من 

النساء يف مراكز اتخاذ القرارات العامة والسياسية»، 

مشــ{اً إىل أن منطقة الرشق األوســط هي املنطقة 

التي حققت أرسع تقدم يف هذا الصدد لتوافر إرادة 

ونفس سيايس مدفوع بشعوب تلك الدول.

ناقش املؤôر الســنوي األول الئتالف الربملانيات من 

الــدول العربية ملناهضــة العنف ضد املــرأة الذي 

ينظمــه االئتالف الذي عقد يف األردن تحت شــعار 

«النســاء يف ظل النزاعات املسلحة وتحت االحتالل 

وخالل املراحل االنتقالية»، ســبل وقف كافة أشكال 

العنف ضــد املرأة يف ظــل الحرب وانعــدام األمن 

والسلم املجتمعي والزيادة امللحوظة يف سوء معاملة 

املرأة يف دول الرشق األوسط وش±ل إفريقيا.

ويســعى املؤôــر للبحث يف كيفيــة الوصول إىل 

صيغ وطنية وأطر عربية ترشيعية لتطبيق القرارات 

األممية، والوصول إىل قانون 0وذجي عرý ملناهضة 

العنــف ضــد املــرأة وإرشاكهــا يف حــل النزاعات 

والحفاظ عىل األمــن. وأكد املتحدثون يف املؤôر أن 

العنــف والتصعيد اللذين شــهدته± منطقتنا خالل 

الســنوات األربــع املاضيــة، كان لهــ± تأث{ مبارش 

عىل األفراد واملجتمع، حيث ازدادت جميع أشــكال 

العنف املجتمعي وقضايا االتجار بالبرش واالغتصاب 

والزواج املبكر بشكل غ{ مسبوق.

وأشــادوا بقدرة الربملانيات العربيات عىل تعديل 

الترشيعات املتعلقة بالعنــف يف عاملنا العرý، بعد 

أن أصبحت مصالحهن متشابكة يف مواجهة التحامل 

واالضطهــاد واإلرهاب والعنف، ومــا ينتج عنها من 

الحرمان من الحقوق والحريات الفردية والكرامة.

 ýر عــن إطالق اليــوم العرôوأعلن خــالل املؤ

ملناهضة العنف ضد املرأة. بدوره أكد رئيس مجلس 

النواب األردº، مســؤولية املؤسسات الترشيعية يف 

تعديل الترشيعات املتعلقة ¶كانــة املرأة وôكينها 

وإزالة كل العقبات من طريق تفوقها وتحقيق ذاتها. 

وأكد أم¬ عام االتحاد الربملاº العرý أن العنف ضد 

املرأة يف الدول العربية يشكل انتهاكاً سافراً لحقوق 

اإلنســان، وجر@ة بحق املجتمع، وينعكس بشــكل 

مبارش عىل مس{ة التنمية فيها.

اßمم املتحدة توصي بنظام احلصص لتوسيع املشاركة
 النسوية Ø السياسة

ال�ملانيات العربيات قادرات على تعديل التشريعات جملابهة العنف
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