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   عشرة الثانيةجدول أعمال الجلسة 

   هـ1442سنة شوال  13 الثالثاءالمعقودة يوم : 

  م2021سنة  مايو 25الموافق :           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً التاسعة والنصف ص( الساعة    ) باحا

  

  االعتذارات .البند األول : 

  .  27/4/2021البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 

  البند الثالث : االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة : 

القانونية بالتصديق على اتفاقية بشان المساعدة  2021) لسنة  38مرسوم اتحادي رقم (  .1

  المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية البرازيل االتحادية .

وم اتحادي رقم (  .2 نة  39مرس ليم المجرمين  2021) لس ان تس ديق على اتفاقية بش بالتص

  بين الدولة وجمهورية البرازيل االتحادية .

المساعدة القانونية  بالتصديق على اتفاقية بشان 2021) لسنة  40مرسوم اتحادي رقم (  .3

  المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة و تركمانستان .

بالتصديق على اتفاقية بين الدولة و تركمانستان  2021) لسنة  41مرسوم اتحادي رقم (  .4

  بشان تسليم المجرمين .

وم اتحادي رقم (  .5 نة  42مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و  2021) لس بالتص

  جمهورية جنوب أفريقيا بشان المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية . حكومة

وم اتحادي رقم (  .6 نة  43مرس ليم المجرمين بين  2021) لس ديق على اتفاقية تس بالتص

  حكومة الدولة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا .

ألشخاص المحكوم بالتصديق على اتفاقية لنقل ا 2021) لسنة  44مرسوم اتحادي رقم (  .7

  عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان .

بالتصديق على اتفاقية لنقل األشخاص المحكوم  2021) لسنة  45مرسوم اتحادي رقم (  .8

  عليهم بين الدولة وأستراليا .

بالتصديق على اتفاقية استثمار ثنائية بين الدولة  2021) لسنة  46مرسوم اتحادي رقم (  .9

  وجمهورية ليبريا .
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وم اتحادي رقم (  . 10 نة 47مرس ديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية  2021) لس بالتص

  غامبيا لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

وم اتحادي رقم (  . 11 نة  48مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة  2021) لس بالتص

  . وحكومة جمهورية اندونيسيا لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات

وم اتحادي رقم (  . 12 نة 49مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة  2021) لس بالتص

  وحكومة جمهورية غينيا بيساو لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

سنة 50مرسوم اتحادي رقم (  . 13 بالتصديق على اتفاقية المقر للمؤسسة اإلقليمية  2021) ل

  كومة الدولة وصندوق النقد العربي .لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بين ح

وم اتحادي رقم (  . 14 نة  51مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة  2021) لس بالتص

  وحكومة جمهورية الكاميرون في شان الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما .

وم اتحادي رقم (  . 15 نة  52مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة  2021) لس بالتص

  حكومة جمهورية هندوراس في شان الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما .و

وم اتحادي رقم (  . 16 نة 53مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة  2021) لس بالتص

وحكومة مملكة تايالند بشان اإلعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات 

  الخاصة .السفر الدبلوماسية والرسمية / 

وم اتحادي رقم (  . 17 نة  54مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة  2021) لس بالتص

  وحكومة بولندا في مجال النقل البحري . 

 البند الرابع : الرسائل الواردة للمجلس :

الة .1 حة ووقاية المجتمع  –واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  رس  -وزير الص

ؤون المج أن قرار مجلس الوزراء وزير الدولة لش أن طلب لس الوطني االتحادي بش بش

 الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب".المجلس الوطني االتحادي 

الة .2 حة ووقاية المجتمع  –واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  رس  -وزير الص

بشأن توصيات مجلس الوزراء  وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن قرار

أن المجلس الوطني االتحادي  ة وزارة التربية والتعليم في ش ياس وع "س أن موض في ش

 اإلشراف على المدارس " .
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  البند الخامس : األسئلة : 

ر بن ثاني الهاملي  .1 ؤال موجه إلى معالي/ ناص رية والتوطين من  –س وزير الموارد البش

 . شحي حول "إلغاء ترخيص مركز توافق"سعادة العضو/ أحمد عبدهللا ال

ؤال موجه إلى معالي/ نورة بنت محمد الكعبي  .2 عادة  –س باب من س وزيرة الثقافة والش

العضو/ عبيد خلفان الغول السالمي حول "الرقابة على المحتوى اإلعالمي لوسائل اإلعالم 

 . االلكترونية (منصات التواصل االجتماعي) وقت األزمات"

ؤال موجه إل .3 ى بوحميد س ة بنت عيس عادة  –ى معالي/ حص وزيرة تنمية المجتمع من س

 العضو/ ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول "التأمين الصحي ألصحاب الهمم".

  البند السادس : الموضوعات العامة : 

 مناقشة موضوع "التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة".  -

  شؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)(مرفق تقرير لجنة ال

  .2022البند السابع : مشروع ميزانية المجلس الوطني االتحادي للسنة المالية 

  : ما يستجد من أعمال :الثامن البند 
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ته عقد  رة الثانيةالمجلس الوطني االتحادي جلس ل  الثانيفي دور انعقاده العادي  عش من الفص

 هـ1442نة سشوال  13الثالثاء يوم  صباحمن  )9:36(عشر في تمام الساعة  السابعتشريعي ال

  . رئيس المجلس  –لي / صقر غباش امعبرئاسة  م2021مايو  25الموافق 

          .علي جاسم أحمد  العضو سعادةعن عدم حضور الجلسة اعتذر وقد 

  هذه الجلسة كل من :  حضر وقد

  وزير الموارد البشرية والتوطين      هامليناصر بن ثاني ال / معالي

  وزيرة تنمية المجتمع   معالي / حصة بنت عيسى بوحميد 

  وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي   سعادة / طارق هالل لوتاه 

 وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية  سعادة / سيف السويدي 

  وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون العمل   ئشة بالحرفية سعادة / عا

وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون   سعادة / نورة المرزوقي 

  السياسات واالستراتيجية 

  وكيل وزارة تنمية المجتمع   سعادة / موزة األكرف السويدي 

  المجتمع المساعد لشؤون الرعاية االجتماعية وكيل وزارة تنمية  سعادة / ناصر إسماعيل 

  وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية االجتماعية  سعادة / حصة عبدالرحمن تهلك 

  مستشار في وزارة تنمية المجتمع   المستشار / حسين سعيد الشيخ 

  ة المجتمع وزارة تنمي –مدير إدارة الشؤون القانونية   المستشار / علي حسن السيد 

  وزارة تنمية المجتمع –مستشار إدارة االستراتيجية والمستقبل   المستشار / منى عجيف الزعابي 

  وزارة تنمية المجتمع  –مدير إدارة أصحاب الهمم   وفاء بن سليمان  /السيدة 

  وزارة تنمية المجتمع  –مدير إدارة الحماية االجتماعية   اآلنسة / إيمان حارب 

  وزارة تنمية المجتمع  –مدير إدارة التنمية األسرية   علياء الجوكر اآلنسة / 

  وزارة تنمية المجتمع  –مدير إدارة االتصال الحكومي   اآلنسة / منى خليل 

  وزارة تنمية المجتمع  –خبير منظما دولية   اآلنسة / نورة القاسم 

  وزارة تنمية المجتمع  –مدير مشاريع   اآلنسة / ميرة الصيري

  وزارة تنمية المجتمع  –مساعد مدير مشاريع   لسيدة / مريم محمد المرزوقي ا

  وزارة تنمية المجتمع  –باحث قانوني   اآلنسة / علياء العبدولي 
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  وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي لقطاع الخدمات المساندة   سعادة / سامي بن عدي 

 وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي  –رة التنسيق والمتابعة مدير إدا  الدكتور / أحمد الهدابي 

وزارة الدولة لشؤون  –تنفيذي شؤون المجلس الوطني االتحادي   علياء العلي 

  المجلس الوطني االتحادي 

 وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي  –تنفيذي شؤون تشريعية   أحمد الشريفي 

  

واألستاذ/ المستشار القانوني بالمجلس،  –جلسة كل من األستاذ / كارم عبداللطيف كما حضر هذه ال

 –والسيد / الدكتور وائل محمد يوسف المستشار القانوني بالمجلس ،  –محمد علي المنشاوي 

  المستشار القانوني بالمجلس .

، الوطني االتحادي المجلسأمين عام  – د. عمر عبدالرحمن النعيميوتولى األمانة العامة سعادة / 

األمين العام المساعد  –األمين العام المساعد لالتصال البرلماني  –عفراء راشد البسطي  / وسعادة

  .للتشريع والرقابة بالتكليف 
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   :افتتاح الجلسة *

  معالي الرئيس : 

عقاد الثاني صبحكم هللا بالخير جميعاً ، بسم هللا وعلى بركته نفتتح الجلسة الثانية عشر من دور االن

وزير  -للفصل التشريعي السابع عشر ، ويسعدني في البداية أن أرحب بمعالي األخ / ناصر الهاملي 

الموارد البشرية والتوطين ، وأصحاب السعادة العاملين معه سعادة وكيل الوزارة سيف السويدي ، 

وكيل  -نورة المرزوقي  وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ، سعادة  / -سعادة / عائشه الحرفية 

الوزارة المساعد لشؤون السياسات واالستراتيجية ، ويسعدني كذلك الترحيب بسعادة األخ طارق 

 -وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي ، وسعادة / سامي بن عدي  -هالل لوتاه 

لمساندة ، واإلخوة وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي المساعد للخدمات ا

واألخوات العاملين معهم في الوزارة  ، ونبدأ جدول أعمال الجلسة ببند االعتذارات ، وأدعو سعادة 

    . األمين العام لتالوة أسماء المعتذرين عن عدم حضور الجلسة والغائبين عنها

  سعادة / د. عمر عبدالرحمن النعيمي : (األمين العام للمجلس) 

    . الرحيم ، اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم سعادة العضو علي جاسم أحمد بسم هللا الرحمن

  .  27/4/2021* البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 

  معالي الرئيس : 

   هل هناك أية مالحظات على هذه المضبطة ؟

  (لم تبد أية مالحظات)

  معالي الرئيس : 

   ق المجلس على المضبطة ؟إذاً هل يصد

  (موافقة)

  معالي الرئيس : 

    . إذاً فقد صدق المجلس على مضبطة الجلسة الحادية عشرة ، واآلن ننتقل إلى البند التالي

  * البند الثالث : االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة : 

وم اتحادي رقم (  .1 نة  38مرس ديق على اتفا 2021) لس اعدة القانونية بالتص ان المس قية بش

  المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية البرازيل االتحادية .

وم اتحادي رقم (  .2 نة  39مرس ليم المجرمين بين  2021) لس ان تس ديق على اتفاقية بش بالتص

  الدولة وجمهورية البرازيل االتحادية .
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وم اتحادي رقم (  .3 نة  40مرس دي 2021) لس اعدة القانونية بالتص ان المس ق على اتفاقية بش

  المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة و تركمانستان .

وم اتحادي رقم (  .4 نة  41مرس تان  2021) لس ديق على اتفاقية بين الدولة و تركمانس بالتص

  بشان تسليم المجرمين .

سنة  42مرسوم اتحادي رقم (  .5 ومة الدولة و حكومة بالتصديق على اتفاقية بين حك 2021) ل

  جمهورية جنوب أفريقيا بشان المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية .

بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة  2021) لسنة  43مرسوم اتحادي رقم (  .6

  الدولة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا .

وم اتحادي رقم (  .7 نة  44مرس ديق  2021) لس خاص المحكوم بالتص على اتفاقية لنقل األش

  عليهم بين الدولة وجمهورية كازاخستان .

وم اتحادي رقم (  .8 نة  45مرس خاص المحكوم  2021) لس ديق على اتفاقية لنقل األش بالتص

  عليهم بين الدولة وأستراليا .

وم اتحادي رقم (  .9 نة  46مرس تثمار ثنائية بين الدولة 2021) لس ديق على اتفاقية اس  بالتص

  وجمهورية ليبريا .

نة 47مرسوم اتحادي رقم (  . 10 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية غامبيا  2021) لس

  لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

وم اتحادي رقم (  . 11 نة  48مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  تبادلة لالستثمارات .جمهورية اندونيسيا لتشجيع والحماية الم

وم اتحادي رقم (  . 12 نة 49مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية غينيا بيساو لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

وم اتحادي رقم (  . 13 نة 50مرس ة اإلقليمية  2021) لس س ديق على اتفاقية المقر للمؤس بالتص

  وعات العربية بين حكومة الدولة وصندوق النقد العربي .لمقاصة وتسوية المدف

وم اتحادي رقم (  . 14 نة  51مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية الكاميرون في شان الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما .

وم اتحادي رقم (  . 15 نة  52مرس ديق على اتفاقية  2021) لس بين حكومة الدولة وحكومة بالتص

  جمهورية هندوراس في شان الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما .

وم اتحادي رقم (  . 16 نة 53مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص
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فر  بقة لحاملي جوازات الس يرة الدخول المس ان اإلعفاء المتبادل من تأش مملكة تايالند بش

  وماسية والرسمية / الخاصة .الدبل

وم اتحادي رقم (  . 17 نة  54مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  بولندا في مجال النقل البحري . 

  معالي الرئيس : 

 . اإلخوة واألخوات ، هذه المراسيم معروضة عليكم للعلم واالطالع ، وننتقل اآلن إلى البند الرابع

 الواردة للمجلس : *ابع : الرسائلالبند الر* 

وزير  -وزير الصحة ووقاية المجتمع  –واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  رسالة .1

أن قرار مجلس الوزراء  ؤون المجلس الوطني االتحادي بش أن طلب المجلس الدولة لش بش

 ".الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشبابالوطني االتحادي 

  معالي الرئيس : 

هل يوافق المجلس علي إحالة هذه الرسالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة 

كما ورد  -واإلعالم لدراسة الموضوع ورفع تقرير بشأنه للمجلس ، طبعاً مع األخذ بعين االعتبار 

   س الوزراء ؟حذف المحور الرابع من نص الموضوع بناء على قرار مجل -في الرسالة 

  (موافقة)

الة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  . 2 حة ووقاية المجتمع  –رس وزير الدولة  -وزير الص

ؤون المجلس الوطن يات المجلس الوطني لش أن توص أن قرار مجلس الوزراء بش ي االتحادي بش

 ى المدارس " .االتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن اإلشراف عل

  معالي الرئيس : 

هل يوافق المجلس علي إحالة هذه الرسالة إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة 

   واإلعالم ؟

  (موافقة)

 : األسئلة : الرابع* البند 

ر بن ثاني الهاملي  . 1 ؤال موجه إلى معالي / ناص عادة  –س رية والتوطين من س وزير الموارد البش

 . حمد عبدهللا الشحي حول " إلغاء ترخيص مركز توافق "العضو/ أ

 

  ) بالمضبطة.1ص الرسائل الواردة إلى المجلس ملحق رقم (نصو  *
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  معالي الرئيس : 

   . تفضل سعادة العضو أحمد عبدهللا الشحي بتالوة نص السؤال

   :سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

   . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

   : نص السؤال

ني أرجو توجيه السؤال التالي إلى ) من الالئحة الداخلية للمجلس فإن143" إعماال لنص المادة (

  وزير الموارد البشرية والتوطين :  –معالي / ناصر بن ثاني الهاملي 

قامت الوزارة بمنح ترخيص تشغيل مركز توافق لتقديم خدمات المنازعات العمالية بعد استيفاء 

تب ووضع المستثمر شروط الترخيص ومن بينها توفير كادر مواطن بعدد معين وتحديد سقف الروا

ضمانات مالية وشروط هندسية للمبنى ، باإلضافة إلى الربط االلكتروني مع الوزارة ، وبعد استيفاء 

شروط الترخيص وتشغيل المركز تفاجأ المستثمرين برغبة الوزارة بالعمل على إلغاء الترخيص 

   . وإغالق المراكز بدون ذكر األسباب

حماية حقوق المستثمر المواطن والمواطنين العاملين فما هي اإلجراءات التي ستتخذها الوزارة ل

  " لمراكز توافق نتيجة اإلغالق ؟

  معالي الرئيس : 

    . تفضل معالي الوزير بالرد على السؤال

  الهاملي : (وزير الموارد البشرية والتوطين)معالي / ناصر بن ثاني 

أصحاب المعالي والسعادة أعضاء بسم هللا الرحمن الرحيم ، معالي األخ صقر غباش الموقر ، 

   . المجلس الوطني الموقر ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

بداية أتوجه إليكم جميعاً بأطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد في جهودكم الرامية إلى خدمة الوطن 

أحمد عبد هللا ، كما أشكر سعادة األخ  -حفظها هللا ورعاها  -والمواطن في ظل قيادتنا الرشيدة 

   : الشحي على سؤاله حول " إلغاء ترخيص مراكز الخدمة توافق " ، واسمحوا لي توضيح التالي

أوالً : إن إلغاء تراخيص مراكز توافق ال تعني بأي حال من األحوال توقف الخدمة التي كانت تقدمها 

دة تتيح لطرفي عالقات الوزارة أو تقدمها هذه المراكز ، فقد حرصت الوزارة على توفير قنوات ع

العمل الحصول على االستشارات وتقديم الشكاوي العمالية التي يتم بحثها من قبل الوزارة بكل حياد 

ً ألعلى المعايير التي تضمن الحقوق  وشفافية ، وبالتالي فإننا ملتزمون في تقديم هذه الخدمة وفقا

لعاملين ، وتسهم في الوقت ذاته في العمالية وتحقق سعادة المتعاملين سواء أصحاب العمل أو ا
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الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكانة الدولة التي تتبوأ المركز األول في مؤشر قلة المنازعات 

   . العمالية ضمن تقارير التنافسية العالمية

 2019) لسنة 4توافق لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( -ثانيا : تخضع عقود مراكز الخدمة 

حة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة االتحادية ، وهي عقود سنوية قابلة للتجديد ، بشأن الئ

الطرف الثاني  -الطرف األول قبل نهاية مدة العقود بإخطار أصحاب المراكز  -وقد قامت الوزارة 

بعدم  رغبتها بعدم التجديد وذلك لما تنص عليه بنود تلك العقود ، حيث جاءت خطوة الوزارة المتمثلة

تجديد العقود نتيجة لما اتخذته الحكومة من تدابير وإجراءات في إطار تعاملها مع الظروف 

االقتصادية الراهنة ، وأؤكد هنا حرص الوزارة على حماية المستثمرين والوفاء بااللتزامات حيث 

خالل تحملت الوزارة التكاليف والمصروفات لجميع مراكز توافق منذ انطالق خدماتها وذلك من 

   . ) مليون درهم سنويا للمستثمرين من أصحاب هذه المراكز70دفع أكثر من (

ثالثاً : فيما يتعلق بالمواطنين العاملين في مراكز توافق فقد تم توجيههم للتسجيل في بوابة التوطين 

الخاصة بالوزارة وفقاً لإلجراءات المتبعة للمواطنين الباحثين عن عمل وذلك بهدف توفير فرص 

   . لعمل المناسبة لهما

وفي الختام نؤكد حرصنا على ضمان حقوق الموردين والوفاء األمثل بالتزامات الوزارة في العقود 

المبرمة معهم ، وبمراعاة كافة النظم والقوانين السارية ، كما نجدد تأكيد حرصنا على توفير أفضل 

    . ئيسفرص العمل للمواطنين بما يتفق ومؤهالتهم ، وشكرا معالي الر

  معالي الرئيس : 

شكرا معالي الوزير ، سعادة األخ أحمد الشحي ، هل لديك تعقيب على رد معالي الوزير ؟ 

  تفضل.

   :سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

معالي الرئيس ، أشكر معالي الوزير على رده الوافي وحضوره ، وعلى حل بعض اإلشكاليات 

أود االستفسار من  -معالي الرئيس  -اإلغالق ، والحقيقة  والتحديات الواردة ، والتبرير في عملية

معاليه عن نسبة التوطين في مركز االتصال وخدمة العمالء الذي أنشأته الوزارة لتلقي الشكاوي 

    .... واستفسارات العمال حيث ان في هذا

  معالي الرئيس : 

   .... توافق هذا الموضوع خارج عن نطاق السؤال ، فالسؤال يتعلق بإغالق مراكز
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   :سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

وأنا أتكلم عن مركز توافق اآلن ، فالمركز أصبح مركزا واحداً هو مركز االتصال " توافق " لحل 

) مليون عامل في اإلمارات ولديهم 5أكثر من ( -معالي الرئيس  -المشاكل العمالية ، فاليوم عندنا 

) 200" الموحد الموجود اآلن في الشارقة يوجد أكثر من ( إشكاليات ، ففي مركز االتصال " توافق

، ) موظف من غير المواطنين ، فنحن نطالب بالتوطين130) مواطن ، وأكثر من (70موظف منهم (

كان يوجد رقم اتصال مجاني ، واآلن رقم االتصال يبدأ بـ  -معالي الرئيس  -كذلك رقم االتصال 

فالعامل إذا كان موجود في رأس الخيمة أو في العين أو في ) والمركز موجود في الشارقة ، 04(

) ألنه يحمله مبلغ معين ، وهذا الرقم غير تابع للوزارة وإنما 04أي جهة ال يستطيع االتصال بـ (

سرعة معالجة الشكاوى في  -معالي الرئيس  -هو باسم شركة التأمين التي تدير المركز ، فأتمنى 

    . ) ساعة ، وشكرا48( هذا المركز والمطلوبة خالل

  معالي الرئيس : 

    . تفضل معالي الوزير

  معالي / ناصر بن ثاني الهاملي : (وزير الموارد البشرية والتوطين)

شكرا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بسؤال سعادة األخ العضو أود التأكيد أن الوزارة حافظت على 

مل عن بعد " ، كما أتاحت الوزارة لطرفي عالقة جودة الخدمة المقدمة من خالل تطوير نموذج " الع

العمل عدة قنوات لالستشارات والشكاوي العمالية دون مقابل مادي وفقاً ألعلى معايير الجودة والتميز 

ودون الحاجة للمراجعة الشخصية وذلك من خالل الموقع االلكتروني للوزارة والتطبيق الذكي 

للمتعاملين الراغبين االستعانة بأي مكتب طباعة للحصول  -أيضا  -والتواصل الهاتفي ، كما يمكن 

    . على الخدمة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . شكرا معالي الوزير ، هل لديك تعقيب أخير سعادة األخ أحمد الشحي ؟ تفضل

   :سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

   . جميعمعالي الرئيس ، نحن كلنا في منظومة واحدة ، وأدعو هللا التوفيق لل

  معالي الرئيس : 

معالي الوزير واإلخوة المرافقين لمعاليك ، سعادة الوكيل سيف ، ونورة ، وعائشة مشكورين على 

    . حضوركم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء هللا
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  معالي / ناصر بن ثاني الهاملي : (وزير الموارد البشرية والتوطين)

    . شكرا معالي الرئيس على االستضافة

وزيرة الثقافة والشباب من سعادة العضو/ عبيد  –موجه إلى معالي/ نورة بنت محمد الكعبي  سؤال . 2

ات  ائل اإلعالم االلكترونية (منص المي حول "الرقابة على المحتوى اإلعالمي لوس خلفان الغول الس

 . التواصل االجتماعي) وقت األزمات"

  معالي الرئيس : 

الوزيرة تشير فيه بأن موضوع السؤال ليس من اختصاص  سعادة األخ عبيد ، وردنا رد من معالي

   الوزارة ، فهل ترغب في قراءة رد معالي الوزيرة ؟

  (مراقب المجلس)  :سعادة / عبيد خلفان السالمي

    . نعم معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

    . إذاً تفضل يا أخ عبيد بتالوة نص السؤال أوالً ومن ثم سيتم تالوة الرد الكتابي

  (مراقب المجلس)  :سعادة / عبيد خلفان السالمي

   . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

   : نص السؤال

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

  وزيرة الثقافة والشباب :  –معالي / نورة بنت محمد الكعبي 

رئيسياً وحيوياً خالل األزمات على اختالفها ، كونه وسيلة تواصل بين الناس، يلعب اإلعالم دوراً 

وقد تؤدي وسائل اإلعالم وخصوصاً الوسائل االلكترونية (منصات التواصل االجتماعي) منها دوراً 

  سلبياً من خالل نشر الشائعات واألخبار المغرضة والمضللة التي تضر باألمن الوطني . 

الثقافة والشباب في الرقابة على وسائل اإلعالم االلكترونية (منصات التواصل  فما هو دور وزارة

االجتماعي) للحد من نشر الشائعات واألخبار المغرضة والمضللة الخاصة بفيروس كورونا 

  ) ؟ "19المستجد (كوفيد 

  معالي الرئيس : 

    . من معالي الوزيرة شكرا سعادة األخ عبيد ، تفضل سعادة االمين العام بتالوة الرد الوارد

  (األمين العام)  :سعادة / د.عمر عبدالرحمن النعيمي

  نص الرد الكتابي : 
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   معالي األخ / صقر غباش                               الموقر"

   رئيس المجلس الوطني االتحادي         

  

توى   الموضوع : رد وزارة الثقافة والشباب على سؤال حول " الرقابة على المح

   اإلعالمي لوسائل اإلعالم االكترونى (منصات التواصل االجتماعي)

  

تهديكم وزارة الثقافة والشباب أطيب التحيات مع صادق التمنيات بدوام التوفيق والنجاح ، وباإلشارة 

بشأن السؤال المقدم من  16/5/2021م بتاريخ 2021/  484/  3/  9إلى خطابكم رقم أ/م ر/ 

يد خلفان السالم حول الرقابة على الوسائل على وسائل اإلعالم االلكتروني (منصات سعادة العضو عب

التواصل االجتماعي) للحد من نشر الشائعات واألخبار المغرضة والمضللة الخاصة بفيروس 

، نود اإلفادة بأنه واستناداً الختصاصات وزارة الثقافة والشباب بموجب بموجب المرسوم كورونا

) لسنة 1في شأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2020) لسنة 16ي رقم (بقانون اتحاد

بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء ، فإن هذا األمر ليس من اختصاص  1972

   .  الوزارة

   شاكرين ومقدرين تعاونكم لما فيه المصلحة العامة

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،

   رة بنت محمد الكعبينو     

  "وزيرة الثقافة والشباب              

  معالي الرئيس : 

    . تفضل سعادة األخ عبيد السالمي

  (مراقب المجلس)   :سعادة / عبيد خلفان السالمي

   . شكرا معالي الرئيس

   . معالي الرئيس ، أرجو توضيح اآلتي أمام المجلس الموقر

طني لإلعالم والمؤسسات االتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون طبعاً بعد أن تم دمج المجلس الو

بشأن تعديل بعض  2020) لسنة 16وزارة الثقافة والشباب نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (

بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء  1972) لسنة 1أحكام القانون االتحادي رقم (

   : زارة الثقافة والشباب القيام باالختصاصات اآلتية) منه على أن تتولى و3في المادة (
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   (9) ) ... نذهب إلى االختصاص رقم8إلى  1اختصاصات من ( 

ً : اقتراح التشريعات واألنظمة والمعايير واألسس الالزمة لتنظيم ترخيص وسائل اإلعالم  تاسعا

يق مع الجهات المعنية بما في واألنشطة اإلعالمية بما فيها اإلعالم والنشر اإللكتروني وذلك بالتنس

   . ذلك المناطق الحرة واإلشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

عاشراً : متابعة المحتوى اإلعالمي لكل ما يطبع وينشر ويبث داخل الدولة بما في ذلك في المناطق 

   . الحرة

الشباب معنية بالرقابة على المحتوى يتضح أن وزارة الثقافة و -معالي الرئيس  -بناء على هذا النص 

اإلعالمي لوسائل اإلعالم اإللكترونية ، وبالتالي لو أذنتم معاليكم وبعد موافقة المجلس الموقر فليتم 

شطب عبارة " منصات التواصل االجتماعي " من السؤال ، وسوف أكتفي بعبارة " الرقابة على 

ضلوا والمجلس الموقر بالموافقة على إعادة إرسال محتوى وسائل اإلعالم اإللكترونية " على أن تتف

السؤال لمعالي الوزيرة الموقرة مع تعقيبنا على ما تفضلت به معاليها لتتضح الصورة كاملة أمام 

   . معاليها

معالي الرئيس ، اإلعالم كما يُعرف أو يُعرف هو السلطة الرابعة ، لذلك فإن دور اإلعالم في حماية 

تبر اإلعالم في عصر الثورة التقنية الحديثة من أهم أبواب حماية األوطان األوطان كبير ، فيع

وتعزيز مكانتها ودعم قضاياها والمحافظة على مكتسباتها ، لذلك البد لنا من معرفة دور اإلعالم 

ومكانهم في وزارة الثقافة والشباب فيما يتعلق بهذا الخصوص ألنه لو سألنا أي شخص اآلن عن 

لمختصة بشؤون اإلعالم في الدولة سيعجز الكثير عن معرفة أنها ضمن اختصاص دور الوزارة ا

وزارة الثقافة والشباب ، إذن المطلوب من الوزارة إبراز دور اإلعالم المهم ، والقرار اآلن لمعاليكم 

   . وللمجلس الموقر ، ولمعاليكم وللمجلس كل الشكر

  معالي الرئيس : 

لتواصل االجتماعي " من السؤال ، وسيعاد إرسال السؤال إلى إذاً سيتم شطب عبارة " منصات ا

   . معالي الوزيرة مع التعقيب القانوني الذي ورد على لسان سعادة األخ عبيد

ى بوحميد  . 3 ة بنت عيس ؤال موجه إلى معالي/ حص و/  –س عادة العض وزيرة تنمية المجتمع من س

 الهمم".ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول "التأمين الصحي ألصحاب 

  معالي الرئيس : 

اآلن نحن بانتظار وصول معالي الوزيرة حصة بنت عيسى بوحميد .. لذلك سأستثمر هذه الفرصة 

اآلن وأتوقف معكم قليال لحين وصول معاليها ، أكيد اليوم أن الموضوع الذي سيكون محل مناقشتنا 
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يضا بحاجة لتفهمكم وتعاونكم في هذه الجلسة هو موضوع هام ومحل اهتمامكم جميعا ، ولهذا أنا أ

على االنتباه طوال الجلسة ألن ما يحصل  -الحقيقة  -حتى نستطيع إعطاء الموضوع حقه ، ونحرص 

أن مقدمي الطلب وأعضاء اللجنة اآلن كما توافقنا سابقا سيكون لديهم فرصة التعقيب ثالث مرات 

وبالنسبة لألعضاء الباقين كل عضو في كل مرة مدة خمس دقائق ، فنتمنى التركيز وعدم اإلطالة ، 

) أكيد 20له الحق في التعقيب مرتين ، لكن مع الوقت مثال لو كان ترتيبي في المتحدثين رقم (

سيكون تم تناول بعض من التعقيبات التي في ذهني أو التي كنت حضرت لها ، فقد يكون تناولها 

، فهذا أمر يعتمد على كل عضو وتحضيره  زميل أو زميلة قبلي ، فربما يتبقى عندي شيء أو ال يتبقى

في هذا الجانب ، فالمهم إذا كان ما يود الحديث به العضو تم تغطيته فال داعي ألن نكرر ونعيد نفس 

المالحظات ، كذلك ال داعي ألن نطيل كثيرا في الكالم ، فدعونا نوجز ونوفر في الكالم حتى نستطيع 

، فعندما أشعر أن الموضوع أعطي حقه بالكامل وكذلك  االنتهاء من هذا الموضوع في وقت مناسب

بدأت األفكار تتكرر سأعرض عليكم حينها وضع وقت محدد ننتهي خالله من مناقشة الموضوع ، 

    . وفي النهاية القرار للمجلس ، تفضلي دكتورة موزة العامري .... أنا ال أسمع صوتك ، تفضلي

   :سعادة / د. موزة محمد العامري

   . د التثنية على ما ذكرته معاليك ، وشكرافقط أو

  معالي الرئيس : 

وزيرة تنمية المجتمع ، وسعادة موزه السويدي  -يسعدني الترحيب بمعالي حصة بنت عيسى بوحميد 

الوكيل المساعد لشؤون الرعاية االجتماعية  ، سعادة حصة  -وكيل الوزارة ، سعادة ناصر إسماعيل 

 -المساعد لشؤون التنمية االجتماعية ، سعادة المستشار حسين سعيد الشيخالوكيل  -عبدالرحمن تهلك 

مستشار في وزارة تنمية المجتمع ، وبقية األخوة واألخوات المرافقين والعاملين مع الوزيرة ، وننتقل 

    . اآلن إلى السؤال الثالث ، فلتتفضل سعادة ناعمة المنصوري بتالوة نص السؤال

   :رحمن المنصوريسعادة / ناعمة عبدال

   : نص السؤال

) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجيه السؤال التالي إلى 143" إعماال لنص المادة (

وزيرة تنمية المجتمع : لوحظ عدم وجود تأمين صحي شامل  –معالي / حصة بنت عيسى بوحميد 

هيل واألجهزة الطبية وموحد على مستوى الدولة ألصحاب الهمم بحيث يشمل العالج والتأ

  ، وقد نتج عن ذلك معاناة متواصلة ألصحاب الهمم وعائالتهم . المساندة
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فما هي المعوقات التي تمنع إصدار هذا التأمين ألصحاب الهمم وكيف يمكن معالجة التداعيات التي 

   تعاني منها هذه الفئات وعائالتهم على أرض الواقع ؟

  معالي الرئيس : 

    . وزيرة بالرد على السؤالتفضلي معالي ال

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

   . بسم هللا الرحمن الرحيم

رئيس المجلس الوطني االتحادي ، السادة األخوات واالخوة  -معالي األخ صقر غباش الموقر 

   . أعضاء المجلس الوطني االتحادي ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ية نبارك لشعب دولة اإلمارات دخولها عامها الخمسين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ بدا

عاما للخمسين  2021رئيس الدولة بأن يكون عام  -حفظه هللا ورعاه  -خليفة بن زايد آل نهيان 

ى من لالحتفال في دولة اإلمارات ، لالحتفال واالحتفاء بالرحلة اإلنسانية الفريدة للخمسين عام األول

    . تاريخ هذه الدولة المباركة ، واالستعداد لما هو قادم بإذن هللا وبحوله للخمسين عام القادمة

معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء المجلس الوطني الموقر ، مرت على دولة اإلمارات أعوام 

دناها كلنا التي شه 19رحلة فيروس كوفيد  -، هذه الرحلة  2021وفي عام  2020فريدة في عام 

في كافة مؤسساتنا الحكومية والخاصة والعالم بأسره ، وأريد أن أنوه إلى كيف وصفها سمو الشيخ 

بأنها تجربة رائعة مر بها العالم ، نحن في دولة اإلمارات ومن هذا  -هللا يحفظه  -عبدهللا بن زايد 

يداً بيد نتعافى " وال يسعني الصرح نجتمع اليوم لكي نحقق توجهات قيادتنا الرشيدة وتحت عنوان " 

في بداية هذا العرض معالي الرئيس إال أن أتقدم بالشكل الجزيل واالمتنان لرئاستكم وألعضاء لجنة 

الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية على ما بذلوه من جهد وعناية في دراسة 

الي الرئيس بالرد علي سعادة األخت ناعمة المواضيع التي سيتم التطرق إليها اليوم ، واسمح لي مع

    ..... الشرهان في سؤالها

  معالي الرئيس : 

    . السؤال لناعمة المنصوري يا معالي الوزيرة ، تفضلي

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

   . عفوا معالي الرئيس .. كلهن أخواتي

بداية أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة العضوة ناعمة  رداً على سعادة األخت ناعمة المنصوري

المنصوري لمتابعتها الحثيثة لكل ما يتعلق بأصحاب الهمم واحتياجاتهم ومشاغل أسرهم وأولياء 
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أمورهم ، وكذلك ما الحظته من خالل متابعتي الشخصية لحساب األخت ناعمة كذلك ومن خالل 

مسته من تجاوب سريع من أولياء األمور كذلك حول كل ما تم التطرق إليه من أعضاء المجلس لما ل

السؤال المطروح ، وما أبدوه من مالحظات تتعلق باحتياجات أبنائنا من أصحاب الهمم والخدمات 

   . التي يحتاجون إليها

وهنا أريد أن أوضح أن الموضوع وبالتحديد موضوع الخدمات والرعاية الصحية ألصحاب الهمم التي 

) 14والمعدل بقانون اتحادي رقم ( 2006) لسنة 29االتحادي بشأن حقوق المعاقين رقم (تناولها القانون 

) التي أناطت مسؤولية هذه الخدمات لوزارة الصحة ووقياة 10وذلك بالتحديد في المادة رقم ( 2009لسنة 

بعالج وتأهيل ، وفيما يتعلق المجتمع حيث تناولت هذه المادة جميع الخدمات الصحية والعالجية والوقائية

وكذلك األجهزة الطبية التي شملتها الفقرة (د) من نفس القانون عن المعينات التقنية واألجهزة المساعدة من 

أجهزة تعويضية متحركة وثابتة وأطراف وسماعات ، وكذلك عين صناعية وغيرها ، وأشكال تقويمية 

التنمية المجتمع وبحكم رئاستنا وعضويتنا ومينات للتنقل كالكراسي المتحركة وما شابه ، ونحن في وزارة 

في اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم قمنا بدراسة احتياجات أصحاب الهمم الصحية والعالجية ومن 

ضمنها الحاجة لشمول بعض االحتياجات في التأمين الصحي بتقديم مقترحات لوزارة الصحة ووقاية 

ة أخرى فإن الوزارة تعكف على إعداد تعديل للقانون االتحادي المجتمع طبقا للممارسات الدولية ، ومن ناحي

في شأن حقوق المعاقين للخروج بصيغة تلبي احتياجات وتطلعات األشخاص  2006) لسنة 29رقم (

، وتحقق التوافق مع ما نصت عليه االتفاقيات الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، ذوي اإلعاقة

ل أحكاماً خاصة بالتأمين الصحي والزامية قبول شركات التأمين بالتأمين وتضمنت مسودة التشريع المعد

مطالعتي لالقتراحات الواردة  -كذلك معالي الرئيس  -الصحي لألشخاص من ذوي اإلعاقة ، ومن خالل 

من أفراد الجمهور في تفاعلهم على حساب سعادة األخت ناعمة المنصوري استوقفتني بعض المالحظات 

وم الجلسات المتعلقة بالعالج الطبيعي والوظيفي وجلسات النطق وتقويم الكالم والعالج ، كثير المتعلقة برس

من األمور التي تم التطرق إليها أود التوضيح بأن هذه المطالب تم دراستها بين اللجنة العليا ألصحاب 

    . ئيسالهمم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ، هذا ما استوجب توضيحه ، وشكرا معالي الر

  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزيرة ، أخت ناعمة ، هل لديك تعقيب على رد الوزيرة ؟ تفضلي

   :سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري

شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزيرة على الدور الذي تقدمه لهذه الفئة ، وفريق 

ر بأصحاب الهمم ، وأنا أشكر معاليها على متابعتها للحساب العمل المتواجد معها واالهتمام الكبي
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االلكتروني الخاص بي والنظر آلراء أولياء األمور ، فهذا يدل على اهتمامها بهذه بالفئة ، ونحن 

   . نحمد هللا تعالى على وجودها في هذه الوزارة

الرابع في الفصل التشريعي  معالي الرئيس ، توجد توصية في الجلسة الثامنة من دور االنعقاد العادي

هذه التوصية من قبل األخوات ،  *يا حبذا لو يتم عرض 5/2/2019السادس عشر المعقودة في 

.  إصدار نظام تأمين صحي ألصحاب الهمم في 12) وتنص على : " 12والتوصية هي رقم (

ندة " وجاء الرد المستشفيات والمراكز الخاصة بحيث يشمل العالج والتأهيل واألجهزة الطبية المسا

من مجلس الوزراء بتوجيه وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزارة المالية باإلستئناس 

بهذه التوصية ، معالي الرئيس ، عندما تم إثارة هذا الموضوع في المجلس في الجلسة التي أشرت 

ة الوحيدة المختصة التي إليها بوجود معالي الوزيرة والوزارة ، وبما أن هذه الوزارة هي الوزار

تهتم بهذه الفئة ، فأود بما أن هذه التوصية خرجت من خالل مناقشة هذا الموضوع وتولت الجهات 

المختصة وتوجيه مجلس الوزراء للجهات المختصة ، وبما أنها هي الوزارة الوحيدة المختصة بهذا 

ألنهم هم المسؤولين ولديهم جميع  الموضوع ، فما هو دور الوزارة في متابعة هذه التوصية لتنفيذها

اإلحصائيات ، وتوجد كذلك معنا إحصائيات إذا كان هناك مجال لعرضها توضح تزايد أعداد 

، وكذلك التصنيف الموجود في هذه الدراسة وأعداد  2020إلى عام  2018أصحاب الهمم من عام 

مستوى الدولة بشكل  من أصحاب الهمم ، كذلك هناك إحصائيات على 2020المواطنين في عام 

في  -معالي الرئيس  -عام ، وإجمالي أعداد أصحاب الهمم في كل إمارة ، فما هو دور الوزارة 

   مخاطبة الجهات ، وما هو الجهد الذي قاموا به فيما يخص هذه التوصية ؟

  معالي الرئيس : 

   . تفضلي معالي الوزيرة بالرد

  ية المجتمع)معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنم

شكرا معالي الرئيس ، وشكرا لسعادة العضوة على هذا التعقيب ، نجدد تأكيدنا على أهمية توفير هذه 

هذه األمور ، لذلك من خالل ترؤسنا ووجودنا  -كذلك  -الخدمات ألصحاب الهمم ولمن تنطبق عليهم 

جنة تنسيق خدمات أصحاب في هذه اللجنة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر ، وهي ل

الهمم التي ينضوي تحتها عدد كبير من الجهات التي تُعنى بالخدمات المقدمة ألصحاب سواء كانت 

خدمات تعليمية أو صحية وغيرها ، وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع ، ويتم متابعته من خالل هذه 

 

  ) بالمضبطة.2العرض المقدم من سعادة ناعمة المنصوري في شأن السؤال الثالث ملحق رقم (  *
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شة مثل هذه التوصية في المنصات اللجنة ، ويتم رفع التوصيات للحكومة في هذا المجال ، وتم مناق

الحكومية المعتمدة كالمجلس الوزاري للتنمية ومجلس الوزراء ، وترى الحكومة أن يتم متابعة هذا 

الموضوع من قبل جهة االختصاص وهي وزارة الصحة ووقاية المجتمع بحيث أنها هي الوزارة 

بدراستها ليس فقط ألصحاب الهمم ولكن  المعنية بتوفير هذه الخدمة الصحية التي حالياً تقوم الوزارة

لفئات أخرى كذلك ، وسيتم األخذ بهذه التوصية ومتابعة األمر حتى يتم توفيرها بإذن هللا في حال تم 

    . الموافقة عليها ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزيرة ، أخت ناعمة المنصوري عندك تعقيب أخير ، تفضلي

   :دالرحمن المنصوريسعادة / ناعمة عب

   . شكرا معالي الرئيس

معالي الرئيس ، التوصية مر عليها ثالث سنوات ، ونحن ننظر إلى الوزارة أنها هي المسؤولة الوحيدة 

عن هذه الفئة من أصحاب ، وال زلنا نطالب الوزارة بمتابعة الجهات ، ونود من الوزارة كون احتياج 

الموحد ، وأؤكد على " الموحد " على مستوى الدولة ، معالي أصحاب الهمم للتأمين الصحي الشامل 

الرئيس ، هناك تحٍد كبير وعبء كبير على أولياء األمور لتوفير هذه االحتياجات التي تعين أبناؤهم على 

أنه يوجد في بعض األحيان في كل  -معالي الرئيس  -االستمرار في هذه الحياة بشكل أفضل وخاصة 

خصين وإنما أعداد متزايدة في العائلة الواحدة من ذوي الهمم خاصة إذا كان ولي عائلة ليس شخص أو ش

األمر راتبه التقاعدي يصل بعد التقاعد لعشرة آالف درهم ، فكيف سيفي هذا الراتب بكل احتياجاته ، فنحن 

ر موحدة نود مراعاة أصحاب الهمم في التأمين الصحي بصورة استثنائية موحدة في كافة اإلمارات ، وأكر

بإذن هللا ، وأعدادهم ليست بكثيرة مقارنة بعدد السكان في الدولة ، ولكن احتياجاتهم مختلفة ومتخصصة ، 

فنتمنى استثناؤهم وتميزهم بصورة تعكس حرص الدولة على هذه الفئة الغالية على قلوبنا ، فالصحة والتعليم 

ميز ألصحاب الهمم ، نعم قطعنا شووطا كبيرا أساسيات في الحياة الكريمة ، وال بد من توفيرهما بشكل م

في هذا الجانب ، ولكن نطمح باألفضل لهم دائما ألنهم يستحقون من ذلك ، لذلك نحتاج قرارات في الميدان 

، لألسف معالي الرئيس البعض عندما يذكر أصحاب الهمم يأخذ الموضوع من باب وليس التعاطف معهم

وطرح األسئلة والحوارات كأنه لم يكن ، فالشفقة أكبر عبء على هذه التعاطف معهم ، ولكن بعد الحوار 

الفئة ، لذلك نحن نحتاج قرارات في الميدان معالي الرئيس ، وكما تابعت معالي الوزيرة آراء أولياء األمور 

فصاحب الهمم ال يدرك إذا تم صرف مبلغ ما عليه أو لم يصرف ، فمن الذي يعاني ؟ ولي األمر وعائالتهم 

هي التي تعاني من هذه المواضيع ، وإذا جئنا للتأهيل السلوكي كما طرحت معالي الوزيرة فإنه يغطي 
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الجلسات الخاصة ألصحاب الهمم والتي تعتبر مكلفة جدا ، وهذه الجلسات تندرج تحت التعليم التأهيلي 

اعة القوقعة معالي التخصصي للطب النفسي ، وبما أن التامين الصحي ال يشمل هذه التغطية ، كذلك زر

الرئيس للصم توجد في الدولة في المستشفيات الحكومية ولكن في بعض األحيان يلجأون إلى مستشفيات 

خاصة تحتاج إلى تأمين صحي لها ، كذلك األحذية والنظارات الطبية واألمور االلكترونية التي يتم التحدث 

مكلفة جدا ، فكم يتحمل اإلنسان حتى يعيش  - ايضا -عنها لفئة المكفوفين كذلك مكلفة ، جلسات النطق 

مع التأمين  -معالي الرئيس  -صاحب الهمم مؤمن من الناحية الصحية ، كذلك ربط الملف الطبي مهم 

، الصحي ، ولي األمر ينتقل من إمارة إلى إمارة ، والملف الطبي غير مرتبط بالشخص أو بصاحب الهمم

لى إمارة ألنه ال يحصل على تأمين صحي ، لذلك نحن نطالب معالي فتبقى ولية األمر تتنقل من إمارة إ

، الرئيس االهتمام أكثر بهذه الفئة ، ونحن نشكر الوزارة ونشكر معالي الوزيرة وفريق عملها على االهتمام

   . ونحن مكملين يدا بيد معهم ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . ةشكرا سعادة ناعمة المنصوري ، تفضلي معالي الوزير

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

 -معالي الرئيس  -شكرا معالي الرئيس ، وشكرا لسعادة العضوة على هذا الطرح ، مجددا ال شك 

بأن الوزارة تعي أهمية هذه التوصية ، والحديث الذي تم مناقشته ، وبالفعل من حيث التسهيل على 

ياتية ولرفع جودة حياتهم كذلك عملت الوزارة على توفير بطاقة فزعة األسر وتخفيف األعباء الح

على سبيل المثال والتي تساعد في توفير وتقديم بعض الخصومات والتسهيالت لألفراد ، وشملنا 

التوصية ، أصحاب الهمم من ضمنهم ، وهذا أمر استطعنا أن نقدمه ألصحاب الهمم في هذه الفترة

ين الصحي سيتم متابعتها بإذن هللا مع الجهة المختصة وسيتم االستمرار بالتحديد المعنية بالتأم

  بمناقشتها ومتابعتها في اللجان ذات العالقة بإذن هللا، وشكراً معاليك.

 معالي الرئيس:

شكراً معالي الوزيرة، ننتقل اآلن إلى البند السادس المتعلق بالموضوعات العامة، تفضل سعادة 

 األمين العام.

 د. عمر عبدالرحمن النعيمي: (األمين العام للمجلس)سعادة/ 

  البند السادس : الموضوعات العامة : 

 مناقشة موضوع "التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة". 
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  معالي الرئيس:

البشرية  مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد –لتتفضل سعادة هند حميد العليلي 

  تقرير اللجنة في شأن هذا الموضوع. *بتالوة ملخص

 سعادة/ هند حميد العليلي: (مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 الموقــر        "معالي/ صقر غباش

  رئيس المجلس الوطني االتحادي

  بركاته،،السالم عليكم ورحمة هللا و

أرفق لمعاليكم تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول موضوع 

  "التالحم األسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية المستدامة".

 برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقــر.

  الحتراموتفضلوا بقبول خالص التحية وا                          

  رئيس اللجنة

  ضرار حميد بالهول الفالسي"

30/03/2021  

  ملخــــص التقــــريــــر

أحال المجلس الوطني االتحادي في الجلسة السابعة من دور االنعقاد العادي األول في الفصل 

) موضوع " التالحم األسري ودوره في تحقيق أهداف 5/5/2020التشريعي السابع عشر بتاريخ (

ية االجتماعية المستدامة " إلى لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية التنم

  لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. 

) اجتماعاً لدراسة الموضوع، وذلك بمقر األمانة العامة في 19وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدد (

طلعت اللجنة في هذه االجتماعات على دبي باإلضافة إلى االجتماعات اإلفتراضية (عن بعد)، وا

  الدراسات واألوراق البحثية المعدة حول الموضوع. 
 أوالً: الجهات التي تم استقاء المعلومات منها، واألهداف من ذلك

واجتمعت اللجنة بممثلي دائرة الخدمات االجتماعية بالشارقة، ومؤسسة التنمية األسرية بأبو ظبي، 

) للتعرف على أهم الخدمات والبرامج التي تقدمها 21/5/2020بتاريخ ( وهيئة تنمية المجتمع بدبي

 

  ) بالمضبطة.3حق رقم (تقرير اللجنة كامالً في شأن الموضوع العام مل  *
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هذه المؤسسات في مجال األسرة، كما اجتمعت اللجنة بممثلي مكاتب االستشارات األسرية التابعة 

) 11/6/2020لوزارة تنمية المجتمع باإلضافة إلى مكاتب االستشارات األسرية الخاصة بتاريخ (

  لمقدمة في مجال االستشارات األسرية والتحديات التي تواجههم.للتعرف على الخدمات ا

كما اجتمعت اللجنة بممثلي الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء باإلضافة إلى وزارة العدل ومكاتب  

) للتعرف على أهم التحديات المتعلقة بالتشريعات ذات العالقة 18/6/2020المحاماة بتاريخ (

  يات التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع. بالقضايا األسرية وآل

  ثانياً: آلية الحصول على المعلومات

) حلقات 2باإلضافة إلى االجتماعات واالطالع على الدراسات واألوراق البحثية عقدت اللجنة عدد (

 نقاشية افتراضية بعنوان (تحديات التالحم والتماسك األسري في المجتمع اإلماراتي) في التواريخ اآلتية:

) وذلك بهدف مناقشة تحديات األسرة المواطنة وما يرتبط بها من 14/12/2020 – 7/12/2020(

مشكالت، والتعرف على أهمية دور األب واألم في األسرة ومسؤوليتهما تجاه رعاية األبناء واألسرة، 

متها مع باإلضافة إلى التعرف على أهم التحديات التشريعية المتعلقة بالقضايا األسرية ومدى مالء

التغيرات االجتماعية واالقتصادية للوصول للغاية األسمى وهي حماية ووقاية األسرة اإلماراتية وتمكينها 

  من أداء دورها في جو من األمان واالستقرار والرضى النفسي واإلشباع العاطفي. 

  كما أعدت اللجنة استبياناً لدراسة (أثر العالقات األسرية في االستقرار األسري).

) للرد على استفساراتها بشأن 12/1/2021واجتمعت اللجنة بممثلي وزارة تنمية المجتمع بتاريخ (

  الموضوع. 

  ثالثاً: موجهات عمل اللجنة

  وفي سياق عمل لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، التزمت اللجنة بالمبادئ اآلتية: 

 نمية المجتمع.تعزيز وبناء التكاملية مع وزارة ت .1

َل {الحرص على بقاء القوامة في يد الرجل، قول هللا تعالى:  .2 اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ الّرِ

ُ بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهمْ  َّ1{ . 

  مصلحة األسرة ككل مقدمة على كل مصلحة.  .3

  لبحثرابعاً: نتائج الدراسة وا

  وانتهت اللجنة في دراستها للموضوع إلى عدد من النتائج األساسية وهي كالتالي:

 

1 ). 34آلية (ا –سورة النساء    
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المحور األول: استراتيجية الوزارة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لألسرة في شأن تعزيز 

  التالحم األسري. 

  واستنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور النتائج اآلتية

التوفيق بين مسؤوليات الوالدين وأدوارهم األسرية ومتطلبات ضعف قدرة بعض األسر في  .1

ً على دورها  عملهم المهنية وذلك نتيجة تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل مما يؤثر أحيانا

 األسري خاصة في تربية األبناء ومتابعتهم علمياً والوفاء باالحتياجات الزوجية. 

األسرة ومهارات التعامل مع الخالفات األسرية ضعف البرامج التوعوية والتثقيفية بأهمية  .2

والتحديات المختلفة أدى إلى ُضعف العالقات الزوجية لدى بعض األسر وبروز بعض المشكالت 

: (عدم الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية من أي طرف تجاه اآلخر، 2الزوجية، ومن أهمها

ألسرة، وتراكم الديون والقروض على وعدم إبداء االهتمام الكافي من أحد الزوجين لمشكالت ا

 أحد الوالدين، وعدم تحمل الزوج نفقات المعيشة).  

ضعف التواصل والحوار بين اآلباء واألبناء وذلك بسبب انشغال اآلباء واألمهات بأعمالهم  .3

  المهنية باإلضافة إلى تباين المستوى الثقافي والعلمي بين أفراد األسرة الواحدة.

ولغاية  2011الت طالق المواطنين من المواطنات وذلك خالل الفترة من عام ارتفاع إجمالي حا .4

 .2019عام 

ضعف المشاريع التشغيلية ومؤشرات األداء االستراتيجية في قياس مدى فعالية وتطبيق برامج  .5

 تأهيل المقبلين على الزواج. 

د زواج المواطنين انتشار ظاهرة زواج المواطنين من غير المواطنات حيث بلغ إجمالي عدد عقو .6

 ).  2019 – 2017) عقد زواج خالل األعوام (5923من غير المواطنات (

عدم كفاية عدد البرامج والحمالت اإلعالمية والتسويقية بشأن أهمية دور مكاتب اإلستشارات  .7

 األسرية في مواجهة المشكالت األسرية والتخفيف منها.

المستوى االتحادي على الرغم من أن القانون  عدم كفاية الدور المؤسسي اليواء األطفال على .8

(وديمه) أكد في مادته السابعة على حق األبناء في الحياة  2016) رقم  لسنة 3االتحادي رقم (

 واألمان على أنفسهم وأن تكفل الدولة نموهم وتطورهم ورعايتهم. 

 

2 التحديات االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على العالقات بين الزوجين.  –نتائج استبيان أثر العالقات األسرية في االستقرار األسري    
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نية بشأن توفير الدعم غياب جهود التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات األسرية والتعليمية واألم .9

 وتوعية ورعاية األحداث.

محدودية عدد األخصائيين االجتماعيين النفسيين في المدارس لدراسة الحاالت السلوكية للطلبة  .10

الذين يعانون من اضطرابات أسرية، باإلضافة إلى محدودية عدد االجتماعيين العاملين في 

 متهمين جنائياً. المجال النفسي المعنيين بدراسة حالة األشخاص ال

المحور الثاني: جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية إلعداد التشريعات والسياسات في 

  شأن تعزيز التالحم األسري. 

 واستنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور النتائج اآلتية:

يجاد حلول لمشكالت أهمية التنسيق بين الوزارة والجهات المعينة االتحادية والمحلية األخرى إل .1

  الحضانة ومايترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة األبناء.

عدم وجود قاعدة بيانات مركزية ملموسة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالنزاعات األسرية  .2

الصادرة من المكاتب االستشارية التابعة للمؤسسات الحكومية المحلية أو الوزارة أو المكاتب 

 الستشارية الخاصة. ا

عدم تفعيل مرصد المخاطر االجتماعية لرصد الظواهر والمشكالت وإيجاد الحلول، وتقييم أثر  .3

  المخاطر على الفرد واألسرة والمجتمع. 

 خامساً: التوصيات :

 وبناء على االستنتاجات السابقة توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية: 

 أوال: التشريعات:  

انون عام لألسرة يهدف إلى دعم منظومة األمن المجتمعي من خالل المحافظة إعداد مشروع ق .1

على كيان األسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء، وتوطيد استقرارها 

 بما يتناسب مع الهوية الوطنية اإلماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية.  

ألطفال في برامج التواصل االجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور ا . 2

وفرض جزاءات على األسر التي تسئ ألطفالها عبر استغاللهم خاصة فيما يتعلق باألعمال التجارية 

ونشر فيديوهات مسيئة لألطفال لتحقيق االنتشار بما يضمن حماية حقوق األطفال من جميع الجوانب 

 بشأن حقوق الطفل " وديمة ".  2016) لسنة 3التحادي رقم (وفقاً ألحكام القانون ا
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التنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات  .3

 عمل المرأة العاملة خاصة فئة األمهات. 

 ثانيا: إنشاء برامج توعوية ومبادرات 

 عمل متخصصة تستهدف اآلتي:  تصميم برامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات، وبرامج .4

الشباب والشابات المقبلين على الزواج لتهيئتهم على تحمل المسؤوليات الزوجية والتوعية   -أ

 بأهمية التوافق االجتماعي والنفسي مع الطرف اآلخر. 

التدريب والتأهيل على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة التي تواجهها بعض األسر   -ب

يف استخدام برامج التواصل االجتماعي واألساليب التكنولوجية، بما يحقق اإلماراتية مع تكث

 أسس التوافق بين الزوجين ومهارات التعامل مع الخالفات األسرية. 

تفعيل نظام جليسات األطفال بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية واألمان للطفل وعدم   -ج

 التأثير على هويته الوطنية اإلماراتية.  

اختبار إرشادي أسري نفسي شامل من خالل التنسيق بين المؤسسات المعنية قبل عرض توفير   -د

 الدعوى على لجان التوجيه األسري.

توفير برامج خدمات التدخل االجتماعي لألسر بعد الطالق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على   -ه

 رية. تخطي األزمة من النواحي النفسية واالجتماعية وإعادة بناء الروابط األس

تحفيز المؤسسات االقتصادية والسياحية على تقديم التسهيالت والخصومات التي تخفف أعباء   -و

 الزواج عن المقبلين عليه. 

  ثالثاً: االستشارات األسرية

تعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز االستشارات األسرية، بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة   .5

 أعمال هذه المراكز.

ت تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية باإلرشاد األسري ووزارة إعداد مذكرا .6

العدل يتم بموجبها التعاون والتنسيق إليجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكالت والنزاعات 

األسرية، من خالل تلقي الشكاوى األسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العالقة 

محاولة معالجتها من الناحية االجتماعية والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه بالشؤون األسرية، و

 األسري في المحاكم.
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 رابعاً: حضانة األبناء 

إنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية االتحادية و المحلية األخرى إليجاد  .7

 ما تقتضيه مصلحة األبناء.حلول لمشكالت الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً ل

  خامساً: قاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا األسرة

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القضايا األسرية، على  .8

  أن يتم ربط هذه القاعدة بكل المؤسسات والجهات االتحادية والمحلية المعنية باألسرة والطفل.

 ادساً: تفعيل دور مرصد المخاطر االجتماعيةس

المخاطر االجتماعية وربطه على المستوى االتحادي لرصد وإيجاد الحلول،  مرصدتفعيل دور  .9

وتقييم أثر المخاطر على الفرد واألسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية مثل: المجال 

افة أية تخصصات أخرى ذات االجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي واالقتصادي وإض

 صلة.

  سابعاً: حماية األحداث

عمل تطبيقية بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات (األسرية والتعليمية  برامجوضع  .10

واألمنية) بشأن توعية األحداث من خالل المراكز المعنية باألحداث، وتحصين األطفال من 

 ية األحداث. السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعا

المناسب من األخصائيين االجتماعيين النفسيين بالتنسيق مع مؤسسات التعليم  العددتوفير  .11

 العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

 ثامناً: مراكز إيواء األطفال ورعايتهم 

ل تطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية االجتماعية في إمارة أم القيوين ( االتحادي) إليواء األطفا .12

ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم، واالستشارات الالزمة لهم بما 

 يؤهلهم لالندماج في المجتمع. 

 تاسعاً: تشجيع أصحاب الهمم على الزواج 

إعداد برامج تدريبية وتثقيفية ألصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض  .13

 واج منهم لتحقيق التالحم والتماسك األسري.  ولألشخاص المقبلين على الز

تخصيص أماكن مهيئة للدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم بما يتناسب   .14

 مع طبيعتهم واحتياجاتهم. 
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تطوير برنامج متكامل للوقاية من األمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتجنب  .15

ل اإلعاقات الذهنية والجسدية عبر إجراء الفحوصات الجينية الالزمة األمراض الوراثية مث

  قبل الزواج.

 معالي الرئيس:

مقرر لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، معالي  –شكراً سعادة هند العليلي 

 الوزيرة عرفت أن لديكم عرض فتفضلي.

 ة المجتمع)معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمي

شكراً معالي الرئيس، أتقدم مجدداً بالشكر والتقدير واالمتنان لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون 

االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية على ما بذلوه من جهد ووقت بصراحة والذي وضعوه 

ياسة التالحم في دراسة هذا الموضوع المهم لنا جميعاً، اسمحوا لي باستعراض نبذة مختصرة عن س

هناك فيديو فيلم  *األسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية المستدامة، ومن بعد العرض

  قصير سيتم عرضه إذا سمحتم لنا معالي الرئيس وشكراً.

  معالي الرئيس:

 تفضلي.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

لرحيم، نستعرض أمام مجلسكم الموقر الجهود التي بذلتها حكومة دام فضلك شكراً، بسم هللا الرحمن ا

دولة اإلمارات ممثلة بوزارة تنمية المجتمع نحو الموضوع الذي يتم مناقشته اليوم وهو موضوع 

مهم حول األسرة المتماسكة والمجتمع المتالحم، هذه السلسلة من المبادرات والجهود التي استكملتها 

في ثالث إلى أربع أعوام وبالتحديد المسيرة الطويلة لهذه الوزارة المباركة، وزارة تنمية المجتمع 

فقد عملت الوزارة على تقديم حزمة من المبادرات والسياسات والتشريعات التي هدفها ترابط األسرة 

الواحدة وضمان جودة حياة أفضل لجميع أفرادها وذلك بسرعة الوصول وإيصال كذلك الخدمات 

فئات المستهدفة وإطالق كذلك المبادرات النوعية التي تواكب تطور حكومة دولة االستباقية لل

  اإلمارات.

على سبيل المثال وبشكل مختصر، هذه حزمة المبادرات والجهود  2018نستعرض أمامكم من عام 

وهي تأتي من ضمن أوالً وتحت مظلة التشريعات، وهناك مظلة أخرى تأتي تحت مظلة التشريعات 

 

 ) بالمضبطة.4العرض المقدم من وزارة تنمية المجتمع في شأن الموضوع العام ملحق رقم (  *
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المبادرات والمشاريع وطريقة العمل التي عملنا على تحقيقها في هذه الوزارة المباركة،  تنتمي إلى

وبالتحديد وما ينص على حديثنا اليوم "السياسة الوطنية لألسرة"، والجدير بالذكر  2018في عام 

 إخواني وأخواتي وسيدي الرئيس أن هذه السياسة التي أتت وانطلقت بمباركة مجلس الوزراء ساعدت

  في كثير من العمل وأطرت العمل الذي سنتطرق إليه.

سياسات أخرى ومن ضمن التشريعات تم إطالقها كذلك في أوقات مختلفة تصب في نفس الحديث 

الذي سنتكلم عنه اليوم، سياسة عمل أصحاب الهمم، السياسة الوطنية لكبار المواطنين، الالئحة 

وذوي الدخل المحدود، منظومة توظيف أصحاب الهمم،  التنفيذية لقانون وديمة، دعم أسر المسجونين

مبادرة مساعي الخير إلعادة ترميم مساكن كبار المواطنين والمستفيدين كذلك في دولة اإلمارات، 

  ومبادرات أخرى سيتم التطرق إليها معنية باالستشارات األسرية.

ً سا 2019في عام  عدتنا في النتائج التي انتقلنا إلى سياسات ومبادرات وتشريعات أكثر عمقا

سنستعرضها معكم في نهاية الحديث بإذن هللا، سياسة حماية األسرة ونتكلم عن كود اإلمارات للبيئة 

المؤهلة التي ضمنت التصميم الموحد لكافة المستفيدين، خدمة "نوصلكم" لكبار المواطنين التي ستفيد 

لمواطنين كذلك، سياسة حماية أصحاب الهمم منها أعداد كبيرة من كبار المواطنين في الدولة وغير ا

من اإلساءة، القانون االتحادي لكبار المواطنين، إنجاز مسح دخل وإنفاق األسرة مع الهيئ االتحادية 

للتنافسية واإلحصاء، إطالق المجلس التنسيقي لسياسات األسرة ودليل توظيف أصحاب الهمم، ومنح 

  الضبط القضائي وما له من أهمية.كذلك اختصاصيي حماية الطفل صفة مأموري 

ً على الجميع ولكن و الحمد نبشر الجميع أن النتائج و  2020وفي عام  ً مختلفا وقد كان عاما

الحمد وبتوفيق من هللا تضاعفت، من إطالق األندية المهارية لكبار المواطنين ولكل من يستفيد من 

كبار المواطنين وتطوير منظومة منح الزواج الحي المقارب لهذا النادي، وتطوير خدمة مسّرة ل

وليس فقط عملية إعطاء المنحة المادية للمستفيدين منها والمقبلين على الزواج، وتطوير برامج إعداد 

المستفيدين والمقبلين على الزواج، األعراس الجماعية االفتراضية التي تم إطالقها في حكومة دولة 

التطرق إليها في أي دولة أخرى، "تآلف اليف" التي أصبحت  اإلمارات بشكل استباقي حيث لم يتم

) ألف شخص في عام واحد، إطالق مشروع مشاغل 23في متناول الجميع واستفاد منها أكثر من (

ألصحاب الهمم وهو كذلك استمرارية للعمل عن بعد ألصحاب الهمم، إشهار الجمعيات ذات النفع 

) 15د، مبادرات "نحن أهلكم" التي وصلت إلى أكثر من (العام ومتابعة كل ما يخص أمورهم عن بع

ألف كبير من كبار المواطنين، االستبيان العام حول جودة الحياة في دولة اإلمارات، مبادرات الدعم 

النفسي وكذلك أهمية الدعم الذي يقدم لألسر فيما يخص االستشارات المالية، هذه المبادرات بالتفصيل 



  

  118من  33صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 12 مضبطة الجلسة

اسية تدعم مفهوم االستقرار األسري وكذلك التالحم األسري، أول موضوع تأتي تحت عدة محاور أس

تطرقت له السياسة الوطنية لألسرة هو مفهوم الزواج، وسنأخذ دقائق الستعراض موضوع لماذا 

وضعنا معيار أساسي أو محور أساسي لهذه السياسة للكالم عن الزواج، الزواج كحالة اجتماعية 

االستقرار األسري يتم النظر من خالل هذا الموضوع من قبل الحكومة مهمة في دولة اإلمارات و

في أكثر من مجال: أوالً لكي نضمن مدى تأهيل المقبلين على الزواج من أبنائنا من الشباب والبنات، 

إلزامية الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج حالياً حاصلة للمستفيدين من منح الزواج ولكن و 

دنا إقبال أكبر من غير المستفيدين من المنح وهم شبابنا المقبلين على الزواج، هذه البرامج الحمد شه

التي تأتي تحت مظلة برنامج إعداد شهدنا نتائج إيجابية منها، حيث انخفضت نسبة الطالق للمستفيدين 

% في 14من  من منح الزواج وبالتحديد الذين مروا بتجربة إعداد وإلزامية هذه الدورات التدريبية

مما يبشر بالخير بحيث أنه كلما أعددنا وهيأنا شبابنا المقبلين  2020% في عام 4وحتى  2015عام 

على الزواج كلما استقرت بإذن هللا األسر وزاد العمر الزواجي لهذه األسرة، استفاد من هذه المبادرة 

ء هللا تضاعفت أكثر األعداد ما شا 2021شاب وشابة، وفي عام  6995أكثر من  2020في عام 

  .2021من مائة بالمائة في أول خمسة أشهر من عام 

برنامج آخر كذلك توعوي تعمل عليه الوزارة حالياً مع شركائها وهو موجه ليس فقط للمقبلين على 

الزواج ولكن نتكلم عن حديثي الزواج أي الذين أكملوا ستة أشهر أو سنة أو سنة ونصف من الزواج، 

  آالف شخص. 4عقدها استفاد منها أكثر من  والورش التي تم

ننتقل إلى أهمية االستشارات المالية، مستشارك المالي هو برنامج أطلقته الوزارة يعمل على رفع 

شخص استفاد من هذه الدورات  4722وعي األسر بالثقافة المالية وكافة أفراد األسر، أكثر من 

  المستمرة.

د األسرة باالستقاللية وكذلك شارك فيه أكثر من تسعة آالف كذلك برنامج أسرتي لتعزيز وعي أفرا

شخص، الحمالت التوعوية المعنية بالصحة اإلنجابية كذلك والتي تركز على التوعية بأهمية رفع 

  مؤشر الخصوبة وزيادة اإلنجاب.

ذه ننتقل إلى معيار آخر وهو محور العالقات األسرية، العالقات األسرية تأخذ حيزاً كبيراً من ه

السياسة وهي السياسة الوطنية لألسرة، خدمات االستشارات األسرية وبمباركة كريمة من أم 

اإلمارات "هللا يحفظها" الشيخة فاطمة بنت مبارك حيث انتبهت ألهمية االستشارات األسرية وعملت 

هذه من خالل مفهوم المسرعات الحكومية في دولة اإلمارات على توفير كافة الجهات المعنية في 

االستشارات، وضعتها "هللا يطول عمرها" تحت مظلة واحدة ورأينا خالل هذا العام عندما أتت 
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وسنستعرضها معكم إن شاء  –االستشارات األسرية تحت مظلة واحدة وهوية وتحت متناول الجميع 

همية رأينا العدد الكبير من االستشارات التي تم تقديمها، والوعي الكبير الذي حدث في أ –هللا 

  الحصول على هذه االستشارات األسرية عند الحاجة إليها، مبادرات كثيرة ولن أطيل عليكم. 

ننتقل إلى مفهوم آخر مهم كذلك وهو التوازن في األدوار ومدى أهمية التوازن بين األدوار التي 

بوجود الجد  يلعبها كل من األب واألم واإلخوان كذلك في العائلة، ونتكلم كذلك عن العائلة الممتدة

والجدة في حال وجودهم كذلك، التوازن في األدوار هو محور أساسي تقوم على تطبيق السياسة 

الوطنية لألسرة منها ورش توعوية ألولياء األمور ومنها كذلك مبادرات "معكم دائماً"، منها مبادرة 

بناء دور" إلبراز أم مشاركة معنا، مبادرات "لأل 4314"عطاء أم" التي استفادت منها أكثر من 

دور األبناء كذلك في هذه األسرة وليس العاتق على أولياء األمور فقط بتوعيتهم، األسر األحادية 

حالة ومشاركة في  691كذلك حيث استفاد من الورش المقدمة لحاالت الترمل والطالق أكثر من 

  فقط. 2020عام 

على معالي الرئيس كذلك، مفهوم محور آخر وسأحاول أن أستعجل حتى ال أطيل على األعضاء و

رعاية األطفال، نكمل حديثنا عن التالحم األسري، رعاية األطفال وليس حمايتهم فقط، برامج عديدة 

تعمل عليها وزارة تنمية المجتمع بالتواصل ومباشرةً مع شركائها في المجلس التنسيقي لسياسات 

ي مبادرة أخرى معنية تهدف إلى تمكين أسر األسرة على سبيل المثال، "طفولتكم أمانة بأيدينا" وه

األحداث ومبادرات معنية بالتوعية بالثقافة العدلية واألخالقية، ومبادرة كيف تقول ال لمن يؤذيك 

لعدم قبول اإلساءة، برنامج آخر معني باليافعين من  –باألخص في سن الطفولة  –والتوعية بأهمية 

والثقافية حيث نصل إليهم من خالل ورش متخصصة مع شبابنا الموجودين في المراكز الرياضية 

معالي الرئيس األعضاء  -الجهات المعنية و الحمد رأينا كيف كان لها األثر الجيد، في نفس الوقت 

ال يخفى عليكم أهمية الدراسات الحديثة واالستباقية في هذه المفاهيم، فنستعرض معكم على  –الكرام 

  ومهمة نرى أنه يجب تسليط الضوء عليها.عجالة أربع دراسات أساسية 

دراسة احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والتقرير الخاص الذي تعمل عليها وزارة تنمية 

  المجتمع مع الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء. 

مع من قبل دراسة ثانية معنية بالتالحم األسري والمجتمعي وهي دراسة مكلفة بها وزارة تنمية المجت

مكتب رئاسة مجلس الوزراء حيث أن وزارة تنمية المجتمع تقود الفريق التنفيذي الوطني في هذا 

  المجال وسنستعرض إن شاء هللا نتائجها حالياً.
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وهي إيجابيات إتمام  19دراسة مهمة كنا ليجب أن نعمل عليها والحمد  أنجزناها في خالل كوفيد

ظل هذه الجائحة ولكن نحاول كيف نستطيع االستفادة من التغيرات الزواج بدون إقامة حفالت في 

اإليجابية الموجودة، وأثبتت هذه الدراسة الحمد  كيف أصبح هناك وعي لدى شبابنا وقد زادت 

% في هذا العام و الحمد، ونتمنى 40نسب المقبلين على الزواج من المواطنين بمواطنات بنسبة 

الظواهر االجتماعية اإليجابية في هذا المجتمع الغمة عنا وتستمر هذه بحول هللا أن تزول هذه 

  المبروك.

على أفراد المجتمع في دولة اإلمارات، النتائج معالي  19دراسة أخيرة نستعرضها وهي أثر كوفيد

الرئيس وعلى عجالة وستكون هذه أربع شرائح في العرض، في التماسك األسري بالتحديد وهذه 

ا وزارة تنمية المجتمع مع الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء وجامعة اإلمارات دراسة قامت به

) شخص، نرى المقارنة في النتائج من عام 3713بعينة ممثلة لمواطني دولة اإلمارات وعددها (

، فيما يخص العالقات باألسرة الكبيرة و الحمد ارتفعت نسبة هذا المؤشر من 2019و  2017

، نرى نفس االرتفاع و الحمد في 2019% في عام 98.5وأصبحت  2017% في عام 74

% حتى 66%، العالقة بين األبناء والوالدين من 96% إلى 86العالقة بين اإلخوان واألخوات من 

%، العالقة بين الزوج 75% إلى 69% كذلك، العالقة بين اآلباء واألبناء ارتفعت كذلك من 80

% ونكرر ونقول أن هذه النتائج هي مقارنة 97% حتى 78ارتفعت من والزوجة و الحمد كذلك 

  .2019و  2017بين عامي 

في التالحم المجتمعي في عدة محاور ونرى و الحمد االرتفاع في هذه المؤشرات بشكل إيجابي 

%، المساواة والعدل كذلك 83% وقد كانت 92في مفهوم التعليم والثقافة حيث ارتفعت النسبة إلى 

%، وعالقة 99% إلى 87ألرقام مستمرين فيها، االنتماء الوطني على سبيل المثال ارتفعت من وا

  %.95األسرة بالمجتمع وصلت إلى 

آخر موضوع نتكلم عنه هو دور االستشارات األسرية ومدى أهمية كذلك هذا الوعي الذي نعمل 

ال أفراد المجتمع على خدمة على زيادته من خالل عمل الوزارة وشركائنا كذلك، أهمية زيادة إقب

%، في 200االستشارات األسرية، و الحمد نبشركم أن نسبة الزياد والوعي أصبحت أكثر من 

) استشارة، هذه االستشارات 686تم رصد ( 2020) استشارة وفي عام 52تم رصد ( 2017عام 

حالة الربك األسري  لها أهمية أساسية في دعم واستقرار هذه األسر ومساعدتها إلى أن تنتقل من

الموجودين فيه إلى استقرار أسري يساعد على استمرار هذه األسرة وتربية األبناء بطريقة ممتازة، 

الجدير بالذكر هنا أن هذه األرقام لم نكن نستطيع الوصول إليها وكذلك التوعية لم نكن نستطيع 
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دولة اإلمارات والمؤسسات المحلية  الوصول إليها إال بتالحم وتضافر كافة الجهود المعنية في مجتمع

واالتحادية وبجهد ومواصلة ومثابرة من الشيوخ هللا يطول عمرها الشيخة فاطمة حيث بذلت جهد 

كبير في هذا المجال، ونعمل على استمرارية هذا المجال وفي توعية أفراد المجتمع بأهمية الخدمات 

طالة وإذا سمحت لنا معالي الرئيس فهناك دقيقة المقدمة لهم، شكراً معالي الرئيس والمعذرة على اإل

  ونصف عبارة عن مادة فيلمية، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، تفضلوا بعرض الفيلم.

 (تم عرض مادة فيلمية في شأن الموضوع العام)

  معالي الرئيس:

حظات على تقرير اللجنة؟ شكراً معالي الوزيرة، والشكر أيضاً لفريق العمل معك، هل هناك أية مال

 حمد الرحومي تفضل.

 سعادة/ حمد أحمد الرحومي: (النائب األول للرئيس)

شكراً معالي الرئيس، بسم هللا الرحمن الرحيم، بدايةً معاليك نحن نشكر اللجنة بالفعل على الجهد 

ت هي مراجع ) اجتماع والمعلومات الواردة والمرفقا19الكبير الذي تم في هذا الموضوع معاليك، (

لكثير من النقاشات التي ستحصل في المستقبل في المجلس ألن بالفعل هي معلومات مرصودة 

  ومحللة وفيها نسب وستتم االستفادة منها من قبل جميع اللجان.

معالي الرئيس، موضوعنا اليوم كما تفضلت فهو موضوع مهم جداً وإن شاء هللا تستفيد منه الوزارة 

على أرض الواقع، معالي الرئيس، األسرة عندما نتكلم عنها بشكل عام في  وتستفيد منه األسرة

حديثنا اليوم فإننا نتكلم عن أي فرد في األسرة في أي مكان في المجتمع فإن تأثيره سيصب في هذه 

الوزارة بالذات معاليك، قضية التقاعد تختص بها وزارة أخرى لكن إشكاليتها تنعكس على األسرة 

ا هذه الوزارة، الطفل والحامل ومن ال يجد عمل، كل هذه اإلشكاليات وهؤالء األفراد المسؤولة عنه

الذين يشكلون األسرة ومن ثم التبعات والمشاكل التي تحصل في األسرة ستصب في هذه الوزارة 

ولو أنها كانت غير مختصة في هذه اإلشكاليات ولكن النتيجة ستصب في هذه الوزارة، لذلك أنا 

ً ممتازاً، واليوم أتفهم أنن ا ناقشنا هذا الموضوع قبل ثالث سنوات مع معالي الوزيرة وكان طرحا

سيكون أفضل إن شاء هللا، وأذّكر بأن من التوصيات السابقة معاليك كان هناك ست توصيات لجهات 

غير عن الوزارة وبدعمها معاليك تمت الموافقة على هذه التوصيات، لذلك أعتقد أن في موضوع 

ذا الموضوع فنحن بحاجة للنظر بنظرة شمولية، لو أعطي أمثلة معاليك عندما نتكلم عن إنشاء مثل ه
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محاكم لألسرة فهذا يختص بوزارة العدل، ومن ثم الوزيرة توافقت على هذه التوصيات ومن ثم أحال 

لسكن مجلس الوزراء هذه التوصية إلى الجهة المختصة، لماذا؟ ألن كل اآلثار الموجودة اليوم في ا

مثل برنامج زايد لإلسكان فستتأثر األسرة بذلك وبالتالي وزارة تنمية المجتمع، لذلك أنا أردت معاليك 

أن أنوه إلى أن بعض التوصيات قد تكون معنية بها جهات أخرى ولكن المصب في النهاية سيكون 

كن سيكون له تأثير على لهذه الوزارة وأنا أتوقع أن تكون توصياتنا وطرحنا ولو كان بعيداً قليالً ول

  األسرة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، الكلمة اآلن لمريم بن ثنية تفضلي.

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

شكراً معالي الرئيس، الشك أن الموضوع الذي سنناقشه اليوم مهم جداً ويالمس كل شخص فينا ألنه 

  يتكلم عن أهم منظومة اجتماعية موجودة وهي األسرة.

الي الرئيس، اليوم كل عضو فينا له هاجس بخصوص هذا الموضوع، كل عضو فينا معالي مع

الرئيس لديه تساؤالت يتمنى الرد عليها، لديه مقترحات يتمنى أن تتبناها الحكومة، لديه توصيات 

يتمنى أن تصل ويتم النظر فيها، ألن في النهاية الهدف هو أن نصل للتماسك األسري والذي سيؤدي 

  التالحم المجتمعي واستقراره وهذا هو الهدف األسمى.إلى 

معالي الرئيس، الشك أن وزارة تنمية المجتمع تقوم بجهود جبارة في هذا المجال ولكن يبقى لكل 

واحد فينا تساؤالت نتمنى اليوم أن نطرحها تحت قبة هذا المجلس وكل ما أتمناه أن تتسع صدوركم 

  ألن تساؤالتنا كثيرة، وشكراً. وصدر الحكومة لنا وتحملونا قليالً 

  معالي الرئيس:

  شكراً سعادة مريم بن ثنية، هل هناك أية مالحظات أخرى على تقرير اللجنة؟

  (لم تبد أية مالحظات أخرى)

  معالي الرئيس:

  رئيس اللجنة تفضل سعادتك. –ننتقل اآلن إلى مناقشة الموضوع ونبدأ بسعادة ضرار حميد بالهول 

  بالهول: سعادة/ ضرار حميد

شكراً معالي الرئيس، وشكراً معالي الوزيرة على تواجدكم اليوم. تشكل األسرة اإلماراتية عنصراً 

ً في المجتمع، واألسرة اإلماراتية مثل بقية األسر عانت من العديد من المشاكل في ظل  أساسيا

هذا الموضوع  الظروف الحالية، وفي ظل العولمة واجهت الكثير من المشاكل، نحن رأينا أهمية
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وحساسيته وما تعاني منه األسرة اإلماراتية وما يعاني منه المجتمع، ولهذا نشكر معاليها أنها أخذت 

بالتعريف الذي اقترحته اللجنة وهو أن األسرة متماسكة والمجتمع هو الذي يتالحم، وبناًء عليه أحب 

ً بأن الدراسات التي نراها مهمة جداً وا لتساؤالت هي: ما هي معايير قياس أن أوجه سؤاالً معينا

، وما هي أهم التحديات المؤثرة 2019% في عام 91مؤشر التالحم األسري والذي بلغ ما نسبته 

  على مؤشر قياس التالحم األسري في الدولة؟ وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

كراً بارك هللا فيك معالي الرئيس، هذا المؤشر هو مؤشر وطني تقيسه حكومة دولة اإلمارات، ش

ووزارة تنمية المجتمع هي الوزارة المعنية لترأس الفريق التنفيذي لقيادة هذا المؤشر، وهو ينقسم 

العديد  إلى محورين أساسيين، المحور األولي يتكلم عن الترابط األسري والتالحم المجتمعي، هناك

من المحاور األساسية التي يتم قياسها من خالل هذا المحور، على سبيل المثال في موضوع التماسك 

األسري محور العالقة بين اإلخوان واألخوات والعالقة بين اآلباء والوالدين وموضوع آخر معني 

كذلك، هذا في محور بالعالقة بين اآلباء واألبناء والعالقة بين الزوج والزوجة واألسرة الكبيرة 

  التماسك األسري على عجالة.

ومجلس الوزراء على  2019وفي  2017في التالحم المجتمعي وهذه الدراسة مستمرة منذ عام 

تواصل معنا لألعوام القادمة بإذن هللا مع الخطة االستراتيجية الجديدة لحكومة دولة اإلمارات، في 

من خالل هذا المؤشر، على سبيل المثال االنتماء  التالحم المجتمعي معايير أخرى يتم دراستها

الوطني وعالقة األسرة في المجتمع واألمن واألمان في هذا المجتمع والمساواة والعدالة والتعليم 

والثقافة، كل هذه المعايير الفرعية تصب في قياس المحور األساسي والمؤشر األساسي في التماسك 

  .األسري والتالحم المجتمعي، وشكراً 

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، سعادة ضرار تفضل.

  سعادة/ ضرار حميد بالهول:

% أعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً وسبق وتكلمنا 91شكراً معالي الرئيس، معالي الوزيرة نسبة 

بهذا الموضوع، أنا أعتقد أن لدينا مشاكل ولدينا ظروف تحول بيننا وبين الوصول لهذا الرقم، 

طريقة طرح هذا الرقم وبالسؤال تفاجأنا بأنه تم دمج النتائج مما يعني أن هذا الرقم غير صحيح، و
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% تعني أننا ال نواجه مشاكل، 91ولهذا نتمنى عند طرح األرقام فإنه يرجى التأكد من دقتها، نسبة 

% هو 91 ال نعاني من مشاكل طالق، وال نعاني من مشاكل انحراف والتي تؤثر كلها على األسرة،

أعضاء أعضاء من الوزارة حيث تم جمع  رقم مبالغ فيه جداً وكان مأخوذ كنتيجة بناًء على أقوال

    . ودمج النتائج فيه ، وهذه ممارسة خاطئة ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

   . تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

جدير بالتنويه هنا أن هذه الدراسة وهي دراسة مؤشر التالحم األسري  شكراً معالي الرئيس ،

والمجتمعي ال تقوم بها وزارة تنمية المجتمع بحد ذاتها ، فهي تقوم بها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون 

مع الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء وجامعة اإلمارات ، وهذه النتائج يتم مراجعتها ومناقشتها 

    . اعتمادها من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء ، وشكراً  قبل

  معالي الرئيس : 

   . شكراً معالي الوزيرة ، تعقيب أخير سعادة األخ ضرار بالهول ، تفضل

  سعادة / ضرار حميد بالهول :

منا نحن ولكن كالم شكراً معالي الرئيس ، أنا ال زلت مصر على كالمي ، فهذا الكالم ليس كال

الموظفين في الوزارة ، فهم الذين ذكروا انه تم دمج النتائج بعد سؤالهم عن هذا الموضوع  ، وللعلم 

أنتم ذكرتم أن هناك انخفاض في مؤشر الطالق ، ونحن طلبنا منكم مرتين تزويدنا بهذه المعلومات 

نخفضة في حين أن التقرير الذي استلمناه ولكن لم يتم ذلك ، واليوم نحن نتفاجأنا أن النتيجة عندكم م

   . منكم يشير إلى النسبة ال زالت مرتفعة ، و شكراً 

  معالي الرئيس: 

    .تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

ح الزواج للتنويه معالي الرئيس نسبة االنخفاض التي تكلمت عنها بالتحديد بين المستفيدين من من

الذين حصلوا على برنامج إعداد، هذه المجموعة انخفضت فيها نسبة الطالق، حيث كانت النسبة في 

، فهذه النسبة تخص المستفيدين من منح  2020%) في عام 4%) وأصبحت (14( 2015عام 

 الزواج والذين حصلوا على الدورة اإللزامية وهي دورة " إعداد " للمقبلين على الزواج ، هذا
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للتوضيح ، فنحن ال نتكلم عن نسب الطالق في دولة اإلمارات بشكل كامل ، فنحن نتكلم فقط عن 

   . هذه الفئة

أما عن دمج المعلومات فهذه آلية اعتمدتها الوزارة مع المعنيين في مكتب رئاسة مجلس الوزراء 

   .ا واعتمادها، وشكراً حالها حال المؤشرات الوطنية األخرى التي تقوم حكومة دولة اإلمارات بقياسه

  معالي الرئيس : 

    . شكراً معالي الوزيرة ، الكلمة اآلن لسعادة هند العليلي

   :سعادة / هند حميد العليلي

معالي الرئيس ، على الرغم من دور مكاتب االستشارات األسرية والذي يتمثل في دعم األسرة عن 

للخدمات الوقائية والعالجية بهدف الحفاظ على طريق تقديم الخدمات النفسية واالجتماعية باإلضافة 

كيان األسرة من أي خالفات تهدد تماسكها ، وكما ذكرت معاليها في التقرير أن يتم توفير نسبة 

%) من االستشارات لألسرة إال أنه لوحظ في األواني األخيرة دخول بعض المرشدين 200(

ي يمكنهم من العمل بالكفاءة والجدارة األسريين في هذا المجال دون حصولهم على المؤهل الذ

المطلوبة باإلضافة إلى عدم حرص بعض المؤسسات على ضرورة التزام من يقوم بأي عمل من 

األعمال التخصصية أن يكون حاصالً على المؤهل العلمي المناسب لشغل تلك الوظيفة وااللتزام 

ية مما يستدعي التساؤل : ما هي خطة بكل القوانين واللوائح التنظيمية التي تصدرها الجهات الرسم

الوزارة بشأن تأهيل المرشدين األسريين العاملين في هذا المجال ، وما هي التحديات التي تواجههم 

بشأن استقطابهم ، وما هي اإلجراءات المتبعة من قبل الوزارة للرقابة واإلشراف على مكاتب 

    . االستشارات األسرية المستقبلية ؟ وشكراً 

  ي الرئيس : معال

   . تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

 -شكراً معالي الرئيس ، و شكراً على طرح مثل هذا السؤال ، فقد قامت الحكومة بجهد كبير 

مع الجهات المعنية لكي يتم رفع الوعي بأهمية االستشارات األسرية ودور مكاتب  -ومازالت 

ستشارات كذلك ، والتوعية بهم ، وتوحيد وتقديم أفضل الخدمات من خالل هذه المكاتب ، فنحن اال

نرى أن مكاتب االستشارات األسرية دورها أساسي ومهم لكي تساند األسر على تقديم األفضل ، 

، ولكي تساعد على االستقرار األسري ، ولذلك فقد عملت الوزارة في أكثر من جانب في هذا الشأن
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المبدأ األساسي كما شرحنا من قبل هو توحيد هذه االستشارات األسرية تحت منصة واحدة لكي 

   . يستهل على األشخاص محتاج لهذه االستشارة الوصول لها ، هذا أوال

الموضوع اآلخر هو متابعة دور االستشارات األسرية وكذلك المرخصين أنفسهم الذين يقومون على 

فتقوم الوزارة حالياً بأن بإعادة النظر في قرار ترخيص مراكز االستشارات  تقديم مثل هذه الخدمات ،

األسرية غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ، وكذلك إعداد القرار بشأن المستشارين 

األسريين والذي تضمن شروط وضوابط تقديم الخدمات االستشارية بما في ذلك مؤهالت وخبرات 

 -على سبيل المثال  -ث يتضمن قرار مراكز االستشارات األسرية غير الحكومية مقدمي الخدمة حي

بعض الضوابط كأن يكون طالب هذا الترخيص من مواطني دولة اإلمارات في حال كان شخصاً 

اعتبارياً ، كذلك أن يكون صاحب الترخيص حاصل علي مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة 

والصحة النفسية ، أو كذلك في علم االجتماع والخدمة االجتماعية أن ال أو علم النفس أو اإلرشاد 

يقل المؤهل عما تكلمنا عنه ، كذلك يشترط فيمن يرغب بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية 

بممارسة مثل هذا العمل أن ال يكون قد سبق له إلغاء ترخيص صادر في نفس المجال حتى نبتعد 

ل ربما تكون في غير صالحهم ، وكذلك توفير مقر مستقر ومالئم لمثل هذه عن أي أمور في المستقب

المراكز حيث يتم رصد هذه االستشارات األسرية في مكان مالئم ويحتوي على خصوصية كذلك ، 

    . وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . شكراً معالي الوزير، ، تفضلي سعادة األخت هند إذا كان لديك تعقيب ثاني

   :ند حميد العليليسعادة / ه

معالي الرئيس ، أوالً أنا أثني على كالم معالي الوزيرة بشأن إعادة النظر في موضوع الترخيص 

لمراكز االستشارات األسرية ومقدمي الخدمة ، فهذا شيء مهم جدا خاصة أننا في األواني األخيرة 

ورة مدرب دولي محترف كنا نالحظ أن هناك الكثير من األشخاص الذين حصلوا على دورات مثل د

وغيرها من هذه الدورات بدأوا يمارسون هذه المهنة كمستشارين في سوق العمل في البرامج 

االلكترونية ، فقد بدأ كل شخص غير مرخص أو غير مؤهل ينزل لهذا الميدان ويقدم استشارات 

خصة أو غير أسرية وهللا أعلم من أين جاء بالفكر والكالم الذي يقدمه ، وهل هو من جهة مر

مرخصة أو هل هناك رقابة أصال على هذا الموضوع للعاملين في هذا الميدان ، فهناك من يستغل 

هذه الوظيفة استغالال شخصيا غير سليم ، فما مدى إمكانية الوزارة لوضع رقابة على مثل هؤالء 

    األشخاص ؟
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  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)معالي / حصة بنت عيسى 

شكراً معالي الرئيس ، الرقابة التي تفضلت بها سعادة العضوة تأتي من خالل القرار الذي تكلمنا 

عنه وهو قرار ترخيص مراكز االستشارات األسرية غير الحكومية والذي تقوم الوزارة حاليا من 

نه ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء خالل مجلس تنسيق سياسات األسرة بالعمل على االنتهاء م

    . الموقر ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . شكراً معالي الوزيرة ، سعادة األخت هند ، هل لديك تعقيب أخير ؟ تفضلي

   :سعادة / هند حميد العليلي

ال معالي الرئيس ، أنا فقط أكتفي بهذا الموضوع حيث أشدد على موضوع أن يكون هناك ترخيص 

االستشارات األسرية ، وأن تكون الجهة المرخصة حتى للجهات األخرى الرسمية أو لمراكز 

الحكومية تكون جهة تنمية المجتمع حتى يتم وضع الرقابة الالزمة على هؤالء المستشارين الذين 

    . يعملون في الميدان والذين هم أنفسهم يكونوا محافظين على األسرة ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . اآلن لسعادة محمد عيسى الكشف الكلمة

  سعادة / محمد عيسى الكشف :

والقيادة الحكيمة سعت جاهدة من  -و الحمد  -شكراً معالي الرئيس ، كلنا نعلم بأن دولة اإلمارات 

خالل سياسات استشراف المستقبل لبناء مجتمع رصين تقوم كل القطاعات العاملة في الدولة عليه 

 -معالي الرئيس  -أو خطر ممكن أن يؤثر على التالحم األسري ، وقد لوحظ للتصدي ألي ظاهرة 

من خالل الرصد في قنوات التواصل االجتماعي قيام بعض األسر باستغالل األطفال عبر تعريضهم 

للتصوير الغير الئق بقصد السخرية أو التخويف أو إثارة المشاعر ، ويلقى ذلك بعض االنتشار 

في مختلف الشبكات المتاحة ، كما يلقى انتشاراً سريعاً في بعض القنوات مما  السريع في مجتمعاتنا

يؤثر على الطفل بغرض تهديد االستقرار النفسي واالجتماعي مما يدفع بعض األحيان إلى التمر 

   . الغير مسؤول ، وكذلك التكرار من أقرانه من األطفال وكذلك حب أو فضول التجربة لديهم

ائماً كما ذكر في التقرير جهود وزارة تنمية المجتمع ، وكما تطرقت معالي الوزيرة معالي الرئيس ، د

بأن هناك برامج متواجدة مثل " مسؤولية طفلي " أو " طفولتي بين يديك " ، وهذا البرنامج أعتقد 
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ا سيالقي النجاح ، ومن خالل هذا األمر أتساءل : ما هي اإلجراءات التي تتخذه -إن شاء هللا  -أنه 

الوزارة في هذا الشأن لحماية األطفال من استغاللهم ، وما هي البرامج التي تقوم بها في حال 

تعرضهم لمثل هذه الظروف خصوصاً أنا أتكلم هنا معالي الرئيس عن إذا كان هناك نسب أو حاالت 

سب مرت على الوزارة بهذا الشأن ، وما هو اإلجراء الذي تم بشأنه والحل ، وهل كانت هناك ن

    .موجودة وأرقام تُنشر ؟ وشكراً 

  معالي الرئيس: 

    . شكراً سعادة األخ محمد عيسي الكشف ، تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس ، فيما يخص رعاية وحماية األطفال الحقيقة أن هذا موضوع مهم ، وقد تطرقنا 

ك في العرض ، فسواء كان في نظام الحماية االجتماعية بشكل عام أو إن كان في السياسة له كذل

ً لتصرفات األفراد ، وحاجزاً دون  الوطنية لألسرة فإن المنظومة التشريعية السارية تعد ضابطا

اإلساءة للطفل أو استغالله ، وقد بينت هذه التشريعات العقوبات المترتبة على اإلساءة للطفل ، 

 2016) لسنة 3وشددت العقوبة في حال العود ، وعلى سبيل المثال تضمن القانون االتحادي رقم (

بشأن حقوق الطفل " وديمة " والئحته التنفيذية قواعد وأحكام خاصة بحق الطفل في الحماية مما 

يض الطفل يهدد سالمته البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية حيث حظر المشرع اإلماراتي تعر

لإلستغالل االقتصادي ، ونص القانون على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من 

سوء  -أيضا  -خالف أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ، كما تناول قانون حقوق الطفل المشار إليه 

االستغالل اقتصادي معاملة الطفل ووضع الضوابط الالزمة لحمايته من االستغالل سواء كان هذا 

أو جسدي أو أي نوع آخر من االستغالل ، كما أن سياسة جودة الحياة الرقمية تهدف إلى استهداف 

وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالعالم الرقمي ، ومواكبة المتغيرات الطارئة في هذا العالم بما 

    . اً يضمن حماية كافة أفراد المجتمع ومن ضمنهم األطفال ، وشكر

  معالي الرئيس : 

    . شكراً معالي الوزيرة ، تفضل سعادة األخ محمد الكشف

  سعادة / محمد عيسى الكشف :

معالي  -شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزيرة وفريق العمل ، نحن متأكدين 

كلم عن بعض الظواهر بأن الوزارة تعمل اليوم دائماً بدورها المجتمعي المقدر ، وهنا أت -الرئيس 

) 3التي تنتشر بسرعة في مواقع التواصل ، وأكدت معالي الوزير ، ونؤكد كذلك على القانون رقم (



  

  118من  44صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 12 مضبطة الجلسة

في المادة السابعة  -معالي الرئيس  -بشأن حقوق الطفل قانون " وديمة " والذي نص  2016لسنة 

 -ء وتطورهم ورعايتهم ، إال أننا منه على حق األبناء في الحياة واألمان ، وتكفل الدولة بنمو األبنا

نالحظ عدم وضوح دور الوزارة بشأن خطط إيواء األطفال ، فتعرض الطفل لمثل  -معالي الرئيس 

هذا األمر يحتاج إلى إعادة تأهيل ، باإلضافة إلى قلة المؤسسات االتحادية المعنية باإليواء ، وسبق 

خليفة للرعاية األسرية بأم القيوين ، وكان رد  عن دار -معالي الرئيس  -أن تقدمت بسؤال برلماني 

بأن هذا الدار جاهز الستقبال حاالت مختلفة كما جاء في النص ضحايا  -مشكورة  -معالي الوزيرة 

العنف األسري من نساء ورجال وأطفال مما يؤكد دور الوزارة في رعاية األطفال من خالل هذه 

باإلضافة إلى شركاء الوزارة ، وهنا أتساءل : ما هي المراكز ، فتفعيلها مهم يا معالي الرئيس 

الخطط بشأن تطوير الخدمات في برامج اإليواء في الوزارة وحمايتهم ، وما هي التحديات التي 

تواجه التأخير في بعض دور الرعاية خصوصاً أن دار أم القيوين كما أعتقد ال زال ينتظر العمل 

فهل هناك مشاريع لبناء دار إيواء في المستقبل في بعض  فيه بشكل أكبر ، وتفعيله بشكل أكبر ،

    .إمارات الدولة ، وهل هذه الدور جاهزة الستقبال مثل هذه الحاالت ؟ و شكراً معالي الرئيس

  معالي الرئيس: 

    . شكراً سعادة محمد عيسى الكشف، تفضلي معالي الوزيرة

  )معالي / حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع

   .شكراً معالي الرئيس، وشكراً كذلك لسعادة العضو على هذا الطرح المهم صراحة

معالي الرئيس، تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة اإللكترونية كمتابعة الحاالت 

ابعة التي يتم فيها استغالل األطفال في مواقع التواصل اإللكتروني، ويتم إحالة البالغات لهم، ومت

   .األحكام كذلك التي تصدر وكيفية تطبيقها

موضوع آخر كذلك ، معالي الرئيس تكفل الدولة لألطفال الحق في الحياة والبقاء واألمان على 

) لسنة 3أنفسهم خاصه الفئات األكثر تهديداً حيث تعمل الوزارة على إنفاذ القانون االتحادي رقم (

حيث توجه جهودها من خالل وحدة حماية الطفل التي في شأن حقوق الطفل " وديمة " ،  2016

في شأن إنشاء هذه الوحدة والتي تضم فريق من  2018) لسنة 422أنشأتها بموجب القرار رقم (

) اختصاصي للعمل على استقرار تلك الحاالت ، 11اختصاصيي حماية الطفل الذين يبلغ عددهم (

ءة بشتى أنواعها ، وتم البت فيها مباشرة وإغالق ) حالة معرضة لالسا32وقد استقبلت الوحدة عدد (

  . هذه الملفات
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كذلك تعطي الوزارة األولوية في هذا النطاق إليواء األطفال في أسرهم الطبيعية وذلك إنفاذا للقواعد 

واألحكام المنصوص عليها بموجب هذا القانون ، فتقوم أوالً بالعمل ووضع الخطط العالجية ، 

وضع األطفال في أسرهم ومتابعة تنفيذ هذه األحكام بالتعاون مع الجهات ذات والهدف هو استقرار 

العالقة إن كانت في وزارة الداخلية أو وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع 

ووزارة العدل وهيئة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات االجتماعية ، ويأتي اإليواء بالمؤسسات كحل 

توجد أربع جهات إليواء األطفال المحتاجين لهذا النوع من الرعاية في الدولة وهي عن أخير حيث 

   : النحو التالي

   . مركز ايواء في أبوظبي

   . مؤسسة دبي لرعاية للنساء واألطفال

   . دائرة الخدمات االجتماعية في الشارقة

   . مركز أمان في رأس الخيمة

الجهات كما تم في هذا السياق توقيع مذكرات تفاهم بين ويوجد تنسيق مباشر بين الوزارة وتلك 

الوزارة ومركز إيواء أبوظبي وكذلك مع مركز أمان لكي نضمن استمرارية الخدمات بهذه الطريقة 

المتميزة ، ولكي نضمن عدم التأخير في أي من الخدمات المقدمة والتي يجب أن يتم تقديمها لمثل 

   . واإليواء المباشر ، و شكراً  هذه الحاالت التي تستدعي اإليواء

  معالي الرئيس : 

    . شكراً معالي الوزيرة ، تعقيب أخير أخ محمد الكشف ، تفضل

  سعادة / محمد عيسى الكشف :

نعم معالي الرئيس ، شكرا جزيالً معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزير وفريق العمل ، 

إقامة حفالت والذي ورد في التقرير ، فعال هذا األمر وأود أن أشكرهم على مبادرة الزواج بدون 

يحقق إشادة كبيرة خاصة من المجتمع اإلماراتي بحكم تواجدهم في عائلتهم البسيطة وإقامة حفل 

   . زواج مما القى استحسان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والقيادة الرشيدة

في مختلف القطاعات كما جاء في نص سياسة  معالي الرئيس ، نحن متفائلين بالدور المهم للوزارة

إن  -الوزارة لحماية األسرة للقطاعات المختلفة ، فنحن نعتمد على اإلمارات للخمسين عاما القادمة 

    . في مجتمع آمن ، شكراً معالي الرئيس ، و شكراً معالي الوزيرة -شاء هللا 

  معالي الرئيس : 

    . كلمة ناعمة عبدالرحمن المنصوريسعادة األخ محمد عيسي الكشف ، اآلن ال
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   :سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري

ً في حياة األشخاص ذوي اإلعاقة  معالي الرئيس ، تحتل قضية زواج أصحاب الهمم حيزاً مهما

كفلها لهم ديننا الحنيف والمواتية لألعراف الدولية التي كفلتها لهم  وحقهم في الحياة الكريمة التي

عات والقوانين المعمول بها في البلدان المختلفة ، والحق في تكوين أسرة وإنجاب أطفال معظم التشري

هي من جملة هذه الحقوق إال أنه لم يتبين وجود برامج ومبادرات استراتيجية محددة بشأن تشجيع 

 أصحاب الهمم على الزواج وتكوين أسرة بالرغم من الدراسات العلمية التي أكدت على أن من اآلثار

والدمج ن اإليجابية التربوية واالجتماعية والنفسية المترتبة على زواج أصحاب الهمم تتمثل في األما

االجتماعي واإلشباع العاطفي ، وعليه أتساءل معالي الرئيس : ما دور الوزارة بشأن دعم وتشجيع 

    . أصحاب الهمم المقبلين على الزواج ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . لوزيرةتفضلي معالي ا

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس على هذا الطرح ، والصراحة أن هذا موضوع مهم ، وهو يهم الوزارة كذلك 

كامتداد للعمل الذي تقوم به لتقديم أفضل حياة ورفع لجودة حياة أصحاب الهمم ، فالوزارة تقوم 

يع المقبلين على الزواج ومن ضمنهم أصحاب الهمم ، وجاري العمل على بالتثقيف والتوعية لجم

ترجمة المادة التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج إلى لغة اإلشارة ، كما أود التنويه أن كافة 

البرامج التوعوية للمقبلين على الزواج التي قامت بتقديمها الوزارة في السابق كان تقديم هذه المواد 

المستفيدين من خدمة لغة اإلشارة ، وفي  -كذلك  -ية لكافة فئات أصحاب الهمم ومن ضمنها العلم

حال تطلب مهارات إضافية توفرها الوزارة مباشرة وعند الطلب ، كذلك فإن المحاضرات تُقدم عن 

طريق البث المباشر وجاري حالياً العمل على أن تكون جميعها على مواقع التواصل االجتماعي ، 

حن نعلم مدى أهمية وصول هذه المعلومات إلى أصحاب الهمم ، وبالتالي فقد عملت الوزارة على فن

أتمتة الموقع اإللكتروني لوزارة تنمية المجتمع بما يتواكب مع احتياجات أصحاب الهمم بالتعاون مع 

وإنما لكافة  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بمعايير معينة ، وجاري العمل كذلك ليس فقط لهذه الوزارة

ً الوزارة على تطبيقها  الوزارات األخرى كذلك ، وهناك العديد من المبادرات التي تقوم حاليا

    . وتطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية بالتحديد لهذا الهدف ، و شكراً معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

    . انيشكراً معالي الوزيرة ، تفضلي سعادة األخت ناعمة بالتعقيب الث
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   :سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري

شكراً معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزيرة على العرض ، ولكن أنا أود ما دام أن 

   . الوزارة تعمل على الترجمة لفئة الصم فياحبذا لو يتم تحويلها كذلك بطريقة " برايل " للمكفوفين

التنسيق : ما هو اإلجراء الذي تقوم به الوزارة في فحص  معالي الرئيس ، أنا أتساءل هنا من باب

المقبلين على الزواج ، وما هو باب التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصحة بشأن إجراء 

الفحوصات الجينية الشاملة والدقيقة قبل الزواج لتجنب حدوث زيادة في أعداد اإلعاقات ؟ وهذا ما 

عوائل التي لديها أكثر من إعاقة في نفس البيت ، وكذلك تساؤل أقصده معالي الرئيس ، الشباب وال

بخصوص سؤال تم طرحه سابقاً من سعادة العضو األخ حميد العبار بشأن إعفاء اصحاب الهمم من 

قروض اإلسكان ما دام أنها هي الوزارة الوحيدة وما عرفناه معالي الرئيس ، فال بد من استقرار 

منزل ، فما هو دور الوزارة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في  أصحاب الهمم في أن يكون لهم

عملية وجود مسكن مالئم لهذه الفئة وخاصة إعفاء أصحاب الهمم من تسديد القروض ؟ فما وصلنا 

معالي الرئيس أن الوزارة موجودة في اللجنة التي تم تشكيلها في هيئة اإلسكان، فسؤالي هو حول 

    . وضوع اإلسكان كذلك ، وشكراإجراء الفحص الجيني وم

  معالي الرئيس : 

بالنسبة لموضوع السؤال الذي طرحه سعادة األخ حميد العبار الشامسي فقد تمت اإلجابة عليه ، 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

صحاب الهمم بالتحديد لكي نضمن ... عفواً شكراً معالي الرئيس ، فيما يخص الصحة اإلنجابية أل

ليس فقط ألصحاب الهمم وإنما لألسر بشكل عام لكن نضمن أسر مستقرة وصحيحة كذلك تقوم 

الوزارة حاليا بتنفيذ حمالت توعوية عن الصحة اإلنجابية والتي تهدف إلى تعزيز الصحة اإلنجابية 

 -مشكورة على الدعم  -ووقاية المجتمع لالسرة المواطنة وبالتعاون مباشرة مع وزارة الصحة 

والهيئات الصحية وكذلك أدخلنا الجمعيات ذات النفع العام ذات الصلة بهذا الموضوع لكي نرفع من 

في اللجنة التي تم  -و الحمد  -الوعي لكافة أفراد المجتمع ، وتقوم الوزارة حاليا ، وقد شاركت 

الفحوصات الطبية التي يتم العمل عليها وسيتم إقرارها  تشكيلها لهذا الموضوع وباألخص في مراجعة

من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لكي نصل لقائمة محدثة تحتاجها الدولة حالياً ، و الحمد 

جهود كبيرة قامت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا المجال ، ووزارة تنمية المجتمع 

ت مقترحاتها لهذه اللجنة واألمور إن شاء هللا ستكون مبشرة بالخير مشاركة في هذه اللجنة ، وقد قدم
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 -فيما يخص الفحص للمقبلين على الزواج وأتكلم هنا عن الفحص اإللزامي لكي نضمن عدم تكرار 

    . بعض اإلعاقات الجينية بالتحديد ، وشكراً  -ال سمح هللا 

  معالي الرئيس : 

    . لمنصوري ، تفضلي بالتعقيب األخيرشكراً معالي الوزيرة ، سعادة ناعمة ا

   :سعادة / ناعمة عبدالرحمن المنصوري

شكرا معالي الرئيس ، الحقيقة القصد من طرح السؤال حول إعفاء أصحاب الهمم في موضوع 

قروض اإلسكان كان ألن الوزارة موجودة في اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، وهذا من باب االستفسار 

إعفاء أصحاب الهمم من القروض ، ألن جودة الحياة تعتبر مسكن وصحة ،  عن كيفية سعيهم في

    . وشكرا معالي الرئيس ، وشكرا للوزارة على سعة صدرها وقبولها لهذه المداخالت

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة اآلن لسعادة خلفان راشد الشامسي

   :سعادة / خلفان راشد الشامسي

   . اً معالي الرئيسبسم هللا الرحمن الرحيم ، شكر

معالي الرئيس ، مداخلتي ستكون بخصوص موضوع واحد وهو تأثير عمل المرأة على األسرة 

وتربية األبناء ، واسمح لي معالي الرئيس أن يكون طرحي في مداخلة واحدة قد تكون طويلة قليالً 

   . لكن سيكون لي تعقيب واحد فقط ألهمية الموضوع

واجدادنا وامهاتنا كّن يعملن باإلضافة إلى كونهن مسؤوالت عن األسرة  معالي الرئيس ، منذ القدم

بالدرجة األولى ، فعملهن في جلب الحطب والماء ورعي األغنام وبيع بعض المنتجات المنزلية ، 

ولكن لم يكن ذلك على حساب األسرة أبدا ، ومن هذا المنطلق أرغب أنا أنطلق في طرحي معالي 

المرأة ، ولست مع مساواة المرأة بالرجل في العمل ، وأسشرح األسباب  الرئيس ، فأنا مع عمل

   . والقصد من هذا الطرح

معالي الرئيس ، أنا مع عمل المرأة في مراحل معينة وبمميزات خاصة وليس كما هو الحال اآلن ، 

ي هنا عن فالمساواة في عمل المرأة بينها وبين الرجل قد ظلم المرأة بشكل كبير جدا ، طبعاً حديث

، الزوجة الموظفة بالتحديد وليس عن عموم الموظفات -معالي الرئيس  -األم الموظفة ، وأقصد هنا 

على األمهات الموظفات ، فاألم الموظفة تتكلف بنفس المهام  -معالي الرئيس  -فأنا أتكلم هنا بالتحديد 

دأ عمله الحقيقي ومسؤولياتها واألعباء الوظيفية التي يشغلها الرجل ، وبمجرد دخولها المنزل يب
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المنزلية وواجباتها كأم وزوجة عكس الرجل الذي أول ما يصل إلى المنزل تبدأ عنده فترة الراحة ، 

   . % من األعمال المنزلية هي على عاتق األم إذا لم يكن أكثر80والكل يعرف أن 

وجة في المنزل فأبدا ال معالي الرئيس، الوظيفة يمكن ألي موظف تعويضها، أما وظيفة األم والز

يمكن تعويضها من أي أحد، لذلك عندما أتحدث عن المساواة مع الرجل فهي مساواة سلبية لم تنصف 

   .المرأة، ووضعت عليها ضغوط تسببت في كثير من التحديات لها وألسرتها

و الميدان معالي الرئيس، إذا فشلت لهم في المنزل فال يوجد هناك نجاح يذكر خارج المنزل، فهذا ه

الحقيقي، وقياس النجاح يبدأ من المنزل ليمتد إلى العمل، وأي ضرر يحدث لألسرة سيبقى طوال 

   .العمر على عكس العمل الذي من الممكن أن تنتهي تأثيراته بمجرد التقاعد أو االستقالة

   : معالي الرئيس ، أطرح بعض التحديات الخاصة بهذا المحور كالتالي

   .مل الطويلة للمرأة وتأثيرها سلباً على األسرةأوالً: ساعات الع

   .ثانياً: حجم للجهات والضغط النفسي الذي تتعرض له األم الموظفة

   .ثالثاً: عدم وجود قانون للتقاعد المبكر لألم الموظفة لمن ترغب في ذلك

   .رابعاً: عدم توفر حضانات في كثير من جهات العمل االتحادية

زات الوضع وساعات الرضاعة مقارنة ببعض األنظمة العالمية حيث أن خامساً: عدم كفاية إجا

   .إجازات الوضع أطول وساعات الرضاعة أكثر

سادساً: في كثير من األحيان عدم وجود األسرة الممتدة التي من الممكن أن تساعد األم في بعض 

   . واجباتها

التي من الممكن أن ترفع كتوصيات معالي الرئيس، هذه التحديات وسأطرح مقابلها بعض المقترحات 

   . الحقاً في حالة وافق عليها المجلس

معالي الرئيس، أنا أتحدث بالتحديد هنا عن األم الموظفة وليس عن عموم الموظفات فقط للتنبيه 

والتوضيح لهدفي من هذا الطرح وليكون كالمي مخصص لهذه الفئة وهي فئة األمهات الموظفات، 

   : ومن هذه المقترحات

   .أوالً: منح األولوية في العمل عن بعد كلما كان ذلك متاحاً وليس فقط في زمن الكورونا لألم الموظفة

ثانياً : العمل بنظام الوظيفة المشتركة وهو تشارك موظفتين في الوظيفة بحيث أن كل موظف يقضي 

أسرته وعدم  نصف الوقت ويستلم نصف الراتب ألن هناك من هو مستعد ذلك مقابل التركيز على

) ساعة 8ال يستطيع الدوام دواما كامال وهو ( -معالي الرئيس  -تأثرها ، بمعنى أن الكثير من الناس 

) ساعات يوميا ، وبالتالي 10 - 9) ساعة من وإلى العمل ، وبالتالي ستصلمن (1.5باإلضافة إلى (
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الوظيفة شخصين ، الموظفة  ستكون عنده إشكالية وقد يُجبر على االستقالة ، لذلك أقترح أن يشغل

) ساعات ولو قل الراتب ولكنها مستمرة في 4) ساعات ، والموظفة الثانية تداوم (4األولى تداوم (

عملها ، هذه من المقترحات التي يمكن أن تُدرس ونرى إمكانية تطبيقها ، وهي تتناسب مع بعض 

   . الفئات من األمهات

د المبكر لمنح الموظفة األم الخيار في التقاعد لمن ترغب في ثالثاً: العمل على تعديل قانون التقاع

ذلك، وعدم ربط العمر في موضوع التقاعد المبكر كما هو معمول به في إمارة أبوظبي، طبعاً من 

) بسبب أنها أم وعندها أوالد والتزامات وأسرة لن تحصل على نفس الراتب الذي 15تتقاعد بعد (

) سنة، لذلك نفتح المجال لألمهات لمن ترغب في 25) سنة او (20ستحصل عليه لو تقاعدت بعد (

) ، نفتح المجال لهم في الحصول على التقاعد المبكر 15) سنة أو بعد عمل (15التقاعد خالل (

   . وعدم ربطه بالعمر

رابعاً: العمل على تعديل األنظمة الخاصة بتوفير حضانات في جهات العمل لضمان حصول الطفل 

    ... االستقرار لألمولمزيد من 

  معالي الرئيس: 

أضف بعض الوقت لسعادة العضو ألنه أوضح أنه يكتفي بمداخلتين، تفضل سعادة األخ خلفان 

    .أكمل

   :سعادة / خلفان راشد الشامسي

خامساً: العمل على تعديل ومد ساعات الرضاعة وإجازات الوضع ليتوافق مع ما هو معمول به في 

التي تمنح إجازة طويلة لتشجيع اإلنجاب، وهذا أمر نحن في حاجة ماسة له  كثير من دول العالم

   .بسبب اإلحصائيات التي تشير إلى تراجع نسبة الخصوبة واإلنجاب في الدولة

معالي الرئيس، معالي الوزيرة، جميع هذه التحديات التي طرحت والمقترحات لمعالجتها تحتاج إلى 

على دعمها في مجلس الوزراء الموقر في حال تمت الموافقة دراسة ثم جهد من الوزارة للعمل 

   . عليها كتوصيات من المجلس الوطني االتحادي

معالي الرئيس، هذه النقاط مطلوبة كونها بالفعل تصب في صالح األسرة التي يتشكل منها المجتمع 

لي المجتمع اإلماراتي اإلماراتي والذي نحاول أن نحميه وندعمه بكل ما يسهم في رفعة األسرة، وبالتا

لمصلحة الدولة ومواطنيها، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات السياسة الوطنية لألسرة الحالية 

والمستقبلية، لذلك معالي الرئيس أرغب في االستماع لرد الوزارة بعد هذا الطرح الذي يصب في 
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الرئيسي في المنزل صالح األسرة والتوازن بين دور األم الموظفة لمساعدتها وإنجاح دورها 

   . والمحافظة عليها منتجة في عملها بأقل قدر ممكن من الضرر

في الختام : هل تم بذل جهود في النقاط التي تم طرحها في مداخلتي وإلى  -معالي الرئيس  -سؤالي 

أين وصلت إذا تم طرحها أصال ، بمعنى هل هناك جهود بذلت في النقاط التي طرحت وأين وصلت 

    . ود ؟ وشكرا معالي الرئيس ، وعندي تعقيب سريع بعد الرد إن شاء هللاهذه الجه

  معالي الرئيس : 

    . شكراً سعادة خلفان الشامسي ، تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

   . المطول والوافي ما شاء هللا -شكراً معالي الرئيس ، و شكراً سعادة العضو على هذا الطرح 

معالي الرئيس، أعضاء المجلس الموقر ، مما الشك فيه أن مجتمع اإلمارات شهد من المتغيرات 

االجتماعية واالقتصادية اإليجابية ولعل من أبرزها حالة الرفاه االقتصادي وارتفاع مستويات 

كذلك ، وكذلك زيادة المعيشة والدخل ، وتغير أنماط المعيشة واالستهالك ، وتغير شكل األسرة 

مشاركة المرأة اإليجابي في العمل وتحملها المسؤوليات المجتمعية الذي انعكس بصورة واضحة 

مؤشرات  وإيجابية في مشاركاتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية األمر الذي انعكس كذلك على

المجتمع على ثقافات وعادات  التنافسية والتي حققت فيها دولة اإلمارات مراتب متقدمة جداً وانفتاح

مجتمعات أخرى إضافة للتقدم الكبير في تكنولوجيا االتصاالت والتواصل االجتماعي بالشكل الذي 

زاد من تعرض ربما األسرة في اإلمارات لبعض التحديات حالها من حال كافة األسر حول العالم 

لى الحكومة، ولكن من خالل ومما يدفع البعض إلى االعتقاد أن هذه العوامل قد تشكل عبء ع

رصدنا ودراسة الوضع الحالي ورسم السياسة الوطنية لألسرة التي تضمنت أهداف موجهة للتصدي 

لمثل هذه األمور منها على سبيل المثال العمل على بناء وتكوين أسرة مهيأة لتحمل تبعات الحياة 

لنقطة الثانية وهي إعالء قيم المحافظة الزوجية مجاراةً لما يشهده مجتمع دولة اإلمارات من تغيرات، ا

على استقرار واستدامة األسرة وتماسكها وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة األسرة في 

مواجهة ضغوط الحياة وتحقيق كذلك سعادة األسرة اإلماراتية من خالل التالحم والتماسك األسري 

اعية ومتحملة لمسؤولياتها، ومن هذا المنطلق واالرتقاء بقدرات األسرة اإلماراتية لخلق أجيال و

عملت الوزارة على تعزيز الممارسات اإليجابية في األسرة وتوعية أفرادها بمسؤوليات كل فرد 

وتعزيز مفهوم المسؤوليات الوالدية ونفذت من خاللها العديد من المبادرات وتستمر في نشرها عن 

اآلباء واألمهات بمسؤولياتهم نحو أبنائهم إضافة  طريق الحمالت التوعوية التي تهدف إلى توعية
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إلى ورش العمل المتخصصة للوالدين في هذه الظروف الحالية، وبالتعاون مع القطاع الحكومي 

ممثالً بوزارة الداخلية وتحديداً بمراكز الدعم االجتماعي ووزارة العدل ودائرة الخدمات االجتماعية 

اإلسالمية والعمل الخيري والمجلس األعلى لشؤون األسرة وهي تنمية المجتمع ودائرة الشؤون 

ودائرة الخدمات االجتماعية والعديد من الجهات االجتماعية في الدولة وكذلك في القطاع األهلي 

ممثالً بالعديد من الجمعيات ذات النفع العام والتي لن أتطرق ألسمائها حالياً والهدف األساسي هو 

ب في األسرة ودور األم باإلضافة إلى التوعية عن االستشارات األسرية التوعية والتثقيف بدور األ

  في عام واحد فقط.) شخص 5500التي تطرقنا لها سابقاً ورأينا أن األعداد فاقت (

من األمور األخرى كذلك التي يجب أن نتطرق إليها هي أن الوزارة حالياً تقوم بالتنسيق مع الجهات 

خاصة فئة األمهات، وعليه فقد قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المعنية بشأن عمل المرأة و

عند طلب االستشارة منها برفع مقترحات لتطبيق سياسة العودة إلى المدارس للتيسير على اآلباء 

واألمهات العاملين في الحكومة االتحادية مع بداية العام الدراسي وتمكنهم من مرافقة أطفالهم إلى 

الحضانات والذي تم تطبيقه في دولة اإلمارات خالل العام الماضي وشهدناه في أكثر من المدارس و

  مرة.

كذلك في الحضانات وفي بداية مشوارهم الدراسي باألخص العاملين الذين لديهم أبناء في المدارس 

 لكي يتمكنوا من الحصول على المرونة في اصطحاب أبنائهم إلى المدارس سواء كان ذلك من خالل

إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر في اليوم الدراسي األول لألبناء ولمدة ثالث ساعات كحد 

أقصى مقسمة، إضافة إلى ذلك منح لآلباء واألمهات من موظفي الحكومة االتحادية الذين لديهم أبناء 

ول في الحضانات ورياض األطفال إذن التأخير الصباحي أو االنصراف المبكر خالل األسبوع األ

من عودة األبناء إلى صفوفهم وفصولهم الصطحاب أبنائهم ولكي نضمن وجود األبناء كذلك في بيئة 

  تؤهلهم للعودة إلى هذه الفصول.

كما قامت الدولة بعدة خطوات تراعي عمل المرأة العاملة وتوفير المرونة لها، على سبيل المثال 

عامالت في الجهات الحكومية التي لديها قرار مجلس الوزراء بإنشاء دور الحضانات لألمهات ال

طفل لألمهات العامالت إلزامياً في المؤسسة الواحدة، وذلك أدى إلى  20أم عاملة أو  50أكثر من 

حضانة تخدم سنوياً أكثر من  53ضمان منح األمهات المرونة في العمل واالستقرار األسري، لدينا 

ً للمعايير الدولية هي من ألف أم عاملة، إجازة األمومة كذلك والوضع وف ً مع  90إلى  60قا يوما

ساعتين للرضاعة لمدة أربعة أشهر وهذا هو القانون المطبق في دولة اإلمارات وهو متوافق مع 

المعايير الدولية، وخيارات الساعات المرنة للمرأة العاملة المطبقة في كل مؤسسة، وساعات العمل 
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طلب األمر تقليص الساعات ويعتبر األمر من ضمن المعدل ساعات مما ال يت 7في القطاع الحكومي 

  المقبول في العالم إذا لم يكن على المستوى األقل كذلك في ساعات العمل.

قرارات حكومية بمنح األمهات ساعات مرنة خالل بداية العام الدراسي كما تكلمنا وكذلك دور الدولة 

بالتحديد حيث قامت الدولة  19ل جائحة كوفيدفي توفير الممكنات والحماية والوقاية للمرأة خال

بتوفير الممكنات وسبل الحماية والوقاية خالل هذه األزمة، فقد عملت الدولة من خالل مبادرات 

وسياسات عديدة للتأكيد على حقوق المرأة وضمان توفير الخدمات والرعاية الطبية اآلمنة لكي 

ا بشكل كامل، ومن ضمن هذه المبادرات والسياسات منظومة العمل عن بعد وتفعيل توفرها ألسرته

نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفات في الجهات االتحادية شملت الموظفات الحوامل 

واألمهات الالتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون والالتي ال تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة 

مقار العمل وهذه الخاصية حصلت عليها الموظفات العامالت من هذه الفئة، وكذلك  التواجد في

أصحاب الهمم وأصحاب األمراض المزمنة كما رأينا والفئات العمرية التي تجاوزت الستين وذلك 

بشأن قرار مجلس الوزراء في تنظيم عمل الموظفة االتحادية  2020) لعام 24تطبيقاً للتعميم رقم (

  ا أطفال يدرسون بنظام العمل والتعلم عن بعد، وشكراً معاليك.ممن لديه

 معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، تفضل سعادة خلفان راشد الشامسي.

 سعادة/ خلفان راشد الشامسي:

نود شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزيرة على ردها اإليجابي، معالي الرئيس نحن 

موظفات والزوجات في العمل بشكل عام، فالعمل عن بعد نتمنى أن يستمر بعد أن نميز األمهات ال

جائحة كورونا وذلك ألهمية وضرورة ذلك لألبناء ولألسرة بشكل عام وبشكل جيد، باإلضافة 

لكن تفعيله ليس بالشكل المطلوب في جميع الجهات، ليس  2006للحضانات، القرار موجود منذ 

ادية، ساعات الرضاعة القوانين المحلية في أبوظبي ودبي يعطون مطبق في جميع الجهات االتح

ساعتين لمدة سنة أما في الجهات االتحادية فالمدة هي ألربعة أشهر فقط، نتمنى التركيز على األم 

بشكل عام ألن لديها وظيفة في العمل ووظيفة في األسرة، وهي األساس في النمو الديموغرافي 

أن هذه المقترحات ليست صعبة وال تكلف ميزانية  –يا معالي الرئيس  –د للدولة وهذا متطلب، وأعتق

حفظناه ونحن صغار وفهمناه  –معالي الرئيس  –في الدولة أو على الوزارة، وهناك بيت شعر 

واستوعبناه عندما كبرنا، "األم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب األعراق"، فاألم تحتاج إلى 

  اء مهمتها الرئيسية، وشكراً.دعم وإلى تمكين ألد
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 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة األخ خلفان راشد الشامسي، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس ونشكر سعادة العضو على طرحه والتوصيات التي تفضل بها وسنقوم بالعمل 

  شاء هللا كذلك مع الجهات المعنية، شكراً بارك هللا فيكم. على دراستها ومناقشها إن

  معالي الرئيس:

  شكراً، سعادة علي حميد الشامسي تفضل.

  سعادة/ حميد علي الشامسي:

شكراً معالي الرئيس، معالي الرئيس وضعت وزارة تنمية المجتمع في سياستها الوطنية لألسرة التي 

امج االستراتيجية لتوعية األفراد المقبلين على الزواج عدداً من البر 2018تم إطالقها في عام 

والمتزوجين حديثاً، ومن هذه البرامج برنامج "نصفي اآلخر" ويركز على حديثي الزواج ويهدف 

إلى تنمية مهارات التعامل مع الشريك، والبرنامج االلكتروني "مساري" والذي يستهدف جميع 

امج "أسرتي" والهادف إلى توعية أفراد المجتمع واستقاللية مراحل الحياة الزوجية باإلضافة إلى برن

الزوجين ومخاطر تدخل األهل في المشاكل الزوجية، إال أنه لوحظ من خالل البحث اقتصار برنامج 

التأهيل الزواجي على خضوع األفراد المقبلين على الزواج لمحاضرات علمية تثقيفية حول أهمية 

  الزواج والحفاظ على األسرة.

عالي الرئيس اسمح لي أن أشكر معالي الوزيرة على العرض الذي قدمته وكان واضحاً واإلجابة م

على سؤالي كان موجوداً من خالل األرقام والنسب التي عرضتها الوزارة وأنا أشكرهم على هذا 

ي ألني ال أريد أن أطيل في السؤال نفسه، ولكن سؤالي هو: ما هي التحديات التي واجهت الوزارة ف

  هذا الشأن وفي موضوع برامج تأهيل المقبلين على الزواج؟ وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة العضو على الطرح والتطرق إلى هذا الموضوع المهم، حيث 

نا النتائج اإليجابية عند التطبيق، ورأينا أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال، ونؤمن رأينا أهميته ورأي

صراحة إيمان قوي بتكثيف الجهود أكثر وأكثر، نحن نتكلم عن األعداد التي شملها برنامج اإلعداد 

ا خالل األعوام السابقة من مستفيدين ومن غير المستفيدين، ورأينا كيف عّمت الفائدة على شبابن
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وبناتنا، واألهم من هذا معاليك هو أهمية الوعي الذي رأيناه معاليك وسعادة األعضاء لدى األسر 

التي تبدأ مشوارها الزواجي بهذه المعرفة ورأينا كذلك معرفتهم بأنه في حال وجود ال سمح هللا 

بيعي، رأينا الحاجة إلى استشارات أسرية أو ال سمح هللا خالفات أسرية وهذا حال المجتمع بشكل ط

أن أبناءنا الذين استفادوا من هذه المنح ومروا على البرامج اإللزامية كان لديهم سهولة في الوصول 

إلى هذه المعرفة ورأينا األعداد المتزايدة، ونأمل بإذن هللا ليس أن نكثف الجهود فقط لتعم على 

 لكل مقبل على الزواج، هذا جوابي المستفيدين وغير المستفيدين ولكن بإذن هللا سيكون برنامجاً شامالً 

  والمعذرة على اإلطالة، وشكراً.معاليك 

  معالي الرئيس:

  شكراً، سعادة األخ حميد علي الشامسي تفضل.

  سعادة/ حميد علي الشامسي:

هو: في ضوء ما  –معالي الرئيس  –شكراً معالي الرئيس وشكراً معالي الوزيرة على الرد. سؤالي الثاني 

اإلمارات من تطورات اجتماعية واقتصادية بسبب التغير االجتماعي، وقد أسهم هذا التغيير  يشهده مجتمع

السريع في المجاالت المادية للحياة االجتماعية والتربوية في ظهور العديد من المشكالت وخاصة المتعلقة 

ية ودراستها وتقييم باألسرة والتعليم والمجتمع، مما يستدعي إنشاء سجل لرصد وإدارة المخاطر االجتماع

تأثيرها على الفرد واألسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية مثل المجال االجتماعي والنفسي 

والقانوني والتشريعي واالقتصادي وإضافة أي تخصصات أخرى ذات صلة بما يطرحه تساؤلنا، وكذلك 

ؤالت والدراسات، ولكن سؤالي أكرر شكري للوزارة ولمعالي الوزيرة على أنها وضحت في المرصد التسا

يا معالي الرئيس أتمنى في خالل الدراسات أن يوجد ما ذكرته اآلن المختصين في المجال االجتماعي 

والنفسي والقانوني والتشريعي واالقتصادي وما يرونه من أي إضافات أخرى، ألن في هذا الرصد سيكون 

عادي، ففي هذا المرصد يكون هناك  هناك تحليل، والتحليل سيكون من مختصين وليس من شخص

أشخاص مختصين في مجاالت محددة، نتمنى أن تكون المجاالت متنوعة بحيث كل محلل أو كل مختص 

 يعطي بخبرته في مجال الرصد أو الدراسات التي تحصل عليها الوزارة، هذا ما أتمناه من الوزارة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي معالي الوزيرة.

 عالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)م

شكراً معاليك، توصية نشكر العضو على تقديمها حيث يتم رصد الظواهر والمخاطر االجتماعية من 

خالل هذه الوحدة وهي وحدة البحوث والدراسات ومن خالل دراسة متكاملة تعمل عليها حالياً وزارة 
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، ونحن نؤمن إيماناً قوياً بأهمية وجود مثل هذه األنظمة التي تنمية المجتمع في المرصد االجتماعي

تساعد متخذي القرار في التنبؤ ومعرفة الواقع، كما تقوم كذلك اإلدارة بتوعية األفراد بأهمية هذه 

الظواهر ولكي نضمن كذلك أن ال يتم تقديم مقترحات للحكومة أو دراسات أو تغيير ألي من 

  هذه الدراسات العلمية والحديثة كذلك، وشكراً.التشريعات إال بناًء على 

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، سعادة علي حميد الشامسي هل لديك تعقيب أخير؟

  سعادة/ حميد علي الشامسي:

  شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزيرة وجزاكم هللا خيراً.

  معالي الرئيس:  

  حمد المهيري تفضلي.شكراً، الكلمة اآلن لجميلة أ

 سعادة/ جميلة أحمد المهيري:

معالي الرئيس، في ظل انتشار استخدام االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي والتي تزيد نسبة 

% من السكان، مما قد يصاحب ذلك في بعض األحيان انحرافات 98استخدامها في الدولة عن 

د أو عرض صور ومقاطع فيديو غير مالئمة، أخالقية وفكرية مثل التنمر االلكتروني أو التهدي

والحث على العنف واالنتحار وتبني األفكار المتطرفة والمنحرفة، وإذا لم يتم مواجهة مثل هذه 

الظواهر ببرامج ومبادرات محددة فإن ذلك سيؤثر سلباً على مفاهيم الوالء والهوية الوطنية اإلماراتية 

تمعنا، وعليه أتساءل: ما هي خطط وبرامج الوزارة بشأن مما يشكل تهديداً لألمن واألمان في مج

حماية األسرة من االنحرافات األخالقية والفكرية؟ وما هي التحديات التي تواجههم بشأن ذلك؟ وهل 

لديهم برامج للتنسيق مع الجهات األخرى لتعزيز استخدام برامج التواصل االجتماعي بصورة إيجابية 

  ات األخالقية والفكرية؟ وشكراً معاليك.ومفيدة في مواجهة االنحراف

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس وشكراً سعادة العضو على الطرح كذلك ويعطينا المجال لكي نبيّن مدى أهمية 

مية المجتمع أو المجلس التنسيقي لسياسات األسرة وكذلك الجهود المبذولة حالياً من خالل وزارة تن

مجلس جودة الحياة الرقمية، وبالتحديد هذا المجلس وجد لكي يضمن جودة حياة رقمية متميزة ألبناء 

دولة اإلمارات، حيث ترصد اإلدارة بشكل يومي األخبار في هذا القطاع االجتماعي ويتم من خالله 
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برامج والخدمات التي تقدمها الوزارة ومن خالل المجلس وأعضائه رفع نسبة التوعية من هذه ال

العشر كذلك للفئات المستفيدة وكذلك يتم التواصل مباشرة مع الجهات الرقابية في دولة اإلمارات 

المعنية بالتوعية، وتوعية ليس فقط توعية األطفال ولكن أولياء أمورهم كذلك، ومن خالل هذا المجال 

) 20تمكنا من إطالق منصة الكترونية فريدة من نوعها تحصر أكثر من ( –حمد معاليك و ال –

ألف لعبة الكترونية حالياً يتم تداولها ما بين هذه الفئات العمرية حول العالم وليس أطفالنا في دولة 

اإلمارات، هذه العشرين ألف لعبة الكترونية بكل سهولة بمتناول أولياء األمور، حيث أطلق هذه 

سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد كرئيس لهذا المجلس، الهدف من هذه  –هللا يطول عمره  –صة المن

المنصة وتأتي تحت مسمى "صنّف" تصنيف األلعاب االلكترونية وتوعية أولياء األمور بكافة 

األلعاب ومخاطرها وإيجابياتها إذا وجدت، وبالتالي يكون لدى أولياء األمور اإلمكانية لحظر ما 

معاليك  –ون من هذه األلعاب وتوعية أبنائهم، هذه مبادرة واحدة فقط على سبيل المثال، ولكن يريد

فإن الوزارة تعمل بشكل كامل من خالل خطة ممنهجة وطريق واضح على  –وأعضاء المجلس 

تصميم البرامج التي يأتي من خاللها توعية األطفال بورش موجهة لوقايتهم من التنمر وبالتحديد 

ر االلكتروني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومن خالل الورش التي تقام باستمرار معهم، التنم

كما تقوم الوزارة ببرامج مكثفة للثقافة األخالقية موجهة لهذه الفئة التي من المهم التركيز عليها، 

الداخلية كذلك في  هناك العديد من المبادرات التي تقوم بها وزارة تنمية المجتمع مباشرة مع وزارة

توعية األطفال وكذلك النشء وال سمح هللا إذا كانوا من ضمن فئة األحداث كذلك للتوعية بمدى 

  أهمية معرفتهم لهذه القضية، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، سعادة جميلة المهيري تفضلي.

  سعادة/ جميلة أحمد المهيري:

الي الوزيرة يثلج الصدر ويجعلنا نشعر باألمان في ظل انتشار هذه شكراً معاليك، بصراحة كالم مع

معاليك كانت هناك قمة "أقدر" العالمية والتي تحدثت معاليها  2017الظواهر الفكرية المزعجة، في 

عن دور األسرة الرئيسي في تزويد الناشئة بمجموعة  –معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع  –

ة والفضائل اإلنسانية التي تكفل بناء حضارة األمة والتي تحمي الطفل والنشء من القيم األخالقي

ً من األفكار الهدامة، وفي نهاية القمة أصدر بيان عالمي أشاروا فيه إلى أهمية المسؤولية  عموما

المشتركة بين الحكومات والمؤسسات الثقافية والدينية والمجتمعية للعمل على التحصين والتصدي 

لمتطرف، وأيضاً أصدروا عدة توصيات من ضمنها المنصة االلكترونية التي تحدثت عنها للفكر ا
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معالي الوزيرة وهذا مما يثلج الصدر، كذلك تحدثوا عن عدة مبادرات، كالم معالي الوزير بصراحة 

طمأننا ونحن أصالً نعرف أنهم يقومون بدور فاعل وكبير ما شاء هللا، حيث أن وزارتهم تهتم بالطفل 

  واألم وكبير السن وذوي الهمم فلديهم عدة أفرع وعدة مجاالت تحتاج فعالً لجهد جبار.

كالم الوزيرة أغلق علّي مداخالتي ونحن نأمل الكثير منهم وعلى يقين أنهم إن شاء هللا لن يقصروا، 

  شكراً معاليك وشكراً معالي الوزيرة.

 معالي الرئيس:

  نية تفضلي سعادتك.شكراً سعادتك، الكلمة اآلن لمريم بن ث

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

شكراً معالي الرئيس، اتفقت جميع دول العالم في دساتيرها على أهمية األسرة وتماسكها ودستور 

دولة اإلمارات أفرد مادة خاصة باألسرة والتي جاءت في مقدمة الباب الثاني من الدستور مباشرة 

قومات االتحاد وأهدافه الرئيسية، لو سمحت لي يا معالي بعد الباب األول الذي يضم مواد خاصة بم

) من الدستور والتي تنص على: "األسرة أساس المجتمع قوامها الدين 15الرئيس فسأتلو المادة رقم (

واألخالق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من االنحراف"، معالي الرئيس 

ألسرة هي من أهم أولويات الدولة تؤثر في المجتمع وتتأثر فيه، المتأمل في هذه المادة يجب أن ا

فهي البيئة االجتماعية األولى لإلنسان التي تستمر معه مدة من حياته إذا لم تكن حياته كلها، فمنها 

سرة يستقي القيم وتتشكل فيها شخصيته ومفاهيمه، ولعل ما ورد في مقدمة تقرير اللجنة أن األ

يرات اجتماعية في بنائها ووظائفها وكذلك تأثرت بالتحوالت االقتصادية والثقافية اإلماراتية شهدت تغ

  التي طرأت نتيجة التنمية المستمرة والتطور الذي تشهده الدولة.

معالي الرئيس كل هذا يشكل تحدياً يواجه األسرة للحفاظ على تماسكها وثباتها على القيم األصيلة، معالي 

ه أن التشريعات هي مستقاة ومبنية على أساس قيم الدولة وهذا حال التشريعات الرئيس، من المتعارف علي

في جميع الدول، والتغيرات التي نمر بها في مراحل نمو الدولة يستدعي التعديالت على التشريعات القائمة 

  أو إصدار تشريعات جديدة لمواكبة هذه التغيرات وخاصة ونحن نستعد للخمسين سنة المقبلة.

الرئيس، هذا يدعوني إلى التساؤل عن مدى مواءمة هذه التعديالت أو التشريعات الجديدة مع معالي 

مادة الدستور التي ذكرتها في بداية مداخلتي، وهل لها آلية تقييم يقاس أثرها على التماسك األسري 

  لكي نطمئن بأنها متوافقة مع قيمنا الرئيسية؟ وشكراً.

  معالي الرئيس:

  لي الوزيرة.شكراً، تفضلي معا
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  معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس وشكراً لسعادة األخت العزيزة مريم، معالي الرئيس، أعضاء المجلس الموقرين، 

ترى الوزارة أن القوانين السارية حالياً بشأن األسرة لها أهمية كبيرة في تفعيل الدور األساسي الذي 

 2018تطبيقه ومراعاته، السياسة الوطنية لألسرة والتي تم إطالقها في عام نعمل على 

ولم نرد أن نطيل عليكم في  –واستعرضناها معكم في بداية الحديث وكافة البنود التي اشتملت عليها 

أنه يتم متابعة  –معالي الرئيس، سعادة األعضاء  –المطمئن في األمر  –ذكر البنود الفرعية كذلك 

ً ، نحن نعرف وشهدنا تغييرات كبيرة  اسياسة ومدى تطبيقها ومدى مواءمتههذه ال لألحداث حاليا

وبالتالي كان  2021ومستمرة في  2020حصلت في مجتمعات العالم ومجتمع دولة اإلمارات في 

من األجدر متابعة ومراجعة كافة السياسات وهذا ما يحصل حالياً بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس 

فأي سياسة يتم إطالقها فإنه يتم متابعة تنفيذها ومن ثم التأكد من مدى مواءمة البنود التي  الوزراء،

تم إصدارها قبل ثالث سنوات حيث يتم متابعتها كل ثالث سنوات، وحالياً يتم متابعة وتحديث السياسة 

نها هي والسياسات األخرى كذلك ولكني أركز على هذه السياسة أل –الوطنية لألسرة لكي نضمن 

من خالل مراجعة كافة التشريعات  –السياسة التي بدأنا بها المشوار وهي الموجهة لكافة أفراد األسرة 

والقوانين التي تندرج تحتها ومن ثم كذلك التشريعات المرتبطة بها، على سبيل المثال هناك قائمة 

ة اإلمارات بأن تكون كبيرة معنية بالتشريعات المعنية باألسرة ونحن بصراحة محظوظين في دول

لدينا هذه القائمة الكبيرة مثل القانون االتحادي للضمان االجتماعي على سبيل المثال والقانون 

االتحادي لحقوق المعاقين والقانون االتحادي بمرسوم المعني بحماية األسرة والذي صدر مؤخراً في 

تي نراها شاملة لكل ما يتعلق بترابط العام الماضي، وقانون كبار المواطنين كذلك، فهذه السياسة ال

وحماية هذه األسرة يتم مراجعتها ومتابعتها وضمان تحديث مبادراتها بالتعاون مباشرة مع مكتب 

 رئاسة مجلس الوزراء، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة ، مريم هل لديك تعقيب ثاني؟ تفضلي.

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

رئيس، تشكر وزارة تنمية المجتمع على اهتمامها بمتابعة التشريعات ولكن هناك نعم معالي ال

قد ال تصب مباشرة فيما تطرقت إليه معالي الوزيرة سواء كان  –معالي الرئيس  –تشريعات 

ألصحاب الهمم أو لكبار المواطنين أو لألسرة، قد تكون هناك تشريعات معنية باالقتصاد وقد تكون 

عنية بقطاعات أخرى، جميع هذه التشريعات يكون لها تأثير غير مباشر على هناك تشريعات م
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األسرة وهذا ما كنت أتحدث عنه، فهناك أحياناً نكون ملتزمين بإصدار أو تعديل تشريع في قطاع ما 

ولكن القطاع االجتماعي دائماً مرتبط بأي قطاع في هذه الدولة، فكيف تتم عملية التنسيق بين وزارة 

لمجتمع والوزارات أو الجهات المعنية األخرى فيما يخص التشريعات غير المباشرة للقطاع تنمية ا

  االجتماعي؟ وشكراً.

  معالي الرئيس:

  تفضلي معالي الوزيرة.

  معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

صراحة هم يقومون شكراً معالي الرئيس، هذه المهمة تقوم بها األمانة العامة لمجلس الوزراء وب

بجهد جبّار ويشكرون على ذلك بحيث يتم تحويل المواضيع ذات الصلة بكل جهة في أي موضوع 

يتم مناقشته في المجلس الوزاري للتنمية أو مجلس الوزراء الموقر، حيث تقوم الوزارة بدورها  يتم

أو ما يتعلق بمواضيع  مباشرة بدراسة التشريعات الخاصة في هذا الموضوع سواء فيما يتعلق باألسرة

أخرى، حيث يتم و الحمد أخذ رأي الجهات المعنية قبل صدور أي تشريع أو مراجعة إذا كانت 

الجهة ذات الصلة مباشرة، ومن خالل هذا التنظيم الحكومي نضمن كذلك عدم صدور إجراءات أو 

عنية ومن ثم تقوم الجهة تشريعات أو الموافقة عليها إال بعد أخذ آراء كافة الجهات الحكومية الم

  المعنية بهذا األمر برفعه مباشرة إلى مجلس الوزراء الموقر، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، مريم هل لديك مداخلة؟

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

ة إن شكراً معالي الرئيس، ال يوجد لدي تعقيب على هذه المداخلة وأود أن أبدأ في المداخلة التالي

  أمكن؟

 معالي الرئيس:

  تفضلي.

 سعادة/ مريم ماجد بن ثنية:

) من الباب الثاني 16شكراً معالي الرئيس، معالي الرئيس نّص دستور دولة اإلمارات في المادة (

والتي تلت مباشرة المادة التي تنص على أهمية األسرة وتماسكها، واسمحوا لي أيضاً أن أتلو هذه 

برعايته الطفولة واألمومة ويحمي القّصر وغيرهم من األشخاص العاجزين  المادة: "يشمل المجتمع

عن رعاية أنفسهم لسبب من األسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة اإلجبارية ويتولى 
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مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم ولصالح المجتمع، وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات 

  ور".االجتماعية هذه األم

معالي الرئيس، االهتمام بالطفولة بدأ من الدستور وصدرت العديد من التشريعات تكفل حمايتهم 

ورعايتهم وحفظ حقوقهم في جميع مراحل نموهم إلى مرحلة الشباب، وهذه المرحلة التي أولت 

م دعائم نهضة الدولة اهتماماً كبيراً بها واعتبرتهم أغلى مورد فهم األمل وهم الحياة وهم المستقبل وه

الدولة فأفردت لهم وزارة ومؤسسات معنية بشؤونهم ووضعت البرامج والمبادرات لضمان تأهيلهم 

  وتمكينهم من أداء دورهم بفعالية وكفاءة.

معالي الرئيس، يستطيع الشباب أداء دورهم المنوطين به عندما تكون أهم مرحلة في حياتهم وهي 

 -معالي الرئيس-تياجاتهم متوفرة خالل فترة نموهم، ولكن الطفولة ضمن أسرة متماسكة وتكون اح

هناك فئة في هذه المرحلة لسبب أو آخر لم يتمكنوا من المرور منها بسالم وبدأوا بممارسة سلوكيات 

خاطئة مما أدى إلى جنوحهم وتصنيفهم باألحداث، ويعرف القانون الحدث بأنه من لم يجاوز الثامنة 

ابه الفعل ومحل المساءلة أو وجوده في إحدى حاالت التشرد، معالي عشرة من عمره وقت ارتك

الرئيس هذه المرحلة الحرجة من حياته هي التي ستحدد مسار حياته مستقبالً، ولهذا جاء قانون 

بمواد تكفل معاملة الحدث بكل رأفة وإنسانية ولعل أبرز مادة في  1976) لسنة 9األحداث رقم (

) والتي نصت على: "يصدر وزير الشؤون االجتماعية باالتفاق مع 27قم (هذا القانون هي المادة ر

وزير العدل القرارات الالزمة لتنظيم دور رعاية األحداث وإصالحهم وكذلك أماكن إيوائهم أثناء 

إجراءات المحاكمة"، معالي الرئيس، كما تشير المادة إلى: "إنشاء وإيجاد مراكز الرعاية واألحداث 

يلهم هو عمل اجتماعي ونفسي بالدرجة األولى والهدف الرئيسي هو إعادة تأهيل وحمايتهم وتأه

الحدث وعودته لحضن أسرته وضمان عدم عودته للجنوح مرة أخرى"، وجود مراكز رعاية تتبع 

وزارة تنمية المجتمع يخفف من وطأة األمر على الحدث وأسرته ومحيطه االجتماعي، وهنا أتساءل: 

بعة عقود على القانون الحالي وتغيرت فيها الكثير من األمور واألوضاع لقد مضت أكثر من أر

وانتقلت الدولة في غالبية تشريعاتها إلى نقلة نوعية فهل يعقل أن هذا القانون مازال صالحاً إلى يومنا 

ً على  –معالي الرئيس  –هذا؟ دولة اإلمارات  دولة طموحة في كافة المجاالت وتحرص دائما

أفضل الممارسات سواء في مجاالت التشريع أو البرامج أو المبادرات الخاصة برعاية االطالع على 

األحداث، هناك خطة للخمسين السنة القادمة في مختلف المجاالت والمجال االجتماعي ال يمكن أن 

يكون بعيداً عن هذه الخطة، وعليه معالي الرئيس ليس من المقبول أن ال تواكب التشريعات والبرامج 

جتماعية الخاصة باألسرة واألحداث واألطفال ما وصلت إليه اليوم الدولة، وأختم مداخلتي معالي اال
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الرئيس بالتأكيد على أهمية مراجعة التشريعات الخاصة باألسرة واألحداث خاصة، وأود أن أؤكد 

لى نتائج على أهمية المراجعة المنتظمة لهذه التشريعات والبرامج ودراسة أثرها وتحديثها بناًء ع

  هذه الدراسات، فما هي خطة الوزارة بهذا الشأن؟ وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس وشكراً كذلك سعادة العضو على هذا الطرح، موضوع األحداث ربما تكلمنا 

اية حديثنا وهو من المواضيع المهمة وكذلك هم من ضمن الفئات التي تقوم عنه بشكل سريع في بد

  وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال بتوفير الخدمات لها.

معالي الرئيس، تحرص الوزارة على التنسيق فيما بينها وبين المؤسسات األسرية والتعليمية واألمنية 

لدعم والتوعية لألحداث وهناك العديد من األمثلة، فعلى سبيل المثال في البداية فيما يخص توفير ا

تشكيل لجنة معنية بتطوير منظومة التمكين االجتماعي لألحداث، وتتألف هذه اللجنة من وزارة تنمية 

 المجتمع ووزارة التربية والتعليم ودائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية األسرية في أبوظبي، وهي

تنمية المجتمع ودائرة الخدمات االجتماعية تحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية، حيث تهدف هذه 

إلى توحيد اإلجراءات المعنية بدمج األحداث في  –معاليك وسعادة األعضاء  –اللجنة بالتحديد 

كة كافة المجتمع بعد اإلفراج عنهم وتوجيه برامج توعوية لألحداث من خالل منظومة متكاملة بمشار

الجهات المعنية برعاية األحداث في الدولة، وتمكين أسر األحداث التي يثبت أن انحراف الحدث نتج 

عن تدني المستوى االجتماعي لهذه األسر، وتمكين األحداث من العودة إلى مقاعدهم الدراسية بعد 

نة التي قامت على اإلفراج عنهم ضمن برامج الرعاية الالحقة، ومن المخرجات العديدة لهذه اللج

توفيرها فهناك العديد من المبادرات وعلى سبيل المثال عقد بعض الورش تحت مسمى "كيف تقول 

ال لمن يؤذيك" وبرامج معنية بالتوعية لهذه الفئات وكذلك وجود وعضوية الوزارة ضمن اللجنة 

ه اللجنة الوطنية تتألف الوطنية للوقاية من التنمر تعمل على تكثيف الجهد في هذا المجال حيث أن هذ

من العديد من الجهات وتكلمنا عن البعض منها والقائمة كبيرة، حيث تقوم هذه اللجنة وبالتعاون مع 

كافة األعضاء وبمشاركة الوزارة على توفير ورش توعوية عن التنمر سواء التنمر في المدارس أو 

تقدم للوقاية من وصول الطفل إلى هذه التنمر االلكتروني والتوعية باألحداث وكذلك البرامج التي 

الحالة االجتماعية بما تسمى أحداث ووقوعهم ال سمح هللا في هذا الوضع، برامج مخصصة كالثقافة 

  العدلية واألخالقية وكذلك برامج معنية مع الجهات المعنية.
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تنمية المجتمع  كما نعلم بنقل تبعية دور األحداث إلى وزارة الداخلية في التشكيل ولكن تقوم وزارة

ً عن هذه الدور لكي نضمن الخدمات المقدمة لألحداث  مباشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية حاليا

وألسرهم، ومن خالل هذه اللجان التي تطرقنا إليها يتم متابعة التشريعات الحالية لكي نضمن سريان 

ة حياة أعلى لهؤالء األحداث، بنود هذه القوانين ولكي نضمن وجود كل ما يسند البيئة الصالحة وجود

  وشكراً.

 معالي الرئيس:

شكراً معالي الوزيرة، أنت الحقيقة وفيتي فيما يتصل بالبرامج ولكن فيما يتصل بالتشريعات وأهمية 

تحديثها وأهمية تقييمها خالل فترات زمنية محددة لمعرفة األثر الذي أحدثته هذه التشريعات على 

ورة التشريعات فقط المسؤولة عنها وزارة تنمية المجتمع ولكن هناك األسرة وتماسكها، ليس بالضر

تشريعات أخرى لها أثر أيضاً اجتماعي وتتأثر كنتيجة لذلك بها األسرة وتتأثر الوزارة وما تقوم به 

من أدوار بهذا الجانب، التشريعات بعض منها موجود ومضى عليه فترة طويلة جداً يحتاج إلى تقييم 

هذا التشريع صالح لالستمرار أو يحتاج إلى تعديل، تشريعاتنا في دولة اإلمارات دائماً فيما إذا كان 

و الحمد تواكب التشريعات المتقدمة عالمياً وفي هذا الجانب نتمنى أن تكون كذلك، تفضلي معالي 

  الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)

في محله وهذا في صميم عمل الوزارة والجهات المعنية في هذا الموضوع شكراً معاليك، فعالً كالمك 

كون هذا الموضوع من األمور التي تقوم عليها الوزارة وفي صميم عملها وبالتالي مراجعة 

التشريعات لكي نضمن مدى مواكبتها ومواءمتها لألوضاع االجتماعية الحالية فهو عمل نقوم به 

ن هللا وسيتم النظر في هذه التشريعات بالتحديد التي تم التطرق إليها وسنقوم على توفيره كذلك بإذ

  كذلك، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، الكلمة اآلن لصابرين حسن اليماحي تفضلي.

  سعادة/ صابرين حسن اليماحي: ( مراقب المجلس)

ؤالتي كلها في مداخلة واحدة السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، معالي الرئيس أنا سأطرح تسا

  وسأترك مداخلة واحدة فقط للتعقيب.

) بشأن إثبات الضرر من 118معالي الرئيس، على الرغم من أن التعديل األخير في أحكام المادة (

 2005) لسنة 5بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ( 2019) لسنة 8القانون االتحادي رقم (
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ان يهدف إلى خفض نسب الطالق من خالل ضرورة إثبات الضرر الواقع بشأن األحوال الشخصية ك

ً ما حيث  على الطرف المقدم أو صاحب الدعوى، حقيقة كانت هناك زيادة قد تكون طبيعية نوعا

، قابلها زيادة طردية 2019) في عام 635بينما كانت ( 2020) دعوى في عام 647وصلت إلى (

لمحكمة نظراً لعدم إثبات األدلة و الحمد، ولكن لألسف نتج في عدد القضايا المرفوضة من قبل ا

عن هذا الرفض للدعاوى زيادة في عدد حاالت دعوى الخلع والتي تؤدي للنتيجة نفسها في التفكك 

األسري، سؤالي معالي الرئيس: أين دور الوزارة في التوعية والتثقيف في شأن هاتين الحالتين 

ن حيث شروطها وسلبياتها وطرق معالجة الخالف بشكل ودي بعيداً بالذات في حاالت االنفصال م

عن أروقة المحاكم بإنشاء مراكز توجيه أسري حكومية في مباني مختصة بذلك ال ترتبط بالمحاكم 

إلزالة صبغة مسمى قضية عن الحالة مما يسهم بشكل كبير في عودة المياه لمجاريها بين الطرفين؟ 

القانون بحذافيره حسب لوائحه ومواده والدور األكبر يقع على التوعية  ففي النهاية المحكمة تنفذ

  والتثقيف واإلرشاد والتوجيه الذي يمثل صلب عمل وزارة تنمية المجتمع.

على جبهة أخرى معالي الرئيس أنه من الصعوبة حصر األسباب المؤدية للتفكك األسري وذلك 

كاتف جهود جهات عدة بالدولة ووزارة تنمية المجتمع لكثرتها وتداخلها وتنوعها مما يستدعي لحلها ت

هي محورها، ولعل من أخطر نتائج التفكك األسري هو االنحراف وبالوقت نفسه قد يكون سبباً من 

أسباب التفكك األسري، إذاً فهي دائرة مغلقة علينا كسرها لنستطيع حلها، ولعل من أهم األسباب 

ي والعقائدي والفكري الذي يمثل خطراً كبيراً على المجتمع هو المؤدية لالنحراف القانوني والمجتمع

وقت الفراغ الذي يعاني منه الكثير من أبنائنا وبناتنا في المناطق التي ال يوجد بها متنفس لهذه الفئة 

من الشباب، كما وأن المحتوى اإلعالمي الذي يهمش العالقة األسرية ويبتعد عن الحقيقة في رسم 

ا حياة شقاء واستبداد وتمرد أو حتى أحالم وردية خيالية ال تمت للواقع بصلة، تجعل حياة األسرة إم

هذه العالقة المقدسة محل مقارنة بين الواقع وبين ما يعرض على شاشات التلفاز ووسائل اإلعالم 

وفير األخرى فينتج لدينا االنحراف بمختلف أنواعه، وعليه معالي الرئيس فإنني أتساءل: لماذا ال يتم ت

المتنفس الثقافي والرياضي والترفيهي لهذه الفئة من المجتمع بالقرب منهم والدولة و الحمد قادرة 

على ذلك السيما وأننا سنخلق فيها جيل متعدد الهوايات والثقافة كما سنخلق وظائف ألبناء المنطقة 

ام؟ وعلى الصعيد اآلخر، نفسها تغنيهم عن االبتعاد عن أسرهم لفترات زمنية طويلة قد تكون باألي

لماذا ال يكون للوزارة دور رئيسي بالرقابة على المحتوى اإلعالمي المقدم للمجتمع وتضرب عليه 

بيد من حديد لغربلته وعرض ما يالئم المجتمع ويعمل على زيادة التالحم األسري السيما وأنها 

 معالي الرئيس.الجهة المسؤولة عن تنمية المجتمع ثقافياً واجتماعياً؟ وشكراً 
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 معالي الرئيس:

  شكراً صابرين حسن اليماحي، تفضلي معالي الوزيرة.

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

   . شكراً معالي الرئيس ، وشكراً لسعادة العضوة صابرين على هذا الطرح

ألسرة وتحاول كذلك وتعمل معالي الرئيس ، تعمل الوزارة على رصد هذه التحديات التي تواجهها ا

جاهدة على التنبؤ بالمشكالت والتحديات التي ربما تواجهها األسرة في المستقبل من خالل اإلعداد 

الدراسات االستباقية واستطالعات الرأي كذلك ، فالكل موجهه لكي نضمن أوالً تشكيل هذه األسرة، 

، وبعد االستقرار كذلك ضمان جودة حياة وزيادة هذه األسر المواطنة السعيدة ، ومن ثم استقرارها 

من خالل اللجان  -معالي الرئيس  -عالية ، هذا مختصر الحديث ، ولذلك تقوم الوزارة مباشرة 

المشكلة ، وكذلك من خالل مجلس تنسيق سياسات األسرة ، ومن خالل كذلك وجود أعضاء معنيين 

هذه األسرة ، على سبيل المثال إحدى  بهذه المواضيع في نفس المجلس بمبادرات داعمة الستقرار

هذه المبادرات األساسية التي رأيناها ربما ضعف الثقافة المالية لبعض األسر ، ورأينا احتياج شبابنا 

وشاباتنا لمثل هذه البرامج ، لذلك تقوم الوزارة حالياً وبالتعاون مع الجهات المعنية بإطالق الكثير 

ة أفراد األسرة ليس فقط في االستقرار األسري ولكن مما يؤدي من المبادرات التي تؤدي إلى توعي

إلى االستقرار األسري ، وإحدى أهم األمور التي تؤدي إلى استقرار األسرة اجتماعياً هي معرفة 

إدارتها ألمورها المالية ، وبالتالي تم تكثيف الجهود وسيتم تكثيف كذلك جهود أكثر مما تساعد من 

   . من ضعف إدارة األسرة ألمورها الماليةتقليل األعباء والحد 

بتوجيه من مجلس التعليم والموارد البشرية  -و الحمد  -فيما يخص المبادرات المعنية بالنشئ والشباب 

وابتداء من العام الماضي والعام الذي سبقه قامت مجموعة من الجهات الحكومية والوزارات المعنية 

مع ، وزارة الثقافة والشباب ، وكذلك وزارة التربية والتعليم والعديد من بالشباب منها وزارة تنمية المجت

، معالي الرئيس -الجهات األخرى بإدراج برنامج صيفي مكثف ينم عن توحيد كافة الجهات ، ففي السابق 

 -و الحمد  -كانت كل جهة معنية في هذا الجانب تقوم بجهودها منفصلة، ولكن  -األعضاء الحضور 

ا تم تنسيق الجهود من خالل مجلس التعليم والموارد البشرية وإدراج هذه البرامج من ضمن خطة عندم

صيفية موحدة رأينا النتائج التي عمت على أكبر عدد من المشاركين من األطفال ومن اليافعين ، هذه هي 

ألوضاع التي كانت الطريقة التي اعتمدتها الحكومة وستعمل على تكثيفها كذلك ، العام الماضي وبسبب ا

) 18كان عندنا برنامج مكثف إلكتروني عن بعد لكافة األطفال والشباب والفئات العمرية حتى عمر (

يشاركون فيه ، وأولياء أمورهم كذلك تم إدراجهم ، والحمد للله بالتعاون مع الجهات المعنية استطعنا أن 
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مهمة إذا سمحتم لي في هذا  -كذلك  -التوعية نصل إلى إعداد ومشاركات أكبر وزيادة معرفة أكثر كذلك ، 

المجال ، فمن خالل البرنامج الوطني لجودة الحياه تقوم مبادرة " مدرسة الحياة " باستضافة نخبة من 

األخصائيين في مواضيع األسرة والمجتمع وطرح هذه المواضيع وكذلك بكافة اللغات ، فال نختصر هذه 

لمواطنين في دولة اإلمارات ، ولكن المواطنين لهم األولوية ، ولكن مجتمع الخدمات التي تُقدم حالياً إلى ا

دولة اإلمارات كما تعرفون هو مجتمع متنوع ، فيتم طرح مثل هذه البرامج بلغات أخرى لكي نضمن 

تواصل األبناء مع اآلباء ومعرفة كافة األسر باألمور التي حالياً يمر المجتمع فيها ، ليس فقط مجتمع دولة 

  اإلمارات ولكن المجتمع الدولي كذلك ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزيرة ، تفضل سعادة صابرين اليماحي

  سعادة / صابرين حسن اليماحي : (مراقب المجلس)

شكراً معالي الرئيس ، شكراً معالي الوزيرة على هذه المعلومات بالنسبة للبرامج التثقيفية التي قدمتها 

ارة ، ولكن سؤالي كان : لماذا ال تكون هناك مراكز ثقافية ، مراكز رياضية ترفيهية لفئة الشباب الوز

الموجودين في المناطق ممكن أن نقول عنها المناطق النائية ؟ فعندنا في دبا والطويين أقرب مركز 

ليقضوا وقتاً جيداً أو فتيات أو نادي يبعد عنا تقريباً ما يقارب الساعة ، فأنا حتى أبعث ابني أو بنتي 

يستفيدون من هذه البرامج التي تُقدم من قبل الوزارة في هذه المراكز أحتاج ساعة في الطريق ذهاباً 

وساعة إياباً ، فالقصد معالي الرئيس لماذا ال يتم نشر مثل هذه األندية وبناءها بالقرب من المحتاجين 

   . ناء هذه المراكزلها ؟ فالحمد  الدولة دولة خير وقادرة على ب

أيضا بالنسبة لمراكز التوجيه األسري لماذا ال يتم إنشاء مراكز توجيه أسري في مناطق قريبة من الناس 

التي تستفيد منها بعيداً عن أروقة المحاكم ؟ فاليوم عندما يأتيني زوج أو زوجة تطلب الطالق أو أنها ترغب 

، رد أنها دخلت المحكمة ينتهي الموضوع بالنسبة للرجلبرفع قضية على الزوج ممكن أن تُحل ، ولكن مج

فالقصد أننا نريد مثل هذه المراكز وتفعيلها ، هذا هو المطلوب ، وأعتقد أنه سيحل مشاكل كبيرة وسيساهم 

    . في عملية التالحم األسري ، وشكراً معالي الرئيس ، شكراً معالي الوزيرة

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس على إتاحة الفرصة للرد وللتوضيح كذلك ، كما نعرف أنه قبل الجائحة الصحية 

التي جاءت المراكز الحكومية المعنية بهذه األمور موجودة ومتوفرة ، وربما تكون تابعة لوزارة 
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المراكز االجتماعية ومراكز سعادة المتعاملين وكذلك المراكز المعنية تنمية المجتمع تحت مظلة 

بوزارة الثقافة والشباب والتي تشترك وزارة تنمية المجتمع في البرامج معهم ، وهذه المراكز انتقل 

عملها في هذه الفترة للظروف الصحية ليكون عن بعد ، ولكنها مستمرة في برامجها التوعوية 

ذن هللا كلما سمحت لنا الفرصة باستقبال الشباب والبنات إلى هذه المراكز لكي يتم والتثقيفية ، وبإ

   . االستمرار بتقديم البرامج التوعوية للفئات المختلفة ، هذا أوالً 

في مراكز سعادة المتعاملين التابعة  -معالي الرئيس ، أعضاء المجلس المحترمين  -الموضوع اآلخر 

نا في كل مركز من مراكزنا مكان مخصص لإلستشارات األسرية ، لوزارة تنمية المجتمع خصص

فاالستشارات األسرية تُقدم حالياً عن طريق أكثر من قناة ، فهي تُقدم عن طريق االتصال الهاتفي 

لألشخاص الذين ال يريدون الحضور بأنفسهم ، كذلك تُقدم عن طريق البريد اإللكتروني ، وتُقدم عن 

ية ألن هناك بعض الحاالت حتى صوتهم ال يريدون أن يُسمع ، والمراكز طريق المحادثة الكتاب

تخصص حالياً أماكن مخصصة تُقدم من خاللها االستشارات األسرية ، ويُؤخذ عن طريق جدول 

مواعيد ، وتتوفر للطالبين الذين يرغبون بالحضور بأنفسهم للهذه المراكز ، وهذه الممارسة رأينا 

ة أنها خففت الكثير من األعباء في القضايا قبل أن تصل للمحاكم ، وحالياً كما تفضلت سعادة العضو

وزارة تنمية المجتمع في حديث متواصل مع وزارة العدل لكي تكون عندنا آلية لضمان عدم البت 

في هذه القضايا قبل أن تستنفذ كافة المحاوالت لإلصالح األسري ، ونحن نعرف كذلك وجود لجان 

في كافة المحاكم وفي محكمة األسرة كذلك ، وتتواصل هذه اللجان مع وزارة اإلصالح األسري 

تنمية المجتمع ألنه كما تفضلت سعادة العضوة بمجرد أن تصل القضية إلى أروقة المحاكم يصبح 

هناك صعوبة في الحل وتتغير نفسية اإلنسان سلباً ، ولكن بمجرد وجودها في أروقة جهة حكومية 

تمع سهل الكثير ، فنحن نعمل على تقديم هذه الخدمات لكل من يطلبها ، والتوعية معنية بتطوير المج

  بوجودها كذلك ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

شكراً معالي الوزيرة ، أخت صابرين ، هل اكتفيت بالمداخلتين ؟ .. مشكورة ، الكلمة اآلن لسعادة 

    . الدكتورة شيخة الطنيجي

   :يسعادة / د. شيخة عبيد الطنيج

شكراً معالي الرئيس ، الحقيقة انا اليوم جلست مع األخت صابرين ولكني لم أريها سؤالي ، واآلن 

   . اكتشفت تقريباً أنه نفس السؤال ، ولكن سأحاول طرحه بطريقة مختلفة بعض الشيء
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خفف معالي الرئيس ، إن إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية تساهم في التنشئة االجتماعية لألطفال ، وت

العبئ عن األسر خاصة األسر المرهقة بالضغوط االجتماعية والنفسية ، سؤالي هو عن المراكز 

االجتماعية ، وسمعت إجابة معالي الوزيرة عن أن مراكز التنمية االجتماعية تقريبا تقوم بعملها ، 

مجانية على لكن ما نطمح له ويطمح له الشعب هو أننا نريد مراكز اجتماعية وثقافية تقدم خدمات 

مدار السنة للطفل في جميع أنحاء الدولة وليس في مركز معين أو في بقعة في المعمورة وتختص 

؟ 2016) لسنة 3) من قانون حقوق الطفل رقم (30بالجوانب الثقافية والعلمية والبدنية وفقاً للمادة (

  وشكراً.

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  ى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)معالي / حصة بنت عيس

شكراً معالي الرئيس ، مثل هذه المالحظة سيتم إدراجها بإذن هللا من ضمن قائمة المبادرات 

توفير أكبر قدر  -بإذن هللا  -والمحاضرات التي تقوم على تقديمها هذه المراكز حالياً لكي نضمن 

  ل وكذلك اليافعين ، وشكراً.من هذه البرامج التوعوية للمستفيدين منها من األطفا

  معالي الرئيس : 

شكراً معالي الوزيرة ، دكتورة شخية ، هل لديك تعقيب ثاني ؟ .. شكراً ، الكلمة اآلن لسعادة أحمد 

    . عبدهللا الشحي

   :سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

دراسة موضوع  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، معالي الرئيس ، أشكر اللجنة على جهودهم في

التالحم األسري وتعاون الحكومة معهم في هذا الموضوع ، والحقيقة نحن في اللجنة التشريعية 

   . سوف نستفيد استفادة كاملة من هذا الموضوع

معالي الرئيس ، اتضح لنا من اإلحصائيات الواردة من وزارة تنمية المجتمع بأن إجمالي حاالت 

، في المقابل يصل إجمالي  2019) حالة في عام 1991إلى (زواج المواطنين من وافدات يصل 

و  2017) حالة ، وبالمقارنة بعامي 730عدد حاالت طالق المواطنين من وافدات في نفس العام (

تبين لنا معالي الرئيس ارتفاع حاالت الزواج من أجنبيات وانخفاض حاالت طالق المواطنين  2018

وتماسك األسرة بدخول العادات والتقاليد والثقافة الغربية على  من الوافدات مما يؤثر على استقرار

مجتمع اإلمارات األمر الذي يؤثر مستقبالً على التركيبة السكانية في خلق مردود اجتماعي وآمن ، 

وأتساءل معالي الرئيس : ما هو دور الوزارة في الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات ، وما هي 
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ارة والجهات األمنية في ضبط زواج المواطنين من أجنبيات عن طريق أوجه التنسيق بين الوز

الموافقات األمنية ؟ ألن أغلب الناس يأتون وعندهم أفكار سواء دواعش أو أفكار إخونجية أو أفكار 

    . تكون مهمة في هذا الشأن ، وشكراً  -معالي الرئيس  -مكفرة وغيرها ، فالموافقات األمنية 

  معالي الرئيس : 

    . فضلي معالي الوزيرةت

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

معالي  -شكراً معالي الرئيس ، وشكراً لسعادة العضو على طرحه لهذا السؤال ، قدمت الوزارة 

التسهيالت المشروطة بالمواطنة كمنحة الزواج وكذلك باقة فرحة التي  -الرئيس ، سعادة األعضاء 

) ألف درهم 70يالت وخصومات ذات صلة ، كما أن الدولة تقدم هذه المنحة والمقدرة بـ (تقدم تسه

لتشجيع زواج المواطنين من مواطنات ، وهذا ال يقدم لغيرها من الزيجات، تقوم كذلك الوزارة 

بتنظيم األعراس الجماعية التي يتم من خاللها تزويج أعداد من الشباب المواطنين إلى أعداد مماثلة 

، من الشابات المواطنات بهدف تشجيع زواج المواطنين من مواطنات وكذلك خفض تكاليف الزواج

كما نظمت الوزارة العديد من البرامج التوعوية في المجاالت التربوية والصحية والنفسية 

، كما بلغ عدد الحمالت  2020) ألف مشارك في عام 55واالجتماعية التي شارك فيها أكثر من (

) حملة موجهة لتوعية شبابنا على أهمية االختيار 230ية مع الجهات المشاركة أكثر من (التوعو

المناسب للزواج واختيار المواطنة عند اإلقبال على مثل هذه الخطوة ، وتشمل هذه البرامج الطلبة 

فاد ) دورة است946في الثانوية ، وطلبة الجامعات والمعاهد والكليات ، وكذلك تم تنظيم أكثر من (

) ألف شخص مما أدى بدوره إلى زيادة أعداد حاالت الزواج بين المواطنين حيث بلغت 31منها (

، فهذا الجانب ال نتوقف عن العمل  2018%) عن عام 3بنسبة زيادة ( 2019%) في عام 21(

في  فيه ، وتوعية شبابنا فيه وتوعية أولياء األمور كذلك ، واألمور التي نرجو ونأمل بالوصول إليها

  نهاية المطاف هي أسر اماراتية سعيدة ومستقرة ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

    . شكراً معالي الوزيرة ، سعادة األخ أحمد الشحي ، تفضل بالتعقيب الثاني

   :سعادة / أحمد عبدهللا الشحي

على نعم معالي الرئيس ، أنا حقيقة سؤالي هو : ما هو دور الوزارة في عمل الموافقات األمنية 

زواج المواطنين من أجنبيات ؟ فأنا أعلم ان دور الوزارة كبير في الترابط األسري وهذه االشياء 

التي يقوموا بها ، ولكن نتمنى من الوزارة تبني هذا الموضوع مع الوزارات األخرى ، فاألسرة 
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المجلس وإذن  اإلماراتية هي ركيزة مهمة للمجتمع بتماسكها ، والحقيقة أنا عندي توصيتين بعد إذن

   : معاليك وهما

إنشاء المجلس االتحادي لألسرة اإلماراتية ، وهذا المجلس يتكون من عدة وزارات مثل وزارة تنمية 

المجتمع ووزارة العدل ووزارة الداخلية والهيئات العامة أسوة بمجلس التعليم والموارد البشرية حيث 

د اللوائح التنفيذية والتطبيقية ويتابع حاالت يضم نفس الشيء عدة وزارات ، وهذا الشيء سوف يوح

الزواج والطالق ويعمل ثقافة بشكل عام في مجتمع اإلمارات ، فهذا مطلب لي بأن يكون هناك 

   . توصية بهذا الشيء لمجلس الوزراء

ثانياً : موضوع تفعيل المستشارين األسريين الذي طرحته معالي الوزيرة مشكورة هذا شيء جيد 

بالمحاكم العمالية الموجود في وزارة الموارد البشرية والتوطين ، فقبل أن تذهب المشكلة وذلك أسوة 

إلى المحكمة أو محكمة األسرة يُفترض أن تأتي برسالة من وزارة تنمية المجتمع عن طريق 

الموجهين األسريين أو المستشارين األسريين ، هاتين توصيتن مني أقترح ضمهما إلى التوصيات، 

  .وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . شكراً سعادة األخ أحمد الشحي ، معالي الوزيرة ، هل لديك تعقيب ؟ تفضلي

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس ، تعقيباً على التوصية األولى يوجد بقرار من مجلس الوزراء حيث تم تشكيل 

، وهذا المجلس تترأسه وزارة تنمية المجتمع وتتشارك فيه بعضويتها مجلس لتنسيق سياسات األسرة 

مع جهات معنية باألسرة اتحادية ومحلية ومن خالل هذا المجلس يتم دراسة ومراجعة السياسات 

   . المعنية باألسرة ، هذا بالنسبة للتوصية األولى

ة ، وسيتم النظر فيها ودراستها الموضوع الثاني : كما عقبنا معالي الرئيس سابقاً هذه التوصية جيد

  مع جهة االختصاص وهي وزارة العدل ومن ثم إن شاء هللا رفعها لمجلس الوزراء ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

   . شكراً معالي الوزيرة  ، الكلمة اآلن لسعادة عائشة رضا البيرق

   :سعادة / عائشة رضا البيرق

موقر ، معالي وزيرة تنمية المجتمع الموقرة ، إخواني بسم هللا الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ال

   . وأخواتي أصحاب المعالي والسعادة
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تعد دولة اإلمارات من الدول السباقة في وضع السياسات والخطط التنموية لالرتقاء بالمواطن 

في ) أتت األسرة اإلماراتية 2021اإلماراتي وتوفير سبل العيش الكريم لهم ، ففي رؤية اإلمارات (

مقدمة هذا التصور المستقبلي لواقع المجتمع اإلماراتي لتواصل الجهود المبذولة طوال الخمسين 

نقطة انطالق  2018عاماً الماضية في خدمة المواطن اإلماراتي ، وتعد السياسة الوطنية لألسرة لعام 

ات وبرامج مهمة وفعالة في تعزيز التالحم األسري في دولة اإلمارات من خالل استحداث تشريع

عمل ومبادرات تساهم في بناء منظومة أسرية متماسكة ومستدامة ،  وعلى الرغم من ذلك فإن جهود 

التجويد والتطوير البد أن تستمر في المستقبل خاصة على أثر رسم سياسات مئوية دولة اإلمارات 

وير والتحسين ، ) فالسياسة الوطنية لألسرة لها مكان قوة متعددة ، ولها فرص عديدة للتط2071(

وعليه : ما دور الوزارة الموقرة في حشد الجهود لتحقيق السياسة الوطنية لألسرة والتي محاورها 

تهتم بكل من : الزواج ، العالقات األسرية ، التوازن في األدوار ، رعاية األطفال ، حماية األسرة، 

مع الموقرة ، وكيف عالجت إطار العمل ؟ هذه هي المحاور التي وضعتها وزارة التنمية المجت

االستشراف الحقيقي لمستقبل األسرة اإلماراتية بجهود عبر قطاعية متمثلة بجميع الجهات المعنية 

باألسرة في دولة اإلمارات وهي الجهات الخاصة وأقصد بها الحكومة االتحادية الجهات الخاصة 

اتها الراقية من أجل تجويد هذه السياسة بالحكومة المحلية ، مؤسسات النفع العام ، أم اإلمارات ومبادر

    . واالرتقاء بها ، وشكراً معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

    . اتفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

ثل شكراً معالي الرئيس ، وشكراً سعادة العضوة على هذا الطرح ، مجدداً نتكلم عن أهمية وجود م

بمباركة من مجلس   2018هذه السياسة وهي السياسة الوطنية لألسرة والتي تم إطالقها في عام 

الوزراء الموقر ، ويتم تنفيذها من خالل وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية في هذا الموضوع، 

رة ولكي نضمن تطبيق مثل هذه السياسة على أرض الواقع تم تشكيل مجلس تنسيق سياسات األس

الذي يضم من خالله أعضاء معنيين في هذا الموضوع في الحكومة االتحادية والمحلية ، المبادرات 

التي تم إدراجها من خالل هذه السياسة " السياسة الوطنية لألسرة " مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالخطة 

كتب رئاسة مجلس االستراتيجية لوزارة تنمية المجتمع ، ويتم رفع تقارير ربع سنوية وسنوية لم

الوزراء في العمل على تنفيذها ، والمبادرات والتشريعات التي تم مراجعتها وإطالقها ، وكذلك 

    . الطرح الذي تم سالفاً الحديث عنه يصب في هذا الموضوع بالتحديد ، وشكراً معالي
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  معالي الرئيس : 

    . ق ، تفضليشكراً معالي الوزيرة ، التعقيب الثاني لسعادة عائشة رضا البير

   :سعادة / عائشة رضا البيرق

   . معالي الرئيس الموقر ، نشكر معالي الوزيرة الموقرة

أوالً : تعد السياسات األسرية من السياسات العبر قطاعية ، وعليه فالسياسات األسرية تصاغ من 

ينا أن الوزارة منطلق وظائفها المختلفة كالوظيفة البيولوجية واالقتصادية واالجتماعية ، لكن رأ

الموقرة لم تركز بشكل أساسي في استراتيجيتها على بعض من الوظائف المهمة والمنوطة بها ، كما 

أننا لم نرى الصورة الواضحة لإلطار الشمولي والعبر قطاعي ، وعليه وقعت الوزارة في تحدي 

ي عالمنا المعاصر مثل: حيث لم تحقق برامجها ومبادراتها احتياجات األسرة اإلماراتية وتحدياتها ف

الطالق ، العنوسة ، معدل الخصوبة ، تغير هيكلة العائلة وارتفاع مؤشر أسر من شخص واحد ، 

) والمعنية بخط اإلحالل لألسرة اإلماراتية ، 2030وهذه ظاهرة قد تكون لها عقبات خالل خطة (

الذين دخلهم اليتعدى عشرة  ارتفاع مؤشر النزعة الفردية لدى الشباب اإلماراتي ، األسر المتعففة

) ، وال يخفى على معاليكم مدى 2030آالف درهم ويعيشون في شقق وبيوت ال تتناسب مع رؤية (

تأثير الدخل على االستقرار األسري ، المعونات التي تصرف لألفراد ، أين إيجاد فرص العمل لهم؟ 

هود تشاركية تنسيقية ووضع وعليه نقترح تجويد استراتيجية الوزارة وربط بعض المبادرات بج

أهداف ومحاور أكثر واقعية ومتكاملة وارتباطاً بتحديات األسرة اإلماراتية والعمل على تشريعات 

   . متخصصة تساهم في حدتها أو القضاء عليها

ثانياً : معالي الرئيس الموقر ، تعلمنا من قيادتنا المعرفة والبيانات والمعلومات أنها تعزز قيادة الفكر 

وضع السياسات المستندة إلى األدلة من أجل التنمية المستدامة ، فلو أخذنا الطالق لرأينا من خالل و

موقع حكومة دولة اإلمارات اإللكتروني أن الطالق في تصاعد ، مركز أبوظبي لإلحصاء : الطالق 

مؤشر في تصاعد ، تقرير اللجنة الموقرة : الطالق في تصاعد ، أما في الجدول الخاص بقياس 

التالحم األسري أؤكد على كالم رئيس اللجنة الموقرة حيث نالحظ انخفاض مؤشر التالحم األسري 

ارتفع مؤشر  2019، ولكن في عام  2017إلى  2013) نقطة مئوية ما بين عامي 11بمقدار (

ير ) درجة مئوية ، هذا االرتفاع الحاد مبررات الوزارة الموقرة له في التقر16التالحم األسري (

المفصل لم تكن واقعية ، وهناك تناقض في بعض البيانات والتحليل ، كما أن الواقع المعاش يؤكد 

أن هناك عوامل أساسية مؤدية إلى االنخفاض ، وهي حجم األسر وعدم استقرار الزيجات نظراً لقلة 

فاض في التوازن بين الحياة والعمل وتكاليف المعيشة ، فهذه مؤشرات جوهرية تؤدي إلى االنخ
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تحديات حقيقية في وضع  -أيضا  -التالحم األسري بجانب أمور كثيرة عدة ، وعليه نالحظ أننا أمام 

   . االستراتيجية وهي البيانات والمعلومات ودقتها

ثالثاً : المبادرات التي وضعتها الوزارة الموقرة والبرامج اإلرشادية الخاصة باألسرة يا حبذا قياس 

   . في اطار علمي يوضح ارتباطها بمختلف التحديات التي تمس األسرةأثر تلك المبادرات 

ً : االهتمام بوضع التشريعات االستباقية التي منها نحقق أسر إماراتية متماسكة ، فمجتمع  رابعا

اإلمارات يا معالي الرئيس ينمو ، والنمو تصاحبه آالم ألن النسيج الذي كان يوائم الجسم الصغير لم 

يافع الكبير ، إن األم تتلوى حين تحمل ابنها وحين تضعه ، والطفل يتلوى حين تظهر يعد يالئم ال

أسنانه الصلبة في ثنايا لثته الرقيقة الغضة ، وهو حين يشيب يصاحب وهذا وذاك تغيرات عضوية 

وانفعاالت نفسية ، معالي الرئيس ، نحن أمام وزارة عملها تنمية ، عملها نمو ، عملها منصب على 

ج حماية المجتمع من مجتمع محلي إقليمي إلى مجتمعي عالمي يحتاج االستعانة بالدراسات برام

والتجارب ، يحتاج استراتيجية تُحشد لها الجهود عبر قطاعية ، يحتاج سياسات وتشريعات ألنظمة 

عمل وخصوصاً األنظمة التي لها عالقة باألسرة مباشرة ، كان عندي جدول في المواد التي استقيت 

   ... نها والمراجع والمصادر لكنم

  معالي الرئيس : 

معذرة أيها اإلخوة ، سواء اإلخوة األعضاء والعضوات أو اإلخوة الحضور ، من غير المقبول 

    . التصفيق واالستحسان أو أي شيء في المجلس لو سمحتم ، تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس على إتاحة الفرصة لإلستيضاح والنقاش في هذا الموضوع كما تفضلت سعادة 

   . العضوة

الحقيقة أن السياسة الوطنية لألسرة بمحاورها المختلفة التي تكلمنا فيها في العرض تطرقت إلى هذه 

بناء على  2018م المواضيع ، حيث أن السياسة الوطنية لألسرة لم تأت من فراغ ، وجاءت في عا

الدراسات المسبقة التي عملت عليها وزارة تنمية المجتمع في ذلك الوقت بالتواصل مباشرة مع الجهة 

لكي نضمن أن السياسات الوطنية لحكومة دولة  المعنية بالسياسات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء

ذات أثر ملموس ، وبالتالي اإلمارات عندما يتم إصدارها واعتمادها تكون سياسات شاملة وحديثة و

فهذه السياسة الوطنية لألسرة كان من محاورها ستة محاور أساسية ، ومن المواضيع األساسية في 

، هذه السياسة والذي تم االهتمام به هو موضوع الزواج ، وتكلمنا عنه بإسهاب ، للمقبلين على الزواج

   . ا حصل بعض اإلشكاليات في هذه العائلةإذ -ال سمح هللا  -ما بعد الزواج واألطفال ، ومن ثم 
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موضوع آخر كذلك فصلت فيه هذه السياسة هو العناية برعاية األطفال وحمايتهم وتوفير أفضل 

   . جودة حياة لكي نضمن انتعاش هؤالء األطفال وكذلك استمرارية الدعم الوالدي لهم

ات األسرية : وهذا موضوع موضوع أخر ومحور آخر تطرقت له هذه السياسة وهو موضوع العالق

شامل وقد تكلمنا عن المبادرات ، وتكلمنا عن أمثلة على المبادرات التي تم تقديمها والمعنية بهذا 

   . المحور

جانب آخر رابع يتكلم عن التوازن في األدوار ، وربما تكون هذه هي الجزئية التي انفردت بها 

معالي الرئيس ، سعادة  -ة اإلمارات ، وقد شاركنا السياسة الوطنية لألسرة التي قدمتها حكومة دول

بورقة عمل ومشاركات في مؤتمرات دولية نتكلم فيها عن دور األسرة ، ونتكلم بالتحديد  -األعضاء 

عن تسليط الضوء على محور أساسي معنى بالتوازن بين األدوار وأدوار الوالدين بالتحديد في 

 -معالي الرئيس  -لى استقرار األسر ، في نفس الوقت األسرة ، وكان موضوع مهم جداً ويؤدي إ

نعلم مدى أهمية ربط كل هذه السياسات التي تأتي من ضمنها التشريعات والمبادرات بمعلومات 

حديثة ، ولذلك فالمرصد االجتماعي التي تقوم وزارة تنمية المجتمع على تطويره حالياً ، وقامت 

عنها في السابق مع الجهات المعتمدة في الدولة بإقامة ورصد على العمل على الدراسات التي تكلمنا 

مثل هذه الدراسات لكي نضمن أن خالصة المقترحات التي تقدمها الحكومة في نهاية المطاف تكون 

   . قائمة على دراسات علمية صحيحة وحديثة كذلك

الجهات المعنية ، أكرر وأقول أتطرق له بشكل سريع وهو الدور التنسيقي لكافة  -معالي الرئيس  -جانب آخر 

أن مجلس تنسيق سياسات األسرة اعتمده مجلس الوزراء لهذا السبب ألنه كان هناك حاجة لوجود تنسيق 

اتحادي محلي مع الجهات المعنية باألسرة ، ألننا عندنا سياسة كبيرة وأحالم كبيرة نريد الوصول إليها ، 

فيما بينها ، ولهذا السبب فتقرير جودة الحياة الذي تقوم دولة وكذلك عندنا تشريعات معنية ، فيجب التنسيق 

اإلمارات وحكومة دولة اإلمارات برصده كل عامين يقيس مثل هذه األمور ، ونضمن كذلك ترابط الجهود 

  الحالية الحكومية لكي نضمن إذا كان هناك فجوات كيف نغلقها في المستقبل ، وشكراً.

  معالي الرئيس : 

    . الوزيرة ، الكلمة اآلن لسعادة عفراء بخيت العليليشكراً معالي 

   :سعادة / عفراء بخيت العليلي

شكراً معالي الرئيس ، ذكرت اللجنة في تقريرها أن هناك عدة عوامل من الممكن أن تؤثر على 

الهوية الوطنية على مستوى األسرة ، بالتالي التأثير على االستقرار األسري مثل الزواج من غير 

مواطنات ، مخاطر استخدام اإلنترنت ، وتزايد اعتماد األسرة المواطنة على الخدمة المساعدة ، ال
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يتعلق بمسح التماسك األسري  2019على موقع الوزارة في نوفمبر  -معالي الرئيس  -وتم نشر خبر 

بين تضمن بأن هذا المسح يهدف إلى رصد قوة العالقة  2019والتالحم المجتمعي لدولة اإلمارات 

أفراد األسرة اإلماراتية الواحدة مع بعضها البعض والتزامهم بالقيم النبيلة التي ورثوها عن اآلباء 

صرحت أحد  -معالي الرئيس  -واألجداد ، وتحديد مالمح االنتماء للهوية الوطنية ، وفي ذات الخبر 

ً يداً بيد لبناء مجتمع إماراتي قوي ومتماسك  ومسؤول عن ازدهار المسؤوليات أننا نعمل سويا

ومستقبل وطننا الغالي وذلك من خالل أسر متالحمة ومحافظة على قيمها ومعتزة بتقاليدها اإلماراتية 

من عدم وجود مؤشرات تقيس عناصر الهوية الوطنية عن  -حقيقة معاليك  -األصيلة ، وأستغرب 

نتماء الوطني ، وأنا بأنه يوجد مؤشر وطني خاص باال -معالي الرئيس  -مستوى األسرة ، نعلم 

تاريخنا معالي الرئيس ، فالمؤشرات التي رأيناها متعلقة فقط  -أتكلم عن عناصر الهوية الوطنية 

معالي  -بالعالقات بين أفراد األسرة الواحدة أو بين أفراد األسرة وباألسرة الكبيرة ، الجيل الحالي 

ليهم ثم يعتزلون في غرفة ، أحد المواقف عندما يسيرون لزيارة الجد أو الجدة يسلمون ع -الرئيس 

والتي حصلت أمامنا يدخل الحفيد والجد والجدة جالسين ويتكلم بغير اللغة العربية ، فأين التواصل 

معالي الرئيس ؟! لدرجة أن الجد يقول بالحرف الواحد ماذا يقول هذا ؟ ربما يأتي بأن هناك جهات 

أنا عندي بيئة  -معالي الرئيس  -ذلك ، نعم توجد ، ولكن  معنية بتعزيز هذه العناصر ، ال أختلف في

تبني هذه العناصر وهي األسرة وعندي بيئة تعزز ، فإذا كانت البيئة وهي األسرة غير مدركة ألهمية 

فهي تطمح إلى  2021هذه العناصر فالتعزيز لن يؤتي ثماره ، وإذا ما نظرنا إلى األجندة الوطنية 

م محافظ على هويته ، فإذا أردنا التركيز على تالحم واستقرار األسرة أو الحفاظ على مجتمع متالح

تالحم المجتمع فهو دائما مرتبط بالمحافظة على الهوية ، والحقيقة عندي كذا سؤال معالي الرئيس 

لكن حفاظا على الوقت ، عندما قامت الجهات المعنية بالمسح الخاص بقياس مؤشر التالحم األسري 

حة المستهدفة من األسرة التي اعتمدت عليها في استكمال هذا المسح ؟ هل شارك في فمن هي الشري

استكمال المسح جميع األطراف المكملين لعملية التالحم األسري ؟ وما هي المعايير التي على أساسها 

تم قياس مستوى التواصل بين األسرة الكبيرة وأبناء األسرة لنقل األحفاد ، فأين المؤشرات التي 

تقيس لي مدى محافظة األسرة على عناصر الهوية الوطنية كما جاء ذكرها في الخبر مثل اإللتزام 

بالقيم النبيلة التي ورثوها من اآلباء واألجداد وأثرها في تحقيق التماسك األسري والتالحم المجتمعي 

  وأسر محافظة على قيمها ومعتزة بتقاليدها اإلماراتية األصيلة ؟ وشكراً.

  الرئيس : معالي 

    . تفضلي معالي الوزيرة
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  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس ، وشكراً سعادة العضوة على هذا الطرح ، نتكلم هنا عن مؤشر التالحم 

الحم المجتمعي ، وكما استعرضت سعادة العضوة من المعايير األساسية التي تم االعتماد عليها في الت

المجتمعي بالتحديد هو االنتماء الوطني ، ورأينا واستعرضنا كذلك النتائج ، هذا المؤشر وبالتحديد 

اختيار االنتماء الوطني لكي يكون من ضمن محاور مؤشر التماسك األسري أتى لسبب حيث أن 

ى نحن مؤشرات الهوية الوطنية تم إدراجها في دراسات أخرى كذلك تقوم عليها جهات معنية اخر

   . مشاركين معهم ولكن ال نرأس هذا العمل

فيما يخص الحوار بين اآلباء واألبناء : مما ال شك فيه يعزز التالحم األسري والمجتمعي وكون 

الوزارة معنية وتعلم مدى أهمية هذا الموضوع فإنها تعمل على رفع نسبة معدل العالقة بين اآلباء 

والمبادرات التي أدت إلى نتائج كما تكلمنا عنها وطرحناها  واألبناء من خالل مجموعة من البرامج

في بداية الحديث ، وتعزيز هذه التوجهات أطلقته الوزارة وهي مستمرة في تطبيق البرامج 

والمبادرات المعنية والمتخصصة لتعزيز الحوار والتواصل بين األبناء واآلباء منها على سبيل المثال 

رية " ، وكذلك حملة " معكم دائما " وحملة " عطاء أم " واألحاديث الحمالت التوعوية " ظالل أس

الجانبية التي تقام في األسرة الواحدة ، كذلك " خدمات تآلف " التي تعني بتعريف وتسهيل فهم أفراد 

   . كان هناك مشاكل أسرية -ال سمح هللا  -األسرة إذا 

ألسرة الواحدة ، وكذلك ورش العمل التوعوية تقديم كذلك كما ذكرنا سابقا الخدمات االستشارية في ا

ألولياء األمور حول حقوق أبنائهم ، وكذلك عندما يتواجد هؤالء األبناء في العائلة الممتدة ، فهذه 

أمور تعمل الوزارة عليها من خالل المبادرات والمشاريع وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية 

ت ذات النفع العام المعنية باألسرة ، فهذه المبادرات كلها من صميم االتحادية والمحلية وكذلك الجمعيا

عمل السياسة الوطنية لألسرة والهدف منها توعية أفراد المجتمع ، وتقديم صورة أفضل للمجتمع 

    .اإلماراتي المترابط ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . شكراً معالي الوزيرة ، تفضلي سعادة عفراء العليلي

   :عفراء بخيت العليلي سعادة /

شكراً معالي الرئيس ، ال زلت أركز على موضوع عناصر الهوية الوطنية والتي في األساس تبنيها 

األسرة ، فنحن ال بأس نعزز هذه العناصر لكنها من اين تأتي في األساس ؟ إذا كانت عندي اسرة 

   . واعية بأهمية هذه العناصر
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د ردود الوزارة مشكورة على استفسارات اللجنة والمتعلقة الشيء اآلخر معالي الرئيس : في أح

بالدراسات التي تقوم بها أنها تقوم بعمل استبيان أو دراسة احتياجات المواطنين من ذوي الدخل 

المحدود ، هذه الدراسة كما جاء فيها في مقدمة االستبيان هي دراسة مستمرة تهدف إلى حصر 

لتحليل االحتياجات األساسية لهم وإطالق مبادرات تدريجية االحتياجات من ذوي الدخل المحدود 

لمعالجة وإيجاد الحلول الجذرية المستدامة لضمان االستقرار االجتماعي ، وباللون األحمر معالي 

الرئيس في نفس االستبيان مكتوب " المشاركة في االستبيان لغرض الدراسة التحليلية فقط " وال 

متطرق لكثير من األسئلة ،  -معالي الرئيس  -، طبعا االستبيان يلزم الجهة بصرف أي مساعدة 

وفعالً هو يقيس احتياجات والمصروفات التي تقوم بها األسرة ، سؤالي : إذا كان هذا االستبيان 

متعلق فقط بإطالق مبادرات كما ذكر وليست مساعدات مالية ، فما هي آخر المبادرات التي بنيت 

؟ بما أن التقرير ناقش السياسة الوطنية لألسرة كانت رؤية هذه السياسة "  على نتائج هذا االستبيان

أسرة إماراتية متماسكة مسؤولة تنعم باالستقرار في ظل الحياة المعاصرة " أود الوقوف على بعض 

االحتياجات الرئيسية التي ذكرتها هذه السياسة حيث كان منها : االستقرار ، األمن المالي ، ومستوى 

الئق ، ونحن نعلم ان الوزارة تعمل على كثير من الخدمات لألر كما ذكرت السياسة الوطنية،  معيشي

ومنها الضمان االجتماعي أو المساعدات االجتماعية والتي تعتبر مصدر رئيسي لألسر المستفيدة 

ع من هذا الضمان ، سؤالي معالي الرئيس : ما هي آخر دراسة قامت بها الوزارة على مستوى الواق

الذي نعيشه لتقيس مدى مالئمة هذه المساعدة االجتماعية بالتضخم الحالي الذي نعيشه والغالء الذي 

نشهده في ظل احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرهم من المستفيدين والتي بدورها 

وأمن  تسهم في توفير بعض االحتياجات الرئيسية كما ذكرته السياسة مثل : مستوى معيشي الئق ،

    . مالي ، وشكراً 

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

   . شكراً معالي الرئيس ، وشكراً سعادة العضوة على هذا الطرح

قوم فيما يخص الدراسات التي تقوم بها الوزارة ومن ضمنها دراسات احتياجات المواطنين ، ت

الوزارة بحصر ورصد هذه الدراسات ومن ثم تقديم االقتراحات ورفع هذه النتائج ، وبناء على نتائج 

االقتراحات لمتخذي القرار ، وبالتالي يتم مناقشة هذه المشاريع ، األمر الذي تطلب االستمرارية في 

على الواقع الذي رأيناها  تقديم مثل هذه الدراسات بشكل دوري ، ومن المبادرات التي تم إطالقها بناء
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في الدراسات العمل مع القطاع الخاص ، إحدى هذه المبادرات على سبيل المثال "مبادرة مساعي 

التي قدمت من قبل شركة خاصة في دولة اإلمارات بقيمة عشر ماليين درهم، وتم توجيه " الخير

لكبار المواطنين منهم األولوية  هذه المبادرة مباشرة لمساكن المستفيدين من الضمان االجتماعي وكان

) منزالً لكبار المواطنين الذين كانوا بحاجة ماسة لمثل هذه الخدمة، 38وتم االنتهاء و الحمد من (

موضوع آخر بناًء عليه تم التواصل مع الجهات المعنية في حكومة دولة اإلمارات المقدمة لمثل هذه 

لحمد في آخر سنتين حيث تمكنا و الحمد من إيصال الخدمات وهو المير والذي يصل إليهم و ا

) ألف أسرة إماراتية في دولة اإلمارات بتوجيهات من أصحاب 44مثل هذه المساعدات إلى أكثر من (

السمو "هللا يحفظهم" ومن خير اإلمارات "هللا يحفظهم" ولم تكن منقطعة إنما نحن نتكلم عن سنتين 

  فيها كافة الجهات لكي نضمن الحياة الكريمة.متتاليتين وأعداد هائلة تشاركت 

موضوع آخر كذلك رأينا مدى أهمية دعم كبار المواطنين بالتحديد وكذلك أصحاب الهمم فتم توفير 

بطاقة الخصومات واالمتيازات "فزعة" لهذه الفئة في دولة اإلمارات وبموافقة كريمة من القائمين 

معاليك وأعضاء  –جتمع، هناك العديد من المشاركات على مثل هذه الشراكة مع وزارة تنمية الم

وبناًء على الدراسات واإلحصائيات التي تظهر أننا نقوم بترجمتها على أرض  –المجلس الموقر 

  الواقع بما فيه مصلحة للجميع بإذن هللا، وشكراً.

  معالي الرئيس:

لغداء واإلخوة الموجودين معنا شكراً معالي الوزيرة، أستأذنكم في أن نرفع الجلسة ألداء الصالة وا

ً مدعوين لمشاركتنا فحياكم هللا الضيوف واإلخوة اإلعالميين، وسنعود الستكمال جلستنا في  أيضا

  الساعة الثانية إن شاء هللا.

  ظهراً) 13:05(رفعت الجلسة للصالة والغداء حيث كانت الساعة 

  هر)من بعد الظ 14:15(عادت الجلسة لالنعقاد حيث كانت الساعة 

  معالي الرئيس:

نستأذنكم بالعودة الستكمال جلستنا اليوم، والكلمة اآلن لسعادة عبيد خلفان الغول السالمي تفضل 

  سعادتك.

 سعادة/ عبيد خلفان الغول السالمي: (مراقب المجلس)

 ) كان مطلباً صحياً ال19شكراً معالي الرئيس، اإللتزام بالتباعد االجتماعي خالل فترة أزمة (كوفيد

ً البعض جزم بالمردود االجتماعي لهذا اإلجراء ولم شمل األسرة وعودة الدفء  غنى عنه، طبعا

والحوار األسري الذي افتقدته الكثير من العائالت قبل أزمة كورونا، واستفادت األسر في تعزيز 
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اهتمام العالقات بين أفراد األسرة الواحدة وكانت هناك فرصة للتقارب االجتماعي واألسري وإعادة 

األبناء واألمهات بالعالقات االجتماعية األسرية، في الجانب اآلخر يؤكد البعض على زيادة التوتر 

والمشاحنات األسرية بسبب وجودهم مع عائالتهم طوال الوقت وهذه حقيقة، فبالرغم من أن اإلنسان 

التي يجب أخذها  كائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش منعزالً عن الناس إال أن هناك بعض األمور

بعين االعتبار بحيث ال تؤثر على التقارب االجتماعي الدائم على جودة العالقات األسرية مثل الحالة 

االقتصادية لألسرة وغياب الرعاية الالزمة للحاالت الخاصة في كل أسرة مثل كبار المواطنين 

واجتماعي لهذه  وأصحاب الهمم وأصحاب األمراض المزمنة حيث كان هناك توفر دعم نفسي

ً على استقرار  الحاالت، مما ضاعف من الضغوط واألعباء النفسية على رب األسرة وأثر سلبا

األسرة وجودة العالقات بين أفرادها، مستقبل وواقع المجتمع واألسرة بعد الجائحة حظي حقيقة 

لعالقات االجتماعية، بنقاشات موسعة لكنها لم تتفق على مسار واحد فيما يتعلق بتأثير الجائحة على ا

حيث تكلم بعض اإلخوة عن إيجابيات الجائحة مثالً ظاهرة الزواج بدون بذخ أو االحتفاالت، لكن أنا 

أرى أننا أمام ثالثة احتماالت لمواقف األفراد بعد الجائحة: الموقف األول: أال يتغيروا، الموقف 

سلبياً، فيصعب حقيقة تقديم جواب حول ما  الثاني: أن يتغيروا إيجابياً. الموقف الثالث: أن يتغيروا

إذا كانت جائحة كورونا سوف تسهم في تقوية أو إضعاف أو تفكيك الرابط االجتماعي أو أنها في 

المقابل سوف تقضي على التفكك األسري، تساؤلي هنا اآلن: هل لدى الوزارة أي خطط لمعرفة 

لحد من تأثيراته السلبية؟ وإذا كانت هناك تأثير التباعد االجتماعي على التالحم األسري وذلك ل

دراسات فأتمنى أن نركز على التأثيرات السلبية المتعلقة باألمور سواء كانت الصحية أو االجتماعية 

  أو النفسية، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادة األخ عبيد خلفان الغول السالمي، تفضلي معالي الوزيرة.

 : (وزيرة تنمية المجتمع)معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد

شكراً لمعاليك وشكراً على الطرح من قبل سعادة العضو، نعم معاليك بالتحديد إحدى الدراسات التي 

على أفراد المجتمع في دولة اإلمارات،  19تقوم حالياً الوزارة على إجرائها هي دراسة أثر كوفيد

المجالس المعنية بهذا الموضوع وبالتحديد  وهذه الدراسة تم مناقشة محاورها كذلك قبل البدء فيها مع

مجلس جودة الحياة الرقمية التي أتت بتوصية من األعضاء ومن سمو الرئيس كذلك، مثل هذه 

الدراسة فإن نتائجها بإذن هللا ستبيّن لنا المالمح المستقبلية لمجتمع دولة اإلمارات وما تنم عليه من 

  ن االعتبار.مبادرات يجب العمل عليها واألخذ بها بعي
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هذه الدراسة ستكون إحدى المصادر التي سيتم االعتماد عليها حالياً من ضمن مراجعاتنا للسياسة 

الوطنية لألسرة، ونحن حالياً في نقاش كذلك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لتضمين نتائج هذه 

  ات كذلك، وشكراً.الدراسة حال صدورها بإذن هللا في المراجعات التي نقوم بها فيما يخص السياس

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، سعادة األخ عبيد السالمي هل لديك مداخلة ثانية؟ تفضل.

 سعادة/ عبيد خلفان الغول السالمي: (مراقب المجلس)

أنا أحب أن أشكر معالي الوزير حيث ذكرت بأنها تتابع حسابات ومواقع األعضاء وهذه ظاهرة 

حن نتابع نشاطات الوزارات وحساباتها وأنا هنا أقدر وأثمن حقيقة المجهود إيجابية حقيقة وكذلك ن

الملموس لدى معالي الوزيرة التي تقوم بها في الوزارة وأتمنى لها مواصلة النشاط في الوزارة، 

وهذه الدراسة التي قصدتها ستوفر خطة إلدارة األزمات المستقبلية واستشراف الحلول الممكنة 

  ب سلبية بشكل عام لكل األزمات، وشكراً.لتفادي أي عواق

 معالي الرئيس:

  تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معاليك على إتاحة الفرصة، ربما لدي إضافة سريعة معاليك، نتكلم عن دراسة أخرى غير 

رات" وهي الدراسة التي قامت بها الوزارة على أفراد المجتمع في دولة اإلما 19دراسة "أثر كوفيد

وبالتحديد بالتواصل مباشرة مع هيئة األزمات والكوارث والطوارئ في دولة اإلمارات للقيام باعتماد 

المنهج االستباقي بصراحة ألصحاب الهمم حيث أن هناك سياسة مفصلة للتعامل مع أصحاب الهمم 

جلس التعليم والموارد البشرية والقت االستحسان خالل األزمات، وهذه السياسة تم عرضها على م

ويتم اآلن رفعها للمجلس الوزاري للتنمية للمناقشة وتم التوصية بعمل دراسات مشابهة وسياسة 

مشابهة لكبار المواطنين للتعامل معهم خالل األزمات، هاتان الدراستان قامت بهما الوزارة بالتوازي 

نها، ولكن كذلك هناك دراسة العزل المنزلي ومدى أثر هذا العزل مع الدراسة الثانية التي تكلمنا ع

المنزلي على نفسية األشخاص، هذه الدراسة مستمرة كذلك وقائمة ويتم مقارنتها بالبيئات المشابهة 

لمجتمع دولة اإلمارات إن كان في اإلقليم أو في البيئات المشابهة حول العالم، مثل هذه الدراسات 

ار وستساعدنا كذلك في وضع أفضل الحلول تجنباً ألي آثار سلبية حالياً وكذلك ستساعد متخذ القر

 ً صحية في المستقبل وربما يواجهها العالم،  –فقط  –ألي أزمات ليست  –ال سمح هللا  –تجنبا

  وشكراً.
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  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، الكلمة اآلن لكفاح الزعابي تفضلي سعادتك.

  الزعابي: سعادة/ كفاح محمد

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، معاليك أنا في مداخلتي سأبتعد قليالً عن األسرة البيولوجية 

المتعارف عليها، ونحن نتكلم عن التالحم األسري نسينا فئة قد تكون موجودة بشكل أقل في المجتمع 

وف خاصة في المجتمع وهي األسرة الحاضنة لمجهولي النسب أو األيتام، هذه الفئة التي لها ظر

والتي يفترض أن تحصل على رعاية خاصة فيها، األسر الحاضنة لهذه الفئة من المجتمع لو نزلنا 

للطفل الذي  إلى أرض الواقع فلديها الكثير من التحديات من ضمنها تأخير إصدار جوازات السفر

تسجيلهم في المدارس، تم احتضانه من قبل األسرة، وتأخير إصدار الهويات والتأخير في عملية 

باإلضافة إلى عدم وجود تأمين صحي فقد يكون أحد هؤالء األطفال لديه مرض معين مثل التوحد 

  أو أية أمراض نفسية، فغياب التأمين الصحي يزيد من األعباء المالية على هذه األسرة الحاضنة.

د سن معين، حيث تتم هناك سؤالي معاليك كذلك في جزئية معينة في عملية المواجهة لهذا الطفل بع

عملية تسمى بعملية المواجهة وهي عملية ذكر حقيقة هل هو مجهول النسب أم طفل يتيم وأن هذه 

األسرة هي غير أسرته الحقيقية وما يترتب على ذلك من آثار نفسية تجاه هذا الطفل، نحن اليوم 

جانب النفسي كذلك ونحاول إيجاد نتكلم عن التالحم األسري فهذا يعني أننا بحاجة إلى أن نراعي ال

  الحلول للحيلولة دون إيصال هذا الطفل ألي مضار نفسية قد تقع عليه من عملية المواجهة.

كذلك معاليك يتم ذكر في األوراق الثبوتية أنه مجهول النسب، هذه األوراق لو ظهرت وتم تقديمها 

كلة بمشكلة أخرى، المفروض أن مثالً في المدارس فقد يتعرض للتنمر، فنحن نحاول أن نحل مش

لمعالي الوزيرة: ما هو دور الوزارة والدعم  –معاليك  –نرى الصورة الكلية للموضوع، سؤالي 

الذي تقدمه الوزارة لألسر الحاضنة، وما هي أوجه التنسيق بين الوزارة والهيئة االتحادية للهوية 

  زارة التربية والتعليم؟ وشكراً.والجنسية، وما هي كذلك أوجه التنسيق ما بين الوزارة وو

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادتك، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معاليك وشكراً على هذا الطرح من قبل سعادة العضوة، األسر الحاضنة تأتي من ضمن فئات 

من قبل وزارة تنمية المجتمع، هذه األسر التي يتم مقابلتها المجتمع التي يتم التعامل معها ومتابعتها 

أوالً عندما تأتي الحالة لالحتضان وهناك بناًء على القوانين المطروحة حالياً والتي نقوم على تطبيقها 
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هي المحددة لتعريف األسر الحاضنة، معايير محددة لكي يتم التأكد من وجود مثل هذه االشتراطات 

سرة حاضنة، كاالستقرار األسري في األسرة نفسها واالستقرار االقتصادي كذلك، قبل أن نسميها أ

وهناك تنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة الداخلية، 

ألن موضوع االحتضان يتشعّب ليس فقط من اختيار األسرة بدايةً ومن ثم استقرار الطفل في هذه 

ذلك متابعة حالته النفسية والصحية والجسدية والتعليمية، وفيما يخص إصدار األوراق األسرة وك

الثبوتية فهناك تنسيق من قبل وزارة تنمية المجتمع مباشرة مع جهة االختصاص في هذا الموضوع 

لم لكي يتم متابعة هذا األمر، ألننا نعلم بوجود استكمال األوراق الثبوتية يسهل على هذا الشخص التأق

مع العائلة الحاضنة الجديدة، وكذلك من ضمن المبادرات التي نقوم بها هي مدى الوعي لدى الطفل 

نفسه بهويته في هذه الظروف وكذلك أهمية متابعة الجو األسري الذي ينتمي له هذا الطفل كون أن 

  األوضاع تختلف عليه، وشكراً معاليك.

  معالي الرئيس:

  عادة كفاح الزعابي.شكراً معالي الوزيرة، تفضلي س

 سعادة/ كفاح محمد الزعابي:

نعم معاليك أنا أحب أن أشكر معالي الوزيرة على التوضيح وأتمنى أن نجد على أرض الواقع تطبيق 

حزمة من القرارات التي تدعم هذه الفئة التي لها ظروف خاصة في المجتمع، وتعمل على تذليل 

ئة حتى تستطيع القيام بدورها كأم وأب حاضنين لهذه السبل أمام هذه األسر التي تحتضن هذه الف

  الفئة.

%) من األبناء قد تعرضوا 29.3جاء في تقرير اللجنة أن نسبة ( –معاليك  –مداخلتي الثانية 

لإلساءة من قبل عمال الخدمة المساعدة وهم خدم المنازل الموجودين في المنازل، لكن تقرير اللجنة 

لها األطفال من قبل أحد الوالدين وخاصة بعد حدوث الطالق  أغفل االعتداءات التي يتعرض

واالنفصال بين الوالدين حيث يكون أحد األبناء في حضانة األم أو األب على حسب وضع األسرة، 

ولم يأت في تقرير اللجنة ما هي نسبة االعتداءات التي تعرض لها األطفال من أحد الوالدين وفي 

اتب التابعة لوزارة تنمية المجتمع وتبيّن وجود أعراض حالة نفسية حال كانت الرؤية في أحد المك

لدى أحد األبوين أثناء القيام بعملية الرؤية وتنفيذ حكم الرؤية، فما هو اإلجراء المتبع من قبل الوزارة؟ 

هل تقوم الوزارة بعمل دراسات وهل يتم توصيل هذه التقارير الطبية الخاصة بالسالمة النفسية 

ي حال ظهور أعراض عليه إذا كانت الرؤية في أحد مكاتب الوزارة؟ وما هي أوجه للحاضن ف

التنسيق ما بين الوزارة ووزارة العدل للتأكد من السالمة النفسية للحاضن والوقوف على اإلحصائيات 
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 التي يتم من خاللها االعتداء على األبناء من قبل أحد الوالدين؟ وكذلك ما هي أوجه التنسيق ما بين

الوزارة ووزارة الداخلية في حال تبيّن لديهم أن أحد األبناء قد تعرض لالعتداء الجسدي، فهل تقوم 

  الوزارة بتحريك الدعوى الجزائية من عدمها؟ وشكراً معاليك.

 معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)

يس، هذا موضوع مهم كذلك ويأتي تنفيذاً لقانون حقوق الطفل وديمة والذي نص شكراً معالي الرئ

على توفير البيئة اآلمنة لألطفال إن كان ذلك في تربيتهم ورعايتهم وكل ما يتعلق بهم، وتنفيذاً لهذا 

ت القانون واعتماداً عليه وعلى الئحته التنفيذية تقوم الوزارة بالتعاون والتواصل مباشرة مع الجها

المعنية بحالة الطفل إن كان هذا الطفل مهدداً أو معرضاً إلساءة أو قد تعرض ال سمح هللا إلساءة 

ويتم البّت في هذه القضية، فاعتماداً على هذا التشريع تقوم الوزارة بتنفيذ بنوده من خالل التواصل 

أوالً إن كان االستشارة  مع الجهات لكي يتم تحويلها مباشرة وأوالً بأول لنا في عدة مجاالت،

إلبداء آرائهم في والموضوع اآلخر يتم االعتماد على منسقي حماية الطفل في وزارة تنمية المجتمع 

  حالة األسرة وكذلك في حالة استقرار األسرة بشكل عام، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، سعادة شذى سعيد النقبي تفضلي.

 سعادة/ شذى سعيد النقبي:

وأشكر فريق عملها وكذلك أشكر الوزارة، في بداية شكراً معاليك، في البداية أشكر معالي الوزيرة 

الحديث سوف أتطرق إلى حديث سعادة محمد الكشف عندما تحدث عن الطفل واستغالله في مواقع 

التواصل االجتماعي، وكذلك تحدثت سعادة جميلة المهيري عن األسرة التي تستغل مواقع التواصل 

ولم تقصر وقالت أن هناك لديهم توعية وورش االجتماعي بطريقة خاطئة وردت معالي الوزيرة 

سؤالي اليوم يختص بالقوانين  –معالي الرئيس  –وألعاب وبرامج مكثفة لتوعية األسرة، لكن 

والتشريعات، اليوم نالحظ وجود أشخاص يسيؤون لسمعة هذا الوطن ويستغلون محتوى وسائل 

يل الواعد، فنتمنى استحداث التواصل االجتماعي بطريقة خاطئة، هؤالء األشخاص قدوة للج

تشريعات تواكب المستقبل وتحقق مئوية اإلمارات، وقد غّرد سمو الشيخ محمد بن راشد قبل فترة 

وقال: "وجهنا المجلس الوطني لإلعالم بضبط وسائل التواصل االجتماعي ووضع  2019في سنة 
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ب العقول وتعزز من رصيد معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل االجتماعي تخاط

  دولة اإلمارات العربية المتحدة عربياً ودولياً".

معالي الرئيس، نتمنى استحداث قانون "سمعة وطن" لردع وتجريم األفعال الشاذة عن القيم والعادات 

التي تسيء لسمعة هذا الوطن بأي شكل من االشكال على منصات التواصل االجتماعي، نحن نعلم 

د األسرة اليوم يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي سواء كان األب أو األم أو بأن جميع أفرا

األفراد في سن الشباب، فسؤالي يختص بالتشريعات والقوانين: هل هناك قانون يردع األسرة ويضع 

لها حدود في استخدام مواقع التواصل االجتماعي؟ وما هو دور الوزارة في وضع القوانين 

ة باستغالل أفراد األسرة لوسائل التواصل االجتماعي بطريقة مؤذية سواء كان والتشريعات الخاص

  على مستوى األسرة أو على مستوى المجتمع؟ وشكراً معاليك.

 معالي الرئيس:

  شكراً سعادتك، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معاليك وشكراً لسعادة األخت شذى على هذا الطرح، يأتي العمل في هذا المجال من خالل 

المنظومة التشريعية السارية للحد من التصرفات السيئة ضد األطفال أو كذلك اإلساءة لهم أو 

د شددت استغاللهم، وهذه األمور كلها تندرج تحت التشريعات العقابية المترتبة على اإلساءة للطفل وق

 2016) لسنة 3العقوبة في حال العود كذلك، على سبيل المثال فقد تضمن القانون االتحادي رقم (

بشأن حقوق الطفل وديمة والئحته التنفيذية كذلك، هذا الموضوع يتكلم عن أي تهديد يمكن أن 

استغالل يمكن أن يتعرض له الطفل ولسالمته البدنية أو النفسية أو األخالقية أو العقلية، ومن ثم أي 

يتعرض له هذا الطفل فهذا القانون موجود للحد منه ولمعاقبة من يقوم بهذا األمر، الجدير بالذكر أن 

من خالل مجلس جودة الحياة الرقمية وبالتحديد في هذه السياسة وهي سياسة جودة الحياة الرقمية تم 

مي لمواكبة المتغيرات الطارئة في هذا استحداث وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالعالم الرق

العالم بما يضمن حماية كافة أفراد المجتمع ومن ضمنهم الطفل كذلك، إحدى هذه المبادرات التي 

أطلقها هذا المجلس الموقر ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية اإليجابية، هذا الميثاق الذي تم 

ب السمو وكذلك الشعب بشكل كامل، تندرج تحت هذا اعتماده وإطالقه والتوقيع عليه من قبل أصحا

الميثاق عدة أمور بأهمية وضعت ألنها تؤثر على وجودنا كأفراد في العالم االفتراضي، إحدى أهم 

هذه النقاط هي النقطة األولى والمتعلقة باإلرث اإلماراتي، حيث تلتزم الدولة بأن تكون نموذجاً للقيم 

ية، موضوع ثاني يتكلم عن السمعة الرقمية وأن الشخص الذي يقوم والعادات والتقاليد اإلمارات
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بالتوقيع على هذه الوثيقة التي اعتمدتها الحكومة له أنه يمثل وطنه أفضل تمثيل في أن يدافع عن 

المكتسبات وسمعة الدولة في العالم الرقمي، النقطة الثالثة تتكلم عن احترام اآلخرين بحيث أنه في 

ع التواصل االجتماعي وحياتنا االفتراضية يجب علينا أن نحترم اآلخرين استخدامنا لمواق

وخصوصياتهم وملكيتهم الفكرية وعدم التنمر عليها، هناك العديد من النقاط التي يتكلم عنها هذا 

عشرة مواضيع الميثاق وأوجد هذا الميثاق لكي ينظم عمل األشخاص في حياتنا االفتراضية، هناك 

ها هذا الميثاق وحالياً يتم تعميمه على كافة الجهات االتحادية والمحلية ومن ثم القطاع أساسية يتكلم عن

  .الخاص وبالتالي لكي يصل إلى الجميع، وشكراً 

  معالي الرئيس:

  شذى النقبي تفضلي بالتعقيب الثاني.سعادة شكراً معالي الوزيرة، 

 سعادة/ شذى سعيد النقبي:

رئيس أنه البد من وجود العديد من المشاكل في كثير من األسر، أي مشكلة شكراً معاليك، نحن نعلم معالي ال

اليوم تواجه الزوجة أو اإلبنة أو أي فرد من أفراد المجتمع من األفضل أن يتوجه لوزارة تنمية المجتمع، وكما 

 رأينا في تقرير اللجنة فهناك عزوف كثير من الجمهور عن اللجوء لذوي االختصاص في حل المشكالت

األسرية على الرغم من تكثيف الحمالت التوعوية والتوسع في تقديم الخدمات وقدمت العديد من المبادرات، 

لكن لماذا ال تكون وزارة تنمية المجتمع هي الجهة الحاضنة واألولى لمشكالت أفراد المجتمع بدالً من أن الفرد 

ته؟ أي مشكلة اليوم تواجه أفراد المجتمع أتوقع أن من أفراد المجتمع اليوم يلجأ إلى مراكز الشرطة لتقديم مشكل

الوزارة تكون الحاضنة في حل مشكلة هذا الفرد، فسؤالي: ما هو دور الوزارة في المساعدة في حل المشكالت 

العائلية بعيداً عن مراكز الشرطة؟ معالي الرئيس نحن نعرف اليوم في مجتمع دولة اإلمارات لدينا عادات وتقاليد 

عادات والتقاليد تحد من لجوء الزوجة أو اإلبنة إلى مراكز الشرطة لكي تنقل مشكلتها وبالتالي إذا نقلت وهذه ال

مشكلتها إلى مركز الشرطة فربما تتفاقم هذه المشكلة، فأتمنى من وزارة تنمية المجتمع أن تحل المشكلة وتكون 

  الحاضنة األولى لهذه األسرة، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  تفضلي معالي الوزيرة.شكراً، 

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معاليك وشكراً لسعادة األخت شذى على هذا الطرح، ربما معاليك تطرقنا لمثل هذا الموضوع 

ً حتى تكون الصورة واضحة، وجود خدمة االستشارات األسرية عبر  ً وربما أكرر سريعا سالفا
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من  أو بأي طريقةالقنوات المختلفة إن كانت كما قلنا بالحضور أو بالهاتف أو بالبريد االلكتروني 

الطرق وجدت وعممت حتى نضمن أن أكبر عدد من المحتاجين لهذه االستشارات األسرية لديهم 

  الحق ولديهم القناة التي توصلهم لهذه الطريقة.

ثانياً معاليك سعادة األعضاء استأنسنا صراحة بالطرح أنه يتم العمل مباشرة مع جهات االختصاص 

محاكم دولة اإلمارات بحيث يتم النظر في دراسة هذه  إن كانت في وزارة العدل ممثلة بالعمل في

الحاالت التي تصلهم باألخص فيما يخص األحوال الشخصية، فسيتم دراسة هذا الموضوع من قبل 

  جهة االختصاص في الوزارة لدينا معاليك وكذلك مع الجهات المعنية بإذن هللا، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  لسعادة سارة محمد فلكناز تفضلي.ن شكراً معالي الوزيرة، الكلمة اآل

  سعادة/ سارة محمد فلكناز:

شكراً معالي الرئيس، إن شاء هللا سأتداخل بمداخلة واحدة وسأتطرق لكل التوصيات والنقاط في هذه 

  المداخلة.

معالي الرئيس، وفقاً إلحصائيات وزارة تنمية المجتمع اتضح ارتفاع نسبة حاالت الطالق بين 

والمواطنات خالل العشر سنوات األخيرة وسوف لن أتطرق للنسب لضيق الوقت حيث المواطنين 

  اتضح كل هذا في تقرير اللجنة وهي مشكورة على تقريرها.

  سؤالي: ما هي جهود وزارة تنمية المجتمع وخططها المستقبلية للحد من هذه المعدالت؟

 2020) لسنة 29وم بقانون رقم (وكذلك المرس 2020) لسنة 5صدر حديثاً المرسوم بقانون رقم (

بشأن األحوال الشخصية، ما أثر هذه التعديالت على  2005) لسنة 28بتعديل قانون اتحادي رقم (

  خفض معدالت الطالق وتحقيق االستقرار والتماسك والتالحم األسري في المجتمع؟

ع المدارس وعقد وفيما يتعلق بالمدارس فإنه يجب توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين في جمي

زوجية بين الوالدين سواء في مرحلة التقاضي جلسات نفسية خاصة باألطفال في حالة نشوب خالفات 

أو في مرحلة ما بعد الطالق، وفي هذا السياق أتساءل: ما هو عدد األخصائيين االجتماعيين والنفسيين 

  اعيين ونفسيين فيها؟في المدارس؟ وهل هناك قرارات تلزم المدارس بتوفير أخصائيين اجتم

معالي الرئيس، يبيّن تقرير اللجنة بأن هناك إشكاليات عملية حول موضوع حضانة األبناء ومنها 

عدم كفاية مدة رؤية المحضون حيث تبين أن مدة الرؤية ال تتجاوز ساعتين، وكذلك منع اصطحابه 

لذلك أطالب الوزارة بلعب دور للمبيت مما يؤثر سلباً على التالحم بين الطالب للرؤية والمحضون، 

فعال في هذا الشأن وبذل الجهد المناسب والتنسيق بين الوزارة ووزارة العدل للتقدم بمقترحات 
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إلجراء تعديل تشريعي على قانون األحوال الشخصية لزيادة مدة رؤية المحضون والسماح لطالب 

يصب في مصلحة المحضون  الرؤية بمبيت المحضون معه لمدة يوم أو يومين في األسبوع بما

ويحقق االستقرار النفسي للمحضون ولوالديه، ويعزز عملية التالحم بين جميع أفراد األسرة، وفي 

هذا الصدد أؤكد أنه إذا أردنا بناء أسر متماسكة ومتالحمة فالبد من لعب وزارة تنمية المجتمع دوراً 

دور مؤثر وفعال وملزم وليس استشاري محورياً في تعديل قانون األحوال الشخصية وأن يكون لها 

فقط في حل خالفات وتسويات الزوجية وذلك من أجل المحافظة على تماسك األسر وحمايتها من 

  التفكك، وشكراً معالي الرئيس.

 معالي الرئيس:

سارة وأتمنى من اإلخوة واألخوات المتبقين أن يحذون حذوك في مداخلة واحدة إن شاء هللا، شكراً 

  الي الوزيرة.تفضلي مع

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معاليك وشكراً لألخت سارة كذلك على هذا الطرح، فيما يخص هذا الموضوع فقد قامت 

التي تكلمنا  ةاالستراتيجيالوزارة ومازالت تقدم مبادرات وبرامج داعمة الستقرار األسرة من خالل 

وكذلك من خالل السياسة وهذا كله موجه للمحافظة على كيان األسرة ودعم استقرارها وتمكين عنها 

أفراد األسرة من التغلب على التحديات التي تواجههم في حياتهم األسرية مما يعمل على الحد من 

قوم العوامل المسببة للطالق ال سمح هللا والتفكك األسري، وتأتي كذلك الدراسات والبحوث التي ت

  بها وتوجهها الوزارة لمعرفة األسباب المتغيرة لحاالت الطالق كذلك.

في إطار تعزيز العالقات األسرية ومواجهة التحديات المالية كذلك ألنها كانت إحدى األسباب 

األساسية لحاالت الطالق التي رأيناها من خالل الدراسات السابقة فقد تم طرح برامج متخصصة 

شر الوعي المالي وتوعية أفراد األسرة إلدارة أموالهم وممتلكاتهم مما يساهم في تساهم من خاللها بن

لتكوين أسر  ومبادراتالتفاهم واالبتعاد عن اإلشكاليات، كذلك برامج مخصصة لدعم األسر الجديدة 

جديدة، برنامج "أسرتي" الذي تكلمنا عنه في السابق بشكل كبير ومفصل، وبرامج اإلعداد والتأهيل 

  نتهاء من االستشارات األسرية.لال

وفيما يخص األخصائيين االجتماعيين والنفسيين في المدارس فإن الوزارة تعمل بصراحة بصورة ممنهجة 

وضمن خارطة طريق واضحة على تصميم البرامج المتخصصة وفق احتياجات المستهدفات الوزارة بشكل 

ً الزدواجية العمل وبالتالي فإن من خالل ا للجان المتخصصة تقوم وزارة تنمية المجتمع مع خاص تفاديا

وزارة التربية والتعليم بالعمل على تهيئة البيئة المدرسية ولكي نضمن وجود هؤالء األطفال في مدارس وفي 
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بيئة تعليمية تساهم في دعمهم التعليمي من خالل هذه اللجان ومن خالل بالتحديد المجلس التنسيقي لسياسات 

من قبل وزارة التربية والتعليم ومتابعتهم في برامج المعنية بدعم األطفال والطلبة من خالل األسرة تم التقدم 

تقديم االستشارات األسرية والتربوية واالجتماعية لحل الخالفات بكل سرية وخصوصية عن طريق القنوات 

) ً هم من ذوي حماية طفل و) اختصاصي 47المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويوجد حاليا

متابعة األطفال ب االختصاص في المجال النفسي واالجتماعي في وزارة التربية والتعليم معتمدين ويقومون

لإلساءة سواء كان في البيئة المدرسية أو البيئة المنزلية من خالل وضع خطط  -ال سمح هللا-المعرضين 

جية ومتابعة تنفيذها ، ويتم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع بالتحديد في وحدة عال

حماية الطفل فيما يخص هذا الموضوع ، وهناك بعض الحاالت يجب أن يتم دراسة حالة األسرة بشكل 

    . في هذا المجال ، وشكرا، وبالتالي تدخل وزارة تنمية المجتمع لدعم وزارة التربية والتعليم كامل

  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزيرة ، تفضل سعادة األخ حمد الرحومي

  سعادة / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس)

   . شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزيرة على طرحها

) 39ير رد الوزارة على اللجنة في الصفحة (معالي الرئيس ، أنا سأبدأ بداية بالرد الموجود في تقر

منه حيث يتكلم الرد عن نقاط مهمة ، فقد ذكرت في ردها : " ... كما تقوم الوزارة بمتابعة األحداث 

والتطورات الجديدة في المجتمع ، ومن األمثلة على الظواهر االجتماعية التي تم رصدها من خالل 

ه من أهم التحديات التي يشعر بها المواطنين والتي تؤثر وحدة الدراسات والبحوث الطالق باعتبار

%) من أفراد العينة أنه يشكل مشكلة رئيسية 50بشكل مباشر على التماسك األسري ، حيث يرى (

   - فهنا أنا أتكلم عن المشكلة الرئيسية والتي جاءت من العينة من خالل رصد الوزارة -

   . تيثانيا : الزواج من خارج المجتمع االمارا

   . ثالثاً : معدل الخصوبة

   . رابعاً : التشجيع على الزواج المبكر

فهذه التحديات جاءت من خالل رصد الوزارة بأن هذه هي التحديات هي التي يراها المجتمع تؤثر 

عليه ، معالي الرئيس ، نحن نتكلم اآلن أن جميع هذه النقاط تتكلم عن التشريعات ، والناتج هو 

ثيرها ، وكما تفضلت معاليك أنت تكلمت عن التشريعات وتأثيرها ، واألخت مريم التشريعات وتأ

بن ثنية تكلمت عن التشريعات األخرى وليس تشريعات الوزارة وتأثيرها على األسرة ، واآلن عندما 

نتكلم عن هذه النقاط التي طرحت وهي الزواج من خارج المجتمع االماراتي ، والطالق ، ومعدل 
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د أن غالبيتها ترتبط ما بين العمل والتشريعات الموجودة في العمل سواء في القطاع الخصوبة نج

الخاص أو القطاع الحكومي وقضية موضوع التقاعد وساعات العمل والرضاعة التي تفضل وتكلم 

، عنها سعادة األخ حميد الشامسي ، فكثير من الدراسات اآلن فيها نتائج وهي نتائج يعطونا إياها اآلن

ال أرى هذه النتائج مترجمة على أرض الواقع ، فأنتم جزاكم هللا خيرا جهودكم  -حقيقة  -ني لك

واضحة وكبيرة في موضوع الطفل وفي موضوع كبار المواطنين وفي موضوع أصحاب الهمم ، 

ودائما عمل اإلنسان ال يكون كامال لكن عملكم في هذه الجوانب ممتاز ، واآلن نحن نركز على 

لى األم التي كما أعتقد أنها العمود الفقري لألسرة ، فعندما تتأثر األم بطبيعة الحال أن األسرة وع

األسرة كاملة تتأثر وتهتز وسيكون هناك تقصير تجاه الزوج ويذهب يتزوج من مكان آخر ، وبذلك 

ه يصبح عليها عبئ إضافي ولن يكون عندها خصوبة وبذلك يقل النسل ، فكل هذه النقاط مرتبطة بهذ

في المداخلة سيكون على األم والقوانين والتشريعات  -معالي الرئيس  -العملية ، لذلك تركيزي 

الموجودة والتي تؤثر عليها ، وبالتالي من خالل الرصد الذي طرحوه هم أيضا أرى أن هذه األمور 

م تظهر أغلبها مرتبط بوجود األم أو نقصان في وجود األم أو الضغط الذي يحصل على األم ومن ث

   . التبعات التي رصدوها

معالي الرئيس ، أنا أسأل هل تم مشاركة الجمعيات المختصة ، واألمهات اللواتي يطالبن بحقوقهن 

ويطالبن بنقل التحديات الموجودة عندهن لكم أنتم ، فأنا أتكلم منذ عشر سنوات في المجلس وال يوجد 

بكر وساعات العمل وساعات الرضاعة ، فكل مكان نذهب إليه إال ويكون الحديث عن التقاعد الم

هذه األمور يوميا تُطرح علينا ، فلو كتبت أي شيء اآلن في تويتر ستجد أن معظم الحديث عن هذه 

المعاناة ، وهذه المعاناة إلى اآلن لم يتم تدخل الوزارة بالشكل الكافي الذي نرى تأثيره على الموظفين 

م ، وال نرى تأثيره على اإلجازات ، وال نرى تأثيره على والموظفات ، وال نرى تأثيره على األ

الوقت الذي تقضيه األم الموظفة في البيت مع العائلة ، فنحن نعاملها معاملة متساوية في العمل ، 

ومن ثم عليها األعباء المنزلية أكثر من األعباء الوظيفية ، لذلك أرى أن التشريعات في هذا الجانب 

، والتشريعات طبيعي هي من جهات أخرى مثل قانون التقاعد وقانون ساعات ال زالت فيها قصور 

العمل وقانون ساعات الرضاعة وإجازة الرضاعة ، فكل هذه االشياء أنا أرى أن بها قصور وغير 

   . مكتملة ، ومن ثم يكون الناتج النهائي عنها ارتفاع نسب الطالق واإلشكاليات الموجودة

صور سلبية في التشريعات سواء التشريعات القائمة أو الجديدة ، فهناك كذلك معالي الرئيس أي ق

تشريعات قائمة اآلن قديمة لم يتم تطويرها بما يتناسب مع الوضع العام الذي وضعت فيه الزوجة 

   . األم ، فكثير من هذه النقاط مهمة ونرجو متابعتها
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كان على النسب حيث كانت النسبة كذلك بالنسبة لموضوع الدورات كما تفضلت معاليها والخالف 

% ، فهذه قفزة كبيرة ونسبة كبيرة وكان سببها الوحيد فقط الدورات ، فإذا 10% ثم وصلنا إلى 14

    . كانت الدورات فلماذا ال تكون هذه الدورات إلزامية كما هو الفحص اآلن إلزامي ؟ وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . زيرةشكرا سعادة األخ حمد ، تفضلي معالي الو

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

شكرا معالي الرئيس على إتاحة الفرصة للرد ، وشكرا كذلك لسعادة األخ حمد على طرحه ، نعم 

الموضوع الذي طرحه هو في صلب الموضوع ، ونفس ما قلنا فإن استقرار األسرة ومعرفة األدوار 

لدين وأفراد األسرة كذلك والتي تساهم ليس فقط في استقرار األسرة وإنما الصحيحة التي يقوم بها الوا

استقرار المجتمع كذلك ومستقبل هذه الدولة ، فكل هذا في صلب عمل حكومة دولة اإلمارات ، وأمام 

أعيننا هذه المبادرات التي وجدت لضمان إيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل ، والدراسات التي نقوم 

ليا تبين هذه النتائج ، وكل ما يظهر من هذه الدراسات يتم تحليله ومتابعته ومناقشته مع الجهات بها حا

ذات االختصاص ، ربما تفضل سعادة العضو وركز أكثر على دور المرأة وأقول أن وزارة تنمية 

الهيئة  المجتمع تعمل مع الجهات المعنية سواء كان من خالل مجلس التوازن بين الجنسين أو كذلك مع

االتحادية للموارد البشرية للنظر في هذه الجوانب ، وكذلك طرح ما هو مطلوب الستقرار هذه األسر ، 

وال ننسى كذلك الدور الذي نقوم به بالتواصل مباشرة مع المجلس األعلى للتركيبة السكانية الذي يبين 

، ففي النهاية هي عبارة عن  كذلك من خالل الدراسات التي يقوم بها أهمية النظر في هذا الموضوع

جملة من الجهود التي تُقدم سواء كان في مراجعة التشريعات الحالية أو طرح المبادرات الصحيحة التي 

    . تقوم بها الحكومة حاليا للنظر والبت في هذا الموضوع ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزيرة ، تفضل سعادة األخ حمد الرحومي

  / حمد أحمد الرحومي : (النائب األول للرئيس) سعادة

شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي الوزيرة ، سأتطرق لنسب الطالق التي أراها أمامي 

، فنسب الطالق مرتفعة ، ودائما في ارتفاع ، وطبعا نحن ليس  2020إلى عام  2017من عام 

النسبة ثابتة ، ولكن أنا أتكلم اآلن عن ثالث  لدينا رقم موثق وواضح بحيث نستطيع القول أن هذه

) وال زالت في ارتفاع ، وهذا  30و  29و  26سنوات والمجموع فيها ونسبة االرتفاع فيها وهي (

بالنسبة للمواطنين ، وعندما نتكلم عن المواطنين المتزوجين من غير مواطنات فنتحدث عن نسبة 
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دما نتكلم عن مشكلة بين المواطن المتزوج من مواطنة وأعلى وما زالت النسبة تزيد ، فاآلن عن 40

ويتم الطالق بينهما فعلى األقل اإلبن سيعيش في بيئة قريبة من بيئته األصلية مع وجود إشكالية ، 

لكن عندما نتكلم عن طالق نسبته أعلى من طالق المواطنين المتزوجين من المواطنات وهم 

ندنا إشكالية حقيقية ولها تاثيرات كبيرة جدا مطلوب المتزوجين من غير مواطنات فهنا يصبح ع

معالجتها ، ونحن طرحنا هذا سابقا ولم يتم التطرق إليه ، ونحن هنا ال نتكلم عن المنع وإنما عن 

وجود نظام وإجراءات ، فال بد أن يكون هناك شيء معين كما فعلنا إلجراءات الزواج والفحص 

المقابل ال بد أن يكون هناك شيء معين يُدرس ومن ثم  ووجود دورات أو غيرها إلزامية ، ففي

   . يطرح

كذلك عندما نتكلم عن نسب طالق الوافدين من المواطنات فهذه إشكالية أخرى موجودة عندنا وينتج 

عنها إشكالية كبيرة جدا ، فأعتقد ثالث نقاط في موضوع الطالق مهمة ، فمحور الطالق هو محور 

نسبة للمواطنين بسبب العمل واإلجازات والضغط الوظيفي والضغط مهم ، وربما جزء منها بال

   . المادي الذي تفضلت به بأن هناك ضغط مادي ال بد أن يعاد النظر فيه

معالي الرئيس ، ختاما سأتكلم عن موضوع حماية األطفال ، فإخواني تكلموا في هذا الجانب ، وأعتقد 

إجراءات أن نعلن هذه اإلجراءات بشكل أكبر ، فهذه أنه من األهمية بمكان إذا كان هناك أحكام و

األمور غير واصلة للمجتمع ، ولذلك نرى شخص يُظهر بنته لتقوم بعمليات والثاني يقلد والثالث 

يقلد وينتشر األمر وأنتم تقومون بإجراءات ال أحد يعرفها وهي ليست رادع ، فالردع يكون بأن 

   . تكون هذه اإلجراءات معلومة للناس

ذلك الحفالت معالي الرئيس ، فربما هذه من األمور التي تم االستفادة فيها من وجود كورونا في ك

تقبل الناس بعمل حفالت بسيطة للزواج ، وطبعا هذا كان تحديا من سنوات ماضية ومعالي الوزيرة 

ن تتذكر ذلك في قضية اإلسراف والدفع والبهرجة التي تحصل في حفالت الزواج ، وجاءتنا اآل

فرصة كوزارة أن الناس بدأت تتقبل موضوع إقامة حفلة زواج بسيطة وينتهي الموضوع ، فماذا 

فعلنا كوزارة الستغالل هذه النقطة ؟ ال شيء جديد ، فنحن نطالب الوزارة اآلن أول شيء أن تدعم 

زواج في هذا التوجه ، ومن ثم لو كان باإلمكان تخصيص مبلغ أكبر لمنحة الزواج لمن يقوم بحفلة ال

بيته ، وقد طرحنا في البداية نفس هذا الكالم ونعود نكرره ، فاآلن نوعا ما الناس اقتنعت بإمكانية 

االكتفاء بمثل هذه الحفالت البسيطة للزواج ، لكن مع انتهاء كورونا سنعود للسابق ، فهل هناك 

اص الذين ال يقومون إجراء من قبل الوزارة بأن تدعم أو تعطي مبلغا مضاعفا أو غير ذلك لألشخ

بهذا األمر ، فاآلن انكسر الحاجز في أن يقول ال أوافق واصبح هناك قبول لهذه األمور ، ولكن مع 
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انتهاء كورونا سيعود الناس للسابق ، فالمطلوب اآلن من الوزارة أن تستغل هذا األمر وأن تضع 

ءتنا اآلن أن الناس تقبلت ويبقى أنظمة وقوانين ودعم لمثل هذه الممارسة ، ألن هذا توجه وفرصة جا

المطلوب من الوزارة أن تستغل ذلك بوضع مبالغ إضافية وإجراءات إضافية وتحفيز إضافي لمن 

   . سيستمر على هذا النهج ، فأعتقد أن هذا مطلوب من وزارتكم بشكل أكبر

تقاعد المبكر في النهاية معالي الرئيس أثني على ما طرحه سعادة األخ خلفان بخصوص احتياجات ال

، وساعات العمل واإلجازات والحضانات ، فجميع هذه النقاط مهمة لمساعدة األسرة وخصوصا األم

وكما نقول معالي الرئيس أن التشريعات هي من خارج الوزارة ولكنها تؤثر على الوزارة وعلى 

ذا األمر ألنه األسرة التي تعتبر من مسؤولية الوزارة ، لذلك نرجو دعم أي توصيات ستخرج في ه

    . في النهاية هدفنا االسرة التي تعتبر نواة المجتمع ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . شكرا سعادة األخ حمد ، تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

المقدمة للحكومة شكرا معالي الرئيس ، تطرق سعادة العضو لمجموعة من المبادرات والتوصيات 

كاقتراحات ، وسيتم النظر فيها ودراستها لمعرفة مدى جدوى تطبيقها وكيفية تطبيقها بإذن هللا ، 

    . وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة اآلن لسعادة سمية السوويدي

   :سعادة / سمية عبدهللا السويدي

   . ق المرافق معهاشكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي حصة بوحميد والفري

معالي الرئيس ، الحمد  دولتنا تولي اهتماماً بالغاً باألسرة ومكوناتها ، وتعتبر نموذجاً رائداً في توفير 

حياة آمنة ومستقرة سواء للمواطنين والمقيمين ، وهذا مبدأ أصيل ومتجذر في فكر قيادتنا الرشيدة ، 

، وهناك جهود متميزة وحثيثة في حماية ودعم  ونهجهم في صون حقوق وحماية كل أفراد المجتمع

األسرة شاهدناه من خالل المداخالت ومن خالل طرح معالي الوزيرة أن هناك أربعة مراكز لإليواء 

يواء ، هناك أربعة مراكز لإلفت المحلية في عدة إمارات في الدولة ، متعددة تم إنشاءها من قبل الحكوما

والحقيقة أن هذه المراكز لها دور كبير وعظيم في إيواء النساء واألطفال وحمايتهم ، وتقوم بمتابعة 

ظهرت بعض التحديات  -معالي الرئيس  -وتقديم الخدمات االجتماعية والنفسية وكذلك القانونية ، لكن 

ستطيع أن يستوعب أو يضم الفئة ولعل أبرزها هو أن هذه المراكز األربعة أو باألحرى هناك مركز ال ي
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) سنة نظرا لخصوصية هذا السن ، وكذلك ظهور عالمات البلوغ 17 - 12العمرية للذكور من سن (

ما قبل الثاني عشر لبعض الحاالت ومتغيرات المرحلة السنية ، وبالتالي تفتقر هذه الفئة العمرية التي 

لى بيئة حاضنة تؤهلهم وتوفر لهم الحماية وتقدم تتعرض للعنف األسري أو اإلساءة أو التفكك األسري إ

لهم الرعاية النفسية أو االجتماعية أو القانونية بالرغم أن وزارة تنمية المجتمع كان لها مبادرة متميزة 

وهي قرية الشيخ خليفة بن زايد للرعاية  -جزاهم هللا خيرا  -وطرحت كذلك خالل التقرير اللجنة 

ه المبادرة نتيجة تعرضها لكثير من التحديات والصعوبات ، وهذا كان المركز االجتماعية ولكن توقفت هذ

   . الوحيد الذي يتبع وزارة تنمية المجتمع

سؤالي معالي الرئيس : ما هي جهود ومبادرات وزارة تنمية المجتمع إليواء األطفال الذكور في 

عنف األسري في مراكز تابعة ) سنة الذين يتعرضون لإلساءة وال17 - 12الفئة العمرية ما بين (

لوزارة تنمية المجتمع ، وما هو دور الوزارة في تقديم الدعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع مراكز 

    . اإليواء التابعة للحكومات المحلية ؟ وشكرا معالي الرئيس

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  المجتمع) معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية

   . شكرا معالي الرئيس ، وشكرا لسعادة األخت سمية على هذا الطرح

فيما يخص إيواء األطفال على مستوى الدولة والمؤسسات التي تكلمنا عنها كذلك والتنسيق المباشر الذي 

ضمن تقوم به الوزارة مباشرة مع هذه المراكز التي تكلمنا عنها ، هناك مذكرات تفاهم تم توقيعها لكي ن

تقديم هذه الخدمات للمستفيدين من هذه المراكز بشكل مباشر ، ولكي نضمن عدم التأخر في تقديم أي خدمة 

للجنسين من الشباب والبنات وللفئات العمرية المطروحة ، ويتم البت في هذه الحاالت أوال بأول بحيث ال 

لتقديم هذه الخدمة ، وفي اآلونة  يكون هناك حالة بحاجة لمكان وال يكون هناك مكان مرخص وكذلك مهيأ

األخيرة تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز إيواء في أبوظبي لكي نضمن سالسة وسهولة توصيل هذه الخدمات 

، مباشرة ، والتنسيق كذلك مع الجهات لكي نضمن وجود قاعدة بيانات مفصلة للمستفيدين من هذه الخدمات

مع مركز أمان لإليواء لكي يتم النظر في الخدمات المقدمة لهم كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى مؤخرا 

ولضمان عدم تأخير تقديم هذه الخدمات للمستفيدين ، وكما نعرف فمركز أمان موجود في رأس الخيمة 

    . ويقوم بدور جيد في هذا الجانب ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . لة أخرى ؟ تفضليشكرا معالي الوزيرة ، سعادة األخت سمية ، هل لديك مداخ
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   :سعادة / سمية عبدهللا السويدي

نعم معالي الرئيس ، شكرا جزيال لمعالي الوزيرة حصة بوحميد على هذا الطرح ، وهذا ما عهدناه منها 

   . دائما سعة صدرها وحرصها الدائم على االرتقاء بالخدمات وتقديم الرعاية لكافة فئات المجتمع

ل قليل خالل العرض أن هناك حزمة من المبادرات المتميزة التي تقوم بها معالي الرئيس ، شاهدنا قب

، ولكن الوزارة والتي تعزز دور تماسك األسرة وتالحم المجتمع والتي تم عرضها خالل ثالث سنوات

نحن نتكلم بصورة شمولية ، ومالحظتي أن جميع هذه المبادرات المتميزة تخلو من اي مبادرات لرعاية 

معنفة أو التي تتعرض لإلساءة من قبل األسرة أو التي اقتصرت على تقديم االستشارات األسرية الفئات ال

كانت لي تجارب متعددة  -معالي الرئيس  -للخالفات الزوجية وتنظيم المجالس والبرامج التوعوية ، وكذلك 

اد مراكز رعاية بحكم أني أشرفت على بعض الحاالت ، وكنا فعال نواجه الكثير من التحديات في إيج

) سنة كون ان المراكز الموجودة ال تستطيع استيعاب 17 - 12تحديدا لهذه الفئة العمرية التي ذكرتها من (

هذه الفئة لخصوصية وجود النساء واألطفال من اإلناث في هذه المراكز والحاجة الملحة إلى إيجاد بيئة 

 الطرفين ولتقديم الرعاية والحماية ، واالمر ال بديلة ألسرهم كمرحلة أولى لحين إيجاد حلول جذرية لكال

يقتصر على تأمين المأوى فقط ولكن يتعدى ذلك من خالل توفير رعاية شاملة ومتكاملة وحماية لحقوق 

الطفل ، وتوفير كذلك كادر تأهيلي متخصص للتعامل مع هذه الحاالت ، والحاجة لتنظيم زيارات لهذه 

والرعاية والدعم االجتماعي والنفسي مع تحقيق المتابعة المستمرة مع أهمية  األسر لتقييمها وتقديم المشورة

التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات ، ومعاليها تفضلت بأنه تم إبرام اتفاقية شراكة أو مذكرة تفاهم مع إحدى 

المراكز  هذه المراكز في أبوظبي ، نأمل أن تتوسع الوزارة في تفعيل الشراكات االستراتيجية بين هذه

ووزارة تنمية المجتمع ، وتفعيل التواصل والتعاون ، وأن يكون للوزارة دور فاعل ومؤثر لدعم هذه 

الحاالت وأسرهم وأن يكون هناك بيئة حاضنة لهذه الفئة العمرية التي ذكرتها ، وأن يكون هناك تنسيق 

كبيرة في التواصل مع الوزارة  شامل ألنني حقيقة تواصلت مع أحد المراكز وأكدوا أنهم يواجهون صعوبة

والتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع ، فأرجو أن يكون هناك تعاون أكبر وتنسيق أشمل لتحقيق الرعاية 

    . الشاملة والمتكاملة لهذه الفئة العمرية ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  جتمع)معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية الم

شكرا معالي الرئيس ، نحن نشكر سعادة العضوة ونثمن ما طرحته ، وسيتم النظر فيما تطرقت إليه 

    . من توصيات ومقترحات للصالح العام بإذن هللا ، وشكرا
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  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزيرة ، الكلمة اآلن لسعادة سعيد راشد العابدي

   :سعادة / سعيد راشد العابدي

   . لي الرئيس ، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهمعا

معالي الرئيس ، يشكل الوضع االقتصادي لألسرة عامالً رئيسياً في استقرارها وتالحمها ، وتعاني 

الكثير من األسر في دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوضاع اقتصادية ومالية ال تتوافق وتكاليف 

رات العربية المتحدة ، فما هو الدور الذي تقوم به الوزارة في ردم واعباء المعيشة في دولة اإلما

   الفجوة بين واقع هذه األسر وبين تكاليف المعيشة في الدولة ؟

) ألف أسره استفادت 44معالي الرئيس ، أنا سوف استقي بعض ما تفضلت به معالي الوزيرة ، فلدينا (

أن الغذاء يعد حاجة أساسية ، وقد استفادت من ذلك  -رئيس معالي ال -من المساعدات الغذائية ، وهذا يعني 

%) من تعداد 20) فيعني ذلك أننا نتحدث عن أكثر من (5) ألف أسرة ، فلو كان تعداد كل أسرة (44(

األسر المواطنة في دولة اإلمارات ، وهذا شيء عجيب أنه حتى على مستوى المساعدات الغذائية نصل 

من المتعففين الذين ال يطلبون ، فما هو وضعهم ؟ ما هو  -معالي الرئيس  -ثير لهذه المرحلة ، وهناك الك

وضع الرجل المتقاعد الذي لديه أربعة أو خمسة أبناء انتهوا من دراستهم وينتظرون الحصول على فرصة 

) سنة وال زالوا ينتظرون فرص العمل ، فما هو دور 28) و (27) و (26العمل وبلغوا من الكبر عتيا (

   . الوزارة في النظر في عالج هذه المشكلة ؟ وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

شكرا معالي الرئيس ، وشكرا لتقدم سعادة العضو بهذا الطرح ، الحقيقة أن وزارة تنمية المجتمع 

اعية لفئات المجتمع المحتاجة لهذا النوع من الدعم سواء كان من خالل معنية بتقديم الخدمات االجتم

تطبيقنا لقانون الضمان االجتماعي والحاالت التي نص عليها القانون ، وإن كان من المساهمة في 

النظر في بعض الحاالت االجتماعية لألسر من خالل الربط المتواصل مع الجمعيات ذات النفع العام 

رية كذلك ، وال ننسى كذلك الدور المتواصل الذي تقوم به الوزارة للنظر في استقرار والجمعيات الخي

من التعرض للعنف أو األذى ، وهي تأتي ضمن حزمة متكاملة  -ال سمح هللا  -هذه األسر وحمايتهم 

    . من الدعم االجتماعي الذي تتوجه به حكومة دولة اإلمارات لمواطنيها ، وشكرا
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  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزيرة ، سعادة األخ سعيد العابدي ، هل لديك تعقيب ثاني ؟ تفضل

   :سعادة / سعيد راشد العابدي

معالي الرئيس ، مع كل االحترام لمعالي الوزيرة ، أنا ال أتحدث عن العنف وإنما أتحدث عن الحاجة 

عمل ، فأولياء األمور غير قادرين المالية لهذه األسر وعن الناس الذين تخرجوا ولم يجدوا فرصة ال

على توفير الحد األدنى من المعيشة ، وهناك مواطنين يتواصلون معنا يطلبون  -معالي الرئيس  -

) الب توب وباقي األبناء ال أستطيع توفير ذلك لهم ، نحن 2" حيث يقول أنه لديه عدد (الب توب"

، نتمنى أن يكون هناك دراسة لمثل هذه الحاالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة معالي الرئيس ،

واكثر ما سمعته من معالي الوزيرة الدراسات ، وهذا شيء ممتاز لكن نحن نرغب بأن نرى نتائج 

) 9هذه الدراسات ، فأرجو أن يكون هناك نظرة شاملة لهذا الموضوع خاصة وأن القانون رقم (

ناء األسرة حتى يتزوجوا أو يلتحقوا بعمل ، ولكن يطلب أن يستمر الدعم االجتماعي ألب 2019لسنة 

    . هذا في كثير من الحاالت غير موجود ، فهناك أسر ليس عندها هذا ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

، حكومة دولة اإلمارات لكي يدعم هذه الحاالتشكرا معالي الرئيس ، لإليضاح وجد هذا القانون في 

) 2ونحن نعرف بوجود مثل هذه الحاالت ، ولهذا السبب يتم تطبيق قانون الضمان االجتماعي رقم (

للحاالت وأفراد المجتمع الذين ينطبق عليهم الشروط الذين يستفيدون من الضمان  2001لسنة 

الحكومية إذا استوفت الشروط فيه وتم دراسة  االجتماعي ، والمتقدم للحصول على هذه الخدمات

الحالة يتم البت في المساعدة االجتماعية مباشرة لمساعدة هذه األسر ، كذلك معالي الرئيس هناك 

المساعدات االجتماعية االستثنائية التيُ تصرف لمن ال عمل له بسبب خارج عن إرادته ، وهذه 

الدليل على ذلك وجود قوائم من المستفيدين في هذا مواضيع نص عليها القانون ويتم تطبيقها ، و

الجانب ، دورنا كذلك من ضمن الدراسات المستمرة ليس فقط للبحث عن هؤالء الذين من الممكن 

أن يستفيدوا من خدمات الوزارة ولكن أيضا النظر في الحاجة األساسية التي تتطلبها هذه األسر ، 

حن نقوم به ، فلو لم يكن هذا القانون موجود ولم توجد وهذا من صميم عملنا حيث نصبح ونمسي ون

هذه الحاالت فإن جزء كبير من عمل وزارة تنمية المجتمع سيختلف ، وأنا أقدر كذلك أن هناك أسر 

ربما نكون غفلنا عنهم ولكننا نعمل جاهدين بكافة أجهزتنا ومراكزنا العشرة المنتشرة في الدولة 
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تي نص عليها القانون ودستور دولة اإلمارات للمستفيدين من أبنائنا إليصال الخدمات االجتماعية ال

    . ومواطنين الدولة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة اآلن لسعادة الدكتورة حواء المنصوري

   :سعادة / د. حواء الضحاك المنصوري

   . شكرا معالي الرئيس ، أنا سأختصر نقاطي كلها في مداخلة واحدة

ود التطرق إلى نقطة التوعية وأهمية التوعية بالنسبة للمقبلين على الزواج ، أعتقد أننا كلنا أوال : أ

نتفق على أن تكوين الرأي أو الفكرة الصحيحة من ناحية العالقات الزوجية تتكون في السنوات 

ارس في األساسية ، فمن المهم أن نكون هذه الفكرة في هذه السنوات ، ولذلك أشجع التوعية في المد

يتكون فكر الطفل ومن ثم اإلنسان  السنوات التأسيسية ، وأيضا عن طريق التوعية األسرية ألنه هنا

قبل أن يدخل إلى العالقة الزوجية ، ونظرا ألن جوانب الزواج متعددة أرى أنه يقتضي وجود خطة 

الجهات المحلية والوزارة وأكيد أن هذا طويلة المدى تتكاتف فيها كل الجهات المعنية سواء كانت 

   . يكون بقيادة وزارة تنمية المجتمع نظراً ألن ذلك في نطاق صالحياتها

ثانياً : أود التطرق إلى موضوع التحاليل الجينية ، طبعاً هذا موضوع يحتاج لمحاضرة كاملة والوقت 

الجينية المتفق عليها قبل الزواج الكثير وليس لدينا ذلك الوقت ، لذلك سأختصر إن الئحة التحاليل 

يوجد منها ما هو متفق عليه دولياً ، ولكن الالئحة تتراوح من دولة إلى دولة ومن قواعد صحية إلى 

أخرى ، لذلك أرى أنه يجب علينا كدولة اإلمارات العربية المتحدة أن تضع قواعدها الصحية 

الالئحة الجينية الموجودة في دول أخرى ربما ، نعم نستعين بالقواعد الدولية أو نستعين بالمستقلة

تكون أكثر تقدماً في هذا المجال ، ولكن من المهم دراسة هذا الموضوع جذريا سواء كان ذلك من 

ناحية التكلفة والعائد ، وتأثيرها على الميزانية ، وما هي الجينات أو التحاليل الجينية التي ربما علينا 

ألمراض التي ربما تكون منتشرة أكثر في بالدنا وفي سكاننا ، وهذا إضافتها إلى الالئحة نظراً ل

يحتاج إلى دراسة دورية وإضافات ربما تكون على شكل سنوي أو شكل دوري نظرا للتقدم في هذا 

   . المجال والعلم به بشكل متواصل ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . تفضلي معالي الوزيرة

  (وزيرة تنمية المجتمع)معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : 

   . شكرا معالي الرئيس ، شكرا لسعادة الدكتور حواء على طرحها
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هناك نقطتين إذا سمحت لي معالي الرئيس على السريع ، تطرقت سعادة العضوة لموضوع أهمية 

توعية المقبلين على الزواج وأعتقد أننا أسهبنا في هذا الموضوع وتكلمنا فيه بشكل مفصل ، ولكن 

ردا على سعادة العضوة أنه تم ليس فقط مضاعفة الدورات التدريبية المقدمة للمقبلين على أعيد 

الزواج ، ففي السابق كان هناك دورة تدريبية تقام كل شهر ومن ثم اختصرناها لتكون كل أسبوع ، 

وحاليا نعمل على دورات تدريبية للمقبلين على الزواج تكون آلية ، فبمجرد أن يصل طلب منحة 

لزواج واكتملت كافة الشروط للحصول على المنحة فال ننتظر متى يأتي وقت الدورة التدريبية ا

المقبلة وإنما ستكون بشكل مباشر في متناول الجميع وفي متناول المقبلين على الزواج لكي نسهل 

   . ونسرع ونزيد من رقعة التوعية بهذا الموضوع ، هذا بالنسبة للموضوع األول

ني فيما يخص التحاليل الجينية والفحوصات للمقبلين على الزواج ، فكما تفضلنا آنفا الموضوع الثا

فقد تكلمنا عن اللجنة التي تم تشكيلها على مستوى الحكومة للنظر في هذا الموضوع ، ونحن نسعد 

جنة في وزارة تنمية المجتمع كوننا أعضاء في هذه اللجنة ، وقد ابدينا رأينا وقدمنا كذلك ، وهذه الل

تم عرض نتائجها على المجلس الوزاري للتنمية من قبل الجهة المختصة وهي وزارة الصحة ووقاية 

    . المجتمع ، والحمد  األمور بإذن هللا ستكون من أفضل إلى أفضل ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . دكتورة حواء أنت اكتفيت بمداخلة واحدة ، فهل بقي لديك شيء ؟ تفضلي

   :. حواء الضحاك المنصوريسعادة / د

نعم معالي الرئيس ، لكن فقط إذا سمحت لي بمالحظة بسيطة حتى أوضح ، فربما لم أكن واضحة 

   . في النقطة التي طرحتها

فقد كان قصدي أكثر المنهج الدراسي في مرحلة الطفولة حيث أن تكوين الفكر أو الرأي من 

في أي عالقة انسانية إن كان ذلك في الزواج أو  ناحية ما هي العالقات أو السلوكيات المناسبة

غيره يتكون في مرحلة الطفولة والمراهقة ، فال أريد أن ننتظر أو ارى أن ال ننتظر من ناحية 

التوعية إلى أن يبلغ هذا اإلنسان مرحلة ما قبل الزواج ، فربما توجد فرصة في مرحلة الطفولة 

ن نكون هذا الفكر من البداية قبل أن يصل إلى أو عن طريق األسرة أو عن طريق المناهج أ

    . هذه المرحلة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . شكرا ، معالي الوزيرة ، هل لديك تعقيب ؟ تفضلي
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  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

، وسيتم إن شاء شكرا معالي الرئيس ، نشكر سعادة العضوة على هذا االقتراح وعلى هذه التوصية 

    . هللا النظر فيها ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . الكلمة اآلن لسعادة االخ يوسف الشحي

   :سعادة / يوسف عبدهللا الشحي

شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد وفريق عملها ، وأيضا 

ير وتوصيات مفيدة ، وانا لدي مداخلة نشكر جهد اللجنة في إخراج موضوع التالحم األسري بتقر

   . واحدة

معالي الرئيس ، هذا الموضوع يهمنا جميعاً ونحن من ضمن هذا المجتمع ، وأيضا المرأة هي أساس 

األسرة ولها دور كبير في نجاح المجتمع ، وأنا عندي طلبين أطلب من الوزارة دراستهما ، وأتمنى 

   : أخذهما بعين االعتبار ان شاء هللا

   . أول شي دراسة تقليل ساعات العمل للمرأة المتزوجة ولديها أطفال

) سنة 35ثانيا : إعادة دراسة صرف مساعدات الضمان االجتماعي للمطلقة التي يقل عمرها عن (

   . والتي ال تعمل

) سنة ال تحصل على مجال للعمل وال 35معاليك ، بالنسبة للطلب الثاني فالبنت المطلقة وعمرها (

وظيفة ، وعندما تلجأ للوزارة تقول لها الوزارة اذهبي وابحثي عن عمل ، فاليوم نحن عندنا تجد 

عدد كبير من هذه الفئة ونتمنى ان يكون هناك دراسة لهذه الفئة في المستقبل القريب إن شاء هللا ، 

   . وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . الكلمة لمعالي الوزيرة

  (وزيرة تنمية المجتمع) معالي / حصة بنت عيسى بوحميد :

شكرا معالي الرئيس ، سيتم النظر في المالحظتين والمقترحين ودراستهما لمعرفة مدى تطبيقهما 

    . وكيفية تطبيقهما وأثرهما بإذن هللا ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

   . شكرا معالي الوزيرة ، الكلمة لسعادة ناعمة الشرهان
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  (النائب الثاني للرئيس)سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان : 

على تحملها  -حقيقة  -شكرا معالي الرئيس ، طبعا بداية نجدد الترحيب بمعالي الوزيرة ، ونشكرها 

للرد على هذه األسئلة العديدة والكثيرة ، ونحيي في معاليها عملها الميداني وتجاوبها السريع مع أي 

   . لحراك والمبادرات الطيبةحالة من الحاالت ، فنشكر معاليها وفريق عملها هذا ا

في  -إذا تكلمنا عنها  -معالي الرئيس ، اليوم نحن نتحدث عن األسرة ، واألسرة تعتبر هي األساس 

نهضة المجتمعات أو إذا أردنا أسرة مترابطة ومجتمع متالحم ومن يحمل هذه الراية والذين يأتون 

األسر في الدولة ، وأبرز هذه التحديات من خالل األسرة ، واليوم هناك تحديات عديدة تمر فيها 

نتمنى بما أن وزارة تنمية المجتمع لها دور فاعل ومؤثر في العديد من القضايا  -حقيقة  -التي 

األسرية أو في العديد من القضايا المجتمعية فنحن نرى اليوم أن الزواج من أجنبيات واحد من 

ن العديد من النواحي ، فاليوم الزواج من أجنبيات القضايا التي أصبحت تهدد مجتمع دولة اإلمارات م

هناك االختالف في العادات والتقاليد ، فمعروف أن مجتمع دولة اإلمارات لديه عادات وتقاليد وإرث 

من األخالقيات ، فعندما يتم هذا النوع من الزواج يحصل هناك نوع من االصطدام ، وأنا ال أتكلم 

وقد تكون هذه الحاالت زيادة بعض الشيء ، فعندما يتم هذا الزواج بالعموم وإنما في بعض الحاالت 

ويصبحون تحت مظلة البيت الواحد تبدأ الخالفات والمفارقات تظهر مما يؤدي إلى انها قد تنفصل 

عن الزوج وتأخذ اإلبن وتُهدم األسرة ، وربما يُترك اإلبن للخادمة ، وربما يكون واحد أو اثنين أو 

وبين على الدولة ويصبح هناك الكثير من المشاكل ، فإما أن تذهب مع الولد أو ثالثة هؤالء محس

يُترك لجدة ال تستطيع رعايته ، وأنا قرأت عن الكثير من الحاالت بحيث تأخذ الولد ويصبح إبن 

دولة اإلمارات ينشأ في بيئة غير بيئته سواء من ناحية العادات والتقاليد وحتى الديانة ، فنحن اليوم 

ام تحدي صعب جدا هذا إلى جانب زواج المواطنات من غير مواطن أو من غير إبن البلد ، فايضا أم

هذا الزواج أحيانا يصدم بعد أن يتم الزواج ، فبعد أن يتم الزواج تصطدم بالواقع والذي ربما ال 

ا ابن أو اثنين يتناسب مع فكرها وال بيئتها وال عاداتنا وتقاليدنا ، وأيضا ربما نفس الشيء يكون لديه

أو ثالثة ، ونفس الشيء ربما يخرج األب من الدولة أو تخلى عن التربية ، فنحن نقول أن النموذج 

األمثل للتربية يكون بوجود األب واألم ، لكن عندما نفقد دور األب أو دور األم فهنا تصبح األسرة 

الء األبناء ، والتنشئة معرضة للكثير من المشاكل ، ونحن اليوم نعول على هذه االسرة وهؤ

االجتماعية تحدث عنها الكثير بأن الخمس سنوات األولى من حياة الطفل هي التي تؤسسه وتبنيه 

مستقبال ، واليوم كم عدد سكان دولة اإلمارات ؟ نحن أمام إرث جميل في هذه الدولة ، الشيخ زايد 

ا عليها نحن أبناء زايد ، لكن اليوم عندما أخذنا منه الكثير من األمور وتربين -هللا يرحمه ويغفر له  -
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نالقي هذا الصدام وهذه الحاالت التي تظهر في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تؤثر مباشرة 

على األسرة وعلى ترابط االسرة ، واليوم أنا أجد معالي الوزيرة تهتم بمبادرات كثيرة ، وأنا رأيت 

لجوانب ، وأنا اسأل سؤال مباشر : هل لوزارة التنمية مبادرات لها مبادرات كثيرة حقيقة في هذه ا

واضحة تصب في قضية نشر الوعي بأن هناك ربما يكون بعد الزواج من غير المواطنات مشاكل 

وذلك للحد من الزواج من األجنبيات ؟ ونحن عندنا كم كبير من أبنائنا فهل تتم توعيتهم بالمخاطر 

من األجنبيات ؟ وهل سيكون هناك توجه من خاللكم ومن خالل التي قد تحدث في حال الزواج 

وسائل اإلعالم أن هذا الزواج من أجنبيات ممكن ان ينتج عنه كذا وكذا وكذا ؟ أعتقد أن هذا الدور 

لمسته ولكن أود التأكيد عليه بما أن المحور األساسي هو األسرة ، فإذا كانت االسرة أسرة مترابطة 

جتمعا متالحما وأكيد سيكون عندنا نهضة في هذه الدولة الن االسرة هي فأكيد سيكون عندنا م

    . األساس والنواة ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . شكرا سعادة ناعمة الشرهان ، تفضلي معالي الوزيرة

  معالي / حصة بنت عيسى بوحميد : (وزيرة تنمية المجتمع)

الشرهان على طرحها في هذا الموضوع ،  شكرا معالي الرئيس ، والشكر موصول لسعادة ناعمة

ونحن نؤمن ونعرف مدى أهمية التوافق بين الزوج والزوجة لكي نضمن استقرار هذه األسرة ، 

والتوافق يزيد واحتمالية استقرار هذه األسرة وسعادتها عندما تكون نسبة التوافق بينهما أعلى ، 

، ة متشابهة ومن دين متشابه يكون التوافق أعلىوبالتالي فإذا كان الزوجان من بيئة متشابهة ومن لغ

وفي هذا الجانب قامت وزارة تنمية المجتمع بتسهيل إقبال المواطنين على الزواج من مواطنات ، 

وتأتي حزمة الدعم التي تقوم بها الوزارة لتشجيع شبابنا لإلقبال على الزواج من مواطنات ، وكذلك 

ين ، وقمنا بالكثير من المبادرات في هذا المجال ، وأحدها واولها إلقبال بناتنا على الزواج من مواطن

هي منحة الزواج وهي مساعدة مادية تقدمها الدولة للمقبلين على الزواج ، وأحد شروطها أنها تقدم 

   . للشاب إذا كانت الزوجة مواطنة ، فإذا لم تكن الزوجة مواطنة يسقط حقة في المساعدة المالية

جماعية التي تقام لكي تساعد المقبلين على الزواج من مواطنات للتخفيف من كذلك األعراس ال

   . األعباء عليهم

موضوع آخر وهو من خالل ورش العمل والتوعية حيث يتم توعية أبناءنا سواء كانوا طلبة في 

المدارس أو ورش العمل التي تنظم في الجامعات الحكومية والخاصة لتوعية شبابنا على اتخاذ هذه 
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الخطوة ، فهي تأتي تحت حزمة من المبادرات التي تقوم بها الحكومة لتوعية أفراد المجتمع بأهمية 

   . هذا الموضوع ، وشكرا

  معالي الرئيس : 

    . شكرا معالي الوزيرة ، تفضلي سعادة ناعمة الشرهان

  سعادة / ناعمة عبدهللا الشرهان : (النائب الثاني للرئيس)

الحقيقة ان إرث دولة اإلمارات جميل ويحمل عادات جميلة وتقاليد شكرا معالي الرئيس ، 

المبادرات الطيبة والمبادرات الكثيرة التي تطلقها وزارة تنمية  -طبعا  -أجمل ، من خالل 

المجتمع ، ونحن ربما شاركنا في العديد من المبادرات ، هناك ما يسمى باألسرة الممتدة التي 

الجد والجدة واألبناء ، واليوم الخادمات الموجودات في البيت كان يعيش فيها األب واألم و

أصبحوا عبئا علينا ، صحيح أنهم يساعدونا لكن عندما يشتركون في تربية األبناء يشكلوا 

عبء بذلك ألنها تختلف اللغة والعادات والتقاليد واللهجة وغير ذلك ، فلماذا ال يكون لدينا 

الممتدة التي كانت موجودة سابقا ، فلماذا ال يتم إعادة  واحدة من المبادرات نموذج االسرة

هذه النماذج إذا كانت موجودة اليوم ونشر التوعية بها ؟ فاالسرة في السابق كانت من الجدة 

والجد واألب واألم واألبناء واالسرة الممتدة ، فاالسرة الممتدة اليوم تلعب دورا كبيرا في 

، فربما اإلذاعة نفصلت عن أهلها تعيش نوع من العزلةالمجتمعات ، فاألسر اليوم التي ا

األولى التي تبث المفردات الجميلة لدولة اإلمارات أن أستمتع بها بالرغم من أنني أعي هذه 

المفردات ، ولكن نحن اليوم بحاجة ألن يعود هذا اإلرث الجميل في تربية أبنائنا ، فاليوم 

أال توجد مبادرة ء الجميلة من مجتمع دولة اإلمارات ، هذه األشياء الدخيلة علينا سرقت األشيا

عادة المفردات القديمة وإلعادة الترابط، في الماضي كان األب يصطحب ولده للمسجد أو إل

إذا جاءهم الضيوف، هذا منهج خفي ويتعلم الجيل السنع والتربية وربما جميع العادات 

والتقاليد تعلمناها عن طريق الممارسات داخل المنزل، اليوم نحن بحاجة كأسر وكمجتمعات 

لة الممتدة، كيف؟ ربما يقولون أن كل واحد منعزل ال وهللا، اليوم البيوت أن نعيد هيبة العائ

التي تنشأ في المجمعات، بيت الولد والولد والولد نعيد هذه العادة، ربما من األشياء الجميلة 

التي أذكرها اليوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد دائماً كان يحرص على أن 

ن واحد حتى يعزز قضية الترابط األسري، فأتمنى من معالي الوزيرة كل أسرة تكون في مكا

أن يكون هذا من ضمن  –وهي ما شاء هللا عليها لديها أفكار ودائماً تتبى المبادرات الجيدة  -
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 ً اهتماماتنا في إعادة اإلرث الجميل لدولة اإلمارات وشكراً بارك هللا فيك وفي جهودك وشكرا

  معالي الرئيس.

  الرئيس:معالي 

  شكراً سعادة ناعمة الشرهان، تفضلي معالي الوزيرة بالتعقيب.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

ً نستمتع فيه، نعم معاليك العائلة  شكراً لمعاليك وشكراً لسعادة ناعمة على هذا الطرح الذي دائما

الممتدة هي عبارة عن إحدى الصور الجميلة التي نراها في مجتمع دولة اإلمارات والتي نعمل من 

ً على تعزيزها وتشجيعها، من المعلوم أن  المجتمع خالل المبادرات والتشريعات الموجودة حاليا

باختالف األمور التي طرأت عليه ربما أثرت على عدم وجود العائلة الممتدة في نفس المكان، ولكن 

العمل ممتد لتعزيز مثل هذه المفاهيم إن لم تسكن العائلة كلها في مقر واحد ولكن األنشطة االجتماعية 

على سبيل المثال إحدى المبادرات التي تقوم بها العائلة الممتدة نعمل على تعزيزها والمحافظة عليها، 

والمشاريع التي كنا نشتغل عليها ونكمل العمل عليها هي لقاءات عبر األجيال لكي نضمن تواصل 

على  -األجيال ولكي نضمن تواصل الحوار بين األسرة الواحدة، في إحدى المسابقات الفوتوغرافية 

حمد "هللا يطول بعمره" هي التصوير والتي دعمنا فيها سمو الشيخ حمدان بن م –سبيل المثال 

الفوتوغرافي لألسرة، حيث ركزنا على تصوير أمثلة لألسرة الممتدة، بالتحديد اخترنا هذا الموضوع 

لكي يتم تسليط الضوء بشكل أكبر على مثل هذه الظواهر االجتماعية والموروث االجتماعي في 

على بادرات التي دوناها وسنعمل دولة اإلمارات، وتفضلت سعادة العضوة بطرح عدد من الم

  مراجعتها ومتابعتها إن شاء هللا والنظر في إمكانية تطبيقها بإذن هللا، وشكراً.

 معالي الرئيس:

شكراً معالي الوزيرة، الكلمة اآلن لسعادة ناصر محمد اليماحي ومن بعده لدي ثالثة من األخوات 

وعائشة المال، وبهذا نكون إن شاء هللا قد  يطلبن الكلمة الدكتورة نضال الطنيجي وميرة السويدي

  انتهينا من طالبي الكلمة، تفضل يا ناصر.

 سعادة/ ناصر محمد اليماحي:

ب اآلخر شكراً معالي الرئيس والشكر موصول لمعالي الوزيرة، معالي الرئيس أنا سأذهب للجان

الحقيقة األسرة في اإلمارات تنعم بالرخاء والسعادة وهذا بفضل القيادة الرشيدة وبفضل أيضاً تعزيز 

دور المؤسسات المجتمعية لتطوير منظومة األسرة في دولة اإلمارات، ولكن نحن نطمع دائماً بالمزيد 
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عم واالستقرار األسري في من هذا الدألن األسرة اإلماراتية تنظر للتطور األفضل وتنظر للمزيد 

  األعوام القادمة.

معالي الرئيس، هناك تنسيق وتكامل وتفاعل بين الوزارة والجهات المحلية ذات العالقة باألسرة 

وواضح في تعزيز دور والمرأة والطفل والمجتمع بشكل عام، وتقوم الجهات المحلية بدور ملموس 

ع اإلماراتي، لكن نالحظ وبشكل واضح غياب األسرة في تربية النشء وحماية األسرة والمجتم

لوجود قطاعات محلية في بعض إمارات الدولة معنية بتعزيز دور األسرة واالهتمام بمتطلبات 

الطفولة والمرأة واألسرة، لذلك أطالب بدور أكبر وواضح للوزارة حول البرامج واألنشطة في تلك 

ز تتبع الوزارة ذات طبيعة تخصصية لألسرة المناطق ويمكن ذلك من خالل التوسع في إنشاء مراك

والمرأة، في تلك المناطق التي ال يوجد فيها مراكز محلية لسد النقص الواضح وتمكين األسرة من 

االستفادة من تلك الخدمات والتي تساهم في تعزيز دور األسرة خاصة مع ما تعانيه المجتمعات في 

أن نجد زيادة ودور أكبر لتلك المراكز القريبة في ظل العولمة وتقليص دور األسرة، لذلك أتمنى 

  القريب العاجل خاصة في المجتمعات السكنية وفي القرى وبين المناطق السكنية، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً سعادة األخ ناصر اليماحي، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

وربما األخ ناصر بارك هللا فيه يشترك مع إخوانه األعضاء الذين طرحوا فكرة تفعيل شكراً معاليك 

دور هذه المراكز كما تطرقنا معاليك فسيتم النظر في هذه المقترحات واستخدام المواقع والمراكز 

ون الحالية الموجودة في دولة اإلمارات إلعادة تفعيل مثل هذه المشاريع التي بإذن هللا نتمنى أن يك

  لها أثر إيجابي على األسرة اإلماراتية، وشكراً.

 معالي الرئيس:

شكراً، أخ ناصر هل تكتفي بهذا القدر؟ بارك هللا فيك، الدكتورة نضال نستأذنك بتقديم األخت ميرة 

  السويدي ألن لديها التزام مباشرة، تفضلي يا ميرة.

 سعادة/ ميرة سلطان السويدي:

مداخلة واحدة وجزء من سؤالي في نفس نطاق  –فقط  –شكراً معالي الرئيس، معاليك أنا لدي 

مداخلة سعادة ناعمة الشرهان األولى، معاليك الشعور باالنتماء واالهتمام عند األطفال واألمهات 

زواج واألسر مهم جداً للترابط والتماسك األسري، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى زيادة في نسبة 

المواطنين من غير المواطنات ولكن لم نتناول حقوق األمهات غير المواطنات، فسؤالي هنا: هل 
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توجد لدى الوزارة إحصائية بعدد األطفال المولودين من والد أو والدة إماراتية خارج الدولة بصفة 

ً لم نتناول موضوع زواج المواطنات من غير مواطنين وضرورة الحرص وال تأكيد دائمة؟ أيضا

على حصول أبنائهم على الجواز والجنسية اإلماراتية منذ يوم الوالدة بما أنهم سيتربون على أيدي 

المواطنات، فسيكونون متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا ومذهبنا، وبما أنني أتكلم عن موضوع األطفال 

بناء في ظل الغالء أود أن أسأل: هل توجد دراسة حديثة لدى الوزارة تتناول العالوة المخصصة لأل

؟ وباختصار: هل العالوة تكفي للعناية 2018المعيشي وإقرار قانون القيمة المضافة منذ يناير 

واالهتمام بالطفل وتوفير أهم احتياجات الطفل؟ علماً بأنه تمت مناقشة عالوة األبناء مع وزير الدولة 

ر مالي ولكن اليوم نتكلم عن رعاية للشؤون المالية في الفصل الماضي ونتفهم أن الوزير لديه منظو

: لماذا ال تصرف عالوة أبناء  -وأعتقد أنه سؤالي جوهري  –الطفل وأولويات األسرة، وسؤالي 

  للمتقاعد الذي أنجب طفالً بعد يوم التقاعد بعد أن اشتغل وأدى دوره في المجتمع؟ وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي معالي الوزيرة.

 نت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)معالي/ حصة ب

كما نعرف أن شكراً معاليك ونشكر األخت سعادة ميرة على طرحها، يجدد التنويه معاليك إلى أن 

مسألة الزواج هي مسألة شخصية كفلها الدستور لألشخاص ولكن هذا ال يمنع أن نبين مدى مميزات 

وأهمية التركيز على زواج المواطنين من مواطنات وكذلك زواج المواطنات من مواطنين، الهدف 

مبدأ وهو المبدأ األساسي من العمل الذي نقوم به والطرح الذي تكلمنا عنه اليوم لكي نرسخ هذا ال

الذي ربانا عليه الشيخ زايد "هللا يرحمه ويغفر له" وإال لم تكن موجودة مفاهمي منح الزواج لهذه 

الفئة الذين يختارون الزواج من نفس جنسيتهم أال وهي مواطنين من مواطنات ومواطنات من 

استقراراً والجهود مواطنين، واستعرضنا معكم معاليك أهمية هذه األسر وكيف أنها ستكون أكثر 

ً الحكومة لكي نرسخ هذا المفهوم وندعمه كذلك، الموضوع الثاني حول قائمة  التي تقوم بها حاليا

األطفال المولودين من أم أو أب غير مواطن هذه القائمة حالها من حال التعداد السكاني واألرقام 

ال الحاجة إلى البت في إحدى هذه المعنية في الجهات المعنية تتطرق لها وزارة تنمية المجتمع في ح

القضايا، هذا الموضوع من ضمن اختصاص جهة معينة معنية بمتابعة مثل هذه األوضاع وبالتحديد 

األطفال الذين لهم أم أو أب مواطن وهم يعيشون خارج النطاق الجغرافي لدولة اإلمارات، حيث يتم 

  متابعتهم من قبل هذه الجهات المعنية ألغراض معينة.
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ارة تنمية المجتمع تدخل في هذا الموضوع إذا كانت هناك حاجة للتعرف على البيئة األسرية لهذه وز

األسرة، مدى استقرارهم وأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية وتقوم كذلك الوزارة بالتنسيق مع 

ننتقل  الجهات المعنية في حال كان هناك طلب معين سواء ألسباب سياسية أو اقتصادية، وبهذا الشأن

إلى الموضوع الثالث رداً على سعادة األخت ميرة بخصوص التقاعد وزيادة الحصة التقاعدية 

يمكن أن ندرسه مع  –معاليك  -للشخص الذي يحصل على أطفال بعد التقاعد، هذا الموضوع 

  .الجهات المعنية إن شاء هللا ونبحث في أهمية مثل هذا المقترح لنرى إمكانية تحقيق ذلك، وشكراً 

 معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، الكلمة اآلن للدكتور نضال الطنيجي تفضلي.

 سعادة/ د. نضال محمد الطنيجي:

السالم عليكم، صبرت طويالً حتى يصلني الدور، شكراً على المداخالت التي تفضل بها كل الزمالء، 

ثم لدي مداخلة أخرى  لدي سؤال مختصر لمعالي الوزيرة لو تسمح لي يا معالي الرئيس، ومن

  كتعقيب.

في الشريحة التي تفضلت بها الوزيرة في العرض التقديمي ذكرت أنه كان هناك زيادة في إقبال 

%) وكان العدد 200أفراد المجتمع على خدمة االستشارات األسرية حيث كانت النسبة تفوق (

  عالي الوزيرة؟، ما هي داللة هذه النسبة يا م2020وأصبح الضعف في  2019) في 380(

  معالي الرئيس:

  تفضلي يا معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

  عفواً معاليك لم أفهم السؤال ما هي داللته.

 معالي الرئيس:

  %) أي الضعف، ماذا يعني ارتفاع هذه النسبة؟200النسبة ارتفعت إلى (

 تنمية المجتمع) معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة

الهدف األساسي والسبب األساسي أوالً أننا وفرنا الخدمة على مدار  –معاليك  -ارتفاع النسبة 

الساعة، وفرناها بقنوات مختلفة، وفرناها من خالل منصة موحدة في حكومة دولة اإلمارات مما 

لخدمة حيث كانت في يسهل على األشخاص الوصول إليها، الشيء الثاني معاليك قمنا بتدعيم هذه ا

السابق محدودة وتقدم في ساعات عمل محددة واآلن هي موجودة على مدار الساعة بأعداد تضاعفت 

من قبل المستشارين األسريين الجاهزين للرد على هذه االستفسارات وبالتالي استطعنا أن نزيد من 
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وعي لدى األسر المحتاجة لمثل أصبح هناك  –معاليك  –مثل هذه الخدمة، الداللة الثالثة رقعة تقديم 

%) ولكن ال نرى أن هذا 200هذه الحاالت، ربما أحدهم يقول معاليك تضاعفت النسبة وصارت (

معاليك ، األعضاء  –شيء إيجابي، والداللة الثانية ربما تكون أن عدد المشاكل األسرية زادت، ولكن 

) 1600) بل (600وربما ال تكون ( ربما تكون هذه المشاكل موجودة في السابق –الحضور الكرام 

ولكن لم يستطع أحد أن يصلها ومن كان لديه حاجة لم يكن يستطيع الوصول إلى هذه الخدمة وبالتالي 

نعمل مباشرة مع المنصة الموحدة لالستشارات األسرية لزيادة الوعي لدى كافة أفراد األسرة عن 

دى فعالية الخدمة المقدمة في حل وجود مثل هذه الخدمة وعن سهولة الوصول إليها وعن م

  اإلشكاليات والمشكالت االجتماعية واألسرية، وشكراً.

  معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، دكتورة نضال تفضلي.

 سعادة/ د. نضال محمد الطنيجي:

في إجابة معالي الوزيرة أشكرها على ذكرها مثل سهولة الوصول وزيادة ساعات العمل ووجود 

ومستفيدين من طالبي الخدمة لم يتم  موظفين يقدمون الخدمة أكثر من السابق، كانت هناك فئات

  الوصول لهم سابقاً وبالتالي لما توفرت ما ذكر سابقاً استطاعوا التقدم على طلب الخدمة.

النقطة التي أود ذكرها معالي الوزيرة أن بالرغم من اإلحصائية التي قدمتها الوزارة بالنسبة للمجتمع 

هذه النسب  ، قد تكون إيجابية لديكم في الوزارة،وبالنسبة للمجلس الوطني لها دالالت أخرى حقيقة

% لكن نحن بالنسبة لنا في المجلس الوطني أرى فيها عدم وضوح، فما يهمني أنا 100% و 200

أن يكون فيها شمولية واستمرارية، وما أقصده بالشمولية واالستمرارية أن تكون كل البرامج 

لوزيرة، ما ذكر من برامج كثير وعديد ألن الفئات والمبادرات أستطيع أن أصنفها رائعة يا معالي ا

التي تخدمها الوزارة كثيرة وما تقدمه الوزارة من خالل هذه البرامج أهدافها جيدة ولها أثر، لكن أنا 

لم أر في مقابل ما تقدمه الوزارة كم هو العدد الفعلي المستهدف بهذه الخدمة وكم كان موجهاً لهذه 

ج، ألن معالي الوزيرة اليوم المجتمع يجب أن نحرص على أنه قادر على المبادرة أو هذا البرنام

) مبادرة على مدى ثالث سنوات 70أن أطرح ( –حقيقة  –الوصول لهذه الخدمات وإال ما الجدوى 

ولم يستفد منها كل أفراد المجتمع؟! ال أتكلم عن أفراد المجتمع عامة لكن  2020إلى  2018من 

أتكلم عن الفئات التي باألصل هذه البرامج موجهة لها وليس من الصعوبة الوصول لهم، اليوم أتكلم 

رين بحاالت الطالق، فليس من الصعب اليوم عن برامج موجهة لحل مشكالت الطالق والمتأث

الحصول على إحصائية لمن لديهم حاالت طالق في الدولة، وأستطيع القول كم استطاعت الوزارة 
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من خالل البرامج المختلفة المقدمة للمتأثرين والمتضررين من الطالق، كم هم الذين استفادوا من 

صيله إليك في الجلسة اليوم يا معالي الوزيرة أن هذه الخدمات؟ ألن ما أسمعه وما أحب األعضاء تو

المجتمع مايزال يبحث عن دور الوزارة، الوزارة لها برامج ولكم مبادرات كثيرة صراحة نشكركم 

عليها لكن االستفادة منها غير واضحة، أنا أمامي عضو مجلس وطني اليوم ال أرى إحصائيات 

مستوى الطموح، على الرغم أني اليوم أصف مجتمع وأرقام ومؤشرات تؤكد لي أن االستفادة منها ب

اإلمارات مازال مجتمع صغير محدود بإمكانيات كبيرة، نحن إلى اآلن ينطبق علينا هذا الوصف 

مجازاً، لكن نحن مقبلين على خمسين سنة قادمة إن شاء هللا، أتمنى من الوزارة أن ما يعرض أمامكم 

ناس الموجودين على مستوى الدولة من كل الفئات، قبل أن يعرض على المجلس أرقام واضحة لل

فئات ضعيفة وأطفال وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسر المسجونين وما إلى ذلك، الفئات كثيرة 

معالي الوزيرة لديك في الوزارة واالختصاصات كثيرة، فإذا لم نكن نتكلم بلغة األرقام ولم نكن 

لتي أعتقد أنها وضعت بدقة ووضعت صراحة بعمل رصين حريصين أن السبعين برنامج الموجود وا

من الوزارة لكن االستدامة هي أهم ما في هذا الموضوع، ال أطلب في السنوات لتقدم برامج جديدة، 

أنا من األعضاء الذين يرون أنه ليس من الجدوى أن نخرج بمبادرات جديدة بقدر ما يهمنا أن ما 

  اف التي نطمح لها في البداية، وشكراً.تقدمه الوزارة يعطي النتائج واألهد

  معالي الرئيس:

  .تفضلي معالي الوزيرةشكراً دكتورة نضال، 

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معالي الرئيس ونشكر سعادة العضوة نضال على طرحها وعلى اإلسهاب في شرحها 

معاليك ونقول إن شاء هللا نأخذ بعين االعتبار المواضيع للموضوع الذي طرحته، ليس لدينا إضافة 

  التي تطرقت إليها وبارك هللا فيهم على حرصهم وعلى جهودهم، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، الكلمة األخيرة اآلن لسعادة عائشة محمد سعيد المال تفضلي.

 سعادة/ عائشة محمد المال:

شكراً معاليك، معالي الرئيس، هناك زواج ولدينا نسب وإحصائيات وبيانات، وهناك طالق ولدينا 

نسب وإحصائيات وبيانات موجودة لكن هل هناك إحصائيات أو بيانات للطالق الناجح لدى الوزارة 

ً لتكون تحفيزاً لنا ولن أقول ضمن مبادرات بل ضمن أو الهيئات األخرى حتى نستخدمها  أيضا

ورات، نحن لماذا ننظر للطالق؟ ألنه عامل سلبي، صحيح أن ثقافة الطالق الناجح غير موجودة د
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لدينا في المجتمع، أنا لم ألمس في أي من الجمعيات المجتمعية أو من وزارة تنمية المجتمع وإذا كان 

  موجوداً فأرجو التوضيح، وأصالً النسب والبيانات هذه تخدم...

  معالي الرئيس:

  ستأذنك يبدو أن هناك تساؤل كبير عن ثقافة الطالق الناجح.عائشة أ

 سعادة/ عائشة محمد المال:

  نعم سأقول ذلك هل أكمل حديثي؟

  معالي الرئيس:

  تفضلي.

 سعادة/ عائشة محمد المال:

نعم، فنحن عندما نقول أن ثقافة الطالق الناجح غير موجودة بين أفراد المجتمع والتي تستند 

واالتفاق بين الطرفين حول كثير من األمور المتعلقة التي أدت إلى فسخ عقد إلى الرضى 

الزواج بينهما، أنا أثني على كالم كثير من األعضاء الذين تكلموا عن سواء حضانة األطفال 

أو الرؤية أو النفقة وكل شيء بعيد عن قاعات المحاكم ألننا ال نريد أن يؤدي ذلك إلى تبعئة 

ناء بمشاعر السلبية غير المرغوب فيها أصالً ويؤدي إلى انفصال فاشل وشحن نفسيات األب

ً الذي تكلم عنه معظم الموجودين مما يؤثر على الطفل بالذات كما ذكرت الدكتورة  أيضا

حواء في سن ما قبل المدرسة، من سن سنة إلى ست سنوات وفي عالقات هذا الطفل المستقبلية 

ل معالي الرئيس: ما هو دور الوزارة في نشر ثقافة الطالق مع شريك المستقبل، أنا هنا أتساء

ً جهود الوزارة حيث تكلموا عن المبادرات  الناجح في مجتمع اإلمارات؟ هذه نقطة، وأيضا

وأضم صوتي لصوت الدكتورة نضال بأننا ال نريد هنا مبادرات بل نريد على أرض الواقع 

للطفل المواطن الذي يخدم بالتالي قضية برامج تلمس الطفل وصحة الطفل والتوازن النفسي 

  التالحم األسري التي نتكلم عنها، وشكراً جزيالً.

  معالي الرئيس:

  شكراً، تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد: (وزيرة تنمية المجتمع)

شكراً معاليك وربما نتطرق من خالل ردنا على سعادة األخت عائشة في سؤالها عن جهود الوزارة 

والحكومة في هذا المجال، بالتحديد نتكلم صراحة ونشكرهم على طرح مثل هذا الموضوع لكي نبيّن 

جتماعية الجهود التي بدأت بها الوزارة في مبادرة األسر األحادية ودعم هذه األسر، الطالق حالة ا
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يمكن أن تقع ويجب أن ينظر الشخص إلى هذه الحالة بطريقة عقالنية بحيث يتم تقليل الضرر النفسي 

أو الجسدي أو االقتصادي على كال الطرفين، ومن هنا أتت برامج توعوية موجهة لحاالت الترمل 

وضاع المستجدة والطالق، بدأت بها وزارة تنمية المجتمع للتوعية بطريقة التعايش والتكيف مع األ

دخلوا معنا هذه الدورات التدريبية واستفادوا ) شخص، 691حيث بلغ عدد المستفيدين حتى اآلن (

منها، من المعلوم أن الجهود يجب أن تضاعف في هذا المجال ولكن أردنا أن نبدأ ونرى ما هو أثر 

االجتماعية للعوائل التي آل هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة للتدخل في التخفيف من األعباء النفسية و

وفي هذا الوقت نركز على تخطي أفراد األسرة ألي أزمة يمكن أن يمروا بها بها الوقت للطالق، 

يجب أن تضاف وكذلك االستشارات المعنية وبالتحديد األزمات النفسية واالجتماعية، نعلم أن الجهود 

حادية يجب أن يضاف وهذا ما تقوم عليه وتعزيز الصحة النفسية لألسر األبالطالق في هذا الواقع 

  حالياً الوزارة بالتعاون والتواصل مع الجهات الداعمة لها في هذا المجال، وشكراً.

 معالي الرئيس:

  شكراً معالي الوزيرة، عائشة المال هل لديك تعقيب ثاني؟ تفضلي.

 سعادة/ عائشة محمد المال:

الجبارة وأنا كلي ثقة في وزارة تنمية المجتمع بأنها سوف ال وهللا وأشكر الجميع على هذه الجهود 

  تلبي هذا األمر بالسرعة التي يتطلبها المجتمع، وشكراً جزيالً.

  معالي الرئيس:

سمكم جميعاً نتقدم لرئيس ومقرر وأعضاء إشكراً، بهذا انتهينا من مناقشة هذا الموضوع الهام، وب

هذا التقرير، وأيضاً نتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الوزيرة اللجنة على الجهود التي بذلوها في إعداد 

حصة بنت عيسى بوحميد وأنا أقول األخوات في البداية ألن عدد األخوات أكثر واألخوات واإلخوة 

الذين جاؤونا من وزارة تنمية المجتمع على هذا الحرص للتأكيد على ما لمستموه اليوم من زمالئكم 

تفاعل واهتمام يرتبط بطبيعة المهام المسؤولين عنها وارتباطها  أعضاء المجلس الوطني من

فمرة أخرى نقدم لكم الشكر والتقدير، اآلن الحقيقة هناك توصيات للجنة أعرض بالمواطن أكثر، 

األمر على اإلخوة واألخوات أعضاء المجلس، هل ترون إحالة التوصيات إلى اللجنة مرة أخرى 

تكم التي أشرتم إليها في الجلسة لتعرض عليكم فيما بعد في جلسة حتى تضمنها وتستفيد من توصيا

  الحقة العتمادها؟

  (موافقة)
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  معالي الرئيس:

إذاً هناك موافقة على إعادة التوصيات مرة أخرى إلى اللجنة المختصة لتأخذ بعين االعتبار ما ورد 

ً نتقدم بالشكر إمن مالحظات وتوصيات من قبلكم، مرة أخرى ب والتقدير إلى معالي سمكم جميعا

  الوزير وفريق عملها ونتمنى لهم دائماً التوفيق إن شاء هللا والسداد. تفضلي معالي الوزيرة.

 معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد (وزيرة تنمية المجتمع)

والشكر موصول لإلخوة واألخوات األعضاء الذين دائماً نسعد بلقائهم والحديث معهم شكراً معاليك 

مواضيع وهموم الوطن معهم وبالتحديد لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد ومناقشة 

البشرية ونثمن ونقدر الساعات الطويلة من العمل التي بذلوها وأمضوها في مراجعة المعلومات 

وهذا ونحن على أتم االستعداد بإذن هللا للنظر فيما تم مناقشته للصالح العام لخدمة أبنائنا وبناتنا 

الوطن الغالي الذي نحمد هللا ونشكره على وجودنا على أرضه، شكراً معاليك والسالم عليكم ورحمة 

  هللا وبركاته.

 معالي الرئيس:

شكراً وبالتوفيق إن شاء هللا. ننتقل اآلن إلى البند التالي وليتفضل سعادة األمين العام بتالوة البند 

  السابع.

 مي: (األمين العام للمجلس)سعادة/ د. عمر عبدالرحمن النعي

  .2022مشروع ميزانية المجلس الوطني االتحادي للسنة المالية :  السابعالبند 

  معالي الرئيس:

فيما يتصل بمناقشة مشروع الميزانية أن تكون المناقشة في جلسة سرية،  –الحقيقة  –جرت العادة 

  فهل يوافق المجلس على ذلك؟

  (موافقة)

 معالي الرئيس:

أرجو أن يتم إخالء القاعة من اإلخوة واألخوات الموجودين معنا ما عدا سعادة األمين العام إذاً 

  واألمين العام المساعد ليستمروا معنا، وشكراً.

  (أخيلت القاعة من جميع الحضور فيما عدا أصحاب المعالي والسعادة األعضاء 

  ت الجلسة سريةواألمين العام واألمين العام المساعد للخدمات المساندة وعقد

  عصراً) 16:20حيث كانت الساعة  

  )عصراً 16:41(عادت الجلسة للعلنية حيث كانت الساعة 
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  )1ملحق رقم (
  

  

  نصوص الرسائل الواردة للمجلس 
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  )2ملحق رقم (
  

  

  وري ناعمة المنص العضوالعرض المقدم من سعادة 

  شأن السؤال الثالث في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 الموقــر                   صقر غباشمعالي/        

  

  رئيس المجلس الوطني االتحادي       

  

       

      

  وبعـد،تحيـة طيبـة  

  

مجلس الوزراء بشأن  قرارحول  الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشريةلجنة تقرير أرفق لمعاليكم 

سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة " ن موضوعشأتوصيات المجلس الوطني االتحادي في 

  . " ألصحاب الهمم

  لعملها.إعماال للنظام الداخلي  المجلسهيئة مكتب برجاء التفضل بعرضه على 

  

  ،،والتقدير،وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

  

 

  رئيس اللجنة                                                                                                                 

  ضرار بالهول الفالسي

  

   14/7/2020 -التاريخ: 



 

  

س اقش المجل وط ن يني ال ادي ف ة االتح ة الجلس ن دور اال الثامن ادي م اد الع عنعق ي الراب  ف

ريعي  ل التش رالفص ادس عش اريخ ( الس اء بت وم الثالث ودة ي وع م)5/2/2019المعق  موض

مسي" حاب الهم ة ألص دمات المقدم أن الخ ي ش ع ف ة المجتم ة وزارة تنمي ث " اس حي

ر  ي تقري واردة ف يات ال ت التوص كان عرض ل والس ة والعم ؤون االجتماعي ة الش لجن

  والموارد البشرية. 

ة  ي الجلس ر وف ة عش ق(الثالث اء المواف وم الثالث ودة ي س م) 16/4/2019المعق ق المجل واف

وع يات الموض ى توص د أرعل اريخ (، وق يات بت لت التوص س 21/4/2019س ى مجل م) إل

 الوزراء للرد عليها.

ال  اديفأح وطني االتح س ال يس المجل رار رئ وزراء  ق س ال أن مجل ي ش يات ف توص

ى  وع إل ة والموض ؤون االجتماعي ة الش رية لجن وارد البش كان والم ل والس اريخ العم بت

 .إلعداد تقرير بشأنها 8/7/2020

ثمنو ة إذ ت ود مجل اللجن ى جه ة عل ي الموافق وزراء ف دد (س ال يات ) 7ع ل توص ن أص م

ية،) 21( دد ( توص ة ع س بإحال ه المجل ين وج ي ح ى) 14ف ية إل ة  توص ات المعني الجه

 . بها لالستئناس

اء م ( وبن ادة رق ى الم نص 3عل ي ت اتها والت من اختصاص ب ض ة المكت ل هيئ ام عم ن نظ ) م

ى  يات المجلعل ذ توص ة تنفي ارير د س،متابع ديم تق ا وتق ة عنه سوري دت ، للمجل د عق فق

ا  ا له ة اجتماع اريخاللجن تم) 14/7/2020( بت ه  تدارس وزراء في س ال يات ورد مجل التوص

   - يلي: وخلصت إلى ما عليها

  

  



 

  

توصيات المجلس الوطني  م

 االتحادي

 رأي اللجنة مسببات الرفض قرار مجلس الوزراء

م  1 ادي رق انون االتح ديل الق تع

نة 29( ي 2006) لس أن م ف ش

واءم  ه ليت اقين وتعديالت المع

ين  ة لتمك ة الوطني ع السياس م

رارات  م والق حاب الهم أص

 المتعلقة بهم.

ية  ى التوص ة عل الموافق

ى  ى  أالعل ب عل يترت

ة  اليف مالي ة تك ذها أي تنفي

  إضافية.

   

انون  2 ام الق ى أحك ديل عل التع

م ( ادي رق نة 8االتح ) لس

ات 1981 يم عالق أن تنظ م بش

ل وال والعم انون مرس م بق

م ( ادي رق نة 11اتح ) لس

رية  2008 وارد البش أن الم بش

ة ة االتحادي ي الحكوم  ف

اعات  ين س أن تقن ه بش وتعديالت

املين  ازات للع ل واالج العم

م  م وذويه حاب الهم ن أص م

ومي  اع الحك ي القط ف

  والخاص.

وارد  ه وزارة الم توجي

وطين  رية والت البش

ة  ة االتحادي والهيئ

رية  وارد البش للم

ة تئناس  الحكومي باالس

 بالتوصية

   



 

ض 3 ديل بع انون تع ام الق  أحك

م ( ادي رق نة 7االتح ) لس

ي9199 ات  م ف أن المعاش ش

ة  ات االجتماعي والتأمين

ب ه لتتناس  عم وتعديالت

م  حاب الهم روف أص ظ

 وذويهم.

ة  ة العام ه الهيئ توجي

ات  ات والتأمين للمعاش

تئناس  ة باالس االجتماعي

 بالتوصية

   

غ ا 4 ة مبل ادة دراس مان إع لض

حاب  دم ألص اعي المق االجتم

ط  يض أو رب دم تخف م، وع الهم

 المساعدة براتب األب.

ية  ى التوص ة عل الموافق

ى أن ال يترت ى عل ب عل

ة  اليف مالي ة تك ذها أي تنفي

 ضافية.إ

   

ي  5 ة ف وادر مواطن تقطاب ك اس

ة  ات الداعم التخصص

ة،  م (التعليمي حاب الهم ألص

ع  ة)، ووض ة والتأهيلي الطبي

وافز ومزا تقطاب ح ا الس ي

 العاملين في تلك المجاالت. 

ه وزارة  ة توجي تنمي

ع  تئناس  المجتم باالس

 بالتوصية

   

ة  6 ات سياس يم مخرج ادة تقي إع

ي  م ف حاب الهم ج أص دم

 التعليم العام. 

ة  ه وزارة التربي توجي

تئناس  يم باالس والتعل

 بالتوصية

   

واء  7 ة إلي ز حكومي اء مراك ة إنش ه وزارة تنمي    توجي



 

ة  ن فئ م م حاب الهم أص

ولي ام  مجه ب واأليت النس

 وكبار السن.

تئناس  ع  باالس المجتم

 بالتوصية

ل  8 ة وتأهي وير إدارة "رعاي تط

اع  ون قط م" لتك حاب الهم أص

داد  ع األع ل م ل للتعام قاب

م  حاب الهم ن أص دة م المتزاي

 وذويهم واحتياجاتهم.

ة  ه وزارة تنمي توجي

تئناس  ع  باالس المجتم

 .بالتوصية

   

ة  9  ة توعوي رامج إعالمي داد ب إع

اهيم  حيح مف أن تص ي ش ف

م،  حاب الهم ن أص ع ع المجتم

م  راز دوره ي وإب ابي ف اإليج

 المجتمع.

ية  ى التوص ة عل الموافق

ى  ب عل ى أن ال يترت عل

ة  اليف مالي ة تك ذها أي تنفي

 إضافية.

   

دة  10 ام "الوح ق نظ تطبي

ة  ارات المنزلي ة" للزي المتنقل

ة  ن فئ م م حاب الهم ألص

اال اح ي ت االعاق ديدة ف ت الش

  جميع امارات الدولة.

ية  ى التوص ة عل الموافق

ى  ب عل ى أن ال يترت عل

ة  اليف مالي ة تك ذها أي تنفي

 إضافية.

   

ة  11 ي بطاق ر ف ادة النظ إع

من  م لتتض حاب الهم أص

ع  ب م ازات تتناس امتي

ية  ى التوص ة عل الموافق

ى  ب عل ى أن ال يترت عل

اليف ما ة تك ذها أي ة تنفي لي

   



 

 إضافية.   احتياجاتهم.

دار 12 حي  اص أمين ص ام ت نظ

ي  م ف حاب الهم ألص

ز  فيات والمراك المستش

ة  الج الخاص مل الع ث يش بحي

ة  زة الطبي ل واألجه والتأهي

  المساندة.

حة  ه وزارة الص توجي

يق  ع بالتنس ة المجتم ووقاي

ة  ع وزارة المالي م

 باالستئناس بالتوصية. 

   

ي إ 13 ح طب راء مس ة إج لزامي

اء التطعيم ف أثن ات للكش

حاب  االت أص ن ح ر ع المبك

  الهمم.

حة  ه وزارة الص توجي

يق  ع بالتنس ة المجتم ووقاي

ة  ع وزارة المالي م

 باالستئناس بالتوصية.

   

اء إ 14 ةنش د حكومي ى  معاه تعن

ارة  ة االش رجمين للغ ل مت بتأهي

ة  ل لفئ ة براي بكم ولغ ة ال لفئ

  المكفوفين.

ة  ه وزارة التربي توجي

تئناس  يم باالس والتعل

 لتوصيةبا

   

اء  15 ةإنش ز خاص ة  مراك تأهيلي

لت  ذين وص م ال حاب الهم ألص

ارهم ( ن 18أعم ك م ) وذل

ل  تيعابهمأج اء  اس وقض

اغل  ورش ومش اتهم ب أوق

  .يدوية تنمي قدراتهم

ية  ى التوص ة عل الموافق

ى  ب عل ى أن ال يترت عل

ة  اليف مالي ة تك ذها أي تنفي

 إضافية.

   



 

ل  16 وزراء تفعي س ال رار مجل ق

م ( نة  )1/6رق ول  2017لس ح

ين  ة لتمك ة الوطني السياس

ي  ذي يقض م، وال حاب الهم أص

دمات  ؤولي خ د مس بتحدي

ع  ل جمي ن قب م م حاب الهم أص

ة ة الخدمي ات الحكومي  الجه

حي  اع الص ي القط ة ف وخاص

  والتعليمي.

ية  ى التوص ة عل الموافق

ى  ب عل ى أن ال يترت عل

ة  اليف مالي ة تك ذها أي تنفي

 إضافية.

   

وفير 17 رورة ت ةأ ض ة ثقافي  ندي

ي  م ف حاب الهم ية ألص ورياض

اء  ة أنح دمكاف ارات تق  االم

و رامج ط ة اب ام وخاص ل الع

  الصيفية.في اإلجازة 

ة  ه وزارة الثقاف توجي

ة  ة والهيئ ة المعرف وتنمي

ة  ة للرياض العام

 باالستئناس بالتوصية. 

   

تحقاق  18 روط اس ام وش ديل نظ تع

ى  ول عل م للحص حاب الهم أص

كني دعم الس ي بر ال امج ف ن

كان د لإلس يخ زاي ي  الش ليراع

ة  ات المادي تالف المتطلب اخ

  صحاب الهمم.أل

يخ  امج الش ه برن توجي

كان  د لإلس زاي

 باالستئناس بالتوصية

   

دمات  19 ودة الخ ى ج ة عل الرقاب

ي  ية ف وم الدراس والرس

ة  ه وزارة التربي توجي

تئناس  يم باالس والتعل

   



 

ة ال ر الحكومي دارس غي م

  ألصحاب الهمم.

 بالتوصية

عار 20 ة أس ي  مراجع دمات الت الخ

ركات  دمها ش االت تق االتص

ة  م وخاص حاب الهم ألص

معية  ة الس ذوي االعاق ل

  والبصرية. 

ة  ة العام ه الهيئ توجي

االت  اع االتص يم قط لتنظ

 باالستئناس بالتوصية

   

ل  21 ز تأهي داد مراك ادة أع زي

ب  ا يتناس م بم حاب الهم أص

اتهم  دادهم واحتياج ع أع م

ة خاص ابين الفعلي ة المص

  بالتوحد. 

ة  ه وزارة تنمي توجي

تئناس  ع باالس المجتم

  بالتوصية

   

                                                                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

   - ما يلي:الوارد فقد ارتأت اللجنة  على الردوبناء 
 



 

دد .1 ي يح ار زمن ع إط ة وض دة رد الحكوم رد ع م دة ال تغرقت م ث اس يات حي ى التوص ل
ا ً  )135( عليه ا ع يوم ة ب م ات المعني د الجه ي تحدي يات الت ذ التوص ة تنفي ت الموافق تم

 لتنفيذها.  والمدة الالزمةعليها وآلية العمل 
  

  .أن يتم األخذ بما جاء به من مالحظاتتأمل لهيئة مكتب المجلس فإنها  واللجنة إذ ترفع تقريرها
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 الورقة التوضيحية

  

 الهمم ألصحاب الصحي التأمين  -حول: سؤال 

 

  المنصوري الرحمن عبد ناعمة  -السؤال: مقدم 

  



 

الي 143إعماالً لنص المادة ( ى مع الي إل ه السؤال الت ) من الالئحة الداخلية للمجلس فإنني أرجو توجي

  :وزيرة تنمية المجتمع –بوحميد حصة بنت عيسى  /

ث يشمل العالج  م بحي ة ألصحاب الهم ى مستوى الدول أمين صحي شامل وموحد عل إزاء عدم وجود ت

م وعائالتهم، وال اة متواصلة ألصحاب الهم ك معان تج عن ذل د ن ا تأهيل واألجهزة الطبية المساندة، فق فم

ة  ن معالج ف يمك م؟ وكي حاب الهم امل ألص حي الش أمين الص ذا الت دار ه ع إص ي تمن ات الت ي المعوق ه

  التداعيات التي تعاني منها هذه الفئات وعائالتهم على أرض الواقع؟  

   - شكلة: الم ماهية- أوال: 

م (      ى ضمان 2006) لسنة 29حرص القانون االتحادي رق ه، إل اقين وتعديالت وق المع ي شأن حق م ف

ة، أمين المعيشة الكريم م، وت ة له ع الخدمات المقدم وفير جمي ىحيث نص  حقوق أصحاب الهمم، وت  عل

ة التعليم مجاالت في الهمم ألصحاب المتساوية والفرص والرعاية، الحقوق، دريب الصحية والرعاي  والت

  .والتأهيل

ا   م أو كم ي دائ ي أو جزئ تالل كل ور أو اخ ن قص اني م خص يع ل ش ه ك ة بأن ذه الفئ انون ه رف الق د ع ق

ل  ذي يقل دى ال مؤقت في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى الم

  من إمكانية تلبية متطلباته كنظرائه.

ة مساعدة بصرف خالل القيام من الهمم ألصحاب الخدمات من العديد دم الوزارةتقكما  ً  مالي ا انون وفق  للق

ديم الهمم أصحاب بطاقة واصدار الضمان بشأن م2001 لسنة) 2( رقم االتحادي ك تسهيالت لتق ة لتل  الفئ

ة وترخيص وخصومات، ومزايا وإعفاءات ى والحصول السيارات، مواقف بطاق  مساعدةال األدوات عل

ة ة والطبي م الالزم ن له حة وزارة م ً  الص ا اتهم، تبع اق الحتياج ز وااللتح ل بمراك حاب تأهي م أص  الهم

ً  المجتمع تنمية لوزارة التابعة ذه كل اإلعاقة وجاءت لنوع تبعا ع لتتماشى الخدمات ه ة السياسة م  الوطني

  .الهمم أصحاب لتمكين

رت  ات وأظه ائية البيان ادرة اإلحص ن الص وزار ع ورة ةال ى والمنش ا عل ي موقعه دد أن االلكترون  ع

ى للحصول للوزارة قدمت التي الطلبات ة عل م أصحاب بطاق غ الهم ب 2430 بل و  طل ى يولي  ،2020حت

  الهمم. أصحاب من مختلفة لفئات بطاقة 902 نحو اصدار ليتم منها لعدد الشروط واكتمال استيفاءو



 

ةشامل وموحد على مس صحي تأمين غيابولكن تالحظ  واع كل يشمل توى الدول ات، أن أمينف اإلعاق  الت

ود اً، الموج ي حالي ض يغط واع بع ة، أن مل وال اإلعاق راً  يش ن كثي ات م ة االحتياج م، المطلوب ا لعالجه  م

اعف اء يض اة األعب ى الملق اتق عل م ع د. ذويه د وق اء يفتق ن أبن م ذوي م ات الهم ة احتياج ً  طبي ا  وخطط

ال سبيل وعلى مالي،ال ذويهم عجز نتيجة ضرورية، عالجية أمين يوجد ال المث  جلسات يغطي صحي ت

 .األسر لمعظم المالية اإلمكانات الجلسات هذه كلفة تفوق فيما واإلدراكي، الوظيفي التأهيل

ي جلين ف م المس حاب الهم ي أص ادة ف الي الزي دول الت ح الج ام يوض ة وزارة نظ الل  تنمي ع خ المجتم

  :)2020 - 2018السنوات (

  المجموع  السنة

2018  19151 

2019  23263  

2020  25590  

 

ى مستوى على الهمم أصحاب عدد األشخاص التالي يوضح الجدولكما  ة حت ة الدول ع نهاي ث الرب  الثال

ى موزعين، 2020من عام  ة 11 عل وطني التصنيف حسب فئ ات الموحد ال م أصحاب- لإلعاق ي الهم  ف

ة ارات، دول ي اإلم ات: ه معية، (اإلعاق ة، الس ة،ال الذهني رية، حركي د، البص ددة، التوح عف والمتع  ض

اه اط االنتب د، والنش ة الزائ ية، اإلعاق طرابات النفس ل، اض عوبات التواص تعلم، ص معية ال رية والس  البص

 ً   ).معا

  

  2020من عام  الثالث الربع نهاية حتى العدد  أصحاب الهمم

  14262  المواطنين



 

  11328  المقيمين

  25590  المجموع

  

ل -  دد ويص حاب ع م، أص ة الهم ة فئ معية اإلعاق ً  الس ا ائيات وفق مية إلحص ن رس ة وزارة م  تنمي

ً  1143 منهم ،2848 إلى 2021أبريل  حتى المجتمع  .الذكور فئة من 1705و إناثا

ام  -  ع لع ة المجتم ن وزارة تنمي ادرة ع ارير الص فت التق ن2020كش ود ، ع رة 514 وج ديها أس  ل

دخلون أفرادها من فردان ة ضمن ي م،اله أصحاب فئ ي تضم أسرة 114 وجودو م ا ف  3 تكوينه

 .الهمم أصحاب من أفراد

  :2018خالل عام  التوزيع الجغرافي ترتيب أعداد أصحاب الهمم في الدولة حسب يوضح الجدول

  

  2018إجمالي عدد أصحاب الهمم في عام   االمارة

  6832  أبوظبي

  4107  دبي

  3867  الشارقة

  1581  رأس الخيمة

  1296  عجمان

  1136  رةالفجي

  332  أم القيوين



 

  19151  المجموع

  

لرعاية  لمراكز الجغرافي التوزيع التالي البياني الرسم يوضحو - ة  وتأهي ي الدول م ف أصحاب الهم

   -:0202 -2019حسب القطاع للعام الدراسي 

  

ث  للقطاع الخاصمراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم ل النسبة األكبرفيالحظ من الرسم البياني  - حي

م  وتأهيلمراكز رعاية  % بينما) 62(بلغ نسبة ت ةأصحاب الهم ة المحلي بة ( الحكومي غ نس ) 29تبل

م  حاب الهم ل أص ة وتاهي ز رعاي ة% ، و مراك ة االتحادي بة ( الحكومي غ نس ة 9تبل ي الدول ) % ف

  .2020-2019حسب القطاع للعام 

   -  المشكلة:أسباب انياً: ث

ان .1 ة للق م عدم إصدار الالئحة التنفيذي م،بشأن أصحاب  2006لسنة  29ون رق ى  الهم أدى ال

وق،عرقلة حصولهم على بعض  ق  الحق ة تطبي انون،ألن الالئحة تحدد كيفي ا تفرض  الق كم



 

ع حاالت الخرق  عقوبات رادعة على الجهات التي تخرق تطبيقه، وتوضح كيفية التعامل م

 بشكل مفصل.

ع تنمية وزارة اصدار من الرغم على .2 ة المجتم مأ بطاق ديم صحاب الهم ا تسهيالت لتق  ومزاي

 :تبين أنه إال الفئة، لتلك

o الهمم أصحاب بطاقة في الممنوحة المزايا بتوفير الجهات من الكثير التزام عدم. 

o  ازات لخدمات الهمم أصحاب بطاقة تضمينعدم د ذات وامتي ع يتناسب نفعي عائ  م

اتهم ل احتياج ومات مث ى خص دات عل ة المع دمات الطبي كا وخ ط ناإلس ف ورب  المل

 .الصحي

ي األدوات ا .3 الي ال يغط حي الح أمين الص ةالت حاب  لالزم ة أص ي لفئ دمج الحقيق ق ال لتحقي

ين أصحاب  م،الهمم في المجتمع، بما يتفق مع السياسة الوطنية لتمك ق المشاركة  الهم وتحقي

ة  م،الفاعل حي ال يشمل  له أمين الص ث أن الت ةحي ة تغطي ي تكلف ة المتحرك، الكرس  واألحذي

ات أصحاب لفئة المخصصة ة اإلعاق ازات الحركي ي، والعك م أصحاب تساعد الت  ممن الهم

 حركية. إعاقات يعانون

ة البصرية  .4 أهيلي ألصحاب اإلعاق التأمين الصحي الحالي ال يغطي تكلفة جلسات العالج الت

  والحركية.

اليف  .5 م بالتك حاب الهم رة أص اق أس ة،إره ن أن  المادي رغم م ى ال اعل ات هن ض الجه ك بع

حية ارات الص ض االم ي بع اف،  ف ر ك ايزال غي ه م ريحة إال أن ذه الش دعم له ض ال دم بع تق

م ألف 300 إلى 200 بين يتراوح المصاب الطفلالمادي الواقع على أسرة فالعبء  ا دره  فم

وق ب ف ات بحس ل احتياج الج، الطف واء للع ان س الج ك ً  الع ا ً  عالج ا ً  أو فيزيائي ا  أو كيميائي

 ً مكما أن الطفل من أصحاب  .سلوكيا اج الهم ي يحت ة ف دمج مرحل ى التعليمي ال ا إل  يعرف م

ذيو ،»الظل معلم«بـ د ال اء أسرته يكب ة أعب رة إضافية مالي راوح كبي ين تت ً  60 ب ا  100و ألف

ف م أل ي دره ام، ف الغ الع افية كمب وم إض ة لرس ية المدرس ر .األساس ذي األم ى  ال ؤدي ال ي

اق ل إره رته كاه ى أس د إل ركب ح ً  ي عيا تمرارية س ول الس ل حص ى الطف ل عل دعم التأهي  وال

 .الالزمين



 

ة  .6 ة لرعاي ز الخاص فيات والمراك ي المستش حي ف أمين الص دة للت ة موح ود منظوم دم وج ع

 .التباين في شروط التعامل مع أصحاب همم بين إمارة وأخرىو وتأهيل أصحاب الهمم.

ة أثن .7 االت االعاق ن ح ر ع ف المبك خيص للكش ود تش رأة عدم وج ل الم داء حم ه بع  وإلزاميت

 مسوحات عشوائية في بعض الحضانات. بإجراء حيث يتم االكتفاء حالياالوالدة 

ة  .8 حة ووقاي وفير وزارة الص يت ع الكراس ة  المجتم ة الحركي حاب االعاق ة ألص المتحرك

ة  ة المالي ى تحمل التكلف بمواصفات تفتقر إلى الجودة مما يضطر صاحب االعاقة الحركية إل

 . مناسبة تذو مواصفاء كرسي لشرا

 أصحاب الهمم في مواعيد المراجعات الطبية في المستشفيات الحكومية.مراعاة عدم  .9

ة  .10 ة المستشفيات الحكومي ي كاف م ف ات مرضى أصحاب الهم ي لملف ط الكترون عدم وجود رب

 والخاصة.

ازات .11 ة واإلج ارير الطبي دار التق ب إص اء طل م أثن حاب الهم ى أص ة عل وم مالي رض رس  ف

 المرضية.

االت  .12 ة ح ة لفئ م وخاص حاب الهم ة ألص ارات المنزلي ة للزي دة المتنقل ام الوح ود نظ دم وج ع

 االعاقات الشديدة لتقديم خدمات عالجية أسوة بما يقدم في بعض االمارات.

   -  النتائج:ثالثاً: 

ازات  .1 ةأدى عدم تغطية التأمين الصحي تكلفة الكرسي المتحرك والعك ة المخصصة واألحذي  لفئ

اليهم تكبدإلى  الحركية، اإلعاقات أصحاب الغ أصحاب الهمم وأه رة مب ذه لشراء كبي ة، ه  األحذي

ذه الخاص الحذاء سعر أن لدرجة األسعار، وترفع حاجتهم تستغل الشركات بعض أن خاصة  به

 .درهم ألف 30 إلى 20 بين ما يتراوح الفئة

م ا .2 مأدى عدم تغطية التأمين الصحي إلحتياجات أصحاب الهم ى عدم إستكمالهم لعالجه اقم  ل وتف

ةفهناك بعض الحاالت التي أكدت أن عدم  حالتهم، ة تغطي أهيلي، العالج جلسات تكلف  مدفعه الت

زله ساءحب موجعله ،معالجه استكمال لعدم ذي أدى إلصابتهم  ،ممن  العظام، هشاشة بمرضوال

ة األدوات ونتمتلك ال موألنه ي الالزم اعده الت ى متس ة عل روجوا الحرك ن لخ زل م ل المن  مث



 

ذي األمر الفئة، لهذه المساعدة األجهزة حتى أو البيضاء، العصا د تطور ال ك بع ى اإلصابة ذل  إل

 الحركة.القدم والعجز التام عن  في بسكر

دم .3 ول ع حاب حص م أص ى الهم دمات عل حية خ ودة ذات ص ة ج بب عالي دم بس وفر ع ز ت  مراك

ة حكومية صحية ع تغطي كافي ي التوزي م ألصحاب الجغراف د الهم ذه المراجعين أعداد وتزاي  له

 المناسب الوقت في الخدمة على الحصول تأخر إلى يؤدي المراكز

مال أصحاب مع التعامل شروط في لتباينأدى ا .4 ين هم ارة ب ى صعوبة وأخرى، إم ر ال ى األم  عل

ة ذويه ة والمالي ائر المعنوي دهم للخس ةم وتكب ود نتيج ال وج ن أطف حاب م م أص ديهم الهم  ل

  .ومكلفة ومجهدة مختلفة ومطالب احتياجات

 ً   -  السؤال:: رد الوزير المتوقع وتعقيب العضو مقترح رابعا

  

 التعقيبات المقترحة ردود الوزير المتوقعة

أمين صحي  -  أكدت وزارة تنمية المجتمع، حول عدم وجود ت

يغطي عالج أمراض أصحاب الهمم والجلسات المتخصصة 

 ً ا ا ووظيفي أهيلهم حركي ي ت س ف رار مجل روع ق ، أن مش

من  م، تض حاب الهم حية ألص دمات الص أن الخ وزراء بش ال

ة  ز الخاص فيات والمراك ي المستش حي ف أمين ص وفير ت ت

  لرعايتهم.

  

ا  -  دتكم الي أك وزيرة مع رص ال وزارة ح ى ال م عل ة دع  كاف

ي األسرة ي تتضمن الت ا ف راداً  تكوينه ن أف م، أصحاب م  الهم

ر ة عب ن حزم اعدات م تمل المس رف ىعل تش اعدات ص  مس

ة، درة اجتماعي غ مق ً  5280 بمبل ا ً  درهم هريا ل ش رد لك ن ف  م

حاب م، أص ة الهم ى الفت دد أن إل تفيدين ع ن المس اعدة م  المس

وزير  - الي ال ى مع ي عل ة أثن بداي

ي الجهود الت ي ب وزارة ف ذلها ال  تب

م  حاب الهم وق أص مان حق ض

وفير  م  وت رص المتساوية له يالف  ف

االت يم مج ة التعل حية والرعاي  الص

ل والتدريب ، واستفسر عن  والتأهي

   - :االتي

وفير  -  ه لت اك توج ل هن أمينه  ت

ى مستوى  صحي شامل وموحد عل

ة مل الدول ل يش واع ك ات، أن  اإلعاق

أمينف ود الت اً، الموج ي حالي  يغط

ض واع بع ة، أن مل وال اإلعاق  يش



 

  . 2020حتى يناير  مستفيد ألف 41 نحو االجتماعية

 

راً  ن كثي ا م ة تاالحتياج  المطلوب

م، ا لعالجه اعف م اء يض  األعب

اتق على الملقاة م ع د. ذويه د وق  يفتق

اء ن أبن م ذوي م ات الهم  احتياج

ة ً  طبي ا ة وخطط رورية، عالجي  ض

  ؟المالي ذويهم عجز نتيجة

ة متى سيتم  -  إصدار الالئحة التنفيذي

بشأن  2006لسنة  29للقانون رقم 

م،أصحاب  ذي  الهم ا أدىوال  تأخره

ة ح ى عرقل ض ال ى بع ولهم عل ص

 الحقوق؟
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  )3ملحق رقم (
  

  

  تقرير 

  االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لجنة الشؤون 

  في شأن موضوع 

  التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة 
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 /  املوقــر       صقر غباش        . . .  .معا

لس الوط              س ا   االتحاديرئ

 

  

اتھالسالم عليكم ورحمة هللا        ر   ،،و

  

ـــــــــــر  شـــــــــــرة  االجتماعيـــــــــــةنـــــــــــة الشـــــــــــؤون أرفـــــــــــق ملعـــــــــــاليكم تقر ان واملـــــــــــوارد ال حـــــــــــول موضـــــــــــوع والعمـــــــــــل والســـــــــــ

ـــــــــداف التنميـــــــــة " ـــــــــ تحقيـــــــــق أ عرضـــــــــھ " املســـــــــتدامة االجتماعيـــــــــةالـــــــــتالحم األســـــــــري ودوره  برجـــــــــاء التفضـــــــــل 

لس املوقــر.  ع ا

                            

ام   وتفضلوا بقبول خالص التحية واالح

  

نة                                                                                                                                            س ال   رئ

ول الفال   ضرار حميد بال

30/03/2021  
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  والعمل والسكان والموارد البشرية  االجتماعيةالشؤون  تقرير لجنة

  المستدامة " االجتماعيةاف التنمية التالحم األسري ودوره في تحقيق أهد"  موضوعحول 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول المحتويات

  الصفحة  العنصر

  2  الفهرس

  3  ملخص التقرير

  10  مفصل التقرير

  12  مقدمة التقرير

استراتيجية الوزارة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لألسرة في شأن تعزيز  المحور األول: 

  التالحم األسري

  14  مالحظات اللجنة 

  على مالحظات اللجنة ممثلي وزارة تنمية المجتمع  رد   

التشريعات والسياسات في شأن  جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية إلعدادالمحور الثاني: 

 تعزيز التالحم األسري

  34  مالحظات اللجنة 

  على مالحظات اللجنة ممثلي وزارة تنمية المجتمع  رد 

  40  النتائج 

  42  التوصيـــــــات 

 45 المرفقــــــات

 48  المصادر والمراجع
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  رــــريــــص التقــــملخ

  

وطني  س ال ال المجل اديأح ريعي  االتح ل التش ي الفص ادي األول ف اد الع ن دور االنعق ابعة م ة الس ي الجلس ف

اريخ ( ر بت ابع عش وع " 5/5/2020الس ة ) موض داف التنمي ق أه ي تحقي ري ودوره ف تالحم األس ال

ة تدامة االجتماعي ؤون  المس ة الش ى لجن ة" إل رية  االجتماعي وارد البش كان والم ل والس ديم والعم ته وتق لدراس

  تقرير عنه للمجلس. 

ذا و ة له دت اللجن رض عق دد الغ اً 19(ع وع) اجتماع ة الموض كلدراس ي دب ، وذل ة ف ة العام ر األمان ي بمق

ى افة إل د)،  باإلض ن بع ية (ع ات اإلفتراض ات االجتماع ذه االجتماع ي ه ة ف ت اللجن ات واطلع ى الدراس عل

  الموضوع. البحثية المعدة حول واألوراق 

 لمعلومات منها، واألهداف من ذلكأوال: الجهات التي تم استقاء ا

ي  ة بممثل ت اللجن دمات واجتمع رة الخ ةدائ ارقةب االجتماعي رية، والش ة األس ة التنمي يب مؤسس ة و، أبو ظب هيئ

ع  ة المجتم اريخ ( دبيبتنمي دمها 21/5/2020بت ي تق رامج الت دمات والب م الخ ى أه رف عل ذه ) للتع ه

رة،  ال األس ي مج ات ف ي المؤسس ة بممثل ت اللجن ا اجتمع ريكم ارات األس ب االستش ة لمكات وزارة ة التابع

ع ة المجتم اريخ ( تنمي ة بت رية الخاص ارات األس ب االستش ى مكات افة إل ى 11/6/2020باإلض رف عل ) للتع

  .المقدمة في مجال االستشارات األسرية والتحديات التي تواجههم الخدمات

ا   ة اجتمعكم ي الهيئ ة بممثل ى االتحاديت اللجن افة إل اء باإلض ية واإلحص دلة للتنافس ب و وزارة الع مكات

اة  اريخ (المحام ايا 18/6/2020بت ة بالقض ريعات ذات العالق ة بالتش ديات المتعلق م التح ى أه رف عل ) للتع

  وآليات التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع.  األسرية

  المعلوماتانيا: آلية الحصول على ث

ة  ات واألوراق البحثي ى الدراس الع عل ات واالط ى االجتماع افة إل دد (باإلض ة ع دت اللجن ات 2عق ) حلق

وان ( ية بعن ية افتراض اراتينقاش ع اإلم ي المجتم ري ف ك األس تالحم والتماس ديات ال ة: تح واريخ اآلتي ي الت ) ف

رة ا14/12/2020 – 7/12/2020( ديات األس ة تح دف مناقش ك به ن ) وذل ا م رتبط به ا ي ة وم لمواطن

كالت، و رةمش اء واألس ة األبن اه رعاي ؤوليتهما تج رة ومس ي األس ة دور األب واألم ف ى أهمي رف عل ، التع

ع  ا م دى مالءمته رية وم ايا األس ة بالقض ريعية المتعلق ديات التش م التح ى أه رف عل ى التع افة إل باإلض

رات  ةالتغي ة األس االجتماعي ول للغاي ادية للوص ا واالقتص ة وتمكينه رة اإلماراتي ة األس ة ووقاي ي حماي مى وه

  من أداء دورها في جو من األمان واالستقرار والرضى النفسي واإلشباع العاطفي. 
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ً كما أعدت اللجنة استبيان   (أثر العالقات األسرية في االستقرار األسري).لدراسة  ا

اريخ ( ع بت ة المجتم ي وزارة تنمي ة بممثل ت اللجن رد) 12/1/2021واجتمع ى  لل اراتهاعل أن  استفس بش

  الموضوع. 

  ثالثاً: موجهات عمل اللجنة

  مصلحة. مصلحة األسرة ككل مقدمة على كل  .3

  رابعاً: نتائج الدراسة والبحث

  لنتائج األساسية وهي كالتالي:وانتهت اللجنة في دراستها للموضوع إلى عدد من ا

ور األول:  تالحم المح ز ال أن تعزي ي ش رة ف ة لألس ة الوطني داف السياس ق أه ي تحقي وزارة ف تراتيجية ال اس

   األسري.

  واستنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور النتائج اآلتية

ر .1 ض األس درة بع عف ق ق ض ي التوفي دين  ف ؤوليات الوال ين مس رية ب م األس م وأدواره ات عمله ومتطلب

ة ل  المهني وق العم ي س رأة ف اركة الم د مش ة تزاي ك نتيج ؤثر أوذل ا ي ً مم ا ى دوره حيان ريعل ة  ا األس خاص

 ً  والوفاء باالحتياجات الزوجية.  في تربية األبناء ومتابعتهم علميا

رية والت .2 ات األس ع الخالف ل م ارات التعام رة ومه ة األس ة بأهمي ة والتثقيفي رامج التوعوي عف الب ديات ض ح

ى ُض ة أدى إل ن المختلف ة، وم كالت الزوجي ض المش روز بع ر وب ض األس دى بع ة ل ات الزوجي عف العالق

ا الحقوق والواج: (2أهمه وعي ب دم ال اه اآلخع رف تج ن أي ط ة م ات الزوجي ام ور، ب داء االهتم دم إب ع

رة كالت األس زوجين لمش د ال ن أح افي م ل الك دم تحم دين، وع د الوال ى أح روض عل ديون والق راكم ال ، وت

  الزوج نفقات المعيشة). 

                                                            
  ). 34اآلية ( –سورة النساء  1
 التحديات االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على العالقات بين الزوجين.  –نتائج استبيان أثر العالقات األسرية في االستقرار األسري  2

ؤون  ة الش ل لجن ياق عم ي س ةوف ادئ  االجتماعي ة بالمب ت اللجن رية، التزم وارد البش كان والم ل والس والعم

  اآلتية: 

 تعزيز وبناء التكاملية مع وزارة تنمية المجتمع. .1

ل،  .2 د الرج ي ي ة ف اء القوام ى بق رص عل الى: الح ول هللا تع ُ {ق َّ َل  ا فَضَّ اِء بَِم ى النَِّس وَن َعلَ اُم اُل قَوَّ َج الّرِ

 . }1بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهمْ 
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ات  .3 اء واألمه غال اآلب بب انش ك بس اء وذل اء واألبن ين اآلب وار ب ل والح عف التواص الهمض ة  بأعم المهني

  الواحدة. تباين المستوى الثقافي والعلمي بين أفراد األسرةباإلضافة إلى 

اع  .4 الي ارتف االت إجم اتح ن المواطن واطنين م الق الم ن  ط رة م الل الفت ك خ ام وذل ام  2011ع ة ع ولغاي

2019. 

عف  .5 اريعض رات األداء  المش غيلية ومؤش تراتيجية التش اساالس ي قي دى  ف ل م رامج تأهي ق ب ة وتطبي فعالي

 ين على الزواج. المقبل

ن  .6 واطنين م اهرة زواج الم ار ظ ات انتش ر المواطن غ غي ث بل ودحي دد عق الي ع واطنين زواج  إجم ن الم م

  ). 2019 – 2017(خالل األعوام عقد زواج ) 5923(غير المواطنات 

ة .7 دم كفاي دد ع ة دور  ع أن أهمي ويقية بش ة والتس الت اإلعالمي رامج والحم رية الب ارات األس ب اإلستش مكات

 في مواجهة المشكالت األسرية والتخفيف منها.

توى  .8 ى المس ال عل واء األطف ي الي دور المؤسس ة ال دم كفاي اديع رغم  االتح ى ال ن عل انون م اديأن الق  االتح

م ( نة 3رق م  لس ى  2016) رق ان عل اة واألم ي الحي اء ف ق األبن ى ح ابعة عل ه الس ي مادت د ف ه) أك (وديم

 أنفسهم وأن تكفل الدولة نموهم وتطورهم ورعايتهم. 

اون .9 يق والتع ود التنس اب جه دعم  غي وفير ال أن ت ة بش ة واألمني رية والتعليمي ات األس ة المؤسس ع كاف م

 وتوعية ورعاية األحداث.

ة  . 10 دد محدودي ائيين األع اعيينخص ة االجتم لوكية للطلب االت الس ة الح دارس لدراس ي الم يين ف ذين  النفس ال

رية،  طرابات أس ن اض انون م ة يع ى محدودي افة إل دد باإلض اعيينع ي  االجتم ال النفس ي المج املين ف الع

 المعنيين بدراسة حالة األشخاص المتهمين جنائيا. 
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اني: ور الث ز  المح أن تعزي ي ش ات ف ريعات والسياس داد التش ة إلع ات المعني ع الجه يق م ي التنس وزارة ف ود ال جه

  . التالحم األسري

 واستنتجت اللجنة في دراستها لهذا المحور النتائج اآلتية

ة  .1 يقأهمي وزارة  التنس ين ال ة وب ات المعين ة األخاالتحاديالجه ادرى ة والمحلي انة  إليج كالت الحض ول لمش حل

  لما تقتضيه مصلحة األبناء. اومايترتب عليها من آثار وفق

دم  .2 ود ع ة وج ات مركزي دة بيان ة قاع ة ملموس ات المتعلق ات والمعلوم ع البيان ريةلجم ات األس ادرة  بالنزاع الص

 . الخاصة االستشاريةالتابعة للمؤسسات الحكومية المحلية أو الوزارة أو المكاتب  االستشاريةمن المكاتب 

دم  .3 د ع ل مرص اطرتفعي ة المخ د  االجتماعي كالت لرص واهر والمش ول، الظ اد الحل يم وإيج اطروتقي ر المخ  أث

  على الفرد واألسرة والمجتمع. 

 خامساً: التوصيات  -

 وبناء على االستنتاجات السابقة توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية: 

  

  أوال: التشريعات 

داد إ .1 رةع ام لألس انون ع روع ق دف  مش ىيه ة د إل م منظوم نع ة عل األم الل المحافظ ن خ ي م ان  ىالمجتمع كي

رة ك  األس ة تماس اءأوتقوي وار البن ل والح ق التواص ن طري ا ع تقرارها ، فراده د اس ا وتوطي عبم ب م  يتناس

   والتطورات والمتغيرات العالمية.تية االهوية الوطنية اإلمار

ي  .2 ال ف ور األطف نن ظه ة تق وائح تنظيمي ع ل رامج وض ايتهم ب اعي لحم ل االجتم أهيلهم التواص ادة ت رض وإع وف

ة  تغاللهم خاص ر اس ا عب ئ ألطفاله ي تس ر الت ى األس زاءات عل ا ج ر فيم ة ونش ال التجاري ق باألعم يتعل

ق  ال لتحقي يئة لألطف ديوهات مس وق في ة حق من حماي ا يض ار بم الاالنتش ع  األطف ن جمي بم ام  الجوان ا ألحك وفق

 أن حقوق الطفل " وديمة ". بش 2016) لسنة 3رقم ( االتحاديالقانون 

ول  .3 ة ح ات المعني ع الجه يق م ة تحقالتنس أن إمكاني دائل بش اد ب رأة ةق مرونيإيج ل الم اعات عم ة وس ي طبيع  ف

 . العاملة خاصة فئة األمهات
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 إنشاء برامج توعوية ومبادرات ثانيا: 

 وبرامج عمل متخصصة تستهدف اآلتي: رامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات، تصميم ب .4

ة   .أ ة بأهمي ة والتوعي ؤوليات الزوجي ل المس ى تحم تهم عل زواج لتهيئ ى ال ين عل ابات المقبل باب والش الش

 التوافق االجتماعي والنفسي مع الطرف اآلخر. 

ى   .ب ل عل دريب والتأهي ة الت رمواجه ض األس ا بع ي تواجهه ة الت ديات المختلف رات والتح ع  المتغي ة م اإلماراتي

تخدام  ف اس ل االتكثي رامج التواص اعي ب ين  جتم ق ب س التواف ق أس ا يحق ة، بم اليب التكنولوجي واألس

 الزوجين ومهارات التعامل مع الخالفات األسرية. 

ام    .ج ل نظ ة واألمتفعي تويات الرعاي ى مس ق أعل من تحقي ا يض ال بم ات األطف أثير جليس دم الت ل وع ان للطف

  على هويته الوطنية اإلمارتية. 

وفير   .د ري ت ادي أس ار إرش ي اختب املنفس ة  ش ات المعني ين المؤسس يق ب الل التنس ن خ دعوىم رض ال ل ع  قب

 .على لجان التوجيه األسري

وفير   .ه رامج ت ي ب ى تخط اعدتهم عل ين ومس اندة المطلق الق لمس د الط ر بع اعي لألس دخل االجتم دمات الت خ

 وإعادة بناء الروابط األسرية.  االجتماعيةاألزمة من النواحي النفسية و

زواج   .و اء ال ف أعب ي تخف ومات الت هيالت والخص ديم التس ى تق ياحية عل ادية والس ات االقتص ز المؤسس تحفي

 عن المقبلين عليه. 

  األسرية ستشاراتثالثا: اال

ذه   .5 ال ه ودة أعم اءة وج درة وكف من ق ا يض رية، بم ارات األس ز االستش راخيص لمراك نح الت تراطات م ديل اش تع

 المراكز.

ين  .6 اهم ب ذكرات تف داد م عإع ة المجتم دل  وزارة تنمي ري ووزارة الع اد األس ة باإلرش ات المعني تم والمؤسس ي

اون  ا التع ريةوبموجبه ات األس كالت والنزاع ل المش ي ح م ف زز دوره ل تع ة عم اد آلي يق إليج الل  ،التنس ن خ م

ؤون ة بالش ات ذات العالق ل المؤسس ن قب ة م ورة أولي رية بص كاوى األس ي الش رية تلق ا  ،األس ة معالجته ومحاول

 والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه األسري في المحاكم. االجتماعيةمن الناحية 
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 رابعا: حضانة األبناء 

ة  .7 ات المعني وزارة والجه ين ال يق ب ة بالتنس رامج معني اء ب ول االتحاديإنش اد حل رى إليج ة األخ ة و المحلي

 آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة األبناء.لمشكالت الحضانة وما يترتب عليها من 

  المتعلقة بقضايا األسرةمركزية البيانات القاعدة : خامسا

ط  .8 تم رب ى أن ي رية، عل ايا األس ف القض ة بمختل ات المتعلق ات والمعلوم ع البيان ة لجم ات مركزي دة بيان اء قاع إنش

  .ة والطفلة والمحلية المعنية باألسراالتحاديهذه القاعدة بكل المؤسسات والجهات 

 االجتماعية: تفعيل دور مرصد المخاطر سادسا

اطر  .9 د المخ ل دور مرص ةتفعي توى  االجتماعي ى المس ه عل اديوربط ر  االتح يم أث ول، وتقي اد الحل د وإيج لرص

ال ا ل: المج ية مث ر تخصص ات نظ دة وجه ن ع ع م رة والمجتم رد واألس ى الف اطر عل ي المخ اعي والنفس الجتم

 واالقتصادي وإضافة أية تخصصات أخرى ذات صلة.والقانوني والتشريعي 

  حماية األحداث: سابعا

ات  .10 ة المؤسس ع كاف يق م اون والتنس ة بالتع ل تطبيقي رامج عم ع ب أن وض ة) بش ة واألمني رية والتعليمي (األس

داث  ة األح اللتوعي ن خ ز ال م ةامراك داث،  لمعني لبية باألح لوكيات الس ن الس ال م ين األطف بهم وتحص لتجني

 . إلى مراكز رعاية األحداثالدخول 

وفير  .11 دد ت ب الع ن األالمناس ائيين م اعيينخص يين  االجتم الي ووزارة باالنفس يم الع ات التعل ع مؤسس يق م لتنس

 الصحة ووقاية المجتمع.

 إيواء األطفال ورعايتهم مراكز : ثامنا

وير  .12 ة تط ة للرعاي يخ خليف ز الش ةمرك وين االجتماعي ارة أم القي ي إم ادي(  ف واء  )االتح ايتهم إلي ال ورع األطف

وقهم  أمين حق ايتهم، وت رامج لحم دمات والب ديم الخ اراتوتق م واالستش ة له ي ب الالزم دماج ف ؤهلهم لالن ا ي م

 . المجتمع
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 تشجيع أصحاب الهمم على الزواج : تاسعا

زواج  .13 ى ال ين عل م المقبل حاب الهم ة ألص ة وتثقيفي رامج تدريبي داد ب هم إع ن بعض بعض م خاص ال ين ولألش المقبل

  التالحم والتماسك األسري.  على الزواج منهم لتحقيق

يص   .14 ة تخص اكن مهيئ ة أم دورات التثقيفي تهم لل ع طبيع ب م ا يتناس م بم حاب الهم ن أص زواج م ى ال ين عل للمقبل

 واحتياجاتهم. 

ة  .15 راض الوراثي ن األم ة م ل للوقاي امج متكام وير برن ب تط ك لتجن ة وذل ات المعني ع الجه يق م راض بالتنس األم

  الوراثية مثل اإلعاقات الذهنية والجسدية عبر إجراء الفحوصات الجينية الالزمة قبل الزواج.
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  مفصل التقرير

وطني  س ال ال المجل اديأح ريعي  االتح ل التش ي الفص ادي األول ف اد الع ن دور االنعق ابعة م ة الس ي الجلس ف

اريخ ( ر بت ابع عش ة 5/5/2020الس داف التنمي ق أه ي تحقي ري ودوره ف تالحم األس وع " ال ) موض

ة تدامة االجتماعي ؤون  المس ة الش ى لجن ة" إل ديم  االجتماعي ته وتق رية، لدراس وارد البش كان والم ل والس والعم

  مجلس. تقرير عنه لل

ذا و ة له دت اللجن رض عق ة: (19(الغ واريخ اآلتي ي الت اً ف  – 12/5/2020 – 28/4/2020) اجتماع

21/5/2020 – 11/6/2020 – 18/6/2020 – 5/10/2020 – 29/11/2020 – 7/12/2020 – 

14/12/2020 – 29/12/2020 – 12/1/2021 – 26/1/2021 – 2/2/2021 – 14/2/2021 – 

وع) 30/03/2021 – 23/3/2021 – 14/3/2021 – 2/3/2021 – 23/2/2021 ة الموض ، لدراس

ك ي دب وذل ة ف ة العام ر األمان د) ي بمق ن بع ية (ع ات اإلفتراض ى االجتماع افة إل ي باإلض ة ف ت اللجن واطلع

 الموضوع. البحثية المعدة حول على الدراسات واألوراق هذه االجتماعات 

 أوال: الجهات التي تم استقاء المعلومات منها، واألهداف من ذلك:  -

ي  ة بممثل ت اللجن دمات واجتمع رة الخ ةدائ ارقةب االجتماعي رية، والش ة األس ة التنمي يب مؤسس ة ، وأبو ظب هيئ

ع  ة المجتم اريخ ( دبيبتنمي ذه 21/5/2020بت دمها ه ي تق رامج الت دمات والب م الخ ى أه رف عل ) للتع

ي  ة بممثل ت اللجن ا اجتمع رة كم ال األس ي مج ات ف ريالمؤسس ارات األس ب االستش ة لمكات ة ة التابع وزارة تنمي

ع اريخ ( المجتم ة بت رية الخاص ارات األس ب االستش ى مكات افة إل ى 11/6/2020باإلض رف عل ) للتع

  األسرية والتحديات التي تواجههم. مقدمة في مجال االستشاراتالخدمات ال

ة  ي الهيئ ة بممثل ت اللجن ا اجتمع ى االتحاديكم افة إل اء باإلض ية واإلحص دلة للتنافس ب و وزارة الع مكات

اة  اريخ (المحام ايا 18/6/2020بت ة بالقض ريعات ذات العالق ة بالتش ديات المتعلق م التح ى أه رف عل ) للتع

  ت التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع. األسرية وآليا

  ثانيا: آلية الحصول على المعلومات: -

دد ( ة ع دت اللجن ة عق ات واألوراق البحثي ى الدراس الع عل ات واالط ى االجتماع افة إل ات 2باإلض ) حلق

وان ( ية بعن ية افتراض اراتينقاش ع اإلم ي المجتم ري ف ك األس تالحم والتماس ديات ال ة: تح واريخ اآلتي ي الت ) ف

ن 14/12/2020 – 7/12/2020( ا م رتبط به ا ي ة وم رة المواطن ديات األس ة تح دف مناقش ك به ) وذل

كالت، و رةمش اء واألس ة األبن اه رعاي ؤوليتهما تج رة ومس ي األس ة دور األب واألم ف ى أهمي رف عل ، التع
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ة بالقض ريعية المتعلق ديات التش م التح ى أه رف عل ى التع افة إل ع باإلض ا م دى مالءمته رية وم ايا األس

رات  ةالتغي ا  االجتماعي ة وتمكينه رة اإلماراتي ة األس ة ووقاي ي حماي مى وه ة األس ول للغاي ادية للوص واالقتص

  من أداء دورها في جو من األمان واالستقرار والرضى النفسي واإلشباع العاطفي. 

  ي االستقرار األسري).(أثر العالقات األسرية فكما أعدت اللجنة استبياناً لدراسة 

اريخ ( ع بت ة المجتم ي وزارة تنمي ة بممثل ت اللجن رد) 12/1/2021واجتمع اراتها  لل ى استفس أن عل بش

  الموضوع. 

  ثالثاً: موجهات عمل اللجنة -

  مصلحةمصلحة األسرة ككل مقدمة على كل  .3

اءً  وع وبن أن موض ا بش ة تقريره دم اللجن ك تُق ى ذل ة "  عل داف التنمي ق أه ي تحقي ري ودوره ف تالحم األس ال

  " ضمن المحاور التالية:  المستدامة االجتماعية

  

  الوزارة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لألسرة في شأن تعزيز التالحم األسري ةاستراتيجي  المحور األول

الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية إلعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التالحم  دجهو  المحور الثاني

  األسري

  

  

 

  

                                                            
  ). 34اآلية ( –سورة النساء  3

ؤون  ة الش ل لجن ياق عم ي س ةوف ادئ  االجتماعي ة بالمب ت اللجن رية، التزم وارد البش كان والم ل والس والعم

  اآلتية: 

 التكاملية مع وزارة تنمية المجتمع. تعزيز وبناء .1

ل،  .2 د الرج ي ي ة ف اء القوام ى بق رص عل الى: الح ول هللا تع ُ {ق َّ َل  ا فَضَّ اِء بَِم ى النَِّس وَن َعلَ اُم اُل قَوَّ َج الّرِ

 . }3بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِهمْ 
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  المقدمــــــــة  

  

ات  دى المؤسس رة إح كل األس ةتش ي  االجتماعي اهمة ف ة للمس ائف مهم وم بوظ ث تق ع، حي ي المجتم ية ف األساس

ي  ة ف رات اجتماعي ر تغي ن األس ا م ة كغيره رة اإلماراتي هدت األس د ش تقراره، وق ع واس وازن المجتم ق ت تحقي

والت  ة للتح ددة نتيج رات متع ى متغي رة إل رات األخي ي الفت رة ف ت األس ا، وتعرض ا ووظائفه ةبنائه  االجتماعي

ادية و ى واالقتص افة إل ة، باإلض هدتها الدول ي ش وير الت ة والتط ات التنمي اء عملي رأت أثن ي ط ة الت الثقافي

ادية و ا االقتص ة جوانبه ة بكاف ة بالعولم ة الخاص رات الخارجي ةالمتغي ي  االجتماعي ي أدت ف ة، والت والثقافي

لبية  واهر الس ن الظ د م ور العدي ى ظه ا إل ة مجمله ب متفاوت ت بنس واء تعلق رة، س ى األس كل عل واهر بش ذه الظ ه

ة  رة وطبيع ط األس وين نم ةوتك ا، أو المنظوم ين أفراده ات ب ق  العالق ي تتعل ك الت ا، أو تل ة له ة والثقافي القيمي

  فاعليتها وكفاءة أدائها لوظائفها.  على بوظائفها أو تغير توزيع األدوار بين أفرادها، والتي أثرت

رة  ك األس ة تماس ى أهمي ة عل د اللجن ة، ألن وإذ تؤك دها المورث ا وتقالي ى قيمه اظ عل ا والحف ة وتالحمه اإلمارتي

زاً  د مرتك ك يع ً  ذل يا ع  رئيس اء مجتم ن بن ة م ذه الرؤي تهدفه ه ا تس ار م ي إط ة ف ارات خاص ة اإلم ق رؤي لتحقي

 ً كا ر تماس ال  أكث ة ألجي ة إماراتي يم أخالقي ة ق اء منظوم ة، وبن ة المقبل ات المرحل ة لمتطلب ر واعي وين أس ر تك عب

  مستقبل.ال

ارات  ة اإلم ل مئوي امج عم إن برن ك ف د  2071إزاء ذل اره أح ي،  باعتب ك المجتمع ز التماس من تعزي يتض

ن  ي م ية الت رامج األساس ق الب أنها تحقي ع ش ة للمجتم عادة المأمول تدامة الس تدامة، واس ة المس تمرارية التنمي اس

  اإلماراتي. 

وع " ة  موض ى أهمي د عل ة تؤك إن اللجن ك ف ق ذل تالووف ة ال داف التنمي ق أه ي تحقي ري ودوره ف حم األس

ة تدامة"  االجتماعي ى المس تؤدي إل ري س تالحم األس رات ال تهدفات مؤش ق مس ي تحقي اح ف ن أن النج ا م انطالق

الة  ة واألص ين الحداث زج ب ده، ويم ه وتقالي ه وتراث ى ثقافت افظ عل ه، ويح ه وانتمائ ز بهويت تالحم يعت ع م اء مجتم بن

  الحضارية.

تناداً  تالحم إل واس توى ال يس مس ي تق ة الت راته العلمي ق مؤش وع وف ذا الموض ة ه ت اللجن ك تدارس ى ذل

ة  رة اإلماراتي راد األس ين أف دعم ب اركة وال ةوالمش ي: (  المتمثل زوج ف ين ال ة ب ة العالق اء  -والزوج ة اآلب عالق

  ). العالقة بين األبناء باإلضافة إلى الحوار بين أفراد األسرة - باألبناء

  



 

13 | P a g e  

 

فة  ة فإنوبص بته  هعام ا نس ى م ري إل تالحم األس ر ال اع مؤش ن ارتف رغم م ى ال ام  4%)91( عل ي ع  2019ف

ة  اه اللجن ترعى انتب ه اس ة؛ إال أن مية الحكومي ارير الرس ق التق و وف اع ه الي  ارتف االتإجم واطنين  ح الق الم ط

  عنه في األعوام السابقة.  2019في عام  من المواطنات

ادة  ى إع ل عل دة تعم رامج جدي ات وب رح سياس رورة ط ب ض ا يتطل ات مم ي آلي ر ف رة النظ ك األس تماس

  إلى أسعد مجتمع في العالم.  اإلماراتيبهدف الوصول بالمجتمع اإلماراتية وتوعيتها 

  .2019ولغاية عام  2013فترة من عام الخالل ؤشر التالحم األسري يوضح الرسم البياني التالي م

  

   

  

                                                            
4 https://www.vision2021.ae/  2021المرجع: رؤية اإلمارات  
 مؤسسة وطني اإلمارات.  –مؤشر قياس التماسك األسري والتالحم المجتمعي  –نموذج مقترح  5

ه ة بأن تنتجت اللجن ى  واس اء عل ا بن ت به ي قام ات الت أن الدراس ريب ك األس جام  5التماس رابط  واالنس ي " الت يعن

ج ة المنس ق العالق ذي يحق ادل ال تمالمتب يم والثواب ن الق ة م ى خلفي رة عل راد األس ين أف ة ب ة  ة واإليجابي األخالقي

انية،  ة واإلنس ئة والوطني ز التنش كل مرتك ي تش ةالت ن وم االجتماعي اعي م ي واالجتم رة النفس ان األس دعم بني ا ي م

  خالل االنتماء والتشارك والتفاعل حفاظا على وحدتها".

راد ين أف ات ب اس العالق ن قي ي م دف األساس أن اله ة ب د اللجن ري،  وتؤك ك األس ق التماس و تحقي رة ه ث أن األس حي

ى دف إل ات يه توى العالق يس مس ذي يق ري ال تالحم األس ر ال اس  مؤش دىقي من  م ا يض ري بم ك األس ق التماس تحق

   المستدامة. االجتماعيةوتحقيق التنمية التالحم المجتمعي بين أفراد المجتمع استقرار 
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  سرة في شأن تعزيز التالحم األسريالوزارة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لأل ةالمحور األول: استراتيجي

عت وزارة  وام (وض تراتيجية لألع ا االس ي خطته ع ف ة المجتم ً 2021 – 2019تنمي تراتيجيا دفاً اس أن  ) ه بش

ارات  ة اإلم ق رؤي ي) لتحقي تالحم المجتمع ري وال ك األس ز التماس تالحم  2021(تعزي ع م ى مجتم اظ عل دف الحف به

وزارة  ت ال ك قام ري). وإزاء ذل تالحم األس ر ال ى (مؤش تناداً إل ة اس ه الوطني ز بهويت ة يعت ة الوطني إطالق (السياس ب

ام  ي ع رة) ف ة  2018لألس ي التنمي اهمتها ف مان مس ا لض ا وواجباته ة بحقوقه رة اإلماراتي ة األس ى توعي ة إل والهادف

  عبر آليات محددة تمثلت في اآلتي:المستدامة وذلك  االجتماعية

 

                                                            
 مؤسسة وطني اإلمارات.  –مؤشر قياس التماسك األسري والتالحم المجتمعي  –نموذج مقترح  6
 

محددات 
السياسة 
الوطنية 
لألسرة

.تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية

.إعالء قيم المحافظة على استقرار واستدامة األسرة وتماسكها

.توفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة األسرة في مواجهة ضغوط الحياة

.  ع والوطنبقدرات األسرة اإلماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتم إلرتقاءا

.تحقيق استدامة السعادة لألسرة اإلماراتية من خالل التالحم والتماسك األسري

رف  يويع تالحم المجتمع راص  6ال ة الت تجابة لرؤي ع، اس راد المجتم ين أف اند ب راحم والتس ل والت امن والتكاف بالتض

زام  ق وااللت ى التواف وم عل ذي يق اعي ال ام االجتم تقرار النظ من اس ا يض د، بم ع الواح راد المجتم ين أف ف ب د الص وتوحي

دافهم،  اتهم وأه د منطلق ي يوح اط روح اطهم برب راده، وارتب ين أف ي ب ي واألخالق كاله القيم ل أش ف بك ق التكي ا يحق بم

د  ادات والتقالي يم والع ة الق تجابة لمنظموم ر االس ةعب تالحم  االجتماعي امنة لل ة الض ذاكرة المجتمعي كل ال ي تش الت

  المجتمعي.
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ات  ة أو دراس ات الوطني ي الدراس واء ف ري س تالحم األس ر ال ة لمؤش دارس اللجن ةوبت ة الدولي ا أن  المقارن ين له تب

ن: (  ل م ين ك ات ب اد العالق يس أبع ر يق ذا المؤش ةه زوج والزوج ين ال ة ب اء  – العالق اء باألبن ة اآلب ة  –عالق العالق

اء  ين األبن رة  –ب رة الكبي اء باألس ات اآلب رة  –عالق راد األس ين أف وار ب ة  –الح ة وتربي ؤولية رعاي ي مس اركة ف المش

اء ين )،األبن ا تب ا، أن  كم ار إليه ات المش ي العالق اعي ف رابط االجتم دى الت اس م و قي ر ه ذا المؤش ي له دف الرئيس اله

 بناء منظومة أسرية متماسكة.و

ري  تالحم األس ر ال ي مؤش ابقاً ف ا س ار إليه ات المش اد العالق ة أن أبع ظ للجن د تالح وم فق ذا المفه وء ه ي ض وف

  تواجه عدداً من التحديات أبرزها اآلتي: 

  متطلبات عملهم المهنية بينو األسريةمسؤوليات الوالدين بين  في التوفيققدرة بعض األسر  عدم أوالً:

ين .1 ة  تب اللجن ات حلقاته ى مخرج اء عل ية  بن درةالنقاش دم ق ر ع ض األس قبع ين  في التوفي دينب ؤوليات الوال  مس

رية ة، وم األس م المهني ات عمله د تطلب اءاتها فق ق استقص ة وف ين للجن وق أن تب ي س رأة ف اركة الم د مش تزاي

ل  بتهالعم ا نس ل م ذي يمث بته  ال ا نس ي) %58(م ام  ف ان  ؤثري 20197ع ض األحي ي بع رأة ف ى دور الم عل

  باالحتياجات الزوجية. ومسؤولياتها األسرية خاصة في تربية األبناء ومتابعتهم علمياً والوفاء 

ي  هوف ياق ذات اب  الس ب غي ال تتطل ن األعم ر م اك الكثي إن هن زوجف ةأو  ال ة  الزوج اعات طويل زل لس ن المن ع

 االهتمام باألبناء ومتابعة سلوكياتهم وقد أدت هذه اإلشكالية إلى مايلي: المشاركة في مما يؤثر سلباً على 

اد   .أ د اعتم ض تزاي ى بع ر عل اعدةعاألس ة المس ال الخدم ث  8م اء، حي ة األبن زل وتربي ؤون المن ي إدارة ش ف

ة  ورة حقيقي اك خط ة أن هن رى اللجن ان ت ض األحي ي بع ة ف الزم تربي اعدة ت ة المس ال الخدم اء عم  إذلألبن

ين أن  بته تب ا نس اءة %) 29.3(م االت إس هدت ح ر ش ن األس الم ال  وإهم ل لألطف ن قب ض م ال بع عم

اعدة،  ة المس ئةالخدم اب التنش ى غي افة إل ة و باإلض ة والوطني ةالديني اً  االجتماعي ك وفق اء، وذل ليمة لألبن الس

  .20189في مجتمع اإلمارات لعام عمال الخدمة المساعدة لدراسة 

                                                            
 . 2019إحصائية صادرة من الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء لعام  7
عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، ر، م، بحار، حارس، راع، سايس، صقامستخد: هي العمالة المساعدة مهن 8

  .في شأن عمال الخدمة المساعدة 2017لسنة  )10(رقم  االتحادي ا للقانونوفقوذلك  مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، سائق خاص

م حول العمالة المنزلية المساعدة في مجتمع اإلمارات ( الوضع والدور والمشكالت) لألستاذ 2018 –دراسة صادرة من االتحاد النسائي العام في دولة اإلمارات  9
  الدكتور عباس أحمد. 
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ة   .ب رة المواطن م األس اض حج راً انخف اض  نظ ن النخف رأة) م ل ام والدات لك دد ال وبة (ع دل الخص مع

ام 2.33( ي ع ى ( 2012%) ف ام 1.75إل ي ع ا  201810%) ف ن (، كم بي م دل النس ض المع ) 5.2انخف

ام  ي ع رأة ف ل ام ل لك ى ( 2014طف ام ) 3.2إل ي ع رأة ف ل ام ل لك ت و، 2018طف اض بلغ بة انخف بنس

)38.5(%11  

ذر ة وتح ن اللجن دم أن م ر  ع ض األس درة بع قق ي التوفي ات  ف رية ومتطلب ؤوليات واألدوار األس ين المس ب

رية  ؤولياتهما األس دين ومس ى دور الوال ؤثر عل د ي ل ق اعات العم ول س ة لط ك نتيج ة، وذل ل المهني العم

ة  ات الزوجي اء باإلحتياج ا والوف ابعتهم علمي اء ومت ة األبن ي تربي ة ف ىخاص افة إل ق  باإلض ة تحقي دم إمكاني ع

  لوطنية لألسرة، أو في رؤاها المستقبلية.مستهدفات الدولة في السياسة ا

 ثانياً: ضعف العالقـــــات بين الزوج والزوجة 

ين  .2 ة تب زوج والزوج ين ال ات ب ة أن العالق االت للجن ض الح ي بع ديات ف ن التح دداً م ه ع ةتواج  االجتماعي

 دراستها أن هذه التحديات تتمثل باآلتي:لواالقتصادية، حيث تبين للجنة وفق 

ً المؤثرة  االجتماعيةالتحديات  ) 1  على العالقات بين الزوجين:  أحيانا

 .عدم الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية من أي طرف تجاه اآلخر  .أ

 . عدم إبداء االهتمام الكافي من أحد الزوجين لمشكالت األسرة  .ب

 . وعدم تقديم تنازالت للطرف اآلخر، تشبث كل طرف برأيه في حل المشكالت األسرية  .ج

 أحد الزوجين في الحياة الزوجية.تدخل أهل   .د

                                                            
 .2019االجتماعات السنوية لحكومة دولة اإلمارات  – 2031التوجهات المستقبلية في المجتمع لعام  10

11 1.1294805-12-01-section/health/2020-https://www.emaratalyoum.com/local ع: جريدة اإلمارات اليوم. المرج 



 

17 | P a g e  

 

يوضح الرسم البياني التالي األهمية النسبية لكل تحٍد من التحديات المشار إليها وأثره في ضعف العالقة بين الزوج 

 والزوجة

 

ً التحديات االقتصادية المؤثرة  ) 2  على العالقات بين الزوجين:  أحيانا

 الديون والقروض على أحد الوالدين. تراكم سوء اإلدارة المالية مما يترتب عليه   .أ

 في بعض الحاالت.  أعباء نفقات المعيشةعدم تحمل الزوج   .ب

 قبل الزوج أو الزوجة خارج البيت لدى بعض األسر.  اإلسراف الزائد من  .ج

 الضغوطات االقتصادية المختلفة والمتكررة.  .د

 احتياجات األبناء المادية المتزايدة.  .ه

 انخفاض مستوى دخل األسرة.  .و

 . 12يؤدي إلى عدم االستقرار األسري ر نوع أو مكان العمل بشكل دائمتغيي  .ز

                                                            
 مثال: التنقالت الوظيفية سواء كانت الداخلية في المؤسسة أو من مؤسسة إلى أخرى.  12
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يوضح الرسم البياني التالي األهمية النسبية لكل تحٍد من التحديات االقتصادية المشار إليها وأثره في العالقة بين الزوج 

  والزوجة

  

ة أن رى اللجن ع  وت تقرار المجتم ى اس راً عل يؤثر كثي ادي س اعي واالقتص ديها االجتم ديات ببع ذه التح تمرار ه اس

  اإلماراتي، باعتبار أن األسرة هي النواة الصلبة والوعاء األولي الذي يتشكل منه المجتمع. 

ذه  ة ه ول لمواجه ع حل ى وض ل عل ة تعم ل متخصص رامج عم اك ب ون هن ة أن تك ى أهمي ة عل د اللجن وتؤك

ر، و اه اآلخ رف تج ل ط ة لك رية الواجب ؤوليات األس ا بالمس ق منه ا يتعل يما م كاليات، س رف اإلش ل ط ام ك اهتم

ر  ر عب ات اآلخ تخدام باحتياج اعي اس ل االجتم رامج التواص ة بم ب اليب التكنولوجي ق واألس س التواف ق أس ا يحق

  ومهارات التعامل مع الخالفات األسرية. بين الزوجين، 
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  الحوار بين اآلباء واألبناء ثالثاً: ضعف 

ين .3 اء  تب اء واألبن ين اآلب ر ب وار المباش ل والح عف التواص ق بض كالية تتعل اك إش تها أن هن ق دراس ة وف دى للجن ل

ر  ض األس ل "بع ل عام ث احت اءحي اء واألبن ين اآلب ر ب ديث مباش ود ح دم وج ى ع ة األول تو" المرتب بة بلغ  بنس

ر 3.97( ة أث ائج دراس اً لنت ك وفق اء وذل اء واألبن ين اآلب ة ب عف العالق ى ض ؤثرة عل ل الم ر العوام ث أكث ن حي ) م

 .2020العالقات األسرية في االستقرار األسري لعام 

ية  باب الرئيس ود األس ىوتع ك إل ي ذل ات  ف اء واألمه غال اآلب الهمانش ى  بأعم افة إل ة، باإلض اين المهني تب

  الواحدة. ي والعلمي بين أفراد األسرةالمستوى الثقاف

ا  ذركم ن  تح ة م اعي أن اللجن ل االجتم رامج التواص عف  ب ي ض ياً ف ب دوراً رئيس ة تعل اب االلكتروني واأللع

اء  اء واألبن ين اآلب وار ب ة أن الح ين للجن ث تب بته حي ا نس تخدام  13%)80(م لون اس اء يفض ن األبن رامج م ب

  والتقنيات التكنولوجية الحديثة على الحوار والتواصل مع آبائهم وأمهاتهم.  التواصل االجتماعي 

ام  دم اهتم ى ع دي إل ذا التح د أدى ه ض وق رة بع اكل األس اء بمش ةاألبن رافهم  االجتماعي ادية وانص أو االقتص

م،  ارهم وآرائه رعن أفك دقائهم للتعبي ى أص اء وإل ين اآلب ل ب وار والتواص ذا الح اب ه إن غي ذلك ف اء ك واألبن

  لدى بعض األسر.  أضعف الكثير من القيم والعادات والتقاليد اإلماراتية المتأصلة ببعديها الديني واألسري

ادا  ن الع ر م ار الكثي ى انتش افة إل ا، باإلض ى مجتمعن ة عل د الغربي ل ت والتقالي ض ومي ك بع ى التمس باب إل الش

  ية للدولة في الهوية الوطنية اإلمارتية. وطنيؤثر سلباً على البرامج القد مما  بثقافات الغربية

 طالق المواطنين من المواطناترابعاً: ارتفاع حاالت 

ين .4 االت  تب ب ح اع نس ة ارتف اتللجن ن المواطن واطنين م الق الم الل  ط ام خ ام  2011ع ة ع ث ، 2019ولغاي حي

بة ت نس ام  بلغ الق ع االت الط ام %)، 26.6( 2011ح ي ع ت ف بته (لت 2014وارتفع ا نس غ م %)، 27.1بل

ام  ي ع ى ( 2015وزادت ف ل إل ام 29.3لتص ي ع ت ف ائج32.5( 2016%)، وبلغ اً لنت ك وفق ة %) وذل  دراس

 الصادرة من وزارة تنمية المجتمع. 201614لعام  الطالق في مجتمع اإلمارات

اع  ة ارتف وحظ للجن ا ل اليكم ات إجم ن المواطن واطنين م الق الم االت ط ام  ح ي ع ى  2019ف دد إل ) 1862(ع

الق،  ة ط ا كانحال ام  تبينم ي ع االت ف دد الح الق 1731( 2018ع ة ط الق ) حال االت ط الي ح ن إجم م

                                                            
 مؤسسة التنمية األسرية بإمارة أبوظبي.  –دراسة تحليل واقع وضع األسرة في إمارة أبوظبي والتوجهات المستقبلية  13
14 1.3221866-27-03-reports/2018-and-uae/news-the-https://www.albayan.ae/across  - المرجع: جريدة البيان 



 

20 | P a g e  

 

واطنين ر الم واطنين وغي ائيات الم اً لإلحص ك وفق ع وذل ة المجتم ن وزارة تنمي واردة م ق  . 15ال ائيات مرف إحص

اكم  توى المح ى مس ع عل الق والخل االت الط وام ( االتحاديح الل األع ة خ م  -) 2020 – 2019 – 2018ة والمحلي فحة رق ص

)46( 

  )2016 – 2011خالل الفترة من ( طالق المواطنين من المواطناتويوضح الرسم البياني التالي معدالت حاالت 

  

  

 

 

  

 – 2017خالل الفترة من ( طالق المواطنين من المواطناتكما يوضح الرسم البياني التالي إجمالي عدد حاالت 

2019(  

  

  

  

    

  

                                                            
 ) 2020 – 2019 – 2018ل األعوام (حديثة حول إجمالي أعداد الزواج والطالق والزواج من غير المواطنات ( للمواطنين وغير المواطنين) خال مرفق إحصائية 15
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حاالت الطالق في عدد يوضح الرسم البياني التالي األهمية النسبية لكل سبب من األسباب المباشرة التي أدت إلى زيادة 

  المجتمع اإلماراتي

ابق أن  اني الس م البي ن الرس ين م بابويتب ر األس ين  أكث اق ب دم االتف ي ع ل ف الق تتمث االت الط ادة ح ى زي ي أدت إل الت

  . االزوجين، وكثرة الخالفات الزوجية، وعدم رغبة الزوجة في استمرار الحياة الزوجية، وعدم األلفة بينهم

اك  ا أن هن ً كم بابا طة أس ة متوس ت أهمي ي  احتل رف ا الهج الق منه االت الط دد ، ح ال الزوج،تع اب، إهم دم اإلنج ع

ى  افة إل د، باإلض ادات والتقالي تالف الع ات، واخ لالزوج ة أق ت أهمي رى مثل باب أخ ل  أس الق مث االت الط ي ح ف

ن  ة م روج الزوج تقل، وخ كن مس ود مس دم وج زوجين، وع د ال اد أح ري، وعن ف األس ا، والعن درات بأنواعه المخ

  وج.دون إذن زوجها، ومرض الزوج، وتدخل أهل الز
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بو ة اللج تهي ات الدول ل مؤسس ة بك ا ة االتحادين كالية ألنه ذه اإلش وى له ة القص الء األهمي رورة إي ى ض ة إل والمحلي

ى  عى إل اراتي يس ع إم لة ومجتم د متأص ادات وتقالي ل ع ي ظ تقرارها ف رة واس م األس ى تالح اً عل راً بالغ ل خط تمث

  استشراف المستقبل بخطى متسارعة. 

  على التماسك األسري وتبين لها اآلتي: 16اً من اآلثار السلبية للطالقوقد تدارست اللجنة بعض

بته أن   .أ ا نس ة49.1(م رأة المطلق لبية للم رة الس ى أن النظ دن  عل اث أك ن اإلن ع  %) م ن المجتم س م تم

 التأثير السلبي على التطور والتنمية في عملها المهني. إلىباإلضافة كرامتها وتؤثر على ثقتها بذاتها، 

ع   .ب امح المجتم ً تس ا ب  أحيان ا يترت ل وم ي للرج از المجتمع ى اإلنحي ير إل ه يش ق زوجت ذي يطل ل ال ع الرج م

اً  رأة أحيان وع الم ن خض ك م ى ذل غوطات عل ن الض ر م ةللكثي ادية  االجتماعي تمرارلواالقتص اة  الس ي الحي ف

 الزوجية.

بته  .ج ا نس ال42.2( أن م د الط ن بع ادي له ورد االقتص دن الم ات يفق يدات المطلق ن الس ؤدي مق %) م ا ي ىم  إل

 ازدياد معاناة المرأة وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجاتها األساسية من المأكل والمشرب والصحة.

ار  .د ا أش بته كم ا نس اء الم79.4( م ي: األعب ل ف الق تتمث لبية للط ار الس ن اآلث ذكور أن م ن ال ة %) م الي

 يؤثر على حياتهم العملية. ا مم من مؤخر الصداق والنفقة مالمترتبة عليه

  األبناء نتيجة الطالقبعض ويوضح الرسم البياني التالي األهمية النسبية لآلثار األكثر خطورة على 

                                                            
 دبي –هيئة تنمية المجتمع  – 2017ابريل لعام  –إدارة الدراسات والبحوث  –) 2016 – 2015نتائج دراسة الطالق وآثارها على أفراد األسرة اإلماراتية في دبي ( 16
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ابق أن  اني الس م البي ن الرس ين م ورةويتب الق خط ار الط ر آث ي حرت أكث ل ف رف تمث ف الط ن عط اء م ان األبن م

بته ( ا نس كل م ر وش والء %) 71.40اآلخ اعر ال تيت مش دىوتش و األب واألم ل اء نح بة  األبن اءت بنس وج

اكل%)، 66.70( اء لمش رض األبن بته ( وتع ا نس ت م ية وبلغ دم %)، 57نفس اء لع ية األبن عف شخص وض

النفس ة ب هم بالثق بة ( احساس كل %)، 54بنس ين ش ي ح لوك ف ز الس دى اتعزي ي ل عف االنحراف ة ض اء نتيج ألبن

  %). 52ما نسبته ( رقابة الوالدين

اك  ابق أن هن اني الس م البي ن الرس ين م ا يتب اراً كم ة آث ورة مهم الق ذات خط اء  للط رض األبن ة تع ل إمكاني مث

تغالل  بته (لالس ا نس كل م اءة وش رة %)، 49.20واإلس بته (والنظ ا نس ت م اء وبلغ لبية نحواألبن %) 49الس

  %). 46ار األبناء لترك مقاعد الدراسة لضعف مصادر الدخل وجاءت بنسبة (طرواض

دائل  ى ب وف عل لبية، والوق ار الس ذه اآلث ل ه ة مث ات المعني دارس الجه رورة ت ن ض رغم م ى ال ه عل ة أن رى اللجن وت

ار ار المش ذه اآلث تمرار ه ه  أن اس ت ذات ي الوق رى ف ة ت إن اللجن كاليات، ف ذه اإلش الج ه يترتب  لع ابقاً س ا س إليه

  أبعد تأثيراً وعمقاً في التالحم األسري والمجتمعي. عليها آثارٌ 

د ه تؤك اطر  وعلي دارس المخ ة ت ى أهمي ة عل ةاللجن ى وال االجتماعي ؤدي إل ي ت ة الت الق، وطني ب الط ادة نس زي

ل  رامج والعم داد ب ى إع ريعاً عل اريعس ات  ومش ع المؤسس يق م تراتيجية بالتنس ةذات اس رامج  العالق داد ب إلع

ية و واحي النفس ن الن ة م ي األزم ى تخط اعدتهم عل الق، لمس د الط اء وبع ين أثن ةللمطلق من االجتماعي ا يض ، وبم

  تنشئة األبناء في بيئة آمنة وتوفير المكان والحماية الالزمة لرؤية المحضونين في حاالت الطالق. 

ا  هكم ة  تنب ىاللجن ة متخ عل ة علمي داد دراس ة إع ول تحليأهمي ة ح الق صص ة للط باب المؤدي يم األس ل وتقي

اطر  ةوالمخ ة  االجتماعي ى التنمي الق عل ب الط أثير نس ه، وت ة علي ةالمترتب تدامة، االجتماعي دائل  المس ع ب ووض

  .2071وأثر ذلك على مستهدفات الدولة المستقبلية خاصةً رؤية االمارات  عملية للحد من انتشار الطالق،

  

  

  

  

 



 

24 | P a g e  

 

 خامساً: ضعف البرامج التوعوية والتثقيفية المتعلقة بحماية األسرة 

 برامج تأهيل المقبلين على الزواج -

رات األداء  .5 غيلية ومؤش اريع التش ة المش ين للجن م يتب تراتيجية ل اساالس ي قي دى  ف ل م رامج تأهي ق ب ة وتطبي فعالي

فيالمقبل امج نص ل: برن زواج مث ى ال ر  ين عل ارات اآلخ ة مه ى تنمي دف إل زواج ويه ديثي ال ى ح ز عل ذي يرك ال

اري)  ي (مس امج اإللكترون ريك)، والبرن ع الش ل م ث والتعام ة بحي اة الزوجي ل الحي ع مراح تهدف جمي ذي يس ال

ادي  ديو إرش ى ( في امج عل ل البرن ن مراح ة م ل مرحل مل ك رتي  –تش امج أس ا..) و برن ية  وغيره ات نقاش حلق

 أفراد المجتمع باستقاللية الزوجين ومخاطر تدخل األهل في المشاكل الزوجية). (والذي يهدف إلى توعية

ن  ب م ى جان ارها عل ي اقتص رامج ه ذه الب ه ه ي تواج ية الت كاليات األساس دى اإلش ة أن إح رى اللجن وت

وام ( الل األع دة خ رة واح ن محاض زد ع م ت ي ل ة الت رات النظري ا 2020-2019المحاض ن أنه رغم م ى ال ) عل

  ) محاضرات.6) عدد (2018م (بلغت عا

ة ه اللجن ى  وتنب ي أدت إل باب الت ن األس داً م ان واح ا، ك اس أثاره دم قي ة وع رامج التوعوي عف الب ى أن ض إل

ان   ر ك اه اآلخ رف تج ن أي ط ة م ات الزوجي الحقوق والواجب وعي ب دم ال ث إن ع الق، حي االت الط ادة ح زي

  %).4.08ضمن أعلى معدالت الوزن النسبي الذي بلغ (

وعي  ر ال ة لنش ات التعليمي ة والمؤسس رية ذات العالق ات األس ع المؤسس يق م ة التنس ة أهمي رى اللجن وت

تقرة،  رة مس اء أس ي بن هم ف ليمة تُس ايير س ق مع اة وف ريك الحي ار ش ن اختي نهم م زواج وتمكي ة ال ول أهمي ح

  زواج.باإلضافة إلى أهمية اإللتحاق ببرامج ودورات التأهيل لضمان نشر الوعي بأهمية ال
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أن  - ة بش رامج التوعوي اطر الب ر مخ ن غي ات م ات وزواج المواطن ر مواطن ن غي واطنين م زواج الم

 المواطنين

ين  .6 واطنين  تب اهرة زواج الم ار ظ ة انتش ات، للجن ر مواطن ن غي الي م غ إجم ث بل دد حي ن ع واطنين م زواج الم

ات  ر مواطن د زواج ) 5923(غي وام (عق الل األع ام )، ف2019-2017خ ي ع ع  2019ف ىارتف دد  إل ع

د) 1991( ن زواج  عق ات م ر المواطن ا غي انبينم ام  ك ي ع دد  2018ف د زواج ) 1967(ع ام عق ي ع  2017وف

دد ( د زواج ) 1956ع ائج عق الرغم أن نت ة ب دت أن دراس ع أك ة المجتم ن وزارة تنمي ادرة م ا ص بم  تهنس

  يؤثر على بنية ونسيج المجتمع اإلماراتي. وغير المواطنين  غيرالمواطناتمن يرون أن الزواج  %17)83(

  إجمالي عدد زواج المواطنين من غير المواطنات يوضح الرسم البياني

 

 

  

 

  

  

ين  ة وتب ائج للجن ق نت ةوف ات الميداني ا  18الدراس ت به ي قام ات الت ةالجه ن أن  المعني ة م باب الحقيقي ل واألس العوام

   غير المواطنات وغير المواطنين. التي تدفع المواطنين نحو الزواج من 

ور و  .أ الء المه اتغ ن مواطن زواج م اليف ال اع تك ن  ارتف زواج م اليف ال اض تك ل انخف ات مقاب ر المواطن غي

 باختالف جنسياتهن. وغير المواطنين

 كثرة األسفار إلى الخارج لمختلف األغراض كالدراسة والسياحة والتجارة والعالج.  .ب

ه    .ج ه وحب باب وعنفوان اس الش ر وحم امرة والتغيي ى للمغ ة عل لبية المترتب ار الس باب باآلث ي الش دم وع ذا ع ه

 الزواج. 

                                                            
 صادرة من وزارة تنمية المجتمع. دراسة  –دراسة وعي الشباب اإلماراتي باآلثار السلبية للزواج بغير المواطنات  17
 مركز البحوث والدراسات األمنية.  –القيادة العامة لشرطة أبوظبي  –دراسة الزواج من أجنبيات ومردوداته األمنية واالجتماعية  18
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ب اع نس ى ارتف اً إل ك عملي د أدى ذل اراتي ةوق ع اإلم ي المجتم ة ف ى  العنوس مية إل ر رس ديرات غي ارت تق ث أش حي

  .19%) إال أنه ال توجد إحصائية دقيقة في هذا الشأن60(ارتفاع النسبة إلى 

ن  زواج م اطر ال ى مخ ه إل م التنب ن المه ه م ة أن رى اللجن واطنينوت ر الم ات وغي ر المواطن أ غي ك وت ثيرات ذل

اراتي،  ع اإلم ى المجتم ائج عل ت نت ث بين ن ال اتدراسالحي زواج م اطر ال ة أن مخ ر ميداني ات وغي ر المواطن غي

  تتمثل في: المواطنين

 الهوية الوطنية اإلماراتية.  مواطنين والتأثير علىنتماء ووالء أبنائها التأثير األم األجنبية على إ  .أ

 .م االنسجام والتوافق نظرا الختالف العادات والتقاليد وبالتالي تنشأ مشكلة الطالق في بعض األحيانعد  .ب

  بسبب اختالف الثقافات والعادات. ويظهر ذلك على هويتهم ولغتهم التأثير على تربية األبناء   .ج

 برامج خدمات االستشارات األسرية  -

ين .7 ق  تب كاليات تتعل اك إش وزارة أن هن ة لل رية التابع ارات األس ب االستش ي مكات ع ممثل ا م ق لقاءاته ة وف للجن

 بخدمات االستشارات األسرية ومن أهمها :

ة  .أ دم كفاي ة دور  ع أن أهمي ويقية بش ة والتس الت اإلعالمي رامج والحم رية الب ارات األس ب االستش ي مكات ف

 مواجهة المشكالت األسرية والتخفيف منها.

دم   .ب خاص ع ض األش ة بع برغب ي لمكات ور الشخص رية  بالحض ارات األس ة االستش عف الثقاف بب ض بس

ين  ث تب ة حي ةالمجتمعي ق خدم ن طري رية ع ارات األس دمات االستش ن خ تفيدين م دد المس اض ع  انخف

 ) مستفيدا. 78( 2018ن في عام بينما كان عدد المستفيدي 2019) في عام 55المقابلة إلى (

 والمحلي.  االتحادياختالف أنظمة ومعايير خدمات االستشارات األسرية على المستوى   .ت

دو راخ تؤك نح الت ق م ة تطبي ى أهمي ة عل ام اللجن ة إلم ى أهمي افة إل ري باإلض اد األس اط اإلرش ة نش يص لمزاول

ة اإل ي مهن ين ف ريالمتخصص اد األس ب رش ع الجوان ى جمي ة عل ية  االجتماعي ة والنفس ى والقانوني وف عل للوق

  جميع جوانبها. بدراستها ومعالجتها واألسباب الحقيقية للمشكلة 

  

  

                                                            
19 1.486413-23-05-section/other/2012-https://www.emaratalyoum.com/local جريدة االمارات اليوم  
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 األطفال  إيواء وحمايةبرامج  -

ات لقائ .8 اً لمخرج ة وفق ين للجن ري، تب ال األس ي المج رة ف حاب الخب ع أص ا م يه دور المؤسس ة ال دم كفاي واء  ع إلي

توى  ى المس ال عل ادياألطف رغم  االتح ى ال ن عل انون أن م اديالق م  االتح نة  )3(رق ص  2016لس ة) ن (وديم

ى  ابعة عل ادة الس ي الم ة ف ل الدول ه، وتكف ى نفس ان عل اة واألم ي الحي اء ف ق األبن ورهبح اء وتط و األبن  منم

  م. ورعايته

 برامج لحماية األسرة من اإلنحرافات األخالقية والفكرية  -

ين .9 م يتب رامج  ل ود ب ة وج تراتيجية للجن ى اس ة، فعل ة والفكري ات األخالقي ن اإلنحراف رة م ة األس ددة لحماي مح

ي  تخدامها ف بة اس د نس ي تزي اعي الت ل االجتم بكات التواص ت، وش تخدام اإلنترن اطر اس ار مخ ن انتش رغم م ال

ن( ة ع ي 98الدول ة الت ة والفكري ات األخالقي ن  اإلنحراف ر م اك الكثي ث إن هن كان، حي ن الس د %) م احب ق تص

بكا ار ش ور، انتش رض ص د، أو ع ي، أو التهدي ر اإللكترون ل التنم ت مث اعي واالنترن ل االجتم ت التواص

رامج  واهر بب ذه الظ ل ه ة مث تم مواجه م ي ه ل ار، إال أن ف واالنتح ى العن ث عل ة، أو الح ر مالئم ديو غي اطع في ومق

 . مفاهيم الوالء والهوية الوطنية اإلمارتية ومبادرات محددة، مما يُؤثر سلباً على

 في اآلتي:اإلنحراف الفكري تتمثل فق دراسات اللجنة، فقد تبين لها أن أهم األسباب في زيادة وو

ة   .أ اء وأهمي ة لألبن ة المختلف ل العمري ع المراح ل م س التعام ول أس دين ح ل الوال ن قب وعي م عف ال ض

 ء.متابعتهم، أوعدم تفهم احتياجاتهم الوجدانية والعقلية أوعدم تحمل مسؤولياتهم تجاه األبنا

 عدم استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب.  .ب

 ترويجية.عدم كفاية األندية الرياضية والمراكز التثقيفية وال  .ج

 واستخدام األلعاب االلكترونية.  برامج التواصل االجتماعي انتشار   .د

 وزارة التربية والتعليم. من خالل مناهج مؤسسات  للتوعيةأهمية الحاجة   .ه
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 برامج التواصل االجتماعي عبر لهم رامج لحماية األطفال من استغالل األهالي ب -

ين  .10 رة بتب ض األس ام بع ر قي ال عب تغالل األطف اعي اس ل االجتم رامج التواص ديو ب ي في ا هف اخرة أو فيه ات س

اعره فتخوي ارة لمش ل وإث دف  للطف ادي، به ب الم هرة والكس اعي ا ممالش ي واالجتم تقرار النفس دد االس يه

 .للتنمر أو اإلساءة أو االبتزاز من قبل أقرانه أو المتابعينفي بعض األحيان يعرضه ، وللطفل

الهم  تغلين ألطف اك وردع المس ن االنته ال م وق األطف ظ حق ة وحف رامج لحماي داد ب ة إع ى أهمي ة عل د اللجن وتؤك

 .  برامج التواصل االجتماعي عبر 

 20برامج رعاية األحداث -

اكل  .11 ن المش داث م وح األح كلة جن ة أن مش ين للجن ةتب ا  االجتماعي ن خطورته ع وتكم ه المجتم ي تواج رة الت الخط

ن  ي يمك ات الت ة المعلوم ة ومحدودي ذه الفئ ع ه ل م ة العم ة وطبيع را لخصوص غار ونظ ة الص ل بفئ ا تتص ن أنه م

 مايلي:  االجتماعيةتوفيرها في هذا المجال؛ إال أنه اتضح للجنة وفق دراسات الجهات األمنية و

أن   .أ وزارة بش دى ال د ل ات رص اب آلي ن غي تمكن م ل لل اءة للطف د اإلس ال ورص دى األطف ر ل راف المبك اإلنح

 التدخل في مرحلة مبكرة والحد من اآلثار المترتبة على ذلك.

دعم   .ب وفير ال أن ت ة بش ة واألمني رية والتعليمي ات األس ة المؤسس ع كاف اون م يق والتع ود التنس اب جه غي

 األحداث.ورعاية وتوعية 

رامج   .ت اب الب ةغي ن الوقائي االجتماعي دهم ع لبية وتبع لوكيات الس ن الس ال م ين األطف تهدف تحص ي تس ة الت

 الدخول إلى مراكز رعاية األحداث. 

ة   .ث دد محدودي ائيين األع اعيينخص يين االجتم دارس  النفس ي الم الف ة الح ةدراس لوكية للطلب ذين  الت الس ال

رية،  طرابات أس ن اض انون م ةيع ى محدودي افة إل دد  باإلض اعيينع ي االجتم ال النفس ي المج املين ف  الع

ة ح ين بدراس ا المعني ين جنائي خاص المتهم ة األش باب ال ى األس وف عل دمنين) للوق داث والم ( األح

ة ات  االجتماعي ويلهم للجه ى تح ي أدت إل ية الت حيةوالنفس ة والص ث ، األمني ددحي غ ع ل ) 33( همبل عام

اعي  دل (اجتم ل 3.22وبمع خص  100.000) لك ات ش ا للبيان واردة وفق ة ال حة ووقاي ن وزارة الص م

                                                            
داث  20 ريفهاألح ي تع انوني"  مف ن الق ن الس ارهم ع ل أعم ذين تق ر ال م " القص انوني ه وح األأالق ا جن ى اإلم داث يعن لوكيات ح ان بالس تي

 .والممارسات المخالفة لقوانين الدولة
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ع ا  21المجتم ه ايترتب سمم ديات تواج ود تح ه وج ع وعلي ي لمجتم داركها الت ا بت ة منه ان الوقاي ي اإلمك ان ف ك

 في بدايتها. 

هو ة أو  تنب ات فكري ة انحراف ن أي ايتهم م داث لحم ة األح ددة برعاي رامج مح اك ب ون هن ة أن تك ى أهمي ة عل اللجن

  والنفسية والقانونية.  االجتماعيةأخالقية، باإلضافة إلى توفير كافة الخدمات الالزمة لهم من النواحي 

 برامج لتشجيع أصحاب الهمم على الزواج وتكوين األسرة -

وين  .12 زواج وتك ى ال م عل حاب الهم جيع أص أن تش ددة بش تراتيجية مح ادرات اس رامج ومب ود ب ة وج ين للجن م يتب ل

الرغم  رة ب ن األس ةاأن الدرم ات العلمي ة و 22س ة التربوي ار اإليجابي ن اآلث ى أن م دت عل ةأك ية  االجتماعي والنفس

مزواج ل حاب الهم باع الع أص اعي واإلش دمج االجتم ان وال ي األم ل ف ؤولية تتمث اس بالمس ذلك اإلحس اطفي وك

 وتحقيق االتزان النفسي. 

  هي: أصحاب الهمم أن من أهم العوائق التي تعترض زواج  تبين للجنة وفق الدراساتحيث 

 أنهم غير منتجين وغير صالحين للمجتمع.  في موتفكيره ألصحاب الهممنظرة المجتمع   .أ

 شخص من أصحاب الهمم. البحث عن زوجة أو زوج يقبل بالزواج من   .ب

ل: (   .ج ة مث اكل المادي وفيرالمش وم  ت ن يق ق ( م ائق والمراف الت والس ة والمواص زة التعويض األجه

 بالخدمة والمساعدة).

 عدم القدرة على التكيف مع األشخاص من أصحاب الهمم.   .د

ه   .ه درك ألفعال ر م احبها غي ون ص ديدة يك ة الش ة الذهني ة وخاص االت اإلعاق بعض ح حية، ف ة الص الحال

 وتصرفاته. 

  

  

  

  

                                                            
 وزارة الصحة ووقاية المجتمع.  –ردة في السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في دولة اإلمارات معلومات وا 21
  2018 –دراسة حول قدرة المعاقين على تكوين أسرة  22
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  رد ممثلي وزارة تنمية المجتمع على المحور األول 

ين  .1 ين جهت يمها ب م تقس ة ت ات الدراس أن عين ري ب تالحم األس رات ال تالف مؤش أن اخ وزارة بش و ال ح ممثل أوض

ادرة  ا لمب ة العلي ف اللجن ري"، وتكلي ك األس ر التماس ة "مؤش ع بدراس ة المجتم ف وزارة تنمي م تكلي ث ت حي

  تعزيز التالحم األسري بدراسة "مؤشر التالحم المجتمعي" وذلك  خالل اآلتي: 

ام ا - ي ع ى ف دورة األول بة  2013ل ت نس وزراء وبلغ س ال ة مجل الل رئاس ن خ رات م ة المؤش ت دراس كان

 %).86المؤشر (

ام  - ي ع ة ف دورة الثاني ع  2015ال ة المجتم ت وزارة تنمي تبيان وعمل داد اس وزراء بإع س ال ة مجل ت رئاس قام

 %). 80على دراسة جزئية التالحم األسري وبلغت نسبة المؤشر (

د - ي ال ا ف ام أم ة لع ع  2017ورة الثالث ة المجتم ت وزارة تنمي ة وقام دة الوطني ذي لألجن ق التنفي كيل الفري م تش ت

بة  ت نس وزارة وبلغ ل ال ن قب ة م ار العين م اختي ي وت ك المجتمع ري والتماس تالحم األس ر ال ة مؤش بدراس

  %). 75مؤشر التالحم األسري (

ا  .2 دكم وزارة  أك و ال ودممثل ى  بوج ية أدت إل رات رئيس ى (مؤش ري إل تالحم األس ر ال اع مؤش ام 91ارتف %)  ع

  تمثلت في اآلتي: 2019

 العالقة بين الزوج والزوجة   .أ

 عالقة اآلباء باألسرة الكبيرة   .ب

 عالقة األبناء باألسرة الكبيرة   .ج

 خواتخوة واألعالقة اإل  .د

 ارتفاع طفيف في العالقة بين األبناء والوالدين   .ه

 في اآلتي:  ارتفاع مؤشر التماسك األسرية التي أدت الى رعيالمؤشرات الفوتمثلت 

 سرة الكبيرة التواصل المستمر مع أفراد األ  .أ

 سرية بطريقة تحافظ على تماسك األسرة معالجة الخالفات األ  .ب

 عالقة ود واحترام مع األسرة الكبيرة  .ج

 مرافقة األبناء والديهم في زيارة األسرة الكبيرة  .د

 حياة أسرية مستقرة   .ه
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 بين األزواج هئتخصيص وقت محدد لقضا  .و

م  .3 ي ت دوات الت الل الن ديهم  خ وحظ ل ه ل رة بأن راد األس ين أف ات ب عف العالق أن ض وزارة بش و ال ار ممثل أش

الً  ة ، فض رة نووي ى أس دة إل رة ممت ن أس رة م ول األس راً لتح رة، نظ راد اإلس ين أف ة ب عف العالق ديمها ض ن تق  ع

ي اال ض األزواج ف ة بع اة الزوجيرغب ة الحي ي بداي تقاللية ف ين س ا ب اطق م اكن والمن د المس ى تباع افة إل ة  باإلض

 أفراد األسرة.

ى  .4 ر عل اد األس د اعتم أن تزاي وزارة بش و ال اء، ردَّ ممثل ة األبن ي تربي ال ف ات األطف اندة مربي ة المس أن العمال ب

ال  ات األطف ص مربي ا يخ نهم فيم اون بي د تع ا يوج وطين ، كم رية والت وارد البش وزارة الم وط ب اص من اختص

 يداً في وضع االشتراطات والمعايير الرئيسية. وتحد

اض  .5 اع أو انخف ا ارتف د فيه ة وال يوج ر ثابت ب تعتب أن النس الق ب ب الط اع نس أن ارتف وزارة بش و ال ح ممثل أوض

ن مح ف م الق يختل وم الط ا أن مفه اون كم امهم بالتع ى قي افة إل ر باإلض ى آخ ع إل ن مجتم رى وم ى أخ ع اكم إل م

  للتنافسية واإلحصاء لتصنيف كافة المعلومات المتعلقة بالطالق.ة االتحاديالهيئة 

ى  .6 وزارة إل و ال ار ممثل ا أش نة كم وزراء لس س ال رار مجل ب ق رة بموج ات األس يقي لسياس س التنس اء المجل إنش

ي 2018 وب ف ل المطل ق التكام ع، لتحقي رة والمجتم ة باألس ات المعني ف الجه ن مختل اء م م أعض ذي يض ، وال

وير و ق وتط ب تطبي ى نس الع عل د االط ة، بع ي الدول رة ف ة باألس اريع الخاص ات والمش ياغة السياس ادة ص إع

  نجاح المبادرات ومراجعة أثرها بشكل دائم.

ة  .7 ع هيئ يق م د بالتنس دريبي موح امج ت دادهم برن زواج بإع ى ال ين عل ل المقبل رامج تأهي أن ب وزارة بش و ال ردَّ ممثل

دمات  رة الخ دبي، ودائ ع ب ة المجتم ةاالتنمي ة  جتماعي ز التنمي ارقة، ومراك ةبالش ارقة،  االجتماعي ي الش ف

ة  ن منح تفيدين م ر المس تفيدين وغي ن المس زواج م ى ال ين عل راد المقبل أبوظبي لألف رية ب ة األس ة التنمي ومؤسس

 صندوق الزواج، كما أن البرنامج التدريبي إلزامي للمواطنين واختياري للمقيمين. 

ن  .8 زواج م اطر ال ن مخ ة م رامج التوعي أن ب وزارة بش و ال واطنينردَّ ممثل ر الم ات وغي ر المواطن ذ غي ، بتنفي

وزارة  ية وال حية والنفس ة والص االت التربوب ي المج ة ف رامج التوعوي ن الب د م ةالعدي ت االجتماعي ث بلغ ، حي

رامج ورش الب ة   وال يالتوعوي ام  ف دد  2020ع ة675(ع ارك فيه، ) ورش تفيد) 55.053( اش غ ، مس ا بل كم

  عالمية والحمالت المرئية.حملة شملت الرسائل اإل)  230( عدد الحمالت التوعوية
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ا ت كم وزارة قام الل ال ن خ ى  م ين عل ات المقبل باب والفتي ه للش داد) والموج وي (إع أهيلي و التوع ا الت برنامجه

زواج   يمبال دد ( تنظ ا) 946ع تفاد منه تفيدا) 31.676( دورة اس ين  مس زواج ب االت ال ادة ح ى زي ر عل ا أث مم

 . 2018عن عام ) %3( بزيادة 2019عام ) %21( حيث بلغت ،المواطنين

رية .9 ارات األس دمات االستش أن خ وزارة بش و ال ح ممثل ين  أوض أن المعني اعب ي القط ون  ف اعي يواجه االجتم

دي ً تح ري ا كالت األس ل المش ي ح اص ف ذوي االختص وء ل ن اللج ور ع زوف الجمه أن ع ف  ةبش م تكثي ه ت وعلي

 الحمالت التوعوية والتوسع في تقديم الخدمات حيث قامت الوزارة باآلتي: 

من   .أ وزارة ض تحدثت ال آلف(اس ادرة ت ريين ) مب ارين أس ور بمستش ربط الجمه وات ل ن القن ة م مجموع

ل:  ري، مث اد األس ال اإلرش ي مج ين ف انيمتخصص ط المج ة الخ تقبال 800623 (خدم ات  ) الس طلب

باحاً  عة ص اعة التاس ن الس يس  م ى الخم د إل ن األح ل م ام العم الل أي رية خ ارات األس عة واالستش ى التاس حت

اءً  ز  ،مس ي مراك ري ف ار األس ع المستش ر م اء المباش ر اللق ارات عب ي االستفس ة تلق ى خدم افة إل باإلض

ة  ةالتنمي ع اإللكترواالجتماعي اب والموق ائل الواتس ر رس رد عب ة ال م ، وخدم ذي ت ي ال ال المرئ ي و االتص ن

ا  ة كورن ي جائح رة تفش الل فت تحداثه خ د  –اس ع   19كوفي ن جمي ع م راد المجتم ع أف ة جمي مل الخدم وتش

 الجنسيات كما تقدم مجانا وبسرية تامة. 

اون  .ب الق التع ام إلط ائي الع اد النس ع االتح مو  م ن س دعم م دة" ب رية الموح ارات األس ة االستش ة "بواب منص

يخة فاط ة الش ة الرئيس ة والطفول ى لألموم س األعل ة المجل ام رئيس ائي الع اد النس ة االتح ارك رئيس ت مب ة بن م

ع اون م رية وبالتع ة األس ة التنمي ى لمؤسس ن ال األعل دد م ات ع دل، الو ةاالتحاديجه ي: (وزارة الع ة وه محلي

وظبي،  رطة أب ال، ش اء و األطف ة النس ي لرعاي ة دب ي، مؤسس ي دب ع ف ة المجتم ة تنمي ة، هيئ وزارة الداخلي

ديم  ارقة) لتق ي الش رية ف ة األس ز التنمي ال، إدارة مراك اء و األطف واء النس وظبي إلي ز أب اء، مرك رة القض دائ

 .اأسري امستشار)  46 عدد ( استشارات أسرية مجانية من قبل

تحداث  .ج دد  اس ي (4(ع ة ف وفير الخدم ى ت افة إل ة باإلض ديم الخدم وات لتق وزار9) قن ة لل ز تابع ي ة ) مراك ف

ة: (  ارات التالي ي اإلم ان  –دب وين  –عجم ة  –أم القي ار –رأس الخيم ان  -جلف اك –خورفك رة   –ء لب -الفجي

 .ن ذوي كفاءة وخبرة بالتعاون مع شركاء الوزارةيدبا الفجيرة) وتوفير مستشارين أسري

 دعم نفسي لكافة فئات المجتمع. حيث تقدم هذه الخدمة  مبادرة " ال تشلون هم "تطبيق   .د
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أن  .10 وزارة بش و ال ار ممثل رخيص مزاأش ن وت ي المه ةل داد االجتماعي ودة ، بإع أن مس رار بش روع ق " مش

ن  ي المه رخيص مزاول ةت اع االاالجتماعي ة بالقط ات المعني اركة الجه ة" بمش ات المحلي ي الحكوم اعي ف ، جتم

ة  ات المطلوب ار التخصص ذ باإلعتب ع األخ ث م ين، حي ي المهني ا ف ب توافره رات الواج ؤهالت والخب والم

 إشتمل القرار على التالي:

ن   .أ ي المه رخيص مزاول اق ت يع نط ةتوس دمات  االجتماعي ديم خ مان تق ات، لض ع اإلختصاص مل جمي ليش

 ذات مستوى مهني عال. 

 توحيد معايير الترخيص، وإختبار الكفاءات والقدرات، المؤهالت العلمية والعملية.  .ب

 ألخذ في اإلعتبار رفع مستويات المعايير، والكفاءات، والمهارات عند منح الترخيص.ا  .ج

اء   .د نيف بن راء تص تم إج ا ي اريين ومنه جيل اإلستش الل تس ن خ ودة م اءات الموج ؤهالت والكف ر الم حص

 على الحصر ومن ثم معرفة الفجوات الموجودة والعمل على معالجتها.
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الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية إلعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التالحم المحور الثاني: جهود 
  األسري

ا  وفر له ا وت ا حقوقه ظ له ا وتحف ن مكانته زز م رة تع ة لألس ريعية مالئم ة تش اد بيئ ى إيج ة عل ت الدول حرص

انون  درت الق ث أص ري، حي ك األس ق التماس ات لتحقي ادياإلمكاني م ( االتح نة 28رق أن  2005) لس ي ش وال ف األح

م ( ادي رق انون اتح وم بق ية، والمرس نة 8الشخص م ( 2019) لس ادي رق انون اتح وم بق نة 29و المرس  2020) لس

  م بشأن األحوال الشخصية. 2005) لسنة 28رقم ( االتحاديبتعديل بعض أحكام القانون 

ه ين إال أن ي وزارة الع تب ع ممثل ة م اء اللجن الل لق ن خ اةدل م ب المحام انون  ومكات ذا الق ة ه دم مواكب اديع  االتح

رات  ن المتغي ر م ةللكثي وص االجتماعي ن نص انون م ال الق ث خ ادية، حي ول ب واالقتص حة ح رة وواض ض مباش ع

رية، أو  ات األس واع المنازع ي أن ة الت راءات العملي ض اإلج اء أو بع الح األبن دم مص ا يخ زوجين بم ين ال ق ب التوفي

  الطالق والحضانة والنفقة.تتطلبها قضايا 

 : حضانة األبناءأوال

ين .1 ة  تب ى للجن اء عل اتبن اااجتماع مخرج ين  ته ع المعني أن م كاب اك إش ة  لياتهن وععملي ول موض انة  ح حض

   تمثلت في اآلتي:األبناء 

و  .أ ة المحض دة رؤي ة م دم كفاي ين أن من، ع ث تب ان دحي ض األحي ي بع اعتين ف اوز الس ة ال تتج ا مة الرؤي م

ه  ب علي ة فيترت اعات قليل ون لس ة المحض ال لرؤي ة لالنتق ب الرؤي ل طال ن قب قة م اء ومش د عن ع تكب ل من ي ظ

ت،  طحابه للمبي ا أن اص ة أن كم ون خاص ة والمحض ب الرؤي ين طال ودة ب ور الم د جس ى م ين عل ك ال يع ذل

 طالب الرؤية. بعض األطفال بطبعهم يصعب ضبطهم خالل عدد معين من الساعات وتركيز انتباههم مع 

ي   .ب اعي والنفس تقرار االجتم مان االس ي ض هم ف ي تس ة الت ام الرؤي ذ أحك م لتنفي ان المالئ وفير المك ة ت أهمي

 للطفل من خالل إعطائه حقة في رؤية والدية ضمن بيئة آمنة. 

ن   .ج اع ع اء واالمتن فر األبن وازات س ز ج ي حج ة ف ق الوالي تغالل ح ونين باس اء المحض ض أولي ام بع قي

 لهم حتى بعد إتمامهم السن القانونية.تسليمها 

ذرو تمرار  تح ن أن اس ة م كالياتاللجن ذه اإلش ل ه ري، س مث تالحم األس ى ال اً عل ا تؤثر جوهري ي سكم اهم ف تس

ة وبينهم ن جه لين م وين المنفص ين األب وة ب ق اله ين أطفالهم اتعمي ياع  اوب ى ض يؤدي إل ا س رى مم ة أخ ن جه م

  األبناء وضياع الغاية من الحضانة والوالية التي هدفها رعاية مصلحة األبناء القاصرين وحمايتهم. 
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ا ة التع ة أهمي رى الجن ات المعنيوت وزارة الجه ين ال رى االتحادية ون ب ة األخ ادة والمحلي كالت  إليج ول لمش حل

  الحضانة، ومايترتب عليها من آثار. 

 : دور لجان التوجيه األسري في التقليل من النزاعات األسرية ثانيا

ديها  .2 ظ ل دما تالح رية بع ات األس ي النزاع دل ف وزارة الع ة ل ري التابع ه األس ان التوجي ة دور لج ت اللجن تدارس

ن ( ري م ه األس ان التوجي الين للج واطنين المح بة الم اع نس ام 56ارتف ي ع ى ( 2018%) ف ام %) 67إل ي ع ف

دلو 2020 ن وزارة الع واردة م ائيات ال ى اإلحص اء عل ك بن ي  ذل ري ف ة األس ن أن دور التوجي الرغم م ب

 النزاع األسري.  ةالمحاكم يعد مرحلة الحقة على نشأ

  يوضح الرسم البياني النزاعات األسرية

  

  

  

  

 

د  ينوق ود  تب دم وج ة ع ة للجن ات المتعلق ات والمعلوم ع البيان ة لجم ات مركزي دة بيان ريةقاع ات األس  بالنزاع

ب  ن المكات ادرة م اريةالص ة االستش ة المحلي ات الحكومي ة للمؤسس وزارة ،التابع ب  ،أو ال اريةأو المكات  االستش

ة ات ذات  الخاص ي المؤسس رية ف ات األس ارات أو النزاع دة لالستش ايير موح ة ومع اب أنظم بب غي ك بس وذل

  والمحلي. االتحاديالعالقة بالشؤون األسرية على المستوى 

الي  د إجم ي رص ة ف دم الدق ى ع ا أدى إل دد مم نيفها، ع واردة وتص رية ال ات األس االت النزاع ارات وح االستش

  سواء كانت استشارات اجتماعية، أو نفسية، أو قانونية. 

م ا ل ين كم اد  يتب ة باإلرش رية المعني ات األس ين المؤسس يق ب ة للتنس ل معني رامج وورش عم ود ب ة وج للجن

ي  ري ف ه األس ان التوجي ا للج ل إحالته ا قب رية ومعالجته كاوى األس ة الش أن دراس دل بش ري، ووزارة الع األس

  المحاكم .

 

56%

62%

67%

50%

55%

60%

65%

70%

2018 2019 2020حتى مايو لعام 
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المنازعات المعروضة على مراكز التوجيه األسري التابعة لوزارة العدل على مستوى عدد يوضح الرسم البياني إجمالي 

  )2019 – 2018ة التابعة إلمارة (الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة) لألعوام (االتحاديالمحاكم 

   

 وتبين للجنة من خالل الرسم البياني اآلتي: 

وى  .1 ي (دع اعداً ه رية تص ايا األس ر القض ب الأن أكث وى طل الق، ودع وى الط ى دع افة إل انة باإلض حض

ة)،  ت النفق ث ارتفع ام حي ي ع الق ف وى الط دد ( 2019دع ى ع ام 1375إل ي ع ه ف ت  2018) عن ث كان حي

ؤدي 1199( ن أن ي ا يمك ري وم تالحم األس أن ال لبية بش رات س ب مؤش ذه النس ل ه الق، وتمث وى ط ) دع

 رة اإلماراتية.إليه ذلك من زيادة العوامل المسببه لتفكك األس

ام  .2 ي ع ة ف اوى النفق ت دع ا ارتفع دد (2019كم ى ع ام 600م إل ي ع ه ف وى عن دد  2018) دع ت ع ث بلغ حي

 ) دعوى .542الدعاوى المتعلقة بالنفقة (

ذلك  كها، وك رة وتماس تدامة األس تقرار واس أن اس لبية بش رات الس اد المؤش ى ازدي ب عل ذا النس دل ه وت

  تية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن .االرتقاء بقدرات األسرة اإلمارا

ذرو اء  تح أن بن دافها بش ق أه ى تحقي وزارة عل درة ال دم ق ى ع يؤدي إل ب س ذه النس اد ه ة  أن ازدي اللجن

 باإلضافة إلى ضعف الترابط االجتماعي بين أفراد األسرة اإلماراتية الواحدة.  منظومة أُسرية متماسكة

3 503 221

1199
499
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217

5

32499

17
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6145
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  االجتماعيةالمخاطر والظواهر  مرصد: ثالثا

ين .3 ة  تب اءللجن ة إنش اطر  أهمي د وإدارة المخ جل لرص ةس توى  االجتماعي ى المس اديعل ا و  االتح وتقييمه

اب  ى غي ك إل ي ذل بب ف ود الس ع، ويع رة والمجتم رد واألس ى الف ا عل ين تأثيره ربط ب دة لل ات موح دة بيان قاع

 بحماية األسرة ورعاية األطفال. المؤسسات والجهات ذات العالقة 

اطر  إدارة المخ ة ب ائية المتعلق ات اإلحص د البيان ي رص ة ف دم الدق ل ع ةولع لبً  االجتماعي ر س درة  اأث دم ق ى ع عل

ات  وزاالتحاديالمؤسس ا ال ن بينه ار اة وم ة اآلث ى مواجه رةرة عل كالت األس ن مش ة ع ايمكن أن  الناجم وم

  على مؤشرات التالحم األسري. يتمخض عنها من تداعيات تؤثر مباشرة ً

دو اء  تؤك ة إنش ى أهمي ة عل واهر اللجن اطر والظ د المخ د  لرص ةمرص يق  االجتماعي ات التنس ز آلي دف تعزي به

  بين الجهات المعنية بحماية األسرة، وتطوير أدوات مناسبة وقنوات للتواصل مع مراكز الحماية األسرية.
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  المجتمع بشأن المحور الثانيرد ممثلي وزارة تنمية 

وزارة  .1 و ال انونردَّ ممثل أن الق ادي ب م ( االتح نة 28رق وانين  2005) لس من الق ية ض وال الشخص أن األح بش

ا وزارة ة به دل  المعني ً ، والع ديثا در ح د ص م ( ق انون رق وم بق نة 5مرس ديل  2020) لس ذكوربتع انون الم   الق

م انون رق وم بق ذلك المرس نة 29( وك دى  2020) لس ا وم ة أثره ة لدراس رة زمني ى فت ة إل ديالت بحاج ذه التع وه

 معالجتها للمواضيع التي تم التعديل من أجلها.  

ائل  ي المس ا ف قة معه ة منس ر جه وزارة تعتب دل، وال اص وزارة الع ن اختص انون م أن الق وزارة ب و ال د ممثل وأك

 المتعلقة بوزارة تنمية المجتمع .

و .2 و ال ح ممثل ائلأوض ن المس ا م انة، بأنه أن الحض م زارة بش ية رق وال الشخص انون األح ا ق ي نظمه  )28( الت

نة  يات  2005لس ق مقتض ا يحق اء وبم ة للقض لطة التقديري ى الس ا إل ود أمره ي يع ائل الت ن المس ه وم وتعديالت

  مصلحة المحضون. 

ة ا راءات وزارة تنمي ة إلج ة والثقيفي رامج التوعوي از الب م إيع د ت ه فق ادرات وعلي ذ مب ى أن تنف ع، عل لمجتم

ل  ه، مث ؤدي واجبات ه وي ي بحقوق ايش، يع ن أدوات التع تمكن م ع م ق مجتم ى خل دف إل ر) ته ة األث ة (ُمقاس توعوي

ة  ز التنمي ي مراك الس ف رتي" و"المج ر" و"أس في اآلخ امج "نص ةبرن ارات االجتماعي ة االستش " وخدم

 األسرية "تآلف". 

ح  .3 وزارة أوض و ال ود (ممثل دة بوج ات للوح وثدراس د  )والبح اطر لرص ةالمخ رة  االجتماعي ة باألس المتعلق

 تمثلت في اآلتي: ) 2020 – 2019ومن البحوث الدراسات التي قامت بها خالل الفترة (

دود   .أ دخل المح ن ذوي ال واطنين م ات الم ة احتياج ة  –دراس ع والهيئ ة المجتم وزارة تنمي اص ب ر خ تقري

 ة للتنافسية واإلحصاء.االتحادي

ة   .ب اراتي ( معرف ع اإلم ي المجتم م ف بة له دمات المناس ميم الخ واطنين وتص ار الم م كب ي حج ر ف ة التغي دراس

 احتياجاتهم في المرحلة المقبلة). خصائص وحجم كبار المواطنين ليتم تصميم وتقديم خدمات تلبي

 .2019دراسة التالحم األسري والمجتمعي لعام   .ج

 المستجد. 19 –امة حفالت في ظل وجود فايروس كوفيد دراسة إيجابيات إتمام الزواج بدون إق  .د

 دراسة أسس بناء أسرة سليمة ومتماسكة في الدولة.  .ه

 دراسة نسبة وعي أفراد المجتمع بدور مراكز االستشارات األسرية بالتعاون مع جامعة اإلمارات.   .و
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وزارة ب وم ال ا تق ع، وكم ي المجتم دة ف ورات الجدي داث والتط ة األح واهر متابع ى الظ ة عل ن األمثل ةم  االجتماعي

  التي تم رصدها خالل وحدة الدراسات و البحوث هي:

الق   .أ ن الط اره م م باعتب ا المواطنأه عر به ي يش ديات الت ك  ونالتح ي التماس ر ف كل مباش ؤثر بش ي ت والت

 نه يشكل المشكلة الرئيسية األولى.أمن أفراد العينة ) %50.7 ( حيث يرى ،سرياأل

 . ماراتيرج المجتمع اإلالزواج من خا  .ب

 .معدل الخصوبة  .ج

 . التشجيع على الزواج المبكر  .د

واهر  ة الظ د كاف اعي لرص د اجتم يس مرص اً بتأس امهم حالي وزارة بقي و ال ار ممثل ا أش ةكم من  االجتماعي وسيتض

وات  الم أو قن ي اإلع واء ف واهر س د الظ ق برص ب متعل ات وجان ق بالدراس ب متعل ل جان رامج التواص ب

  .االجتماعي 
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  النتائـــج

 باستعراض اللجنة لمالحظاتها التي وردت في المحاور السابقة وردود الحكومة عليها، فقد توصلت إلى النتائج اآلتية:

ر  .1 ض األس درة بع عف ق قض ي التوفي د  ف ة ق ل المهني ات العم رية ومتطلب ؤوليات واألدوار األس ين المس ب

 باالحتياجات الزوجية. في تربية األبناء، ومتابعتهم علمياً والوفاء  الوالديندور يؤثر سلبا على 

ى  .2 ة عل ر المواطن اد األس د اعتم اعدةتزاي ة المس ال الخدم اء، أدى  عم ة األبن زل وتربي ي إدارة المن ي ف ف

 والهوية والوالء الوطني لألبناء.، االجتماعيةإلى غياب التنشئة الدينية والوطنية وبعض الحاالت 

ديات  .3 تمرار التح ةاس ه  االجتماعي ي تواج ادية الت ض واالقتص ة بع ر اإلمارتي ؤثر األس ى ي لباً عل س

 مستقبلية للدولة في تماسك األسرة. المستهدفات اإلستيراتيجية ال

ام  .4 دم اهتم ى ع اء أدى إل اء واألبن ين اآلب ر ب ل المباش وار والتواص عف الح ض ض رة بع اكل األس اء بمش األبن

ة كهم أو اال االجتماعي دم تمس ى ع افة إل ادية، باإلض بيا قتص د نس ادات والتقالي يم والع ن الق الكثير م ب

 اإلماراتية المتأصلة ببُعديها الديني واالجتماعي في األسرة اإلماراتية .

ب  .5 اع نس الق الارتف واطنين ط ين الم رة ب م األس ى تالح اً عل راً بالغ ل خط ة يمث تقرارهااإلمارتي ة  واس خاص

 يد متأصلة ومجتمع يسعى إلى استشراف المستقبل بخطى متسارعة. في ظل عادات وتقال

ر  .6 الق المبك االت الط ادة ح ى زي رة أدت إل ة األس ة بحماي ة المتعلق ة والتثقيفي رامج التوعوي عف الب ض

واطنين  اهرة زواج الم اد ظ ن وازدي ات وم ر المواطن ن غي ات م واطنينزواج المواطن ر الم دم  غي وع

 الدراية والمعرفة بحقوق كل طرف تجاه اآلخر.

اطر اس .7 ن مخ اء م ة األبن ة بحماي رامج المعني اب الب ت، غي اعي وتخدام االنترن ل االجتم رامج التواص د  ب ق

ؤدي  ة ي ة الوطني عور بالهوي عف الش ى ض ة إل هم اإلمارتي ل بعض باب ومي ض الش دى بع أثر ل ى الت إل

 نتماء للمجتمع.ولية واإلاألجنبية وضعف قيم المسؤبالثقافات 

ة  .8 وائح تنظيمي اب ل ال غي ة األطف تغاللهملحماي ن اس ر م اعي  عب ل االجتم رامج التواص ق  ب ا يتعل ة فيم خاص

ال ة أ باألعم ق التجاري ال لتحقي يئة لألطف ديوهات مس ر في ى ونش ؤثر عل د ي ار ق ي االنتش تقرار النفس االس

 . واالجتماعي للطفل

ادرات  .9 رامج ومب اب ب تراتيجية معنيغي رة اس وين أس زواج وتك ى ال م عل حاب الهم جيع أص ى ة بتش ؤثر عل ي

وق خاص  حق اة األش محي حاب الهم ن أص ي و م ةالت وائح ذات العالق ريع والل ا التش وين  كفله ي تك ق ف والح

 . أسرة وإنجاب األطفال
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ى  .10 ة  أدى إل اء أو النفق انة األبن ام حض ي نظ ة ف رة اإلماراتي ه األس ي تواج ديات الت كاالت والتح اد اإلش ازدي

ة  ة بالتنمي تيراتيجية المعني داف االس ق األه ى تحقي وزارة عل درة ال دم ق ةع ةً  االجتماعي تدامة خاص المس

رة وتماس تدامة األس تقرار واس ى اس ة عل يم المحافظ إعالء ق ا ب ايتعلق منه درات  م اء بق كها، أو اإلرتق

 األسرة اإلماراتية لبناء أجيال واعدة

ول و .11 رح حل دف لط تقبلية ته ل مس ط عم رامج وخط ع ب ى وض درة عل دم الق رة اع كالت األس ة لمش قعي

 . االجتماعيةاإلماراتية بسبب غياب مرصد لرصد المخاطر والظواهر 
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 التوصـــــيات 

ة  داف التنمي ق أه ي تحقي ري ودوره ف تالحم األس وع ال ائج لموض كاليات ونت ن إش ة م ته اللجن ا تدارس وء م ي ض ف

  : المستدامة فإن اللجنة توصي باآلتي االجتماعية

 أوال: التشريعات  

داد إ .1 رةع ام لألس انون ع روع ق دف  مش ىيه ة د إل م منظوم نع ة عل األم الل المحافظ ن خ ي م ان  ىالمجتمع كي

رة  ك األس ة تماس اءأوتقوي وار البن ل والح ق التواص ن طري ا ع تقرارها ، فراده د اس عوتوطي ب م ا يتناس  بم

 تية والتطورات والمتغيرات العالمية.  االهوية الوطنية اإلمار

رض  .2 أهيلهم وف ادة ت ايتهم وإع اعي لحم ل االجتم رامج التواص ي ب ال ف ور األطف نن ظه ة تق وائح تنظيمي ع ل وض

ي ر الت ى األس زاءات عل ر  ج ة ونش ال التجاري ق باألعم ا يتعل ة فيم تغاللهم خاص ر اس ا عب ئ ألطفاله تس

ام  ا ألحك ب وفق ع الجوان ن جمي ال م وق األطف ة حق من حماي ا يض ار بم ق االنتش ال لتحقي يئة لألطف ديوهات مس في

 بشأن حقوق الطفل " وديمة ".  2016) لسنة 3القانون االتحادي رقم (

ول إ .3 ة ح ات المعني ع الجه يق م رأة التنس ل الم اعات عم ة وس ي طبيع ة ف ق مرون ة تحقي أن إمكاني دائل بش اد ب يج

 العاملة خاصة فئة األمهات. 

 ثانيا: إنشاء برامج توعوية ومبادرات 

 تصميم برامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات، وبرامج عمل متخصصة تستهدف اآلتي:  .4

ة   .أ ة بأهمي ة والتوعي ؤوليات الزوجي ل المس ى تحم تهم عل زواج لتهيئ ى ال ين عل ابات المقبل باب والش الش

 التوافق االجتماعي والنفسي مع الطرف اآلخر. 

ع   .ب ة م ر اإلماراتي ض األس ا بع ي تواجهه ة الت ديات المختلف رات والتح ة المتغي ى مواجه ل عل دريب والتأهي الت

ل اال رامج التواص تخدام ب ف اس ين تكثي ق ب س التواف ق أس ا يحق ة، بم اليب التكنولوجي اعي  واألس جتم

 الزوجين ومهارات التعامل مع الخالفات األسرية. 

أثير   .ج دم الت ل وع ان للطف ة واألم تويات الرعاي ى مس ق أعل من تحقي ا يض ال بم ات األطف ام  جليس ل نظ تفعي

 على هويته الوطنية اإلمارتية.  

ا  .د ي ش ري نفس ادي أس ار إرش وفير اختب دعوى ت رض ال ل ع ة قب ات المعني ين المؤسس يق ب الل التنس ن خ مل م

 على لجان التوجيه األسري.
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وفير   .ه رامج ت ي ب ى تخط اعدتهم عل ين ومس اندة المطلق الق لمس د الط ر بع اعي لألس دخل االجتم دمات الت خ

 وإعادة بناء الروابط األسرية.  االجتماعيةاألزمة من النواحي النفسية و

ات االقت  .و ز المؤسس زواج تحفي اء ال ف أعب ي تخف ومات الت هيالت والخص ديم التس ى تق ياحية عل ادية والس ص

 عن المقبلين عليه. 

  ثالثا: االستشارات األسرية

ذه   .5 ال ه ودة أعم اءة وج درة وكف من ق ا يض رية، بم ارات األس ز االستش راخيص لمراك نح الت تراطات م ديل اش تع

 المراكز.

ين  .6 اهم ب ذكرات تف داد م دل إع ري ووزارة الع اد األس ة باإلرش ات المعني ع والمؤسس ة المجتم تم وزارة تنمي ي

اون  ا التع ريةوبموجبه ات األس كالت والنزاع ل المش ي ح م ف زز دوره ل تع ة عم اد آلي يق إليج الل  ،التنس ن خ م

رية ؤون األس ة بالش ات ذات العالق ل المؤسس ن قب ة م ورة أولي رية بص كاوى األس ي الش ة معالج ،تلق ا ومحاول ته

 والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه األسري في المحاكم. االجتماعيةمن الناحية 

 رابعا: حضانة األبناء 

ول  .7 اد حل رى إليج ة األخ ة و المحلي ة االتحادي ات المعني وزارة والجه ين ال يق ب ة بالتنس رامج معني اء ب إنش

 حة األبناء.لمشكالت الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصل

  خامسا: قاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا األسرة

ط  .8 تم رب ى أن ي رية، عل ايا األس ف القض ة بمختل ات المتعلق ات والمعلوم ع البيان ة لجم ات مركزي دة بيان اء قاع إنش

  هذه القاعدة بكل المؤسسات والجهات االتحادية والمحلية المعنية باألسرة والطفل.

 االجتماعيةر مرصد المخاطر سادسا: تفعيل دو

اطر  .9 د المخ ل دور مرص ةتفعي ر  االجتماعي يم أث ول، وتقي اد الحل د وإيج ادي لرص توى االتح ى المس ه عل وربط

ي  اعي والنفس ال االجتم ل: المج ية مث ر تخصص ات نظ دة وجه ن ع ع م رة والمجتم رد واألس ى الف اطر عل المخ

 والقانوني والتشريعي واالقتصادي وإضافة أية تخصصات أخرى ذات صلة.
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  سابعا: حماية األحداث

ة با .10 ل تطبيقي رامج عم ع ب أن وض ة) بش ة واألمني رية والتعليمي ات (األس ة المؤسس ع كاف يق م اون والتنس لتع

بهم  لبية لتجني لوكيات الس ن الس ال م ين األطف داث، وتحص ة باألح ز المعني الل المراك ن خ داث م ة األح توعي

 الدخول إلى مراكز رعاية األحداث. 

ي .11 يين بالتنس اعيين النفس ائيين االجتم ن األخص ب م دد المناس وفير الع الي ووزارة ت يم الع ات التعل ع مؤسس ق م

 الصحة ووقاية المجتمع.

 ثامنا: مراكز إيواء األطفال ورعايتهم 

ة  .12 ة للرعاي يخ خليف ز الش وير مرك ةتط ايتهم  االجتماعي ال ورع واء األطف ادي) إلي وين ( االتح ارة أم القي ي إم ف

ايتهم، واال رامج لحم دمات والب ديم الخ وقهم وتق أمين حق ي وت دماج ف ؤهلهم لالن ا ي م بم ة له ارات الالزم ستش

 المجتمع. 

 تاسعا: تشجيع أصحاب الهمم على الزواج 

ين  .13 خاص المقبل بعض ولألش هم ال ن بعض زواج م ى ال ين عل م المقبل حاب الهم ة ألص ة وتثقيفي رامج تدريبي داد ب إع

 على الزواج منهم لتحقيق التالحم والتماسك األسري.  

ة لل  .14 اكن مهيئ يص أم تهم تخص ع طبيع ب م ا يتناس م بم حاب الهم ن أص زواج م ى ال ين عل ة للمقبل دورات التثقيفي

 واحتياجاتهم. 

راض  .15 ب األم ك لتجن ة وذل ات المعني ع الجه يق م ة بالتنس راض الوراثي ن األم ة م ل للوقاي امج متكام وير برن تط

  بل الزواج.الوراثية مثل اإلعاقات الذهنية والجسدية عبر إجراء الفحوصات الجينية الالزمة ق

  

  

  مقرر اللجنة                                                                                                                              

  هند العليلي                        



 

45 | P a g e  

 

  

  المرفقـــــــــات

 ).2020 – 2019 – 2018إجمالي أعداد الزواج والطالق ( للمواطنين وغير المواطنين) خالل األعوام ( -

االت   العام  ح

زواج 

واطنين  الم

ن  م

  مواطنات

االت  ح

زواج 

واطنين  الم

ن  ر م غي

  المواطنات 

االت  ح

ر  زواج غي

واطنين  الم

ن  م

  مواطنات

االت  ح

ر  زواج غي

واطنين  الم

ن  ر م غي

ات  المواطن

ر  وغي

  المواطنين

االت   المجموع ح

الق  ط

واطنين  الم

ن  م

  مواطنات

االت  ح

الق  ط

واطنين  الم

ن  ر م غي

ات  المواطن

ر  وغي

  المواطنين

االت  ح

الق  ط

ر  غي

واطنين  الم

ن  م

  مواطنات

الق  االت ط ح

واطنين  ر الم غي

ن  ر م غي

ات  المواطن

ر  وغي

  المواطنين

  المجموع

2017  6853  1965  653  5653  15115  1811  787  193  1606  4440  

2018  6731  1967  717  5691  14746  1731  769  184  1577  4261  

2019  6242  1991  612  5967  14812  1862  730  183  1616  4391  

ف  النص

ن  األول م

ام  ع

2020  

2676  836  234  2169  5915  529  239  58  607  1433  
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اكم  توى المح ى مس ع عل الق والخل االت الط ائيات ح ة االتحاديإحص وامة والمحلي الل األع  – 2019 – 2018(  خ
2020(  

االت   .أ ول ح ائية ح القإحص اكم  ط توى المح ى مس ارقة االتحاديعل ارة (الش ة إلم ان  –ة التابع أم  –عجم
  ) 2020ولغاية شهر أغسطس لعام  – 2019 – 2018خالل األعوام (  الفجيرة)  –القيوين 

  

أبوظبي  .ب اء ب رة القض ن دائ الق م االت الط ول ح ائية ح وام (  إحص الل األع ة  – 2019 – 2018خ ولغاي
  ) 2020شهر أغسطس لعام 
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ي  .ج اكم دب ن مح الق م االت الط ول ح ائية ح وام (  إحص الل األع بتمبر  – 2019 – 2018خ هر س ة ش ولغاي
  ) 2020لعام 
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  المصادر والمراجع  

  ةاالتحاديأوالً: المعلومات الواردة من الجهات المحلية والمحامين والوزارات 

 معلومات واردة مؤسسة التنمية األسرية بإمارة أبوظبي. .1

 دبي.  –معلومات واردة من هيئة تنمية المجتمع  .2

 بالشارقة.  االجتماعيةمعلومات واردة من دائرة الخدمات  .3

 معلومات واردة من وزارة العدل. .4

 معلومات واردة من وزارة تنمية المجتمع.  .5

الفجيرة)  –أم القيوين  –عجمان  –ة التابعة إلمارة (الشارقة االتحاديإحصائيات واردة على مستوى المحاكم  .6

  ). 2020ولغاية شهر أغسطس لعام  – 2019 – 2018لألعوام (

 ).2020ولغاية شهر سبتمبر لعام  – 2019 – 2018إحصائيات واردة من محاكم دبي لألعوام ( .7

 معلومات واردة من مكاتب المحاماة  .8

 رئيس مجلس أدارة مكتب الغريب للمحامين والقانونين.-المحامي/مختار غريب  .أ

 مدير مكتب بن خلفون للمحاماة واالستشارات القانونية-المحامي/ عادل بن خلفون  .ب

 رئيس مجلس إدارة مكتب ابراهيم خوري للمحاماة-المحامي/ ابراهيم خوري  .ت

  رئيس مجلس ادارة مكتب ابراهيم المال للمحاماة-المال المحامي/د.ابراهيم  .ث

 ). 2020 – 2019 – 2018إحصائيات واردة من دائرة المحاكم في رأس الخيمة لألعوام ( .9
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  ثانياً: القوانين والكتب والدراسات التحليلية والميدانية 

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة. بشأن األحوال الشخصية 2005) لسنة 28رقم ( االتحاديقانون ال .1

م ( .2 ادي رق انون اتح وم بق نة 8المرس انون  2019) لس ام الق ض أحك ديل بع اديبتع م ( االتح نة 5رق ) لس

 م بشأن األحوال الشخصية.2005

 وزارة تنمية المجتمع.  –السياسة الوطنية لألسرة  .3

تبيان  .4 ري اس تقرار األس ي االس رية ف ات األس ر العالق ة ال –أث وطني األمان س ال ة للمجل اديعام  2020 االتح

– 2021 . 

ري  .5 اد األس ي اإلرش دة ف ة المتح ارات العربي ة اإلم ة دول ة تجرب ام  –دراس ع الع ف الوض ة تكش ة ميداني دراس

ارات  ة اإلم ري بدول اد األس ي اإلرش ات ف ه الجه وم ب ذي تق دور ال اد وال ة اإلرش داد   – 2013 –لتجرب إع

 المستشار األسري/ خليفة محمد المحرزي.

رين  .6 ادي والعش رن الح ي الق ة ف رة اإلماراتي ه األس ي تواج ديات الت كالت والتح ة المش ة  –دراس دراس

وظبي  ة أب ر منطق ى أس ة عل رية  –ميداني ة األس ة التنمي وث  –مؤسس ات والبح ارس  –إدارة الدراس م

2019 . 

تقبلية  .7 ات المس وظبي والتوجه ارة أب ي إم رة ف ع األس ع وض ل واق ة تحلي رية  –دراس ة األس ة التنمي  –مؤسس

 فريق عمل االستراتيجية الوطنية لألسرة في إمارة أبوظبي.

 مؤسسة وطني اإلمارات.  –والنفسية في دولة اإلمارات  االجتماعيةنظرة استشرافية للخدمة  .8
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  لمناقشة والعمل والسكان والموارد البشرية  االجتماعيةللجنـة الشؤون  الخارجيةكشف حضور الجهات 

  " المستدامة االجتماعية التنمية تحقيق في ودوره األسري " التالحم موضوع

 وزارة العدل 

شار سعادة بھ /املس ي  دائرةمدير  -جاسم سيف بو عص ش القضا س محكمة بمحكمة -عبدالناصر الشالتفت نافرئ است  

اماة  اتب ا  م

امي/مختار غرب ن-ا ن والقانون س مجلس أدارة مكتب الغرب للمحام رئ  

امي/ عادل بن خلفون  شارات القانونية-ا مدير مكتب بن خلفون للمحاماة واالس  

يم خوري امي/ ابرا يم خوري للمحاماة-ا س مجلس إدارة مكتب ابرا رئ  

يم  امي/د.ابرا يم املال للمحاماة-املالا س مجلس ادارة مكتب ابرا رئ  

يئة  ة للتنافسية واالحصاءاالتحاديال  

يئة    - سعادة / عبدهللا ناصر لوتاه   ة للتنافسية واإلحصاءاالتحادياملدير العام لل

  التنفيذي لقطاع اإلحصاء والبيانات الوطنية -املدير   سعادة / محمد حسن أ

  املدير التنفيذي لقطاع التنافسية- منصور أسعادة / حنان 

كيم السيدة ومي - / سمية خلفان ا   مديرة إدارة االتصال ا

يئة -مروة محمد طيب السيدة/    تنفيذي مشارع أول بال
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اصة كومية وا شارات األسرة ا اتب االس  ممثلو م

لك  االجتماعيةوكيل الوزارة املساعد لقطاع التنمية  -سعادة / حصة عبد الرحمن   

ي  يف الزعا دمات املساندة -سعادة / م  وكيل الوزارة املساعد لقطاع ا  

وكر  مدير إدارة التنمية األسرة -السيدة/ علياء ا  

شار / سليمان املازمي  اتيجية واملستقبل م -املس باإلنابةدير إدارة االس  

ادي  اتيجية واملستقبل -السيدة / سارة عبد ال خب إدارة االس  

شار / ع السيد  مدير إدارة الشؤون القانونية -املس  

نائب مدير شعبة الدراسات والبحوث واإلحصاء -السيدة/ عايدة الورس  

شار أسري  -السيد/ يوسف الش  مدرب ومس  

شار -دكتورة / فكرة محمود ال أسري مدرب ومس   

رة آل مالك  شار أسري -السيدة/ م مدرب ومس   

ي تمع بد يئة تنمية ا  

                  االجتماعيةاملدير التنفيذي لقطاع التنمية و الرعاية    -املر بن حرز السيد/ حرز

مادي الدكتور/   مدير إدارة التالحم األسري  - عبدالعزز ا

 مؤسسة التنمية االسرة بأبوظ

                       مدير عام مؤسسة التنمية األسرة -مرم محمد الرمي/سعادة 
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دمات  بالشارقة االجتماعيةدائرة ا  

تمع املدير التنفيذي لقطاع -خلود أحمد النعي   خدمة ا

مادي   مدير إدارة املعرفة-جاسم محمد ا

 

تمع    وزارة تنمية ا

االجتماعيةالوكيل املساعد لشؤون قطاع الرعاية - سعادة / ناصر إسماعيل  

لك   االجتماعيةالوكيل املساعد لشؤون قطاع التنمية -سعادة/ حصة   

يف دمات املساندة- سعادة/ م  الوكيل املساعد لشؤون قطاع ا  

ي- الدكتور /عالء عبابنة شار قانو مس  

ن الشيخ تمع- سعادة/ حس شار  وزارة تنمية ا مس  

شار / ع السيد ي- املس شار قانو مس  

وكر مدير إدارة التنمية األسرة - السيدة/ علياء ا  

اتيجية واملستقبل - السيدة / آمنة الدحيل نائب مدير إدارة اإلس  

ي االجتماعيةمدير مركز تنمية  - السيدة/ لي الزرعو  

مدير إدارة منح الزواج- السيدة/ وحيدة خليل  

  

 

 

 



  

  118من  117صفحة                                                                                 17الفصل  - 2الدور  - 12 مضبطة الجلسة

  

  

  

  )4ملحق رقم (
  

  

  العرض المقدم من معالي وزيرة تنمية المجتمع 

  حول موضوع 

  التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



وــحن عمتـجملا ةيمنت ةرازو دوــهج
محالتم عمــتجم..ةكسامتم ةرسأ



محالتم عمتجم..ةكسامتم ةرسأ
ةـــيؤردـــيكأتىلعةيـــضاـــملاةلــــيلقلاتاوـــنسلالالـــخعمتــجملاةيـــمنتةرازوتــلــمع

طــــبارتززعتتاعيرشتوتاسايسوتاردابمةمزــحب"محالتمعمتجم..ةكسامتمةرسأ"

لاصيإولوصوةعرــــسبكلذو،اهدارفأعيمجللضفأةايحةدوجنمضتوةدحاولاةرسألا

بكاوتيتلاةيعونلاتاردابملاقالطإو،ةفدهتسملاتائفلاىلإةيقابتسالاتامدخلا

ةرئاديفةرسألاعضتةيومنتلمعةيؤرراطإيفةيعامتجالاتادجتسملاوتاريغتملا

.ًامئادمامتهالا



20182019

2020

ةرـــسألل ةــينـــطولا ةــساــيسلا•
ممــهلا باــحصأ لــمع ةــساـــيس•
نينطاوملا رابكل ةينطولا ةسايسلا•

:ةرسألا تاردابم•

)ةميدو( لفطلا قوقح نوناقل ةيذيفنتلا ةحئاللا•

ممهلا باحصأل فيظوت ةّصنم•
ريخلا يعاسم ةردابم•

oفلآت( ةيرسألا تاراشتسالا ،دادعإ جمانرب(،
،جاوزلا حنم

oةجتنملا رسألا جمارب ،ةيعامجلا سارعألا

)نينطاوملا رابكل( مكلصون ةمدخ•

ةءاسإلا نم ممهلا باحصأ ةيامح ةـسايس•
دودحملا  لخدلا يوذو نينوجسملا رسأ معد•

ةرسألا ةيامح ةسايس•

ةلهؤملا ةئيبلل تارامإلا دوك•

ةرـــسألا قاـفنإو لـــخد حـــسم زاـــجنإ•
ةرسألا تاسايسل يقيسنتلا سلجملا•

 يرومأم ةفص لفطلا ةيامح يصاصتخا حنم•
يئاضقلا طبضلا

نينطاوملا رابكل يداحتالا نوناقلا•

ةرـسم ةمدخ ريوطت•
جاوزلا حنم ةموظنم ريوطت•

فـــيال فلآت•

يراهنلا يدانلا•

مكلهأ نحن ةردابم•
نينطاوملا رابكل تاردقلا جمانرب•

ةرسألاب ةقلعتملا تايعمجلا راهشإ•
) دعب نع( ممهلا باحصأل لغاشم عورشم قالطإ•

)دعب نع( دادعإ جمانرب ريوطت•
)ةيضارتفالا ( ةيعامجلا سارعألا•

تارامإلا ةلودب ةايحلا ةدوج ةلاح نايبتسا قالطإ•
يسفنلا معدلل مه نولشتال ةردابم•

ممهلا باحصأ فيظوت ليلد•

ًايداصتقا ةرسألا معدل يلاملا كراشتسم•

 يتلا جماربلاو تاردابملاو تاسايسلا نم ديدعلا ةرازولا تقلطأ ،ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ
.تائـفلا عيمـجل تامدـخلا لضفأ مـيدقت نمضتو عمتجملا مـحالتو ةرـسألا كـسامت معدت



تاردابم زرــبأ
ةيـنطولاةسايسلا

ةرــــسألل



عمتجملادارفأعيمججماربلافدهتسيو،ةيلوؤسملالمحتىلعجاوزلاىلعنيلبقملاليهأتودادعإلتارضاحم:دادعإجمانرب•

،عمتجملايفقالطلابسنضفخيفجمانربلامهسينأعقوتملانمو.جاوزلاةحنمنمنيديفتسمللجماربلاةيمازلإىلإةفاضإلاب

يف4%ىلإ2015ماعلايف14%نمجاوزلاحنمنمنيديفتسملانيبقالطلابسنضفخيفهتيلاعف"دادعإ"جمانربتبثأنأدعب
4952اهنمدافتساةيبيردتةرود)32(2019ماعيفو،3854اهنمدافتسا2018ماعيفةرود)25(ددعذيفنتمتو،2020ماعلا

.6195اهنمدافتساةرود32ةذفنملاتارودلاددعغلب2020ماعيفو،صخش

دقلورخآلافرطلاقوقحءادأوتايلوؤــسملالـمحتىلعجاوزلايــثيدحونيلبقملايتــئفنمبابــشللةيوـــعوتشرو:رخآلايفصن•

.2020ماعىتح)4112(نيديفتسملاددعوةشرو28شرولاددعغلب

جاوزــــلا



يلاملاطيطختلاةفاقثرشنوعمتجملاوةرسألاىدـــليلاــــملايعولازيزــــعتىلإفدهيلماكتمجــــمانرب:يلاملاكراــــشتسم•
نمددعكانهنأامكةيبيردتلاشرولاوةيلاملاتاراشتسالاميدقتقيرطنعكلذوهلططخملاريغكالهتسالانمليلقتلاوميلسلا
.(4722)ددعاهنمدافتساوةردابملاميدقتلتاونقلا

.(9855)نيكراشملاددــعغـــلبوةرـــــسألاةيلالـــقتسابعمـــتجملادارفأيعوزيزــعتليوــــعوتجــمانرب:يترسأجمانرب•

ةرازوعمنواعتلابةنطاوملارسألاىدلباجنالاةدايزوةبوصخلارـشؤمعــفرىلعزكرتةردابم:ةيباجنإلاةحصلانعةيوعوتتالمح•
دادعإمتامك،2020ماعىتح)292(ددعاهنمدافتساثيحماعلاعفنلاتاذتايعمجلاوةيحصلاتائيهلاوعمتجملاةياقووةحصلا
.جاوزللنيلبقمللدادعإجمانربنمضاهضرعلةفاضإلابيعامتجالالصاوتلاتاونقلةيوعوتتاهويديف

جاوزــــلا



عيمجنمعمتجملادارفأعيمجل،ةرازوللةيمسرلاتاونقلاربعةيناــجمةيرــسأتاراــشتسا:)فلآت(ةيرسألاتاراشتسالاتامدخ•
ماعىتح)1344(ةيرسألاتاراشتسالاددعغلبثيحاهريغوةيرسألاوةيجوزلاتافالخلالحلبسبدارفألاهيجوتلكلذوتايسنجلا

2020.

يرسألاطبارتلاوكسامتلاىلعريثأتلااهنأشنميتلااياــــضقلاةشقانموحرط:ةيعاـمتجالاةيمنتلازكارميفسلاجملاجمانرب•
.)698(نيديفتسملاددعغلبثيح

ربع،يتايحلابيردتلاوةيحصلاوةيرسألاتالاجملايفيعامتجالاعباطلاتاذةعونتمةيعوـــبسأتاقلح:"فــــيالفلآت"ةردابم•
ماعلالخةدهاشم)21.319(عقاوب،ةقلح)42(ةدفنملاتاقلحلاددعغلبثيح،ةرازوللعباتلا"مارجتسنالا"يفيحلاثبلاةيصاخ

2020.

ةيرسألا تاقالعلا



2020ماعىتحكراشم)5572(ةرسأللةينطولاةسايسلاجماربنمنيديفتسملاددعغلب

نوناقلايفاهيلعصوصنملادعاوقلاوماكحألاىلعدانتسالابكلذو:ةيرسألاءانبألاقوقحلوحرومألاءايلوألةيوعوتشرو•
رمتسمجمانربلالازامو،ةشرو32تاونس)3(لالخاهددعغلبيتلاو،ةميدولفطلاقوقحنأشيف2016ةنسل)3(مقريداحتالا
.ةيليغشتلاةطخلايفجردموهامقفو

.كراــشم)406(نيديفتسملاددـعغلبوةرسألايفبألارودلوحءاـنبأللهجوميفـــيقثت/يوعوتجــمانرب:ًامئادمكعمةردابم•
.كراــشم)4314(ددعاهنمدافتساوةرـــسألايفمألارودلوـحءانبأللهــجوميفيقثت/يوعوتجــمانرب:مأءاطعةردابم•
.كراــشم)283(نيديفتسملاددعغلبثيحعمتجملاوةرسألاهاجتمهـتايلوؤسموءاـنبألارودىلعزكريجمانرب:رودءاـنبأللةردابم•
عاضوألاعمفيكتلاوشياعتلاقرطبمهتيعوتلقالطلاولمرتلاتالاحىلإةهجومةيوعوتجمارب:ةياعرلاةيداحأرسألا•

.2020ماـــعىـــتحكراشم)691(اهنمدافتسا،ةــــشرو)27(ددـــعذيـفنتمتثيـــح.ةدـــجتسملا

راودألا يف نزاوتلا



مدعقرــطىلعةركبملاةلوـــفطلانسيفنيعقاولالافــطألابـــيردت:)كيذؤينملاللوقتفيك(لافطألليبيردتجمانرب•
،ةءاسإلالوبق

مهسفنأةيامحنممـــهنيكمتومهتيعوتوةفرعملارشنفدهبلاــــفطألاةئــــفلمــــمصمجـــمانرب:انيديأبهنامأمهتلوفط•
.ةثيدحلاتاينقتلانممهتياقوو،ةءاسإلانم

،سفنلانععافدلابيلاسأمهأبلافطألافيقثتىلعلمعيجمانرب:سفنلانععافدلا•
ةلاحلايففعضمهيدلنممثادحألارسأنيكمتومعدىلإةردابملاهذهفدـهتو:ثادحألارسأنيكمتىلإفدهتةردابم•

.ةرسأ)23(اهلمعدلاميدقتمتيتلارسألاددعغلبثيحةيداصتقالا
)80(ددعذيفنتمتو،حونجلايفعوقولابنجتبةيعوتلاىلإفدهيو:ةيقالخألاوةيلدعلاةفاقثلابةيعوتلاىلإفدهيجمانرب•

.ةيلخادلاةرازوبيعامتجالامــعدلاةرادإعمنواعتلابثادحألاتفدهتساةيوعوتةشرو

لاـفـــطألا ةــياــعر



.ةـــيوـــعوتةــشرو)40(ددـــعذيـــفنتمتثــيح:تاردخملاةفآنممهءانبأةيامحلرسأللهجومةيعوتجمانرب•

بسانملاقيدصلارايتخاقرطبمهفيرعتلةيفاقثلاوةيضايرلايداونللنيبستنملانيئشانلافدهتسي:بحاسبحاصلاجمانرب•
.اهتيحضاوعقينأنكمييتلاةفرطتملاراكفأللًابنجت

نكمييتلاةبسانملالئاسولاو،ةءاسإلالوبقمدعقرطىلعةركبملاةلوفطلانسيفنيعقاولالافطألابيردتل:لبقأالجمانرب•
.ةفداهةبعللمهمادختسالالخنم،ءاذيإلاعاونأنمعونيألمهضرعتلاحيفاهيلإاوؤجلينأ

لاـفـــطألا ةــياــعر



o2019،ءاصحإلاوةيسفانتللةيداحتالاةئيــهلاعمتــجملاةيمنتةرازولصاخريرقتدودحملالخدلايوذنمنينطاوملاتاجايتحا"ةسارد.
oةرازولايفيعمتجملاويرسألامحالتلاةساردليذيفنتلاقيرفلا(.2019ماـــعلليعمتجملاويرــسألامحالتلاةسارد(.
o19-ديفوك"دجتسملاانوروكسوريفدوجولظيففافزتالفحةماقإنودبجاوزلامامتإتايباجيإةسارد"
oتاراـــــمإلاةلوديفعمتـجملادارفأىلع19ديــفوكرثأةــسارد.

ةرسألاب ةقلعتملا تاساردلا زربأ
عقاولاسايقلتانايبتسالاوتاساردلانمددعريفوتىلإعمتجملاةيمنتةرازوتعس
لمعلاةيؤرززعتتارشؤموجئاتندصرليضفيامبتادجتسملاةبــكاومويعامتجالا
.تاوــــنسلامداقيفيعامتجالا
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ةجوزلاو جوزلا نيب ةقالعلا ءانبالاو ءابالا نيب ةقالعلا نيدلاولاو ءانبالا نيب ةقالعلا  ناوخالا نيب ةقالعلا
تاوخالاو

ةريبكلا ةرسألاب ةقالعلا

يرسألا كسامتلا

2017 2019

رواـحملا بسح2019 /2017 يماعل يرسألا كسامتلا رشؤم رواــحم جئاتن

ةئيهلاعمنواعتلابيعمتـجملاويرسألامحالتلارـشؤمةــسارددادـعإمــت

نينــطاوملةـــلثممةنيـعلتارامإلاةعماجوءاصحإلاوةيسفانتللةيداحتالا

ةــلودلاينــطاوملةــساردلاةــنيعتغلبثيــحةراـــمإلابسحةـلودلا

3713.
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عمتجملا يف ةرسالا ةقالع ينطولا ءامتنالا نامألاو نمألا ةلادعلاو ةاواسملا  ةفاقثلاو ميلعتلا

يعمتجملا محالتلا

2017 2019

رواـحملا بسح2019 /2017 يماعل يرسألا كسامتلا رشؤم رواــحم جئاتن

ةئيهلاعمنواعتلابيعمتـجملاويرسألامحالتلارـشؤمةــسارددادـعإمــت

نينــطاوملةـــلثممةنيـعلتارامإلاةعماجوءاصحإلاوةيسفانتللةيداحتالا

ةــلودلاينــطاوملةــساردلاةــنيعتغلبثيــحةراـــمإلابسحةـلودلا

3713.



ةيــجيورتلا تالــمحلا
تاراشتسالا ةردابمل
ةيرسألا



ةيفحصلا رابــخألاددع

ةينويزفلتلاو ةيعاذإلا تالباقملا ددع

 مارـــغتسنا ربــع تاروــــشنملا ددــــع

 رتــــيوت ربـــع تادــــــيرغتلا ددـــع

34

14

93

130

رــــبخ

ةلباقم

روشنم

ةديرغت

ةيمالــعإلاتالــمحلاوجماربلانمددعذيفنتبةرازولاتماق
ةيرسألاتاراشتسالابتاكمرودةيــمهأنأــشبةيقيوــستلاو
ضرعتسنواهنمفيفختلاوةيرسألاتالكشملاةهجاوميف
:يمالعإلاجيورتلابةقلعتملاتايئاصحإلازربأ



2017

386
ةراشتسا 2019

685
ةراشتسا 2020

52
ةراشتسا

273
ةراشتسا 2018

%200 

تالـــمــحلانمرــيبـــكددـــعذيـــفنتلةجــــيتنكــــلذو
ةيـــطــــغتلايــلاــمجإغـــلبثـــيحةعوــنملاةيوـــعوتلا

.ةيمالعإةيطغت271

تلــــصوةيرــــسألاتاراـــــــشـــتسالاددـــــعنأامـــك
.ةراـــشتسا685ىــلإ2020ماــــــع

تاراشتسالاةمدخىلععمتجملادارـفألابقإةدايز

قوــــفتةبــسنبةيرـــسألا
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عشرة ثانيةالالجلسة  ملخص  
 

 من
 

 السابعفي الفصل التشريعي  الثانيدور االنعقاد العادي  

 عشر



   

 

  وافق المجلس على مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة الذي تضمن البنود التالية: -

  االعتذارات .البند األول : 

  .  27/4/2021البند الثاني : التصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 

  البند الثالث : االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة : 

وم  .1 نة  38اتحادي رقم ( مرس اعدة القانونية  2021) لس ان المس ديق على اتفاقية بش بالتص

  المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية البرازيل االتحادية .

وم اتحادي رقم (  .2 نة  39مرس ليم المجرمين بين  2021) لس ان تس ديق على اتفاقية بش بالتص

  االتحادية .الدولة وجمهورية البرازيل 

وم اتحادي رقم (  .3 نة  40مرس اعدة القانونية  2021) لس ان المس ديق على اتفاقية بش بالتص

  المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة و تركمانستان .

بالتصديق على اتفاقية بين الدولة و تركمانستان بشان  2021) لسنة  41مرسوم اتحادي رقم (  .4

  تسليم المجرمين .

وم ات .5 نة  42حادي رقم ( مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و حكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية جنوب أفريقيا بشان المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية .

وم اتحادي رقم (  .6 نة  43مرس ليم المجرمين بين حكومة  2021) لس ديق على اتفاقية تس بالتص

  أفريقيا .الدولة وحكومة جمهورية جنوب 

بالتصديق على اتفاقية لنقل األشخاص المحكوم عليهم  2021) لسنة  44مرسوم اتحادي رقم (  .7

  بين الدولة وجمهورية كازاخستان .

بالتصديق على اتفاقية لنقل األشخاص المحكوم عليهم  2021) لسنة  45مرسوم اتحادي رقم (  .8

  بين الدولة وأستراليا .

وم اتحادي رقم (  .9 ن 46مرس تثمار ثنائية بين الدولة  2021ة ) لس ديق على اتفاقية اس بالتص

  وجمهورية ليبريا .

وم اتحادي رقم (  . 10 نة 47مرس ديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية غامبيا  2021) لس بالتص

  لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

وم اتحادي رقم (  . 11 نة  48مرس ديق على اتفاقية بين حكوم 2021) لس ة الدولة وحكومة بالتص

  جمهورية اندونيسيا لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .



   

 

وم اتحادي رقم (  . 12 نة 49مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية غينيا بيساو لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

وم اتحادي رقم (  . 13 نة 50مرس ديق عل 2021) لس ة اإلقليمية بالتص س ى اتفاقية المقر للمؤس

  لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بين حكومة الدولة وصندوق النقد العربي .

وم اتحادي رقم (  . 14 نة  51مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية الكاميرون في شان الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما .

وم اتحادي رقم ( مر . 15 نة  52س ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية هندوراس في شان الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما .

وم اتحادي رقم (  . 16 نة 53مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

ان اإلعفاء المتبا فر مملكة تايالند بش بقة لحاملي جوازات الس يرة الدخول المس دل من تأش

  الدبلوماسية والرسمية / الخاصة .

وم اتحادي رقم (  . 17 نة  54مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  بولندا في مجال النقل البحري . 

 البند الرابع : الرسائل الواردة للمجلس :

الة .1 حة ووقاية المجتمع  –الرحمن محمد العويس واردة من معالي / عبد رس وزير  -وزير الص

بشأن طلب المجلس الوطني الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء 

 الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب " .االتحادي 

الة .2 حة ووقاية المجتمع  –واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  رس وزير  -وزير الص

أن قرار مجلس الوزراء  ؤون المجلس الوطني االتحادي بش يات المجلس الدولة لش أن توص بش

راف على الوطني االتحادي  أن اإلش ة وزارة التربية والتعليم في ش ياس وع "س أن موض في ش

 المدارس " .

  : األســئــلـــة : البند الخامس 

ر  .1 ؤال موجه إلى معالي/ ناص عادة  –الهاملي بن ثاني س رية والتوطين من س وزير الموارد البش

 . العضو/ أحمد عبدهللا الشحي حول "إلغاء ترخيص مركز توافق"

ؤال موجه إلى معالي/  .2 باب  –نورة بنت محمد الكعبي س و/ وزيرة الثقافة والش عادة العض من س

الميعبيد خلفان  ائل اإلعالم االلكترونية حول " الغول الس الرقابة على المحتوى اإلعالمي لوس



   

 

 . "(منصات التواصل االجتماعي) وقت األزمات

ؤال موجه إلى معالي/ حصة بنت عيسى بوحميد  .3 عادة العضو/  –س وزيرة تنمية المجتمع من س

 ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول "التأمين الصحي ألصحاب الهمم".

  بند السادس : الموضوعات العامة : ال

 مناقشة موضوع " التالحم األسري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المستدامة  .  -

  (مرفق تقرير لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية)

  .2022مشروع ميزانية المجلس الوطني االتحادي للسنة المالية :  السابعالبند 

  : ما يستجد من أعمال : الثامنالبند 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



   

 

  :الخالصة -

ة - منت الجلس ئلة3عدد ( تض ة  ) أس ؤال األولحيث بدأ المجلس بمناقش إلغاء  "حول  كان الذي الس

رية والتوطينوزير معالي /  أكد وقد"  ترخيص مركز توافق على  عنه في معرض إجابته الموارد البش

ت الوزارة  أن إلغاء تراخيص مراكز توافق ال تعني توقف الخدمة التي تقدمها هذه المراكز، بل حرص

كوى العمالية  ارات وتقديم الش تش ول على االس على توفير قنوات عدة تتيح ألطراف العالقة الحص

  والحصول على الخدمات وفق أعلى المعايير التي تضمن الحقوق العمالية وتحقق سعادة المتعاملين.

في تعقيبه بتوفير رقم مجاني لتلقي استفسارات وشكاوى العمال لعدم مقدرة  سعادة العضو طالبفي حين  -

رعة معالجة العمال على تحمل تكاليف المكالمات، والعمل على  كاوى وذلك خالل س اعة )48(الش من  س

  .تلقيها

ة ب وفيما يتعلق - ؤال مناقش ائل اإلعالم حتوى الرقابة على الم "الذي كان حول  الثانيالس اإلعالمي لوس

ل االجتماعي) وقت األزماتاإل ات التواص وزيرة الثقافة  /فقد أجابت عنه معالي  " لكترونية (منص

حت فيه أنه باب  برد كتابي أوض اص الوزارة الرقابةليس من  والش على المحتوى اإلعالمي  اختص

   .لكترونيةلوسائل اإلعالم اإل

(منصات  والشباب وشطبوزيرة الثقافة  /معالي  السؤال إلىبإعادة توجيه  العضو سعادة طالب حين في -

ل  وع  االجتماعي)التواص ؤال ليكونبموض ائل اإلعالم  الس ماه الرقابة على المحتوى اإلعالمي لوس مس

  ضمن اختصاصات الوزارة. ليكون

 

معالي  تأكد فقد " التأمين الصحي ألصحاب الهمم" الذي كان حول  الثالثالسؤال مناقشة وبخصوص  -

أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع هي الجهة المعنية  على عنه افي معرض إجابته وزيرة تنمية المجتمع/

 يل وأجهزة طبية مساندة وذلك وفقالصحية ألصحاب الهمم من توفير عالج وتأه الخدمات والرعايةبتقديم 

  وتعديالته. م في شأن حقوق المعاقين2006) لسنة 29القانون االتحادي رقم (

  

شامل وموحد ألصحاب الهمم لتخفيف  صحيبإصدار تأمين  اتعقيبه في ةالعضو سعادة تطالب حين في -

  .معاناة أصحاب الهمم وعائالتهم



   

 

  

ةالمجلس بعد ذلك إلى  قلثم انت - وع مناقش ري ودوره "  موض في تحقيق التنمية التالحم األس

ات وقد أبدى فيه أصحاب السعادة األعضاء الكثير من األفكار واآلراء والمالحظ " االجتماعية المستدامة

اؤل :أهمها ل  عن التس ك والتواص ات عن تأثير التباعد االجتماعي على التماس قيام الوزارة بإعداد دراس

 ).19األسري وخاصة أثناء جائحة كوفيد (

رض رد  - ي مع ةوف ذه المالحظ ى ه ة عل دت  الحكوم د أك ىفق وزارة  عل دها ال ة تع ود دراس وج

د ( ة كوفي ر جائح أن أث اً بش الق 19حالي يتم إط ي س ارات والت ي اإلم رية ف ات األس ى العالق ) عل

  العديد من المبادرات بعد االنتهاء منها واستخراج نتائجها.

يات  وافق المجلس وفي نهاية النقاش - وع على إعادة توص ري ودوره في تحقيق  "موض التالحم األس

إلعادة  لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشريةإلى  " التنمية االجتماعية المستدامة

  .خذ الموافقة عليها في جلسة قادمةثم إعادتها إلى المجلس أل صياغتها وفق المناقشة التي تمت في الجلسة

ة بنود  - ةواختتم المجلس مناقش ة بمناقش روع ميزانية المجلس الوط جدول أعمال هذه الجلس ني مش

  .في جلسة سرية ، وقد وافق المجلس عليه 2022االتحادي للسنة المالية 

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  الجلسة:وقائع  -

من الفصل التشريعي  ثانيفي دور انعقاده العادي ال عشرةثانية العقد المجلس الوطني االتحادي جلسته  - 

ا ر يوم  بعالس اعة ال الثالثاءعش عةالس باحاً  وثالثين توس تاس وال13بتاريخ دقيقة ص نة  ش هـ 1442س

قر غباشة معالي/ برئاس ،م2021 مايو 25الموافق  ور  االتحاديالمجلس الوطني  رئيس- ص وبحض

ى بوحميد  /معالي  ة بنت عيس ر ، و  وزيرة تنمية المجتمع –حص وزير  –الهاملي بن ثاني معالي/ ناص

  .الموارد البشرية والتوطين

  

إلغاء الذي كان حول "  ولوقد بدأ المجلس مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة بمناقشة السؤال األ -

و/  ترخيص مركز توافق عادة العض حي" المقدم من س ر بن ثاني  إلى معالي/ أحمد عبدهللا الش ناص

  اآلتي: هأوضح في معرض إجابته عن والذي ،الموارد البشرية والتوطينوزير  – الهاملي

ل  - ذه المراكز، ب ا ه دمه ة التي تق دم اء تراخيص مراكز توافق ال تعني توقف الخ د على أن إلغ أكي الت

حرصت الوزارة على توفير قنوات عدة تتيح ألطراف العالقة الحصول على االستشارات وتقديم الشكوى 

ول على الخدمات وفق أعلى المعايي عادة العمالية والحص من الحقوق العمالية وتحقق س ر التي تض

 المتعاملين.

سنة 4أن عقود مراكز الخدمة هذه تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم ( التنويه إلى - شأن الئحة  2019) ل ب

نوية قابلة للتجديد  تريات وإدارة المخازن في الحكومة االتحادية وهي عقود س قامت الوزارة قبل  وقدالمش

  .عدم التجديدفي رغبتها بمدة العقد بإخطار أصحاب المراكز  انتهاء 

ارة إلى أن  - تدابير عدم تجديد تراخيص مراكز الخدمة "توافق" جاء نتيجة لما اتخذته الحكومة من اإلش

  .ا مع الظروف االقتصادية الراهنةإجراءات في إطار تعاملهو

تثمرين - ة على حماية المس والوفاء بااللتزامات حيث تحملت الوزارة  التأكيد على أن الوزارة حريص

روفات لجميع مراكز الخدمة  ) 70منذ انطالق خدماتها وذلك بدفع أكثر من ( "توافق"التكاليف والمص

  مليون درهم سنوياً للمستثمرين من أصحاب هذه المراكز.



   

 

ارة إلى أنه - جيل في بوابة التوطين للت " توافق"تم توجيه المواطنين العاملين في مراكز الخدمة  قد اإلش س

باحثين عن عمل  باحثين عن عمل وفقاً لإلجراءات المتبعة للمواطنين ال ة بالوزارة للمواطنين ال الخاص

  وذلك بهدف توفير فرص العمل المناسبة لهم.

مان حقوق الموردين والوفاء األمثل بالتزاما - ة على ض ها في العقود تالتأكيد على أن الوزارة حريص

  كافة النظم والقوانين السارية. معهم ومراعاةالمبرمة 

التنويه إلى أن الوزارة حافظت على جودة الخدمة المقدمة من خالل تطوير نموذج للعمل عن بعد، كما  -

كاوى العمالية وتقديم الخدمة بدون  ارات والش تش أتاحت الوزارة لطرفي العالقة عدة قنوات لتلقي االس

  مقابل.

و في تعقيبه على رد معالي الوزيرفي حين كانت أهم األ - عادة العض  فكار والمالحظات التي أكد عليها س
  هي:

كاوى  - أته الوزارة لتلقي ش ال وخدمة العمالء الذي أنش بة التوطين في مركز االتص ار عن نس تفس االس

ين ) موظف يشكل عدد المواطن200العمال واستفسارات العمال، حيث يبلغ عدد العاملين في ذلك المركز (

ً ) موظف70العاملين فيه ( ً ) موظف130مقابل ( ا    غير مواطن. ا

كاوى العمال لعدم مقدرة العمال على تحمل تكاليف المطالبة  - ارات وش تفس بتوفير رقم مجاني لتلقي اس

  .من تلقيها ساعة )48(الشكاوى وذلك خالل سرعة معالجة المكالمات، والعمل على 

عادة اكتفىوقد  - و س حيأحمد /  العض مرة المقدم من معالي الوزير بعد التعقيب عليه  بالرد عبدهللا الش
 .واحدة

  

ة أما ما يتعلق  - ؤالبمناقش حاب الهمم " كان حولالذي  الثالث الس حي ألص " المقدم من  التأمين الص

و عادة العض وري /  ةس ى بوحميد إلى معالي / ناعمة عبدالرحمن المنص ة بنت عيس وزيرة تنمية  –حص

   :عنه اآلتي افي معرض إجابته امعاليه تأوضح فقد المجتمع

الصحية  الخدمات والرعايةاإلشارة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع هي الجهة المعنية بتقديم  -

) لسنة 29القانون االتحادي رقم ( وأجهزة طبية مساندة وذلك وفق عالج وتأهيلألصحاب الهمم من توفير 

  وتعديالته. م في شأن حقوق المعاقين2006



   

 

مسودة  وتتضمن م في شأن حقوق المعاقين2006) لسنة 29االتحادي رقم ( هناك مشروع لتعديل القانون -

تأهيل في العالجية والخدمات ال تقديم من خالل الهممالتأمين الصحي ألصحاب  منظومة المشروع توفير

  .لهم المراكز الصحية وتوفير األجهزة الطبية المساندة

حاب الهمم وتم من  تتم قد التنويه إلى أنه - ية من قبل اللجنة العليا لتقديم الخدمات ألص متابعة هذه التوص

  كافة الخدمات الصحية الالزمة ألصحاب الهمم. يه وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتقديمخاللها توج

حاب الهمم في العديد من الجهات والتي من قامت الوزارة  - ومات ألص بتوفير بطاقة فزعة لتقديم خص

منها عار  رعايةال خدمة ض حاب الهمم بأس اندة لبعض حاالت أص حية وتوفير األجهزة الطبية المس الص

  مناسبة.

و تالتي أكد األفكار والمالحظات في حين كانت أهم - عادة العض على رد معالي  افي تعقيبه ةعليها س
  هي: ةالوزير

عدم وجود تأمين صحي موحد على مستوى الدولة ألصحاب الهمم يشمل العالج والتأهيل  اإلشارة إلى -

  األجهزة الطبية المساندة.توفيرو

  شامل وموحد ألصحاب الهمم لتخفيف معاناة أصحاب الهمم وعائالتهم.  المطالبة بإصدار تأمين صحي -

ار عن دور الوزارة في متابعة وتنفيذ - تفس ية إاالس دارتوص حاب الهمم في  ص حي ألص نظام تأمين ص
مل العالج والتأهيل و ة بحيث يش فيات والمراكز الخاص تش اندة والتي المس توفيراألجهزة الطبية المس

درت عن المجلس إثر وع" ص ة موض أن الخدمات المقدمة مناقش ة وزارة تنمية المجتمع في ش ياس  س
حاب الهمم ة في  "ألص ريعي  الرابعدور االنعقاد العادي  الثامنة منالجلس ل التش ادسفي الفص ر عش الس
 م.5/2/2019المعقودة بتاريخ 

حاب الهمم من تكاليف الرعاية إلى معاناة أهال التنويه - ةي أص حية لذويهم وخاص حاجة ب ما يتعلق الص

  في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. رال تتوف حاالت ألجهزة طبية ورعايةبعض ال

بعد التعقيب  ةبالرد المقدم من معالي الوزيرناعمة عبدالرحمن المنصوري /  ةسعادة العضو توقد اكتف -
  .مرتين اعليه

  

  



   

 

وع " كما ناقش المجلس  - تدامة" موض ري ودوره في تحقيق التنمية االجتماعية المس  " التالحم األس

  :االستفسارات والمالحظات التي طرحها أصحاب السعادة األعضاء فيه هيوقد كانت أبرز 

ن - اؤل ع بته ( التس ا نس غ م ذي بل ري وال تالحم األس ر ال اس مؤش ايير قي ام 91مع ي ع %) ف
 م . 2019

  االستفسار عن أهم التحديات المؤثرة على مؤشر قياس التالحم األسري في الدولة. -

أن - وزارة بش ة ال ن  خط اؤل ع ارات  التس دمات االستش ي خ املين ف ريين الع دين األس ل المرش تأهي

  األسرية.

ارات  - ب االستش ى مكات راف عل ة واإلش وزارة للرقاب ن ال ة م راءات المتبع ن اإلج تفهام ع االس

  األسرية المستقلة.

تغالل  - ن االس ايتهم م ال وحم وق األطف ظ حق وزارة لحف ذتها ال ي اتخ راءات الت ن اإلج اؤل ع التس

  التواصل االجتماعي.في برامج 

  االستفسار عن برامج متابعة األطفال بعد انتهاء مدة الرعاية والحماية في دور اإليواء. -

ال  - واء األطف ة إلي رامج المقدم دمات والب وير الخ أن تط وزارة بش ة ال ن خط تفهام ع االس

  وحمايتهم، وما هي التحديات التي تواجه الوزارة بشأن ذلك.

  زارة بشـأن دعم وتشجيع أصحاب الهمم المقبلين على الزواج. التساؤل عن دور الو -

يق  - ات التنس ن آلي ار ع وزارةاالستفس ين ال ةو ب ات المعني راء  الجه ة إج أن أهمي حة بش اع الص بقط

  الفحوص الجينية الشاملة والدقيقة قبل الزواج لتجنب حدوث األمراض الوراثية.

ة - ن خط تفهام ع وزارة  االس ات  ال ع الجه يق م ة للتنس أن إمكاني دائل بش اد ب ول إيج ة ح المعني

  وساعات عمل المرأة العاملة خاصة فئة األمهات. ة،عمل المرأ تحقيق مرونة في طبيعة

  .ذلك لتقاعد المبكر لألم الموظفة لمن ترغب بلالتساؤل عن عدم وجود قانون  -

ات  - ي الجه انات ف وفر حض دم ت ن ع ار ع ة،االستفس افة االتحادي ازات  باإلض ة إج دم كفاي ى ع إل

  الوضع وساعات الرضاعة.

  توعية المقبلين على الزواج.في التحديات التي تواجهها الوزارة  التساؤل عن -

ع  - ن جمي تها م ة ودراس واهر االجتماعي د الظ أن رص وزارة بش راءات ال ن إج ار ع االستفس

 بشأن ذلك.الجوانب التخصصية، وما هي التحديات التي تواجه الوزارة 

تفهام  - طاالس ن خط ة،  ع ة والفكري ات األخالقي ن االنحراف رة م ة األس أن حماي وزارة بش رامج ال وب



   

 

  وما هي التحديات التي تواجه الوزارة بشأن ذلك. 

ا - اعي ؤالتس ل االجتم رامج التواص تخدام ب ز اس رى لتعزي ات األخ ع الجه يق م رامج التنس ن ب ل ع

  االنحرافات األخالقية والفكرية.بصورة إيجابية ومفيدة في مواجهة 

دى موا - ن م ار ع ديالءاالستفس ة التع ع م دة م ريعات الجدي وارت أو التش واد ال تور الم ي الدس دة ف

  سري.م التي يقاس على أثرها التماسك األيوما آليات التقي ،بشأن األسرة 

ين الج - وزارة وب ين ال يق ب ة التنس ن كيفي تفهام ع ريعات االس ة التش ة لمتابع ات المعني ر ه غي

  مباشرة للقطاع االجتماعي.ال

ار اال - ن ستفس ي ع وزارة ف ة ال م (خط ادي رق انون االتح ديث الق نة 9تح أن 1976) لس م بش

  األحداث والجانحين والمشردين من أجل مواكبته للمتغيرات االجتماعية في الدولة.

تفهام  - د ماالس ي الح وزارة ف ن دور ال ز ع اء مراك ري وإنش ك األس الق والتفك اهرة الط ن ظ

  الدولة.التوجيه األسري في كافة مناطق 

ه  - يالتنوي اهم ف ي س وى اإلعالم ى أن المحت ار  إل ري وانتش ك األس الق والتفك اهرة الط ار ظ انتش

  عن الواقع والسائد في المجتمع. ودخيلة االنحراف األخالقي من خالل نشر أفكار مختلفة

اء  - ة بإنش ة المطالب ة اجتماعي ز وأندي ارات مراك اء االم ة أنح ي كاف ون ف اء  تك ن األحي ة م قريب

ن  بهم م ية تجن ة ورياض اطات ثقافي واهبهم بنش ة م باب وتنمي راغ الش ات ف تغالل أوق كنية الس الس

  االنحراف األخالقي.

نا - د م ي الح وزارة ف ن دور ال اؤل ع ن  لتس واطنين م دات زواج الم يقالواف ات  والتنس ع الجه م

  األمنية في الحصول على الموافقات األمنية في حال رغبة المواطن االرتباط بزوجة وافدة.

سياسة الوطنية لألسرة التي تم إستفسار عن جهود الوزارة في تحقيق اال -  وعنم 2018طالقها في عام ال

  خططها للتنمية واالستشراف المستقبلي لألسرة. 

رات لقياس الهويالتنويه إلى عدم  - رات تتعلق وجود مؤش ارها فقط على مؤش رة واقتص ة الوطنية لألس

  عالقة أفراد األسرة الواحدة.ب

ار عن  - تفس ات االس اعدة المالية اقامت بها الوزارة لمعرفة مدى مالءوجود دراس لتي تقدمها مة المس

  ي الالئق للمستفيدين منها.للضمان االجتماعي ومدى تحقيقها المستوى المعيش لبعض الفئات المستحقة



   

 

قيام الوزارة بإعداد دراسات عن تأثير التباعد االجتماعي على التماسك والتواصل األسري التساؤل عن  -

  ).19وخاصة أثناء جائحة كوفيد (

نة من التأخر في لتنويه إلى وجود ا - ر الحاض مية الحكومية والذي تحديات لألس دار الوثائق الرس إص

يترتب عليه  حيةس تخراج بطاقة ص جيل الطفل في المدارس أو اس فيات  له التأخير بتس تش لدى المس

  الحكومية.

تحداث ال - ريعاتمطالبة باس تغالل األطفال في للحد تش ة في  من اس ل االجتماعي وخاص ائل التواص وس

  مجال الدعايات والتسويق.

اكز الشرطة لتجنب تفاقمها والحفاظ دور الوزارة في حل المشكالت األسرية بعيداً عن مراالستفسار عن  -

  على تماسكها.

بشأن األحوال الشخصية  2005) لسنة 28القانون االتحادي رقم ( األخيرة في أثر التعديالت التساؤل عن -

  الطالق. من ظاهرةفي الحد 

وساعات رؤية المطالبة بأن يكون هناك تنسيق بين وزارة تنمية المجتمع ووزارة العدل لزيادة عدد األيام  -

  األب ألبنائه الذين تحت رعاية والدتهم المطلقة.

ة األم العاملة  - ري وخاص تقرار األس ات تعنى باألم ومدى تأثيرها على االس المطالبة بإجراء دراس

  .والتقاعد المبكر قضائها بالمنزل العمل ومدةوساعات 

تفهام عن جهود الوزارة في إ - ون  عاماً الذين) 17لغاية  12ة (يواء الذكور من الفئة العمرياالس يتعرض

  النتهاكات أسرية أو عدم وجود معيل لهم نتيجة النفصال الوالدين.

اؤل عن  - أن الزواج والحياة الزوجية بكافة مكوناتها التس وجود خطة توعوية وتثقيفية طويلة المدى بش

  توجه من خالل المناهج واألسرة منذ الطفولة حتى بلوغ سن الزواج. 

ة بدولة  - حية خاص ة بالزواج وذلك وفق قواعد ص اء الئحة للتحاليل الجينية الخاص ة إنش االقتراح بدراس

تمرار نظراً للتطور  رة في الدولة والمنطقة والعمل على تحديثها باس اإلمارات تراعي األمراض المنتش

  الطبي المستمر في هذا المجال.

اعات العمل للمرأة ا - ة تقليل س ئتهم االقتراح بدراس لمتزوجة ولديها أطفال حتى تتمكن من تربيتهم وتنش

  بشكل سليم.



   

 

اعدة االجتماعية للمطلقة التي يقل عمرها عن ( - ة تقديم المس نة وال تعمل، ) 35المطالبة بإعادة دراس س

  على فرص وظيفية. وذلك لصعوبة حصول هذه الفئة

اؤل عن وجود مبادرات توعوية من قبل الوزارة للحد من  - زواج المواطنين والمواطنات من أجانب التس

  وتسليط الضوء على اآلثار السلبية لهذه الزيجات على األسرة اإلماراتية والمجتمع.

ري لما له من دور  - رة الممتدة والترابط األس تفهام عن وجود مبادرات من قبل الوزارة إلعادة األس االس

  كبير في تعزيز االستقرار األسري.

اء - رة في  االقتراح بإنش طة التي تعزز دور األس المزيد من المراكز االجتماعية المعنية بالبرامج واألنش

  االستقرار األسري وخاصة في القرى واألحياء والمناطق السكنية البعيدة عن المدن.

ائية لدى الوزارة بأعداد أطفال  - ار عن وجود إحص تفس المواطنين والمواطنات المتزوجين من االس

  يعيشون خارج الدولة بصفة دائمة.جنسيات أخرى 

اؤل عن وجود مقترح من - ات من أزواج غير مواطنين  التس اء المواطن ازات ألبن ديم امتي الوزارة لتق

 كمنحهم جواز الدولة بعد والدتهم مباشرة.

عار، وكذلك  - ة حديثة لعالوة األبناء ومدى كفايتها في ظل الغالء وارتفاع األس تفهام عن وجود دراس االس

  راسة صرف عالوة لألبناء الجدد للمتقاعدين. د

باب ارتفاع إ - ار عن أس تفس بة االس ارات االجتماعية بنس تش قبال أعداد أفراد المجتمع على خدمة االس

  .2019عن  2020% في 200

تهدفة  - تفادة الفئات المس اؤل عن جودة البرامج التي تقدمها الوزارة لمختلف أفراد المجتمع ومدى اس التس

  ذه البرامج. من ه

االستفهام عن دور الوزارة في نشر ثقافة الطالق الناجح في مجتمع اإلمارات وذلك باتفاق الطرفين على  -

  قحام األبناء في الخالفات والمشاحنات السلبية. ية األبناء والنفقة وغيرها وعدم إطريقة ترب

  

  

  



   

 

ى بوحميد/  معالي رد جاء وقد - ة بنت عيس ارات هذه على المجتمعة تنمية وزير – حص تفس  االس

  كاآلتي: والمالحظات

وزارة - وم ال عب تق اون م ري بالتع تالحم األس ر ال اس مؤش ة قي ية  دراس ة للتنافس ة االتحادي الهيئ

ارات واإل ة اإلم اء وجامع تم مراجعوحص ةي ذه الدراس تها  ة ه ا اإلوومناقش ن نتائجه الن ع ل ع قب

  .الوزراءاعتمادها من قبل مكتب رئاسة مجلس 

ارات  - ب االستش ة دور مكات وعي بأهمي ع ال ة لرف ات المعني ع الجه ر م د كبي وزارة بجه ت ال قام

  األسرية وتوحيد االستشارات األسرية وتقديم أفضل الخدمات لتساعد على استقرار األسرة.

د  - ى أنالتأكي ة  عل ر حكومي رية الغي ارات األس ز االستش رخيص مراك ي ت ر ف د النظ وزارة تعي ال

يق  ات بالتنس ع الجه ةم وابط  ،ذات العالق روط وض ع ش رار بوض داد ق ى إع افة إل باإلض

  الخدمات.أفضل لتقديم  يينسرمستشارين األلل

ه - ى  التنوي ريعية إل ة التش ارية الأن المنظوم ة س ي الدول ابطف د ض ً تع راد  ا رفات األف أن تص بش

اجز ل اً وح اءة للطف عدون االس تغالله، بوض ال  واس بيل المث ى س ديدها وعل ات وتش انون الالعقوب ق

  م (وديمة).2016) لسنة 3االتحادي رقم (

ات  - ع الجه يق م وزارة بالتنس ل ال ة تعم ي الالمعني االت ف ة ح ة بمتابع ة اإللكتروني ى الرقاب ديد عل تش

  لهم .  الغاتالب ةاستغالل األطفال بمواقع التواصل اإللكترونية وإحال

ع ا - اون م تم التع ات ي ةلجه ات ك المعني ي المؤسس ال ف واء األطف رةإلي ة أخي ع مرحل د أرب ، فيوج

اجين  ال المحت واء األطف ات إلي ي للجه ان ف ز أم وظبي،و مرك واء أب ز إي ا مرك ة منه ي الدول ة ف رعاي

تمرارية  مان اس وزارة لض ع ال ر م يق مباش د تنس ة ،ويوج ل رأس خيم ديم أفض م تق ا ت دمات كم الخ

  توقيع اتفاقيات معهم.

حاب  - منهم أص ن ض زواج وم ى ال ين عل ع المقبل ة لجمي ة وتثقيفي الت توعوي وزارة بحم وم ال تق

د ى تق افة إل ارة ، باإلض ة اإلش ى لغ ة إل ادة التدريبي ة الم ى ترجم ل عل اري العم م، وج م يالهم

  المحاضرات بالبث المباشروتكون موجودة على جميع مواقع التواصل االجتماعي.

د  - ى التأكي وزاعل حة اإلرة أن ال ة بالص الت توعوي وم بحم حة تق ز الص دف تعزي ة به نجابي

ع اإل ات ذات النف ع والجمعي ة المجتم حة ووقاي ع وزارة الص اون م ة بالتع رة المواطن ي األس ة ف نجابي

  العام لرفع نسبة الوعي لديهم.

ارك - كيلها  تش م تش ي ت ة الت وزارة باللجن يلال ة الت ات الطبي ة الفحوص م مراجع ن  ت ا م ل عليه العم



   

 

  قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للوصول إلى قائمة محدثة بالفحص للمقبلين على الزواج.

هد  - عش ار مجتم ادية اإلم ة و اقتص رات اجتماعي ي ات تغي توى المعيش ع المس ا رف ة منه إيجابي

رة  كل األس ر ش دخل وتغي اركةوال ا ومش المجتمع وتح وغيره رأة ب ؤوليتها المجتمالم ل مس ة م عي

 قتصادية واالجتماعية .الالسياسية واة بالمشارك

ه  - ى التنوي رأة إل ل الم أن عم ة بش ات ذات العالق ع الجه ل م وزارة تعم ةأن ال ة فئ ات األ وخاص مه

دارس ل ى الم ودة إل ة الع ق سياس ا تطبي ات منه ع مقترح هيل لبرف قتس م تطبي ات وت ى األمه ذا  عل ه

رح ي ، المقت ام الماض الل الع اء و خ ماح لآلب ات  الس ي بالواألمه وم الدراس ي الي باحي ف أخير الص ت

  ) ساعات كحد أقصى وغيرها.3ول مدة (األ

رار مج - دار ق س إص وزراءل انات لأل ال اء دور حض ة بإنش ات الحكومي ي الجه امالت ف ات الع مه

  ألسري.، لمنح المرونة واالستقرار ا ) طفالً 20أو ( في الجهة الواحدة ) أم عاملة50ألكثر من (

ع  - م وض ة (ت ايير الدولي ق المع ة وف ازة األموم ً ) يوم60إج ى ( ا ً يوم) 90إل بة  ،ا ا بالنس اعات لأم س

اعة  دتها الرض اعتفم دة أربع انس ة، ةلم ايير الدولي ق المع هر وف افة  أش ى باإلض اعاتإل ة  الس المرن

  للمرأة العاملة المطبقة في المؤسسات.

ى  - ين عل تفادة المقبل ى اس د عل رامج التالتأكي ن الب زواج م د ال ك بتزاي وزارة وذل دمها ال داد أي تق ع

  للمعرفة.المقبلين على الزواج وسهولة الوصول 

ه  - هالتنوي ى أن ة  إل اطر االجتماعي واهر والمخ د الظ تم رص ني تها م وث  ودراس دة البح الل وح خ

  القرار في التنبؤ ومعرفة الواقع. متخذيوالدراسات بوضع دراسة متكاملة تساعد 

ة  - ادرة منص الق مب م إط تت ة تح مى ( إلكتروني ر أكثمس نف) تحص ن ( رص ة 20ع ف لعب ) أل

تم  ة ي داإلكتروني ين  لهاوت ول األب ال ح الم،طف ور  الع اء األم ة أولي ا توعي دف منه ذه بواله اطر ه مخ

   األلعاب.

ا و  - رة بتفعيله ة كبي ا أهمي ا له رة ، مم أن األس ارية بش وانين الس ة الق ى أهمي د عل ل التأكي ا مث تطبيقه

ام  ي ع ا ف م إطالقه ي ت رة والت ة لألس ة الوطني ا2018السياس دى تطبيقه ا وم تم متابعته  م وي

  متها لألحداث حالياً.ءوموا

ة  - ات التعليمي ع المؤسس يق م اون وتنس اك تع ةهن ة  واالجتماعي دمات لفئ ة الخ وفير كاف ة لت واألمني

د  داث بع ج األح ل دم ن أج ة م ات المعني ة الجه م كاف ة تض كيل لجن م تش ا ت ن خالله ي م داث والت األح

نهم  راج ع داثاإلف ين األح ذويهم لتمك م ل ديم دع ن وتق يرتهم  م تكمال مس المجتمع واس راط ب االنخ



   

 

  التعليمية.

ؤ الت - د وتنب وزارة برص ام ال ى قي ارة إل ارات اإلش الل الزي ن خ رة م ه األس د تواج ي ق ديات الت ح

س  الل مجل ن خ ك م ع وذل ات المجتم ة فئ تبيانية لكاف ات االس تطالعية أو الدراس ة واالس الميداني

  تنسيق السياسات األسرية.

اك  - يق هن وزارة بالتنس ا ال ي أطلقته ادرات الت ن المب د م اهم العدي ي ستس ة والت ات المختص ع الجه م

تقر رة باس م إار األس ادرات ت ك المب ن تل ات وم ة فئ ف لكاف يفي مكث امج ص الق برن ع ط المجتم

  توعوية لألسرة عن اإلدارة المالية. وبرامج

ى - ارة إل ارية  اإلش دمات استش وزارة خ ديم ال نتق رية م تم  أس املين وي عادة المتع ز س الل مراك خ

ة ف ل الحديث ائل التواص الل وس ن خ ورياً أو م ارية حض دمات االستش ديم الخ ن تق ذر ع ال التع ي ح

  الحضور شخصياً.

جيعهم - واطنين لتش هيالت للم ديم تس ى تق ارة إل ى اإلش ة  عل ا المنح ات ومنه اط بمواطن االرتب

ة  الت توعوي يم حم ذلك تنظ زواج، وك اء ال ف أعب ة لتخفي راس جماعي يم أع زواج وتنظ ة لل المالي

  األسري.بأهمية الزواج من مواطنة لتحقيق االستقرار 

اون  - اك تع ة هن ة الوطني س السياس الل مجل ن خ ة م ات المعني ة الجه ع كاف وم م ذي يق رة وال لألس

ي تالحم  مبتنظ ق ال ي تحقي اهم ف ي تس ريعات الت داد التش ادرات وإع ات والمب ن الفعالي د م العدي

وزراء  س ال ى مجل ه إل نوي لرفع ع س ر رب داد تقري س إع ذا المجل الل ه ن خ تم م ري وي األس

  .ومراجعته

ارة إلى - رة توالبرامج ل إطالق الوزارة العديد من المبادرات اإلش من تلك وعزيز العالقة بين أفراد األس

رية وتنظيم ورش تدريبية ألولياء  رة وغطاء األم وخدمات تآلف لحل الخالفات األس البرامج ظالل األس

  األمور لتعريفهم بحقوق أبنائهم.

راكات مع بعض الجهات لتوفير إلى  التنويه - تفيدينوجود ش بة للمس ومات مناس اعدات  من خص مس

مان االجتماعي  ة الض تويات المعيش تفيدة وتخفيف  والحياةوذلك من أجل تعزيز مس ر المس الكريمة لألس

  أعباء الحياة اليومية وحصولهم على مستلزماتهم بأسعار مناسبة.



   

 

ارة إلى - أن أثر جائحة كوفيد ( اإلش ة تعدها الوزارة حالياً بش رية في  )19وجود دراس على العالقات األس

  نتائجها.العديد من المبادرات بعد االنتهاء منها واستخراج  إطالقاإلمارات والتي سيتم 

نة التأكيد  - ر الحاض تراطات التي  والقيام بزياراتعلى متابعة الوزارة لألس ميدانية للتأكد من توفر االش

مع الجهات المعنية الستخراج  لألسرة، والتنسيقتسمح لألسر باالحتضان مثل الوضع المادي واالجتماعي 

  أي أوراق ثبوتية للطفل ومتابعة مستواه التعليمي بشكل دوري.

نة 3التنويه إلى أن أحكام القانون االتحادي رقم ( - بشأن حقوق الطفل "وديمة" وفرت الحماية  2016) لس

المجتمع وأوجدت عقوبات لمن يخالف للطفل من أي استغالل قد يتعرض له سواء من األسرة أو أحد أفراد 

 ذلك.

الوزارة سواء حضورياً أو من خالل وسائل التواصل  أسرية تقدمهاوجود خدمات استشارية التأكيد على  -

  من أجل حل المشكالت األسرية والحفاظ على استقرارها.

ارة إلى  - اهمت في اإلش رة والتي س الحفاظ على كيانها تنظيم الوزارة العديد من البرامج الداعمة لألس

  وحققت التالحم األسري وتجنب وقوع الطالق.

رة ويتم متابعتها وتحليلها مع  - ات التي قامت بإعدادها الوزارة والتي تعنى باألس هناك العديد من الدراس

ريعات أو إطالق مبادرات  بالتش تائجها من خالل مراجعة وإدخال تعديالت  ية وتطبيق ن الجهات المعن

  ل مجلس السياسة الوطنية لألسرة.وبرامج من خال

ارة إلى وجود مذكرات تفاه - املةال م مع الجهات المعنية لتقديم الرعايةاإلش ناث فئة الذكور واإل وايواء ش

  يتعرضون النتهاكات أسرية. عاماً ممن) 17-12الذين ضمن الفئة العمرية (

ارة إلى تقديم الوزارة العديد من الخدمات االجتماعية   - اعدات المالياإلش ة التي تقدمها لبعض ومنها المس

روط وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم (الفئات التي ت نة 2نطبق عليها الش مان 2001) لس أن الض م بش

ل مع  اعدات  بعض الجهاتاالجتماعي وتعديالته، ويتم كذلك التواص المحلية أو الخيرية لتقديم بعض المس

  لألسر المتعففة.

ارة إلى - كل دوري  اإلش اعفة الدورات التدريبية التوعوية للمقبلين على الزواج وذلك بش أنه تم مض

  وفوري. 



   

 

التأكيد على أنه تم تشكيل لجنة حكومية بشأن التحاليل الجينية وتم عرض نتائجها على المجلس الوزاري  -

  للتنمية. 

ري  أهميةإلى  التنويه - تقرار األس هيل وجود التوافق بين األزواج لتحقيق االس ، لذا قامت الوزارة بتس

افة إلى ورش العمل واج المواطنين من المواطنات من خالل منح الزواج واألز عراس الجماعية باإلض

  التوعوية الموجهة للشباب.

ارة إلى - ريعات الموجودة لتع اإلش رة أن الوزارة تعمل على المبادرات والتش جيع مفهوم األس زيز وتش

 لألسرة. يالممتدة، ومنها مبادرة لقاءات عبر األجيال وكذلك مسابقة التصوير الفوتوغراف

ون خارج  التنويه إلى - أن أبناء المواطنين والمواطنات من أزواج وزوجات غير مواطنين والذين يعيش

يق مع تلك الدولة يتم متابعتهم من قبل جهات أخرى معنية بهم، ويأتي دور و زارة تنمية المجتمع في التنس

  الجهات في دراسة أوضاع معينة.  

رف عالوة لألبناء الجدد للمتقاعدين وذلك مع الجهات  - ة مقترح إمكانية ص يتم دراس ارة إلى أنه س اإلش

  المعنية.

ارات االجتماعية يأتي نظراً ألنه ي - تش تم تقديمها على التأكيد على أن زيادة أعداد المقبلين على خدمة االس

بتلك الخدمة ومدى فعاليتها ورغبة أفراد ، باإلضافة إلى وعي المجتمع ار الساعة ومن خالل عدة قنواتمد

  في حل المشكالت االجتماعية التي تواجههم.  المجتمع

ر األحادية وقامت بتقديم برامج تدريبية وتوعوية موجهه لهذه -  التنويه إلى أن الوزارة تبنت مبادرة األس

تفاد منها حتى اآلن ( ر واس خص691األس لبية واألزمات  اً، تعمل هذه البرامج على تخفيف) ش اآلثار الس

  . عم وتعزيز الصحة النفسية لألسرةوتقديم الد النفسية للطالق

ة كافة التأكيد على - تعمل على دراس اء  أن الوزارة س عادة األعض حاب الس المقترحات التي تقدم بها أص

  تعزيز التالحم األسري.  في وبما يسهم

يات  على وافق المجلسوفي نهاية النقاش  - وعإعادة توص ري ودوره في تحقيق "  موض التالحم األس

إلعادة  لجنة الشؤون االجتماعية والعمل والسكان والموارد البشريةإلى  " التنمية االجتماعية المستدامة

  .إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة ثم إعادتها صياغتها وفق المناقشة التي تمت في الجلسة



   

 

سرية حيث بدأت في  وافق المجلس على تحويل الجلسة إلى جلسة عصراً  )03:58(وفي تمام الساعة  -

، وقد ناقش فيها مشروع ميزانية المجلس الوطني االتحادي للسنة المالية عصراً ) 04:20تمام الساعة (

، عصراً ) 04:41، ثم عادت الجلسة بعدها علنية في تمام الساعة (عصراً ) 04:40لغاية الساعة ( 2022

اعة  ة وافق على رفعها في تمام الس ة بنود جدول أعمال هذه الجلس وبعد أن انتهى المجلس من مناقش

  .عصراً ) 04:44(

  
 
  الجلسة:نتائج  -
  

يات  على وافق المجلس - وعإعادة توص ري ودوره في تحقيق "  موض التنمية االجتماعية التالحم األس

تدامة ريةإلى  " المس كان والموارد البش ؤون االجتماعية والعمل والس ياغتها وفق  لجنة الش إلعادة ص

  ثم إعادتها إلى المجلس ألخذ الموافقة عليها في جلسة قادمة. المناقشة التي تمت في الجلسة

  .في جلسٍة سرية 2022المالية ني االتحادي للسنة مشروع ميزانية المجلس الوطوافق المجلس على  -

  

 :اإلجرائيالبيان  -

  : اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة - 

 .علي جاسم أحمدسعادة /  -

دون إبداء السادة  27/4/2021الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ مضبطة صدق المجلس على  -

  أي مالحظات عليها.

ً أحيط  -   : وهي الدولية التي أبرمتها الحكومةاالتفاقيات والمعاهدات ب المجلس علما

وم اتحادي رقم (  .1 نة  38مرس اعدة القانونية  2021) لس ان المس ديق على اتفاقية بش بالتص

  المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية البرازيل االتحادية .

وم اتحادي رقم (  .2 نة  39مرس ليم  2021) لس ان تس ديق على اتفاقية بش المجرمين بين بالتص

  الدولة وجمهورية البرازيل االتحادية .



   

 

وم اتحادي رقم (  .3 نة  40مرس اعدة القانونية  2021) لس ان المس ديق على اتفاقية بش بالتص

  المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة و تركمانستان .

مانستان بشان بالتصديق على اتفاقية بين الدولة و ترك 2021) لسنة  41مرسوم اتحادي رقم (  .4

  تسليم المجرمين .

وم اتحادي رقم (  .5 نة  42مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة و حكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية جنوب أفريقيا بشان المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية .

وم اتحادي رقم (  .6 نة  43مرس ليم المجرمين 2021) لس ديق على اتفاقية تس بين حكومة  بالتص

  الدولة وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا .

بالتصديق على اتفاقية لنقل األشخاص المحكوم عليهم  2021) لسنة  44مرسوم اتحادي رقم (  .7

  بين الدولة وجمهورية كازاخستان .

بالتصديق على اتفاقية لنقل األشخاص المحكوم عليهم  2021) لسنة  45مرسوم اتحادي رقم (  .8

  أستراليا .بين الدولة و

وم اتحادي رقم (  .9 نة  46مرس تثمار ثنائية بين الدولة  2021) لس ديق على اتفاقية اس بالتص

  وجمهورية ليبريا .

وم اتحادي رقم (  . 10 نة 47مرس ديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية غامبيا  2021) لس بالتص

  لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

وم اتحادي رقم (  . 11 نة ) ل 48مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021س بالتص

  جمهورية اندونيسيا لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

وم اتحادي رقم (  . 12 نة 49مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية غينيا بيساو لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات .

وم  . 13 نة 50اتحادي رقم ( مرس ة اإلقليمية  2021) لس س ديق على اتفاقية المقر للمؤس بالتص

  لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بين حكومة الدولة وصندوق النقد العربي .

وم اتحادي رقم (  . 14 نة  51مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  لجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما .جمهورية الكاميرون في شان الخدمات ا

وم اتحادي رقم (  . 15 نة  52مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  جمهورية هندوراس في شان الخدمات الجوية بين اقليميهما وفيما ورائهما .



   

 

وم اتحادي رقم (  . 16 نة 53مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وح 2021) لس كومة بالتص

فر  بقة لحاملي جوازات الس يرة الدخول المس ان اإلعفاء المتبادل من تأش مملكة تايالند بش

  الدبلوماسية والرسمية / الخاصة .

وم اتحادي رقم (  . 17 نة  54مرس ديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة  2021) لس بالتص

  بولندا في مجال النقل البحري . 

ال وافق المجلس على - حة ووقاية  -ة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس إحالة رس وزير الص

ع  ـ ـ وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن طلب  -المجتمـ

المجلس الوطني االتحادي الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب" إلى لجنة شؤون 

با التعليم والثقافة ة واإلعالم وذلك لدراسوالش وع ب والرياض أنه تمهيداً  ة هذا الموض وإعداد تقرير بش

  لعرضه على المجلس ومناقشته في جلسة الحقة.

الة واردة من معالي / عبدالرحمن محمد العويس  وافق المجلس على - حة ووقاية  –إحالة رس وزير الص

ع  يات  -المجتمـ أن توص أن قرار مجلس الوزراء بش ؤون المجلس الوطني االتحادي بش وزير الدولة لش

راف على  أن اإلش ة وزارة التربية والتعليم في ش ياس وع "س أن موض المجلس الوطني االتحادي في ش

ؤون التعليم والثقافة وا المدارس" إلى ة واإلعالم لدراسلجنة ش باب والرياض يات لش  ة الرد على التوص

  إلى هيئة مكتب المجلس. ورفعه  هذا الرد وإعداد تقرير بشأن

  

 : عشرة ثانيةالبيان اإلحصائي للجلسة ال -

نسبة حديث 
 الحكومة

نسبة حديث 
 األعضاء

الزمن الكلي 
 للبند

وقت حديث 
 الحكومة

وقت حديث 
 األعضاء

 البند

37.5 %  48.2 %  
) دقيقة 23(

  ) ثانية21و(

) دقيقة 12(

  ) ثانية31و(

) دقيقة 16( 

  ) ثوان04و(
  األسـئـلـة



   

 

  

مالحظة: الزمن الكلي للبند يشمل تالوة األمين العام للبند ومداخالت الرئيس باإلضافة إلى وقت حديثي 
  .األعضاء والحكومة

  

39.2 %  52.7 %  

) ساعات 4(

 دقيقة) 34(و

  ) ثانية51و(

) 47ساعة و(

) 47(و دقيقة

  ثانية

) 24ساعتان و(

) 47دقيقة و(

  ثانية 

م  الح ت وع " ال وض م

 األسري ودوره في تحقيق

ة  ي اع م ت ة االج ي م ن ت ال

  المستدامة"

  -  -  ) دقيقة20(  -  -

روع ميزانية المجلس  مش

نة  الوطني االتحادي للس

نوقش في . 2022المالية 

  جلسة سرية
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