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مقدمـــة

لقد تزامن تاأ�شي�س املجل�س الوطني الحتادي -والذي بداأ عمله يف الثاين ع�شر من فرباير عام 
1972 - مع انطالق جتربة الحتاد الفريدة، لي�شكل ال�شلطة الرابعة من ال�شلطات الحتادية 
اخلم�س املن�شو�س عليها يف الد�شتور والتي تتولى الوظائف الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية 
على امل�شتوى الحتادي، وهي: املجل�س الأعلى لالحتاد، ورئي�س الحتاد ونائبه، وجمل�س وزراء 

الحتاد، واملجل�س الوطني الحتادي، والق�شاء الحتادي.
الوطني منذ  املجل�س  لأهمية  الر�شيدة  القيادة  بتقدير  الوطني الحتادي  املجل�س  وقد حظي 
بداياته الأولى؛ ملا لعبه من دور مهم -اإلى جانب احلكومة- يف �شياغة الت�شريعات والقوانني 

وال�شيا�شات التي ر�شمت مالمح الدولة الأولى.
دور  وتفعيل  لتعزيز  اتخاذها  مت  التي  العملية  اخلطوات  الإ�شدار  هذا  يف  ن�شتعر�س  و�شوف 
فيما  التنفيذية  للموؤ�ش�شة  وداعمة  �شلطة م�شاندة ومر�شدة  ليكون  الوطني الحتادي  املجل�س 
عرف »مبرحلة التمكني«، والتي مت اإطالقها يف خطاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال نهيان رئي�س الدولة –حفظه اهلل- مبنا�شبة العيد الوطني الرابع والثالثني لدولة الإمارات 

العربية املتحدة يف عام 2005م.
وقد بداأت مرحلة متكني املجل�س الوطني الحتادي با�شتحداث وزارة تخت�س ب�شوؤونه، ثم تبني 
والذي   2009 ل�شنة  الد�شتوري  التعديل  ثم  2006م،  عام  يف  اأع�شائه  ن�شف  انتخاب  نظام 
واأي�شًا متكينه من و�شع  اأربع �شنوات بدًل من �شنتني،  اإلى  مت مبقت�شاه مد ع�شوية املجل�س 
لئحته الداخلية بعد موافقة املجل�س الأعلى لالحتاد، ثم تاأتي اخلطوة الأخرية، وهي الإعداد 
2011م  لتجربة النتخابية الثانية وذلك لنتخابات ن�شف اأع�شاء املجل�س يف �شهر �شبتمرب 
مت�شمنة زيادة احلد الأدنى للهيئات النتخابية مع عدم وجود �شقف اأعلى لعددها مما يتيح 

حق امل�شاركة ال�شيا�شية لأكرب عدد من املواطنني.
الوطني  املجل�س  بدور  الرتقاء  لأهمية  ال�شيا�شية  القيادة  روؤية  بو�شوح  �شبق  ما  كل  ويعك�س 
التحديث  عمليات  عالمات  من  بارزة  وعالمة  نوعية  نقلة  ي�شكل  مما  وتعزيزه،  الحتادي 
والتطوير التي ت�شهدها الدولة يف كافة املجالت، ويعد دلياًل ملمو�شًا على الرغبة ال�شادقة يف 
تعزيز الدور الرقابي والت�شريعي للمجل�س الوطني الحتادي، وفق م�شار متدرج منتظم يراعي 
اأ�شواطًا طويلة يف عملية التنمية يف  اخل�شو�شية التي تتمتع بها دولتنا الفتية، والتي قطعت 

خمتلف القطاعات القت�شادية والجتماعية والب�شرية.
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اأوًل: خطاب رئي�س الدولة مبنا�سبة العيد الوطني الرابع والثالثني:

لقد كان خطاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد بن �شلطان اآل نهيان رئي�س الدولة –
حفظه اهلل- يف العام 2005 مبنا�شبة الذكرى الرابعة والثالثني لقيام احتاد دولة الإمارات 

العربية املتحدة مبثابة خارطة طريق خلطط التنمية امل�شتدامة الداخلية واخلارجية للدولة.
فقد حث �شموه يف هذا اخلطاب على �شرورة املحافظة على م�شرية الحتاد املجيدة من خالل 
زيادة متا�شك اأبناء الوطن وتوجيه جهودهم وحتفيزها وتعزيز التعاون والتن�شيق بني الأجهزة 
والثقافية،  والدينية،  )ال�شيا�شية،  واخلا�شة  واملحلية(  )الحتادية  احلكومية  واجلهات 
للتحديات  الت�شدي  يف  مبهامها  للقيام  املدين  املجتمع  ومنظمات  والتعليمية(  والإعالمية، 
ومواجهة امل�شكالت والهموم الوطنية بكل م�شوؤولية و�شفافية مبا يحقق ال�شالح العام، يف جو 
من ال�شتقرار ال�شيا�شي والأمني والت�شريعي و�شيا�شة النفتاح التي تعي�شها الدولة وت�شجعها.

املعنية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ودعم  تفعيل  اأن  على  اهلل-  –حفظه  ال�شمو  �شاحب  اأكد  وقد 
بالتخطيط للتعليم والتدريب لإعادة التوازن للرتكيبة ال�شكانية، واإ�شالح هيكل �شوق العمل يف 
الدولة �شتكون من اأولويات احلكومة يف املرحلة القادمة، بالإ�شافة اإلى اللتزام بتطوير البنى 
التحتية وحتديث اخلدمات واملرافق العامة يف كل اإمارات الدولة وحتقيق املزيد من الرعاية 

ال�شحية والجتماعية وتوفري ال�شكن املالئم لكل اأ�شرة مواطنة على امتداد الوطن.
كما اأ�شار رئي�س الدولة –حفظه اهلل- اإلى ال�شيا�شة اخلارجية التي تنتهجها دولة الإمارات 
العربية املتحدة على ال�شعيد اخلليجي والعربي والإ�شالمي والعاملي، والقواعد واملبادئ التي 

تتبناها على اأ�شا�س من اللتزام باملواثيق الدولية.
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الوعي  ن�شر  خالل  من  واملواطن  الوطن  ق�شايا  لتبني  الإعالم  و�شائل  �شموه  دعا  كذلك 
واحرتام  املهني  والحرتاف  امل�شوؤولة  اأ�شا�س احلرية  الوطني على  العمل  وامل�شاهمة يف دعم 

خ�شو�شية املجتمع وهويته الوطنية.

اأما بالن�شبة للمجل�س الوطني الحتادي فقد كان هذا اخلطاب مبثابة نقطة حتول يف م�شرية 
من  القادمة  املرحلة  »اإن  �شموه:  قال  حيث  دوره.  وتعزيز  الحتادي  الوطني  املجل�س  متكني 
م�شريتنا وما ت�شهده املنطقة من حتولت واإ�شالحات تتطلب تفعياًل اأكرب لدور املجل�س الوطني 

الحتادي ومتكينه ليكون �شلطة م�شاندة ومر�شدة وداعمة للموؤ�ش�شة التنفيذية«.

بق�شايا  والت�شاقًا  وفاعلية  قدرة  اأكرب  يكون جمل�شا  اأن  على  »...�شنعمل  �شموه:  اأ�شاف  كما 
الوطن وهموم املواطنني ترت�شخ من خالله قيم امل�شاركة احلقة ونهج ال�شورى من خالل م�شار 

متدرج منتظم«.

ثانياً: قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )3( ل�سنة 2005:

2005، والذي ت�شمن  اإ�شدار املجل�س الأعلى لالحتاد القرار رقم )3( ل�شنة  وقد تال ذلك 
الرابع  الوطني  العيد  مبنا�شبة  اهلل-  –حفظه  الدولة  رئي�س  خطاب  اعتبار  على  الن�س 
والثالثني لدولة الإمارات العربية املتحدة خطة عمل وطنية للعمل مبقت�شاها خالل املرحلة 
م�شرية  يف  دوره  وتفعيل  الحتادي  الوطني  املجل�س  متكني  لعملية  متدرجة  كخطوات  املقبلة 

العمل الوطني.
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ثالثاً: مراحل برنامج متكني املجل�س الوطني الحتادي:

لقد اأر�شى خطاب �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد بن �شلطان اآل نهيان رئي�س الدولة –
حفظه اهلل- القواعد املنهجية لعملية متكني املجل�س الوطني الحتادي وتعزيز دوره وزيادة 
التحول  باأن هذا  اأو�شح �شموه  اأمت وجه.  فقد  به على  املنوطة  بالواجبات  للقيام  �شالحياته 
للمجتمع  ال�شكانية  الرتكيبة  طبيعة  مع  تن�شجم  ومدرو�شة  متدرجة  مبراحل  مير  باأن  لبد 
التي  والتحولت  نعي�شه  الذي  الع�شر  وظروف  للم�شتقبل  وتطلعاته  واجتاهاته  وخ�شو�شيته 
ي�شهدها العامل من حولنا، مع التاأكيد على �شرورة ن�شر وتعزيز ثقافة امل�شاركة ال�شيا�شية بني 
املواطنني وخلق جو من الدميقراطية واحرتام حقوق الآخرين وال�شماح لهم بحرية التعبري 
التي يكفلها د�شتور دولة الإمارات العربية املتحدة الذي متت �شياغته خلدمة م�شالح الوطن 

واملواطنني واملقيمني على اأر�س الدولة.

تهيئة  اإلى  تهدف  الحتادي  الوطني  املجل�س  متكني  يف  التدرج  عملية  اأن  �شموه  اأو�شح  وقد 
البيئة ال�شليمة وا�شتكمال الأ�ش�س القانونية الالزمة لتكون اخلطوات التالية ترجمة لتطلعات 
املجل�س  دور  لتعزيز  املالئمة  البيئة  تهيئة  على  احلكومة  دور  ويقت�شر  املواطنني،  وتو�شيات 
مع  العاملية،  املنظومة  وفق  ال�شاملة  وروؤيتنا  املحلية  وبيئتنا  لقناعاتنا  وفقًا  فاعليته  وزيادة 

املحافظة على جذورنا العربية والإ�شالمية الأ�شيلة وثقافتنا وح�شارتنا.

كما اأ�شار �شموه اإلى اأهمية امل�شاركة الن�شائية يف العملية النتخابية والتي تعد ا�شتكماًل لدورها 
يف احلياة العامة والذي مكنها من امل�شاركة الفعلية والو�شول اإلى خمتلف مواقع امل�شوؤولية يف 
الدولة مبا يف ذلك ع�شوية جمل�س وزراء الحتاد. ويعد دعم القيادة ال�شيا�شية مل�شاركة املراأة 
اأهمية دورها  دلياًل على  الأولى -كناخبة ومر�شحة-  النتخابية  التجربة  بقوة يف  الإماراتية 
�شرائح  كافة  فيه  تت�شاوى  الذي  الدميقراطي  املجتمع  وتطوير  بناء  املهم واحليوي يف عملية 
املجتمع، مما يعزز من فر�س طرح الق�شايا التي تهم املراأة والأ�شرة الإماراتية والإ�شهام يف 

تقوية وتعزيز البناء الجتماعي للدولة.

العيد  مبنا�شبة  خطابه  يف  املعاين  هذه  على  التاأكيد  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأعاد  وقد 
الإجتماعية  والكفاءة  الإقت�شادية  الكفاءة  »اإن  بقوله:  للدولة  والثالثني  الثامن  الوطني 
تنمية  يف  ما�شون  اإننا  الثقة  بكل  واأقولها  الدول،  بها  تتمايز  ممار�شات  ال�شيا�شية  والكفاءة 
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قدراتنا وحتديث موؤ�ش�شاتنا واإعادة هيكلة املمار�شات مبا يحقق طموحاتنا بالعي�س يف جمتمع 
ي�شوده العدل والقانون، دولة تكر�س قيم النزاهة وامل�شاءلة وال�شفافية، تكفل احلقوق وحترتم 
احلريات وتدعم التفكري والتحليل والإبداع، وت�شجع ممار�شة احلوار وابداء الراأي وامل�شاركة 
هيبتها  للدولة  وحتفظ  للوطن  والنتماء  الولء  قيم  تكر�س  ممار�شات  وفق  القرار  اتخاذ  يف 

و�شيادتها وللمواطن اأمنه و�شالمته.. وبهذا يكون التمكني«.

1 - ا�ستحداث وزارة تخت�س ب�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي:

لقد �شدر املر�شوم بقانون احتادي رقم )1( ل�شنة 2006م بتعديل اأحكام القانون الحتادي 
رقم )1( ل�شنة 1972م ب�شاأن اخت�شا�شات الوزارات و�شالحيات الوزراء والذي مت مبوجبه 
حتديد اخت�شا�شات بع�س الوزارات واإن�شاء عدد من الوزارات وحتديد اخت�شا�شاتها، حيث 
ن�شت املادة ال�شابعة من هذا املر�شوم على ال�شالحيات املمنوحة لوزير الدولة ل�شوؤون املجل�س 

الوطني واملتمثلة فيما يلي:

التن�شيق بني احلكومة واملجل�س الوطني الحتادي فيما يتعلق مببا�شرة املجل�س الوطني  �
الحتادي لخت�شا�شاته.

امل�شاركة يف اإعداد الت�شريعات ذات ال�شلة بدور املجل�س الوطني الحتادي.  �

الإ�شراف على �شوؤون الإعالم فيما يتعلق باحلياة النيابية. �

ال�شادرة  � الحتادية  والقرارات  واللوائح  القوانني  اإياها  تخوله  اأخرى  �شالحيات  اأية 
مبقت�شاها.

ت�شكيل  اإعادة  ب�شاأن  2006م  ل�شنة   )10( رقم  الحتادي  املر�شوم  �شدور  ذلك  اأعقب  وقد 
جمل�س وزراء دولة الإمارات العربية املتحدة، والذي ت�شمن ت�شمية معايل الدكتور اأنور حممد 

قرقا�س وزيرًا للدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني.

بني  للتن�شيق  وحيوية  فعالية  اأكرث  قنوات  اإيجاد  يف  القيادة  رغبة  اإلى  اخلطوة  هذه  وتعزى 
املجل�س الوطني الحتادي واحلكومة. 
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2 - قرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )4( ل�سنة 2006 وقرار رئي�س الدولة رقم )3( ل�سنة 
:2006

�شدر قرار رئي�س الدولة –حفظه اهلل- رقم )3( ل�شنة 2006 بناًء على قرار املجل�س الأعلى 
2006 يف �شاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات يف املجل�س  لالحتاد رقم )4( ل�شنة 
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  عدد  ن�شف  اختيار  يتم  اأن  على  ن�س  والذي  الحتادي  الوطني 
الحتادي من قبل هيئات انتخابية ت�شكل يف كل اإمارة ويتم ت�شمية اأع�شائها من قبل حاكم 
الإمارة، وت�شكل بواقع مائة م�شاعف لعدد املقاعد املخ�ش�شة لالإمارة باملجل�س وفقًا للد�شتور 

كحد اأدنى.

كما ن�س القرار على ت�شكيل اللجنة الوطنية لالنتخابات برئا�شة وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س 
الوطني الحتادي وع�شوية كل من وزير العدل، ووزير ال�شحة، ووزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
الدولة  واأمني عام وزارة  الداخلية،  الرئا�شة، ووكيل وزارة  واأمني عام وزارة �شوؤون  املجتمع، 
ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي )مقررًا(، واثنني من ال�شخ�شيات العامة يختارهما رئي�س 

اللجنة. 

وقد حدد القرار اخت�شا�شات اللجنة الوطنية لالنتخابات لت�شمل ر�شم الإطار العام للعملية 
بالنتخابات،  والتثقيف  التوعية  وحمالت  النتخابات  �شري  على  العام  والإ�شراف  النتخابية 
واإ�شدار  لالنتخابات،  القانوين  الإطار  لتكوين  التنظيمية  وال�شوابط  الإجراءات  واعتماد 
وموعد  الرت�شيح  عن  العدول  ومهلة  الرت�شيح  بدء  مواعيد  يحدد  لالنتخابات  زمني  برنامج 
لنتائج  النهائي  الإعالن  النتخابات وموعد  الطعون يف  اإمارة ومهلة  النتخابات يف كل  عقد 
النتخابات، والدعوة لالنتخابات يف كل اإمارة وحتديد املواعيد املقرر عقدها فيها، واإعالن 

قائمة املر�شحني لكل اإمارة.

كما تخت�س اللجنة بتحديد العتمادات املالية الالزمة واإدراجها �شمن امليزانية العامة الدولة 
بت�شكيل اللجان الفرعية لالنتخابات وحتديد نطاق اخت�شا�شاتها )جلان الإمارات، اللجنة 
الأمنية، اللجنة الإعالمية، جلنة اإدارة النتخابات(، وت�شكيل فرق عملها، واعتماد املقرتحات 
والأختام  والوثائق  واجلداول  بال�شتمارات  واخلا�شة  النتخابات  اإدارة  جلنة  من  املقدمة 
املعتمدة اخلا�شة بالعمليات النتخابية، واعتماد مركز النتخاب يف كل اإمارة بناء على تو�شية 

من جلنة اإدارة النتخابات، والإعالن النهائي لأ�شماء الفائزين بالنتخابات.
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وبناًء على ذلك فقد اأ�شدرت اللجنة الوطنية لالنتخابات قرارها رقم )2006/1/1( ب�شاأن 
اللجنة  ومهام  لالنتخابات،  العامة  القواعد  حدد  والذي  لالنتخابات،  التنفيذية  التعليمات 
الوطنية واللجان الفرعية، وقواعد الرت�شح، وقواعد النتخاب، و�شوابط احلمالت النتخابية، 
والطعون، و�ضروط اجراء االنتخابات التكميلية، واحلاالت التي يتم فيها حلول اأع�ضاء القوائم 

الحتياطية بكل اإمارة يف مقاعد املجل�س.

3 - انتخابات املجل�س الوطني الحتادي الأولى عام 2006:

�شهر  يف  الحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء  عدد  ن�شف  لختيار  الأولى  النتخابات  اأجريت 
�شاأن  يف  اهلل-  -حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  قرار  مبوجب   2006 عام  من  دي�شمرب 

طريقة انتخاب ممثلي الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي امل�شار اإليه.

وقد مثلت هذه النتخابات اخلطوة الأولى يف عملية متكني املجل�س الوطني الحتادي وتفعيل 
دوره، مما فتح اآفاقًا جديدة للحياة النيابية يف الدولة.

وقد حظيت املراأة الإماراتية بدعم وتقدير كبريين يف �شتى امليادين، وذلك اإميانًا من القيادة 
الر�شيدة باأهمية املراأة يف احلياة العامة والعمل الوطني. وقد عك�س ان�شمام املراأة اإلى العمل 
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ال�شيا�شي من خالل جمل�س الوزراء وع�شوية املجل�س الوطني الحتادي مدى وعي قيادة و�شعب 
الإمارات ون�شجه ال�شيا�شي واإميانه العميق بقدرات املراأة والثقة الكاملة يف اإمكاناتها كونها 

�شريكًا فاعاًل يف بناء م�شتقبل الوطن.  

وقد مثلت جتربة املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي قفزة نوعية يف العمل الربملاين ب�شكل 
وا�شحة حول  ر�شالة  والت�شويت كان  للرت�شح  الإماراتية  اأمام  الفر�شة  اإتاحة  اأن  عام، حيث 
اأهمية ح�شورها على �شاحة العمل ال�شيا�شي على العك�س من بع�س الدول التي ا�شطرت فيها 
اإحدى  الت�شويت. وقد كان فوز  اأعوامًا طويلة للح�شول على حقها يف  تنا�شل  اأن  اإلى  املراأة 
ال�شيدات باأحد مقاعد املجل�س الوطني الحتادي كاأول امراأة اإماراتية اأكرب برهان على الثقة 
الغالية التي اأولها اإياها اأبناء الوطن. كما مت تعيني ثمانية ن�شاء اأخريات يف ع�شوية املجل�س 
الوطني لي�شل عدد املقاعد التي �شغلتها املراأة يف هذا املجل�س اإلى ت�شعة مقاعد، بن�شبة بلغت 

.% 22.5

النتخابية  للعملية  وال�شتعدادات  التح�شريات  على  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  واأ�شرفت 
ل�شتكمال القوائم النتخابية لختيار القاعدة النتخابية، حيث قام كل حاكم اإمارة باختيار 
اأع�شاء الهيئة النتخابية باأكرث من )100( م�شاعف عدد ممثلي الإمارة يف املجل�س الوطني 
الحتادي )8 اأع�شاء لكل من اأبو ظبي ودبي، و6 لكل من ال�شارقة وراأ�س اخليمة، و4 لكل من 

الفجرية وعجمان واأم القيوين(.

وقد بلغ عدد اأع�شاء الهيئات النتخابية لكافة الإمارات )6595( ع�شوًا موزعني على جميع 
الإمارات، حيث بلغت ن�شبتهم يف اأبوظبي 26.4 %، ويف دبي 23 %، ويف ال�شارقة 15.4 %، ويف 
عجمان 6.6 %، ويف اأم القيوين6.1 %، ويف راأ�س اخليمة 16 %، ويف الفجرية 6.3 %.  حيث 
بلغت ن�شبة امل�شاركة العامة على م�شتوى الدولة 74.4 %، بواقع 60 % يف اأبوظبي، و71.05 % 
يف دبي، و82.20 % يف ال�شارقة، و85.09 % يف عجمان، و88.83 % يف اأم القيوين، و78.98 % 

يف راأ�س اخليمة، و90.41 % يف الفجرية.

 456 الدولة  اإمارات  كافة  من  الحتادي  الوطني  املجل�س  لع�شوية  املر�شحني  عدد  بلغ  وقد 
مر�شحًا، بواقع 100 مر�شح عن اأبوظبي �شكلوا ن�شبة 21.9 %، و82 عن دبي بن�شبة 18 %، 
القيوين  اأم  %5.3، و29 عن  بن�شبة  22.1 %، و24 عن عجمان  بن�شبة  ال�شارقة  و101 عن 

بن�شبة 6.4 %، و83 عن راأ�س اخليمة بن�شبة 18.2 %، و37 عن الفجرية بن�شبة 8.1 %.



182011  - برنامج امل�شاركة والتمكني... املجل�س الوطني الحتادي 2005 

دولة  مواطني  تهم  التي  املجتمعية  الق�شايا  على  النتخابية  املر�شحني  حمالت  ركزت  وقد 
والتعليم،  والتوطني،  العمل  وفر�س  الوطنية،  والهوية  ال�شكانية  الرتكيبة  كخلل  الإمارات 
يظهر  مما  املواطن،  معي�شة  م�شتوى  وحت�شني  والإ�شكان،  والطفل،  املراأة  وحقوق  وال�شحة، 
مدى ارتباط املر�ضحني بالواقع املعا�ض على اأر�ض الدولة والت�ضاقهم بهموم الوطن واملواطن.

وقد اعتمدت اللجنة الوطنية لالنتخابات -يف اأول جتربة انتخابية يف الدولة- نظام الت�شويت 
الآيل  تقنيات احلا�شب  ا�شتخدام  التقليدي، من خالل  الت�شويت  بدًل من نظام  الإلكرتوين 
لت�شجيل وتخزين بيانات املر�شحني والناخبني، والتحقق من هوية الناخبني ملبا�شرة الت�شويت 

اإلكرتونيًا، ثم فرز وعد الأ�شوات لكل مر�شح، وهي عملية تتميز بالدقة وال�شرعة وال�شرية.

وقد اأجريت النتخابات وفق اجلدول الزمني املعتمد من قبل اللجنة الوطنية لالنتخابات يف 
املراكز النتخابية املحددة يف كل اإمارة، فقد جرت يف كل من اأبوظبي والفجرية يف يوم ال�شبت 
16 دي�شمرب، ويف دبي وراأ�س اخليمة يف يوم الثنني 18 دي�شمرب، ويف ال�شارقة وعجمان واأم 

القيوين يف يوم الأربعاء 20 دي�شمرب.

قبل حكام  املعينني من  الأع�شاء  بجانب  املنتخبون  الأع�شاء  بداأ  النتخابات  نتائج  وباإعالن 
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الإمارات مبمار�شة دورهم يف امل�شاركة يف �شنع القرار من خالل التفاعل الدائم مع الق�شايا 
التي تهم الوطن واملواطنني وعر�شها على احلكومة ل�شياغة القوانني والت�شريعات اأو تعديلها 
املتغريات  وفق  الوطنية  امل�شالح  ومراعاة  ومتطلباتها  املرحلة  وخ�شو�شية  يتنا�شب  مبا 

الإقليمية والدولية.

وهو ما اأكد عليه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة –حفظه اهلل- 
عقب اإعالن النتائج النهائية لنتخابات 2006م بقوله: »اإن الثقة التي ح�شل عليها اأع�شاء 
املجل�س الوطني الحتادي الذين مت انتخابهم هي اأمانة وم�شوؤولية يجب اأن يتحملوا اأعباءها 

من خالل احلر�س على ق�شايا الوطن واملواطنني«.

وذلك  الربملانية  احلياة  تعزيز  يف  التدرج  مبداأ  اأهمية  على  التاأكيد  الدولة  رئي�س  اأعاد  كما 
بقوله: »اإن هذا التدرج يف املمار�شة الربملانية �شي�شاهم يف بناء جتربة برملانية ناجحة تتوفر 
لها املقومات التي متكنها من القيام بدورها الد�شتوري على ال�شعيدين الت�شريعي والرقابي«. 

4 - التعديل الد�ستوري رقم )1( ل�سنة 2009:

يعد التعديل الد�شتوري رقم )1( ل�شنة 2009 والذي طال عددًا من مواد د�شتور دولة الإمارات 
�شالحياته  لزيادة  جديدة  خطوة  الحتادي  الوطني  املجل�س  بعمل  املتعلقة  املتحدة  العربية 
وتعزيز دوره ومكانته تطبيقا للربنامج ال�شيا�شي الذي اأعلنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- يف �شهر دي�شمرب من عام 2005.

فقد ت�شمن التعديل الد�شتوري -يف مادته الثانية- الن�س على تعديل ن�شو�س املواد »72، 78، 
85، 91« من الد�شتور بحيث ت�شبح مدة ع�شوية املجل�س الوطني الحتادي اأربع �شنوات بدًل 
72(، واأل تقل مدة الدورة العادية �شنوية للمجل�س عن �شبعة �شهور تبداأ  من �شنتني )املادة 
يف الأ�شبوع الثالث من �شهر اأكتوبر من كل عام )املادة 78(، واأن يتولى املجل�س و�شع م�شروع 
الأعلى  املجل�س  موافقة  على  بناء  الحتاد  رئي�س  من  بقرار  ت�شدر  اأن  على  الداخلية  لئحته 
لالحتاد )املادة 85(، واأن يحدد بقرار من رئي�س الحتاد املعاهدات والتفاقيات الدولية التي 

يتوجب على املجل�س الوطني الحتادي مناق�شتها قبل الت�شديق عليها )املادة 91(.
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كما ن�شت املادة الثالثة من التعديل الد�شتوري امل�شار اإليه على اأن متدد مدة الف�شل الت�شريعي 
للمجل�س الوطني احلايل )اأي الف�شل الت�شريعي الرابع ع�شر( حتى يكمل املجل�س مدة اأربع 

�شنوات عماًل مبا �شبق اإقراره يف املادة 72 بعد تعديلها.

5 - املجل�س الوطني الحتادي بعد انتخابات 2006:

الت�شريعي الرابع ع�شر عالمة فارقة يف م�شرية املجل�س الوطني الحتادي منذ  مثل الف�شل 
اإن�شائه، فقد كانت عملية اإعادة ت�شكيله من خالل انتخاب ن�شف اأع�شائه، ومتكني املراأة من 
ممار�شة دورها يف املجل�س الوطني الحتادي وتفاعلها املتميز فيه والذي دعم واأثرى التجربة 
الربملانية، ومتديد مدة ع�شويته لت�شبح اأربع �شنوات اإ�شافة حقيقية للمجل�س يف �شبيل اإجناز 

اأعماله.

فرباير  من  الثامن  يف  ع�شر  الرابع  الت�شريعي  ف�شله  الحتادي  الوطني  املجل�س  اختتم  وقد 
خاللها  �شاهم  عادية  انعقاد  اأدوار  خم�شة  على  ا�شتمل  والذي  2011م،  اجلاري  العام  من 
القوانني  م�شروعات  من  عدد  وتعديل  مناق�شة  يف  والرقابية  الت�شريعية  اخت�شا�شاته  وفق 
واملو�شوعات العامة وتوجيه الأ�شئلة حول كل ما يتعلق باهتمامات املواطنني وتلبية احتياجاتهم 

الأ�شا�شية لتحقيق امل�شلحة العامة.
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الدين  �شاأن  يف  احتادي  قانون  م�شروع  اأهمها  من  قانون  م�شروع   )64( املجل�س  ناق�س  فقد 
العام للدولة، وم�شروع قانون احتادي ب�شاأن اإن�شاء املركز الوطني لالإح�شاء، وم�شروع قانون 
احتادي ب�شاأن تاأ�شي�س م�شرف الإمارات للتنمية، وم�شروع قانون احتادي ب�شاأن حماية ال�شبكة 
العامة للهيئة الحتادية للكهرباء واملاء، وم�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون 
له،  املعدلة  والقوانني  التجارية  الوكالت  تنظيم  ب�شاأن  1981م  ل�شنة   )18( رقم  الحتادي 
ب�شاأن  احتادي  قانون  وم�شروع  الإعالمية،  الأن�شطة  تنظيم  ب�شاأن  احتادي  قانون  وم�شروع 
لالإحتاد  اخلتامي  احل�شاب  اعتماد  ب�شاأن  احتادي  قانون  وم�شروع  الإئتمانية،  املعلومات 
واحل�شابات اخلتامية للجهات امل�شتقلة وامللحقة عن ال�شنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م 
�شاأن  يف   2006 ل�شن   )24( رقم  الحتادي  القانون  تعديل  ب�شاأن  احتادي  قانون  وم�شروع   ،
احتادي  قانون  وم�شروع  البحري،  القانون  ب�شاأن  احتادي  قانون  وم�شروع  امل�شتهلك،  حماية 
ب�شاأن النقل الربي والطرق، وم�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي 

رقم )21( ل�شنة 1995 يف �شاأن ال�شري واملرور.

لالإ�شكان،  زايد  ال�شيخ  برنامج  �شيا�شة  اأهمها  من  عامًا،  مو�شوعًا   )32( مناق�شة  مت  كما 
و�شيا�شة احلكومة يف قطاع الإعالم، وظاهرة ارتفاع الأ�شعار، وال�شرتاتيجية الغذائية للدولة، 
العايل  التعليم  وزارة  و�شيا�شة  الجتماعية،  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  و�شيا�شة 
التلوث  ومو�شوع  املالية،  وزارة  و�شيا�شة  ال�شناعي،  القطاع  ودعم  وتنظيم  العلمي،  والبحث 
البيئي، وحماية وتنمية الرثوة ال�شمكية، و�شيا�شة الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء، و�شيا�شة 
هيئة  و�شيا�شة  لوزارة اخلارجية،  العامة  وال�شيا�شة  الت�شالت،  تنظيم  وهيئة  العدل،  وزارة 

الإمارات للهوية، و�شيا�شة وزارة ال�شحة، و�شيا�شة الهيئة العامة للطريان املدين.

بالإ�شافة اإلى طرح )149( �شوؤاًل، تناولت الق�شايا الجتماعية وال�شحية والتعليمية واملالية، 
كالواقع ال�شحي يف القطاع احلكومي، وارتفاع اأ�شعار ال�شلع واخلدمات الناجت عن زيادة �شعر 

البنزين، واإن�شاء املجل�س الحتادي للرتكيبة ال�شكانية.

وقد اعتمدت اللجان الدائمة واملوؤقتة باملجل�س يف رفع تقارير مو�شوعية للمجل�س واحلكومة 
على حتري احلقائق يف املو�شوعات املثارة اأمامها من خالل درا�شات علمية وزيارات ميدانية 
واملواطنني  املجتمع  قطاعات  كافة  مع  والتوا�شل  متخ�ش�شة،  عمل  وور�س  ندوات  وعقد 

وال�شتعانة بذوي اخلربة والخت�شا�س.
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وقد متيز الف�شل بال�شفافية والتفاعل اليجابي بني اأع�شاء املجل�س واحلكومة ممثلة مبعايل 
الوزراء من خالل تعاونهم والإجابة على اأ�شئلة اأع�شاء املجل�س وتنفيذ العديد من تو�شياته يف 
الق�شايا املطروحة من منطلق التزامهم مب�شوؤوليتهم الوطنية وواجبهم يف حتقيق امل�شلحة 

الوطنية العليا.

وعلى �شعيد الدبلوما�شية الربملانية للمجل�س الوطني الحتادي، فقد �شهد هذا الدور ن�شاطا 
مكثفًا لل�شعبة الربملانية لدولة الإمارات العربية املتحدة ا�شتهدف امل�شاركة الفاعلة يف جميع 
الإقليمي  ال�شعيدين  وعلى  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  �شعيد  على  الربملانية  املوؤمترات 
ال�شعبة )47(  بها  �شاركت  التي  الربملانية  والجتماعات  املوؤمترات  بلغ عدد  والدويل، حيث 
من  العملية،  واملقرتحات  امل�شروعات  من  عددًا  فيها  طرحت  برملانيًا،  واجتماعًا  موؤمترًا 
اأهمها م�شروعات التطوير لأداء الأمانات العامة يف الحتاد الربملاين العربي واحتاد جمال�س 
الدول الإ�شالمية، وم�شروع تطوير اأعمال الربملان العربي النتقايل، وم�شروع و�شعية الحتاد 
الربملاين الدويل كمنظمة دولية، وم�شروع الرد على اخلطة ال�شرتاتيجية لالحتاد الربملاين 

الدويل ل�شنواته اخلم�س املقبلة.

كما طرحت ال�شعبة الربملانية م�شروعات ذات طبيعة قانونية تعلقت باأنظمة العمل واللوائح 
احلاكمة للمنظمات، كنظام عمل الجتماع الدوري لروؤ�شاء جمال�س ال�شورى والوطني والأمة، 
وم�شروعات تعلقت باأنظمة عمل يف الحتاد الربملاين الدويل، واحتاد جمال�س الدول الأع�شاء 
يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي والحتاد الربملاين العربي، وبلغت ن�شبة اعتماد مقرتحات ال�شعبة 

الربملانية لدولة الإمارات )78.3 %(.

الربملاين  الحتاد  اأع�شاء  موافقة  على  ح�شولها  الربملانية  ال�شعبة  اجنازات  اأهم  من  ولعل 
ودور  العاملية  املالية  الأزمة  �شاأن  يف  طرحتهما  طارئني  لبندين  م�شروعني  على  الدويل 
التنفيذية  اللجنة  بع�شوية  وفوزها  باك�شتان،  الفي�شانات يف  منكوبي  م�شاعدة  الربملانات يف 
يف الحتاد الربملاين الدويل كممثلة للمجموعة العربية، ورئا�شة الدورة الثالثة ع�شر ملجل�س 
احتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي. كما متكنت ال�شعبة يف �شهر يناير 
2011م من ا�شت�شافة املوؤمتر ال�شتثنائي الثاين لحتاد جمال�س الدول الإ�شالمية، وجنحت 
خالله من اإقرار خطة عمل خم�شية من خالل الإعالن الربملاين الإ�شالمي الذي مثل �شابقة 

يف تطوير اأعمال هذا الحتاد.
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الأجهزة  اأنظمة  لتطوير  املقرتحات  من  العديد  طرح  يف  الربملانية  ال�شعبة  �شاهمت  كذلك 
العربي والذي يهدف  العامة لالحتاد الربملاين  الأمانة  الربملانية، منها م�شروع تطوير عمل 
اإلى اإك�شاب الأمانة العامة لالحتاد دورًا وظيفيًا فنيًا يتجاوز الإطار التقليدي الإداري الذي 
متار�شه حاليًا، وتعزيز التوا�شل املجتمعي مع املنظمات الأهلية واأفراد املجتمع وتطوير اإدارات 
الهيكل التنظيمي لالأمانة العامة لالحتاد على غرار الأمانات العامة املتقدمة لبع�س املنظمات 
العامة  لالأمانة  الفني  العمل  اآليات  تطوير  مقرتح  اإلى  اإ�شافة  والدولية،  الإقليمية  الربملانية 

لحتاد جمال�س الدول الأع�شاء يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي.

اأن تكون ق�شايا الوطن مثار اهتمام وتفاعل مع ال�شعب  وقد حر�شت ال�شعبة الربملانية على 
الربملانية الأخرى ويف جميع املحافل الربملانية الإقليمية والدولية، فتمكنت من احل�شول على 
تاأييد الكثري من الدول ودعمها ملوقف الإمارات يف حل ق�شية اجلزر الثالثة املحتلة )طنب 
ال�شغرى وطنب الكربى واأبو مو�شى( من قبل جمهورية اإيران الإ�شالمية بالطرق ال�شلمية وفق 

مبادئ القانون وال�شرعية الدولية.

كما �ضمل ن�ضاط ال�ضعبة الربملانية للمجل�ض القيام بالعديد من الزيارات لربملانات عدد من 
الدول اإقليميًا ودوليًا؛ ا�شتهدفت �شرح التجربة الربملانية الإماراتية وتطور امل�شاركة ال�شيا�شية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وتعزيز التعاون الربملاين وتبادل اخلربات الربملانية وتعزيز 

العالقات الثنائية بني دولة الإمارات العربية املتحدة والدول ال�شقيقة وال�شديقة.

6 - انتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2011:

متثل انتخابات املجل�س الوطني الحتادي املزمع اإجراوؤها يف 24 من �شبتمرب عام 2011 خطوة 
جديدة ت�شاف اإلى اخلطوات التي �شبقتها يف اإطار تنفيذ برنامج تعزيز امل�شاركة ال�شيا�شية 
التي اأعلن عنه �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة -حفظه اهلل- يف كلمته مبنا�شبة الذكرى الرابعة 
والثالثني لحتاد دولة الإمارات والتي باركها املجل�س الأعلى و�شادق عليها ب�شفتها خطة عمل 

وطنية تر�شم مالمح خارطة الطريق امل�شتقبلية لالحتاد.

حيث �شدر قرار رئي�س الدولة -حفظه اهلل- رقم )2( ل�شنة 2011 م، والذي ت�شمن تعديل 
بع�س اأحكام قرار رئي�س الدولة رقم )3( ل�شنة 2006م ب�شاأن حتديد طريقة اختيار ممثلي 
الإمارات يف املجل�س الوطني الحتادي، وذلك تنفيذًا لقرار املجل�س الأعلى لالحتاد رقم )1( 
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ل�شنة 2011م والذي ين�س على تعديل الفقرة )1( من املادة الأولى من قرار املجل�س الأعلى 
لالحتاد رقم )4( ل�شنة 2006، بحيث يتم انتخاب ن�شف اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي 
لالإمارة  املخ�ش�شة  املقاعد  لعدد  م�شاعف  ثالثمائة  بواقع  ت�شكل  انتخابية  هيئة  قبل  من 

باملجل�س وفقًا للد�شتور كحد اأدنى.

كما ت�شمن قرار رئي�س الدولة رقم )2( ل�شنة 2011م امل�شار اإليه، اآلية ت�شكيل جلنة وطنية 
ت�شم  والتي  الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزير  معايل  برئا�شة  لالنتخابات 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  ووزير  والتعليم،  الرتبية  ووزير  العدل،  وزير  من  كاًل  ع�شويتها  يف 
ووكيل  الوزراء،  �شوؤون جمل�س  وزارة  الرئا�شة، وممثل عن  �شوؤون  وزارة  واأمني عام  املجتمع، 
هيئة  عام  ومدير  الحتادي،  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  ووكيل  الداخلية،  وزارة 
الدولة  وزارة  الوطني الحتادي يف  املجل�س  ل�شوؤون  امل�شاعد  الوزارة  ووكيل  للهوية،  الإمارات 
رئي�س  يختارهم  عامة  �شخ�شيات  ثالث  اإلى  بالإ�شافة  الحتادي،  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون 

اللجنة.

ومن ثم فقد مت ت�شكيل اللجنة الوطنية لالنتخابات برئا�شة معايل الدكتور اأنور حممد قرقا�س 
وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي رئي�شًا، وع�شوية كل من معايل حميد القطامي 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  العوي�س  حممد  الرحمن  عبد  ومعايل  والتعليم،  الرتبية  وزير 
احلمريي  حممد  اأحمد  ومعايل  العدل،  وزير  الظاهري  جوعان  بن  هادف  ومعايل  املجتمع، 
اأمني عام وزارة �شوؤون الرئا�شة، و�شعادة جنالء العور اأمني عام وزارة �شوؤون جمل�س الوزراء، 
و�شعادة الفريق �شيف عبد اهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعايل خلفان الرومي، ومعايل 
عبد اهلل حميد املزروعي، و�شعادة عبد الرحمن الدوده العامري، و�شعادة الدكتور املهند�س 
علي حممد اخلوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، و�شعادة طارق هالل لوتاه وكيل وزارة 
الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي، و�شعادة الدكتور �شعيد حممد الغفلي الوكيل امل�شاعد 
)مقرر  الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  بوزارة  الحتادي  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون 

اللجنة(.

املنوطة  باملهام  للقيام  دورية  اجتماعات  اللجنة  تعقد  املقبلة  لالنتخابات  الإعداد  اإطار  ويف 
التي  القرارات  اأهم  الثانية. ومن  التجربة النتخابية  القرارات املالئمة لإجناح  واتخاذ  بها 
اتخذتها اللجنة القرار رقم 2011/2/2 ب�شاأن التعليمات التنفيذية لنتخابات املجل�س الوطني 
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الحتادي والتي تت�شمن التزام اللجنة الوطنية لالنتخابات بتنفيذ الخت�شا�شات الواردة يف 
املادة )5( من قرار رئي�س الدولة رقم )3( ل�شنة 2006 كاإعالن قائمة املر�شحني لكل اإمارة، 
اإدارة النتخابات  واإ�شدار برنامج زمني لالنتخابات، واعتماد املقرتحات املقدمة من جلنة 
واخلا�شة بال�شتمارات واجلداول والوثائق والأختام املعتمدة اخلا�شة بالعمليات النتخابية، 
واعتماد  النتخابات،  اإدارة  جلنة  تو�شية  على  بناًء  اإمارة  كل  يف  النتخاب  مركز  واعتماد 
املكافاآت املالية املقرتحة من جلنة اإدارة النتخابات، والإعالن النهائي للفائزين بالنتخابات 

واتخاذ الإجراءات الالزمة لع�شويتهم باملجل�س الوطني الحتادي.

ويف اجتماعها الثالث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمني لنتخابات 2011، والذي حدد ت�شل�شل 
مراحل العملية وت�شمن مواعيد ت�شجيل املر�شحني، واإعالن قائمة املر�شحني الأولية، وتقدمي 
طلبات العرتا�س على املر�شحني، ورد اللجنة على العرتا�شات على املر�شحني، واإعالن قائمة 
املر�شحني النهائية، وفرتة احلمالت الدعائية للمر�شحني، واآخر موعد لن�شحاب املر�شحني 
وتقدمي اأ�شماء وكالء املر�شحني، ويوم النتخاب، واإعالن نتائج الفرز الأولية، وفرتة الطعون 
يف نتائج الفرز، واعتماد القائمة النهائية للفائزين )يف حالة عدم وجود انتخابات تكميلية(، 
كما ت�شمن موعد النتخابات التكميلية، واإعالن نتائج الفرز الأولية، وفرتة الطعون على نتائج 
الفرز التكميلية، ورد اللجنة على الطعون يف نتائج الفرز، واعتماد القائمة النهائية للفائزين.
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خامتة

اإن املتتبع مل�شرية احلياة النيابية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ميكنه القول اأن اخلطوات 
الإيجابية ذات امل�شار الوا�شح واملتدرج وفق الربنامج الوطني ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- لتطوير احلياة النيابية يف الدولة وتعزيز التجربة 
الربملانية فى �شوء اخل�شو�شية التى يتميز بها جمتمعنا يعد اإ�شافة نوعية على اأداء املجل�س 

وم�شريته وتعزيز العملية الدميقراطية ككل.

كما اأن تطوير عملية ت�شكيل املجل�س الوطني الحتادي واملتمثلة يف جتربة النتخابات الأولى 
التي اأجريت يف عام 2006م ومتكني املراأة الإماراتية من امل�شاركة ال�شيا�شية، ثم ما تال ذلك 
من تعديالت د�شتورية يف عام 2009م، واأخريًا زيادة عدد اأع�شاء الهيئات النتخابية يف عام 
الوطني  الر�شيدة على متكني املجل�س  القيادة  2011م ميثل دلياًل وا�شحًا على مدى حر�س 
تعزيز  التنفيذية يف  لل�شلطة  وداعمة  ومر�شدة  م�شاندة  �شلطة  ليكون  دوره  وتفعيل  الحتادي 

م�شرية الحتاد.

وتاأتي عملية متكني املجل�س الوطني الحتادي وتفعيل دوره يف اإطار الرتقاء بالعمل الوطني 
ودعم �شيا�شة دولة الإمارات العربية املتحدة داخليًا وخارجيًا، من خالل تبني وطرح ومناق�شة 
كل ما من �شاأنه توفري احلياة الكرمية للمواطنني باعتبارهم الرثوة احلقيقية حلا�شر هذا 

الوطن وم�شتقبله، وامل�شاركة يف احلفاظ على مكت�شبات واإجنازات دولتنا احلبيبة.

ول يخفى ما لهذه اخلطوات من مردود اإيجابي يف نطاق رفع درجة الوعي ال�شيا�شي بني اأفراد 
املجتمع وزيادة التفاعل والتوا�شل الإيجابي بني ال�شعب والقيادة ال�شيا�شية التي توؤمن باأهمية 
مبا  الوطني  العمل  جمالت  جميع  يف  امل�شوؤولية  حتمل  على  القادر  املوؤهل  الب�شري  العن�شر 

يحقق �شالح الوطن واملواطنني.

وتربز اأهمية هذه اخلطوات يف كونها تر�شم مالمح وا�شحة للمرحلة املقبلة وما �شيعقبها من 
خطوات اأكرث ات�شاعًا و�شموليًة على طريق الدميقراطية، حتى يوؤدى املجل�س الوطني الحتادي 

واجبه جتاه الوطن واملواطنني بكل اأمانة و�شدق وم�شوؤولية.
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