




 حممد املر
رئيس اجمللس الوطني االحتادي

يتزامن صدور العدد العارش من مجلة " الوطني االتحادي " مع اختتام دور االنعقاد 
افتتح  الذي   ، للمجلس  عرش  الخامس  الترشيعي  الفصل  من  واألخري  الرابع  العادي 
الله " ألعامل دور  الدولة " يحفظه  نهيان رئيس  الشيخ خليفة بن زايد آل  السمو  صاحب 
انعقاده العادي األول يوم الثالثاء التاسع عرش من ذي الحجة 1432 ه املوافق الخامس عرش 

من نوفمرب 2011 م.

، ودور  األربعة  العادية  انعقاده  بأدوار  للمجلس  الخامس عرش  الترشيعي  الفصل  لقد متيز 
 ، والسياسية  والرقابية  الترشيعية  ألدائه الختصاصاته  النوعي  بالتطوير  العادي  غري  انعقاده 
حيث شهد هذا الفصل زخامً يف التعاون بني املجلس والحكومة ، ومشاركته الفعالة يف دعمها 
بالرؤى واألفكار عىل مختلف األصعدة من خالل مناقشة املجلس لعدد كبري من مرشوعات 
القوانني يف إطار تحديث البنية الترشيعية يف الدولة ومتابعة شؤون وقضايا الوطن واملواطنني 
يف مختلف املجاالت ، من خالل مناقشة املوضوعات العامة وطرح األسئلة ، ورفع التوصيات 
بشأنها للحكومة ملعالجة القضايا التي تضمنتها ، وإسهامه النوعي عرب مامرسة الشعبة الربملانية 
للمجلس ألرقى معايري الدبلوماسية الربملانية ، خالل مشاركاتها يف مختلف الفعاليات واملحافل 
الربملانية الخليجية والعربية واإلسالمية والدولية ، والزيارات واللقاءات الربملانية  يف تفعيل 
أجهزة املؤسسات الربملانية االقليمية والدولية يف مختلف مجاالت عملها ، والتفاعل املثمر مع 
مختلف القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية ومواقف دولة االمارات العربية املتحدة إزاءها  
وعىل رأس أولوياتها التأكيد عىل حق دولة اإلمارات  يف استعادة سيادتها عىل جزرها الثالث 

التي تحتلها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. 

لقد استطاع املجلس خالل هذا الفصل وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة ، وإثراء املشاركة 
السياسية يف صنع القرار ، وتعزيز الثقافة والحياة الربملانية يف وطننا العزيز ، من توسيع قاعدة 
الحكومية  والجهات  واملؤسسات  املجتمع  وقطاعات  رشائح  ومختلف  املواطنني  مع  تواصله 
 ، امليدانية  للزيارات  الكبري  الكم  خالل  من  سواء  ذلك  تجسد  حيث   ، واملجتمعية  واألهلية 
والحلقات النقاشية ، والندوات التي عقدتها لجان املجلس والرشاكات االسرتاتيجية مع مختلف 
للمجلس يف  العامة  األمانة  التي نظمتها  الربملانية  والفعاليات واألنشطة  الوطنية  املؤسسات 

هذا اإلطار ، أو من خالل مختلف قنوات التواصل ووسائل االتصال الحديثة. 

تحقيق  يف  بعهده  أوىف  قد  يكون  أن  عرش  الخامس  الترشيعي  فصله  يف  املجلس  يأمل  وإذ 
تطلعات قيادتنا الحكيمة ، وشعبنا الكريم ، ويف مستوى أهداف مرحلة التمكني املجيدة التي 
فإنه يتطلع   ، العزيز  السياسية يف وطننا  املشاركة  ، وتفعيل  الربملانية  الحياة  إثراء  تستهدف 
إىل املرحلة الجديدة من مسريته املباركة ليتابع العطاء يف مسرية الخري والبناء واالزدهار التي 
يشهدها وطننا العزيز ، بعد إنجاز استحقاق العملية االنتخابية الثالثة ، الختيار نصف أعضاء 
عز  الله  بإذن  ستجري  التي   . عرش  السادس  الترشيعي  لفصله   ، االتحادي  الوطني  املجلس 
وجل يف شهر أكتوبر القادم ، متوجهني إىل العيل القدير أن يُديم عىل وطننا العزيز وشعبنا 
الكريم نعمة األمن واالستقرار والنمو واالزدهار يف ظل قيادتنا الحكيمة ، وعىل رأسها صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله" ، وأخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم ديب ، 

وإخوانهام أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات. 
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حفل الشركاء االسرتاتيجيني.. تكريـــــــــــــــــــــــــــــم اجملتهدين يف خدمة القضايا
 الوطنية سمة إماراتية أصيلة

أكد معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، أن املجلس وتلبيــًة لتوجيهات قيادتنا 

الحكيمة وانسجاماً مع رؤيته ورسالته وحرصاً عىل 

القيــام بدوره عىل الصعيدين الداخيل والخارجي، 

ومامرسة اختصاصاته الدستورية عىل أفضل وجه، 

يتبُع منهجاً واضحاً وشــفافاً يف أَدائه الختصاصاته 

ومختلف مجاالت عمله، عــامده التواصل مبعناه 

الشمويل مع املواطنني، وكافة مؤسسات وقطاعات 

املجتمــع، األمــر الذي يُســهم يف تعزيــز الثقافة 

والحياة الربملانية، واملشــاركة السياســية يف صنع 

القرار. 

جاء ذلــك يف كلمة ألقاها معايل رئيس املجلس 

خالل حفل التكريم الذي أقامه املجلس يوم االثنني 

15 يونيــو 2015 يف مقرة بأبوظبي، للمؤسســات 

واملجتمعيــة  واألهليــة  الحكوميــة  الوطنيــة 

واإلعالميــة، وجميع مــن تعاون مــع املجلس يف 

مختلف املجاالت خــالل دوري االنعقاد العاديني 

الثالــث والرابــع من الفصــل الترشيعي الخامس 

عرش يف إطار الرشاكة االسرتاتيجية للمجلس.

حرض حفل التكريم سعادة الدكتور محمد سامل 

املزروعــي األمــني العام للمجلس و ســعادة عبد 

الرحمن الشــاميس األمني العام املســاعد للشؤون 

الترشيعية والربملانية.

وقال معــايل رئيس املجلس يأيت حفلنا اليوم يف 

هذا السياق مبناســبة اختتام أعامل دور االنعقاد 

العــادي الرابــع واألخري مــن الفصــل الترشيعي 

الخامس عرش للمجلس ومن هذا املنطلق وبهذه 

املناسبة الطيبة التي تجمعنا فإنه يرُشفنا أن نُكرم 

اليوم هذه الكوكبة املمتازة من مؤسسات الوطن 

الحكومية واألهلية واملجتمعية واإلعالمية املوقرة، 

وجميــع مــن تعاونوا مــع املجلــس يف مختلف 

املجــاالت، خالل دوري االنعقــاد العاديني الثالث 

والرابــع من الفصل الترشيعــي الخامس عرش، يف 

إطــار الرشاكة االســرتاتيجية، والحرص الدائم عىل 

استمرار وتطوير هذه الرشاكة وآلياتها، وتعميقها 

مبختلــف وجوههــا يف حياتنا الربملانيــة، من أجل 

دعم وتعزيز مســرية الخري والبناء يف جميع أرجاء 

وطننا العزيز. 

وأعرب معاليه عن شــكره وتقديــره للعاملني 

يف كل موقــع مــن مواقــع املســؤولية والخدمة 

العامة، وللمؤسسات والهيئات الحكومية واألهلية 

واملجتمعيــة واإلعالميــة الوطنيــة املوقــرة التي 

 التكرمي شمل كوكبة 
من مؤسسات الوطن 

احلكومية واألهلية 
واجملتمعية واإلعالمية 
وجميع من تعاون مع 
اجمللس خالل دوري 

انعقاد يف إطار الشراكة 
االسرتاتيجية

شراكة     وتواصل
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حفل الشركاء االسرتاتيجيني.. تكريـــــــــــــــــــــــــــــم اجملتهدين يف خدمة القضايا
 الوطنية سمة إماراتية أصيلة

ُيثلونهــا، مثمنا الجهــود املخلصة البنــاءة، التي 

بذلوهــا يف أجواء من العمــل املتكامل، والتفاعل 

والتعــاون الدائم بكل صوره، مع املجلس الوطني 

االتحادي يف مختلف مجاالت عمله.

وقال معاليه يف كلمته: لقد َعِملنا معاً من أَجِل 

غايَــٍة واِحَدة هي تحقيــق املصلحة العليا للوطن 

ولشــعبنا الكريم، فقد كنتم جميعاً عوناً للمجلس 

ولجانه باالســتنارة بأفكاركم ومقرتحاتكم وآرائكم 

األمر الذي كان له األثر اإليجايب الكبري، ســواء عىل 

صعيد إثراء أعامل املجلس يف التوصل إىل القرارات 

املناسبة، بشأن كل ما تم طرحه ومناقشته، أو عىل 

صعيد تفاعــل الرأي العام معه، وإيصال رســالته 

وتفهــم دوره. وأضاف إن الرشاكــة التي تجمعنا 

مبختلــف آفاقهــا ومجاالتها مل تأِت مــن فراغ بل 

كانت نابعة مــن إدراك ووعي أكيد مبصالح بلدنا 

العزيز وتَلَُمس ُهمومنا وقَضايانا، واإليان العميق 

بجدوى التعاون، وتطويــر هذه الرشاكة، والعمل 

معــاً، من أجل خدمــة مصالح وطننا وشــعبنا يف 

جميع مجاالت حياتنا، وإعالء شأن وطننا وازدهاره 

يف جميع امليادين. 

وقــال: إن مــن املبــادئ الحضاريــة الراقية يف 

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة أنهــا ال تنىس 

الذيــن يحرصون عــىل تســخري كل طاقاتهم من 
أجل تقدم الوطن ورخائــه وازدهاره، وأن تكريم 

املجتهدين يف خدمة قضايا الوطن واملواطنني، هي 

ســمة إماراتية أصيلة رّسختها قيادتنا الحكيمة منذ 

تأسيس الدولة، وعملت عىل تعميقها وتكريسها يف 

مجتمــع اإلمارات املعارص.ويف ختام كلمته قال املر 

إننا ونُحن عىل طريق املشاركة السياسية الشعبية، 

إلنجاز استحقاق العملية االنتخابية الثالثة، الختيار 

نصــف أعضاء املجلس الوطنــي االتحادي، وتعيني 

النصف اآلخــر، لفصله الترشيعي الســادس عرش، 

التي ســتجرى بإذن الله عز وجل يف شــهر أكتوبر 

القادم، ونُعايش هذه التطــورات املهمة يف حياتنا 

الربملانية، التي يَرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيــان رئيــس الدولة، حفظــه الله، 

وإخوانــه أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 

حكام اإلمــارات، لعىل وعي أكيد بأن إثراء تجربتنا 

الربملانيــة، ووصولهــا إىل آفاقها املنشــودة، بحاجة 

إىل املشــاركة الدامئة الفاعلة، والتواصل، والتعاون 

املســتمر بني املجلــس وجميع مؤسســات وأبناء 

الوطن بكافة صور املشاركة والعطاء.

 اجمللس يتبع منهجًا 
واضحًا وشفافًا يف أدائه 
الختصاصاته وخمتلف 

جماالت عمله تلبيًة 
لتوجيهات القيادة 

وانسجامًا مع رؤيته 
ورسالته وحرصًا على 

القيام بدوره 
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افتتح ملتقى يعد األول من نوعــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف اإلمارات.. رئيس اجمللس: 
جمعيات النفع العام ركن أساسي ومــــــــــــــــــــــــكمل للحياة الربملانية

 شهد ملتقى »نحو رشاكة اسرتاتيجية مع جمعيات 

النفع العام« الذي نظمته األمانة العامة للمجلس 

الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع وزارة الدولة 

لشؤون املجلس الوطني االتحادي، يوم االثنني 25 

مايو2015م يف فندق رافلز ديب، نقاشــات موسعة 

بني الحضور الذين يثلون جمعيات النفع العام يف 

الدولة ومواطنني ومعنيني وأكادييني، واملشــاركني 

ومعايل مريم الرومي وزيرة الشــؤون االجتامعية، 

ركزت عىل أهمية إنشــاء هيئة للجمعيات يف ظل 

عددهــا الكبري وأعضائها الذين يصلون إىل عرشات 

اآلالف، وتحديــث أهــداف وأغــراض الجمعيات 

مبــا يعزز ويقوي التوجه للــرشاكات، والرتكيز عىل 

تطوير األداء ورفع الكفاءة ونرش ثقافة املســؤولية 

االجتامعية عىل نطاق أوسع، وإيجاد مصادر متويل 

ودعم مــادي وتوظيف ذلك مبا يخــدم األهداف، 

وتعزيز الرشاكات وتحويلها إىل رشاكات اسرتاتيجية 

مستدامة، واالســتثامر األمثل للموارد البرشية من 

املتطوعني وعــىل وجه الخصوص الفئة الشــبابية 

وتزويدها باملهارات الالزمة.

تعزيز التواصل مع قطاعات املجتمع ومؤسساته

وأكد معــايل محمد أحمد املر رئيــس املجلس يف 

كلمة افتتح فيها أعامل امللتقى الذي يعد األول من 

نوعه الذي يُعقد يف دولة اإلمارات، أن انعقاد هذا 

امللتقــى يُعترب تواصالً من نــوع آخر بني الربملانيني 

ومختلــف قطاعات ورشائح املجتمع ومؤسســاته 

املجتمعية وإنه ومبا يُسلط الضوء عليه من جوانب 

مهمة يف موضوع صياغة اســرتاتيجية لتفعيل دور 

جمعيات النفع العام، خاصة من حيث اســتثامره 

عىل الوجــه األفضل يف اإلطــار ومختلف مجاالت 

العمل الربملــاين ومبشــاركة نخبة مــن الربملانيني، 

وأعضاء جمعيات النفع العام واألكادييني، والخرباء 

قــادر بعون الله تعــاىل عىل بلورة آفــاق جديدة 

لتطوير وتفعيل دور هذه الجمعيات ومشــاركتها 

الفاعلة بالحياة الربملانية وبأعامل وأنشطة املجلس 

الوطنــي االتحــادي، خاصــة عىل صعيــد القضايا 

واملوضوعات التي تعنى بها وتأسست من أجلها. 

وقال يســتهدف هذا امللتقى التأسيس لرشاكة 

اســرتاتيجية وتفعيل التعــاون الدائم بني املجلس 

الوطنــي االتحــادي، وجمعيــات النفــع العام يف 

مختلــف مجــاالت العمــل الربملــاين، مضيفــا أن 

انعقاد هــذا امللتقى يأيت يف إطــار حرص املجلس 

الوطني االتحادي ووزارة الدولة لشــؤون املجلس 

الوطنــي االتحــادي عــىل تعزيــز التواصــل مع 

مختلف مؤسســات املجتمع والوقوف عىل الفرص 

لبنــاء رشاكــة  واملقرتحــات  واآلراء  والتحديــات 

اســرتاتيجية معهــا، وإياناً منهام بالــدور الحيوي 

لجمعيات النفع العام املنترشة يف كل أنحاء وطننا 

العزيــز، وتكفــل القوانــني واألنظمــة املرعية يف 

الدولــة تكوينها لتعنى يف تطوير شــؤون املجتمع 

يف مختلــف املجــاالت، ويف نقــل همــوم وقضايا 

وحاجات مختلــف قطاعات املجتمع لوضعها عىل 

األجنــدة الربملانية، وتعزيــز ثقافة الحــوار البناء 

واملشاركة يف مسرية التنمية والنهضة الشاملة التي 

يشهدها وطننا العزيز. 

واضاف  وهي بهــذا الدور الرائد الذي تضطلع 

بــه، مُتثل ركنــاً أساســياً ومكمالً للحيــاة الربملانية 

فجمعيــات النفع العام املتفاعلة عن قرب وبعمق 

مع معطيات مختلف جوانب العمل الربملاين، بكافة 

أبعاده الترشيعية والرقابية والسياســية، تُســاهم 

بفاعلية يف تعزيز املشــاركة، وإثراء الثقافة والحياة 

الربملانيــة عرب التواصــل بني الربملانيــني والجمهور 

وتفعيل املشــاركة السياســية ملختلــف قطاعات 

ورشائح املجتمع، ال ســيام يف ضوء تطورات الحياة 

الربملانيــة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، والتي 

ستشــهد قبل نهاية هذا العــام العملية االنتخابية 

الثالثــة الختيــار نصــف أعضاء املجلــس الوطني 

االتحادي، لفصله الترشيعي السادس عرش.

املجلس يحرص عىل مشاركة ممثيل الجمعيات يف 

نقاشاته
وأكد أن املجالس الربملانية هي أكرث املؤسســات 

تشــابكاً مع مختلف رشائــح وقطاعات املجتمع 

وبصفتهــا مُتثــل الشــعوب ومبا تضطلــع به من 

أدوار، هي املنابر التي تُعرب عن آمال وطموحات 

وقضايا املجتمع وهموم املواطنني ومشــاكلهم يف 

مختلف مناحي الحياة وألن جمعيات النفع العام 

وبحكم مســؤوليتها االجتامعية، وبانفتاحها عىل 

مختلــف قطاعات ورشائح املجتمــع وقربها من 

تَلمس قضاياها وهمومهــا وحاجاتها يف مختلف 

املجــاالت، ومُتثــل بيوت خــربة يف هــذا اإلطار 

تســتطيع أن تُســلط الضوء، وتنقل وتطرح هذه 

القضايا واملشــكالت، طرحاً موضوعياً باملشــاركة 

والنقاش والحوار مع الربملانيني بل وتستطيع أيضاً 

أن تقــدم املالحظــات واآلراء واألفــكار والحلول 

واملقرتحات املناسبة ملعالجة هذه القضايا وتضعها 

امللتقى يُعترب تواصالً من 
نوع آخر بني الربملانيني 

وخمتلف قطاعات وشرائح 
اجملتمع ومؤسساته 

اجملتمعية

شراكة     وتواصل
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اجمللس يحرص على 
الدوام على دعوة ممثلي 
خمتلف جمعيات النفع 
العام حلضور اجتماعات 

اللجان  للمشاركة يف 
مناقشاتها 

افتتح ملتقى يعد األول من نوعــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف اإلمارات.. رئيس اجمللس: 
جمعيات النفع العام ركن أساسي ومــــــــــــــــــــــــكمل للحياة الربملانية

أمام ممثيل الشعب وبذلك تُساهم بشكل فاعل 

يف إثراء معلوماتهم وتعزيز دورهم وأدائهم عىل 

الوجه األفضل من ناحية، ومن ناحية ثانية تعمل 

عىل تعزيز التفاعل واملشاركة املجتمعية يف الحياة 

الربملانيــة.  وقــال من هذا املنطلــق فإن املجلس 

يحرص عــىل الدوام عــىل دعوة ممثــيل مختلف 

جمعيــات النفــع العام لحضــور اجتامعات لجان 

املجلس الدامئة واملؤقتة للمشــاركة يف مناقشــاتها 

ملختلف مرشوعات القوانــني واملوضوعات العامة 

والقضايا املنظورة أمامها، كام أن املجلس ويف إطار 

حرصه عىل تفعيل دور جمعيات النفع العام، تبنى 

عدداً من التوصيات إثر مناقشــته ملوضوع سياسة 

وزارة الشــؤون االجتامعيــة يف شــأن الجمعيات 

التعاونية خالل دور االنعقاد العادي الرابع الحايل، 

من شــأنها تعزيــز وتطوير دور هــذه الجمعيات 

ملواكبة التطورات ومتكينها من تحقيق أهدافها مبا 

يخدم املجتمع يف مختلف امليادين.

وأضاف نأمل يف أن تكــون أوراق العمل املعدة 

لهذا امللتقى التي تتناول محاور مهمة تُسلط الضوء 

عــىل التحديات التي تواجه جمعيــات النفع العام 

من ناحية عالقتها مع املجتمع، وبناء عالقات رشاكة 

اســرتاتيجية وتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة 

االتحاديــة واملحليــة واملجلس الوطنــي االتحادي 

ودعم برنامج التمكني الســيايس واملناقشات حولها 

عوناً لجميع املشــاركني للخــروج بتوصيات، نعمل 

جميعــاً برملانيني وفاعلني يف هــذه الجمعيات عىل 

تبنيها عملياً، لتطوير األداء والتعاون بينهام ولتُشكل 

رافداً ثرياً للحياة الربملانية يف وطننا العزيز.
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وزيرة الشؤون االجتماعية: آن األوان للـــــــــــــــــــــقطاع اخلاص لتغيري الشكل 
التقليدي املرسوم عنه يف أذهان الناس

قالت معايل مريم الرومي وزيرة الشؤون االجتامعية 

إن الحكومة ستتوجه يف املرحلة القادمة بشكل جدي 

إىل سياســة التعهيد وإىل بناء رشاكات اســرتاتيجية 

طويلة املدى من خالل تكليف جمعيات ذات النفع 

العام أو رشكات خاصة لتقديم الخدمات نيابة عنها، 

لتخفيف العبء املــادي واملايل عىل الدولة وخفض 

التكاليف والخروج من األنظمة واللوائح الحكومية 

إىل أنظمــة أكرث مرونة وأســاليب عمــل متجددة، 

مؤكدة أن سياســة التعهيد ونقــل امتياز الخدمات 

من الحكومة إىل جهات أخرى ســواء للقطاع األهيل 

أو الخــاص أصبح خياراً جذاباً ومطلوباً ومن املتوقع 

زيادة الطلب عليه بعد نجاح تجارب عديدة، بهدف 

تحسني مســتوى وجودة الخدمة نوعاً وكامً وتعزيز 

عامل املنافســة لصالح متلقي الخدمة واملستفيدين 

منها.

وشــددت عىل أن القطاع األهيل له أســاس قوي 

يكن البنــاء عليه كام أن التطوع الــذايت لألفراد يف 

املؤسســات األهلية والجمعيــات ذات النفع العام 

يكــن توظيفه توظيفاً جيداً بحيث يخدم متطلبات 

أهداف التنمية املســتدامة، فالفــرص املتاحة قابلة 

لالســتثامر ويكــن االســتفادة منها بشــكل مثمر 

وإيجايب ومبا يعزز من مكانة القطاع األهيل، معربة 

عــن أملها بأن تكون نتائج وتوصيــات هذا امللتقى 

بدايات جديــدة وانطالقة خالقّــه للجمعيات ذات 

النفــع العام مــع رشكائها مــن الحكومات ورشكات 

القطــاع الخاص ويحقق مشــاركة فاعلــة يف تنمية 

املجتمع واالرتقاء به. 

وأضافــت نرى اليوم أن القطــاع الحكومي تطور 

بشــكل ملحوظ واعتمد التميز والجــودة واالبداع 

واالبتــكار منهجاً لالرتقاء والكفــاءة، وكذلك القطاع 

الخاص الذي يتكيف بشــكل عاجــل مع املعطيات 

ويولــد قوة دفع ذاتية تتوافق مــع متطلبات حركة 

الســوق الرسيعة، وعىل الجانب األخر يقف القطاع 

األهيل والــذي يلك من املقومات والعنارص وموارد 

برشيــة وثقــة املجتمــع ولديــه مصداقيــة يكن 

استثامرها بشكل يفوق التوقعات والطموح، إال إنه 

ما زال مرتدداً وغري مستعد إلحداث النقلة ذاتها.

15 مقرتحاً لتطوير عمل جمعيات النفع العام

وأكدت أنــه آن األوان أن يخرج القطاع األهيل من 

الشــكل التقليدي املرسوم يف أذهان الناس إىل شكل 

محفز ومستقطب لألفكار اإلبداعية، وإحداث نقلة 

نوعية إلسهامات الجمعيات مبا يرفد عملية التنمية 

وأهدافهــا املســتدامة ويســتوجب إعــادة صياغة 

لالســرتاتيجيات والخطط بحيث تضيف وزناً وانجازاً 

وتفاعــالً يف التنميــة وتصــب مخرجاتهــا ونتائجها 

مرمي الرومي تؤكد أن 
احلكومة ستتوجه إىل بناء 
شراكات طويلة مع القطاع 

اخلاص للدفع باجتاه 
تقدمي اخلدمات على شكل 
حمفز ويستقطب األفكار 

اإلبداعية

وزيرة الشؤون االجتماعية 
تعرب عن أملها بأن تكون 
نتائج امللتقى وتوصياته 
بدايات جديدة وانطالقة 

خالّقة للجمعيات ذات النفع 
العام مع شركائها من 

احلكومات والقطاع اخلاص

شراكة     وتواصل
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وزيرة الشؤون االجتماعية: آن األوان للـــــــــــــــــــــقطاع اخلاص لتغيري الشكل 
التقليدي املرسوم عنه يف أذهان الناس

لصالح األهداف املرجوة، وقالت مام سبق نستطيع 

القــول إنه عــىل الرغم من وجــود تحديات تواجه 

الجمعيات ذات النفع العــام لعقد رشاكات طويلة 

املدى، إال أن هناك تقديرا ألهمية ودور هذا القطاع 

وعليه نقرتح التوصيــات التالية : مراجعة وتحديث 

أهداف وأغراض الجمعيات مبا يعزز ويقوي التوجه 

للــرشاكات، واعتامد التخطيط االســرتاتيجي لجميع 

الخطــط والربامج، والرتكيز عــىل تطوير األداء ورفع 

الكفــاءة، وتبنــي معايري الجودة وقيــاس مؤرشات 

األداء وتقييم مســتمر للنتائج واملخرجات، وتقديم 

منظومــة متكاملة من الربامج واملبــادرات متوافقة 

مــع الــرؤى واالســرتاتيجيات الحكوميــة، والعمل 

عىل نرش ثقافــة املســؤولية االجتامعية عىل نطاق 

أوســع، ونــرش ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار والتميز، 

واالســتخدام األمثــل مــن التكنولوجيا والوســائل 

التقنية يف العمل، وتبني أدوات وأســاليب احرتافية 

من تقديــم الخدمات واملبــادرات، وااللتزام بنظام 

حوكمــة العمل األهيل، إيجــاد مصادر متويل ودعم 

مادي وتوظيف ذلك مبا يخدم األهداف، واالستفادة 

من التجارب واملامرســات العاملية الناجحة يف عقد 

الرشاكات، وبناء تحالفــات نوعية ورشاكات هادفة 

لتحقيق املنفعة املتبادلة وتلبي احتياجات املصلحة 

املشرتكة، وتوسيع نطاق الرشاكات الحالية وتحويلها 

إىل رشاكات اسرتاتيجية مستدامة، واالستثامر األمثل 

للموارد البرشية من املتطوعني وعىل وجه الخصوص 

الفئة الشبابية وتزويدها باملهارات الالزمة.

ولفتــت إىل أن قوة وارتقاء وتطــور املجتمعات 

تكمــن مبــدى كفــاءة ورشاكــة قطاعاتهــا الثالثة 

الحكومي واألهيل والخاص وفّعالية أدائها وتقاســم 

املســؤوليات بينها، مؤكــدة أن الحكومات الحديثة 

اســترشفت املســتقبل بشــأن ديومتها واســتدامة 

برامجهــا التنمويــة فــرأت أن ذلك لــن يتأىت دون 

تكامليــة األدوار مــع القطــاع األهــيل والخــاص 

فاعتمدت مبدأ الرشاكات االســرتاتيجية القامئة عىل 

تبادل املصالح واألداء الفّعــال نحو تحقيق أهداف 

التنميــة املســتدامة واتخــذت ذلك منهجاً رئيســاً 

لضــامن الوصول إىل الغايات املنشــودة، مضيفة إن 

الرتابط الوثيق بني أدوار القطاعات الثالثة يحتم عقد 

الرشاكات وتوزيع املســؤوليات وتقسيم املهام فلم 

يُعــد ممكناً ألي قطاع العمل مبعــزل عن القطاعني 

اآلخرين، فالتحديــات التنموية كبرية وكثرية كام أن 

املســتجدات التي تطرأ عــىل كل مرحلة من مراحل 

عمليــة التنميــة تتطلب تضافر الجهود والتنســيق 

واملســاندة بني ومــع القطاعات الثالثــة والتي هي 

ركائز املجتمع ودعائم تطوره وازدهاره.

وأضافت يف العقــود الثالثة األخرية تغريت أمناط 

وأشــكال الرفاه وانتقلت الدولة مــن دور الحاضن 

والراعي والضامن واملســؤولة عن سياسات التنمية 

االجتامعيــة إىل أدوار حديثة غري معهودة، فانحرس 

دورهــا التقليدي وتقلــص لصالح القطــاع الخاص 

الــذي تنامى بقوة ليس فقــط يف املجال االقتصادي 

بــل االجتامعي أيضاً وحتى عىل املســتوى التنموي، 

مشــرية أنه يف املقابل كان من الــرضورة أن يتحول 

القطاع األهــيل من دور الرعايــة والتوعية إىل دور 

أكرب وأكرث تأثرياً وفعاليّة إال انه ما زال ملتحفاً مبالءة 

وهيمنة الطابع الخريي واإلنساين وليس التنموي.

وبينت أن الرشاكات مــع الجمعيات ذات النفع 

العام يف الســابق تعتمد عىل مجرد مامرسة القطاع 

الخــاص ملســؤوليته املجتمعيــة دون بــذل جهود 

حقيقيــة يف تبنــي ودعم برامج ومبــادرات تنموية 

مشــرتكة، أما اآلن فالرشاكات اتخذت صورة جديدة 

من التفاعــل الحقيقي فأضحت تعاوناً اســرتاتيجيا 

مدروساً بني األطراف املتشاركة بهدف تبادل املنفعة 

واملســاهمة الفاعلــة يف تقديــم كل ما من شــأنه 

اســتدامة التعاون يف الخطــط التنمويــة واالرتقاء 

باملجتمع.

ولفتــت إىل أن بنــاء الرشاكات مل يعــد خياراً بل 

أصبح رضورة ال غنى عنها فالحكومات اليوم تسعى 

لتلــك الرشاكات أكرث من القطــاع األهيل أو الخاص 

ألن الرشاكــة أصبحــت مــن متطلبــات املنظامت 

الدولية فال قبول للوفود الحكومية إذا مل يكن ضمن 

متثيلها ممثلني عــن القطاع األهيل والخاص، مؤكدة 

أنــه ولبناء رشاكات قوية مــع القطاع األهيل وجب 

عىل مؤسســاته وجمعياته تبني واعتــامد وتطبيق 

نفــس منظومــة العمل التــي ينتهجهــا القطاعان 

الحكومــي والخــاص مثــل اعتامد معايــري الجودة 

والتميــز والتخطيط االســرتاتيجي وإضافة عنرصي 

االبداع واالبتكار للخطط واملبادرات والربامج.

وقالت إن رؤية اإلمارات 2021 رســمت خارطة 

طريق واضحة املعــامل للقطاع األهيل لبلوغ الهدف 

التنمــوي وأصبــح لزاماً عــىل كل القطاعات العمل 

ضمن هذه الرؤية هي اإلطار العام للعمل التنموي 

املستدام يف الدولة، وأن مفتاح الوصول لهذا الطموح 

املرجــو هو قدرة تلك القطاعــات عىل قراءة الواقع 

الحــايل ومعرفة التحديــات واملعوقــات وتجاوزها 

واغتنام الفرص واســتغاللها االستغالل األمثل لصالح 

العمليــة التنموية يف املجتمع للمســاهمة بشــكل 

جدي واسرتاتيجي لتحقيق رؤية اإلمارات 2021.

احلكومة ستتوجه يف 
املرحلة القادمة بشكل 
جدي إىل سياسة التعهيد 
وبناء شراكات اسرتاتيجية 
طويلة املدى من خالل 

تكليف اجلمعيات  لتقدمي 
اخلدمات 

رؤية اإلمارات 2021 رسمت 
خارطة طريق واضحة 

املعامل للقطاع األهلي 
لبلوغ الهدف التنموي 
وأصبح لزامًا على كل 

القطاعات العمل ضمن 
هذه الرؤية

الرومي تؤكد أهمية توسيع 
نطاق الشراكات احلالية 
وحتويلها إىل شراكات 

اسرتاتيجية مستدامة 
واالستثمار األمثل للموارد 
البشرية من املتطوعني 
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حمور التحديات التي تواجه جمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات النفع العام.. تأكيد على االلتزام 
مبعايري الشفافية واملؤسسية 

تضمــن املحور األول من أعــامل امللتقى الذي عقد 

بعنــوان »التحديــات التي تواجه جمعيــات النفع 

العام« وأداره سعادة الدكتور محمد سامل املزروعي 

األمني العام للمجلس الوطني االتحادي، ثالث أوراق 

عمل بعنوان »عالقة جمعيات النفع العام باملجتمع 

وتطويره« للدكتورة مريم لوتاه استاذة قسم العلوم 

السياســية يف جامعة اإلمــارات العربيــة املتحدة، 

و»التحديــات التي تواجه جمعيــات النفع العام يف 

بناء عالقات رشاكة اســرتاتيجية وتعاون مع مختلف 

مؤسســات الدولة االتحادية واملحلية« قدمها السيد 

زايد ســعيد الشــاميس رئيس مجلس إدارة جمعية 

اإلمــارات للمحامني والقانونيــني، و»الخربة الدولية 

واإلقليميــة يف التعامــل مع التحديــات التي تواجه 

جمعيــات النفع العــام« قدمهــا الدكتــور محمد 

أحمد ســامل العوض املستشار القانوين مبجلس األمة 

الكويتي.

الدعم املادي واإلرشاف الرقايب والهيئات اإلدارية

وقالت الدكتورة لوتاه يكن تقســيم الدور التنموي 

لجمعيــات النفع العام إىل ثــالث مراحل تركز عىل 

نشأة وتطور جمعيات النفع العام يف دولة اإلمارات 

والدور املجتمعي والتنمــوي لجمعيات النفع العام 

وأهم الخطوات التي يكن اتخاذها لتأسيس رشاكة 

تنمويــة أفضل بــني الدولة واملجتمــع، مضيفة إذا 

وضعنــا يف االعتبار أن الهدف من إنشــاء جمعيات 

النفع العــام هو الرشاكة التنموية بني الدولة وهذه 

الجمعيات ومســاهمتها يف توفري الخدمات لرشائح 

وفئــات مختلفة من املجتمع، فإن تلك العالقة ذات 

بعدين أساسيني: البعد األول يتمثل يف الدعم املادي 

واملعنوي الذي تقدمه الدولة لهذه الجمعيات بدءاً 

بإشــهارها، وتخصيص مقار لها، وتوفري الدعم املادي 

الســنوي لتمكينها من القيــام بدورها، ويحدد ذلك 

الدعم املــايل بطبيعــة الحال وفق عــدة اعتبارات 

مــن بينها مــدى حاجــة الجمعية إىل دعــم مايل، 

مــدى نجاحهــا يف تحقيــق أهدافها التي أنشــئت 

مــن أجلهــا، التقارير الدورية عنهــا املوضحة ملدى 

التزامها بأحكام نظامها األســايس، وحجم الخدمات 

االجتامعية واإلنســانية التي تقدمها الجمعية داخل 

الدولة. وبينــت أن البعد الثــاين يتمثل يف اإلرشاف 

الرقــايب مــن قبــل وزارة الشــؤون االجتامعية عىل 

ســري عمل هذه الجمعيات ومدى التزامها باللوائح 

املنظمــة لنشــاطها، والقيــام بالزيــارات امليدانية 

اجتامعــات  عــىل  واإلرشاف  والرقابــة،  للمتابعــة 

الجمعيــات العمومية وانتخــاب مجالس اإلدارات، 

 ثالث  مراحل للدور 
التنموي جلمعيات 

النفع العام تركز على 
نشأتها وتطورها والدور 

اجملتمعي والتنموي وأهم 
خطوات تأسيس شراكة 

تنموية أفضل بني الدولة 
واجملتمع

 تفاوت النجاحات بني 
جمعيات النفع العام لعدد 
من األسباب التي تتوزع بني 
إدارية ومالية وأخرى أطلق 

عليها القيمة املضافة

شراكة     وتواصل
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حمور التحديات التي تواجه جمعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــات النفع العام.. تأكيد على االلتزام 
مبعايري الشفافية واملؤسسية 

واالطالع عىل تقرير مراقب الحسابات املستقل عن 

الحساب الختامي والوضع املايل للجمعية، باإلضافة 

إىل االطــالع عىل حجــم التمويل الــذايت ومصادره 

ومجــاالت إنفاقه. ولفتــت إىل أن هناك العديد من 

العوامــل املرتبطة بجمعيات النفع العام التي يكن 

إيجازها يف افتقار الهيئات اإلدارية يف بعض جمعيات 

النفع العــام للمهارات اإلدارية، إذ يغلب عىل إدارة 

البعــض منها املركزية وعدم التفويض والبريوقراطية 

التي تعقد ســري العمل أحياناً، وتحول بني الجمعية 

والقيام بأنشــطتها وتحقيق أهدافها، كام تبدو غلبة 

الطابع الشــخيص عىل العمل اإلداري بشكل واضح، 

فقد تنشــط الجمعية لوجود شخصية إدارية نشطة 

ويتعطل عملهــا لغياب تلك الشــخصية، والتي قد 

تتأثر بســبب الخالفات الشخصية بني أعضاء الهيئة 

اإلدارية مام يؤثر عىل ســري العمل، عالوة عىل عجز 

الجمعيــات عن اســتقطاب أعضاء جــدد وضعف 

الصلة بني الجمعية والفئات املستفيدة منها وعجزها 

عن تلمس احتياجاتها، وتضمني تلك االحتياجات يف 

أنشطة الجمعية وفق أولويتها.

وتناولت أهــم التحديات املجتمعيــة التي تحد 

مــن فاعليــة دور تلك الجمعيات مثــل تراجع قيم 

التطــوع التي متثل رافداً للعمــل األهيل، وانخفاض 

درجة الوعي بالدور التنموي لجمعيات النفع العام، 

وقناعــة املواطن بأن التنمية من مســؤولية الدولة، 

وضعف التغطية اإلعالمية للدور التنموي لجمعيات 

النفع العام ونظرة الشــك والريبة يف أنشــطة بعض 

جمعيات النفع العام ومصادر متويلها وأجنداتها.

اتحديات ونجاحات جمعيات النفع العام 

واستعرض السيد زايد سعيد الشاميس رئيس مجلس 

إدارة جمعيــة اإلمــارات للمحامــني والقانونيني يف 

ورقتــه بعنــوان »التحديات التــي تواجه جمعيات 

النفــع العام يف بنــاء عالقات رشاكات اســرتاتيجية 

وتعاون مع مختلف مؤسســات الدولــة االتحادية 

واملحليــة«، األهــداف التي ترمي إليهــا الجمعيات 

ومنجزات الجمعيات السابقة، والتحديات القانونية 

التــي تواجــه الجمعيــات ذات النفع العــام والتي 

اخترصها مبحورين.

 األول حمــل عنوان النصــوص املقيدة والترشيعات 

املطلوبة، الفتا إىل أن هناك تحديات عملية وواقعية 

ترتكز يف جانبني ثقايف وعميل، مشــريا إىل عدم بلوغ 

النضج املؤسيس من خالل محور الفردية والشخصية 

يف أعــامل الجمعيات ذات النفع العام، وإىل تفاوت 

النجاحات بني جمعيات النفع العام والتي اخترصها 

مبجموعــة من األســباب والتي تتوزع بني أســباب 

إدارية ومالية وأســباب أخرى أطلق عليها أســباب 

القيمة املضافة.

االستقاللية أهم العنارص الجوهرية للجمعيات  

وســلط الدكتور محمد أحمد سامل العوض املستشار 

القانــوين مبجلس األمــة الكويتي الضــوء عىل دور 

منظامت املجتمع املــدين يف مجريات األمور العامة 

عىل الساحة الوطنية واإلقليمية والدولية ومساهمتها 

يف صنع القرار والترشيع، مبينا أن منظامت املجتمع 

املدين تشــكل إحدى أبرز الظواهر الحية واإليجابية 

يف عامل اليوم بفضل حركتها النشطة وسعيها الدؤوب 

يف كل املجاالت وعىل كافة األصعدة.

وبني أن من العنارص الجوهرية ملنظامت املجتمع 

املدين هي االستقالل اإلداري عن الدولة، واالستقالل 

الالربحيــة  وصفــة  التطوعيــة  والطبيعــة  املــايل 

والشــفافية واملصداقيــة واملحاســبية، مســتعرضاً 

تجارب عاملية وإقليمية للعمل التطوعي يف كل من 

الواليــات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وكنـدا 

واســرتالــــيا والهنــــد. وأشار إىل أن دور منظامت 

املجتمــع املــدين يف دعم العمل الربملــاين يكون عرب 

الوســائل التاليــة الوظيفــة الترشيعيــة والوظيفة 

الرقابية وإقرار السياسات العامة وعضوية املجلس، 

وأمــا فيام يتعلق بالتحديــات التي تواجه منظامت 

املجتمــع املــدين فقــد لخصهــا يف النقــاط التالية 

بالهيمنة الحكومية والخلل الهيكيل والفساد والغلو 

والتعصب واإلقصاء ومشاكل التمويل.

وختــم العويض ورقــة العمل بالتأكيــد عىل أنه 

يتعني عنــد اصــدار الترشيعات الوطنيــة املنظمة 

لعمل مؤسســات املجتمــع املــدين أن تراعي هذه 
الترشيعات اســتقاللية هذه املؤسســات وطبيعتها 

األهلية، وأن تتضمن الترشيعات املذكورة اشــرتاط 

التزام املنظامت املدنية باملعايري العاملية كالشفافية 

واملؤسســية يف بناء هياكلها واختيار قياداتها وتبني 

خططها وقراراتها، ويف الحصول عىل مواردها املالية 

وانفاقها.

وأن تقوم املجالس الترشيعية العربية مببادرات 

لنــرش الوعي بالعمــل التطوعي واملــدين وتحفيز 

الشباب عىل الولوج اىل هذا املجال الحيوي واملفيد، 

وتوفــري وتنظيــم املــوارد املالية الكافيــة لتتمكن 

مــن أداء مهامها بالصورة املثىل وتعزيز مســاهمة 

منظامت املجتمع املدين يف العمل الربملاين.

 منظمات اجملتمع املدين 
تشكل إحدى أبرز الظواهر 
احلية واإليجابية يف عامل 

اليوم بفضل حركتها 
النشطة وسعيها الدؤوب 

يف كل اجملاالت وعلى كافة 
األصعدة

 يتعني عند إصدار 
التشريعات الوطنية 

املنظمة لعمل مؤسسات 
اجملتمع املدين أن تراعي 

استقاللية هذه املؤسسات 
وطبيعتها األهلية

أكد ســعادة الدكتور محمد ســامل املزروعي 
األمــني العام للمجلــس أن املجلس يحرص يف 
اطار مامرسة اختصاصاته الدستورية ال سيام 
الترشيعيــة عىل دعوة ممثيل جمعيات النفع 
العام لإلستشارة يف مختلف الترشيعات التي 
ترد إىل املجلس وهناك قوانني تم دعوة جميع 
جمعيــات النفــع العــام لحضور الجلســات 
واملناقشــة. وقال امللتقى فرصة مهمة لتأطري 
الحــوار بــني ممثيل جمعيــات النفــع العام 
واملجلس والحكومــة وجميع جمعيات النفع 
العام، ونأمل أن يتطور عملها لخدمة مســرية 
التنمية، مضيفا أن امللتقى يهدف إىل تسليط 
الضــوء عــىل دور جمعيات النفــع العام يف 
تطوير املجتمع وعىل التحديات التي تواجهها 
يف بنــاء رشاكات اســرتاتيجية وتعــاون مــع 
مختلف مؤسســات الدولة، وعــىل دورها يف 

دعم برنامج التمكني السيايس.

تأطري احلوار
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مطالبة برفع مستوى 
االستعداد لدى القطاع 

األهلي ليكون شريكًا مهمًا 
يف عملية التنمية عن طريق 

تدريب الكوادر العاملة 
وتأهيلها 

حمور بناء شراكات اسرتاتيجية.. اجملــــــــــــــــــــــــــلس حريص علىتعزيز دورومشاركة 
املواطنني يف جمعيات النفع العام

ركز املحــور الثاين مــن أعامل امللتقــى، الذي عقد 

بعنوان »نحو رشاكة اسرتاتيجية بني جمعيات النفع 

العــام واملجلــس الوطنــي االتحــادي والحكومة«، 

وبإدارة ســعادة الدكتور سعيد محمد الغفيل وكيل 

الوزارة املســاعد لشؤون املجلس الوطني االتحادي، 

عىل: »رؤيــة وتصور املجلس الوطني االتحادي نحو 

بناء رشاكة اســرتاتيجية مع جمعيات النفع العام«، 

قدمها ســعادة أحمد عبيد املنصوري عضو املجلس، 

و»دور جمعيات النفع العام يف دعم برنامج التمكني 

الســيايس«، قدمهــا الدكتــور خالد محمد حســن 

املستشــار القانوين بوزارة الدولة لشــؤون املجلس 

الوطنــي االتحادي، و»رؤية وتصــور الحكومة نحو 

بناء رشاكة اســرتاتيجية مع جمعيات النفع العام«، 

قدمها الســيد أحمد محمــد الخديــم نائب مدير 

إدارة الجمعيــات ذات النفع العام بوزارة الشــؤون 

االجتامعية.

جمعيات النفع العام واحتياجات املواطنني

واســتعرض ســعادة أحمد املنصوري، رؤية وتصور 

بناء رشاكة اســرتاتيجية مع جمعيــات النفع العام، 

وأهــم املتطلبــات والصعوبــات التــي تواجه هذه 

الرشاكــة، وتقديم منــوذج مقرتح لتعزيــز عالقات 

التعــاون املشــرتكة، مؤكــداً أن أحــد ثوابت عمل 

املجلــس الوطنــي االتحادي، تتمثل يف التشــارك يف 

اتخــاذ القرار مع فئــات املجتمــع املختلفة، ويرى 

املجلــس أن موافقته أو تعديله أو رفضه ملشــاريع 

القوانني أو إقرار التوصيات، ال يعرب عن رأي أعضائه 

األربعــني، وإمنا هو تعبري عن رأي املجتمع اإلمارايت، 

وعــن املصلحة العامة للدولــة، باإلضافة إىل أهمية 

تحقق مفهــوم التــوازن يف املصالــح، حيث يلعب 

األفراد والشــعوب دوراً رئيســاً ومبارشاً يف استقرار 

وأمن صالح الدولة، يف إطار ما يعرف بثورات اإلعالم 

والتواصل االجتامعي.

وقال إن دول العامل ترى أن جمعيات النفع العام 

أصبحت أداة رئيسة لتشــكيل السياسات والقوانني 

والرتويــج الحتياجات املواطنــني يف خضم عمليات 

املجلــس الترشيعيــة والرقابية، إزاء ذلــك كله، فإن 

متطلبــات الرشاكة بني املجلــس الوطني االتحادي 

وجمعيــات النفــع العــام، تتوقف عــىل عدد من 

العوامل األساســية، حيث تعتمــد فعالية كل طرف 

من األطراف املشــاركة عىل فعالية الطرف اآلخر يف 

أداء عمله، فاملجلس الوطني يريد أن تنمو جمعيات 

النفــع العام مــن خالل مشــاركة أكــرب للمواطنني 

فيهــا، ألن ذلــك ســينعكس عــىل تفعيــل قدراته 

الترشيعيــة والرقابية يف كفاءة أكرب، كام يتمثل أحد 

املتطلبات األساسية للتعاون بني الطرفني يف )القدرة 

املجتمعيــة(، أي قــدرة جمعيــات النفــع العام يف 

الحفاظ عىل اســتقالليتها، والتعبــري عن احتياجات 

مــن متثلهم، وحرية تكوين هــذه الجمعيات، ومن 

القوانني املنظمة لذلك.

وشــدد عــىل أهميــة التبــادل الحــر للبيانات 

واملعلومات والتشاور مع جمعيات النفع العام، من 

خــالل تبادل الرأي معهم يف القوانني أو املوضوعات 

العامــة، واالســتامع إىل وجهات نظرهــم وإبالغهم 

مبا تــم االنتهاء إليه يف دراســات املجلــس الوطني 

االتحادي.

موافقة اجمللس 
أو تعديله أو رفضه 

ملشروعات القوانني أو 
إقرار التوصيات يعرب عن    

رأي اجملتمع 

شراكة     وتواصل
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متطلبات مرحلة التمكني 
واملشاركة السياسية 

تقتضي أن تؤدي جمعيات 
النفع العام دوراً يف غرس 

مكونات الثقافة السياسية 
السليمة وتنميتها 

حمور بناء شراكات اسرتاتيجية.. اجملــــــــــــــــــــــــــلس حريص علىتعزيز دورومشاركة 
املواطنني يف جمعيات النفع العام

واقرتحــت ورقــة العمــل، إنشــاء اتحــاد لهذه 

الجمعيــات، يضــم جميــع جمعيات النفــع العام 

يف الدولــة، كام يكن وضع مذكرة تفاهم مشــرتك، 

يكــن أن تعقد مــع كل طرف عىل حــدة، لتحديد 

الحقوق والواجبــات املتبادلة بــني الطرفني، وعقد 

ندوات متخصصة أو ورش عمــل يدعى إليها خرباء 

ومختصون لحل إشكاليات جمعيات النفع العام.

رفع مســتوى الوعــي العام حول برنامــج التمكني 

السيايس

وبني الدكتور خالد محمد حســن املستشار القانوين 

بوزارة الدولة لشــؤون املجلــس الوطني االتحادي، 

يف ورقته، أن دولة اإلمارات، وعرب تاريخها، شــهدت 

رسوخ مبادئ الشــورى وأصول املشاركة الشعبية يف 

مســريتها الحضارية وبنائها املجتمعــي، وقد عرف 

شعب اإلمارات الشورى ومارسها كنهج أصيل يحكم 

العالقــة بني الحكام واملواطنني، منــذ عقود طويلة، 

قبل قيام االتحاد، وتعترب املشاركة السياسية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، مفهوماً راســخاً يف واقعها 

السيايس واالجتامعي والثقايف.

وأشــار إىل أن برنامــج التمكني الســيايس، الذي 

أطلقه صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 

نهيان رئيــس الدولــة، حفظه الله، مبناســبة العيد 

الوطنــي الرابــع والثالثني لالتحاد يف عــام 2005 م 

)والــذي اعتربه املجلس األعــىل لالتحاد خطة عمل 

وطنية(، يعد عالمة فارقة، بكل املقاييس، يف مسرية 

ترسيخ وتعزيز أسس املشــاركة السياسية يف عملية 

صنــع القرار الوطني، كام أنه يعد أساســاً لكثري من 

التطورات اإليجابية يف مســرية املشــاركة السياسية، 

وإعادة بناء املؤسسات االتحادية كامً وكيفاً، لتواكب 

التطورات والتغريات التي تشــهدها الدولة، ويلعب 

فيها املجلس الوطني االتحادي دوراً محورياً وفاعالً، 

بوصفه ســلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة 

التنفيذية.

وقال: يف هذا اإلطار، يكن للجمعيات ذات النفع 

العام، أن تؤدي دوراً مهامً يف النظام السيايس لدولة 

اإلمــارات، من خــالل أن تكون مبثابــة حلقة وصل 

بني الشــعب والحكومة، وأن تلعــب دوراً يف تعزيز 

املشــاركة السياســية، واملســاهمة يف رفع مستوى 

الوعــي العــام حول برنامــج التمكني الســيايس يف 

الدولة، وبخاصة انتخابات املجلس الوطني االتحاد، 

وتثقيــف فئــات املجتمــع بحقوقهــم وواجباتهم 

كمواطنــني، وبخاصة الحق يف التصويت، وتشــجيع 

املواطنــني عــىل التفاعل مــع الحمــالت االنتخابية 

واملشاركة بالتصويت يف االنتخابات.

وبــني أن متطلبــات مرحلة التمكني واملشــاركة 

السياســية، تقتيض أن تلعب جمعيــات النفع العام 

دوراً يف تعزيز أســس هــذه املرحلة من خالل غرس 

مكونات الثقافة السياســية الســليمة وتنميتها لدى 

رشائح املجتمع املختلفة.

إعــداد وثيقة مبــادئ للرشاكة تحدد املســؤوليات 

والصالحيات

وتناول السيد أحمد محمد الخديم نائب مدير إدارة 

الجمعيــات ذات النفع العام، الــدور البارز لقطاع 

مؤسسات املجتمع املدين يف العديد من املجتمعات 

التــي حققت قفــزات تنموية، والتــي عملت عىل 

تفعيــل جميــع مكونــات املجتمع للمســاهمة يف 

عملية التنميــة، إىل جانب أهمية إرشاك الجميع يف 

عمليــة التنمية داخل املجتمع، وأن يتحول األمر إىل 

ثقافة سائدة تحقق مســتوى عالياً من الرشاكة بني 

القطاعات الفاعلة.

وسلط الضوء عىل دور الرشاكة بني القطاع األهيل 

والحكومــي والخــاص، يف تحقيق أهــداف التنمية، 

كأحــد األدوات املعينة عىل ترســيخ هــذا املفهوم 

الثقايف، وتحويله إىل واقع عميل بني قطاعي التنمية 

من أجل رشاكة تنموية فاعلة. 

ودعــا إىل إعــداد وثيقة مبــادئ للرشاكة، تحدد 

املســؤوليات والصالحيــات لــكال طــريف الرشاكة، 

وتبني ملتقى ســنوياً يتم من خالله تكريم الرشكاء 

املتميزين مع القطاع األهيل، وتشــكيل لجنة يف كل 

جمعية ملتابعة ملف الرشاكة واملوارد، والتأكيد عىل 

أهميــة روح املبادرة اإليجابية لــدى رشكاء التنمية، 

وتقديم برامج ومشاريع عملية ترسخ هذا املفهوم، 

وتحقق االستثامر األمثل إلمكانية كل طرف، ورضورة 

رفع مستوى االســتعداد لدى القطاع األهيل، ليكون 

رشيكاً مهــامً يف عملية التنمية عــن طريق تدريب 

الكوادر العاملة وتأهيلهــا لقيادة املبادرة يف عملية 

الرشاكة.

 وأكد عىل رضورة اهتامم القطاع األهيل بتسويق 

برامجــه، وإبراز منجزاتــه يف املجتمع وإســهاماته 

التنمويــة، ودورهــا يف الوعــي الحضــاري والرقي 

باملجتمــع، وإنشــاء قواعد بيانــات للعمل األهيل، 

وتحويــل تلك املعلومات إىل مؤرشات متكن صاحب 

القرار مــن اتخاذه معتمداً عىل املعلومة الصحيحة، 

والتواصل الفعال مع وســائل اإلعــالم لنرش مفهوم 

الرشاكة يف املجتمع، وتقديم النامذج املتميزة محلياً 

وعاملياً. 

ميكن للجمعيات ذات النفع 
العام أن تؤدي دوراً مهمًا 
يف النظام السياسي لدولة 
اإلمارات بأن تكون مبثابة 
حلقة وصل بني الشعب 

واحلكومة

بعد تقديم أوراق العمــل، ُفتح باب النقاش 
للحضــور، الذيــن ركــزوا يف مداخالتهم عىل 
أهمية إنشــاء هيئة لجمعيــات النفع العام، 
يف ظل وجــود عدد كبــري لهــذه الجمعيات 
وأعضائها الذين يصلــون إىل عرشات اآلالف، 
وهي تقدم مساهمة وقيمة مضافة، مؤكدين 
أنــه يف ظــل وجود الهيئــة، ســريتفع العدد، 

وسيتم تنظيم عملها.
 متســائلني، هــل هناك مدة زمنيــة من قبل 
منظمــي املنتــدى لتطبيــق مــا يطــرح من 
الوعــي  أهميــة  وأفكار.وأكــدوا  توصيــات 
للجمعيــات العموميــة، لدورهــا يف اختيــار 
أعضــاء مجالــس اإلدارة، ودور القطاع العام 
يف متابعــة عمل الجمعيات، وتناولوا مســألة 
رشاء الخدمــة وبعض الخدمــات التي تقدم 
لها، وموضوع التمويل، ومحدودية التمويل، 
والدعــم الحكومــي للجمعيــات، وموضوع 
االســتقاللية، والنظــر للدعــم الــذي يقدم 
للجمعيــات ويف تبعيتها، إضافة إىل متطلبات 
جمعية اإلمــارات للصــم، مؤكديــن أهمية 
االهتامم بها وتعزيز االســرتاتيجية معها، مع 

دعوة الرشكات للنظر لهذه الفئة.

مداخالت احلضور 
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مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحــــــــــــــــــــــــــافة.. اجمللس يؤكد أهمية تكريس 
مبدأ الشفافية يف التعامل مع اإلعالم

أكــد معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، مبناســبة االحتفال باليــوم العاملي لحرية 

الصحافة، الــذي يُصادف يف الثالث من شــهر مايو 

كل عــام، أن املجلــس لن يألــو جهــداً يف تكريس 

مبدأ الشــفافية يف التعامل مع اإلعالميني ووســائل 

اإلعالم وكفالة حقوق اإلعالميني، وإتاحة كل الفرص 

للوصــول إىل املعلومــات، إياناً منــه بحرية اإلعالم 

القامئة عىل الوعي واملسؤولية.

وقــال إن احتفالنــا بهذه املناســبة يعكس مدى 

حرص واهتــامم الدولة وما تُوليه من أهمية لتعزيز 

استقاللية وسائل اإلعالم، ودورها كرشيك أسايس يف 

التطور والتقدم الذي تنشده املجتمعات اإلنسانية، 

وحرصها عىل حامية حرية الصحافة وحرية التعبري، 

باعتبارهــام من الحقوق األساســية التي جســدها 

اإلعالن العاملــي لحقوق اإلنســان، الذي مىض عىل 

صدوره ستون عاماً. 

وأضاف معاليه أن اهتــامم دولة اإلمارات بدعم 

اإلعــالم وتطويره ومســاندة حريتــه وتعزيز دوره، 

هــو نهج أصيــل للدولــة، إياناً منها بــدور اإلعالم 

يف تطوير جميــع مجاالت الحياة، ودعم مســارات 

التنمية مبختلف أبعادها، ومــن هذا املنطلق، فإننا 

يف دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، نســعى دامئاً 

لتطويــر اإلعالم الوطني ومؤسســاته، وتعزيز ثقافة 

حرية اإلعالم، وكفالة حق اإلعالميني يف الحصول عىل 

املعلومــات الالزمة، مبا ُيكنهم مــن القيام بدورهم 

عىل أفضل وجه، ومبا ينسجم مع التطور االجتامعي 

والثقايف، ومتاشياً مع دور الدولة الريادي يف مختلف 

املجــاالت. وأكــد معــايل املر، عــىل أهميــة الدور 

الذي يضطلع به اإلعالم كرشيك أســايس يف املســرية 

التنمويــة للدولة منــذ تأسيســها، ودوره يف عملية 

تحقيق الديقراطيــة وتعزيز ســيادة القانون، وأن 

املجلــس الوطني االتحادي لن يألو جهداً يف تكريس 

مبدأ الشــفافية يف التعامل مع اإلعالميني ووســائل 

اإلعالم، وكفالة حقوق اإلعالميني، وإتاحة كل الفرص 

للوصــول إىل املعلومــات، إياناً منــه بحرية اإلعالم 

القامئة عىل الوعي واملســؤولية، وبأن وسائل اإلعالم 

تُجسد حاجة كل فرد يف املجتمع، وحقه القانوين يف 

االطالع عىل ما يجري حوله، وهي التي تُســّهل عىل 

الفرد مامرسة دوره الرقايب عىل املؤسسات السياسية 

مامرســة صحيحة، ســواء عىل الصعيــد الوطني أو 

اإلقليمي أو الدويل. 

املجلس يطالب بإنشاء أكادميية  للتأهيل والتدريب 

وناقــش املجلــس يف جلســته املعقــودة بتاريــخ 

2013/5/21، موضــوع »سياســة املجلــس الوطني 

لإلعــالم يف شــأن تعزيــز الترشيعــات اإلعالمية يف 

الدولــة«، وشــدد يف توصياته التــي تبناها، بإصدار 

قانــون يواكب التغريات الرسيعــة للحالة اإلعالمية، 

اجندة     وإجناز
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مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحــــــــــــــــــــــــــافة.. اجمللس يؤكد أهمية تكريس 
مبدأ الشفافية يف التعامل مع اإلعالم

ويتناســب مع التطور اإلعالمي الذي متر به الدولة، 

وبإعــادة النظــر يف االعتــامدات املاليــة املخصصة 

مليزانية املجلس الوطني لإلعالم، مبا يكنه من تنفيذ 

برامجه ومرشوعاته االسرتاتيجية، خاصة يف ما يتعلق 

بإبــراز الهوية الوطنية لإلعالم، وبرضورة أن ينســق 

املجلس الوطنــي لإلعالم مع القنــوات التلفزيونية 

واإلذاعــات املحليــة، بحيــث تعرب هذه الوســائل 

اإلعالمية الجامهريية عن سياســات الدولة وثقافتها 

وخططها يف مختلف املجاالت.

كام طالب بإنشــاء مكاتب إعالمية يف ســفارات 

الدولة، للعمل عــىل تعزيز مكانة وصورة الدولة يف 

الخارج، وإنشــاء أكاديية مختصة لتأهيل وتدريب 

الكوادر املواطنة يف املجــال اإلعالمي، مؤكداً أهمية 

التنســيق مع الجامعات الحكومية لتدريب وتأهيل 

اإلعالميــني املواطنني لحني إنشــاء األكاديية، وحث 

املؤسســات اإلعالمية عىل تعيني الكــوادر الوطنية 

املؤهلــة، وتوطــني املناصــب القياديــة والفنية يف 

املؤسســات اإلعالمية، مبا يف ذلك املناطق اإلعالمية 

الحرة.  

واإلعــالم الربملاين املتفاعل عــن قرب وبعمق مع 

معطيات مختلــف جوانب العمل الربملــاين، بكافة 

أبعــاده الترشيعيــة والرقابية والسياســية، يضطلع 

بدور هــام يف تعزيز وتنمية الوعــي الربملاين مبعناه 

األشمل، واإلســهام الفاعل يف تعزيز الثقافة والحياة 

الربملانية والتواصل بني الربملانيني والجمهور، وتفعيل 

املشــاركة السياســية ملختلــف قطاعــات ورشائح 

املجتمع، ال ســيام يف ضوء تطورات الحياة الربملانية 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

واستند اإلعالم الربملاين  للمجلس يف انتاج وإعداد 

مخرجاتــه اإلعالميــة التــي يرتجمهــا يف مبادراتــه 

وتنفيــذ برامجه بشــكل عــام، إىل خطــة منهجية 

اعتمــدت عىل نتائج الدراســة املســبقة املوســعة 

لــكل األطراف والجهــات املعنية باإلعــالم الربملاين، 

ســواء من حيث املشــاركني يف صناعه هــذا اإلعالم 

أو من حيث الجامهري املســتهدفة به ويســعى إىل 

حصول كافة الرشكاء االســرتاتيجيني للمجلس بشكل 

عــام واملواطنني عىل وجــه الخصوص عىل حقهم يف 

املعرفــة حول :املجلس الوطني االتحادي ودوره من 

خالل تزويدهم باملعلومــات واملعرفة الوافية حول 

دوره يف مجتمــع اإلمــارات املعــارص، وخاصة من 

حيث اختصاصاته الدســتورية ، والالئحة التي تُنظم 

عملــه، وتحقيق تدفق  معلومــايت ُمتجدد وُمتبادل 

بني املجلس وجميــع رشكائه االســرتاتيجيني لزيادة 

منســوب املخزون املعريف واملعلومايت حول املجلس 

وأدائه يف جميع مجــاالت عمله واختصاصاته، لرفع  

درجة الوعــي بدوره ، وذلك  ملركزيــة هذا التوجه 

اإلعالمــي يف بنــاء اتجاهــات إيجابيــة نحــو هذه  

املؤسسة الوطنية يف أوساط  املجتمع والجمهور.

اجمللس يؤكد أن االحتفال 
بهذه املناسبة يعكس 

مدى حرص واهتمام الدولة 
وما تُوليه من أهمية 

لتعزيز استقاللية وسائل 
اإلعالم ودورها كشريك 

أساسي يف التطور والتقدم

اجمللس طالب  يف توصياته 
التي تبناها بإصدار قانون 
يواكب التغريات السريعة 

للحالة اإلعالمية ويتناسب 
مع التطور اإلعالمي الذي 

متر به الدولة
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اجمللس يثمن الدور 
الذي يضطلع به اإلعالم 

كشريك أساسي يف املسرية 
التنموية للدولة 

يكتسب اإلعالم الربملاين 
أهمية خاصة لدى 

اجمللس الوطني االحتادي 
وأمانته العامة من 

خالل التطوير املستمر 
لألنشطة اإلعالمية ذات 

الصلة بأنشطة وفعاليات 
اجمللس

أدركت األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي، مع 

تطور مسرية الحياة الربملانية يف دولة اإلمارات، ترجمة 

لربنامج التمكني السيايس الذي أطلقه صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

اللــه، عــام 2005، رضورة مواكبة املســتجدات التي 

ترتبت عىل مرحلة التمكني، وبادرت إىل تطوير عملها 

من مختلف الجوانب، لتحقق الرؤية والرسالة والقيم 

التــي تركز عــىل أن تصبح منظومة متطــورة، وصوالً 

إىل أداء برملاين متميز، مــن خالل تطوير األداء الفني 

واإلداري وتفعيــل التواصل املجتمعــي، وتعزيز قيم 

االنتامء والشفافية والتواصل وروح الفريق واملعارصة. 

أمانة الوطني االتحادي وتطوير اإلعالم الربملاين  

ويكتســب اإلعــالم الربملــاين أهميــة خاصــة لــدى 

املجلس الوطني االتحــادي وأمانته العامة، من خالل 

التطويــر املســتمر لألنشــطة اإلعالميــة ذات الصلة 

بأنشــطة وفعاليات املجلس يف مامرسته الختصاصاته 

الدســتورية ومختلف مجاالت عمل أجهزته الربملانية، 

إلثــراء الثقافــة الربملانية، وتعزيز الوعــي لدى الرأي 

العــام بــدوره، وتفعيل عالقات التعــاون مع الرشكاء 

االســرتاتيجيني. ووضعــت األمانة العامــة للمجلس، 

تطوير إعالم برملاين متخصص، كأحد األهداف الرئيسة 

يف إطار اسرتاتيجيتها العامة ألهمية دوره بكافة فنونه 

ووســائله التقليديــة والحديثة، ومســؤوليته الكبرية 

كرشيــك اســرتاتيجي يف إثــراء الحيــاة الربملانية، ويف 

تنمية الوعي الربملاين لدى مختلف فعاليات املجتمع، 

وذلك من خالل التطوير املســتمر عىل أسس منهجية 

وعلميــة، وتكريــس مفاهيمــه مبــا يُســهم يف إعالم 

املجلس عن نفســه بكفاءة وفاعلية، ولدى اإلعالميني 

واملؤسســات اإلعالمية، وإعداد البحوث والدراســات 

اإلعالمية الربملانية الهادفة إىل إجراء تحليالت منهجية 

متعمقة لكافة أنشــطة املجلس ومخرجاته يف جميع 

مجاالت عمله، وبناء عالقات 

تعاون ملموس بني املجلس ومؤسسات املجتمع

وأكد ســعادة الدكتــور محمد ســامل املزروعي األمني 

العــام للمجلس الوطني االتحــادي، أن الهدف العام 

لإلعالم الربملاين للمجلس، يتمثل أساساً يف عملية إثراء 

الثقافة والحياة الربملانية واملشاركة السياسية يف إطار 

تفاعــيل يؤثر يف الرأي العام ويتأثــر به، واألخذ بعني 

االعتبار، التعامل مع مؤسســة دســتورية لها وضعها 

الخاص، يتجســد يف وظائفها ودورهــا وآليات عملها 

وفق اللوائح التي تُنظم عملها، واســتخدام مفرداتها 

والنتائــج التي تنتهي إليها أعــامل املجلس وأهميتها 

ملختلــف القطاعات واملؤسســات واملجتمع بشــكل 

عــام، وزيادة منســوب املخزون املعــريف واملعلومايت 

للجمهور املستهدف حول املجلس الوطني االتحادي، 

لرفع درجة الوعي بــدور املجلس وطبيعة عمله، من 

خالل تزويد كافة الرشكاء االســرتاتيجيني بشكل عام، 

واملواطنــني عىل وجه الخصوص، باملعلومات واملعرفة 

الوافية حــول املجلــس ودوره يف مجتمــع اإلمارات 

املعارص.

إعداد وتقديم مخرجات إعالمية شاملة 

كــام يهــدف اإلعــالم الربملــاين للمجلــس، إىل إعداد 

وتقديم مخرجات إعالمية شــاملة، مبحتوى يســاعد 

عىل: إثراء الثقافة الربملانية املجتمعية، ورفع مســتوى 

الوعــي مبفهوم املامرســة النيابية، واملشــاركة كأحد 

مقومات الحياة السياســية يف املجتمعــات الحديثة، 

وتحفيز أبناء الوطن عىل مســاندة املجلس يف تحقيق 

رســالته الوطنية، ومخرجات إعالمية شاملة ومتنوعة، 

تتجاوز مجرد اإلبالغ أو اإلخبار عن أنشطة وفعاليات 

وإنجازات املجلس يف جميع مجاالت عمله، إىل أبعاد 

تضع الجمهــور بكافة رشائحه يف الصورة الكلية لهذه 

األنشطة والفعاليات واإلنجازات، وخاصة تحليلها من 

حيث الجهــود املبذولة بشــأنها، وطبيعتها وأهدافها 

وتأثرياتها وانعكاســاتها املجتمعيــة، وتوفري مرجعية 

معلوماتية متجددة حول أنشــطة املجلس وفعالياته 

وإنجازاته، لالطالع عليها من قبل املواطنني، وللرجوع 

إليها من قبل أعضاء املجلس واإلعالميني والباحثني.

وأكد أهمية العمل عىل تحقيق مشاركة مجتمعية 

وتعــاون ملموس بــني املجلس ومؤسســات املجتمع 

الحكومية واألهلية واملؤسسات اإلعالمية واالجتامعية 

والرتبويــة والثقافيــة، وجمعيــات النفــع العام، ليك 

تكــون مصدر دعــم ومســاندة للمجلــس، ولتعزيز 

التفاعل مع أنشــطة وفعاليات املجلس، واالتجاه نحو 

أهميــة التعاون معــه يف صياغة السياســات العامة 

والترشيعــات، وتبني قضايا املجتمع، واســتثامر كافة 

قنوات االتصال املتاحة املقروءة واملســموعة واملرئية 

واإللكرتونيــة، لتوصيــل وتعميم الخطــاب اإلعالمي 

للمجلس.

تنظيم منتدى اإلعالم الربملاين عىل مدى عامني 

وأكد سعادة الدكتور املزروعي، أن فكرة منتدى اإلعالم 

الربملاين، جــاءت لالســتفادة من أحدث املامرســات 

املتبعــة لتعزيــز التعاون بــني املؤسســات الربملانية 

أمانة الوطني االحتادي تضع أحد أهــــــــــــــــــــــــــــدافها اإلسرتاتيجية
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اهتمام دولة اإلمارات بدعم 
اإلعالم وتطويره ومساندة 

حريته وتعزيز دوره هو 
نهج أصيل للدولة إميانًا 

منها بدور اإلعالم يف تطوير 
جميع جماالت احلياة

أمانة اجمللس وضعت 
تطوير إعالم برملاين 

متخصص كأحد 
األهداف الرئيسة يف إطار 
اسرتاتيجيتها العامة 

ألهمية دوره ومسؤوليته 
كشريك اسرتاتيجي يف إثراء 

احلياة الربملانية

واملجتمع واملؤسســات اإلعالمية، ومتابعة التطورات 

التكنولوجيــة الحديثــة التي أحدثــت نقلة نوعية يف 

عــامل االتصال واإلعالم، مشــرياً إىل أهميــة أن تواكب 

املجالــس الربملانية واإلعالم الربملاين هــذه املتغريات، 

وتوظيف هذه الوسائط عىل الوجه األفضل يف تعزيز 

العالقة بــني الربملان والجمهــور لتمكينه من املتابعة 

وبشــكل مبارش مع املجريات عىل الساحة الربملانية، 

وتعزيــز تفاعله وإرشاكه يف عمليــة صنع القرار.وبني 

أنه تم تنظيم املنتدى عىل مدى عامي 2013 و2014، 

كمبادرة من املجلس الوطني االتحادي، بهدف تسليط 

الضــوء عىل الــدور املهــم والحيوي لإلعــالم الربملاين 

يف تنميــة الوعي الســيايس، وتعزيــز الثقافة والحياة 

الربملانيــة، والتفاعل مــع املؤسســات الربملانية، ومع 

الدور الذي تضطلع به كمؤسســات ترشيعية ورقابية 

وسياسية، ولالســتفادة من أحدث املامرسات املتبعة 

لتعزيز التعاون بــني املؤسســات الربملانية واملجتمع 

واملؤسســات اإلعالمية، والوقوف عىل التحديات التي 

تواجــه اإلعــالم الربملاين وتطوير آلياتــه، مبا يتفق مع 

أهــداف الربملانات ونشــاطها واختصاصاتها. وتم عام 

2014، اختيــار آفاق اإلعالم الربملــاين ودوره يف تعزيز 

الثقافة الربملانية واملشاركة السياسية، عنواناً للمنتدى، 

انطالقاً من إيان املجلس بأهمية اإلعالم ومســؤوليته 

الكبرية كرشيك اســرتاتيجي يف إثــراء الحياة الربملانية، 

ويف تنمية الوعي الربملاين.

وشــهد منتدى اإلعالم الربملاين األول عام 2013 م، 

تفاعالً واهتامماً يف طرح املداخالت واألسئلة والتعليق 

عليها مــن قبل مقدمي األوراق، ومن قبل األســاتذة 

والخــرباء املشــاركني من اإلمــارات والــدول العربية 

الشــقيقة واالتحاد الربملاين الدويل، األمر الذي عكس 

مــدى أهمية اإلعــالم الربملاين، نظراً لحيويــة القضايا 

واملوضوعــات التــي يتناولهــا، وملواكبة ما تشــهده 

املؤسســات الربملانيــة، ســواء عــىل صعيد مامرســة 

اختصاصاتها، أو عىل صعيد التواصل مع الجمهور.

وأكــد املشــاركون يف املنتدى، عىل مدى جلســتي 

عمل، شهدت نقاشــاً معمقاً لعدد من املحاور املهمة 

يف موضوع اإلعالم الربملاين، مثل طبيعة هذا التخصص 

اإلعالمي املميز، وأسسه وفلسفته ووظيفته وتحدياته، 

وكيفيــة تطوير دوره ومختلف جوانبه املهنية، أهمية 

هذا املنتدى الذي يعد األول من نوعه عىل مســتوى 

املنطقــة، ويُعترب تواصالً من نــوع آخر بني الربملانيني 

واإلعالميني ومختلف مؤسسات ووسائل اإلعالم.

ومتــت دعوة خرباء مــن االتحاد الربملــاين الدويل، 

ومن الربملان األورويب، ومن الدول العربية الشــقيقة، 

وأكادييــني مــن الجامعــات اإلماراتيــة مــن كليات 

االتصال واإلعالم، لتقديم أوراق عمل سيتم مناقشتها 

والتعقيــب عليها للخــروج بتوصيات حــول األفكار 

واملقرتحات ذات الصلة بتطوير اإلعالم الربملاين بشكل 

عــام، واإلعالم الربملــاين يف دولة اإلمــارات عىل وجه 

الخصوص. وشــملت توصيات منتدى اإلعالم الربملاين 

األول، الذي نظمه املجلس يف شــهر ديسمرب 2013 م، 

سبعة مجاالت رئيسة، تفرع عنها عدد من التوصيات 

واملجاالت، هي: اإلعالم الربملاين بشــكل عام، وتطوير 

دور وســائل اإلعالم يف اإلعالم الربملــاين، والتعاون بني 

املجالس الربملانيــة واإلعالم لتطوير اإلعــالم الربملاين، 

وتطوير اإلعالم الربملاين الصادر عن املجالس الربملانية، 

واســتخدام املجالــس الربملانيــة لوســائط التواصــل 

االجتامعــي، واملــوارد البرشيــة العاملــة يف اإلعــالم 

الربملــاين، إضافة إىل توصيات خاصــة باإلعالم الربملاين 

يف اإلمارات.

إطالق مسابقة الصورة الفوتوغرافية 

وأطلقت األمانة العامة للمجلس »مســابقة املجلس 

الوطنــي االتحــادي للصــور الفوتوغرافيــة للحيــاة 

الربملانيــة منذ تأســيس املجلــس يف 12 فرباير 1972 

م«، بهــدف اســتقطاب وحفظ وتوثيــق الصور ذات 

الصلة باملجلس يف مختلف مراحل مسريته، ملا تقدمه 

الصورة من مادة غنية وقيمــة تاريخية، تعكس أهم 

األحــداث واملحطات واألنشــطة والفعاليات التي لها 

عالقة باملجلس. ويجســد طرح هذه املســابقة، مدى 

الحرص عىل أهمية توثيق مســرية الحياة الربملانية يف 

الدولة يف شــتى الوســائل املتاحة، والتــي من أبرزها 

التصوير الفوتوغرايف، باعتباره أداة فنية وتقنية تنقل 

األحــداث من جوانــب متعددة، وتقدمهــا مبا يكن 

قراءتها »بشــخوصها ومكانها وزمانها«، وما تشــكله 

مجتمعــة مــن قيمة تاريخيــة نادرة، نتطلــع إىل أن 

تكــون إضافــة نوعية يف التعرف إىل مســرية املجلس 

ونشاطاته ومامرسته الختصاصاته الترشيعية والرقابية 

والدبلوماسية الربملانية. وتنبهت األمانة العامة مبكراً، 

ألهميــة مختلف وســائط التواصــل االجتامعي عىل 

شــبكة اإلنرتنت، كمنافذ مهمة، وملــا توفره من قدرة 

متميزة عىل النرش واملشــاركة والتواصل والتفاعل مع 

الرأي العام، فقد دشن املجلس حساباته الرسمية عىل 

»فيس بوك وتويرت ويوتيوب وانستغرام«، دعامً لتعزيز 

التواصل املستمر بني الجمهور واملجلس، ومتكينه من 

املشــاركة والتفاعل مع كل القضايا واملوضوعات التي 

يُناقشها املجلس.
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االستنكار والرفض املطلق 
لإلساءة للدين اإلسالمي 

حتت أي ذريعة وبأي 
شكل ميس مقدساته أو 
رموزه الدينية أو مبادئه 
أو استهداف الشخصيات 
واملؤسسات اإلسالمية

امليثاق يؤكد ضرورة 
حتقيق املزيد من 

التضامن والتعاون الفاعل 
للتصدي للتهديدات 

اإلرهابية ألنه ال يُمكن لدولة 
أو إقليم معني مبفرده 

مواجهتها

حصدت الدبلوماســية الربملانيــة للمجلس الوطني 

االتحــادي العديد مــن النجاحات يف كســب دعم 

وتأييد ممثيل الربملانات العربية واإلسالمية  والدولية 

فيام يخص مقرتحاتها بشــأن اإلرهــاب والداعية إىل 

مكافحتــه ونبــذ التطــرف والعنف بكافة أشــكاله 

وصــوره وأيــاً كان مصدره، مبا ينســجم مع التوجه 

الرســمي لدولة اإلمــارات التي تعترب أن التســامح 

والتعايــش بــني األمم والشــعوب من أهــم ركائز 

سياستها الداخلية والخارجية.

ونجحت الشعبة الربملانية اإلماراتية خالل مشاركاتها 

املثمــرة يف الفعاليات الربملانية العربية واإلســالمية 

والدوليــة يف طرح هذا املوضوع عىل جداول أعامل 

هــذه الفعاليات وتقديم عدد مــن املقرتحات بهذا 

الشــأن، حيــث يحظى الــدور املتنامــي للمجلس 

الوطني االتحــادي يف أعامل ومشــاريع االتحادات 

واملؤمترات الربملانية اإلقليمية والدولية بكل التقدير 

ويعكــس يف مضمونــه إدراك املجلــس ألهمية ما 

تضطلع به املؤسســات الربملانية من مســؤولية وما 

تقوم به من نشاط وما متتلكه من آليات عمل.

كــام نجحت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة، خالل 

مشاركتها يف فعاليات املؤمتر العارش التحاد مجالس 

الــدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلســالمي، الذي 

عقد يف إســطنبول بتاريــخ 20— 22 يناير 2015 م، 

تحت شعار »دورة التصدي لتحديات القرن الحادي 

والعرشيــن: ترســيخ الســالم والعدالة واالســتقرار 

واألمــن«، يف تقديم مقرتح بإعــداد مرشوع ميثاق 

العمــل الربملــاين اإلســالمي يف مكافحــة اإلرهــاب 

والتطــرف، حيث وافق عليه املؤمتــر، وقرر تكليف 

اللجنة التنفيذية صياغته وعرضه عىل املؤمتر املقبل.

ويتضمــن املــرشوع أهــداف امليثــاق املقــرتح 

ومضمونــه والنتائــج املتوقعــة وآليــات التواصــل 

بشــأنه مع الربملانات واملنظــامت الربملانية الدولية 

واإلقليمية، ويؤكد رضورة التصدي لإلرهاب وأفكاره 

التكفرييــة، مــن خالل اعتامد اســرتاتيجية شــاملة 

فاعلة موحدة، وجهد دويل منظم، يرتكز عىل الدور 

الريادي لألمــم املتحدة، باعتبارهــا ممثل الرشعية 

الدولية يف العامل.

وأكدت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية، أن موافقة 

برملانــات الدول اإلســالمية عىل املقــرتح اإلمارايت، 

يعترب إنجازاً يضاف إىل إنجازات الشــعبة املرتاكمة، 

والتي يحظى أغلبهــا بإجامع وتأييد ممثيل مختلف 

املؤسسات الربملانية، حيث يؤكد هذا املقرتح رضورة 

التصــدي لإلرهــاب وأفــكاره التكفرييــة، باعتامد 

اسرتاتيجية شاملة فاعلة موحدة، وجهد دويل منظم، 

يرتكز عىل الدور الريــادي لألمم املتحدة، باعتبارها 

ممثل الرشعية الدولية يف العامل.

بناء رشاكات للتعاون والتنسيق يف مكافحة اإلرهاب

وأكدت الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتحــادي، خالل مشــاركتها يف اجتامعات الجمعية 

132 لالتحاد الربملاين الدويل، والدورة 196 للمجلس 

الحاكم لالتحــاد الربملاين الدويل، واجتامعات اللجان 

الدامئة واألجهــزة التابعة لالتحــاد، التي عقدت يف 

هانــوي عاصمة جمهورية فيتنام االشــرتاكية، خالل 

الفرتة من 25 مــارس إىل األول من أبريل 2015، أن 

غياب العدالة واإلنصاف يف حل املشكالت والنزاعات 

اإلقليميــة والدوليــة، واالنتقائيــة واالزدواجيــة يف 

تطبيق مبــادئ القانــون الدويل ومعايــري الرشعية 

الدوليــة، أضحــت عوامل أساســية يف منــو ومتدد 

اإلرهاب والتطرف.

ولفتــت إىل أن الســلم واألمن الدوليــني أصبحا 

يف خطــر داهــم، وحقيقي بســبب تفــي ظاهرة 

اإلرهــاب العابــر للحــدود، وتعرث خطــط التنمية 

املســتدامة والتدهــور البيئي، ومــا ينجم عن ذلك 

من أخطار كارثيــة، ألن العديد من القضايا الدولية 

امللحة تتطلب العمــل الجاد املثابر عىل بناء منوذج 

جديــد لنظام أمن جامعي دويل مبفهومه الشــامل، 

ومبا يتناســب وحجم التحديات التي يواجهها عاملنا 

حارضاً ومستقبالً. 

ونبهت إىل أن خطر اإلرهاب تصاعد، وبات يهدد 

املجتمع الــدويل برمته، وأصبح واضحاً كل الوضوح، 

أن اإلرهاب ال دين وال جنســية له، ومل يعد مقترصاً 

عىل دول أو مناطــق بعينها، أو عىل ثقافة أو ديانة 

محددة، وأصبحت مصادره متعددة، وخالياه تعيث 

فساداً يف كل قارات العامل، وتهدد البرشية جمعاء يف 

وجودها وحضارتها ومســتقبلها، وتعصف مبنجزات 

اإلنسانية وقدراتها يف التنمية والتقدم.

وأكدت أنه ال خيار أمام العامل مبؤسساته الحكومية 

والربملانية واملجتمعية، ســوى بنــاء رشاكات دولية 

وإقليمية للتعاون والتنسيق يف مكافحة اإلرهاب، يف 

إطار ميثاق األمم املتحــدة وقواعد القانون الدويل، 

فلم يعــد مقبوالً مطلقاً، التــذرع مبكافحة اإلرهاب 

لتهديد الســيادة الوطنية أو الســالمة اإلقليمية، أو 

القيام بأعامل عسكرية خارج نطاق الرشعية الدولية 

أو مســاندة جامعات طائفية أو عرقية عىل حساب 

أخــرى، أو أن تســتغل بعض الدول هــذه الظاهرة 

اجندة     وإجناز

املقرتحات اإلماراتية بشأن اإلرهاب تـــــــــــــــــــــــــــحضى مبوافقة 
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البغيضة لتحقيق مكاســب سياســية أو أمنية عىل 

حساب السلم واألمن واالستقرار اإلقليمي والعاملي، 

داعياً املجتمع الدويل إىل تبني اســرتاتيجية موحدة 

واضحــة املعامل، وإىل املزيد مــن التضامن والتعاون 

والتنســيق بــني أطــراف األرسة الدوليــة للتصدي 

للتحديات اإلرهابية.

دور الربملانيني يف مكافحة اإلرهاب  

وتفاعــل وفــد الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية، خالل 

مشــاركته يف اجتامعــات الجمعيــة 131 لالتحــاد 

الربملــاين الــدويل، والــدورة 195 للمجلــس الحاكم 

لالتحاد، واللجنة التنفيذية التي عقدت خالل الفرتة 

من 12 إىل 16 أكتوبر 2014 يف جنيف، مع مختلف 

املوضوعــات والقضايــا التي تم مناقشــتها، وتقدم 

بإدراج بند طــارئ حول »دور الربملانيني يف مكافحة 

اإلرهــاب، وبنــاء رشاكــة دوليــة من خــالل األمم 

املتحــدة واملنظامت الدولية األخــرى، للقضاء عىل 

التطرف ونرش التعاون والتسامح بني حضارات العامل 

وشعوبه، كأساس للســلم واألمن الدوليني«، استناداً 

إىل قرارات األمم املتحدة بشــأن مكافحة اإلرهاب، 

خاصة قرارات مجلس األمن.

وتــم طــرح هــذا البند، ملــا تشــكله املنظامت 

اإلرهابيــة مــن خطر يف اجتيــاز الحــدود، وتهديد 

الوحــدة الرتابيــة وأمن واســتقرار العديد من دول 

العــامل، خاصة يف منطقة الرشق األوســط، ما ترتب 

عليــه تزايد عــدد ضحايــا األعــامل اإلرهابية، مبن 

فيهم األطفال والنســاء، األمر الذي يتطلب معالجة 

العوامل واملســببات التي توفــر أرضية خصبة لنرش 

اإلرهاب واألفكار املتطرفة.

وأكــدت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة، أهمية 

دور الربملانيــني يف مكافحــة اإلرهاب، عــرب التعاون 

والتنســيق الدويل مع جميع األطراف واملؤسســات 

واملنظــامت اإلقليميــة والدوليــة، ملكافحــة خطر 

اإلرهابيــني، ونبذ التطــرف والعنــف، وتعزيز روح 

التعايــش بني األديان والثقافات، والعمل عىل إيجاد 

آلية واســرتاتيجية واضحة املعامل، تسهم يف مواجهة 

مختلف أشــكال العنف التي باتت تزعزع الســالم 

واألمن الدوليني.

حث الربملان الدويل عىل إصدار بيان يدين اإلرهاب

ونجحــت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة للمجلس 

الوطني االتحادي، يف حــث االتحاد الربملاين الدويل، 

عــىل إصــدار بيــان يديــن اإلرهاب، وذلــك خالل 

مشــاركتها يف اجتــامع اللجنــة التنفيذيــة لالتحاد 

الربملاين الدويل الذي عقد يف جنيف.

وأصدر معايل رئيس االتحاد الربملاين الدويل خالل 

الــدورة »131« لجمعيــة االتحــاد، بيانــاً أدان فيه 

اإلرهاب، وحــث برملانات العامل عــىل بذل قصارى 

الجهد ملكافحة انتشــار اإلرهاب والتطرف وحامية 

حقوق اإلنســان بشــكل عام، وحقــوق املرأة عىل 

وجــه الخصوص.  وأعــرب البيان عــن القلق البالغ 

إزاء انتشــار اإلرهاب يف العامل، وأدان جميع أشكال 

العنــف واإلرهــاب ومــا يتبعها من حــاالت عدم 

استقرار سيايس ودمار.

ويســهم املجلــس يف تطويــر الترشيعــات، مبا 
ينســجم مع املواقــف الثابتــة والواضحة التي 
تتبناها الدولة بشــأن مكافحــة اإلرهاب ونبذ 
التطرف والعنف، ويعكس هذا التوجه، اعتامد 
قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية، الذي أصدره 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، برقم 7 لسنة 2014، 
بعد مناقشــات مســتفيضة يف املجلس الوطني 

االتحادي يف دور انعقاد غري عادي.
كام وافق املجلس عىل مــرشوع قانون اتحادي 
بإنشاء املركز الدويل للتميز يف مكافحة التطرف 
العنيف »هداية«، وشــدد عىل عدم اســتغالل 
املركز بأي أنشــطة تخالف ترشيعــات الدولة، 
حيث إن اســتضافة املركــز يف أبوظبي، تهدف 
إىل نرش ثقافة االعتدال والتسامح ونبذ العنف، 
وبناء القدرات وتبادل أفضل املامرسات ملواجهة 
التطرف العنيف بكافة أشكاله، والتصدي لخطر 
التطــرف واإلرهاب والجامعات اإلرهابية، وهو 
أول مؤسســة دولية تدعم الجهــود العاملية يف 
مجال مكافحة التطرف، عــرب قيامها بالتدريب 
والحــوار والتعاون والبحــث يف مجال مكافحة 

التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.
ويهدف القانون االتحادي رقم »4« لسنة 2002، 
بشــأن »مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة 
متويــل اإلرهــاب«، إىل تعزيز عمليــة تحديث 
منظومة مواجهة غسل األموال ومكافحة متويل 
اإلرهــاب وااللتــزام باملعايري الدوليــة، تطبيقاً 
ألفضــل املامرســات العامليــة، وغلــظ القانون 
العقوبات عىل املرتكبني أو املشــاركني يف إحدى 

الجرائم املنصوص عليها يف القانون.
وأضاف املجلس، املرســوم بقانون اتحادي رقم 
)5( لســنة 2012 م، يف شــأن مكافحــة جرائم 
تقنيــة املعلومات، إىل الخــربة التاريخية، نظراً 
الرتباط هــذا القانون مبكافحة غســل األموال 
ومتويــل اإلرهاب، وما تضمنــه رصاحًة، باعتبار 
أن أحــد الوســائل الحديثة والهامــة يف القيام 
بعمليات غســل األموال ونرشها، يتم بواسطة 
تقنية املعلومــات، باإلضافة إىل أن نرش األفكار 
اإلرهابيــة، أو متويل العمليــات اإلرهابية، يتم 
أيضاً بواسطة تقنية املعلومات، ولهذه األغراض، 
ســارعت الدولة باالنضامم إىل اتفاقية مكافحة 

جرائم تقنية املعلومات.
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حتت القبة      

يف كلمة اختتم فيها الفصل الـ15.. الــــــــــــــــــــــــمر يؤكد أن اجمللس شهد
 يف الفصل التشريعي احلايل تطورًا كبيــــــــــــــــــــــــــــــرًا يف آليات أدائه

أعرب معــايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، يف كلمــة له يف الجلســة الســابعة عرشة 

الختاميــة للدور الرابع من الفصل الترشيعي الخامس 

عرش التي عقدها املجلس يوم الثالثاء 16 يونيو 2015، 

عــن عميق الوالء واالمتنان إىل القيادة الحكيمة وعىل 

رأســها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، وأخيه صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام 

أصحاب السمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمــارات، ملا يحظى به املجلس عىل مدى تاريخه من 

اهتامم ورعاية كرية ودعــم متواصل لدوره املحوري 

يف حياتنــا الوطنية، األمر الــذي ُيكنه دامئاً من القيام 

بدوره الدســتوري عىل الوجه األفضل ومن بذل املزيد 

من الجهد والعطاء ملتابعة شــؤون الوطن واملواطنني 

وخدمة مجتمعنا وقضاياه يف مختلف مجاالت وشؤون 

حياتنــا. وقال يتوجه املجلس بالشــكر الجزيل لجميع 

املؤسســات والهيئــات والجهات الحكوميــة واألهلية 

واملجتمعيــة، وجمعيات النفع العــام واملواطنني وإىل 

كل من تواصل وتفاعل مع املجلس وأعضائه فقد كانوا 

جميعاً عونــاً للمجلس ولجانه، باالســتنارة بأفكارهم 

ومقرتحاتهم وآرائهم، األمــر الذي كان له أكرب األثر يف 

التوصل إىل القرارات املناســبة بشأن كل ما تم طرحه 

ومناقشته يف املجلس.

شكر وتقدير

كام يتوجه املجلس بالتقدير والشكر الجزيل لإلعالميني 

واملؤسســات اإلعالمية التي ُيثلونهــا مثمنني دورهم 

واهتاممهــم بشــؤون املجلــس، ومتابعتهــم ألعامله 

وجهودهــم يف تغطيتها إعالميــاً، وتفاعلهم وتعاونهم 

معــه يف هذا الصدد األمر الــذي يُعزز مفهوم الرشاكة 

الفعلية بني املجلس ووسائل اإلعالم، يف تعزيز الثقافة 

والحياة الربملانية، وتنوير الرأي العام بأعامل املجلس، 

ولألمانة العامة للمجلس وعىل رأســها سعادة الدكتور 

محمــد ســامل املزروعي أمني عــام املجلــس، واألمناء 

املســاعدين، وكل املوظفني، لسعيهم الدائم إىل تطوير 

أدائهــم وتكريس جهودهــم وكل إمكانياتهم، لكل ما 

من شأنه االرتقاء بعمل املجلس وأداء أعضائه.

وأضــاف ال بــد لنا هنا أن نتوجه بشــكر خاص إىل 

معــايل األخ الدكتور أنور محمد قرقــاش وزير الدولة 

لشــؤون املجلــس الوطني االتحــادي، عــىل تعاونه 

وتواصله ومشــاركته الفعالة بهدف التوصل إىل أفضل 

القرارات يف شأن كل ما طرحه وأقره املجلس.

5 أدوار انعقاد و66 جلسة

وقــال معــايل املر: عقــد املجلس خالل هــذا الفصل 

الترشيعي أربعــة أدوار عادية ودور غري عادي، ومنذ 

جلسته األوىل بدأ املجلس نشاطه الدؤوب يف مختلف 

مجاالت عمله، حيث حقــق العديد من اإلنجازات يف 

إطار اختصاصاته الدســتورية املنوطة عىل الصعيدين 

الترشيعــي والرقــايب وعىل صعيد أنشــطة الشــعبة 

الربملانيــة، مشــرياً إىل أنــه ويف إطار متابعــة قيادتنا 

الحكيمة ملســرية املجلس ومستجداتها بافتتاح جميع 

أدوار انعقــاده وتوجيهاتها وتطلعاتهــا التي تضمنتها 

خطابــات االفتتاح كان املجلــس حريصاً عىل تحقيقها 

وتضمني ردوده عليها مالحظات وأماين املجلس، بشأن 

قضايــا الوطن واملواطنني يف مختلــف املجاالت، ويتم 

رفعهــا إىل مقام صاحب الســمو رئيس الدولة، حفظه 

الله.  وتابع لقد عقد املجلس خالل الفصل الترشيعي 

الخامــس عرش بأدوار انعقــاده العادية األربعة ودور 

االنعقــاد غــري العادي 66 جلســة بعضهــا عىل مدى 

يوميــني متتاليــني أو أكــرث، وقد شــهد املجلس خالل 

جلســاته نقاشــات ُمعمقة وحواراً هادفــاً األمر الذي 

مكنه من التوصل إىل أنســب القرارات بشــأن كل ما 

تم طرحه عىل جداول أعاملها، كام أدت لجان املجلس 

الدور املنوط بها بكفاءة واقتدار يف دراســة ومناقشة 

كل مــا أحالــه املجلس إليهــا من مرشوعــات قوانني 

وموضوعــات عامة وشــكاوى، حيث عقــدت اللجان 

الدامئــة واملؤقتة 496 اجتامعاً وعقدت إلنجاز أعاملها 

عــىل الوجه األفضل 9 حلقات نقاشــية، وقامت بنحو 

33 زيــارة ميدانية وتواصلت مع مختلف املؤسســات 

والقطاعــات الحكومية واألهليــة واملجتمعية وذوي 

الخربة واالختصاص، وبلغ عدد املشاركني يف اجتامعات 

اللجــان 601 شــخصا ُيثلون 239 جهــة من مختلف 

الــوزارات والهيئات واملؤسســات الحكومية واألهلية 

وجمعيــات النفع العام ومراكز الدراســات ووســائل 

اإلعالم وغــرف التجارة والصناعــة يف مختلف إمارات 

الدولة وغريها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته 

مداوالت اللجان يف اجتامعاتها، باإلضافة إىل استعانتها 

يف إنجــاز أعاملهــا 530 وورقــة فنية أعدتهــا األمانة 

العامة.

55 مرشوع قانون أقرها املجلس
وأضــاف لقد ورد للمجلس من الحكومة عىل الصعيد 

الترشيعي خالل الفصل الترشيعي الخامس عرش، 64 

مرشوع قانــون اتحادي تم ســحب ثالثة مرشوعات 

قوانني من قبل الحكومة وناقش املجلس وأقر تعديالً 

 رئيس اجمللس يعرب عن 
عميق الوالء واالمتنان 

إىل القيادة احلكيمة ملا 
يحظى به اجمللس على 
مدى تاريخه من اهتمام 
ورعاية ودعم متواصل 

لدوره احملوري يف احلياة 
الوطنية

اجمللس سعى دائمًا 
إىل بناء عالقة منوذجية 
مع احلكومة ُقوامها 

الثقة املتبادلة والشراكة 
والتعاون والتفاعل 

اإليجابي والتنسيق الدائم

 تثمني دور األمانة العامة 
للمجلس لسعيها الدائم 
إىل تطوير األداء وتكريس 
اجلهود وكل اإلمكانيات 

لكل ما من شأنه االرتقاء 
بعمل اجمللس وأداء 

أعضائه
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يف كلمة اختتم فيها الفصل الـ15.. الــــــــــــــــــــــــمر يؤكد أن اجمللس شهد
 يف الفصل التشريعي احلايل تطورًا كبيــــــــــــــــــــــــــــــرًا يف آليات أدائه

دســتورياً واحــداً و55 مرشوع قانــون، ولقد انتهت 

اللجــان من دراســة مــرشوع قانون واحد مل يتســع 

الوقت لعرضه عــىل املجلس خالل الفصل الترشيعي 

الحــايل وبقــي منها خمســة مرشوعــات قوانني قيد 

الدراســة أمــام اللجان، كــام اطلع املجلــس وأحيط 

علامً 19 مرســوماً بقانون وخمســة قوانني صدرت يف 

غياب املجلس وخمســة مراســيم اتحاديــة وقرارين 

للمجلس األعىل لالتحاد وقرار واحد لصاحب الســمو 

رئيس الدولة، وبالنسبة لالتفاقيات واملعاهدات التي 

أبرمتها الحكومة فقد أطلع املجلس عىل 170 اتفاقية 

ومعاهدة.

286 توصية تعنى بقضايا املواطنني

وبني أنه وعىل الصعيد الرقــايب بلغ عدد املوضوعات 

العامــة التي تبناهــا املجلس مبوافقــة الحكومة 39 

موضوعاً عاماً تم دمج البعض منها يف موضوع واحد، 

تناولت سياســات العديد من الوزارات واملؤسســات 

والهيئــات واملجالــس واملراكــز والربامــج االتحادية 

يف مختلــف املجــاالت، وقد ناقش املجلــس منها 22 

موضوعاً عاماً، أقر وأصدر املجلس بشأنها 238 توصية 

تم رفعها للحكومة وافقت عىل 115 توصية ورفضت 

16 توصيــة وأجلــت أربــع توصيات منهــا، وال تزال 

توصيات مثانية موضوعات عامة أمام الحكومة التخاذ 

القرار بشــأنها، كام انتهت لجان املجلس من دراســة 

ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى، مل يتسع الوقت 

لعرضها عىل املجلس، وال يزال ثالثة موضوعات عامة 

قيد الدراســة أمام اللجــان، بينام تم حفظ أحد عرش 

موضوعاً عاماً. 

وقــال لقد تقدم أعضاء املجلس بنحو 357 ســؤاالً 

لسمو ومعايل الوزراء تناولت مختلف القضايا الحيوية 

للوطن واملواطنني وقد تم طرح 223 ســؤاالً من بينها 

158 ســؤاالً تم الرد عليها شــخصياً بحضورهم، و38 

ســؤاالً تم الرد عليها كتابياً اكتفى بها أعضاء املجلس 
الذين تقدموا بها، مؤكداً أن املجلس أقر بشــأنها 48 

توصية تم رفعها للحكومة، وبقي 29 سؤاالً تقدم بها 

أعضاء املجلس مل يتسع املجال لطرحها خالل الفصل 

الترشيعي الحايل. 

وبالنســبة للشــكاوى فقد تلقــى املجلس خالل 

الفصــل الترشيعــي الحــايل 250 شــكوى مبختلف 

حاالتهــا وقد تم دراســة واالنتهاء من 91 شــكوى، 

ومعالجتهــا وإجــراء الالزم بشــأنها وال يزال ســبع 

شــكاوى قيــد الدراســة والنظر التخــاذ اإلجراءات 

بشــأنها، بينــام تم حفــظ 152 شــكوى منها لعدم 

االختصاص واستيفائها للرشوط املطلوبة.

92 مشاركة برملانية

وقال لقــد قامت وفود الشــعبة الربملانية التي مثلت 

املجلس يف مختلف الفعاليات واالجتامعات واملؤمترات 

واللقاءات والزيارات الربملانية بنشاط رائد ودور فاعل، 

فقد عملت وعرب مامرستها ألرقى معايري الدبلوماسية 

الربملانية، خالل مشاركاتها مبختلف الفعاليات واملحافل 

الربملانيــة، الخليجيــة والعربية واإلســالمية والدولية 

التي بلغ عددها 92 مشــاركة برملانية، عىل إبراز وجه 

اإلمارات الحضاري، وأكد املجلس خاللها مواقف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، والتفاعل املثمر مع مختلف 

القضايــا الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وعىل رأس 

أولوياتها، التأكيد عىل حق دولة اإلمارات يف اســتعادة 

ســيادتها عىل جزرها )طنب الكــربى وطنب الصغرى 

وأبو موىس( التي تحتلها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

ورفضهــا لكل اإلجراءات والتدابري غــري القانونية التي 

تقوم بها الســلطات اإليرانية يف هــذه الجزر، ملا مُتثله 

مــن انتهاك صــارخ للســيادة، ووحــدة أرايض دولة 

اإلمــارات.  مــن جانب آخر فقد تفاعــل املجلس مع 

مختلف األحــداث املحلية وما يجري عىل الســاحتني 

اإلقليمية والدولية وأصدر 12 بياناً.

عالقة منوذجية مع الحكومة

وأكد معايل رئيس املجلس أن املجلس ســعى دامئاً إىل 

بناء عالقة منوذجية مع الحكومة قُوامها الثقة املتبادلة 

والرشاكة والتعاون والتفاعل اإليجايب والتنسيق الدائم، 

يف إطار األدوار املنوطة مبوجب الدســتور واإلحساس 

املشرتك باملســؤولية واملصلحة الوطنية العليا تحقيقاً 

للتطلعــات املنشــودة، ويف هذا اإلطــار كان للتعاون 

والحوار الشــفاف تحت القبة بني املجلس والحكومة 

الدور الكبري يف إنجاز ما تحقق، وإن املجلس إذ يُثمن 

عالياً هذا التعاون يتقدم بجزيل الشكر للحكومة عىل 

تقديرها للدور الذي يقوم به، يف متابعة قضايا الوطن 

واملواطنــني. وقــال لقد شــهد املجلس خــالل الفصل 

الترشيعــي الحايل تطويراً كبرياً يف آليات أدائه ملختلف 

مجــاالت عمله، فقــد عمل وبالتنســيق والتعاون مع 

وزارة الدولة لشــؤون املجلس الوطني االتحادي عىل 

جدولة الجلســات، وأولوية املوضوعــات العامة التي 

سيتم مناقشــتها بهدف مناقشة أكرب قدر من القضايا 

التــي تهم الوطــن واملواطنــني، وبلورة آليــة لتنفيذ 

توصيــات املجلــس، إضافــة إىل ما يقوم بــه املجلس 

يف هــذا اإلطــار تنفيــذاً لتوجيهات قيادتنــا الحكيمة 

من تعزيــز للتواصل مع املواطنــني يف مواقعهم، بكل 

قنوات التواصل املتاحة، وعىل رأســها القيام بالزيارات 

امليدانية، وبلغ عدد الزوار 4862 شــخصاً يثلون 959 

جهة حرضوا جلســاته واطلعوا عــىل مختلف أعامله، 

إضافــة إىل تواصل املجلس مــع كل رشائح وقطاعات 

املجتمــع، عرب مختلــف قنــوات التواصل، ووســائل 

التواصل االجتامعي الحديثة املتنوعة.
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حتت القبة      تشريع 

استحدث 8 مواد خالل إقراره مشروع قـــــــــــــــــــــــــانون اآلثار.. اجمللس يؤكد أهمية 
تدريب الكوادر الوطنية واحلفاظ على اآلثار

اســتحدث املجلس الوطنــي االتحادي، مثــاين مواد، 

خالل مناقشــة مرشوع قانون اتحادي، بشــأن اآلثار 

الــذي وافق عليــه وأقره عىل مدى جلســتني الثالثة 

عرشة والخامســة عــرشة من دور االنعقــاد العادي 

الرابــع، وشــدد عىل أهميــة الحفاظ عــىل اآلثار يف 

الدولة، بشكل ينظم حاميتها عىل املستويني االتحادي 

واملحــيل، وتحديــد وتعريف اآلثــار وأنواعها وطرق 

التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استريادها أو 

تصديرها إال برتخيص أو ترصيح من السلطة املختصة، 

لكونهــا تعد مظهراً مــن مظاهر التطــور الحضاري 

والتاريخي للدولة عامًة، وملختلف اإلمارات خاصة.

وأكد املجلس، خالل الجلســة التي حرضها معايل 

الشــيخ نهيان بــن مبــارك آل نهيان وزيــر الثقافة 

والشــباب وتنميــة املجتمع، أهمية مــرشوع قانون 

اآلثار، نظراً ملا متثله اآلثار من قيمة نادرة وفريدة من 

الناحية التاريخية والفنية والعلمية واألدبية والدينية 

واإلنسانية.

تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية 

وجاءت تعديالت املجلس واملواد والبنود املستحدث، 

منسجمة مع الهدف العام من مرشوع القانون، الذي 

جاء ليحدد العقوبات املرتتبة عىل أي اعتداء قد يقع 

عىل اآلثــار أو املواقع األثرية، أو ارتــكاب أي أفعال 

مخالفة إلجراءات تسجيل اآلثار أو التنقيب عنها، كل 

ذلك بهدف الحفاظ عىل املوروث األثري بالدولة، مبا 

يدعم ويحفظ اإلمكانات السياحية واألثرية، ويحفظ 

حق األجيال الحالية والقادمة يف موروثهم الحضاري.

واســتحدث املجلس مادة تتنــاول هدف مرشوع 

القانون، تؤكــد أن القانون يهــدف إىل الحفاظ عىل 

اآلثار الثابتة وغري الثابتة بالدولة، بغرض تعزيز الهوية 

الوطنية، والحفاظ عىل الرتاث الثقايف، والكشــف عن 

اآلثــار والتنقيب عنهــا، بغرض إحياء وإثــراء الرتاث 

الوطني للدولة.

وشــدد املجلس يف مــادة مســتحدثة، رضورة أن 

يعمل املجلس الوطني للسياحة واآلثار، بالتنسيق مع 

الهيئة الوطنية إلدارة الطــوارئ واألزمات والكوارث، 

ومع الســلطة املختصة عىل حاميــة اآلثار يف أوقات 

األزمات والكوارث، مبــا يتضمن إعداد خطط طوارئ 

يف هذا الشأن.

واستحدث املجلس مادة تنص عىل ما ييل: »يجوز 

للســلطة املختصة، عرض بعض اآلثــار خارج الدولة 

رشيطــة أال يخــى عليها من التلــف أو الفقدان أو 

الرسقــة، وكذلــك إدخال بعــض اآلثار غــري الثابتة، 

بالتعــاون مع الــدول واملتاحف واملعاهــد العلمية 

تأكيد أهمية احلفاظ على 
اآلثار يف الدولة بشكل ينظم 
حمايتها على املستويني 
االحتادي واحمللي لكونها 
تعد مظهراً من مظاهر 

التطور احلضاري والتاريخي

الوطني االحتادي  |  العدد العاشر |  يوليو 222015

isssu 10 .indd   22 7/15/15   8:48 PM



استحدث 8 مواد خالل إقراره مشروع قـــــــــــــــــــــــــانون اآلثار.. اجمللس يؤكد أهمية 
تدريب الكوادر الوطنية واحلفاظ على اآلثار

األجنبيــة لغــرض العــرض املؤقت«. كام اســتحدث 

املجلــس مــادة تنص عىل مــا ييل: »يحظــر االتجار 

باآلثــار، إال مبقتىض ترخيص أو ترصيح من الســلطة 

املختصة، وفقاً لترشيعاتها النافذة، ويستثنى من ذلك 

االتجار باآلثــار التي ترصح الســلطة املختصة، وفق 

الترشيعات املشــار إليها، بعدم الحاجة إىل تسجيلها 

كتابياً، وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون، أحكام 

االتجــار يف هذا النوع من اآلثار، ويحظر تزوير اآلثار 

أو تزوير البيانات واملستندات والوثائق الخاصة بها. 

تقدير تعويض عادل ملالك املوقع األثري

وأكد املجلس يف مادة مســتحدثة، أن عىل الســلطة 

املختصة تقديــر تعويض عادل ملالــك املوقع األثري 

الذي تنتزع ملكيته، دون ارتباط هذا التقدير بقيمة 

اآلثار املوجودة يف املوقع األثري، وتم استحداث هذه 

املادة للتوافق مع نص املادة 21 من الدســتور، بشأن 

أن امللكيــة الخاصة مصونــة وال ينزع من أحد ملكه 

إال يف األحوال التي تســتلزمها املنفعــة العامة، وفقاً 

ألحكام القانــون، ويف مقابل تعويض عــادل، فارتأى 

التعديــل، النص عىل حق التعويــض العادل وفق ما 

قرره الدستور.

كــام اســتحدث املجلس مــادة تشــدد أن »عىل 

السلطة املختصة تحديد حقوق االرتفاق لآلثار الثابتة 

املسجلة، وتســجيل هذه الحقوق وتعويض املترضر 

وفق الترشيعــات املحلية النافذة«، وجــاء التعديل 

بإضافــة حقوق االرتفــاق لآلثار الثابتة وتســجيلها، 

باعتبــار أن حــق االرتفاق، وهو حــق عيني عقاري، 

يعطي للســلطة املختصة تقرير حقــوق عىل العقار 

املجاور لآلثــار »العقار الخادم« لصالــح موقع األثر 

»العقار املخدوم«، ويحتج بهذه الحقوق يف مواجهة 

كل من ينتقل إليه ملكية العقار املجاور لآلثار.

وحسب املواد التي استحدثها املجلس، تلتزم بعثات 

التنقيب والجهات املرصح لها بالتنقيب، بالتعليامت 

الصادرة إليها من املجلس والســلطة املختصة، خاصًة 

يف ما يتعلق باآليت: تســليم ما يكتشــف من آثار إىل 

الســلطات املختصة، وتســجيل اآلثار املكتشفة أوالً 

بأول يف ســجل خــاص، تقدمه الســلطات املختصة 

لبعثات التنقيــب، وبذل العناية الالزمة لحفظ اآلثار 

املكتشــفة دون إرضار أو تحوير بهــا، وتقديم تقرير 

شهري إىل الســلطة املختصة بأعامل التنقيب، وعدم 

إذاعــة أو نرش ما يتعلق بعمليــات التنقيب، ومتكني 

السلطات املختصة من االطالع واإلرشاف عىل مراحل 

التنقيب، وعدم التنازل للغــري عن ترخيص التنقيب، 

وعــىل الســلطة املختصة أن توقف أعــامل التنقيب 

إذا متت مخالفة االلتزامات املشــار إليها، وللســلطة 

املختصــة أن توقــف هــذه األعامل لســالمة البعثة 

املرصح لها بالتنقيب أو ملقتضيات األمن الوطني. 

وشدد املجلس يف مادة مستحدثة، عىل أهمية أن 

يقوم املجلس الوطني للســياحة واآلثار والســلطات 

املختصة، بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية يف مجال 

التنقيب عن اآلثار والحفاظ عليها.

وحســب مرشوع القانون، عــىل كل من يلك أثراً 

ملكية خاصة، أن يقوم بعرضه عىل السلطة املختصة 

باإلمارة التي وجد بها، وتســجيله بالسجل املحيل يف 

مدة أقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون، ما مل 

تحدد السلطة املختصة مدة أطول.

24 ساعة لإلخطار عند اكتشاف اآلثار

وشــدد املجلس، عــىل رضورة أن تكــون املدة التي 

يتم بها إخطــار املجلس الوطني للســياحة واآلثار، 

عندمــا يتم اكتشــاف اآلثار، 24 ســاعة، حيث نص 

مرشوع القانون عىل ما ييل: »عىل كل من يكتشــف 

أثــراً أو يعرث عليه عن غري قصــد، أو يعلم بوجوده، 

االمتناع عن املســاس به، وإخطار السلطة املختصة 

أو املجلــس أو أقـرب مركـــز للرشطـة خـالل )24( 

ســاعة من تاريخ اكتشــافه أو العثور عليه أو العلم 

بوجوده، وعــىل املجلس أو مركــز الرشطة، إخطار 

الســلطة املختصــة خالل )24( ســاعة مــن تاريخ 

إبالغهام، وتحدد الترشيعــات النافذة يف كل إمارة، 

اإلجــراءات التي تتخذها الســلطة املختصة يف هذا 

الشــأن، وللســلطة املختصة أن متنح املكتشــف أو 

من علم بوجود األثر وأخطر عنه السلطة املختصة، 

مكافأة مناسبة، تحددها السلطة املختصة.

حامية اآلثار يف أوقات الطوارئ واألزمات

وخــالل مناقشــة ديباجة مــرشوع القانــون، أضاف 

املجلس، املرســوم بقانــون اتحادي رقم )2( لســنة 

2011، يف شــأن إنشاء الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ 

واألزمــات والكــوارث، وذلــك كون القانــون يختص 

بــدور الهيئة يف أوقــات األزمات، والتي تســتوجب 

حامية خاصــة لآلثار التي تتعــرض يف هذه األوقات 

تحديداً للنهــب والرسقة واالعتداء عليها، وتم إضافة 

هــذا القانــون للخــربة التاريخية، حتــى يتم حامية 

اآلثار يف أوقــات الطوارئ واألزمــات، كام هو الحال 

يف أوقــات السلم.وحســب مرشوع القانــون، يعمل 

املجلــس الوطنــي للســياحة واآلثار، بالتعــاون مع 

 ملشروع القانون أهمية 
كربى نظراً ملا متثله اآلثار 
من قيمة نادرة وفريدة 
من الناحية التاريخية 

والفنية والعلمية واألدبية 
والدينية واإلنسانية

 اجمللس يشدد على 
أهمية تسليم ما يكتشف 

من آثار إىل السلطات 
اخملتصة وتسجيل اآلثار 
املكتشفة أوالً بأول يف 

سجل خاص وبذل العناية 
الالزمة حلفظ اآلثار 

املكتشفة دون إضرار أو 
حتوير بها
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 تعديالت اجمللس واملواد 
والبنود املستحدثة جاءت 

منسجمة مع الهدف 
العام من مشروع القانون 

يف احلفاظ على املوروث 
األثري بالدولة

السلطة املختصة، عىل اآليت: استعادة األثر املفقود أو 

املهرب من الدولة، ويُعــاد للجهة التي تعود ملكيته 

لها، واملســاعدة يف العثور عــىل األثر األجنبي املهرّب 

إىل داخــل الدولة، وضبطه وإعادتــه إىل الجهة التي 

تثبت ملكيتها له، وفقاً لالتفاقيات الدولية أو الثنائية 

املصادق عليها، أو بــرشط املعاملة باملثل، وإال حكم 

مبصادرته لصالح اإلمارة التي ُضبط فيها.

املجلس يضيف املساعدة املالية لصيانة األثر 

وحســب مرشوع القانــون، تتوىل الجهــة التي متلك 

األثر، صيانته وترميمه، وللمجلس تقديم املســاعدة 

الفنيــة أو املالية، بناًء عىل طلــب تلك الجهة، وذلك 

كله وفق الضوابط واإلجراءات التي يحددها املجلس 

الوطني للســياحة واآلثار، حيث أضــاف املجلس أو 

املالية، كون املجلس الوطني للسياحة واآلثار، معني 

باتخــاذ التدابري الالزمة للحفاظ عىل اآلثار، وبتدارس 

ميزانيــة املجلس وخططــه وبرامجه، فــإن املجلس 

معنــي أيضاً بصــون اآلثــار، وتقديم الدعــم املادي 

الالزم لحاميــة اآلثار، إزاء ذلك، فــإن التعديل ارتأى 

عدم اقتصار تقديم املســاعدة الفنية فقط للمجلس، 

ولكــن تقديم املســاعدة املادية الالزمــة، خاصًة أن 

أعامل الصيانة والرتميم لآلثار، قد تكون مكلفة مادياً، 

ومن يلك األثر ليســت لديه القدرة املالية لتكاليف 

الصيانة، أو يكون معرساً مالياً، ما يؤدي إىل تشويه أو 

فقدان األثر لقيمته، ومن ناحية أخرى، فإنه للحفاظ 

عىل قيمة هــذه اآلثار التاريخية، فقد ارتأى التعديل 

إمكانية ســحب األثر من صاحبه عنــد عدم االلتزام 

بأعامل الرتميم والصيانــة، يف مقابل إعطائه تعويضاً 

عادالً. 

يحظر الترصف يف اآلثار أو نقل ملكيتها

وحظر مــرشوع القانــون، القيام بــأي عمل ينطوي 

عــىل إرضار أو تحوير باآلثــار أو مبواقعها بأي صورة، 

كام حظر وضــع الالفتات واإلعالنات عــىل األثر، إال 

وفقاً للضوابط واالشــرتاطات التي تحددها الســلطة 

املختصة يف هذا الشأن.

كــام يحظــر الترصف يف اآلثــار أو نقــل ملكيتها، 

إال برتخيــص أو ترصيح من الســلطة املختصة، وإذا 

أراد مالــك أحد اآلثار املســجلة الترصف فيها، وجب 

عليه عرضها عىل الســلطة املختصــة المتالكها، وفق 

الترشيعات النافذة يف هذا الشــأن، فإذا مل ترغب يف 

ذلك، كان لــه حق الترصف فيها إىل مواطن آخر، مع 

التزامه بإخطارها باسم املالك الجديد ومكان إقامته، 

خالل أســبوع من تاريخ التــرصف فيها، لتدوين هذا 

التغيري بالســجل املحــيل، وفقاً لترشيعاتهــا النافذة، 

دون إخــالل بالتزامــات املالك الجديد بالتســجيل، 

ويستثنى من أحكام البندين السابقني، انتقال ملكية 

اآلثار املســجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بني 

أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، رشيطة القيد 

يف السجل املحيل.

كــام يحظر تصديــر اآلثــار إىل خــارج الدولة أو 

اســتريادها إليهــا أو إدخالها إليهــا أو إخراجها منها 

إال برتخيص أو ترصيح من الســلطة املختصة، ووفقاً 

لترشيعاتها النافذة.

وحســب مرشوع القانون، ال متنــح ملكية األرض 

صاحبها حــق ملكية اآلثار املوجــودة يف باطنها، وال 

تخولــه حق التنقيب عن اآلثــار فيها، أو تغيري معامل 

اآلثار بها بأي صورة كانت، أو الترصف فيها، وللسلطة 

املختصة إخالء من يشغل املواقع األثرية باإلمارة، أو 

نــزع ملكيته، وفقــاً للترشيعات النافــذة فيها. وأكد 

مرشوع القانون، أنه ال يجوز البدء بتنفيذ املشــاريع 

التطويرية أو اإلنشــائية الكــربى، أو املتعلقة بأعامل 

البنية التحتية، إال بعد قيام السلطة املختصة بأعامل 

املســوحات األثرية للمناطق التي تكون محالً لتنفيذ 

هذه املشــاريع، وذلك وفقاً لإلجــراءات املعمول بها 

لــدى الســلطة املختصة. وطبقــاً ملــرشوع القانون، 

يحظر أن يكون املوقع األثري مســتودعاً لألنقاض أو 

النفايــات، أو أن يقام عليه بناء أو مقربة أو وســائل 

للــري، أو أن يشــق فيه طريق أو قنــاة، أو أن يحفر 

فيه أو يغرس أو يقطع منه شــجر، أو يفتح فيه مقلع 

حجــري أو غري ذلك مام يرتتــب عليه تغيري أو إرضار 

باملوقع األثري، أو استعامل أنقاض هذه املواقع.

كام يحظــر إقامة صناعــات ثقيلــة أو خطرية أو 

منشــآت عســكرية أو حيويــة يف املناطــق املحيطة 

باملواقــع األثرية، أو تعريضها للخطر أو اســتخدامها 

كمكب للنفايات أو األنقاض، أو اســتخدامها كأموى 

للحيوانات، أو أي اســتخدام آخر من شــأنه اإلساءة 

أو اإلرضار للموقع األثري، وتتوىل الســلطة املختصة، 

تحديــد املنطقة املحيطة باملوقع األثــري، وإظهارها 

عىل الخرائط التخطيطية، بالتنسيق مع الجهات ذات 

االختصاص، كام تتوىل، بالتنســيق مع هذه الجهات، 

وضع الضوابط والقيود الرضورية ألعامل التطوير أو 

البنية التحتية املتعلقــة بها، أو املنطقة املحيطة بها، 

وإظهار االســتعامالت املرّصح بهــا، خاصًة ما يتعلق 

برخــص البنــاء أو الصيانــة يف األماكــن القريبة من 

املواقع األثرية.

ويف املادة »19«، كام وردت من الحكومة، قســم 

املجلــس املادة إىل ثالثة بنود، اســتحدث اثنني منها، 

وأصبحت املادة »25« وتنص عىل ما ييل: »للســلطة 

املختصــة معاينة األثر غــري الثابت اململــوك ملكية 

خاصــة لألشــخاص لدراســته علميــاً، أو للتثبت من 

حالته أو عمل نسخ منه أو رسمه، كام يجوز للسلطة 

املختصة أو املجلس، بعد التنســيق مــع مالك األثر، 

اســتعارة األثر الــذي ترى فيه طابعــاً وطنياً، لعرضه 

مؤقتــاً يف أحــد املتاحــف أو املعارض، عــىل أن يتم 

إعادتــه إىل من يلكه بحالته فور االنتهاء من الغرض 

الذي استعري من أجله، وفقاً لترشيعاتها النافذة.

والبنــدان املســتحدثان هــام: يجــوز للســلطة 

املختصــة، رشاء األثر املشــار إليه يف البنــد )1( من 

هــذه املادة، وفقاً العتبارات املصلحة العامة، عىل أن 

تقدر قيمته مبعرفة لجنة متخصصة، تشكلها السلطة 

املختصــة، وينضم إليها أحد الخرباء املختصني مبعرفة 

مادة مستحدثة تشدد 
على ضرورة أن يعمل 

اجمللس الوطني للسياحة 
واآلثار بالتنسيق مع الهيئة 

الوطنية إلدارة الطوارئ 
واألزمات والكوارث ومع 
السلطة اخملتصة على 

حماية اآلثار يف أوقات 
األزمات والكوارث

 يجوز للسلطة اخملتصة 
عرض بعض اآلثار خارج 

الدولة شريطة أال يخشى 
عليها من التلف أو 
الفقدان أو السرقة

حتت القبة      تشريع 
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املالك، كام يجوز للســلطة املختصة قبول التنازل من 

املالك عن األثر اململوك له بالهبة أو البيع الرمزي، أو 

وضع األثر تحت ترصفها ملدة يتم تحديدها باالتفاق 

مع مالك األثر.

وحســب مرشوع القانــون، يكــون التنقيب عن 

اآلثــار من اختصاص الســلطة املختصــة، وللمجلس 

الوطني للسياحة واآلثار، بناًء عىل طلب من السلطة 

املختصــة، القيام بالتنقيب عن اآلثار بنفســه، أو من 

خالل بعثــات التنقيــب، وفقاً ألحــكام الترشيعات 

املحليــة النافــذة، ويحدد مجلس الــوزراء، بناء عىل 

عرض املجلس، وبالتنســيق مع الســلطات املختصة، 

اإلجراءات الواجب اتخاذها، إذا كان األثر مشرتكاً بني 

أكرث من إمــارة. يُعاقب بالســجن املؤقت وبالغرامة 

التــي ال تقل عن مئتــي ألف درهــم، وال تزيد عىل 

خمسمئة ألف درهم، كل من رسق أثراً أو جزءاً منه، 

أو قام بإخفائه بنيّة متلّكه، أو استوىل عليه بشكل غري 

مرشوع. وحســب مرشوع القانون، يُعاقب بالحبس 

مــدة ال تقل عن ســنتني، وبالغرامة التي ال تقل عن 

خمســمئة ألــف درهم وال تزيد عــىل عرشة ماليني 

درهم، أو بإحدى هاتــني العقوبتني، كل من ارتكب 

عمداً فعالً من األفعال اآلتية: هدم أو أتلف أو شّوه 

أثراً، وقام بتســوية موقع أثري أو أقام عليه منشآت 

أو زرع فيــه أو اقتلع منه أو أجرى تغيرياً يف شــكله، 

وأجرى أعامل التنقيب عــن اآلثار دون ترخيص من 

الســلطة املختصة، وهرّب اآلثار إىل داخل الدولة أو 

خارجهــا، أو قّدم أي بيانات أو وثائق أو مســتندات 

غري صحيحة، بهــدف إدخالها إليها أو إخراجها منها، 

وزيّف قطعة أثرية وطنيــة أو أجنبية، بقصد خداع 

اآلخرين بها.

ويف جميــع األحوال، يُحكم مبصــادرة األثر محل 

والوســائل  واآلالت  واألدوات  واألجهــزة  الجريــة، 

املستخدمة يف ذلك، دون اإلخالل بحقوق غري حسن 

النية.  كام يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل عن 

مئة ألف درهم، وال تزيد عىل ثالمثئة ألف درهم، أو 

بإحــدى هاتني العقوبتني، كل من ارتكب عمداً فعالً 

مــن األفعال اآلتية: خالــف رشوط الرتخيص الصادر 

لــه بالتنقيب عــن اآلثار، وأخذ أو نقل أو اســتعمل 

أنقاضاً أو أحجاراً أثرية من موقع أثري بدون ترخيص 

من السلطة املختصة. ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد 

عىل ســنتني، وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف 

درهــم، وال تزيد عىل مئتي ألف درهــم، أو بإحدى 

هاتــني العقوبتني، مع جواز مصادرة املضبوطات، كل 

من ارتكــب عمداً فعالً من األفعــال اآلتية: حاز أثراً 

وتخلف عن تســجيله خالل املــدة املحددة يف املادة 

)7( من هذا القانون، وترصف يف اآلثار بدون ترخيص 

أو ترصيح من الســلطة املختصة، وقــدم أي بيانات 

أو معلومــات كاذبة، أو وثائق غري صحيحة للحصول 

عىل التسجيل أو الرتخيص، ووضع عىل األثر إعالنات 

أو ملصقــات، أو قام بطالء الدهانــات عليها، ووضع 

كتابات عليها.

نهيان بن مبارك يثمن دور املجلس 

أعرب معايل الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

الثقافة والشــباب وتنمية املجتمع، عن تقديره لدور 

املجلــس الوطني االتحــادي، وللجنة شــؤون الرتبية 

والتعليم والشــباب واإلعالم والثقافة، عىل جهودهام 

الطيبــة يف مراجعــة مواد مــرشوع القانــون، وعىل 

مالحظاتهم القيمة التــي تؤكد دور املجلس يف إقرار 

الترشيعات والقوانني التي تهدف إىل حامية املجتمع، 

وتقــر واجبــات ومســؤوليات مختلــف الفعاليات، 

وتفعيل مســرية املجتمع وفق قوانني رشيدة، تراعي 

مصالــح الوطــن وتــرثي إنجازاتــه، يف ظــل قيادتنا 

الحكيمــة.  وقــال إن هذا القانون يتعلــق بالجانب 

املهــم يف حياة الفــرد واملجتمع، ولــه أهمية خاصة، 

نظراً لدوره يف الحفاظ عىل مكون أســايس من تراث 

دولة اإلمارات، الذي يحفظ املايض والحارض، ويجسد 

مالمح الوطن واملواطن، باعتباره جزءاً أساسياً للهوية 

الوطنية ألبناء الوطن العزيز.

 يحظر االجتار باآلثار إال 
مبقتضى ترخيص أو تصريح 

من السلطة اخملتصة 
وفقًا لتشريعاتها النافذة

 اجمللس يؤكد يف مادة 
مستحدثة أن على السلطة 

اخملتصة تقدير تعويض 
عادل ملالك املوقع األثري 

الذي تنتزع ملكيته دون 
ارتباط هذا التقدير بقيمة 
اآلثار املوجودة يف املوقع 

األثري
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اجمللس يؤكد أهمية 
مشروع القانون يف ضمان 

سالمة ومالءمة الغذاء 
املتداول ومراقبته خالل 
مراحل السلسلة الغذائية 

وحماية الصحة العامة 
للمستهلك من الغذاء 

الضار واملغشوش

تسري أحكامه على إقليم الدولة والــــــــــــــــــــــــــمناطق احلرة.. الوطني يوافق على 
مشروع قانون سالمة الغذاء لتعزيــــــــــــــــــــــــــــــز أسس األمن الغذائي

شدد املجلس الوطني االتحادي خالل مناقشة مرشوع 

قانون اتحادي بشــأن سالمة الغذاء يف جلسته الثانية 

عرشة مــن دور انعقاده العــادي الرابع، عىل أهمية 

أن تنســجم التعديــالت واملواد والبنود املســتحدثة 

التــي أجراها عليه، مع هــدف القانون وهو: ضامن 

ســالمة ومالءمــة الغــذاء املتــداول ومراقبته خالل 

مراحـل السلسلة الغذائية للتحقق من صالحية املادة 

الغذائية لالســتهالك اآلدمي، وحامية صحة املستهلك 

مــن خالل إزالــة أو الحد من كل املخاطــر املرتبطة 

بالغذاء، وحامية املستهلك من الغذاء الضار بالصحة 

أو املغشــوش أو املضلل أو الفاســد أو غــري املالئم، 

وضامن سالمة وصحة العلف املتداول، وتيسري حركة 

تجارة الغذاء.

تعديالت املجلس طالت نطاق رسيان القانون

ولذلك تجد أن املجلس حــرص عىل إدخال عدد من 

التعديالت عىل نطاق سريان القانون ليشمل املنشآت 

الغذائية املرخص لها بتداول الغذاء يف أية مرحلة من 

مراحل السلسلة الغذائية، واإلرسالية التي تدخل إىل 

الدولة أو متر يف أراضيها عىل سبيل العبور )الرتانزيت( 

بعد التفتيش عليها من الوزارة والســلطات املختصة، 

واألغذية يف كل مراحل السلسلة الغذائية.

وحظــر مــرشوع القانــون اســترياد أي غــذاء أو 

علف عرب منافــذ الدولة ما مل يكن مصحوباً بالوثائق 

واملستندات والشــهادات املطلوبة وفقاً ألحكام هذا 

القانون واللوائح واألنظمة الصادرة مبوجبه، ويُعتمد 

نظــام تحليل املخاطــر للرقابة عىل الغــذاء والعلف 

املستورد يف كل املنافذ الحدودية للدولة وفقاً ألحكام 

هذا القانون واملواصفات اإللزامية القياسية واللوائح 

واألنظمة الصادرة مبوجبه.

وبالنســبة للامدة املتعلقة بالرتخيص والتســجيل 

جاءت تعديالت املجلس منســجمة ومواكبة للتطور 

الذي تشــهده الدولــة يف جميع القطاعات ال ســيام 

الصحيــة منهــا ورؤيتهــا لعــام 2021م، فقــد أكد 

رضورة حظر مامرســة أي نشــاط تجاري أو صناعي 

أو مهنــي يف الدولة يتعلق بتــداول الغذاء أو العلف 

مبا يف ذلــك مرافق اإلنتــاج األويل قبل الحصول عىل 

موافقة رســمية مسبقة من الســلطة املختصة وفقاً 

للنظــم املعمول بها، ويجب عــىل مصنعي ومنتجي 

ومســتوردي الغذاء والعلف تســجيل منتجاتهم قبل 

تداولها وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون رشوط 

التسجيل وإجراءاته وجهاته.

وعــرف املجلس السلســلة الغذائيــة بأنها: »كل 

املراحل التي ير بها الغــذاء بدءاً من العلف ومروراً 

باإلنتاج األويل حتى وصوله إىل املســتهلك مبا يف ذلك 

مراحل تصنيعه وتحضريه ومعالجته وتعبئته وتغليفه 

وتجهيزه ونقله وتخزينــه وتوزيعه وتقديه وعرضه 

وبيعه«.

وغلــظ مــرشوع القانون العقوبــات عىل كل من 

تــداول يف أية مرحلة من مراحل السلســلة الغذائية 

غذاًء مغشوشــاً أو ضــاراً بالصحة أو فاســداً، بحيث 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبالغرامة 

التــي ال تقل عن 100 ألف درهــم وال تجاوز مليوين 

درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني.

وضع نظام عاملي للسالمة الغذائية

وأكد املجلس أهمية مرشوع القانون يف ضامن سالمة 

ومالءمــة الغــذاء املتــداول خالل مراحل السلســلة 

اجمللس حرص على 
إدخال عدد من التعديالت 
على نطاق سريان القانون 
ليشمل املنشآت الغذائية 
املرخص لها بتداول الغذاء 

يف أية مرحلة من مراحل 
السلسلة الغذائية

حتت القبة      تشريع 
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تغليظ العقوبة على كل 
من تداول يف أية مرحلة 
من مراحل السلسلة 

الغذائية غذاًء مغشوشًا 
أو ضاراً بالصحة أو فاسداً 
باحلبس مدة ال تقل عن 

ثالثة أشهر وبالغرامة التي 
التتجاوز مليوين درهم

تسري أحكامه على إقليم الدولة والــــــــــــــــــــــــــمناطق احلرة.. الوطني يوافق على 
مشروع قانون سالمة الغذاء لتعزيــــــــــــــــــــــــــــــز أسس األمن الغذائي

الغذائيــة وصالحيته لالســتهالك اآلدمــي يف الدولة، 

تحقيقــاً لرؤيــة اإلمارات يف وضع نظــام عاملي رفيع 

املســتوى للسالمة الغذائية ما يساعد بشكل فعال يف 

توفري الغذاء اآلمن لجميع سكان الدولة وللزوار، األمر 

الذي وجب معه ضامن ســالمة األغذية خالل مراحل 

السلسة الغذائية بدءا من االسترياد واإلنتاج والتصنيع 

والتوزيع والتداول وانتهاء باالستهالك أو التصدير.

وشــدد املجلس عــىل أهمية مــرشوع القانون يف 

الحفاظ عىل ســمعة الدولة من خالل ضامن تصدير 

أغذية ســليمة، وتعزيز أسس األمن الغذايئ يف الدولة 

عن طريق إرســاء نظام رقايب فعال، وخدمات رقابية 

متطــورة مبا يضمــن حامية الصحــة العامة وحامية 

املستهلكني من أي أخطار صحية وبيئية.

ويهدف مرشوع القانون إىل توفري ترشيع اتحادي 

للغــذاء تســتمد منــه الهيئــات الرقابيــة يف الدولة 

ســلطاتها وينظــم القانون األمور الخاصة بالســالمة 

الغذائية بشــكل خــاص، ويحدد كذلــك املتطلبات 

الرئيســية إلرســاء نظام رقايب فعال وخدمات رقابية 

متطــورة مبا يضمــن حامية الصحــة العامة وحامية 

املستهلكني من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس 

األمن الغذايئ يف الدولة.

43 تعريفاً تضمنها مرشوع القانون

وتضمنت مــادة التعريفات ما يقارب من 43 تعريفاً 

مــن ضمنها: الغذاء وســالمة الغذاء وصحــة الغذاء 

ومالءمــة الغــذاء والغــذاء الضار بالصحــة والغذاء 

الفاســد وأنظمة ســالمة الغذاء والتحفظ واالسترياد 

والســحب واملخاطــر وتحليــل وتقييمهــا وإدارتها 

واملضاف الغذايئ والعبوة.

وأضــاف املجلس العلف ألنه مصــدر من مصادر 

الخطــر عىل صحة اإلنســان وهــو إجراء اســتباقي 

إىل تعريــف الســحب وأصبح كام يــيل: »اإلجراءات 

والتدابــري التي يجــب اتخاذها الســرتجاع الغذاء أو 

العلــف حال مخالفتها ألحكام هذا القانون خالل أية 

مرحلة من مراحل السلســلة الغذائيــة قبل وصولها 

للمستهلك النهايئ«.

ويؤكد مــرشوع القانون أنه ومــع مراعاة أحكام 

الترشيعــات النافذة تكون الســلطات املختصة هي 

املســؤولة عــن التحقــق من ســالمة الغــذاء خالل 

السلســلة الغذائية وتتوىل وزارة البيئة واملياه توحيد 

اإلجراءات واإلرشاف عىل ذلك بالتنسيق مع السلطات 

املختصــة والجهــات املعنيــة، وعىل نحــو يحقق ما 

يأيت: وضع السياســات واالســرتاتيجيات والترشيعات 

الالزمة لضامن ســالمة السلســلة الغذائيــة وتنظيم 

االتجار بــه مبا يعزز األمن الغــذايئ ويدعم االقتصاد 

الوطني، وتنظيم أنشــطة تــداول الغذاء والعلف مبا 

فيها االســترياد والتصدير وإعــادة التصدير، وتنظيم 

اإلعالنــات الخاصة بالغذاء املتداول، واملســاهمة يف 

توعية املستهلك بسالمة الغذاء وتتوىل الوزارة اإلعالم 

عــن طبيعة الخطــر يف أي غــذاء إن وجــد، وإدارة 

األزمات والحــوادث واألخطار واإلنــذارات املتعلقة 

بسالمة الغذاء والعلف. 
وتُنشئ وزارة البيئة واملياه بالتنسيق مع السلطة 

املختصــة والجهات املعنيــة األنظمة اآلتيــة: نظام 

اإلنــذار الرسيــع لألغذية واألعــالف يف كافة مراحل 

السلسلة الغذائية بهدف اإلبالغ عن أي خطر مبارش 

أو غــري مبارش عىل صحة املســتهلك، ونظــام إدارة 

تتبع وســحب واسرتداد الغذاء والعلف، ونظام إدارة 

أزمات وحوادث الغذاء والعلف، ونظام رصد سالمة 

الغذاء والعلف، ونظام الرقابة والتفتيش عىل الغذاء 

والعلف املتداول ومنشآتهام، وأية أنظمة أخرى ذات 

صلة.

وتقوم وزارة البيئة واملياه وبالتنسيق مع السلطات 

املختصــة والجهات املعنية بوضــع التدابري الصحية 

عــىل أن يراعى عند إعداد وتنفيذ هــذه التدابري ما 

يأيت: االستناد إىل املبادئ واألدلة العلمية املبنية عىل 

مبدأ تحليل املخاطر لكافة مراحل السلسلة الغذائية 

التي تهدف إىل حامية صحة املســتهلك، ويتم تنفيذ 

هــذه املبــادئ بشــفافية وموضوعية واســتقاللية، 

واالستناد اىل املعايري واإلرشادات والتوصيات الدولية 

يف حالة عــدم توافر األدلة العلميــة الكافية، وعدم 

التمييز بني الغذاء والعلف املحلية واملستوردة.

يهدف مشروع القانون 
إىل توفري تشريع احتادي 

للغذاء تستمد منه الهيئات 
الرقابية يف الدولة سلطاتها 

وينظم القانون األمور 
اخلاصة بالسالمة الغذائية 
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يف بادرة هي األوىل خالل الفصل التشــــــــــــــــــــــــــريعي الـ 15.. اجمللس يتبنى توصية 
ترفع مع قانون الهئية االحتادية للجمارك

يف بادرة تعــد هي األوىل خــالل الفصل الترشيعي 

الخامس عرش، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمرب 2011 م، 

تبنى املجلس الوطني االتحادي، توصية خالل مناقشة 

مرشوع قانون اتحادي لســنة 2015، بشــأن الهيئة 

االتحاديــة للجــامرك، جاء فيها: »يالحــظ أن هناك 

فراغــاً ترشيعياً يتعلق بعدم إصــدار قانون اتحادي 

يتضمــن األحكام الواردة يف املرســوم االتحادي رقم 

)85( لســنة 2007، يف شــأن قانون الجامرك املوحد 

ملجلــس التعاون لدول الخليج العــريب، خصوصاً يف 

ما يتعلق بالجرائم الجمركية، وعقوباتها التي يجب 

تحديدهــا بقانون، طبقاً للامدة 27 من الدســتور«، 

وطالب برضورة اإلرساع بإصدار قانون اتحادي ينظم 

هذه املسائل.

وأقر املجلس خالل جلســته الرابعة عرشة لدور 

االنعقــاد العــادي الرابع مــن الفصــل الترشيعي 

الخامــس، مــرشوع قانون اتحــادي بإنشــاء الهيئة 

االتحادية للجامرك، بعد أن عدل واســتحدث عدداً 

مــن مواده وبنــوده، وأكد أهمية مــرشوع القانون 

باعتبار الهيئة هي الجهة املعنية بالشؤون الجمركية 

يف الدولة، ومســؤولة عن رســم السياسة الجمركية، 

وإعداد ترشيعات موحــدة لتنظيم العمل الجمريك 

والرقابــة والتدقيــق عىل قيــام الدوائــر الجمركية 

بتطبيــق أفضــل املامرســات واملعايــري يف املجــال 

التهريــب الجمريك  الجمــريك، ومكافحة عمليــات 

والغش وضامن تنفيذها من قبل الجهات املختصة، 

وفقــاً ألحكام هــذا القانــون وللقوانــني واألنظمة 

والقرارات النافذة.

وحسب مرشوع القانون، يُلغى القانون االتحادي 

رقــم )1( لســنة 2003 بإنشــاء الهيئــة االتحاديــة 

للجــامرك وتعديالته، كام يلغــى كل نص يخالف أو 

يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وضع السياسات العامة للشؤون الجمركية

وحسب مرشوع القانون، متارس الهيئة االختصاصات 

اآلتية: وضع السياســة العامة للشؤون الجمركية يف 

الدولة، بالتنســيق مع الدوائر الجمركية، واإلرشاف 

والرقابة والتدقيق عــىل تنفيذها بعد اعتامدها من 

مجلس الوزراء، واقرتاح مرشوعات القوانني املتعلقة 
بالشــؤون الجمركية يف الدولــة والرقابة والتدقيق 

والتفتيــش عىل تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية 

بعد صدورها، وإعــداد اللوائح واألنظمة والقواعد 

واإلجــراءات املنظمة لألعــامل الجمركية يف الدولة 

والرقابة والتفتيش عــىل تنفيذها، وإعداد وتوحيد 

واعتامد معايــري إدارة املخاطــر الجمركية، ووضع 

واعتــامد القواعد والنظم املشــرتكة إلدارة املخاطر 

الجمركية، والرقابة والتفتيش عىل تطبيقها، واعتامد 

أفضل املامرســات واملعايــري يف العمــل الجمريك، 

والرقابــة والتفتيش عىل تطبيــق الدوائر الجمركية 

 تشديد على اختصاصات 
الهيئة ومنها اعتماد 

أفضل املمارسات 
واملعايري يف العمل 
اجلمركي والرقابة 

والتفتيش على تطبيق 
الدوائر اجلمركية 

توصية بإصدار قانون 
اجلمارك املوحد جمللس 
التعاون اخلليجي ينظم 
املسائل املتعلقة به 

حتت القبة      تشريع 
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يف بادرة هي األوىل خالل الفصل التشــــــــــــــــــــــــــريعي الـ 15.. اجمللس يتبنى توصية 
ترفع مع قانون الهئية االحتادية للجمارك

تأكيد أهمية وضع واعتماد 
إجراءات جمركية موحدة 

للتفتيش والتعرفة 
اجلمركية والبيانات 

والرتاخيص اجلمركية 
والرقابة والتفتيش على 

تطبيق تلك اإلجراءات

اجمللس يشدد على 
أهمية إعادة تنظيم الهيئة 
االحتادية للجمارك لتتمتع 

بالشخصية االعتبارية 
وتكون لها ميزانية 

مستقلة وتتمتع باألهلية 
القانونية الالزمة

لها، واقرتاح الرســوم املتعلقة بالخدمات الجمركية، 

بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، ورفعها إىل مجلس 

الوزراء إلصدارها والتدقيق عــىل تنفيذها، ووضع 

واعتــامد إجــراءات جمركيــة موحــدة للتفتيش 

والتعرفة الجمركية والبيانات والرتاخيص الجمركية، 

والرقابــة والتفتيش عىل تطبيق تلك اإلجراءات من 

ِقبــل الدوائر الجمركيــة، والرقابــة والتفتيش عىل 

البضائــع الواردة والصــادرة والعابرة )ترانزيت( يف 

املنافــذ الجمركية للدولة، بالتنســيق مــع الدوائر 

الجمركية، والتنســيق مع الجهات املختصة التخاذ 

مــا يلزم ملنــع دخول البضائــع واألشــياء املمنوع 

دخولها إىل الدولة.

كــام تختص الهيئــة بــإدارة وتشــغيل الدوائر 

الجمركيــة يف منافذ الدولة، يف حال طلبت أي منها 

ذلك، وجمــع وإعداد ونرش البيانــات واملعلومات 

واإلحصــاءات ذات الطابــع الجمــريك يف الدولــة، 

ومتثيل الدولة يف املؤمتــرات واالجتامعات العربية 

واإلقليمية والدولية التي يتصل نشــاطها بالشؤون 

الجمركيــة، ومتابعــة تنفيــذ ما يصــدر عنها من 

قرارات، بالتنســيق مع الجهات املختصة يف الدولة، 

وتنفيــذ إجراءات انضامم الدولــة لالتحاد الجمريك 

لدول مجلس التعاون لــدول الخليج العربية، وأي 

اتحــادات جمركية أخرى، ووضــع واعتامد وتنفيذ 

آليــة مركزية بالتنســيق مــع الدوائــر الجمركية 
لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس 

التعــاون، وفقاً للقوانني واملعاهدات النافذة يف هذا 

الشــأن، وضع واعتــامد خطة للتدريــب والتطوير 

املشرتك ملوظفي الجامرك يف الدولة، وتقديم الدعم 

الالزم للدوائــر الجمركية يف الحــاالت التي تتطلب 

ذلــك، وأي مهــام أخرى تكلف بهــا الهيئة من ِقبل 

مجلس الوزراء.

وضع السياسات العامة 

ووفقــاً ملــرشوع القانون، يــرأس الهيئــة »مفوض 

الجامرك«، بدرجة وزير، يعني مبرســوم اتحادي ملدة 

ثالث ســنوات قابلــة للتجديد، ورئيــس الهيئة هو 

الســلطة العليا املرشفة عىل شــؤون الهيئة. ويتوىل 

ترصيف أمورها، ورســم السياســة التي تسري عليها، 

وإصــدار القــرارات التنظيميــة والفرديــة، واقرتاح 

الترشيعــات الالزمــة لتحقيــق أغراضهــا، ويارس 

جميع الصالحيات والســلطات الالزمــة لذلك، وله 

عــىل األخص ما يأيت: وضع السياســة العامة للهيئة، 

يف ضوء سياســة الدولــة، واإلرشاف عــىل تنفيذها 

بعــد اعتامدها من مجلس الــوزراء، واإلرشاف عىل 

ســري العمل يف الهيئة، وإصدار التعليامت واألنظمة 

الداخليــة الالزمــة لذلك، وفقــاً للقوانــني واللوائح 

النافذة، واعتامد اســرتاتيجية وخطط وبرامج الهيئة 

واإلرشاف عىل تنفيذها، مبا يحقق أغراضها، وإصدار 

اللوائــح واألنظمــة والقواعد واإلجــراءات املنظمة 

ألعــامل الهيئة، وإقــرار الهيكل التنظيمــي للهيئة، 

ورفعــه إىل مجلــس الــوزراء العتــامده وإصداره، 

وتعيني موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة واألوىل 

والخرباء واملستشارين، واعتامد نظام مؤرشات تقييم 

األداء ملوظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه.

املدير العام واختصاصاته

ويكون للهيئة مدير عــام بدرجة وكيل وزارة، يعني 

مبرســوم اتحادي، بناء عىل ترشيح من رئيس الهيئة، 

ويارس املدير العام الصالحيات الالزمة إلدارة الهيئة 

واإلرشاف عىل شــؤونها، وهو املمثل القانوين للهيئة 

يف عالقاتها مع الغري وأمام القضاء، وله بصفة خاصة 

ما يأيت: إعداد اســرتاتيجية وخطــط وبرامج الهيئة، 

ورفعها لرئيس الهيئــة العتامدها ومتابعة تنفيذها، 

وإعــداد مرشوع الهيكل التنظيمــي للهيئة، وعرضه 

عــىل رئيس الهيئــة إلقراره، ورفعه ملجلــس الوزراء 

العتــامده وإصــداره، وإعداد مرشوعــات األنظمة 

الداخليــة الالزمة لتســيري العمل بالهيئــة، وعرضها 

عــىل رئيس الهيئة العتامدهــا وإصدارها، واإلرشاف 

عىل ترصيف شــؤون الهيئة الفنية واإلدارية واملالية 

يف الحــدود املقّررة يف هذا القانون ويف لوائح الهيئة 

وقرارات رئيس الهيئة، وتعيني موظفي الهيئة وحتى 

الدرجة الثانية، وإصدار القرارات املتعلقة بشــؤون 

املوارد البرشية يف الهيئة، وفقاً لنظام املوارد البرشية 

النافذ بالهيئة، ومتابعــة تنفيذ قرارات رئيس الهيئة 

بالتنســيق والتعاون مع الجهــات املختصة، ومتثيل 

الهيئة يف التوقيع يف إطار الحدود املقررة يف اللوائح 

وقــرارات رئيس الهيئــة، وإعداد مــرشوع امليزانية 

الســنوية للهيئة وحســابها الختامي وعرضهام عىل 

رئيس الهيئة للموافقة عليهام.

إيرادات الهيئة

تتكون إيرادات الهيئة من املوارد اآلتية: االعتامدات 

الســنوية التي تخصــص للهيئــة يف امليزانية العامة 

لالتحاد، واإليرادات التي تحققها الهيئة من مامرسة 

أنشــطتها، مبا يف ذلك أي رســوم قد تكون مستحقة 

لها مبوجب اللوائــح والقرارات واألنظمــة النافذة، 

والهبــات واإلعانــات واملنــح والوصايا التــي يقرر 

مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها.

اجمللس يشدد على 
أهمية التنسيق مع 

اجلهات اخملتصة التخاذ ما 
يلزم ملنع دخول البضائع 
واألشياء املمنوع دخولها 

إىل الدولة
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إقرار احلسابني اخلتاميني 2012 و2013.. 
 إشادة بالسالمة املالية وتأكيد زيـــــــــــــــــــــــــــــــادة اإلنفاق على االستثمارات املالية

مطالبة وزارة املالية 
بااللتزام بالفرتة احملددة 
العتماد امليزانية وتقدمي 
مشروع قانون احلساب 
اخلتامي إىل اجمللس يف 
موعده الدستوري وهو 

األربعة أشهر التالية لنهاية 
السنة املالية

إشادة مبا يقوم به 
اجمللس الوطني من 
دور مهم يف مناقشة 

تقرير ديوان احملاسبة 
للحساب اخلتامي وإقراره 

ملشروعي القانونني

أقر املجلس الوطني االتحادي، يف جلســته السادسة 

عــرشة، مــن دور االنعقــاد العادي الرابــع للفصل 

الترشيعــي الخامس عرش، التي عقدها يوم 2 يونيو 

2015م، مــرشوع قانــون اتحــادي يف شــأن اعتامد 

الحســاب الختامي لالتحــاد والحســابات الختامية 

للجهات املســتقلة امللحقة عن السنة املالية املنتهية 

اتحــادي يف  قانــون  يف 2012/12/31م، ومــرشوع 

شأن اعتامد الحســاب الختامي لالتحاد والحسابات 

الختامية للجهات املستقلة امللحقة عن السنة املالية 

املنتهية يف 2013/12/31م.

ويتضمــن مــرشوع قانــون الحســاب الختامي 

لعــام 2012م، مثاين مواد، تشــمل األحــكام اآلتية: 

بيــان تنفيذ ميزانية كل جهــة اتحادية »املرصوفات 

املخصومة واإليرادات املضافــة«، مقارنة بتقديراتها 

املعتمدة املعدلة لبيان الفرق اعتامد غري مســتخدم 

يف حالة نقص املرصوفــات املخصومة عن تقديراتها 

املعتمدة املعدلة ويف حالــة اإليرادات يكون الفرق 

إما زيادة اإليرادات املضافة عن تقديراتها املعتمدة، 

أو نقص اإليرادات املضافة عن تقديراتها املعتمدة.

وقــال معايل محمــد أحمد املر رئيــس املجلس، 

إن املجلــس يتبنى مالحظات ديوان املحاســبة عىل 

الحســاب الختامــي، وإذا كانت هنــاك مالحظات 

أخــرى، يكن لألعضاء طرحها خالل النقاش، مشــرياً 

إىل أن تقرير اللجنة هو تقرير املجلس، واملالحظات 

التي تضمنها سرتفع إىل الحكومة للنظر فيها.

وأكــد أعضــاء املجلــس، أن هنــاك الكثــري من 

املالحظــات عــىل الحســاب الختامي لعــام 2012، 

تــم تالفيهــا يف الحســاب الختامي لعــام 2013م، 

وأشــاروا إىل أن 70 % إىل 80 % من امليزانية العامة 

لالتحاد تذهب إىل الرواتب، بينام تســتحوذ الربامج 

االســتثامرية عىل جزء بسيط، ويجب أن تلتزم وزارة 

املاليــة بالفرتة املحــددة العتــامد امليزانية، وتقديم 

مــرشوع قانون الحســاب الختامــي إىل املجلس يف 

موعده الدستوري، وهو األربعة أشهر التالية لنهاية 

السنة املالية.

ودعوا إىل التفكــري يف دعم موارد امليزانية بزيادة 

إيراداتهــا بالحصــول عىل رســوم عــىل التحويالت 

الخارجيــة، عىل ســبيل املثال، والتي تقــدر قيمتها 

مببالغ كبرية، مع تطوير آلية تحصيل الرسوم وضامن 

تحصيلها، وأن تصل إىل خزينة الدولة، ألنها تأيت من 

جهات ومؤسسات اتحادية.

ووفقــاً ملرشوع قانون اعتامد الحســاب الختامي 

لالتحــاد والحســابات الختامية للجهات املســتقلة 

امللحقــة عن الســنة املالية املنتهية يف 31 ديســمرب 

2012، فقــد قــدرت اعتــامدات النفقــات العامة 

بامليزانية العامة للدولة للســنة املالية 2012، مبلغاً 

إجامليــاً قــدره 46 مليــاراً و95 مليونــاً و248 ألف 

درهم، بينام بلغت اإليرادات التقديرية مبلغاً وقدره 
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إقرار احلسابني اخلتاميني 2012 و2013.. 
 إشادة بالسالمة املالية وتأكيد زيـــــــــــــــــــــــــــــــادة اإلنفاق على االستثمارات املالية

مطالبة بضرورة قيام كافة 
الوزارات واجلهات االحتادية 

مبراعاة الدقة عند إعداد 
تقدير ميزانيتها خاصة يف 

ضوء تطبيق نظام امليزانية 
الصفرية

تأكيد ضرورة تطوير آلية 
حتصيل الرسوم وضمان 
حتصيلها وأن تصل إىل 

خزينة الدولة ألنها تأتي من 
جهات ومؤسسات احتادية

45 ملياراً و85 مليون درهم.

وأشاروا إىل ورود مرشوع قانون الحساب الختامي 

متأخراً عن املوعد الدســتوري املقرر باملادة )135( 

من الدستور، وهو األربعة أشهر التالية لنهاية السنة 

املاليــة، ووجود بعض جهــات اتحادية تم تخصيص 

اعتــامدات إضافيــة لها خالل الســنة املالية 2012، 

وتبني لديوان املحاســبة من حسابها الختامي لذات 

السنة، عدم اســتخدامها لتلك االعتامدات اإلضافية 

عــىل وجه اإلطــالق، وطالبــوا برضورة قيــام كافة 

الوزارات والجهــات االتحادية، مبراعــاة الدقة عند 

إعــداد تقدير ميزانيتها، خاصة يف ضوء تطبيق نظام 

امليزانية الصفرية، حتى ال تلجأ إىل طلب اعتامدات 

إضافية خالل فرتة تنفيذ امليزانية.

مالحظات تقرير ديوان املحاسبة

وقال معايل عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون 

املاليــة، إن الــوزارة تعمــل مــع جميع الــوزارات 

والجهــات االتحاديــة بالدولــة، ومن بينهــا ديوان 

املحاســبة، للتعامــل مــع جميع املالحظــات التي 

تتضمنهــا تقاريــر الديوان، وذلــك بتطوير األنظمة 

والترشيعات املالية، وإصدار القرارات الالزمة، معرباً 

عــن أمله يف املحافظة عىل ما تم تحقيقه من تطور 

يف اإلدارة املاليــة للدولة، يف ظل القيادة الرشــيدة، 

مشــيداً مبا يقوم به املجلــس الوطني االتحادي من 

دور مهم يف مناقشة تقرير ديوان املحاسبة للحساب 

الختامي، وإقراره ملرشوعي القانونني.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حارب العميمي رئيس 

ديوان املحاسبة، بروح التفاهم والتعاون التي قامت 

بهــا لجنة الشــؤون املالية واالقتصاديــة والصناعية 

باملجلس، وما قدمتــه من مالحظات داعمة لديوان 

املحاسبة ملامرســة اختصاصاته، يف ما يتعلق بتنفيذ 

امليزانيــة يف الوزارات والجهــات الحكومية، ونتمنى 

أن نرتقي بأداء األجهزة واملؤسسات الحكومية، ومبا 

يتالءم مع شعب وقيادة دولة اإلمارات الرشيدة.

إشادة بالسالمة املالية 

وخالل مناقشة مرشوع قانون الحساب الختامي 

للســنة املالية 2013م، أكد أعضاء املجلس أن دولة 

اإلمــارات جــاءت األوىل عربياً والســابعة عاملياً يف 

األداء االقتصادي، ويف املرتبة 12 يف التنافسية يف عام 

2015، واملرتبــة األوىل عاملياً يف اإلدارة املالية، وهذه 

املراكــز التي تبوأتهــا الدولة، تؤكد الســالمة املالية 

للدولة، وأنها مالذ آمن لالســتثامر، ما يعزز التنمية 

االقتصادية، وهذا إنجاز نشــكر عليــه وزارة املالية 

وديوان املحاسبة.

وقالــوا إن االعتــامدات اإلضافيــة التــي تقرها 

الحكومــة يف امليزانيــة العامة للدولة يف الســنوات 

السابقة، تعكس التطورات التي تشهدها القطاعات 

املختلفــة بالدولــة، وتؤكــد حــرص الحكومة عىل 

تنفيذ املشــاريع وطرح املبادرات والربامج إلســعاد 

املواطنني، ووجودها ضمن تقرير ديوان املحاســبة، 

ليــس مخالفة، ولكنها نتيجة زيادة يف حجم اإلنفاق 

عىل املشاريع الجديدة بالدولة.

ووافــق املجلس عىل مرشوع قانــون اتحادي يف 

شأن اعتامد الحســاب الختامي لالتحاد والحسابات 

الختاميــة للجهــات املســتقلة امللحقة عن الســنة 

املالية املنتهية يف 31 ديســمرب 2013م، حيث بلغت 

جملة املرصوفات الفعلية املخصومة عىل اعتامدات 

امليزانية، مبلغاً قــدره 44 ملياراً و728 مليوناً و719 

ألف درهم، بينام كانت جملة تقديرات املرصوفات 

املعتمــدة لــذات الســنة املاليــة بعــد التعديالت 

القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره مليار و153 

مليونــاً و87 ألــف درهم إىل تقديــرات املرصوفات 

املعتمدة، مببلغ قدره 44 ملياراً و565 مليون درهم، 

فأصبحت جملة تقديرات املرصوفات املعتمدة بعد 

التعديل لذات الســنة املالية، مبلغاً قدره 45 ملياراً 

و718 مليوناً و87 ألف درهم.

وأشــار أعضــاء املجلــس، إىل أنه، رغــم اعتامد 

امليزانيــة الصفرية، وهو ما كان يقتيض ضبط اإليراد 

والنفقــة، فقد ظهــرت الحاجة خالل عــام 2013، 

لتقرير اعتامدات إضافية عــىل امليزانية من ناحية، 

ومن ناحية أخرى، وجدت مخصصات كبرية مل تنفق 

لدى بعض الوزارات والجهات املســتقلة من 10 % 

إىل 25 %، بل وصلت النسبة إىل 51 % يف بعضها.

وقالــوا إنه رغم تقلــص املخالفــات املتكررة يف 

الحســاب الختامي، إال أنه ال بد من السعي للقضاء 

عىل هذه الظاهرة متاماً، بتشــكيل اللجنة املناســبة 

ملتابعــة هــذه الظاهرة، وإيجــاد الحلــول الالزمة 

للقضاء عليها، وفق إطار زمني محدد.

وأوىص املجلــس بــرضورة زيــادة اإلنفــاق عىل 

االســتثامرات املالية، ملا له من مــردود إيجايب عىل 

متويــل امليزانية، حيث مل يثل اإلنفاق االســتثامري 

أكرث مــن ملياري درهم فقط، وبنســبة 2.2 % من 

ميزانيــة 2013، بينــام مثــل اإلنفــاق الفعيل عىل 

الرواتــب واألجور 16 ملياراً و250 مليون درهم من 

إجاميل النفقــات الفعلية، مشــرياً إىل أن اإليرادات 

اآلتية املحصلة، بلغت ما يقرب من 30 مليار درهم، 

وبذلك، أصبحت امليزانيــة العامة للدولة تعتمد يف 

متويلها، وبنسبة كبرية، عىل التمويل الذايت.
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سؤال حول اجلهود 
املبذولة لتعريف اجلهات 

احلكومية باجمللس 
الوطني االحتادي ومبكانته 
وبأعضائه وبأمانته العامة

تأكيد أهمية حتقيق 
التوازن لوزارة الدولة 
لشؤون »الوطني« يف 

التنسيق بني اجمللس 
واحلكومة واإلعالم خلدمة 

أهداف الوزارة والتعريف 
باجمللس 

مطالبة بالتعريف بإجنازات اجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلس وآليات عمل لتوظيف 
الكوادر الوطنية

قال سعادة أحمد عبيد املنصوري، يف سؤال موجه إىل 

معايل الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون 

املجلس الوطني االتحادي، يختص وزير الدولة لشؤون 

املجلس الوطني االتحادي باإلرشاف عىل شؤون اإلعالم 

يف ما يتعلق بالحياة النيابية، تبعاً للامدة الســابعة 3 

من املرســوم بقانون اتحادي رقم )1( لســنة 2006م، 

بتعديل قانــون اختصاصــات الــوزارات وصالحيات 

الــوزراء، متســائالً عــن الجهــود املبذولــة لتعريف 

الجهــات الحكوميــة بالســلطة الدســتورية الرابعة 

»املجلــس الوطني االتحــادي« ومبكانتهــا وأعضائها 

وبأمانتهــا. وأضاف، هنــاك جهود متنوعــة للوزارة، 

وهدف الســؤال هو تأكيد زيادة مشــاركة املواطنني 

يف االنتخابــات، وتحقيق الهدف مــن برنامج التنمية 

السياســية لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 

مضيفــاً أن الوزارة لها دور كبري حســب اختصاصاتها، 

مؤكداً أهمية التوازن يف تنفيذ اختصاصات الوزارة بني 

التنســيق واإلعالم، متســائالً أين دور الجهات املعنية 

يف اإلعــالم مثل املجلس الوطني لإلعالم واملؤسســات 

اإلذاعيــة والتلفزيونية، معرباً عــن متنياته بأن يكون 

هنــاك توازن أكرث بالنســبة للوزارة بني التنســيق بني 

املجلــس والحكومة واإلعالم لخدمــة أهداف الوزارة، 

وبالتايل، التعريف باملجلس ونشاطه وعمله ومامرسة 

اختصاصاته الدســتورية. وأوضح أن الوزارة بحســب 

اختصاصها بشــأن اإلرشاف عىل شــؤون اإلعالم يف ما 

يتعلق بالحياة النيابية ورسالتها االسرتاتيجية، يكن أن 

تكون هي املرجع الرئيس لتوجيه وتنسيق املؤسسات 

والجهــات األخــرى لتحقيق هــذا الهــدف. وأوضح 

أن الــوزارة بحســب اختصاصها بشــأن اإلرشاف عىل 

شــؤون اإلعالم يف ما يتعلق بالحياة النيابية ورســالتها 

االســرتاتيجية، يكن أن تكون املرجع الرئيس لتوجيه 

وتنسيق املؤسســات والجهات األخرى، لتحقيق هذا 

الهدف، مع تعزيز دور املؤسســات اإلعالمية اإلذاعية 

والتلفزيونية لتطور الدور الربملاين والتنمية السياسية، 

مشــرياً إىل قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2015 يف 

شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون املجلس 

الوطني االتحادي، الذي منح الوزارة ســلطة التنسيق 

بني الحكومة واملجلس الوطني االتحادي يف ما يتعلق 

مببــارشة املجلس الوطني الختصاصاته، واملشــاركة يف 

إعــداد الترشيعات ذات الصلة بدور املجلس الوطني 

االتحادي، واإلرشاف عىل شــؤون اإلعالم يف ما يتعلق 

بالحياة النيابية.

ورد معايل قرقاش قائالً، تعمل الوزارة عىل توظيف 

كل إمكاناتها إلنجاز مهامها بأكمل وجه، ونعمل عىل 

تعزيز وعي جميع فئات املجتمع، مبا يف ذلك الجهات 

الحكومية بدور املجلس، وعطاء أعضائه ودور األمانة 

العامة من خالل مجموعة من األنشــطة والفعاليات، 

وهناك مبــادرات عديدة ملوظفي الحكومة االتحادية 

للتعريــف باملجلــس، وهناك تنســيق يف العديد من 

هذه املبادرات مع األمانة العامة للمجلس، للتعريف 

باملجلــس وتأثــريه يف حياتهــم الوطنيــة واألرسيــة، 

وهذه املبــادرات بدأت منذ تأســيس الــوزارة، وتم 

البدء بالجهات االتحادية واملحلية، وتوســعت قاعدة 

املســتهدفني بإضافــة بعــض الجهــات يف مختلــف 

اإلمارات، ويصل عدد املوظفني الذين حرضوا جلسات 

املجلس من خالل هذه املبادرات قرابة 900 موظف، 

ويوجد يف كل وزارة منســق مع وزارة شؤون املجلس 
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مطالبة بالتعريف بإجنازات اجملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلس وآليات عمل لتوظيف 
الكوادر الوطنية

الوطني االتحادي، لتعزيز التنسيق والتعريف يشمل 

عمــل املجلس، مع الرتكيز عــىل دور املجلس وآليات 

عمل اللجــان، وتقوم الوزارة بإعداد تقرير دوري عن 

جلســات املجلس وما يدور من مناقشات يوزع عىل 

كافــة الوزراء، ويتــم إعداد تقريــر يف نهاية كل دور 

انعقــاد للمجلس، يتضمن ملخص ألنشــطة املجلس 

املختلفة ترشيعيــاً ورقابة، ومجمــل التوصيات التي 

أصدرها املجلس، ويتم رفعه إىل مجلس الوزراء.

وقال، حاولنا خالل األعوام املاضية أن منيز بني دور 

الــوزارة واملجلس الوطني االتحادي، كون الوزارة أداة 

لتنسيق عمل الحكومة مع املجلس، وأعتقد من خالل 

أدائنا، قدمنا رؤية واضحــة بأن الوزارة هدفها تعزيز 

العمل بني املؤسســات الدستورية يف الدولة، املتمثلة 

باملجلس الوطني ومجلس الوزراء.

ولفت إىل أن للوزارة دوراً يف فرتة االنتخابات أكرب، 

ألن هناك جزءاً رئيساً من مسألة االنتخابات يف تحفيز 

املشاركة، وهذا يتطلب أن يكون هناك فهم أكرب لدور 

املجلــس الوطني االتحادي، ونحــاول الوصول إىل كل 

مواطن وتجســري أمامه العالقة الواضحة بني فعاليات 

املجلس ودوره حالياً وسابقاً، وكيف انعكس هذا عىل 

حياة املواطنني.

آليات عمل لتوظيف الكوادر الوطنية 

وأكد سعادة ســامل بالركاض العامري، يف سؤال موجه 

إىل معــايل عبــد الله محمد غباش وزيــر دولة رئيس 

مجلــس أمناء هيئة تنمية وتوظيــف املوارد البرشية 

الوطنية »تنمية«، أن من ضمن األهداف االسرتاتيجية 

للهيئــة، توظيف الكوادر الوطنيــة الباحثة عن عمل، 

وفقاً الحتياجات ســوق العمــل، ويف ظل تزايد أعداد 

الباحثني عــن العمل ســنوياً، فــإن الحاجة أصبحت 

ماســة إىل رضورة توفري فرص عمل لهؤالء، متســائالً 

عن خطــة الهيئة لتوظيف الكــوادر الوطنية الباحثة 

عن عمل.وطالب مببادرات رئيسة لتحقيق نتائج اآلن، 

واألرقــام مهمة، ليتســنى للمعنيني وضــع خططهم، 

والوضع القائــم يحتاج إىل أفضــل، وإرشاك مختلف 

الجهات يف الخطط والربامج، وأن يتم مراقبة ومتابعة 

التوطني، واقرتح بأن من يتواصل من يتقدم ملناقصات 

الحكومــة مع هيئــة تنمية، وأن يحصــل عىل إثبات 

بأنه قــام بتوطني عدد مــن املواطنني يف مؤسســته، 

وأن تكــون أوراق الهيئة من ضمــن الوثائق املطلوبة 

للتقدم إىل املناقصات يف الحكومة.  واستعرض سعادة 

محمــد مطر املــري مدير عــام هيئة تنميــة، خطة 

وسياســة التوطــني يف الدولة ومســتقبله، وهي تبدأ 

مبفهوم التوطني ومتكني املواطن لدخول سوق العمل، 

وتعزيز التنافســية االقتصادية للدولة، للمساهمة يف 

تحقيــق رؤية اإلمــارات 2021م، وصــوالً إىل اقتصاد 

وطنــي تنافيس، تقوده كوادر مواطنة، مبيناً أن الهيئة 

قامت يف عــام 2014م، ببناء نظام معلومات وتطوير 

رشاكات اســرتاتيجية، وتطويــر خدمــات تدريــب، 

وسيتم التكامل املؤسيس بني هيئة تنمية واملؤسسات 

املعنية، والســعي نحو تطوير السياســيات، والرتكيز 

عىل التوطــني القطاعــي يف اقتصاد دولــة اإلمارات، 

والتخطيط املشــرتك للقوى العاملة. وقال، سنصل يف 

عام 2019 إىل منوذج اســرتاتيجي لبناء القوى العاملة، 

مؤكداً أهميــة بناء وتطوير رشاكات اســرتاتيجية، مبا 

يخدم التوطني وتدريب الباحثني عن عمل.

 من ضمن األهداف 
االسرتاتيجية لهيئة تنمية 
توظيف الكوادر الوطنية 

الباحثة عن عمل

ما هو  دور اجلهات 
املعنية يف اإلعالم مثل 

اجمللس الوطني لإلعالم 
واملؤسسات اإلذاعية 

والتلفزيونية يف التعريف 
بإجنازات اجمللس
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اجمللس يتبنى توصية 
تطالب بتشكيل جلنة عليا 
برئاسة أحد الوزراء تُعنى 

بشؤون احلج ويكون 
أعضاؤها من اجلهات ذات 

العالقة بهذا املوضوع

توصية بتشكيل جلنة عليا لشؤون الــــــــــــــــــــــــــحج وإصدار قانون حماية املسنني 
واستخدام الغاز الطبيعي وقودًا

تبنــى املجلس الوطنــي االتحادي توصيــة بناء عىل 

ســؤال ســعادة أحمد عبدالله األعــامش املوجه إىل 

معــايل الدكتور أنــور محمــد قرقاش وزيــر الدولة 

لشؤون املجلس الوطني االتحادي، حول »اإلجراءات 

التي قامت بها الهيئة لتيســري أداء مناســك الحج«، 

طالب فيها بتشــكيل لجنة عليا برئاســة أحد الوزراء 

تُعنى بشــؤون الحج ويكون أعضاؤهــا من الجهات 

ذات العالقة بهذا املوضوع.

وقال ســعادة األعامش إن الحج من أهم الشعائر 

التي تتكــرر كل عام ويف تنظيم أعــامل الحج هناك 

واقع آخر، مســتعرضاً بعض املالحظات التي منها أن 

التكلفة املادية يجب أن تكون ضمن استطاعة الحاج 

والتي ارتفعت يف عام 2014 حيث بدأت من 27 ألفاً 

ووصلــت إىل أكرث مــن 50 ألف درهــم، وهي عالية 

مقارنــة مع باقي دول الخليج، ويقــول املقاولون إن 

سبب االرتفاع الرشوط القاســية التي تفرضها الهيئة 

عىل املقاولــني وبالتايل تنعكس عىل الحجاج، والهيئة 

يف عــام 2014 طلبــت أن يكــون الســكن يف فنادق 

خمســة نجوم ويسكن الحاج يف هذه الفنادق يومني 

ويدفع مثن موسم الحج كامالً.

ورد ســعادة الدكتور محمــد الكعبي املدير العام 

للهيئــة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقــاف قائالً 

وضعــت الهيئــة يف خطتهــا االســرتاتيجية 2014—

2016 هدفاً اســرتاتيجياً هــو االرتقاء بخدمات الحج 

والعمــرة، وتــم وضــع مــؤرشات لتقييم إجــراءات 

وفعاليــات الخدمــات املقدمة للحجــاج والتفتيش 

عىل حمالت الحــج يف األرايض املقدســة، إضافة إىل 

إجــراءات تطويرية تقوم بها الهيئة لتســيري خدمات 

الحج بتطوير اإلجراءات اإلدارية والرشوط القانونية 

لضــامن حقــوق الحجاج، وتــم إصدار قــرار يتناول 

معايري التفتيش والتنظيم والصحة والنقل والســكن 

والخدمات والغرامات، وتم تشــكيل لجنة الرتاخيص 

التي تقوم مبنح تراخيص مزاولة نشاط الحج والعمرة 

وفق املعايري والرشوط املنصوص عليها.

وأضــاف لدينا 129 حملة مرخصــة قانونياً للحج 

والعمــرة و24 حملــة متــارس العمرة فقــط، ويتم 

التنســيق مع املعنيني يف اململكة العربية الســعودية 

الشــقيقة فيام يخصص أعــداد الحجــاج وبلغ عدد 

حجاج الدولة يف موســم الحج املــايض ما يقارب من 

4982 حاجاً إماراتياً.

قانون لحامية املسنني

ولفــت ســعادة الدكتور محمــد بن حم يف ســؤال 

موجه إىل معايل مريم محمد الرومي وزيرة الشــؤون 

االجتامعية، إىل أن بعض املسنني يتعرضون إىل العنف 

واإلســاءة كام أنهــم يعانون من عدم توفــر الرعاية 

الالزمة لهم، متســائالً ملاذا ال يتم إصدار قانون يكفل 

للمســنني كافة حقوقهم، وأكتفي بالرد الكتايب معرباً 

عن شكره ملجلس الوزراء املوقر عىل إصدار القانون.

وقالت معــايل وزيرة التنميــة االجتامعية يف الرد 

الكتايب إن الوزارة أرســلت إىل مجلس الوزراء بتاريخ 

19 مــارس 2014 مذكــرة إعــداد قانــون اتحادي يف 

شــأن رعاية املســنني، وبتاريخ 12 مايو 2014 صدر 

قرار مجلس الوزراء املوافقة املبدئية يف شــأن إعداد 

مرشوع قانون اتحادي بشــأن رعاية املســنني، وعليه 

فقــد تم إحالــة املــرشوع إىل وزارة العــدل بتاريخ 

27 نوفمرب 2014 وتم مناقشــة املــرشوع من خالل 

املختصني من الوزارة وإدارة الفتوى والترشيع وسيتم 

مطالبة بأن تكون تكلفة 
احلج طبيعية خاصة وأنها 
ارتفعت عام 2014 من 27 

ألفًا ووصلت إىل أكرث من 
50 ألف درهم وهي عالية 

مقارنة مع باقي دول 
اخلليج

حتت القبة      تشريع 
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وزارة العدل ستقوم 
بدراسة مقدار الدية 

الشريعية للمتوفى خطأ 
من األشخاص

توصية بتشكيل جلنة عليا لشؤون الــــــــــــــــــــــــــحج وإصدار قانون حماية املسنني 
واستخدام الغاز الطبيعي وقودًا

عرضــه عىل اللجنة الفنية للترشيعات ملناقشــته من 

قبل جميع الجهات ذات العالقة.

تلوث البيئة من احرتاق بنزين السيارات 

وقال ســعادة عيل عيىس النعيمي يف سؤال موجه إىل 

معايل املهندس ســهيل محمد فــرج املزروعي وزير 

الطاقة، تشــري بعض الدراسات بأن اســتخدام وقود 

الســيارات مثــل البنزين والديزل لــه آثار ضارة عىل 

حياة اإلنســان وصحته ومحيطه، ويســاهم بشــكل 

كبري يف تكوين الغازات الدفيئة والتي تعرف بظاهرة 

االحتباس الحراري، متسائالً عن جهود الوزارة واإلطار 

الزمني للتحول التدريجي يف استخدام الغاز الطبيعي 

املضغوط للســيارات. وأضاف هناك تحديات تواجه 

البيئــة وارتفاع التلــوث البيئي ومنهــا الغازات التي 

تخــرج من احــرتاق بنزين الســيارات، ومــن آثارها 

الســلبية زيادة الرطوبة وتغري منــط األمطار وتلوث 

الهواء، واستعرض بعض آثار انبعاث الغازات الناتجة 

عن احــرتاق البنزين. ورد معايل الوزيــر قائالً يجب 

النظــر إىل حاجة الدولــة إىل الغــاز الطبيعي وهي 

مســتورد له وقطاع الكهرباء يستحوذ عىل 50 باملائة 

مــن الغاز الطبيعي، والدولــة قامت مبرشوع تحويل 

مركبات السيارات للغاز الطبيعي وتم من خالل رشكة 

أدنوك تحويل 500 سيارة من سيارات األجرة والخاصة 

بالحكومة إىل الغاز الطبيعي ضمن مرشوع لتشــجيع 

القطــاع الخــاص والحكومي، وتم تشــييد ما يقارب 

مــن 17 محطة للتزود بالغــاز الطبيعي املضغوط يف 

الشارقة والعني وأبوظبي، وقامت رشكة أدنوك برصد 

ميزانية لتحويل 100 ســيارة أخــرى ويوجد لدينا ما 

يقارب من ثالثة آالف و300 ســيارة تعمل عىل الغاز 

الطبيعي وسيســتمر لغاية 2020 ، ومن املقرر إنشاء 

34 محطة جديدة خالل األعوام 2016— 2021م.

وقال يجب النظر إىل اســرتاتيجية الطاقة مستقبالً 

ومــدى التحــول إىل الطاقة املتجــددة، وتم تكليف 

الوزارة إلعداد هذه االسرتاتيجية ونعمل عليها وهناك 

مشاريع للطاقة الشمسية وسعر هذه الطاقة سيضع 

نظــرة إيجابية للتحــول، واليوم اســتخدام الطاقات 

املتجــددة عىل مســتوى العــام أقل مــن 10 باملائة 

ويجــب أن ينظر إىل التحول نظــرة اقتصادية وتقنية 

والتحــدي الكبري الــذي يواجه هــذه الصناعات هو 

التخزين، ولغاية 2030 سنعتمد مبا يقارب 30 باملائة 

عىل الطاقة النووية واملتجددة.

تعديل مقدار الدية للمتوىف خطأ من األشخاص

وأشار سعادة سلطان جمعة الشاميس يف سؤال موجه 

إىل معايل سلطان بن ســعيد البادي وزير العدل، إىل 

أن املــادة األوىل من القانون االتحادي رقم 9 لســنة 

2003م نصــت بتعديل مقدار الدية الرشعية للمتوىف 

خطــأ من األشــخاص، عــىل أن يعدل مقــدار الدية 

الرشعية املنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم 17 

ســنة 1991م، بحيث تكون 200 ألــف درهم، وقال 

مبــا أن األصل يف الدية اإلبل ويجــوز إعادة تقديرها 

حسب قيمتها يف كل زمن، متسائالً ملاذا ال يتم تعديل 

مقدار الدية الرشعية للمتوىف خطأ من األشــخاص يف 

الوقــت الحايل، وقال معــايل الوزير يف الــرد الكتايب 

إن الوزارة ســتقوم بدراســة هذا الطلب ورفعه إلـى 

الجهات املعنية، وأكتفى الشاميس  بالرد الكتايب .

معرباً عن شكره ملعايل الوزير عىل هذه اإلجابة كونه 

سيحال إىل الدراسة. 

مطالبة وزارة الطاقة 
بالتحول التدريجي يف 

استخدام الغاز الطبيعي 
املضغوط للسيارات ملا 

الستخدام وقود السيارات 
»البنزين والديزل« من آثار 

على اإلنسان
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توصية بخفض مدة حضانة األم األجــــــــــــــــــــــــــــنبية ألبناء املواطنني

تبنــى املجلس الوطني االتحــادي، توصية، بناء عىل 
رد معايل ســلطان بن ســعيد البادي وزيــر العدل 
عىل ســؤال موجه من ســعادة أحمد محمد رحمة 
الشاميس، طالب فيها باســتحداث مادة يف القانون 
االتحــادي رقم 28 لســنة 2005م، بشــأن األحوال 
الشــخصية، تنص عــىل أنه: إذا كانــت الحاضنة أماً 
غري مواطنة، واملحضــون من مواطني الدولة، يجب 
أال يزيد ســن املحضون عىل سبع سنوات، ذكراً كان 
أم أنثــى، إال إذا قــدر القايض خــالف ذلك ملصلحة 

املحضون.
وقال ســعادة الشــاميس، نصت املــادة 145 من 
القانــون االتحادي رقم 28 لســنة 2005م يف شــأن 
األحوال الشــخصية، عىل أنه إذا كانت الحاضنة أماً، 
وهي عىل غري دين املحضون، ســقطت حضانتها، إال 
إذا قدر القايض خالف ذلك، ملصلحة املحضون، عىل 
أال تزيد مدة حضانتها له عىل إمتامه »5« ســنوات، 
ذكــراً كان أو أنثى، فلامذا ال يتم تعديل هذه املادة، 

بحيث تشمل املرأة الحاضنة غري املواطنة.
وأشــار إىل أن هدف الســؤال، مواجهة مشــكلة 
معينة يف مجتمــع اإلمارات، يف ظــل زيادة ظاهرة 
زواج املواطنني من غــري املواطنات، وهذه الظاهرة 
لها أثر اجتامعي، ونص املادة يتحدث عن جنسيات 
أي مواطن وغري مواطن، وهناك مشــاكل نتج عنها، 
وبعــض املواطنــني تزوجوا من جنســيات متعددة، 
وهــذه املجتمعات لها طبيعة حياة، وقد يحدث أن 
ينفصــل الزوجان ويرافق األطفال األم ويعيشــوا يف 
بيئــة األم، وهنا، يفقد هذا الطفــل املواطن هويته 
الوطنية، علامً بأن قانون األحوال الشخصية يف مادته 
165، عرف سن التمييز للطفل من أتم السابعة من 
عمــره، وأعتقد أن هذه املادة ممكن أن تســاعد يف 

حل هذه املشكلة.

وقال، هنــاك مــرشوع لتعديل قانــون األحوال 
الشــخصية، وتوقف هذا التعديل منذ عام 2013م، 
مطالباً بإحياء هــذا التعديل، وإضافة املطلب الذي 
يتحدث به، بحيث تكون الحضانة لغري املواطنة، مبا 

يتوافق مع سن التمييز للطفل. 
ورد معــايل وزير العدل قائــالً، يف ما يتعلق بهذا 
االقرتاح موضوع الســؤال، وتعديل املادة 145، فإنه، 
نظراً لتعلق املوضوع بقواعد رشعية وقانونية خاصة، 
تقتيض التنســيق مع عدد من الجهات املحلية، فإنه 
ســيتم التنســيق معها لدى تعديل القانون، كام أن 
الحاضنة، وحسب نص املادتني 145 و146 من قانون 
األحوال الشــخصية، قد راعت مصلحــة املحضون، 
وأعطت القايض السلطة التقديرية يف نزع الحضانة 
من األم، حتى يف أقل من هذه املدة، متى استشــعر 
الخطــورة عىل دين أو مصلحة املحضون، مضيفاً أن 
القايض لديه ســلطة تراعى املحضــون، وينظر لكل 

قضية عىل حدة، ولديه صالحيات.

مطالبة بدراسة إجازة ملوظفي الحكومة يف رمضان 

وطالــب ســعادة مصبح ســعيد الكتبي، يف ســؤال 

موجــه إىل معايل حســني إبراهيم الحــامدي وزير 

الرتبية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة االتحادية 

للمــوارد البرشيــة الحكومية، بأن يتــم إقرار إجازة 

موظفــي الحكومة االتحاديــة يف العرش األواخر من 

شهر رمضان املبارك، واكتفي بالرد الكتايب.

وقــال معــايل رئيس الهيئــة يف رد كتايب، ســيتم 
توجيــه املعنيني يف الهيئة لدراســة مقرتح الســؤال، 
بطلب إقرار إجــازة للموظفني الحكوميني يف العرش 
األواخر من شــهر رمضان املبــارك، وذلك من جميع 
الجوانب املحيطة به، باملقارنة مع التأثريات األخرى 
ذات العالقة عىل مستوى القطاعيني العام والخاص، 

 هدف السؤال مواجهة 
مشكلة معينة يف جمتمع 

اإلمارات يف ظل زيادة 
ظاهرة زواج املواطنني 

من غري املواطنات

مطالبة بتعديل مشروع 
قانون األحوال الشخصية 
الذي كان موجوداً وتوقف 

منذ عام 2013م بحيث 
تكون احلضانة لغري 

املواطنة مبا يتوافق مع 
سن التمييز للطفل
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ما مدى فعالية عمل 
وسائل التعقيم املتبعة 

واملتوفرة يف املستشفيات 
نظراً حلاجة املستشفيات 

مبختلف أقسامها إىل 
وسائل تعقيم متطورة 
وفعالة خاصة يف وحدات 

العناية املركزة

تأكيد ضرورة استكمال 
التشريعات واللوائح 

اخلاصة بتنظيم السكك 
احلديدية يف ظل وضع 

جمموعة من مؤشرات 
األداء االسرتاتيجي لقياس 

حتقيق الهدف االسرتاتيجي 

توصية بخفض مدة حضانة األم األجــــــــــــــــــــــــــــنبية ألبناء املواطنني

عىل أن يتــم بعد ذلك أخذ مرئيــات كافة األطراف 
ذات العالقة، والتشاور معها بهذا الشأن، عىل اعتبار 
أن هــذا األمر يؤثــر يف موظفي القطــاع الحكومي 
والخاص، وكذلك يف جهات عملهم من جهة، وبنفس 
الوقت، يتامىش مع أسلوب إعداد السياسات الخاصة 
باملوارد البرشية املتبع لدى الهيئة االتحادية للموارد 

البرشية الحكومية من جهة أخرى.

التعقيم يف املستشفيات

وقالت ســعادة عائشــة أحمد اليامحي، يف ســؤال 

موجــه إىل معايل عبد الرحمن محمد العويس وزير 

الصحة: ما مدى فعالية عمل وسائل التعقيم املتبعة، 

واملتوفرة يف املستشفيات، نظراً لحاجة املستشفيات 

مبختلف أقسامها إىل وسائل تعقيم متطورة وفعالة، 

خاصة يف وحــدات العناية املركــزة، باعتبارها بيئة 

خصبة النتشــار الفريوســات والبكترييا وغريها من 

امليكروبات، واكتفت بالرد الكتايب.

وأشــار معايل وزير الصحة يف الــرد الكتايب، تويل 
الــوزارة اهتامماً كبــرياً بتطوير وتحديــث خدماتها 
املقدمــة للمــرىض، ملواكبــة املســتجدات العاملية، 
ولالستمرار يف تقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية 
والعالجية اآلمنة واملتميزة للمتعاملني، وفقاً ألحدث 
األنظمــة والربوتوكــول العالجي، مؤكــداً أنه يوجد 
لــدى الــوزارة برنامج شــامل ملكافحــة العدوى يف 
املستشفيات، حســب املعايري الدولية، ويشمل هذا 
الربنامج، إجراءات التعقيــم ومجموعة مفصلة من 
السياســات واإلجراءات واملعايــري املخصصة يف هذا 

املجال، وعددها 12 سياسة.
 تشــمل جميع خطوات برامج التعقيم ومكافحة 
العــدوى، مشــرياً إىل أن الــوزارة تبنــت بروتوكول 
مكافحة العــدوى والتعقيم املوحــد بدول مجلس 

التعاون الخليجي.

استكامل الترشيعات الخاصة بالسكك الحديدية 

وتســاءل ســعادة عيل عيــىس النعيمي، يف ســؤال 

موجه إىل معــايل الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي 

وزير األشــغال العامــة رئيس مجلــس إدارة الهيئة 

االتحاديــة للمواصالت الربية والبحرية، عن نســبة 

اســتكامل الترشيعــات واللوائــح الخاصــة بتنظيم 

السكك الحديدية، ال ســيام أن الهيئة قامت بوضع 

مجموعــة من مؤرشات األداء االســرتاتيجي، لقياس 

تحقيق الهدف االســرتاتيجي الخاص بتنظيم قطاع 

النقل الربي يف الدولة، وتعزيز تنافســيته، ومن بني 

هذه املؤرشات، نسبة استكامل الترشيعات واللوائح 

الخاصة بتنظيم السكك الحديدية.

ورد معــايل الوزيــر قائالً، عمدنــا يف ترشيعات 
النقل يف الجهات االتحادية واإلمارات املختلفة، إىل 
تقســيم إنجاز قانون تنظيم قطاع السكك الحديدة 
إىل أربعة أقســام رئيسة، وهذا القانون مهم، وألول 

مرة ينظر إىل الســكك كترشيع، حيث تم استكامل 

القانون، ففي عام 2013، بدأنا العمل يف املســودة 

األوىل، ويف 2014، تم أخــذ موافقة مجلس الوزراء 

للعمــل عــىل تفعيل القانــون، والجــزء الثاين، هو 

اســتكامل اللوائــح التنفيذيــة، واســتكامل لوائح 

الســالمة الســككية، حتى نتامىش مــع العمل عىل 

تشــغيل قطار االتحاد، واســتكامل املعايــري الفنية 

للســكك الحديــدة، ويف جميع هــذه املراحل، تم 

إنجاز ما يتجاوز 70 %.وقال، نحن نســري بنفس ما 

تم التخطيط لــه، بأن يكون القانون مســتكمالً يف 

عام 2015، والقانون انتهــى من كل أجزائه، ونريد 

أن نفعــل اللجنة الوطنية للســكك الحديدة، ألنهم 

رشكاء دامئاً.
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اجمللس يتبنى توصية بأن يكون الـــــــــــــــــــــــــــــحد األدنى للدعم السكني للمواطن 
800 ألف درهم بدالً من 500 ألف

موضوع السؤال هو إحدى 
توصيات اجمللس التي 

تبناها ورفعها للحكومة 
وهي تبني أن املبلغ غري 

كاٍف وهي تستهدف السكن 
لتفادي تراكم الديون لدى 

املواطنني

وافق املجلس الوطنــي االتحادي عىل تبني توصية، 

بناء عىل رد معايل الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي 

وزيــر األشــغال العامة رئيس مجلــس إدارة برنامج 

الشــيخ زايد لإلســكان، عىل ســؤال ســعادة حمد 

الرحومــي، طالب فيها بااللتزام بتطبيق قرار مجلس 

الــوزراء رقم 2/72و/39م لســنة 2014م، بأن يكون 

الحد األدىن لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه 

املواطن من برنامج الشــيخ زايد لإلسكان 800 ألف، 

بدالً من 500 ألف درهم.

وقال سعادة الرحومي، لقد وافق مجلس الوزراء 

يف جلســته املنعقدة بتاريــخ 2014/2/23، يف قراره 

رقــم 2/72و/39م لســنة 2014م، عــىل رفع قيمة 

الدعــم الســكني الــذي يحصل عليــه املواطن من 

برنامج الشــيخ زايد لإلســكان، من مبلغ 500 ألف 

درهم إىل مبلغ 800 ألف درهم، وذلك بحسب راتب 

مقدم الطلب، متسائالً عن اإلجراءات التنفيذية التي 

قامت بها الوزارة لتطبيق هذا القرار.

وأكــد ســعادة الرحومــي، أن موضوع الســؤال 

هــو إحدى توصيــات املجلس التي تبناهــا ورفعها 

للحكومــة، وهــي تبــني أن املبلغ غــري كاٍف، وهي 

تســتهدف الســكن لتفــادي تراكــم الديــون لدى 

املواطنــني، وهناك من يتعرث يف البنــاء، ألن التكلفة 

أعىل من املبلغ املحــدد، ورفع املجلس توصيته بناء 

عىل قناعة إىل مجلس الوزراء، والتي وافق عليها.

واســتعرض توصيات املجلس، التــي وافق عليها 

خــالل مناقشــة موضــوع »سياســة برنامــج زايد 

لإلســكان«، وكان من بينهــا زيادة ميزانيــة برنامج 

الشيخ زايد لإلســكان، وزيادة قيمة املنح والقروض، 

مبا يتناسب مع متطلبات السوق، وإمكانية املستفيد 

من املساعدة السكنية، ومبا يتوافق مع أسعار تكلفة 

البناء، وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات، بحيث 

ال تزيد مدة املوافقة بعد استيفاء الرشوط عىل سنة 

واحدة، وقد وافق مجلس الوزراء عىل هذه التوصية 

بخصوص هذا املوضوع، بناًء عىل توجيهات صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه الله، وتوصية املجلس الوطني االتحادي.

ورد معايل النعيمي قائالً، هناك موجهات للربنامج 

يف تطبيق رفع دعم السكن، والتي من أبرزها: رؤية 

القيادة بتوفري الســكن املالئم، وما تحدده األجندة 

الوطنيــة املعتمدة، واالســتفادة القصــوى من هذا 

الدعم، يف ظل ثبات املوازنات املحددة حتى 2017، 

ووضعنا ضوابط لالســتفادة من هذا الدعم، وبدأنا 

مبخاطبة مجلس الوزراء لتحديد هذا الدعم، ومن ثم 

تم يف داخل الربنامج، وضع معايري لكيفية االستفادة 

من هذا الدعم، وهي تبنى عىل متوسط دخل الفرد 

يف الربنامــج، وخــالل عــام 2013 – 2014، تم رفع 

متوسط الدخل من ألفني إىل ثالثة آالف، لذلك، نجد 

أن مــا تم تنفيذه ضوابط تفي بهذا الغرض، والدليل 

عىل ذلك أن عدد املستفيدين خالل 2014 قفز ثالثة 

أضعــاف، واملعايري قد تم إرســالها لســعادة العضو 

بشكل مكتوب، ونحن نســعى لتطبيق العدالة بني 

الجميع.

ولفــت إىل أن مبلــغ 500 ألــف درهم مل ترصف 

ســابقاً للجميع، وكانت ترصف وفق معايري، وهناك 

من يتســلم نفس املبلــغ، وهناك من يتســلم أقل، 

وهذا تم تطبيقــه يف املبلغ 800 ألف درهم، والحد 

األدىن أصبــح 500 ألــف درهــم، وخــالل 2014م، 

عرضنا أنه حتى الحد األقىص ال يفي لتنفيذ مسكن، 

واملسكن املناسب للمواطن يكلف أكرث من مليون

مطالبــة بتطبيــق اتفاقيــة رعاية اتصــاالت لنادي 

برشلونة 

وتســاءل سعادة حمد الرحومي عن الهدف والعائد 

املتوقع من رعاية مؤسسة اتصاالت لنادي برشلونة، 

وقال يف ســؤال موجه إىل معايل الدكتور أنور محمد 

قرقــاش وزيــر الدولــة لشــؤون املجلــس الوطني 

االتحــادي: جددت مؤسســة اإلمــارات لالتصاالت 

»اتصاالت«، رعايتها لنادي برشــلونة اإلســباين ملدة 

ثالث ســنوات حتى عــام 2017م، كرشيك لالتصال 

الدويل، وذلك مببلــغ قدره 10 ماليني درهم، وكانت 

»اتصــاالت« قــد وقعت للمــرة األوىل عقــد رعاية 

حتت القبة      رقابة

ما املردود املادي الذي 
حتقق ومت قياسه من 

رعاية اتصاالت لنادي 
برشلونة ال سيما أن أغلب 
أرباح الشركة تتحقق من 

العائد احمللي؟
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الفريق عــام 2009م ملدة أربع ســنوات بقيمة 12 

مليون يورو.

وأضــاف أنــا أتحدث عــن عرض محــدد، وهو 

الرعايــة، وأعتقد أنه مل يتم االســتفادة من الرعاية 

بطريقــة مثىل، وهذه مؤسســة اتحاديــة نتحدث 

عنها، وال يوجد عمالء لنادي برشلونة داخل الدولة، 

متســائالً، كيف تتم عملية قيــاس الجدوى ونجاح 

الرعاية، خاصة أننا نتحدث عن أرقام، وعن الفائدة 

التــي عــادت عىل اتصــاالت، خاصة أن مــن يتجه 

إىل اتصــاالت ال يعنيــه نادي برشــلونة، وما تقدمه 

املؤسســة من امتيازات، هو الــذي يجلب العمالء، 

متســائالً عن املردود املادي الذي يتم قياسه بسبب 

الرعايــة، مطالباً مبعرفة العوائــد التي تحققت من 

خــالل الرعاية ومن خالل مؤرش قياس دقيق، خاصة 

أن أغلــب أرباح الرشكة تتحقــق من العائد املحيل، 

مطالبــاً بذكــر رشوط االتفاقيــة، وما تــم تحقيقه، 

مضيفاً، هل تم تنفيذ جميع بنود العقد، ورضورة أن 

يتم تنظيم مباريات داخــل الدولة، وأعتقد أن هذا 

موجود يف العقد، أي يضمن العقد عدداً محدداً من 

املباريات داخــل الدولة، وهذا غري موجود إىل اآلن، 

متســائالً، هل نسبة أرباح الرشكة تتحقق من عوائد 

عمل الرشكة داخل الدولة، مؤكداً أهمية الشــفافية 

واإلعالن عن بنود االتفاقية بشكل تفصييل.
ورد ممثــل مؤسســة اتصــاالت قائــاًل، تعمــل 

اتصــاالت يف 19 دولة، وتقــدم خدماتها املبتكرة 

ألكرث من 169 مليون مشــارك، مستعرضاً الفوائد 

التي تتحقق من رعاية اتصاالت لنادي برشــلونة، 

واملميزات التــي تحصل عليها، باعتبــار أن نادي 

برشلونة من أكرب النوادي، وله شعبية عاملية بعدد 

مشجعني وصل إىل 57 مليوناً، مبيناً أن من الفوائد 

واملميزات من الرعاية ظهور شــعار اتصاالت عىل 

شاشــات التلفزة أثنــاء النقل، ووصلــت الفائدة 

اإلعالمية إىل أكرث من 22 مليون درهم يف املوســم 

الســابق، وتصــل قيمــة الفوائد إىل أكــرث من 32 

مليــون درهم، وفوائد عىل حمالت إعالنية تغطي 

مســاحة جغرافية يســكنها أكرث مــن 700 مليون 

نســمة، وتســتفيد اتصاالت من خــالل اإلعالنات 

الرقمية عــىل موقع نادي برشــلونة. وقال، زادت 

قيمــة العالمــة التجارية ملؤسســة اتصــاالت من 

ملياري دوالر إىل أكرث من خمســة مليارات دوالر 

عــام 2015، والرعايــة تعزز من مكانة املؤسســة 

بني أهم املؤسســات العاملية، ومؤسســة اتصاالت 

مؤسســة خدمية، وهي تعمل بنهج تعمل به كل 

الــرشكات العاملية، مبينــاً أن الدعاية فقط تحقق 

منهــا أكرث من 13 مليــون يورو ســنوياً، مبيناً أن 

العالمة التجارية أصبحت تروج عىل مســتوى كل 

العــامل، خاصة يف الدول التي تعمل فيها اتصاالت، 

وهنــاك مردود فعيل، أمــا بخصوص العقد، هناك 
مردود مبارش وغري مبارش..

مطالبة بتوطني الهيئة التدريسية يف جامعة زايد

وقال سعادة عيل عيىس النعيمي، يف سؤال موجه إىل 

معايل الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون 

الدويل رئيسة جامعة زايد، حول »نسب التوطني يف 

جامعة زايد وخطة العمل لزيادتها«، يعترب موضوع 

التوطــني من أهم املواضيع التــي تضمنتها األجندة 

الوطنيــة لرؤية اإلمارات، وبــادرت معظم الجهات 

الحكومية لوضع نظم وإجراءات، ضمن إطار زمني 

لزيادة نســب التوطني لديها، متســائالً عن نســب 

التوطني يف الجامعة، وخطة العمل لزيادتها.

وأضــاف، أقبــل الرد الكتــايب الــذي تقدمت به 

الوزيرة.

وقالت معايل الشيخة لبنى القاسمي، يف رد كتايب، 

إن نســبة توطني وظائــف أعضاء هيئــة التدريس 

يف الجامعــة بلغــت 2 % العام املــايض، مؤكدة أن 

الجامعة تسعى إىل توفري بيئة عمل مستقرة تساعد 

الهيئتني األكادييــة واإلدارية عىل تحقيق األهداف 

املرجوة، إياناً برضورة تطبيق سياســة إحالل قوية، 

يجري العمل عىل تطبيقها، مع مراعاة املحافظة عىل 

مســتويات األداء ومعنويات أعضاء هيئة التدريس 

والعاملني، كيال تتأثر العملية التعليمية.

جامعة زايد تسعى إىل 
توفري بيئة عمل مستقرة 

تساعد الهيئتني األكادميية 
واإلدارية على حتقيق 

األهداف املرجوة إميانًا 
بضرورة تطبيق سياسة 

إحالل قوية يجري العمل 
على تطبيقها

سنصل يف 2019 إىل منوذج 
اسرتاتيجي لبناء القوى 
العاملة يؤكد أهمية 
بناء وتطوير شراكات 

اسرتاتيجية مبا يخدم 
التوطني وتدريب الباحثني 

عن عمل
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»الوطني« يتبنى توصية بوضع خطة عـــــــــــــــــــــــمل حمددة زمنيًا لتطبيق
 معايري ترخيص املقاهي

ووافــق املجلس الوطني االتحادي عىل تبني توصية 

طالب فيها بوضع خطة عمــل محددة بفرتة زمنية 

لتطبيــق معايــري الرتخيــص للمقاهي وفقــاً لقرار 

مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013م، بشأن الالئحة 

التنفيذية للقانون االتحادي رقم 15 لسنة 2009م يف 

شــأن مكافحة التبغ ومنع إعطاء أي ترخيص جديد 

مخالف لهذه املعايري.

وجاءت التوصية بناًء عىل رد معايل عبد الرحمن 

محمد العويس وزير الصحة  عىل ســؤال موجه من 

ســعادة مروان أحمد بن غليطة، حيث بني سعادته 

أن القانون االتحادي رقم 15 لســنة 2009م بشــأن 

مكافحــة التبغ والئحتــه التنفيذية الصــادرة بقرار 

مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2013م، حظر الرتخيص 

للمقاهي وما ياثلها تقديم التبغ أو منتجاته بجوار 

البنايات السكنية إال بتوافر رشوط معينة، فام مدى 

التزام الجهات ذات العالقة بهذه الرشوط.

وقال سعادة بن غليطة أقبل الرد الكتايب، مضيفاً 

أن الحكومة سنت قانوناً ملكافحة التدخني لخطورته 

والكل يتفق أن القوانني تسن لتطبق وتحفظ حقوق 

املجتمع وال ترجح كفة فئة عىل فئة أخرى، والقانون 

الحايل بتطبيقــه املوجود يرجح كفة جشــع التجار 

واملنظــور االقتصــادي والقصد من الســؤال تطبيق 

القانــون املكلفة به وزارة الصحة، وحكومتنا ســنته 

لوجود مجتمع خاٍل من مضار التدخني، وقال تناول 

معايل وزيــر الصحة جهود الوزارة لخمس ســنوات 

ويتم اليوم الرتخيص ملقاهي شيش يف بنايات سكنية.

ورد معــايل الوزيــر قائــالً يف رده الكتــايب أولت 

وزارة الصحــة أهميــة قصوى ملكافحة وبــاء التبغ 

فمنذ تصديق الدولة عىل االتفاقية اإلطارية ملنظمة 

الصحــة العامليــة ملكافحة التبــغ يف نوفمرب 2005م 

وضعت اســرتاتيجية متكاملة ملكافحــة هذا الوباء، 

فقد نشطت يف مجال التوعية الصحية وتوفري العالج 

ودعــم صــدور قــرارات اتحادية للحد مــن تنامي 

هذه الظاهرة، وقامــت خالل األعوام 2005ــ2009 

بتشــكيل فريق عمــل لوضع اإلطار العــام للقانون 

االتحــادي ملكافحة التبغ وعقــدت اجتامعات عدة 

مبشاركة جميع الجهات املعنية وتوجت تلك الجهود 

بصــدور القانون االتحادي رقم 15 بشــأن مكافحة 

التبغ.

خطة اسرتاتيجية عرشية للرتبية 

وقال ســعادة رشــاد محمد بوخش يف سؤال موجه 

إىل معــايل حســني إبراهيم الحــامدي  وزير الرتبية 

والتعليــم، لوحظ أن الــوزارة تقــوم بتغيري خطتها 

االســرتاتيجية من حني آلخر األمــر الذي يؤدي لهدر 

الجهود وامليزانيات املتعلقة بهذه الخطة، متســائالً 

ملاذا ال يتم وضع خطة اســرتاتيجية مدروســة ملدة 

عــرش ســنوات واعتامدها من قبل مجلــس الوزراء 

تفادياً ألي تغيري.

وأضاف سعادة بوخش اكتفي بالرد الكتايب للوزير 

مطالبة بتطبيق قانون 
2009م بشأن مكافحة 
التبغ والئحته التنفيذية 

الذي حظر الرتخيص 
للمقاهي وما مياثلها 

تقدمي التبغ أو منتجاته 
بجوار البنايات السكنية 

احلكومة سنت قانونًا 
ملكافحة التدخني 

خلطورته والكل يتفق 
أن القوانني تسن لتطبق 
وحتفظ حقوق اجملتمع 

حتت القبة      رقابة
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ولكــن وصلتني بعض الشــكاوى أنه مــع كل وزير 

جديد للوزارة يتم تغيري الربامج وهو نوع من الهدر 

للميزانيــة والوقــت، وقال اقرتاحــي أن يتم اعتامد 

خطــة كل عرش ســنوات بحيث ال يتــم التغيري مع 

قدوم كل وزير جديد، وكام ذكرى معايل الوزير بأنه 

تم وضع اسرتاتيجية ملدة عرش سنوات نتمنى أن يتم 

العمل عــىل الخطة لعام 2020.  وقال معايل الوزير 

يف رده الكتايب وضعت الوزارة خطتها االســرتاتيجية 

ـــ2020 وفــق منهجية  ملــدة عرش ســنوات 2010ـ 

علمية مدروســة ومعتمدة من مجلس الوزراء، ومل 

تطرأ أي تغيريات رئيسية عىل االسرتاتيجية وإمنا يتم 

مراجعتها بشكل دوري، وتم إضافة أو ترسيع بعض 

املبادرات والربامج املعنية بتحقيق هذه االسرتاتيجية 

وأولوياتهــا، اســتجابة لتوجهات ومبــادرات الدولة 

االقتصادية والتنموية واالجتامعية املســتجدة وبناء 

عــىل تقارير األداء الدورية، مقدمــاً مثاالً عىل ذلك 

نظام التشــعيب الحايل "األديب والعلمي" وما يرتتب 

عليه من تعديل الخطة الدراسية من حيث املحتوى 

واألوزان لتلبــي حاجة املســارات الجديدة علامً أن 

هــذا املرشوع مدرج عىل خطة الــوزارة منذ إطالق 

االسرتاتيجية عام 2010.  

مطالبــة مبكافأة بدل طبيعة عمــل للعاملني مبهنة 

الكاتب العدل

وطالب ســعادة ســلطان جمعة الشاميس يف سؤال 

موجــه إىل معايل ســلطان ســعيد البــادي وزير 

العدل، بــرصف عالوة لكاتب العــدل املواطنني، 

مبيناً أن املادة 20 مــن القانون االتحادي رقم 4 

لسنة 2013م بشــأن تنظيم مهنة الكاتب العدل 

التــي تنص عىل أنــه ينح الكاتــب العدل العام 

50 باملائة بدل طبيعة عمل من الراتب األســايس 

للوظيفة التي يشــغلونها، وقد نرش هذا القانون 

يف الجريدة الرسمية بتاريخ 2013/6/19م.

ورد معايل الوزير قائالً قامت الوزارة بتشــكيل 

لجنــة من كل قطاعــات الوزارة إلعــداد النظام 

الخــاص للمــوارد البرشيــة واملاليــة كمــرشوع 

قرار يصــدر عن مجلــس الوزراء، وتــم االنتهاء 

من املــرشوع الذي ينظم العمــل اإلداري واملايل 

وإرســاله إىل الهيئة االتحادية للمــوارد البرشية 

الحكومية لدراســته وإفادتهــا مبالحظاتها حول 

مســودة املــرشوع والتي قامت بالفعــل مبوافاة 

الوزارة بها. 

وأضاف إن الوزارة قامت يف الوقت ذاته برفع 

مسودة املرشوع املقرتح إىل وزارة املالية ملعالجة 

األثــر املايل املرتتب عليه، وذهبت إىل إبقاء وضع 

موظفــي الكاتب العدل عىل ما هــو عليه حالياً 

وفقاً للكادر العــام للحكومة االتحادية، مع منح 

املوظفني املواطنني بدل طبيعة عمل بواقع 50% 

من الراتب األســايس، وبسقف أعىل ال يتجاوز 5 

آالف درهم، وتم رفع مذكرة إىل مجلس الوزراء.

تأكيد أهمية وضع خطة 
اسرتاتيجية مدروسة 
لوزارة الرتبية ملدة 10 

سنوات واعتمادها من قبل 
جملس الوزراء تفاديًا ألي 

تغيري

مطالبة بتطبيق املادة 
20 من القانون االحتادي  
لسنة 2013م  التي تنص 

على أنه مينح الكاتب العدل 
العام 50 % بدل طبيعة 
عمل من الراتب األساسي 
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ندواتجلان

خلصت أوراق العمل والكلامت التي ألقيت يف ندوة 

»حقوق اإلنسان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة«، 

التي نظمتها لجنة حقوق اإلنسان للمجلس الوطني 

االتحادي يف األول من شــهر يونيو 2015م، يف فندق 

إنرتكونتيننتال فيستيفال ستي بديب، مبشاركة أساتذة 

وخــرباء وممثيل املؤسســات والجهــات الحكومية 

واألهليــة واملجتمعيــة واملعنيني يف مجــال وقضايا 

حقوق اإلنسان ومكافحة ظاهرة االتجار بالبرش، إىل 

أن دولة اإلمارات، تفخر بريادتها وبســجلها الناصع 

يف احرتام حقوق اإلنســان، وبالتقــدم الذي حققته 

يف مســتويات الحاميــة والرعاية لحقوق اإلنســان 

بكافــة أبعادهــا، ومكافحة جرائم االتجــار بالبرش 

بكافة أشــكالها، وكانت ســباقة من بني بلدان العامل 

يف ســن الترشيعات التي تكفل العدالة واملســاواة 

لكل إنســان، بــرصف النظــر عن الديــن والجنس 

واللون واللغــة واملنطقة، وتعمــل برشاكة حقيقية 

مــع املجتمع الدويل لالرتقاء بواقع حقوق اإلنســان 

يف مختلــف املجــاالت. وأكــد املشــاركون أن هذه 

الندوة، ومبا تُســلط الضوء عليه مــن محاور مهمة 

يف موضــوع حقوق اإلنســان، من حيــث التأصيل 

لحقوق اإلنســان، من خالل الدســتور والترشيعات 

ودور املجلس الوطني االتحــادي يف تعزيز وحامية 

هذه الحقــوق يف املجاالت كافة، وتَدارس املقومات 

واآلليات املُتبعة يف الدولة يف هذا اإلطار، ستشــكل 

لبنة إضافية يف الجهود البناءة لتعزيز الوعي وثقافة 

حقوق اإلنســان يف املجاالت كافة يف وطننا العزيز، 

وتؤكد العزم واالســتمرار يف العمل للحفاظ عىل ما 

تم إنجازه يف الدولة يف مجال احرتام مبادئ وحامية 

ورعايــة حقــوق اإلنســان، وُمكافحة كافة أشــكال 

االتجار بالبرش، واالستمرار الدؤوب يف تضافر الجهود 

وبلورة وتطوير آليات العمل، واتباع أفضل األساليب 

واملامرســات ملكافحة كافة أشــكال االتجار بالبرش، 

وكفالــة وحامية حقوق اإلنســان بكافــة أبعادها، 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية.

املجلس ساهم بإقرار الترشيعات وتبنى التوصيات 
وقــال معــايل محمد أحمــد املر رئيــس املجلس، يف 

كلمــة له، افتتــح بهــا النــدوة، إن املجلــس، ومنذ 

تأسيســه، ساهم جنباً إىل جنب مع الحكومة يف إقرار 

الترشيعــات، وطــرح مختلــف القضايــا ذات الصلة 

بحقوق اإلنسان، وتَبني التوصيات التي تَكفل حقوق 

اإلنســان وحرياته األساسية يف املجاالت كافة، وإتاحة 

الفرصة للمواطنني ومتكينهم من املشاركة يف مختلف 

ميادين العمل الوطني، وقد أنشأ املجلس لجنة دامئة 

لحقوق اإلنســان، تعنى بقضايا حقوق اإلنســان من 

منظور شامل، ودعم جهود الدولة يف تحديث وتطوير 

الترشيعــات ودراســتها مــن جوانب صلتهــا بقضايا 

حقوق اإلنســان بكافــة أبعادهــا، والتفاعل اإليجايب 

مع مــا ورد يف إعالن األلفية يف جزئهــا الخامس، بأن 

الربملانات لديها مســؤولية أساســية يف تعزيز حامية 

حقــوق اإلنســان مــن خــالل وظائفهــا الترشيعية 

والرقابية والتمثيلية. وقد بادرت اللجنة إىل عقد هذه 

الندوة لتعزيز الحوار وُسبل التشاور والتعاون املشرتك 

مــع كافة الجهات املعنية بحقوق اإلنســان يف الدولة 

اجمللس ومنذ تأسيسه 
ساهم جنبًا إىل جنب 

مع احلكومة يف إقرار 
التشريعات وطرح خمتلف 
القضايا ذات الصلة بحقوق 

اإلنسان

متحدثون: ندوة حقوق اإلنسان إضـــــــــــــــــــــــــــــافة نوعية لتعزيز ثقافة حقوق 
اإلنسان واإلمارات تفخر بسجلها الناصع

تأكيد كفالة وحماية حقوق 
اإلنسان بكافة أبعادها 
السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية 
واتباع أفضل األساليب 
واملمارسات ملكافحة 

كافة أشكال االجتار بالبشر
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يف هــذا اإلطار. كام يحــرص املجلس عىل املشــاركة 

الفاعلــة يف املحافــل واملنظامت الربملانيــة اإلقليمية 

والدولية، ويف عضوية لجانها املعنية بحقوق اإلنسان، 

وقد حققت الشعبة الربملانية اإلماراتية، نجاحاً مؤخراً 

يف اجتامعات الجمعيــة 132، والدورة 196 للمجلس 

الحاكم لالتحاد الربملاين الدويل، باملوافقة عىل مقرتحها 

عىل تشكيل لجنة إلصدار إعالن برملاين حول موضوع 

القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية للســيادة، وعدم 

التدخــل يف الشــؤون الداخلية للــدول، وذلك لوضع 

الحدود الفاصلة بني السيادة الوطنية، وسيادة القانون 

وحامية حقوق اإلنسان.

وأضاف، هذا هو نهج دولة اإلمارات منذ إنشــائها 

يف عام 1971، انطالقاً من إيان قيادتنا الرشــيدة بأن 

احرتام حقوق اإلنســان هو أســاس أي تقدم، وتَجسد 

ذلــك يف تبني الدولــة لرؤية شــاملة لالرتقاء بأوضاع 

حقوق اإلنســان، حيث ال تعطــي أهمية لجانب من 

هــذه الحقــوق، يف مقابل إهامل جانــب أو جوانب 

أخــرى، وإمنــا تتبنى نظــرة متكاملة يف هذا الشــأن، 

تُركــز عىل الحقوق السياســية واملدنيــة واالقتصادية 

واالجتامعيــة والتعليميــة والثقافيــة والصحية، من 

منطلق اإليان بأن حقوق اإلنســان منظومة مرتابطة 

ومتفاعلــة، تَصب يف مصلحة رفاهية املواطن اإلمارايت 

واملقيم عــىل أرضها الطيبــة، لتمكينهم مــن التمتع 

مبستوى معيشة متطور، وفق أرقى املعايري العاملية.

املجلس والتواصل املجتمعي

وبدأت أعامل الندوة، التي أدارها ســعادة الدكتور 

محمد سامل املزروعي األمني العام للمجلس الوطني 

االتحــادي، وجرى تقديم أربــع أوراق عمل: قدمها 

الســيد زايد سعيد الشاميس رئيس جمعية اإلمارات 

للمحاميني والقانونيني، بعنوان »حقوق اإلنســان يف 

ضوء دستور الدولة ونظامها القانوين«، وسعادة عيل 

جاسم رئيس لجنة حقوق اإلنسان باملجلس الوطني 

االتحادي، بعنــوان »دور املجلس الوطني االتحادي 

يف حاميــة وتعزيــز حقوق اإلنســان«، واملستشــار 

ســلطان بن جويعد عضو اللجنــة الوطنية ملكافحة 

االتجــار بالبــرش، بعنــوان »آليات الدولــة لحامية 

وتعزيز حقوق اإلنســان – منــوذج اللجنة الوطنية 

ملكافحة االتجار بالبرش«، والســيد محمـد املنصور 

مستشــار االتحاد النســايئ العام، بعنــوان »األرسة 

والتنميــة الشــاملة مقــوم رئيس لحاميــة وتعزيز 

حقوق اإلنســان بالدولــة«. وقال ســعادة الدكتور 

املزروعــي، إن املجلــس قــام خــالل هــذا الفصل 

الترشيعــي الخامس عرش، بالعديــد من الفعاليات 

عىل كافــة الصعــد املجتمعية، وينطلــق بهذا من 

دوره كممثل لشــعب اإلمارات، مســتعرضاً أهمية 

ودور لجنة حقوق اإلنســان التي أنشئت يف الفصل 

الترشيعي الخامس عرش. وأضاف، لقد تطور مفهوم 

حقوق اإلنسان ونقاطه ومفاهيمه، من خالل تطور 

العالقات اإلنسانية، وتم تصنيف حقوق اإلنسان إىل 

أقسام عدة، مؤكداً أن دولة اإلمارات منذ تأسيسها، 

ضمنــت ترشيعاتها، وخاصة الدســتور، بجملة من 

الحقوق، وأفردت الكثــري من القوانني التي نظمت 

هذه الحقوق.

الندوة تشكل لبنة إضافية 
يف اجلهود البناءة لتعزيز 
الوعي وثقافة حقوق 

اإلنسان يف اجملاالت كافة 
وتؤكد العزم واالستمرار يف 
العمل للحفاظ على ما مت 

إجنازه يف الدولة

متحدثون: ندوة حقوق اإلنسان إضـــــــــــــــــــــــــــــافة نوعية لتعزيز ثقافة حقوق 
اإلنسان واإلمارات تفخر بسجلها الناصع

اجمللس دعم جهود 
الدولة من خالل حتديث 
وتطوير التشريعات التي 

تشدد على املساواة 
بني اجلنسني يف احلقوق 

املدنية والتعليمية 
والسياسية واالجتماعية 

واالقتصادية 
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ندواتجلان

حقوق اإلنسان يف ضوء دستور الدولــــــــــــــــــــــــــــة ونظامها القانوين

تناول الســيد زايد سعيد الشاميس، يف ورقته بعنوان 

»حقوق اإلنســان يف ضوء دســتور الدولة ونظامها 

القانــوين«، تقســيم الحريــات، مبينــاً أن الحريات 

العامة تنقسم إىل أنواع عدة، لها صفة فردية وصفة 

جامعية، حيث تشــمل الحقــوق الفردية: الحقوق 

املدنية، والحقوق السياســية، والحقوق االجتامعية، 

والحقوق االقتصادية، فيام تشــمل الحريات العامة: 

حريات الــرأي والتعبري، وحرية االعتقاد ومامرســة 

الشــعائر الدينية، وحرية الصحافة واإلعالم، وحرية 

االجتامع وتكوين الجمعيات. 

وقــال الحريــة هي حــق اإلنســان وقدرته عىل 

اختيــار ترصفاته بنســبة ما، ومامرســة نشــاطاته 

املختلفة دون عوائق، مــع مراعاة القيود املفروضة 

ملصلحة املجتمع، ونوكد هنا أن اإلنســان هو محور 

الحقوق جميعاً، وأن هذه الحقوق مرتبطة وجودها 

أو عدمه بوجود اإلنسان أو عدمه.

وأضــاف الســيد الشــاميس مــن بــني الحريات 

األساســية أو الفردية، التي يكن اإلشارة إليها ضمن 

هذه املجموعة، والتــي ظهرت تباعاً يف االهتاممات 

الفكريــة الفرديــة والعامــة، وتضمنتهــا النصوص 

الترشيعية باالهتــامم والتكريس، هي حرية التمتع 

باألمن واألمان، واحرتام اإلنســان ككائن قائم بذاته 

حراً بــال تقييد وإهــدار لكرامته وحريــة الذهاب 

واإلياب، واحرتام الذات الشــخصية من عدم انتهاك 

حرمــة املنزل أو املراســلة، وعليه نتطــرق إىل هذه 

الحريــات، وكام يــأيت. وقال بالنســبة لحرية األمن 

والشــعور باالطمئنان، ليس هناك مــا هو أهم من 

الشــعور باألمــن أو األمان من قبــل الفرد، فقد عد 

جزءاً من متطلبات الشــعور بالســعادة الفردية، إذ 

بدونه ال يكن للفرد أن يترصف بشــكل اعتيادي يف 

أدائه لواجباته أو حياته اليومية. 

وأضــاف، ال تســتقيم حياة الفرد بــدون األمان، 

فالحريــة الفردية هي قدرة الفــرد يف القيام بعمل 

يرغــب به دون أن يؤدي عمله إىل املســاس بحرية 

اآلخريــن أو االعتــداء عىل حقوقهــم، فالحرية من 

حــق كل فرد، ولكن عليه أن يعلم بأن هناك حقوقاً 

لآلخريــن، وطاملا أن الفــرد ال يعيش مبفرده، أي أنه 

يعيش مــع اآلخرين، وجــب عليــه أن يأخذ بنظر 

االعتبار أن للمجتمع الســلطة والوسيلة التي يكن 

أن يلجأ إليها املجتمع، لردع أو ملنع الفرد من اإلتيان 

بعمــل ال يتفق أو ال ينســجم مع حقوق وســلطة 

اآلخرين، وما ذاك إال حامية للمجتمع، جراء العمل 

املتخذ من قبل الفرد بحرية غري مقيدة يف الترصف.

ولفــت إىل أن مفهــوم الغمــوض ينطبــق عىل 

مفهوم الحريات السياسية، باعتبارها نوعاً من أنواع 

الحريــات، فقد اختلــف فقهاء السياســة وتباينت 

تعريفاتهــم لهــا، فريى بعضهــم بأنهــا »الحكومة 

الدســتورية، أي الحكومــة التــي يكــون للشــعب 

فيهــا صوت مســموع«، أو هي »الحكومــة الحرة، 

أي البلد الــذي تحكمه حكومة نيابيــة ديقراطية، 

فالشعب هو الذي يقرر تشكيل الحكومة بنفسه«، 

بينام يرى بعضهم أنها »شــعور املواطن بالطأمنينة 

واألمن يف املجتمع، وهذا الشــعور يعني انعدام كل 

حكم تعســفي أو مســتعبد«، ولهذا، تعني الحرية 

السياسية، صفاء ذهن الشعب، وال يجب النظر إليها 

باعتبارها هدفاً بحد ذاته، بل هي وسيلة للعمل من 

أجل خري وإسعاد اإلنسانية.

 وقال تشــمل الحرية السياســية مــا يأيت: حرية 

املشــاركة السياســية، وهي القاعــدة التي تعرب عن 

إرادة وضمــري الــرأي العام، ملا له مــن ثقل كبري يف 

احلرية حق اإلنسان وقدرته 
على اختيار تصرفاته بنسبة 

ما وممارسة نشاطاته 
اخملتلفة دون عوائق مع 
مراعاة القيود املفروضة 

ملصلحة اجملتمع

حرية املشاركة السياسية 
هي القاعدة التي تعرب عن 

إرادة وضمري الرأي العام ملا 
له من ثقل كبري يف تقرير 

السياسات العامة
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حقوق اإلنسان يف ضوء دستور الدولــــــــــــــــــــــــــــة ونظامها القانوين

تقرير السياســات العامة، ولهــذا تعمل الحكومات 

من أجل الحصول عىل الدعم الشــعبي، مشــرياً إىل 

أنهــا تضم عدة حقوق، هي: حق التصويت، وتعمل 

الكثــري مــن الــدول عىل تطبيــق هــذا الحق عىل 

رعاياهــا، ما عدا املجانني واملجرمني، وحق الرتشــيح 

يف االنتخابــات، وهذا الحق ناتج عــن الحق األول، 

إذ يكــن لكل صاحب حق يف التصويت أن يرتشــح 

لالنتخابــات، ولكن تضــع بعض الــدول محددات 

عمريــة لهذا الحــق، واالنتخابــات الدورية، حيث 

تقتيض مســؤولية الســلطة الترشيعية أمام جمهور 

الناخبني، بإجراء انتخابات دورية، ألنه ال يكن منح 

السلطة ألي جهة بصورة دامئة.

وقال، بالنســبة ألثر تطبيق مبــدأ األمن، مل تخل 

إعالنــات حقوق اإلنســان من إشــارة إىل مجموعة 

من املبــادئ الضامنــة لألمن الفــردي، ألن املبادئ 

الضامنة جاءت باألســاس محتوية عىل سلســلة من 

اإلجــراءات التنظيمية العقابية، والتي غرضها ضامن 

حقوق مؤكدة للربيء، لذا تضمنت قوانني العقوبات 

مجموعة مــن املفاهيــم الضامنة لألمــان الفردي، 

منهــا: تأكيد رشعية املخالفة أو العقوبة، واســتبعاد 

التعســف يف إيقــاع العقوبــة، واســتبعاد القضاء 

الخاص، والعمل باملفهوم القائل باستقاللية القضاء، 

وتبني مبدأ سمو حرية الدفاع.

وبني أن مواد اإلعالن تؤكد أن الحرية الشــخصية 

مكفولــة لجميــع املواطنني، وال يجــوز القبض عىل 

أحد أو تفتيشــه أو حجزه أو حبسه، إال وفق أحكام 

القانون، وال يعرض أي إنســان للتعذيب أو املعاملة 

التي تحط من كرامته. 

وبــني أن القانون حدد الجرائــم والعقوبات، فال 

عقوبــة عىل مــا تم من فعــل أو تــرك قبل صدور 

القانون الذي ينص عليها. 

ونص عىل أن املتهم بــريء حتى تثبت إدانته يف 

محاكم قانونيــة وعادلة، وللمتهم الحق يف أن يوكل 

من يلك القدرة للدفاع عنــه أثناء املحاكمة، ويبني 

القانون، األحــوال التي يتعني فيها حضور محام عن 

املتهم، وإيذاء املتهم جسامنياً أو معنوياً محظور.

وقــال، يقصد بالحرية االقتصاديــة واالجتامعية، 

كل الحقــوق التي تدخل يف نظامها كل النشــاطات 

ذات الصفــة الجامعيــة، أي تلــك التــي ال تخــص 

الفرد لوحده، وإمنا تشــمل مجموعة من األشخاص، 

وتشــمل هذه الحريــة ما يأيت: حريــة العمل، فقد 

تشكلت الحضارة الحديثة أساساً عىل العمل، ولهذا، 

فإن الحريــات املتعلقة بالعمل لها أهمية رئيســة، 

وتصنــف إىل أربعــة أصنــاف مميــزة: األوىل، هي 

حريــة العمل أو حق العمل. الثانية، تتعلق بالعمل 

نفسه، فاملجتمع الحر يعني العمل للجميع. الثالثة، 

الحصــول عىل أجر مناســب، وهــذا يقتيض تجمع 

العامل بإعطائهم حرية تشــكيل النقابات. الرابعة، 

هــي اإلقرار باللجوء إىل اإلرضاب، وهذا الحق يعني 

رفض العامل أن يشاطروا مشاركة املجتمع يف حياته 

االقتصادية. وقال، لهــذا تعرف حرية العمل نظرياً، 

بأنهــا »حــق اإلنســان يف العيش من خــالل عمله 

للحصول عىل املواد الرضوريــة«، وقررت اإلعالنات 

الدوليــة واملواثيق والدســاتري هذا الحــق، باعتباره 

مرتبطاً مبارشة باإلنســان، فلكل فرد الحق يف اختيار 

عمله بحرية، وفق رشوط عادلة ومرضية، ولكل فرد 

حــق الحامية مــن البطالة أو حق األجر املتســاوي 

مع غريه يف عمل متطابق لكفاءته، ويكفل لإلنســان 

وألرسته عيشــاً يليق بكرامته، وتضاف إليه وســائل 

أخرى لحاميته االجتامعية عند اللزوم.

إعالنات حقوق اإلنسان 
مل تخل من إشارة إىل 
جمموعة من املبادئ 
الضامنة لألمن الفردي 

ألنها جاءت حمتوية على 
سلسلة من اإلجراءات 

التنظيمية العقابية

يقصد باحلرية االقتصادية 
واالجتماعية كل احلقوق 

التي تدخل يف نظامها 
كل النشاطات ذات الصفة 
اجلماعية أي تلك التي ال 

تخص الفرد لوحده
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ندواتجلان

اجمللس أنشأ جلنة  دائمة 
إىل جانب جلانه احلالية 

تختص بحقوق اإلنسان 
وتأتي أهميتها متاشيًا مع 
املواثيق واألعراف الدولية 

واإلقليمية

دولة اإلمارات تعترب أن 
احرتام حقوق اإلنسان 
وحرياته األساسية خيار 

اسرتاتيجي

دور اجمللس الوطني على مدى 4 عــــــــــــــــــــــقود يف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

قال ســعادة عيل جاسم رئيس لجنة حقوق اإلنسان 

يف ورقته بعنوان »دور املجلس الوطني االتحادي يف 

حامية وتعزيز حقوق اإلنســان«، إن دولة اإلمارات 

تعترب أن احرتام حقوق اإلنســان وحرياته األساسية 

خيار اســرتاتيجي، مؤكدا أن دســتور الدولة تضمن 

منذ قيام االتحــاد املبادئ املتعلقــة بكفالة حقوق 

اإلنسان وحامية حرياته األساسية، انطالقاً من إيان 

قيادتها الرشــيدة وقناعتها منذ تأســيس الدولة بأن 

اإلنســان هو محور التنمية وهدفها، وكفل الدستور 

املســاواة والعدالــة االجتامعية والحريــات املدنية 

والدينية.

وأضــاف لقد قامت الدولة بالعديد من اإلنجازات 

يف مجال حقوق اإلنســان من خالل إدراجها يف صلب 

دســتورها وترشيعاتهــا املبــادئ املتعلقــة بحقوق 

اإلنســان وحرياته األساســية، باإلضافــة إىل االلتزام 

الواقعــي بحاميــة حقوق اإلنســان وكفالــة حرياته 

األساسية، ومواكبة لهذا الدور تم إنشاء لجنة حقوق 

اإلنسان يف املجلس الوطني االتحادي من أجل تدعيم 

دور الدولــة يف الدفــاع عن قضايا حقوق اإلنســان، 

مســتعرضا الدور األســايس الذي يقوم بــه املجلس 

الوطني االتحادي يف حامية وتعزيز حقوق اإلنسان.

وتنــاول دور الربملانات يف حاميــة وتعزيز حقوق 

اإلنســان مؤكدا أن الربملانــات تــؤدي دوراً مهامً يف 

تعزيــز وحاميــة حقوق اإلنســان وذلــك من خالل 

الربملانــات  متارســها  التــي  واألدوار  االختصاصــات 

»الترشيعية— الرقابية— اعتامد امليزانية العامة«.

واستعرض األدوار التي متارسها الربملانات يف مهمة 

الدفاع عن حقوق اإلنســان مــن خالل االختصاصات 

التي متارســها وفق األســس التي تم االتفــاق عليها 

دوليــا يف مجال حامية حقوق اإلنســان وهي: الدور 

الوقــايئ للربملان حيث تعترب عمليّة ســن القوانني أو 

الترشيعــات جوهــر عمــل الربملانات وهــي العمل 

الوقايئ لألســس واملعايــري املتفق عليهــا دوليا حول 

حقــوق اإلنســان، فتقع عــىل عاتق أعضــاء الربملان 

مســؤولية دراســة الترشيعات والتصديــق عليها مبا 

يتفق مع تعزيز حقوق اإلنسان، فيدرس الربملان مواد 

مرشوع القانون ويستطيع أن يضيف ملرشوع القانون 

مواد جديدة، وقد يعدل أو يحذف باملواد مبا يتوافق 

مع القوانني الوطنية والدولية.

وقــال لقــد بــدأ املجلــس الوطني االتحــادي يف 

الفصل الترشيعي السابق دراسة االتجاهات الحديثة 

للترشيع من خالل دراســة بحــوث األثر االجتامعي، 

وعقد جلســات اســتامع مــع أصحــاب املصلحة يف 

القانــون، وتقدير وتقييم األثــر االجتامعي للقانون، 

وعرض أصحاب املصلحة مــع ممثيل الحكومة وبعد 

مرحلة التقييم يتبنى املجلس رأيه يف مرشوع القانون 

سواء بالرفض أو التعديل أو القبول.

ولفــت إىل أن الربملانــات متــارس دورها العالجي 

من خالل اســتخدامها لألدوات الرقابية يف مناقشــة 

املوضوعات العامة وطرح األسئلة الرقابية. فقد خطا 

املجلــس الوطنــي االتحادي خطــوات هامة يف هذا 

االتجاه من خالل الفصلني الترشيعيني الســابقني من 

خالل تطوير البحوث والدراســات املصاحبة لألدوات 

الرقابيــة »الســؤال واملوضوع العــام« حيث يدرس 

تحديــد املشــكلة االجتامعية من خالل الدراســات 

االجتامعية ملشكلة األداء الرقابية، والزيارات امليدانية 

التي يتــم فيها لقاء مــع أصحاب املصلحــة وتقدير 
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الربملانات تؤدي دوراً 
مهمًا يف تعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان من خالل 
االختصاصات واألدوار 

التشريعية والرقابية التي 
متارسها

اجمللس الوطني خطا 
خطوات هامة من خالل 
تطوير البحوث والدراسات 

املصاحبة لألدوات الرقابية 
املوضوع و السؤال  

دور اجمللس الوطني على مدى 4 عــــــــــــــــــــــقود يف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان

للموضوع العام، باإلضافة إىل اســتطالع رأي الجهات 

الحكومية املعنية حتى يصدر املجلس توصياته.

وبني أن الــدور الوقايئ والعالجــي للربملان يتمثل 

من خالل مناقشــة الربملان للموازنــة العامة للدولة، 

وتحديد األولويات املجتمعية عىل مستوى السياسات 

الحكوميــة فيام يتعلق بحقوق اإلنســان، األمر الذي 

يضمن رصد املبالغ الكافية لتطبيق متطلبات حقوق 

اإلنســان يف مختلــف املجاالت املجتمعيــة وإنفاقها 

وفقــا لذلك. واســتعرض ســعادة عيل جاســم دور 

واختصاصــات لجنة حقوق اإلنســان باملجلس مبينا 

أنــه باملقارنــة مع عــدة دول فإن اللجــان الربملانية 

لحقوق اإلنســان نوعان، بالعادة اللجان الدامئة تقوم 

بتنفيذ الجزء األكرب من عمل الربملان، وتتناول القضايا 

الخاصة بحقوق اإلنســان بشــكل مستمر ومتواصل، 

ويكــون عملهــا دامئــاً يف الربملان كام هــو الحال يف 

)تركيــا – األرجنتــني – بلجيكا – أنغوال – النمســا – 

كندا — أملانيــا(، باإلضافة إىل اللجان املؤقتة لحقوق 

اإلنسان والتي يتم إنشاؤها يف أي وقت مبوجب قرار 

برملاين لدراســة موضوع طارئ كام يحدث يف الربملان 

األورويب. وقال قام املجلس بإنشاء لجنة جديدة دامئة 

إىل جانــب لجانــه الحالية تختص بحقوق اإلنســان، 

حيــث تأيت أهمية إنشــاء هــذه اللجنة متاشــياً مع 

املواثيق واألعراف الدوليــة واإلقليمية التي انضمت 

إليهــا الدولة، وللتأكيد عىل مكانة وســمعة املجلس 

الوطني االتحادي داخلياً وخارجياً، وحتى تسهم هذه 

اللجنة يف تعزيز دور املجلس املتميز يف الدبلوماسية 

الربملانية، وعىل املستوى الداخيل فإن اللجنة سيكون 

لهــا دور يف تعزيز مكانة املجلس مــن خالل عالقته 

بالســلطة التنفيذيــة يف هــذا الشــأن الــذي أصبح 

مستوجباً رئيساً يف إطار متكني السلطة التنفيذية من 

الحفاظ عىل بواعث االستقرار داخل الوطن.

وتناول مهــــام لجنـة حقوق اإلنســان يف املجلس 

الوطني االتحادي وإنجازاتها خالل الفصل الترشيعي 

الخامس عرش، وقال: متارس اللجنة دورها يف دراســة 

مرشوعــات القوانني التــي تحال إليهــا من املجلس 

وإبــداء الــرأي فيها بشــأن مدى التــزام مرشوعات 

القوانــني مببادئ حقوق اإلنســان، وقد بدأت اللجنة 

مامرســة اختصاصاتهــا منــذ الــدور الثــاين للفصل 

الترشيعــي الخامس عرش، وخــالل هذه املدة قامت 

اللجنة بدراسة 7 مرشوعات قوانني وموضوع واحد.

وتناول أطر التعاون بني اللجنة والجمعيات األخرى 

املعنية بحقوق اإلنسان وقال من املهم تعاون اللجنة 

مع اللجان واملؤسســات املعنية بحقوق اإلنســان يف 

الدولــة، من أجــل بناء إطار يكن مــن خالله تنمية 

قدرات املؤسســات يف مجال النهوض والدفاع بقضايا 

حقوق اإلنســان، ووضــع اآلليات الكفيلــة للتعزيز 

والحامية لقضايا حقوق اإلنســان وملنــع االنتهاكات 

التي قد متســها.  وتطرق إىل أهم آليات التعاون بني 

اللجنة والجهات املعنيــة يف الدولة والتي منها إقامة 

التعليميــة والندوات العلميــة واملؤمترات  الدورات 

الدوليــة التخصصيــة والحلقات النقاشــية، من أجل 

تدعيم الجهود الرامية لتعزيز قضايا حقوق اإلنسان، 

إعــداد املدربــني واملتخصصني يف املجــالت املتصلة 

بحقــوق اإلنســان، من أجل االســتفادة من خرباتهم 

ومهاراتهــم واالعتــامد عليهــم يف توضيــح املفاهيم 

واملصطلحات الحقوقية املتصلة بحقوق اإلنسان.
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اإلمارات ملتزمة بأن تصبح منوذجًا للــــــــــــــــــــــــــتغيري وعضوًا فاعالً 
يف مكافحة االجتار بالبشر

قال املستشار سلطان بن جويعد عضو اللجنة الوطنية 

ملكافحــة االتجــار بالبــرش يف ورقته بعنــوان »آليات 

الدولة لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان ـ منوذج اللجنة 

الوطنيــة ملكافحة االتجــار بالبرش«، تدخــل الحملة 

الرســمية ملكافحة االتجــار بالبرش يف دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة هذه الســنة عامها التاســع، وتشــري 

النتائج املتحققة حتى اآلن إىل أن الحكومة قد قطعت 

أشواطا كبرية ومتسارعة يف هذا املضامر. 

وبني أن من املؤرشات الجيدة التي تؤكد النجاح يف 

محاربة الجرية تســجيل 15 حالة عام 2014 مبوجب 

القانــون االتحادي رقــم 51 لســنة 2006، مقابل 10 

حــاالت عــام 2007 و58 حالة عــام 2010 و19 حالة 

عــام 2013، ومع ذلك فإن الحكومة مدركة للتحديات 

التــي تفرضها هذه الجرية املتطورة باســتمرار وهي 

عازمة عىل محاربتها بحزم وسد جميع املنافذ وتحسني 

أدوات الكشــف واملالحقة القضائيــة لتلك الجرائم يف 

املستقبل. وقال يشري عدد الحاالت من جهة إىل تنامي 

الوعي بني الجمهور بقضايــا االتجار بالبرش وبتكثيف 

التدابــري الحكومية ملحاربتها مــن جهة أخرى، واألهم 

مــن ذلك أن الهيئات الحكومية تــزداد نجاحاً وكفاءة 

يوماً بعد يوم يف إحباط أنشــطة العديد من املجرمني 

والجامعات الضالعة بعمليات االتجار بالبرش.

وأضاف شــهد عام 2014 شــوطاً آخر مــن التقدم 

املبــرش الذي مل يتوقف منذ مثاين ســنوات بعد إعالن 

دولة اإلمارات حملتها ملكافحة جرائم االتجار بالبرش، 

وأدركت الحكومة خالل مسريتها هذه أن بذور جرائم 

االتجار بالبــرش تزرع غالبــاً يف دول املصدر التي يأيت 

منها الضحايا، وهو ما أوجب رضورة إبرام رشاكات مع 

دول املصدر ودول العبور يف إطار الخطة االسرتاتيجية 

للجنة الوطنية ملكافحة االتجار بالبرش.

وأضاف تــدرك الحكومة أهميــة التصدي للدوافع 

االقتصادية املؤدية لالتجار بالبرش يف صياغة سياساتها 

وترشيعاتها الوطنيــة، فاالتجار بالبــرش تجارة عاملية 

رائجة تدر مليارات الدوالرات وتصيب ماليني الضحايا 

كل ســنة، كام أنهــا ترتبط بأنواع أخــرى من الجرائم 

املنظمــة مثل تهريــب البــرش واالتجــار باملخدرات 

وغسيل األموال، ويتم نقل غالبية الضحايا عرب الحدود 

لالســتغالل الجنــيس تجارياً أما البقية فيســتغلون يف 

أعامل شــاقة إجبارية. وقال لقد حظي تطبيق التدابري 

القانونية وآليات الدعــم االجتامعي يف دولة اإلمارات 

خالل الســنوات الثامين من التصدي املنسق ملكافحة 

االتجــار بالبرش باعــرتاف املجتمع الــدويل وتقديره، 

ومــع ترحيب دولــة اإلمــارات باملســاعدات والنقد 

البناء مــن جانب الرشكاء واملنظــامت الدولية، إال أن 

برنامج عمل مكافحة االتجار بالبرش تحدده الحكومة 

اإلماراتية، فدولة اإلمارات تــدرك بأن التحديات التي 

تواجههــا الهيئات الحكومية يف التصدي لالتجار للبرش 

تحديــات عديــدة ومعقــدة، كام هو الحــال يف دول 

أخرى كثــرية، وتؤكد الحكومــة التزامها بالتصدي ألي 

مامرســات اســتغاللية أو قرسيــة يف حق أي إنســان 

اســتظل بهذه البالد، وهي تحرز تقدمــاً كبرياً يف هذا 

املضــامر. وتابع يقــول لقد أصدرت اللجنــة الوطنية 

ملكافحة االتجــار بالبرش قرارها رقم 18/7 لعام 2010 

بشــأن اإلجــراءات التنظيميــة للتعامــل مــع ضحايا 

االتجار بالبــرش بني الجهات املختصة يف الدولة، وذلك 

بهدف تأمني الدعم والحاميــة لضحايا االتجار بالبرش 

تطبيق التدابري القانونية 
وآليات الدعم االجتماعي يف 

اإلمارات املتعلقة بالتصدي 
املنسق ملكافحة االجتار 

بالبشر حظي باعرتاف 
اجملتمع الدويل وتقديره

 اإلمارات ملتزمة بأن تغدو 
منوذجًا يُحتذى للتغيري يف 
املنطقة وعضواً فاعالً يف 
اجملتمع الدويل وتسعى 
للحوار املباشر والتعاون 
والتنسيق مع احلكومات 

األخرى
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اإلمارات ملتزمة بأن تصبح منوذجًا للــــــــــــــــــــــــــتغيري وعضوًا فاعالً 
يف مكافحة االجتار بالبشر

ال ســيام بني أقســام الرشطــة والنيابــة العامة خالل 

مراحل التحري والتحقيــق أو عند وصول الضحايا إىل 

مراكــز اإليواء، وتركــز هذه اإلجراءات بشــكل خاص 

عىل ضامن مســاعدة وحامية ضحايــا االتجار بالبرش 

والحرص عــىل احرتام حقوقهم القانونية واإلنســانية. 

واستعرض مســؤوليات اللجنة التي من أبرزها دراسة 

وتحديث الترشيعات الخاصة مبكافحة االتجار بالبرش 

بهــدف تعزيز وضامن الحامية الالزمــة للضحايا وفقاً 

للمقتضيات واملعايري الدولية، وإعداد التقارير بشــأن 

التدابري التي اتخذتها دولة اإلمارات يف مكافحة جرائم 

االتجار بالبرش، وذلك بالتنســيق مــع الجهات املعنية 

يف الدولة، ودراســة التقارير املهمــة املتعلقة بجرائم 

االتجار بالبرش واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشــأن ما 

يــرد فيها من توصيات، وتنســيق جهود أجهزة الدولة 

املعنيــة بقضايا االتجــار بالبرش كالــوزارات والدوائر 

واملؤسســات واملنظامت ومتابعــة اإلجراءات املتخذة 

حتى تحقق هذه األهداف، ونرش الوعي العام بشــأن 

قضايــا االتجار بالبرش من خــالل املؤمترات والندوات 

الحواريــة والكتيبات واملطويات والرســائل اإلخبارية 

الدوريــة والربامج التدريبيــة وغريها من أجل تحقيق 

أهــداف اللجنة، واملشــاركة يف املؤمتــرات واملنتديات 

الدولية املتعلقة مبكافحة االتجار بالبرش.

وأشــار إىل أن دولــة اإلمارات تتعامل مع مشــكلة 

االتجــار بالبرش ليــس بوصفها مشــكلة محلية فقط 

بــل باعتبارها مشــكلة تقتيض التنســيق بفعالية أكرب 

بكثري عىل املســتوى الدويل، فهي تعترب االتجار بالبرش 

مخالفاً ومتعارضاً مع تعاليم اإلســالم والثقافة العربية 

ومنظومــة القيم االجتامعية يف دولة اإلمارات، وتؤمن 

الحكومــة بــأن االتجار بالبــرش جرية نكــراء وتؤكد 

التزامهــا بالعمــل الحثيث ملكافحة هذه املامرســات 

بكل أشــكالها، وتعمل الحكومــة بكل جد يف مختلف 

جوانب اســرتاتيجيتها ذات الركائــز الخمس املتعلقة 

بتطويــر الترشيعــات والقوانني ومتكــني الجهات من 

تطبيق اإلجراءات الرادعة واإلجراءات الوقائية وتأمني 

الحاميــة والدعم لضحايا االتجــار بالبرش واالتفاقيات 

الثنائية والتعاون الدويل. وقال منذ أن أقرت الحكومة 

أول مرة بوجود هذه املشــكلة ثابرت وعملت بشكل 

دؤوب عىل تحســني جهودها للحد من هذه الجرائم، 

فضــالً عن االلتزام باملعايري الدولية ما اســتطاعت إىل 

ذلك سبيالً، وحققت الدولة تقدماً ملحوظاً خالل فرتة 

قصــرية من الزمن مع إدراكها بأنه ما زال أمامها الكثري 

والكثري مام ينبغي فعله، وهي متيض قدماً بشكل بناء 

وممنهج، وســتواصل إثبات عزمها وإقرارها بالجوانب 

التــي ينبغــي عليها تحســينها. وقال ســتواصل دولة 

اإلمــارات تعاونها مع كافة املســؤولني املعنيني بإنفاذ 

القانــون إقليمياً ودوليــاً من أجل توقيــف ومقاضاة 

ومعاقبة من ينتهــك قانون مكافحة االتجار بالبرش يف 

الدولة، ومن يحاول اســتخدام الدولة كوسيلة ملخالفة 

قوانني مكافحة االتجار يف الدول األخرى. قوال تسعى 

دولة اإلمــارات للتعاون من أجــل التغلب عىل بعض 

التحديــات التــي تواجهها من خالل: برامــج التوعية 

االســتباقية من قبل الدول املرســلة للعاملة، خصوصاً 

للفئــات األكرث عرضة لالســتغالل وتعزيز الرشاكة بني 
القطاعــني العام والخاص، اليسما مــن جانب وكاالت 

التوظيف ومؤسســات األعامل، ومن بني الخطط التي 

تنــوي الدولــة الرتكيز عليها خالل عام 2015: توســيع 

حملة التوعيــة يف املطارات ملكافحــة االتجار بالبرش، 

وإطــالق حملة توعيــة عامة حول القانــون االتحادي 

رقــم 51 لســنة 2006 وتعديالتــه والحاميــة املقدمة 

للضحايــا، ومواصلــة تقديــم املســاعدات املالية من 

الصندوق الخــاص لضحايا االتجــار بالبرش، وخصوصاً 

لتأمني املصاريف الخاصة بالسكن والتعليم )لألطفال( 

والنفقــات الطبيــة يف بلدانهم، واالســتمرار يف تعزيز 

التعــاون ملكافحة االتجار بالبرش مــع املجتمع الدويل 

واملنظامت الدولية. وشدد عىل أن ما سبق يدل عىل أن 

دولة اإلمارات ملتزمة بأن تغدو منوذجاً يُحتذى للتغيري 

يف املنطقــة وعضواً فاعــاًل يف املجتمع الــدويل، وهي 

مستمرة بالرتحيب بالحوار املبارش والتعاون والتنسيق 

مــع الحكومات األخرى مبؤسســاتها العامــة والخاصة 

واملنظــامت الدوليــة التي تشــاركها الرؤيــة برضورة 

التصدي ومكافحة جرائم االتجار بالبرش وكبح جامحها.

 اإلمارات تتعامل مع 
مشكلة االجتار بالبشر ليس 

بوصفها مشكلة حملية 
فقط بل باعتبارها مشكلة 
تقتضي التنسيق بفعالية 
أكرب بكثري على املستوى 

الدويل

 تدرك احلكومة أهمية 
التصدي للدوافع 

االقتصادية املؤدية لالجتار 
بالبشر يف صياغة سياساتها 

وتشريعاتها الوطنية
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ندواتجلان

األسرة والتنمية الشاملة مقّوم رئيســـــــــــــــــــــــي حلماية وتعزيز
حقوق اإلنسان يف الدولة

قال السيد محمـد إبراهيم منصور مستشار االتحاد 

النســايئ العام يف مداخلة بعنــوان »األرسة والتنمية 

الشاملة مقوم رئييس لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان 

بالدولة«، لقــد أنعم الله عىل دولة اإلمارات بقيادة 

سياســية آمنت بحق املــرأة وكان رائدهــا ورمزها 

املغفــور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه املؤسس وباين نهضة اإلمارات، 

بل أصبحت عقيدة تتوارثها قيادة اإلمارات وتتمسك 

بهــا دون انتقاص، مشــريا  إىل أنه قبــل قيام دولة 

االتحــاد يف عام 1971 مل تكن ظــروف الحياة مهيأًة 

لإلنســان اإلمارايت سواًء كان رجالً أو امرأة أن يارس 

حقوقه بشــكل كامل، وكانت الحياُة قاســيًة لحٍد مل 

تخطر ببال إنسان أن يناضل من أجل حقوٍق مدنيٍة 

بل كانت املطالب يف أساســها سياســية قبلية تأخذ 

بُعداً جامعياً. 

واســتعرض ملحــاٍت مــن مســريِة نهضــة املرأة 

اإلماراتيــة يف ظــِل حكومِة دولِة اإلمــارات العربية 

املتحدة. هذه حقيقٌة دامغٌة وستظُل مسلمة أبدية 

أن املــرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حصلت 

عىل حقوقها كاملًة دوَن نضاٍل سيايٍس بل هي قضيٌة 

اجتامعيٌة عادلٌة آمن بها ونسج خيوطها رجٌل عظيٌم 

ُخلّد يف التاريخ هو املغفوُر له بإذن الله الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيــان وأعانَُه عــىل تحقيقها رجاٌل 

ما فتئــوا وهم يعملون ليَل نهار عــىل إعطاء املرأة 

حقوقها دون انتقاص.

وقال لقد كانت وما زالت ســمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك رئيســة االتحاد النســايئ العام، الرئيس 

األعىل ملؤسســة التنميــة األرسية رئيســة املجلس 

األعــىل لألمومة والطفولة، كانــت وما زالت املحرَك 

والدافَع الروحي والقدوة واملثل األعىل لتقدم املرأة 

اإلماراتية، وينســب الفضل لها يف متابعة شــؤونها 

وقضاياها إذ شــغلت حيزاً من فكرهــا ووقتها منذ 

اقرتانها باملغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان. 

تأصيل حقوق املرأة

وأكــد أن تأصيــل حقوق املــرأة ظهــر جلياً يف 

دســتور الدولة فالكل متساٍو يف الحقوق والواجبات 

والنصــوص القانونيــة واضحة وضوَح الشــمس وال 

لبس فيهــا، لكن األهــم من ذلك هــو تفعيُل تلك 

النصوص وجعلها مامرسة وهذا ما يتمتع به مجتمُع 

اإلمــارات من أن النصــوَص الدســتورية والقانونية 

تأصيل حقوق املرأة ظهر 
جليًا يف دستور الدولة 

فالكل متساٍو يف احلقوق 
والواجبات والنصوص 

القانونية واضحة وضوَح 
الشمس وال لبس فيها

السياسة التعليمية 
من السياسات املهمة 

املراعية للنوع االجتماعي 
منذ تأسيس االحتاد 

واإلمارات سبقت املنظمات 
الدولية يف طرح مفهوم 

التنوع االجتماعي يف 
التنمية
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األسرة والتنمية الشاملة مقّوم رئيســـــــــــــــــــــــي حلماية وتعزيز
حقوق اإلنسان يف الدولة

تحولــت كحراٍك اجتامعي شــمَل جميــع مكونات 

مجتمع اإلمارات. 

وأضاف ســعادة منصور ال يشك أي إنسان يف أن 

قدراِت املــرأِة ال تختلف عن قــدراِت الرجِل بيء 

وبنــاَء قدراِت املرأة مهــٌم يف اســتقامِة الحياة وأن 

االقتصاُد ينمو رسيعاً مبشاركة املرأة يف سوق العمل، 

مؤكدا أن املرأة يف اإلمارات حالة فريدة إذ نُِظَر إليها 

منــذ قياِم الدولة بأنها عنرٌص فاعٌل ومهٌم يف التنميِة 

الشاملة، مضيفا أن املردوُد يتجاوُز العائَد االقتصادي 

ليشــمَل كافَة جوانِب الحياة املــردود املبارش منها 

وغري املبارش، فاستقطاب املرأِة للمساهمة يف تنمية 

املجتمع مل يكن صعباً بل كان يف غاية السهولة.

إطالق خدمِة الضامِن االجتامعي

ولفت إىل أن فهــم ثقافة املجتمع أمٌر مهٌم يف خلق 

جــو من التناغِم يف بياِن املمنوع واملســموح، لذلك 

عمدت القيادة الرشــيدة إىل وضعِ سياسة اجتامعية 

راعــت البعد الثقايف للمجتمع ومتطلباِت العرص أي 

تحقيق األصالِة واملعارصة وكان املغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان يقول دامئاً: » من 

ليــس له ماٍض ليس له حارٌض وال مســتقبل «، هذه 

مقولة تجسُد استقراًء لتاريٍخ اجتامعي يراُه املغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويؤمن 

به صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، يحفظه الله، وصاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، وصاحب الســمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة ويل عهــد أبوظبــي، بأن ثقافــة مجتمع 

اإلمارات منفتحٌة وتحمل يف طياتها أبعاداً إنســانيًة 

تراعــي حقــوق الجميــع، وكان يؤكد عــىل اتباعها 

والعمــل بها.وقــال لقد بــادرت الدولــة إىل إطالق 

خدمِة الضامِن االجتامعي وسّنت لذلك قانوناً حيث 

صــدر قانوُن الضــامن االجتامعي رقم )13( لســنة 

1972م وحددت املادة )2( الفئات االجتامعية التي 

تستحق اإلعانات يف الفئات التالية: األرملة التي تويف 

زوجها ومل تتزوج سواء كان زوجها املتوىف مواطناً أو 

غري مواطن، واملطلقة التي طلقها زوجها ومل تتزوج، 

واملهجورة التي تركها زوجها بدون نفقة مدة ســنة 

وتعــذر معرفة محل إقامته، والعانس التي تجاوزت 

أربعني ســنة ميالديــة ومل تتزوج، ويتيــم ألبوين أو 

املتــوىف والده وتزوجــت أمه، ومجهــول الوالدين، 

وذوو العاهــات وهــم كل ذي عاهة تعجزه كلياً أو 

جزئياً عن كسب عيشه وعيش أرسته، والذي تجاوز 

عمره ستني سنة، والعاجز مادياً وهو كل شخٍص غري 

قــادٍر مادياً عىل إعانِة نفســِه أو أفــراد أرسته لقلة 

دخلــه، والطلبــة املتزوجون وهــم كل طالب ذكر 

متزوج يثبت التحاقه مبعهد تعليمي وليس له عائل 

مقتدر.

وأشــار إىل أن وزارة الشــؤون االجتامعية بدأت 

منــذ إنشــائها بتلقي طلبــات مســاعدة مالية من 

جميع فئــات املجتمع ذات الحاجــات الخاصة من 

الفئات اآلنفة الذكر، وأنشــأت ما يقرب من عرشين 

مكتباً موزعا عىل مســتوى الدولة مهمتهم استقبال 

الطلبــات وتطور األمــر لتصبح الخدمــة يف متناول 

املــرأة أينام كانــت إلكرتونياً، وقدمت مســاعداٍت 

ماليٍة شــهريٍة لعــدد 48,582 امــرأة يف عام 2009 

وارتفــع إىل 54.205 امرأة يف عــام 2010 وانخفض 

إىل 38.497 امــرأًة يف عام 2013، بتكلفٍة بلغت نحو 

مليار وخمســامئة وأربعــٍة وثالثني مليــوَن درهم، 

ومليار وخمســامئة وســبعِة ماليني درهــم و مليار 

ومائة ومثانيــٍة وأربعني مليوناً يف الســنوات 2009، 

2010، 2013 عىل التوايل.

املتقاعدةحصلــت    اإلماراتيــة  املــرأة  أن  وبــني 

بامتيــازات متكنها مــن الوفاء بالتزاماتها املعيشــية 

دون تغيري، إذ للمتقاعدين يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة سواء عاملني يف القطاع الحكومي أو القطاع 

الخــاص الحق يف الحصــول عىل مكافــآِت التقاعِد 

كحقــوٍق قانونيٍة ال تقُل أهميًة عن االســتحقاقات 

التي تقاضوها أثناء خدمتهم الفعلية، فحكومة دولة 

اإلمارات ال تنظر إىل املعاشات التقاعدية كمنحة أو 

مساعدة مالية ممنوحة للمتقاعد، بل توفر للمعاش 

التقاعدي الحامية القانونية ذاتها املكفولة للرواتب 

واألجــور، وذلــك بهدف توفــري األمــن االقتصادي 

واالستقرار االجتامعي للمتقاعدين. 

وقال ال موانَع اجتامعية تعيُق تقدم املرأة إال أن 

ذلــك ال يعني أن املجتمع قد تخىل عن املســافات 

االجتامعيــة الالزمة ملكانة املرأة وتشــجيعها يف آن 

واحد يف االنخراط يف العمل االجتامعي واالقتصادي 

والســيايس.. الخ، لذلــك وضعت الدولة سياســاٍت 

عقالنيــٍة ذاَت أبعاٍد ثقافيٍة وتنمويٍة متكن املرأة من 

مامرســة حقوقها األساســية دون حــرج أو ضغوط 

اجتامعية ونفسية. 

واستعرض بعض األمثلة لبعض السياسات املهمة 

التــي وازنت بني متطلبــات األرسة واملرأة من جهة 

والقطاعات املجتمعية من جهة أخرى.

يــأيت انعقاد هــذه النــدوة لَيعكــس االهتامم 
العميق لدولة اإلمــارات العربية املتحدة بكافة 
مؤسســاتها الحكوميــة واملجتمعيــة، واملجلس 
الوطنــي االتحــادي، بتأصيل واحــرتام وحامية 
ورعاية مبادئ وقضايا حقوق اإلنســان وحرياته 
األساسية ومكافحة ظاهرة االتجار بالبرش بكافة 
نابعاً  أشــكالها.ويعترب ذلك خيــاراً اســرتاتيجياً 
من تعاليم ديننا اإلســالمي الحنيف، واألعراف 
والقيم اإلماراتية األصيلة وتُشــكل ركناً أساســياً 
يف سياســة الدولــة عــىل الصعيديــن الداخيل 
والخارجي، ويكفلها دستور الدولة والترشيعات 
والقوانــني املرعيــة واالهتــامم الكبــري مبتابعة 
تطبيــق املواثيق الدوليــة، ذات الصلة بحقوق 
اإلنســان عىل الصعيــد الوطني، مبــا يتفق مع 
التزامات الدولة مببادئ اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان واالتفاقيات الدولية بهذا الشأن، والتي 
كانت الدولة من أوائل املوقعني عليها باعتبارها 
التزاماً إنســانياً وأخالقياً وحضارياً، ومن أبرزها 
اتفاقيــات القضــاء عىل جميع أشــكال التمييز 
العنــرصي، والقضــاء عــىل التمييز ضــد املرأة 
وحقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وصادقت عىل )9( تســعٍ مــن اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية املعنية بحقــوق العامل مبا فيها 
العاملة املنزلية، كــام أنها تدعم الخطة العاملية 
لألمــم املتحدة ملكافحة االتجار بالبرش، يف إطار 

التوجه اإلمارايت للقضاء عىل هذه الجرمية.

مبادئ حقوق اإلنسان

الدولة بادرت إىل إطالق 
خدمة الضمان االجتماعي 
منذ تأسيسها وسّنت لذلك 
قانون الضمان االجتماعي 

رقم )13 لسنة 1972م( 
وحددت عدداً من الفئات 

تستحق اإلعانات
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الشعبة اإلماراتية تشارك يف اجللسة الــــــــــــــــــــــــختامية للربملان العربي.. 
ومقرتح إماراتي حول الهجرة

شــارك وفد الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة للمجلس 

الوطنــي االتحــادي، يف أعامل الجلســة السادســة 

والختامية لدور االنعقاد العادي الســنوي الثالث من 

الفصــل الترشيعي األول للربملان العريب، التي عقدت 

يف يوم 14 يونيو 2015م، مبقر األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية، برئاســة سعادة أحمد محمد الجروان 

رئيس الربملان. 

وضــم وفد الشــعبة اإلماراتيــة، أعضــاء الربملان 

العريب، سعادة كل من: مصبح بالعجيد الكتبي عضو 

لجنة الشؤون الترشيعية والقانونية وحقوق اإلنسان، 

وســامل بن هويــدن عضو لجنة الشــؤون االقتصادية 

واملالية، والدكتورة شــيخة عيــىس العري عضو لجنة 

الشــؤون االجتامعيــة والرتبويــة والثقافيــة واملرأة 

والشباب. 

وأعرب الربملان العريب، يف بيان له، عن قلقه الشديد 

أمام تعــرث عملية الســالم وتنفيذ قــرارات الرشعية 

الدوليــة بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلســطينية 

املســتقلة وعاصمتها القدس، داعيــاً إىل رسعة اتخاذ 

قــرار عاجل يف مجلس األمن الــدويل، لتحديد تاريخ 

محدد إلنهاء االحتالل. 

وناشــد الربملان العريب، جميع الفئات املتقاتلة يف 

ســوريا، بوقف جميع العمليات العســكرية، خاصة 

ونحن مقبلون عىل شهر رمضان الكريم، وعرب الربملان 

العريب عن قلقه البالغ إزاء الوضع املرتدي يف ســوريا، 

مدينــاً كافة مظاهــر العنف والقتل التــي تقوم بها 

جميع األطراف املتقاتلة. 

وحول األوضاع يف ليبيا، جدد الربملان العريب وقوفه 

مع الشــعب الليبــي، وخياراته املتمثلــة يف مجلس 

النواب والحكومة املنبثقة عنه، مؤكداً دعمه الكامل 

للحوار الليبي الذي يحافظ عىل وحدة ليبيا واملســار 

الديقراطي بها، ويحرتم اإلعالن الدستوري املؤقت. 

وحــول األوضاع يف اليمن، أعلن الربملان العريب أنه 

يتابــع باهتامم وقلق ما يجري يف اليمن من تطورات 

لألوضاع العســكرية واألمنية والسياسية، وما يعانيه 

الشــعب اليمني من أوضاع إنســانية صعبة، يتحتم 

معهــا رسعة التوصل إىل حل لألزمة اليمنية، بناء عىل 

قرار األمــم املتحدة رقم 2216، واملبــادرة الخليجية 

ونتائج الحوار اليمني. 

وحول األرايض العربية املحتلة، قال الربملان العريب، 

إنــه يتابع بقلق شــديد، اســتمرار احتــالل األرايض 

العربية يف كل من فلسطني ولبنان والجوالن السوري 

والجــزر اإلماراتية الثــالث، ودعا األمــم املتحدة إىل 

تحمل مسؤولياتها كاملة، وتطبيق القرارات الصادرة 

عن مجلس األمن. 

وحــول دعم الدول العربية األقل مناء، دعا الربملان 

العريب، الــدول األعضاء يف جامعة الدول العربية، إىل 

تقديــم مشــاريع تنموية للدول العربيــة األقل مناء، 

ويف مقدمهــا الصومال وجيبويت وجــزر القمر، وذلك 

بهــدف التصــدي للجهل والفقــر وســلبيات ارتفاع 

نســبة البطالة والهجــرات غري الرشعيــة، ومواجهة 

كافة أشــكال األعامل اإلرهابية والجرائم الرببرية من 

أي طرف كان، والعمل عىل إنشــاء مشــاريع قومية 

لتطوير املؤسسات الدســتورية للدول العربية األقل 

مناء، وترسيخ أركان سلطاتها الرشعية لتحقيق رفاهية 

الشعبة الربملانية 
اإلماراتية قدمت مقرتحًا 
خاصًا بالهجرة من وإىل 
العامل العربي وأنواعها 

وأسبابها

تأييد مقرتح إماراتي حول 
دراسة التشريعات العربية 
املعنية بحقوق اإلنسان 
واملوضوعات ذات الصلة 

مثل املهاجرين واألسرى 
والالجئني واملفقودين

  دبلوماسية   برملانية
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الشعبة اإلماراتية تشارك يف اجللسة الــــــــــــــــــــــــختامية للربملان العربي.. 
ومقرتح إماراتي حول الهجرة

التامسك االجتامعي. 

الهجرة يف العامل العريب 

وكان وفد الشــعبة الربملانية اإلماراتية، قد شــارك يف 

أعــامل اجتامعــات اللجــان األربع التابعــة للربملان 

العريب. 

ورصح ســعادة مصبح بالعجيد الكتبي، بأن لجنة 

الشــؤون الترشيعيــة والقانونية وحقوق اإلنســان، 

بحثت يف اجتامعها، العديد مــن املوضوعات الهامة 

املتعلقة بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان بالعامل العريب، 

فضــالً عن مناقشــة القــرارات الصادرة عــن القمة 

العربية األخرية برشم الشيخ.

وقال الكتبي إن اللجنــة بحثت أيضاً املوضوعات 

املحالــة إليها من اللجنــة الفرعية املنبثقــة، ومنها، 

حث الربملانات العربية للمصادقة عىل امليثاق العريب 

لحقوق اإلنسان، فضالً عن رؤية اللجنة بشأن الهجرة 

يف العامل العريب من منظور حقوق اإلنســان، ودراسة 

نظــام املحكمة العربيــة لحقوق اإلنســان، مبيناً أن 

الشعبة الربملانية للمجلس الوطني االتحادي، قدمت 

مقرتحاً خاصاً بالهجرة من وإىل العامل العريب، وأنواعها 

وأسبابها. 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيخة عيىس العري، 

أن لجنــة الشــؤون االجتامعية والرتبويــة والثقافية 

واملــرأة والشــباب، بحثت قانــون ذوي االحتياجات 

الخاصــة، الــذي متــت إحالتــه للربملان العــريب من 

قبــل األمانة العامــة للجامعة العربيــة، موضحة أن 

اللجنــة قامت مبراجعة القانــون، وإضافة الكثري من 

التعديالت، وذلك مبا يتناســب مع ذوي االحتياجات 

الخاصة بالوطن العريب. 

وأضافت العري، أن اللجنة بحثت أيضاً العديد من 

القضايا املتعلقة بالشــباب واألطفــال بالعامل العريب، 

مشــرية إىل أن اللجنــة واللجان املنبثقــة عنها، تقوم 

بإعداد وثيقــة لصون حقوق الطفــل العريب، خاصة 

يف الدول التــي تحدث بها اضطرابــات، مثل العراق 

وسوريا واليمن.

مقرتح إمارايت بدراســة الترشيعــات املعنية بحقوق 

اإلنسان

وشاركت الشعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس الوطني 

االتحــادي، يف اجتامع اللجنة الفرعية للربملان العريب، 

الــذي عقد يف شــهر مايــو 2015م، املعنيــة بتعزيز 

ومتابعة قضايا حقوق اإلنسان يف الوطن العريب. وتم 

خالل اجتامع اللجنة، الذي شــارك فيه سعادة مصبح 

بالعجيد الكتبي عضو مجموعة الربملان العريب، عضو 

املجلس الوطني االتحادي، اقرتاح آلية لعمل اللجنة، 

وتم االتفاق عىل مناقشة املوضوعات املعنية بحقوق 

اإلنســان ذات الشأن العريب املشــرتك، واالطالع عىل 

الترشيعات العربية املعنية بحقوق اإلنسان، والقيام 

بزيارات للجهات العربية ذات الصلة باملوضوع.

وأيــدت اللجنة خــالل االجتامع، مقرتح الشــعبة 

الربملانية اإلماراتية حول دراســة الترشيعات العربية 

املعنيــة بحقوق اإلنســان، واملوضوعات ذات الصلة، 

والالجئــني،  واألرسى،  املهاجريــن،  كموضوعــات 

واملفقودين، ومناقشة كل موضوع عىل حدة.

الربملان العربي أدان كافة 
أشكال العنف واإلرهاب 

داعيًا جميع الدول والهيئات 
إىل شجب كل ما من شأنه 

املساس بحياة األبرياء 

مطالبة بالعمل على إنشاء 
مشاريع قومية لتطوير 
املؤسسات الدستورية 

للدول العربية األقل مناء 
وترسيخ أركان سلطاتها 

الشرعية
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مشروع ميثاق ملكافحة اإلرهاب والتطرف

وافــق فريق العمل الذي شــكلته اللجنــة التنفيذية 

التحاد مجالس الــدول األعضــاء يف منظمة التعاون 

اإلســالمي لدراســة ميثاق االتحاد ملكافحة اإلرهاب 

والتطرف، يف ختام اجتامعهم الذي استضافه املجلس 

الوطنــي االتحادي يومي 3—4 مايــو 2015 م، عىل 

مرشوع ميثــاق مكافحة اإلرهــاب والتطرف املقرتح 

املقدم من الشــعبة الربملانية اإلماراتية يف اجتامعات 

الدورة العارشة ملؤمتر اتحــاد مجالس الدول األعضاء 

يف منظمــة التعــاون اإلســالمي، التــي عقــدت يف 

إســطنبول يف شــهر يناير 2015 م، وحظي باملوافقة 

مــن حيث املبــدأ، وأن يتم تشــكيل فريق عمل من 

أعضــاء اللجنة التنفيذية، يضــم: ممثيل املجموعات 

الجغرافية لدراســة هذا املقرتح، ُمضافاً إليه ما يصل 

من مقرتحات أخرى من املجالس األعضاء.

وتضــم اللجنة يف عضويتها ممثلــني عن برملانات: 

اإلمــارات، واململكــة العربية الســعودية، والجزائر، 

وإيران، وتركيا، وتشــاد وأوغندا وغينيا، واألمني العام 

التحاد مجالس الــدول األعضــاء يف منظمة التعاون 

اإلسالمي. 

وجــاء امليثاق يف إطار التزام دولة اإلمارات الثابت 

مبكافحة اإلرهــاب والتطرف أياً كان مصدره، وإدراكاً 

من الشــعبة الربملانية اإلماراتية لخطورة هذه اآلفة، 

خاصة عىل قيمنا اإلســالمية األصيلــة، التي تدعو إىل 

تقارب حضــارات العــامل والتقاء ثقافاتــه، ورضورة 

تحقيق املزيد من التضامن والتعاون الفاعل للتصدي 

للتهديــدات اإلرهابية، ألنه ال ُيكــن لدولة أو إقليم 

معني مبفرده مواجهتها، حيث ارتأت الشعبة الربملانية 

اإلماراتيــة، أن األمــر يســتدعي رضورة التوصل إىل 

موقف جامعــي موحــد ملواجهة هــذه التحديات، 

وأن يُعرب الصوت الجامعي لشــعوبنا اإلســالمية عن 

موقف قــوي تجاه مكافحة اإلرهاب والتطرف بكافة 

مصادره وأشــكاله وصــوره، عرب تبنــي ميثاق برملاين 

إسالمي ملكافحة اإلرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون 

والتنســيق الفعــال بــني برملانات الدول اإلســالمية، 

الستكشاف السبل والوسائل الكفيلة مبواجهة الخطر، 

الذي يثله انتشــار اإلرهاب واألفــكار املتطرفة عىل 

أمن واســتقرار دولنا اإلســالمية، وتوضيــح التعاليم 

والقيم اإلســالمية الصحيحــة، والتصــدي ملحاوالت 

االفرتاء والتشويه وحامية الصورة الحقيقية والسمحة 

للدين اإلسالمي الحنيف.

الرفض املطلــق ألي كيانــات وتنظيامت وجامعات 

وأفراد تستخدم القوة والعنف

وتنص املــادة األوىل عىل ما ييل: االســتنكار والرفض 

املطلــق ألي كيانــات أو تنظيــامت أو جامعــات أو 

أطراف أو أفراد، تستخدم القوة أو العنف أو التهديد 

أو القتل بغري حق، أو الرتويع بهدف اإلخالل بالنظام 

العام، أو تهديد الحريات األساســية، أو انتهاك كرامة 

اإلنسان، أو تعريض أمن املجتمعات للخطر أو تهجري 

الســكان قرساً، أو إيذاء األشــخاص، أو إلقاء الرعب 

بينهم، أو إلحــاق الرضر باملمتلكات العامة والخاصة 

واملــوارد الطبيعيــة للدول، أو أي أعــامل ذات صلة 

بالتطهري العرقي، أو اإلبــادة الجامعية، أو وغري ذلك 

من األعامل التي تقع ضمن نطاق األعامل اإلرهابية، 

وفــق معاهــدة منظمــة املؤمتر اإلســالمي ملكافحة 

اإلرهــاب الــدويل، ومدونــة قواعــد الســلوك حول 

مشروع امليثاق املقرتح 
يؤكد الرفض املطلق 
لتعريض اجملتمعات 

للخطر واإلساءة لإلسالم 
وتأكيد نشر قيم التسامح 

وبرنامج دائم للحوار 
الربملاين 

  دبلوماسية   برملانية
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مقرتح إماراتي أقرته جلنة برملانية ملــــــــــــــــــــــــنظمة التعاون اإلسالمي..
مشروع ميثاق ملكافحة اإلرهاب والتطرف

مكافحــة اإلرهاب واالتفاقيــات الدولية ذات الصلة، 

واعتبار هــذه العمليات جرائــم إرهابية ال متت إىل 

اإلسالم بصلة، وأنه منها براء.

كــام نصت املــادة الثانية عىل ما ييل: االســتنكار 

والرفض املطلق لإلســاءة للدين اإلســالمي تحت أي 

ذريعة وبأي شكل يس مقدســاته أو رموزه الدينية 

أو مبادئه، أو اســتهداف الشــخصيات واملؤسســات 

اإلســالمية، أو ربط اإلســالم بشــكل مغلوط ومتكرر 

بخروقات حقوق اإلنسان واإلرهاب والتطرف. وكذلك 

الرفض لدعاوى التحريض التي تقرتف ضد املسلمني، 

واألعــامل العدائيــة التــي تســتهدف مشــاريعهم 

وأمالكهــم ومراكزهم الثقافية، وأماكــن عبادتهم يف 

الدول غري اإلسالمية، والحيلولة دون استعامل الدين 

ذريعة للتحريض والكراهية والتمييز ضد املســلمني، 

مبوجب القانون الدويل، والقانون الدويل اإلنساين.

والتأكيــد عــىل أن الحريــات يجــب أن متــارس 

مبســؤولية، مــع االحرتام الــالزم للحقوق األساســية 

لآلخرين، حتى ترتســخ ثقافة السلم، ويتعزز التفاهم 

والحوار بــني حضارات وثقافات العــامل، وفق قوانني 

وصكوك القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان.

معايــري دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف 

مصطلح اإلرهاب

وحســب املادة الثالثة، فقد أكد امليثاق أهمية وضع 

معايري دولية محــددة ومتفق عليها لضبط وتعريف 

مصطلح اإلرهاب مبفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبني 

نضال الشعوب يف سبيل التحرر الوطني، وحق تقرير 

مصريها، وفقاً ملبادئ القانون الدويل، فالكفاح املسلح 

ضد االحتالل واالستعامر، ال يعد أعامالً إرهابية، وفق 

مواثيق وإعالنات وقرارات األمم املتحدة التي أكدت 

عىل هذا التاميز.

ووفقــاً للامدة الرابعة، يلتــزم أطراف هذا امليثاق 

مبكافحــة اإلرهاب والتطــرف، واتخــاذ كل التدابري 

الثنائية والجامعية يف هذا الشأن، والتي منها اآليت:

عدم القيام أو الرشوع أو االشــرتاك بأي شكل من   .1

األشــكال بتمويــل أو تحريض أو تقديــم الدعم 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة لألعامل اإلرهابية. مبا 

يف ذلك إمداد اإلرهابيني باألســلحة أو مساعدتهم 

عــىل امتالكهــا أو تخزينها، وعــدم منحهم وثائق 

سفر.

الحيلولة دون اتخــاذ األرايض مرسحاً لتخطيط أو   .2

تنظيم أو تنفيــذ الجرائم اإلرهابية، أو الرشوع أو 

االشرتاك فيها بأي صورة من الصور.

اتخاذ التدابري املشرتكة ملنع عبور أو تسلل العنارص   .3

اإلرهابيــة أو منحهــا حــق اللجوء، أو اســتقبالها 

أو إيوائهــا أو تدريبها أو تســليحها، أو تقديم أي 

تســهيالت لها للقيــام بأعامل إرهابيــة يف أرايض 

طرف آخر.

التعاون يف مجــال تبادل املعلومــات ذات الصلة   .4

بأنشــطة اإلرهابيــني، خاصة يف مــا يتعلق بتوفري 

األمن والحامية والســالمة للبعثات والشخصيات 

الدبلوماســية والقنصليــة واملنظــامت اإلقليمية 

والدولية املعتمدة. وكذلك تبادل املعلومات بشأن 

إعداد قوائم مشــرتكة للكيانــات أو التنظيامت أو 

الجامعــات أو األطــراف أو األفــراد املتورطون يف 

األعامل اإلرهابية أو الداعمني للتطرف.

التعاون يف تجفيف منابــع متويل اإلرهاب، والتي   .5

منهــا تجميد أمــوال من يثبت تورطــه يف أعامل 

إرهابيــة، وتجريــم االتجار باآلثــار املرسوقة من 

قبــل اإلرهابيــني، ومعاقبة األشــخاص والرشكات 

واملصــارف التي تتعامــل مالياً، ووقف االســترياد 

والتصدير من وإىل املناطق التي تخضع لســيطرة 

اإلرهابيني.

التعــاون مــع املجتمــع الــدويل إلقــرار اتفاقية   .6

دوليــة لشــبكة املعلومــات الدوليــة )اإلنرتنت(، 

متنع املتطرفني واإلرهابيني من اســتغالل التقنية، 

ووســائل االتصال الحديثــة يف التجنيد، والتمويل 

لعملياتهم اإلرهابية، أو نرش معتقداتهم املتطرفة 

والرتويج للعنف والكراهية والتحريض، والحيلولة 

دون إنشــاء شــبكات الدعم التقني التي تساعد 

اإلرهاب بأي شكل كان.

تشــكيل مجموعة اتصــال إســالمية، تتعاون مع   .7

املجتمــع الــدويل، بهــدف إيجاد ونــرش الحلول 

امللموســة وأفضــل الطــرق ملكافحــة التطــرف 

إلكرتونيــاً. وذلــك بالتعاون مع الجهــات الدولية 

واإلقليمية املعنية مبكافحة اإلرهاب والتطرف. 

اتخــاذ التدابري الالزمــة ملنع حصول واســتخدام   .8

والكيميائيــة  النوويــة،  للمــواد  اإلرهابيــني 

والبيولوجيــة، وغريهــا من مواد وأســلحة الدمار 

الشــامل، وكذلك االتجار باملخدرات والعقاقري غري 

املرشوعة، واألسلحة وغسل األموال.

اتخاذ التدابري الالزمة للتعاون بني األطراف يف مجال   .9

دعم اإلعالم اإلسالمي ملجابهة الحملة الرشسة ضد 

اإلســالم ورموزه، من خالل إبراز الصورة الصحيحة 

لســامحة اإلســالم وقيمه ومبادئه، وإبراز خطورة 

الفكر املتطرف، وعرض ثقافة اإلســالم الوســطية، 

والدفاع عن القضايا اإلسالمية املشرتكة عرب قنوات 

إعالمية تنطق باللغات العاملية. 

الدور املتنامي للمجلس يف 
أعمال ومشاريع االحتادات 

واملؤمترات الربملانية 
يحظى بكل تقدير ويعكس 
يف مضمونه إدراك اجمللس 

ألهمية ما تضطلع به 
املؤسسات الربملانية من 

مسؤولية 

الشعبة الربملانية 
اإلماراتية تؤكد ضرورة 

التصدي لإلرهاب وأفكاره 
التكفريية من خالل اعتماد 
اسرتاتيجية شاملة فاعلة 
موحدة وجهد دويل منظم 
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نجحت الشــعبة الربملانية اإلماراتية خالل مشاركتها 

يف اجتامعات الجمعية 132 لالتحاد الربملاين الدويل، 

والــدورة 196 للمجلــس الحاكم لالتحــاد الربملاين 

الدويل، واجتامعات اللجان الدامئة واألجهزة التابعة 

لالتحــاد، التي عقدت يف هانــوي عاصمة جمهورية 

فيتنام االشــرتاكية خــالل الفرتة مــن 25 مارس إىل 

األول من أبريل 2015، باملوافقة عىل مقرتحها بشأن 

تشــكيل لجنة إلصدار إعالن برملــاين حول موضوع 

القانون الدويل بني املفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.

ويســتهدف هذا املقرتح، وضع الحدود الفاصلة 

بني السيادة الوطنية وسيادة القانون وحامية حقوق 

اإلنســان، نظراً لظهور بعض املحــاوالت يف مختلف 

املحافــل واملنتديــات واملنظــامت الدوليــة التخاذ 

حقوق اإلنسان ذريعة للتدخل يف الشؤون الداخلية 

للدول األخرى، بشكل َيس مقومات األمن والسيادة 

للدول، ويُهدد استقرار العالقات الدولية، األمر الذي 

تطلب املراجعة والتدارس لضبط املفاهيم القانونية 

الدوليــة للعالقة بني حامية حقوق اإلنســان وعدم 

التدخل يف شؤون الدول. 

كام تقدمت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية مبقرتح 

حول »امليثــاق الربملــاين العاملي لتمكني الشــباب، 

وصيانة حقوقهــم وحاميتهم مــن التطرف«، الذي 

يهــدف إىل االتفــاق عىل رؤيــة برملانية مشــرتكة، 

لضامن إرشاك الشباب بشكل بناء يف صياغة األجندة 

العامليــة للقضايا الدوليــة املطروحة عىل املنظامت 

الربملانيــة الدوليــة والحكوميــة، ومتكــني وتفعيل 

دورهم يف تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والقيام 

بواجباتهم الوطنية يف بلدانهم. 

ويف إطار حرص املجلس عىل تعزيز دور الربملانات 

وإســهاماتها الفاعلــة يف مختلف مجــاالت التنمية، 

شــارك املجلس برملانات العــامل، التوقيع عىل وثيقة 

»املبــادئ العامة لدعــم الربملانات«، التي تشــتمل 

عــىل أوجه الدعــم الفني التي تحتاجهــا الربملانات 

يف أداء أعاملهــا الترشيعيــة والرقابيــة، ومختلــف 

مجــاالت العمــل الربملاين، ال ســيام يف مجاالت دور 

الربملانات وإسهاماتها يف تعزيز سيادة حكم القانون 

وحقوق اإلنسان، واملساواة بني الجنسني، ويف ترجمة 

السياسات إىل حقائق اجتامعية عىل أرض الواقع. 

وساهمت الشعبة الربملانية اإلماراتية بفاعلية يف 

مناقشــة مختلف القضايا التي جرى طرحها يف هذه 

االجتامعات، والقرارات التي تم التوصل إليها، والتي 

تركزت عىل مكافحــة اإلرهاب والتطرف بكل صوره 

وأشــكاله، وما يتصــل مبوضوع األهــداف اإلمنائية 

املستدامة لأللفية، وتعزيز ودعم دور األمم املتحدة 

يف حل النزاعــات الدولية، ودور املرأة ومشــاركتها 

الفاعلة يف األجهزة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل، 

ويف األنشطة والفعاليات التي يُنظمها. 

ضم وفد الشــعبة الربملانية، معايل الدكتورة أمل 

عبــد اللــه القبييس النائــب األول لرئيــس املجلس 

مقرتح إماراتي بتشكيل 
جلنة إلصدار إعالن برملاين 

حول موضوع القانون 
الدويل بني املفاهيم 

الوطنية للسيادة وعدم 
التدخل يف الشؤون الداخلية 

للدول

مطالبة بوضع إطار قانوين 
دويل مثل اتفاقية دولية 
أو تشريع دويل منوذجي 

يجرم العمليات اإللكرتونية 
التي متثل انتهاكًا لسيادة 

الدول
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الوطنــي االتحادي، وكالً من ســعادة راشــد محمد 

الرشيقي وعيل جاســم أحمد وعيل عيىس النعيمي 

وأحمد عبيد املنصوري وفيصــل عبد الله الطنيجي 

وســلطان سيف الســامحي أعضاء املجلس الوطني 

االتحادي، أعضاء مجموعــة االتحاد الربملاين الدويل، 

والدكتور محمد سامل املزروعي األمني العام للمجلس 

الوطنــي االتحادي، وعبد الرحمن الشــاميس األمني 

العام املساعد للشؤون الترشيعية والربملانية.

بناء رشاكات للتعاون والتنسيق يف مكافحة اإلرهاب

أكــد معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، أن غيــاب العدالــة واإلنصــاف يف حل 

املشكالت والنزاعات اإلقليمية والدولية، واالنتقائية 

واالزدواجيــة يف تطبيــق مبــادئ القانــون الدويل 

ومعايري الرشعية الدولية، أضحت عوامل أساسية يف 

منو ومتدد اإلرهاب والتطرف.

وقال يف كلمة له أمــام اجتامع الجمعية الـ 132 

لالتحاد الربملاين الدويل، إن الســلم واألمن الدوليني، 

أصبحــا يف خطــر داهــم وحقيقي، بســبب تفي 

ظاهرة اإلرهاب العابر للحدود، وتعرث خطط التنمية 

املستدامة والتدهور البيئي، وما ينجم عن ذلك من 

أخطار كارثية، مضيفاً أن العديد من القضايا الدولية 

امللحــة، تتطلب العمل الجاد املثابر عىل بناء منوذج 

جديــد لنظام أمن جامعي دويل مبفهومه الشــامل، 

ومبا يتناســب وحجم التحديات التي يواجهها عاملنا 

حارضاً ومستقبالً. 

وأكد أن ال خيار أمام العامل مبؤسســاته الحكومية 

والربملانية واملجتمعية، ســوى بنــاء رشاكات دولية 

وإقليمية للتعاون والتنسيق يف مكافحة اإلرهاب، يف 

إطار ميثــاق األمم املتحدة، وقواعد القانون الدويل، 

فلم يعــد مقبوالً مطلقاً، التــذرع مبكافحة اإلرهاب 

لتهديــد الســيادة الوطنيــة أو الســالمة اإلقليمية، 

أو القيــام بأعامل عســكرية خارج نطــاق الرشعية 

الدوليــة، أو مســاندة جامعات طائفيــة أو عرقية 

عىل حساب أخرى، أو أن تستغل بعض الدول هذه 

الظاهرة البغيضة لتحقيق مكاسب سياسية أو أمنية 

عىل حســاب الســلم واألمن واالســتقرار اإلقليمي 

والعاملي، داعياً املجتمع الدويل إىل تبني اسرتاتيجية 

موحــدة واضحة املعــامل، وإىل املزيد مــن التضامن 

والتعــاون والتنســيق بــني أطــراف األرسة الدولية 

للتصدي للتحديات اإلرهابية.

وأضاف أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، تؤكد 

عىل قيم اإلخاء اإلنســاين بتخفيف معاناة الشعوب، 

ومبــد العون التنموي واإلنســاين لها بكافة أشــكاله 

وصوره، وانطالقاً من ثوابتها الراسخة منذ تأسيسها، 

القامئة عىل االنفتاح واالعتدال والتسامح والسالم يف 

إدارة عالقاتها الدولية، واتباع الطرق الســلمية لحل 

النزاعــات والخالفات، فإنها تدعو دامئــاً إىل الحوار 

وااللتــزام بــكل الطرق والوســائل الســلمية إلنهاء 

االحتــالل اإليراين للجــزر اإلماراتيــة الثالث، طنب 

الشعبة اإلماراتية تقدمت 
مبقرتح حول امليثاق 

الربملاين العاملي لتمكني 
الشباب وصيانة حقوقهم 

وحمايتهم من التطرف

السلم واألمن الدوليني 
أصبحا يف خطر داهم 

وحقيقي، بسبب تفشي 
ظاهرة اإلرهاب العابر 

للحدود
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الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس. 

اإلمــارات رئيســاً للجنة الشــؤون املاليــة لالتحاد 

الربملاين الدويل

انتخبت اللجنــة الفرعية للشــؤون املالية، املنبثقة 

عن اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل، سعادة 

راشــد الرشيقي ممثل املجموعة العربية يف اللجنة 

التنفيذية عضو املجلس الوطني االتحادي، رئيساً لها 

باإلجامع. 

وشــاركت الشــعبة الربملانية اإلماراتية للمجلس 

الوطني االتحادي، يف اجتامع اللجنة الفرعية للشؤون 

املالية املنبثقة عن اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين 

الدويل، برئاسة ســعادة راشد الرشيقي، والذي عقد 

يف هانوي عاصمة جمهورية فيتنام االشرتاكية. 

وناقشــت اللجنة خالل االجتــامع، النتائج املالية 

لعــام 2014 مــن خــالل التقرير املايل، والحســاب 

الختامــي لعــام 2014، واملســائل املاليــة لالتحاد، 

واملســاهامت الطوعية يف امليزانيــة، وآلية التحضري 

مليزانيــة عــام 2016 م، واعتمــدت اللجنة تقريرها 

حــول النتائج املاليــة لعــام 2014، وتقرير املدقق 

الخارجي لرفعهام إىل اللجنة التنفيذية. 

كــام شــاركت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة يف 

االجتامع 271 للجنــة التنفيذية لالتحاد، الذي عقد 

برئاســة معايل صابر شــودري رئيس االتحاد الربملاين 

الدويل، ومثل الشعبة، سعادة راشد محمد الرشيقي 

ممثل املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالتحاد 

الربملــاين الدويل عضو الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية، 

بحضور ســعادة عبد الرحمن عيل الشــاميس األمني 

العام املســاعد للشــؤون الترشيعيــة والربملانية يف 

املجلس الوطني االتحادي.

مطالبة بتشــجيع الدول والربملانات لدعم مشاركة 

املرأة 

أكدت الشــعبة الربملانية اإلماراتية، خالل مشاركتها 

يف اجتــامع تعزيــز الرشاكــة بــني الجنســني، عىل 

هامش اجتامعات جمعية االتحــاد الربملاين الدويل، 

أهمية مشــاركة املرأة يف األجهزة التنفيذية لالتحاد، 

وتشــجيع الدول والربملانات إتاحة الفرصة ملشاركة 

املــرأة يف املواضيــع ذات االختصــاص املبارش، مثل 

مساهمة املرأة يف قضايا الطفل والتنمية املستدامة 

والبيئة وغريها. 

وأضافــت، عــىل الرغم مــن أن اجتامع النســاء 

الربملانيات، يعد أحــد اآلليات الهامة ملراعاة منظور 

الجنســني يف عمل االتحاد الربملاين الدويل، إضافة إىل 

ما تضمنته قواعد العمل يف االتحاد بشأن رضورة أن 

تكون هناك امرأة داخل الوفود الرســمية لربملانات 

الــدول، إال أن الشــعبة اإلماراتيــة تــرى أن ذلك ال 

يعنــي تحقيق نجــاح يف هــذا املجــال، ألن هناك 

عدة تحديات أساســية تواجه هذه املسألة، أهمها: 

ضعف الدعم اإلعالمي وفعاليته يف إبراز دور املرأة، 

واملقرتحات املتعلقة وتأثريهــا يف أعامل االتحاد، ما 

أدى إىل االعتقاد بضعف دور املرأة. 

كام ترى الشــعبة الربملانية اإلماراتية، رضورة أن 

يكون هناك خطط عمــل محددة، عىل غرار خطط 

عمل االتحاد الربملاين الدويل، يف املوضوعات األخرى 

تتعلق مبراعاة مشــاركة الجنســني، وأن تكون هناك 

موافقة على مقرتح 
الشعبة اإلماراتية بشأن 

تشكيل جلنة إلصدار 
إعالن برملاين حول 

موضوع القانون الدويل 
بني املفاهيم الوطنية 

للسيادة وعدم التدخل يف 
الشؤون الداخلية للدول
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مــؤرشات قياس محددة يف هذا الشــأن، وهذا يثل 

أهميــة خاصة، ألن االتحاد الربملاين الدويل، يجب أن 

يكون من أوىل املنظامت الدولية الســاعية لتكريس 

مشــاركة الجنســني يف أعاملــه، وأن يكون مرشــداً 

للربملانات األخرى يف تطبيق هذا املنظور. 

تعزيز دور املرأة يف مختلف جوانب التنمية

أكــدت معــايل الدكتــورة أمــل القبيــيس، أن دولة 

اإلمــارات العربيــة املتحدة مل تدخر جهــداً، تحت 

قيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 

نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

لتعزيز دور املرأة التي أصبحت رشيكاً فعاالً ومؤثراً 

يف مختلف جوانب التنمية يف دولة اإلمارات.

وقالت القبييس خالل مشاركتها يف االجتامع الـ 21 

للجنة التنســيقية للنساء الربملانيات، إن سد الفجوة 

بني الجنســني يثل جهداً جامعياً، يتضمن مجموعة 

شــاملة من سياســات متكــني املــرأة، والتضحيات 

الشــخصية وبناء ثقافــة اجتامعية ســائدة، واملرأة 

وحدها ال يكنها ســد الفجوة بني الجنســني، ولهذا، 

عمل الرجل واملرأة يف اإلمارات العربية املتحدة جنباً 

إىل جنــب كرشيكني متحدين لســد هــذه الفجوة، 

فاملجتمــع بحاجة إىل تحقيق هذا الهدف، بالرشاكة 

مع الجنسني والحكومة واملجتمع والشعب ككل.

وقالت إن دولة اإلمارات كانت سباقة يف موضوع 

ســد الفجوة بــني الجنســني، فتم إنشــاء »مجلس 

اإلمارات للتوازن بني الجنسني«، ما يؤكد جهود دولة 

اإلمارات يف تفعيل دور املرأة كرشيك أسايس للرجل 

يف صنع املستقبل، مؤكدة عىل أن ما حققته اإلمارات 

يف مجال متكني املرأة، هو مصدر فخر واعتزاز.

تعزيز التعاون بني الحكومات والقطاعات الخاصة 

أكد سعادة سلطان ســيف السامحي عضو املجلس 

الوطنــي االتحــادي، أهمية حــث الحكومات عىل 

العمل عــىل تعزيز التعاون األمنــي بني الحكومات 

والقطاعات الخاصة، من أجل تطوير مفهوم شــامل 

الحتياجــات ومخاطر وتحديــات الفضاء اإللكرتوين 

عىل املســتوى الوطني الشــامل، مبا ال يتعارض مع 

خصوصية األفراد داخل الدول، ومبا يســهم يف الحد 

من الهجامت األمنية الحكومية، والعمل عىل اعتبار 

الهجــامت اإللكرتونية مبثابة الهجامت العســكرية، 

وذلك لتشــابه أرضارها عىل األمــن القومي للدول، 

وكذلك أمنها االقتصادي. 

ولفــت ســعادة الســامحي خالل مشــاركة وفد 

الشــعبة الربملانية اإلماراتية، الذي ضم أيضاً سعادة 

عيل عيىس النعيمي عضو املجلس الوطني االتحادي، 

يف أعــامل اللجنــة األوىل للســالم واألمــن الدويل، 

بعنــوان »الحرب اإللكرتونية: تهديد جدي للســالم 

واألمن الدوليني«، إىل أهمية تشجيع الربملانات عىل 

استخدام كافة أدوات املراقبة لديهم، لضامن مراقبة 

األنشــطة املتعلقة بالفضاء اإللكرتوين بشكل صارم، 

وســن قوانني وطنية، مبــا ال يتعارض مع الدســاتري 

والقوانني الوطنية، لتشديد العقوبات عىل الهجامت 

اإللكرتونية، داعيــاً إىل وضع إطار قانوين دويل، مثل 

اتفاقية دولية أو ترشيــع دويل منوذجي، يجرم مثل 

 األخذ مبقرتحني مقدمني 
من الشعبة الربملانية 

اإلماراتية حلث الربملانات 
على تأسيس وتبني 

إجراءات عملية لبناء الثقة 
على املستويني اإلقليمي 
والدويل يف ما يخص احلرب 

اإللكرتونية
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هذا النوع من العمليات اإللكرتونية.

تطوير بيئة آمنة للوصول إىل تقنية املعلومات 

أكد ســعادة عيل عيــىس النعيمي عضــو املجلس 

الوطني االتحادي، خالل مشاركة الشعبة الربملانية 

اإلماراتية يف اجتامع اللجنة األوىل للســالم واألمن 

الدويل، تحت عنوان »الحــرب اإللكرتونية: تهديد 

جدي للســالم واألمن الــدويل«، إن القانون الدويل 

املعنيــة،  القانونيــة  واألدوات  والهيئــات  العــام 

ترتبــط وترسي عىل اســتخدام تقنيات املعلومات 

واالتصــاالت من قبل الــدول، مؤكــداً أهميتها يف 

الحد من املخاطر وحفظ السالم واالستقرار الدويل، 

وتطوير بيئة آمنة وسلمية، مع سهولة الوصول إىل 

تقنيات املعلومات واالتصاالت. 

وأكــدت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة، أنهــا 

تدارست بنود مســودة قرار اللجنة الدامئة األوىل، 

بعنوان »الحرب اإللكرتونية: تهديد جدي للســالم 

واألمــن الــدويل«، وتم األخذ ببعــض األفكار التي 

طرحت يف مرئيات الشعبة الربملانية بشأن موضوع 

الحــرب اإللكرتونية، وتبني أنــه تم األخذ مبقرتحني 

مقدمــني من الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية كاآليت، 

التوصيــة بأن تضغــط الربملانات لتأســيس وتبني 

إجراءات عملية لبناء الثقة عىل املستويني اإلقليمي 

والدويل، للمســاعدة عىل زيادة الشفافية والقدرة 

عىل التوقع والتعــاون والحد من األفكار الخاطئة، 

وبالتايل، الحد من مخاطر الرصاع. 

وأشــار سعادة عيل النعيمي، إىل أهمية تشجيع 

الربملانــات عــىل العمل مــع الفــروع الحكومية 

األخــرى، لحث الحكومــات عىل تعزيــز التعاون 

األمني بني الحكومات والقطاعات الخاصة لتطوير 

فهم شامل الحتياجات ومخاطر وتحديات الفضاء 

اإللكــرتوين عىل املســتوى الوطني الشــامل، مبا ال 

يتعارض مع خصوصية األفراد داخل الدول.

شاركت الشعبة الربملانية اإلماراتية يف اجتامعات 

اللجنــة التنفيذيــة لالتحاد الربملاين الــدويل، وأكد 

سعادة راشد الرشيقي ممثل املجموعة العربية يف 

اللجنة، أهمية مشاركة املرأة يف األجهزة التنفيذية 

لالتحاد، ورضورة تشــجيع الــدول والربملانات عىل 

إتاحــة الفرصــة ملشــاركتها يف مختلــف جوانب 

التنمية. 

ووافقــت اللجنة عىل مجموعــة من التوصيات 

واالقرتاحــات، تــم رفعهــا للمجلــس الحاكم، من 

أهمها، إعــالن هانوي، والــذي يتضمن مقرتحات 

محــددة حول كل املواضيع التي تم مناقشــتها يف 

اللجان األربع، باإلضافة إىل املناقشــات التي جرت 

يف الجمعية حول البند الطارئ. 

مطالبة بأن تتبنى 
الربملانات اإلقليمية 

بالتعاون مع الربملانات 
الوطنية خطط عمل 

للضغط على احلكومات 
للقبول بااللتزامات الدولية 

املقررة حلماية البيئة 
والتغريات املناخية

  دبلوماسية   برملانية
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تأكيــد دور األمم املتحدة يف الكثــري من املنازعات 

الدولية

 أكد ســعادة أحمد عبيد املنصــوري عضو املجلس، 

أهميــة دور منظمة األمــم املتحــدة يف الكثري من 

املنازعــات الدوليــة، مشــرياً إىل أن التحديات التي 

يواجهها العامل اليوم، كانت ســتصبح أســوأ من غري 

تدخــل املنظمة، وأنه رغم أهميــة دور املنظمة يف 

الكثــري من املنازعــات الدولية، إال أنــه يتوقع منها 

املزيد. وقال إن املشــكالت السياســية قد تكون لها 

أبعــاد اقتصادية أو اجتامعية أو مشــكلة اقتصادية 

لهــا أبعاد سياســية واجتامعية، ويعــود ذلك إىل ما 

أحدثتــه الثورات املعرفية األخــرية، املتمثلة يف ثورة 

املعلومــات واالتصاالت والتكنولوجيــا والعلوم، إىل 

حركــة جديدة، تقلصت فيها املســاحات الجغرافية 

بــني قارات ودول العامل، ما أدى إىل عدم قدرة دولة 

معينــة أو منظمة بعينها عىل قيادة العامل للحد من 

آثار أزماته املتصاعدة.

مقرتح امليثاق الربملاين العاملي لتمكني الشباب 

قدمت الشــعبة الربملانية اإلماراتية، خالل مشاركتها 

يف اجتامع منتدى الشباب الربملانيني، الذي عقد عىل 

هامــش اجتامعات االتحاد الربملــاين الدويل، مقرتحاً 

حــول »امليثــاق الربملــاين العاملي لتمكني الشــباب 

وصيانة حقوقهم وحاميتهم من التطرف«. 

وأكــد ســعادة فيصــل الطنيجي عضــو املجلس 

الوطني االتحادي رئيس منتدى الشــباب الربملانيني 

يف االتحاد الربملاين الدويل، خالل مشاركته يف اجتامع 

املنتــدى، أهمية دور املنتدى يف عمــل االتحاد من 

خالل إبداء الرأي وتقديم التوصيات حول املواضيع 

املطروحة عىل جدول أعامل اللجان الدامئة األربع يف 

االتحاد، مشــرياً إىل أن املنتدى ألزم بعض الربملانات 

بإرشاك الشباب ضمن وفودها، لتلبية رشط السقف 

العمري املوضوع لعضوية املنتدى. 

وذكر أن املقرتح أكد أن الشــباب يف كل مجتمع 

هــم القوة الناهضــة والداعمة ملســتقبل األمم، إال 

أنهم يعانون أكرث من غريهم من مواطني كل دولة، 

من جراء انتشار مشاكل البطالة العاملية التي زادت 

يف متوســطها العاملي، ما يهدد فرصهم يف الزواج أو 

االســتقالل الــذايت أو بناء حياة تخصهــم بعيداً عن 

أرسهم، ينذر بالكثري من ترشذم األوضاع املجتمعية 

داخل بلدان العامل.

وأشــار إىل أن املقــرتح يؤكــد أهميــة أن يتــم 

وضع ميثاق برملاين عاملي لتمكني الشــباب سياســياً 

واقتصاديــاً واجتامعياً وثقافيــاً وتعليمياً، وأن تكون 

هنــاك رؤية برملانية دولية يف االتحاد الربملاين الدويل 

بشــأن تطوير حقوق وواجبات وحريات الشــباب، 

من خالل الربامــج الوطنية والخطط االســرتاتيجية 

لتقويتهم، وإدماج قضايا الشباب يف مجمل سياسات 

وبرامج التنمية. 

وقال إن الهدف األسايس من امليثاق، االتفاق عىل 

رؤية برملانية مشرتكة لضامن اإلرشاك البناء للشباب 

يف صياغة األجندة العاملية للقضايا الدولية املطروحة 

عىل املنظامت الدولية الربملانية والحكومية، وتحديد 

مســؤوليات الربملانــات يف تقوية دور الشــباب يف 

تحقيــق التنميــة املســتدامة، واألهــداف اإلمنائية 

لأللفية، واملشــاركة الكاملــة يف القيــام بواجباتهم 

الوطنية من أجل تنمية بلدانهم اجتامعياً واقتصادياً. 

التأثري يف سياسات اإلنفاق الوطنية 

شــاركت الشــعبة الربملانية يف أعامل اللجنة الدامئة 

الثانية، لجنة التنمية املستدامة والتمويل والتجارة، 

حول تشكيل نظام جديد إلدارة املياه »تعزيز العمل 

الربملاين« يف االتحــاد الربملاين الدويل، وأكد ســعادة 

راشد الرشيقي، أهمية دور الربملانات يف نظام إدارة 

املياه، من خالل التأثري يف سياسات اإلنفاق الوطنية، 

ألن الربملانيني عليهم مســؤولية كبــرية تجاه تطوير 

أطر العمل القانونية الوطنية للوصول إىل عامل يتمتع 

مبصادر مياه آمنة للجميع ولألجيال الحالية واملقبلة. 

وقــال إن الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية، طرحت 

العديــد من النقــاط أمام اللجنة، منها اإلشــارة إىل 

ارتباط إدارة املياه الرشيدة برضورة معالجة مشكلة 

تغــري املناخ التي تهدد بالجفــاف يف مناطق يقطنها 

حوايل ملياري نســمة، خاصة يف »أفريقيا وأســرتاليا 

الربملانــات  تتبنــى  وآســيا وأوروبــا«، ورضورة أن 

اإلقليميــة، بالتعاون مع الربملانــات الوطنية، خطط 

عمــل برملانيــة للضغط عىل الحكومــات، من أجل 

القبــول بااللتزامات الدولية املقــررة لحامية البيئة، 

ومواجهة االنبعاثات الحراريــة والتغريات املناخية، 

وفق ما أكدت عليه االتفاقيــات والقرارات الدولية 

الصــادرة مــن األمم املتحــدة واملؤمتــرات الدولية 

األخرى. 

وأضاف أن الشــعبة الربملانية أكــدت أهمية أن 

يكــون هناك إطــار قانوين دويل، ينظم االســتخدام 

املشــرتك للدول بشــأن مســتودعات املياه الجوفية 

العابرة للحدود، التي ســتتزايد بشأنها النزعات بني 

الــدول، خاصــة يف إطار تزايــد ندرة ميــاه األنهار، 

واستخداماتها املتعددة يف مجاالت الصناعة والزراعة 

والطاقة والتنمية الحرضية والريفية. 

إشادة وتقدير

 حظيت مشــاركة وفــد الشــعبة الربملانية يف هذه 

االجتامعات واللقــاءات الثنائية مع مختلف الوفود 

املشــاركة، ورئيس االتحاد الربملاين الــدويل، ورئيس 

مجموعة أمــريكا الالتينيــة والكاريبي »غروالك« يف 

االتحاد، باإلشادة والتقدير الكبريين، لدورها الفاعل 

يف االتحــاد الربملــاين الــدويل، ومســاهامتها البناءة 

واملفيدة لجميع دول العامل، ومبقرتحاتها ذات الصلة 

مبكافحــة اإلرهــاب، وتأييد موقف دولــة اإلمارات 

املطالب بحل قضية الجزر اإلماراتية، الثالث »طنب 

الكــربى وطنب الصغرى وأبو مــوىس«، التي تحتلها 

إيــران، من خــالل الطــرق الســلمية واملفاوضات 

الثنائية، أو اللجوء إىل القضاء الدويل.

املقرتح اإلماراتي يؤكد 
أهمية أن يتم وضع ميثاق 

برملاين عاملي لتمكني 
الشباب سياسيًا واقتصاديًا 

واجتماعيًا وثقافيًا 
وتعليميًا

الشعبة طالبت برؤية 
برملانية لالحتاد الربملاين 

الدويل لتطوير حقوق 
وواجبات وحريات الشباب 

من خالل الربامج الوطنية 
واخلطط االسرتاتيجية 

إلدماج قضاياهم يف 
سياسات وبرامج التنمية

الشعبة لفتت إىل ارتباط 
إدارة املياه الرشيدة 

بضرورة معاجلة مشكلة 
تغري املناخ التي تهدد 

باجلفاف يف مناطق 
يقطنها حوايل ملياري 

نسمة
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»حتضريية مؤمتر رؤساء الربملانات« تـــــــــــــــــــــــــــتبنى عددًا من املقرتحات اإلماراتية 
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تبنت اللجنــة التحضرييــة للمؤمتر الرابع لرؤســاء 

الربملانــات، الذي ينظمه االتحــاد الربملاين الدويل، يف 

اجتامعهــا الثالث يف جنيف، الذي عقد خالل الفرتة 

من 1—2 يونيو 2015م، عدداً من مقرتحات الشعبة 

الربملانيــة اإلماراتية للمجلس الوطني االتحادي عىل 

مســودة اإلعالن النهايئ للمؤمتــر، الذي يعد منتدى 

خاصــاً، يجتمع فيه رؤســاء املجالس الترشيعية من 

مختلف برملانات العامل، ملناقشة قضايا ذات اهتامم 

مشــرتك للمجتمع الربملــاين الدويل، ويتنــاول عدة 

موضوعــات، من أهمها دور الربملانات يف الشــؤون 

الدولية، من خالل تقديم مقرتحات تســعى إلضفاء 

قــدر أكرب من البعد الربملــاين يف عمل األمم املتحدة 

واملؤسسات الدولية األخرى.

ومثّل الشــعبة الربملانية اإلماراتية، ســعادة راشد 

محمــد الرشيقي عضــو املجلس ممثــل املجموعة 

العربية يف اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل، 

رئيس اللجنة الفرعية للشؤون املالية.

واطلع املشاركون يف االجتامع، الذي عقد برئاسة 

رئيــس االتحاد الربملاين الــدويل، عىل نتائج االجتامع 

الثاين للجنة التحضريية للمؤمتر الدويل الرابع لرؤساء 

الربملانات، وعىل اإلجــراءات املتخذة لتنفيذ قرارات 

االجتامع الثاين للجنــة يف نوفمرب 2014 يف نيويورك، 

مــن خــالل تنفيذ التوصيــات الرئيســة للمؤمترات 

السابقة، حيث استعرض األمني العام لالتحاد الربملاين 

الــدويل، تقريراً حول متابعــة األمانة العامة لالتحاد 

نتائج االجتامعات السابقة لرؤساء الربملانات.

وتــم اعتــامد التقاريــر املحدثــة حــول تنفيذ 

التوصيات الرئيســة للمؤمتــرات الســابقة، والبعد 

الربملاين للتعاون الدويل، واملشاركة الربملانية يف تنفيذ 

األهداف الجديدة للتنمية املســتدامة، والتحديات 

التي تواجه الربملانات اليوم. 

كام اســتمعت اللجنة إىل عرض حول التعاون بني 

االتحاد الربملاين الدويل واألمــم املتحدة، مع التأكيد 

عىل أهمية هذا التعاون، الذي يسهم يف حل العديد 

من املشكالت، خاصة ما يتعلق باملناخ واملساواة بني 

الجنسني، وأهمية دور الربملانيني يف تحقيق األهداف 

اإلمنائية، وتم التطرق إىل املناقشــات التي جرت يف 

األمم املتحدة حول مســودة اإلعالن الذي ســيصدر 

عن مؤمتر رؤساء الربملانات يف سبتمرب 2015.

وأكد سعادة راشــد محمد الرشيقي، يف مداخلة 

حول تقرير »البعد الربملاين للتعاون الدويل«، املقدم 

من األمانة العامة للمجلــس، رضورة إضافة النقاط 

األخذ مبعظم مقرتحات 
الشعبة الربملانية 

اإلماراتية التي ركزت على 
ضرورة أن يضاف إىل اإلعالن 
النهائي للمؤمتر ما يؤكد 

على حل النزاعات من خالل 
القانون الدويل
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التالية إىل التقرير: التأكيد عىل الدور الربملاين، حيث 

الربملانات ال يكن أن تعمــل مبعزل عن الحكومات 

أو املنظــامت الحكومية اإلقليميــة أو الدولية، وأن 

أحد أســباب عدم فعاليــة التعاون الربملاين، ســواء 

عىل الصعيد اإلقليمي أو الــدويل، هو انفصالها عن 

العالقات التنظيمية مــع الحكومات، حيث نرى أن 

تحقيق الفعالية واملزيد من التأثري للتعاون الربملاين، 

يرتبــط يف كيفيــة تحقيــق التكامل والتعــاون بني 

الربملانات اإلقليمية. 

واستعرضت اللجنة تقريراً بشأن تعميم املساواة 

بني الجنســني، حيث أكد ســعادة راشــد الرشيقي 

يف مداخلــة له، عىل رضورة أن يتم تضمني أســباب 

ضعف مشاركة املرأة يف الربملانات، حيث إن التقرير 

استعرض فقط نتائج ضعف مشاركة املرأة، ورضورة 

أن يكون رؤســاء الربملانات عىل علم بأسباب ضعف 

مشــاركة املرأة، حتى يتســنى لهم اتخــاذ القرارات 

الالزمة، وأن األمم املتحدة يجب أن تشارك الربملانات 

يف صنع القرارات.

وأشــار ســعادته إىل زيادة التحديــات واألزمات 

التي يشــهدها العامل بشــتى املجاالت، السياســية 

واالقتصادية والعســكرية واالجتامعية، والتهديدات 

األمنية، باإلضافة إىل أن طبيعة هذه األزمات، تتميز 

برتابط وتداخل كبري يف عنارصها. 

وأكد خالل اســتعراض اللجنة تقريراً معداً بشأن 

تعميم املســاواة بني الجنســني، عىل رضورة أن يتم 

تضمني أسباب ضعف مشــاركة املرأة يف الربملانات، 

حيــث إن التقريــر اســتعرض فقــط نتائج ضعف 

مشــاركة املرأة، مشــرياً إىل رضورة أن يكون رؤساء 

الربملانات عىل علم بأســباب ضعف مشاركة املرأة، 

حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات الالزمة.

كام تم اعتامد مسودة إعالن املؤمتر الدويل الرابع 

لرؤســاء الربملانات، وجدول أعامل املؤمتر، وناقشت 

اللجنة التعديالت املقرتحة عىل مسودة اإلعالن من 

قبــل أعضاء اللجنة، والتي كان أبرزها تعديل عنوان 

اإلعــالن، وتكليــف األمانة العامة لالتحــاد بصياغة 

عنوان اإلعالن، والذي اتفقت اللجنة عىل أن يتضمن 

»الديقراطية، والسالم، والتنمية«. 

وتم األخذ مبعظــم مقرتحات الشــعبة الربملانية 

اإلماراتيــة، والتــي تركــزت عــىل رضورة أن يضاف 

إىل اإلعــالن مــا يؤكد عىل حــل النزاعات من خالل 

القانون الــدويل، حتى ال يتحول الحــوار والتفاوض 

الســيايس إىل مجرد الحديث عــن مصالح متضاربة، 

وإضافــة فقرة حــول دعم مؤمتر رؤســاء الربملانات 

الرابــع ملنتدى الشــباب الربملانيــني، وأهمية تعاون 

األمــم املتحدة وغريهــا من املنظــامت الدولية مع 

املنتــدى، حيــث إن هــذا املنتــدى يشــكل منصة 

للشباب للتعبري عن آرائهم وتطلعاتهم بشأن القضايا 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية، وإضافة ما يؤكد 

عىل أهمية التعاون الدويل الربملاين بشــأن مكافحة 

اإلرهاب، وليس فقط إدانته.

ويف ختــام االجتامع، تم اعتــامد التقارير الثالثة 

التي ســتعرض يف املؤمتر الرابع لرؤســاء الربملانات، 

مــع التعديــالت املقرتحة مــن قبل أعضــاء اللجنة 

التحضرييــة، واعتامد تقريــر تعميم املســاواة بني 

الجنســني، ومســودة إعالن املؤمتر الرابع لرؤســاء 

الربملانــات الرابع وجــدول أعامل املؤمتــر، املوافقة 

عىل عقد االجتامع التحضريي الرابع ملؤمتر الرؤســاء 

بتاريخ 30 أغسطس 2015 نيويورك.

وكانت الشعبة الربملانية قد أضافت بند »التعاون 

الدويل واإلقليمي واألمم املتحــدة – أدوار متكاملة 

وغايات مشــرتكة لحكم القانون سيادة الديقراطية 

واألمــن الدويل«، وطلبت إضافة بند التعاون الدويل 

واإلقليمــي ملكافحة اإلرهاب عرب الحدود، كأســاس 

للســلم واألمــن الدوليني، ليكون املوضــوع الرئيس 

يف أعامل االجتــامع الرابع لرؤســاء برملانات العامل، 

ألن أكــرث ما يهــدد األمن والســلم الدوليني، اللذين 

يثالن الغائية الرئيسة لعمل املنظامت الدولية، هو 

تفــي ظاهرة اإلرهاب العابر للحدود، والذي يهدد 

بتقويض اســتقرار العالقات الدولية، واملكتســبات 

الوطنيــة، وتأثــريه يف عمليــة التنميــة ويف تحقيق 

أهــداف األلفية اإلمنائية، وســيتم مناقشــة املوضع 

املقــرتح مــن الشــعبة يف الجزئية الخاصــة باألمن 

والسلم الدوليني.

يشــار إىل أن االتحاد الربملاين الدويل، عقد مؤمتره 

األول لرؤســاء الربملانات عــام 2000، وناقش خالل 

هذا املؤمتر، الــذي يعقد كل خمس ســنوات، آلية 

تقديم الدعم الســيايس إىل األمــم املتحدة، بوصفها 

األداة الرئيسة للتعاون الدويل.

إىل ذلك، ترأس ســعادة راشــد محمــد الرشيقي 

عضــو املجلس الوطني االتحــادي، ممثل املجموعة 

العربية يف اللجنة التنفيذية لالتحاد الربملاين الدويل، 

اجتامع اللجنة املالية املصغرة املعنية بإعداد ميزانية 

االتحاد لعام 2016م.

وجــرى خالل االجتــامع، تكليف األمانــة العامة 

لالتحاد، بدراسة كافة املقرتحات املقدمة من أعضاء 

اللجنة، وعقد االجتامع القادم للجنة بتاريخ 7 يوليو 

.2015

الشعبة طالبت بإضافة 
فقرة حول دعم مؤمتر 
رؤساء الربملانات الرابع 

ملنتدى الشباب الربملانيني 
وأهمية تعاون األمم 
املتحدة وغريها من 

املنظمات الدولية مع 
املنتدى

الشعبة الربملانية 
اإلماراتية تؤكد على ضرورة 

أن يتم تضمني أسباب 
ضعف مشاركة املرأة يف 

الربملانات
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دعــت الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة للمجلس 

الوطنــي االتحــادي خــالل مشــاركتها يف مؤمتر 

القمة السنوية للنساء الربملانيات التي عقدت يف 

العاصمة األثيوبية أديس أبابا خالل الفرتة من 23 

إىل 25 مــارس 2015م، إىل تفعيل دور الربملانات 

للمســاهمة يف تعزيز مستقبل تعليم النساء من 

خالل: حامية النساء خاصة الفتيات إبان النزاعات 

املســلحة وجعل التعليم ركنا أساسيا يف عمليات 

االستجابة اإلنسانية، وأن تتبنى املنظامت الدولية 

املعنية باملرأة خاصة منظامت األمم املتحدة مثل 

اليونيســيف التحضري لعقد اجتامع دويل تشارك 

فيه املجالس الوطنية للمرأة والهيئات الحكومية 

لبحــث دور املرأة يف عمليــة التنمية االقتصادية 

وسبل التغلب عىل التحديات التي تواجهها. 

وأكــدت الشــعبة رضورة أن تضع الحكومات 

برامج ملتابعة صحة النساء بصورة شمولية طوال 

الحياة، وأن تقوم بسن قوانني وسياسات متوافقة 

مع مبادئ حقوق اإلنسان التي ترتبط بصحة األم 

واملجاالت األخرى مثــل التعليم وصحة التغذية، 

داعية إىل رضورة تعاون الربملانات مع الحكومات 

لدراسة إنشــاء آليات وطنية مرتبطة بصحة األم 

أثناء الحمل، والتي قد تأخذ شــكل لجنة وطنية 

متعددة األطــراف وترفع تقاريرهــا للربملان مع 

أهمية ربط كل االلتزامــات واالتفاقيات الدولية 

يف اإلطار الذي يحافــظ عىل خصوصية كل دولة 

سياســيا واجتامعيــا ودينيــا، ومبا ال يــؤدي إىل 

اإلخــالل بكل هــذه االعتبــارات الوطنية داخل 

الــدول فضال عن أهميــة دور الربملانات يف دعم 

الربامج والقوانني الدولية الرامية لتحسني الرعاية 

الصحية وذلك بتثقيف النساء يف مجاالت الصحة 

ككل.

ومثــل الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية ســعادة 

الدكتورة منى البحر وســعادة عائشــة اليامحي 

عضوتا املجلس الوطني االتحادي. 

وقالت ســعادة الدكتورة منــى البحر بالرغم 

من جهــود الحكومات واملنظامت غري الحكومية 

يف تعزيز العملية التعليمية للنســاء، إال أن هناك 

ارتفاعا يف نســبة أميــة البنات يف العــامل والاليت 

مطالبة بحماية النساء 
وخاصة الفتيات إبان 

النزاعات املسلحة وجعل 
التعليم ركن أساسي 
يف عمليات االستجابة 

اإلنسانية

التأكيد على أهمية دور 
الربملانات يف دعم الربامج 
والقوانني الدولية الرامية 
لتحسني الرعاية الصحية 
وذلك بتثقيف النساء يف 

جماالت الصحة ككل
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مازلن يعانني من نســب أقــل يف التعليم ويبلغ 

معدل األمية لإلنــاث النصف مقارنة بالثلث من 

الذكــور، كام حققن نســبا أقل يف فرص االلتحاق 

مبراحــل التعليم املختلفة خاصــة التعليم العايل 

مقارنــة بالرجــل، موضحة أن الحرمان النســبي 

من فرص التعليم يتد ليشــمل جميع املراحل يف 

مجمــل البلدان الناميــة، وأن نصيب اإلناث من 

االلتحاق بالتعليم ال يزال أقل من نصيب الذكور. 

وأوضحت الدكتورة البحر أن هناك العديد من 

التحديات والعوائق التي تواجه املرأة يف حصولها 

عــىل التعليم منها: التحديــات املرتبطة باختالل 

ميزان املســاواة وتكافؤ الفرص بني الجنســني يف 

التعليم، ورغم جهود الحكومات للتحسني الكمي 

يف مستويات تعليم املرأة وزيادة معدالت التحاق 

اإلنــاث باملدارس االبتدائية والثانوية، إال أن هذه 

اإلنجــازات مل تنجح يف تعديــل املواقف واملعايري 

االجتامعية املتحيزة ضد املرأة. 

وبينــت أن من ضمــن التحديات مــا يتعلق 

منها بالثقافة الســائدة واملــوروث االجتامعي يف 

تعليم املــرأة، وأن النظــرة االجتامعية التقليدية 

والباديــة  األريــاف  يف  خاصــة  املجتمعــات  يف 

والتجمعات السكانية الشعبية ويف املناطق النائية 

واملهمشــة، تعترب أن الوضع الطبيعي للمرأة هو 

الزواج وحياة البيت وتقسم األدوار بناء عىل هذا 

التمييز، وإن جملة التحديات التي تواجهها املرأة 

ترتبــط بقدرة األنظمة عىل فــرض قوانني صارمة 

للحد من الــزواج املبكر للفتيــات، كام أن هناك 

تحديات تتعلق بالحروب واألزمات. 

وأشارت سعادة عائشة اليامحي خالل مشاركتها 

يف الجلســة الثالثة التي ناقشــت مستقبل صحة 

املرأة، إىل أنه عــىل الرغم من التقدم امللحوظ يف 

العقود األخرية يف مجال الرعاية والصحة للنســاء 

إال أن معــدل وفيــات النســاء يف العــامل ال يزال 

مرتفعا، لوجود تحديات تواجه صحة املرأة. 

وتطرقت إىل صحة املرأة اإلنجابية ومضاعفات 

الحمل والوالدة موضحة أنه يف عام 2013 توفيت 

نحو 300 ألف امرأة أثنــاء الحمل وبعد الوالدة، 

نتيجــة نقص الرعاية الصحية األساســية وأن نحو 

13 مليون فتاة بني 10 و19 ينجنب سنويا تويف كثري 

منهن بســبب التعرض ملضاعفات الحمل يف سن 

صغرية فضال عن إجراء عمليات إجهاض غري آمنة. 

وقالت إن من بني التحديات العنف الجسدي 

والجنيس الذي تتعرض له النساء إذ تتعرض سيدة 

مــن كل ثالث تحت الخمســني عاما للعنف من 

رشيكهــا أو مــن غريه، ما يؤثر عــىل صحة املرأة 

الجســدية فضال عن األذى النفيس وما تتعرض له 

من اكتئاب وقلق. 

وأكد وفد الشــعبة الربملانيــة اإلماراتية خالل 

مشاركته يف جلسة عامة بعنوان »نهاية السلطة« 

أن العــامل الذي يعيــش تحت تأثــريات العوملة 

وثورات االتصال والعلــوم والتكنولوجيا واإلعالم، 

الفتا أن الشبكات املالية والتجارية والتكنولوجية 

واإلعالميــة والثقافيــة أصبحــت تحــدد الواقع 

القائــم يف دول العــامل، ويف ظــل هــذا املفهوم 

فــإن إدارة االقتصاد الوطنــي ال تحدد فقط من 

خــالل الحكومــات الوطنيــة وإمنــا مــن خالل 

املؤسسات الخارجية ولذلك فإن العوملة أدت إىل 

إعــادة توزيع القوى بني الــدول واملجتمع املدين 

واألسواق. 

وأكد رضورة ابتكار مناذج جديدة تشرتك فيها 

الدولــة مع األســواق واملجتمع املــدين للتعامل 

مع الواقع الســيايس الجديــد يف العامل، وأن هذه 

النامذج الجديدة يجــب أن يتحقق فيها التوازن 

بــني الجانبني االقتصادي والســيايس واالجتامعي 

ألن الفرضيــة السياســية األساســية للسياســات 

مطالبة برضورة الســتيعاب وادمــاج القطاعات 

االجتامعية املختلفة يف السياسات االقتصادية. 

ودعــا إىل القيام بالتباحث والدراســة ملفهوم 

الوظيفــة التطويريــة للدولــة يف ظــل متغريات 

العوملــة مــع كيفية تطويــر مؤسســات الدولة 

السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة وإعــادة 

تنظيــم العالقــة فيــام بينهم مبا يكفــل تحقيق 

التوافق والتكامل لخدمة املجتمع. 

وشــارك وفد الشــعبة الربملانيــة االماراتية يف 

مناقشــات فريق عمل كتلة البناء إىل عامل جديد: 

محاذاة ما بعد عام 2015 بكني 20+: التي تنظمها 

األمــم املتحدة للمــرأة وبرنامج األمــم املتحدة 

اإلمنــايئ وهــذه املجموعة تعمل عىل اكتشــاف 

إمكانيات مبســطة وطرق لعمليات تنفيذ قامئة 

أهداف لعام 2015 بشــأن املساواة بني الجنسني 

مــع تطبيقات مــن منهاج عمل بيجــني.. وتقوم 

هــذه الدورة بزيادة استكشــاف دور الربملانيات 

يف رصــد وتوفري آليات التنفيــذ وبناء عىل نتائج 

الدورة الـ59 للجنة وضع مؤمتر املرأة يف نيويورك 

مــارس 2015م، كام شــارك يف مناقشــات حول 

دور الشــبكات الربملانيــة ودور اإلعالم للنســاء 

السياسيات. 

كام شارك بالتوقيع عىل الدعوة املوجهة للنساء 

الربملانيات باعتبار 2015 عام التوازن بني الجنسني 

ومتكني املرأة، كام تم لقاء املدير التنفيذي ملؤمتر 

النســاء يف الربملان الذي قــام بعرض طلب تعزيز 

التعاون والتنسيق مع الشعبة الربملانية اإلماراتية.

دعوة إىل أن تتبنى 
املنظمات الدولية املعنية 

باملرأة التحضري لعقد 
اجتماع دويل تشارك فيه 

اجملالس الوطنية للمرأة 
والهيئات احلكومية

الشعبة اإلماراتية تطالب 
بأن تضع احلكومات برامج 

ملتابعة صحة النساء 
بصورة شمولية طوال 
احلياة وسن قوانني 

وسياسات متوافقة مع 
مبادئ حقوق اإلنسان
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إشادة بتجربة اإلمارات يف 
دعم الشباب على الصعيد 

االقتصادي واألعمال 
التجارية بعد تأهيلهم 
وإدخالهم يف املشاريع 

التجارية والصناعية

مطالبة بتعزيز عمل 
الشباب وتوجيه أفكارهم 
وحماستهم إىل العملية 

الدميقراطية

مطالبة مبيثاق برملاين عاملي حلمــــــــــــــــــــــــــــــاية الشباب من التطرف 
 دعــا املؤمتــر العاملــي حــول الشــباب الربملانيني 

الــذي نظمه االتحــاد الربملاين الــدويل يف العاصمة 

اليابانية طوكيو تحت شــعار »الديقراطية والسالم 

واالزدهار«، مبشاركة وفد الشعبة الربملانية اإلماراتية 

إىل جانب 187 برملانياً شاباً من 68 دولة، إىل تحديد 

الســبل الكفيلة بالتعرف عىل أهــم التحديات التي 

تواجه الشــباب، وإىل وضع خريطة طريق ملشاركة 

الربملانيني الشــباب عرب توسيع نرش التعليم وتقليص 

البطالة بني الشــباب فضالً عــن إعطائهم متثيالً أكرب 

يف الحياة السياســية واالقتصادية والربملانية، وتوقيع 

اتفاقية منتدى الشــباب الربملانيني مع األمم املتحدة 

إليصال صوت وقرارات املنتدى إىل شباب العامل.

وضم وفد الشعبة الربملانية فيصل الطنيجي عضو 

املجلس الوطنــي االتحادي رئيس منتدى الشــباب 

الربملانيــني العاملي أحــد أجهزة االتحاد، وســلطان 

سيف الســامحي والدكتورة شيخة العويس عضوي 

املجلس عضوي مجموعة االتحاد الربملاين الدويل.

وناقــش املؤمتر عدداً مــن القضايا مــن أبرزها: 

الشــباب يف عامل األزمات االجتامعيــة واالقتصادية، 

ورؤية الشــباب لعــامل مزدهر وكــف يكن تحقيق 

ذلك، وهل مبقدور الشــباب املســاعدة عىل العنف 

والرصاع مــن خالل العمليــة الديقراطية، وما هي 

اإلجــراءات امللموســة التــي ينبغي عىل الشــباب 

الربملانيني أخذها يف عني االعتبار لدفع عملية السالم 

والرخاء وما هي التحديات يف املســتقبل، وهل من 

املمكــن من الشــباب التطور يف ثقافــة األعنف يف 

عاملنا اليوم.

وقــال فيصــل الطنيجــي يف كلمــة يف الجلســة 

االفتتاحية للمؤمتر إن تعزيز عمل الشــباب وتوجيه 

أفكارهم وحامســتهم إىل العملية الديقراطية أحد 

أهــم التحديات التي نواجهها يف وقتنا الحارض، الفتاً 

إىل أهمية ومقياس هذا التحدي الذي ال يدرك دامئاً 

بشــكل كامل وجميعنا هنا اليوم ألننا ندرك خطورة 

الوضع ومدى أهمية زيادة مشــاركة الشباب، وهذا 

األمر يتطلب بــذل املزيد من الجهد واالهتامم أكرث 

من أي وقت مىض، والعالج بصورة أرسع عام ســبق 

حيــث يثل هذا التحــدي أهمية قصوى ليس فقط 

ألن الشباب - مثل كل الفئات األخرى - لهم الحق يف 

التمثيل الســيايس واملشاركة يف تشكيل مجتمعاتهم 

ولكــن ألن تكاليــف تجاهل هذه الحاجــات عالية 

للغاية كذلك بشكل ال يكن تحمله.

وأضاف »نحن مســؤولون كربملانيني شــباب عن 

إحداث الفارق وال ســيام من موقــع التأثري والقوة 

ومن خالل التعاون نستمد القوة واإللهام من بعضنا 

بعضا ونعمل عىل التأكد من أننا قادرون عىل العمل 

داخــل وخارج حدود بالدنا «، مؤكــداً أهمية وضع 

تصــور حول كيفيــة تكييف هياكلنــا وأنظمتنا ليك 

تســتوعب ليس فقط أفكار الشــباب ومناذجهم بل 

وكذلك تطلعاتهم، منوهاً بأنه إذا مل تصبح الربملانات 

أكرث متثيــالً فإن تطلعــات هذا القطــاع الكبري من 

املجتمع ســوف تبقى بعيدة عــن التحقق يف أرض 

الواقع، وبناء بيئة سياســية تكــون أكرث متثيالً وأكرث 

شفافية وأكرث انفتاحاً ومساءلة.

 وأكد أنــه ولتحقيق ذلك فإننا نحتاج من أعضاء 

الربملانات من الشــباب الذين يرغبون يف االســتامع 

والتغيري واالبتكار واملناقشــة أن يؤسســوا قبل كل 

يشء منوذجــاً للربملانات الشــاملة التــي تنفتح عىل 

األفــكار الجديدة، مشــيداً باتخاذ االتحــاد الربملاين 

الدويل وأعضائه خطوات ملعالجة موضوع انخفاض 

املشــاركة من جانب الشــباب، حيــث تبنى أعضاء 

االتحــاد يف االجتامع 122 يف بانكــوك يف عام 2010 

قــراراً مهــامً حــول مشــاركة الشــباب يف العملية 

الديقراطيــة، مشــرياً إىل أن تعزيز دور الشــباب ال 

يتعلق مبشاركة الشــباب السياسيني فحسب ولكنه 

يتعلــق كذلك مبعالجة املشــكالت األساســية التي 

تؤدي إىل اســتبعاد الشــباب مثل مشكالت البطالة 

وعدم كفاءة الخدمــات االجتامعية ونقص التعليم 

وعدم املســاواة بني الجنســني وغري ذلك مام تطول 

به القامئة.

ولفت  إىل أن منتدى الربملانيني الشــباب سيقوم 

خالل الفرتة القادمة بإصدار امليثاق الربملاين العاملي 

لتمكني الشــباب وصيانة حقوقهــم وحاميتهم من 

التطــرف، والــذي يهــدف إىل حامية الشــباب من 

التطرف وفق مبــادئ عاملية تتفــق عليها برملانات 

العامل.

مسؤولية الشباب تجاه مجتمعاتهم

واســتعرضت الدكتورة العويس خالل مشــاركتها 

يف فعاليات املؤمتر نقاطاً أساســية ملساعدة الشباب 

منها: أن يفهم الشــباب الهدف من الوجود يف هذه 

الحياة حيث إنه عىل كل فرد منهم أن يضع أهدافه 

التي ينبغي عليه تحقيقها يف ضوء الفهم، وأن يحقق 

كل فــرد التوازن يف حياته من جميــع الجوانب وال 

يقترص تركيــزه عىل جانب واحد فقــط، وأن يتبنى 

املجتمــع مبادئ األخــالق الطيبــة وأن يدافع عنها 

ويقدر من يحافظ عليها ليكون ذلك داعام لالستقرار 

النفيس للشــباب ونقطة االنطالق للبناء واالزدهار، 

ومســاعدة الشــباب ليصل إىل نوع من القناعة مبا 

يلكه وعدم الرغبة باالســتحواذ عــىل ممتلكات ال 

يكن له استغاللها. 

واعتــربت أن كثرياً من الرصاعــات التي تدور من 

حولنا وعىل الرغم من الشــعارات التي ترفعها تركز 

  دبلوماسية   برملانية
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اإلجراءات املقررة يف 
املواثيق الدولية اخملتلفة 

تظل بحاجة إىل أن يكون 
لها انعكاس يف السياسات 

والتشريعات الوطنية

مطالبة مبيثاق برملاين عاملي حلمــــــــــــــــــــــــــــــاية الشباب من التطرف 

عىل الحصول عىل املزيد من املكتســبات وأن هذه 

الرغبة لن تحقق السالم واالزدهار. 

وأكدت أن الشــباب هم القــوة الدافعة للتغيري 

والعنــرص الفعــال يف تحقيــق التنميــة الشــاملة 

للمجتمعات، إال أن هناك الكثري من التحديات التي 

تعيق مشاركتهم يف التنمية منها النزاعات السياسية 

وارتفاع نسبة البطالة وعدم املساواة وانتشار األمية 

والفقر املدقع إىل جانب وجود مشكالت صحية. 

وقالــت إن كل هــذه العوامل تعطل مشــاركة 

املجتمعــات  منــو  التنميــة وتعطــل  الشــباب يف 

وازدهارهــا، لذلــك مــن األهمية إيالء هــذا الفئة 

اهتامماً خاصاً حتى تعكس قدرتها ونشــاطها وتقوم 

بدورها يف مختلف مجاالت التقدم والتنمية مؤكدة 

عــىل رضورة تخصيص املــوارد الكافية يف امليزانيات 

الوطنية لدعم التعليــم والصحة والتدريب والعمل 

والتثقيــف الســيايس، خاصــة فيام يتعلــق بالقيم 

والديقراطيــة إىل جانب ســن وتطوير الترشيعات 

والقوانني واملامرسات الوطنية حتى تساعد الشباب 

وتعطيهم دورا أكرب يف املساهمة يف عملية التنمية . 

ونبهــت إىل أن اإلجــراءات املقــررة يف املواثيق 

الدوليــة املختلفــة تظــل بحاجــة إىل أن يكون لها 

انعكاس يف السياســات والترشيعات الوطنية، داعية 

إىل وضع وســائل وآليات لهــذه الترشيعات بحيث 

تكفل خلق مناخ مناسب للشباب لزيادة مشاركتهم 

يف الحياة السياســية واالقتصاديــة واالجتامعية مع 

رضورة املتابعة. 

إشادة بتجربة اإلمارات

مــن جانبه قال ســلطان ســيف الســامحي إنه 

جرى عرض تجارب الدولة يف دعم الشباب للتجربة 

السياســية والربملانية، ودعم وصولهم ملقاعد الربملان 

مــن حيث إعطاء الفرص لهم للمشــاركة االنتخابية 

والتمكــني وكذلــك أيضاً اســتفادتهم مــن تجارب 

بعض الدول ووضع الحلول يف بناء مســتقبل مرشق 

للشباب. 

وأضاف أن سياســات الدولة تركز عىل مشــاركة 

الشباب يف امليدان الســيايس واالقتصادي والتجاري 

وغريهــا ليكــون لهم تأثــري يف هــذه الحقول عىل 

املســتويات املحلية واإلقليمية والعاملية واملساهمة 

بشكل عام يف العامل يف إبعاد فئة الشباب عن مراكز 

التطــرف واإلرهاب، موضحــاً أن االجتامعات أمثرت 

عن توصيــات تركز عىل دعم الشــباب ودورهم يف 

عمليات التنمية والبناء والسالم.

 وأكد املشاركون يف املؤمتر أهمية تحقيق العديد 

من األهداف بشــأن زيادة عدد املشــاركني الشباب 

يف املؤمتــر باملقارنــة مــع املؤمتر الســابق، وتقديم 

مقرتحات حول رضورة وجود ترشيعات تحسن من 

حياة الشباب وتســاعد عىل القضاء عىل املشكالت 

االقتصادية واالجتامعيــة، مثل البطالة وتوفري فرص 

العمل من خــالل املرشوعات الصغرية واملتوســطة 

وغريها. 

وأشــادوا بتجربة اإلمارات يف دعم الشــباب عىل 

الصعيد االقتصادي واألعامل التجارية بعد تأهيلهم 

وإدخالهــم يف املشــاريع التجاريــة والصناعية، مام 

ســاهم يف وجــود قاعــدة ســليمة للمســاهمة يف 

االقتصــاد الوطنــي وذلك من خــالل برنامج وطني 

لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة وحتى املشاريع 

الصناعية الكبرية.

 الشباب هم القوة الدافعة 
للتغيري والعنصر الفعال يف 
حتقيق التنمية الشاملة 

للمجتمعات
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خالل زيارة وفد اجمللس إىل إسبانيا..
مذكرة تفاهم لتعزيز وتفعيل التعاون الربلــــــــــــــــــــماين وتبادل اخلربات وتوحيد املواقف 

وقع معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني 

االتحــادي، ومعــايل بيو غارســيا إســكوديرو رئيس 

مجلس الشيوخ اإلسباين يف العاصمة اإلسبانية مدريد، 

مذكرة تفاهم  مشرتك تهدف إىل تعزيز العالقات بني 

املجلســني، وتفعيل التعاون الربملاين وتبادل الخربات 

بني املجلســني، واالســتفادة من خربتهــام العريقة 

يف الشــأن الربملاين، وتوحيد املواقــف والرؤى تجاه 

مختلــف القضايا التي تطــرح يف املحافل الربملانية، 

فضالً عن تفعيــل العالقات الوثيقــة واملتنامية بني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة إسبانيا. 

جــرى توقيــع املذكرة عــىل هامش زيــارة وفد 

املجلس إىل مملكة إســبانيا خالل الفرتة من 12 إىل 

15 مايــو 2015م، وضم وفد املجلــس أعضاء لجنة 

الصداقة مع الدول األوروبية، سعادة كل من: أحمد 

عيل الزعايب، ورشــاد محمد بوخــش، ومحمد بطي 

القبييس، ومحمد ســعيد الرقبــاين، وفيصل عبد الله 

الطنيجي، والدكتور يعقــوب عىل النقبي، والدكتور 

محمد سامل املزروعي األمني العام للمجلس.

وأكــدت املذكرة، أهميــة املؤسســات الربملانية 

بوصفها مركز ســيادة الشــعب، وعىل رضورة تبادل 

الخربات والتعاون يف املجــال الربملاين لزيادة الوعي 

والتقارب بني الشــعبني وتعزيز العالقــات الثقافية 

واللغوية. 

واتفق الطرفان بهدف تفعيل أنشــطة مجموعة 

الصداقة الرامية إىل تعزيز الوعي املتبادل والتعاون 

الوثيق بــني املؤسســتني الترشيعيتني، عــىل تبادل 

زيارات الوفود الربملانية لإلسهام يف تحقيق األهداف 

الواردة يف اتفاقية التعاون، والتي تجمع بني إســبانيا 

واإلمارات، بجانــب االتفاقيــات والوثائق املصادق 

عليها من قبل كال البلدين. 

كام نصت عىل تنظيم اللقاءات الربملانية املوجهة 

ملناقشــة املواضيع ذات االهتامم املشــرتك، ال سيام 

تلك التي تتعلق بالســالم وحقوق اإلنســان واألمن 

واإلرهــاب والتخفيف مــن حدة الفقــر، واالرتقاء 

باملجــاالت الرياضيــة والفنيــة والثقافيــة، وكذلك 

السياحة والبنية التحتية بوصفها موجهات رضورية 

للتنمية االقتصادية. 

وحســب املذكــرة ، ســيتم تبــادل املســتندات 

والنصوص القانونيــة النافذة لكل بلد، والتي تتعلق 

باملســائل الترشيعية لكل برملــان، إضافة إىل تبادل 

املعلومات يف ما بني األمانة العامة ملجلس الشــيوخ 

اإلسباين، واألمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي، 

يف ما يتعلــق بعمليات وإدارة املامرســات اإلدارية 

والفنية والشــؤون املالية، إضافة إىل تبادل الخربات 

بغرض تطويــر وتدريب املوظفــني الذين يقدمون 

خدماتهم لدعم العمل الربملاين يف املجلسني.

تأكيــد أهميــة تعزيز عالقــات التعــاون الربملانية 

القامئة

وبحث معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس، خالل 

لقائه معايل بيو غارســيا إســكوديرو رئيس مجلس 

الشــيوخ اإلسباين، ســبل تعزيز عالقات التعاون بني 

الجانبني، ال سيام الربملانية منها. 

وأكــد معايل املــر، خالل اللقاء، متانــة العالقات 

والرشاكــة االســرتاتيجية والتعــاون بــني اإلمــارات 

ومملكة إســبانيا، والــدور املهم واملوقــف الثابت 

إلسبانيا، من خالل عضويتها يف االتحادات اإلقليمية 

والدولية، يف دعم قضايا األمن واالستقرار يف منطقة 

الرشق األوسط. 

وشــدد عىل أهمية تعزيز العالقات الربملانية بني 

املجلس الوطني االتحادي ومجلس الشيوخ اإلسباين، 

خاصة يف إطار القضايــا ذات املصالح واالهتاممات 

مذكرة التفاهم    تهدف 
إىل تعزيز العالقات وتفعيل 
التعاون الربملاين وتبادل 
اخلربات بني اجمللسني 

واالستفادة من خرباتهما 
العريقة يف الشأن الربملاين

املذكرة تنص على توحيد 
املواقف والرؤى جتاه 

خمتلف القضايا التي تطرح 
يف احملافل الربملانية 

فضالً عن تفعيل العالقات 
الوثيقة واملتنامية بني 

اإلمارات وإسبانيا 

  دبلوماسية   برملانية
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خالل زيارة وفد اجمللس إىل إسبانيا..
مذكرة تفاهم لتعزيز وتفعيل التعاون الربلــــــــــــــــــــماين وتبادل اخلربات وتوحيد املواقف 

املشــرتكة واملتبادلة، وقــال إن املجالــس الربملانية 

هي ممثلة للشــعوب، وال تتأثر كام تتأثر العالقات 

السياســية بني الــدول، وإمنــا تعمل عــىل تقويتها 

وزيادتها يف املجاالت كافة، وشــدد عىل الدور املهم 

للربملانــات يف تعزيز وتجذير عالقات الشــعوب يف 

جميع القطاعات. 

وأكد أن دولة اإلمارات، استطاعت خالل السنوات 

األخــرية، أن تكون مركزاً ثقافيــاً ومحطة مهمة عىل 

مستوى الرشق األوسط يف تنظيم واستضافة مختلف 

الفعاليــات واملعارض واألعــامل الثقافيــة والفنية 

واألدبية، وخطــت نحو اإلبداع والتطور واالبتكار يف 

أغلب قطاعاتها، موضحاً أن اململكة اإلســبانية لديها 

إرث ثقايف وسياحي عاملي، وال بد من تعزيز وتبادل 

هــذا اإلرث ونقله للعامل واالســتفادة من اإلمكانات 

املتاحة لدى دولة اإلمارات. 

بدوره، عرب معايل رئيس مجلس الشــيوخ اإلسباين 

عن تطلعه إىل تعزيز العالقات الربملانية مع املجلس 

الوطنــي االتحــادي ملواكبــة ما يربــط البلدان من 

عالقات سياســية واقتصاديــة، عرب توقيــع اتفاقية 

تعاون مشرتك بني الربملانني الصديقني. 

كام التقى معايل رئيس املجلس الوطني االتحادي 

والوفد املرافق، معايل خوسوس باسادا رئيس مجلس 

النواب اإلسباين. 

وأكد الجانبان قوة العالقات السياســية والتعاون 

والرشاكــة بني اإلمــارات ومملكة إســبانيا، وأهمية 

املجــاالت  مختلــف  يف  العالقــات  هــذه  تعزيــز 

واملؤسسات، ومنها املؤسسات الترشيعية الربملانية.

وجرى خــالل اللقــاء مناقشــة املواضيــع ذات 

االهتــامم املشــرتك، وبحث ســبل تعزيــز التعاون، 

وتطويــر العالقــات الثنائية، مبا يســهم يف تحقيق 

املصالح املشــرتكة بني البلدين الصديقني، وخاصة يف 

املجال الربملاين.

تفعيل التعاون بني لجان الصداقة 

وبحث وفد املجلس مــع أعضاء مجموعة العالقات 

الدولية يف مجلس الشــيوخ اإلســباين، ســبل تعزيز 

العالقــات الربملانية بني املجلــس الوطني االتحادي 

ومجليس الشــيوخ والنــواب اإلســبانيني، إضافة إىل 

تأكيد أهمية تبادل اخلربات 
والتعاون يف اجملال 

الربملاين لزيادة الوعي 
والتقارب بني الشعبني 

وتعزيز العالقات الثقافية 
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تفعيل التعاون بني لجان الصداقة يف البلدين.

واستعرض الجانبان األوضاع عىل الساحة العربية 

وما صاحبها من أعامل عنف، واســتغالل الجامعات 

اإلرهابيــة األحــداث والرتويج ألفكارهــم الهدامة، 

والقيام مبامرســات إرهابية باســم الدين، تستهدف 

انهيــار الدولــة الوطنيــة وتقســيمها إىل طوائــف 

وجامعات متناحرة.

وأكــد الجانبــان أن الزيــارة اســتمرار للعالقات 

التاريخية التي تربط البلديــن الصديقني، متطلعني 

لتعزيــز العالقات بني الربملانني والشــعبني، منوهني 

بسياســة قيادة دولة اإلمارات يف ســعيها الدائم إىل 

الحفاظ عىل التنميــة والتطور يف جميع القطاعات، 

وحرصها عىل توفري الرعاية والرفاهية لشعبها.

وأشــاد أعضــاء مجموعــة العالقــات الدوليــة، 

بالسياسة الرشيدة التي انتهجتها دولة اإلمارات منذ 

تأسيســها يف عالقتها مع دول الجــوار وجميع دول 

العامل، وهي السياسة التوافقية الداعية إىل التسامح 

والحفاظ عىل األمن والســالم واالســتقرار، واحرتام 

شــؤون وحقوق الدول وشــعوبها، ودعوتها الدامئة 

الداعية إىل الســالم واالزدهــار والتنمية، عىل الرغم 

من توتر األحداث خالل السنوات األخرية يف منطقة 

الرشق األوسط.

مطالبة باستثامر العالقات املتميزة

والتقى وفــد املجلــس الوطني االتحادي، برئاســة 

معــايل محمد أحمــد املــر رئيس املجلــس، معايل 

خايي جارســيا بونيس وزير الدولة اإلسباين للشؤون 

التجارية، وسعادة مانويل جوميث اثيبو وكيل وزارة 

الخارجية اإلســباين، وخواكني قاين دي مونتيا نائب 

رئيــس هيئة أرباب العمل مبدريد، وعدداً من رجال 

األعامل وممثيل الرشكات الكربى يف إسبانيا.

وأكــد معــايل املر يف كلمتــه التــي ألقاها خالل 

اللقاء، أن موقف الشــعب اإلســباين الداعم إلعفاء 

مواطني دولة اإلمارات من تأشــرية الشــنغن لدول 

االتحاد األورويب، هو انعكاس لتوافق الرؤى واإلرادة 

السياســية يف كلتــا الدولتني عىل توثيــق العالقات 

الثنائية، واالرتقاء بكل السبل وآليات العمل املمكنة 

للحفــاظ عــىل مصالــح البلديــن يف القضايا ذات 

االهتامم املشرتك.

كام أكــد الرغبة األكيــدة والصادقــة يف دولة 

اإلمارات، ســواء يف القطاعني الحكومي أو الخاص، 

يف دفع مجاالت التعاون االقتصادي واالســتثامري 

الثنــايئ إىل آفاق أرحب، حيث شــهدت العالقات 

االقتصاديــة بني دولــة اإلمارات ومملكة إســبانيا 

تطوراً ملحوظاً خالل السنوات األخرية، ومتثل ذلك 

يف منو حجم التبادل التجاري بني البلدين بنســبة 

تصــل إىل أكرث مــن 90 يف املئة خــالل الفرتة من 

2009 إىل 2014م. 

وأكد معاليه أن دولة اإلمارات قامت بتأســيس 

قاعــدة صلبــة وقوية لتســهيل انطــالق األعامل 

واالقتصــاد واالســتثامر، عــرب ســن الترشيعــات 

والقوانــني الخاصة بالقطــاع االقتصــادي، ومنها 

قانون الرشكات، فضالً عن تأســيس شبكة متطورة 

وحديثة من البنية التحية واالتصاالت واملواصالت، 

تسهم يف جذب رؤوس األموال واملستثمرين وكبار 

اقتصادات العامل.

اتفاق على تفعيل أنشطة 
جمموعة الصداقة الرامية 
إىل تعزيز الوعي املتبادل 

والتعاون الوثيق على تبادل 
زيارات الوفود الربملانية 

تنظيم اللقاءات الربملانية 
املوجهة ملناقشة 

املواضيع ذات االهتمام 
املشرتك ال سيما تلك التي 

تتعلق بالسالم وحقوق 
اإلنسان واألمن واإلرهاب 
والتخفيف من حدة الفقر

  دبلوماسية   برملانية
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سعادة أحمد عبيد املنصوري 
عضو اجمللس الوطني االحتادي

املجلــس الوطني االتحادي هو املــكان الذي تجري فيه 

املناقشات الربملانية وتُطرح فيه الهموم والقضايا وتُناقش 

وتُقدم فيه الحلول فهو املكان الذي تلتقي فيه الحكومة 

مبمثيل املواطنني بطريقة رســمية ومنظمة، إجامالً، فيام 

يتعلق بالعالقة بني املجلس الوطني االتحادي ووســائل 

اإلعــالم وخصوصــاً الصحافــة فإنهــا يف معظــم حاالت 

التغطيات للمجلس الوطني االتحادي ال يتم عكس دور 

املجلــس وقضاياه بطريقــة مرضية،  ويتشــارك يف هذا 

املنظور العديد من الناس وممثليهم. 

ويرجع ذلك يف األساس إىل أنه ال يتم عكس املناقشات 

الحيــة بطريقــة تعكس ما جرى تحت قبــة املجلس يف 

معظم وســائل اإلعالم وخصوصاً تغطيات الصحافة، لذا 

ينبغي أن يحدث تحــول وتطوير الصحافة لفهم الثقافة 

الربملانيــة حتى يكــن ذلك من تطويــر تغطياتها للعب 

دور حيــوي يف جميع مراحــل دورة التفاعالت الربملانية 

وكذلك ملواكبة الربنامج  السيايس لصاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة "يحفظه الله" 

، فعىل ســبيل املثال يكــن أن يبــدأ دور الصحافة من 

عمليــة انتخاب األعضــاء ومتابعة تنفيذهــم لربامجهم 

السياســية وإبرازهم لقضاياهم وهمومهم التي يثريونها 

ونهاية بتوثيق سري التقدم يف جميع مراحل فصل املجلس 

الوطني االتحادي ومشاركة األعضاء فيه. 

ومــن املالحظ يف الوقــت الراهن متكنــت الرشكات 

الخاصة واملؤسسات الحكومية من بناء عالقة منفعة مع 

وسائل اإلعالم والصحافة واالستفادة القصوى من القطاع 

اإلعالمي، يف حني، ال تتوفر املوارد وال املنهجيات واآلليات 

ألعضــاء املجلــس الوطني االتحادي من االســتفادة بأي 

شــكل من أشــكال العالقة مع القطــاع اإلعالمي بحيث 

يســتفاد منه ليعكس برنامج العضو االنتخايب أو كجرس 

للتواصــل الديناميــيك مع املواطنني،  فقــد وجدت تلك 

املؤسســات الحكوميــة ومــن القطاع الخــاص توازناً يف 

االســتفادة من وســائل اإلعالم كأداة للعالقــات العامة 

إلرسال رسائلهم الرئيسية. 

بجانــب وســائل اإلعــالم االجتامعي الجديــدة التي 

وفرت منصــة للتفاعل الدينامييك للعديــد من األعضاء 

مــع املواطنني، تعتمد عالقة األعضاء مع وســائل اإلعالم 

والصحافــة يف الغالــب عــىل مبادراتهــم واتصاالتهــم 

الشــخصية،  أضــف إىل ذلــك، تســتند جهــود األعضاء 

للوصول إىل دوائرهــم االنتخابية وجمهورهم يف الغالب 

عىل األشــكال التقليدية للعالقة التي تتضمن االتصاالت 

املبارشة عرب املجالس مثالً.

وألسباب عديدة سيظل تطور مستوى عالقة الصحافة 

مــع الحكومات أقوى من العالقة بني الصحافة واملجلس 

الوطني االتحادي مبــا يف ذلك العالقة مع أعضائه الذين 

يتغــريون مع بداية كل فصل ترشيعي، إال أنه وباإلضافة 

إىل توقعات الجمهــور فإن تلبية احتياجــات وتوقعات 

األعضــاء من الصحافة ســتلعب دوراً كبرياً يف بناء عالقة 

إيجابيــة بــني الصحافة واملجلــس الوطنــي االتحادي، 

وتشــتمل هــذه التوقعات عــىل اســتمرار الصحافة يف 

التواصل مع الربنامج السيايس لألعضاء، باإلضافة إىل ذلك 

تســليط الضوء عىل الدور الرقايب الــذي يلعبه األعضاء 

سواًء يف الجلسات العامة للمجلس أو يف إطار اجتامعات 

اللجــان، عالوة عىل ذلك يكن أن تقدم وســائل اإلعالم 

تحليالً ملدى اســتفادة املواطنني مــن الربامج االنتخابية 

ومن مجمــل مســاهامت املجلس ومســاهامت لجانه 

وأعضائــه. ولعب هذا الــدور الصحفي الكبري ســيقدم 

للمجتمــع املعلومات التي ستســمح لهــم بفهم خطط 

املرشــحني وبرامجهم السياسية مع متابعة أليات التنفيذ 

وانتهاء ملخرجاتها.

إن مشــاركة الصحافة منذ بدايــة العملية االنتخابية 

ســتعزز العالقة بينها وبني األعضاء، ويكن أن يبدأ هذا 

ببســاطة بتســليط الضوء ومناقشــة الربامج السياسية 

للمرشــحني عرب وســائل اإلعالم، وذلك ليك ينقل األعضاء 

رسائلهم للمواطنني بديناميكية حيوية مبا يضمن تطوير 

برنامجهم الســيايس بانتظام، وبحيــث يكونون قادرين 

عىل تحديد القضايا واملشــكالت الرئيســية التي تواجه 

املواطنني وتحديد أهداف واسرتاتيجيات واقعية لتحقيق 

النجاح حيث يكن أن يتطور هذا عرب الصحافة والتفاعل 

املبارش مع الناخبني، وال ينبغي أثناء الحمالت االنتخابية 

اســتخدام وسائل اإلعالم كجزء من حمالت غري واقعية ال 

تقع يف نطاق مجــال صالحيات وأعامل املجلس الوطني 

االتحادي، فعىل ســبيل املثال رمبا ييل بعض املرشــحني 

أثناء حمالتهم إىل تقديــم وعود غري واقعية حول قضايا 

هي يف أيدي البلديات أو الحكومات املحلية. 

ومــن جهة أخــرى يكــن أن تلعب الصحافــة دوراً 

حيويــاً عــن طريق الحفاظ عــىل كونها منفــذاً تحليلياً 

ومحايداً يعكس أخالقياتها الصحفية،  ويكن أم تســمح 

الصحافة لنفســها مبزيد من املساحة يف تقديم ايجابيات 

وســلبيات كل برنامج ســيايس يف املقــام األول،  ويكن 

تحديــد مجموعة مــن املعايري بهــدف متحيص وتحليل 

الربنامج الســيايس املذكور مام يجعــل العامة عىل علم 

تام باملعلومات واألدوات الدقيقة التخاذ قراراتهم املبنية 

عىل املعرفة أثناء االنتخابات، ويف نفس الوقت سيتمكن 

األعضــاء من عكس احتياجــات وتطلعــات الناس نحو 

عالقة أفضل. 

خالل فصــول املجلــس الوطني االتحــادي يكن أن 

تكون الصحافة مبثابة مرآة وكجرس بني األعضاء والشعب، 

وتســتطيع بشــكل خاص عكس حقيقة املناقشات التي 

تــدور يف املجلس، ويكن ملنصة وســائل اإلعالم الحفاظ 

عىل الرســائل داخل ســياقها دون الســامح لها بتحقيق 

بعض الدعاية الشــخصية،  ففي نرشهــا يكن أن تتأكد 

من أن املقال املنشور ليس جزءاً من حملة عالقات عامة 

ألحد األطراف، وستســمح مشــاركة الصحافة يف املراحل 

املبكــرة ألية قضيــة أو عملية بــأن تطرح التســاؤالت 

حول املواضيــع املثارة وإبراز نقــاط القوة والضعف يف 

عمليــة النقاش، وبتفاعلها مع املجلس الوطني االتحادي 

واملجتمع الســيايس يكن أن تضيف وسائل اإلعالم قيمة 

عىل عدة مستويات ويف مختلف املراحل مام يزيد الوعي 

بالثقافة السياسية والربملانية وزيادة توعية الجمهور. 

ويكــن لوســائل اإلعــالم العمــل بشــكل وثيق مع 

املرشــحني واألعضاء واملجلس الوطنــي االتحادي خالل 

مراحل مختلفة من كل دورة للمجلس، ويكن أن تربط 

الصحافــة أيضــاً املجلس باألكادييني مــن أجل التحليل 

وتقديــم وجهــات نظــر علمية مســتندة عــىل النتائج 

العلمية والدراســات والبحوث حول القضايا أو القوانني 

التــي يتــم نقاشــها، ومبثل هــذا الوصــول إىل مختلف 

القطاعات عرب املؤسسات واألفراد يكن أن تقدم وسائل 

اإلعالم أراًء متفردة عن طريق عكس العالقة بني القيادة 

والحكومة واملجلس الوطني االتحادي يف ســياق خدمة 

البالد والعبــاد،  فمثل هذا الدور الفكري املحلل مفقود 

عىل الرغم مــن أن له قدرة كبرية يف تعزيز دور املجلس 

الوطني االتحادي.

عموماً ينبغي أن تراعي التغطية الربملانية املوضوعية 

والكفــاءة يف التحقيقــات والنتائــج بطريقــة تعكــس 

املســؤولية تجاه املجتمع واملجتمع واألفراد، عالوة عىل 

ذلك ينبغي أن تكون قادرة عىل التواصل وعكس الوقائع 

والحاالت الراهنة والحقائق واآلراء املختلفة والعمل مع 

األعضاء من أجل توصيل رسائلهم إىل الجميع، كام ينبغي 

أن تقــوم الصحافــة أيضاً بــإرشاك املواطنــني يف النقاش 

الدائر، وينبغي أن يســهم التعــاون بني املجلس الوطني 

االتحــادي والصحافــة واملواطنني والحكومــة يف تنفيذ 

برنامج التدرج الســيايس صاحب الســمو رئيس الدولة 

يحفظه الله . 

وإن العالقة الحالية بــني الصحافة واملجلس الوطني 

االتحادي يف حاجة إىل أن تصل إىل نقطة تحول حاســمة 

حيــث يكن أن تتطور العالقة مام يســمح لكال الطرفني 

بأداء دوريهام بشكل أفضل للمصلحة العامة واملواطنني 

واإلســهام يف بنــاء مجتمــع قائم عىل ســعادة ورفاهية 

أفراده، تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة .

اجمللس الوطني االحتادي والصحافة

مقاالت
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 انتهــاء أعامل الربملان، وبداية تشــكيل جديد، يثور 

الســؤال املتجدد والذي يطرح مــع كل قضية ماذا 

قدم الربملان ؟ وهــل كان عىل قدر الطموح واآلمال 

التــي عقدت عليه ؟ هــذا ما يدفعنــا إىل النظر يف 

األســئلة املتكررة دامئاً، ملاذا يتابع املواطنون أعامل 

الربملــان؟ وكيف ينظرون إىل أدائه ؟ وما هي طبيعة 

األحكام التي يصدرونها يف ذلك ؟ .

لإلجابــة عىل هذه التســاؤالت وغريهــا ال بد من 

التأكيد عىل أن الربملان كمؤسســة وكســلطة يشــكل 

أهمية لــدى أفراد املجتمع، والدليــل عىل إهتاممهم 

به ومتابعتم ألعامله، ســواء كانت نتائج هذا االهتامم 

وتلك املتابعة سلباً أم إيجاباً .

إن أهميــة الربملــان تعــود إىل أنه كســلطة متثل 

الشعب، وهي بالتايل مطالبة بتحقيق تطلعاته، ورعاية 

مصالحة، ومناقشــة قضاياه، وإيجاد الحلول الناجحة 

لها، ورســم خطوط مســتقبله بالتعاون مع "سلطات 

األخرى " وانطالقاً من هذه املســؤولية فإن الربملانات 

الناجحة متتلك ســامت متيزها عن غريها، وتتلخص يف 

الشــفافية وســهولة الوصول إليها وبأن تكون متاحة، 

وتنطلق الربملانــات يف عملها من اختصاصات حددت 

لها يف الدســتور، ال تستطيع تجاوزها، لكنها يف الوقت 

نفســه معنية بأن متارســها بأســلوب يحقــق مصالح 

املواطنني. 

واملتتبع لنظرة املواطنني بشكل عام ألداء الربملانات 

يجــد أن النظرة إىل أعاملها تتســم بالســلبية والنقد، 

حيث أنه يف معظم الدول ينظر إىل أن أعضاء الربملانات 

بأنهــم ال يقومون مبــا متيله عليهــم واجباتهم، وأنهم 

ينكصــون عام تعهدوا بــه أثناء حمالتهــم االنتخابية 

التي أوصلتهــم بأصوات الناخبني إىل مقاعد العضوية، 

وإذا كان اهتــامم املواطنني مبؤسســتهم التي يفرتض 

أنهــا متثلهــم محمــود، ومتابعتهم ألدائهــا من خالل 

طرق متعددة ســواء بحضور جلساتها أو التواصل مع 

أعضائها واملشــاركة يف فعالياتها، يســاهم يف أن تقوم 

هذه املؤسســة مبامرسة أعاملها بشــكل أفضل وتنقل 

تطلعــات املواطنني بشــكل مبارش إىل قاعــة الربملان 

للمناقشــة مــع الحكومــة والخروج بحلــول للقضايا 

املجتمعية.

لكن الحكم عىل النتائج الصادرة عن أعامل الربملان 

ال بــد أن تكون وفق آلية علمية يســتطيع من خاللها 

املواطــن الوصول إىل النتيجــة الصحيحة والتي تكون 

أقــرب إىل الحقيقــة، وذلك وفق معايري تــم تجربتها 

واالتفــاق عىل معظمها عاملياً، وهنا ال بد من األخذ يف 

االعتبار اختصاصات هذه املؤسســة والصالحيات التي 

تتمتع بهــا يف مقابل صالحيات الســلطات األخرى يف 

الدولة، فبقدر هذه الصالحيات تكون النتائج املرجوة 

منها . 

إن وجــود هــذه اآللية التــي تقوم عــىل منهجية 

ومعايــري محددة تجعــل من األحكام الصــادرة بحق 

املؤسســة الترشيعيــة " الربملان " أقــرب إىل العلمية 

والحيــاد والدقــة، وال تتيح الفرصة ســواء من جانب 

املؤسســة أن تدعي إنجازاً ليس لها نصيب منه، أو أن 

يكون يف املقابل هضم وانتقاص لدورها وما قامت به 

من جهود يف حدود اإلمكانيــات والصالحيات املتاحة 

لها .

وإن إصدار األحكام عىل أداء الربملاين دون شــواهد 

قاطعة مسألة ال تساعد عىل البناء، بقدر ما تساهم يف 

الهدم، ولقد تعارف العلامء واملهتمون بالعمل الربملاين 

عىل معايــري علمية يكن مــن خاللها قيــاس فعالية 

أداء الربملان، وبالتايل الحكم عىل مامرســته لدوره من 

خالل ما تتيحه آليــات قياس هذه الفعالية بعيداً عن 

التهويــل أو التحيز، هــذه املصفوفة من املعايري تقوم 

عىل جانبني هامني أولها كمــي واآلخر كيفي، وتتناول 

اختصاصــات الربملــان الترشيعية والرقابية ومامرســة 

دوره املتعلق بامليزانية العامة .

ويف الجانب الترشيعــي يتطرق الجانب الكمي إىل 

كل من عدد مرشوعــات القوانني التي أجازها الربملان 

خالل دور انعقــاده ، وعدد التعديــالت التي أدخلها 

عىل هذه املرشوعات، والزمن املســتغرق يف أداء هذا 

االختصاص مقارنة بالزمن الكيل لعمل الربملان، ولذلك 

جانب ايجايب وآخر سلبي فالعدد الكبري من مرشوعات 

القوانــني التي قد يوافق عليهــا الربملان ويجيزها أثناء 

دور انعقاده الســنوي قد تنبئ عن أن دراســته لهذه 

املرشوعات تتم برسعة وبــدون متحيص، إال أن عرقلة 

الترشيعات ملدة طويلة يف أروقة الربملان يعني تعطيل 

الحياه العامة التي تحتاج إىل أطر ترشيعية.

 أمــا عدد التعديالت التــي أدخلها عىل مرشوعات 

القوانــني التي ينظرها فإنها هي األخرى لديها جانبني، 

األوىل كــون هــذه التعديــالت شــكلية ال تؤثر عىل 

محتــوى مرشوع القانون والقضايــا الحاكمة أو تكون 

تعديالت جوهرية موضوعية تغري من طبيعة الترشيع 

محل النقاشن وتأخذ يف الحسبان الجانب االجتامعي .

ويف الجانــب الرقايب " مراقبــة أداء الحكومة " فإن 

الجانــب الكمي يتنــاول عــدد القضايا التــي أثارتها 

اللجــان الربملانية، واتخذ املجلس قــراره فيها، ومعدل 

اجتامعات اللجان وجلســات املجلــس ، باإلضافة إىل 

عدد األســئلة التي تقدم بها أعضــاء الربملان يف مقابل 

ذلك يأيت الجانب الكيفي املتعلق بنوعية هذه القضايا 

التي أثارها الربملان يف مناقشــاته واألسئلة التي وجهها، 

وهــل تالمــس واقع املجتمــع وتتعامل مــع قضاياه، 

وطريقــة وعمق الدراســة التــي قامت بهــا اللجان 

للموضوعــات والقضايا التي ناقشــتها، ففاعلية األداء 

تتضح يف جوانــب متعددة من أعــامل الربملان إذا ما 

تــم األخذ بهذه املعايري، ولكن هل يســتطيع املواطن 

العادي وهو صاحب الصوت االنتخايب متابعة ذلك؟. 

قــد ال يكون األمر بهذه الســهولة ، لذا فإن العديد 

مــن املجتمعات انشــأت ما تعــارف عليــه باملراصد 

الربملانيــة، والتي تكون محايــده وتعمل وفق مناهج 

علميــة معياريــة ، لكنها تحتــاج إىل أن يكون الربملان 

منفتحــاً عليهــا، ملدها باملعلومــات والبيانــات التي 

تستطيع من خاللها تأدية عملها، وعادة ما تكون هذه 

املراكز من خالل نتائج أعاملها يف عالقة رمبا متوترة مع 

الربملــان حيث إنها تضعه تحت املجهر، لكن مع مرور 

الوقت، واعتامد أسلوب املناقشة الجادة، تصل األمور 

إىل نتائج مقبولة بــني الطرفني ملا فيه مصلحة الربملان 

من جانب وتوفري معلومــة دقيقة ومحايدة للمواطن 

للحكم عىل املؤسسة التي إنتخبها . 

املهم يف األمــر ، أن ال تكون األحكام الصادرة بحق 

أداء الربملان قامئة عىل الهوى ، وترديد مقوالت ملواقف 

مســبقة، وأن تصــدر أحكام جزافية عــىل أدائه دومنا 

متحيص ومعرفــة دقيقة بالواقــع وتحدياته، إن هذه 

املعرفة والحكم الصادر عىل أداء الربملان يكون بالتايل 

محل نقاش مجتمعي يهدف إىل اصالح مسرية الربملان، 

وطريقة تعامله مع قضايا املجتمع وبالتايل فإن العائد 

عىل املجتمع من قرارات الربملان ومناقشاته تتعاطم . 

مقاالت

 د. حممد سامل املزروعي
األمني العام للمجلس الوطني 

االحتادي

فعالية األداء الربملاين

 احلكم على النتائج 
الصادرة عن أعمال 

الربملان ال بد أن تكون وفق 
آلية علمية يستطيع من 
خاللها املواطن الوصول 

إىل النتيجة الصحيحة
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د. حممد مسلم بن حم
عضو اجمللس الوطني االحتادي

دور األمانة العامة يف إجناح عمل اجمللس الوطني
الشــك فيه أن أهمية دور األمانــة العامة يف تقديم 

جميــع أشــكال الدعم ألجهــزة املجلس ملامرســة 

اختصاصاتــه الترشيعيــة الرقابيــة والدبلوماســية 

الربملانيــة من خالل ما توفره مــن إمكانيات ودعم 

فنــي وإداري، تســاهم يف تســهيل عمــل املجلس 

الوطنــي الذي يعاون ويســاند الحكومــة يف تنفيذ 

رؤية الدولة الهادفة إىل رفاهية الوطن واملواطن.

إن األمانــة العامــة لديهــا من الخــربات الفنية 

والقانونية واإلدارية والتقنيــة ذات الكفاءة العالية 

التي تســاهم يف دعم وإنجــاح أعامل املجلس، عىل 

صعيد اجتامعات اللجان والجلســات، ومشــاركاته 

السياسية عرب الدبلوماسية الربملانية للشعبة الربملانية 

للمجلس، وانعكس هذا األمر عىل مشاركات املجلس 

يف املحافل الربملانية وتحقيقها لنتائج متميزة .

كــام أن األمانة العامة تضــع يف مقدمة أولوياتها 

توثيق نشــاطات أجهزة املجلــس املختلفة، بهدف 

وضعهــا بــني يــدي كل مــن يبحث عــن املعلومة 

املوثقــة، وعن معرفة مدى الــدور الذي يضطلع به 

املجلس يف مامرسة اختصاصاته الترشيعية والرقابية 

والدبلوماسية الربملانية، وإنجازاته ودوره الحيوي يف 

مالمسة جميع القضايا التي تهم الوطن واملواطنني.

باإلضافــة إىل أن األمانــة العامــة تنبهــت مبكرا 

إىل رضورة مواكبــة التطورات يف املجــاالت التقنية 

والبحثيــة والفنيــة، األمــر الذي نتج عنــه نجاحها 

يف تقديــم العديد مــن املشــاريع التطويرية خالل 

مشــاركة املجلــس يف مختلف الفعاليــات الربملانية 

العربية واإلســالمية والدولية، األمانــة العامة تبذل 

جهودا دؤوبة نحو التميز يف األداء املؤسيس وتقديم 

خدمات برملانية ذات جودة عالية.

ونؤكــد عىل دعم جهاز األمانــة العامة للمجلس 

الــذي يواصل جهوده الحثيثــة ويعمل بكل طاقته، 

وفق أفضل وأحدث املامرســات العاملية مبا يســاعد 

أعضاء املجلس عىل أداء واجباتهم ومهامهم املنوطة 

بهم عىل أفضل وجــه، وإن نجاح املجالس الربملانية 

يف أداء دورهــا يتحقق من خالل توافر عوامل عدة، 

أبرزها وجود أمانات عامة متكنها من تأدية أدوارها 

بكفــاءة وفاعليــة، فاألمانــات العامــة هي عصب 

أعــامل املجالــس النيابيــة يف جميــع مراحلها بدءا 

باإلعداد وانتهاء بالنتائج التي تتمخض عنها العملية 

الترشيعية والرقابية .

وتتطلــع األمانــة العامــة دامئــا إىل االرتقاء  يف 

العمل وتسعى إىل تطبيق أفضل املامرسات العاملية 

يف العمــل الربملــاين، وتعمــل وفق رؤية مؤسســية 

للمجلــس الوطنــي االتحادي، بهــدف الوصول إىل 

الربملان اإللكرتوين وهو مــا تم انجاز النصيب األكرب 

منه من خالل تنفيذ الخطط إىل واقع الكرتوين، ويتم 

العمــل  من خالل عدد من املراحــل أهمها تطوير 

بنيــة تحتية قوية آمنه ومرنة وموثــوق بها، وقابلة 

للتطويــر ومواكبة للتكنولوجيــا رسيعة التغيري عىل 

أســاس قابلية الدخــول إليها واالســتفادة منها من 

قبــل األعضاء والجمهور، إضافــة إىل تنفيذ منظومة 

إلكرتونية وظيفتها تنظيم وتحسني األعامل الداخلية 

لألمانة العامة واملجلس وهذا ما تم تطبيقه .

يف الختــام نتوجــه بجزيل الشــكر والعرفان إىل 

األمــني العــام للمجلس الوطنــي ســعادة الدكتور 

محمد ســامل املزروعــي عىل ما قام بــه هو وفريق 

عمله من خالل  املســاعدة الفنية واإلدارية ألعضاء 

املجلس الوطني وااللتزام بالتحسني املستمر، ووضع 

األهداف االسرتاتيجية ، والعمل بروح الفريق الواحد 

والحــرص عــىل الرقي مبســتوى الخدمــة املقدمة 

وتنميــة أداء موظفيها ومتكينهم من القيام مبهامهم 

ومسؤولياتهم بكفاءة عالية. األمانة العامة تضع يف 
مقدمة أولوياتها توثيق 
نشاطات أجهزة اجمللس 
اخملتلفة، بهدف وضعها 
بني يدي كل من يبحث عن 

املعلومة املوثقة
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بتعديل الدستور املؤقت

خالل مناقشة اجمللس 
الوطني ملوضوع سياسة 
احلكومة يف جمال العدل 
والشؤون اإلسالمية وافق 

اجمللس على عقد اجتماع 
مشرتك مع احلكومة

  سوابق   برملانية

عىل مدار الفصول الترشيعية املتعاقبة، منح املجلس 

الوطني االتحادي بعض التفويضات لرئيس املجلس 

واألمانة العامة يف موضوعات محددة، ونعرض لهذه 

التفويضات كام ييل: 

يف جلسة 1975/7/1، ومبناســبة الرسالة املرسلة 

من رئيس مجلس الشعب املرصي إىل رئيس املجلس، 

بشــأن توجيــه الدعوة لوفــد من املجلــس لزيارة 

جمهورية مــرص، فوض املجلــس »رئيس املجلس« 

يف الرد عىل هذه الرســالة، ويف جلســة 1976/1/20 

فوض املجلس الرئيس يف اختيار األعضاء املرشــحني 

لالنضامم إىل لجنة الجنســية واإلقامة، كذلك فوض 

املجلس املستشــار القانوين للمجلس مبتابعة طلب 

املجلــس بخصوص التفســري املرفــوع إىل املحكمة 

االتحاديــة العليا واملقيدة برقم )2( لســنة 4.ق يف 

شــأن تفســري ســلطة املجلس يف تعديل مرشوعات 

القوانني.

ويف جلســة 1983/3/8، وحال مناقشــة املجلس 

الوطني ملوضوع »سياســة الحكومة يف مجال العدل 

والشــؤون اإلســالمية«، وافــق املجلــس عىل عقد 

اجتامع مشرتك مع الحكومة، وفوض رئيس املجلس 

باالتصال والتنســيق مــع مجلس الــوزراء لتحديد 

موعــد االجتامع يف جلســة مشــرتكة، ويف جلســة 

1986/2/25، وردت اإلشارة إىل بيان املجلس الصادر 

يف شــأن الحرب العراقيــة – اإليرانية، وقد ورد عىل 

لســان األمني العام للمجلــس، أن هيئة املكتب قد 

اجتمعت، واســتعرضت الهجوم اإليراين األخري عىل 

العــراق، وأصــدرت بياناً نرش يف الصحــف وتناولته 

وسائل اإلعالم، ويذكر أن البيان مل يتل باملجلس. 

ويف جلسة 1991/3/12 م، كلفت الرئاسة واألمانة 

العامة من قبل املجلس بصياغة بيان وبرقيات تهنئة 

الســوابق الربملانية هي مواقف اتخذها املجلس الوطني 
االتحادي، وهو ميارس عمله، توافقت مع املواد الدستورية 
والالئحــة الداخلية للمجلس.  وحــادت عنها تارة أخرى، 
تكررت أحياناً ومل 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( مســامه، تســجيالً للواقــع وتعميامً 

للفائدة.
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 وافق اجمللس على 
انضمام أحد األعضاء إىل 

اللجنة املؤقتة التي 
شكلها لدراسة موضوع 

سياسة وزارة الرتبية 
والتعليم وفوض رئيس 

اجمللس بضم أعضاء 
آخرين إليها

مبناســبة تحرير الكويت، ويف جلســة 1998/5/19 

م، فوض املجلــس الرئيس واألمانة العامة يف إصدار 

البيانات الرضورية، وبالتنســيق مع رئيس املجلس، 

وذلــك يف املناســبات املختلفة يف ما بني جلســات 

املجلــس وأدوار االنعقــاد، ويف جلســة 1999/5/4 

م، فــوض املجلس الرئيس بشــأن صياغــة التوصية 

املتعلقة مبوضوع »سياسة الهيئة االتحادية للبيئة«، 

ويف جلســة 2000/3/7 م، فــوض املجلــس هيئــة 

املكتــب يف إصدار بيانــات يف األمــور العاجلة بني 

جلســات املجلس، ويف جلسة 2000/5/30 م، وافق 

املجلس الوطنــي االتحادي يف بند ما يســتجد من 

أعامل عــىل تفويض هيئة املكتــب يف إصدار بيان 

لتهنئة الشــعب اللبناين عىل االنســحاب اإلرسائييل 

من الجنوب اللبناين. 

ويف جلســة 2000/6/20 م، وافــق املجلس عىل 

انضامم أحد األعضاء إىل اللجنة املؤقتة التي شكلها 

لدراسة موضوع »سياســة وزارة الرتبية والتعليم«، 

وفوض رئيــس املجلس بضم أعضــاء آخرين إليها، 

ويف جلســة 2001/3/13 م، ويف »بنــد ما يســتجد 

مــن أعامل«، وافــق املجلس عىل تخويــل الرئيس 

بإصدار بيان اســتنكار لترصيحــات وزير الخارجية 

األمرييك يف شــأن نقل الســفارة األمريكية إىل مدينة 

القــدس املحتلة، ويف جلســة 2002/1/15 م، وافق 

املجلس عىل تفويض رئيس املجلس يف إرسال برقية 

تهنئــة لرئيس وأعضــاء مجلس األمــة يف الكويت، 

احتفاء بعودة ســمو األمري جابر الصباح ســاملاً إىل 

دولــة الكويــت، ويف جلســة 2003/4/8 م، وافــق 

املجلــس عىل تكليف رئيس املجلس مبقابلة ســمو 

وزير اإلعــالم لنقل وجهة نظر املجلس يف ما يتعلق 

بتغطيــة إحدى الصحف املحليــة للعدوان األمرييك 

عىل العراق، ويف جلسة 2005/2/1 م، كلف املجلس 

الوطني رئيس املجلس، باتخاذ اإلجراء املناسب نحو 

مــا نرش يف إحدى الصحف املحليــة، وتناول أعضاء 

املجلس بالتجريح. 

قرار املجلس بتعليق جلساته 

يف بعض جلســات املجلس الوطني االتحادي، وافق 

املجلس عــىل تعليق جلســاته، إما إرســاًء ملوقف 

محدد يف مســألة معينــة تتعلــق بعالقته مبجلس 

الوزراء، وإما بســبب انتظاره لنتائج تتعلق بظروف 

77 الوطني االحتادي  |  العدد العاشر  |  يوليو 2015

isssu 10 .indd   77 7/15/15   8:50 PM



 يف بعض جلسات اجمللس 
وافق اجمللس على تعليق 
جلساته إما إرساًء ملوقف 

حمدد يف مسألة معينة 
تتعلق بعالقته مبجلس 

الوزراء وإما بسبب انتظاره 
لنتائج تتعلق بظروف 

داخلية حمددة

داخلية محددة، وقد حدث ذلك مرتني، هام: 

ويف جلســة 1973/5/30 م، وافــق املجلس عىل 

تأجيل جلســاته ألجل يحدد الحقاً، بســبب تخلف 

الحكومــة عن حضور جلســات املجلــس باملخالفة 

لنــص املادتني )92، 93( من الدســتور، وكانت هذه 

الجلســة مخصصة ملناقشة سياســة وزارة اإلسكان 

يف شــأن البيوت الشــعبية مع وزير األشغال العامة 

واإلسكان، الذي اعتذر عن الحضور، وحرض بدالً عنه 

وكيل الوزارة باإلنابة. 

ولذلــك، طلب األعضــاء رفع الجلســة، احتجاجاً 

عىل عدم التقيد بنصوص الدســتور، وأنه يجب رفع 

األمــر إىل رئيــس الدولة واملجلس األعىل، ال ســيام 

أن صاحب الســمو رئيس الدولة، شدد عىل رضورة 

حضور الحكومة لجلســات املجلس، وهكذا، دارت 

مناقشــات األعضاء، وقرر املجلس الوطني يف نهاية 

الجلســة تأجيل جلساته، ورفع األمر إىل سمو رئيس 

مجلــس الوزراء، ورفــع صورة من القرار إىل ســمو 

رئيس الدولة. 

ويف جلسة 1979/3/26 م، وكانت طارئة، تيُل فيها 

بيان للمجلــس أقرته هيئة املكتب، عىل أثر املذكرة 

املشــرتكة التي قدمها املجلس الوطني، مشــرتكاً مع 

مجلس الــوزراء، إىل املجلس األعىل لالتحاد، ودارت 

مناقشات األعضاء يف اتجاهني، أحدهام يرى استمرار 

املجلس الوطني يف جلســاته وجدول أعامله العادي 

حتى اجتامع املجلس األعــىل لالتحاد، والرأي الثاين 

يرى تعليق جلســات املجلس الوطني حتى اجتامع 

املجلس األعــىل لالتحاد، وقد وافق املجلس الوطني 

عىل الــرأي الثــاين، وعلق جلســاته حتــى اجتامع 

املجلس األعىل لالتحاد. 

قرارات املجلس باعتبار جلساته مفتوحة ومستمرة 

حدث أن اتخذ املجلس الوطني االتحادي قراراً هاماً 

يف بعض جلســاته، وهو: اعتبار املجلس يف جلســة 

مفتوحة ومســتمرة، وليس بالرضورة أن تكون هذه 

الجلسة األخرية يف دور االنعقاد، وقد حدث ذلك يف 

الجلسات التالية: 

يف جلســة 1985/4/9 م، وافق املجلس، بناًء عىل 

طلب أحد األعضاء يف بند »ما يســتجد من أعامل«، 

باعتبار الجلســة مفتوحة ومســتمرة ملناقشة تقرير 

اللجنة املشــرتكة لدراســة األوضاع االقتصادية، وقد 

قــام رئيــس املجلس مبخاطبة ســمو نائــب رئيس 

مجلس الوزراء بقرار املجلــس بالكتاب الصادر عن 

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

اســتكامل  وحــال  م،   1985/5/20 جلســة  ويف 

مناقشــة املجلس ملوضــوع »السياســة اإلعالمية«، 

قــرر املجلس مناقشــة املوضوع يف جلســة رسية، 

مع اعتبار هذه الجلســة مفتوحة وممتدة ملناقشة 

هــذا املوضوع، ويف جلســة 1986/7/1 م، أثار أحد 

أعضاء املجلس، أن هذه الجلســة امتداد للجلســة 

الســابقة، وبالتايل، فهي جلســة مفتوحة وممتدة، 

ورد عليه رئيس الجلســـة بأن موضوع »السياســة 

اإلعالميــة« غري وارد يف جدول أعامل جلســة اليوم، 

ألن وزير اإلعالم والثقافة غري موجود داخل الدولة، 

وبالتايل، ال يكن اعتبار الجلســة ممتدة، ويف جلسة 

1986/7/8 م، علق رئيس الجلســة عىل الســبب يف 

عدم إدراج موضوع »السياســة اإلعالمية« يف جدول 

أعامل الجلســة املاضيــة، وبالتايل، فهــي لن تعترب 

جلسة ممتدة للجلسة السابقة لها.

تأجيل عقد جلسة لعدم اكتامل النصاب القانوين 

وفقــاً لنــص املــادة )66( مــن الالئحــة الداخلية 

للمجلس، يعلــن الرئيس افتتاح جلســات املجلس 

إذا حرض أغلبية األعضاء، فــإذا حل امليعاد دون أن 

يكتمل العدد القانوين، أّخر الرئيس افتتاح الجلســة 

ملدة ســاعة، فإذا مل يكتمل العــدد بعد ذلك، أعلن 

الرئيس تأجيل الجلسة لعدم اكتامل النصاب. 

وقــد تأجل عقد جلســات املجلس عــدة مرات، 

لعدم اكتامل النصاب القانــوين الالزم لعقد اجتامع 

املجلــس، وقد حــدث هــذا يف الجلســات التالية: 

جلسة 1980/6/24 م، أجلت لعدم اكتامل النصاب، 

وجلسة 1981/4/23 م، أجلت لعدم اكتامل النصاب 

القانوين، وجلسة 1984/4/10 م، أجلت كذلك لعدم 

اكتامل النصــاب القانوين، وجلســة 1985/6/11 م، 

أجلــت حيث أعلن رئيس املجلس تأجيلها لجلســة 

1985/6/25 م.

مطالبات املجلس بتعديل الدستور 

حدث أن طالب أعضاء املجلــس الوطني االتحادي 

بتعديل الدستور يف جلسات عديدة، هي: 

بتعديــل  واملطالبــة  م،   1973/12/29 جلســة 

الدســتور املؤقت: حيث جــاءت املطالبة األوىل من 

املجلس بتعديل الدســتور، ضمــن توصية تليت يف 

الجلســة املذكورة كان نصهــا »إن املجلس الوطني 
االتحــادي قد اســتعرض مرشوع القانــون املقدم 

مــن الحكومــة يف شــأن توحيد بعــض املرافق يف 

اإلمــارات وضمها إىل االتحــاد، يؤيــد كل التأييد، 

األهــداف الوطنيــة العليــا التي يســتهدفها هذا 

القانون يف ســبيل تقوية االتحــاد وتوطيد دعامئه 

ورفــع املصالح االتحادية فوق كل املصالح األخرى، 

وإذ الحــظ املجلس أن إصدار هذا القانون، يقتيض 

إجراء تعديل يف الدســتور، فإنــه يويص برفع األمر 

إىل املجلــس األعىل لالتحــاد للموافقة عىل تعديل 

الدستور مبا يتفق وتلك األهداف الوطنية«. 

والســبب يف هذه املطالبة يرجع إىل أن املجلس 

كان قد عرض عليه يف هذه الجلسة مرشوع قانون 

اتحــادي وارد من الحكومة يف شــأن توحيد وضم 

بعض املرافق العامــة والدوائر والوحدات اإلدارية 

يف اإلمارات العربية املتحدة، وقد تســاءل األعضاء 

ودارت مناقشــاتهم حــول مــدى توافــق مرشوع 

القانون املعــروض أو مخالفته لنصوص الدســتور 

املؤقــت، وتبني من خالل مناقشــة مــواد مرشوع 

القانــون املعروضة، عدم توافقها مع نصوص املواد 

حدث أن اتخذ اجمللس 
الوطني االحتادي قراراً 
هامًا يف بعض جلساته 
وهو اعتبار اجمللس يف 

جلسة مفتوحة ومستمرة 
وليس بالضرورة أن تكون 
هذه اجللسة هي اجللسة 

األخرية يف دور االنعقاد

  سوابق   برملانية
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يف جلسة 3 /11 /1981 يف 
دور انعقاد غري عادي، متت 
املطالبة بتعديل الدستور 
املؤقت، والتي دعي فيها 
اجمللس الوطني لالنعقاد 

يف دور انعقاد غري عادي

)105، 117، 120، 138( من الدســتور، وذلك يف ما 

يتعلق بحفــظ األمـن والنظـــام والعدل واملحاكم 

والطريان املدين واملوانئ والعمل والعامل والشؤون 

االجتامعية واألوقاف والشؤون اإلسالمية. 

ورأى املجلس املوافقة عىل مرشوع هذا القانون، 

طاملــا أنه ملصلحــة االتحاد، لكــن يطلب املجلس 

الوطني من املجلس األعىل لالتحاد تعديل نصوص 

الدســتور حتى تتوافق ومرشوع القانون املعروض، 

وعليــه، فقد صــدرت التوصية املذكــورة، يذكر أن 

مرشوع القانون االتحادي املذكور، نفسه، مل يصدر. 

ويف جلســة 1980/12/16 م، دارت مناقشــات 

املجلــس يف حــول اإلعــداد ملرحلة ما بعــد انتهاء 

العمل بالدســتور املؤقــت يف 1981/2/1 م، ورأى 

املجلس أنه بوصفه مؤسسة دستورية، وحرصاً منه 

عىل مصلحة الوطن، فإنه يناقش هذا املوضوع من 

أجل التوصل إىل الصيغة املناسبة التي يتم بها رفع 

هذه املطالــب إىل أصحاب القرار التخاذ اإلجراءات 

الالزمة إلعداد الدســتور الدائم للدولة. ويف جلســة 

1981/2/3 م، وعند االنتقال ملناقشة بند »ما يستجد 

من أعامل« تســاءل أحد أعضــاء املجلس عن مصري 

اللجنة التي شكلها املجلس بجلسة 1980/12/16 م، 

برئاسة رئيس املجلس وعضوية آخرين ملقابلة أعضاء 

املجلس األعىل يف شــأن الدســتور املؤقت، وأوضح 

رئيس املجلس، أن اللجنة املشــكلة لهذا الغرض قد 

اجتمعت يف مقر األمانة العامة للمجلس بديب، وأنها 

رأت أنــه ال يكفي مجرد الزيــارة والحديث يف هذا 

املوضــوع، ولكن يجب أن يكون هنــاك مذكرة أو 

وثيقة حول هذا املوضوع، يك تقدم ألصحاب السمو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد. 

ورأت اللجنــة أن تبــدأ بزيارة صاحب الســمو 

رئيــس الدولــة، الذي كان يف زيــارة تفقدية خارج 

مدينــة أبوظبي، وحال تيرس لقاء صاحب الســمو، 

فإنه ســيتم بعد ذلك مقابلة باقي أصحاب السمو 

حــكام اإلمــارات، ثم يعــاد طرح املوضــوع عىل 

املجلــس الوطني الحقاً.وقد حــّث األعضاء، رئيس 

املجلس عىل رسعة تحرك اللجنة، ألن فرتة الدستور 

املؤقت كانت قد أرشفت عىل االنتهاء.

ويف جلســة 1981/11/3، يف دور انعقــاد غــري 

عــادي، متت املطالبــة بتعديل الدســتور املؤقت، 

والتي دعي فيهــا املجلس الوطني لالنعقاد يف دور 

انعقاد غري عادي، ملناقشة تعديل دستوري يف شأن 

متديد العمل بالدســتور املؤقــت، والذي ينتهي به 

العمل يف 1985/12/1 ملدة خمس ســنوات أخرى، 

دارت مناقشــات األعضــاء حول املطالبــة بتعديل 

الدستور، والتحول إىل الدستور الدائم.

 وتــم يف جلســة 1985/5/7، واقرتاح مبناقشــة، 

تعديــل املادة 121، من الدســتور، أثناء مناقشــة 

موضــوع »االتفاقية االقتصادية بــني دول مجلس 

التعــاون الخليجــي«، أن اقــرتح رئيــس املجلس، 

بخصوص املادة )121( من الدســتور املؤقـت، أنه 

ال بــد من مناقشــتها وطلب تعديلهــا، لوضع حد 

للثغرات التي ترتتب عىل تطبيقها.
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اجلهود الكبرية املبذولة 
للتوعية بالعملية 

االنتخابية وباإلعالن املبكر 
عن اجلدول الزمني يهدف 
إىل تعزيز الوعي وتثقيف 
جميع أفراد اجملتمع 

بالعملية االنتخابية

وضع جدول زمني  ميكن 
اللجنة من إدارة العملية 
االنتخابية بكفاءة عالية 

ويضمن أعلى معايري الدقة 
والشفافية يف سري العملية 

االنتخابية

حتت القبة     

3 أكتوبر االقرتاع بالصوت الواحد ألول مرة
 انتخابات اجمللس 2015 خطوة جـــــــــــــــــــــــــــــديدة يف مسرية التمكني

اعتمدت اللجنــة الوطنية لالنتخابــات، التعليامت 

التنفيذية النتخابات املجلس الوطني االتحادي، التي 

متثل مبا تحمله من تعديالت جديدة اإلطار القانوين 

لتنفيذ العملية االنتخابية يف كافة مراحلها، مبا يضمن 

تحقيــق أعىل درجات الشــفافية واملهنية، وحددت 

يوم السبت الثالث من شهر أكتوبر 2015م، موعداً 

إلجراء االنتخابات عىل مستوى الدولة.

وأكــد معايل الدكتــور أنور محمــد قرقاش وزير 

الدولــة للشــؤون الخارجيــة وزير الدولة لشــؤون 

املجلس الوطنــي االتحادي رئيــس اللجنة الوطنية 

لالنتخابات، أن اللجنة يف ســبيل اســتعدادها إلدارة 

االنتخابــات للمــرة الثالثــة يف الدولــة، وضعت يف 

اعتبارهــا الوصــول إىل أفضل املعايــري واإلجراءات 

التنظيميــة التــي تليــق مبكانــة ورصانــة العملية 

االنتخابيــة، والتــي تعزز مــن أداء اللجنة يف تنفيذ 

مهامها بكل كفاءة واقتدار، يف إدارة املشهد االنتخايب 

يف البالد.

وقــال، ســتعمل اللجنــة عــىل تنفيــذ العملية 

االنتخابيــة بالشــكل الــذي يواكب رؤيــة القيادة 

الرشــيدة، الهادفة إىل تعزيز املشــاركة السياســية 

وتطوير تجربة املجلس الوطني االتحادي إىل مرحلة 

أكــرب، متثيالً وأوضح فاعلية، مبا يخدم تطوير برنامج 

التمكني الســيايس، لصاحب الســمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه الله، الذي 

أطلقه عام 2005م، مبناســبة اليــوم الوطني الرابع 

والثالثــني لدولــة اإلمــارات، لتعزيــز دور املجلس 

الوطني االتحادي، والوصــول بالتجربة الربملانية إىل 

مقاصدها يف خدمة الوطن واملواطن.

نظام تصويت جديد

كام أوضــح معاليه، أن اللجنة، وخــالل اجتامعاتها 

الدوريــة، ناقشــت، وبشــكل مفصــل، كل جانب 

مــن جوانب العمليــة االنتخابية قبــل الوصول إىل 

التعليــامت التنفيذية بصيغتها الحاليــة، مؤكداً أن 

هذه الخطوة ســاهمت يف إضافة العديد من البنود 

عىل التعليامت التنفيذية، مقارنة بالتجربة السابقة، 

حيــث تم اعتامد نظام جديــد يف عملية التصويت، 

يعــرف بنظام »الصوت الواحــد«، والذي يقيض بأال 

يكــون للناخب ســوى اختيار مرشــح واحد، وذلك 

دون النظر إىل عدد املرشــحني املطلوب انتخابهم يف 

اإلمارة التي ينتمي إليها.

وأكد أن التعليامت التنفيذية الخاصة بانتخابات 

املجلس الوطني االتحادي 2015، ســتضمن الوصول 

إدارة  يف  والنزاهــة  الشــفافية  معايــري  أعــىل  إىل 

العمليــة االنتخابيــة، نظراً ملا ســتوفره مــن أجواء 

انتخابية منظمة ومــدارة وفق أعىل درجات املهنية 

واالحرتافية، مبيناً أن التعليامت التنفيذية ستســهم 

كذلك بشــكل فعال باطالع جميــع أطراف العملية 

االنتخابية بالقواعد القانونية التي تحكمها، مشــرياً 

إىل أن هذه التعليامت ســتعمل عىل زيادة الثقة يف 

كافــة اإلجراءات املتعلقة بســري العملية االنتخابية، 

والنتائج التي ستسفر عنها عىل الوجه األكمل.

وأوضح أن تحديد يوم االنتخابات يف وقت مبكر، 

يكــن اللجنة من إدارة العمليــة االنتخابية بكفاءة 

عالية، ويشكل رؤية واضحة أمام اللجنة للسري قدماً 

يف العملية االنتخابية، وفق إطار زمني محدد، ويعزز 

وعي أفــراد املجتمع حولها، ويضمن يف الوقت ذاته 

بلوغ أعىل معايري الدقة يف سري العملية االنتخابية.

استحداث لجنة الفرز

من أبــرز التعديــالت التــي تضمنتهــا التعليامت 

التنفيذيــة، اســتحداث »لجنة الفــرز«، وهي لجنة 

مركزية تُشــكل برئاســة رئيــس اللجنــة الوطنية، 

وعضوية من يرى االســتعانة بهم مــن ذوي الخربة 

واالختصاص، حيث تناط بهذه اللجنة املهام التالية: 

إجراء عملية الفرز باســتخدام الطرق الفنية املتبعة 

يف نظــام التصويت اإللكرتوين، ومن ثم إعالن نتيجة 

الفائزين يف االنتخابات بالنسبة للحاصلني عىل أعىل 

األصوات، بحسب عدد املرشــحني املطلوب انتخابه 

يف اإلمارة. 

كــام تتوىل هــذه اللجنــة تحديد أعضــاء قامئة 

االحتياط يف كل إمارة، مرتبني بحسب عدد األصوات 

التي حصل عليها كل منهم.

ونصــت التعليــامت، عــىل أن تُشــكل »لجنــة 

الطعــون«، برئاســة قاض وعضوية اثنــني من ذوي 

الخربة واالختصاص، عــىل أن يناط بها فحص جميع 

الطعون االنتخابية، ســواء بالطعن عىل ترشــح أحد 

املرشــحني، أو عــىل نتائــج عملية االقــرتاع والفرز، 

وتقديــم تقرير بالــرأي القانــوين فيهــا إىل اللجنة 

الوطنية. 

يشــار إىل أن لجنــة الطعــون كانت تشــكل يف 

االنتخابات الســابقة، برئاســة وزيــر العدل »وهو 

عضو يف اللجنة الوطنيــة لالنتخابات«، وقد منحت 

التعليامت التنفيذية، لجنة اإلمارة، صالحية تشكيل 

لجان فرعية، تكون تابعة لها ملعاونتها يف أداء مهامها، 

وذلك بعد أخذ موافقة لجنة إدارة االنتخابات.

اللجنة الوطنية لالنتخابات 
وضعت يف اعتبارها إلدارة 
االنتخابات للمرة الثالثة 

الوصول إىل أفضل املعايري 
واإلجراءات التنظيمية 

التي تليق مبكانة ورصانة 
العملية االنتخابية

 الوطني   انتخابات
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3 أكتوبر االقرتاع بالصوت الواحد ألول مرة
 انتخابات اجمللس 2015 خطوة جـــــــــــــــــــــــــــــديدة يف مسرية التمكني

2015 »ℇ⁵℃ₖت »ا‶›‶⁗⁅ₜا ⁃ₙ‶ₜروز

16 أغسطس
تسجيل املرشح� (5 أيام)

24 أغسطس
االعرتاض عىل املرشح� (3 أيام)

23 أغسطس
إعالن قا�ة املرشح� األولية

1 ـ 2 أكتوبر
فرتة الصمت االنتخا�

4 أكتوبر
فرتة الطعون يف

نتائج الفرز (3 أيام)

31 أغسطس
إعالن قا�ة املرشح� النهائية

6 سبتمرب
فرتة الحمالت الدعائية (25 يوماً)

20 سبتمرب
التصويت يف الخارج (يوم�)

28 سبتمرب
التصويت املبكر (3 أيام)

3 أكتوبر
يوم االنتخاب وإعالن 

نتائج الفرز األولية

11 أكتوبر
اعت¦د القا�ة النهائية 

للفائزين (حال عدم 
وجود انتخابات تكميلية)
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⁃℆₇‶₈ا℀ــ⁃ وₜــــــ‶ت ‹⁔ـــــــــــــــ℅ـــــــــ⁃ و›‶⁗⁅ₜℾإ⁐اء ا
حددت التعلي�ت التنفيذية النتخابات املجلس الوطني االتحادي هيئة 

انتخابية لكل إمارة،  تُشكل بواقع 300 مضاعف لعدد املقاعد املخصصة 
لإلمارة باملجلس وفقاً للدستور كحد أد�، وتتم تسمية أعضائها من قبل 

حاكم اإلمارة.

⁃℆›‶⁗⁅ₜℾت ا‶℔℆℁ₖء ا‶₁ℿ ℒₜدℿا ⁙⁔ₖا    •

* أبوظبي 8 مقاعد و2400 عضو الحد األد� بالهيئة االنتخابية 
* دª 8 مقاعد و2800 عضو الحد األد� بالهيئة االنتخابية 

* الشارقة 6 مقاعد و1800 عضو الحد األد� بالهيئة االنتخابية
* رأس الخيمة 6 مقاعد و1800 عضو الحد األد� بالهيئة االنتخابية

* عج�ن 4 مقاعد و1200 عضو الحد األد� بالهيئة االنتخابية
* الفج°ة 4 مقاعد و1200 عضو الحد األد� بالهيئة االنتخابية

* أم القيوين 4 مقاعد و1200 عضو الحد األد� بالهيئة االنتخابية

⁆℅℃⁰⁅ₖا ⁃℆ₖا₁℆⁙ وآ℃ₙ    •

الساعة 8 صباحاً 
ـ بدء التصويت الساعة الثامنة صباحاً يف اليوم املحدد لالنتخابات

 يف كل إمارة
الساعة 8 مساء

ـ تنتهي عملية االقرتاع يف ¹ام الساعة الثامنة مساء نفس اليوم املحدد 
لالنتخابات

ـ استمرار التصويت بعد الساعة الثامنة مساًء إذا تب¼ وجود ناخب¼ 
يف قاعة االنتخاب Â يدلوا بأصواتهم  

⁕⁅ₖا₁⁙ ا℃ₐ     •

- أال تقل سن املرتشح عن 25 سنة ميالدية.
- أن يكون متمتعاً باألهلية املدنية محمود الس°ة

حسن السمعة، Â يسبق الحكم عليه يف جرÊة مخلة بالرشف، ما 
Â يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون

- أن يكون لديه إملام كاف بالقراءة والكتابة
- التقدم بطلب الرتشح إىل لجنة اإلمارة وفق النموذج املعتمد 

خالل املدة املقررة للرتشح، مصحوباً Óا يفيد تسديده مبلغ ألف 
درهم إىل خزينة اللجنة الوطنية، ويكون هذا املبلغ غ° قابل للرد.

⁃℆›‶⁗⁅ₜℾا ⁃℆ₗₚ₂ₖ₈℆ ا⁄     •

- إصدار برنامج زمني لالنتخابات
- تحديد مواعيد بدء الرتشح

- مهلة العدول عن الرتشح
- موعد إجراء االنتخابات يف كل إمارة

- مهلة الطعون يف االنتخابات
- موعد إعالن النتائج النهائية لالنتخابات

- الدعوة إىل االنتخابات يف كل إمارة
- تحديد مواعيد إجراء االنتخابات سواء داخل الدولة أو 

خارجها
- تشكيل اللجان الفرعية لالنتخابات وتحديد اختصاصاتها

- تشكيل فرق العمل املكلفة بتنفيذ العملية االنتخابية
- إصدار األدلة االنتخابية الالزمة لتنفيذ االنتخابات

- اعت�د املقرتحات املقدمة من اللجان الفرعية
- اعت�د مقار مراكز االنتخاب يف كل إمارة بناء عىل اقرتاح 

لجنة إدارة االنتخابات
- اعت�د املكافآت املالية للعامل¼ يف االنتخابات بناء عىل 

اقرتاح لجنة إدارة االنتخابات
- إعالن النتائج النهائية لالنتخابات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

إل¹ام عضوية الفائزين يف املجلس

⁙℅⁙ₚ⁄      •

 للجنة الوطنية ¹ديد وقت االنتخاب سواء بزيادة مدة اليوم 
االنتخاª أو ¹ديد أيام االنتخاب يوماً إضافياً أو أكÝ إذا رأت 

اللجنة حاجة لذلك

 ℇₜو⁅ₔₖ⅀ا ⁆℅℃⁰⁅ₖا    •

 àيديل الناخب بصوته من خالل أجهزة التصويت اإللكرتو
املعتمدة يف مراكز االنتخاب

•    اₖ⁆⁰℃℅⁅ اₖ℆⁙وي

تسلم لجنة مركز االنتخاب لكل ناخب ورقة االقرتاع ليثبت رأيه 
فيها يف املكان املخصص لذلك داخل قاعة االنتخاب

يضع الورقة يف صندوق االقرتاع أمام رئيس لجنة مركز االنتخاب 
أو أحد أعضائها

 الوطني   انتخاباتحتت القبة     
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لكل إمارة هيئة انتخابية 
تشكل بواقع 300 

مضاعف لعدد املقاعد 
اخملصصة لإلمارة 

باجمللس

وتوضح التعليامت التنفيذية، العديد من األحكام 

العامة املتعلقة بالعملية االنتخابية، والتي تشري إىل 

أن الغرض مــن عضوية املجلس هو: متثيل شــعب 

االتحــاد جميعه، وليس فقــط اإلمارة التــي يثلها 

العضو، والسعي إىل تعزيز االنتامء الوطني، والعمل 

عىل تحقيق املصلحة العامة.

هيئات الناخبني وآلية التصويت

ونصت التعليــامت التنفيذية، عــىل أن يكون لكل 

إمارة هيئة انتخابية، تشــكل بواقــع 300 مضاعف 

لعــدد املقاعــد املخصصــة لإلمارة باملجلــس، وفقاً 

للدســتور، كحد أدىن، ويتم تسمية أعضائها من قبل 

حاكــم اإلمارة، ويف مــا يخص تحديد مــن يحق له 

التصويت يف االنتخابات، نصت التعليامت التنفيذية 

يف املــادة الخامســة منهــا، عــىل أن يتمتــع بحق 

االنتخاب كل مواطن ورد اسمه يف الهيئة االنتخابية 

لإلمارة التي ينتمي إليها.

وقد اعتمدت التعليامت التنفيذية نظام التصويت 

اإللكــرتوين، كآلية موحدة للتصويــت داخل الدولة 

وخارجهــا، حيث نصت املادة 29 منها، عىل أن يديل 

الناخب بصوته من خالل أجهزة التصويت اإللكرتوين 

املعتمدة يف مركز االنتخاب، وفقاً للخطوات املحددة 

فيها، والتخيل عن اســتعامل أوراق التصويت، التي 

كان يتم استعاملها يف السابق.

كــام أن التعليــامت التنفيذية لعــام 2015، قد 

أعادت صياغــة التعريف الخاص مبركــز االنتخاب، 

وهو املــكان الذي تحــدده اللجنــة الوطنية إلدالء 

أعضــاء الهيئــة االنتخابيــة بأصواتهــم يف العملية 

االنتخابية، سواء يف داخل الدولة أو »خارجها«.

ضوابط الحملة االنتخابية

وحســب التعليامت التنفيذية، فإنه لكل مرشح حق 

التعبري عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع 

الناخبني باختياره، والدعاية لربنامجه االنتخايب بحرية 

تامــة، رشيطة االلتــزام بالضوابــط والقواعد، التي 

تتمثل باملحافظة عىل قيم ومبادئ املجتمع، والتقيد 

بالنظم واللوائح واحرتام النظام العام، وعدم تضمني 

الحملــة االنتخابية أفكاراً تدعــو إىل إثارة التعصب 

الدينــي أو الطائفي أو القبيل أو العرقي تجاه الغري، 

وعدم خداع الناخبني أو التدليس عليهم بأي وسيلة 

كانت، كام تنص عىل عدم استخدام أسلوب التجريح 

أو التشهري أو التعدي باللفظ أو اإلساءة إىل غريه من 

املرشحني بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وتنص كذلك 

عــىل عدم تضمني حملته االنتخابية وعوداً أو برامج 

تخرج عن صالحيات عضو املجلس.

وكخطوة تيل اعتــامد التعليامت التنفيذية، التي 

تهــدف للوصــول إىل أفضــل املعايــري واإلجراءات 

التنظيميــة التي تليــق مبكانة العمليــة االنتخابية، 

والتي تعــزز من أداء اللجنــة يف تنفيذ مهامها عىل 

الوجه األمثل، وبكل كفاءة يف إدارة املشهد االنتخايب 

يف البــالد، وجه معــايل الدكتور أنــور قرقاش لجنة 

إدارة االنتخابات التابعة للجنة الوطنية لالنتخابات، 

بالعمل عىل نــرش التعليــامت التنفيذية، وتعريف 

الجمهور بهــا، وأن تكون يف متنــاول الجميع، وعرب 

جميــع الوســائل التي متكــن اللجنة مــن تحقيق 

أهدافها، ســواء كان ذلك بوســاطة قنــوات اإلعالم 

الرســمي والتواصل االجتامعي، وغريها من الصحف 

واإلذاعات، من أجل إيجاد حالة من الوعي الشــامل 

مبنظومــة العمليــة االنتخابيــة من قبــل الهيئات 

االنتخابيــة، كمرحلــة أوىل، ومن ثم للمرشــحني يف 

مرحلة الحقة. 

اعتامد الجدول الزمني النتخابات 2015م

اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات، تفاصيل 

الجدول الزمني النتخابات املجلس الوطني االتحادي 

2015م، وذلــك يف إطــار جهودهــا لتوفــري أعــىل 

معايري الكفاءة والدقة والشــفافية يف إدارة العملية 

االنتخابية. 

ويوضــح الجدول، التسلســل الزمنــي لفعاليات 

العمليــة االنتخابيــة املقررة، من حيــث إعالن فتح 

باب الرتشيح يف 13 أغسطس 2015، ليتبعها تسجيل 

املرشحني يف 16 أغسطس، والتي تستمر ملدة 5 أيام، 

وبعدها يتم اإلعالن عن القوائم األولية للمرشحني يف 

23 أغسطس، ويف الفرتة من 24 ولغاية 26 أغسطس، 

يتم تقديم طلبات االعرتاض عىل املرشــحني، ثم ترد 

اللجنــة عــىل االعرتاضات يف 27 أغســطس، ويف 31 

أغسطس يتم إعالن قامئة املرشــحني النهائية، لتبدأ 

فــرتة الحمــالت الدعائية من 6 ســبتمرب ولغاية 30 

سبتمرب 2015. 

وتــم تحديد 14 ســبتمرب آخر موعد النســحاب 

املرشــحني، كام أنه آخر موعد لتقديم أسامء الوكالء 

عنهــم.  وحــدد الجدول يومــي 20 و21 ســبتمرب 

2015، موعــداً لتصويت أعضــاء الهيئات االنتخابية 

املوجوديــن خــارج الدولة يف الســفارات، كام أتاح 

فرصة للتصويت املبكر من 28 إىل 30 سبتمرب 2015، 

ليعقبها فرتة الصمت االنتخايب يومي 1 و2 أكتوبر. 

وتجــرى انتخابات 2015 يــوم 3 أكتوبر، وتعلن 

نتائج الفرز األولية يف اليوم نفســه، أما فرتة الطعون 

عــىل نتائج الفرز، فتمتد من 4 إىل 6 أكتوبر، ويكون 

رد اللجنــة عىل الطعون يومــي 7 و8 أكتوبر، أما يف 

11 أكتوبــر، فيتم اعتامد القامئــة النهائية للفائزين، 

يف حالــة عدم وجــود انتخابات تكميليــة، وتضمن 

الجــدول موعد االنتخابات التكميليــة، إْن وجدت، 

وإعالن نتائجها.  وأكدت اللجنة الوطنية لالنتخابات، 

الحرص عىل توظيــف جميع الوســائل واإلمكانات 

التي تســهم يف إنجاح انتخابات املجلس، من خالل 

اتبــاع أفضل املعايري واملامرســات، معتــربة أن فتح 

املجــال أمام التصويت يف الســفارات خارج الدولة، 

واعتــامد التصويــت املبكر يف الــدورة الحالية، يأيت 

ضمــن الجهود الحثيثة لفســح املجــال أمام أعضاء 

الهيئــات االنتخابية، ملامرســة حقهــم االنتخايب أياً 

كانت ظروفهم. 

أكدت اللجنة الوطنيــة لالنتخابات، أن برنامج 
رئيــس الدولة لتفعيــل دور املجلــس الوطني 
االتحادي، شــهد تطويراً مستمراً منذ إطالقه يف 
عــام 2005 وحتى العام الجــاري 2015، الذي 
سيشــهد ثالــث تجربــة انتخابيــة بالدولة، يف 
الثالث من أكتوبر، والتــي تعد إضافة وخطوة 

جديدة يف مسرية التمكني السيايس بالدولة.
وأضافــت اللجنة أن عام 2005، شــهد خطاب 
رئيس الدولة مبناســبة اليــوم الوطني 34 حول 
برنامــج متكني وتعزيــز دور املجلــس الوطني 
االتحــادي، وصدور قرار املجلس األعىل لالتحاد 
رقــم 3 لســنة 2005، باعتبــار خطــاب رئيس 
الدولــة خطة عمــل وطنية، ويف عــام 2006، 
تم اســتحداث وزارة تختص بشــؤون املجلس 
الوطني االتحادي، وصدور قرار املجلس األعىل 
لالتحــاد رقم 4 لســنة 2006، يف شــأن تحديد 
طريقــة اختيــار ممثــيل اإلمــارات يف املجلس 
الوطنــي االتحادي، وقرار رئيــس الدولة رقم 3 
لسنة 2006، بشأن تحديد طريقة اختيار ممثيل 
اإلمارات يف املجلس الوطني االتحادي، وتنظيم 
انتخابــات املجلــس الوطني االتحــادي األوىل، 
وفــوز أول امــرأة يف تاريــخ الدولــة بعضوية 
املجلس من خالل االنتخاب، وتعيني 8 عضوات 
من قبل حكام اإلمارات، بحيث شــغلت املرأة 
تســعة مقاعــد يف املجلس الوطنــي االتحادي 

بنسبة 22.5 %، وهي من أعىل النسب عاملياً.

تطوير مستمر
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وصل     حديثًا

الرقابة الربملانية.. جهود لالرتقاء بنشــــــــــــــــــــــاط اجلهاز التنفيذي إىل األداء األمثل

يقوم النظام الســيايس الديقراطــي النيايب الربملاين، 

عىل نوع من الفصل النسبي أو املرن بني السلطات، 

وعــىل األخص الســلطيتني الترشيعيــة والتنفيذية، 

ويتحقــق ذلــك مــن خــالل التعــاون بــني هاتني 

السلطتني، وهو تعاون يتميز بالتوازن، أي أنه تعاون 

متساٍو، ويف ذات الوقت، هو تعاون ال يلغي الفصل 

العضوي بني هاتني السلطتني، وفقاً لكتاب »السلطة 

الترشيعية والتنفيذية يف النظام الربملاين«، الذي يعد 

من أحدث مقتنيات مركز تريم عمران التابع لألمانة 

العامة للمجلس الوطني االتحادي.

وتفسري ذلك حســب مؤلف الكتاب، أحمد عبد 

اللطيف إبراهيم السيد، أن النظام السيايس الربملاين 

ال يــرى شــدة الفصــل بــني الســلطتني الترشيعية 

والتنفيذيــة، أو الفصــل بينهام فصــاًل مطلقاً، وهو 

الفصل الذي يراه النظام الســيايس الرئايس، فالفصل 

بــني الســلطتني يف النظام الربملاين، هــو فصل يجيز 

وجود تيارات مستمرة ومتبادلة من التعاون بينهام، 

ليصل يف النهاية إىل تشييد ما يسمى بنظرية التوازن 

بني الســلطات، بينام يرى النظام السيايس لحكومة 

الجمعية، أو ما يســمى أحياناً بـ »النظام املجليس«، 

اندماج هاتني السلطتني، لترتكز يف قبضة الربملان، أو 

تلك الجمعية النيابية يف حكومة الجمعية.

وتوصل املؤلف إىل أن النظام الربملاين فرض تعاوناً 

متوازناً بني الســلطتني التنفيذية والترشيعية، تتجىل 

مظاهره يف مشــاركة األوىل للثانية، من خالل رقابة 

أعاملهــا بطريقة الســؤال والتحقيق واالســتجواب، 

وكذلــك من خالل مســاهمة الربملــان يف الوظيفية 

التنفيذيــة، بإصدار قــرارات يف بعض الحاالت، التي 

دخل أصالً يف اختصاص السلطة التنفيذية، ويضيف 

البعض ما منحته بعض الدســاتري الربملانية للمجلس 

النيايب، مــن حق يف اختيار رئيــس الدولة، ويتخذه 

دليــالً كبرياً عــىل التعــاون، وكذلــك املوافقة عىل 

امليزانيــة الســنوية للدولة، التي ليــس بها بطبيعة 

الحال أدىن صبغة ترشيعية.

هــذا، بينــام تتبــدى مظاهــر تعاون الســلطة 

التنفيذية مع الســلطة الترشيعية، يف مشاركتها لها 

يف حــق اقرتاح القوانــني والتصديق عليهــا، وحقها 

يف الجمع بــني عضوية الربملان والوزارة، ومناقشــة 

القوانــني والتصويت عليها، أيــاً كان نوعها، ودعوة 

الربملان إىل االنعقــاد العادي، وفض دور االنعقاد أو 

تأجيله، وتتجســد صورة التعاون املتوازن بني هاتني 

الســلطتني يف قمة الهرمية، يف ما متلكه كل ســلطة 

تجاه األخرى من ســالح خطــري، وصبغة ذلك هي: 

أنــه يف الوقت الذي نــرى فيه للربملــان حق تقرير 

املســؤولية الوزارية، يظهــر للحكومة الحق يف حل 

الربملان. 

وأكــد املؤلــف أن مــا من حــق يتقــرر إلحدى 

السلطتني عىل األخرى، إال وتقرر لألخرية حق يقابله، 

النظام الربملاين فرض 
تعاونًا متوازنًا بني 

السلطتني التنفيذية 
والتشريعية تتجلى 

مظاهره يف مشاركة األوىل 
للثانية من خالل رقابة 

أعمالها بطريقة السؤال 
والتحقيق واالستجواب
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الرقابة الربملانية وهي 
سلطة وظيفية للمراجعة 

السياسية على شؤون 
األعمال احلكومية ليست 
ميدانًا فسيحًا أو ضيقًا 
للمناظرات السياسية 

اجلوفاء

الرقابة الربملانية.. جهود لالرتقاء بنشــــــــــــــــــــــاط اجلهاز التنفيذي إىل األداء األمثل
حتــى يتحقق التعاون املتوازن، ويقف بكل ســلطة 

عنــد الحد الذي يضمن أن تــؤدي وظيفتها دون أن 

تستبد أو تنحرف.

ماهية الرقابة الربملانية

وحســب الكتاب، فقد جرى الــرأي الفقهي عىل أن 

الرقابة الربملانية هي سلطة سياسية، خولت للربملان 

يف النظام الربملاين: للوقوف عىل حالة ونشاط السلطة 

التنفيذيــة، فيام يرى غالبية الفقه، أنه لخالف حول 

خضــوع كافة األعامل الصادرة عن الجهاز التنفيذي 

للرقابــة الربملانيــة، غــري أن البعض يحــرص مجال 

ســلطة الرقابة يف ثالثة أعامل، هي، السياسة العامة 

للحكومة، وسياستها املالية، والخارجية، بحيث يخرج 

عن الرقابــة، التدخل يف األعامل اإلدارية والتنفيذية 

للحكومة، ونفوذها عىل مرؤوسيها.

ويف الحقيقــة، إن نطــاق الرقابــة الربملانية، وإن 

كان يجب بحســب األصل أن يتســع ليشمل جميع 

الترصفات الصادرة عن الحكومة، إال أن هذا النطاق 

يف الرأي الســليم، مــن املتعني أن يحــد باعتبارات 

الصالــح العام، وذلــك بالنظــر لثقــل دور الرقابة 

الربملانية يف تقرير مســؤولية الــوزارة، مبا يلزم معه 

الــرتوي والدقة يف اختيار املوضوعات عند مامرســة 

أسلوب الرقابة.

وطبقاً للكتاب، فإن اإلرساف يف استعامل أسلوب 

الرقابة، خاصة يف وســيلة االســتجواب، يخل بالهيبة 

التي يجب أن تحاط بها كسلطة فعالة، ثم يجب أال 

ينىس أن الوزارة قد حظيت بثقة الربملان عن برنامج 

السياســة العامة، الذي تقدمت بــه عند تويل مهام 

منصبها، يصبح من الجدير أن ترتك وشأنها يف تقدير 

األمــور التفصيلية، ما دام كان مســلك الحكومة يف 

النهاية يستهدف الصالح العام.

وبــني أن الرقابة الربملانية، وهي ســلطة وظيفية 

للمراجعة السياســية عىل شؤون األعامل الحكومية، 

ليست ميداناً فسيحاً أو ضيقاً للمناظرات السياسية 

الربملــاين،  أثــر، والرقابــة  الجوفــاء، أو غــري ذات 

وهــي يف ذاتهــا وســيلة للتحري عن عمــل الجهاز 

التنفيذي، تأخذ يف العمل ثالث صور، هي: الســؤال 

واالســتجواب والتحقيق. واملميز بينها، تحري عمل 

الســلطة التنفيذية، إن كان من جانب عضو برملاين 

واحد، شفهياً أو كتابياً كان.

ولو كان يجري عىل أســاس من تبادل املناقشــة 

بشــكل مفتوح، يشــارك فيه أكرث من عضو برملاين، 

وتظهر فيه داللة ثبوت املخالفة اإلدارية أو املالية أو 

السياسية والنقد أو التجريح للعمل الحكومي، كان 

استجوباً تحيطه الدساتري الربملانية واللوائح الداخلية 

للربملان بالعديد من القيود، الرتباطه املبارش بسحب 

الثقة، وتقرير مســؤولية الوزارة، إال أنه ينبغي عند 

وضع هــذه القيود، أال يكون هدفــاً بطريق مبارش 

أو غــري مبــارش لخفض صوت املعارضــة للترصفات 

الحكومية.

وعن حق التحقق، فهو أن يتواصل الربملان لتحري 

صحة ومرشوعية العمل التنفيذي، بوسائله الذاتية، 

وتأيت فائدة تشــكيل لجان برملانية من ناحية أنه ال 

يكن يف الكثري من الحاالت أن يحدد الربملان موقفه 

من املشــكلة قبل الكشــف عنها بنفســه وتحديد 

مداهــا، وقد بدأ العمل بحق الســؤال ألول مرة يف 

إنجلــرتا يف عــام 1971، يف مجلــس اللــوردات، ويف 

مجلــس العموم عــام 1973م، بينام كانت نشــأت 

الحــق يف إجراء التحقيق: أســبق تاريخيــاً منذ عام 

1689م يف إنجلرتا.

يف حني أن حق االستجواب أصله فرنيس، ظهر مع 

دستور عام 1971م، هذا، ويجري العمل الدستوري، 

عىل وجود وســائل أخــرى للرقابــة الربملانية، وهي 

ليســت ذات فاعلية خاصة أو متميزة عن الوسائل 

الرقابيــة الســابقة، ولكنه خالف يف املســميات بني 

الوســائل املتعــددة، التــي قد يتشــابه بعضها عن 

البعــض، أو التي جــرت عليه بعض الدســاتري دون 

بعضها.

املسؤولية الوزارية

وتستهدف الرقابة الربملانية يف املقام األول، أن تصل 

بنشاط الجهاز التنفيذي إىل األداء األمثل، من خالل 

وســائل دقيقة، وعندها تتوقف الرقابة، إال أن ذلك 

ليس باألمر الهني يف كثري مــن الحاالت، فقد تتعمد 

الحكومــة أو تراخــى يف تنفيذ ما انتهــى إليه الرأي 

من خلــل يف التطبيق، يف إحــدى النواحي املتعلقة 

بالسياسة العامة للدولة، وعىل هذا األساس، ظهرت 

مسؤولية الوزارة، لتكون مبثابة وسيلة فعالة لتحقيق 

معنى الردع الخاص والعام بالنسبة للوزارة الحارضة 

واملستقبلة يف وقت واحد، وبهذا، تكون الرقابة قيمة 

ومظهراً يدالن عليها، بعد أن أصبح تقرير املسؤولية 

لتحقيق فاعليتها.

وتتميز هذه املســؤولية بأنها مسؤولية سياسية، 

يخضع لها كل من يبارش ســلطة املنصب الســيايس، 

وتقع عىل جميع أعامل وترصفات الوزارة، وعقوبتها 

هي العزل، ويكن تعريفها بأنها حق الربملان وحده 

دون غريه يف ســحب الثقــة من الــوزارة أو الوزير 

املختص، لعــدم موافقته عىل سياســة أي منها، وال 

يشــرتط لتحريكها أفعاالً معينة تؤدي إليها، فنطاقها 

ذات نطاق الرقابة الربملانية، ونتيجتها دامئاً سياسية، 

وهو وجوب التخيل عن الحكم، واملسؤولية الوزارية 

عىل ما أملحنا إليه، قد تكون جامعية أو فردية.

اإلسراف يف استعمال 
أسلوب الرقابة من قبل 

السلطة التشريعية خاصة 
يف وسيلة االستجواب يخل 
بالهيبة التي يجب أن حتاط 

بها كسلطة فعالة
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األخرية

األمني العام يف اختتام الفصل التشريعي: عملنا بروح 
الفريق للوصول إىل أعلى مراتب األداء

أكــد ســعادة الدكتور محمد ســامل املزروعي األمني 

العام للمجلس الوطني االتحادي يف كلمة له يف ختام 

الجلسة الســابعة عرشة الختامية من دور االنعقاد 

العادي الرابــع للفصل الترشيعي الخامس عرش، أن 

األمانــة العامــة اجتهدت يف توفــري مختلف عنارص 

الدعــم الفنــي واإلداري ألعضاء وأجهــزة املجلس، 

الذي متثل يف توفري التســهيالت الالزمــة لتمكينهم 

من تحمل مســؤولياتهم عــىل الصعيدين الداخيل 

والخارجــي عــىل الوجه األفضل، خاصــة من خالل 

إعداد البحــوث والدراســات وأوراق العمل الفنية 

ذات الصلة، ســواء مبا هو منظور أمــام اللجان من 

مرشوعــات قوانني وموضوعــات عامة، أو مبا يتصل 

بنشــاط الشــعبة الربملانية ومبادراتها ومشــاريعها 

ومقرتحاتها وأنشطتها يف املحافل الربملانية اإلقليمية 

والدولية. 

وقال يطيب يل أن انتهز فرصة اختتام أعامل دور 

االنعقــاد العادي الرابع واألخــري للفصل الترشيعي 

الخامس عــرش، ألتوجــه بعميق الشــكر والتقدير 

إىل معــايل األخ محمــد أحمد املر رئيــس املجلس 

الوطني االتحادي، وأصحاب الســعادة أعضاء هيئة 

مكتب املجلس، واللجنة التنفيذية للشعبة الربملانية، 

وجميع أعضاء املجلس عىل تقديرهم لجهود األمانة 

العامة، يف تقديم كل أشكال الدعم الفني واإلداري، 

وعىل تَفهمهــم لدورهـا، وتقبل أفكارها ومقرتحاتها 

التطويريــة عــىل مختلــف الصعــد، ومتكينها من 

تطوير أعاملها، وفق املنهجيــات العلمية املعارصة، 

ومواكبــة املســتجدات واألدوار املتناميــة ألمانات 

الربملانات عىل مختلف املســتويات، ليك تكون بيت 

الخــرية الربملاين، األمر الذي انعكــس إيجابياً ونوعياً 

عىل األداء العام للمجلس يف مختلف مجاالت عمله.

وقــال لعل ما حققه املجلس مــن إنجازات عىل 

الصعيديــن الداخيل والخارجي التــي تفضل معايل 

رئيس املجلــس، باإلشــارة إليها يف معــرض كلمته، 

لهــو مؤرش واضح عىل مدى التطــور يف األداء الذي 

حققه املجلس، وأمانته العامة عىل كافة املستويات، 

نتمنــى أن نكــون قد وفقنا يف هــذا العمل، ونرجو 

العــذر عن أي تقصــري، فقد اجتهدنا قــدر إمكاننا، 

مضيفــا أن إياننا بأن دور األمانة العامة كجهاز من 

أجهزة املجلس يحظى باالستمرارية وتراكم الخربات، 

هــو دور فني داعــم يقدم الرأي واملشــورة ويوفر 

املعلومة الدقيقة وبشــكل رسيع وبأســلوب مهني 

يقوم عىل املوضوعيــة والحياد، يضع أمامه مصلحة 

املجلــس ودعمه للقيام بواجباتــه وهنا ال بد يل أن 

أتوجــه إىل معايل الدكتور أنــور محمد قرقاش وزير 

الدولة لشــؤون املجلس الوطني االتحادي، واألخوة 

الكرام يف الوزارة، الرشكاء الحقيقيون عىل التنســيق 

والتعاون الوثيق مع املجلس، وأمانته العامة، إلنجاز 

أعامل املجلــس والعديد من األنشــطة والفعاليات 

الربملانية. 

وأكد أن األمانة العامة دأبت عىل إعداد تقريرها 

السنوي بشــفافية ووضوح ليعكس بشــموليـــــة 

أدائها، ومدى ما حققته من إنجازات يف إطار رؤيتها 

ورســالتها، وتحقيق أهدافها االســرتاتيجية، وليكون 

وثيقــة مرجعية، ومنطلقاً للتطوير الدائم ألنشــطة 

األمانــة العامة وفعالياتها، لتقديم مختلف أشــكال 

الدعم للمجلس بجودة عالية، وبأفضل املامرســات 

الدولية ذات الصلة مبختلف مجاالت العمل الربملاين.

وقال: كــام تعلمون أيها األخــوات واإلخوة، فإن 

عمــل األمانة العامة ال يتوقف أبداً مع انتهاء أعامل 

أدوار انعقــاد املجلس وفصولــه الترشيعية، بل هو 

عمل مســتمر ومتواصل، وخاصة عىل صعيد تهيئة 

كل االستعدادات الالزمة، التي يقتضيها التعامل مع 

مستجدات الحياة الربملانية يف وطننا العزيز، وتهيئة 

كل الرتتيبات الالزمة الســتئناف املراحل الجديدة يف 

مســرية املجلس املباركة، وال يســعني يف هذا اإلطار 

إال أن أتقدم إىل األخوة األمناء العامني املســاعدين، 

الذيــن كانــوا نعم العــون، وخري الســنــــــد وإىل 

أرسة األمانــة العامة للمجلس من الزمالء مــــديري 

اإلدارات، ورؤســاء األقسام، وموظفــات وموظفــي 

األمانـة العامة، واملستشارين بخالص الشكــــــــر، 

وجزيــل االمتنــان والتقديــر، عــىل اســتعدادهم 

الدائــم، وجهودهم املثابرة التــي يُقدموها، أثنـــاء 

أدوار االنعقاد العاديــة للمجلس، وخالل العطالت 

الربملانيــة، فقد اعتدنا عــىل العمل بــروح الفريق 

الواحــد، للوصول إىل أعىل مراتب األداء، يف مختلف 

مجاالت عمل األمانة العامــة، لتكون أمانتنا العامة 

جهــازاً فاعالً، وداعامً ألعامل املجلس، يف أداء مهامه 

عىل كافة املستويات. ولتكون األمانة العامة املتميزة 

بني أمانات املجالس الربملانية إقليميا ودوليا.

وأضــاف جزاكم الله خري الجــزاء فقد عملنا معاً 

كفريق واحد، ولغايٍَة واِحَدة، تتمثل يف اختيار أَفضِل 

ــبُِل والَوســائِِل املُمِكَنة، ليكون املجلس الوطني  السُّ

االتحادي، منوذجاً يف أداء دوره التمثييل للمواطنني، 

والقيام باختصاصاته الترشيعية والرقابية عىل أكمل 

وجه، وتواصلــه مع مختلف املؤسســات والهيئات 

الحكومية واألهلية واملجتمعية، و ســباقاً وريادياً يف 

العمــل واإلنجاز والتفاعل اإليجايب مع قضايا الوطن 

واملواطنني، واألحداث والقضايا عىل الصعيد الوطني 

ويف الساحات واملحافل الربملانية اإلقليمية والدولية".

واختتــم كلمته قائالً: لكم جميعــاً أيها األخوات 

واإلخوة التحية والتقديــر والعرفان عىل إخالصكــم 

وحســكم العالـــي باملســؤوليـة، وااللتــزام تجــاه 

مؤسســتكــم، وتطلعكــم املســتمــر للتميــز ملــا 

تُقدمــــوه، وينعكــس إيجابياً عىل أداء املجلس يف 

جميــع مجــاالت عمله، وإنني إذ أشــد عىل يد كل 

منكم محيياً، ألتطلع معكم وبكم دامئاً، إىل مستقبل 

أكرث إرشاقاً وعطـاء للمجلس يف خدمة دولتنا الغالية 

وقيادتنا الرشيدة.

الوطني االحتادي  |  العدد العاشر |  يوليو 862015

isssu 10 .indd   86 7/15/15   8:50 PM








