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المقدمة

المقدمة
الشــورى منهــج وطريقــة حيــاة عايشــها مجتمــع اإلمــارات قبــل قيــام االتحــاد ،كنهــج أصيــل للعالقــة
بيــن الحاكــم والمواطنيــن منــذ عقــود طويلــة ،وشــكل مجلــس الحاكــم أحــد األماكــن التــي يتــم
فيهــا تبــادل الــرأي والمشــورة حــول مختلــف األمــور والمســائل ،واالســتماع إلــى مشــاكل المواطنيــن
وهمومهــم وتلبيــة طلباتهــم واحتياجاتهــم.
وبعدمــا تالقــت إرادة اآلبــاء المؤسســين بقيــادة المغفــور لــه – بــإذن اللــه – الشــيخ زايــد بن ســلطان آل
نهيــان طيــب اللــه ثــراه علــى تأســيس االتحــاد؛ تــم التوقيــع علــى الدســتور المؤقــت لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة فــي الثانــي عشــر مــن شــهر يوليــو عــام  ،1971وفــي الثانــي مــن ديســمبر مــن العــام
ذاتــه تحقــق الحلــم ورفــرف عاليـ ًا فــي ســماء المنطقــة علــم االتحــاد وأقــر نظامــه السياســي وســلطاته
االتحاديــة؛ التنفيذيــة والتشــريعية والقضائية.
وبنــاء علــى نــص المــادة ( )45مــن الدســتور فقــد جــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي كســلطة اتحاديــة
رابعــة مــن بيــن الســلطات االتحاديــة الخمــس وهــي :المجلــس األعلى لالتحــاد ورئيــس االتحــاد ونائبه،
ومجلــس وزراء االتحــاد ،والمجلــس الوطنــي االتحــادي ،والقضــاء االتحــادي؛ وجــاء تأســيس المجلــس
الوطنــي االتحــادي امتــداد ًا لنهــج الشــورى وليكــون منبــر ًا للمشــاركة السياســية ،وللتعبيــر عــن أفــكار وآراء
أبنــاء دولــة اإلمــارات فــي مختلــف المجــاالت ،وليكــون عون ـ ًا وســند ًا موجه ـ ًا للحكومــة فــي مرحلــة
تأســيس الدولــة الحديثــة.
وفــي يــوم مشــهود مــن تاريــخ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عقــد المجلــس الوطنــي االتحــادي
فــي الثانــي عشــر مــن شــهر فبرايــر عــام  1972جلســته األولــى وفــي اليــوم التالــي افتتــح رئيــس الدولة
المغفــور لــه – بــإذن اللــه – الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،طيــب اللــه ثــراه دور االنعقــاد العــادي
األول مــن الفصــل التشــريعي األول للمجلــس.
تنــاول دســتور دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي فصلــه الرابــع المــواد ( )93 – 68تشــكيل
المجلــس الوطنــي االتحــادي واختصاصاتــه ونظــام العمــل فيــه ،وكان للمجلــس الئحــة داخليــة صــادرة
بالمرســوم االتحــادي رقــم  97لســنة  ،1977تــم تعديلهــا بقــرار رئيــس الدولــة رقــم ( )1لســنة .2016
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اختصاصات المجلس:

االختصاص الرقابي:

تنقســم اختصاصــات المجلــس الوطنــي االتحــادي وفقــ ًا للدســتور اإلماراتــي إلــى اختصاصيــن
تشــريعي ورقابــي.

يمارس المجلس الوطني االتحادي اختصاصه الرقابي من خالل أدوات محددة هي:
طرح موضوعات عامة للمناقشة

االختصاص التشريعي:
ينحصــر االختصــاص التشــريعي للمجلــس الوطنــي االتحــادي بتلقــي مشــروعات التعديــات
الدســتورية ومشــروعات القوانيــن مــن مجلــس الــوزراء ،وهــو الجهــة المختصــة باقتــراح مشــروعات
القوانيــن ،وللمجلــس الوطنــي الحــق فــي مناقشــتها أو رفضهــا أو الموافقــة عليهــا مــن دون
تعديــل ،أو التعديــل عليهــا ســواء بالحــذف أو اإلضافــة قبــل أن يرفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء
للعــرض علــى رئيــس االتحــاد ،والمجلــس األعلــى للتصديــق عليهــا.
وللمجلــس أن يناقــش مشــروعات التعديــات الدســتورية وميزانيــة الدولــة وحســابها الختامــي
وإبــداء مالحظاتــه عليهــا ،كمــا توجــب المــادة ( )91مــن الدســتور علــى الحكومــة إبــاغ المجلــس
بالمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي تجريهــا مــع الــدول والمنظمــات الدوليــة المختلفــة،
مشــفوعة بمــا يناســب مــن بيــان ،ويحــدد بقــرار مــن رئيــس االتحــاد المعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة التــي يتوجــب علــى المجلــس مناقشــتها قبــل التصديــق عليهــا.
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للمجلس بموجب هذا االختصاص حق
المبادرة في تبني وطرح ومناقشة الموضوعات
العامة التي تتعلق بشؤون االتحاد بعد إبالغ
وموافقة الحكومة على مناقشتها ،وله أن يعبر
عن توصياته بشأنها

توجيـه أسئلـة لرئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء
يحق لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء أسئلة
لالستفسار عن األمور الداخلة في اختصاصاتهم

إصــدار التوصيــات
للمجلس حق عام في إبداء توصيات يعبر
فيها عن رغباته وأمانيه في أي موضوع
يتعلق بالنشاطات العامة في الدولة؛
السياسي منها أو االقتصادي
أو االجتماعي.

بحث الشكاوى المقدمة إزاء جهات حكومية اتحادية
بالنسبة للشكاوى كأداة رقابية ،يملك المجلس حق البحث في
الشكاوى المقدمة إليه من األفراد إزاء جهات حكومية
اتحادية والعمل على حلها.
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الدبلوماسية البرلمانية:

استراتيجية المجلس الوطني االتحادي:

وهــذه االختصاصــات فــي مجملهــا تتضمــن الوظيفتيــن التشــريعية والرقابيــة للمجلــس الوطنــي
االتحــادي ،باإلضافــة إلــى الــدور السياســي المتمثــل فــي الدبلوماســية البرلمانيــة ،التــي يمارســها
المجلــس عبــر الشــعبة البرلمانيــة؛ التــي تمثــل دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــي المؤتمــرات
واالجتماعــات الخاصــة بالمؤتمــرات واالتحــادات البرلمانيــة اإلقليميــة والدوليــة؛ كمــا تفتــح جســور
التعــاون والعالقــات البرلمانيــة مــع المؤسســات التشــريعية فــي مختلــف دول العالــم ،وتمــارس
دور ًا دبلوماســي ًا داعمـ ًا ومســاند ًا للدبلوماســية الرســمية التــي تمثلهــا وزارة الخارجيــة ،الجهــاز المعنــي
بالسياســة الخارجيــة للدولــة.

تعــد اســتراتيجية المجلــس الوطنــي االتحــادي لألعــوام ، 2021-2016نموذجـ ًا للعمــل البرلمانــي
المتطــور ،الــذي يســعى لتطويــر األداء وفــق أحــدث الممارســات البرلمانيــة العالميــة وأكثرهــا تطــور ًا،
بمــا يدعــم أهــداف المجلــس ومســاعيه لمواكبــة التطــور الــذي تشــهده الدولــة ،وتقديــم كل مــا هــو
أفضــل إلســعاد شــعب اإلمــارات ،ولدعــم توجهــات وفكــر القيــادة الرشــيدة فــي تحقيــق مصلحــة
الوطــن والمواطــن ،وتعزيــز مكانــة الدولــة عالميـ ًا.
وتنطلــق اســتراتيجية المجلــس مــن برنامــج “التمكيــن السياســي” لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه ،الــذي أعلنــه عــام 2005م ،ورؤيــة اإلمــارات2021
 ،والتوجيهــات والتوصيــات التــي طرحــت خــال اللقــاءات مــع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،وصاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة،
وأصحــاب الســمو الشــيوخ حــكام اإلمــارات ،مــع أعضــاء المجلــس فــي فصلــه التشــريعي الســادس
عشــر.
وتعكــس االســتراتيجية مبــدأ التعــاون والتكامــل والعمــل بــروح الفريــق بيــن المجلــس الوطنــي
االتحــادي والحكومــة ،بمــا يترجــم تطلعــات شــعب االتحــاد واألهــداف واالســتراتيجيات التنمويــة
الطموحــة لدولتنــا فــي مختلــف المجــاالت.
وتســعى اســتراتيجية المجلــس الوطنــي االتحــادي ،التــي تــم إطالقهــا خــال افتتــاح دور االنعقــاد
العــادي الثانــي للمجلــس )نوفمبــر  ( 2016بحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اللــه ،وســمو أوليــاء العهــود
ونــواب الحــكام وأصحــاب المعالــي الــوزراء ،تســعى إلــى ترســيخ الوحــدة الوطنيــة والمواطنــة
الصالحــة ،وتعزيــز المنظومــة التشــريعية بمــا يتوافــق مــع أفضــل المعايــر العالميــة ،واالرتقــاء
بالــدور الرقابــي للمجلــس بمــا يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة االمــارات ،ودعــم السياســة الخارجيــة للدولــة
مــن خــال دور ريــادي متميــز للدبلوماســية البرلمانيــة ،وتعزيــز التواصــل والمشــاركة المجتمعيــة
الفاعلــة ،وتطويــر القــدرات الداخليــة ألجهــزة المجلــس لتحقيــق أداء برلمانــي متميــز ،فض ـ ًا عــن
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تعزيــز التالحــم المجتمعــي مــن خــال دعــم مشــاركة المواطنيــن فــي أنشــطة المجلــس ،والتعبيــر
عــن قضايــا المجتمــع وتطويــر األداء التشــريعي والرقابــي ،بمــا يضمــن أن تكــون الرســالة األساســية
للمجلــس الوطنــي االتحــادي هــي تمثيــل شــعب االتحــاد؛ مــن خــال أداء متميــز ألدواره التشــريعية
والرقابيــة والبرلمانيــة كســلطة داعمــة ومســاندة ومرشــدة للســلطة التنفيذيــة.

الموجهات االستراتيجية:
تمثــــل الموجهــــات االســــتراتيجية أساســـ ًا لعمليــــات التخطيــــط االســــتراتيجي واستشــــراف
مســــتقبل األداء التشــــريعي والرقــــابي للمجلــــس الوطــــني االتحــــادي ،وتشــــمل  6مرتكــــزات
رئيســــية هــــي :الدســــتور ومــــا يمثلــــه مــــن مرجعيــــة تحــــدد مهــــام وأدوار المجلس الوطني
االتحادي ،كســــلطة تمــــارس اختصاصاتهــــا في دعــم مســيرة االتحــــاد والمســاهمة في ترســيخ
عمــــل المؤسســــات االتحاديــة.
وبرنامــــج التمكــــين ،الــــذي أعلنــه صاحــب الســــمو الشــيخ خليفــة بــن زايــــد آل نهيــان رئيــس
الدولــــة ،حفظــــه الله ،في عــــام  ،2005نقطــة تحــول هامــة في مســــيرة العمــل التشــريعي
والرقــــابي بالدولــــة؛ لــــذا كان مــن الضــروري أن يســــتلهم المجلــس خطواتــــه المســتقبلية مــن
خــــال القــــراءة الواعيــة لمضمــون الخطــــاب وأهدافــه ،واســتيعاب رؤيــــة القيــادة الرشــيدة
للــــدور المنشــــود للمجلــــس في تدعيــم مســيرة االتحــاد ،وتعزيــز مكتســــبات التنميــة الشــاملة
.ورؤيــة دولــة اإلمــارات  ،2021والبرنامــج الوطنــي  ،والسياســات العامــة للدولــة.
واألجنــدة الوطنيــة التــي تحــدد المخرجــات الرئيســية التــي تســعى الحكومــة إلــى تحقيقهــا بحلــول
عــام  ،2021باإلضافــة إلــى توجهــات القيــادة الرشــيدة ،ورؤيــة اإلمــارات  ،2021والتــي تعبــر عــن
توجهــات الحكومــة واإلطــار العــام للسياســات التــي تســاعدها علــى تحقيــق مخرجــات األجنــدة
الوطنيــة ،وآخــر المرتكــزات الســتة لالســتراتيجيات الوطنيــة التــي اعتمدتهــا القيــادة الرشــيدة لتعزيــز
ازدهــار وســعادة المجتمــع.
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الدستور  /الالئحة الداخلية
يمـارس المجـلس الوطنـــي
االتحادي دوره وفـــــق ما
حــدده الدستــــور

توجيهات القيادة الرشيدة
توجيهــات القيــادة الرشيدة
خــالل اللقــاءات مع رئيــس
واعضاء المجلس

خطــاب التمكيـن السياســي

رؤية االمارات 20121

أرســـى خطـــاب صاحب الســـمو
الشـــيخ خليفة بـــن زايـــد رئيس
الدولـــة حفظـــه اللـــه القواعـــد
المنهجيـــة لعمليـــة تمكيـــن
المجلـــس وتفعيـــل دوره فـــي
مســـيرة العمـــل الوطنـــي

تعبـــر الرؤيـــة عـــن توجهـــات
الحكومة واالطار العام للسياســـات
التـــي تســـاعدها علـــى تحقيق
مخرجـــات االجنـــدة الوطنيـــة

االجـنــــدة الـوطـنـيــة
تحـــدد االجنـــدة الوطنيـــة
المخرجـــات الرئيســـية التـــي
تســـعى الحكومـــة الـــى
تحقيقهـــا بحلـــول عـــام
2021

االستراتيجيــات الوطـنيـة
اعتمـــدت القيادة الرشـــيدة
العديد من االســـتراتيجيات
الوطنيـــة لتعزيـــز ازدهار
وســـعادة المجتمع
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استراتيجية
المجلس الوطني االتحادي

الخـطـة االستراتيجـيـة
الــرؤيـة

مجلس وطني فاعل يشارك في تحقيق تطلعات شعب االتحاد

الـرســالــة

القـيــم

الوحــدة الوطنيـــة المشاركــة الشفافيـة االستقاللية المصداقية

األهـــــــداف
1

الهدف االستراتيجي األول
المبـــــادرة

الهدف االستراتيجي الثاني
المبـــــادرة

تعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية

تحسين منهجيات دراسة ومناقشة مشروع القانون
تطوير الدراسات التحليلية للميزانية والحساب الختامي
اعداد مستشار قانوني ومستشار اجتماعي مواطن
3

الهدف االستراتيجي الثالث
المبـــــادرة

االرتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية االمارات

تفعيل الخطة الرقابية وتنفيذها
تطوير آلية طرح ودراسة ومناقشة األسئلة
تطوير آلية متابعة التوصيات
تحسين جودة تخطيط أعمال الجلسات واللجان
4

الهدف االستراتيجي الرابع

دعم السياسة الخارجية من خالل دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية

المبـــــادرة
تعـزيز التعـاون والتكـامـل مع الدبلومـاسيــة الرسمـيــة
تفعـيـــل لجــان الصداقــة البرلمانيـــة
تفعيــل خطــة المشاركــات للشعبــة البرلمانيـــة
تطوير نوعية المشاركات و تحسين مستويات االتصال البرلماني

26

تمثيل شعب االتحـــاد من خالل أداء متميز ألدواره التشريعيـة والرقابية
والبرلمانيـة كسلطة داعمة ومساندة ومرشدة للسلطة التنفيذية وتعزيز المشاركة
السياسية للمواطنين

االستراتيجـيـــــة

ترسيـخ الوحـدة الوطنيـة وتعزيـز قيـم المواطنـة

تخطيط وتنفيذ األنشطة الداعمة للوحدة الوطنية
دعم برامج المؤسسات المنوطة بتعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة
2

2021 - 2016

5

الهدف االستراتيجي الخامس

تعـزيـز التواصـل والمشـاركـة المجتمـعيـة الفـاعلـة

المبـــــادرة
التثقيـف ونشـر الوعـي بـدور المجلـس الوطنــي
تعزيز ثقافة المشاركة السياسية
تطوير التغطيـــة االعالميــــة
استطـــالعات الــــرأي العـــام
المشاركـــات المجتمـعيـــة

6

الهدف االستراتيجي السادس
المبـــــادرة

تطـويـر القدرات الداخليـة ألجـهـزة المجـلـس

تطوير األنظمة اإللكترونية بالمجلس
تطوير سياسات االستثمار في الموارد البشرية
تحسين جودة إدارة الموارد المالية للمجلس
تطوير األنظمة والعمليات المؤسسية بالمجلس
تطوير عمليات التدقيق الداخلي في المجلس
بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العالقة لتبادل المعلومات والمعرفة
إطالق منظومة متكاملة لخلق بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار
دعم القدرات البرلمانية ألعضاء المجلس
بناء وتفعيل منهجية الستشراف المستقبل
الدعم المعرفي المتخصص
التواصل مع االعضاء

27

الملتقــى البرلمانــي التشــاوري األول للمجلــس
الوطنــي االتحــادي
وقبيــل إعــداد الخطــة االســتراتيجية للمجلــس الوطنــي االتحــادي ،تــم عقــد أول ملتقــى برلمانــي
الستشــراف المســتقبل ليكــون االنطالقــة الحقيقيــة لخطــة متكاملــة تســتلهم مــن توجهــات
القيــادة الرشــيدة رؤيــة واضحــة وخطــة عمــل تعــزز مــن دور المجلــس محليـ ًا ودوليـ ًا ،وعقــب ذلــك
تــم إعــداد الخطــة مــن خــال مراعــاة الظــروف والمتغيــرات وطبيعــة اإلدارة الحكوميــة فــي دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن االنســجام والتكامــل بيــن الســلطتين،
التشــريعية والتنفيذيــة ،ودعــم دور المجلــس كســلطة داعمــة ومرشــدة للحكومــة.
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29

الملتقــى البرلمانــي التشــاوري الثانــي للمجلــس
الوطنــي االتحــادي
انطالق ـ ًا مــن إيمــان المجلــس الوطنــي االتحــادي بأهميــة خطتــه االســتراتيجية التــي باتــت تمثــل
اإلطــار المؤسســي والمنهجــي الــذي يســتند عليــه المجلــس فــي أداء دوره التشــريعي والرقابــي
والدبلوماســية البرلمانيــة ،عقــد المجلــس الملتقــى التشــاوري الثانــي والــذي تــم خاللــه اســتعراض
األطــر التنفيذيــة للخطــة االســتراتيجية للمجلــس والتــي تقــع فــي صــدارة أولوياتــه الســيما أنــه
يعمــل علــى أن يكــون فعــا ًال وشــريك ًا أساســي ًا فــي مســيرة البنــاء والتنميــة ،وشــهد الملتقــى عصفـ ًا
ذهنيـ ًا واســع ًا لحشــد جهــود وطاقــات وخبــرات أعضــاء المجلــس واألمانــة العامــة لطــرح وتبــادل
األفــكار اإلبداعيــة والمبتكــرة التــي تســاهم فــي تحقيــق التميــز فــي األداء واعتمــاد آليــات التفكيــر
المنهجــي للخــروج بأفضــل التوصيــات والمبــادرات لدعــم الخطــط الحكومــة التنمويــة

30

31

المحور التشريعي

مقدمة

أو ًال  :أرقام في الجانب التشريعي

تعتبــر الوظيفــة التشــريعية للمجلــس الوطنــي االتحــادي إحــدى أهــم األدوار الرئيســية للمجلــس،
وقــد خــاض المجلــس مؤخــر ًا تجربــة حديثــة فــي دراســة مشــروعات القوانيــن؛ حيــث ترتــب عليهــا
تطــور ًا ملحوظ ـ ًا فــي هــذا الصــدد.
إن تجربــة المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي دراســة التشــريعات تعــادل نظيراتهــا فــي برلمانــات
الــدول المتقدمــة مثــل الكونجــرس األمريكــي والبرلمانــات اإلســكندنافية وغيرهــا مــن البرلمانــات
األوروبيــة ،مــن حيــث االعتمــاد علــى المناهــج والطــرق العلميــة البرلمانيــة لدراســة التشــريعات والتي
يكمــن هدفهــا الرئيســي فــي الربــط بيــن التشــريع ومتغيــرات وظــروف المجتمــع وطبيعــة الحلــول
التشــريعية المقترحــة وتوافقهــا مــع التطــورات المجتمعيــة ،لذلــك يتــم دراســة التشــريع وفــق
منهجيــات علميــة برلمانيــة.
لقــد حقــق المجلــس أفضــل النتائــج القانونيــة واالجتماعيــة فــي دراســة مشــروعات القوانيــن مــن
خــال إدخــال التعديــات الالزمــة ،األمــر الــذي ترتــب عليــه صــدور التشــريعات بجــودة عاليــة
تتوافــق مــع البيئــة المحليــة والمجتمــع اإلماراتــي.
وتمكــن المجلــس مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات التشــريعية خــال أدوار االنعقــاد العــادي
األول والثانــي والثالــث مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر فــي الفتــرة (2015 /11/ 18م
2018 /5/ 29م) مــن خــال جلســاته ،والتــي بلــغ عددهــا ( )53جلســة مســتغرقة زمن ـ ًا وقــدره
( )282ســاعة.

بلغ عدد مشروعات القوانين التي وردت إلى المجلس خالل هذه الفترة ()45
مشروع قانون.
بلغ عدد الجلسات التي عقدت لمناقشة مشروعات القوانين خالل هذه الفترة
( )43جلسة.
بلغ عدد مداخالت األعضاء في مشروعات القوانين ( )2.630مداخلة.
وكان أطول المشروعات زمن ًا في المناقشة :مشروع قانون اتحادي في شأن
«اإلجراءات الضريبية» حيث بلغ زمن مناقشته ( )5ساعات و( )42دقيقة و( )38ثانية.

 45مشروع قانون
 2.630مداخلة

الـجــانـب
التشريعي

 43جلســـة
 5ســاعات و  42دقيقة
و  38ثـانـيـــة

ثاني ـ ًا :مشــروعات القوانيــن التــي تــم مناقشــتها فــي جلســات
المجلــس الوطنــي االتحــادي
 .1مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن ربــط الميزانيــة العامــة لالتحــاد وميزانيــات الجهات المســتقلة
الملحقــة عــن الســنة الماليــة 2016م.
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282

جـلـسـة

سـاعــة

 .2مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل القانــون االتحــادي رقــم ( )4لســنة 1987م فــي شــأن
األوســمة المدنيــة.
 .3مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )6لســنة
2007م بإنشــاء وتنظيــم المركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل.
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 .4مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )2لســنة 2009م فــي شــأن
تأســيس شــركة االتحــاد للقطــارات.

 .11مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية.
 .12مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن إنشــاء مراكــز التوفيــق والمصالحــة فــي المنازعــات المدنيــة
والتجاريــة.

 .5مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة
2009م فــي شــأن األوســمة والميداليــات والشــارات العســكرية.

 .13مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز اإلمارات للتحكيم الرياضي.

 .6مشروع قانون اتحادي في شأن األوسمة والميداليات الدبلوماسية.

 .14مشروع قانون في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

 .7مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني لإلعالم.

 .15مشروع قانون اتحادي في شأن رهن األموال المنقولة ضمان ًا للدين.

 .8مشروع قانون اتحادي رقم ( )5لسنة  2012في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 .16مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم ( )16لســنة 2007م
فــي شــأن الرفــق بالحيــوان

 .10مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )3لســنة 2003م فــي شــأن
تنظيــم قطــاع االتصــاالت.

 .17مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم ( )6لســنة 1999م
فــي شــأن إنشــاء الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة.

 .9مشروع قانون اتحادي في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم االتحادية.

 .18مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن اعتمــاد الحســاب الختامــي الموحــد لالتحــاد والحســابات
الختاميــة للجهــات المســتقلة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي .2014/ 12/ 31
 .19مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن اعتمــاد الحســاب الختامــي الموحــد لالتحــاد والحســابات
الختاميــة للجهــات المســتقلة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي .2015/ 12/ 31
 .20مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن ربــط الميزانيــة العامــة لالتحــاد وميزانيــات الجهــات
االتحاديــة المســتقلة الملحقــة عــن الســنة الماليــة .2017
 .21مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
 .22مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن اســتخدام تقنيــة االتصــال عــن بعــد فــي اإلجــراءات
الجزائيــة.
 .23مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن إعــادة تنظيــم مركــز اإلمــارات للدراســات والبحــوث
االســتراتيجية.
 .24مشروع قانون اتحادي في شأن اإلجراءات الضريبية.
 .25مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم ( )10لســنة 2002
فــي شــأن مزاولــة مهنــة الطــب البيطــري.
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 .33مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم ( )6لســنة 2007
فــي شــأن إنشــاء هيئــة التأميــن وتنظيــم أعمالــه
 .34مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن اعتمــاد الحســاب الختامــي الموحــد لالتحــاد والحســابات
الختاميــة للجهــات المســتقلة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2016/ 12/ 31
 .35مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن ربــط الميزانيــة العامــة لالتحــاد وميزانيــات الجهــات
االتحاديــة المســتقلة الملحقــة عــن الســنة الماليــة 2018
 .36مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي
 .37مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم
 .38مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد
 .39مشروع قانون اتحادي في شأن سالمة المنتجات
 .40مشروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي
 .26مشروع قانون اتحادي في شأن المستحضرات البيطرية.
 .27مشروع قانون اتحادي في شأن تداول المواد البترولية.
 .28مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل القانــون االتحــادي رقــم ( )7لســنة  2008فــي شــأن
األرشــيف الوطنــي.

 .41مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي
 .42مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
 .43مشروع قانون اتحادي في شأن اإلدارة المتكاملة للنفايات
 .44مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول
 .45مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف

 .29مشــروع قانــون اتحــادي بتعديــل المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )6لســنة  2007فــي شــأن
إنشــاء وتنظيــم المركــز الوطنــي لألرصــاد الجويــة والــزالزل.
 .30تحديث مشروع قانون اتحادي في شأن اآلثار.
 .31تحديث مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة.
 .32تحفظــات رئيــس الدولــة علــى بعــض التعديــات التــي أدخلهــا المجلــس الوطنــي علــى
مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن اإلجــراءات الضريبيــة.
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بعــض مشــروعات القوانيــن التــي تــم مناقشــتها
فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي:
مشروع قانون اتحادي في شأن اإلجراءات الضريبية
الهدف من القانون:
فــي إطــار توجــه الدولــة حــول إيجــاد مصــدر إيــرادات ماليــة مســتقرة للحكومــة االتحاديــة ،والمــدرج
فــي اســتراتيجية الحكومــة االتحاديــة ،صــدر المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )13لســنة  2016فــي
شــأن إنشــاء الهيئــة االتحاديــة للضرائــب ،والتــي مــن ضمــن اختصاصاتهــا الرئيســية إدارة وتحصيــل
الضرائــب االتحاديــة ،وحيــث أنــه يتطلــب لفــرض أ ّي ضريبــة اتحاديــة مراعــاة عــدد مــن اإلجــراءات
لتطبيقهــا ،جــاء إعــداد مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن اإلجــراءات الضريبيــة ،حيــث يترتــب علــى
إصــدار القانــون بيــان حقــوق وواجبــات كل مــن الخاضــع للضريبــة والهيئــة االتحاديــة للضرائــب،
ويوضــح موقــف الدولــة مــن التهــرب الضريبــي ،وهــو مــن القوانيــن التــي قــد ترفــع ترتيــب الدولــة
تنافســي ًا مــن حيــث ســهولة األعمــال وتقليــص الخطــوات ،التــي يتعيــن علــى الخاضــع للضريبــة
القيــام بهــا لســداد الضريبــة المســتحقة عليــه.

من أهم التعديالت التي وضعها المجلس الوطني االتحادي:
		 اقتــرح المجلــس تعديــل بعــض التعريفــات المهمــة فــي مشــروع القانــون منهــا :الضريبــة،
والفتــرة الضريبيــة والتســجيل الضريبــي ،والضريبــة القابلــة لالســترداد ،كمــا اســتحدث المجلــس
بنــد ًا فــي مــادة “التســجيل الضريبــي وإلغــاؤه وتعديــل بياناتــه” ،تنــص علــى “علــى الخاضــع
للضريبــة غيــر المســجل ،أو أي شــخص آخــر يحــق لــه التســجيل أن يتقــدم بطلــب التســجيل،
وفق ـ ًا لألحــكام الــواردة لذلــك فــي القانــون الضريبــي ،وعلــى المســجل أن يقــوم بمــا يأتــي:
أن يــدرج رقــم التســجيل الضريبــي الخــاص بــه فــي كل مراســاته وتعامالتــه مــع الهيئــة،
أو مــع الغيــر ،وفقـ ًا ألحــكام القانــون الضريبــي ،وأن يخطــر الهيئــة ،وفقـ ًا للنمــوذج المعــد
مــن قبلهــا بوقــوع أيــة حالــة قــد تتطلــب تعديــل المعلومــات الخاصــة بســجله الضريبــي
المحفــوظ لــدى الهيئــة ،وذلــك خــال( )20يــوم عمــل مــن تاريــخ وقــوع تلــك الحالــة ،وأن
يتقــدم بطلــب إلغــاء تســجيله ،وفق ـ ًا لألحــكام الــواردة لذلــك فــي القانــون الضريبــي”.
		 كمــا اســتحدث المجلــس بنــد ًا فــي المــادة التــي تناولــت حقــوق الخاضــع للتدقيــق الضريبــي،
نــص علــى “الحصــول علــى نســخ مــن أي مســتندات ورقيــة أو رقميــة أصليــة يتــم حجزهــا
أو الحصــول عليهــا مــن قبــل الهيئــة عنــد التدقيــق الضريبــي ،وفق ـ ًا لمــا تحــدده الالئحــة
التنفيذيــة لهــذا القانــون” .وفــي المــادة التــي تناولــت التبليــغ عــن نتائــج التدقيــق الضريبــي،
اســتحدث المجلــس بنــد ًا نــص علــى “للخاضــع للتدقيــق الضريبــي االطــاع والحصــول علــى
المســتندات والبيانــات التــي اســتندت إليهــا الهيئــة فــي تقديــر الضريبــة المســتحقة ،وفق ـ ًا
للضوابــط التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة”.

كمــا يســعى مشــروع القانــون إلــى توفيــر بيئــة تشــريعية تمكــن مــن النمــو االقتصــادي المســتدام،
وتعزيــز تنافســية الدولــة وجاذبيتهــا االســتثمارية ،وتعزيــز اتجــاه الدولــة حاليـ ًا إلــى وضــع خطــط
اســتراتيجية جديــدة لإلمــارات مــا بعــد النفــط لبنــاء اقتصــاد متنــوع ومســتدام ،حيــث تخطــط لزيادة
مســاهمة القطاعــات الغيــر نفطيــة فــي االقتصــاد الوطنــي لتصــل إلــى  80%فــي العــام 2021
م ،فــي ظــل تقلبــات أســعار النفــط فــي الســوق العالمــي ممــا أثــر علــى االيــرادات النفطيــة ،والتــي
تشــكل مــا نســبته  % 30مــن الناتــج المحلــي.
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مشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة

		 إضافــة مــادة تؤكــد علــى أن أجــر العامــل يعــد دين ـ ًا ممتــاز ًا علــى صاحــب العمــل أي لــه
األولويــة فــي الســداد؛ نظــر ًا لخلــو المشــروع مــن اإلشــارة إلــى ذلــك علــى الرغــم مــن تأكيــد
هــذا األمــر باتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة باألجــر .

الهدف من القانون:
يهــدف مشــروع القانــون إلــى تنظيــم عالقــة الخدمــة المســاعدة بأصحــاب األعمــال مــن جهــة
وعالقــة هاتيــن الفئتيــن بمكاتــب التوســط ،مــن خــال تحديــد المهــن التــي تســري عليهــا أحــكام
مشــروع القانــون ،ووضــع التزامــات علــى هــذه األطــراف ،وتحديــد عالقاتهــا فــي ضــوء التفاصيــل
الــواردة فــي المشــروع.

من أهم التعديالت التي وضعها المجلس الوطني االتحادي:
		 اقتــرح المجلــس إضافــة شــرط حــول األوضــاع الصحيــة لعمــال الخدمــة المســاعدة قبــل
اســتقدامها ،إضافــة إلــى شــرط اللياقــة النفســية للعامــل ،باعتبــار أن الحالــة النفســية تمثــل
متطلبـ ًا ضروريـ ًا لخلــو العامــل مــن بعــض األمــراض النفســية التــي قــد تشــكل خطــر ًا علــى
اقترانــه بأســرة صاحــب العمــل.
		 كمــا أضيفــت اللياقــة المهنيــة للتأكــد مــن عنصــر الخبــرة والمهــارة والقــدرة والكفــاءة علــى
أداء العمــل ومناســبتها لطبيعــة المهنــة ،كمــا وضــع المجلــس الوطنــي مقترحـ ًا آخــر بشــأن
اســتبدال مســمى مكاتــب االســتقدام بمســمى مكاتــب التوســط وذلــك لتحديــد المعنــى
المباشــر فــي عمــل هــذه المكاتــب مــن حيــث اســتقدام العمــال مــن بلدانهــم األصليــة إلــى
الدولــة ،كمــا أن معنــى التوســط يحتــوي علــى معنــى االســتقدام باإلضافــة إلــى معانــي
أخــرى لــم يتضمنهــا مشــروع القانــون.
		 أضــاف المجلــس التزامــات علــى مكاتــب االســتقدام فــي بعــض الحــاالت التــي لــم يتــم
تغطيتهــا فــي المشــروع مثــل توعيــة وتعريــف العامــل بعــادات وتقاليــد شــعب اإلمــارات
وحســن معاملــة العامــل وتوعيتــه بالجهــات المختصــة بنظــر شــكواه ،كمــا اقتــرح شــرط
منــح الترخيــص لمكاتــب اســتقدام العمــال توافــر مديــر مواطــن مــع تقديــم ضمــان بنكــي
لتحقيــق االنضبــاط الكافــي فــي عمــل هــذه المكاتــب.
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مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
الهدف من القانون:
انتشــرت فــي اآلونــة األخيــرة ظاهــرة حيــازة الحيوانــات الخطــرة فــي المنــازل باعتبارهــا حيوانــات
أليفــة ،وتعتبــر هــذه الظاهــرة جديــدة علــى المجتمــع اإلماراتــي ،وكمــا هــو مالحــظ فــإن هــذه
الظاهــرة فــي تصاعــد مســتمر ،وإذ تعــد حيــازة الحيوانــات الخطــرة بأشــكالها المتنوعــة والقادمــة
مــن بيئــات مختلفــة إخــا ًال بتــوازن البيئــة المناســبة للحيوانــات ،ويخالــف أســس رعايــة الحيــوان فــي
ظــل امتالكهــا مــن ِقبــل أشــخاص أو جهــات غيــر مختصــة ،فــإن بعــض هــذه الحيوانــات تعتبــر
شرســة ويشــكل اقتناؤهــا واالحتفــاظ بهــا خطــورة حقيقيــة علــى صحــة وســامة صاحــب الحيــوان
(الحائــز) والمحيطيــن بــه ،ممــا قــد يتســبب بتأثيــرات ســلبية علــى الصحــة العامــة وقطــاع الســياحة.
ونظــر ًا لعــدم وجــود تشــريع ينظــم حيــازة وتربيــة هــذه الحيوانــات ،وحيــث أن التشــريعات المعمــول بهــا
حالي ـ ًا هــي تشــريعات عامــة ال تكفــي لضبــط الممارســات الخاطئــة فــي حيــازة الحيوانــات الخطــرة ،فــإن
الحاجــة إلــى وجــود تشــريع خــاص ينظــم هــذه الممارســات مــن خــال:
		
		
		
		

تنظيم امتالك وحيازة وتداول الحيوانات الخطرة.
حماية اإلنسان من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى
الحيوانات األخرى.
ضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة.
ضمان وضع اإلجراءات الجزائية للمخالفات المرتكبة.

من أهم التعديالت التي وضعها المجلس الوطني االتحادي:
		 اســتحداث تعريفــات جديــدة وتوســيع مظلــة الحمايــة التــي يشــملها مشــروع القانــون،
باإلضافــة إلــى وضــع حظــر مطلــق علــى امتــاك أو حيــازة أو تــداول أو إكثــار أي مــن
الحيوانــات الخطــرة ،ومنــع أي تراخيــص فــي هــذا الشــأن عــدا مــا ســيرد فــي المــواد للجهــات
المتخصصــة فــي هــذا األمــر كمــا شــملت وســائل نقــل الحيوانــات وذلــك ألن الدراســة
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االجتماعيــة كشــفت عــن وجــود حــاالت لهــروب الحيوانــات ونظــر ًا للطبيعــة الخطــرة التــي
تتســم بهــا هــذه الحيوانــات والتهديــد الــذي تحدثــه فــي البيئــة اســتلزم اشــتراط األمــان فــي
وســيلة النقــل عــاوة علــى أن ذلــك يحقــق أهــداف القانــون.
		 كمــا شــمل التعديــل “ توفيــر أماكــن إيواء آمنــة ومناســبة للحيــوان الخطر وفق االشــتراطات
التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون ،كمــا تــم حــذف بعــض الحيوانــات مــن
الملحقيــن والتــي وجــدت اللجنــة أنهــا ال تمثــل خطــورة حقيقيــة ،حتــى يكــون الجــدوالن
معبرَيــن حق ـ ًا وصدق ـ ًا عــن عنــوان مشــروع القانــون وهــو الحيوانــات الخطــرة.
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مشــروع قانــون اتحــادي فــي شــأن مكافحــة اإلغــراق والتدابيــر
التعويضيــة والوقائيــة

مشــــروع قانــون اتحــادي فــي شـــأن إنشــاء مركـــــز اإلمـــــارات
للتحكيــم الرياضــي

الهدف من القانون:

الهدف من القانون:

يهــدف مشــروع القانــون إلــى إرســاء المنافســة العادلــة مــا بيــن المنتــج المحلــي والمنتــج المســتورد
عندمــا يتــم اســتيراده إلــى الدولــة بأســعار مغرقــة ومدعومــة ،وفــي مكافحــة الممارســات الضــارة
فــي التجــارة الدوليــة والمتمثلــة فــي اإلغــراق والدعــم وتزايــد الــواردات الموجهــة إلــى الدولــة والتــي
تتســبب بضــرر للصناعــة الوطنيــة.

يهــدف مشــروع القانــون إلــى تعزيــز وتطويــر المنظومــة الرياضيــة فــي الدولــة ،مــن خــال إنشــاء
مركــز وطنــي للتحكيــم الرياضــي يختــص بالفصــل فــي المنازعــات الرياضيــة ،حيــث جــاءت فكــرة
إنشــاء هــذا المركــز انســجام ًا مــع االتجــاه العالمــي الســائد بضــرورة إنشــاء مراكــز تحكيــم للمنازعــات
الرياضيــة فــي كافــة الــدول ،ومنســجم ًا مــع مبــادئ وتطلعــات المحكمــة الدوليــة لفــض المنازعــات
الرياضيــة فــي لــوزان  /سويســرا ( )CASوذلــك ضمانــ ًا لســرعة البــت فيهــا بعــد أن زادت وتيــرة
وحجــم انعكاســات تلــك المنازعــات فــي القطــاع الرياضــي

كمــا ســيعمل علــى إزالــة اآلثــار الضــارة للمنافســة غيــر المشــروعة المتمثلــة فــي ممارســة اإلغــراق
والدعــم الــذي تعمــد إليــه العديــد مــن الــدول والمصانــع األجنبيــة عنــد تصديــر منتجاتهــا إلــى
الســوق الوطنيــة واألســواق الخليجيــة ،وتنميــة اإليــرادات الماليــة للدولــة.

من أهم التعديالت التي وضعها المجلس الوطني االتحادي:
		 قــام المجلــس بإضافــة التخييــر بيــن مكافحــة اإلغــراق أو الدعــم المخصــص بــد ًال مــن
المعيــة بينهمــا والتــازم ،عنــد فــرض الرســوم ،باإلضافــة إلــى تعديــل النــص الــذي يحيــل
إلــى الالئحــة التنفيذيــة؛ بحيــث يتضمــن ضوابــط الشــروط الخاصــة بفــرض التدابيــر المؤقتــة
النهائيــة وليــس الشــروط.

من أهم التعديالت التي وضعها المجلس الوطني االتحادي:
		 المجلــس يســتحدث بنــد ًا يؤكــد علــى أھمیــة ســرعة الفصــل فــي المنازعــات الرياضیــة مــن
خــال التوفیــق أو التحكیــم ،كمــا اقتــرح حــذف المصطلحيــن المســتحدثين مــن اللجنــة
وهمــا (شــرط التوفيــق الرياضــي) و(مشــارطة التوفيــق الرياضــي) لكــون التوفيــق ال يحتــاج
إلــى االشــتراط بيــن الطرفيــن المتنازعيــن ،بينمــا يأتــي دور المركــز فــي الحكــم والفصــل بيــن
المتنازعيــن.

		 عــ ّدل المجلــس تعريفــي التدابيــر النهائيــة والمؤقتــة لتعــرّف بأنهــا إجــراءات ،بــد ًال مــن
تعريفهــا كتدابيــر يتــم اتخاذهــا ،كمــا أضــاف تعريــف الضــرر والصناعــات الخليجيــة فــي كل
مــن الضــرر الجســيم والتهديــد بالضــرر.

46

47

مشــروع قانون اتحادي في شأن العمل التطوعي
الهدف من القانون:
يهــدف مشــروع القانــون إلــى توفيــر بيئــة تشــريعية للعمــل التطوعــي وتوحيــد الجهــود المبذولــة
لذلــك ،مــن خــال تحقيــق مجموعــة مــن الغايــات الهامــة واألساســية مثــل تعزيــز قيــم التكافــل
التعاضــد والتــآزر واالرتقــاء بالثقافــة المجتمعيــة ككل ،باإلضافــة إلــى تنميــة الحــس بالمســؤولية
وتحفيــز روح المبــادرة وبالتالــي إحــداث فــرق إيجابــي فــي مجتمعاتنــا

من أهم التعديالت التي وضعها المجلس الوطني االتحادي:
		 طالــب المجلــس بتعديــل بعــض المــواد المتعلقــة بتنظيــم العمــل التطوعــي ،كإضافــة
نــص يفيــد بإنشــاء ســجل لــدى الــوزارة  ،ووضــع آليــة لتمكيــن الجهــات المحليــة مــن التنســيق
مــع الــوزارة فــي عمليــة التســجيل ،كمــا طالــب بتعديــل شــروط المتطــوع بإضافــة بنــد
مســتحدث يتعلــق بســن المتطــوع ،وعــاوة علــى ذلــك تطـرّق أيضـ ًا المجلــس إلــى أهميــة
إضافــة مــادة تتعلــق بالمتطــوع الزائــر ،وذلــك لتنظيــم آليــة تطــوع الزائريــن للدولــة.
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المحور الرقابي

الموضوعات العامة

وقد جاءت مناقشتها على النحو اآلتي:

بلــغ عــدد الموضوعــات العامــة التــي انتهــى المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن مناقشــتها فــي األدوار
األول والثانــي والثالــث مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر عــدد ( )20موضوعــات عامــة منهــا
( )3موضوعــات عامــة فــي الــدور األول مســتغرق ًا فــي ذلــك زمن ـ ًا وقــدره ( )12ســاعة و()51
دقيقــة و( )38ثانيــة وبنســبة بلغــت (  )% 19.6مــن إجمالــي زمــن الجلســات فــي هــذا الــدور،
فــي حيــن بلــغ عــدد ( )7موضوعــات عامــة فــي الــدور الثانــي مســتغرق ًا فــي ذلــك زمن ـ ًا وقــدره
( )25ســاعة و( )19دقيقــة و( )36ثانيــة وبنســبة بلغــت ( )% 26.2مــن مجمــل زمــن مناقشــات
الجلســات ،كمــا بلــغ عــدد ( )10موضوعــات عامــة فــي الــدور الثالــث مســتغرق ًا فــي ذلــك زمن ـ ًا
وقــدره ( )34ســاعة و( )31دقيقــة و( )43ثانيــة وبنســبة بلغــت ( )% 33.8مــن مجمــل زمــن
مناقشــات الجلســات.

موضوع “سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع”:
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االستفســار عــن نتائــج جهــود الــوزارة لرفــع مســتوى الوعــي الصحــي فــي المجتمــع بأهميــة
الفحــص الشــامل والمبكــر لألمــراض.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى قيــام الــوزارة بعــد الخلــوة
الوزاريــة األخيــرة فــي صيــر بنــي يــاس بإطــاق مبــادرة الفحــص المبكــر لألمــراض ،حيــث
تــم تأهيــل جميــع المراكــز الصحيــة ،وهنــاك ( )72مركــز ًا حالي ـ ًا يعمــل علــى تنفيــذ هــذه
المبــادرة.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
% 19.6

3

موضوع
عــــــام

% 26.2

12:51:38

الدور األول

25:19:36

20
موضوع

الدور الثاني

عــــــام

10

موضوع
عــــــام

الدور الثالث
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7

موضوع
عــــــام

% 33.8

34:31:43

ضرورة اإلسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين.
زيــادة االعتمــادات الماليــة المخصصــة لمركــز اإلحصــاء واألبحــاث الصحيــة فــي الــوزارة،
وذلــك للتمكــن مــن إجــراء المســوحات بشــكل دوري للوقــوف علــى العوامــل التــي تؤثــر علــى
الصحــة العامــة ،ووضــع الخطــط واالســتراتيجيات للحــد مــن األمــراض مثــل الســمنة ،مــرض
الســكري ،واألمــراض النفســية ،اإلدمــان ،أمــراض الســرطان ،الســكتة الدماغيــة.
فتــح كليــات حكوميــة وخاصــة بتدريــس التخصصــات الطبيــة الفنيــة التــي يوجــد بهــا نقــص
فــي الدولــة مثــل :التمريــض النفســي ،التمريــض المجتمعــي ،فنــي إســعاف ،فنــي وبائيــات،
والصحــة العامــة.
زيــادة االعتمــادات الماليــة المخصصــة لبرامــج ومبــادرات التثقيــف والتوعيــة الصحيــة،
ووضــع منهجيــة لقيــاس أثــر هــذه البرامــج ،وتخصيــص مســاحات مدعومــة فــي وســائل
اإلعــام فــي الدولــة للتثقيــف الصحــي بشــكل مســتمر طــوال العــام للمســاهمة فــي نشــر
الثقافــة الصحيــة والوعــي الصحــي.
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إنشــاء أقســام متخصصــة لمرضــى التوحــد ،ومتالزمــة داون ومرضــى التصلــب اللويحــي
بمستشــفيات الدولــة ومراكــز الرعايــة األوليــة مــع توفيــر الكــوادر المتخصصــة لعالجهــم،
وتثقيــف ودعــم األســر بالطــرق الصحيحــة للتعامــل معهــم ،باإلضافــة إلــى دعــم المراكــز
القائمــة الســتيعاب األعــداد المتزايــدة.
تضميــن الخطــة الوطنيــة الشــاملة لرعايــة المســنين ،وإنشــاء إدارات وأقســام متخصصــة فــي
أمــراض الشــيخوخة بمستشــفيات الدولــة ،ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة ،وتوفيــر الحيــاة
الكريمــة لهــم.
العمــل علــى إصــدار قانــون الصحــة النفســية ،وذلــك للحفــاظ علــى حقــوق المرضى النفســيين
والعامليــن فــي مجــال الطــب النفســي ،وإعــداد خطــة الســتقطاب العامليــن فــي الصحــة
النفســية لتشــجيعهم للعمــل فــي هــذا المجــال ،وتوفيــر الخدمــات الصحيــة النفســية األوليــة
بشــكل يتناســب مــع التوزيــع الســكاني فــي الدولــة.
زيادة المراكز المتخصصة لعالج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة.
اإلسراع في إنجاز مشروع البورد اإلماراتي للتخصصات الطبية.
دعــم مراكــز التدريــب والتطويــر المهنــي التخصصــي فــي القطــاع الصحــي واســتخدام
التكنولوجيــا الحديثــة مــن خــال التعليــم عــن بعــد خاصــة فيمــا يتعلــق بإجــراء العمليــات
الجراحيــة.
وضــع مبــادرات اســتراتيجية لتشــجيع الكــوادر الوطنيــة وتحفيزهــا علــى االلتحــاق بتخصصات
الصحــة العامــة ،وإعــداد البرامــج األكاديميــة الالزمــة فــي هــذا الشــأن.
إدراج مهــارات الحيــاة الصحيــة ضمــن المناهــج الدراســية بكافــة المراحــل الدراســية ،واعتمــاد
خطــة توعويــة تثقيفيــة بشــأن مخاطــر الســمنة ومــرض الســكري مــن خــال وضــع آليــة
واضحــة لمتابعــة الملــف الصحــي عبــر المؤسســات التربويــة.

التنســيق بيــن وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الخارجيــة
والتعــاون الدولــي لتخصيــص مقاعــد دراســية لمبتعثــي وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع،
مــع توفيــر البديــل خــال فتــرة االبتعــاث.

إعــداد خطــة وطنيــة لتعزيــز النشــاط البدنــي فــي الدولــة ،علــى أن تتضمــن مبــادرات
اســتراتيجية مختلفــة فــي هــذا الجانــب.
وضــع الضوابــط واللوائــح المنظمــة للعمليــات الجراحيــة ،الخاصــة بتخفيــف الــوزن ،حســب
المعاييــر الدوليــة ومنظمــة الصحــة العالميــة.
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موضوع “سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت”:
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
المطالبــة بتحديــث قانــون مكافحــة المخــدرات بمــا يواكــب المســتجدات والتطــورات العلمية
الخاصــة بالتجريــم والعقــاب لمــرور أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن علــى إصــداره والعمــل بــه.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى قيــام الــوزارة بوضــع مســودة
مشــروع قانــون للفحــص الــدوري للمدمــن ،حيــث يخضــع المتعاطــي لفتــرة زمنيــة محــددة
للفحــص إللزامــه بعــدم تعاطــي المخــدرات والعقاقيــر.

موضوع “حماية المجتمع من المواد المخدرة “:
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
المطالبــة بتحديــث قانــون مكافحــة المخــدرات بمــا يواكــب المســتجدات والتطــورات العلمية
الخاصــة بالتجريــم والعقــاب لمــرور أكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن علــى إصــداره والعمــل بــه.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى قيــام الــوزارة بوضــع مســودة
مشــروع قانــون للفحــص الــدوري للمدمــن ،حيــث يخضــع المتعاطــي لفتــرة زمنيــة محــددة
للفحــص إللزامــه بعــدم تعاطــي المخــدرات والعقاقيــر.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
تطويــر آليــات التنســيق بيــن وزارتــي الداخليــة ،والصحــة تشــمل الربــط اإللكترونــي لضمــان
تحديــث جــداول المــواد المخــدرة المحدثــة دوليـ ًا ،والرقابــة الالزمــة علــى صــرف الوصفــات
الطبيــة وتــداول األدويــة وصرفهــا مــن الصيدليــات والعيــادات الخاصــة.
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وضــع خطــط وبرامــج عمــل تراعــي المعاييــر الدوليــة لمكافحــة ترويــج المخــدرات ،علــى أن
تتضمــن اآلتــي:
التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم االتصاالت لتطبيق برامج تكنولوجية
		 حديثة تضمن مالحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكتروني ًا.
التنســيق بيــن وزارتــي الداخليــة ووزارة التربيــة والتعليــم فــي شــأن توعيــة الطــاب،
ومراقبــة المتغيــرات الســلوكية داخــل المؤسســات التربويــة بالتعــاون مــع األســرة ،للحــد
مــن انتشــار ظاهــرة المخــدرات.
برامــج توعويــة تراعــي تصنيفــات العمــر المختلفــة وفــق المعاييــر الدوليــة بشــأن أضــرار
المخــدرات وعواقبهــا الصحيــة ،والنفســية واالجتماعيــة مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة،
وشــبكات التواصــل االجتماعــي.
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		 تطويــر وتوســعة وإنشــاء مراكــز اإليــواء والتأهيــل والعــاج النفســي لمدمنــي المخــدرات
حســب الحاجــة ،وتزويدهــا باإلمكانيــات والقــدرات الفنيــة ،والبشــرية الالزمــة ،مــع التشــديد
علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي عــاج المدمنيــن.
		 إنشــاء قاعــدة بيانــات علــى مســتوى الدولــة ،علــى أن تشــمل اإلحصائيــات المتعلقــة بمدمنــي
المخــدرات ،والمتعاطيــن ،وتشــجيع الباحثيــن والدارســين المتخصصيــن علــى إعداد الدراســات
والبحــوث الالزمــة فــي هــذا الشــأن.
		 تدريــب وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة فــي مجــال عــاج مدمنــي ومتعاطــي المخــدرات ،وفتــح
فــرص تعليميــة لهــذه التخصصــات.
		 التعــاون بيــن وزارة الداخليــة ووزارة الصحــة فــي إعــداد دليــل عمــل فنــي للعامليــن فــي مراكز
اإليــواء والتأهيــل والعــاج النفســي بالدولــة علــى أن يتضمــن هــذا الدليــل المعاييــر الدوليــة
بشــأن مراحــل العــاج ،وأنــواع برامــج العــاج ،وتوقيــت تقديــم الخدمــات الصحيــة والنفســية
لمدمنــي المخــدرات.
		 تشــديد الرقابــة واإلجــراءات األمنيــة علــى مراكــز اإليــواء والتأهيــل والعــاج النفســي بمــا
يضمــن منــع دخــول المــواد المخــدرة إلــى هــذه المراكــز.
		 تمكيــن المتعافيــن مــن اإلدمــان فــي الحصــول علــى شــهادات بحــث الحالــة الجنائيــة الالزمــة
لشــغل وظائــف أو أعمــال فــي الدولــة وإيجــاد فــرص عمــل مناســبة لهــم ودمجهــم فــي
المجتمــع.
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موضوع “ سياسة التعليم العالي والبحث العلمي “:
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
ضــرورة إيجــاد حلــول وبدائــل الختبــار "اآليلــس" لكــي ال يكــون االختبــار عقبــة تحــرم أبنــاء
الدولــة مــن إكمــال تعليمهــم العالــي.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أن وزارة التربيــة والتعليــم
وضعــت حلــو ًال وبدائــل "لآليلــس" ســتكون عبــر تطويــر منظومــة االختبــارات الوطنيــة فــي
الدولــة للحــد مــن هــذه المشــكلة التــي يعانــي منهــا بعــض الطلبــة فــي الدولــة.

موضوع " سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات
المقدمة للمتعاملين ":
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االستفســار عــن السياســات والخطــط التــي أعدتهــا الــوزارة لرفــع نســبة التوطيــن فــي
الســلطة القضائيــة والوظائــف اإلداريــة.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أن دائــرة التفتيــش فــي
الــوزارة قــد عمــدت إلــى وضــع خطــة للتوطيــن لألعــوام (  ) 2019 - 2016تصــل مــن
خاللهــا نســب التوطيــن فــي القضــاء إلــى  ،% 70والمحافظــة علــى نســبة التوطيــن فــي
أعضــاء النيابــة التــي تبلــغ  ،100%كمــا قامــت الــوزارة بوضــع عــدد مــن المبــادرات فــي
الخطــة االســتراتيجية لتوطيــن الوظائــف اإلداريــة وذلــك بالتنســيق مــع الهيئــة االتحاديــة
للمــوارد البشــرية الحكوميــة.
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موضوع " تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة ":

موضوع "حماية وتعزيز اإلنتاج الغذائي والبحري":

		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االستفســار عــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الهيئــة إلبــراز جهــود الدولــة علــى الصعيــد
اإلقليمــي والدولــي فــي مكافحــة اإلرهــاب وتحســين ترتيــب الدولــة فــي المؤشــر العالمــي
لإلرهــاب.

		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
إنشــاء جمعيــات ألصحــاب المواشــي والعســالين تهتــم بمشــاكلهم وتســاعد علــى نشــر الوعــي
بينهــم.

		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أن الهيئــة تعمــل علــى
وضــع خطــة وطنيــة بالتعــاون مــع الــوزارات والجهــات المعنيــة ،إلبــراز دور وجهــود الدولــة
فــي مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف ،علــى أن تســتهدف هــذه الخطــة التســويق والدعايــة
الدوليــة لمركــزي «هدايــة للتطــرف العنيــف» و«صــواب» ،وجهــود الدولــة كافــة فــي
هــذا المجــال ،وأن الــوزارة ســتدرس بعــض التقاريــر الدوليــة المتعلقــة بقضايــا اإلرهــاب،
والتطــرف ،للوقــوف علــى المعاييــر والمعلومــات التــي تُكتــب وفق ـ ًا لهــا.

		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أن الــوزارة ســتأخذ بعيــن
االعتبــار مقتــرح إنشــاء جمعيــات للمواشــي والعســالين وســيتم دراســته بشــكل مفصــل مــع
أصحــاب هــذه المهــن.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
وضــع سياســات ،وبرامــج محــددة فــي شــأن "اســتدامة مصــادر الغــذاء وتنوعهــا" وربطهــا
برؤيــة اإلمــارات ( )2021ومئويــة اإلمــارات (.)2071
وضــع نظــم عمــل محــددة؛ لدعــم وتشــجيع المــزارع التقليديــة علــى مســتوى الدولــة،
واســتخدام وســائل وتقنيــات فعالــة كاســتخدام الصــوب الزراعيــة ،والبيــوت البالســتيكية،
والزراعــة الملحيــة والمائيــة ،وطــرق الــري الحديثــة.
التركيــز علــى تشــجيع االســتثمارات فــي مجــال الغــذاء فــي الدولــة والعمــل علــى تطويرهــا،
وفتــح منافــذ التوزيــع الالزمــة لهــذه البضائــع ،مــع عــدم إغفــال االســتثمارات الزراعيــة
فــي الخــارج ،ووضــع برامــج تنفيذيــة مصحوبــة بخطــط تشــغيلية حــول توعيــة المجتمــع
بأهميــة اســتثمار اإلنتــاج المحلــي فــي القطــاع الزراعــي (المــزارع الترفيهيــة) والســمكي؛ علــى
أن تســتهدف هــذه البرامــج مؤسســات القطــاع الخــاص والمواطنيــن والمزارعيــن المحلييــن.
مراجعــة األطــر التشــريعية والقانونيــة إلدارة مــوارد الميــاه فــي الدولــة ،بمــا يــؤدي إلــى
التطبيــق الفعلــي للقوانيــن النافــذة حاليـ ًا خاصــة فــي أطــر التعــاون مــع الجهــات األخــرى،
ووضــع البرامــج التوعويــة الالزمــة لترشــيد اســتخدام الميــاه وادراج مبــادرات فــي شــأن علــوم
االســتمطار الصناعــي بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة ،والتشــجيع علــى اســتخدام
أفضــل التقنيــات العالميــة لترشــيد الميــاه ،واســتخدام الميــاه المعالجــة فــي الزراعــة
واألنشــطة األخــرى.
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		 إعادة النظر في بعض التشريعات والقرارات التي تنظم عملية الصيد من خالل اآلتي:
الشروط والمتطلبات القانونية التي تنظم عملية الصيد خاصة عملية الصيد الجائر.
الشروط الوظيفية لنائب النوخذة؛ تدارك ًا للكثير من الممارسات السلبية.
وضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه االقتصادية للدولة.
تحديد تصدير األسماك للخارج ،ووضع نسب محددة للتصدير؛ من خالل الجمعيات
		 التعاونية لصيادي االسماك أو الجهات المصرحة.
		 وضــع مبــادرات فــي شــأن المحافظــة علــى البيئــة البحريــة ،لضمــان اســتدامة التنــوع البحــري،
وتشــديد العقوبــات علــى المخالفيــن.
		 ضــرورة إيجــاد مركــز إحصائــي ومعلوماتي خــاص بالبيئة والثــروة الحيوانيــة والنباتيــة والبحرية،
يختــص بجمــع المعلومــات والبيانــات واإلحصــاءات ،وإجــراء المقارنــات والتحليــات ،وإصــدار
التقاريــر الالزمــة لمتخــذي القــرار وربطهــا بكافــة المتغيــرات مثــل زيــادة الســكان وزيــادة
اإلنتــاج الزراعــي والبحــري وغيرهــا.
		 إيجــاد برنامــج أو صنــدوق لدعــم مراكــز األبحــاث الزراعيــة والســمكية فــي الدولــة؛ تشــجيع ًا
علــى القيــام بدورهــا فــي تحقيــق األمــن الغذائــي ،واالســتفادة منهــا بالطريقــة أو الشــكل
الــذي يكفــل اســتدامة الغــذاء للمواطنيــن والمقيميــن علــى أرض الدولــة.
		 العمــل علــى توطيــن مهــن المزارعيــن والصياديــن؛ مــن خــال وضــع البرامــج المحفــزة لهــم
بمــا يكفــل اســتدامة هــذه المهــن واألمــن الغذائــي باإلضافــة إلــى زيــادة وتأهيــل الــكادر
الفنــي الــازم مــن األطبــاء البيطرييــن والمفتشــين وغيرهــم ،بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة
فــي الدولــة.
		 العمــل علــى تنفيــذ توصيــات المجلــس الوطنــي االتحــادي حــول األمــن الغذائــي والمائــي
فــي الفصــل التشــريعي الرابــع عشــر ،وموضــوع حمايــة المواطنيــن العامليــن فــي مهنــة
الصيــد والزراعــة فــي الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر.
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موضوع "سياسة الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات":
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االستفســار عــن خطــة الهيئــة إلنشــاء مراكــز اإليــواء والمالجــئ لمواجهــة حــاالت الطــوارئ
واألزمــات ،ورفــع جاهزيــة المنشــآت األخــرى الســتخدامها فــي حــاالت الطــوارئ ،وخاصــة
مثــل هــذه العناصــر تعــد جوهريــة فــي التعامــل مــع الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أنــه قــد تــم تحضيــر مراكــز
اإليــواء مــن قبــل شــركاء وزارة الداخليــة منهــم القــوات المســلحة والهــال األحمــر ،وهنــاك
تطويــر دائــم فــي الخطــط مــن قبــل الهيئــة مــع الشــركاء مــن الحكومــة.
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أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
إبــرام مذكــرات تفاهــم ،وإعــداد خطــط وبرامــج عمــل مشــتركة بيــن الهيئــة والجهــات
الحكوميــة االتحاديــة والمحليــة لتنفيــذ االســتراتيجية العامــة لخطــط الطــوارئ واألزمــات،
وتطويــر ورفــع كفــاءة االســتجابة الوطنيــة فــي حــاالت الطــوارئ واألزمــات وفــق أفضــل
التجــارب والممارســات واألطــر الدوليــة بمــا يتوافــق مــع إطــار عمــل ســنداي للحــد مــن
مخاطــر الكــوارث.
تعديــل الالئحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )2لســنة  2011فــي شــأن
إنشــاء الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث فيمــا يتعلــق بتوضيــح األدوار
والمســؤوليات للجهــات المعنيــة ،وتحديــث ســجل المخاطــر بحيــث يتــم توضيــح آليــات
التعامــل واإلدارة لــكل مــا يتطلــب لمواجهــة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.

العمــل علــى طــرح برامــج تعليميــة وأكاديميــة متخصصــة فــي مجــال الطــوارئ واألزمــات
والكــوارث بالتنســيق مــع مؤسســات التعليــم العالــي.

ضــرورة تضميــن الهيئــة فــي خططهــا االســتراتيجية (خاصــة فيمــا يتعلــق منهــا بخطــط
االســتجابةوالتعافــي)لألحــكاماألساســيةالــواردةفــياالتفاقيــاتواألطــرالدوليــة(ســنداي).

إنشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة للمدربيــن والمتدربيــن فــي مجــال الطــوارئ واألزمــات
والكــوارث.

تضميــن برامــج الخدمــة الوطنيــة والمناهــج التعليميــة فــي المراحــل الدراســية المختلفــة
مبــادئ وقواعــد األمــن والســامة مــع التدريــب الميدانــي علــى مواجهــة الطــوارئ واألزمــات
والكــوارث.

إدراج مبــادرات وبرامــج تعنــى بتوطيــن الوظائــف التخصصيــة فــي الهيئــة الوطنيــة إلدارة
الطــوارئ واألزمــات والكــوارث وفــرق عمليــات اإليــواء واإلخــاء مــع مراعــاة التخصصيــة
طبقــ ًا لتخصصــات فريــق العمــل ووفقــ ًا لطبيعــة منطقــة اإلخــاء.

التعــاون بيــن الهيئــة وكل مــن الجهــات المحليــة والقطــاع الخــاص وخاصــة مــا يتعلــق
منهــا بتأميــن وســائل النقــل ،وكذلــك إيــاء أهميــة التعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم
قطــاع االتصــاالت فــي شــأن توفيــر نظــم االتصــاالت البديلــة فــي حــال حــدوث الطــوارئ
واألزمــات والكــوارث.

االســتفادة مــن منتســبي الخدمــة الوطنيــة وتأهيلهــم وفــق برامــج تخصصيــة مشــتركة مــع
الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث.

توفيــر المــوارد الماليــة والبشــرية والدعــم الــازم إلجــراء البحــوث والدراســات العلميــة
المتخصصــة ،واالطــاع علــى التجــارب الدوليــة المتطــورة فــي التعامــل مــع الطــوارئ
واألزمــات والكــوارث.
زيــادة عــدد التماريــن التــي تنفذهــا الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث
وزيــادة مشــاركاتها الخارجيــة.
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االنتهــاء مــن خطــة الحــوادث للمواصــات الرئيســية ،لتحقيــق الســامة المروريــة ،وإيجــاد
بيئــة آمنــة علــى الطــرق ،تتوافــق مــع المعاييــر العالميــة المتبعــة فــي هــذا المجــال
تحديــد آليــات قيــاس وتقييــم ومتابعــة مخرجــات األنشــطة والمبــادرات والبرامــج التــي
تتعلــق بالوقايــة واالســتعداد واالســتجابة.
أهمية تقنين شراء وبيع الطائرات دون طيار.
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موضوع " سياسة الهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحرية ":

موضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم":

		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
التأكيــد علــى أهميــة اســتكمال مشــروع ربــط القطــار داخــل إمــارات الدولــة وخارجهــا
واالنتهــاء منــه فــي الوقــت المحــدد ،لمــا ســيوفره مــن فــرص عمــل ومميــزات.

		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االستفســار عــن برامــج الــوزارة فــي إعــادة تأهيــل الكــوادر الوطنيــة العاملــة فــي الميــدان
التربــوي وتدريبهــا علــى المناهــج الجديــدة.

		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أنــه ســيتم العــام الجــاري
البــدء بتنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع قطــار االتحــاد ويبلــغ طــول هــذه المرحلــة 110
كيلومتــرات وتصــل إلــى جبــل علــي علــى أن يكــون عــام  2021الســقف الزمنــي للربــط
وعمــان.
الموحــد بالســكك الحديديــة مــع الســعودية ُ

		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى قيامهــا بإشــراك الميــدان
التربــوي فــي تطويــر المناهــج وهنــاك لجــان خاصــة بهــذا الموضــوع ،باإلضافــة إلــى وجــود
منظومــة لتوفيــر الكتــب فــي المــدارس والتأخيــر كان أليــام معــدودة.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
إعــادة النظــر والدراســة آلليــات خطــط الــوزارة بشــأن اســتقطاب الكــوادر الوطنيــة ،ورفــع
نســبة التوطيــن خاصــة للذكــور.
إعــادة النظــر للــكادر المالــي للمعلميــن والعمــل علــى أن يتضمــن هــذا الــكادر حوافــز ماليــة
ومعنويــة متميــزة تتناســب مــع األعبــاء الوظيفيــة للمعلميــن.
استحداث نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقيات.
زيــادة تعييــن مســاعدين للمعلميــن ()helperفــي مرحلــة ريــاض األطفــال ألداء المهــام
المطلوبــة ونظــر ًا لخصوصيــة المرحلــة.
إشــراك الميــدان التربــوي (إدارييــن ومعلميــن) فــي السياســات والخطــط والبرامــج المقترحــة
لتطويــر العمليــة التعليميــة.
وضع برامج تدريبية تراعي االحتياجات الفعلية لكل معلم وإداري وتربوي.
ضــرورة االنتهــاء مــن صــرف مكرمــة صاحــب الســمو – رئيــس الدولــة – لجميــع المســتحقين
طبقــ ًا للنظــام القانونــي للمنحــة.
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إعــداد دراســة لتقييــم المناهــج الدراســية الحاليــة والوقــوف علــى أبــرز التحديــات التــي
تواجــه الميــدان التربــوي ،واختيــار المناهــج الدراســية لتتناســب مــع الثقافــة الدينيــة والهويــة
الوطنيــة والعــادات والتقاليــد اإلماراتيــة.
إعطــاء اللغــة العربيــة والتربيــة اإلســامية والدراســات االجتماعيــة بمــا فيهــا التربيــة الوطنية
والتربيــة األخالقيــة أهميــة قصــوى وتطويــر أســاليبها ومهاراتهــا بمــا يتناســب مــع الهويــة
الوطنيــة والدينيــة للدولــة.
منــح اإلدارة المدرســية صالحيــات لتســيير العمليــة التعليميــة بشــكل مــرن وســريع لرفــع
كفــاءة الميــدان التربــوي.
دراســة أســباب ارتفــاع تكاليــف التعليــم الخــاص ،ووضــع خطــة للحــد مــن زيــادة الرســوم
المدرســية إليجــاد فــرص تعليميــة مناســبة لمختلــف شــرائح المجتمــع.

دراســة منــح المعلمــة التقاعــد المبكــر لمــن ترغــب وخاصــة لألمهــات اللواتــي لديهــن أطفــال
تحــت ســن العاشــرة.

زيــادة عــدد المرشــدين األكاديمييــن واألخصائييــن النفســيين بمــا يتناســب مــع زيــادة
أعــداد الطلبــة والتحديــات المعاصــرة وربطــه بالســلم الوظيفــي للترقيــات ،وتوفيــر الحوافــز
الماديــة والمعنويــة.

إعــداد دراســة لبيئــة العمــل واالمتيــازات الممنوحــة للمعلــم مقارنــة بأفضــل الممارســات
العالميــة المطبقــة لتحقيــق رفاهيــة المعلــم.
بحــث األســباب الحقيقيــة والجذريــة التــي أدت إلــى خســارة العديــد مــن الكفــاءات والكــوادر
الوطنيــة فــي الميــدان التربــوي.
االســتفادة مــن المعاييــر والمؤشــرات والممارســات الدوليــة بدمــج أصحــاب الهمــم مــع
أقرانهــم األســوياء فــي جميــع المراحــل التعليميــة ،وتأهيــل المعلميــن مــن خــال دورات
تدريبيــة متخصصــة للتعامــل مهنيــ ًا ونفســي ًا مــع أصحــاب الهمــم.
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موضوع " سياسة الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية "
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
التعديــل األخيــر علــى بعــض أحــكام المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )11لســنة 2008م
فــي شــأن المــوارد البشــرية فــي الحكومــة االتحاديــة قلــص إجــازة المرافــق للمريــض لتصبــح
( )15يومــ ًا فقــط دون مراعــاة للحــاالت اإلنســانية بخصــوص بعــض األمــراض التــي
تتطلــب مــدة طويلــة للعــاج والــذي قــد يترتــب عليــه إيقــاف راتــب المرافــق لعــدم كفايــة
رصيــده مــن اإلجــازات.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى منــح المجلــس الــوزاري للتنميــة
الصالحيــة للوزيــر المختــص باســتثناء المرافقيــن للمريــض مــن المــدة المقــررة بالقانــون وذلــك
ـاء علــى تقريــر طبــي صــادر مــن اللجنــة المختصــة بــوزارة الصحــة وتكــون اإلجــازة مدفوعــة
بنـ ً
األجــر.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
إصــدار قانــون اتحــادي خــاص ينظــم عمــل المواطنيــن فــي ســوق العمــل بالدولــة ،أو
تعديــل قانــون تنظيــم عالقــات العمــل االتحــادي رقــم ( )8لســنة  ،1980بمــا يحقــق
سياســات وخطــط وبرامــج التوطيــن فــي ســوق العمــل بالدولــة.
ضــرورة مــرور جميــع تصاريــح العمــل الجديــدة الخاصــة بالجهــات االتحاديــة والمحليــة
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ،ومؤسســات القطــاع الخــاص التــي ال تخضــع لســلطة وزارة
المــوارد البشــرية والتوطيــن علــى الــوزارة؛ إلثبــات عــدم وجــود مواطنيــن باحثيــن عــن عمــل
مســجلين فــي قاعــدة بيانــات الــوزارة ،قادريــن علــى أداء الوظيفيــة المطلوبــة ،تطبيقــا
للمــادة ( )14مــن القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة 1980م بشــأن تنظيــم عالقــات
العمــل ،وتعديالتــه.
تخصيــص صنــدوق مالــي ضــد التعطــل للمواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص وقــت
األزمــات االقتصاديــة.
صــرف مســاعدات اجتماعيــة للمواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل والمســجلين فــي قاعــدة بيانــات
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن.
معالجــة فــوارق األجــور مــن خــال ســد الفجــوة فــي الرواتــب بيــن القطــاع الحكومــي
والخــاص ،ووضــع حــد أدنــى ألجــور المواطنيــن فــي القطــاع الخــاص أســوة بالقطــاع
الحكومــي.
ضــرورة توطيــن وظيفــة مديــر المــوارد البشــرية فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة فــي
الدولــة.
ضــرورة توطيــن وظائــف تســاهم فــي توطيــن القطــاع الخــاص مــن قيــادات الصــف األول
أو الثانــي أو الثالــث فــي ســوق العمــل بالدولــة.
النظــر فــي تعديــل قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة رقــم ( )7لســنة 1999م
وتعديالتــه؛ لتوحيــد الحــد األقصــى للمعــاش التقاعــدي للمواطنيــن فــي ســوق العمــل
أســوة بالقطــاع الحكومــي.

70

71

موضوع " سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات "
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
التســاؤل عــن وجــود مؤشــر للتوعيــة القانونيــة لــدى الــوزارة.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أن مجلــس الــوزراء يكلــف
الــوزارة بالقيــام بحمــات توعويــة وإعالميــة لنشــر الثقافــة فــي قوانيــن معينــة مثــل قانــون
المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وذلــك مــع الجهــات والــوزارات المعينــة.
تعديل عقود العمل للمواطنين بما يتناسب مع سياسة توطين سوق العمل في الدولة.
وضــع إطــار زمنــي لتوطيــن جميــع الوظائــف القابلــة للتوطيــن فــي جميــع مؤسســات
الحكومــة االتحاديــة.
وضــع نظــام لمتابعــة وتقييــم معــارض التوظيــف فــي الدولــة تشــرف عليــه وزارة المــوارد
البشــرية والتوطيــن.
اإلســراع فــي تفعيــل الخطــط والبرامــج االســتراتيجية للــوزارة خاصــة مبــادرات التوطيــن
النوعــي ،نظــام التوظيــف المبتكــر ،مبــادرة أبشــر ،ووضــع مؤشــرات أداء اســتراتيجية لمــدى
تحقيــق هــذه المبــادرات ألهدافهــا االســتراتيجية.
التنســيق بيــن وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن ومؤسســات التعليــم العالــي إلعــداد برامــج
للتدريــب المهنــي أثنــاء الدراســة فــي مختلــف المراحــل الدراســية ،بمــا يحقــق مالءمــة
مخرجــات التعليــم مــع احتياجــات ســوق العمــل ،خاصــة فــي إطــار تشــجيع الطلبــة لإلقبــال
علــى التخصصــات العلميــة.
ضــرورة تعديــل القــرار الــوزاري رقــم ( )19لســنة 2013م بشــأن القواعــد التنفيذيــة ،وشــروط
انتفــاع أصحــاب األعمــال والمشــتغلين لحســابهم الخــاص وأصحــاب المهــن الحــرة بقانــون
المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة ،بمــا يكفــل مســاهمة الحكومــة بنفــس نســبة االشــتراك
المدفوعــة مــن الحكومــة للمواطنيــن ،المشــتركين فــي صنــدوق المعاشــات والتأمينــات
االجتماعيــة فــي القطــاع الخــاص.
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أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
تطويــر الخطــة االســتراتيجية لــوزارة العــدل لتتضمــن هــدف "مواكبــة تطويــر التشــريعات
للتحديــات العلميــة والتكنولوجيــة المســتقبلية" ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالــذكاء االصطناعــي،
والثــورة الرقميــة ومئويــة اإلمــارات 2071م.
نشر الوعي في المجتمع بأهمية أي تشريع بعد صدوره.
تعزيــز التواصــل مــع الشــركاء االســتراتيجيين للــوزارة ،ووضــع خطــط عمــل محــددة وبرامــج
مشــتركة لتحقيــق هــدف تطويــر التشــريعات.
وضــع آليــة عمــل محــددة بيــن وزارة العــدل والجهــات المعنيــة بتطبيــق التشــريع لقيــاس
األثــر التشــريعي وإنشــاء وحــدة مختصــة فــي الــوزارة تعنــى بذلــك.
إعــداد نظــام عمــل يعنــى بتطويــر منهجيــة إعــداد التشــريعات ،بالتنســيق مــع الــوزارات
والجهــات المختلفــة.
تطويــر الدراســات والبحــوث التشــريعية فــي الــوزارة والمتعلقــة باحتياجــات المجتمــع والنتائج
االجتماعيــة المتوقعــة مــن إصــدار التشــريع.
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موضوع " سياسة وزارة تطوير البنية التحتية"
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االســتفهام حــول المســاكن الشــعبية القديمــة وعــن مــدى دور الــوزارة فــي صيانتهــا أو
إحاللهــا ،كمــا أن هنــاك تداخــل بيــن المشــاريع االتحاديــة والمشــاريع المحليــة والــذي قــد
يترتــبعليــهعــدماتبــاعالمواصفــاتالعالميــةإلنشــاءالطــرقبشــأنالمســافاتوالمســاحات.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أنــه بالتعــاون مــع لجنــة
مبــادرات رئيــس الدولــة تعمــل الــوزارة علــى إحــال مــا يقــارب ( )10آالف مســكن وذلــك
بحســب حاالتهــا إن كانــت تســتدعي اإلحــال أم ال ،كمــا أكــدت علــى وجــود دراســة لوضــع
مخطــط شــمولي للدولــة يشــمل كافــة المشــاريع التــي ســتقوم بهــا الــوزارة وســيتم تنفيــذه
بعــد إقــراره مــن مجلــس الــوزراء الموقــر.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
ضــرورة التطبيــق الفعــال للقانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة  1986فــي شــأن تحديــد
الحمولــة المحوريــة للمركبــات التــي تســتخدم الطــرق المعبــدة بالدولــة ،الــذي يهــدف إلــى
إدارة أوزان وأبعــاد المركبــات الثقيلــة وتحديــد الحمولــة المحوريــة للمركبــات التــي تســتخدم
الطــرق المعبــدة.
إعداد خطة عمل تضمن برنامج ًا محدد ًا في شأن اآلتي:
أنظمــة وأدلــة عمــل خاصــة لضمــان تنفيــذ المشــاريع وفــق المواصفــات
العالميــة ،وتقييــم المعاييــر والممارســات الخاصــة بالمبانــي بمــا يحقــق اســتخدام
المــواد الصديقــة للبيئــة.
نظــام لقيــاس األثــر البيئــي خاصــة فيمــا يتعلــق بأثــر تدويــر مخلفــات مــواد البنــاء علــى
البيئــة.
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وضــع دليــل إرشــادي لتقييــم المبانــي الخضــراء بمــا يســهم فــي توفيــر اســتهالك الطاقــة
والمــاء.
زيادة االعتمادات المالية المخصصة في الميزانية لكل من:
برامج الصيانة الوقائية.
توفيــر أعلــى مقاييــس الجــودة والحمايــة أثنــاء تنفيــذ مشــروعات الــوزارة وبعــد
االنتهــاء منهــا.
ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي.
زيــادة االعتمــادات الماليــة المخصصــة فــي ميزانيــة الــوزارة للتنســيق مــع القطــاع الخــاص
والمؤسســات المجتمعيــة والمحليــة لتوفيــر أعلــى مقاييــس الجــودة والحمايــة فــي تنفيــذ
مشــروعات الــوزارة.
تطويــر خطــط وبرامــج العمــل المشــتركة للتعــاون والتنســيق مــع الــوزارات المعنيــة
لتســهيل عمليــة إنجــاز المشــاريع واالنتهــاء منهــا فــي مواعيدهــا المحــددة ،علــى أن
تراعــي هــذه الخطــط والبرامــج ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي مــع تحقيــق أفضــل عائــد
مــن المشــاريع المنفــذة.
زيــادة االعتمــادات الحاليــة المخصصــة فــي ميزانيــة الــوزارة لبرامــج الصيانــة الوقائيــة وبمــا
يضمــن الحفــاظ علــى تصنيــف الدولــة العالمــي فــي مؤشــر جــودة الطــرق.
ضــرورة إلــزام الشــركات المنفــذة لمشــروعات البنيــة التحتيــة بتدويــر نفاياتهــا مــن
هــذه المشــروعات بشــكل يضمــن ســامة البيئــة وعــدم اإلضــرار بصحــة اإلنســان.
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موضوع " سياسة الهيئة االتحادية للكهرباء والماء "
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
أهميــة مراعــاة الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة عنــد إصــدار أيــة قــرارات ترتبــط بإضافــة
أعبــاء ورســوم ماليــة إضافيــة تؤثــر فــي ســكن المواطنيــن ومعيشــتهم ،والمطالبــة بإعفــاء
المواطنيــن مــن رســوم توصيــل الكهربــاء للمنــازل المنجــزة مــن قبــل برنامــج زايــد لإلســكان
كمــا هــو معمــول بــه فــي مبــادرات وزارة شــؤون الرئاســة.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أن الهيئــة تتحمــل ()% 50
مــن تكلفــة رســوم توصيــل الكهربــاء والمــاء و( )% 70مــن تكلفــة تعرفــة االســتهالك اليومي
للمواطنيــن ويقــارب المبلــغ الــذي تتحملــه حوالــي مليــار درهــم ســنوي ًا.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
التوســع فــي مشــاريع الطاقــة المتجــددة مــن خــال توســيع نطــاق الشــراكات االســتراتيجية
مــع القطاعيــن الحكومــي والخــاص ،واالســتفادة مــن التجــارب المطبقــة فــي الدولــة أو
خارجهــا؛ لرفــع كفــاءة اســتهالك الكهربــاء والمــاء.
تطويــر سياســة برنامــج اســتقطاب المواطنيــن مــع وضــع برامــج خاصــة للطلبــة الخريجيــن
بشــكل عــام ،وبرامــج تخصصيــة لشــغل الوظائــف التــي يشــغلها مــا يزيــد عــن ( )60%مــن
غيــر المواطنيــن خاصــة الوظائــف الفنيــة والتخصصيــة.
العمــل علــى تفعيــل الربــط االلكترونــي الفنــي واإلداري والمالــي بيــن الهيئــة االتحاديــة
للكهربــاء والمــاء وكافــة الجهــات ذات العالقــة لتســهيل اإلجــراءات لمقدمــي الخدمــة فــي
الجهــات المحليــة.
تعزيــز البرامــج التوعويــة بخدمــات الهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء لرفــع الوعــي
االســتهالكي للجمهــور وزيــادة التعريــف بالخدمــات واإلجــراءات التــي تقدمهــا.
تعزيــز التواصــل بيــن الهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء والمتعامليــن مــن خــال تحســين
وتفعيــل األنظمــة الذكيــة ومراعــاة أوضــاع بعــض فئــات المجتمــع مــن كبــار الســن
وأصحــاب الهمــم لضمــان ســهولة التواصــل.
المبــادرة فــي إعــداد مشــروع قانــون اتحــادي مــع الجهــات ذات العالقــة فــي شــأن اســتخدام
الطاقــة الشمســية لألغــراض الســكنية والتجاريــة.
إعــداد خطــة اســتراتيجية موحــدة بيــن الهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء والشــركاء
االســتراتيجيين لحمايــة وتطويــر محطــة تحليــة الميــاه فــي منطقــة (قدفــع) بإمــارة الفجيــرة
مــن المخاطــر (التغيــرات المناخيــة أو التلــوث البحــري وغيرهــا) التــي قــد تتعــرض لهــا ،ومــا
قــد تحملــه مــن آثــار ســلبية تنعكــس علــى شــريحة كبيــرة مــن ســكان اإلمــارات المســتفيدين
مــن خدماتهــا.
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موضوع " سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء األسرة "
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
الخطــة الزمنيــة إلنجــاز مبــادرة المرصــد األســري الــذي يتضمــن بيانــات عــن األســرة مــن
حيــث عــدد األســر ،وعــدد أفرادهــا ،والفئــة العمريــة ،والمرحلــة الدراســية ،ونوعيــة الســكن،
واحتياجــات األســرة ،والقضايــا التــي يواجهونهــا ،والمطالبــة بــأن تصــب الــوزارة اختصاصاتهــا
وإمكانياتهــا وميزانيتهــا فــي مصلحــة المواطــن ،وأن يتــم معالجــة مختلــف الحــاالت
المتعلقــة باألســرة كالتفــكك األســري والــزواج مــن أجانــب ودراســة أســبابها والعمــل علــى
عالجهــا.

الســعي لحمايــة الحيــاة البحريــة المحيطــة بمحطــات التحليــة مــن خــال إنشــاء كهــوف
اصطناعيــة "مشــاد" لتعويــض األضــرار التــي قــد تنتــج عــن عمــل تلــك المحطــات وذلــك
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي الدولــة.
ضــرورة دراســة األثــر االجتماعــي واالقتصــادي وإعــداد دراســات مقارنــة بالمؤسســات
المقدمــة للخدمــات المشــابهة عنــد إصــدار أيــة قــرارات ترتبــط بإقــرار أو زيــادة رســوم ماليــة
مــن قبــل الهيئــة ،وبمــا يكفــل ســعادة المواطنيــن ويتماشــى مــع توجهــات الحكومــة.
التنســيق بيــن الهيئــة االتحاديــة للكهربــاء والمــاء ومبــادرات رئيــس الدولــة وبرنامــج الشــيخ
زايــد لإلســكان والمؤسســات الخيريــة لدعــم المشــاريع الســكنية الوطنيــة مــن خــال تقديــم
امتيــازات تصــب فــي مصلحــة المواطــن.
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		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى إدراج الــوزارة مبــادرة المرصــد
األســري ضمــن الخطــة االســتراتيجية لعــام ( )2018-2021والــذي ســتعالج الكثيــر مــن
القضايــا األســرية والــزواج بيــن المواطنيــن ،كمــا أن الــوزارة لديهــا دراســة كاملــة ومفصلــة
عــن واقــع األســرة اإلماراتيــة ،ومــن خــال هــذه الدراســة تــم إصــدار السياســة الوطنيــة
لألســرة ،وبالتالــي فــإن هنــاك مشــاريع ومبــادرات لــدى الــوزارة لتغييــر الثقافــة فــي المجتمــع
حيــال كل مــا يتعلــق باألســرة وتثقيــف الشــباب فــي مختلــف المراحــل العمريــة.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
تعديــل قانــون األحــوال الشــخصية لمواكبــة التطــورات المتســارعة للمجتمــع ،علــى أن
يتضمــن معالجــة بعــض الظواهــر مثــل زواج المواطنيــن والمواطنــات مــن أجانــب ،النفقــة،
الهجــر ،الحضانــة.
اعتماد الوزارة كمظلة أساسية لتوحيد السياسات المعنية باألسرة.
إعــداد سياســة اجتماعيــة موحــدة بالتنســيق بيــن الــوزارة والجهــات ذات االختصــاص لدراســة
ومعالجــة القضايــا االجتماعيــة علــى مســتوى الدولــة.
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إعــداد مرصــد وســجل متكامــل للمخاطــر االجتماعيــة المتعلقــة باألســرة لرصــد وإدارة
المخاطــر االجتماعيــة المتعلقــة باألســرة ،واالســتفادة مــن التجــارب المحليــة فــي الدولــة
فــي هــذا الشــأن ،وذلــك مــن أجــل وضــع السياســات والبرامــج واآلليــات المناســبة لحمايــة
المجتمــع وتمكينــه مــن االســتمرار بفاعليــة.
إنشــاء نظــام الكترونــي توفيقــي للراغبيــن فــي الــزواج يخضــع إلشــراف حكومــي تتوفــر فيــه
الســرية والخصوصيــة للتوفيــق بيــن الراغبيــن فــي الــزواج علــى مســتوى الدولــة.
إدراج مــادة تعليميــة فــي المناهــج التعليميــة وبرامــج الخدمــة الوطنيــة تكــون متخصصــة
فيمــا يتعلــق بالتنشــئة والعالقــات األســرية ،يشــارك فــي إعدادهــا المتخصصــون.
إعــداد برامــج عامــة للمجتمــع وأنشــطة لتوعيــة األزواج بأهميــة األســرة وأســس التوافــق
بيــن الزوجيــن ،وأســاليب الحــوار األســري الســليم ،ومهــارات التعامــل مــع مواقــف الخــاف
والصــراع داخــل األســرة ،وإعــداد برامــج توعويــة ألصحــاب الهمــم وشــركائهم لتأهيلهــم
للــزواج.

وضــع برامــج وورش تدريبيــة إلعــادة الحيــاة الزوجيــة بيــن المطلقيــن ،أو الطــاق الناجــح،
وبرامــج فــي شــأن اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي للمطلقيــن وأبنائهــم.
إنشــاء مراكــز استشــارات أســرية فــي كل إمــارة ،وتعييــن مستشــارين متخصصيــن فــي شــؤون
األســرة بشــكل دائــم فــي هــذه المراكــز.
إنشــاء مراكــز لإلصــاح والتوجيــه األســري خــارج المحكمــة فــي كل إمــارة ،تعمــل علــى فترتيــن
وأيــام العطــل ،مــع مراعــاة وجــود مختصــة مــن اإلنــاث خــال جلســات اإلصــاح مــع
الزوجــة.
إنشاء محاكم لألسرة مختصة بقضايا األسرة أسوة ببعض المحاكم المحلية.
مضاعفــة عــاوة األبنــاء لتشــجيع المواطنيــن علــى اإلنجــاب ،وصــرف العــاوة للمواليــد
الجــدد للمتقاعديــن.
رفــع قيمــة منحــة صنــدوق الــزواج ،لتواكــب المتغيــرات االقتصاديــة المتســارعة ،ومنحهــا
لجميــع الراغبيــن بالــزواج بغــض النظــر عــن عــدد الزيجــات الســابقة ،وإلغــاء تحديــد ســقف
الراتــب كشــرط لصــرف المنحــة ،ومضاعفــة المنحــة فــي حــال المشــاركة فــي األعــراس
الجماعيــة للرجــال والنســاء واالمتنــاع عــن الحفــات الفرديــة.
تســهيل الحصــول علــى المســاكن الحكوميــة للمقبليــن علــى الــزواج ومتعــددي الزوجــات،
وتخفيــض نســب االســتقطاع لتمويــل اإلســكان الحكومــي بإعــادة فتــرة الســداد كمــا كانــت
فــي الســابق.
إيجــاد جهــة مركزيــة تعمــل علــى إدارة األعــراس الجماعية علــى مســتوى الدولة ،واالســتفادة
مــن وســائل اإلعــام المختلفــة فــي التشــجيع علــى المشــاركة باألعــراس الجماعيــة أو الــزواج
فــي المنــازل وتغييــر الفكــرة الســائدة عنهــا.
تقديم الدعم المادي لألم ربة المنزل لدعمها في أداء دورها األسري.
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موضوع " سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية
بالدولة "
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االســتفهامعــندورالشــرطةالمجتمعيــةفــيإصــاحذاتالبيــنوحــلالخالفــاتاألســرية.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أن الشــرطة المجتمعيــة
تراعــي خصوصيــة األســر وتســعى قــدر المســتطاع إلــى حــل الخالفــات األســرية وجميــع
القضايــا التــي لهــا عالقــة بالمــرأة وتتعامــل معهــا ســيدات مدربــات للتعامــل مــع هــذه
الحــاالت.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
دعــم خطــة اســتراتيجية اتحاديــة متكاملــة لتفعيــل دور الشــرطة المجتمعيــة علــى مســتوى
قيــادات الشــرطة فــي الدولــة ،والتقريــب مــن مســتويات أدائهــم بمــا يحقــق مراعــاة المعايير
العالميــة فــي عمــل الشــرطة المجتمعيــة.
إعــداد برامــج للتوعيــة األمنيــة وقيــاس فعاليتهــا وفــق مؤشــرات علميــة محــددة علــى أن
تســتهدف هــذه البرامــج جميــع شــرائح المجتمــع بفئاتــه العمريــة والنوعيــة والثقافيــة فــي
شــأن المســائل األمنيــة ،كالســرقات والســطو علــى المنــازل والمحــال التجاريــة وغيرهــا مــن
األســاليب التــي يلجــأ إليهــا المحتالــون فــي ارتــكاب جرائمهــم.
إعــداد وتنويــع البرامــج التــي تهــدف إلــى جــذب أفــراد المجتمــع للمشــاركة الفعالــة فــي
العمــل التطوعــي الهــادف إلــى مســاعدة ومشــاركة أفــراد الشــرطة المجتمعيــة.
إنشــاء مجالــس أمنيــة محليــة علــى مســتوى المراكــز الشــرطية فــي جميــع اإلمــارات ،يمثــل
فيهــا عناصــر الشــرطة وممثلــو المؤسســات الحكوميــة والمدنيــة والمعنيــون مــن ذوي
االختصــاص؛ للمســاهمة فــي حــل المشــكالت المجتمعيــة واألمنيــة علــى غــرار تجــارب
الــدول األخــرى.
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إعــداد وتنفيــذ برامــج شــراكة وتعــاون مــع وســائل اإلعــام المختلفــة للتعريــف بــدور
الشــرطة المجتمعيــة ،وبرامــج التوعيــة األمنيــة لنشــر األمــن الوقائــي بيــن أفــراد المجتمــع.
بنــاء برامــج للتعــاون والتنســيق مــع الــدول المتقدمــة فــي مجــال الشــرطة المجتمعيــة؛
لالطــاع علــى أحــدث المبتكــرات العلميــة والتقنيــات الحديثــة واالســتفادة منهــا وكيفيــة
تطبيــق مــا يتناســب منهــا.
إعــداد دراســات مشــتركة مــع جمعيــات النفــع العــام لرســم السياســات العامــة حــول الوقايــة
مــن الجريمــة واالنحــراف.
إطــاق إدارات الشــرطة المجتمعيــة برامــج وقائيــة تســتهدف حمايــة أفــراد المجتمــع خاصــة
الفئــة الشــبابية مــن الوقــوع فــي االنحــراف والجريمــة مثــل إعــداد برامــج رياضيــة وتثقيفيــة
لشــغل أوقــات الشــباب خــال فتــرة الصيــف ،وغــرس القيــم التربويــة واالنتمــاء والــوالء
للوطــن.
تعزيــز التعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم مــن خــال تطبيــق برامــج عمــل لتنشــيط الحــس
األمنــي لــدى الطلبــة فــي المــدارس والجامعــات.
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موضوع " سياسة المجلس الوطني لإلعالم "
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
التأكيــد علــى أهميــة إنشــاء أكاديميــة لتأهيــل الكــوادر اإلعالميــة.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى وجــود تنســيق مــع
المؤسســات التعليميــة واإلعالميــة لتأهيــل الكــوادر المواطنــة وتوطينهــم فــي المجــال
اإلعالمــي.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:

زيــادة المــوارد الماليــة المخصصــة لدعــم مشــاريع الشــباب اإلعالميــة واحتضانهــا ،وبرامــج
التدريــب مــع المؤسســات اإلعالميــة فــي الدولــة.
التنســيق بيــن المجلــس والمؤسســات اإلعالميــة لتوطيــن واســتقطاب الكــوادر الوطنيــة مــن
خــال زيــادة الرواتــب واالمتيــازات الممنوحــة للعامليــن فــي المجــال اإلعالمــي فــي الدولــة.

العمــل علــى إعــداد مشــروع قانــون اتحــادي لتنظيــم اإلعــام اإللكترونــي ،وكيفيــة متابعتــه،
وأن يتضمــن هــذا المشــروع المفاهيــم الحديثــة لالتصــاالت والمحتــوى اإلعالمــي واإلعالنــات
اإللكترونيــة.

وضــع سياســات وخطــط عمــل محــددة للتعامل مــع محتــوى منصــات التواصــل االجتماعي
لدورهــا المحــوري فــي تشــكيل الــرأي العــام ،والتأثيــر علــى قــرارات وســلوكيات المجتمــع.

التعديــل علــى القــرارات الوزاريــة بشــأن تنظيــم وإدارة ورقابــة المؤسســات اإلعالميــة التابعــة
للمناطــق الحــرة فــي الدولــة ،بمــا يتيــح فــرض المزيــد مــن المتابعــة عليهــا ،خاصــة فيمــا
يتعلــق بالمحتــوى والنشــاط اإلعالمــي لهــذه المؤسســات.

تفعيــل الشــراكات المؤسســية بيــن المجلــس الوطنــي لإلعــام ،والمؤسســات التعليميــة،
والثقافيــة ،والتربويــة ،واالجتماعيــة ،ورواد التواصــل االجتماعــي للمســاهمة فــي تحقيــق
مســتهدفات االســتراتيجيات الوطنيــة المســتقبلية خاصــة مــا يتعلــق منهــا بمئويــة اإلمــارات
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أهميــة تطبيــق المــادة ( )14مــن القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة 1980م فــي شــأن
تنظيــم عالقــات العمــل وتعديالتــه علــى المؤسســات اإلعالميــة ،وذلــك إلثبــات عــدم
وجــود مواطنيــن مؤهليــن باحثيــن عــن عمــل ومســجلين فــي قاعــدة بيانــات وزارة المــوارد
البشــرية والتوطيــن لضمــان تعيينهــم.
إعــداد خطــط ،وبرامــج محــددة لبنــاء اســتراتيجية إلعــام اتحــادي ،وإنشــاء مؤسســات إعالمية
اتحاديــة مرئيــة ومســموعة تعبــر عــن رســالة الدولــة ،وتوجهاتهــا وقيمهــا المشــتركة.
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إنشــاء أكاديميــة مختصــة لتأهيــل وتدريــب الكــوادر المواطنــة فــي المجــال اإلعالمــي ،وذلك
تأكيــدا علــى التوصيــة الســابقة للمجلــس الوطنــي االتحــادي فــي جلســته المعقــودة بتاريــخ
4/6/2013م فــي الفصــل التشــريعي الخامــس عشــر  ،والــواردة عليهــا موافقــة مــن مجلــس
الــوزراء الموقــر ،والتــي عرضــت فــي جلســة المجلــس المعقــودة بتاريــخ 2014/ 3/ 11م.

اإلســراع فــي تنفيــذ خطــط توطيــن اإلعــام بمحتــواه ،وبرامجــه ،ومــواده ،باإلضافــة إلــى
إعــداد وتأهيــل كــوادر إعالميــة وطنيــة للتعامــل مــع الجاليــات األجنبيــة فــي الدولــة.
تخصيــص قنــاة مرئيــة لغيــر الناطقيــن بالعربيــة ،واالســتعانة باإلعالمييــن والمؤثريــن مــن
رواد التواصــل االجتماعــي العــرب واألجانــب لبــث رســائل الدولــة المعبــرة عــن ثقافتهــا
وتقاليدهــا للزائريــن والمقيميــن فــي الدولــة.
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موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع "
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االستفســار عــن خطــة الــوزارة المســتقبلية فــي شــأن زيــادة عــدد المستشــفيات التخصصيــة
فــي الدولــة ،وعقــد شــراكات اســتثمارية مــع المستشــفيات التــي يتــم إرســال المواطنيــن
إليهــا فــي الخــارج.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى أن إنشــاء مستشــفيات
تخصصيــة لجميــع المناطــق الصحيــة حســب الحاجــة لتقــدم خدمــات ألكبــر فئــة مــن
المراجعيــن ،وتجــرى حاليــا شــراكات مميــزة مــع المستشــفيات التــي يتــم إرســال المواطنيــن
إليهــا فــي الخــارج للحصــول علــى أهــم االمتيــازات فيمــا يتعلــق باألبحــاث العلميــة.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
توفيــر المــوارد الماليــة الالزمــة لزيــادة أعــداد المستشــفيات والمراكــز الطبيــة التخصصيــة ،لتلبيــة
االحتياجــات الطبيــة المتزايــدة والمرافقــة الرتفــاع النمــو الســكاني خاصــة فــي المناطــق والمــدن
الجديــدة.
زيــادة عــدد البرامــج التوعويــة والتثقيفيــة واســتخدام وســائل تكنولوجيــة متطــورة لضمــان
التأثيــر الــازم علــى كافــة فئــات المجتمــع المختلفــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بالســمنة والســكري
والجلطــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة وأنمــاط الحيــاة الصحيــة.
العمــل علــى أن تتضمــن ميزانيــة الــوزارة بنــدا خاصــا باالعتمــاد الدولــي للخدمــات الصحيــة ،وبمــا
يضمــن تطويــر البنيــة التحتيــة للمستشــفيات.
تعديــل الــكادر المالــي لألطبــاء والفنييــن المواطنيــن بمــا يضمــن عــاج مشــكلة نقــص الكــوادر
الطبيــة المواطنــة مــع وضــع برامــج تدريبيــة متطــورة بالتوأمــة مــع المستشــفيات التعليميــة
العالميــة وفــق المعاييــر الدوليــة.

86

إلــزام المستشــفيات والعيــادات الخاصــة بتحديــد نســبة لتوطيــن الكــوادر البشــرية قبــل إصــدار
التراخيــص لهــا.
توفيــر المــوارد الماليــة الالزمــة لزيــادة الطاقــة االســتيعابية ألقســام الحــوادث والطــوارئ مــع
وضــع خطــط وبرامــج محــددة لزيــادة أعــداد أطبــاء الطــوارئ ،وحصولهــم علــى برامــج التدريــب
الدولــي المعتمــدة.
وضــع برنامــج شــراكة وتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم بشــأن تجهيــز العيــادات المدرســية
بالمعــداتواألدواتالطبيــةالحديثــة،وتوفيــركلمــايلــزممــنمــواردماديــةوبشــريةلتطويرهــا.
وضــع برنامــج للشــراكة االســتراتيجية مــع اإلســعاف الوطنــي ،لرفــع ســرعة االســتجابة للوصــول
إلــى الحــاالت المرضيــة والمصابيــن فــي زمــن قياســي ،وتأهيــل وتدريــب الكــوادر البشــرية
المواطنــة (المســعفين) لرفــع الخبــرة الفنيــة فــي مجــال اإلســعاف.
87

موضوع " سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين
		 أبــدى فيــه أصحــاب الســعادة األعضــاء الكثيــر مــن األفــكار واآلراء والمالحظــات أهمهــا:
االستفســار عــن البرامــج التــي أعدتهــا الــوزارة إليجــاد فــرص عمــل مناســبة للتوطيــن فــي
القطــاع الخــاص دون التقيــد بتوظيفهــم مــن قبــل الشــركات الخاصــة.
		 وفــي معــرض رد الحكومــة علــى هــذه المالحظــة أكــدت علــى قيــام الــوزارة حالي ـ ًا بإنشــاء
بوابــة اإلمــارات للتوطيــن والتــي ســيتم إطالقهــا فــي شــهر ســبتمبر لعــام 2018م والتــي
ســتوحد جميــع بيانــات القــوى العاملــة فــي الدولــة وتتيــح للباحثيــن عــن العمــل فرصــة
الحصــول علــى العمــل المناســب.

أصدر المجلس بشأن هذا الموضوع التوصيات اآلتية:
مضاعفــة الميزانيــة المخصصــة للتدريــب والتعليــم الطبــي المســتمر ،ومواكبــة أفضــل البرامــج
التدريبيــة العالميــة لضمــان االرتقــاء بمســتوى جــودة الخدمــات.
وضــع اســتراتيجية عمــل محــددة فــي شــأن النشــاط الصحــي التجــاري بالدولــة ،وبمــا يضمــن
فعاليــة التنســيق بيــن الــوزارة والحكومــات المحليــة ،لتحديــد ســوق الخدمــات العالجيــة وتوفيــر
المعلومــات والبيانــات الكافيــة حــول جميــع المنشــآت الصحيــة التجاريــة العاملــة فــي كل إمــارة.
دراســة إنشــاء هيئــة اتحاديــة للغــذاء والــدواء ،تقــوم بالرقابــة علــى الــدواء واألجهــزة الطبيــة
لتوحيــد التســجيل والتصنيــف والرقابــة علــى الــدواء والغــذاء ،بهــدف تعزيــز حمايــة الصحــة
العامــة.
عقــد شــراكات اســتثمارية مــع المستشــفيات التــي يتــم ارســال المواطنيــن إليهــا فــي الخــارج،
بهــدف إنشــاء أفــرع لهــا داخــل الدولــة ،للتقليــل مــن التكلفــة العالجيــة الضخمــة لعــاج المرضى
فــي الخــارج.
االلتــزام بســاعات العمــل االســبوعية المحــددة فــي عقــود االطبــاء ومراعــاة التزاماتهــم االســرية
واالجتماعيــة كــي ال تتأثــر ســلبا بامتــداد وقــت العمــل ألكثــر ممــا تــم االتفــاق عليــه ممــا يؤثــر
ســلبا علــى اســتقطاب الكفــاءات المواطنــة خصوصــا العنصــر النســائي منهــم.
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إصــدار قانــون اتحــادي خــاص ينظــم عمــل المواطنيــن فــي ســوق العمــل بالدولــة ،أو
تعديــل قانــون تنظيــم عالقــات العمــل االتحــادي رقــم ( )8لســنة  ،1980بمــا يحقــق
سياســات وخطــط وبرامــج التوطيــن فــي ســوق العمــل بالدولــة.
ضــرورة مــرور جميــع تصاريــح العمــل الجديــدة الخاصــة بالجهــات االتحاديــة والمحليــة
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ،ومؤسســات القطــاع الخــاص التــي ال تخضــع لســلطة وزارة
المــوارد البشــرية والتوطيــن علــى الــوزارة؛ إلثبــات عــدم وجــود مواطنيــن باحثيــن عــن عمــل
مســجلين فــي قاعــدة بيانــات الــوزارة ،قادريــن علــى أداء الوظيفيــة المطلوبــة ،تطبيقــا
للمــادة ( )14مــن القانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة 1980م بشــأن تنظيــم عالقــات
العمــل ،وتعديالتــه.
تخصيــص صنــدوق مالــي ضــد التعطــل للمواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص وقــت
األزمــات االقتصاديــة.
صــرف مســاعدات اجتماعيــة للمواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل والمســجلين فــي قاعــدة بيانــات
وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن.
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معالجــة فــوارق األجــور مــن خــال ســد الفجــوة فــي الرواتــب بيــن القطــاع الحكومــي
والخــاص ،ووضــع حــد أدنــى ألجــور المواطنيــن فــي القطــاع الخــاص أســوة بالقطــاع
الحكومــي.
ضــرورة توطيــن وظيفــة مديــر المــوارد البشــرية فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة فــي
الدولــة.

ضــرورة تعديــل القــرار الــوزاري رقــم ( )19لســنة 2013م بشــأن القواعــد التنفيذيــة ،وشــروط
انتفــاع أصحــاب األعمــال والمشــتغلين لحســابهم الخــاص وأصحــاب المهــن الحــرة بقانــون
المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة ،بمــا يكفــل مســاهمة الحكومــة بنفــس نســبة االشــتراك
المدفوعــة مــن الحكومــة للمواطنيــن ،المشــتركين فــي صنــدوق المعاشــات والتأمينــات
االجتماعيــة فــي القطــاع الخــاص.

ضــرورة توطيــن وظائــف تســاهم فــي توطيــن القطــاع الخــاص مــن قيــادات الصــف األول
أو الثانــي أو الثالــث فــي ســوق العمــل بالدولــة.
النظــر فــي تعديــل قانــون المعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة رقــم ( )7لســنة 1999م
وتعديالتــه؛ لتوحيــد الحــد األقصــى للمعــاش التقاعــدي للمواطنيــن فــي ســوق العمــل
أســوة بالقطــاع الحكومــي.
تعديــل عقــود العمــل للمواطنيــن بمــا يتناســب مــع سياســة توطيــن ســوق العمــل فــي
الدولــة.
وضــع إطــار زمنــي لتوطيــن جميــع الوظائــف القابلــة للتوطيــن فــي جميــع مؤسســات
الحكومــة االتحاديــة.
وضــع نظــام لمتابعــة وتقييــم معــارض التوظيــف فــي الدولــة تشــرف عليــه وزارة المــوارد
البشــرية والتوطيــن.
اإلســراع فــي تفعيــل الخطــط والبرامــج االســتراتيجية للــوزارة خاصــة مبــادرات التوطيــن
النوعــي ،نظــام التوظيــف المبتكــر ،مبــادرة أبشــر ،ووضــع مؤشــرات أداء اســتراتيجية لمــدى
تحقيــق هــذه المبــادرات ألهدافهــا االســتراتيجية.
التنســيق بيــن وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن ومؤسســات التعليــم العالــي إلعــداد برامــج
للتدريــب المهنــي أثنــاء الدراســة فــي مختلــف المراحــل الدراســية ،بمــا يحقــق مالءمــة
مخرجــات التعليــم مــع احتياجــات ســوق العمــل ،خاصــة فــي إطــار تشــجيع الطلبــة لإلقبــال
علــى التخصصــات العلميــة.
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األسئلـة

جـدول المؤشـرات العـامـة لألسئلــة خـالل الفصـل التشريعــي السـادس عشـر
ألدوار االنعقـاد العـاديـة األول والثانـي والثالث

بلــغ إجمالــي األســئلة التــي ناقشــها المجلــس الوطنــي االتحــادي خــال الفصــل التشــريعي الســادس
عشــر ألدوار االنعقــاد العاديــة األول والثانــي والثالــث عــدد ( )157ســؤاالً ،واســتغرقت مناقشــتها
زمنـ ًا وقــدره ( )47ســاعة و ( )50دقيقــة و ( )12ثانيــة ،وبنســبة بلغــت ( )17%مــن إجمالــي زمــن
جلســات المجلــس التــي بلغــت ( )272ســاعة و ( )45دقائــق و ( )55ثانيــة خــال أدوار االنعقــاد.

%

أدوار
االنعـقــاد

عـدد األسـئـلـة
التي تـم مناقشتهـا

زمـن المـنـاقـشـة

النسبـــة من إجمالـي زمـن مناقشـة
(الموضوعات العامة – مشــروعات
القـوانيـن – األسئـلـة)

الدور األول

31

 10ساعات و  38دقيقة و  54ثانية

% 14.4

الدور الثاني

71

 20ساعة و  8دقائق و  22ثانية

% 38

الدور الثالث

55

 17ساعة و  2دقيقة و  56ثانية

% 16.7

اإلجمـالـي

157

 47ساعة و  50دقيقة و  12ثانية

% 17.2

% 19.6

20
157

12:51:38

موضوع
عــــــام

ســؤا ًال
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 .1تحليل قضايا األسئلة :

جـدول أولويات قضايا األسئلـة التي تمت مناقشتهـا

تعــددت موضوعــات األســئلة التــي ناقشــها المجلــس خــال الفصــل التشــريعي الســادس عشــر
الدوار االنعقــاد العاديــة األول والثانــي والثالــث ،فكانــت أبرزهــا القضايــا التعليميــة والصحيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والخدميــة واألمنيــة.
وقــد اســتأثرت القضايــا االجتماعيــة بأكبــر عــدد مــن األســئلة التــي تــم مناقشــتها ،فقــد تــم مناقشــة
عــدد ( )54ســؤا ًال ذي طابــع اجتماعــي وبنســبة بلغــت ( )% 34مــن إجمالــي عــدد األســئلة التــي
ناقشــها المجلــس ،وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة القضايــا االقتصاديــة بعــدد ( )29ســؤال وبنســبة
بلغــت ( )% 18مــن إجمالــي عــدد األســئلة التــي ناقشــها المجلــس ،بينمــا حلــت القضايــا الخدميــة
فــي المرتبــة الثالثــة بعــدد ( )17ســؤال وبنســبة بلغــت ( )% 10مــن إجمالــي عــدد األســئلة التــي
ناقشــها المجلــس ،وذلــك حســب الجــدول المبيــن أدنــاه.

54

% 34

% 18

سؤال

القضايا االجتماعية

قضـايا األسئلـة

اإلجمـالـي

النسبة المئوية

قضايا صحية

11

%7

قضايا اجتماعية

54

% 34.3

قضايا تعليمية

12

% 7.6

قضايا اقتصادية

29

% 18.4

قضايا بيئية

7

% 4.4

قضايا خدمية

17

% 10.8

قضايا أمنية

13

% 8.2

أخــــــــرى

10

% 6.3

اإلجمـالـي

153

% 100

29
سؤال

قضـايا
األسئلة
% 10

القضايا االقتصادية

17

سؤال

القضايا الخدمية
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أولويــات قضايــا األســئلة خالل الفصل التشــريعي الســادس
عشــر ألدوار االنعقــاد العاديــة األول والثاني والثالث:
أوالً :القضايا االجتماعية:
يالحــظ بشــكل عــام أن القضايــا االجتماعيــة لألســئلة نالــت االهتمــام األكبــر ألعضــاء المجلــس
الوطنــي االتحــادي خــال الفصــل التشــريعي الســادس عشــر ألدوار االنعقــاد العاديــة األول والثانــي
والثالــث ،لتحتــل المرتبــة األولــى بالنســبة لموضوعــات األســئلة التــي ناقشــها أعضــاء المجلــس،
حيــث بلــغ مجمــوع أســئلة القضايــا االجتماعيــة عــدد ( )54ســؤاالً ،وبنســبة بلغــت ()% 34.3
مــن إجمالــي عــدد األســئلة ،وتنوعــت قضايــا األســئلة االجتماعيــة المطروحــة ،ممــا يؤكــد اهتمــام
المجلــس بشــؤون الوطــن والمواطنيــن والمجتمــع ،ومــن أبــرز هــذه القضايــا:
		 شــؤون التقاعــد :ركــزت األســئلة علــى مســائل المعــاش التقاعــدي فــي القطــاع الخــاص،
وتأخــر صــرف المعــاش التقاعــدي لبعــض الفئــات ،وقانــون المعاشــات الجديــد وتقســيط
مبلــغ ضــم الخدمــة ،والعــاوة التكميليــة واحتســاب نســب التضخــم فــي المعــاش التقاعــدي،
وذلــك الرتبــاط المعــاش التقاعــدي بحيــاة المواطنيــن بشــكل كبيــر ودوره فــي تلبيــة
احتياجاتهــم اليوميــة ،وبســبب كثــرة التســريبات الصحفيــة حــول قانــون المعاشــات الجديــد
والتغيــرات التــي ســتطرأ عليــه ،والتــي كانــت تشــكل قلقـ ًا لــدى فئــة كبيــرة مــن العامليــن
بشــأن مســتقبلهم الوظيفــي ،وقــد أكــد األعضــاء فــي مناقشــاتهم علــى ضــرورة تعديــل
قانــون الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة بمــا يخــدم المصلحــة العامــة وال
يضــر بمصلحــة المواطــن ،وأن ال ينظــر إلــى تعديــل القانــون مــن جانــب مــادي فقــط ،بــل
مــن مختلــف الجوانــب ،ويوفــر خيــارات إيجابيــة متعــددة أمــام المواطنيــن.
		 المســاعدات االجتماعيــة :أمــا األســئلة التــي تتعلــق بالمســاعدات االجتماعيــة فقــد
كانــت تتعلــق بوجــود حــاالت مــن األســر التــي تــم صــدور أحــكام قضائيــة فــي حــق
معيلهــا ،وهــي ال يشــملها قانــون الضمــان االجتماعــي فتــم رفــض طلباتهــا فــي الحصــول
علــى المســاعدات االجتماعيــة ووقــف صــرف المســاعدات االجتماعيــة عــن فئــة المطلقــات
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مــن المواطنــات التــي لــم يتجــاوز ســنها ( )35عامــ ًا ،وصــرف مســاعدات ماليــة للمواطنيــن
العاجزيــن عــن العمــل وربــط حصــول أصحــاب الهمــم علــى المســاعدة االجتماعيــة براتــب األب.
		 منــح الــزواج :طالــب المجلــس مراجعــة طلــب منحــة الــزواج ألحــد األشــخاص مــن فئــة
األعمــال الحــرة التــي تــم رفضهــا (صيــاد) ،باإلضافــة إلــى التدقيــق علــى فئــة األعمــال الحــرة
مثــل الصياديــن أصحــاب الدخــل المحــدود ،فــإذا لــم تنطبــق عليهــم الشــروط أو ال يملــك
عقــار فيجــب أن يكــون مــن المســتحقين منحــة الــزواج بشــكل تلقائــي.
		 اســتخراج األوراق الرســمية لمجهولــي النســب :ناقــش المجلــس ســؤا ًال حــول مجهولــي
النســب وتــم التوضيــح بــأن هنــاك مبــادرات فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة هدفهــا ســعادة
مجهولــي النســب ولكــن ال أثــر لهــا واقعيــ ًا ،مــع التأكيــد علــى أهميــة دمــج مجهولــي
النســب فــي المجتمــع ألن رؤيــة اإلمــارات 2021م تســعى لتحقيــق مبــدأ متســاوون فــي
المســؤولية ،باإلضافــة إلــى المطالبــة بتطبيــق القانــون للوصــول إلــى أثــره فــي المجتمــع،
كمــا طالــب العضــو مقــدم الســؤال برفــع توصيــة بشــأن تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن
المجلــس ووزارة الشــؤون االجتماعيــة لمناقشــة موضــوع اســتخراج األوراق الرســمية والثبوتيــة
لمجهولــي النســب وتســهيل األمــور.
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		 ســعادة مجتمــع اإلمــارات :ناقــش المجلــس عــدة أســئلة متعلقــة بســعادة المجتمــع
اإلماراتــي ،كطــرح استفســار حــول معاييــر ومؤشــرات قيــاس ســعادة المواطــن ،واستفســار
حــول مؤشــرات الســعادة واإليجابيــة المجتمعيــة ،واستفســار حــول البرنامــج الوطنــي
للســعادة ،واستفســار حــول ترســيخ قيــم الســعادة ونشــر الوعــي بهــا ،واستفســار حــول
خريطــة الســعادة ،األمــر الــذي يعكــس اهتمــام المجلــس بشــؤون المجتمــع اإلماراتــي وســيره
علــى خطــى الحكومــة االتحاديــة والمحليــة فــي إســعاد ســكان الدولــة والتحقــق مــن توفيــر
الخدمــات بجــودة عاليــة ومتميــزة.
		 اإلحاطــة اإلعالميــة :استفســر المجلــس عــن األســباب التــي دعــت الجهــات الحكوميــة
االتحاديــة إليقــاف اإلحاطــة اإلعالميــة ،حيــث بلــغ عددهــا  10إحاطــات فــي ظــل وجــود
مــا يزيــد عــن  45مؤسســة حكوميــة ،رغــم أن  75%مــن المواطنيــن يفضلــون التواصــل
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،ونــوه المجلــس بأهميــة وجــود إحاطــات إعالميــة تصــدر
بشــكل دوري وال يتــم تأخيــر الــردود علــى تســاؤالت اإلعالمييــن لمــا يســببه ذلــك مــن ركــود
فــي األخبــار.
		 العمــل التطوعــي :ناقــش المجلــس ســؤا ًال حــول عــدم وجــود قانــون لتنظيــم العمــل
التطوعــي بالدولــة حيــث تــم التأكيــد علــى ضــرورة إيجــاد مشــروع قانــون لتنظيــم العمــل
التطوعــي بالدولــة قبــل بدايــة عــام زايــد الخيــر.
		 التوطيــن :تــم طــرح قضيــة التوطيــن فــي عــدة استفســارات كتعييــن المواطنيــن فــي
الحكومــة االتحاديــة بعقــد لمــدة ثــاث ســنوات ،وفيــه تحــرى المجلــس األســباب التــي
دعــت الحكومــة لتحديــد عقــد الــدوام للموظــف المواطــن بفتــرة زمنيــة محــددة بثــاث
ســنوات قابلــة للتمديــد لمــدد مماثلــة ،وآثــار هــذا التعديــل علــى الموظــف المواطن ومســألة
األمــان الوظيفــي ،كذلــك طــرح المجلــس قضيــة التوطيــن فــي الشــركات المســاهمة العامة:
وفيــه استفســر عــن أســباب عــدم وجــود خطــة واضحــة بشــأن مســاهمة الشــركات فــي تنمية
المجتمــع ،وعــدم اســتقطاب الشــركات للمواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل ،وتبيــن أن ملــف
التوطيــن نقــل حديثـ ًا للهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية ،باإلضافــة لوجــود تحديــات أخــرى
تواجههــا الــوزارة منهــا مــدى مالءمــة مخرجــات التعليــم الحتياجــات ســوق العمــل.
98

99

ثاني ًا :القضايا االقتصادية:
جــاءت القضايــا االقتصاديــة فــي المرتبــة الثانيــة بالنســبة لموضوعــات األســئلة التــي طرحهــا أعضــاء
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،حيــث بلــغ مجمــوع أســئلة القضايــا االقتصاديــة عــدد ( )29ســؤا ًال
وبنســبة بلغــت ( )18.4%مــن إجمالــي عــدد األســئلة ،وتنوعــت قضايــا األســئلة االقتصاديــة
المطروحــة ،ومــن أبرزهــا:
		 تنويع مصادر الدخل :ضعف التسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
		 دعــم التســويق للمشــاريع والمنشــآت الوطنيــة :حيــث طالــب المجلــس بضــرورة دعــم
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال اســتحداث طــرق جديــدة لظهــور المنتــج
الوطنــي فــي األســواق وســهولة الوصــول للمنتــج عــن طريــق الهواتــف الذكيــة ،ودور هــذه
المشــاريع فــي الحــد مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة.
		 زيــادة أســعار التأميــن علــى الســيارات :ناقــش المجلــس مســألة ارتفــاع هــذه األســعار
بنســبة تزيــد عــن  ،% 100واقتــرح المجلــس إلغــاء الحــد األدنــى ألســعار التأميــن علــى
الســيارات ،وأن تكــون المنافــع اإلضافيــة الــواردة فــي وثيقــة التأميــن اختياريــة للمؤمــن
لهــم.

بمزايــا القانــون ،واستفســر المجلــس عــن إنجــازات مجلــس المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ،وأهميــة تمويــل المواطنيــن والمواطنــات مــن أصحــاب هــذه المشــاريع
والمنشــآت ،وطلــب مــن مصــرف اإلمــارات للتنميــة تقديــم تصــور محــدد بشــأن البرامــج
التمويليــة التــي ينبغــي تقديمهــا كجــزء مــن الحوافــز والتســهيالت.
		 ضريبــة القيمــة المضافــة :ناقــش المجلــس ســؤا ًال حــول تثقيــف المجتمــع بتطبيــق
ضريبــة القيمــة المضافــة ،ومطالــب المصــارف بتأجيــل تطبيــق القيمــة المضافــة لمــدة 6
أشــهر وخطــة الحكومــة لزيــادة رواتــب الموظفيــن لمواجهــة التضخــم نتيجــة فــرض ضريبــة
القيمــة المضافــة وأكــد فــي نقاشــه علــى ضــرورة عــدم وجــود وســائل مباشــرة لتوعيــة
المســتهلك فــا بــد أن يعلــم آليــة تحصيــل القيمــة المضافــة وقيمتهــا الفعليــة والتأكــد
مــن جاهزيــة القطــاع المصرفــي والشــركات الكبيــرة لتطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة ،وعمــل
دراســة إحصائيــة لحســاب معــدل االســتهالك واإلنفــاق الشــهري للمواطــن ورفعهــا إلــى
ـاء علــى النتائــج يتــم دراســة رفــع الرواتــب أو تخصيــص بــدل ليغطــي
مجلــس الــوزراء ،وبنـ ً
نســبة التضخــم الــذي ســوف ينتــج عــن فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة.

		 تشــجيع المواطنيــن علــى الســياحة الداخليــة :ناقــش المجلــس إشــكالية ارتفــاع األســعار
فــي القطــاع الســياحي ،وعــدم مراعــاة المواطــن مــن قبــل شــركات الســياحة الداخليــة مقابــل
رخــص البرامــج الترفيهيــة المقدمــة خــارج الدولــة ،وتــم التأكيــد علــى أهميــة إعطــاء المواطن
أولويــة فــي هــذه القطاعــات خاصــة قطــاع الفنــادق.
		 المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة :طــرح المجلــس عــدة استفســارات حــول
هــذه القضيــة فمنهــا مــا كان بشــأن دعــم المصــرف المركــزي للمشــاريع الوطنيــة ،كمــا طــرح
قضيــة المشــاريع والمنشــآت الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر التــي ليــس لهــا كيــان قانونــي،
كمــا ناقــش ســؤا ًال حــول دعــم االســر المنتجــة وأكــد فــي نقاشــه علــى أهميــة التوعيــة
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ثالث ًا :القضايا الخدمية:
جــاءت القضايــا الخدميــة فــي المرتبــة الثالثــة بالنســبة لموضوعــات األســئلة التــي طرحهــا أعضــاء
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،حيــث بلــغ مجمــوع أســئلة القضايــا الخدميــة بعــدد ( )17ســؤا ًال
وبنســبة ( )% 10.8مــن إجمالــي عــدد األســئلة ،وكانــت األســئلة التــي طرحــت حــول:

		 خطــة الــوزارة لتطويــر شــارع اإلمــارات (دبــي العابــر ســابق ًا) الرابــط بيــن إمارتــي
دبــي والشــارقة :وقــد أوضــح العضــو مقــدم الســؤال بــأن االزدحــام المــروري فــي نهايــة
األســبوع (وقــت الــذروة) يصــل إلــى مســافة ( )10كيلــو متــر خاصــة عندمــا يعــود النــاس
مــن عملهــم مــن إمــارة أبوظبــي باتجــاه دبــي إلــى الشــارقة واإلمــارات الشــمالية ممــا يســبب
قلقـ ًا عنــد الكثيريــن ،باإلضافــة إلــى أن طريــق محمــد بــن زايــد عندمــا يصــل إلــى أم القيويــن
يصبــح الشــارع بحارتيــن مــن اليســار واليميــن باتجــاه رأس الخيمــة باإلضافــة إلــى المركبــات
الثقيلــة ممــا يشــكل عبئ ـ ًا علــى الشــارع ،ومــع ذلــك ال يوجــد جســر أو نفــق للــدوران للخلــف.

		 التحــول الذكــي فــي اســتخدام بطاقــة الهويــة :استفســر المجلــس عــن المخالفــات
والرســوم المترتبــة علــى المواطنيــن المتواجديــن خــارج الدولة لفتــرات طويلة بســبب ظروفهم
الصحيــة أو العمــل ،كونهــم يتأخــرون فــي تجديــد واســتكمال معامــات مؤسســات الدولــة،
وتبيــن أن هيئــة اإلمــارات للهويــة فــي صــدد وضــع حلــول تقنيــة مســتقبلية لتوســيع
نطــاق اســتخدامات البطاقــة.
		 ارتفــاع الرســوم االتحاديــة :طــرح المجلــس أســئلة حــول ارتفــاع الرســوم االتحاديــة
المتعلقــة بتراخيــص ممارســة األنشــطة االقتصاديــة وزيــادة رســوم المعامــات فــي وزارة
المــوارد البشــرية والتوطيــن حيــث أكــد المجلــس فــي نقاشــه علــى أن المســتهلك هــو
المتضــرر مــن ارتفــاع الرســوم وفــي نهايــة األمــر ســيتكبد دفــع التكاليــف المرتفعــة للســلع
بنــاء علــى ارتفــاع رســوم الخدمــات.
ً

		 برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان :حيــث تنوعــت األســئلة بيــن الفئــات التــي لــم يشــملها
القانــون االتحــادي رقــم ( )10لســنة 2009م بشــأن برنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان فــي
الحصــول علــى المســاعدة الســكنية كاألعــزب فــوق ( )60ســنة /الزوجــة الثانيــة /فاقــدة
األبويــن تحــت ســن ( )30ســنة /المطلقــة أو األرملــة الوحيــدة تحــت ســن ( )60ســنة،
المتزوجــة بغيــر المواطــن متوســط دخــل الفــرد فــي أســرتها ال يتعــدى ( )2000درهــم
شــهري ًا ،واستفســار آخــر حــول شــروط الحصــول علــى المنحــة أو القــرض مــن البرنامــج كشــرط
عــدم تجــاوز مســاحة البنــاء ( )8000قــدم مربــع والــذي علــل بأنــه وضــع مــن قبــل مجلــس
إدارة البرنامــج لوجــود أفــراد تأتيهــم تصاميــم ال يعلمــون مســاحتها ،واستفســار عــن
اإلجــراءات المتبعــة لحــل الخــاف فــي حالــة اإلخــال بعقــد بنــاء المســكن.
		 خدمــات المعاقيــن :طــرح المجلــس ســؤا ًال حــول تفعيــل بطاقــة المعاقيــن لتقديــم
خدمــات أفضــل لهــم ،وأهميــة قيــام بعــض مؤسســات المعاقيــن بإعفائهــم مــن رســوم
معينــة مثــل رســوم البلديــة ،رســوم التقاريــر الطبيــة ،وأهميــة ضــم خدمــات إضافيــة للبطاقة،
كمــا طــرح المجلــس استفســار ًا حــول إنشــاء مراكــز جديــدة لتقديــم الرعايــة الشــاملة للمعاقيــن
فــي الدولــة فــي ظــل تزايــد أعدادهــم مقابــل قلــة عــدد مراكــز الرعايــة التــي تخدمهــم.
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رابع ًا :القضايا األمنية:
جــاءت القضايــا األمنيــة فــي المرتبــة الرابعــة أيض ـ ًا بالنســبة لموضوعــات األســئلة التــي طرحهــا أعضــاء
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،حيــث بلــغ مجمــوع أســئلة القضايــا األمنيــة عــدد ( )13ســؤاالً ،وبنســبة بلغــت
( )% 8.2مــن إجمالــي عــدد األســئلة ،وتنوعــت قضايــا األســئلة األمنيــة المطروحــة ،ومــن أبرزهــا:
		 الحفــاظ علــى أرواح النــاس والتقيــد بالســرعات :حيــث تنوعــت األســئلة بيــن ضبــط
الســرعات علــى الطــرق االتحاديــة ودعــى المجلــس بضــرورة وجــود شــفافية ومصداقيــة فــي
تحديــد الســرعات علــى طــرق الدولــة وذلــك مــن خــال وضــع لوحــات إرشــادية واضحــة،
إضافــة إلــى ســؤال منــع القيــادة أثنــاء الضبــاب مــن أجــل الحفــاظ علــى أرواح النــاس
وخفــض معــدالت وفيــات الحــوادث.
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		 إلــزام الكفيــل بدفــع قيمــة تذاكــر الســفر للعمالــة المســاندة الهاربــة :ناقــش
المجلــس ســؤا ًال حــول دفــع قيمــة تذاكــر ســفر العمالــة المســاندة الهاربــة ،وقــد طالــب
العضــو مقــدم الســؤال ﺑﻌﺪم إﻟﺰام اﻟﻜﻔﯿﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮة ﻷن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ھﻮ ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﺪ وﻗﺎم بــاﻟﮭﺮوب إﻟﻰ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى.

		 أمــن وســامة األطفــال داخــل المركبــات :نظــر ًا لالهتمــام الــذي توليــه الدولــة ألمــن
وســامة اإلنســان واألطفــال بشــكل خــاص تــم طــرح استفســار اإلجــراءات المتبعــة إللــزام
الســائقين بوضــع مقاعــد خاصــة لألطفــال داخــل المركبــات ،وتبيــن أن القــرارات الوزاريــة
تفــرض عقوبــات وغرامــات ماليــة تحظــر علــى قائــد المركبــة الســماح لألطفــال دون ســن
العاشــرة بالجلــوس علــى المقاعــد األماميــة أثنــاء ســير المركبــة علــى الطريــق.

		 تكــرار حــوادث االعتــداء والقتــل باألســلحة البيضــاء :أثنــاء مناقشــة الســؤال أوضــح
العضــو مقــدم الســؤال تكــرار حــوادث االعتــداء والقتــل باألســلحة البيضــاء بيــن فئــة الشــباب
والمراهقيــن ،وقــد تســببت هــذه الحــوادث فــي عــدد مــن جرائــم القتــل التــي راح ضحيتهــا
بعــض المواطنيــن والمقيميــن ،وقــد طالــب بتشــديد العقوبــات علــى منافــذ البيــع
والمحــات التــي تقــوم بتجــارة األســلحة البيضــاء.

		 إنشــاء أكاديميــة وطنيــة :استفســر المجلــس عــن أهميــة إنشــاء أكاديميــة وطنيــة لتعزيــز
القطــاع البحــري اإلقليمــي المتنامــي وتوفيــر قــوى عاملــة متخصصــة بشــكل دائــم فــي
المنطقــة ،إال أن الحكومــة أوضحــت أن مثــل هــذه البرامــج موجــود وال داعــي لتشــتيت
الجهــود وإنمــا تركيزهــا وتطويــر قــدرات التقنيــة العليــا ،كمــا أوضحــت الحكومــة أن إنشــاء
أكاديميــة يرفــع التكلفــة ويقلــل الجــودة.

		 تشــجيع المواطنيــن علــى الســياحة الداخليــة :ناقــش المجلــس إشــكالية ارتفــاع األســعار
فــي القطــاع الســياحي ،وعــدم مراعــاة المواطــن مــن قبــل شــركات الســياحة الداخليــة مقابــل
رخــص البرامــج الترفيهيــة المقدمــة خــارج الدولــة ،وتــم التأكيــد علــى أهميــة إعطــاء المواطن
أولويــة فــي هــذه القطاعــات خاصــة قطــاع الفنــادق.

		 شــهادة حســن الســيرة والســلوك :أوضــح المجلــس أهميــة حصــول المتقدميــن للعمــل
فــي الدولــة علــى شــهادة حســن ســيرة وســلوك ،لدخــول أعــداد كبيــرة مــن غيــر المواطنيــن
إلــى الدولــة طلب ـ ًا للعمــل وقــد يكــون بعضهــم مــن أصحــاب الســوابق الجنائيــة الخطيــرة،
ممــا يقتضــي منعهــم مــن التواجــد فــي الدولــة والعمــل فيهــا وبالتالــي رفــع معــدالت
األمــن واألمــان فــي المجتمــع ووقايتــه مــن الجرائــم الجنائيــة.
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خامس ًا :القضايا التعليمية
جــاءت القضايــا التعليميــة فــي المرتبــة الخامســة بالنســبة لموضوعــات األســئلة التــي طرحهــا أعضــاء
المجلــس الوطنــي االتحــادي ،حيــث بلــغ مجمــوع أســئلة القضايــا الصحيــة عدد ( )12أســئلة ،وبنســبة
( )% 7.6مــن إجمالــي عــدد األســئلة ،وتنوعــت قضايــا األســئلة التعليميــة المطروحــة ،ومــن أبرزهــا:

يدرســون فــي الخــارج بارتفــاع وانخفــاض قيمــة العمــات النقديــة للــدول التــي يدرســون
فيهــا ،وذلــك مراعــاة للظــروف المعيشــية للطلبــة.

		 المعلمــون المواطنــون المســتقيلون والمعينــون :استفســر المجلــس عــن هــدر المــورد
البشــري المؤهــل فــي الميــدان التربــوي ،وتســرب أعــداد كثيــرة مــن المعلميــن المواطنيــن
الــذي يشــاد لهــم بالتميــز والكفــاءة ومــدى تأثيــر ذلــك علــى خطــط الــوزارة االســتراتيجية
وانعكاســاته علــى تحصيــل الطلبــة العلمــي.
		 ارتفــاع رســوم المــدراس الخاصــة :استفســر المجلــس عــن الرســوم التــي باتــت تفرضهــا
المــدراس الخاصــة ،كرســوم القبــول والتســجيل ورســوم حجــز المقعــد الغيــر مســترجعة،
وانعكاســات ذلــك علــى األســر التــي يكــون لديهــا أكثــر مــن طفــل.
		 دور الحضانــة :استفســر المجلــس عــن أســباب عــدم التــزام الجهــات الحكوميــة بتطبيــق
القــرار رقــم ( )19لســنة 2006م فــي شــأن دور الحضانــات بالــوزارات والهيئــات والمؤسســات
العامــة والدوائــر الحكوميــة بإنشــاء دور حضانــة ملحقــة بهــا تتولــى توفيــر الرعايــة ألبنــاء
الموظفــات العامــات فــي تلــك الجهــات إذا بلــغ عــدد النســاء المتزوجــات العامــات لديهــا
( )50موظفــة أو بلــغ عــدد أطفــال العامــات الفئــة العمريــة مــن (صفــر –  4ســنوات)
 20طفـاً ،ونــوه المجلــس بأهميــة متابعــة تنفيــذ القــرار حيــث مــر عليــه أكثــر مــن  11ســنة
فهنــاك جهــات نفــذت القــرار وجهــات أخــرى لــم تنفــذه ،وبيــن أهميــة هــذا الــدور وآثــاره
اإليجابيــة علــى الموظفيــن وأبناءهــم.
		 المنــح والمخصصــات الدراســية :استفســر المجلــس عــن المنــح الدراســية داخــل الدولــة
ومعاييــر االبتعــاث للخــارج وتخفيــض المخصصــات الماليــة للطلبــة المبتعثيــن خــارج الدولــة
حيــث استفســر المجلــس عــن أســباب اقتصــار المنــح الداخليــة المقدمــة مــن الــوزارة علــى
( )6جامعــات داخليــة فقــط مــن أصــل ( )81مؤسســة جامعيــة معتــرف بهــا داخــل
الدولــة كمــا طالــب بعــدم ربــط رفــع وخفــض المخصصــات الماليــة المحــددة للطلبــة الذيــن
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سادس ًا :القضايا الصحية:
جــاءت القضايــا الصحيــة فــي المرتبــة السادســة بالنســبة لموضوعــات األســئلة التــي طرحهــا أعضــاء المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،حيــث بلــغ مجمــوع أســئلة القضايــا الصحيــة عــدد ( )11أســئلة ،وبنســبة ( )% 7مــن
إجمالــي عــدد األســئلة ،وتنوعــت قضايــا األســئلة الصحيــة المطروحــة ،ومــن أبرزهــا:
		 معاييــر إنشــاء المستشــفيات الحكوميــة :أوضــح العضــو مقــدم الســؤال بــأن العــدد
الســكاني للمناطــق أصبــح أكبــر (كثافــة ســكانية) وبذلــك كثافــة وعــدد الســكان اختلفــت،
فيجــب تحديــث اإلحصائيــات ،باإلضافــة إلــى معانــاة االنتقــال إلــى المستشــفيات البعيــدة،
فمثـ ًا مستشــفى شــعم فــي إمــارة رأس الخيمــة موجــود لكــن هنــاك حــاالت مرضيــة زادت
بالنســبة لغســيل الكلــى ،كمــا يجــب أن تكــون هنــاك دراســة للحالــة المجتمعيــة عنــد إنشــاء
أي مستشــفى بحيــث يتــم االطــاع علــى المستشــفى ككل مــن حيــث األمــراض ومــا هــو
الموجــود.

		 أقســام الطــوارئ فــي المستشــفيات :طــرح المجلــس ســؤا ًال حــول زيــادة عــدد األطبــاء
المناوبيــن فــي أقســام الطــوارئ والــذي سيســاهم فــي ســرعة معالجــة المرضــى مــن ذوي
الحــاالت الطارئــة.
		 مكافحــة التبــغ :ناقــش المجلــس ســؤاأل حــول اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التبــغ وأكــد
علــى أهميــة التركيــز علــى الفئــة العمريــة بيــن ( )10-15ســنة وتوعيتهــم بأخطــار التدخيــن
وذلــك بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم.

		 إغــاق عنابــر األطفــال بمستشــفى أم القيويــن :أثــار المجلــس موضــوع إغــاق عنبــر
األطفــال بمستشــفى أم القيويــن منــذ شــهر يوليــو 2014م ،والــذي كانــت تعمــل الحكومــة
علــى تحديثــه ،حيــث اســتدعت الحاجــة إعــادة اســتخدام بعــض الغــرف مثــل غــرف
العمليــات وغيرهــا الســتقبال األطفــال األمــر الــذي أدى إلــى تكــدس بعــض األس ـرّة فــي
الممــرات ،فيمــا أوضحــت الحكومــة أن هــذه الحلــول كانــت مؤقتــة حتــى يســتمر تقديــم
الخدمــة لحيــن االفتتــاح.
		 الحجــر الصحــي للوافديــن :استفســر المجلــس عــن إجــراءات الفحــوص الطبيــة للوافديــن
إلــى الدولــة لإلقامــة والعمــل ،وأهميــة وضــع مــن تثبــت إصابتــه بأيــة أمــراض خطــرة أو
معديــة فــي الحجــر الصحــي لحيــن االنتهــاء مــن إجــراءات تســفيره مــن الدولــة ،وعــدم
تســليمة إلــى كفيلــه تبع ـ ًا لإلجــراءات المتبعــة حالي ـ ًا.
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سابع ًا :القضايا البيئية:
جــاءت القضايــا البيئيــة فــي المرتبــة الســابعة بالنســبة لموضوعــات األســئلة التــي طرحهــا أعضــاء المجلــس
الوطنــي االتحــادي ،حيــث بلــغ مجمــوع أســئلة القضايــا البيئيــة عــدد ( )7أســئلة ،وبنســبة بلغــت ()4،4%
مــن إجمالــي عــدد األســئلة ،ومــن أبــرز القضايــا المطروحــة:
		 دعــم الزراعــة المائيــة فــي الدولــة :حيــث استفســر المجلــس حــول نــوع الدعــم الــذي
تقدمــه الــوزارة إلــى المزارعيــن لدعــم الزراعــة المائيــة (العضويــة أو النظيفــة) التــي تعــزز
الناتــج المحلــي.
		 تســويق المنتجــات الزراعيــة الوطنيــة :حيــث استفســر المجلــس عــن خطــة الــوزارة لدعــم
تســويق المنتجــات الزراعيــة الوطنيــة ،فــي ظــل معانــاة المزارعيــن المواطنيــن مــن صعوبــات
فــي تســويق وبيــع محاصيلهــم الزراعيــة فــي ظــل المنافســة القويــة مــع المنتــج المســتورد
الــذي يغــرق الســوق.

		 تلــوث البيئــة :طــرح المجلــس ســؤ ًال حــول تلــوث البيئــة فــي بعــض مناطــق الدولــة حيــث
طالــب بتركيــب أجهــزة التنقيــة (الفالتــر) فــي المصانــع التــي تتســبب فــي تلــوث البيئــة فــي
الدولــة ومراقبتهــا.
		 تشــجيع المواطنيــن علــى الســياحة الداخليــة :ناقــش المجلــس إشــكالية ارتفــاع األســعار
فــي القطــاع الســياحي ،وعــدم مراعــاة المواطــن مــن قبــل شــركات الســياحة الداخليــة مقابــل
رخــص البرامــج الترفيهيــة المقدمــة خــارج الدولــة ،وتــم التأكيــد علــى أهميــة إعطــاء المواطن
أولويــة فــي هــذه القطاعــات خاصــة قطــاع الفنــادق.
		 األســمدة الكيماويــة :ناقــش المجلــس ســؤا ًال حــول معاييــر وضوابــط اســتخدام األســمدة
الكيماويــة وطالــب فــي نقاشــه بتوعيــة المزارعيــن حــول أضــرار وأخطــار األســمدة الكيماويــة
والمبيــدات الزراعيــة الكيماويــة.
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أعمال اللجان

أ.

تتكــون لجــان المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن لجــان دائمــة ولجــان مؤقتــة ،ولجــان مشــتركة،
ولجــان ميدانيــة ولجــان فرعيــة موضحــة كاآلتــي:

هــي عبــارة عــن لجــان تقــوم بدراســة مشــروعات القوانيــن ،والموضوعــات العامــة ،ومــا يحيلــه إليهــا
المجلــس أو رئيســه؛ وهــي عبــارة عــن  10لجــان تتمثــل فــي اآلتــي- :

.1
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ،والطعون
لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية والصناعية
لجنة شؤون التقنية ،والطاقة والثروة المعدنية
لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب ،والرياضة واإلعالم
لجنة الشؤون الصحية والبيئية

اللجان الدائمة

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ،والطعون

وتختــص بدراســة مشــروعات القوانيــن والموضوعــات العامــة واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة
ذات الصلــة باآلتــي:
 .1مشروعات التعديالت الدستورية.
 .2السلطة القضائية وشؤون العدل.
 .3معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
 .4تحقيق صحة العضوية ،والحصانة البرلمانية ،وبطالن وإسقاط العضوية.
 .5ما يحيله المجلس ،أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.
 .6غير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

لجنة الشؤون االجتماعية والعمل ،والسكان والموارد البشرية
لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة
لجنة الشكاوى
لجنة رؤساء اللجان
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.4

لجنة شؤون التقنية ،والطاقة والثروة المعدنية

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
ذات الصلة باآلتي:

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
ذات الصلة باآلتي:

التقدم التقني وتطوره.
الطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة.
خدمات الكهرباء والمياه.
تنمية واستغالل الثروة المعدنية.
قطاع االتصاالت والفضاء.
ما يحيله المجلس ،أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.
غير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
الجامعات ،ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي.
السياسات ،والخطط ،والخدمات الثقافية ،واآلداب ،والفنون والخدمات
اإلعالمية بأنواعها المختلفة.
شؤون السياحة واآلثار والتراث.
الشباب ،والتربية البدنية والرياضية.
المؤسسات الرياضية.
ما يحيله المجلس ،أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.
غير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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.5

لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب ،والرياضة واإلعالم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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.6

لجنة الشؤون الصحية والبيئية

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
ذات الصلة باآلتي:
 .1الخدمات الصحية الوقائية ،والعالجية ،والدوائية.
 .2التثقيف الصحي ،والصحة النفسية.
 .3حماية البيئة ومكافحة التلوث.
 .4المواقع والمحميات الطبيعية.
 .5الشؤون الزراعية وتطويرها.
 .6الموارد المائية.
 .7الثروة السمكية ،وتنميتها.
 .8شؤون الثروة الحيوانية ،والخدمات البيطرية.
 .9ما يحيله المجلس ،أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.
 .10غير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة
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.7

لجنة الشؤون االجتماعية والعمل ،والسكان والموارد البشرية

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
ذات الصلة باآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

التنمية االجتماعية.
تنمية الموارد البشرية.
شؤون األسرة ،والمرأة ،والطفولة.
المؤسسات الخيرية واالجتماعية.
رعاية األحداث.
العمالة ،والتأهيل والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له.
السياسات السكانية.
خطط التوطين.
ما يحيله المجلس ،أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.
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.8

لجنة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والمرافق العامة.

وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة واالتفاقيات والمعاهدات الدولية
ذات الصلة باآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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األوقاف والشؤون اإلسالمية.
قطاع النقل بجميع أنواعه والبريد.
سياسات اإلسكان والتشييد والتخطيط العمراني واألشغال العامة.
ما يتصل بالخدمات العامة األخرى للمواطنين.
ما يحيله المجلس ،أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.
غير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية
بعمل اللجنة.

.9

لجنة الشكاوى

وتختص هذه اللجنة باآلتي:
 .1بحث الشكاوى الواردة إلى المجلس .
 .2متابعة هذه الشكاوى ،وتلقي اإلجابات الالزمة عليها .
 .3إعداد تقرير سنوي عن الشكاوى ،لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها ،ومؤشرات
االتجاهات بشأنها.
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 .10لجنة رؤساء اللجان

ب .اللجان المؤقتة:

وتختص هذه اللجنة باآلتي:

هــي التــي تشــكل لبحــث موضــوع أو مســألة محــددة ،ال تدخــل ضمــن اختصــاص اللجــان الدائمــة
وتنتهــي بانتهــاء بحثهــا فــي هــذه المســألة.

 .1دراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب ،أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة
أال يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق الالئحة .
 .2دراسة المشكالت الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان،
وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس.
 .3دراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان ،وموافاة هيئة المكتب بتقرير في
شأنها للعرض على المجلس.
يصدر المجلس نظام ًا خاص ًا لعمل هذه اللجنة.

ت .اللجان المشتركة:
اللجان التي تشارك فيها أكثر من لجنة في الموضوع أو في مشروع القانون محل الدراسة.

ث .اللجان الميدانية:
هــي لجــان مشــكلة مــن اللجــان الدائمــة أو المؤقتــة ،مهمتهــا اســتيفاء الدراســة والبحــث فــي
الموضوعــات المحالــة إليهــا مــن المجلــس.

ج .اللجنة الفرعية:
اللجان التي تشارك فيها أكثر من لجنة في الموضوع أو في مشروع القانون محل الدراسة.
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نشاط اللجان
		 فــي إطــار مناقشــتها لمشــروعات القوانيــن والموضوعــات العامــة التــي أمامهــا ،عقــدت
لجــان المجلــس الوطنــي االتحــادي خــال دور االنعقــاد العاديــة األول والثانــي والثالــث
مــن الفصــل التشــريعي الســادس عشــر عــدد ( )368اجتماعـ ًا بإجمالــي زمــن بلــغ ()1,002
ســاعة ،حيــث ناقشــت خــال هــذه االجتماعــات مشــروعات القوانيــن والموضوعــات العامــة
المطروحــة أمامهــا ،كمــا اســتمعت آلراء مختلــف الجهــات ذات االختصــاص والعالقــة
بهــذه المشــروعات والموضوعــات.

 1,002ساعة

20
368

		 وفــي ذات الســياق قامــت لجــان المجلــس بعقــد  9حلقــات نقاشــية ،وذلــك ضمــن
إطــار خططهــا الرقابيــة لجمــع وتقصــي المعلومــات ،واالســتماع عــن قــرب للتحديــات
واإلشــكاليات التــي تواجــه المجتمــع حــول الموضوعــات المطروحــة للنقــاش فــي مجــاالت
مختلفــة مثــل التعليــم والصحــة والتوطيــن ،وذلــك للخــروج بتوصيــات فاعلــة يتــم رفعهــا
للمجلــس التخــاذ مــا يــراه مناســب ًا بشــأنها.
		 كمــا قامــت اللجــان بعــدد ( ) زيــارة ميدانيــة ،وذلــك فــي إطــار اهتمــام وســعي لجــان
المجلــس إلــى تعزيــز التواصــل المجتمعــي وضرورتــه إلثــراء النقــاش بمــا يحقــق الموضوعيــة
والتكامليــة فــي تنــاول الموضــوع الرقابــي المحــال والتعمــق فيــه ،بمــا يســاهم فــي رصــد
اإلشــكاليات والتحديــات التــي تواجــه الجهــاز القانونــي واإلداري.
		 وفــي ســبيل اســتكمال دراســتها لمختلــف القضايــا ،التقــت لجــان المجلــس خــال هــذه
الفتــرة بعــدد ( ) مشــارك ومختــص مــن مختلــف الجهــات وعــدد ( ) جهــة خارجيــة،
لبحــث ومناقشــة ودراســة المواضيــع مــن كافــة جوانبهــا ،وذلــك تأكيــد ًا لرغبــة اللجــان فــي
االســتماع واالســتفادة مــن آراء األطــراف األخــرى المعنيــة بمناقشــة هــذه الموضوعــات؛
حيــث تــم التواصــل مــع المؤسســات والقطاعــات الحكوميــة ،والجهــات المعنيــة ،وذوي
الخبــرة واالختصــاص ،للوقــوف عــن قــرب علــى حقيقــة القضايــا ،وتفحــص المشــكالت.

موضوع
عــــــام

إجتماع ًا

		 كمــا شــهدت أدوار االنعقــاد العاديــة األول والثانــي والثالــث مــن الفصــل التشــريعي
الســادس عشــر فــي الجانــب التشــريعي مناقشــة وإقــرار ( )45مشــروع قانــون.
		 أمــا فــي الجانــب الرقابــي ،فقــد ناقشــت اللجــان عــدد ًا مــن الموضوعــات العامــة ،نوقــش
منهــا فــي جلســات المجلــس ( )20موضوعــات عامــة.
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الدبلوماسية البرلمانية

محور الدبلوماسية البرلمانية
		 الدبلوماســية البرلمانيــة اإلماراتيــة فــي أدوار االنعقــاد العاديــة األول والثانــي والثالــث مــن
الفصــل التشــريعي الســادس عشــر .

وقــد حــرص المجلــس الوطنــي االتحــادي خــال الفصــل التشــريعي الســادس عشــر الحالــي ،الــذي
بــدأ فــي  18نوفمبــر  2015علــى تعزيــز التواصــل مــع مختلــف برلمانــات وشــعوب العالــم،
بتنظيــم العديــد مــن الزيــارات واللقــاءات؛ ســواء مــع ممثلــي العديــد مــن المؤسســات البرلمانيــة
علــى الصعيــد العربــي واإلســامي والدولــي أو الزيــارات لمقــر المجلــس مــن قبــل ممثلــي المؤسســات
البرلمانيــة والدبلوماســيين ومســؤولي المؤسســات الدوليــة ،بمــا يحقــق التواصــل مــع شــعوب
العالــم واالطــاع علــى النهضــة الشــاملة التــي تشــهدها الدولــة ومــا تشــكله مــن نمــوذج للتعايــش
والتســامح ،وحرصهــا علــى تعزيــز التواصــل مــع حضــارات وثقافــات العالــم.

		 الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة تحقــق نتائــج إيجابيــة خــال مشــاركتها فــي  220فعاليــة
برلمانيــة علــى مســتوى االتحــادات اإلقليميــة والدوليــة.

أسس ثابتة ومبادئ محددة:

		 الدبلوماسية البرلمانية اإلماراتية  ..حضور متميز في المحافل الدولية.
		 الدبلوماسية البرلمانية اإلماراتية  ..تعزز التواصل مع شعوب العالم وبرلماناته.

حقــق المجلــس الوطنــي االتحــادي العديــد مــن النتائــج اإليجابيــة ،مــن خــال مشــاركتها فــي 220
فعاليــة برلمانيــة علــى مســتوى االتحــادات اإلقليميــة والدوليــة والزيــارات البرلمانيــة والمؤتمــرات
المتخصصــة ،وفــق ممارســتها أرقــى معاييــر الدبلوماســية البرلمانيــة التــي تواكــب مــن خاللهــا
سياســة الدولــة الخارجيــة؛ ومــن أبــرز هــذه اإلنجــازات:
		 تعزيز التواصل مع شعوب العالم وبرلماناته.
		 التعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف األحداث والقضايا الوطنية واإلقليمية والدولية.
		 تعزيــز عالقــات األخــوة والتعــاون مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة فــي المجــاالت كافــة ال
ســيما البرلمانيــة منهــا.
		 تفعيــل أجهــزة المؤسســات البرلمانيــة فــي مختلــف مجــاالت عملهــا ومعالجــة مختلــف
القضايــا التــي ُطرحــت علــى جــداول أعمالهــا.

إن حيويــة دولــة اإلمــارات وتقدمهــا الســريع فــي جميــع المجــاالت عــزز مكانتهــا العربيــة
واإلقليميــة والدوليــة وجعــل صوتهــا مســموع ًا وتأثيرهــا فعــا ًال ودورهــا مطلوب ـ ًا ،األمــر الــذي
حــرص معــه المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى تحديــد أســس ثابتــة ومبــادئ محــددة تُطــرح بشــكل
دائــم علــى أجنــدة أعمــال المجلــس فــي مشــاركاته الخارجيــة ،ومــن أبــرز وأهــم هــذه األســس ،قضيــة
الجــزر اإلماراتيــة الثــاث "طنــب الكبــرى وطنــب الصغــرى وأبــو موســى" والمحتلــة مــن قبــل إيــران،
إضافــة إلــى األمــن الوطنــي اإلماراتــي والخليجــي والعربــي ،والســام ،وتحقيــق األمــن واالســتقرار
فــي منطقــة الشــرق األوســط ،والتأكيــد علــى ضــرورة الحــل الســلمي عــن طريــق الحــوار لمختلــف
القضايــا ،والتســامح واالنفتــاح والتواصــل علــى الصعيــد الدولــي والســعي إلــى تحقيــق الســام
العالمــي وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول ،فض ـ ًا عــن القضايــا األمنيــة التــي تركــز
علــى نــزع الســاح النــووي ومكافحــة اإلرهــاب والتطــرف والفكــر الضــال ،واالهتمــام بحقوق اإلنســان
"المــرأة والطفــل والشــباب والالجئيــن" ،والقضايــا االقتصاديــة التــي تناقــش التنميــة المســتدامة
وأهــداف األلفيــة والتجــارة العالميــة ،والقضايــا البيئيــة مثــل التغيــر المناخــي واألمــن الغذائــي
والميــاه والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة.

وتعكــس هــذه اإلنجــازات دور المجلــس الوطنــي االتحــادي المتنامــي فــي أعمــال ومشــاريع
االتحــادات والمؤتمــرات البرلمانيــة وإدراكــه أهميــة مــا تضطلــع بــه المؤسســات البرلمانيــة مــن
مســؤولية ومــا تقــوم بــه مــن نشــاط ومــا تمتلكــه مــن آليــات عمــل.
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زيارات:
نجــا ٌح متميـزٌ حققتــه الزيــارات الرســمية التــي قامــت بهــا وفــود المجلــس الوطنــي االتحــادي برئاســة
معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي رئيســة المجلــس الوطنــي االتحــادي إلــى كلٍّ مــن جمهوريــة
مصــر العربيــة والمملكــة األردنيــة الهاشــمية وجمهوريــة النمســا ومملكــة بلجيــكا وجمهوريــة
كازاخســتان وجمهوريــة روســيا االتحاديــة وجمهوريــة فرنســا وجمهوريــة إيطاليــا وجمهوريــة ألمانيــا
االتحاديــة وجمهوريــة إيرلنــدا والمملكــة المتحــدة ،فض ـ ًا عــن اســتقبالها لنحــو  75وفــد ًا برلماني ـ ًا
ودبلوماســي ًا و 46ســفير ًا معتمــد ًا مــن مختلــف دول العالــم داخــل المجلــس.

استقبال الوفود البرلمانية والدبلوماسية
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عدد الوفود البرلمانية

عدد استقباالت السفراء من مختلف أنحاء العالم

كما قامت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني بـ ( )14زيارة برلمانية
خارجية لكل:

14

زيـارة خـارجية

جمهورية مصر العربية

جمهورية النمسا

جمهورية إيرلندا

المملكة األردنية الهاشمية
دولة الكويت

130

جمهورية ألمانيا االتحادية

مملكة بلجيكا
جمهورية كازخستان

المملكة المتحدة

روسيا االتحادية

جمهورية إيطاليا
جمهورية فرنسا

البرلمان األوروبي ( زيارتين )
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الفـعـالـيــات

أهداف المشاركة في الفعاليات البرلمانية

أعمــال االتحـــاد البـرلـمـانـي الـدولــي

1

أعمال اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

2

تعريف المجالس
التشريعية األخرى
بصفتها ممثلة
لشعوبها بالقضايا
ذات الطابع
االستراتيجي والهام
للدولة.

توثيق روابط
الصداقة والتعاون
بين المجلس
الوطني االتحادي
وباقي المجالس
النيابية من خالل
تفعيل لجان
الصداقة بين
المجلس الوطني
االتحادي والمجالس
األخرى

االستفادة من
خبرات المجالس
األخرى في الحياة
النيابية وتطوير
ممارستها

تعريف الدول
األخرى بمناحي
التطوير والتقدم
في مختلف
المجاالت التي
حققها المجلس
الوطني االتحادي

أعمــال الجمـعـيــة البـرلمـانيـــة اآلسـيوية

3

تنمية العالقات
البرلمانية مع
الشخصيات المؤثرة
في االتحادات
اإلقليمية والدولية،
لالستفادة منهم
في المجاالت التي
تحتاج إليها الشعبة
البرلمانية في
مشاركاتها ،وللتأثير
على القرارات
والبيانات فس
صالح القضايا التي
تطرحها الشعبة

أعمـــال االتحـــاد البرلمـــانـي الـعـربـــــي

4

أعمـــال البرلـمـــان العـربــــي

5

8
9
10
11
12

6

أعمال اجتماع رؤساء مجالس الشورى والوطني واألمة والنواب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

7

لجـنــــة الصـداقــة مع دول مجلـــس التعـاون لـدول الـخـليــج العـربيــة
لجـنــــة الصـداقـــة مع برلمـانـات الـدول العـربيــة
لجنــة الصـداقــة مع برلمـانـات الـدول األوروبـيـــة

لجنــة الصـداقــة مع برلمـانـات الـدول اإلفريـقيــة
لجـنــة الصــداقـة مع برلمـانـات دول أمريكــا الالتينيـــة وأمريكــا الشمـالـيـة

لجـنـــة الـصــداقــة مع بـرلـمـانــات الــدول اآلسيــويـة

لجان الصداقة:
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لجنة الصداقة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية.
لجنة الصداقة مع برلمانات الدول األوروبية.
لجنة الصداقة مع برلمانات الدول اإلفريقية.
لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية.
لجنة الصداقة مع برلمانات الدول اآلسيوية.
133

المناصب في أجهزة البرلمانات

البـرلـمـان الـعـربـي

االتحـاد البرلمانـي الدولـي

الجمعية البرلمانية اآلسيوية

لقاءات أثمرت نتائج إيجابية كبيرة ونجاح ًا بارز ًا على جميع الصعد:
حقــق المجلــس الوطنــي االتحــادي خــال لقاءاتــه الخارجيــة نتائــج إيجابيــة كبيــرة ؛مــن أهمهــا
تعزيــز التواصــل مــع شــعوب العالــم ،ودعــم العالقــات الثنائيــة والبرلمانيــة مــع مختلــف الــدول
والبحــث فــي ســبل تطويرهــا؛ فــي مختلــف المجــاالت السياســية والبرلمانيــة واالقتصاديــة والثقافية
والتعليميــة ،مــع التأكيــد علــى البيئــة االســتثمارية المتميــزة والجاذبــة التــي تتمتــع بهــا دولــة
اإلمــارات فــي إطــار بيئــة مدعومــة بالتشــريعات المتقدمــة واألمــن والتقــدم واالســتقرار الــذي
تحظــى بــه الدولــة.
كـمـا تــم:
		 تشــكيل وتفعيــل لجــان الصداقــة بيــن كل مــن المجلــس الوطني االتحــادي وبرلمانــات هــذه الدول؛
حيــث تــم توقيــع 24مذكــرة تفاهــم وتعــاون وجمعيــات صداقــة مــع العديــد مــن الــدول
لتعزيــز العالقــات البرلمانيــة ،وتبــادل الخبــرات والمعــارف ،وتنســيق الــرؤى والمواقــف فــي المحافــل
البرلمانيــة الدوليــة ،والتأكيــد علــى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه البرلمانات فــي تعزيــز الحــوارات الثقافية
والحضاريــة بيــن شــعوب العالــم والتقريــب بينهــم ومــد جســور التواصــل الحضــاري.
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		 التأكيــد علــى الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه المــرأة والشــباب فــي تنميــة المجتمــع ،واســتعراض
تجربــة دولــة اإلمــارات فــي تمكيــن المــرأة وتمكيــن الشــباب ،باعتبــار أن الشــباب هــم الثــروة
الحقيقيــة الستشــراف وصناعــة المســتقبل ورأس المــال الحقيقــي فــي قيــادة التطــور
واالبتــكار.
		 التأكيــد علــى حــرص قيــادة وحكومــة دولــة اإلمــارات فــي تأميــن مســتقبل األجيــال
القادمــة مــن خــال التخطيــط الحالــي القتصــاد مــا بعــد النفــط وتجربــة اإلمــارات الرائــدة
فــي عمــل حكومــة المســتقبل وإنشــاء وزارات التســامح والســعادة والــذكاء االصطناعــي،
وأنهــا كقيــادة وحكومــة وبرلمــان وضعــت أولويــة لهــا بــأن يكــون شــعب اإلمــارات أســعد
شــعب.
		 إبــراز الصــورة الحقيقيــة لإلســام ،والنهضــة التنمويــة الشــاملة لدولــة اإلمــارات ،والــدور الــذي
تلعبــه فــي محاربــة اإلرهــاب والتطــرف ،ومشــاركتها فــي التحالــف العربــي والحجــم الكبيــر
للمســاعدات اإلنســانية أمــام جميــع المســؤولين والــرأي العــام مــن خــال االلتقــاء باإلعالميين
ووســائل اإلعــام األوروبيــة المؤثــرة إليصــال صــوت اإلمــارات إلــى الــرأي العــام العالمــي
وشــعوب أوروبــا.
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مجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي
نظــر ًا ألهميــة دور مجموعــة أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي "غــروالك" ،التــي تعــد مــن أكبــر المجموعات
الجيوسياســية فــي االتحــاد البرلمانــي الدولــي ،والثقــل الــذي تشــكله علــى المســتوى البرلمانــي الدولــي،
وبمــا يحقــق المزيــد مــن التفاهــم والتعــاون والتنســيق بيــن مجموعــات الــدول المتماثلــة فــي
مبادئهــا وأهــداف سياســاتها الخارجيــة ..حــرص المجلــس الوطنــي االتحــادي خــال مشــاركته فــي
أعمــال االجتمــاع الــدوري التاســع ألصحــاب المعالــي والســعادة رؤســاء مجالــس الشــورى والنــواب
والوطنــي واألمــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي اســتضافه مجلــس الشــورى
الســعودي فــي  25نوفمبــر  2015بالريــاض علــى تقديــم مقتــرح بشــأن التعــاون مــع برلمانــات
دول أمريــكا الالتينيــة بإنشــاء لجنــة صداقــة بيــن برلمانــات دول مجلــس التعــاون ودول المجموعــة،
وتــم خــال االجتمــاع تكليــف المجلــس الوطنــي االتحــادي بوضــع اإلطــار المناســب آلليــات العمــل
لمــا لهــذه المجموعــة مــن أهميــة فــي بحــث الكثيــر مــن مجــاالت التعــاون المشــترك فض ـ ًا عــن
تأثيرهــا علــى تعضيــد مواقــف الــدول الخليجيــة فــي القضايــا اإلقليميــة والدوليــة.
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المجموعــة االستشــارية البرلمانيــة الدوليــة رفيعة المســتوى
المعنيــة بمكافحــة اإلرهــاب والتطرف
تــرأس معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي – رئيســة المجلــس الوطنــي االتحــادي المجموعــة
االستشــارية البرلمانيــة الدوليــة رفيعــة المســتوى المعنيــة بمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف ،باإلضافــة
إلــى اســتضافة المجلــس الوطنــي االتحــادي لالجتمــاع الثانــي للمجموعــة االستشــارية رفيعــة
المســتوى المعنيــة بمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف فــي أبوظبــي فــي مايــو  ،2018حيــث يســاهم
تواجــد الشــعبة فــي هــذه المجموعــة ورئاســتها فــي تحقيــق أهــداف خطــة المجلــس االســتراتيجية
 2016ـ  ،2021وتعزيــز ســمعة دولــة اإلمــارات كدولــة عضــو فعــال فــي التحالــف الدولــي
لمكافحــة اإلرهــاب والتطــرف.
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مساهمات فعالة في المؤتمرات المتخصصة
ســاهمت الشــعبة البرلمانيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل فاعــل فــي أعمــال المنتــدى
البرلمانــي العالمــي للتنميــة المســتدامة ،مــن خــال تقديمهــا للمقترحــات والحلــول فــي مجــال
التنميــة المســتدامة ،باإلضافــة إلــى إبــراز جهــود دولــة اإلمــارات العربيــة فــي مجــال التغيــر المناخــي.
باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي أعمــال الجمعيــة البرلمانيــة لحلــف الشــمال األطلســي بالتعــاون مــع
البرلمــان اإليطالــي ،التــي انعقــدت فــي مدينــة روما-جمهوريــة إيطاليــا خــال الفتــرة مــن 23-25
نوفمبــر 2017م ،حيــث طرحــت الشــعبة البرلمانيــة خــال هــذه المشــاركة عــدة مقترحــات فــي
مجــال مكافحــة اإلرهــاب ،أهمهــا إيجــاد إطــار قانونــي ،مثــا اتفاقيــات ثنائيــة أو مذكــرات تعــاون
أمنيــة بيــن الــدول تكفــل الحــد مــن هــذه الظاهــرة ،وزيــادة التعــاون األمنــي بيــن دول التحالــف
الدولــي والــدول الصديقــة.

المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية
حقــق المجلــس الوطنــي االتحــادي نجاحــات كبيــرة ونتائــج إيجابيــة ،خــال الزيــارة الرســمية التــي
قامــت بهــا معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي لجمهوريــة مصــر العربيــة ،ومشــاركتها الفاعلــة
فــي المؤتمــر األول لرؤســاء البرلمانــات العربيــة الــذي عقــد تحــت شــعار "رؤيــة برلمانيــة لمواجهــة
التحديــات الراهنــة لألمــة العربيــة" ،وبــادر إلــى عقــده البرلمــان العربــي بالتنســيق مــع األمانــة العامــة
لجامعــة الــدول العربيــة واالتحــاد البرلمانــي العربــي؛ وشــارك فيــه  19برلمانـ ًا ومجلسـ ًا يمثلــون 17
دولــة عربيــة وأكثــر مــن  50عضــو ًا مــن أعضــاء المجالــس العربيــة والبرلمــان العربــي.
وأدان رؤســاء البرلمانــات العربيــة اســتمرار احتــال إيــران للجــزر اإلماراتيــة الثــاث؛ طنــب الكبــرى
وطنــب الصغــرى و أبــو موســى ،وأيــدوا كافــة اإلجــراءات والوســائل الســلمية التــي تتخذهــا دولــة
اإلمــارات الســتعادة ســيادتها علــى جزرهــا المحتلــة وفق ـ ًا للقانــون الدولــي.
وســاهم المجلــس الوطنــي االتحــادي بفاعليــة فــي مناقشــة مختلــف القضايــا التــي ُطرحــت فــي
المؤتمــر والقــرارات التــي تــم التوصــل إليهــا ،حيــث تبنــى المؤتمــر فــي بيانــه الختامــي المقترحــات
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التــي تقــدم بهــا المجلــس الوطنــي االتحــادي لمواجهــة تحديــات المنطقــة ،والتــي تضمنــت
المطالبــة بصياغــة رؤيــة برلمانيــة عربيــة تحــت اســم الميثــاق البرلمانــي العربــي لمكافحــة اإلرهــاب
والتطــرف ،وتشــكيل لجنــة مصغــرة مــن رؤســاء البرلمانــات لإلشــراف علــى إعــداد الميثــاق ،والدعــوة
لعقــد مؤتمــر برلمانــي متخصــص فــي مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف.
كمــا تضمنــت تنفيــذ متطلبــات إنشــاء مجلــس الســلم واألمــن العربــي ومحكمــة العــدل العربيــة
والمحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،باعتبارهــا خطــوات أساســية لتعزيــز المفهــوم المشــترك لألمــن
القومــي العربــي ،والتمســك بثوابــت األمــة العربيــة فــي اعتبــار الحــوار هــو الطريــق األمثــل لحــل
التحديــات التــي تُواجــه األمــة والدعــوة لدوريــة انعقــاد مؤتمــر رؤســاء البرلمانــات العربيــة وبــذل كل
الجهــود لتوفيــر المســاعدات اإلنســانية وتقديــم الدعــم والتســهيالت الالزمــة لالجئيــن ومســاعدة
الــدول العربيــة المضيفــة لالجئيــن بمــا ُيمكّنهــا مــن توفيــر الخدمــات الالزمــة لهــم ،وتفعيــل دور
االتحــاد البرلمانــي العربــي والبرلمــان العربــي ،وتمكينهمــا مــن القيــام بدورهمــا فــي إطــار منظومــة
العمــل العربــي المشــترك ،إضافــة إلــى وضــع بنــد دائــم علــى جــدول أعمــال القمــة االقتصاديــة
العربيــة التــي تُعقــد كل عاميــن بشــأن مراجعــة وتنفيــذ كل االتفاقيــات االقتصاديــة العربيــة.
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المؤتمر الثالث والعشرون لالتحاد البرلماني العربي
شــارك المجلــس الوطنــي االتحــادي بوفــد برئاســة معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي فــي
اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة والمؤتمــر الثالــث والعشــرين لالتحــاد البرلمانــي العربــي الــذي ُعقــد بمقــر
جامعــة الــدول العربيــة بالقاهــرة لمناقشــة موضــوع الوضــع العربــي الراهــن.
حيــث عبــرت الدكتــورة القبيســي فــي كلمتهــا أمــام المؤتمــر عــن قلــق دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة العميــق تجــاه مجمــل الواقــع العربــي ،ومــا َيمــوج بــه مــن تهديــدات اســتراتيجية بالغــة
الخطــورة والمســببات الرئيســة التــي أســهمت فــي تعميــق حالــة التشــتت والتفــكك غيــر المســبوق
فــي تاريخنــا العربــي المعاصــر؛ كاالنتشــار الجغرافــي الوبائــي للتنظيمــات اإلرهابيــة والطموحــات
التوســعية البغيضــة لقــوى إقليميــة تُحــاول اســتغالل الظــروف الراهنــة فــي تحقيــق مراميهــا
التآمريــة ،إضافــة إلــى اإلشــكاليات والقضايــا التــي تحتــل صــدارة االهتمامــات العربيــة منــذ عقــود
ألراض عربيــة مــن دون أفــق واضــح
مضــت ،وفــي مقدمتهــا االحتــاالن اإلســرائيلي واإليرانــي ٍ
للحــل والتســوية الســلمية ،فضـ ًا عــن قضايــا التنميــة والبطالــة وغيرهــا مــن القضايــا العربيــة الملحــة.

وأكــدت الموقــف التاريخــي الداعــم لحــق الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة دولتــه المســتقلة
وعاصمتهــا القــدس الشــرقية ،وأعربــت عــن أملهــا بنجــاح المســعى بعقــد مؤتمــر دولــي للســام
خــال األشــهر القادمــة ،وأال يكــون كســابقه مــن المؤتمــرات الدوليــة التــي قوبلــت باســتخفاف
إســرائيلي متواصــل.

المؤتمر الدولي "األديان ضد اإلرهاب"
شــارك المجلــس الوطنــي االتحــادي بوفــد برئاســة معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي رئيســة
المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي فعاليــات المؤتمــر الدولــي "األديــان ضــد اإلرهاب"،الــذي ُعقــد فــي
مدينــة أســتانا عاصمــة كازاخســتان ،والــذي جمــع بيــن ممثلــي البرلمانــات العالميــة وممثلــي الديانــات
المختلفــة ،.حيــث تــم خاللــه التأكيــد علــى أهميــة تطويــر اســتراتيجية شــاملة متعــددة األبعــاد
لمواجهــة اإلرهــاب وضــرورة محاربــة الفقــر والبطالــة واالســتثمار فــي التعليــم وأنظمــة المعرفــة
والتنميــة االقتصاديــة لمواجهتــه.

وأكــد المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى إيمــان دولــة اإلمــارات بــأن التضامــن والتعــاون العربــي
هــو الســبيل الوحيــد للخــروج مــن المــأزق الراهــن وبــأن األمــن القومــي العــرب ال يتجــزأ ،حيــث
أدركــت قيادتنــا الرشــيدة وعلــى رأســها صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة "حفظــه اللــه" منــذ بدايــات التــأزم الــذي تُعانيــه منطقتنــا اآلن مــا ُيحــاك لشــعوبنا ودولنــا
مــن مؤامــرات ،فكانــت مشــاركة القــوات المســلحة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عمليتــي
"عاصفــة الحــزم" ثــم "إعــادة األمــل" تجســيد ًا لثوابــت ارتكــزت عليهــا سياســة دولــة اإلمــارات منــذ
تأسيســها فــي الثانــي مــن ديســمبر عــام  1971علــى يــد المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان "طيــب اللــه ثــراه" ،فمســاعدة األشــقاء فــي حفــظ األمــن واالســتقرار كانــت وســوف تظــل
نهج ـ ًا ثابت ـ ًا وراســخ ًا فــي سياســة دولــة اإلمــارات الخارجيــة.
وأشــار إلــى أنــه البــد مــن التوصــل فــي اليمــن إلــى تســوية بموجــب قــرارات مجلــس األمــن وخاصــة
القــرار رقــم  2216والقائــم علــى المبــادرة الخليجيــة ،ودعــم الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى تحقيــق
تســوية ســلمية شــاملة فــي ســوريا بمــا ُينهــي الصــراع الدائــر فــي هــذا البلــد العربــي الشــقيق ،اســتناد ًا
إلــى قــرارات مؤتمــر جنيــف.
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وتبنــى المؤتمــر فــي بيانــه الختامــي عــدد ًا مــن المقترحــات اإلماراتيــة التــي طالبــت بتأييــد إصــدار
قــرار دولــي يديــن اإلســاءة إلــى األديــان ورموزهــا ويديــن الكراهيــة والتمييــز بســبب الديــن
وضــرورة تمكيــن المــرأة واألســرة وتعزيــز دورهمــا فــي تنميــة المجتمعــات وتعزيــز مشــاركة الشــباب
وتمكينهــم فــي مختلــف المجــاالت وأنشــطة المجتمــع ،إضافــة إلــى تعزيــز دور وســائل اإلعــام فــي
مواجهــة اإلرهــاب ودحــره.
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قمة المنتدى العالمي للنساء
شــارك المجلــس الوطنــي االتحــادي بوفــد برئاســة معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي فــي قمــة
المنتــدى العالمــي للنســاء فــي البرلمانــات لعــام  2016التــي عقــدت فــي العاصمــة األردنيــة عمــان،
بمشــاركة  260برلمانيــة مــن  89دولــة ،واســتضافة مجلــس النــواب األردنــي لمناقشــة أفضــل
الممارســات والخبــرات لتعزيــز دور النســاء فــي البرلمانــات وصناعــة السياســات.
وعرضــت معالــي الدكتــورة أمــل عبــد اللــه القبيســي فــي كلمــة لهــا مســيرة تمكيــن المــرأة اإلماراتيــة
والجهــود الحثيثــة لدولــة اإلمــارات وقيادتهــا الحكيمــة فــي تمكيــن المجتمــع عــن طريــق المــرأة،
باعتبــاره أمــر ًا حاســم ًا فــي تفعيــل المشــاركة السياســية بالدولــة وفــي صناعــة التغييــر اإليجابــي فــي
المجتمع.
وكــرم المنتــدى العالمــي للنســاء البرلمانيــات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمنحهــا شــهادة تقديــر
المنتــدى عــن فئــة "دعــم المــرأة فــي المناصــب البرلمانيــة " لريادتهــا بانتخــاب أول امــرأة تتــرأس
مؤسســة برلمانيــة علــى المســتوى العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط.
كمــا تــم فــي المنتــدى التطــرق إلــى الــدور الرائــد والمهــم لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة
االتحــاد النســائي العــام الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة
والطفولــة "أم اإلمــارات" مــن خــال مســاندتها الدائمــة للمــرأة اإلماراتيــة لتحقيــق اإلنجــازات
والمكتســبات التــي تســاهم فــي تنميــة ونهضــة المجتمــع.
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عالقة متميزة مع االتحاد البرلماني الدولي
لقــد نجــح المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن خــال ممارســة الدبلوماســية البرلمانيــة فــي بنــاء عالقــة
متميــزة ضمــن مشــاركاته فــي فعاليــات االتحــاد البرلمانــي الدولــي؛ الــذي يعــد مــن أعــرق وأقــدم
االتحــادات البرلمانيــة علــى مســتوى العالــم؛ والــذي تأســس عــام 1889م ليعــد المجلــس المؤسســة
البرلمانيــة الوحيــدة علــى مســتوى العالــم الــذي أبــرم اتفاقيــة ثنائيــة مــع االتحــاد ،والتــي تضمنــت
عــدد ًا مــن البنــود ســتفتح أبواب ـ ًا كثيــرة للتعــاون مــع مختلــف برلمانــات العالــم وتقديــم الدعــم
الفنــي وبنــاء مواقــف مشــتركة علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ،األمــر الــذي يجســد مــدى مــا
يحظــى بــه المجلــس مــن ســمعة طيبــة ومــن خبــرة متراكمــة ومــن ثقــة بمــا يطرحــه مــن مقترحــات
ومــا يقدمــه مــن أوراق عمــل.
ومــن أبــرز مســاهمات المجلــس الوطنــي االتحــادي هــو تطويــر الموقــع اإللكترونــي لالتحــاد البرلمانــي
الدولــي ،بأربــع لغــات هــي :اإلنجليزيــة والفرنســية والعربية واإلســبانية.
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زيارة فخامة الرئيس توميسالف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا
فــي زيــارة تعــد األولــى لرئيــس دولــة إلــى المجلــس منــذ تأسيســه اســتقبلت معالــي الدكتــورة أمــل
عبداللــه القبيســي رئيســة المجلــس الوطنــي االتحــادي بتاريــخ  19ينايــر 2016م فــي مقــر المجلــس
بأبوظبــي فخامــة الرئيــس توميســاف نيكوليتــش رئيــس جمهوريــة صربيــا والوفــد المرافــق ،األمــر
الــذي يعكــس مــدى مــا تحظــى بــه دولــة اإلمــارات مــن ســمعة عالميــة طيبــة ومــا تحققــه مــن
نجــاح فــي شــتى المجــاالت ومــا تحظــى بــه مســيرة الحيــاة البرلمانيــة فــي الدولــة مــن تقديــر علــى
المســتوى العالمــي فــي ظــل الريــادة التــي ســجلتها دولــة اإلمــارات والمجلــس الوطنــي االتحــادي
بانتخابــه أول امــرأة تتــرأس مؤسســة برلمانيــة علــى المســتوى العربــي ومنطقــة الشــرق األوســط.
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وجــرى خــال اللقــاء بحــث عالقــات الصداقــة والتعــاون القائمــة بيــن الجانبيــن وســبل تعزيزهــا
وتطويرهــا فــي مختلــف القطاعــات بمــا يعــود بالفائــدة علــى البلديــن والشــعبين فضــ ًا عــن
أهميــة تفعيــل التعــاون الثنائــي فــي المجــاالت البرلمانيــة والسياســية والصناعيــة والتجاريــة
واالقتصاديــة واالســتثمارية والســبل الكفيلــة بتطويرهــا وتنميتهــا بمــا يواكــب حــرص الجانبيــن
وســعيهما لتنميتهــا علــى كافــة الصعــد.
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لقاء فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف
التقــى وفــد المجلــس الوطنــي االتحــادي برئاســة معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي خــال
زيــارة جمهوريــة مصــر العربيــة فضيلــة اإلمــام األكبــر الدكتــور أحمــد الطيــب شــيخ األزهــر الشــريف،
حيــث تنــاول اللقــاء أهميــة دور األزهــر الشــريف كأهــم مؤسســة دينيــة إســامية فــي نشــر الفكــر
الصحيــح للديــن اإلســامي الحنيــف ومســاهمته فــي نشــر رســالة اإلســام الســمحة التــي تَحــث علــى
االعتــدال والوســطية والتســامح والســام وامتــداد رســالته لمحيطــه اإلقليمــي والدولــي.
وتــم خــال اللقــاء بحــث آليــات تعزيــز التعــاون بيــن البرلمانــات واألزهــر الشــريف فــي نشــر الفكــر
الوســطي ومحاربــة التطــرف واإلرهــاب؛ حيــث تــم االتفــاق علــى أن يتبنــى المجلــس الوطنــي
االتحــادي مبــادرة لدعــوة البرلمانــات العربيــة إلــى العمــل كفريــق واحــد مشــترك لوضــع أســس
متوافقــة ُيمكــن ُمراعاتهــا فــي التشــريعات لمحاربــة اإلرهــاب والفكــر الضــال.

وتطــرق فضيلــة شــيخ األزهــر إلــى التأكيــد علــى أهــم ثــاث قضايــا تعتبــر مرتكــزات أساســية وهــي
تمكيــن المــرأة والشــباب والتعليــم حيــث إن الديــن اإلســام يؤكــد علــى ضــرورة تمكيــن المــرأة،
وأنهــا شــريكة الرجــل فــي الحقــوق والواجبــات.
وأكــد الــدور الهــام للمــرأة فــي المجتمــع وخاصــة فــي الســلطة البرلمانيــة المعنيــة بالتشــريع ،مركــزا
علــى أهميــة أن يفــرق المجتمــع بيــن مــا هــو مــوروث مــن عــادات وتقاليــد وبيــن تعاليــم الديــن
اإلســامي الســمحة ،التــي منحــت المــرأة كافــة حقوقهــا بمــا يضمــن لهــا كرامتهــا ويعينهــا علــى
أداء واجباتهــا الدينيــة واألســرية ،وتجــاه المجتمــع.
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جلسات للبرلمان العربي
شــارك المجلــس الوطنــي االتحــادي فــي  14جلســة للبرلمــان العربــي ومــن أبــرز النتائــج :تقديــم
الشــعبة البرلمانيــة اإلماراتيــة أثنــاء مشــاركتها فــي جلســات البرلمــان العربــي بنصــوص مقترحــة
بالفقــرة الخاصــة باحتــال إيــران للجــزر اإلماراتيــة الثــاث وبمالحظاتهــا حــول الموقــف العربــي مــن
أهــداف التنميــة المســتدامة ال  ،17والتــي عرضــت فــي جلســة البرلمــان العربــي وعلــى مشــروع
وثيقــة الشــباب العربــي.
وركــزت علــى المشــاركة السياســية للشــباب وبطالــة الشــباب العربــي والتعليــم والصحــة ومكافحــة
مشــاركة الشــباب فــي أعمــال التطــرف واإلرهــاب وعلــى الوثيقــة العربيــة لمكافحــة اإلرهــاب ،حيــث
اقترحــت الشــعبة أهميــة شــمول تعريــف اإلرهــاب لتغطــي الــدول الداعمــة لهــا حيــث اقتصــرت
االتفاقيــة علــى األفــراد والجماعــات.
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المنظمات الدولية

المنظمات الدولية

 .1منظمة مجلس الشؤون العالمية
 .2مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة " اليونسكو".
 .3سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم
غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة
العالمية

 .4وفد برلماني من مديري لجنة العلوم
والتكنولوجيا والمجموعة المعنية 		
بمنطقتي البحر األبيض المتوسط والشرق
األوسط في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو
 .5سعادة نورتن شوارتز ،الرئيس التنفيذي
لمنظمة بينس وأعضاء المنظمة
 .6العالم البروفسور سيرفريزر الحائز على جائزة نوبل

المشاركة في ( )36مؤتمر ًا وندوة متخصصة  -من أهمها:
المنتدى االورواسيوي الثاني لرئيسات البرلمانات.
مؤتمر األديان ضد اإلرهاب
اجتماع اللجنة البرلمانية لدعم صمود الشعب الفلسطيني
مؤتمر اآلليات العربية لحقوق اإلنسان
المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب حول قضايا الطفولة
اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني والعشرون لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب
الجمعية البرلمانية لحلف شمال األطلسي
الندوة المشتركة التي تنظمها الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الناتو
ملتقى اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية
منتدى البرلمان اآلسيوي للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار
الندوة المشتركة التي تنظمها الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الناتو
المؤتمر الكشفي العربي الثامن والعشرون
االجتماع  62للجمعية البرلمانية للناتو

الحفـــاظ علـــى الســـيادة الوطنيـــة
لدولـــة اإلمـــارات ،وذلـــك وفـــق
مبـــادئ الســـيادة التـــي كفلتهـــا
المواثيـــق الدوليـــة خاصـــة ميثـــاق
األمــم المتحــدة مــن خــال التعليــق
أو المش ــاركة ف ــي إع ــداد مش ــروعات
أو مقترحـــات وتوصيـــات لقوانيـــن
دوليـــة واقليميـــة تحافـــظ علـــى
ه ــذا المب ــدأ األساس ــي ف ــي النظ ــام
السياســـي الدولـــي ،ومـــن خـــال
كلمـــات رئيـــس المجلـــس الوطنـــي
االتح ــادي ف ــي المحاف ــل االقليمي ــة
والدوليـــة.

التزمـــت الدبلوماســـية البرلمانيـــة
اإلماراتيـــة بمـــا يتوافـــق مـــع
الدبلوماس ــية الرس ــمية بمب ــدأ األم ــن
المشـــترك؛ ســـواء علـــى الصعيـــد
اإلقليمـــي فـــي إطـــار مجلـــس
التعـــاون الخليجـــي ،أو فـــي إطـــار
التعـــاون مـــع الجامعـــة العربيـــة،
أو ف ــي إط ــار التع ــاون م ــع األم ــم
المتح ــدة وف ــق المواثي ــق الدولي ــة
الت ــي تراع ــي مب ــادئ األم ــن الجماع ــي
الدولــي المشــترك .وقــد تجلــى ذلــك
مـــن خـــال اهتمـــام الدبلوماســـية
البرلمانيـــة بعمليـــة الســـام فـــي
الشـــرق األوســـط ،والحفـــاظ علـــى
أمـــن واســـتقرار منطقـــة الخليـــج،
وذلـــك مـــن خـــال طـــرح هـــذه
القضاي ــا ف ــي األوراق الت ــي تقدم ــت
فيه ــا الش ــعبة البرلماني ــة اإلماراتي ــة؛
ســـواء مـــن خـــال مشـــاركتها فـــي
االتحـــادات الدوليـــة ،أو العربيـــة ،أو
الخليجيـــة ،او مـــن خـــال مباحثـــات
اللقـــاءات الثنائيـــة والزيـــارات
المتبادل ــة .والتأكي ــد عل ــى مرتك ــزات
المصلح ــة الوطني ــة لدول ــة اإلم ــارات
العربيـــة المتحـــدة فـــي اللقـــاءات
البرلمانيـــة مثـــل :الجـــزر االماراتيـــة
المحتلـــة ،التداخـــات اإليرانيـــة،
اإلرهــاب والتطــرف  ،األزمــة اليمنيــة،
األزم ــة الس ــورية والالجئي ــن ،القضي ــة
الفلســـطينية.

توثي ــق رواب ــط الصداق ــة والتع ــاون
بيـــن المجلـــس الوطنـــي االتحـــادي
وباقـــي المجالـــس النيابيـــة ،مـــن
خـــال تفعيـــل لجـــان الصداقـــة
بي ــن المجل ــس والمجال ــس البرلماني ــة
األخـــرى ،وقـــد قدمـــت الشـــعبة
البرلمانيـــة اإلماراتيـــة فـــي دور
االنعقـــاد العـــادي األول مـــن
الفصـــل التشـــريعي الســـادس
عشـــر مخططـــا عامـــا لجمعيــــــات
الصــــــداقة البرلمانيــــــة مـــع
المجموعـــــــات البرلمانيــــــــة ،وتـــم
تفعي ــل ع ــدد م ــن لج ــان الصداق ــة
بيـــن المجلـــس الوطنـــي االتحـــادي
وبرلمانـــات الـــدول االخـــرى.
وترجـــم ذلـــك مـــن خـــال توقيـــع
 20مذكـــرة تفاهـــم وتعـــاون،
وجمعيـــات صداقـــة ،وبيانـــات
ختاميـــة مشـــتركة بيـــن المجلـــس
الوطنـــي االتحـــادي والبرلمانـــات
المختلفـــة.

الجمعية العمومية التاسعة لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب
أعمال المنتدى االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة
المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات العربية ،المؤتمر الوزاري حول االرهاب والتنمية المجتمعية
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قمة رئيسات البرلمانات

القمة العالمية لرئيسات البرلمانات
اســتضافت دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة “القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات” ،التــي نظمهــا
المجلــس الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع “االتحــاد البرلمانــي الدولــي” ،وبرعايــة كريمــة مــن ســمو
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك ،رئيســة االتحــاد النســائي العــام الرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة
األســرية رئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة “أم اإلمــارات” خــال شــهر ديســمبر ، 2016
وذلــك فــي إطــار اإلقــرار الدولــي بمحوريــة دور اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الســاحة اإلقليميــة
والعالميــة ،هــذا الــدور الــذي اســتحقته مــن خــال جهودهــا الصادقــة فــي دعــم جهــود األمــن
واالســتقرار علــى الســاحة اإلقليميــة والعالميــة ،ومــن خــال مبادراتهــا الداخليــة فــي التمكيــن
االجتماعــي والسياســي بشــكل عــام.
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ولقــد حــرص صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة ،علــى تهيئــة المنــاخ المناســب ،وتوفيــر كافــة العوامــل لنجاح“القمــة
العالميــة لرئيســات البرلمانــات”.
وانطلقــت رؤيــة “المجلــس الوطنــي االتحــادي” فــي هــذه القمــة العالميــة غيــر المســبوقة مــن
أهميــة دور البرلمانــات فــي حشــد الجهــود الدوليــة ،وتركيزهــا حــول قضايــا محــددة ،بوصــف
البرلمانــات المعبــر عــن إرادة الشــعوب بمكوناتهــا السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة
كافــة؛ لــذا فــإن أجنــدة القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات ،قــد مثلــت نقلــة نوعيــة علــى صعيــد
دور الدبلوماســية البرلمانيــة فــي صياغــة المســتقبل وبنــاء شــراكة فاعلــة بيــن البرلمانييــن والقــادة
الحكومييــن والسياســيين وقــادة األعمــال والعلمــاء والشــباب.
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أبرز مؤشرات “القمة العالمية لرئيسات البرلمانات”:
		 شــارك فيهــا نحــو  35رئيســة برلمــان و  100شــخصية عالميــة بــارزة وألــف مشــارك ومشــاركة
مــن مختلــف أنحــاء العالــم و  400برلمانــي يمثلــون  50دولــة و  200مــن شــباب العالــم.
		 قمة غير مسبوقة عالمي ًا ،واألولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني الدولي.
		 أبــرز محــاور القمــة :متحــدون مــن أجــل تعزيــز الســام واألمــن وضمــان الرخــاء االقتصــادي
وحمايــة الكوكــب ودعــم الشــباب واالبتــكار وتمكيــن المــرأة وتعزيــز التســامح واألمــن
واالســتقرار.
		 حرصــت القمــة علــى إشــراك الشــباب والمخترعيــن بهــدف التعــرف علــى أفكارهــم
وطموحاتهــم فيمــا يتعلــق بعــدد مــن التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والعلميــة
والجيوسياســية ،التــي ركــزت عليهــا القمــة.

وقــد توجــت أعمــال القمــة بصــدور “إعــان أبوظبــي” ،الــذي يحمــل عنــوان “متحــدون لصياغــة
المســتقبل مــن أجــل عالــم أفضــل” ،الــذي جــاء محققـ ًا للكثيــر مــن طموحنــا فــي المجلــس الوطنــي
االتحــادي ،الســيما فــي مــا يتعلــق بإيجــاد آليــات وخطــط عمــل تنفيذيــة تترجــم التوصيــات
والمقترحــات والمبــادىء ،التــي نؤمــن بهــا فــي دولــة اإلمــارات وننشــرها ونعززهــا علــى الصعيــد
العالمــي ،حيــث أكــد علــى أهميــة التركيــز علــى استشــراف المســتقبل ،ووجــه رســالة تشــجيع لالتحــاد
البرلمانــي الدولــي للنظــر فــي إنشــاء هيكليــة الستشــراف المســتقبل وتقييــم التغييــرات المســتقبلية
واالتجاهــات العالميــة وتأثيرهــا فــي حيــاة البشــر ،كمــا تبنــى مقترح ـ ًا للمجلــس الوطنــي االتحــادي
يدعــو االتحــاد البرلمانــي الدولــي للنظــر فــي إصــدار إعــان برلمانــي دولــي فــي شــأن التســامح ،بهــدف
تعزيــز ودعــم القيــم اإلنســانية والتســامح لدعــم األمــن والســلم ومكافحــة اإلرهــاب ،كمــا تضمــن
أيض ـ ًا مقترح ـ ًا للمجلــس الوطنــي االتحــادي موجــه إلــى االتحــاد البرلمانــي الدولــي بشــأن تشــكيل
لجنــة إلعــداد مدونــة أخالقيــة عالميــة لبرلمانــات العالــم لمعالجــة اآلثــار القيميــة واألخالقيــة
الناجمــة عــن التقــدم التكنولوجــي.
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		 اشــتمل إعــان أبوظبــي علــى خارطــة طريــق واضحــة تضمــن تنفيــذ مــا ورد بــه مــن بنــود،
وهــو مــا يشــكل نقلــة نوعيــة فــي التعامــل مــع التوصيــات الصــادرة عــن االجتماعــات
البرلمانيــة ووضعهــا موضــع التطبيــق الفعلــي.
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إعالن أبوظبي

االتفاق على:

اجتمعــت رئيســات البرلمانــات مــن أكثــر مــن  30دولــة ،خــال يومــي  ،12و 13ديســمبر 2016
فــي أبوظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي «القمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات» ،التــي
نظمهــا المجلــس الوطنــي االتحــادي بالتعــاون مــع االتحــاد البرلمانــي الدولــي بغــرض استشــراف
مســتقبل البرلمانــات مــن أجــل عالــم أفضــل.

		 السالم واألمن :للبرلمانات أهمية قصوى في تعزيز وصون السلم واألمن الدوليين.

ونص البيان الختامي لهذا اإلعالن على:
		 االلتــزام بالمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،2030
واتفاقيــة باريــس ،ونتائــج مؤتمــر األمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي فــي مراكــش ،وإطــار
ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث.
		 االلتــزام بالمســاهمة فــي تنفيــذ إعــان ومنهــاج عمــل بكيــن ،وكذلــك بالتصــدي لجميــع
أشــكال التمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات.
		 التأكيــد علــى أن التوجهــات العالميــة الراهنــة متشــابكة ومترابطــة ،وأن التصــدي لهــا يتطلــب
اتبــاع نهــج شــامل يشــمل؛ المجــاالت الجيوسياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
والديموغرافيــة والمواءمــة التكنولوجيــة.
		 االســتعداد وااللتــزام بالعمــل مــن أجــل التصــدي للتحديــات ،مــع القناعــة بــأن البرلمانييــن
يجــب أن يشــكلوا جبهــة موحــدة ،ويعملــوا علــى صياغــة مســتقبل أفضــل مــع بقيــة
الســلطات ،والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والمجتمــع بأكملــه.
		 اإلشــارة إلــى أن معالجــة التحديــات التــي تواجــه عالمنــا ال يمكــن أن تتحقــق مــن دون احتــرام
حقــوق اإلنســان ،والمســاواة بيــن الجنســين علــى جميــع المســتويات فــي جميــع أنحــاء العالم،
ونشــير إلــى أن المســاواة بيــن الجنســين ال تتعلــق فقــط بحقــوق اإلنســان ،ولكــن أيضــ ًا
تتعلــق بالفاعليــة ،التــي مــن شــأنها تســخير كل اإلمكانــات الالزمــة لالبتــكار والتغييــر.
		 اإلقرار بأن الشباب ينبغي أن ٌيدرج كمشاركين نشطين في القرارات التي تم اتخاذها.
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		 مجتمــع شــامل :بغــض النظــر عــن الجنــس ،أو الســن ،أو العــرق ،أو الطبقــة االجتماعيــة ،أو
الجغرافيــا ،أو الديــن ،يجــب أن يكــون التمكيــن متاح ـ ًا لجميــع عناصــر المجتمــع الشــامل؛
فالتهميــش يــؤدي إلــى التطــرف العنيــف ،وحتــى اإلرهــاب.
		 الرخــاء االقتصــادي والرفــاه :إن التوجهــات الكبــرى الســائدة فــي العديــد مــن القطاعــات
تؤثــر فــي فــرص الرخــاء االقتصــادي والرفــاه ،ومــن ذلــك ،اتجاهــات االبتــكار التحويليــة فــي
مجــال العلــوم والتكنولوجيــا ،وتغيــرات المشــهد الجيوسياســي ،ونــدرة المــوارد ،وانعــدام
األمــن ،وفــرط التحضــر ،وشــيخوخة الســكان.
		 التغيــر المناخــي ونــدرة المــوارد :البرلمانــات تســتطيع ،بــل ينبغــي عليهــا ،تشــجيع التصديــق
علــى اتفاقيــة باريــس ،واتخــاذ جميــع اإلجــراءات الضروريــة الالزمــة لتنفيــذ ذلــك ،كمــا
ينبغــي تنفيــذ «خطــة عمــل االتحــاد البرلمانــي الدولــي» المعنــي بتغيــر المنــاخ ،ويجــب
علــى البرلمانــات ســن التشــريعات الواقعيــة والمناســبة ووضــع األطــر التنظيميــة للحــد مــن
انبعاثــات الكربــون تدريجيــ ًا فــي دولهــا ،مــع االســتمرار فــي تنميــة اقتصاداتهــا وخلــق
فــرص للجميــع.
		 مشــاركة المواطنيــن :البرلمانــات لديهــا فــي الوقــت الراهــن فــرص هائلــة لتحقيــق طفــرة
كبيــرة فــي التواصــل مــع شــعوبها مــن خــال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ووســائل اإلعالم
االجتماعــي ،ولكنهــا تحتــاج أيضـ ًا إلــى ســن التشــريعات المالئمــة ،والعمــل مــع الحكومــات
والســلطات القضائيــة ،للحــد مــن إســاءة اســتخدام تطبيقــات االتصــاالت الحديثــة ألغــراض
إجراميــة ،أو مــن قبــل الجماعــات اإلرهابيــة لتحقيــق مكاســب سياســية.
		 تعزيــز التســامح :التعصــب يــؤدي إلــى العنــف والتمييــز واإلرهــاب ،ويمكــن للبرلمانــات ،بــل
ينبغــي ،أن تســهم فــي تعزيــز التســامح مــن خــال :التشــريعات ورســم السياســات والنقاشــات
البرلمانيــة؛ والعمــل مــع الحكومــات والقضــاء والمجتمــع المدنــي وعلمــاء الديــن.
		 االبتــكارات فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا :نوعيــة حياتنــا يمكــن أن تتحســن بشــكل
ملحــوظ نتيجــة لالبتــكارات العلميــة والتكنولوجيــة.
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االلتزام باآلتي:

الواجبات الضرورية:

		 وضــع رفاهيــة وســام الشــعوب وازدهارهــا ،والحفــاظ علــى تكامــل وســامة كل مــن
كوكبنــا والبشــرية فــي صلــب األهــداف االســتراتيجية البرلمانيــة ،وجعلهــا محــور ًا أساســي ًا
لجهــود التنميــة.

التركيز على استشراف المستقبل:

		 مــن خــال العمــل البرلمانــي ،يجــب االســتجابة لمتطلبــات جميــع فئــات الشــعب ،بمــا فــي
ذلــك الذيــن يواجهــون مشــكالت اقتصاديــة واجتماعيــة ،والعمــل علــى تحســين مســتويات
الحيــاة مــن النواحــي الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة ليشــمل جميــع الفئــات ،وبخاصــة
النســاء والفتيــات.
		 اســتغالل الفــرص التــي يتيحهــا العصــر الرقمــي لتطويــر عمــل البرلمانــات وإشــراك المواطنيــن
فــي العمــل البرلمانــي وزيــادة التعــاون الدولــي وذلــك لتضييــق الفجــوة الرقميــة بيــن البلدان
المتقدمــة والبلــدان الناميــة.
		 اقتــراح علــى االتحــاد البرلمانــي الدولــي النظــر فــي إصــدار إعــان برلمانــي دولــي فــي شــأن
التســامح ،بهــدف تعزيــز ودعــم القيــم اإلنســانية والتســامح لدفــع عمليــة الســام واألمــن
ومكافحــة اإلرهــاب والتطــرف العنيــف.
		 العمــل مــع جميــع األطــراف ذات الصلــة والهيئــات التنفيذيــة والقطــاع الخــاص وممثلــي
المجتمــع المدنــي ،وبخاصــة الشــباب ،مــن أجــل تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ،التــي
تعــد جــدول أعمــال مســتقبلي.
		 تبــادل المعــارف والخبــرات مــن أجــل تعزيــز معاييــر الديمقراطيــة والتســامح واالحتــرام
المتبــادل واالســتعداد للمســتقبل.
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		 تشــجيع االتحــاد البرلمانــي الدولــي علــى النظــر فــي إنشــاء هيــكل الستشــراف المســتقبل مــن
أجــل تقييــم التغيــرات المســتقبلية واالتجاهــات العالميــة وكذلــك تأثيرهــا علــى حيــاة البشــر،
وذلــك بهــدف حشــد جهــود البرلمانــات والجهــات المعنيــة لالســتجابة لهــذه التحديــات.
		 النظــر فــي إنشــاء هيــكل فــي كل برلمــان (لجنــة الستشــراف المســتقبل أو وحــدة إداريــة)
مدعــوم بالمــوارد الالزمــة؛ بحيــث يكــون مســؤو ًال عــن جمــع وتحليــل المعلومــات وعمــل
الدراســات الالزمــة لدعــم اتخــاذ القــرار ،والتواصــل الفعــال مــع اللجــان / الوحــدات التشــريعية
والرقابيــة فــي البرلمــان بشــأن اآلثــار المترتبــة علــى االتجاهــات الكبــرى التــي تؤثــر علــى عالمنــا.

التخطيط االستراتيجي:
		 تطويــر أو تحديــث الخطــط البرلمانيــة االســتراتيجية الحاليــة لمواجهــة تحديــات المســتقبل،
وذلــك مــن منظــور االتجاهــات الكبــرى والتحديــات التي نواجههــا اليــوم ،والتي مــن المحتمل
مواجهتهــا فــي المســتقبل ،لذلــك ينبغــي أن تتضمــن جهــود االســتراتيجيات البرلمانيــة،
وتضمــن قــدرة البرلمانييــن علــى اإلســهام فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،
ومراجعــة كل الخطــط االســتراتيجية القائمــة فــي ضــوء مــا توصلــت إليــه هــذه القمــة.
		 إصــدار مدونــة أخالقيــة عالميــة لبرلمانــات العالــم لمعالجــة اآلثــار القيميــة واألخالقيــة
للتقــدم التكنولوجــي ،وأن يشــكل االتحــاد البرلمانــي الدولــي لجنــة إلعــداد هــذه المدونــة.
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تمكين الشباب:

مساواة:

		 تطويــر اللوائــح والعمليــات واآلليــات داخــل كل برلمــان لزيــادة تمثيــل الشــباب وتســهيل
مســاهمة الشــباب فــي وضــع التشــريعات وصنــع السياســات.

شــدد إعــان أبوظبــي علــى أهميــة النهــوض بالمســاواة بيــن الجنســين ،وذلــك مــن خــال زيــادة
مشــاركة المــرأة فــي كل أدوار البرلمــان التشــريعية والرقابيــة ،مــن أجــل تحقيــق التــوازن بين الجنســين
فــي ممارســة العمــل السياســي والبرلمانــي بحلــول عــام  ،2030بمــا فــي ذلــك اســتخدام الحصــص
االنتخابيــة لتحقيــق هــذا التــوازن عنــد الضــرورة ،ومراجعــة اختصاصــات البرلمانــات لضمــان عــدم
وجــود فــوارق بيــن الجنســين ،واتخــاذ إجــراءات حازمــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز والعنــف
ضــد النســاء والفتيــات؛ وتعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة مــن خــال معالجــة الفجــوات فــي
األجــور ،وعــدم المســاواة فــي الحصــول علــى الفــرص االقتصاديــة والتحــرش فــي مــكان العمــل؛
وضمــان حصــول جميــع النســاء والفتيــات علــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ،خاصــة فــي أوقــات
الحــروب والنزاعــات ،والعمــل علــى مشــاركة النســاء والرجــال لتحقيــق كل هــذه الغايــات.

		 تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للشــباب مــن خــال التشــريعات والسياســات ،وخطــط العمــل،
التــي مــن شــأنها فتــح آفــاق جديــدة لفــرص التعليــم والتوظيــف.
		 تعزيــز التمكيــن الثقافــي للشــباب مــن خــال تطويــر سياســات واســتراتيجيات التعليــم
والمجــاالت األخــرى ذات الصلــة.
		 المساهمة في سد الفجوة التكنولوجية بين الشباب.

متابعة:
أكــد إعــان أبوظبــي علــى أن يتابــع االتحــاد البرلمانــي الدولــي المقترحــات وااللتزامــات المتعلقــة
بإعالنــه ،وتضمينهــا فــي خطــة عمــل االتحــاد وذلــك فــي إطــار يضمــن اســتمرارية الشــراكة مــع
«شــركاء اســتراتيجيين» مثــل (القيــادات الحكوميــة والعلمــاء واألكاديميــون والشــباب ومنظمــات
المجتمــع المدنــي).
		 فــي غضــون  3أشــهر مــن هــذا اإلعــان ،يتــم تقديــم مقترحــات إلنشــاء آليــة للتنســيق داخل
االتحــاد البرلمانــي الدولــي لمناقشــتها فــي اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد وفــي منتــدى
النســاء البرلمانيــات خــال انعقــاد الجمعيــة العموميــة لالتحــاد البرلمانــي الدولــي رقــم 136
(دكا ،بنغالديــش ،أبريــل  ،)2017لوضــع الجــداول الزمنيــة الالزمــة لتنفيــذ البنــود المذكــورة
فــي إعــان أبوظبــي.
		 توفير الموارد المالية لتنفيذ بنود هذا اإلعالن.
		 استخدام اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد البرلماني الدولي.
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المشاركات المجتمعية

المشاركات المجتمعية

إمارة الفجيرة

فــي إطــار تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية البرلمانيــة التــي تتضمــن عــدد ًا مــن المبــادرات مــن ضمنهــا
التواصــل والشــراكة مــع المجتمــع ،وتفعيــل مشــاركة المواطنيــن فــي مناقشــات المجلــس
واطالعهــم علــى إنجازاتــه .تــم تشــكيل لجنــة للمبــادرات المجتمعيــة برئاســة معالــي الرئيــس وعــدد
مــن الســادة أعضــاء المجلــس وكان مــن احــدى مبــادرات اللجنــة التواجــد فــي المجتمــع ولقــاء
القيــادة و المشــاريع التنمويــة فــي الدولــة مــن خــال زيــارات ميدانيــة إلمــارات الدولــة كافــة،

شــملت زيــارة معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي ،رئيســة المجلــس الوطنــي االتحــادي ،وأعضــاء
المجلــس ،إلمــارة الفجيــرة ك ًّال مــن مستشــفى دبــا الفجيــرة وســد وادي شــوكة ومركــز الفجيــرة لرعايــة
وتأهيــل أصحــاب الهمــم والقيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة ومحطــة البحــوث الزراعيــة.

وقــام وفــد المجلــس برئاســة معالــي الدكتــورة أمــل عبــد اللــه القبيســي بتنفيــذ زيــارات ميدانيــة
لعــدد مــن المؤسســات الخدميــة والمشــاريع الحيويــة فــي إمــارات رأس الخيمــة وعجمــان وأم
القيويــن والفجيــرة ،وذلــك حرص ـ ًا مــن المجلــس علــى أن يكــون متواجــد ًا لالطــاع علــى المشــاريع
الحيويــة ،التــي يتــم تنفيذهــا علــى مســتوى الدولــة ضمــن مبــاردات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه  ،وللنظــر عــن قــرب علــى كافــة اإلنجــازات والتحديــات
والمتطلبــات التــي يســتطيع العمــل عليهــا بالتعــاون مــع مختلــف الــوزارات المعنيــة وإيصــال أي
مقترحــات متعلقــة بذلــك ،وأن يكــون العمــل فــي المجلــس مبنــي علــى رؤيــة واقعيــة مــن خــال
علــى اللقــاء المباشــر مــع المســؤولين المعنييــن ومــع أهــل هــذه المناطــق المختلفــة.

وخــال زيــارة وفــد المجلــس لمستشــفى دبــا الفجيــرة اســتمع إلــى شــرح مــن مديــر عــام المستشــفى،
عــن الخدمــات المقدمــة فيــه ،وتفقّــد قســم غســيل الكلــى والمرضــى المقيميــن فــي القســم
واالطمئنــان عليهــم ،وفــي القيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة «إدارة المــرور والترخيــص»ّ ،اطلــع
الوفــد علــى ســير العمــل فــي اإلدارة ونوعيــة الخدمــات المقدمــة للجمهــور ،كمــا هنئــت الرئيســة
والوفــد المرافــق لهاالقيــادة حصولهــا علــى المركــز األول للعــام الثانــي علــى التوالــي بنســبة 100%
فــي الشــعور باألمــن واألمــان.
كمــا زاة معالــي الرئيســة والوافــد المروافــق لهــا اهــم المشــاريع التنمويــة ســد وادي شــوكة ،و
اســتمع الوفــد ا إلــى شــرح مــن مهندســي إدارة الســدود عــن مســاهمة الســد فــي تغذيــة الميــاه
الجوفيــة ،والجهــود المبذولــة إلنشــاء ســياحة بيئيــة فــي المنطقــة لالســتفادة مــن موقــع الســد
ومياهــه المحتجــزة ،التــي تســاهم فــي تحقيــق البيئــة المســتدامة للمنطقــة إمــارة رأس الخيمــة.

وتأتــي هــذه الزيــارات بالتنســيق الكامــل مــع الحكومــة فــي إطــار العمــل بــروح الفريــق الواحــد
والشــراكة والتعــاون بيــن المجلــس والحكومــة ،حيــث عكــس الترحيــب واالســتقبال الكبيــر الــذي
لقيــه رئيــس وأعضــاء المجلــس مــن أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات مــدى العالقــة المتميــزة التــي
تربــط بيــن مؤسســات الدولــة التنفيذيــة والتشــريعية ،مــن أجــل الســعي لتحقيــق هــدف واحــد
مشــترك ،وهــو إســعاد مواطنــي الدولــة ،وتحقيــق أفضــل خدمــات لهــم وفــق أرقــى المعاييــر
العالميــة ،ويؤكــد علــى اهتمــام أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات بزيــارات المجلــس الوطنــي فــي
كافــة مناطــق الدولــة دعمهــم الحثيــث لهــا واســتمراريتها.
كمــا تأتــي الزيــارات فــي إطــار تفعيــل المبــادرات التــي تضمنتهــا الخطــة االســتراتيجية للمجلــس
لألعــوام 2016-2021م والتــي مــن ضمنهــا تفعيــل الشــراكة المجتمعيــة والتواصــل مــع
المواطنيــن وجميــع فعاليــات المجتمــع وكافــة المؤسســات والجهــات والهيئــات االتحاديــة،
ألهميتهــا فــي مناقشــة مختلــف القضايــا التــي لهــا عالقــة مباشــرة بتقديــم أفضــل الخدمــات
للمواطنيــن.
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إمارة رأس الخيمة
فــي بدايــة الزيــارة إلمــارة رأس الخيمــة حرصــت رئيســة وأعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى
زيــارة مركــز رأس الخيمــة ألصحــاب الهمــم" حيــث أكــد وفــد المجلــس علــى أن الدولــة تولــي هــذه
الشــريحة مــن أبنــاء الوطــن كل االهتمــام والرعايــة تحــت القيــادة الرشــيدة للدولــة ،ووفــق رؤيــة
وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه ،وصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
رعــاه اللــه وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد ال نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة وإخوانهــم أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات
حيــث آمنــوا بأحقيــة جميــع أفــراد المجتمــع وخصوصـ ًا فئــة أصحــاب الهمــم علــى أن تكــون فاعلــة
ومنتجــة مــن خــال دمجهــا فــي المجتمــع وأن تكــون إســهاماتها ذات أبعــاد تنمويــة تعــزز مســيرة
الوطــن.
وقامــت رئيســة وأعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي بجولــة فــي أرجــاء المركــز وتفقــدوا خــــــال
الزيــارة جميــع الفصــول والــــــورش؛ حيــث اطلعــوا علــى شــرح مفصــل عــن األنشــطة والخدمــات
التــي يقدمهــا المركــز إلــى منتســبيه مــن أصحــاب الهمــم لتأهيلهــم وجعلهــم أعضــاء فاعليــن
ونافعيــن فــي مجتمعهــم واطلعــوا علــى المهــارات التــي يكتســبونها والخطــط المتبعــة لتأهيلهــم
للعمــل ودمجهــم فــي المجتمــع.
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كمــا زارت معالــي الرئيســة و أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي مينــاء الصياديــن والمشــروع الــي
قامــت بــه ديــوان ولــي عهــد ابوظبــي باالشــراف مــن وزارة البيئــة والتغيــر المناخــي و لقــاء أصحــاب
رئيــس وأعضــاء جمعيــة الصياديــن بإمــارة رأس الخيمــة،
و اســتمعت رئيســة وأعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي خــال الزيــارة إلــى احتياجــات أصحــاب
مهنــة الصيــد البحــري وأحوالهــم وقضاياهــم ،فيمــا يخــص مهنــة الصيــد وأهــم مطالبهــم التــي
مــن شــأنها االرتقــاء بالمهنــة وتعزيــز دور الصياديــن فــي المجتمــع والمحافظــة علــى هــذه المهنــة
التاريخيــة التــي تعتبــر األقــدم فــي اإلمــارات.
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كمــا زار أعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي القيــادة العامــة لشــرطة رأس الخيمــة ،ومركــز جلفــار
الصحــي ،حيــث قــام أعضــاء المجلــس بجولــة فــي المركــز شــملت العيــادات الصحيــة وعيــادات
الكشــف وغــرف الغيــار وقاعــات انتظــار المراجعيــن وقســم التطعيمــات واإلدارة واألشــعة والمختبــر
والصيدليــة.
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كمــا زار أعضــاء المجلــس مستشــفى إبراهيــم عبيــد اللــه لعــاج كبــار الســن وأمــراض الشــيخوخة
وقــام وفــد المجلــس بجولــة داخــل المستشــفى علــى أقســام تنويــم المرضــى مــن الرجــال والنســاء
واالطمئنــان علــى أحوالهــم فيمــا التقــى األعضــاء عــدد ًا مــن المرضــى واطمأنــوا علــى حالتهــم
الصحيــة واطلعــوا مــن المرضــى علــى أحوالهــم ووضعهــم الصحــي وتبادلــوا الحديــث مــع عــدد
منهــم حــول اســتجابتهم للعــاج الطبــي الــذي يتلقونــه ومــدى توفــر الخدمــات بالمركــز.
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إمارة عجمان
اســتهل وفــد المجلــس الوطنــي االتحــادي جولتــه فــي إمــارة عجمــان بزيــارة مركــز عجمــان لرعايــة
وتأهيــل أصحــاب الهمــم واطلــع علــى الخدمــات المقدمــة للطلبــة الذيــن رحبــوا بالوفــد وقدمــوا
عروضـ ًا فنيــة وغنائيــة وتراثيــة متميــزة تبيــن مــدى االهتمــام والتطــور الــذي تقــوم بــه وزارة تنميــة
المجتمــع .
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ثــم زار وفــد المجلــس مدينــة الشــيخ خليفــة الطبيــة فــي عجمــان والتــي تعــد إحــدى مبــادرات رئيــس
الدولــة حفظــه اللــه لدعــم القطــاع الطبــي فــي الدولــة ،حيــث قــام الوفــد بجولــة شــملت عــدد ًا
مــن أقســام المدينــة الطبيــة وزار عــدد ًا مــن المرضــى فــي مستشــفى النســاء والــوالدة واألطفــال
واف عــن الخدمــات التــي يقدمهــا مركــز راشــد للســكري
ـرح ٍ
واطمــأن علــى أحوالهــم واســتمع إلــى شـ ٍ
واألبحــاث.

إمارة أم القيوين
اســتهلت معالــي الدكتــورة أمــل عبداللــه القبيســي وأعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي جولتهــم
فــي إمــارة أم القيويــن بزيــارة مركــز الشــيخ خليفــة بــن زايــد لألبحــاث البحريــة مؤكــدة أن المركــز يعــد
مــن المشــاريع التنمويــة المهمــة التــي تــم إنشــاؤها ضمــن مبــادرات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اللــه" حرصـ ًا مــن ســموه علــى تطويــر العمــل فــي األبحاث
والدراســات التــي يجريهــا المركــز لحمايــة الثــروة الســمكية والحفــاظ علــى البيئــة البحريــة نظيفــة
خاليــة مــن التلــوث ،إضافــة إلــى إعــداد نخبــة مــن األجيــال الشــابة الوطنيــة فــي مجــال تأثيــرات
التغيــر المناخــي علــى البيئــة البحريــة والريــادة اإلقليميــة والعالميــة واستشــراف المســتقبل بمجــال
األبحــاث البحريــة.

كمــا قــام وفــد المجلــس بزيــارة مستشــفى أم القيويــن العامــة واطلــع علــى ســير العمــل فيهــا
واســتمعت معالــي الرئيســة وأعضــاء المجلــس إلــى شــرح مــن نائــب مديــر المستشــفى عــن الخدمــات
المقدمــة فيــه وتفقــدوا أقســام المستشــفى المختلفــة واطمأنــوا علــى صحــة المرضــى وتعرفــوا
علــى أحوالهــم كمــا اســتمعوا مــن المســؤولين إلــى احتياجــات المستشــفى.
كمــا قــام وفــد المجلــس الوطنــي االتحــادي بزيــارة مدينــة الشــهداء واطلعــوا علــى ســير األعمــال
اإلنشــائية لمشــروع أم القيويــن الســكني التابــع لبرنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان ونســبة اإلنجــاز فيــه
واســتمعوا إلــى شــرح حــول المشــاريع المختلفــة والمخططــات الزمنيــة المعتمــدة لهــا.
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وفــي ختــام زيارتــه إلمــارة أم القيويــن عــرج وفــد المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى مقــر
الــدور األثريــة التــي تشــرف عليهــا وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة حيــث أشــادت معالــي
الدكتــورة القبيســي بالمجهــود الملمــوس علــى أرض الواقــع الــذي تبذلــه الــوزارة فــي رعايــة
وترميــم اآلثــار الفتــة إلــى أن حضــارة اإلمــارات عريقــة ومتجــذرة منــذ فجــر التاريــخ وأن
الكثيــر مــن الشــواهد األثريــة تــدل علــى ذلــك وتؤكــد علــى اهتمــام الدولــة باكتشــاف اآلثــار
والحفــاظ عليهــا.
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أعمال األمانة العامة

األمانة العامة للمجلس الوطني االتحادي

اجتماعات:

أنشــئت األمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي االتحــادي بموجــب المــادة ( )85مــن الدســتور ،وتعتبــر
األمانــة العامــة إحــدى أجهــزة المجلــس الرئيســية التــي نصــت عليهــا الالئحــة الداخليــة للمجلــس
الصــادرة بقــرار رئيــس الدولــة رقــم ( )1لســنة 2016م ،ويــرأس األميــن العــام األمانــة العامــة،
ويشــرف علــى حســن ســير العمــل بهــا ،ويكــون مســؤو ًال أمــام الرئيــس عــن شــؤون األمانــة
العامــة وموظفيهــا ،حيــث تتولــى األمانــة العامــة دور ًا محوري ـ ًا وهام ـ ًا فــي أداء األعمــال الالزمــة
لمعاونــة المجلــس وجميــع أجهزتــه فــي مباشــرة اختصاصاتــه ومســؤولياته التشــريعية والرقابيــة
والدبلوماســية البرلمانيــة؛ وذلــك مــن خــال رؤيــة علميــة وفــق الممارســات العالميــة التــي أثبتــت
تميزهــا فــي العديــد مــن التجــارب البرلمانيــة الحديثــة ،فــي ظــل تطــور مســيرة الحيــاة البرلمانيــة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

تقــوم األمانــة العامــة بتنظيــم افتتــاح أدوار الفصــل التشــريعي الســادس عشــر ،مــن خــال تشــكيل
فــرق عمــل لإلشــراف علــى الترتيبــات الالزمــة لحفــل االفتتــاح ،وتوزيــع األدوار علــى فــرق العمــل
كل حســب اختصاصــه ومنهــا إرســال الدعــوات للشــخصيات التــي ســتحضر حفــل االفتتــاح ،وإعــداد
برنامــج الحفــل ،واســتقبال الحــكام والشــيوخ والضيــوف ،والترتيبــات األخــرى كل فريــق بعملــه
المــوكل إليــه.

كمــا تقــوم األمانــة العامــة بالمســاهمة فــي التحضيــر الجتماعــات هيئــة المكتــب والتقاريــر
والدراســات ومشــروعات قراراتهــا ،ومــا يتــم مــن تكليــف مــن رئيــس المجلــس بشــأن المتابعــة مــع
األجهــزة األخــرى للمجلــس.
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وتعــد األمانــة العامــة التقاريــر والدراســات وأوراق العمــل المطلوبــة لعمــل اللجــان لعرضهــا علــى
اللجنــة ،ســواء لمشــروعات القوانيــن أو الموضوعــات العامــة ،و متابعــة طلــب المعلومــات والبيانــات
أو حضــور ممثلــي الــوزارات والهيئــات والمؤسســات العامــة والجهــات األخــرى ،باإلضافــة إلــى
إعــداد مشــروع الخطــة الرقابيــة للمجلــس ،وجــدول الجلســات المقترحــة ،ودعــم لجــان المجلــس فــي
النــدوات والزيــارات الميدانيــة للجــان.
وتعمــل األمانــة العامــة علــى المســاهمة فــي التحضيــر لجلســات المجلــس مــن خــال إعــداد مقتــرح
مشــروع جــدول أعمــال الجلســة الــذي يعــرض علــى رئيــس المجلــس ،والعمــل علــى مراجعــة األســئلة
والتأكــد مــن اســتيفائها للمعاييــر المطلوبــة ،وإعــداد مضابــط الجلســات ،ومتابعــة تنفيــذ توصيــات
المجلــس ،وإعــداد مشــروع تقاريــر اللجــان فــي نهايــة أدوار االنعقــاد لعرضهــا علــى جلســة المجلــس.

دعــم:

خطة تدريب:
يحظــى كادر المــوارد البشــرية فــي األمانــة العامــة بالتدريــب مــن خــال خطــة تدريــب ســنوية
تهــدف إلــى صقــل مهاراتهــم ومعارفهــم اإلداريــة والتقنيــة والفنيــة لتســهيل إنجــاز المهــام
واألعمــال الموكلــة لهــم ،حيــث تتميــز التجربــة البحثيــة فــي األمانــة العامــة بتطبيقهــا لمناهــج
المــدارس البحثيــة العلميــة البرلمانيــة الحديثــة ،كالتجربــة البحثيــة المطبقــة فــي الكونجــرس األمريكي
والبرلمانــات األوروبيــة ،واالســتفادة مــن البرامــج البرلمانيــة المطبقــة فــي برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ،حيــث أصبحــت نموذج ـ ًا متكام ـ ًا للمعــارف والعلــوم البرلمانيــة لتوظيفهــا فــي العمــل
البرلمانــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،باإلضافــة إلــى إنجــاز األمانــة العامــة خــال هذيــن
الدوريــن منتجـ ًا بحثيـ ًا تنــوع بيــن ورقــة عمــل وبحــث ودراســة مــن خــال الــكادر البحثــي المتخصــص
فــي مجــال التشــريعات والرقابــة والدبلوماســية البرلمانيــة علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي لدعــم
أعمــال أعضــاء المجلــس لممارســه اختصاصاتهــم.

كمــا تدعــم األمانــة العامــة عمــل الدبلوماســية البرلمانيــة مــن خــال الشــعبة البرلمانيــة فــي إعــداد
مقتــرح مشــروع جــدول أعمــال الجمعيــة العموميــة للشــعبة البرلمانيــة ،الــذي يعــرض علــى رئيــس
المجلــس ،واللجنــة التنفيذيــة للشــعبة البرلمانيــة والمجموعــات البرلمانيــة ولجــان الصداقــة ،وإعــداد
مضابــط الشــعبة البرلمانيــة ،ومشــروع خطــة عمــل الشــعبة البرلمانيــة حيــال المشــاركات الخارجيــة،
ومتابعــة تحديــث جــدول الفعاليــات البرلمانيــة التــي يشــارك فيهــا المجلــس ،كمــا تســاهم فــي
اإلعــداد لمشــاركة الشــعبة البرلمانيــة فــي االتحــادات البرلمانيــة ولجــان الصداقــة فــي الزيــارات
البرلمانيــة الداخليــة والخارجيــة؛ وذلــك مــن خــال إعــداد التقاريــر والدراســات وأوراق العمــل
والملفــات الفنيــة والمبــادرات والمقترحــات والمشــاريع.
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زيارات:

برامج وتطبيقات:

تســتقبل األمانــة العامــة الــوزارات والمؤسســات فــي الدولــة والبرلمانــات الطالعهــم علــى التجربــة
البرلمانيــة للمجلــس فــي جميــع الجوانــب التشــريعية والرقابيــة والدبلوماســية ،كمــا تقــوم األمانــة
العامــة بعمــل زيــارات لتبــادل الخبــرات والتجــارب مــع الــوزارات والمؤسســات فــي الدولــة لالطــاع
علــى أفضلهــا ،وتطويــر أنظمــة العمــل لديهــا بمــا تتواكــب مــع أنظمــة العمــل علــى مســتوى
الدولــة ،والمشــاركة فــي إعطــاء محاضــرات علــى مســتوى الدولــة عــن دور المجلــس فــي الجانــب
التشــريعي والرقابــي والدبلوماســية البرلمانيــة وإنجازاتــه.

تســعى دائم ـ ًا األمانــة العامــة إلــى تطويــر و تحديــث البرامــج والتطبيقــات اإللكترونيــة والذكيــة،
التــي تخــدم أعضــاء المجلــس وموظفيهــا والجمهور بشــكل مســتمر ،لمواكبــة التطــورات والمتغيرات
فــي التقنيــة الحديثــة علــى مســتوى الدولــة ،كمــا تحــرص علــى االطــاع علــى أفضــل الممارســات
العالميــة المطبقــة فــي هــذا المجــال فــي البرلمانــات العالميــة ،ألهميتهــا فــي تطويــر العمــل
واألداء البرلمانــي ،ولتعزيــز التواصــل والتفاعــل بيــن المجلــس والمجتمــع ،وذلــك ترجمــة لخطــط
المجلــس إلــى إشــراك المواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرار واإلســهام بإيجابيــة فــي تفعيــل عمــل
المجلــس ،بمــا يحقــق اآلمــال والتطلعــات واألمانــي المعقــودة عليــه مــن القيــادة والشــعب ،حيث
تشــكل( )20برنامجـ ًا وتطبيقـ ًا إلكترونيـ ًا وهــي (الموقــع االلكترونــي للمجلــس الوطنــي االتحــادي-
نظــــام البرلمـــان اإللكتـــروني-المعاون البرلماني-المـــعاون اإلعـــامي-الصحف اإللكترونيــة -برنامــج
تحويــل الصــوت إلــى نـــص -برنامــج المضبطــة اإللكترونيـــة-البوابة اإللكترونيــة للموظفين-برنامــج
المكنــز البرلمـاني-برنامـــج دعــم المنصـــة-تطبيق المجلــس الوطنــي االتحــادي علــى أجهــزة الموبايــل-
برنـــامج الماليــة والمحاســبة وصــرف المواد-برنـــامج الرســائل النصيــة القصيـــرة-برنامج التصــــويت
واالنتخاب-برنامــج المكتبــة اإللكترونية-برنامــج الدعـــم الفنــي-برنـــامج التقاريــر الديناميكيـــة-برنامج
حضـــور وانصــراف الموظفين-الصحــف اإللكترونية-الشــبكة المعلوماتيــة الخليجيــة).

193

إنجازات تقنية:

المركز اإلعالمي:

من أهم اإلنجازات التقنية على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي:

ينظــم العمــل اإلعالمــي الداخلــي فيمــا يتعلــق بالملفــات اإلعالميــة بجميــع أنواعهــا ،ويقــدم
محتــو ًى إعالميـ ًا مصنفـ ًا ومفهرسـ ًا ،قابــل للبحــث والنشــر والمشـــاركة ،فهــو يوفــر التفاعليــة العاليــة
بيــن النظــام وأعضــاء المجلــس إذ أصبــح النظــام اإلعالمــي هــو الــذي يتفاعــل مــع طلبــات أعضــاء
المجلــس وموظفــي األمانــة العامــة.

أوالً :اإلنجازات المحلية:
		 استطالعات الرأي اإللكترونية من خالل الموقع اإللكتروني:
.1
		 تعتبــر هــذه الخاصيــة فرصــة جيــدة الســتخالص آراء الجمهــور تجــاه التحديــات التــي تواجــه
المجتمــع ،ممــا تتيــح الفرصــة ألعضــاء اللجــان المختلفــة التواصــل المباشــر مــع الجمهــور مــن
خــال مناقشــة القضايــا المختلفــة التــي تهمهــم ويتــم العمــل عليهــا مــن خــال المجلــس،
ممــا يســهل الوصــول لحلــول واقعيــة يكــون فيهــا الجمهــور طــرف مســاهم وفعــال
فــي إيصــال المعلومــات الحقيقيــة ألعضــاء المجلــس الوطنــي االتحــادي ويضــع الحلــول
الحقيقــة.

		 اإلعالم الذكي (المعاون اإلعالمي):
.2
منصــة اإلعالمــي الذكــي تــزود المجلــس بنظــام متكامــل يســاند العمــل اإلعالمــي مــن خــال ثالثــة
أنظمــة متكاملة:
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المركز اإلعالمي
المعاون اإلعالمي
الرصد اإلعالمي
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المعاون اإلعالمي:

		 تطبيقات الهواتف الذكية:
.4

ينظــم العالقــة بيــن المجلــس ووســائل اإلعــام الخارجيــة ،ويوفــر قاعــدة بيانــات خاصــة لجميــع
ألدوات
وســائل اإلعــام ،وتكــون مصنفــة بمســتويات مرنــة حســب احتيــاج المؤسســة ،باإلضافــة
ٍ
لتوزيــع األخبــار وجدولــة نشــرها إلكتروني ـ ًا حســب مواعيــد نشــر مختلفــة ،وبطريقــة تلقائيــة دون
تدخــل بشــري ،كمــا يوفــر عــدد ًا واســع ًا مــن تقاريــر األداء والتوزيــع.

توفيــر معظــم الخدمــات اإللكترونيــة المقدمــة لألعضــاء والموظفيــن والجمهــور خــال تطبيــق
يعمــل علــى الهواتــف الذكيــة ،باإلضافــة إلــى خاصيــة التنبيهــات التــي مــن دورهــا زيــادة فعاليــة
التواصــل مــع الفئــات المســتهدفة.

الرصد اإلعالمي:
ينظــم ويراقــب مــا يتداولــه اإلعــام عــن المجلــس الوطنــي االتحــادي أو أي كلمــة مفتاحيــة يكــون
قــد تــم تزويدهــا بالنظــام ،ويكــون ذلــك كلــه مدعوم ـ ًا بمجموعــة كبيــرة مــن التقاريــر اإلحصائيــة
بنــاء علــى أرقــام
المتنوعــة ،لتوضيــح الموقــف اإلعالمــي لألعضــاء التخــاذ القــرارات الفعالــة ً
ودراســات واقعيــة.

		 المكتبة اإللكترونية:
.3
وهــي عبــارة عــن نظــام إلكترونــي يتيــح عــرض محتــوى المكتبــة الخاصــة بالمجلــس إلكترونيــ ًا
لألعضــاء والموظفيــن والجمهــور ،ويتطلــع المجلــس الربــط اإللكترونــي مــع المكتبــات األخــرى
المحليــة والدوليــة لتعزيــز المحتــوى الخــاص بقواعــد البيانــات الخاصــة بالمكتبــة ،وإتاحــة الفرصــة
أمــام الفئــات المســتهدفة للبحــث واالســتفادة ،لمــا يتــم نشــره مــن دوريــات وكتــب فــي المكتبــة
االلكترونيــة.

ثاني ًا :اإلنجازات اإلقليمية والدولي:
		 الشبكة المعلوماتية الخليجية
.1
		 تعــد هــذه الشــبكة أكبــر شــبكة برلمانيــة معلوماتيــة فــي المنطقــة العربيــة ،إذ توفــر حزمــة
خدمــات إلكترونيــة مميــزة ليــس فقــط لباحثــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية،
وإنمــا للباحثيــن مــن شــتى أنحــاء العالــم ،وتــم إضافــة اللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة إليهــا،
باإلضافــة إلــى بوابــة العمــل البرلمانــي التــي تســتهدف فئــة البرلمانييــن مــن دول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ،والباحثيــن المســجلين داخــل النظــام ،ويتــم عــرض البيانــات
ومشـــاركتها حســب مســتويات متعــددة ومتقدمــة مــن الصالحيــات والســرية ،كمــا تتمتــع
الشــبكة بخاصيــة إجــراء اجتماعــات تفاعليــة بيــن أعضــاء الوفــود البرلمانيــة لتوفيــر الوقــت
والتكلفــة التــي كانــت تتــم فــي حالــة ســفر تلــك الوفــود لحضــور االجتماعــات العاجلــة.

		 موقع االتحاد البرلماني الدولي:
.2
		 لقــد تــم توفيــر نســخة ومحتــوى باللغــة العربيــة مــن موقــع االتحــاد البرلمانــي الدولــي ،كمــا
تــم ترجمــة المحتــوى الحالــي إلــى اللغتيــن العربيــة واإلســبانية ،باإلضافــة إلــى تطويــر إدارة
ونشــر األنشــطة والفعاليــات الخاصــة بالبرلمــان الدولــي.
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مشروعات:
كمــا عكفــت األمانــة العامــة علــى المســاهمة فــي مشــروعات نظــم العمــل التطويريــة ألعمــال
المجلــس ،و منهــا مشــروع نظــام األســئلة فــي المجلــس الوطنــي االتحــادي ،والــذي يهــدف إلــى
التعريــف بالســؤال والشــروط الواجــب توافرهــا فيــه وفقـ ًا ألحــكام الدســتور والالئحــة ومحظوراتــه،
ودور أجهــزة المجلــس فيــه والقواعــد العامــة التــي تحكــم تقديــم الســؤال ،وآليــة اإلجابــة عليــه.

مشاركات:
قامــت األمانــة العامــة بالمســاهمة فــي اإلعــداد لحفــل المجلــس الوطنــي االتحــادي بالذكــرى 44
لتأسيســه ،والقمــة العالميــة لرئيســات البرلمانــات بالتعــاون مــع االتحــاد البرلمانــي الدولــي ،مــن خــال
إنشــاء فــرق العمــل إلنجــاز هــذه األحــداث ،كمــا تشــارك األمانــة العامــة فــي معــرض الشــارقة
الدولــي للكتــاب ،ومعــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب فــي إطــار جهــود تنفيــذ أهــداف ومبــادرات
اســتراتيجية برلمانيــة التــي تهــدف إلــى بنــاء شــراكات مــع الجهــات ذات العالقــة لتبــادل المعلومات
والمعــارف وتفعيــل الشــراكة والتواصــل مــع مختلفــة فئــات المجتمــع ونشــر الثقافــة البرلمانيــة
علــى الصعيــد الداخلــي والخارجــي ،وتعزيــز الوعــي باختصاصــات المجلــس التشــريعية والرقابيــة
والدبلوماســية البرلمانيــة ،والتعــرف علــى إنجــازات المجلــس الوطنــي االتحــادي منــذ تأســيس االتحــاد
فــي دعــم مســيرة بنــاء وتطويــر مختلــف قطاعــات الدولــة وخدمــة مصالــح الوطــن والمواطنيــن،
كمــا تســاهم األمانــة العامــة فــي المشــاركة بتكريــم الشــركاء االســتراتيجيين للمجلــس الوطنــي
االتحــادي مــن الحكومــة واإلعالمييــن لتعاونهــم المســتمر فــي تحقيــق اإلنجــازات علــى المســتوى
المحلــي والدولــي.
كمــا تولــي األمانــة العامــة اهتمامــا كبيــر ًا فــي المشــاركة فــي المناســبات الوطنيــة للدولــة مــن خــال
تشــكيل فريــق عمــل لهــذه المناســبات لضمــان المشــاركة بفعاليــة وتحقيــق أهدافهــا ،ومنهــا يــوم
ـاء بتضحيــات وعطــاء
الشــهيد الــذي يصــادف يــوم الثالثيــن مــن نوفمبــر مــن كل عــام تخليــد ًا ووفـ ً
وبــذل شــهداء الوطــن ،كذلــك المشــاركة فــي اليــوم الوطنــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
والــذي يصــادف الثانــي مــن ديســمبر مــن كل عــام لالحتفــال بذكــرى تأســيس اتحــاد دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،حيــث تحتفــل األمانــة العامــة بهــذه المناســبة مــع أعضــاء المجلــس وموظفــي
األمانــة العامــة ،والمشــاركة فــي الفعاليــات علــى مســتوى الدولــة.
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أكبر مشروع أرشفة:
تنفــذ األمانــة العامــة مــع األرشــيف الوطنــي أكبــر مشــروع أرشــفة للوثائــق وجميــع المعلومــات
التــي لهــا عالقــة بالمجلــس وأمانتــه منــذ عقــده أولــى جلســاته بتاريــخ  12فبرايــر1972م ،حيــث
يعتبــر المجلــس أحــد الســلطات الدســتورية الخمــس ،والــذي واكــب وســاهم فــي جميــع مراحــل
البنــاء والتأســيس والتطويــر فــي الدولــة.

مذكرات تفاهم:
تحــرص األمانــة العامــة ووزارة الدولــة لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي مــن خــال مذكــرة
التفاهــم الموقعــة علــى التنســيق المســتمر فــي عقــد اجتماعــات دوريــة مشــتركة ،وتبــادل البيانــات
والمعلومــات ،وتنفيــذ الفعاليــات المشــتركة لتنميــة الوعــي بــدور المجلــس ،وتبــادل اإلصــدارات
والمطبوعــات والدراســات التــي تصدرهــا.

كمــا وقعــت األمانــة العامــة و وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي مذكــرة تفاهــم وتعــاون؛ تهــدف
إلــى تشــكيل لجنــة عمــل مشــتركة تتولــى اإلعــداد لخطــة عمــل ســنوية فــي شــأن التكامــل والترابط
بيــن الدبلوماســية الرســمية والبرلمانيــة ،فــي إطــار حــرص المجلــس علــى مواكبــة توجهــات الدولــة
وسياســتها الخارجيــة ،وتقديــم أفضــل أداء برلمانــي خــال المشــاركة فــي الفعاليــات البرلمانيــة
اإلقليميــة والدوليــة وتعزيــز التواصــل مــع شــعوب وبرلمانــات العالــم ،وتطويــر آليــات العمــل
للفهــم المشــترك لــدى الجانبيــن للتعبيــر عــن المواقــف التــي تعلــي مــن شــأن المصلحــة الوطنيــة
العليــا فــي المحافــل اإلقليميــة والدوليــة ،وذلــك إدراك ًا للمتغيــرات اإلقليميــة والدوليــة التــي
تســتوجب التكامــل بيــن الدبلوماســيتين الرســمية والبرلمانيــة لتحقيــق غايــات الدولــة فــي الســلم ،و
األمــن ،واالســتقرار اإلقليمــي والدولــي.
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